
บก. กก./สน./สภ.
พล.ต.ต. พงษ์วฒิุ พงษ์ศรี รอง ผบช.ภ.๓
พล.ต.ต. ปรีชา เจริญทรัพย์ บก.อก.ภ.๓
พล.ต.ต. รณกร ศุภสมุทร ผบก.ประจ า
พ.ต.อ. อภศัิกด์ิ เดชะค าภู บก.อก.ภ.๓
พ.ต.อ. สุจนิต์ นิจพานิชย์ บก.อก.ภ.๓
พ.ต.ท. เอกพจน์ แกว้สุข บก.อก.ภ.๓ ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๓
พ.ต.ต. ณัฐกร พลภกัดี บก.อก.ภ.๓ ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๓
ร.ต.ท. ไตรภพ กลางพมิาย บก.อก.ภ.๓ ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๓
ร.ต.ท. ณัฐวฒิุ ศรีแกว้ บก.อก.ภ.๓ ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๓
ร.ต.ท. ศิริโรจน์ ดวงดารา บก.อก.ภ.๓ ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๓
ส.ต.อ. สุพพิฒัน์ ส าเภาพอ่ค้า
ด.ต. นิกร สอดโคกสูง
ด.ต.หญิง กลมณี สุรอมรกลุ บก.สส.ภ.๓ ผบ.หมู ่ปพ.บก.สส.ภ.๓
ส.ต.อ.หญิง คมคาย สีกนัภยั ผบ.หมู ่ภ.๓
ส.ต.อ. สมพล มงคล ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองลีง จว.สุรินทร์

พ.ต.ท.
หญิง

ศศิธร สุวรรณทรัพย์ บก.อก.ภ.๓ รอง ผกก.ฝอ.๖ บก.อก.ภ.๓

ร.ต.อ. นิติ นิรุตติวฒัฯ รอง สวป. สภ.โพธิ์กลาง

พ.ต.ท. ธนรัฐ รอบรู้ สว.กก.สส.ภ.จว.ศรีสะเกษ
พ.ต.ต. นพรัตน์ ศิริมุสิกะ นว.ผบช.ภ.๓
พ.ต.ท.หญิง ศศิวรรณ วสัิยกล้า ฝอ.๒ บก.อก.ภ.๓
พ.ต.ท.หญิง สุนีย ์ สุขสายไทยชะนะ ฝอ.๒ บก.อก.ภ.๓
พ.ต.ท. มานพ ไพรเขยีว ฝอ.๒ บก.อก.ภ.๓
พ.ต.ท. ธวชัชัย รุ่งเรือง ฝอ.๒ บก.อก.ภ.๓
ร.ต.ท.หญิง พชัมณ ปอสูงเนิน ฝอ.๒ บก.อก.ภ.๓
ร.ต.ท.หญิง บังอร กาญจนาพมิาย ฝอ.๒ บก.อก.ภ.๓
ร.ต.ท.หญิง นงลักษณ์ บุญรอดรัมย์ ฝอ.๒ บก.อก.ภ.๓
ร.ต.ท. การุณ  วารายานนท์ ฝอ.๒ บก.อก.ภ.๓
ร.ต.ท. สุริยา ศรีกระภา ฝอ.๒ บก.อก.ภ.๓
ร.ต.ต. สมนึก รุ่งศิลา ฝอ.๒ บก.อก.ภ.๓
ร.ต.ต.หญิง ภญิญา สาลีสุข ฝอ.๒ บก.อก.ภ.๓
ร.ต.ต. อาทิตย์ เดชกล้า ฝอ.๒ บก.อก.ภ.๓
ด.ต.หญิง ภคัจริา อนัพาพรม ฝอ.๒ บก.อก.ภ.๓
ส.ต.อ.หญิง วาสนา นีระมนต์ ฝอ.๒ บก.อก.ภ.๓
ส.ต.อ.หญิง อ านวยพร ศิริมณี ฝอ.๒ บก.อก.ภ.๓
พ.ต.อ. ชิตภพ โตเหมือน บก.อก.ภ.3 ฝอ.3 บก.อก.ภ.3
ร.ต.ท. รชสิทธิ์ แสงกระโทก ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นาโพธิ์
ด.ต. สมหมาย มานะพมิพ์ บก.อก.ภ.3 ฝอ.3 บก.อก.ภ.3

บญัชรีายชือ่ขา้ราชการต ารวจทีส่มคัรใจขอสัง่ซ้ืออาวธุปนืและเครื่องกระสุนปนื
หน่วยงาน ส านักงานต ารวจแหง่ชาติ

ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง 



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สมพงษ์ เชิงหอม ภ.จว.ยโสธร สส.ภ.จว.ยโสธร
ส.ต.ต. นักรบ ภาระสุวรรณ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พทุไธสง
ส.ต.ต. ศุภรัตน์ กติติณรงค์เดช ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขขุนัธ์
พ.ต.ท. วศินทร์ พลโสภา บก.อก.ภ.3 ฝอ.4 บก.อก.ภ.3
ร.ต.อ. สุชาติ ลุนบง บก.อก.ภ.3 ฝอ.4 บก.อก.ภ.3
ร.ต.อ. ช านาญ ช่วงไกร บก.อก.ภ.3 ฝอ.4 บก.อก.ภ.3
ร.ต.ท. ไพฑูรย์ ค าสม บก.อก.ภ.3 ฝอ.4 บก.อก.ภ.3
ร.ต.ท. สุระชัย นึกกระโทก บก.อก.ภ.3 ฝอ.4 บก.อก.ภ.3
ร.ต.ท. มงคล เสริฐวชิา บก.อก.ภ.3 ฝอ.4 บก.อก.ภ.3
ร.ต.ท. กฤษณเทพ มมขนุทด บก.อก.ภ.3 ฝอ.4 บก.อก.ภ.3
ร.ต.ท. วตัชีระ แขง็กล้า บก.อก.ภ.3 ฝอ.4 บก.อก.ภ.3
ด.ต. ประพนัธ์ โปรดบุตร บก.อก.ภ.3 ฝอ.4 บก.อก.ภ.3
ส.ต.อ.หญิง ชนัญญา นาคนคร บก.อก.ภ.3 ฝอ.4 บก.อก.ภ.3
พ.ต.อ. กติติโชติ แสงรุจี บก.อก.ภ.3 ฝอ.5
พ.ต.ท. ดุลเพชร วงษ์เหลา บก.อก.ภ.3 ฝอ.5
ร.ต.อ. หญิง กฤษณา ปัญญาสาย บก.อก.ภ.3 ฝอ.5
ร.ต.ท. หญิง สมลพชัร เจริญเขต บก.อก.ภ.3 ฝอ.5
ร.ต.ท. หญิง ปิยะนันท์ ท้าวศรีชัย บก.อก.ภ.3 ฝอ.5
ร.ต.ท. หญิง ศิริพร ประจติร์ ภ.จว.นครราชสีมา ภ.จว.นครราชสีมา
พ.ต.อ.หญิง กาญจนา จลุพนัธ์ บก.อก.ภ.3 ฝอ.6 บก.อก.ภ.3
พ.ต.ท.หญิง สุจริาภทัร์ รัตน์เศรษฐิกลุ บก.อก.ภ.3 ฝอ.6 บก.อก.ภ.3
พ.ต.ท.หญิง สายฝน ตรวจนอก บก.อก.ภ.3 ฝอ.6 บก.อก.ภ.3
พ.ต.ท.หญิง วราภรณ์ ออ้มกิ่ง บก.อก.ภ.3 ฝอ.6 บก.อก.ภ.3
ร.ต.ท.หญิง องัคณา อยู่หมืน่ไวย บก.อก.ภ.3 ฝอ.6 บก.อก.ภ.3
ร.ต.ท.หญิง อบุลรัตน์ ทองเอยีด บก.อก.ภ.3 ฝอ.6 บก.อก.ภ.3
ร.ต.ท.หญิง นันทนา ทิพยร์อด บก.อก.ภ.3 ฝอ.6 บก.อก.ภ.3
ส.ต.อ.หญิง รัชเกล้า โทนไทย บก.อก.ภ.3 ฝอ.6 บก.อก.ภ.3
ส.ต.อ.หญิง ปริญญาภรณ์ นาสมผล บก.อก.ภ.3 ฝอ.6 บก.อก.ภ.3
ส.ต.อ.หญิง นิพชิฌม์ภาส ประชาเหล่าประเสริฐ บก.อก.ภ.3 ฝอ.6 บก.อก.ภ.3
ส.ต.อ.หญิง รุ่งสุรีย์ คล้ายชม บก.อก.ภ.3 ฝอ.6 บก.อก.ภ.3
พ.ต.ท. นภพล เลขาตระกลู บก.อก.ภ.3 ฝอ.7 บก.อก.ภ.3
พ.ต.ท. สุกจิ กลัยากาญจน์ บก.อก.ภ.3 ฝอ.7 บก.อก.ภ.3
พ.ต.ต. เอกพงษ์ พรหมสุข บก.อก.ภ.3 ฝอ.7 บก.อก.ภ.3
พ.ต.ต. ศิรสิทธิ์ สุขพฒันเศรษฐ์ บก.อก.ภ.3 ฝอ.7 บก.อก.ภ.3
พ.ต.ต. พชิญ์ศรุตม์ หรัิญวฒันะ บก.อก.ภ.3 ฝอ.7 บก.อก.ภ.3
ร.ต.อ. บูรพา ทนงรักษ์ธรรม บก.อก.ภ.3 ฝอ.7 บก.อก.ภ.3
ร.ต.ท. ทรงกฤษ สุวงศ์ บก.อก.ภ.3 ฝอ.7 บก.อก.ภ.3
ร.ต.ท. ไพรัฐ จลุทะหวา้ บก.อก.ภ.3 ฝอ.7 บก.อก.ภ.3
ร.ต.ต.หญิง ชญาณ์พมิพ์ บัวดิษฐ์เดชา บก.อก.ภ.3 ฝอ.7 บก.อก.ภ.3
ร.ต.ต.หญิง จริายุ สุขนา บก.อก.ภ.3 ฝอ.7 บก.อก.ภ.3



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.อ.หญิง วาสนา พรหมนาม บก.อก.ภ.3 ฝอ.7 บก.อก.ภ.3
ส.ต.ท. สุรเชฐ สถาพร บก.อก.ภ.3 ฝอ.7 บก.อก.ภ.3
ส.ต.ต. อาทิตย์ พลโยธา บก.อก.ภ.3 ฝอ.7 บก.อก.ภ.3
ส.ต.ต. กติติภพ พทุธบุญ บก.อก.ภ.3 ฝอ.7 บก.อก.ภ.3
ร.ต.ท. ธเณศพล ภทัรพงศกานต์ บก.อก.ภ.3 ฝอ.7 บก.อก.ภ.3
ร.ต.ท.หญิง สุกญัญา ปาทา บก.อก.ภ.3 ฝอ.๘ บก.อก.ภ.๓
ส.ต.อ.หญิง ปัญญาวรรณ พรวาปี บก.อก.ภ.3 ฝอ.๘ บก.อก.ภ.๓
พ.ต.อ. จมุพล สุวนาม บก.อก.ภ.3 ฝอ.9 บก.อก.ภ.3
พ.ต.ท. นิวฒัน์ นาคสุด บก.อก.ภ.3 ฝอ.9 บก.อก.ภ.3
พ.ต.ท. เกณฑ์ชยะ สกลชัย บก.อก.ภ.3 ฝอ.9 บก.อก.ภ.3
พ.ต.ท. สาคร เขจรรักษ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นาโพธิ์
ร.ต.ท.หญิง บงกช ไชยเสนา บก.อก.ภ.3 ฝอ.9 บก.อก.ภ.3
ร.ต.ท. พงศธร มะโนสา บก.อก.ภ.3 ฝอ.9 บก.อก.ภ.3
ร.ต.ท. วทิวฒัน์ ค าสารีรักษ์ บก.อก.ภ.3 ฝอ.9 บก.อก.ภ.3
ด.ต. วรีชัย ธญัญเฉลิม บก.สส.ภ.3 กก.สืบสวน 3
ด.ต.หญิง รัศมี จนัทร์โท บก.สส.ภ.3 กก.สืบสวน 3
ด.ต. สิริวฒัน์ ศุภเลิศนุกลูกจิ บก.สส.ภ.3 กก.สส.ภ.จว.นม.
ส.ต.อ. สมโชค พมิพาชาติ บก.อก.ภ.3 ฝอ.9 บก.อก.ภ.3
ส.ต.อ. สมศักด์ิ ทิพยน์ิรันดร์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เพีย้ราม
ส.ต.อ. เทวราช ทองดวง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เพีย้ราม
ส.ต.ต. ถริวฒิุ ด าริสร้อย ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ปะค า
ส.ต.อ. ณัฐพล เรืองโรจน์ บก.อก.ภ.๓ ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๓
พล.ต.ต. วสิาร์ท สมปราชญ์ ภ.จว.ชัยภมูิ ภ.จว.ชัยภมูิ
พ.ต.อ. ไพโรจน์ บุญเต็ง ภ.จว.ชัยภมูิ ภ.จว.ชัยภมูิ
พ.ต.อ. วทิยา นิไทรโยค ภ.จว.ชัยภมูิ ภ.จว.ชัยภมูิ
พ.ต.อ. วชัรินทร์ บุญคง ภ.จว.ชัยภมูิ ภ.จว.ชัยภมูิ
พ.ต.อ. สมศักด์ิ คงไพบูลย์ ภ.จว.ชัยภมูิ ภ.จว.ชัยภมูิ
พ.ต.อ. พงพพิฒัน์ ศิริพรววิฒัน์ ภ.จว.ชัยภมูิ ภ.จว.ชัยภมูิ
พ.ต.อ. ไกรสมุทร ทาโบราณ ภ.จว.ชัยภมูิ กลุ่มงานสอบสวนฯ
พ.ต.อ. บัณฑิต พทุธลา ภ.จว.ชัยภมูิ กลุ่มงานสอบสวนฯ
ร.ต.ท. จ านง จวงเงิน ภ.จว.ชัยภมูิ กลุ่มงานสอบสวนฯ
พ.ต.ท.หญิง ดวงพร มาชัย ภ.จว.ชัยภมูิ ฝอ.ภ.จว.ชัยภมูิ
พ.ต.ท. ณรงค์ พมิพสุ์ขสกลุ ภ.จว.ชัยภมูิ ฝอ.ภ.จว.ชัยภมูิ
พ.ต.ท. เมธา ไชยบุรี ภ.จว.ชัยภมูิ ฝอ.ภ.จว.ชัยภมูิ
พ.ต.ท. สมยศ คุ้มพวก ภ.จว.ชัยภมูิ ฝอ.ภ.จว.ชัยภมูิ
พ.ต.ต. สากล วงษ์หาญ ภ.จว.ชัยภมูิ ฝอ.ภ.จว.ชัยภมูิ
ร.ต.อ. ลิขติ ตะริดโน ภ.จว.ชัยภมูิ ฝอ.ภ.จว.ชัยภมูิ
ร.ต.ท.หญิง คชาภรณ์ ผลาเหมิ ภ.จว.ชัยภมูิ ฝอ.ภ.จว.ชัยภมูิ
ร.ต.ท.หญิง นิภารัตน์ ต้ังพงษ์ ภ.จว.ชัยภมูิ ฝอ.ภ.จว.ชัยภมูิ
ร.ต.ท. ภริูพงศ์ มานะดี ภ.จว.ชัยภมูิ ฝอ.ภ.จว.ชัยภมูิ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. วโิรจน์ แถมจ ารัส ภ.จว.ชัยภมูิ ฝอ.ภ.จว.ชัยภมูิ
ร.ต.ต.หญิง นภศรส อรรถสาร ภ.จว.ชัยภมูิ ฝอ.ภ.จว.ชัยภมูิ
ร.ต.ต. จรัญ น้อยสุวรรณ์ ภ.จว.ชัยภมูิ ฝอ.ภ.จว.ชัยภมูิ
ร.ต.ต. สุรพงษ์ ธนพงศ์พนัธุ์ ภ.จว.ชัยภมูิ ฝอ.ภ.จว.ชัยภมูิ
ร.ต.ต. สาคร ดอนดี ภ.จว.ชัยภมูิ ฝอ.ภ.จว.ชัยภมูิ
ด.ต. บรรจบ ค าล้าน ภ.จว.ชัยภมูิ ฝอ.ภ.จว.ชัยภมูิ
ด.ต. สมคิด สุนาโท ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
จ.ส.ต. วโิรจน์ เจริญสุข ภ.จว.ชัยภมูิ ฝอ.ภ.จว.ชัยภมูิ
ส.ต.อ. นฤดล ฤทธิ์วเิศษ ภ.จว.ชัยภมูิ ฝอ.ภ.จว.ชัยภมูิ
ส.ต.อ.หญิง ทิพวรรณ ด่ืมโชค ภ.จว.ชัยภมูิ ฝอ.ภ.จว.ชัยภมูิ
ส.ต.อ.หญิง หทัยรัตน์ กลุทอง ภ.จว.ชัยภมูิ ฝอ.ภ.จว.ชัยภมูิ
พ.ต.ท. อภนิันท์ศักด์ิ ธาตุไพบูลย์ ภ.จว.ชัยภมูิ 191 ภ.จว.ชัยภมูิ
ร.ต.ท.หญิง จนัสุดา คุ้มหว้ยบง ภ.จว.ชัยภมูิ 191 ภ.จว.ชัยภมูิ
ร.ต.ท. สมยงค์ แพงงาม ภ.จว.ชัยภมูิ 191 ภ.จว.ชัยภมูิ
ด.ต. สมศักด์ิ มรกต ภ.จว.ชัยภมูิ 191 ภ.จว.ชัยภมูิ
ด.ต. พทัธพล อาจกล้า ภ.จว.ชัยภมูิ 191 ภ.จว.ชัยภมูิ
ด.ต. นพดล กล้าขยนั ภ.จว.ชัยภมูิ 191 ภ.จว.ชัยภมูิ
ด.ต. วชิรเมษฐ์ จติต์ภคัสิน ภ.จว.ชัยภมูิ 191 ภ.จว.ชัยภมูิ
ด.ต. ธารา ท่างาม ภ.จว.ชัยภมูิ 191 ภ.จว.ชัยภมูิ
ด.ต. ชัยวรรณ ทิพมาศนานนท์ ภ.จว.ชัยภมูิ 191 ภ.จว.ชัยภมูิ
พ.ต.อ ธนวฒัน์ ภคัคะธนิตศักด์ิ ภ.จว.ชัยภมูิ กก.สส.ภ.จว.ชัยภมูิ
พ.ต.ท. ธนายทุธ สาระใต้ ภ.จว.ชัยภมูิ กก.สส.ภ.จว.ชัยภมูิ
พ.ต.ท. จริภทัร ครุธทะยาน ภ.จว.ชัยภมูิ กก.สส.ภ.จว.ชัยภมูิ
พ.ต.ท. พฒันะ สุภศักดิพฒัน์ ภ.จว.ชัยภมูิ กก.สส.ภ.จว.ชัยภมูิ
พ.ต.ต. อนุสรณ์ สะตะ ภ.จว.ชัยภมูิ กก.สส.ภ.จว.ชัยภมูิ
พ.ต.ต. ชัยยะพร บุญอนิทร์ ภ.จว.ชัยภมูิ กก.สส.ภ.จว.ชัยภมูิ
ร.ต.อ. โกวทิย์ พทุซาค า ภ.จว.ชัยภมูิ กก.สส.ภ.จว.ชัยภมูิ
ร.ต.ท. ส าราญ สามา ภ.จว.ชัยภมูิ กก.สส.ภ.จว.ชัยภมูิ
ร.ต.ท. ศุภชัย นวลจนัทร์ ภ.จว.ชัยภมูิ กก.สส.ภ.จว.ชัยภมูิ
ร.ต.ท. สมร แน่นดี ภ.จว.ชัยภมูิ กก.สส.ภ.จว.ชัยภมูิ
ร.ต.ท. ทองจนัทร์ ศรีแสวง ภ.จว.ชัยภมูิ กก.สส.ภ.จว.ชัยภมูิ
ร.ต.ท. สัมฤทธิ์ ตวงวไิล ภ.จว.ชัยภมูิ กก.สส.ภ.จว.ชัยภมูิ
ร.ต.ท. วโิรจน์ คลังสมบัติ ภ.จว.ชัยภมูิ กก.สส.ภ.จว.ชัยภมูิ
ร.ต.ท. บุญถวลิ คุ้มวงศ์ ภ.จว.ชัยภมูิ กก.สส.ภ.จว.ชัยภมูิ
ร.ต.ท. หาญ บุญญะวรรณ์ ภ.จว.ชัยภมูิ กก.สส.ภ.จว.ชัยภมูิ
ร.ต.ท. ประสิทธิ์ กลุแกว้ ภ.จว.ชัยภมูิ กก.สส.ภ.จว.ชัยภมูิ
ร.ต.ท. สมควร คิดสุขมุ ภ.จว.ชัยภมูิ กก.สส.ภ.จว.ชัยภมูิ
ร.ต.ท. สุพล แวงชัยภมูิ ภ.จว.ชัยภมูิ กก.สส.ภ.จว.ชัยภมูิ
ร.ต.ท. วรีศักด์ิ ไตรณรงค์ ภ.จว.ชัยภมูิ กก.สส.ภ.จว.ชัยภมูิ
ร.ต.ท. นักสู้ แกว้คูนอก ภ.จว.ชัยภมูิ กก.สส.ภ.จว.ชัยภมูิ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ค าบาง สุจริต ภ.จว.ชัยภมูิ กก.สส.ภ.จว.ชัยภมูิ
ร.ต.ท. ส าราญ สามา ภ.จว.ชัยภมูิ กก.สส.ภ.จว.ชัยภมูิ
ร.ต.ท. พนมศักด์ิ สมานสุข ภ.จว.ชัยภมูิ กก.สส.ภ.จว.ชัยภมูิ
ร.ต.ต. ปรีชา สิงหค์ า ภ.จว.ชัยภมูิ กก.สส.ภ.จว.ชัยภมูิ
ร.ต.ต. บงการ โหน่งจนัดี ภ.จว.ชัยภมูิ กก.สส.ภ.จว.ชัยภมูิ
ร.ต.ต. รัตนา ชวดชัยภมูิ ภ.จว.ชัยภมูิ กก.สส.ภ.จว.ชัยภมูิ
ร.ต.ต. สุทิน พงษ์จนัทร์ ภ.จว.ชัยภมูิ กก.สส.ภ.จว.ชัยภมูิ
ร.ต.ต. มนตรี ใจเยน็ ภ.จว.ชัยภมูิ กก.สส.ภ.จว.ชัยภมูิ
ร.ต.ต. ชัชวาล พงศ์สุวรรณ ภ.จว.ชัยภมูิ กก.สส.ภ.จว.ชัยภมูิ
ร.ต.ต. ประวติั เสาวดี ภ.จว.ชัยภมูิ กก.สส.ภ.จว.ชัยภมูิ
ร.ต.ต. เกษมศักด์ิ จ านงธรรม ภ.จว.ชัยภมูิ กก.สส.ภ.จว.ชัยภมูิ
ร.ต.ต. วชัระ วาสสามัคคี ภ.จว.ชัยภมูิ กก.สส.ภ.จว.ชัยภมูิ
ร.ต.ต. วชันะ กลุพรหม ภ.จว.ชัยภมูิ กก.สส.ภ.จว.ชัยภมูิ
ร.ต.ต. พนิิจ งอกก าไล ภ.จว.ชัยภมูิ กก.สส.ภ.จว.ชัยภมูิ
ร.ต.ต. สมบูรณ์ หาญชนะ ภ.จว.ชัยภมูิ กก.สส.ภ.จว.ชัยภมูิ
ด.ต.หญิง อมรรัตน์ รัตนอบุล ภ.จว.ชัยภมูิ กก.สส.ภ.จว.ชัยภมูิ
ด.ต. คงศักด์ิ เดชพละ ภ.จว.ชัยภมูิ กก.สส.ภ.จว.ชัยภมูิ
ด.ต. วชิาญ เลขาโชค ภ.จว.ชัยภมูิ กก.สส.ภ.จว.ชัยภมูิ
ด.ต. เสกสรร จนัทร์ส าราญ ภ.จว.ชัยภมูิ กก.สส.ภ.จว.ชัยภมูิ
ด.ต. เสกข์ หวะสุวรรณ ภ.จว.ชัยภมูิ กก.สส.ภ.จว.ชัยภมูิ
ด.ต. เพชรไพบูลย์ คุณชื่น ภ.จว.ชัยภมูิ กก.สส.ภ.จว.ชัยภมูิ
ด.ต. ถาวร กางเกตุ ภ.จว.ชัยภมูิ กก.สส.ภ.จว.ชัยภมูิ
ด.ต. ชาตรี พฒุป้อง ภ.จว.ชัยภมูิ กก.สส.ภ.จว.ชัยภมูิ
ด.ต. ธนชาติ พรมสิงห์ ภ.จว.ชัยภมูิ กก.สส.ภ.จว.ชัยภมูิ
ด.ต. ไสว อรรคพงษ์ ภ.จว.ชัยภมูิ กก.สส.ภ.จว.ชัยภมูิ
ด.ต. วฒิุนันท์ อาวะรุณ ภ.จว.ชัยภมูิ กก.สส.ภ.จว.ชัยภมูิ
ด.ต. ชาคริต ชนะพาล ภ.จว.ชัยภมูิ กก.สส.ภ.จว.ชัยภมูิ
ด.ต. วฒันาชสิทธิ์ เทียมไธสง ภ.จว.ชัยภมูิ กก.สส.ภ.จว.ชัยภมูิ
ด.ต. ทรงศักด์ิ สมานพนัธ์ ภ.จว.ชัยภมูิ กก.สส.ภ.จว.ชัยภมูิ
ด.ต. เสน่ห์ สมานหมู่ ภ.จว.ชัยภมูิ กก.สส.ภ.จว.ชัยภมูิ
ด.ต. บุญเรือง ภแูม่นเขยีน ภ.จว.ชัยภมูิ กก.สส.ภ.จว.ชัยภมูิ
ด.ต. อ านาจ สลิดชัย ภ.จว.ชัยภมูิ กก.สส.ภ.จว.ชัยภมูิ
ด.ต. วนิัย มณีวรรณ ภ.จว.ชัยภมูิ กก.สส.ภ.จว.ชัยภมูิ
ด.ต. สุมาศ พนัธส์ง่า ภ.จว.ชัยภมูิ กก.สส.ภ.จว.ชัยภมูิ
ด.ต. สันติ เชื้อเจริญ ภ.จว.ชัยภมูิ กก.สส.ภ.จว.ชัยภมูิ
ด.ต. สมชิด ลาภทวี ภ.จว.ชัยภมูิ กก.สส.ภ.จว.ชัยภมูิ
ด.ต. นพดล ต่อโชติ ภ.จว.ชัยภมูิ กก.สส.ภ.จว.ชัยภมูิ
ด.ต. อทิธิ ลองจ านงค์ ภ.จว.ชัยภมูิ กก.สส.ภ.จว.ชัยภมูิ
ด.ต. ศักรินทร์ ราชอาษา ภ.จว.ชัยภมูิ กก.สส.ภ.จว.ชัยภมูิ
ด.ต. บัญญัติ สมวงษ์ ภ.จว.ชัยภมูิ กก.สส.ภ.จว.ชัยภมูิ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ประชา คุ้มถิ่น ภ.จว.ชัยภมูิ กก.สส.ภ.จว.ชัยภมูิ
ด.ต. พงศา จนิดามาตย์ ภ.จว.ชัยภมูิ กก.สส.ภ.จว.ชัยภมูิ
ด.ต. สมชาย จ าเริญสุข ภ.จว.ชัยภมูิ กก.สส.ภ.จว.ชัยภมูิ
ด.ต. สุทิน ศรีบุญ ภ.จว.ชัยภมูิ กก.สส.ภ.จว.ชัยภมูิ
ด.ต. สมเกยีรติ เมตตา ภ.จว.ชัยภมูิ กก.สส.ภ.จว.ชัยภมูิ
ด.ต. อ านาจ เหล่ือมกลาง ภ.จว.ชัยภมูิ กก.สส.ภ.จว.ชัยภมูิ
ด.ต. บุญส่ง มาชัยภมูิ ภ.จว.ชัยภมูิ กก.สส.ภ.จว.ชัยภมูิ
ด.ต. จรีเดช หร่ายขนุทด ภ.จว.ชัยภมูิ กก.สส.ภ.จว.ชัยภมูิ
ด.ต. อดุลย์ หาญสนาม ภ.จว.ชัยภมูิ กก.สส.ภ.จว.ชัยภมูิ
ด.ต. ปรวฒัน์ ไพศาลธรรม ภ.จว.ชัยภมูิ กก.สส.ภ.จว.ชัยภมูิ
ด.ต. นิกร เมฆขนุทด ภ.จว.ชัยภมูิ กก.สส.ภ.จว.ชัยภมูิ
ด.ต. สมบัติ พเิศษชีพ ภ.จว.ชัยภมูิ กก.สส.ภ.จว.ชัยภมูิ
ด.ต. สุมิตร ดวนโคกสูง ภ.จว.ชัยภมูิ กก.สส.ภ.จว.ชัยภมูิ
ด.ต. เสกข์ หวะสุวรรณ ภ.จว.ชัยภมูิ กก.สส.ภ.จว.ชัยภมูิ
ด.ต. กรุณา ดีวฒันพงษ์ ภ.จว.ชัยภมูิ กก.สส.ภ.จว.ชัยภมูิ
ด.ต. ธนชาต พรมสิงห์ ภ.จว.ชัยภมูิ กก.สส.ภ.จว.ชัยภมูิ
ด.ต. มิตรชัย ทองพอก ภ.จว.ชัยภมูิ กก.สส.ภ.จว.ชัยภมูิ
ด.ต. สงกรานต์ เพยีรวชิา ภ.จว.ชัยภมูิ กก.สส.ภ.จว.ชัยภมูิ
ด.ต. จติตจร ฉลองภมูิ ภ.จว.ชัยภมูิ กก.สส.ภ.จว.ชัยภมูิ
จ.ส.ต. วชิระ เติมผล ภ.จว.ชัยภมูิ กก.สส.ภ.จว.ชัยภมูิ
จ.ส.ต. ไพฑูรย์ ทับอมรศิริ ภ.จว.ชัยภมูิ กก.สส.ภ.จว.ชัยภมูิ
ส.ต.อ. เอกภพ ไวปรีชา ภ.จว.ชัยภมูิ กก.สส.ภ.จว.ชัยภมูิ
พ.ต.อ. เด่นพงษ์ วรรณพงษ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เกษตรสมบูรณ์
พ.ต.ท. ชาติชาย น้อยศรี ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เกษตรสมบูรณ์
พ.ต.ท. พงศ์พสักร ตาปราบ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เกษตรสมบูรณ์
พ.ต.ท. ประเสริฐศิลป พานโน ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เกษตรสมบูรณ์
พ.ต.ท. กฤษณ์ ปักสาร ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เกษตรสมบูรณ์
พ.ต.ต. ทิมากร    กตะศิลา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เกษตรสมบูรณ์
ร.ต.อ. บุญเพง็ งามยางหวาย ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เกษตรสมบูรณ์
ร.ต.อ. โรจน์ เสาทอง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เกษตรสมบูรณ์
ร.ต.อ. สิรภพ สนิทไทย ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เกษตรสมบูรณ์
ร.ต.ท. กติติศักด์ิ เพชรล้ า ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เกษตรสมบูรณ์
ร.ต.ท. พชัรพล แสนโคตร ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เกษตรสมบูรณ์
ร.ต.ท. สมเกยีรติ ลบบ ารุง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เกษตรสมบูรณ์
ร.ต.ท. ประวติั ศรีชูเปีย่ม ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เกษตรสมบูรณ์
ร.ต.ท. สาคร จนัทร์สีหา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เกษตรสมบูรณ์
ร.ต.ท. บุญธรรม ทัศวงษ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เกษตรสมบูรณ์
ร.ต.ท. ชมพู จวบลาภ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เกษตรสมบูรณ์
ร.ต.ท. นิคม ลือก าลัง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เกษตรสมบูรณ์
ร.ต.ท. ภานุวตัส์     กรไธสง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เกษตรสมบูรณ์



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. สกล ประพงษ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เกษตรสมบูรณ์
ร.ต.ท. ทวศัีกด์ิ  สุวรรณเทพ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เกษตรสมบูรณ์
ร.ต.ท. ถาวร      ล้วนมงคล ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เกษตรสมบูรณ์
ร.ต.ท. สวงษ์ชัย   ชนะชัย ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เกษตรสมบูรณ์
ร.ต.ท. สงวน สวสัด์ิศรี ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เกษตรสมบูรณ์
ร.ต.ท. คณิต ไพศาลธรรม ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เกษตรสมบูรณ์
ร.ต.ท. ชนะภยั พนิโย ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เกษตรสมบูรณ์
ร.ต.ท.  สถติ ขวญัคุ้ม ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เกษตรสมบูรณ์
ร.ต.ท. นรา ใสชาติ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เกษตรสมบูรณ์
ร.ต.ท. ถาวร     ปานจ ารุง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เกษตรสมบูรณ์
ร.ต.ต. สมปอง พทุชาลี ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เกษตรสมบูรณ์
ร.ต.ต. สุรพงษ์ เจริญวยั ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เกษตรสมบูรณ์
ร.ต.ต. ชาญชัย ชาภริมย์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เกษตรสมบูรณ์
ร.ต.ต. อานัติ ฦาชา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เกษตรสมบูรณ์
ร.ต.ต. ธงชัย สุคนธสาคร ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เกษตรสมบูรณ์
ร.ต.ต. สัมฤทธิ์  เทียมภกัด์ิ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เกษตรสมบูรณ์
ร.ต.ต. พรเทพ พพิฒัน์พงษ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เกษตรสมบูรณ์
ร.ต.ต. ภญิโญ วงศ์เกษมศักด์ิ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เกษตรสมบูรณ์
ด.ต. มงคล อุ่นเมือง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เกษตรสมบูรณ์
ด.ต. อนุชา กล้ารบ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เกษตรสมบูรณ์
ด.ต. ธะนา ขวญัหาญ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เกษตรสมบูรณ์
ด.ต. มนตรี ปูคะธรรม ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เกษตรสมบูรณ์
ด.ต. อาทิตย์ บุกดุเลาะ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เกษตรสมบูรณ์
ด.ต. ไพบูลย์ คงโนนกอก ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เกษตรสมบูรณ์
ด.ต. ชยกร น้อยโนนทอง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เกษตรสมบูรณ์
ด.ต. ปภงักร ศีลคุ้ม ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เกษตรสมบูรณ์
ด.ต. ธนกร คงโนนกอก ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เกษตรสมบูรณ์
ด.ต. ชินกร ฤทธิ์ก าลัง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เกษตรสมบูรณ์
ด.ต. โกวทิย์ คงโนนกอก ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เกษตรสมบูรณ์
ด.ต. สายชล ชาตรี ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เกษตรสมบูรณ์
ด.ต. เรืองศักด์ิ เมตตากจิ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เกษตรสมบูรณ์
ด.ต. เสรี          พืน้ชัยภมูิ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เกษตรสมบูรณ์
ด.ต. เลอพงศ์    สาริพนัธ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เกษตรสมบูรณ์
ด.ต. พรศักด์ิ       สาริพนัธ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เกษตรสมบูรณ์
ด.ต. ทวน โชคเจริญ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เกษตรสมบูรณ์
ด.ต. สันทัด หาญแท้ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เกษตรสมบูรณ์
ด.ต. คมกริช หล่มเหลา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เกษตรสมบูรณ์
ด.ต. กฤษฎา  สร้อยจรุง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เกษตรสมบูรณ์
ด.ต. บัวทอง นามบุตรลา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เกษตรสมบูรณ์
ด.ต. สุรชัย ประกอบชัย ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เกษตรสมบูรณ์



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. พงษ์ศักด์ิ ตอพรหม ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เกษตรสมบูรณ์
ด.ต. ชัยชาญ จนัทราษี ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เกษตรสมบูรณ์
จ.ส.ต. อาทิตย ์ ภลัิยวรรณ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เกษตรสมบูรณ์
ส.ต.อ. จกัรี ภแูสนศรี ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เกษตรสมบูรณ์
ส.ต.ต. นฤคินทร์ ค าอาสา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เกษตรสมบูรณ์
พ.ต.อ. บุญเลิศ รักษ์มณี ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.แกง้คร้อ
พ.ต.อ. ชัยพร อนุรัตน์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.แกง้คร้อ
พ.ต.ท. นิวติั ศิลปชีวสันติ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.แกง้คร้อ
พ.ต.ท. พยง นุชนุม่ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.แกง้คร้อ
พ.ต.ต. เจริญ สารค า ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.แกง้คร้อ
พ.ต.ต. วญิญู พืน้หนิลาด ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.แกง้คร้อ
ร.ต.อ. ศิริ จนัดีศรี ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.แกง้คร้อ
ร.ต.อ. ณฐพงศ์ธาดา จนัทร์อนิทร์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.แกง้คร้อ
ร.ต.ท.หญิง อารีรัตน์ ตาปราบ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.แกง้คร้อ
ร.ต.ท. เวยีนววิฒัน์ นิยมนา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.แกง้คร้อ
ร.ต.ท. สกล สุขโข ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.แกง้คร้อ
ร.ต.ท. สุนทร จนัโท ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.แกง้คร้อ
ร.ต.ท. อ าไพ ศิริก าเนิด ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.แกง้คร้อ
ร.ต.ท. จมุจี ทวชีีพ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.แกง้คร้อ
ร.ต.ท. สุรศักด์ิ ปักเคระกะ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.แกง้คร้อ
ร.ต.ท. เหรียญชัย ต่อบุญ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.แกง้คร้อ
ร.ต.ท. ทรงศักด์ิ มาลากอง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.แกง้คร้อ
ร.ต.ท. เทีย่ง ชุมสงค์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.แกง้คร้อ
ร.ต.ท. ประเสริฐ น้อยหนัน ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.แกง้คร้อ
ร.ต.ท. ศราวฒิุ มิง่ศิริ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.แกง้คร้อ
ร.ต.ท. นิวติั ทาภกัดี ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.แกง้คร้อ
ร.ต.ท. ค าแหง บุตเขยีว ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.แกง้คร้อ
ร.ต.ท. ธรีวฒิุ เจนบุรี ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.แกง้คร้อ
ร.ต.ท. ศักด์ิสิทธิ์ สิงคเสลิต ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.แกง้คร้อ
ร.ต.ท. สมศักด์ิ เสาธง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.แกง้คร้อ
ร.ต.ท. บุญล้อม ลาภาอตุม์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.แกง้คร้อ
ร.ต.ท. สากล ขวญัมงคล ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.แกง้คร้อ
ร.ต.ท. นิคม ทิชาชาติ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.แกง้คร้อ
ร.ต.ท. สมนึก พมิพเ์มืองเกา่ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.แกง้คร้อ
ร.ต.ท. ชาตรี ศรีจนัทร์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.แกง้คร้อ
ร.ต.ท. พฒันภมูิ วนัโนนทอง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.แกง้คร้อ
ร.ต.ท. พงษ์ศักด์ิ ประยรูศรี ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.แกง้คร้อ
ร.ต.ท. สะสม อปุถมัภ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.แกง้คร้อ
ร.ต.ท. พฒันภมูิ วนัโนนทอง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.แกง้คร้อ
ร.ต.ท. สะสม อปุถมัภ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.แกง้คร้อ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ไพศาล ด่ืมโชค ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.แกง้คร้อ
ร.ต.ท. สมคิด คามตะศิลา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.แกง้คร้อ
ร.ต.ท. ทนงศักด์ิ เกง่กวา่สิงห์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.แกง้คร้อ
ร.ต.ต. ถนัด พงษ์ศักด์ิ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.แกง้คร้อ
ร.ต.ต. วจิกัร ค ากลุ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.แกง้คร้อ
ร.ต.ต. โชคชัย สิงหส์ าราญ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.แกง้คร้อ
ร.ต.ต. สิทธพิงษ์ หงไธสงค์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.แกง้คร้อ
ร.ต.ต. เกรียงไกร ไปแดน ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.แกง้คร้อ
ร.ต.ต. สุรศักด์ิ ชัยชาญ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.แกง้คร้อ
ร.ต.ต. ดุสิต เจริญสุข ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.แกง้คร้อ
ร.ต.ต. ประสาน กาจหาญ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.แกง้คร้อ
ร.ต.ต. ฐาปกรณ์ ทองเงา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.แกง้คร้อ
ร.ต.ต. พเิชษฐ์ ชาวประทุม ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.แกง้คร้อ
ด.ต. ศักดา เวยีงพล ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.แกง้คร้อ
ด.ต. วนัชัย เกื้อกลู ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.แกง้คร้อ
ด.ต. เทิดชิรพงษ์ นามพลิา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.แกง้คร้อ
ด.ต. สาคร เมฆมนต์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.แกง้คร้อ
ด.ต. ดนตรี หมูโ่สภญิ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.แกง้คร้อ
ด.ต. ศักด์ิสิทธิ์ ทาภกัดี ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.แกง้คร้อ
ด.ต. ศุภมงคล สุขขี ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.แกง้คร้อ
ด.ต. ฐากรู บุบผา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.แกง้คร้อ
ด.ต. ทองสุข มาตก าจร ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.แกง้คร้อ
ด.ต. ชัชวาล จนัระภู ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.แกง้คร้อ
ด.ต. สิทธนินท์ ชนะพล ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.แกง้คร้อ
ด.ต. วรีะศักด์ิ ศรีมารักษ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.แกง้คร้อ
ด.ต. สเมทร์ นมัสการ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.แกง้คร้อ
ด.ต. นฤเทพ กวา้งสวาสด์ิ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.แกง้คร้อ
ด.ต. ธงชาติ ผางค า ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.แกง้คร้อ
ด.ต. วทิยา อนิทนัย ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.แกง้คร้อ
ด.ต. อาวฒิุ ปราบวชิิต ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.แกง้คร้อ
ด.ต. รพภีทัร์ พลดงนอก ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.แกง้คร้อ
ด.ต. วเิดช อภยั ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.แกง้คร้อ
ด.ต. ศิริศักด์ิ พมิพส์ราญ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.แกง้คร้อ
ด.ต. ธรุีตม์ ขนุเจริญ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.แกง้คร้อ
ด.ต. มณีกลุ โฆษิตธนสาร ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.แกง้คร้อ
ด.ต. ชรินทร์ วนัชัย ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.แกง้คร้อ
ด.ต. พเิชษฐ์ ดีบ้านโสก ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.แกง้คร้อ
ด.ต. จกัรพงษ์ ชนะหาญ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.แกง้คร้อ
ด.ต. สมจนิต์ บรรลุดี ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.แกง้คร้อ
ด.ต. เชิดพงษ์ ซองวงษ์หล้า ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.แกง้คร้อ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. กติติศักด์ิ คงนาวงั ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.แกง้คร้อ
ด.ต. ไพรวลัย์ น้อยเสนา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.แกง้คร้อ
ด.ต. ธงชัย โชคเหมาะ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.แกง้คร้อ
ด.ต. สุริยะ บุญเกื้อ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.แกง้คร้อ
ด.ต. ไพบูลย์ ชัยพิย์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.แกง้คร้อ
ด.ต. ศักด์ิศรี พรหมวชิัย ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.แกง้คร้อ
ด.ต. ธราวฒิุ ศิลปชีวสันติ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.แกง้คร้อ
ด.ต. สุภมิตร โชคสวสัด์ิ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.แกง้คร้อ
ด.ต. ธรียทุธ พดุขนุทด ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.แกง้คร้อ
ด.ต. สิทธกิร ช านาญวงษ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.แกง้คร้อ
ด.ต. ธวชั ขนัานาเรา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.แกง้คร้อ
ด.ต. เสถยีร ปัฐพี ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.แกง้คร้อ
ด.ต. วรัิตน์ คุ้มสุวรรณ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.แกง้คร้อ
ด.ต. วฒิุพล ฦาชา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.แกง้คร้อ
ด.ต. ฉตัรชัย ศรีโฉม ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.แกง้คร้อ
ด.ต. อาคม ปานเนาว์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.แกง้คร้อ
ด.ต. ไพศาล ด่ืมโชค ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.แกง้คร้อ
ด.ต. ไวพจน์ ชื่นใจ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.แกง้คร้อ
ด.ต. เพิม่ศักด์ิ พทิยเทพนิทร์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.แกง้คร้อ
ด.ต. สุชาติ สีกองแกว้ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.แกง้คร้อ
ด.ต. ศักด์ิชัย เหมือนพมิพ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.แกง้คร้อ
ด.ต. ไพฑูรย์ เชื้อสะอาด ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.แกง้คร้อ
ด.ต. ธรีภทัร ทองดี ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.แกง้คร้อ
จ.ส.ต.หญิง ขวญัเรือน หงษ์สระแกว้ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.แกง้คร้อ
จ.ส.ต. สุรัตน์ เครือผือ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.แกง้คร้อ
จ.ส.ต. วฒิุพงษ์ บุตะเขยีว ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.แกง้คร้อ
จ.ส.ต. สงกราน ก าเนิดศรี ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.แกง้คร้อ
จ.ส.ต. วฒิุพล ฦๅชา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.แกง้คร้อ
ส.ต.อ. เอกชัย บริบูรณ์วงษา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.แกง้คร้อ
พ.ต.อ. บัญชา ไพรินทร์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสวรรค์
พ.ต.ท. ค าพล โนนุช ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสวรรค์
พ.ต.ท. มังตรา กาชัย ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสวรรค์
พ.ต.ท. ณัฐพล กิ่งโชค ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสวรรค์
พ.ต.ท. วทิยา กศุลวงศ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสวรรค์
พ.ต.ท. กมล วงศ์สิทธิ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสวรรค์
พ.ต.ท. ชัยวฒัน์ พทิักษ์ไชยธรรม ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสวรรค์
พ.ต.ต. สมโชค คัดสูงเนิน ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสวรรค์
ร.ต.ท. ปกร โตชัยภมูิ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสวรรค์
ร.ต.ท. ราวี ศิริมนตรี ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสวรรค์
ร.ต.ท. สมร สุ่ยหล้า ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสวรรค์



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. สมาน ก าเนิดบุญ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสวรรค์
ร.ต.ท. ธงชัย มาฆะเซนต์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสวรรค์
ร.ต.ท. ไสว จอกแกว้ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสวรรค์
ร.ต.ท. ประสิทธิ์ ฉายชัยภมูิ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสวรรค์
ร.ต.ท. บุญทัน แสนสุนนท์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสวรรค์
ร.ต.ท. ประพติ รุ่งโชติ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสวรรค์
ร.ต.ท. วรีะชัย ธงชัยภมูิ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสวรรค์
ร.ต.ท. ศักดินันท์ บุญหรรษา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสวรรค์
ร.ต.ท. พทัยา จติเจริญ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสวรรค์
ร.ต.ท. สันติ แกว้โรจน์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสวรรค์
ร.ต.ท. จ าลอง มีหนองใหญ่ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสวรรค์
ร.ต.ท. วรีะยทุธ จนัดี ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสวรรค์
ร.ต.ท. ปัญญา ถิ่นชีลอง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสวรรค์
ร.ต.ท. พฒันา บุญเหลือ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสวรรค์
ร.ต.ท. อ านวย ฉวแีปลง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสวรรค์
ร.ต.ท. วรพสิิษฐ์ หวยชัยภมูิ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสวรรค์
ร.ต.ท. ไพรพนนท์ สุกขนัต์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสวรรค์
ร.ต.ท. ธนากร อนุโยธา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสวรรค์
ร.ต.ท. วรพสิิษฐ์ ไหวชัยภมูิ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสวรรค์
ร.ต.ต. ทวี ยสุะตา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสวรรค์
ร.ต.ต. ศักด์ิสิทธิ์ พฒันปฏมิาพร ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสวรรค์
ร.ต.ต. บุญยงั อดุมพร ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสวรรค์
ร.ต.ต. นรากรณ์ อนักทัศน์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสวรรค์
ร.ต.ต. โกมล โคตรโสภา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสวรรค์
ร.ต.ต. ไทยภกัด์ิ ไทยชัยภมูิ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสวรรค์
ร.ต.ต. ไตรเทพ กรวยสวสัด์ิ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสวรรค์
ร.ต.ต. บรรจง กศุลเบ็ญจกลุ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสวรรค์
ร.ต.ต. นาวนิ จลุอกัษร ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสวรรค์
ด.ต.หญิง พชิญาภา ด่ืมโชค ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสวรรค์
ด.ต. สุพรรณ คงดอนหนั ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสวรรค์
ด.ต. สาคร ลีกอก ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสวรรค์
ด.ต. ธวชัชัย เจตกาลบุญชู ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสวรรค์
ด.ต. ประสิทธิ์ หาชัยภมูิ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสวรรค์
ด.ต. วทิูลย ์ พงษ์สุวรรณ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสวรรค์
ด.ต. วรุิจ แกมทอง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสวรรค์
ด.ต. ไพชิต วเิศษแสง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสวรรค์
ด.ต. ระพี ศรีชัยภมูิ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสวรรค์
ด.ต. อริยวฒัน์ วริิยาภริมย์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสวรรค์
ด.ต. รังสี ต่อโชติ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสวรรค์
ด.ต. อภชิาต ชัยชาญ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสวรรค์



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สุลาศ ฤทธิ์รักษา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสวรรค์
ด.ต. นิรุจน์ เมตตา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสวรรค์
ด.ต. วรีะชัย แวงมัง่ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสวรรค์
ด.ต. สุธน สมศรีแสง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสวรรค์
ด.ต. ประภาส หรัิญค า ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสวรรค์
ด.ต. สมบัติ ครองปัญญา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสวรรค์
ด.ต. ปรีชา พงษ์อทุธา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสวรรค์
ด.ต. ไพบูลย์ ฦาชา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสวรรค์
ด.ต. ทนงศักด์ิ ตอพล ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสวรรค์
ด.ต. วงศักด์ิ นัดทะยาย ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสวรรค์
ด.ต. ปิยะราช ตอเงิน ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสวรรค์
ด.ต. สมเกยิรติ ถลุงเรือง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสวรรค์
ด.ต. ปุณณวชิ สุขเกษม ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสวรรค์
ด.ต. ชัยกร พนัชัย ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสวรรค์
ด.ต. จกัรพงษ์ อิ่นแกว้ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสวรรค์
ด.ต. ธนันชัย ชัยชนะวงค์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสวรรค์
ด.ต. สุริโย วชิาจารย์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสวรรค์
ด.ต. ยงยศ ทวชีาติ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสวรรค์
ด.ต. ณรงค์ ด่ืมโชค ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสวรรค์
ด.ต. พศิิษฐ์ ทวทีรัพย์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสวรรค์
ด.ต. ณรงค์ แจงกลาง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสวรรค์
ด.ต. องัคาร แผ่นเงิน ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสวรรค์
จ.ส.ต. อนุมัติ ขา่ทิพพาที ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสวรรค์
จ.ส.ต. เพทาย โพทะมาต ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสวรรค์
จ.ส.ต. ปริญญา ณ กาฬสินธุ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสวรรค์
ส.ต.อ. ปฏภิาน ทาสุธรรม ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสวรรค์
ส.ต.อ สันติ ปลูกชาลี ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสวรรค์
พ.ต.อ. ยรรยง จนัทร์เขยีว ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสาร
พ.ต.ท. เฉลิม ฦาชา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสาร
พ.ต.ท. ณัฐวรรธน์ มาลีพนัธุ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสาร
พ.ต.ท. วสิาขะ เพช็รเกษม ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสาร
พ.ต.ท. ทัตตพล มัน่จติร ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสาร
พ.ต.ต. สุขมุ สวสัด์ิชาติ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสาร
ร.ต.ท. วรัตถ์ ไทยออ่น ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสาร
ร.ต.ท. สุริยนัต์ นันบุญมา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสาร
ร.ต.ท. เสกสรร สุดสะอาด ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสาร
ร.ต.ท. พเิชษฐ์ แจม่โนนคูณ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสาร
ร.ต.ท. ฐปนรรฆ์ คงเมทืองกลุศรี ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสาร
ร.ต.ท. วรากลูณ์ เสนาช่วย ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสาร
ร.ต.ท. ณัฏฐกติต์ ไชยงาม ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสาร



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ประชิด ดีมาก ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสาร
ร.ต.ท. สถติ จนัทะเกตุ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสาร
ร.ต.ท. ประยทุธ เกยีรติสูงเนิน ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสาร
ร.ต.ท. พชัรพล สอนเวยีง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสาร
ร.ต.ท. พยงุ เหมวงษ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสาร
ร.ต.ท. ชาติภมูิ ทวสัีตย์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสาร
ร.ต.ท. ศักด์ิชัย วรศรี ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสาร
ร.ต.ท. ชาติภมูิ ทวสัีตย์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสาร
ร.ต.ต. อเุทน พลพงษ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสาร
ร.ต.ต. ขวญัใจ ไตรยราช ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสาร
ร.ต.ต. เสกสรร สีคต ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสาร
ร.ต.ต. นิคม ตู้บุดดา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสาร
ร.ต.ต. นิพนธ์ แสงพนัธ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสาร
ร.ต.ต. กอ้งสมุทร เบ็ญพรม ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสาร
ร.ต.ต. ประสิทธิ์ ศรีมงคล ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสาร
ร.ต.ต. เดชา สุรไพฑูรย์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสาร
ร.ต.ต. ศักด์ิชัย วรศรี ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสาร
ร.ต.ต. พยงุ เหมวงษ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสาร
ร.ต.ต. เหมือน โคสอน ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสาร
ด.ต.หญิง นิม่นวล สุวชิาวานิช ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสาร
ด.ต. สุเวทย์ แตงพนัธ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสาร
ด.ต. สุทธเิจตน์ โกวนิสุวรัิตน์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสาร
ด.ต. พณิ ปล้ืมใจ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสาร
ด.ต. แถมศิลป์ โฉมมงคล ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสาร
ด.ต. นันทพล เจริญเกยีรติ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสาร
ด.ต. ศุภชัย ศรีสวสัด์ิ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสาร
ด.ต. เมธี ศรีปรัชญ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสาร
ด.ต. ยทุธศักด์ิ ลาภถงึ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสาร
ด.ต. ถวลิ มุมทอง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสาร
ด.ต. วสุิทธิ์ คลองนาวงั ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสาร
ด.ต. บุญลือ เลิศคอนสาร ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสาร
ด.ต. มงคล บุญมาตุ่น ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสาร
ด.ต. นิวตัร วชิัยแสง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสาร
ด.ต. ระพณิ บรรเทา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสาร
ด.ต. อนุรัตน์ สารนอก ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสาร
ด.ต. เตชสิทธิ์ อดุมบัว ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสาร
ด.ต. บุญมา ทศแกว้ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสาร
ด.ต. วทิยา ตะสิงห์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสาร
ด.ต. ประมวน สีหานาม ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสาร
ด.ต. จกัรภทัร พทุธา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสาร



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ชัชวาล ลายา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสาร
ด.ต. สิปปกร ทองมีศรี ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสาร
ด.ต. ไพโรจน์ ประเสริฐไทย ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสาร
ด.ต. สิปปกร ทองมีศรี ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสาร
ด.ต. บุญยงั ไชยโส ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสาร
ด.ต. ชัชวาล ลายา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสาร
ด.ต. ไพโรจน์ ประเสริฐไทย ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสาร
จ.ส.ต. วชัรพงษ์ เฟือ่งฟู ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสาร
จ.ส.ต. พรีพฒัน์ ไพรทอง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสาร
จ.ส.ต. บัญญัติ เหง้าศรี ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสาร
ส.ต.ต. วษิณุพงศ์ วงศ์สุภา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.คอนสาร
พ.ต.ท. อมร พรมเอี่ยม ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.จตุัรัส
พ.ต.ท. เตชิต โป๊ะประนม ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.จตุัรัส
พ.ต.ท. ศตพล เอี่ยมโซ้ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.จตุัรัส
พ.ต.ต. ธนกฤต โสธรมงคลยิ่ง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.จตุัรัส
ร.ต.อ. สายฝน ตาดี ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.จตุัรัส
ร.ต.ท. สุรศักด์ิ ออ่นเขวา้ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.จตุัรัส
ร.ต.ท. สมจติร ชาลีวรรณ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.จตุัรัส
ร.ต.ท. นรินทร์ เขม็พรหมมา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.จตุัรัส
ร.ต.ท. ยศสันต์ เกษามา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.จตุัรัส
ร.ต.ท. โยธนิ เดือนกลาง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.จตุัรัส
ร.ต.ท. ประโยชน์ ปิน่ตาบูรณ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.จตุัรัส
ร.ต.ท. อดุม บุญพนั ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.จตุัรัส
ร.ต.ท. สุรชัย พวกเซียงซา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.จตุัรัส
ร.ต.ท. เสวต เป้าหนิต้ัง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.จตุัรัส
ร.ต.ท. ปรารถนา ขอ้โนนแดง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.จตุัรัส
ร.ต.ท. พนิิจ แฝงธานี ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.จตุัรัส
ร.ต.ท. อดุม เปล่ียนขนุทด ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.จตุัรัส
ร.ต.ท. ทศพล ช่วยงาน ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.จตุัรัส
ร.ต.ท. รังสิต ภริมยก์จิ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.จตุัรัส
ร.ต.ท. ประมวล ปาทา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.จตุัรัส
ร.ต.ท. พฒันะศักด์ิ อธกิะ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.จตุัรัส
ร.ต.ต.หญิง ชินานันท์ หงษ์ทอง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.จตุัรัส
ร.ต.ต. นาวนิ รุ่งโรจน์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.จตุัรัส
ร.ต.ต. พชิิตชัย สุนทรสัจ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.จตุัรัส
ร.ต.ต. พงษ์อนันต์ เถยีรสูงเนิน ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.จตุัรัส
ร.ต.ต. ไสว แถมเกษม ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.จตุัรัส
ร.ต.ต. ศรัณยพงษ์ พงษ์ไทย ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.จตุัรัส
ร.ต.ต. สมเกยีรติ อาจอนงค์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.จตุัรัส
ร.ต.ต. พงษ์ศธรณ์ นาหว้ย ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.จตุัรัส



บก. กก./สน./สภ.
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                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. บรรจง อตัชู ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.จตุัรัส
ร.ต.ต. ส านอง ช่วยสูงเนิน ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.จตุัรัส
ร.ต.ต. กติติ ทรัพยค์ณารักษ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.จตุัรัส
ร.ต.ต. ชาติ วสุเนติธร ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.จตุัรัส
ร.ต.ต. สมยศ เพยีกขนุทด ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.จตุัรัส
ร.ต.ต. พชิิตชัย สุนทรสัจ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.จตุัรัส
ร.ต.ต. วรีะนันท์ สีมาวงษ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.จตุัรัส
ร.ต.ต. นาวนิ รุ่งโรจน์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.จตุัรัส
ด.ต.หญิง นงลักษณ์ น้อยวนั ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.จตุัรัส
ด.ต.หญิง กลัยา ช่างช านิ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.จตุัรัส
ด.ต. มานิตย์ ชิดชัยภมูิ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.จตุัรัส
ด.ต. ชูศักด์ิ หมืน่รัตน์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.จตุัรัส
ด.ต. สมชาย แสงสุวรรณ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.จตุัรัส
ด.ต. อนุวฒัน์ สิทธเิวช ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.จตุัรัส
ด.ต. วนิัส บุญมา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.จตุัรัส
ด.ต. อดุม ทองจนัทร์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.จตุัรัส
ด.ต. มงคล สิงหล์า ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.จตุัรัส
ด.ต. ปรีชา เบียดนอก ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.จตุัรัส
ด.ต. ประเทือง น้อยสุวรรณ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.จตุัรัส
ด.ต. ธรีะพงษ์ จนัณรงค์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.จตุัรัส
ด.ต. สมพร อภยั ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.จตุัรัส
ด.ต. วนัชัย กล้ารอด ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.จตุัรัส
ด.ต. สมหมาย ขยนัการ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.จตุัรัส
ด.ต. สมชาติ ปนิพลกงั ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.จตุัรัส
ด.ต. วทิวสั มากไธสงค์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.จตุัรัส
ด.ต. นิกร สุวรรณราช ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.จตุัรัส
ด.ต. ชัยศักด์ิ พมิพว์งศ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.จตุัรัส
ด.ต. สนธยา จนัทร์ชีลอง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.จตุัรัส
ด.ต. ณรงค์ คงดี ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.จตุัรัส
ด.ต. วนิัย พรมณี ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.จตุัรัส
ด.ต. บรรณา โชคสวสัด์ิ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.จตุัรัส
ด.ต. ชยพล วงศ์สมบัติ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.จตุัรัส
ด.ต. อนันต์ ชัยจนัทร์ดี ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.จตุัรัส
ด.ต. ประวทิย์ หาญเวช ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.จตุัรัส
ด.ต. สุพนัธ์ สาวก ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.จตุัรัส
ด.ต. นิคม งอกนาวงั ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.จตุัรัส
ด.ต. ยทุธนา ศรีสุชาติ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.จตุัรัส
ด.ต. วชัรินทร์ จนัค า ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.จตุัรัส
ด.ต. สุทธพิงษ์ งอกนาวงั ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.จตุัรัส
ด.ต. สมคิด วฒัยุ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.จตุัรัส



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สุเทพ ลองจ านงค์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.จตุัรัส
ด.ต. กฤษณะ สิงหบ์ัณฑิต ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.จตุัรัส
ด.ต. ธนวฒัน์ ด ารงแดน ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.จตุัรัส
ด.ต กฤติภมูิ ยะสูงเนิน ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.จตุัรัส
จ.ส.ต. ฉตัรชัย พมิพม์ุข ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.จตุัรัส
จ.ส.ต. ณฐกร วชิาจารย์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.จตุัรัส
จ.ส.ต. เสกสันติ อาจฤทธิ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.จตุัรัส
จ.ส.ต. บุญมา ลีลาเมือง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.จตุัรัส
ส.ต.ต. ธวชัชัย ปัญญาวชัรวงศ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.จตุัรัส
ร.ต.อ. วชิัย โหมดนอก ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ช่องสามหมอ
ร.ต.อ. ชาญวทิย์ กติติเมธาวี ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ช่องสามหมอ
ร.ต.ท. เดชา บ ารุงราษฎร์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ช่องสามหมอ
ร.ต.ท. อนุชา เปรมชาติ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ช่องสามหมอ
ร.ต.ท. ชนะ ชนะหาญ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ช่องสามหมอ
ร.ต.ท. ปราโมทย์ ไชยปาน ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ช่องสามหมอ
ร.ต.ท. อดิเรก ไสยาสน์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ช่องสามหมอ
ร.ต.ท. ไกรวฒิุ อภริมยานนท์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ช่องสามหมอ
ร.ต.ต. มารุด เพิม่เจริญ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ช่องสามหมอ
ร.ต.ต. ศังสนะ แผ่นผา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ช่องสามหมอ
ร.ต.ต. สมบูรณ์ หงอกภลัิย ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ช่องสามหมอ
ร.ต.ต. นพดล เค้าโคตร ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ช่องสามหมอ
ร.ต.ต. ชลธศิ หมัน่สุจริต ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ช่องสามหมอ
ร.ต.ต. วราทิตย์ โคตรสมบัติ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ช่องสามหมอ
ร.ต.ต. ประสิทธิ์ ทองสาย ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ช่องสามหมอ
ด.ต. สุทัศน์ กนัฟนั ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ช่องสามหมอ
ด.ต. สุริยา รักงาน ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ช่องสามหมอ
ด.ต. ณัฐชัย ธรุะธรรม ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ช่องสามหมอ
ด.ต. วชัรวทัทย์ ชัยชนะสถาพร ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ช่องสามหมอ
ด.ต. ศรายทุธ อานิสงส์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ช่องสามหมอ
ด.ต. พงษ์จรูญ โฆษิตธนสาร ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ช่องสามหมอ
ด.ต. ชัยวฒัน์ ภาระชัย ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ช่องสามหมอ
ด.ต. วชิัย วชิาชัย ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ช่องสามหมอ
ด.ต. สามารถ แน่นอดุร ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ช่องสามหมอ
ด.ต. วเิดช วงค์สืบ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ช่องสามหมอ
ด.ต. ชัด ทองสุข ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ช่องสามหมอ
พ.ต.อ. ดุริยะ ปานกล่ิน ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ซับใหญ่
พ.ต.ท. ประมวลทรัพย์ ชัยสิน ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ซับใหญ่
พ.ต.ท. ปัญญา ประดับวงษ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ซับใหญ่
พ.ต.ท. บุญเลิศ อาจธานี ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ซับใหญ่
ร.ต.ท. อศิรา รัตนาววิฒัน์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ซับใหญ่
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                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. นพคุณ เสือนอก ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ซับใหญ่
ร.ต.ท. วนัชัย นราศรี ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ซับใหญ่
ร.ต.ท. มนตรี บุญญาชีพ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ซับใหญ่
ร.ต.ท. ไพบูรณ์ สุขจ านงค์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ซับใหญ่
ร.ต.ท. มนตรี อารีชาติ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ซับใหญ่
ร.ต.ท. เสรีรัตน์ เพชรประไพ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ซับใหญ่
ร.ต.ท. สมหมาย มาสิงห์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ซับใหญ่
ร.ต.ท. ชุมพร ปล้ืมโชค ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ซับใหญ่
ร.ต.ท. เริงศักด์ิ อาภรณ์พงษ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ซับใหญ่
ร.ต.ท. สุรเดช จมุพลพงษ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ซับใหญ่
ร.ต.ต. สุพจน์ นันทะพนัธ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ซับใหญ่
ร.ต.ต. พบิุญ เสาโกมุท ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ซับใหญ่
ร.ต.ต. ชัยยา นามบุรี ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ซับใหญ่
ร.ต.ต. อภศัิกด์ิ แกว้เหลา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ซับใหญ่
ร.ต.ต. ส าฤทธิ์ หาญเวช ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ซับใหญ่
ด.ต. คมสันต์ ทองจ ารูญ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ซับใหญ่
ด.ต. เยี่ยมยง นามโยธา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ซับใหญ่
ด.ต. ประสิทธิ์ ศิลา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ซับใหญ่
ด.ต. อดุม น้อยคร ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ซับใหญ่
ด.ต. วทิู กะกลุพมิพ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ซับใหญ่
ด.ต. อาทิตย์ จ ารูญจติร ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ซับใหญ่
ด.ต. วโิรจน์ แกว้บัณฑิต ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ซับใหญ่
ด.ต. นาทสกรณ์ อนิบ ารุง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ซับใหญ่
จ.ส.ต. สมศักด์ิ สร้อยสูงเนิน ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ซับใหญ่
จ.ส.ต. ศุรบดินทร์ พลมิง่ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ซับใหญ่
ส.ต.อ. ธนิษฐ์ ไชยยศ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ซับใหญ่
ส.ต.ต. อภริมย์ ภกัดี ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ซับใหญ่
ส.ต.ต. วรีะยทุธ จั่วสันเทียะ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ซับใหญ่
พ.ต.อ. พษิณุ พรานพนัส ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เทพสถติ
พ.ต.ท. สุริยา จนัทร์สระแกว้ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เทพสถติ
พ.ต.ท. อศิรา บัวนารถ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เทพสถติ
พ.ต.ท. สุรัตน์ น้อยจนัทึก ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เทพสถติ
พ.ต.ท. สุเทพ แถมวฒันะ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เทพสถติ
พ.ต.ท. อาทิตย์ ฉตัรชัยรัตนเวช ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เทพสถติ
พ.ต.ท. มนูญ พนูจนัอดั ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เทพสถติ
พ.ต.ต. สุราษ แกว้วงัปา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เทพสถติ
ร.ต.อ. ถาวร สร้อยรอด ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เทพสถติ
ร.ต.อ. กฤษ  สุขภริมย์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เทพสถติ
ร.ต.อ. สุริฉาย โชติกลาง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เทพสถติ
ร.ต.อ. ณรัฐ บัวขยีว ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เทพสถติ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.อ. ธงชัย เจริญไวย์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เทพสถติ
ร.ต.ท. อธวิฒัน์ พลมณี ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เทพสถติ
ร.ต.ท. ชัยนันท์ คะนองมาตย์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เทพสถติ
ร.ต.ท. อสิเลศ ชมนาวงั ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เทพสถติ
ร.ต.ท. วรีะพล อบโตนด ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เทพสถติ
ร.ต.ท. อนุวตั บ ารุงราษฎร์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เทพสถติ
ร.ต.ท. พรีพฒัน์ โชคบัณฑิตย ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เทพสถติ
ร.ต.ท. กฤษฎา เตือยโยชน์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เทพสถติ
ร.ต.ท. ทรงวฒิุ หมูไ่พบูลย์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เทพสถติ
ร.ต.ท. ประไพศักด์ิ ดาดก ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เทพสถติ
ร.ต.ท. อดุม เป้ารไธสง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เทพสถติ
ร.ต.ท. ถวลัย์ พฒุพนัธ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เทพสถติ
ร.ต.ท. ทองใบ เติมพนัธ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เทพสถติ
ร.ต.ท. พทิักษ์ แกว้น่าน ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เทพสถติ
ร.ต.ท. สมหมาย สวสัด์ิวงษ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เทพสถติ
ร.ต.ท. อมัพร คุณอดุม ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เทพสถติ
ร.ต.ต. เพิม่ การเพยีร ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เทพสถติ
ร.ต.ต. สุดใจ เติมพนัธ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เทพสถติ
ร.ต.ต. ส าเริง แท่นนนอก ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เทพสถติ
ร.ต.ต. สมบูรณ์ สุวรรณทร ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เทพสถติ
ร.ต.ต. ประพนัธ์ ข าโคกกรวด ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เทพสถติ
ร.ต.ต. บุญยิ่ง งามเลิศ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เทพสถติ
ร.ต.ต. ทิพยา แกว้น่าน ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เทพสถติ
ร.ต.ต. สุวทิย์ เหลาออ่น ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เทพสถติ
ร.ต.ต. พนัธศั์กด์ิ ศรีช้างสาร ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เทพสถติ
ร.ต.ต. ส าอาง มาประจวบ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เทพสถติ
ร.ต.ต. อนุศาสตร์ เพชรหนิ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เทพสถติ
ร.ต.ต. ประสาน ยอดสง่า ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เทพสถติ
ด.ต.หญิง อศัมา บ ารุงราษฎร์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เทพสถติ
ด.ต. บุญยนื แกสันเทียะ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เทพสถติ
ด.ต. เอกรัตน์ ประดับวงศ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เทพสถติ
ด.ต. นิติพนัธ์ พนัธขุนัธ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เทพสถติ
ด.ต. วชัรชัย นามลิวลัย์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เทพสถติ
ด.ต. ท านอง ศรีเลา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เทพสถติ
ด.ต. สมชาย กล่ินศรีสุข ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เทพสถติ
ด.ต. ไพโรจน์ วงษ์นรา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เทพสถติ
ด.ต. ธรียทุธ คุ้มพวก ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เทพสถติ
ด.ต. ทองค า เทียวประสงค์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เทพสถติ
ด.ต. ภาคิน พชัรภสิูทธิ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เทพสถติ
ด.ต. ยทุธศักด์ิ พนูเกษม ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เทพสถติ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ทัศนัย แผลติตะ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เทพสถติ
ด.ต. สิงห์ แปะกระโทก ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เทพสถติ
ด.ต. วสันต์ กมุขนุทด ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เทพสถติ
ส.ต.อ. เฉลิมพล ผ่องแผ้ว ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เทพสถติ
ส.ต.ต. พนูเพิม่ ณรงค์ชาญชัยกลุ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เทพสถติ
ส.ต.ต. เรวตัน์ ค าไสว ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เทพสถติ
พ.ต.อ. อทิธโิชค เกดิผล ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เนินสง่า
พ.ต.ท. เพิม่พนู เกื้อกจิจา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เนินสง่า
พ.ต.ท. วหิาร นวลงาม ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เนินสง่า
พ.ต.ท. บุญชู หมัน่วงศ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เนินสง่า
พ.ต.ท. ชวนิฎฐ์ ธติิวรพนัธุ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เนินสง่า
พ.ต.ท. วชิาญ กระจา่งโพธิ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เนินสง่า
ร.ต.อ. ผดุงศักด์ิ นนขนุทด ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เนินสง่า
ร.ต.ท.หญิง ศรัณยาศรัณยา คุณชื่น ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เนินสง่า
ร.ต.ท. อภวิฒัน์ ชาวโนนง้ิว ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านค่าย
ร.ต.ท. แสงปราสาท เกาะม่วงหมู่ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เนินสง่า
ร.ต.ท. ไพยทูล รักจนัทึก ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เนินสง่า
ร.ต.ท. รัฐพล ใจหวงั ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เนินสง่า
ร.ต.ท. อนันต์ วงศ์ไชย ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เนินสง่า
ร.ต.ท. คงศักด์ิ ไชยต้นเชื้อ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เนินสง่า
ร.ต.ท. พชิัย กลุแพง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เนินสง่า
ร.ต.ท. รงค์ เรืองตระกลู ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เนินสง่า
ร.ต.ท. ส ารอง คงด้วง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เนินสง่า
ร.ต.ท. โชติพพิฒัน์ สิทธวิงศ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เนินสง่า
ร.ต.ท. กติติชัย ต้ังใจ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เนินสง่า
ร.ต.ท. พชิิต สงสนธิ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เนินสง่า
ร.ต.ต. กติติศักด์ิ ภกัดีวธุ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เนินสง่า
ร.ต.ต. สมพงษ์ เสาวชิิต ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เนินสง่า
ร.ต.ต. ไพชยนต์ โคตา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เนินสง่า
ร.ต.ต. สมบูรณ์ แกว้ชนะ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เนินสง่า
ด.ต. เกรียงศักด์ิ สีแดด ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เนินสง่า
ด.ต. บัญชา จงกล ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านค่าย
ด.ต. จรรยา ทีบัวบาน ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เนินสง่า
ด.ต. ประภวติั ฝาชัยภมูิ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เนินสง่า
ด.ต. อนุราช ผาสุก ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เนินสง่า
ด.ต. ชาญวทิย์ ชวาฤทธิ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เนินสง่า
ด.ต. ประจกัร ยอดบุนอก ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เนินสง่า
ด.ต. ละพนิ ศรีนูเดช ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เนินสง่า
ด.ต. สวสัดี เกดิมงคล ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เนินสง่า
ด.ต. ธวชัชัย ขลังวชิา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เนินสง่า



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ชัยณรงค์ สมอนา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เนินสง่า
ด.ต. ชูเดช โฉมมงคล ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เนินสง่า
ด.ต. ธงชัย อณุาศรี ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เนินสง่า
ด.ต. ค าพอง สิงหก์ระโจม ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เนินสง่า
ด.ต. ประกาศิต พลเรือง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เนินสง่า
ด.ต. นิติภมูิ ทองโสม ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เนินสง่า
ด.ต. นวพล ปานกลาง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เนินสง่า
ด.ต. ส าราญ ล้อมกลาง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เนินสง่า
ด.ต. ประสิทธิ ศรีวเิศษ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เนินสง่า
ด.ต. ไพโรจน์ เสมาปรุ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เนินสง่า
ด.ต. นพดล ปะโมนะตา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เนินสง่า
ด.ต. พทิยา ทองยศ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เนินสง่า
จ.ส.ต. ธรีะพงษ์ หงส์สระแกว้ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เนินสง่า
ส.ต.ต. วรวฒิุ เติมพนัธ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เนินสง่า
พ.ต.ท. ประคอง ปรางค์ชัยภมูิ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.โนนเหม่า
ร.ต.อ. ธรีะยทุธ ปลิวสูงเนิน ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.โนนเหม่า
ร.ต.ท. สมชาย ศรีโพธิ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.โนนเหม่า
ร.ต.ท. เดชา สุวรรณราช ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.โนนเหม่า
ร.ต.ท. ปัญญา บาศรี ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.โนนเหม่า
ร.ต.ท ชาตรี ญาณวฒิุโท ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.โนนเหม่า
ร.ต.ต. ปัญญา เสโส ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.โนนเหม่า
ร.ต.ต. ธญัวชิญ์ พนัธรุะ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.โนนเหม่า
ร.ต.ต. พนัวนั จกุกระโทก ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.โนนเหม่า
ด.ต. สมเกยีรติ ดีสวน ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.โนนเหม่า
ด.ต. วนิัย เกยพดุซา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.โนนเหม่า
ส.ต.ต. ธรีพล  จนัหลุย ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.โนนเหม่า
ส.ต.ต. คมสันต์ นึกชัยภมูิ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.โนนเหม่า
ส.ต.ต. เอกพรรณ วไิลวรรณ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.โนนเหม่า
ส.ต.ต. ราเมษ อาจมนตรี ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.โนนเหม่า
พ.ต.ท. คมเพชร ศรีเมืองคุณ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านแกง้
ร.ต.อ. เกยีรติศักด์ิ ทองภบูาล ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านแกง้
ร.ต.ท. ประชาราษฎร์ อนิทรก าแหง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านแกง้
ร.ต.ท. จกัรชัย โสมาบุตร ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านแกง้
ร.ต.ท. บัววร มะโนลัย ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านแกง้
ร.ต.ท. สุนันท์ นามตะ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านแกง้
ร.ต.ท. สานิตย์ นันทพล ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านแกง้
ร.ต.ท. ชิงชัย ต้ังใจ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านแกง้
ร.ต.ท. ธนาธปิ พึง่ร่มกลาง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านแกง้
ร.ต.ท. วาด ศรีถาวร ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านแกง้
ร.ต.ท. ประทิน พงษ์จ านงค์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านแกง้



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. อดิศักด์ิ บุตรยทุธ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านแกง้
ร.ต.ท. วบิูลยศั์กด์ิ อุ่นค า ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านแกง้
ร.ต.ต. ปรีชา กองเกดิ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านแกง้
ร.ต.ต. นิรันดร์ ชนะบุญ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านแกง้
ร.ต.ต. ปรีชา กองเกดิ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านแกง้
ด.ต. พลศักด์ิ หาญนาแซง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านแกง้
ด.ต. พทุธพิงศ์ เส้ียมแหลม ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านแกง้
ด.ต. วเิชียร อาจผักปัง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านแกง้
ด.ต. เกริกเกยีรติ มาสิงห์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านแกง้
ด.ต. ไกรราษฎร์ รัศมีพนัธ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านแกง้
ส.ต.อ. สันติ พงษ์เกษ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านแกง้
ส.ต.ต. วชิาธร กลุแสง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านแกง้
ส.ต.ต. ฐานันท์ดร บุญมาก ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านแกง้
พ.ต.อ. ณรงค์ สืบสนธิ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเขวา้
พ.ต.ท. พรชัย ตระการกลุธร ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเขวา้
พ.ต.ท. สมเกยีรติ  จนัทรประเทศ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเขวา้
พ.ต.ท. ณัฐพนัธ ์ เดชพลกรัง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเขวา้
พ.ต.ท. สวติต์ วงศ์เสถรีชัย ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเขวา้
พ.ต.ท. สุมิตร  ชัยยทุธ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเขวา้
พ.ต.ท. เอกพล เพชรนอก ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเขวา้
พ.ต.ต. อทุิศ ชอบชื่อ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเขวา้
ร.ตท. องอาจ เหล็กกล้า ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเขวา้
ร.ต.อ. ปัญญา พสิิฐปภา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเขวา้
ร.ต.ท. ชิงชัย สมนาแซง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเขวา้
ร.ต.ท. สง่า โพธิ์ลาด ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเขวา้
ร.ต.ท. ไสว งวดชัย ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเขวา้
ร.ต.ท. ประทีป สีสา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเขวา้
ร.ต.ท. สามารถ มาทน ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเขวา้
ร.ต.ท. ปรีชา กมัพลานนท์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเขวา้
ร.ต.ท. นิรันดร์  ทะสุนทร ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเขวา้
ร.ต.ท. สมพงษ์  พรหมกสิกร ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเขวา้
ร.ต.ท. สุวชิัย ไชยหลาก ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเขวา้
ร.ต.ท. สมศักด์ิ แพหรัิญ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเขวา้
ร.ต.ท. วทิยา  โชคมงคล ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเขวา้
ร.ต.ท. ชูศักด์ิ  สะอาดถิ่น ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเขวา้
ร.ต.ท. สุวทิย ์ ไตรเสนีย์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเขวา้
ร.ต.ท. สามารถ มาทน ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเขวา้
ร.ต.ท. ชัยณรงค์ ค าบุรี ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเขวา้
ร.ต.ท. วริาช สินพร ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเขวา้
ร.ต.ท พชรพล บ ารุงญาติ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเขวา้



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. ธรีะ  ทองเจริญ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเขวา้
ร.ต.ต. คณิต สิงหโ์นนตาด ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเขวา้
ร.ต.ต. ณัฐการ กลุโคก ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเขวา้
ร.ต.ต. วสัินต์  สมรรถชัย ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเขวา้
ร.ต.ต. ศรศิลป์  พวงเกาะ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเขวา้
ร.ต.ต. นพรัตน์  ขวญัสวสัด์ิ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเขวา้
ร.ต.ต. ส าราญ  สีดาพล ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเขวา้
ร.ต.ต. พยงุ คนดอน ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเขวา้
ด.ต.หญิง สมร  ศักด์ิภเูขยีว ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเขวา้
ด.ต.หญิง พทัธนันท์ เมตตาจติร ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเขวา้
ด.ต.หญิง ภชัชา อนิตาหามแห ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเขวา้
ด.ต. บุญส่ง ธงภกัด์ิ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเขวา้
ด.ต. เมืองทอง แสนเจริญสุขยิ่ง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเขวา้
ด.ต. ภริมย์ กลางสาทร ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเขวา้
ด.ต. สุทัศน์   สีลา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเขวา้
ด.ต. อดุมเดช  สุภาหงษ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเขวา้
ด.ต. ศักยภาพ  จวงเงิน ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเขวา้
ด.ต. สมพาน  สุทธสิาย ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเขวา้
ด.ต. นริศ ใจปล้ืม ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเขวา้
ด.ต. อทุัย เด่นวงษ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเขวา้
ด.ต. ไพศาล   จารนัย ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเขวา้
ด.ต. สุทธวทิย ์ สุนคร ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเขวา้
ด.ต. สันติ เบ้าลี ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเขวา้
ด.ต. ถาวร เชื้อวเิศษ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเขวา้
ด.ต. ทว ี  ไสยวรรณ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเขวา้
ด.ต. บรรจง  อาจประจจนัทร์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเขวา้
ด.ต. รัชพล  ทรัพยป์ิน่ค า ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเขวา้
ด.ต. อนันตภชุง พวงพี ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเขวา้
ด.ต. ประจวบ  หาญมนต์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเขวา้
ด.ต. บุญมี เสนชัย ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเขวา้
ด.ต. จริะศักด์ิ  หาญชนะ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเขวา้
ด.ต. ศุภมิตร  ขยุชัยภมูิ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเขวา้
ด.ต. คมสันต์  คณะแสวง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเขวา้
ด.ต. นิรันดร บึดชัยภมูิ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเขวา้
ด.ต. นิยม โชคศิริ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเขวา้
ด.ต. ธรรมนูญ  คลาดโรค ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเขวา้
ด.ต. เรืองศักด์ิ เหลาทอง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเขวา้
ด.ต. มงคล  คุ้มไพร ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเขวา้
ด.ต. บุญสนอง พดูเราะ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเขวา้
ด.ต. ถนอม  เพยีรนอก ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเขวา้



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ประสิทธ ิ เสนา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเขวา้
ด.ต. ปราการ เติมสมบัติ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเขวา้
ด.ต. นิธ ิ จนัทสังข์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเขวา้
ด.ต. ทว ี  ไสยวรรณ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเขวา้
ด.ต. สังคม เสานา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเขวา้
ด.ต. เสมียน โพนศรี ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเขวา้
ด.ต. ปรีชา ลาภมาก ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเขวา้
ด.ต. สุวทิย์ ฐานสมบัติ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเขวา้
จ.ส.ต. ชนาธปิ  ต้ังภมูิ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเขวา้
ส.ต.อ. อาทิตย์ หริรัตนพรรณ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเขวา้
ส.ต.ต. ปกรณ์เกยีรติ เดชชัยภมูิ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเขวา้
พ.ต.อ.   วฒันชัย   จนัทาทุม ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านค่าย
พ.ต.ท.   อศัวนิ    เมฆสุขใส ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านค่าย
พ.ต.ท.   เกรียงศักด์ิ   กยุแกว้ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านค่าย
พ.ต.ท.   วชิิต    น้อยวเิศษ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านค่าย
พ.ต.ท.   ไชยวฒัน์    ทัดแกว้ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านค่าย
พ.ต.ท.   บุญเลิศ    ศิริทอแสง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านค่าย
พ.ต.ท.   ประกอบ   เชื้อกลาง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านค่าย
ร.ต.ท.   พชิิต   โพธิ์ชัยเลิศ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านค่าย
ร.ต.ท.   บุญมี   สุภาพ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านค่าย
ร.ต.ท.   สุภสิทธิ์   ปานจ ารูญ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านค่าย
ร.ต.ท.   สมนึก   พรพศิ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านค่าย
ร.ต.ท.   ลือชา   ดวงแกว้ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านค่าย
ร.ต.ท.   จงครอง   นิยมชัย ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านค่าย
ร.ต.ท.   ธนพร   มีสูงเนิน ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านค่าย
ร.ต.ท.   สุวทิย ์   ประสานเชื้อ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านค่าย
ร.ต.ท.   อดิศักด์ิ   ทองชัยภมูิ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านค่าย
ร.ต.ท. วเิชียร  ขลังวชิา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านค่าย
ร.ต.ต.   ธนเดช   โสธรธรรมเดช ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านค่าย
ร.ต.ต.   จกัรา   ขา้งกลาง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านค่าย
ด.ต.หญิง สิริทรัพย์ โชคเฉลิม ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านค่าย
ด.ต. ปัญญา เสาโกมุท ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านค่าย
ด.ต.   อ านาจ   แจม่เกาะ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านค่าย
ด.ต.   ประภาส   อนัทพริะ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านค่าย
ด.ต.   ชาติ   บุญเพลิง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านค่าย
ด.ต.   วทิยา   แป้นแกว้ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านค่าย
ด.ต.   คมกริช   อนิทรโชติ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านค่าย
ด.ต.   สุทธพิงษ์   โตนะโพ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านค่าย
ด.ต.   ธรีพงศ์   ฝาชัยภมูิ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านค่าย
ด.ต.   มนตรี   แดนละลม ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านค่าย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต.   สุพจน์   สิมาธรรม ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านค่าย
ด.ต.   รัตนะภมูิ   ศรีเทศ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านค่าย
ด.ต.   ราเชน   ปานะโปย ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านค่าย
ด.ต.   พทิักษ์   หาญวงศ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านค่าย
ด.ต.   อภชิาต   คุ้มกดุขมิน้ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านค่าย
ด.ต.   เฉลียว   ภทูับทิม ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านค่าย
ด.ต.   เทอดศักด์ิ   ประเสริฐ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านค่าย
ด.ต.   สุทธชิัย   พรโสภณ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านค่าย
ด.ต.   เกยีรติศักด์ิ   เล้ียงพรหม ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านค่าย
ด.ต.   ณรงค์วทิย์   บุญช่วย ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านค่าย
ด.ต.   นวพล   เพยีกขนุทด ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านค่าย
ด.ต.   จรัญ   รักษ์มณี ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านค่าย
ด.ต.   ตระการ   ช านาญวงศ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านค่าย
ด.ต.   นิรันดร์   ดอนสวา่ง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านค่าย
ด.ต.   ศุภมิตร   เทพปิยะวงศ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านค่าย
ด.ต.   สมชาย   คนซ่ือ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านค่าย
ด.ต.   สังเวยีน   ยอดปทุม ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านค่าย
ด.ต.   ขวญัประชา   จนัวสิา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านค่าย
ด.ต.   สุทธพิงษ์   ประสานเนตร ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านค่าย
ด.ต.   อนุวฒัน์   สุขสุเดช ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านค่าย
ด.ต.   ประภาส   แสนนาม ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านค่าย
ด.ต.   นพสิทธิ์   ทรงศรีชัยนันท์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านค่าย
ด.ต.   อนุวฒัน์   สุขสุเดช ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านค่าย
ด.ต.   สายณัต์   จ าชาติ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านค่าย
ด.ต.   สมบัติ   ปรางชัยภมูิ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านค่าย
ด.ต. สายณัต์ จ าชาติ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านค่าย
ส.ต.อ.   ณัฎฐกติต์ิ   จ าเริญทิพย์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านค่าย
ส.ต.อ.   อ านวย   รอนสันเทียะ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านค่าย
ส.ต.ต.   ธนัช   อคัรด่านกลาง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านค่าย
พ.ต.อ. สมเจตน์ ไทยานนท์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเด่ือ
พ.ต.ต. กติิพงษ์ เค่ือนสาร ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเด่ือ
ร.ต.ท. วรินทร ภมรวงค์ขนัธ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเด่ือ
ร.ต.ท. ธรีศักด์ิ ฟกัเจริญ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเด่ือ
ร.ต.ท. สุธี ศิริเม ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเด่ือ
ร.ต.ท. ณรงค์ สมพงษ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเด่ือ
ร.ต.ท. ชาญชัย พรหมสวสัด์ิ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเด่ือ
ร.ต.ท. จกัราวฒิุ สุหญ้านาง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเด่ือ
ร.ต.ท. ไพรวรรณ ภมูิมะนาว ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเด่ือ
ร.ต.ท. นวรัตน์ ซายเขวา้ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเด่ือ
ร.ต.ท. วญิญู คงโนนกอก ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเด่ือ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. วนิัส ปิน่สุวรรณ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเด่ือ
ร.ต.ต. สมภมูิ มีช านาญ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเด่ือ
ร.ต.ต. บุญทัน มะไลไธสง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเด่ือ
ร.ต.ต. ณรงค์ บุญยราช ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเด่ือ
ร.ต.ต. ธงชัย สมบัติหลาย ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเด่ือ
ร.ต.ต. ธรีะพล ใจสบาย ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเด่ือ
ร.ต.ต. สมภมูิ มีช านาญ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเด่ือ
ด.ต. เกษม ด้วงตะกั่ว ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเด่ือ
ด.ต. สมทรง สมบัติหลาย ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเด่ือ
ด.ต. ทวี ค าโนนกอก ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเด่ือ
ด.ต. บัวไหล เหล่าคนค้า ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเด่ือ
ด.ต. พนม ไกรสกลุ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเด่ือ
ด.ต. คอนสวรรค์ ปล้องยาง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเด่ือ
ด.ต. ทวศัีกด์ิ ประยรูพนัธ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเด่ือ
ด.ต. ชัยยง เรืองเจริญ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเด่ือ
ด.ต. รัตนชัย โตนชัยภมูิ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเด่ือ
จ.ส.ต. สุรวทิย์ ศรยงิ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเด่ือ
ส.ต.ต. ธรีวทิย์ บุญค้ า ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเด่ือ
พ.ต.อ. จมุพลภทัร์ ปัญญาพนูตระกลู ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านแท่น
พ.ต.ท. ชัยวฒัน์ เหมวงษ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านแท่น
พ.ต.ท. สากล บ ารุงพานิชย์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านแท่น
พ.ต.ท. ธานี ติวเรือง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านแท่น
พ.ต.ท. บัณฑิต จาตุวฒัน์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านแท่น
พ.ต.ต. ไตรวทิย์ แกว้ชนะ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านแท่น
ร.ต.อ. ประหยดั ศรีเพชร ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านแท่น
ร.ต.ท. สมศักด์ิ มีปัญญา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านแท่น
ร.ต.ท. ภริมย์ มะลาศรี ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านแท่น
ร.ต.ท. มีชัย สุหญ้านาง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านแท่น
ร.ต.ท. บ ารุง สีขลีุ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านแท่น
ร.ต.ท. วรีะวธุ มูลชนะ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านแท่น
ร.ต.ท. จกัรี นาพรม ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านแท่น
ร.ต.ท. ยทุธพงษ์ ภญิโญภาพ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านแท่น
ร.ต.ท. สุภาพ โชคบัณฑิต ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านแท่น
ร.ต.ท. รวงทอง พงษ์สระพงั ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านแท่น
ร.ต.ท. จรูญ แนวโสภณ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านแท่น
ร.ต.ท. รัฐศักด์ิ ปิน่ศิริ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านแท่น
ร.ต.ท. ศุภวชิญ์ รินสีมา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านแท่น
ร.ต.ท. ปัญญา สอนไธสง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านแท่น
ร.ต.ท. สินติ สวสัด์ิ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านแท่น
ร.ต.ต. วรวทิย์ ชัยมีเขยีว ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านแท่น



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. ค าพนัธ์ ป้อมสุวรรณ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านแท่น
ร.ต.ต. มงคล บุตรดา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านแท่น
ร.ต.ต. อทิธศัิกดื สุวรรณพรม ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านแท่น
ร.ต.ต. สุภาพ หมูโ่พธิ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านแท่น
ด.ต. รุ่งโรจน์ มีเนียม ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านแท่น
ด.ต. ชัยรัตน์ ขา่ทิพยพ์าที ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านแท่น
ด.ต. เสรี พระรักษา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านแท่น
ด.ต. สิทธชิัย เอนสันเทียะ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านแท่น
ด.ต. อทุัย ประกอบดี ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านแท่น
ด.ต. นาวนิ สายวรสิงห์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านแท่น
ด.ต. ผจญ วชิาโคตร ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านแท่น
ด.ต. สมภาค หาญปราบ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านแท่น
ด.ต. กศุล ประทีปเมือง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านแท่น
ด.ต. รังสรรค์ โคตรธนู ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านแท่น
ด.ต. สุพรัิตน์ เจริญสุข ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านแท่น
ด.ต. ชวนคิด ประเสริฐแท่น ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านแท่น
ด.ต. วเิชฏชัย ชาติขยนั ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านแท่น
ด.ต. วรีวฒัน์ ปานวเิศษ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านแท่น
ด.ต. ภควฒัน์ พนัโภคา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านแท่น
ด.ต. กติติกร ประจ าเมือง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านแท่น
จ.ส.ต.หญิง อบุลรัตน์ ภลัิยวรรณ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านแท่น
จ.ส.ต. บุญโชค ภคูรองไชย ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านแท่น
ส.ต.ต. สิทธพิงษ์ พมิพจ์นัทร์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านแท่น
พ.ต.อ. นิคม โชติทวศัีกด์ิ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเป้า 
พ.ต.ท. สมเกยีรติ มูลสวสัด์ิ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเป้า 
พ.ต.ท. กฤติกร สุขวฒันพนัธ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเป้า 
พ.ต.ท. ศราวธุ ดาวแจง้ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเป้า 
พ.ต.ท. พงศ์รชต หรัิญมูล ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเป้า 
พ.ต.ท. ประกอบ หาพนัธ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเป้า 
ส.ต.ต. สราญชัย ม่วงเพชร ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเป้า 
ร.ต.อ. วฒันา จนิตนามณีรัตน์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเป้า 
ร.ต.ท. ชวลิต ไทยแท้ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเป้า
ร.ต.ท. วพิากย์ คงโนนกอก ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเป้า 
ร.ต.ท. กณัฑโชติ สายสมบัติ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเป้า 
ร.ต.ท. ณภทัร นามสูงเนิน ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเป้า 
ร.ต.ท. อดิศักด์ิ บุตรยทุธ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเป้า 
ร.ต.ท. ทวศัีกด์ิ คงเมือง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเป้า 
ร.ต.ท. อทุัย มูลนาม ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเป้า 
ร.ต.ท. ตะวนั พลศรี ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเป้า 
ร.ต.ท. เสกศักด์ิ ทองแสง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเป้า 



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ชวลิต ไทยแท้ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเป้า 
ร.ต.ท. สุรศักด์ิ เบ็ญจพรหม ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเป้า 
ร.ต.ท. สุทิน กู้เขยีว ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเป้า 
ร.ต.ต. สมภมูิ ต้อยจตุัรัส ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเป้า
ร.ต.ต. ศิริกรณ์ หบีไธสง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเป้า 
ร.ต.ต. ประจวบ โสดาบัน ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเป้า 
ร.ต.ต. ลือไกร กงชัยภมูิ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเป้า 
ร.ต.ต. แดง เจริญศรี ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเป้า 
ร.ต.ต. สิงหท์อง แซวกระโทก ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเป้า 
ร.ต.ต. ทรงศักด์ิ เศียรเขยีว ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเป้า 
ร.ต.ต. สงวน แสนสระ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเป้า 
ร.ต.ต. โสภา ลาภประโยชน์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเป้า 
ร.ต.ต. กติิศักด์ิ พษิเพง็ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเป้า 
ด.ต. ปัญญา มะโนแสง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเป้า 
ด.ต. ประสิทธิ์ คลังภเูขยีว ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเป้า 
ด.ต. ประสิทธิ์ ธรรมกลุ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเป้า 
ด.ต. เสกสันต์ หาชัยภมูิ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเป้า 
ด.ต. สังคม ชินกิ่ง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเป้า 
ด.ต. บรรเทา นาบกระโทก ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเป้า 
ด.ต. ทองเร่ิม เร็วสูงเนิน ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเป้า 
ด.ต. ไพรวลัย์ ปัญญายิ่ง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเป้า 
ด.ต. พชิิต โชติรัตน์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเป้า 
ด.ต. วชิาญชัย คงโนนกอก ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเป้า 
ด.ต. สมควร ค านกขุ้ม ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเป้า 
ด.ต. ธนายทุธ สุวรรณ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเป้า 
ด.ต. วชิิต ลีล้าน ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเป้า 
ด.ต. สมศักด์ิ พลชัย ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเป้า 
ด.ต. บุญส่ง บุญสวน ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเป้า 
ด.ต. สยาม ลือก าลัง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเป้า 
ด.ต. ศิวดล ทองคนทา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเป้า 
ด.ต. กฤษดา สวสัรักษ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเป้า 
ด.ต. วรัญญู แนวสุภาพ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเป้า 
ด.ต. บุญธรรม ทบวอร์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเป้า 
ด.ต. เสถยีร ชัยปุริ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเป้า 
ด.ต. ช านาญ ยวุนานนท์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเป้า 
ด.ต. อนุชา เหล่าภกัดี ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเป้า 
ด.ต. บัญดิษ เฮมโนนทอง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเป้า 
ด.ต. ไพรวลัย์ บุบผาลา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเป้า 
พ.ต.ท. เกยีรติพงศ์ ค าปินไชย ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเพชร
ร.ต.อ. อทุิน ประชานารถ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเพชร



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. อสิระ ทิพยรั์กษ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเพชร
ร.ต.ท. สุริยา ไชยศิลา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเพชร
ร.ต.ท. เชิดชัย ไชยแสง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเพชร
ร.ต.ท. ธนวฒัน์ อรรถสาร ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเพชร
ร.ต.ท. สมัคร ต่อศรี ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเพชร
ร.ต.ท. รุ่งโรจน์ เจริญพจน์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเพชร
ร.ต.ท เดชา สองบุญ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเพชร
ร.ต.ต. ไพบูลย ์ เพง็สุวรรณ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเพชร
ร.ต.ต. ไพยนต์ ไผนาง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเพชร
ร.ต.ต. บุญมี นิสัยตรง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเพชร
ด.ต. รณพงศ์ มิง่ศิริ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเพชร
ด.ต. คณพศ มาตรสงคราม ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเพชร
ด.ต. รังสฤษด์ิ บ ารุงเพชร ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเพชร
ด.ต. สุพนั ใจภกัดี ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเพชร
ด.ต. อารมณ์ ขา่ทิพยพ์าที ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเพชร
ด.ต. เกษม ภริมยไ์กรภกัด์ิ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเพชร
ด.ต. นิคม กองเพชร ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเพชร
ส.ต.ต. ศุภสิทธิ์ ชิดทอง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเพชร
ส.ต.ต. ภากร กองวงษา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ้านเพชร
พ.ต.อ. ไพรัช       สุขสงญาติ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ าเหน็จณรงค์
พ.ต.ท. วชิัย พรมชาติ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ าเหน็จณรงค์
พ.ต.ท. ศุภวฒัน์ ไชยดี ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ าเหน็จณรงค์
พ.ต.ท. พนิิจ เถลิงศักดาเดช ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ าเหน็จณรงค์
พ.ต.ท. บุญเลิศ ทองก าเหนิด ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ าเหน็จณรงค์
พ.ต.ท. พศิิษฏ์ ศิตจตุพงศ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ าเหน็จณรงค์
พ.ต.ต. จรีะพฒัน์ เนือ่งเหมรัช ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ าเหน็จณรงค์
ส.ต.อ. ศักด์ิศรี    อศิรางกรู ณ อยธุยา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ าเหน็จณรงค์
ส.ต.อ. สุรวทุธ       โสลี ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ าเหน็จณรงค์
ส.ต.ต. นาวนิ ประภาสโนบล ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ าเหน็จณรงค์
ส.ต.ต. วฑูิรย์ ทับกลาง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ าเหน็จณรงค์
ร.ต.อ. สันติ เพยีซ้าย ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ าเหน็จณรงค์
ร.ต.อ. สนัน่           หา้วหาญ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ าเหน็จณรงค์
ร.ต.อ. ยทุธนา หวานแกว้ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ าเหน็จณรงค์
ร.ต.ท. ไพรัช            หมัน่กลาง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ าเหน็จณรงค์
ร.ต.ท. ศุภชัย         ค าตัน ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ าเหน็จณรงค์
ร.ต.ท. วนาสันต์     ประสพหมู่ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ าเหน็จณรงค์
ร.ต.ท. วชิิต            วงศ์แสง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ าเหน็จณรงค์
ร.ต.ท. สมาน       พรมประดิษฐ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ าเหน็จณรงค์
ร.ต.ท. พทิักษ์         ชมนาวงั ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ าเหน็จณรงค์
ร.ต.ท. อ าพล รอดพทิักษ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ าเหน็จณรงค์



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. เลิศฤทธิ์ วชิาโคตร ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ าเหน็จณรงค์
ร.ต.ท. กองแพง        เกยีรติชัยภมูิ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ าเหน็จณรงค์
ร.ต.ท. สงวน          กล่ินศรีสุข ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ าเหน็จณรงค์
ร.ต.ท. เฉลิมชัย       พงษ์สุวรรณ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ าเหน็จณรงค์
ร.ต.ท. ชูชาติ          จ าปางาม ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ าเหน็จณรงค์
ร.ต.ท. เพชร           สุวรรณ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ าเหน็จณรงค์
ร.ต.ท. บรรจง        ปกคุ้ม ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ าเหน็จณรงค์
ร.ต.ท. กฤษณะ        นอสูงเนิน ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ าเหน็จณรงค์
ร.ต.ท. สมนึก          บุญเกดิ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ าเหน็จณรงค์
ร.ต.ท. อมัพร คุณอดุม ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ าเหน็จณรงค์
ร.ต.ท. ประวงิ ชัยทิพย์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ าเหน็จณรงค์
ร.ต.ท. เชาวเรศ บุญคุ้ม ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ าเหน็จณรงค์
ร.ต.ท. อมัพร คุณอดุม ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ าเหน็จณรงค์
ร.ต.ต. บุญรอด          ยทุธอาจ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ าเหน็จณรงค์
ร.ต.ต. สังเวยีน เหลือสนุก ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ าเหน็จณรงค์
ร.ต.ต. สัมฤทธิ์        มังกร ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ าเหน็จณรงค์
ร.ต.ต. ฉลอง           ยะสูงเนิน ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ าเหน็จณรงค์
ร.ต.ต. นุกลู สนามพล ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ าเหน็จณรงค์
ร.ต.ต. อ านาจ ขอพึง่บัว ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ าเหน็จณรงค์
ร.ต.ต. อนันต์ เกดิสิน ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ าเหน็จณรงค์
ร.ต.ต. วชิัย ซึมรัมย์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ าเหน็จณรงค์
ร.ต.ต. ประเสริฐ       บัณฑิตย์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ าเหน็จณรงค์
ร.ต.ต. เสน่ห ์          พรทิตยกลุ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ าเหน็จณรงค์
ด.ต.หญิง จ าเนียร จนัทร์แยม้ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ าเหน็จณรงค์
ด.ต. ชูชาติ           เสาร์สูงเนิน ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ าเหน็จณรงค์
ด.ต. นิคม            หนูหนองโดน ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ าเหน็จณรงค์
ด.ต. ส าราญ         พมิพภ์กัดี ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ าเหน็จณรงค์
ด.ต. นิธ ิ             เชื้อจ ารูญ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ าเหน็จณรงค์
ด.ต. ธนกร           พบืขนุทด ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ าเหน็จณรงค์
ด.ต. นเรณทรณ์      พงษ์สุวรรณ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ าเหน็จณรงค์
ด.ต. สุเทพ          บ าเหน็จพนัธุ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ าเหน็จณรงค์
ด.ต. ณัฏฐ์นนท์      เพชรประไพ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.บ าเหน็จณรงค์
พ.ต.อ. กฤชไพสิฐ ไตรทานพสิิฐกลุ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภกัดีชุมพล
พ.ต.ท. นนท์ธวชั พงษ์เลิศโกศล ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภกัดีชุมพล
พ.ต.ท. ธรีะศักด์ิ ศิริศรีมังกร ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภกัดีชุมพล
พ.ต.ท. วทิัก คับเพยีง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภกัดีชุมพล
พ.ต.ท. อาทิตย์ ทองสาร ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภกัดีชุมพล
พ.ต.ท. กฤตธฤต เศรษฐา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภกัดีชุมพล
พ.ต.ท. ประมวล อาจเวทย์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภกัดีชุมพล
ร.ต.ท. วรีะนนท์ มีศิลป์ชัย ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภกัดีชุมพล



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ปิยะ ด่านกลาง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภกัดีชุมพล
ร.ต.ท. สมบูรณ์ ประมังคะตา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภกัดีชุมพล
ร.ต.ท. บุญญฤทธิ์ แหลมคม ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภกัดีชุมพล
ร.ต.ท. สุรินทร์ วเิศษลินทอง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภกัดีชุมพล
ร.ต.ท ชัยนันท์  คะนองมาตย์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภกัดีชุมพล
ร.ต.ท อทุิศ เอกศรี ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภกัดีชุมพล
ร.ต.ท นิพงษ์ อิ่มบุญ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภกัดีชุมพล
ร.ต.ท พนัธศิ์ลป์ ทองภู ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภกัดีชุมพล
ร.ต.ท ประสงค์ สมร ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภกัดีชุมพล
ร.ต.ท วชิรวทิย์ แขขนุทด ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภกัดีชุมพล
ร.ต.ท บุญเกดิ สุทธพินัธ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภกัดีชุมพล
ร.ต.ท ค าพอง รุ่งเรือง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภกัดีชุมพล
ร.ต.ท สกล ประพงษ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภกัดีชุมพล
ร.ต.ต. โชคชัย แกว้เขยีว ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภกัดีชุมพล
ร.ต.ต. ไกรศรี สีพลลา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภกัดีชุมพล
ร.ต.ต. สมร ธรรมศรี ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภกัดีชุมพล
ร.ต.ต. เสวยีง เคนเหล่ียม ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภกัดีชุมพล
ร.ต.ต. สุพรรณ์ อนุรักษ์โกศล ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภกัดีชุมพล
ด.ต. จรูญ อนิเอี่ยม ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภกัดีชุมพล
ด.ต. สมศักด์ิ มีศรี ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภกัดีชุมพล
ด.ต. วทิยา ดีสาทร ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภกัดีชุมพล
ด.ต. เสกสรร นาสมชัย ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภกัดีชุมพล
ด.ต. พชร วงิวอน ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภกัดีชุมพล
ด.ต. ภาณุวชัร เดชนอก ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภกัดีชุมพล
ด.ต. ธรีะเดช กองค้า ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภกัดีชุมพล
ด.ต. สงวน พงษ์พรรณา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภกัดีชุมพล
ด.ต. ชวลิต เศวตบุตร ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภกัดีชุมพล
ด.ต. สมศักด์ิ โพธิ์ศรี ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภกัดีชุมพล
ด.ต. สมชาย ด้นกนัเดช ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภกัดีชุมพล
ด.ต. ไพบูลย์ สรวงชัยภมูิ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภกัดีชุมพล
ด.ต. บุญน า เลิศวไิล ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภกัดีชุมพล
ด.ต. สังคม เหลาเป ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภกัดีชุมพล
ด.ต. สุชาติ ผดุงโชค ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภกัดีชุมพล
ด.ต. อดุลย์ นามพทุธา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภกัดีชุมพล
ด.ต. อบุล พรปกเกล้า ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภกัดีชุมพล
ด.ต. รังสรรค์ พรมคุลี ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภกัดีชุมพล
ด.ต. ปรีดี ประสานศักด์ิ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภกัดีชุมพล
จ.ส.ต. วลัลภ รวงน้อย ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภกัดีชุมพล
จ.ส.ต. อเนก สุทธบิุญ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภกัดีชุมพล
จ.ส.ต. รังสรรค์ แจง้ไพร ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภกัดีชุมพล



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.อ. สามารถ ขึ้นนกขุ้ม ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภกัดีชุมพล
ส.ต.อ. เอกสิทธิ์ หาสอดส่อง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภกัดีชุมพล
ส.ต.อ. อทุัย สามีรัมย์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภกัดีชุมพล
ส.ต.ต. วทิยา วนัทาพรม ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภกัดีชุมพล
พ.ต.อ. อร่าม ประจติร ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภเูขยีว
พ.ต.ท. ช านาญ   โชติประดิษฐ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภเูขยีว
พ.ต.ท. อาญาสิทธิ์  วงศ์อสุา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภเูขยีว
พ.ต.ท. จตุรงค์ กล่ินศรีสุข ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภเูขยีว
พ.ต.ท. บุญเรือง ต่อสกลุ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภเูขยีว
พ.ต.ต. ยติุวชิญ์ โฉมสะอาด ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภเูขยีว
ร.ต.อ. โฆสน นิม่พลิา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภเูขยีว
ร.ต.อ. สมชาย รัตนวชิัย ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภเูขยีว
ร.ต.อ. สมพงษ์  สุขสังข์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภเูขยีว
ร.ต.ท.หญิง เรือนใจ   พรหมเรียง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภเูขยีว
ร.ต.ท.หญิง ปภาดา เหล่าชัย ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภเูขยีว
ร.ต.ท. บุญโฮม เดชชัยภมูิ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภเูขยีว
ร.ต.ท. สุรศักด์ิ กสุมภ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภเูขยีว
ร.ต.ท. มารุต ชินทะนา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภเูขยีว
ร.ต.ท. วรีเชฎฐ์ นามวจิติร ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภเูขยีว
ร.ต.ท. บัลลังก ์ คงไทสง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภเูขยีว
ร.ต.ท. ราวนิ ธรรมมา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภเูขยีว
ร.ต.ท. ธร์ี เพกิชัยภมูิ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภเูขยีว
ร.ต.ท. กติติศักด์ิ  เนือ่งวงษา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภเูขยีว
ร.ต.ท. ปุระเชษฐ์ ต้ังพร้อมทรัพย์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภเูขยีว
ร.ต.ท. พร้อมพงษ์ พะคะยะ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภเูขยีว
ร.ต.ท. ทนงศักด์ิ วจิติรจนัทร์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภเูขยีว
ร.ต.ท. วชิาญ บ ารุงญาติ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภเูขยีว
ร.ต.ท. สมภาร  วงษ์ศรี ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภเูขยีว
ร.ต.ท. สมัคร นุชพเิรนทร์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภเูขยีว
ร.ต.ท. วสันต์ เชื้อบุญมา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภเูขยีว
ร.ต.ท. ชวศิ  ระวพินัธ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภเูขยีว
ร.ต.ท. ธนธสั  คงวชิานนท์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภเูขยีว
ร.ต.ท. สมพงษ์ ชาติช านาญ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภเูขยีว
ร.ต.ต. บัญญัติ  สาระขนัธ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภเูขยีว
ร.ต.ต. กฤษฎา  ป้องปาน ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภเูขยีว
ร.ต.ต. พเิชษฐ์ แสงชาลี ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภเูขยีว
ร.ต.ต. พณดล เกิ่งไพบูลย์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภเูขยีว
ร.ต.ต. ปางกาบ ฤาชา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภเูขยีว
ร.ต.ต. นิคม พรหมเมตตา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภเูขยีว
ร.ต.ต. นครินทร์ พรีวชิญ์สกลุ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภเูขยีว



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. จณิณวตัร เอื้อพทิักษ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภเูขยีว
ร.ต.ต. เสน่ห์ ศรีพกั ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภเูขยีว
ร.ต.ต. ทองแปลง โคตรบ้านแข้ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภเูขยีว
ด.ต. รังสรรค์ ศุภพรชัยพฤกษ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภเูขยีว
ด.ต. มนตรี ช านาญวงษ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภเูขยีว
ด.ต. อดิเรก  ภริมยไ์กรภกัด์ิ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภเูขยีว
ด.ต. ชนะ ฤทธานันท์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภเูขยีว
ด.ต. สวสัด์ิ  หาญเชิงชัย ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภเูขยีว
ด.ต. อภนิันท์ ภาวนุศิวานนท์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภเูขยีว
ด.ต. บุญช่วย  ชินกฤตสกลุ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภเูขยีว
ด.ต. ทองคูณ มาตรแกว้ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภเูขยีว
ด.ต. ทิวากร บรรณการกจิ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภเูขยีว
ด.ต. ประดิษฐ์ เพยีรอดุม ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภเูขยีว
ด.ต. ยทุธพร หลงสีดา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภเูขยีว
ด.ต. ไชยนัต์  ภลัิยวรรณ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภเูขยีว
ด.ต. กจิเกษม ภริมยไ์กรภกัด์ิ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภเูขยีว
ด.ต. นภดล นกแกว้ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภเูขยีว
ด.ต. สุขสันต์ รัตนพนัธ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภเูขยีว
ด.ต. ยทุธวนิัส  ค าควรธรรมโชติ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภเูขยีว
ด.ต. ธงชัย ลากลุ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภเูขยีว
ด.ต. ณรงค์  เลิศขามป้อม ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภเูขยีว
ด.ต. วเิชียร  ปักโคทะกงั ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภเูขยีว
ด.ต. หฤษฎ ์  หาญเวยีง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภเูขยีว
ด.ต. ทรงกลด สุขโข ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภเูขยีว
ด.ต. สัมฤทธิ์  ค าภเูขยีว ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภเูขยีว
ด.ต. ศักดา ค าแพง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภเูขยีว
ด.ต. พศิาลวชิญ์  อคัรภมูิชัย ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภเูขยีว
ด.ต. สุริยา  สมวงษา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภเูขยีว
ด.ต. อภนิันท์ จนัทร์ดี ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภเูขยีว
ด.ต. ชูชาติ ชาติวเิศษ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภเูขยีว
ด.ต. ปัญจวชิญ์ ศิลปการหรัิญญ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภเูขยีว
ด.ต. พชิิตชัย อตุรนคร ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภเูขยีว
ด.ต. สุบรร เจริญ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภเูขยีว
ด.ต. ชูชาติ ช านาญวงศ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภเูขยีว
ด.ต. ปราโมทย ์ ชูเชิด ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภเูขยีว
ด.ต. อภชิาติ  บัวเมืองเกา่ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภเูขยีว
ด.ต. อไุด ค้ิวไธสง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภเูขยีว
ด.ต. สาคร  น้อยลา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภเูขยีว
ด.ต. ทองเปลว ลาภประสงค์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภเูขยีว
ด.ต. ชุมพล กู้เขยีว ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภเูขยีว



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ขนัตี อ าภาค า ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภเูขยีว
ด.ต. วโิรจน์ ค าลือ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภเูขยีว
ด.ต. หยว่น  พาแพง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภเูขยีว
ด.ต. ณัฐพงษ์ บุญหรรษา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภเูขยีว
ด.ต. ประยรู สิงหโ์คตร ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภเูขยีว
ด.ต. ศกลวรรณ ลาภขวญั ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภเูขยีว
ด.ต. สายนัต์ โคตรแกว้ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภเูขยีว
ด.ต. ทองสุข  เพชรล้ า ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภเูขยีว
ด.ต. พงศธร  ใจมณี ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภเูขยีว
ด.ต. บุญพบ ประทุมไทย ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภเูขยีว
ด.ต. อภนิันท์ จนัทร์ดี ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภเูขยีว
ด.ต. ธนพล ประเสริฐนู ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภเูขยีว
ด.ต. สากล น้อยอาษา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภเูขยีว
ด.ต. นพประสิทธิ์ ก าลังเหลือ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภเูขยีว
ด.ต. ประเพยีร จติรเสง่ียม ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภเูขยีว
ด.ต. คงเดช ภมูิมะนาว ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภเูขยีว
ด.ต. สุขสันต์ ถนอมสัตย์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภเูขยีว
ด.ต. สนอง สอนคราม ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภเูขยีว
ด.ต. เวนิช แนววลัิย ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภเูขยีว
ด.ต. ทองสา สมอาจ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภเูขยีว
ด.ต. ทูลชาติ ขวญัมา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภเูขยีว
ด.ต. จกัรวาล พนิิจมนตรี ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภเูขยีว
ด.ต. ปัจจทุธรณ์ ปัดชาเขยีว ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภเูขยีว
ด.ต. มนตรี ช านาญวงษ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภเูขยีว
จ.ส.ต. ชีวานนท์ นาผา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภเูขยีว
ส.ต.อ. อมร พาชื่นใจ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภเูขยีว
ส.ต.อ. สมเกยีรติ เพยีรวชิา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภเูขยีว
ส.ต.อ. สาโรช เบ้าสิน ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ภเูขยีว
พ.ต.อ. เอนก ศรีกจิรัตน์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
พ.ต.อ. สุขสันต์ ไตรทิพย์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
พ.ต.อ. อานุภาพ ผิวออ่น ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
พ.ต.ท. มนูญ พนูจนัอดั ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
พ.ต.ท. ภานุพงษ์ บุญจ าเริญ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
พ.ต.ท. ประสิทธิ์ อตุรส ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
พ.ต.ท. สุธภีคั วชิรโชติกลุ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
พ.ต.ท. บุญยงค์ สอนสุข ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
พ.ต.ท. ชัยวฒัน์ ใจสบาย ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
พ.ต.ท. รัตนสุข ค าวงค์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
พ.ต.ท. สุพสุิทธิ์ พสุิทธปิกรณ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
พ.ต.ท. สุชาติ ปัน่สันเทียะ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. มนูญ พนูจนัอดั ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
พ.ต.ท วรีะพล อนิทอง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
พ.ต.ท กติติศักด์ิ โพธิ์ศรี ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
พ.ต.ต. พสิิษฐ์ เตชะธมีาพร ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
พ.ต.ต วนัชัย จนีค า ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ร.ต.อ. จ ารัส ไตรสูงเนิน ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ร.ต.อ. ทรงธรรม ศรีวงษ์ชัย ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ร.ต.อ. กฤษกร หาญปัญญา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ร.ต.อ. สุอารีย์ สาแกว้ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ร.ต.อ นราเทพ พองชัยภมูิ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ร.ต.อ วฒันะ วรรณประดิษฐ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ร.ต.อ ชัยยศ ตรีพฒุ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ร.ต.ท.หญิง โพยมรัตน์ หาญยคัฆ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ร.ต.ท. ราชัย ออ่นสกลุ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ร.ต.ท. ทนง เริงฤทธิ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ร.ต.ท. สุรศักด์ิ จ าชาติ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ร.ต.ท. มังกร วงษ์นรา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ร.ต.ท. สมเดช หอ้งแซง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ร.ต.ท. ศิริศักด์ิ บุตรศรี ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ร.ต.ท. ชัยชนะ มัทววีงศ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ร.ต.ท. สุชาติ จนัทร์ชัยภมูิ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ร.ต.ท. กติิพงษ์ ลองจ านงค์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ร.ต.ท. สุนัย ภมุรินทร์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ร.ต.ท. วทิยา ศรีปัจฉมิ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ร.ต.ท. ไตรรัตน์ แงดสันเทียะ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ร.ต.ท. กศุล สมโสภาพ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ร.ต.ท. สง่า ภริมยก์จิ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ร.ต.ท. จารึก ชัยหลาก ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ร.ต.ท. สุรินทร์ ทวบีุญ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ร.ต.ท. ประยงค์ ดีกณักง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ร.ต.ท. ปรัชญา ตรีชานุชิต ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ร.ต.ท. วนิิจ สีสวย ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ร.ต.ท. ดนัย บุญทัน ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ร.ต.ท. อริยะ บัวผัน ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ร.ต.ท. ณรงค์ กลุนอก ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ร.ต.ท. พชิิต ศิริมาลา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ร.ต.ท. โอภาส บ ารุงถิ่น ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ร.ต.ท. อมรเทพ ตรีธนัวา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ร.ต.ท.   ชัยพร   พรมเสนา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ร.ต.ท สนทร อาณารัตน์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท เกชา พลมณี ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ร.ต.ท เทพพงษ์ พงษ์สระพงั ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ร.ต.ท ธรีะ ศรีปลาด ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ร.ต.ท ทวจีติ ผิวผ่อง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ร.ต.ท ไพรัช วงษ์มา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ร.ต.ท บัณฑิต ภริมยก์จิ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ร.ต.ท สาคร บัวภา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ร.ต.ท พรเทพ สุพรรณ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ร.ต.ท เต็มศักด์ิ อาษานอก ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ร.ต.ท สรศักด์ิ หาญบุง่คล้า ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ร.ต.ท อนันต์ ศิริชาติ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ร.ต.ท ประพนัธ์ สิทธวิงค์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ร.ต.ท ชัยวฒัน์ จลุอกัษร ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ร.ต.ท สุชาติ ทิพยรั์กษ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ร.ต.ท อทุัย หงษ์วเิศษ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ร.ต.ท บุญช่วย วเิศษชิต ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ร.ต.ท หญิงวริสา มหาวรีะ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ร.ต.ท สง่า ภริมยก์จิ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ร.ต.ท ชูเชิด อาสายทุธ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ร.ต.ท ศิริสร ศิริมูล ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ร.ต.ต. ยงยทุธ เลิศสุคนธ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ร.ต.ต. นิติรัฐ หาญรบ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ร.ต.ต. กติติ พนัธุ์เกดิ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ร.ต.ต. ประดิษ ไชยง้าว ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ร.ต.ต. ควง บัวสิลา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ร.ต.ต. หญิงศิริรัตน์ ซอนดอก ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ร.ต.ต. รุ่งเรือง สบายจติต์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ร.ต.ต. วฒิุชัย งอกค า ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ร.ต.ต. ยงยทุธ เลิศสุคนธ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ร.ต.ต. ประเวทย์ อตุมะพนัธุ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ร.ต.ต. มนัส เลยยทุธ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ร.ต.ต. มีเชาว์ พงษ์จ านงค์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ร.ต.ต. เชิญ เชื้อนาขา่ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ร.ต.ต. สุพจน์ ยวงทอง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ร.ต.ต ประมวล ศรีวงษ์ชัย ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ร.ต.ต วนิิชย์ สุทธพิลชัย ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ร.ต.ต สงคราม จลุรักษา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ร.ต.ต อทุัย จติพไิล ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ร.ต.ต ชัยศักด์ิ ธงภกัด์ิ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ร.ต.ต เรวตัร แต่งเมือง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สมมิตร วงษ์รัตน์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ด.ต. กฤษณะ โพธจิกัร ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ด.ต. วเิชียร พรหมบุตร ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ด.ต. สุวทิย์ ต่อสกลุ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ด.ต. สันธิ ปล้ืมสุด ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ด.ต. เทพฤทธิ์ สุภกัดี ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ด.ต. สมบัติ ทวผีล ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ด.ต. สุรชัย ฝาชัยภมูิ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ด.ต. สาโรจน์ เพยีรวชิา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ด.ต. ณัฏฐ์ธาณ พรเพยีรวตั ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ด.ต. เสกสรร เสริมสัย ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ด.ต. นิติธรรม ศรีสมบัติ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ด.ต. หญิง  ชนาธปิ สันชัย ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ด.ต. ประพนัธิ์ กิ่งนอก ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ด.ต. ทวศัีกด์ิ ลือก าลัง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ด.ต. มงคล ทักคุ้ม ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ด.ต. ประวติั อมัเถื่อน ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ด.ต. สุพจน์ กองโคตร ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ด.ต. วเิชียร บุญตา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ด.ต. ปรีชา ประยรูสิงห์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ด.ต. นาวนิ ศรีไตรรัตน์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ด.ต. รุทธศักด์ิ หงษ์สระแกว้ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ด.ต. อรุณศักด์ิ ธมิี ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ด.ต. ธนาธร แดงสุวรรณ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ด.ต. ชยพล วงศ์ก าแหง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ด.ต. บุญเสริม จะชารี ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ด.ต. สุเมธ หงษ์สูง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ด.ต. หญิงรัฐญา เอนกศิลป์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ด.ต. วรีะชัย เบ้าลี ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ด.ต. เอกพงษ์ กมุภวาปี ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ด.ต. ชาญกฤษ คุ้มถิ่น ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ด.ต. ววิฒัน์ ครองหนิลาด ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ด.ต. สายชล โชคเฉลิม ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ด.ต. สมหมาย จอกนาค ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ด.ต. ฉลอง วรจติร ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ด.ต. ทวศัีกด์ิ จนัทร์แปลง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ด.ต. ค าปุน่ สุริยะ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ด.ต. แสนฟา้ ออ้นชัยภมูิ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ด.ต. สนธยา ธรรมประโชติ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ด.ต. สมาน เพง็ชัยภมูิ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ไพฑูรย์ แดงสกลุ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ด.ต. วสันต์ พลศิลา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ด.ต. ประวทิย์ พนัตานุสรณ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ด.ต. สุรพล กล้าประจนัทร์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ด.ต. ธราธาร วนัจนัทร์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ด.ต. นราธปิ บัววชิัยศิลป์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ด.ต. ศุภกจิ ศรีสุภาพ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ด.ต. สุดล พนัธิ์มาลี ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ด.ต. บุญเกดิ เสาะสาย ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ด.ต. สุขสันติ ทาโส ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ด.ต.หญิง อรวรรณ เสาะสาย ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ด.ต. สุวทิย์ หาญสกลุ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ด.ต. เทียนชัย สมัตถะ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ด.ต. แสงทอง หาญประยทุธ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ด.ต. ธนาดร จนัทร์ชีลอง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ด.ต. ประมวล ชัยประทุม ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ด.ต. อดุลย์ เติมพนัธ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ด.ต. เทพพทิักษ์ ค ายา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ด.ต. วญิโญ เป้าหนิลาด ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ด.ต. ไพรวลัย์ พรหมนา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ด.ต. ยทุธพงษ์ ลาภประโยชน์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ด.ต. เดชาวตั ชาญณรงค์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ด.ต. ชัยชาญ จงกลนี ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ด.ต. ธานินทร์ คงชัย ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ด.ต. สมมิตร วงษ์รัตน์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ด.ต. อดิศักด์ิ กาลภมูิ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ด.ต. ธรีเมษฐ์ ทองนาค ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ด.ต. พรีะพงษ์ หมูห่วันา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ด.ต. สุทิน ทิพยพ์ทีานนท์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ด.ต. อานนท์ จรแกว้ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ด.ต. ถวลิ ลอนหนิ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ด.ต. สมเกยีรติ งามภเูขยีว ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ด.ต. อมร เกษมเมือง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ด.ต. ชาญชัย ใจบุญ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ด.ต. สุรศักด์ิ พรมแสน ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ด.ต. รัตนโชติ ต้ังพงษ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ด.ต. ณรงค์ชัย ตาปราป ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ด.ต. ปุญธนพ ศรีบูอ่ า ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ด.ต. พทิยาคม แกว้ทน ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ด.ต. นาวนิ รณไพรี ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. มิตรชัย ทองพอก ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ด.ต. จาฤพงษ์ ดูสันเทียะ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ด.ต. ศักด์ิสิทธิ์ แกว้กนัยา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ด.ต. สมโภชน์ ทิพยจ์กัษ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ด.ต. เฉลิมชัย ต้ังใจ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ด.ต. สมเกยีรติ ฝาชัยภมูิ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ด.ต. นิคม ตาปราบ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ด.ต. สุรพงษ์ คละสกลุ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ด.ต. ไกรสร นาสาทร ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ด.ต. โกวทิ งาเฉลา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ด.ต. ทองค า ชิดประทุม ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ด.ต. สรเชษฐ์ บรรจงปรุ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ด.ต. จกัรพนัธ์ ดิเรกศรี ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ด.ต. ภานุวตัน์ แสงทอง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ด.ต. สมมาศ เกตุหนิต้ัง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ด.ต. วรีะเดช กาบค า ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ด.ต. ประเวศน์ จนัทร์ส าราญ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ด.ต. ปิยพงษ์ กองโฮม ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ด.ต. พสิิษฐ์ เมตตา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ด.ต. ไพบูรณ์ ถาวรจนัทร์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ด.ต. สนติ วญิญาสกลุ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ด.ต. อภเิดช งามศักด์ิ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ด.ต. สมบูรณ์ นามวเิศษ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ด.ต. อภสิิทธิ์ บุญเต็ม ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ด.ต. นิสิทธิ์ ริมมะหา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ด.ต. ปรีชา ต้ังสกลุ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ด.ต. ณัฎฐากร พรเพยีรวชิา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ด.ต. ไพโรจน์ วงษ์ชู ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ด.ต. นพสิทธิ์ ทรงศรีชัยนันท์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
ด.ต. อานนทศักด์ิ คงปฏธิานนท์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
จ.ส.ต.หญิง กรวรรณ พรวรรณวงศ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
จ.ส.ต. ชัยยทุธ ประสงค์ธรรม ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
จ.ส.ต. ฉลอง หาญมังคา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
จ.ส.ต. ขจรศักด์ิ ใจอดทน ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
จ.ส.ต. ธวชัชัย ต่อสกลุ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
จ.ส.ต. ชัชวาล กลุาหล้า ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
จ.ส.ต. ศราวธุ ดาวจนัทึก ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
จ.ส.ต ปรมินทร์ วชิัยระหดั ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.เมืองชัยภมูิ
พ.ต.อ. เชษฐา เชยชุ่ม ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ลาดใหญ่
พ.ต.ท. วสิา โชติมูล ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ลาดใหญ่



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. ชัยวฒัน์ ใจสบาย ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ลาดใหญ่
พ.ต.ท. พชัรวฒัน์ ศักด์ิคณาพงษ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ลาดใหญ่
พ.ต.ท. เดโช เพง็เหล็ง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ลาดใหญ่
พ.ต.ต. จติติพฒัน์ ค ารังศรี ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ลาดใหญ่
ร.ต.อ. บรรจบ วชิาเยน็ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ลาดใหญ่
ร.ต.ท.หญิง สุรีรัตน์ รักสุภาพ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ลาดใหญ่
ร.ต.ท. สมฤกษ์ บ าเหน็จพนัธ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ลาดใหญ่
ร.ต.ท. อศัวนิ พรหมนอก ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ลาดใหญ่
ร.ต.ท. ปรีชา แคชัยภมูิ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ลาดใหญ่
ร.ต.ท. แสวง พกิลุ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ลาดใหญ่
ร.ต.ท. เรืองศิลป์ ประวสุิทธิ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ลาดใหญ่
ร.ต.ท. ปราโมทย์ โฉมหาญ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ลาดใหญ่
ร.ต.ท. เจริญศักด์ิ ม่วงเพชร ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ลาดใหญ่
ร.ต.ท. สังคม สิทธวิงศ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ลาดใหญ่
ร.ต.ท. เอกราช การเรียน ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ลาดใหญ่
ร.ต.ท. พศิน พมิพเ์มืองเกา่ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ลาดใหญ่
ร.ต.ท. วรัิกษ์ จลุอกัษร ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ลาดใหญ่
ร.ต.ท. แสวง เกาะม่วงหมู่ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ลาดใหญ่
ร.ต.ท. สมศักด์ิ ยศพงัเทียม ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ลาดใหญ่
ร.ต.ท. วษิณุ กนุอก ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ลาดใหญ่
ร.ต.ท. ประมวล อดุมตะคุ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ลาดใหญ่
ร.ต.ท. ธนักานต์ สงวนนาม ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ลาดใหญ่
ร.ต.ต. ยทุธศาสตร์ ศรีชัยภมูิ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ลาดใหญ่
ร.ต.ต. สมเกยีรติ แกว้ประเสริฐ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ลาดใหญ่
ร.ต.ต. มนตรี คู่ชัยภมูิ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ลาดใหญ่
ร.ต.ต. ผดุง หาทรัพย์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ลาดใหญ่
ร.ต.ต. สังวาลย์ ชาลีวงษ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ลาดใหญ่
ร.ต.ต. สมศักด์ิ วเิชียร ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ลาดใหญ่
ร.ต.ต. อ าพร พเิศษชีพ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ลาดใหญ่
ร.ต.ต. สุริยะ โชคเหมาะ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ลาดใหญ่
ด.ต. สุภี จฬุาเต่า ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ลาดใหญ่
ด.ต. วทิูร เต็งชัยภมูิ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ลาดใหญ่
ด.ต. พรวริาช สุขจ าลอง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ลาดใหญ่
ด.ต. วเิชียร ไพศาลพงษ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ลาดใหญ่
ด.ต. สังคม ทูลพทุธา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ลาดใหญ่
ด.ต. บุญมี จนัทะพนิิจ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ลาดใหญ่
ด.ต. จกัรกฤษณ์ บัตรมาตร์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ลาดใหญ่
ด.ต. อนิรุทธิ์ นาคค า ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ลาดใหญ่
ด.ต. ธรีพงษ์ ภริมยช์ม ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ลาดใหญ่
ด.ต. วฒิุไกร ดีกดุุต้ม ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ลาดใหญ่



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สงบ ศาลาจนัทร์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ลาดใหญ่
ด.ต. ธรีภทัร บุญรอด ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ลาดใหญ่
ด.ต. องักรู สุภโกศล ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ลาดใหญ่
ด.ต. วรีศักด์ิ พลแสน ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ลาดใหญ่
ด.ต. สมนึก หาญกดุตุ้ม ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ลาดใหญ่
ด.ต. ผดุงศักด์ิ แจช้ัยภมูิ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ลาดใหญ่
ด.ต. อภเิดช ชูเดช ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ลาดใหญ่
ส.ต.ต. พษิณุ ภริมยไ์กรภกัด์ิ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.ลาดใหญ่
พ.ต.ท. ณัฏฐพงษ์ แสนประสิทธิ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.วงัตะเฆ่
พ.ต.ท. คม คุ้มโนนคร้อ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.วงัตะเฆ่
พ.ต.ท. ประสิทธิ์ แขง็แรง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.วงัตะเฆ่
พ.ต.ท. กาหล หวงัยงกลาง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.วงัตะเฆ่
ร.ต.อ. ฐาปณภณ สุทธสิน ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.วงัตะเฆ่
ร.ต.ท. ณรงค์ คงสูงเนิน ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.วงัตะเฆ่
ร.ต.ท. นิยม ทอนสูงเนิน ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.วงัตะเฆ่
ร.ต.ท. อนิทเรศร์ ทูลกลาง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.วงัตะเฆ่
ร.ต.ท. สัมภาษณ์ พนัธสีมา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.วงัตะเฆ่
ร.ต.ท. พสูิจน์ จ าบัวขาว ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.วงัตะเฆ่
ร.ต.ต. วรีะศักด์ิ ปิน่สุวรรณ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.วงัตะเฆ่
ร.ต.ต. ถาวร จติทวี ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.วงัตะเฆ่
ร.ต.ต. อคัรเดช แสงไพรินทร์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.วงัตะเฆ่
ด.ต. ณัฐกติต์ิ ดิเรกโภค ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.วงัตะเฆ่
ด.ต. สุรชัย ประสมสัตย์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.วงัตะเฆ่
ด.ต. วรีเดฒ ชนะหาญ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.วงัตะเฆ่
ด.ต. อดิศักด์ิ ป้องขนัธ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.วงัตะเฆ่
ด.ต. นพเกล้า สังขท์อง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.วงัตะเฆ่
ด.ต. เดชา สิงหาปัตน์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.วงัตะเฆ่
ด.ต. ยงยทุธ ประทีปเมือง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.วงัตะเฆ่
ด.ต. วเิชียร แยม้สูงเนิน ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.วงัตะเฆ่
ด.ต. ปัญญาวฒิุ ปักกลาง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.วงัตะเฆ่
ส.ต.อ. จรุเดฒ ธรรธญักลุ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.วงัตะเฆ่
ส.ต.อ. สุรัตน์ แพนไธสง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.วงัตะเฆ่
ส.ต.ต. ณัฐพงษ์ กองโฮม ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.วงัตะเฆ่
พ.ต.ท. ชัย ธนบุณยา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวโคก 
พ.ต.ท. สมยศ   ต่อสกลุ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวโคก 
พ.ต.ท. มนัสชัย วรีะภกัดี ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวโคก 
พ.ต.ท. ทนงศักด์ิ จนิตภมูิ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวโคก 
พ.ต.ต. กรุณา  ปะบุญเรือง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวโคก 
ร.ต.อ. ชัชชัย   พลิาธรรม ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวโคก 
ร.ต.ท.หญิง ฉตัรทิพย์ สามัคคี ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวโคก



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. อรุณ ป้องสุธาธาร ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวโคก
ร.ต.ท. วชัรากร   ช านาญ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวโคก 
ร.ต.ท. จกัรพงษ์  ทรัพยสู์งเนิน ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวโคก 
ร.ต.ท. สุพจน์ กริดกระโทก ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวโคก 
ร.ต.ท. ชัชวาล  บุกกลาง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวโคก 
ร.ต.ท. วชิัย   จนัทร์กลาง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวโคก 
ร.ต.ท. สุรพล ชาญยทุธ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวโคก 
ร.ต.ต. เทิดภมูิ  ดวงประทุม ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวโคก 
ร.ต.ต. ณรงค์  องิสระน้อย ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวโคก 
ร.ต.ต. นพดล  หนิออ่น ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวโคก 
ร.ต.ต. นิรันดร์  หวงันากลาง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวโคก 
ด.ต. ประทวน  พรมพสิารท์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวโคก 
ด.ต. มนตรี  นามรักษ์กติติ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวโคก 
ด.ต. วษิณุ   บุญมา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวโคก 
ด.ต. จงรักษ์  ลีดี ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวโคก 
ด.ต. ชานนท์  มนต์ทิพย์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวโคก 
ด.ต. กติติ  ธญัญาหาร ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวโคก 
ด.ต. สุนัน  มีช านาญ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวโคก 
จ.ส.ต. มนตรี  สุขมาก ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวโคก 
ส.ต.ต. สมพร   ดวงสิงห์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวโคก 
ส.ต.ต. รัฐพงษ์ มงคลดี ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวโคก 
พ.ต.อ. ประทีป ปิยะทัตศรี ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวแดง
พ.ต.ท. สุรนาท วฒันเขจร ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวแดง
พ.ต.ท. บุญส่ง หมืน่สุรินทร์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวแดง
พ.ต.ท. อดิศักด์ิ  มณีเนตร ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวแดง
พ.ต.ท. โสภณ อะพเินตร ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวแดง
พ.ต.ท. สมศักด์ิ มิตราช ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวแดง
พ.ต.ท. ธรียทุธ มีเจริญ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวแดง
ร.ต.อ. สมกยีรติ แกว้ตา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวแดง
ร.ต.อ. เสกสรร เพง็ปัญจา่ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวแดง
ร.ต.ท. ชุมพล ภมุิประสาท ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวแดง
ร.ต.ท. ไชยวฒัน์ วฒันากลาง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวแดง
ร.ต.ท. ปัญญา พลิากลุ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวแดง
ร.ต.ท. อดุลย์ ดีหามแห ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวแดง
ร.ต.ท. ธนัตถ์ ดอกเขม็กลาง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวแดง
ร.ต.ท. สมบูญ ประจนันวล ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวแดง
ร.ต.ท. สุคล เพยีพมิเพิม่ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวแดง
ร.ต.ท. ปิยะพง ธาราวดี ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวแดง
ร.ต.ท. ประจกัษ์ ศิริรุ่งเรืองวชิญ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวแดง
ร.ต.ท. สยามชัย จ านงรักษ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวแดง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ชัยศิลป์ ฦาชา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวแดง
ร.ต.ท. บุรี วงศ์เอยีม ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวแดง
ร.ต.ท. สันทยา บุตรศรี ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวแดง
ร.ต.ท. สุระจติร อสิุงห์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวแดง
ร.ต.ท. อวยพร ก าลังกล้า ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวแดง
ร.ต.ท. พนม สมโสภาพ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวแดง
ร.ต.ท. นาคร เหง้ากอก ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวแดง
ร.ต.ท. สนัน่ สีหาวฒัน์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวแดง
ร.ต.ท. สนอง โคตรโนนกอก ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวแดง
ร.ต.ท. สมสันต์ ประยรูหาญ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวแดง
ร.ต.ท. ปฏยิทุธิ์ พรมเมตตา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวแดง
ร.ต.ท. ครองธรรม พลิาอร ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวแดง
ร.ต.ท. ปราโมทย์ หวงัชินกลาง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวแดง
ร.ต.ท. ไพรวรรณ ภมูิมะนาว ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวแดง
ร.ต.ต. สิทธศัิกด์ิ พทิักษ์ชาติ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวแดง
ร.ต.ต. สมพงษ์ โสภา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวแดง
ร.ต.ต. กศุล หมูไ่พบูลย์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวแดง
ร.ต.ต. ปาง พรมวชิัย ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวแดง
ร.ต.ต. พรภมูิ นิสสัยกล้า ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวแดง
ร.ต.ต. สมพงษ์ สุชัยราช ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวแดง
ร.ต.ต. ทองล้วน ภญิโญยง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวแดง
ร.ต.ต. มาลัย แกมกระโทก ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวแดง
ร.ต.ต. สุนันท์ โชคบัณฑิต ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวแดง
ร.ต.ต. สนธยา ขจรชัย ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวแดง
ด.ต.หญิง ลักขณา ขนุทะ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวแดง
ด.ต. สมพร รองเมือง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวแดง
ด.ต. อทุัย แสงงาม ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวแดง
ด.ต. สมคิด บุราณ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวแดง
ด.ต. สุทิน กู้ภเูขยีว ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวแดง
ด.ต. โกเมนทร์ พละกลาง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวแดง
ด.ต. บุญล้อม ขึ้นนกขุ้ม ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวแดง
ด.ต. ตระกลู พรหมเมตตา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวแดง
ด.ต. วรีวงศ์ กอ้นเงิน ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวแดง
ด.ต. เอเธนส์ ขนุทะ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวแดง
ด.ต. กติติศักด์ิ มณีแนว ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวแดง
ด.ต. อมัพร น้อยลา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวแดง
ด.ต. อดุมศิลป์ พรมเด่ือ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวแดง
ด.ต. วรัิช มีพลู ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวแดง
ด.ต. นิรันดร์ สนัน่เมือง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวแดง
ด.ต. จรูญ ไกรนพ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวแดง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. นิคม โพธิ์เหลือง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวแดง
ด.ต. บัญญัติ บุราณ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวแดง
ด.ต. ธวชัชัย กู้ภเูขยีว ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวแดง
ด.ต. นิพล พมิพโ์นนทอง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวแดง
ด.ต. มนตรี ศรีบุญเรือง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวแดง
ด.ต. อนิรุทธ์ วรรณโท ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวแดง
ด.ต. วรีะชาติ แสวงชัย ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวแดง
ด.ต. ชัยณรงค์ ขนัตี ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวแดง
ด.ต. ศุนรนันท์ ชัยโย ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวแดง
ด.ต. สัญญา สุนคร ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวแดง
ด.ต. ด ารง ฦาชา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวแดง
ด.ต. คมกฤช ทองแสง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวแดง
ด.ต. พรุิณ อยู่สูงเนิน ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวแดง
ด.ต. อนุชิต หรัิญค า ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวแดง
ด.ต. สุพจน์ ฝาชัยภมูิ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวแดง
ด.ต. วเิชียน ทูลลี ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวแดง
ด.ต. พงษ์ศักด์ิ แกว้วชิัย ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวแดง
ด.ต. พรหมโชติ ทางกลาง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวแดง
ด.ต. ปรีดี วงศ์แสง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวแดง
ด.ต. ประดิษฐ์ ทาภกัดี ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวแดง
ด.ต. บ ารุง แจง้ค า ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวแดง
ด.ต. บุญยงั บุญเสริม ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวแดง
ด.ต. สุพจน์ พทุไธสงค์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวแดง
ด.ต. ธรีะวฒัน์ บุญร่วม ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวแดง
ด.ต. พนูศักด์ิ กอ้นเงิน ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวแดง
ด.ต. สมศักด์ิ หลินศรี ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวแดง
ด.ต. กนัตพงศ์ รานอก ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวแดง
ด.ต. สมชาติ สวนจรูญ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวแดง
ด.ต. กฤษดา สายชน ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวแดง
ด.ต. ธรีวฒัน์ ขวกเขยีว ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวแดง
ด.ต. ดินกร จนัทะจกัร ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวแดง
จ.ส.ต. เองกวาง แซ่ปึง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวแดง
จ.ส.ต. เฉลิมพล แจวจนัทึก ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวแดง
จ.ส.ต. ธดุงค์ จติรสวา่ง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวแดง
จ.ส.ต. กฤษณะ บุญคอย ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวแดง
จ.ส.ต. สราวธุ ดาวจนัทึก ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวแดง
ส.ต.ท. ศิวพงษ์ เจริญขามป้อม ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวแดง
ส.ต.ต. ตรีกริช แกว้กระจา่ง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวแดง
พ.ต.อ. พรีะพงษ์ อดุมพรวฒันะ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวระเหว
พ.ต.ท. กฤษดา มินทร์เสน ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวระเหว



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. ศุภวฒัน์ ไชยดี ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวระเหว
พ.ต.ท. สราวธุ พสิิษฐวานนท์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวระเหว
ร.ต.อ. จตุัพร โพธิ์ขนุทด ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวระเหว
ร.ต.ท. ฉตัรชัย เขตจตุัรัส ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวระเหว
ร.ต.ท. สุขมุ โสวาที ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวระเหว
ร.ต.ท. วริาช สินพร ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวระเหว
ร.ต.ท. วรีะ โคนตาล ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวระเหว
ร.ต.ท. จกัรเพชร สิงสุพนัธ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวระเหว
ร.ต.ท. สุทัศน์ สมบัติหลาย ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวระเหว
ร.ต.ท. อุ๊ด ส าราญพศิ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวระเหว
ร.ต.ท. สมจติร เครือน้ าค า ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวระเหว
ร.ต.ท. เสริมสุข ตันวรัิตน์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวระเหว
ร.ต.ท. อดิศักด์ิ ชาลีรักษ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวระเหว
ร.ต.ท. ปัญญา เกดิศักด์ิ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวระเหว
ร.ต.ท. คมสัน บ ารุง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวระเหว
ร.ต.ท. อนันต์ ศิริชาติ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวระเหว
ร.ต.ท. สิทธกิร วงศ์ค าสอน ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวระเหว
ร.ต.ท. ไพบูลย์ เจนชัย ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวระเหว
ร.ต.ต. บดินทร์เดชา งวดชัย ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวระเหว
ร.ต.ต. ทัพทัน พนัธสู์งเนิน ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวระเหว
ร.ต.ต. ชัยกฤต สุขทวี ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวระเหว
ร.ต.ต. ประทีป แกว้ดี ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวระเหว
ร.ต.ต. บุญเลิศ เชื้อโนนแดง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวระเหว
ร.ต.ต. ณรงค์ศักด์ิ สังขเ์งิน ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวระเหว
ร.ต.ต. มุย้ หอกขนุทด ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวระเหว
ด.ต.หญิง จรัสศรี พลมณี ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวระเหว
ด.ต.หญิง จนัเพง็ หาญรบ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวระเหว
ด.ต. วเิชียร โถชัย ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวระเหว
ด.ต. โยธวาทิต ส าราญญาติ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวระเหว
ด.ต. เชษฐ เงียวชัยภมูิ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวระเหว
ด.ต. ทรงกลด โพธิ์งาม ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวระเหว
ด.ต. อนันท์ ศักด์ิภเูขยีว ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวระเหว
ด.ต. สุพจน์ บุญดี ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวระเหว
ด.ต. วชิิต โชคศิริ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวระเหว
ด.ต. ทองใบ กกึกอ้ง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวระเหว
ด.ต. สะท้าน เสนานุรักษ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวระเหว
ด.ต. ธนตภมูิ สุขธตณรงค์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวระเหว
ด.ต. พชิิตชัย ค างาม ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวระเหว
ด.ต. ยทุธนา เค้าหงษ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวระเหว
ด.ต. ผดุงศักด์ิ มาทน ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวระเหว



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. พงษ์ศักด์ิ ภริมยก์จิ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวระเหว
ด.ต. ทวทิย์ ยวงสุวรรณ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวระเหว
ด.ต. ฐวจัน์ สุนทรภกัด์ิ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวระเหว
ด.ต. พเิชษฐ์ ทองแดง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวระเหว
ด.ต. สงคราม หมัน่พนัธุ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวระเหว
ด.ต. ปรีชา พพิธิกลุ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวระเหว
ด.ต. นันทกร จนัทร์ชีลอง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวระเหว
ด.ต. ฤทธกิลุ จลุยโ์ชค ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวระเหว
ด.ต. ธรรมนูญ จนัณรงค์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวระเหว
ด.ต. สมบัติ ก าลังเหลือ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวระเหว
ด.ต. สุเทพ จ าพนัธ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวระเหว
ด.ต. ประชา สุขสิงห์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวระเหว
ด.ต. ไพรัชต์ ลาภมาก ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวระเหว
ด.ต. สุรัตน์ หาญใจ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวระเหว
ด.ต. สุวจิกัขณ์ ไวประเสริฐ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวระเหว
ด.ต. ประดิษฐ์ จา่ทัน ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวระเหว
ด.ต. โชค ชัยเนตร ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวระเหว
ด.ต. นิรวฒัน์ ทองพนู ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวระเหว
ด.ต. ภชุงค์ คลังช านาญ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวระเหว
ด.ต. เด่น บุญทวี ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวระเหว
ด.ต. เทอดทูล ด ารงชาติ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวระเหว
จ.ส.ต.หญิง สมจติร์ บัวมาตร ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวระเหว
จ.ส.ต. จกัรรินทร์ ปราบภยั ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวระเหว
จ.ส.ต. ประภาส สุขสิงห์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวระเหว
จ.ส.ต. ไพฑูรย์ จติออ่ง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวระเหว
จ.ส.ต. พรีะพงษ์ สิงหเ์ผ่น ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวระเหว
จ.ส.ต. สฤษด์ิ ศักด์ิภเูขยีว ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวระเหว
ส.ต.ต. อทิธพิล สิงหจ์นัทึก ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองบัวระเหว
ร.ต.ท. จนิตวฒัน์ ต่อสกลุ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองสังข์
ร.ต.ท. วโิรจน์ บ ารุงภมูิ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองสังข์
ร.ต.ท. วรีะชัย  มงคล ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองสังข ์
ด.ต. พงษ์พทิักษ์ พทิักษ์สุขสกลุ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองสังข์
ด.ต. สืบพงษ์ หาญพล ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองสังข์
ด.ต. สุนทร ศรีผ าน้อย ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองสังข์
ส.ต.ต. ธนกร วรกลุ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองสังข์
ส.ต.ต. ศาสตราวฒิุ อทุัยกนั ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองสังข์
ส.ต.ต. ทศพล เชื้อเมืองครอง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หนองสังข์
พ.ต.อ. สุริยา จกัรโนวรรณ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หว้ยยาง
พ.ต.ท. อ านาจ เหล็กดี ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หว้ยยาง
พ.ต.ท. สุรจติร์ สุวรรธน์สมบัติ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หว้ยยาง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. ผัน ยศรุ่งเรือง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หว้ยยาง
พ.ต.ท. ชวน กระจายกิ่ง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หว้ยยาง
พ.ต.ท. มหาพรม ศิริรัตน์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หว้ยยาง
พ.ต.ต. อ าพล พลูเพิม่ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หว้ยยาง
พ.ต.ต. นิติพฒัน์ พกลุ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หว้ยยาง
ร.ต.ท. พทิยา คบหมู่ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หว้ยยาง
ร.ต.ท. สุรศักด์ิ สินทรโก ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หว้ยยาง
ร.ต.ท. คมเพชร บุง่นาม ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หว้ยยาง
ร.ต.ท. วริิ สุวรรณ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หว้ยยาง
ร.ต.ท. มี ศิริรวง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หว้ยยาง
ร.ต.ท. วชิาญ จนัทร์พมิพ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หว้ยยาง
ร.ต.ท. ทะวติ คงโนนกอก ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หว้ยยาง
ร.ต.ท. วชิาญ วาลยม์นตรี ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หว้ยยาง
ร.ต.ต. เสรี กาบขนุทด ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หว้ยยาง
ร.ต.ต. วทิูล ชูเวช ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หว้ยยาง
ร.ต.ต. ชัยวฒัน์ แสงสวาท ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หว้ยยาง
ร.ต.ต. ไชยยศ เยาวรรณ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หว้ยยาง
ร.ต.ต. ปฏภิาณ เจริญภมูิ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หว้ยยาง
ร.ต.ต. สุเวช ศิริขนัธ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หว้ยยาง
ร.ต.ต. สามารถ พรมสง่า ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หว้ยยาง
ด.ต. ชินสรรค์ เจริญคุณ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หว้ยยาง
ด.ต. ยศพฒัน์ ศรีสวสัด์ิ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หว้ยยาง
ด.ต. สมพงษ์ สุตาชู ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หว้ยยาง
ด.ต. สันติ น้อยศรี ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หว้ยยาง
ด.ต. วรีะ มาเพชร ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หว้ยยาง
ด.ต. กนัหา โนเปลือย ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หว้ยยาง
ด.ต. สายยนต์ พรมเอี่ยม ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หว้ยยาง
ส.ต.ต. ณัฐพล บุตดี ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หว้ยยาง
ส.ต.ต. ตรียะพนัธ์ มัน่คงดี ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หว้ยยาง
พ.ต.ท. พงศ์ทัศน์ พมิพเ์รือง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หวัทะเล
พ.ต.ท. ชัยณรงค์ น้อยวนั ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หวัทะเล
พ.ต.ท. ปรีชา สมใจ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หวัทะเล
พ.ต.ท. ธราเทพ ยิ้มกระโทก ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หวัทะเล
ร.ต.อ. จรัินธนิน ปัตตาเทศา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หวัทะเล
ร.ต.ท.หญิง ยพุารัตน์ ครองปัญญา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หวัทะเล
ร.ต.ท. ศุภวรรณ มีช านาญ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หวัทะเล
ร.ต.ท. ส ารวย  หมอกกระโทก ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หวัทะเล
ร.ต.ท. วรรณกร เจก็สูงเนิน ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หวัทะเล
ร.ต.ท. สิทธชิัย ดวงจนัทร์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หวัทะเล
ร.ต.ท. วรีะวทิย์ สมพงษ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หวัทะเล



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. ประสิทธิ์ ศรีม่วงกลาง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หวัทะเล
ร.ต.ต. เจษฎา ปุณะตุง ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หวัทะเล
ร.ต.ต. สุพจน์ คินขนุทด ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หวัทะเล
ร.ต.ต. วศิิษฐ์ เนือ่งจนัดา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หวัทะเล
ด.ต.หญิง สุธาสินี อนิทรสินธุ์ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หวัทะเล
ด.ต. ชัยมงคล นิลประทีปปรีชา ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หวัทะเล
ด.ต. ศักดิธชั เสาโกมุท ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หวัทะเล
ด.ต. กล้าศึก เกยีรติเกาะ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หวัทะเล
ด.ต. จ ารูญ ศรีประเทศ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หวัทะเล
ด.ต. เลิศ ยทุธอาจ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หวัทะเล
ด.ต. ธวชัชัย ศรีสอน ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หวัทะเล
ด.ต. หงษ์ ยงัโนนตาด ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หวัทะเล
ด.ต. ทาน พบูขนุทด ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หวัทะเล
ด.ต. ธวชัชัย ตาดี ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หวัทะเล
ด.ต. ภมูิพฒัน์ พวงจตุัรัส ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หวัทะเล
ด.ต. สุนทร ช านาญกลุ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หวัทะเล
ด.ต. สมหมาย งีสันเทียะ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หวัทะเล
ส.ต.ต. สหนนท์ น้อยวเิศษ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หวัทะเล
ส.ต.ต. นพฤทธ ์ พบชัยภมูิ ภ.จว.ชัยภมูิ สภ.หวัทะเล
พ.ต.อ. วณัฐ อรรถกวนิ ภ.จว.นครราชสีมา
พ.ต.อ. บุญเลิศ วอ่งวจันะ ภ.จว.นครราชสีมา
พ.ต.อ. ชาติชาย พรหมพนัธใ์จ ภ.จว.นครราชสีมา
พ.ต.ท. ถงึพร ปานทอง ภ.จว.นครราชสีมา
ร.ต.อ.หญิง อมุาพร คงขนุทด ภ.จว.นครราชสีมา
ร.ต.อ. ทนงศักด์ิ เลพล ภ.จว.นครราชสีมา
ร.ต.ท. มานพ เตรียมโพธิ์ ภ.จว.นครราชสีมา
ร.ต.ท. เกษม รุ่งรัศมี ภ.จว.นครราชสีมา
ร.ต.ท. บุญยง คุ้มกลาง ภ.จว.นครราชสีมา
ด.ต. ถนอม ธรรมวฐิาน ภ.จว.นครราชสีมา
ด.ต. ณัฐพงศ์ นาคแท้ ภ.จว.นครราชสีมา
ด.ต. วชิัย บุญมา ภ.จว.นครราชสีมา
ด.ต.หญิง สุมาลี ผ่องกศุล ภ.จว.นครราชสีมา
จ.ส.ต. สุรพงษ์ ทัง่ทอง ภ.จว.นครราชสีมา
ส.ต.อ.หญิง อรพรรณ เพชรช าลิ ภ.จว.นครราชสีมา
ส.ต.อ. เสนีย์ พนูกระโทก ภ.จว.นครราชสีมา
ส.ต.ต. วรวฒิุ ปัตถามัง ภ.จว.นครราชสีมา
ส.ต.ต. อคัราณัฐ เวา่สันเทียะ ภ.จว.นครราชสีมา
ร.ต.อ.หญิง ปานิศา ศิลา ภ.จว.นครราชสีมา งาน 1 ฝอ.ภ.จว.นครราชสีมา
ร.ต.ท.หญิง มนัสสา ฝ่ายภกัดี ภ.จว.นครราชสีมา งาน 1 ฝอ.ภ.จว.นครราชสีมา
ด.ต. สุพฒัน์ กนัตะคุ ภ.จว.นครราชสีมา งาน 1 ฝอ.ภ.จว.นครราชสีมา



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ต่อศักด์ิ ปุณยพรวงศ์ ภ.จว.นครราชสีมา งาน 1 ฝอ.ภ.จว.นครราชสีมา
ส.ต.อ.หญิง บุญชู นุม่เนตร ภ.จว.นครราชสีมา งาน 1 ฝอ.ภ.จว.นครราชสีมา
ส.ต.ท.หญิง สินีนาฎ อบโตนด ภ.จว.นครราชสีมา งาน 1 ฝอ.ภ.จว.นครราชสีมา
ส.ต.ต. อทุยาน จนัหนองฮี ภ.จว.นครราชสีมา งาน 1 ฝอ.ภ.จว.นครราชสีมา
ส.ต.อ.หญิง ปนัดดา ออ่นศรี ภ.จว.นครราชสีมา งาน 2 ฝอ.ภ.จว.นครราชสีมา
ร.ต.ท. สมหมาย จองกลาง ภ.จว.นครราชสีมา งาน 2 ฝอ.ภ.จว.นครราชสีมา
ร.ต.ท.หญิง สุทธรัิก ออ่นวมิล ภ.จว.นครราชสีมา งาน 2 ฝอ.ภ.จว.นครราชสีมา
ร.ต.ท.หญิง นาฏยา บัวที ภ.จว.นครราชสีมา งาน 2 ฝอ.ภ.จว.นครราชสีมา
ด.ต. ประเสริฐ เริงสนาม ภ.จว.นครราชสีมา งาน 2 ฝอ.ภ.จว.นครราชสีมา
ด.ต. ณรงค์ฤทธิ์ เชาวม์ะเริง ภ.จว.นครราชสีมา งาน 2 ฝอ.ภ.จว.นครราชสีมา
ด.ต. วรนารถ เพชรสุข ภ.จว.นครราชสีมา งาน 2 ฝอ.ภ.จว.นครราชสีมา
ด.ต. วรีชัย จนัทสิริพงศ์ ภ.จว.นครราชสีมา งาน 2 ฝอ.ภ.จว.นครราชสีมา
ส.ต.อ.หญิง ธดิารัตน์ กอ้นทอง ภ.จว.นครราชสีมา งาน 2 ฝอ.ภ.จว.นครราชสีมา
ส.ต.ต. นิวฒัน์ ทิพยว์โิรจน์ ภ.จว.นครราชสีมา งาน 2 ฝอ.ภ.จว.นครราชสีมา
ส.ต.ต. จกัรินทร์ ทิพพชิัย ภ.จว.นครราชสีมา งาน 2 ฝอ.ภ.จว.นครราชสีมา
ร.ต.อ. ประยรู วงศ์ชาญศรี ภ.จว.นครราชสีมา งาน 3 ฝอ.ภ.จว.นครราชสีมา
ร.ต.ท. วโิรจน์ มณเฑียรทอง ภ.จว.นครราชสีมา งาน 3 ฝอ.ภ.จว.นครราชสีมา
ร.ต.ท. อนุสรณ์ ร่าเริงยิ่ง ภ.จว.นครราชสีมา งาน 3 ฝอ.ภ.จว.นครราชสีมา
ร.ต.ต. พจน์ วงษ์วชิา ภ.จว.นครราชสีมา งาน 3 ฝอ.ภ.จว.นครราชสีมา
ร.ต.ต. เกยีรติภมูิ หอสูงเนิน ภ.จว.นครราชสีมา งาน 3 ฝอ.ภ.จว.นครราชสีมา
ด.ต. สวา่งวงศ์ อเุทนท า ภ.จว.นครราชสีมา งาน 3 ฝอ.ภ.จว.นครราชสีมา
ด.ต. อนุชา ฟา้คะนอง ภ.จว.นครราชสีมา งาน 3 ฝอ.ภ.จว.นครราชสีมา
ด.ต. บุญศิริ บุญกองพรหม ภ.จว.นครราชสีมา งาน 3 ฝอ.ภ.จว.นครราชสีมา
ด.ต. พรทัย ขอผลกลาง ภ.จว.นครราชสีมา งาน 3 ฝอ.ภ.จว.นครราชสีมา
ส.ต.ต. นพนันท์ นพคุณ ภ.จว.นครราชสีมา งาน 3 ฝอ.ภ.จว.นครราชสีมา
พ.ต.ท.หญิง ฉตัรกมล โพธปิักขยิ์ ภ.จว.นครราชสีมา งาน 4 ฝอ.ภ.จว.นครราชสีมา
ร.ต.ท. คงกฤช คงจ าปาโพธิ์ ภ.จว.นครราชสีมา งาน 4 ฝอ.ภ.จว.นครราชสีมา
ร.ต.ท. สมประสงค์ อดิจงัหรีด ภ.จว.นครราชสีมา งาน 4 ฝอ.ภ.จว.นครราชสีมา
ด.ต. บุญเชิด รัตนาพนัธุ์ ภ.จว.นครราชสีมา งาน 4 ฝอ.ภ.จว.นครราชสีมา
ด.ต. สุทิน แคมงคลสุข ภ.จว.นครราชสีมา งาน 4 ฝอ.ภ.จว.นครราชสีมา
ด.ต. เทิดศักด์ิ ไพเราะ ภ.จว.นครราชสีมา งาน 4 ฝอ.ภ.จว.นครราชสีมา
ส.ต.อ.หญิง สกลุรัตน์ ฝนหวา่นไฟ ภ.จว.นครราชสีมา งาน 4 ฝอ.ภ.จว.นครราชสีมา
ส.ต.ต. รัฐกร โชตินิกร ภ.จว.นครราชสีมา งาน 4 ฝอ.ภ.จว.นครราชสีมา
พ.ต.ท.หญิง ปริมศ์ศิธร โตภาณุรักษ์กลุ ภ.จว.นครราชสีมา งาน 5 ฝอ.ภ.จว.นครราชสีมา
ร.ต.ท.หญิง ณัฐธดิา ฤาชา ภ.จว.นครราชสีมา งาน 5 ฝอ.ภ.จว.นครราชสีมา
ร.ต.ท.หญิง สมพศิ คุขนุทด ภ.จว.นครราชสีมา งาน 5 ฝอ.ภ.จว.นครราชสีมา
ด.ต.หญิง นงค์รักษ์ คุ้มมิตร ภ.จว.นครราชสีมา งาน 5 ฝอ.ภ.จว.นครราชสีมา
ร.ต.ท. เติม ชมจอหอ ภ.จว.นครราชสีมา งาน 5 ฝอ.ภ.จว.นครราชสีมา
ด.ต. วสุิทธิ์ สุรัตนเศรษฐ์ ภ.จว.นครราชสีมา งาน 5 ฝอ.ภ.จว.นครราชสีมา
ด.ต. พจน์ กาญจนคช ภ.จว.นครราชสีมา งาน 5 ฝอ.ภ.จว.นครราชสีมา



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. แสวงบุญ เปรมสุขโชคดี ภ.จว.นครราชสีมา งาน 5 ฝอ.ภ.จว.นครราชสีมา
ด.ต. เด่น ทนโคกสูง ภ.จว.นครราชสีมา งาน 5 ฝอ.ภ.จว.นครราชสีมา
พ.ต.ท. สมเกยีรติ พนัธุ์สุข ภ.จว.นครราชสีมา งาน 7 ฝอ.ภ.จว.นครราชสีมา
ร.ต.ท. คมกริช พราหมณ์ตะขบ ภ.จว.นครราชสีมา งาน 7 ฝอ.ภ.จว.นครราชสีมา
ร.ต.ท. ประชิด ใจรักษา ภ.จว.นครราชสีมา งาน 7 ฝอ.ภ.จว.นครราชสีมา
ร.ต.ต. พงศกร จนัทีนอก ภ.จว.นครราชสีมา งาน 7 ฝอ.ภ.จว.นครราชสีมา
ด.ต. บรรชา สุพรม ภ.จว.นครราชสีมา งาน 7 ฝอ.ภ.จว.นครราชสีมา
ส.ต.ต. สันติสุข สรสิทธิ์ ภ.จว.นครราชสีมา งาน 7 ฝอ.ภ.จว.นครราชสีมา
พ.ต.อ. สมชัย ใจสูงเนิน ภ.จว.นครราชสีมา กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.นม.
พ.ต.ท. ทรรศวรา ยิ่งสวสัด์ิ ภ.จว.นครราชสีมา กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.นม.
พ.ต.ท. สมเกยีรติ พนัธุ์สุข ภ.จว.นครราชสีมา กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.นม.
พ.ต.ท. วศิาล ซิลพรมราช ภ.จว.นครราชสีมา กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.นม.
ร.ต.ท. สุทธรัิกษ์ โพธิ์แดง ภ.จว.นครราชสีมา กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.นม.
ร.ต.ท. พทิักษ์ โนมขนุทด ภ.จว.นครราชสีมา กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.นม.
ร.ต.ท. จเด็ด คชรัตน์ ภ.จว.นครราชสีมา กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.นม.
ร.ต.ท. เสกศักด์ิ ศรีเมือง ภ.จว.นครราชสีมา กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.นม.
ร.ต.ต. ต่อศักด์ิ ศรีผ่องงาม ภ.จว.นครราชสีมา กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.นม.
ด.ต. อาคม ดีไร่ ภ.จว.นครราชสีมา กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.นม.
ด.ต. ก าธร วรรณประดิษฐ์ ภ.จว.นครราชสีมา กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.นม.
ด.ต. กติติศักด์ิ ประโมทาติ ภ.จว.นครราชสีมา กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.นม.
ด.ต. ธรัช ธนาอคัรโสภณ ภ.จว.นครราชสีมา กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.นม.
ส.ต.ต. ทินกร ทรัพยฉ์วี ภ.จว.นครราชสีมา กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.นม.
ส.ต.ต. ภทรภาดา วรวฒันาวงษ์ ภ.จว.นครราชสีมา กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.นม.
พ.ต.ต. บุญเทอด ธรีพงศธร ภ.จว.นครราชสีมา กลุ่มงานจราจร ภ.จว.นม.
ร.ต.ท.หญิง อรทัย เล่ียมปัญญากลุ ภ.จว.นครราชสีมา กลุ่มงานจราจร ภ.จว.นม.
ด.ต. ประเวช วฒิุสาร ภ.จว.นครราชสีมา กลุ่มงานจราจร ภ.จว.นม.
ด.ต. จรัญ ป้อมเปีย่ม ภ.จว.นครราชสีมา กลุ่มงานจราจร ภ.จว.นม.
พ.ต.ท.หญิง ก าจาย   ฟตสูงเนิน ภ.จว.นครราชสีมา ศูนยอ์ านวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด ภ.จว.นม.
ร.ต.ท. ดนัย   เสียงสุวรรณ ภ.จว.นครราชสีมา ศูนยอ์ านวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด ภ.จว.นม.
ร.ต.ท.หญิง พรชิตา   เจมิพนัธ์ ภ.จว.นครราชสีมา ศูนยอ์ านวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด ภ.จว.นม.
ร.ต.ต. ชุติพนธ ์  พึง่บุญ ภ.จว.นครราชสีมา ศูนยอ์ านวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด ภ.จว.นม.
ด.ต. รัตน์ศักด์ิ   บุญประเสริฐ ภ.จว.นครราชสีมา ศูนยอ์ านวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด ภ.จว.นม.
ด.ต. ประเสริฐศักด์ิ   เนียมกลาง ภ.จว.นครราชสีมา ศูนยอ์ านวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด ภ.จว.นม.
ด.ต. เริงชัย   ทองสีสุข ภ.จว.นครราชสีมา ศูนยอ์ านวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด ภ.จว.นม.
ร.ต.ท. ธรีพล จนัทรววิฒัน์ ภ.จว.นครราชสีมา ศูนยอ์าชญากรรมพเิศษ ภ.จว.นครราชสีมา
ส.ต.ต. ศิลปชัย บังศรี ภ.จว.นครราชสีมา ศูนยอ์าชญากรรมพเิศษ ภ.จว.นครราชสีมา
ส.ต.ต. เสริมวทิย์ วชัระไชยคุปต์ ภ.จว.นครราชสีมา ศูนยอ์าชญากรรมพเิศษ ภ.จว.นครราชสีมา
ส.ต.ต. สหรัฐ ฐินะกลุ ภ.จว.นครราชสีมา ศูนยอ์าชญากรรมพเิศษ ภ.จว.นครราชสีมา
พ.ต.อ. พเิชษฐ อรชุน ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
พ.ต.ท. มนัส ชมเชย ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. ทศพร เพยีรปรุ ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
พ.ต.ท. ไกรสร ศรีอ าพร ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
พ.ต.ท. พงศกร พลยางนอก ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
พ.ต.ท. พรเทพ ทุย้แป ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
พ.ต.ท. ประสาน ดีกระโทก ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
พ.ต.ต. แผน สวาสด์ินา ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
ร.ต.อ. รักษ์พล อ าไพ ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
พ.ต.ท. ประวติั ทองศรี ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
ร.ต.อ. พศิาล ศิริวโิรจน์ ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
ร.ต.ท. สมโชค เหล่ือมประเทศ ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
ร.ต.ท. ชยตุ สมานชาติ ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
ร.ต.ท. อภเิดชฤทธิ์ น้อยอามาตย์ ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
ร.ต.อ. ภานุวฒัน์ ไชยธงรัตน์ ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
ร.ต.อ. ณัฐพงศ์ ร้องเกาะเกดิ ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
ร.ต.อ. วรัิตน์ เรืองฤทธิ์ ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
ร.ต.ท. อ านาจ กาฬสินธุ์ ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
ร.ต.ท. มติชน วงษ์เบ้ากลุ ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
ร.ต.ท. ณรงค์ชัย ชัยชนะ ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
ร.ต.ท. กฤษณะ อคัรเดชาศิลป์ ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
ร.ต.ท. จกัรายทุธ สียางนอก ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
ร.ต.ท. สุวจิกัขณ์ นวลพร้ิง ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
ร.ต.ท. กนัตพจน์ รอดโฉม ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
ร.ต.ท. กเุด่น จนัทวงศ์ ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
ร.ต.ท. ณตฐพงศ์ ติสันเทียะ ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
ร.ต.ท. โอฬาร วอกลาง ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
ร.ต.ท. สมศักด์ิ อมัภวานนท์ ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
ร.ต.ท. มหศัจรรย์ ประจง ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
ร.ต.ท. พทิักษ์พล ขวญัสันเทียะ ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
ร.ต.ท. ชัชวาล ย์ เกล้ียกลาง ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
ร.ต.ท. บัญญัติ กาฬสินธุ์ ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
ร.ต.ท. ชาลี ประเสริฐธรรม ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
ร.ต.ท. บุญพศิ แจง้พมิาย ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
ร.ต.ท. เถลิงชาติ หงษ์ทอง ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
ร.ต.ท. พนิิต สุนิพฒัน์ ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
ร.ต.ท. โสภณ ชาญสูงเนิน ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
ร.ต.ต. ปรีชา องักระโทก ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
ร.ต.ต. สามารถ เศรษฐสมบูรณ์ ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
ร.ต.ต. สุรศักด์ิ สุขรุ่งเรือง ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
ร.ต.ต. ประเสริฐ ชาญส าโรง ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
ร.ต.ต. สมควร พลบูรณ์ ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. สมชิด มุง่ช่วยกลาง ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
ร.ต.ต. วสันต์ จนัทร์ยม ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
ร.ต.ท. สมประสงค์ อดิจงัหรีด ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
ร.ต.ท. นิธนิทร์ ค าทองแกง้ ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
ร.ต.ท. ธนเดช วงษ์วฒันะ ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
ร.ต.ท. รัตนะ เนตรคุณ ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
ร.ต.ท. อทุิศ จติกลาง ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
ร.ต.ท. อดุม ถดักระโทก ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
ร.ต.ต. ภทัรกร บุญลอย ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
ร.ต.ต. ณัฐวฒิุ สวรรค์พรมราช ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
ร.ต.ต. พยบั พรหมมิน ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
ด.ต. ชาณุวฒัน์ รัตนสันทียะ ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
ด.ต. ศุกล อร่ามรุ่งอรุณ ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
ด.ต. สนธยา เพช็รหมืน่ไวย ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
ด.ต. บัญญัติ เกง่นอก ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
ด.ต. สัญญา คมขนุทด ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
ด.ต. ภชูิต แบงค์โชคชัย ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
ด.ต. สวสัด์ิ คึมสูง ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
ด.ต.หญิง สุนิสา เพยขนุทด ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
ด.ต. นิพนธ์ ทองดี ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
ด.ต. ทศพล สามใจ ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
ด.ต. บรรจง พรหมประสิทธิ์ ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
ด.ต. เจริญ จอกโคกสูง ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
ด.ต. ภมูิพฒัน์ สีโถ ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
ด.ต. ส ารวย สัมปัญนัง ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
ด.ต. สราวธุ นันทา ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
ด.ต. กจิจา เคยพดุซา ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
ด.ต. ธนัชบูรณ์ ชุดไธสง ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
ด.ต. ประยทุธ ส ากลาง ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
ด.ต. อนันต์วรพล ชาญวจิติร์ ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
ด.ต. ธรีศักด์ิ นพพบิูลย์ ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
ด.ต. ศักด์ิชัย นวมโคกสูง ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
ด.ต. วชิัย หกึขนุทด ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
ด.ต. ประพนัธ์ วงศาโรจน์ ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
ด.ต. สมพร เต็งผักแวน่ ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
ด.ต. สมคิด พวงเกาะ ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
ด.ต. นราดร นพคุณ ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
ด.ต. ตรีเทพตรีกลุ ต่อชีพ ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
ด.ต. กานต์ มุง่ฝอยกลาง ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
ด.ต. นราธปิ เสมาเพชร ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. กติติศักด์ิ เพยีงใหม่ ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
ด.ต. ยงยทุธ ปานสันเทียะ ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
ด.ต. ณรงค์ บัวจะโป๊ะ ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
ด.ต. พรหมโชติ อว้นสูงเนิน ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
ด.ต. บุญเชิด นอขนุทด ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
ด.ต. จกัรกฤษณ์ สังสกฤษณ์ ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
ด.ต. ธาดา ทันธะศิริ ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
ด.ต. เทวนิทร์ นามกระโทก ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
ด.ต. สุบรรณ หวงัประสพกลาง ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
ด.ต. ไพฑูรย์ โพยนอก ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
ด.ต. นรินทร์ นรักษ์มาก ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
ด.ต. ภากรณ์ เกดิศรีทอง ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
ด.ต. จ านงค์ ช านาญหตัถ์ ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
ด.ต. บุญเลิศ แสงพรม ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
ส.ต.อ. อาทิตย์ ชนะพจน์ ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
ส.ต.อ. วทิูร จนัทาจงัหรีด ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
ส.ต.อ. สุวฒัน์ สะวนันา ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
ส.ต.อ.หญิง ปิยาภรณ์ แหว้เนตร ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
ส.ต.ต. วรากร วงเพง็ ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
ส.ต.ต. ภทัรพงศ์ สวงโท ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
ด.ต. พนม พลกลาง ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
ด.ต. สุนทร พนัธพ์ล ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
ด.ต. สุพจน์ เปรียงกระโทก ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
ด.ต. มานะ นารถสูงเนิน ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
ด.ต. กฤษฎิก์มล เดชขนุทด ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
ด.ต. วชิัย บุญมา ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
ด.ต. ปรีชา พลอยสี ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
ด.ต. สาริน พอสูงเนิน ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
ด.ต. จกัรินทร์ ขดีส าโรง ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
ด.ต. อดุม มนตรีประถม ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
ด.ต. ภาสกร กระจงกลาง ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
ด.ต. นฤปนาท อยู่เจริญ ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
ด.ต. กตัญญู คณะหมืน่ไวย ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
ด.ต. สมชาย เพช็รหมืน่ไวย ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
ด.ต. สันติ เรืองศิริวฒันกลุ ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
ด.ต. นิติศาสตร์ วเิศษวงศา ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
ด.ต. ยวุพตัร์ ศรีสงค์ ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
ด.ต. วรีะ เพชรสุข ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
ด.ต. ไพศาล วงศ์สุวรรณ์ ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
ด.ต. ณรงค์พนัธ์ อาจยทุธณรงค์ ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ณัฐวฒิุ โสมาบุตร ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
จ.ส.ต. สมเกยีรติ บรรดาศักด์ิ ภ.จว.นครราชสีมา กก.สืบสวน ภ.จว.นม.
พ.ต.อ. สมชาย  คมพยคัฆ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองสาหร่าย
พ.ต.อ. ธนวฒัน์ พลูเฉลิม ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองสาหร่าย
พ.ต.ท. อรพล โคตรโนนกอก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองสาหร่าย
พ.ต.ท. เอนก ญาณอบุล ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองสาหร่าย
พ.ต.ท. ประหยดั กาน้อย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองสาหร่าย
ร.ต.อ. ภาณุพงศ์ ทัศญาณ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองสาหร่าย
ร.ต.อ. ววิฒัน์ชัย รักแกว้ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองสาหร่าย
ร.ต.ท. สุขมุภทัร ดาบจนัทร์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองสาหร่าย
ร.ต.ท. อเุทน ทุง่ศิริวฒันา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองสาหร่าย
ร.ต.ท. ปรีชา มีผิว ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองสาหร่าย
ร.ต.ท. มารุต แกว้ดี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองสาหร่าย
ร.ต.ท. วรีะ เหล็กกล้า ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองสาหร่าย
ร.ต.ท. เสรี นิลวดี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองสาหร่าย
ร.ต.ท. วรีะศักด์ิ อา่งศิลป์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองสาหร่าย
ร.ต.ท. วชิชา แท่นประยทุธ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองสาหร่าย
ร.ต.ท. อนน ปักกาโล ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองสาหร่าย
ร.ต.ท. สายยณัฑ์ ประพณิ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองสาหร่าย
ร.ต.ท. เดชา ภวูนันทกลุ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองสาหร่าย
ร.ต.ท. วเิชียร หลีอนิทร์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองสาหร่าย
ร.ต.ท. สุนทร ประทุมวงศ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองสาหร่าย
ร.ต.ต. ประมาณ ยศค าลือ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองสาหร่าย
ร.ต.ต. ชัชวาล สืบชมภู ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองสาหร่าย
ร.ต.ต. เมธา สุภาพนัธ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองสาหร่าย
ร.ต.ต. พฒัน์ ฆอ้งกระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองสาหร่าย
ด.ต. ชูเกยีรติ อภยัพมิพ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองสาหร่าย
ด.ต. อคัรินทร์ มีคุณอนันต์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองสาหร่าย
ด.ต. ส ารวย ยาแกว้ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองสาหร่าย
ด.ต. จราวธุ เสริมผล ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองสาหร่าย
ด.ต. สังคม พงษ์ราศรี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองสาหร่าย
ด.ต. ศรายทุธ รอดภยั ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองสาหร่าย
ด.ต. ไพรัตน์ ศรีสวา่ง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองสาหร่าย
ด.ต. ฉตัรชัย เพชรมะดัน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองสาหร่าย
ด.ต. อดิศร อสิพงษ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองสาหร่าย
ด.ต. มาโนช แฟสันเทียะ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองสาหร่าย
ด.ต. รัฐธร์ี บุญยิ่ง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองสาหร่าย
ด.ต. สมบัติ ทาพรม ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองสาหร่าย
ด.ต. นิมิตรชัย หริิโอ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองสาหร่าย
ด.ต. อดุม ทอนสูงเนิน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองสาหร่าย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สมทรง เคนจนัทึก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองสาหร่าย
ด.ต. นิทธนัต์ มงคลค า ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองสาหร่าย
ด.ต. ธรีะยทุธ ขนุประเสริฐ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองสาหร่าย
ด.ต. ประทีป ตองกระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองสาหร่าย
ด.ต. บุญปาย ชนเวยีน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองสาหร่าย
ด.ต. นที บีกขนุทด ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองสาหร่าย
ด.ต. นันทพงศ์ นัดวาที ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองสาหร่าย
ด.ต. จรัิฐติกร จบีจอหอ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองสาหร่าย
ด.ต. อดุลย์ ลายภษูา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองสาหร่าย
ด.ต. สมชาย  รักษ์กศุล ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองสาหร่าย
ด.ต. บุญ สักลอ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองสาหร่าย
ด.ต. ชัยรัตน์ สวา่งยิ่ง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองสาหร่าย
ด.ต. อดินัน ศรีด้วง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองสาหร่าย
ด.ต. ภทัรพล อนันตา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองสาหร่าย
ด.ต. ธงชัย อนิทร์แพง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองสาหร่าย
ด.ต. เสถยีร นามส าโรง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองสาหร่าย
ส.ต.ต. ปองพล ดาระหงษ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองสาหร่าย
ส.ต.ต. ภทรภาดา วรวฒันาวงศ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองสาหร่าย
ส.ต.ต. อรรถพล ค ารินทร์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองสาหร่าย
ส.ต.ต. วงศธร เล็กปรีด์ิเปรม ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองสาหร่าย
ส.ต.ต. กติติเดช เพิม่ฤทธิ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองสาหร่าย
ส.ต.ต. สุภคัชนันท์ เมือ่ประโคน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองสาหร่าย
ส.ต.ต. ชยพล จนัทาภากลุ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองสาหร่าย
พ.ต.ท. วฒิุนันต์ เนตรสูงเนิน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พลสงคราม
ร.ต.ท. ปราโมช ดอนสระน้อย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พลสงคราม
พ.ต.ท. ปราโมทย์ สิมหลวง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พลสงคราม
ร.ต.ต. กติติ จนัทร์พมิาน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พลสงคราม
ด.ต. ปิยะ กอบพมิาย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พลสงคราม
ด.ต. สีโสพล นัดสันเทียะ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พลสงคราม
ร.ต.ท. สุชาติ ชั้นกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พลสงคราม
ด.ต. สมจติร เสง่ียมกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พลสงคราม
ด.ต. กงัวาลย์ หวงัขอ้กลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พลสงคราม
ร.ต.ท. สมชาย ตอมพดุทรา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พลสงคราม
ด.ต. พจน์ คงประเวช ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พลสงคราม
ร.ต.ต. สุริชาติ ศรีจนัทร์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พลสงคราม
ด.ต. อภชิาติ จงเพง็กลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พลสงคราม
ด.ต. โรดม คงบรรทัด ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พลสงคราม
ร.ต.ท. จรินทร์ เจริญสุข ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พลสงคราม
พ.ต.ท. พฒันะ ยวงทอง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พลสงคราม
ร.ต.ท. ชัชวาล ศิริรัฐ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พลสงคราม



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ฉตัรชัย หร่ายกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พลสงคราม
ด.ต. มนัส ชมด่านกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พลสงคราม
ด.ต. สายชล พรมสันเทียะ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พลสงคราม
ด.ต. ไชยพร เกณฑ์กระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พลสงคราม
พ.ต.ท. ภราดร สมควร ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ดอนแสนสุข
พ.ต.ท. โพธิ์ดี สุพพิฒัน์โมลี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ดอนแสนสุข
ร.ต.ท. สิริมาร์ เอื้องค าประเสริฐ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ดอนแสนสุข
ร.ต.ท. สมบัติ ดีเกษม ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ดอนแสนสุข
ร.ต.ท. ส ารวย พาขนุทด ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ดอนแสนสุข
ร.ต.ท. บุญช่วย โพนโต ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ดอนแสนสุข
ร.ต.ท. วชิัย เพลียครบุรี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ดอนแสนสุข
ร.ต.ท. ประมาณ หอกกิ่ง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ดอนแสนสุข
ร.ต.ต. พพิฒัน์ พลอยครบุรี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ดอนแสนสุข
ร.ต.ต. สมพงษ์ ภูโ่กสีย์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ดอนแสนสุข
ด.ต. สมบัติ เงียบจงัหรีด ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ดอนแสนสุข
ด.ต. สมหมาย เชื่อมกระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ดอนแสนสุข
ด.ต. ประมวล ใบโคกสูง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ดอนแสนสุข
ด.ต. ไพโรจน์ พมิพใ์หม่ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ดอนแสนสุข
ด.ต. สายรุ้ง แอบผักแวน่ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ดอนแสนสุข
ด.ต. สมนึก เหกระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ดอนแสนสุข
พ.ต.ท.    โยธนิ วรรณทวี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.คลองไผ่
ร.ต.ท.     ทว ี จาจนัทึก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.คลองไผ่
ร.ต.ท.   สุรัตน์ ลาดหนองขุ่น ภ.จว.นครราชสีมา สภ.คลองไผ่
ร.ต.ท.  กฤษฎา ปาประโคน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.คลองไผ่
ร.ต.ท.  ชัยวฒัน์ กลุลา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.คลองไผ่
ด.ต.    ถาวร   วะสูงเนิน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.คลองไผ่
ด.ต.  พรหมพงษ์ วงศ์แกว้กระจา่ง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.คลองไผ่
ส.ต.ต. ธรณินทร์  วรรณทวี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.คลองไผ่
ด.ต.     เจริญ   กฤษเชิด ภ.จว.นครราชสีมา สภ.คลองไผ่
จ.ส.ต. เกยีรติวสุิทธิ์ มัง่สูงเนิน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.คลองไผ่
ด.ต.       มานัส เชียงอั๊ง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.คลองไผ่
ร.ต.ต.    ทวนชัย ชุลี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.คลองไผ่
ด.ต.     อภศัิกด์ิ เหล่าลาภะ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.คลองไผ่
ด.ต.       อ าพล ดวงบุปผา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.คลองไผ่
ร.ต.ท. บุญเทีย่ง ชอบโนนไทย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.คลองไผ่
ร.ต.ท.  ชัยณัฎฐ์ สืบสังข์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.คลองไผ่
ด.ต.     สุพจน์ สวสัดี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.คลองไผ่
ร.ต.ท. ฉตัรชนะ ทับทิมศรี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.คลองไผ่
ด.ต.    จ าลอง อาบจนัทึก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.คลองไผ่
ด.ต.  พเิชษฐ์   ทีจนัทึก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.คลองไผ่



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต.  พนิิจ   แกว้สูงเนิน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.คลองไผ่
ด.ต.    พลัลภ ระยา้ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.คลองไผ่
ด.ต. มนูญศักด์ิ พลจนัทึก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.คลองไผ่
ส.ต.ต. พริิยะ  สารพฒัน์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.คลองไผ่
ส.ต.ต. ชัชดนัย หลายสุทธสิาร ภ.จว.นครราชสีมา สภ.คลองไผ่
ร.ต.ต. วญิญู    รุจเิรก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.คลองไผ่
ร.ต.ต. ทรงศักด์ิ บุญสูงเนิน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.คลองไผ่
ร.ต.ต. ธนวฒัน์ วฒัน์ธนกาญจน์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.คลองไผ่
พ.ต.อ. ต่อศักด์ิ ธรรมมิง่มงคล ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวลาย
พ.ต.ท. ชาญชัย โคตรสิริ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวลาย
พ.ต.ท. พษิณุ กองทองนอก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวลาย
พ.ต.ท. มงคล สุริโย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวลาย
พ.ต.ต. ไพฑูรย์ ออ่นค า ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวลาย
พ.ต.ต. ทวปี สืบสุนทร ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวลาย
ร.ต.ท. ชัยณรงค์ พลตะคุ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวลาย
ร.ต.ท. บัณฑูรย์ ศรีเทีย่ง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวลาย
ร.ต.ท. กวศิพงษ์ สิงหน์อก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวลาย
ร.ต.ท. นิธเิดช ค าอตุ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวลาย
ร.ต.ท. อทุิศ เอกศรี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวลาย
ร.ต.ท. จริโรจน์ ผลบุญรัตนพงศ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวลาย
ร.ต.ท. พรียทุธ์ เชื่องกระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวลาย
ร.ต.ท. มนัส ทางไธสง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวลาย
ร.ต.ท. ภเูบศ ศรีเบีย้ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวลาย
ร.ต.ท.หญิง พกิลุ ป้องจนัลา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวลาย
ร.ต.ท. หนูพศิ อปุฮาด ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวลาย
ร.ต.ท. บุญเพง็ พกุพลิา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวลาย
ร.ต.ท. สุเทพ ปริโต ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวลาย
ร.ต.ต. เศณษฐพงษ์ โปสาวาท ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวลาย
ร.ต.ต. สมศักด์ิ สิทธศัิกด์ิ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวลาย
ร.ต.ต. สิขรินทร์ ธรีะเมธากลุ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวลาย
ร.ต.ต. ถาวร เลิศไธสง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวลาย
ร.ต.ต. ชยพล วชัสารกจิ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวลาย
ร.ต.ต. พงษ์เทพ แทบโภชน์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวลาย
ด.ต. นิพนธ์ พกุพลิา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวลาย
ด.ต. บรรจง ผาทอง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวลาย
ด.ต. เสน่ห์ ประโพศรี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวลาย
ด.ต. บุญเยี่ยม จนัทร์วเิศษ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวลาย
ด.ต. วชิรุจ ลพพนัธท์อง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวลาย
ด.ต. เอกชัย ไปบน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวลาย
ด.ต. ภสัดา แคนติ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวลาย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ไพศาล ผาพนัธ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวลาย
ด.ต. เชิดชู สหสัทัศน์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวลาย
ด.ต. ชินพฒัน์ แววไธสง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวลาย
ด.ต. บรรณชัย ไปบน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวลาย
ด.ต. นิพนธ์ เจริญพทิักษ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวลาย
ด.ต. พฒันะพงษ์ แต่งพลกรัง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวลาย
ด.ต. อรรคพงษ์ พนัเดช ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวลาย
ด.ต. สนอง แสนตรี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวลาย
ด.ต. นิยม สมหาญ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวลาย
ด.ต. ปัญญา ชูหมืน่ไวย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวลาย
ด.ต. อเุทน โสงขนุทด ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวลาย
ด.ต. เด่น ออ่นชมภู ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวลาย
ด.ต. วริชัย มิละวาน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวลาย
ด.ต. เฉลิม ชอบสวา่ง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวลาย
ด.ต. อนันต์ นราดุลย์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวลาย
ด.ต. ธงชัย ปรึกไธสง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวลาย
จ.ส.ต. โฆษิต ออซิน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวลาย
จ.ส.ต. ธรีพนัธ์ เทพศรี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวลาย
พ.ต.อ. การณ์กติตณ์ เสนาะวรานนท์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.แกง้สนามนาง
พ.ต.ท. ชโลธร ใจออ่น ภ.จว.นครราชสีมา สภ.แกง้สนามนาง
พ.ต.ท. จกัรพงษ์ บุญหอ่ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.แกง้สนามนาง
พ.ต.ท. ปิยะกรณ์ ศรีวนัทา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.แกง้สนามนาง
พ.ต.ท. ไพรัช วริิยะ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.แกง้สนามนาง
พ.ต.ท. ภกัดี ศรีทรัพย์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.แกง้สนามนาง
พ.ต.ท. ธนะสิทธิ์ ผลบุญวรเศรษฐ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.แกง้สนามนาง
พ.ต.ต. ปพน ชัยศักด์ิศรี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.แกง้สนามนาง
พ.ต.ต. สันติชาติ โทนสูงเนิน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.แกง้สนามนาง
ร.ต.อ. กอ้งภพ อาสานอก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.แกง้สนามนาง
ร.ต.ท. ประทีป ล้นทม ภ.จว.นครราชสีมา สภ.แกง้สนามนาง
ร.ต.ท. สุทิน โตสีดา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.แกง้สนามนาง
ร.ต.ท. สมนึก บุญชลอ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.แกง้สนามนาง
ร.ต.ท. อทุิตย์ พทุธมาตย์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.แกง้สนามนาง
ร.ต.ต. สมชาย ชนะหาญ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.แกง้สนามนาง
ร.ต.ต. เอนก การนา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.แกง้สนามนาง
ร.ต.ต. ชลฑิฐต์ ธญัญาหาร ภ.จว.นครราชสีมา สภ.แกง้สนามนาง
ร.ต.ท. ณฐปกรณ์ ทองอยู่ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.แกง้สนามนาง
ร.ต.ท. ทองสิน จนิารักษ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.แกง้สนามนาง
ร.ต.ท. มงคล ปะนิทานัง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.แกง้สนามนาง
ร.ต.ท. ศิริ วเิชียรลม ภ.จว.นครราชสีมา สภ.แกง้สนามนาง
ร.ต.ท. สมานจติร บุตรลี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.แกง้สนามนาง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ทองสุข จนัทดวง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.แกง้สนามนาง
ร.ต.ท. ทองม้วน ประสันแพงศรี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.แกง้สนามนาง
ร.ต.ต. ประกาศิต จนัทกลุ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.แกง้สนามนาง
ร.ต.ท. บิณฑโชค สุกแสง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.แกง้สนามนาง
ร.ต.ท. สัญญา ราศรีงาม ภ.จว.นครราชสีมา สภ.แกง้สนามนาง
ร.ต.ต. สุรเดช เดชยา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.แกง้สนามนาง
ร.ต.ต. ทัศนัย แสนมาโนช ภ.จว.นครราชสีมา สภ.แกง้สนามนาง
ด.ต. พงษ์ศักด์ิ วงษ์รัตน์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.แกง้สนามนาง
ด.ต. มานะ ขอวางกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.แกง้สนามนาง
ด.ต. สนธยา กล่ินศรีสุข ภ.จว.นครราชสีมา สภ.แกง้สนามนาง
ด.ต. เกรียงไกร หมัน่นอก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.แกง้สนามนาง
ด.ต. รัฐกร บุตรสีตะราช ภ.จว.นครราชสีมา สภ.แกง้สนามนาง
ด.ต. อนุรุธ บุญมีสง่า ภ.จว.นครราชสีมา สภ.แกง้สนามนาง
ด.ต. สันติศักด์ิ พลหนิลาด ภ.จว.นครราชสีมา สภ.แกง้สนามนาง
ด.ต. ไพรศรี วงษาเทียม ภ.จว.นครราชสีมา สภ.แกง้สนามนาง
ด.ต. กองปราบ ผลกระเบา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.แกง้สนามนาง
ด.ต. อทุาน จ าปามูล ภ.จว.นครราชสีมา สภ.แกง้สนามนาง
ด.ต. ธวชัชัย โยธาธร ภ.จว.นครราชสีมา สภ.แกง้สนามนาง
ด.ต. พเิชษฐ บัวขจร ภ.จว.นครราชสีมา สภ.แกง้สนามนาง
ด.ต. วรเศรษฐ์ ธนิตธรรมพงษ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.แกง้สนามนาง
ด.ต. ดุริยะ กณัหะสุต ภ.จว.นครราชสีมา สภ.แกง้สนามนาง
จ.ส.ต. จกัรพงศ์ หมัน่จติร ภ.จว.นครราชสีมา สภ.แกง้สนามนาง
จ.ส.ต. เฉลิมพล นาวารี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.แกง้สนามนาง
ร.ต.ต. จกัรพงษ์ แสงสวา่ง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.แกง้สนามนาง
ร.ต.ต. ธรีศักด์  จงูกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.แกง้สนามนาง
ด.ต. สุรศักด์ิ ประทุมแสง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.แกง้สนามนาง
ด.ต. ประเสริฐ โฮมสูงเนิน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.แกง้สนามนาง
ด.ต. บุญญรัตน์ บุญใหญ่ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.แกง้สนามนาง
พ.ต.ท. ประชุม แถมกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พลกรัง
พ.ต.ท. ตฤณ บุญสันเทียะ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พลกรัง
ร.ต.อ. ปฐมพงษ์ ใจประเสริฐ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พลกรัง
ร.ต.อ. เตชัส เตชิตตุลธร ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พลกรัง
ร.ต.ท. วนิิช กองธรรม ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พลกรัง
ร.ต.ท. ศรวสัย์ วณิชาชีวะ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พลกรัง
ร.ต.ท. สันติ เลิศจนัทึก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พลกรัง
ร.ต.ท. อรรถพล ถกึพะเนา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พลกรัง
ร.ต.ท. สมชาย โสงขนุทด ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พลกรัง
ร.ต.ท. สมพล เดชะ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พลกรัง
ร.ต.ท. ธนพงศ์ ทวพีดุซา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พลกรัง
ร.ต.ท. จรัญ ถอืพดุซา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พลกรัง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. เกรียงศักด์ิ ศรีสาคร ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พลกรัง
ร.ต.ต. อดุลย์ พงุธริาช ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พลกรัง
ร.ต.ต. สุรศักด์ิ หนุนพลกรัง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พลกรัง
ร.ต.ต. ประเทือง ยนจอหอ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พลกรัง
ร.ต.ต. นิธิ สิงหน์อก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พลกรัง
ร.ต.ต. อานนท์ กอ้นมณี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พลกรัง
ร.ต.ต. กชณดล เขม็พนัธุ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พลกรัง
ด.ต. พนาวลัย์ หล่าสกลุ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พลกรัง
ด.ต. ทวศัีกด์ิ ศรีหมืน่ไวย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พลกรัง
ด.ต. มานพ คันไชย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พลกรัง
ด.ต. สุทัศน์ เกล้ียกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พลกรัง
ด.ต. ธานี แกว้อ าไพ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พลกรัง
ด.ต. สมชาย ดิษผักแวน่ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พลกรัง
ด.ต. ปฏกิรณ์ สุทธปิระภา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พลกรัง
ด.ต. ส าราญ นอกพดุซา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พลกรัง
ด.ต. เลิศ พึง่ส าโรง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พลกรัง
ด.ต. จรุโณทัย แสนวชิัย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พลกรัง
ด.ต. นิธศิ นูพลกรัง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พลกรัง
ร.ต.ท. จ าลอง ตันทวทุธ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พลกรัง
ด.ต. สุนทร วฒันา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พลกรัง
พ.ต.ท. ทองปอน ปานทอง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.กระชอน
พ.ต.ท. มานพ สุขมี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.กระชอน
ร.ต.อ. พร แกว้หนองแสง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.กระชอน
ร.ต.ท. มนัสชัย ขา้วพมิาย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.กระชอน
ร.ต.ท. บรรลือศักด์ิ โพธนิวลศรี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.กระชอน
ร.ต.ท. วนัชัย พยคัฆา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.กระชอน
ร.ต.ท. วรีะพนธ์ ขาวสันเทียะ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.กระชอน
ร.ต.ท. เหล็กชนม์พ เหล็กพมิาย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.กระชอน
ด.ต. ยรรยง แกง้ดอนรีย์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.กระชอน
ด.ต. ปกรณ์ เปร่ืองการ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.กระชอน
ด.ต. เนือ่ง ผลพมิาย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.กระชอน
ด.ต. ณรงค์ ร่มเริง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.กระชอน
ด.ต. สุรเดช ใจเร็ว ภ.จว.นครราชสีมา สภ.กระชอน
ด.ต. อนันต์ บาตรโพธิ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.กระชอน
ด.ต. สามารถ ขนันาค ภ.จว.นครราชสีมา สภ.กระชอน
ร.ต.ท. สมคิด ไม้สูงเนิน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.กระชอน
ด.ต. ไพโรจน์ ทบด้าน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.กระชอน
ด.ต. พนมไพร นาคร้าย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.กระชอน
ด.ต. สิทฺธกิลัป์ โค่นดอนขวาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.กระชอน
พ.ต.อ. ธรีภทัร์ มณีศรี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. คเชนท์ เสตะปุตตะ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
พ.ต.ท. ยงยทุธ์ แซะจอหอ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
พ.ต.ท. พฒันา แทนพลกรัง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
พ.ต.ท. คณัสนันท์ สุวรรณทรัพย์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
พ.ต.ท. สมเด็จ มโนนะที ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
พ.ต.ท. จตุพร ขนัชัยภมูิ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
พ.ต.ต. สมยศ นาชิน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ร.ต.อ. พนัธย์ศ เถื่อนพงัเทียม ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ร.ต.อ. พลพไิชย พนัธอ์นิทร์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ร.ต.อ. สันติ โมทนา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ร.ต.ท. ธนกร ใจหาญ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ร.ต.ท. วริทธพิล มีพวง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ร.ต.ท. วทิยา มาบ ารุง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ร.ต.ท. วลัลภ ศาสตริน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ร.ต.ท. ประกาศิต ลีพลงาม ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ร.ต.ท. นฤนาท ถองกระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ร.ต.ท. สมเดช นิติพจน์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ร.ต.ท. อ านวย ข าโพธิ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ร.ต.ท. สมศักด์ิ บัวงาม ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ร.ต.ท. อ านวย สิริประเสริฐศิลป์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ร.ต.ท. ประณต ไตรพร ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ร.ต.ท. สง่า บุญทะจติร์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ร.ต.ท. มนัส คงกระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ร.ต.ต. กานต์ เนาวะดี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ร.ต.ต. ชาตรี ริงคณานนท์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ร.ต.ต.หญิง จรีลักษณ์ รัตนสิงห์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ร.ต.ต. พจน์ เงินโพธิ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ร.ต.ต. สมคิด ดอนกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ร.ต.ต. เธยีรทรรศน์ ทิพยรั์กษา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
วา่ทีร่.ต.ต. เกษม ไฝกิ่ง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ด.ต. ทักษ์ษิณ ฉมิป้อง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ด.ต. เทพรัตน์ ปล่ังกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ด.ต. บุญธรรม กิ่งแฝง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ด.ต. ประสงค์ มหาวนั ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ด.ต. วสัิน สิงหอ์งักรุะ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ด.ต. อนันต์ นิลโต ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ด.ต. ธราพงษ์ ชัดสระน้อย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ด.ต. สุเทพ เพง็ยา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ด.ต. สุจนิ หวานสูงเนิน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ด.ต. อ านาจ โคกเกษม ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. อทุัย เขตกระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ด.ต. อทุัย เขม็สุข ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ด.ต. ส าราญ ไกรอ่ า ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ด.ต. เช้า เปล่ียวกระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ด.ต. นิกร พนัธรั์ตน์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ด.ต. ภากร กฤษสุวรรณ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ด.ต. วชิัย ลาภเจริญ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ด.ต. ศุภกร ปาเบ้า ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ด.ต. พยงุ ปลักกระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ด.ต. สมชาย เลิศพงษ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ด.ต. ชยรพ ไชยชาติ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ด.ต. สมชัย ปรึกษา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ด.ต. เฉลย ปล่ังกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ด.ต. ณรงค์ ขมุเกาะ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ด.ต. สุรินทร์ ชื่นวเิศษ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ด.ต. โกเมศ ยอดรัก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ด.ต. ส่ง ตวยกระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ด.ต. ชาตรี เนตรทองหลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ด.ต. นรินทร์ ทานกระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ด.ต. อภศัิกด์ิ กงัสันเทียะ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ด.ต. ประสาน อยู่ดีพะเนา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ด.ต. ประเวช รินมะเริง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ด.ต. อ านาจ ศิริเมฆา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ด.ต. รณวร์ี เรืองฤทธิ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ด.ต. อภนิันท์ โพธิ์ไพร ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ด.ต. อาคม อุ่นดี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ด.ต. นิพนธ์ เฉลิมพงษ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ด.ต. สมัย จนัทร์พรม ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ด.ต. ส าราญ ทองเพช็ร ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ด.ต. บดินทร์ จมุพลพงษ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ด.ต. มานพ แบ้กระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ด.ต. วนากร ทองมาลัย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ด.ต. ส ารวย จนัทร์ขนุ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ด.ต. ณัฏฐ์ชลิต วรัญชิตพนัธกุร ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ด.ต. คมสันต์ จนัทร์ล้ิม ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
จ.ส.ต. สัจจา เพยีงตา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ส.ต.อ. กฤษณ์ คร่ าสุข ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
 พ.ต.อ. บัณฑิต เส็งประชา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หมูสี
พ.ต.ท. บุญโรจน์ ทรัพยม์า ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หมูสี
พ.ต.ท. หริพงษ์ แววโคกสูง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หมูสี



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท.หญิง อจัฉรา ประชากจิ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หมูสี
พ.ต.ต. ณัฐจกัร์ บุญกล้า ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หมูสี
พ.ต.ต. เขมชาติ แปดแกว้ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หมูสี
ร.ต.อ. อสิริยะ ภดีูทิพย์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หมูสี
ร.ต.ท. ไกรชล คะชา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หมูสี
ร.ต.ท. ธวชัชัย เผ่นโผน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หมูสี
ร.ต.ท. อาทิตย์ พนูไธสง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หมูสี
ร.ต.ท. ไพรัช บัวสาย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หมูสี
ร.ต.ท. ประกอบ ศาสตร์เวช ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หมูสี
ร.ต.ท. ญาณวฒิุ ชินทุมพงษ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หมูสี
ร.ต.ท. ณรงค์ พนิสุวรรณ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หมูสี
ร.ต.ท. เฉลิมศักด์ิ ชายา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หมูสี
ร.ต.ท. ทองเจอื วรีะเทศ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หมูสี
ร.ต.ท. ไตรรงค์ สงวนรัตน์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หมูสี
ร.ต.ต. ทองแดง ขอ้นอก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หมูสี
ร.ต.ต. สมศักด์ิ วณีะคุปต์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หมูสี
ร.ต.ต. สิริกญัญา มากลุ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หมูสี
ร.ต.ต. นิยม การปลูก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หมูสี
ด.ต. ประสงค์ เขม็ทิศ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หมูสี
ร.ต.ต. กอ้งไพร นาคหมืน่ไวย์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หมูสี
ด.ต. ด า จงเจนกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หมูสี
ด.ต. เอนก โสภา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หมูสี
ด.ต. วรัิตน์ บัวสิงห์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หมูสี
ด.ต. สมเกยีรติ ขอมอบกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หมูสี
ด.ต. อดิเรก ภูพ่ารา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หมูสี
ด.ต. ทีฆโชติ อดุมศักด์ิ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หมูสี
ด.ต. ชัยยา อนิทร์เนียม ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หมูสี
ด.ต. สุนทร ทองวงศ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หมูสี
ด.ต. ไชยยทุธ สินธโุสภา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หมูสี
ด.ต. วฒิุชัย วงศ์พายพัชัย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หมูสี
ด.ต. สนาม สร้อยสระน้อย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หมูสี
ด.ต. ธนากร หมายถมกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หมูสี
ด.ต. อทุิตย์ ฟรอมไธสง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หมูสี
ด.ต. ธนัยป์วฒัน์ จนัทร์น้อย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หมูสี
ด.ต. ไพฑูรย์ เสนาะกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หมูสี
ด.ต. พนิิจ นาคแท้ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หมูสี
จ.ส.ต. วรพงศ์ เกตุพพิฒัน์สกลุ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หมูสี
ส.ต.ต. พนูพงศ์ พมิานเจริญสุข ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หมูสี
ส.ต.ต. สุรวฒิุ ศรีวเิศษ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หมูสี
ส.ต.ต. สามารถ จติจกัร ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หมูสี



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.ต. สุวทิย์ บุบภาที ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หมูสี
ร.ต.ท. สถติ จนัทีนอก ภ.จว.นครราชสีมา ปรก.สภ.หมูสี
ร.ต.ต.หญิง สุวรรณี สุทธดีิ ภ.จว.นครราชสีมา ปรก.สภ.หมูสี
ส.ต.ต. อมรกานต์ วเิศษสัตย์ ภ.จว.นครราชสีมา ปรก.สภ.หมูสี
ส.ต.ต. สิทธพิล ซายเขวา้ ภ.จว.นครราชสีมา ปรก.สภ.หมูสี
ส.ต.ต. ศราวธุ ศักด์ิประโคน ภ.จว.นครราชสีมา ปรก.สภ.หมูสี
ด.ต. โพธิ์ศิษย์ โชติศรีพนัธุ์พร ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หมูสี
ส.ต.ต. สถาพร ละเหลา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หมูสี
พ.ต.อ. พชิิต มีแสง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หว้ยแถลง
พ.ต.ท. สุพจน์ ศรีโชค ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หว้ยแถลง
พ.ต.ท. เผด็จ สกลุโชติ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หว้ยแถลง
พ.ต.ท. พฒิุพงศ์ วารินทร์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หว้ยแถลง
พ.ต.ท. ประสิทธิ์ พนัธุ์วชิัย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หว้ยแถลง
พ.ต.ท. สุนันท์ เจริญจติร ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หว้ยแถลง
พ.ต.ท. พรีพงษ์ แกน่กระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หว้ยแถลง
พ.ต.ต. ธานี ทรพสิีงห์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หว้ยแถลง
ร.ต.อ. เวนิช สังกะธรรม ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หว้ยแถลง
ร.ต.ท. สมเดช อคัรกตัญญู ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หว้ยแถลง
ร.ต.ท. ค าพรรณ ถนอมบุญ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หว้ยแถลง
ร.ต.ท. พสิาร ทองสมุทร ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หว้ยแถลง
ร.ต.ท. ยทุธการ บุหรัน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หว้ยแถลง
ร.ต.ท. อทุัย ศรไชย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หว้ยแถลง
ร.ต.ท. สุเทพ ส้มพลู ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หว้ยแถลง
ร.ต.ต. ภริมย์ ประจติร ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หว้ยแถลง
ร.ต.ต. ศราวธุ เบียดนอก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หว้ยแถลง
ร.ต.ต. บุญรอด มณฑา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หว้ยแถลง
ร.ต.ท. ประหยดั ลาดจนัทึก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หว้ยแถลง
ร.ต.ท. วฑูิรย์ นาคดิลก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หว้ยแถลง
ร.ต.ต. กอ้งหล้า โถคณิต ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หว้ยแถลง
ร.ต.ต. จกัรกฤษณ์ บัวค า ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หว้ยแถลง
ร.ต.ต. นิรันดร์ น้อยมา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หว้ยแถลง
ร.ต.ต. พงศ์สันต์ิ ศรีนาค ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หว้ยแถลง
ด.ต. สุริยา ไชยรัตน์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หว้ยแถลง
ด.ต. พรธนพล แขง็การ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หว้ยแถลง
ด.ต. อดุม โอกระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หว้ยแถลง
ด.ต. อนุศักด์ิ แสนสรศรี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หว้ยแถลง
ด.ต. ธนพศ สุทธิ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หว้ยแถลง
ด.ต. นอม เรดสันเทียะ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หว้ยแถลง
ด.ต. ศราวธุ มัทธกินัต์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หว้ยแถลง
ด.ต. สุพรรณ สุพานิช ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หว้ยแถลง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. อธกิ ยวนกลู ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หว้ยแถลง
ด.ต. คชน แลไธสง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หว้ยแถลง
ด.ต. วฒิุชัย ตาไธสง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หว้ยแถลง
ด.ต. ปรีดา วไิลวรรณตระกลู ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หว้ยแถลง
ด.ต. อรรถกานต์ สายรัมย์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หว้ยแถลง
ด.ต. สุชาติ ยอดบุนอก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หว้ยแถลง
ด.ต. วเิชษฐ กะการดี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หว้ยแถลง
ด.ต. ศุภกร สัมพนัธก์ลุ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หว้ยแถลง
ด.ต. อคัรพล ทองมานิตย์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หว้ยแถลง
ด.ต. พงษ์พทิักษ์ ศรีประสิทธิ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หว้ยแถลง
ด.ต. รัญญะ ถั่วกระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หว้ยแถลง
ด.ต. สุวรรณ เขยีนจตุัรัส ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หว้ยแถลง
ด.ต. กติติชัย ทุมมากรณ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หว้ยแถลง
จ.ส.ต. ยง นิลไร่นา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หว้ยแถลง
ด.ต. ปัญญา เปร้ียวกระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หว้ยแถลง
ด.ต. สิริภาส ต้ินชัยภมูิ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หว้ยแถลง
ด.ต. ณัฐวฒิุ วรรณพงษ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หว้ยแถลง
ด.ต. ธนเดช แกว้มณี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หว้ยแถลง
ด.ต. สมกฤษ ซ าสันเทียะ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หว้ยแถลง
ด.ต. สุนทร หอมจนัทร์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หว้ยแถลง
ส.ต.ต. สุวฒัน์ โพธิ์บุตรดี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หว้ยแถลง
ด.ต. ชัยวฒัน์ สุทธิ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หว้ยแถลง
จ.ส.ต. ประสพชัย งามลม ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หว้ยแถลง
ด.ต. อรุณ เขจรจติร ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หว้ยแถลง
ด.ต. พรทวี ปะโมนะตา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หว้ยแถลง
ด.ต. ชาญวทิย์ ชัยภกัดี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หว้ยแถลง
ด.ต. กติติพล วายพุล ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หว้ยแถลง
ด.ต. โกมล สุวรรณวงศ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หว้ยแถลง
ด.ต. สุนทร อนิทนาม ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หว้ยแถลง
ด.ต. สุรเดช วรีะชัยรัตนา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หว้ยแถลง
ด.ต. จงรัก ชอบสระกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หว้ยแถลง
ด.ต. สมพศิ ค าภยูศ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หว้ยแถลง
ด.ต. สมจติร ผิวสวย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หว้ยแถลง
พ.ต.อ. พงษ์พนัธ์ บรรจงจติร ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
พ.ต.อ. บัญญัติ ทัง่กลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
พ.ต.อ. เจตต์ิ บัวทิพย์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
พ.ต.ท. ณัฐจกัร์ บุณยรัตน์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
พ.ต.ท. คมกฤษณ์ มณีใหญ่ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
พ.ต.ท. จริศักด์ิ แสนบัว ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
พ.ต.ท. อรรถพล สงพลู ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. นพพร ปราชญ์กระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
พ.ต.ท. จกัรกฤษณ์ ศรีสุนทร ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
พ.ต.ท. นิธศิ จารุกมลกลุ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
พ.ต.ท. สาธติ คอกขนุทด ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
พ.ต.ต. บวร สมบัติธรีะ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
พ.ต.ต. สายนัต์ จนัทะปัญญา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ร.ต.อ. ศุภากร รสอชบ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ร.ต.อ. กติิกรณ์ กาศลังกา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ร.ต.อ. ยอดชาย โสมค า ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ร.ต.อ. ชาญชัย ติชัยพะเนา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ร.ต.อ. ววิรรธน์ โพคาสี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ร.ต.อ. วจิยั ปานเงิน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ร.ต.ท. ปองพล พทิยภวูไนย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ร.ต.ท. ธติิพทัธ์ โสภาตา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ร.ต.ท. มนตร์ชัย อิ่มชัย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ร.ต.ท. ประยงค์ หวงักลุกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ร.ต.ท. บุญเกดิ อนิทร์รัมย์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ร.ต.ท. จรึก ปฐมพงษ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ร.ต.ท. วชัระ เลียบสูงเนิน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ร.ต.ท. สุทธชิัย อปุถมัป์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ร.ต.ท. ศิริสรร จนัทะภกัดี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ร.ต.ท. สุภณัฐ ช่วงงาม ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ร.ต.ท. สุภทัร พงษ์อดุทา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ร.ต.ท. นพดล ศิริสูงเนิน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ร.ต.ท. ศักด์ิชาย ภูพ่ลพศิาล ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ร.ต.ท. ประภาส ทัศกลุ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ร.ต.ท. ด ารง สารณา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ร.ต.ท. ถาวร มณีรัตน์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ร.ต.ท. ไพฑูรย์ ศิริยทุธ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ร.ต.ท. ประจมิ ค าเพราะ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ร.ต.ท. ไมล์ศรี เหล่าดี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ร.ต.ท. ศิริพงศ์ อนิทรก าแหง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ร.ต.ท. สมพร กรมแสง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ร.ต.ท. สุนทร สืบปรุ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ร.ต.ท. เอกชัย คีรี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ร.ต.ท. ประมวล หาญพรม ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ร.ต.ท. วนิัย ทองใบ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ร.ต.ท. วสันต์ อภยักาวี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ร.ต.ท. สิงห์ มีช านาญ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ร.ต.ท. เฉลิม หาญชนะ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. พรีภทัร ฉาบพมิาย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ร.ต.ท. วบิูลย์ วงษ์ประดิษฐ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ร.ต.ท. สายณัห์ แสนพลเมือง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ร.ต.ท. รันดร บุญยนื ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ร.ต.ท. สุธศัิกด์ิ กลุนอก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ร.ต.ท. เสด็จ บุญมา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ร.ต.ท. ณัชพล เปียกระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ร.ต.ท. วรีะศักด์ิ ชุมพล ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ร.ต.ท. สุเทพ ศิริยทุธ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ร.ต.ท. สมคิด ชิวขนุทด ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ร.ต.ท. ณฐนนท ชุ่มจติร ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ร.ต.ต. พลากร พลธานี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ร.ต.ต. ประเวศ ปัญญาใส ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ร.ต.ต. สุกรี ซ่ึงรัมย์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ร.ต.ต. ณัฐพล สาระวถิี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ร.ต.ต. สมภาร อนุรักษ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ร.ต.ต. วลัลภ ภทัรวรรณ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ร.ต.ต. รังสันต์ แวงนอก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ร.ต.ต. ถนัด แสนประเสริฐ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ร.ต.ต. วทิยา มัง่สิงห์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ร.ต.ต. พชิัยรัตน์ ไกรสิทธิ์นามมะ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ร.ต.ต. ศุภศักด์ิ จอ้ยสูงเนิน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ร.ต.ต. สมคิด สังคหะ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ร.ต.ต. ถนอมศักด์ิ เพชรสูงเนิน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ร.ต.ต. ธนาดร พลค ามาก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ร.ต.ต. วนัชัย ช านาญหมอ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ร.ต.ต. ประเชิญ กองศักด์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ร.ต.ต. ประสงค์ โมงขนุทด ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ร.ต.ต. โกเมท คัจฉพนัธ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ร.ต.ต. สวรรค์ จงูสูงเนิน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ร.ต.ต. ชัยฤทธิ์ จนัดี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ด.ต. ประทวน นันทอมุาลี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ด.ต. วชิัย สระขนุทด ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ด.ต. ฉนัทะ จดุพมิาย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ด.ต. พรชัย ทองสวสัด์ิวงศ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ด.ต. เนติพงษ์ เฟือ่งฟู ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ด.ต. อนันต์ วฒันธรรม ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ด.ต. ทศโรจน์ ทับจนัอดั ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ด.ต. จฑุาธาร จติคติ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ด.ต. มนัสศักด์ิ กล่ันมา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สุชาติ แกว้กาหนัน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ด.ต. สมชาย บ ารุง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ด.ต. สิงหโ์ต จาบจนัทึก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ด.ต. ณรงค์พนัธ์ อาจยทุธณรงค์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ด.ต. สุระศักด์ิ ไชยทองศรี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ด.ต. สุพจน์ จงงาม ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ด.ต. สุรศักด์ิ บุญเรืองสกลุ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ด.ต. อภวิชิญ์ แฉกพมิาย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ด.ต. เกดิภมูิ โมรา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ด.ต. เตือนชิด เชื้อจนัทึก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ด.ต. นิยม จนัที ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ด.ต. บรรณสิทธิ์ ตระสินธุ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ด.ต. อ านาจ อานจนัทึก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ด.ต. มานพ สุขรัตน์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ด.ต. สามารถ สินปรุ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ด.ต. โกมล รัตนศิริชาติ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ด.ต. ธนู ภูร่ะหงษ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ด.ต. มงคล พนูพพิฒัน์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ด.ต. วรีะชัย นุม่ชัยภมูิ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ด.ต. วนิัย แกว้พนิิจ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ด.ต. กมล ฆอ้งดี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ด.ต. ชัชวาล เหรียญวลิาศ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ด.ต. ส ารวย ฤทธเิดช ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ด.ต. ชลทิตย์ บุญลอย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ด.ต. ธรีะศาสตร์ ปัจจยัโย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ด.ต. ชัยยทุธ์ กรึกกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ด.ต. ชัยยนัต์ ชากะจะ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ด.ต. นิพนธ์ ล่ิมสลักเพช็ร ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ด.ต. เพลิน บุบผา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ด.ต. สมชาย อั่วกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ด.ต. เดชภวูดล วงศ์ลังกา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ด.ต. อนูญ เขยนอก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ด.ต. อนุโลม จงัหวดักลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ด.ต. อมรินทร์ อนิทรก าแหง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ด.ต. ธนากร จติต์หลัง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ด.ต. วรวฒิุ วงัคาม ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ด.ต. พึง่พงศ์ พพิฒัน์สกลุวงศ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ด.ต.หญิง พรนัชชา พทิยภวูไนย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ด.ต. ประมวล เกตุโฉม ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ด.ต. พนม กงัศรานนท์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. อกัษร หนิออ่น ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ด.ต. มานะ ศรีเรือง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
จ.ส.ต. เอกพล บุญมา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
จ.ส.ต. สุชาติ ใจบุญ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
จ.ส.ต. ธรีะศักด์ิ สาริกา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
จ.ส.ต. นันทวร เกษมพร ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
จ.ส.ต. ศิรธนัย์ อนันท์พรนิธิ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
จ.ส.ต. ไตรภาพ เหล็กกล้า ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
จ.ส.ต. อานุภาพ มหาโยธี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ส.ต.อ. ประภสัสร เนียมทัด ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ส.ต.อ. ชัยวชิิต แพทยเ์สลา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ส.ต.ต. นัฐกณ วเิศษวงษื ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ส.ต.ต. พงษ์พนัธ์ สิงหส่ั์งถ้ า ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ส.ต.ต. พชิิตพล เวชสวสัด์ิ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ส.ต.ต. วรัญชิต โสมค า ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ส.ต.ต. นพชัย แสวงผล ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ส.ต.ต. อภชิา พงษ์ผา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ส.ต.ต. วรีะพงษ์ คูณขนุทด ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ส.ต.ต. ปรีชา ดีด้วยชาติ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ส.ต.ต. ณัฐวฒิุ ทศพร ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
พ.ต.อ. สมชาย บ ารุงชัย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จกัราช
พ.ต.ท. พรเทพ เพช็รรักษ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จกัราช
พ.ต.ท. ชยธร มาทะวงษ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จกัราช
พ.ต.ท. อนุรุทธ์ สวงโท ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จกัราช
พ.ต.ท. อรรถพล สิงหาจลุเกตุ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จกัราช
ร.ต.อ. เด่นชัย ธนะสูตร ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จกัราช
ร.ต.ท. สุนทร ปรุงโพธิ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จกัราช
ร.ต.ท. ภริมย์ บุญภกัดี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จกัราช
ร.ต.ท. เสถยีร ภานุทัต ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จกัราช
ร.ต.ท. ธนากร สะเดาว์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จกัราช
ร.ต.ท. ศรัญยณัฐ สิงหะนาม ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จกัราช
ร.ต.ท. กรวชิญ์เศรษฐ์ นาศรี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จกัราช
ร.ต.ท. กฤษฎาพงษ์ วรวารีจติร ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จกัราช
ร.ต.ท. ตระการ ปานแกว้ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จกัราช
ร.ต.ท.(ญ) ปราณี ผัดโพธิ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จกัราช
ร.ต.ท. เรืองชัย ทรวงโพธิ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จกัราช
ร.ต.ท. ประสพชัย ดวงพชิิตไชโย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จกัราช
ร.ต.ท. ศราวธุ เยี่ยงอยา่ง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จกัราช
ร.ต.ต. วชิัย ภมูิศรีจนัทร์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จกัราช
ร.ต.ต. อทุัย จงกระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จกัราช



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. วรภมูิ สังขท์องหลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จกัราช
ร.ต.ต. นิติรัฐ สนัน่รัมย์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จกัราช
ด.ต. เฉลิม พหลศักด์ิ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จกัราช
ด.ต. ธวชัชัย พนัธส์วสัด์ิ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จกัราช
ด.ต. วนัชัย อนิทรสวาท ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จกัราช
ด.ต. อภศัิกด์ิ กนัทะ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จกัราช
ด.ต. จรัญ ค าจาด ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จกัราช
ด.ต. สิทธานต์ ปุน่โพธิ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จกัราช
ด.ต. มาโนช บุญหวา่น ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จกัราช
ด.ต. ประเสริฐ แขนสูงเนิน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จกัราช
ด.ต. ขจรศักด์ิ ไชยบุตร ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จกัราช
ด.ต. สายชล แกว้ชู ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จกัราช
ด.ต. พงศ์วฒัน์ นิลประทีปปรีชา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จกัราช
ด.ต. สมส่วน เนตรทองหลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จกัราช
ด.ต. รวมมิตร เนตรทองหลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จกัราช
ด.ต. บุญส่ง พลองพมิาย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จกัราช
ด.ต. บัญญัติ กล้าหาญ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จกัราช
ด.ต. วนิัย แสนค าภา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จกัราช
ด.ต. สุระสิทธิ์ ธงกระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จกัราช
ด.ต. ศักรินทร์ รักพวกกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จกัราช
ด.ต. สุวรรณ สงสุแก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จกัราช
ด.ต. สุนทร พนัธพ์ล ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จกัราช
ด.ต. ธวชัชัย ต้อยหมืน่ไวย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จกัราช
ด.ต. อดุม พมิเสน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จกัราช
ด.ต. พรศักด์ิ มีสุข ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จกัราช
ด.ต. เอนก สรีเสน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จกัราช
จ.ส.ต. พเิชษฐ์ กวดพทุรา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จกัราช
ส.ต.อ. จกัรพงศ์ ด่านกระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จกัราช
พ.ต.ท. นิติพงศ์ ติวาชัยวรัิตน์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เทพารักษ์
พ.ต.ท. ด ารงณภทัร ชยพลวฒัน์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เทพารักษ์
พ.ต.ต. ชิษณุพงศ์ ไฝจนัทึก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เทพารักษ์
ร.ต.ท. ภดิูนันท์ พรมเสนา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เทพารักษ์
ร.ต.ท. รัฐนันท์ โสนรินทร์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เทพารักษ์
ร.ต.ท. สุรพนัธ์ ตอโคกสูง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เทพารักษ์
ร.ต.ท. เตชทัต  ศิริธรรม ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เทพารักษ์
ร.ต.ต. ณรงค์ ทองขนุวงศ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เทพารักษ์
ร.ต.ท. วเิชียร  ก าลังแรง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เทพารักษ์
ร.ต.ท. ทองดี กาละค า ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เทพารักษ์
ร.ต.ท. สมชาย ต้ันสูงเนิน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เทพารักษ์
ร.ต.ต. อารีย์ แกมขนุทด ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เทพารักษ์



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. วรัิตน์ กอพลูกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เทพารักษ์
ด.ต. พฒันา เพชรนอก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เทพารักษ์
ด.ต. ประสาท เจอืจนัทึก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เทพารักษ์
ด.ต. กฤติณา ออ่นในชาติ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เทพารักษ์
ด.ต. สมชาย ประภาสะโนบล ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เทพารักษ์
ด.ต. พชิัย เจยีรดอน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เทพารักษ์
ด.ต. วมินต์ หมุดจนัทึก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เทพารักษ์
ด.ต. จรูญ แบขนุทด ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เทพารักษ์
ด.ต. ภาคิน พชัรภสิูทธิ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เทพารักษ์
ด.ต. กนัต์พงศ์ ผายแกว้ธนธรรม ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เทพารักษ์
ด.ต. อภนิันท์ ชาญขนุทด ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เทพารักษ์
ด.ต. อมตะ กอ่งดวง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เทพารักษ์
ด.ต. แสงอรุณ จนัทร์สระน้อย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เทพารักษ์
ด.ต. ชัยสิทธิ์ ธนวสิิทธพิงศ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เทพารักษ์
ด.ต. ยรรยง หอดขนุทด ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เทพารักษ์
ด.ต. สถาพร ระวพีรมราช ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เทพารักษ์
ด.ต. สุทิน ทิพยม์ณี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เทพารักษ์
ส.ต.อ. พงศกร โมงขนุทด ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เทพารักษ์
ส.ต.ท. ธนศักด์ิ อทุธา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เทพารักษ์
ร.ต.ท. วนัชัย กล่ินศรีสุข ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เทพารักษ์
พ.ต.อ. เรวฒัน์ ยวงอกัษร ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เสิงสาง
พ.ต.ท. ศักด์ิสิทธิ์ คงศักด์ิตระกลู ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เสิงสาง
พ.ต.ท. ธรนิศ ไตรวงศา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เสิงสาง
พ.ต.ท. ชาญ จงูกระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ครบุรี
พ.ต.ท. พษิณุ พมิพท์อง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เสิงสาง
พ.ต.ต. พรภริมย์ ล้อมกระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เสิงสาง
พ.ต.ต. กติิศักด์ิ บัวดี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เสิงสาง
พ.ต.ต. บุญร่วม หลวงนา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เสิงสาง
พ.ต.ต. สุรพล จ าพร ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เสิงสาง
ร.ต.อ. ศตพร อนิทรมณี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เสิงสาง
ร.ต.อ. ณัฐพงศ์ ร้องเกาะเกดิ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เสิงสาง
ร.ต.อ. เทวญิ นามศรี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เสิงสาง
ร.ต.ท. ศักด์ิสิทธิ์ ทาวะรมย์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เสิงสาง
ร.ต.ท. ธรีพงศ์ อาภรภงษ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เสิงสาง
ร.ต.ท. ชัยรัตน์ กวนกระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เสิงสาง
ร.ต.ท. ประมาณ พลค้า ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เสิงสาง
ร.ต.ท. กติติภากร ทาไธสง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เสิงสาง
ร.ต.ท. สมคิด แร่กาสินธุ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เสิงสาง
ร.ต.ท. พทิักษ์ บุตรวงษ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เสิงสาง
ร.ต.ท. วฒิุสันต์ ภคพรมงคล ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ดอนแสนสุข



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ประกอบ ทองเกล้ียง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เสิงสาง
ร.ต.ท. นรินทร์ ทรงบรรพต ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เสิงสาง
ร.ต.ท. ณรงฤทธิ์ ศรีมงคล ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เสิงสาง
ร.ต.ท. สมภกัด์ิ โรคน้อย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เสิงสาง
ร.ต.ท. พทุธชิัย ใจสูงเนิน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เสิงสาง
ร.ต.ท. วรเศรษฐ์ ธติิพงศ์เมธี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เสิงสาง
ร.ต.ท. ศักด์ิสิทธิ์ ทาวะรมย์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เสิงสาง
ร.ต.ท. อ านาจ จงเทพ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เสิงสาง
ร.ต.ท. เดชา วรวสุิทธวิงศ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เสิงสาง
ร.ต.ท. ประสงค์ สุวรรณกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เสิงสาง
ร.ต.ท. สมบุญ มานะการ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เสิงสาง
ร.ต.ท. จ านง เจา้ทรัพย์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เสิงสาง
ร.ต.ท. ธรียทุธ ทองกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เสิงสาง
ร.ต.ท. สมเกยีรติ แขนสันเทียะ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เสิงสาง
ร.ต.ท. เทิดศักด์ิ ทือเกาะ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เสิงสาง
ร.ต.ท. สมชาย สระกระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เสิงสาง
ร.ต.ท. เรวตัร รัตนวงษา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เสิงสาง
ร.ต.ท. อ านาจ ศรแสง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เสิงสาง
ร.ต.ท. มนตรื แป้นนางรอง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เสิงสาง
ร.ต.ท. เอกลักษณ์ อะมุตะคุ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เสิงสาง
ร.ต.ต. พรเทพ กร่ิงกระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เสิงสาง
ร.ต.ต. วศิิษฐ์ศิริ รักษามิตร์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เสิงสาง
ร.ต.ต. กติติคุณ อาลัยวงษ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เสิงสาง
ร.ต.ต. สุกฤษฎิ์ ช้อยจอหอ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เสิงสาง
ร.ต.ต. นิพนธ์ จนัทรจรัส ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เสิงสาง
ร.ต.ต. สมชาย ธปูมงคล ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เสิงสาง
ร.ต.ต. นโมโชค ศรีวรมย์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เสิงสาง
ร.ต.ต. รุ่งโรจน์ พบสูงเนิน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เสิงสาง
ร.ต.ต. ประณีต จติธงไชย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เสิงสาง
ร.ต.ต. สถติ ไพฑูรย์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เสิงสาง
ร.ต.ต. สุรินทร์ เนตรทิพวลัย์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เสิงสาง
ร.ต.ต. สมหมาย ดิษกิ่งสะแกราช ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เสิงสาง
ด.ต. ยทุธพงศ์ ทิง้โคตร ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เสิงสาง
ด.ต. นคร ค้ากระบือ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เสิงสาง
ด.ต. ศราวธุ ฟา้คุ้ม ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เสิงสาง
ด.ต. อาชญาวรรณ พงศ์คุณาพร ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เสิงสาง
ด.ต. พงษ์ชัย บัวพมิพ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เสิงสาง
ด.ต. อนันต์ ขม่อาวธุ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เสิงสาง
ด.ต. ช านิ อนิชิดจุ้ย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เสิงสาง
ด.ต. สุพฒัน์ เยาวฤทธิ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เสิงสาง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ธนพล บุญทศ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เสิงสาง
ด.ต. ณรงค์ พลจงัหรีด ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เสิงสาง
ด.ต. ประสันติ ครามกระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เสิงสาง
ด.ต. ชาตรี ยาจนัทึก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เสิงสาง
ด.ต. เกรียงไกร รากกระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เสิงสาง
ด.ต. บัวลอย สวสัดี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เสิงสาง
ด.ต. สมบัติ พลีขนัธ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เสิงสาง
ด.ต. แผน แพวตะคุ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เสิงสาง
ด.ต. สมศักด์ิ เสมกระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เสิงสาง
ด.ต. สุทธพิจน์ จริภาสธนวฒัน์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เสิงสาง
ด.ต. บัญญัติ ตราพระส าโรง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เสิงสาง
ด.ต. สนธยา ชูกระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เสิงสาง
ด.ต. วรเชษฐ์ จนัทร์จติร ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เสิงสาง
ด.ต. นิยม มัง่กิ่ง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เสิงสาง
ด.ต. ศักด์ิชาย แสไพศาล ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เสิงสาง
ด.ต. สัมพนั พลครบุรี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เสิงสาง
ด.ต. อ านาย หวายฟา้ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เสิงสาง
ด.ต. วสันต์ ภมูิสาคู ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เสิงสาง
ด.ต. สุวติั อุ่นส าราญ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เสิงสาง
ด.ต. อรุณ แกว้จนัทร์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เสิงสาง
ด.ต. อมรเชษฐ์ เยย้กระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เสิงสาง
ด.ต. ภศัูกด์ิ ขนุระงับสังข์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เสิงสาง
ด.ต. อริยธ์ชั พฒันศิริวงศ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เสิงสาง
ด.ต. สายหยดุ พรหมสอน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.มะเริง
ด.ต. ภชูิต แบงค์โชคชัย ภ.จว.นครราชสีมา งาน สส.
ด.ต. อคัคีย์ พนูกระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ครบุรี
ด.ต. พรชัย ทิพยสุขศรี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ครบุรี
ด.ต. ประสงค์ เพิม่พนู ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ครบุรี
จ.ส.ต. ดามพ์ หมอกกระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ครบุรี
ร.ต.ต. สมเกยีรติ ไล่กระโทก ภ.จว.บุรีรัมย์ หนองกี่
จ.ส.ต. นัชระพงศ์ บุญพพิทัธนโชติ ส.ทล.๓ กก.๖ บก.ทล. สุรินทร์
พ.ต.อ. ทรงยทุธ ซุยสูงเนิน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ขามสะแกแสง
พ.ต.ท. อมร บัวล้อมใบ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ขามสะแกแสง
พ.ต.ท. วรวสั วรวสุวสั ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ขามสะแกแสง
พ.ต.ท. จรัล ศังขจนัทรานนท์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ขามสะแกแสง
พ.ต.ต. สนิท บรรเทากลุ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ขามสะแกแสง
พ.ต.ต. วนิัย สอาดชอบ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ขามสะแกแสง
ร.ต.ท. บุญเกรียงไกร บุญหลาย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ขามสะแกแสง
ร.ต.ท. เอกภมูิ มาสอน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ขามสะแกแสง
ร.ต.ท. สมชาย เดือนกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ขามสะแกแสง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ยทุธชัย สุดเสน่ห์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ขามสะแกแสง
ร.ต.ต. สนอง เทียบกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ขามสะแกแสง
ร.ต.ท. ประกอบ อปุระ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ขามสะแกแสง
ร.ต.ท. พนิิจ ปล่ังกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ขามสะแกแสง
ร.ต.ท. รณรงค์ ทวนฤทธิ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ขามสะแกแสง
ร.ต.ท. ประมวล ทวกีลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ขามสะแกแสง
ร.ต.ต. ไพศาล อยู่คง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ขามสะแกแสง
ร.ต.ต. ชูเกยีรติ ธรรมขนัตี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ขามสะแกแสง
ด.ต. สามารถ เนือ่งนา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ขามสะแกแสง
ด.ต. อนุ มีศิลป์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ขามสะแกแสง
ด.ต. วฒิุชาติ อนิธรรม ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ขามสะแกแสง
ด.ต. พงศ์พล ศรีประทีป ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ขามสะแกแสง
ด.ต. ยมนา หวงัคุ้มกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ขามสะแกแสง
ด.ต. วรีะศักด์ิ ชาติกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ขามสะแกแสง
ด.ต. ธวชัชัย เกดิกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ขามสะแกแสง
ด.ต. ประเทือง เล็งกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ขามสะแกแสง
ด.ต. ประสิทธชิัย ทองกระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ขามสะแกแสง
ด.ต. สมควร หวงัชินกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ขามสะแกแสง
ด.ต. สมศักด์ิ บัวคอม ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ขามสะแกแสง
ด.ต. มัสริน งามจนัอดั ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ขามสะแกแสง
ด.ต. เมืองมล แกว้กยุ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ขามสะแกแสง
ด.ต. รัตนชัย จงหมืน่ไวย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ขามสะแกแสง
ด.ต. ธง สอนศรี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ขามสะแกแสง
ด.ต. ไพวรรณ ไชยอรรจนาภรณ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ขามสะแกแสง
ด.ต. สันติ จนัทร์ด่านกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ขามสะแกแสง
ด.ต. ไพบูลย์ คลุ้มกระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ขามสะแกแสง
ด.ต. ศุภณัฐ นาสันเทียะ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ขามสะแกแสง
ด.ต. สุวฒัน์ ขอกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ขามสะแกแสง
ด.ต. นุกลู ฉวกีลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ขามสะแกแสง
ด.ต. จกัริน เจมิจอหอ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ขามสะแกแสง
ด.ต. อ านาจ หวงัล้อมกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ขามสะแกแสง
ด.ต. สุริยา ต่อชีพ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ขามสะแกแสง
ด.ต. อภชิาติ เอื้อประภาพร ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ขามสะแกแสง
ด.ต. ทองดี แยม้ศรี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ขามสะแกแสง
จ.ส.ต. สิทธชิัย ทุมกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ขามสะแกแสง
จ.ส.ต. สมเกยีรติ เชิดเพชรรัตน์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ขามสะแกแสง
ร.ต.ท. ไวยสิทธิ์ ชอบธรรม ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ขามสะแกแสง
ร.ต.ท. บัญญัติ ดวงกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ขามสะแกแสง
ร.ต.ต. ฐิติวฒัน์ วฒันากลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ขามสะแกแสง
ด.ต. สันติ เจตนากลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ขามสะแกแสง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง จ.ส.ต. ศราวฒิุ อนิทโลหติ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ขามสะแกแสง
พ.ต.ท. สายชล ศรีเมือง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนิดาด
พ.ต.ท. เปีย่มศักด์ิ เขาแกว้ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนิดาด
พ.ต.ท. ไพศาล มงคลวงษ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนิดาด
พ.ต.ต. เจตรินทร์ ผันจะโปะ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนิดาด
พ.ต.ต. อรุณ บัวโค้ง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนิดาด
ร.ต.อ. กติติพจน์ ใสผุดผ่อง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนิดาด
ร.ต.ท. สมุทร อู่ทรัพย์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนิดาด
ร.ต.ท. วนิัย สุขภริมย์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนิดาด
ร.ต.ท. ทวี เพชรไกร ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนิดาด
ร.ต.ท. ยศวร เลขนุทด ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนิดาด
ร.ต.ท. อ าพล คุ่ยยกสุย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนิดาด
ร.ต.ท. นรา โดขนุทด ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนิดาด
ร.ต.ต. ทินกร อรุณรัตน์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนิดาด
ร.ต.ต. จ าเนียน สุชานิวฒัน์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนิดาด
ด.ต. นุมัติ หนิขนุทด ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนิดาด
ด.ต. อดุม จลุผักแวน่ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนิดาด
ด.ต. เร อนิประสิทธิ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนิดาด
ด.ต. ครองศักด์ิ ช่างเหล็ก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนิดาด
ด.ต. อดุลย์ เกยีรติสูงเนิน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนิดาด
ด.ต. สัญญา เรืองเดช ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนิดาด
ด.ต. บัญญัติ  สุขเอม ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนิดาด
ด.ต. เสน่ห์ เวยีนขนุทด ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนิดาด
ด.ต. อดิศักด์ิ จนัทาสูงเนิน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนิดาด
ด.ต. ไชยา ทิวาชัย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนิดาด
จ.ส.ต. เกยีรติศักด์ิ พนัธุ์มณี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนิดาด
ส.ต.ต. มหยศ ศรีเสมอ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ส.ต.ต. วรวฒิุ เปาริสาร ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปากช่อง
ส.ต.ต.หญิง อมรรัตน์ เพชรจติร ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนิดาด
พ.ต.ท. เพิม่สุข ศิริพละ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บ้านหนัหว้ยทราย
พ.ต.ท. วนิัย เจริญมี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บ้านหนัหว้ยทราย
ร.ต.ท. เสถยีรราชเดช แกว้กนัยา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บ้านหนัหว้ยทราย
ด.ต. ส าราญ จอ้ยจะโปะ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บ้านหนัหว้ยทราย
ด.ต. วชิระ คัมภริา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บ้านหนัหว้ยทราย
ด.ต. ทองอนิทร์ คนึงนึก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บ้านหนัหว้ยทราย
ด.ต. นิยม ชัวจติร ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บ้านหนัหว้ยทราย
ด.ต. กา้นแกว้ กองเงินนอก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บ้านหนัหว้ยทราย
พ.ต.ต. เอกวตัน์ นามราช ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บ้านหนัหว้ยทราย
ร.ต.ท. พฒิุภกัดี โพธิ์กลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บ้านหนัหว้ยทราย
ร.ต.ท. สุทัสน์ จนัทีนอก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บ้านหนัหว้ยทราย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ถวลิ เทินสระเกษ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บ้านหนัหว้ยทราย
ร.ต.ต. สัญญา ศรัทธาคลัง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บ้านหนัหว้ยทราย
ร.ต.ต. สมส่วน ชุมมุง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บ้านหนัหว้ยทราย
ร.ต.ท. อทุัย พทุธาน้อย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บ้านหนัหว้ยทราย
ร.ต.ท. สวสัด์ิ กลุหงษ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บ้านหนัหว้ยทราย
ร.ต.ท. สงวน ชมภกัดี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บ้านหนัหว้ยทราย
พ.ต.ท. เฉลิมเดช เฉลิมวงศ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนไทย
พ.ต.ท. พนัธก์ติติคุณ ราศีวรัตน์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนไทย
พ.ต.ท. ธวชั บุญเคหา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนไทย
พ.ต.ท. บุญส่ง ชอบโคกกรวด ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนไทย
พ.ต.ท. เอกชัย ปล่ังประเสริฐ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนไทย
ร.ต.ท. รุ่งเจริญ บุญจงรักษ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนไทย
ร.ต.ท. เสน่ห์ บุญเกษม ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนไทย
ร.ต.ท. เด่น บุญนาค ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนไทย
ร.ต.ท. กติติ กล่ันผักแวน่ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนไทย
ร.ต.ท. ประมูล ฉ่ าจอหอ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนไทย
ร.ต.ต. ธรีาวทุธ์ หมอยา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนไทย
ร.ต.ต. สุทธรัิกษ์ ปักกาโล ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนไทย
ร.ต.ต. หญิง เกษศิรินทร์ ศรีนอก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนไทย
ร.ต.ท. เดชะ หวายสันเทียะ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนไทย
ร.ต.ท. มณเฑียร เจยีมเกาะ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนไทย
ร.ต.ท. สุระชาย แกว้พพิฒัน์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนไทย
ร.ต.ท. ประเสริม เสตะปุตตะ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนไทย
ร.ต.ท. เนตร สังสกลุ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนไทย
ร.ต.ท. ปาน ตะสันเทียะ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนไทย
ร.ต.ท. สามารถ พรหมมาโนช ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนไทย
ร.ต.ต. สังคม หวงัมวนกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนไทย
ร.ต.ต. วรัิตน์ ฉนัทะปรีดา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนไทย
ร.ต.ต. ธนสิทธิ์ สิทธเิวช ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนไทย
ร.ต.ต. สมพงษ์ ฟกูโคกสูง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนไทย
ร.ต.ต. ชัยนาท คากลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนไทย
ร.ต.ต. สมชาย นวลอยู่ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนไทย
ร.ต.ต. สุวรรณ กล้าแท้ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนไทย
ร.ต.ต. สมเกยีรติ ลือขนุทด ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนไทย
ด.ต. กติิศักด์ิ แผ่นเงิน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนไทย
ด.ต. จารุกติต์ิ สุกทน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนไทย
ด.ต. จฬุา แดนสันเทียะ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนไทย
ด.ต. เจริญ เจสันเทียะ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนไทย
ด.ต. ไท โฉมสันเทียะ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนไทย
ด.ต. นิธวิทิย์ ชาวป่า ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนไทย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. นิรันดร์ ศิริเรือง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนไทย
ด.ต. บรรจง ล้ าเลิศ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนไทย
ด.ต. บรรทิศ อาจสันเทียะ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนไทย
ด.ต. บุญพา ยนัจอหอ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนไทย
ด.ต. บุญเลิศ กองโคกสูง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนไทย
ด.ต. บัณฑิต ช านาญกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนไทย
ด.ต. ปกครอง ขาวงาม ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนไทย
ด.ต. ประทีป โกสั้นเทียะ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนไทย
ด.ต. ประเทือง ศรีเกาะ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนไทย
ด.ต. ประเสริฐ เดชสุข ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนไทย
ด.ต. ประรองชาติ พลูพพิฒัน์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนไทย
ด.ต. ปาฎหิาริย ์ ปัญญาพนูตระกลู ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนไทย
ด.ต. พชิิต เอนสันเทียะ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนไทย
ด.ต. พนิ เอนสันเทียะ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนไทย
ด.ต. พเิชต หมายอมกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนไทย
ด.ต. รุ่งโรจน์ เงินกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนไทย
ด.ต. วฒันา ขวญัเมือง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนไทย
ด.ต. วชิาญ ช่วยสงฆ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนไทย
ด.ต. วนิัย พรสูงเนิน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนไทย
ด.ต. วรีะชัย วชิัยยา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนไทย
ด.ต. สมทรง ปล่ังกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนไทย
ด.ต. สมพร นิลโท ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนไทย
ด.ต. สมส่วน ครูหว้ย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนไทย
ด.ต. สมานมิตร เนียนพลกรัง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนไทย
ด.ต. สังคม บ ารุงกลู ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนไทย
ด.ต. สุชาติ รักษากลุ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนไทย
ด.ต. สุรศักด์ิ มรกต ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนไทย
ด.ต. สุพจน์ ราชสันเทียะ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนไทย
ด.ต. วเิชียร ช่วยงาน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนไทย
จ.ส.ต. ทรงกรด ภผิูวผา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนไทย
ส.ต.อ. สมพร รัตนโชติ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนไทย
ร.ต.ท. ณรงค์ฤทธิ์ เหลาสิทธิ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนไทย
ร.ต.ท. จกัรกริช นามโคตร ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนไทย
ด.ต. ธชัทร ท่าหลวง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนไทย
ด.ต. วริศ สีมาพล ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โชคชัย
ด.ต. สุวฒัน์ ขลากระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โชคชัย
ด.ต. เอกชัย มหาโชคชัย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โชคชัย
ด.ต. อลงกรณ์ สุบงกช ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โชคชัย
ด.ต. มหทัธน พมิเสนพะเนาว์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โชคชัย
ด.ต. สากล รัตสันเทียะ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โชคชัย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. อดิศักด์ิ ดวงกระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โชคชัย
ด.ต. วชิัย กวนกระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โชคชัย
ร.ต.ต. สมัย ดอกบัว ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โชคชัย
ด.ต. ฤทธริงค์ สถาวรินทุ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โชคชัย
ด.ต. กติติพนัธ์ พฒุทองพนู ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โชคชัย
ด.ต. ณัฐวฒัน์ ขมิกระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โชคชัย
ด.ต. ชูชาติ เบีย้กระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โชคชัย
ร.ต.ท. ไพฑูรย์ สุนทรมัจฉะ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โชคชัย
ด.ต. จนัทรานนท์ ดอกง้ิว ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โชคชัย
ร.ต.ต. โสภณ ปทุมจ ารัส ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โชคชัย
ด.ต. วเิชียร โกก้ระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โชคชัย
ร.ต.ท. สาธติ แกว้กระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โชคชัย
ร.ต.ท. นคร ธรรมพทิักษ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โชคชัย
ร.ต.ท. สุริยนั สมณะ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โชคชัย
ร.ต.ท. อทุัย ดวงมาลา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โชคชัย
ร.ต.ท. สมศักด์ิ จนัทร์แจม่ศรี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โชคชัย
ด.ต. ณัฎฐ์บัณฑร เอื้อนกิ่ง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โชคชัย
ร.ต.ท. ราชพร วงศ์สายตา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โชคชัย
ร.ต.ต. สุนทร เหมรัตนมนตรี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โชคชัย
ด.ต. บุญษิต องัศิริลาวลัย์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โชคชัย
ด.ต. สุรศักด์ิ พลเยี่ยม ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โชคชัย
ร.ต.ท. สหพฒัน์ ประเสริฐสุขจนิดา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โชคชัย
ร.ต.ท. สมชาติ สมุติรัมย์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โชคชัย
ด.ต. สวสัด์ิ ปัดจงัหรีด ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โชคชัย
ด.ต. สมโภชน์ แขดอน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โชคชัย
ร.ต.ต. สุทิน มัง่พมิาย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โชคชัย
ด.ต. นิคม ศรฉมิพลี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โชคชัย
ด.ต. ฤทธริงค์ วงศ์อนิทร์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โชคชัย
ร.ต.อ. กฤตย์ วงศ์ศรีเมือง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โชคชัย
จ.ส.ต. ปภงักร อคัรวานิช ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โชคชัย
พ.ต.ท. ธนภทัร เพชรอรุณ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โชคชัย
ร.ต.ท. สมยศ โฉมงาม ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โชคชัย
ร.ต.ต. อ านาจ ปรีชากลุด ารง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โชคชัย
ด.ต. นรินทร์ พบพพิฒัน์กลุ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โชคชัย
ด.ต. สายชล สุภะพล ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โชคชัย
ร.ต.ท. สุชาติ วรเมธานนท์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โชคชัย
ด.ต. วฒิุไกร ภูโ่กสีย์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โชคชัย
ด.ต. สิทธชิัย นิลพทุรา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โชคชัย
ร.ต.ท. เอกณรงค์ พลจงัหรีด ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โชคชัย
ด.ต. จริะศักด์ิ มลิวลัย์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โชคชัย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. เตรียมศักด์ิ ศรีจนัทร์ชัย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โชคชัย
ด.ต. หสัดิณณ์ พรประกายศิลป์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โชคชัย
ด.ต. เชี่ยวชาญ ฉมิณรงค์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โชคชัย
ด.ต. เทิดศักด์ิ ฉ่ ากิ่ง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โชคชัย
ด.ต. มิตร นุชกระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โชคชัย
ร.ต.ท. ทวศัีกด์ิ กวนกระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โชคชัย
ด.ต. ล าพนัธ์ ไทยจงัหรีด ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โชคชัย
ร.ต.ท. พสิษฐ์ จติประเสริฐ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โชคชัย
ร.ต.ท. เกรียงศักด์ิ ไชยสาร ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โชคชัย
ด.ต. พพิฒัน์ เรืองมัจฉา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โชคชัย
ร.ต.ท. สุขไชย ปรีชาชาญ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โชคชัย
ส.ต.อ. อภสิิทธิ์ เชื้อฉ่ าหลวง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โชคชัย
ร.ต.อ. ประสิทธิ์ หงวนกระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โชคชัย
ด.ต. วนิัส บุญมา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โชคชัย
ด.ต. ชรินทร์ ชาญเกษม ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โชคชัย
ด.ต. เลิศ พึง่ส าโรง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โชคชัย
ด.ต. สมพร กกกระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โชคชัย
ด.ต. กติติศักด์ิ แปวกระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โชคชัย
ด.ต. สุนันท์ แสนพะเนาว์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โชคชัย
ด.ต. ไพฑูล ช่วยอรุะชน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โชคชัย
ด.ต. สมชาย คล่องกระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โชคชัย
ด.ต. ปราโมทย์ ขนุศักดา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โชคชัย
ด.ต. สายชล ปลอดกระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โชคชัย
ร.ต.ต. เสน่ห์ กติติณรงค์เดช ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โชคชัย
ร.ต.ต. ส าราญ กั้นกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โชคชัย
ร.ต.ต. ชรินทร์ เชาวด์ ารงสกลุ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โชคชัย
ร.ต.ต. บ ารุง เกลอกระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โชคชัย
ร.ต.ต. เสริม ปลอดกระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โชคชัย
ด.ต. มานะ ผังฉมิพลี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โชคชัย
ด.ต. ประพนัธ์ ปลอดกระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โชคชัย
ร.ต.ท. สนัน่ แกลงกระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โชคชัย
ด.ต. สวาท ปลอดกระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โชคชัย
ด.ต. อคัรชัย จติจกัร์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โชคชัย
ด.ต. จ ารูญ ครึกกระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โชคชัย
ร.ต.ต. พงษ์ศักด์ิ ชี้กิ่ง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โชคชัย
ร.ต.ต. รณกร เชิญรัมย์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โชคชัย
ด.ต. สกล เดชสุขพงษ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โชคชัย
ด.ต. สมนึก ดิษฐ์ผักแวน่ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โชคชัย
พ.ต.ต. เอกลักษณ์ ดิเรกกลุ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โชคชัย
ส.ต.อ. อาทร เทพศิลา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โชคชัย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. วเิชียร รชตะมงคล ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โชคชัย
ร.ต.ท. ศิลา หรัิญมูล ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โชคชัย
ด.ต. สืบ สมบุญสิทธเิวช ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โชคชัย
จ.ส.ต. ศรชัย อนิช้าง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โชคชัย
ด.ต. ชนิตย์ กล้ากระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โชคชัย
ร.ต.ท. บิณฑโชค สุกแสง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โชคชัย
ด.ต. สมพาน จุ้ยกระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โชคชัย
ด.ต. บุญสม มีช านาญ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โชคชัย
ด.ต. ประจวบ หงอนกระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โชคชัย
ร.ต.ท. เทวฤทธิ์ คุ้มกระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โชคชัย
ร.ต.ท. ทศพล พทุซาค า ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โชคชัย
ร.ต.ต. บุญสืบ ศิริก าเนิด ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โชคชัย
ด.ต. ประเสริฐ กรกระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โชคชัย
ด.ต. ยทุธศักด์ิ บุญขนัธ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โชคชัย
ร.ต.ท. สุรศักด์ิ กติิลือ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โชคชัย
ร.ต.ท. แจม่ โกง่กระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โชคชัย
ด.ต. สมศักด์ิ พพิฒัน์เสวกิลุ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โชคชัย
ด.ต. สมิตร ขมิกระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โชคชัย
ด.ต. อนุชิต ไปล่มะเริง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โชคชัย
ร.ต.ท. นุกลู เพช็รกิ่ง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โชคชัย
ต.ต. ธรีพงษ์ เลยไธสง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โชคชัย
ด.ต. อดุมพร คร่ ากระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โชคชัย
ร.ต.ท. สฤษฎธ์ร สิทธสุิธี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โชคชัย
ร.ต.ท. เมธี แกลงกระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โชคชัย
ร.ต.อ. กฤตย์ วงษ์ศรีเมือง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โชคชัย
พ.ต.อ. บรรพต มุง่ขอบกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โชคชัย
ด.ต. พงศกล เกร่ินกระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โชคชัย
ร.ต.ท. ปุน่ อรรคฮาตสี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โชคชัย
ด.ต. สามารถ ด้วงตะกั่ว ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โชคชัย
ร.ต.อ. วนิัย อนิตรา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีสุก 
ร.ต.ท. วลัลภ วงศ์สุวรรณ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีสุก 
ร.ต.ท. เนติภทัร จนัทรสาร ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีสุก 
ร.ต.ท. อุ่นใจ รายณสุข ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีสุก 
ร.ต.ท. รวโีรจน์ เจริญปล่ังกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีสุก 
ร.ต.ท. นวรุจ บุญหวา่น ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีสุก 
ร.ต.ท. วรัิช แท่นกระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีสุก 
ร.ต.ท. สุพฒัน์ สนิทกลุ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีสุก 
ร.ต.ท. จารึก ชลธารฤทธา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีสุก 
ร.ต.ท. ธนิตศักด์ิ เลิศกจิฐิติโชติ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีสุก 
ร.ต.ท. เฉลิมเดช พพิฒัน์ศักด์ิภกัดี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีสุก 



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. สมพงษ์ จั่งกระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีสุก 
ร.ต.ต. ทวทีรัพย ์ นิตยก์ระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีสุก 
ร.ต.ต. เทพ ดีดวงแกว้ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีสุก 
ด.ต. สมาน แฝงกระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีสุก 
ด.ต. วนิัย จนัทร์เกตุ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีสุก 
ด.ต. เรืองศักด์ิ ตากกระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีสุก 
ด.ต. เกษม สงทามะดัน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีสุก 
ด.ต. ทองทว ี มาลาศรี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีสุก 
ด.ต. เนตร ตากกระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีสุก 
ด.ต. ภาสกร แทนกระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีสุก 
ด.ต. สมชาย เทีย่งกระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีสุก 
ด.ต. คณสัญ แววจะโปะ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีสุก 
ด.ต. ส าราญ ตวยกระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สีสุก(เกา่)
พ.ต.อ. อทัธชนม์ ช่วงงาม ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โพธิ์กลาง
พ.ต.ท. สองเมือง ดีส าโรง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โพธิ์กลาง
ร.ต.อ. สุชาติ ซ้อนพดุซา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โพธิ์กลาง
ร.ต.ท. ชูชาติ สวา่งคุณากร ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โพธิ์กลาง
ร.ต.ท. โชติธนพงศ์ วริิยะกลุ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โพธิ์กลาง
ร.ต.ท. ณัฏฐพชัร โกษากลุ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โพธิ์กลาง
ร.ต.ท. ธปิัตย์ เปราะกระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โพธิ์กลาง
ร.ต.ท. บุญสม อาจหาญ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โพธิ์กลาง
ร.ต.ท. ปชาธญั สายบุตร ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โพธิ์กลาง
ร.ต.ท. ประยทุธ กาฬสินธุ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โพธิ์กลาง
ร.ต.ท. พนัธวฒิุ เตือนกฤษณพงศ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โพธิ์กลาง
ร.ต.ท. สุรสิทธิ์ ปาประโคน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โพธิ์กลาง
ร.ต.ท. อภนิันท์ สุวรรณอมัพร ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โพธิ์กลาง
ร.ต.ต. ฐนันท์ธนัย์ รวมใหม่ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โพธิ์กลาง
ร.ต.ต. ปัญญา จนัหลอด ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โพธิ์กลาง
ร.ต.ต. ปรัชญา สุโนภกัด์ิ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โพธิ์กลาง
ร.ต.ต. มะลิ  แดงใหม่ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โพธิ์กลาง
ร.ต.ต. วรพจน์ พรหมวงษ์ซ้าย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โพธิ์กลาง
ร.ต.ต. สุเทพ โสภณิสูงเนิน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โพธิ์กลาง
ด.ต. กษิด์ิเดช โคตรโสภา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โพธิ์กลาง
ด.ต. คมสันต์ สอนบุญมา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โพธิ์กลาง
ด.ต. จกัรกฤษณ์ สู่สุข ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โพธิ์กลาง
ด.ต. จรัิฏฐ์ สิทธธิญัวฒัน์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โพธิ์กลาง
ด.ต. จติรชฎา หอกขนุทด ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โพธิ์กลาง
ด.ต. ไชยวฒัน์ นิยมนา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โพธิ์กลาง
ด.ต. ชัชวาล บุญหาญ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โพธิ์กลาง
ด.ต. ณรงค์ศักด์ิ โทตะคุ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โพธิ์กลาง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ณธกร อมัพะวนั ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โพธิ์กลาง
ด.ต. ณัฐวฒิุ สอนกระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โพธิ์กลาง
ด.ต. เตรียมศักด์ิ ไชชลาแสง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โพธิ์กลาง
ด.ต. ทัศนะ รัตนศิลา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โพธิ์กลาง
ด.ต. ธนาศักด์ิ เถาวก์ลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โพธิ์กลาง
ด.ต. นุกลู รักสนาม ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โพธิ์กลาง
ด.ต. บุญปลูก ฉมิใหม่ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โพธิ์กลาง
ด.ต. บรรจบ ม่วงเพง็ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โพธิ์กลาง
ด.ต. ประจวบ จขุนุทด ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โพธิ์กลาง
ด.ต. ประจวบ ช่างเกวยีน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โพธิ์กลาง
ด.ต. ประสิทธิ์ รัศมี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โพธิ์กลาง
ด.ต. พษิณุ ยวุรัตน์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โพธิ์กลาง
ด.ต. พงศักด์ิ โคตวฒิุ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โพธิ์กลาง
ด.ต. ภริูชภน โสภณิชิยางกรู ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โพธิ์กลาง
ด.ต. มานิตย์ นามพทุธซา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โพธิ์กลาง
ด.ต. มรุพงศ์ มะเริงสิทธิ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โพธิ์กลาง
ด.ต. มังกร หมวดสันเทียะ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โพธิ์กลาง
ด.ต. รัชพล ม่านโคกสูง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โพธิ์กลาง
ด.ต. รณชัย ทวเีงิน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โพธิ์กลาง
ด.ต. วเิชียร ปิงเมือง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โพธิ์กลาง
ด.ต. วญิญู ธงสันเทียะ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โพธิ์กลาง
ด.ต. วมิล พวงไธสง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โพธิ์กลาง
ด.ต. วโิรจน์ กลอนโพธิ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โพธิ์กลาง
ด.ต. วรีะชัย ค าระกาย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โพธิ์กลาง
ด.ต. วฒิุศักด์ิ จงพึง่กลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โพธิ์กลาง
ด.ต. วรวธุ ชมเกษม ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โพธิ์กลาง
ด.ต. ศุภณัฐ สุหร่าย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โพธิ์กลาง
ด.ต. ศุภวทิย์ เผียนสันเทียะ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โพธิ์กลาง
ด.ต. สายรุ้ง มุง่กย่กลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โพธิ์กลาง
ด.ต. สุรเกยีรติ ศิริกา้นตรง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โพธิ์กลาง
ด.ต. สุพจน์ วอนกระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โพธิ์กลาง
ด.ต. สุวทิย์ เถื่อนผ้ึง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โพธิ์กลาง
ด.ต. แสน ศิริศาสตร์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โพธิ์กลาง
ด.ต. สมคิด คินขนุทด ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โพธิ์กลาง
ด.ต. สมชาย อมัพวานนท์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โพธิ์กลาง
ด.ต. สมนึก ทิพยว์โิรจน์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โพธิ์กลาง
ด.ต. อาคม วรธงไชย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โพธิ์กลาง
ด.ต. อนุกลู แหวนโคกสูง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โพธิ์กลาง
ด.ต. อดิศักด์ิ ราชจนัทร์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โพธิ์กลาง
ด.ต. อนนท์ ฟกัสูงเนิน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โพธิ์กลาง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. อรรถสิทธิ์ พฤกษามาลา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โพธิ์กลาง
ด.ต. อธเิมทร์ โพธิ์ทอง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โพธิ์กลาง
จ.ส.ต. ถนอม งามแสง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โพธิ์กลาง
จ.ส.ต. พจน์ ลุนไธสง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โพธิ์กลาง
ส.ต.ต. สหเทพ กองแกม้ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โพธิ์กลาง
ส.ต.ต. อทุัย โคตรสมบัติ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โพธิ์กลาง
ด.ต. สุรชัย เดชยศดี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โพธิ์กลาง
พ.ต.ท. อดิศร สุวรรณรักษ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีค้ิว
พ.ต.ท. สิทธพิล ทิมสูงเนิน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีค้ิว
พ.ต.ท. ชวาล อภริมยช์วาล ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีค้ิว
พ.ต.ท. เอก หวงัแววกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีค้ิว
พ.ต.ท. ธรีะศักด์ิ คงยิ่งเรืองสิน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีค้ิว
พ.ต.ท. วรัิตน์ ทัศนิยม ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีค้ิว
พ.ต.ท. ธนดล ศรีวนัชัย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีค้ิว
พ.ต.ต. กติติพส ช านาญเท ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีค้ิว
ร.ต.อ. สมชาย นาคสูงเนิน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีค้ิว
ร.ต.ท. วนัชัย กล่ินศรีสุข ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีค้ิว
ร.ต.ท. มนตรี สายทอง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีค้ิว
ร.ต.ท. ทองสุข ลาจนัทึก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีค้ิว
ร.ต.ท. จาคี แขง็ขนั ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีค้ิว
ร.ต.ท. วทิยา เชาวนกลุ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีค้ิว
ร.ต.ท. วญิโญ ชุมพล ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีค้ิว
ร.ต.ท. พลกฤต จรจรัญ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีค้ิว
ร.ต.ท. จกัรพงษ์ เชื้อสูงเนิน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีค้ิว
ร.ต.ท. ไพโรจน์ เปียสูงเนิน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีค้ิว
ร.ต.ท. พศิิษฐ์ สอดสูงเนิน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีค้ิว
ร.ต.ท. ชัยสิทธิ์ ทองเรือง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีค้ิว
ร.ต.ท. ไพรัช ลีจนัทึก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีค้ิว
ร.ต.ท. จ านงค์ ประทุมพร ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีค้ิว
ร.ต.ท. นฐพล ภทัรรังสิกลุ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีค้ิว
ร.ต.ท. สุวศิิษฎ์ ลาวงษ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีค้ิว
ร.ต.ท. ส าเริง แถมพลกรัง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีค้ิว
ร.ต.ท. พนัธศักด์ิ ใสจนัทึก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีค้ิว
ร.ต.ท. จงกล อดัสูงเนิน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีค้ิว
ร.ต.ท. ชยางกรู ปัตตังเวสา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีค้ิว
ร.ต.ท. สุปรีชา ค าลือชา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีค้ิว
ร.ต.ท. ฉลอง ดาวจนัทึก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีค้ิว
ร.ต.ท. ส าเริง จรูญรุ่งเรืองกจิ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีค้ิว
ร.ต.ท. ประสิทธิ ฤทธเิรือง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีค้ิว
ร.ต.ท. เสนาะ นวลจนัทึก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีค้ิว



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ณรงค์ฤทธิ์ ถอ่นกิ่ง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีค้ิว
ร.ต.ท. ไกรวฒิุ สวงโท ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีค้ิว
ร.ต.ท. ประยงค์ พนัธุ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีค้ิว
ร.ต.ท. มติชน วงษ์เบ้ากลุ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีค้ิว
ร.ต.ต. ยศ พรีพชัรกลุ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีค้ิว
ร.ต.ต. ชาญ สิมขนุทด ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีค้ิว
ร.ต.ต. สมพร วะสูงเนิน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีค้ิว
ร.ต.ต. ชัยวฒัน์ หา่นตระกลู ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีค้ิว
ร.ต.ต. รุกขชาติ เลียบสูงเนิน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีค้ิว
ร.ต.ต. ประเมิน เชื้อสูงเนิน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีค้ิว
ร.ต.ต. สยาม เลิศสันเทียะ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีค้ิว
ร.ต.ต. สัญญา เนือ่งสิทธิ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีค้ิว
ด.ต. อนันต์ ทอดสูงเนิน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีค้ิว
ด.ต. ณัฐวธุ สร้อยสูงเนิน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีค้ิว
ด.ต. สุรศักด์ิ พลศักดา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีค้ิว
ด.ต. อเนก เกดิจนัทึก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีค้ิว
ด.ต. ศิลปชัย ใจเอื้อ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีค้ิว
ด.ต. ชัยสิทธิ์ ริดกิ่ง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีค้ิว
ด.ต. ภวตั ศรีจ านงค์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีค้ิว
ด.ต. ทวศัีกด์ิ หงษ์ทอง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีค้ิว
ด.ต. สมพงษ์ บุญจนัทึก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีค้ิว
ด.ต. ชัยนุรุจน์ สนสูงเนิน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีค้ิว
ด.ต. มังกร สุรเสียง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีค้ิว
ด.ต. ธนภทัร เถยีรจนัทึก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีค้ิว
ด.ต. เจริญ การโคกกรวด ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีค้ิว
ด.ต. นวพล สุภาพ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีค้ิว
ด.ต. กรีธา วงิประวติั ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีค้ิว
ด.ต. สยาม ศรศักด์ิ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีค้ิว
ด.ต. พรุิณ เล้าเจริญ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีค้ิว
ด.ต. ธานี รอบครอบพรมราช ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีค้ิว
ด.ต. อรุณ ขมุเกาะ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีค้ิว
ด.ต. วรีะชัย สิงหจ์นัทึก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีค้ิว
ด.ต. อดุมศักด์ิ สกลุโสภติจติ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีค้ิว
ด.ต. สหธรรม นุกลูกจิ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีค้ิว
ด.ต. พงษ์ฏกร จารุเดชาธรสกลุ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีค้ิว
ด.ต. อ านาจ ภมูิโคกรักษ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีค้ิว
ด.ต. พงษ์รัตน์ หลาวมา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีค้ิว
ด.ต. โกเมนทร์ ทนสูงเนิน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีค้ิว
ด.ต. สุรชัย แสนงาม ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีค้ิว
ด.ต. ศักด์ิกรินทร์ พลสวา่ง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีค้ิว



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. อาคม สุขนาคินทร์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีค้ิว
ด.ต. ปริชาติ อปุสรรค์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีค้ิว
ด.ต. วรีะวฒัน์ บวรชัยเดช ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีค้ิว
ด.ต. วสัินต์ มุง่พนัธก์ลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีค้ิว
ด.ต. สุระศักด์ิ พลศักดา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีค้ิว
ด.ต. พงษ์ประพนัธ์ หาญสูงเนิน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีค้ิว
ด.ต. ณิชพน หวลจนัทึก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีค้ิว
ด.ต. ธนิดา ไชยสิทธิ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีค้ิว
ด.ต. สุนันท์ ลาดค ากรุง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีค้ิว
ด.ต. ปัญญา สมพงษ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีค้ิว
ด.ต. วรัิช หงวนสูงเนิน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีค้ิว
ด.ต. ไพฑูลย์ แยม้จนัทึก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีค้ิว
ด.ต. สุดใจ เชิดเมืองปัก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีค้ิว
ด.ต. ด ารง วงค์ดาว ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีค้ิว
ด.ต. อรัญ รมรัตน์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีค้ิว
ด.ต. เกยีรติวตั บุญครอบ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีค้ิว
ด.ต. สมัย บุญพมิพ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีค้ิว
ด.ต. อเนก เกดิจนัทึก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีค้ิว
ด.ต. สุนทวี ทางนะที ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีค้ิว
ด.ต. วรีะเชษฐ์ เกดิกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีค้ิว
ด.ต. สมบูรณ์ เปีย้จนัทึก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีค้ิว
จ.ส.ต. อภชิาติ   บุญจนัทึก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีค้ิว
จ.ส.ต. วฒันชัย ช่วงสูงเนิน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีค้ิว
จ.ส.ต. บุญเชิด ไม้ดี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีค้ิว
ส.ต.ต. จกัรกฤษณ์ จนัทร์สอน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีค้ิว
ส.ต.ต. ธรีดนย์ อ่ ากราง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีค้ิว
ส.ต.ต. ภริูนทร์ กสิโสภา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีค้ิว
ส.ต.ต. ยทุธการ สวดธรรมกติต์ิ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีค้ิว
ส.ต.ต. ชนินทร์ ดีหลี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีค้ิว
ส.ต.ต. กฤษฎา พฤกษาสิทธิ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีค้ิว
ส.ต.ต. กฤษณะ แท่งทอง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีค้ิว
ส.ต.ต. ธงชัย พงศ์ธนวตั ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีค้ิว
ส.ต.ต. อดิศักด์ิ สุขชัย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีค้ิว
ส.ต.ต. อริญชย์ เนตรสูงเนิน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีค้ิว
ส.ต.ต. สหรัฐ ฐินะกลุ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีค้ิว
ส.ต.ต. กฤตวทิย์ พรหมจนัทร์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีค้ิว
ส.ต.ต. คีรี เสมอภาค ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีค้ิว
ส.ต.ต. วษิณุ หวงัประสบกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีค้ิว
ส.ต.ต. ตติยะ นาคพมิพ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีค้ิว
ส.ต.ต. ศรศิลป์ ศรีจนัทร์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีค้ิว



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.ต. ชัยพชิิต ชาติไทย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีค้ิว
พ.ต.ท. นครินทร์ งามศรีข า ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนแดง
พ.ต.ท. ศิลป ไกยราช ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนแดง
พ.ต.ท. นิกร ปานประเสริฐ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนแดง
ร.ต.อ. ก าธร แสนประสิทธิ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนแดง
ร.ต.อ. ไพโรจน์ กลจงัหรีด ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนแดง
ร.ต.อ. เกรียงศักด์ิ อรชุน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนแดง
ร.ต.ท. วรีพฒัน์ สีหปัญญา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนแดง
ร.ต.ท. ธรีพงศ์ เกง่วริิยกลุ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนแดง
ร.ต.ท. อทุิศ กล่ินพมิาย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนแดง
ร.ต.ท. ชัชวาลย์ โภคสวสัด์ิ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนแดง
ร.ต.ท. สฤษด์ิ ประจติร ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนแดง
ร.ต.ท. กฤษฏ์ หมัน่ดี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนแดง
ร.ต.ท. เฉลียว เปียกระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนแดง
ร.ต.ท. ผล ตลอดไธสง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนแดง
ร.ต.ท. เฉลิมพงษ์ ปัญญายทุธศักด์ิ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนแดง
ร.ต.ท. รณยทุธ ยี่สันเทียะ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนแดง
ร.ต.ท. ประดิษฐ์ จนัทีนอก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนแดง
ร.ต.ท. ส าเภา บินนอก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนแดง
ร.ต.ต. กรประสาท คิดเหน็ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนแดง
ด.ต. สุรบดินทร นาคร้าย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนแดง
ด.ต. จรัส นาคแท้ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนแดง
ด.ต. เจตริน กระสินธุ์หอม ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนแดง
ด.ต. รัฐพงศ์ หงษ์ทอง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนแดง
ด.ต. โกวชิ ส่งสุข ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนแดง
ด.ต. สมัย บุญภญิโญ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนแดง
ด.ต. เพง็ ฮอพมิาย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนแดง
ด.ต. สุวฒัน์ พรมเสน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนแดง
ด.ต. เษกสันต์ ใจสวา่ง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนแดง
ด.ต. นิคม วเิชียรพงศ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนแดง
ด.ต. ธนกานต์ หอมจนัทร์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนแดง
ด.ต. สมบรูณ์ ทิพยส์อน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนแดง
ด.ต. สนิท กระชอนสุข ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนแดง
ด.ต. โกมล เราสูงเนิน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนแดง
ด.ต. ชาตรี ชุมกวา้ง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนแดง
ด.ต. สรไกร ชายกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนแดง
ด.ต. มงคล แสงหรัิญภากร ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนแดง
ด.ต. ธนัท วงศ์บุตร ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนแดง
ด.ต. สุเทพ โพธิ์ศรี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนแดง
ด.ต. สันติ มุง่กา่ยกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนแดง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. จตุรพษิ หมัน่กจิ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนแดง
ด.ต. เทียนชัย ไชยกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนแดง
ด.ต. เชิดศักด์ิ สันติศิระกลุ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนแดง
ด.ต. อภชิัย กล้วยกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนแดง
ด.ต. ไสว อยู่บุรี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนแดง
ด.ต. ขนุวงั คิดถกู ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนแดง
ด.ต. พเิชษฐ์ ธนาวร ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนแดง
ด.ต. เตชินท์ ทือเกาะ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนแดง
จ.ส.ต. วรีะชัย สุขนิจ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนแดง
ส.ต.อ. วฒิุชัย อยู่คง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนแดง
พ.ต.ท. ธวชัชัย สร้อยสวสัด์ิ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ประทาย
พ.ต.ท. จรินทร์ จนิตพละ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ประทาย
พ.ต.ท. นาวนิ เกตุผักแวน่ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ประทาย
ร.ต.ท. เสรี ชาช านาญ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ประทาย
ร.ต.ท. กล้าณรงค์ บัวลอย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ประทาย
ร.ต.ท. รามิน พวงพี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ประทาย
ร.ต.ต. ทศพร ผาดไธสง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ประทาย
ด.ต. ธรีะศักด์ิ พรัิกษา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ประทาย
ด.ต. นาวี ชีพไธสง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ประทาย
ด.ต. มงคล ชินนอก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ประทาย
ด.ต. นิเทศ ทรัพยป์ระเสริฐ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ประทาย
ด.ต. อนันต์ ปัตถานัง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ประทาย
ด.ต. โกสันต์ ปุยะโท ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ประทาย
ด.ต. ไพฑูรย์ เพง็กระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ประทาย
ด.ต. ส าราญ พนูมากนอก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ประทาย
ร.ต.ต. ประไพร อทุัยสา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ประทาย
ด.ต. แสวง สาทกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ประทาย
ด.ต. วรีะวฒัน์ ประพนัธอ์นรักษ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ประทาย
ด.ต. ชนะชนม์ พลยางนอก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ประทาย
จ.ส.ต. ณรงค์ชัย หมืน่ภกัดี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ประทาย
ร.ต.ท. สมเกยีรติ สุวรรณธานี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ประทาย
ด.ต. สิทธพิร ศรีพฒุ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ประทาย
ด.ต. เกรียงศักด์ิ แยม้ศรี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ประทาย
ร.ต.ท. วรียทุธ แกว้ขอ้นอก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ประทาย
ร.ต.ท. ประหยดั ป้อมกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ประทาย
ด.ต. ประเทือง ช่างเกวยีน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ประทาย
ด.ต. ถนัด สนนอก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ประทาย
ส.ต.อ. ธรีะยทุธ ธรีะจฑุาภกัดี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ประทาย
พ.ต.ท. วรพจน์ สวงโท ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ประทาย
ด.ต. บุญเสริม เรียงไธสง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ประทาย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. กติติเดช พาชื่นใจ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ประทาย
ร.ต.ท. พทิยา การสร้าง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ประทาย
ร.ต.ต. อทุิศ สมหมาย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ประทาย
ร.ต.ต. สมยศ ซาด้วง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ประทาย
ร.ต.ต. นพดล บุญผ่อง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ประทาย
ด.ต. ปกรณ์ ใจดี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ประทาย
ร.ต.ท. สมัย จพุมิาย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ประทาย
ส.ต.อ. ฐิติพงษ์ บุญแสน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ประทาย
ด.ต. สุชาติ คิดวาปี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ประทาย
ด.ต. บุญเชิด สียางนอก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ประทาย
ด.ต. สุริยา พลค ามาก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ประทาย
ร.ต.ท. จนัทร์ ปาสาเนาว์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ประทาย
ร.ต.อ. ชาญ วงศ์สวสัด์ิอาภา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ประทาย
ด.ต. จลุ เบียดนอก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ประทาย
ด.ต. สมศักด์ิ จนัทร์ปัญญา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ประทาย
ร.ต.ท. อไุด กนัยาเลิศ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ประทาย
ร.ต.ท. ชัยยทุธ พราหมณ์กระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ประทาย
ด.ต. ณกร ศรีสิงหพ์นัธ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ประทาย
ด.ต. ถริะพงษ์ พลวเิศษ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ประทาย
พ.ต.อ. ธนะพฒัน์ พานประทีป ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ล าทะเมนชัย
พ.ต.ท. วชิมัย จ าลองศุภลักษณ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ล าทะเมนชัย
พ.ต.ท. เลาหกรณ์ มุง่ดี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ล าทะเมนชัย
พ.ต.ท. วเิชษฐ คงมีชนม์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ล าทะเมนชัย
พ.ต.ต. ไพรัตน์ คุ้มแวง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ล าทะเมนชัย
พ.ต.ต. ไพรัตน์ แกว้สระโมลี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ล าทะเมนชัย
ร.ต.ท. นิคม ทองอาจ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ล าทะเมนชัย
ร.ต.ท. ครรชิต พนิิจ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ล าทะเมนชัย
ร.ต.ท. ธรุะ เซ็นกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ล าทะเมนชัย
ร.ต.ท. ณัฏฐพล  รังสิธรรมรุจน์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ล าทะเมนชัย
ร.ต.ท. จรัล เจยีมเมืองปัก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ล าทะเมนชัย
ร.ต.ท. มานะ เชยโพธิ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ล าทะเมนชัย
ร.ต.ต. สุภทัร์ พมิพพ์ล ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ล าทะเมนชัย
ร.ต.ต. มงคล หาญทองหลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ล าทะเมนชัย
ร.ต.ต. ประเสริฐ พนัธุ์ดี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ล าทะเมนชัย
ด.ต. ยทุธนา กองเพชร ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ล าทะเมนชัย
ด.ต. นรินทร์ พนัธพ์านิชย์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ล าทะเมนชัย
ด.ต. บุญมา นันอมุาลี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ล าทะเมนชัย
ด.ต. ปิยะ วงศ์วาน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ล าทะเมนชัย
ด.ต. ภชุงค์ เอี่ยมละออ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ล าทะเมนชัย
ด.ต. สุขมุ ทวศีรี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ล าทะเมนชัย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ส าราญ พรมมงคล ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ล าทะเมนชัย
ด.ต. สันติ แพง่จนัทึก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ล าทะเมนชัย
ด.ต. นิรันต์ วรรณภริะ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ล าทะเมนชัย
ด.ต. ธนพงศ์ รัตนนท์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ล าทะเมนชัย
ด.ต. สมศักด์ิ จนัทร์พรม ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ล าทะเมนชัย
ด.ต. เอกลักษณ์ แสนขยนั ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ล าทะเมนชัย
ด.ต. อคัรเดช สุขฑีฆะ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ล าทะเมนชัย
ด.ต. เชิดชาย ปะนาโส ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ล าทะเมนชัย
ด.ต. ณทชัย วชัรประทีป ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ล าทะเมนชัย
ส.ต.อ. ไพโรจน์ จอดนอก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ล าทะเมนชัย
ร.ต.ท.หญิง ฉววีรรณ แจง้สูงเนิน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บ้านหนั
ร.ต.ท. อนุวตัร์ รัตนจนีะ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บ้านหนั
ด.ต. อเุทญ แดงสูงเนิน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บ้านหนั
ด.ต. สายชน วชิิตสระน้อย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บ้านหนั
ด.ต. ตฤณกร อธนิารานนท์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บ้านหนั
ร.ต.ต. อทิธพงษ์ ศิริประพมิพ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บ้านหนั
พ.ต.ท. ไพบูลย์ เคียงสูงเนิน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บ้านหนั
ด.ต. รังสรรค์ รัตนแสง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บ้านหนั
ร.ต.ท. อ านาจ ปล้องงูเหลือม ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บ้านหนั
ด.ต. เฉลิมพล เคนตากแดด ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บ้านหนั
ด.ต. วชัระ เรืองเดช ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บ้านหนั
ร.ต.ท. สมพนัธ์ สุภาโสตร์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บ้านหนั
ด.ต. บัณฑิต ศิลปะ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บ้านหนั
ร.ต.ท. เกรียงไกร เลิศล้ า ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บ้านหนั
ร.ต.ท. เตชทัต องักาบทศพร ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บ้านหนั
ด.ต. พจนารถ นากลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บ้านหนั
ร.ต.ท. ชานนท์ ศรีมงคล ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บ้านหนั
ด.ต. มหศักด์ิ สารเสา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บ้านหนั
พ.ต.ท. สิทธิ์ เจติกานนท์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บ้านหนั
ร.ต.ต. เจยีมศักด์ิ พรจรรยา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บ้านหนั
ร.ต.ท. วชิระ ปัญญาฤทธิ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บ้านหนั
ด.ต. มนูญ ชูจนัทึก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บ้านหนั
ด.ต. วโิรจน์ เผือดจนัทึก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บ้านหนั
ด.ต. นิพน เยื้องจนัทึก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บ้านหนั
ร.ต.ต. สมใจ กมิสูงเนิน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บ้านหนั
ด.ต. เสรี วงศ์สูงเนิน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บ้านหนั
พ.ต.ท. ถาวร โคตรชุม ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บ้านหนั
พ.ต.ท. รัชพล กติต์ิจนิดา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บ้านหนั
ด.ต. สมชาย แววจะโป๊ะ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บ้านหนั
พ.ต.อ ภควตั ธรรมดี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ชุมพวง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. รัตนพล ธปูแกว้ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ชุมพวง
พ.ต.ท. อภวิชัร์ นาทอง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ชุมพวง
พ.ต.ท. คมสันต์ิ พนัธรั์กษา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ชุมพวง
พ.ต.ต. สุพจน์ เพยีงกระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ชุมพวง
พ.ต.ต. ดวงเพชร เถาวโ์ท ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ชุมพวง
ร.ต.อ. ปัญญา ประตังเวสา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ชุมพวง
ร.ต.อ. ด ารัส ทีภมูี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ชุมพวง
ร.ต.ท. จาตุรงค์ เปล่ียนผ้ึง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ชุมพวง
ร.ต.ท. เทพนคร ทวยหา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ชุมพวง
ร.ต.ท. สุชาติ เอี่ยมฤทธิ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ชุมพวง
ร.ต.ท. วฒิุพงษ์ สุดสีเล้ียง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ชุมพวง
ร.ต.ท. สุรชัย เสริมสาย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ชุมพวง
ร.ต.ท. วรชัย สารนอก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ชุมพวง
ร.ต.ท. ดาวรุ่ง เปรมใจ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ชุมพวง
ร.ต.ท. เจริญ จนัทร์คง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ชุมพวง
ร.ต.ท. เสกสรรค์ วเิวกรัมย์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ชุมพวง
ร.ต.ต. จ าลอง อนิทร์นอก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ชุมพวง
ร.ต.ต. นราวฒิุ ชินบุตร ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ชุมพวง
ร.ต.ท. ปัญญา ปักการะโน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ชุมพวง
ร.ต.ท. สมัคร จนัท ามา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ชุมพวง
ร.ต.ท. ยศ ขาวสุข ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ชุมพวง
ร.ต.ท. ประยรู นาราหนองแวง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ชุมพวง
ร.ต.ท. รัชกฤช ท้าวค าหลง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ชุมพวง
ร.ต.ท. อภนิันท์ ขอดไธสง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ชุมพวง
ร.ต.ท. ธวชัสันต์ิ พลูกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ชุมพวง
ร.ต.ท. ปรีชา อกุประโคน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ชุมพวง
ร.ต.ท. จริะ สุขกอ้ง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ชุมพวง
ร.ต.ท. สุระ พนูณรงค์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ชุมพวง
ร.ต.ต. สมพงษ์ โกพมิาย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ชุมพวง
ร.ต.ต. นิวฒิุ กรองมะเริง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ชุมพวง
ร.ต.ต. ธรีะพล จนัทร์คุ้ม ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ชุมพวง
ร.ต.ต. อานนท์ชัย ไมยว์สัิย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ชุมพวง
ร.ต.ต. เดชปรากรณ์ ประกอบผล ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ชุมพวง
ด.ต. สมพชิัย พลูกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ชุมพวง
ด.ต. วฒิุเพลิน ญาติโพธิ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ชุมพวง
ด.ต. สมพงษ์ มาศนอก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ชุมพวง
ด.ต. บันเทิง จา้ยหนองบัว ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ชุมพวง
ด.ต. นพดล ดังพมิาย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ชุมพวง
ด.ต. สุรัตน์ โตนดไธสง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ชุมพวง
ด.ต. พล แคลนกระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ชุมพวง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. หญิงเพญ็ศรี อตุค า ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ชุมพวง
ด.ต. สาคร แกว้พรม ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ชุมพวง
ด.ต. พชิัย ช่วยใหส้ม ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ชุมพวง
ด.ต. กติติธชั เปรมสระน้อย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ชุมพวง
ด.ต. อ าพล ทองเหลา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ชุมพวง
ด.ต. ศตคุณ ช่างเติม ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ชุมพวง
ด.ต. พงษ์มิตร ภมูิกระจา่ง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ชุมพวง
ด.ต. สมยงค์ เทียมวงค์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ชุมพวง
ด.ต. ศักด์ิชัย ชนะค้า ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ชุมพวง
ด.ต. บุญเลิศ แสนยามาศ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ชุมพวง
ด.ต. พงษ์ศักด์ิ ประจติต์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ชุมพวง
ด.ต. พรเลิศ นาค า ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ชุมพวง
ด.ต. จารุพฒัน์ สุปินันท์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ชุมพวง
ด.ต. เฉลิม รักษา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ชุมพวง
ด.ต. สมจติต์ ไทยยารัมย์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ชุมพวง
ด.ต. วริทธิ์นันท์ ไหวบุ้ญส่ง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ชุมพวง
ด.ต. พชิัยรัตน์ ภกัด์ิโพธิ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ชุมพวง
ด.ต. กฤตัชญ์ สติมัน่ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ชุมพวง
ด.ต. อ านวย แยม้ศิลา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ชุมพวง
ด.ต. พรีะเศรษฐ์ ค าสิงหน์อก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ชุมพวง
ด.ต. ธรีะชัย บุญอยู่ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ชุมพวง
ด.ต. ประเสริฐ ศิริเมฆา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ชุมพวง
ด.ต. นิกร พรมสิน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ชุมพวง
ด.ต. วชัระ พลดงนอก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ชุมพวง
ด.ต. สุเวช ช านาญนา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ชุมพวง
ด.ต. สมโภชน์ วฒิุเสลา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ชุมพวง
ด.ต. อาจหาญ อริยะเดช ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ชุมพวง
ด.ต. สุทธพิล คลังนอก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ชุมพวง
ด.ต. มานะ ทิพยคู์นอก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ชุมพวง
จ.ส.ต. ปราการ งานแขง็ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ชุมพวง
จ.ส.ต. กรรณ ลาภยิ่งยงค์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ชุมพวง
ส.ต.อ. ณัฐพงษ์ ยอดบุญมา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ชุมพวง
จ.ส.ต. ยทุธจกัร สมนอก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ชุมพวง
พ.ต.ท. ราวี แพนเกาะ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.อดุมทรัพย์
พ.ต.ท. ณรงค์ ม่วงชูอนิทร์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.อดุมทรัพย์
พ.ต.ท. สันติสุข สุวรรณรัตน์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.อดุมทรัพย์
พ.ต.ท. ศรันยว์ทิย์ แกว้ศรีหา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.อดุมทรัพย์
พ.ต.ท. เฉลิมพล แพทอง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.อดุมทรัพย์
พ.ต.ต. กระจาย ทันตะคุ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.อดุมทรัพย์
ร.ต.อ. พษิณุ กนิกิ่ง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.อดุมทรัพย์



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. จริวฒัน์ ประยรูพนัธ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.อดุมทรัพย์
ร.ต.ท. ปิยมิตร จนัทร์หนองสรวง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.อดุมทรัพย์
ร.ต.ท. แสนคม ภูบ่ัว ภ.จว.นครราชสีมา สภ.อดุมทรัพย์
ร.ต.ท. วรัิตน์ เหระวนั ภ.จว.นครราชสีมา สภ.อดุมทรัพย์
ร.ต.ท. วชัรพงษ์ อรุณไพร ภ.จว.นครราชสีมา สภ.อดุมทรัพย์
ร.ต.ท. มานะ เพชรมนมะดัน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.อดุมทรัพย์
ร.ต.ท. เกษมสันต์ จนัทกล ภ.จว.นครราชสีมา สภ.อดุมทรัพย์
ร.ต.ท. สมศักด์ิ เยน็ตะคุ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.อดุมทรัพย์
ร.ต.ท. ปิยวฒิุ เต็มใจ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.อดุมทรัพย์
ร.ต.ท. ทองหล่อ นิลจนัทร์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.อดุมทรัพย์
ร.ต.ท. ปรีชา วนัจะโปะ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.อดุมทรัพย์
ร.ต.ต. ชาญชัย สุขโพธิ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.อดุมทรัพย์
ร.ต.ต. ภชุพงษ์ ฉมิณรงค์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.อดุมทรัพย์
ด.ต. ไมตรี ทะยอมใหม่ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.อดุมทรัพย์
ด.ต. ประวทิย์ รังจะโปะ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.อดุมทรัพย์
ด.ต. พรีพล แจม่เกตุ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.อดุมทรัพย์
ด.ต. เชาวลิต ลาภอนุรักษ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.อดุมทรัพย์
ด.ต. มนต์ชัย คงแสนสุข ภ.จว.นครราชสีมา สภ.อดุมทรัพย์
ด.ต. สัญญา ฉมิานนท์วทิย์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.อดุมทรัพย์
ด.ต. ฤทธวิธุ กลอนโคกกรวด ภ.จว.นครราชสีมา สภ.อดุมทรัพย์
ด.ต. สมควร ช านาญต่าย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.อดุมทรัพย์
ด.ต. ประกาย ครามจะโปะ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.อดุมทรัพย์
ด.ต. สมชาย โชร์สระน้อย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.อดุมทรัพย์
ด.ต. นิติ วรธงไชย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.อดุมทรัพย์
ด.ต. วชิิต ในพรมราช ภ.จว.นครราชสีมา สภ.อดุมทรัพย์
ด.ต. ประทีป ดีเกษม ภ.จว.นครราชสีมา สภ.อดุมทรัพย์
ด.ต. พรีะวฒิุ ศรีสาระคาม ภ.จว.นครราชสีมา สภ.อดุมทรัพย์
ด.ต. คมสัน จบจงัหรีด ภ.จว.นครราชสีมา สภ.อดุมทรัพย์
ด.ต. สุรัช เดือนตะคุ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.อดุมทรัพย์
ด.ต. ไชยยงค์ พมิพไ์ธสง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.อดุมทรัพย์
ด.ต. อ าพนั นิสสัยเสริม ภ.จว.นครราชสีมา สภ.อดุมทรัพย์
ด.ต. อนันต์ สร้อยตะคุ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.อดุมทรัพย์
ด.ต. ณรงค์ ดอนสระน้อย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.อดุมทรัพย์
ด.ต. ขวญันคร สีกดุเวยีน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.อดุมทรัพย์
ด.ต. วชัรพงษ์ แววจะโปะ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.อดุมทรัพย์
ด.ต. เฉลิมเกยีรติ โพธิ์หมืน่ไวย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.อดุมทรัพย์
ด.ต. วทิวทั ด าชูพราย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.อดุมทรัพย์
ด.ต. อดุลย์ เขยีนจตุัรัส ภ.จว.นครราชสีมา สภ.อดุมทรัพย์
ด.ต. โกศล อว้นไตร ภ.จว.นครราชสีมา สภ.อดุมทรัพย์
จ.ส.ต. ประเสริฐ ล้อมกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.อดุมทรัพย์



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. ควรชิด ชวนจติ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีดา
พ.ต.ท. พนัธย์ศ พรีะยศวริศ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีดา
ร.ต.อ. ปัณณวชิญ์ ผ่าผล ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีดา
ร.ต.อ. อ านาจ เนตรกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีดา
ร.ต.อ. ธวชัชัยยย์ ตระกลุเจริญผล ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีดา
ร.ต.ท. นิคม แทนสุโพธิ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีดา
ร.ต.ท. สิทธพินัธุ์ ชาลีพรม ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีดา
ร.ต.ท. ชยตุ มารศรี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีดา
ร.ต.ท. อนันต์ แพทยม์ด ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีดา
ร.ต.ท. เทเวศน์ บุญมา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีดา
ร.ต.ท. อมัพร สารนอก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีดา
ร.ต.ท. ปรีชา ทวยจนัทร์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีดา
ร.ต.ท. สังวาล แกว้วนัทา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีดา
ร.ต.ต. เจริญชัย เพชรเสนา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีดา
ร.ต.ต. จรีะชาติ ไชยบุตร ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีดา
ด.ต. พเิชษฐ ศรีนอก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีดา
ด.ต. สมบัติ มุง่ทุง่กลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีดา
ด.ต. วรีะชน ฟกัสูงเนิน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีดา
ด.ต. สุวทิย์ แสงภกัดี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีดา
ด.ต. ศักด์ิเกษม เผ่าหวัสระ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีดา
ด.ต. พนูศักด์ิ ทะค า ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีดา
ด.ต. สุพจน์ เป็นซอ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีดา
ด.ต. วชิาญ บุญกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีดา
ด.ต. พลวชัร พลดงนอก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีดา
ด.ต. คณาธปิ สมัยกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีดา
ด.ต. อ านาจ อมรดารารัตน์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีดา
ด.ต. สมหมาย ชุมภกัดี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีดา
ด.ต. สุรเชษฐ เยี่ยงวญิญู ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีดา
ด.ต. ด ารงค์ ชมภพูาน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีดา
ด.ต. ภาสกร สีออ่นนอก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีดา
ด.ต. สันติพงษ์ ไพราม ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีดา
ด.ต. ธนบูลย์ สนิทนอก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีดา
ด.ต. สุพรรณ ทัดมาลา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีดา
ด.ต. ยทุธภมูิ ภศูรี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีดา
ด.ต. จ าเนียร กางชาติ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีดา
ด.ต. ชัชวาลย์ บุตรศรีภมูิ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีดา
ด.ต. เรคิต จนัดี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีดา
ด.ต. เศรษฐพล มณีศรี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีดา
ด.ต. วชิิต สิงหาภมูิ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีดา
ด.ต. เชิดศักด์ิ โคไธสง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีดา



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สุพจน์ ปลอดกระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีดา
ด.ต. ธนาวฒัน์ โชติขนัธ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีดา
ด.ต. วรีะ ท้าวนอก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีดา
ร.ต.ท. จริทิปต์ หงษ์ค า ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีดา
ร.ต.ท. วรีะพงค์ ศรีสวสัด์ิ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีดา
ด.ต. วษิณุ วเิศษสุวรรณ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีดา
ด.ต. นิติภมูิ ทองโสม ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีดา
จ.ส.ต. พชิิต นามสมบูรณ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สีดา
พ.ต.อ. ประสงค์ อทุัยศรี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนสูง
พ.ต.ท. จกัรพล ตาลทรัพย์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนสูง
พ.ต.ต. สันติ ประทุมรัตน์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนสูง
ร.ต.อ. พยงค์ แซะจอหอ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนสูง
ร.ต.ท. ประสิทธิ์ ใหญ่โนนสูง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนสูง
ร.ต.อ. ประเสริฐ ฟุง้พมิาย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนสูง
ร.ต.ท. สรายธุ รายพมิาย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนสูง
ร.ต.ท. วรีะคม รัตนปิโยสร ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนสูง
ร.ต.ท. วชัรพงษ์ พรกณุา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนสูง
 ด.ต. ส ารวม ธงกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนสูง
ด.ต. สุวทิย์ กรณ์งูเหลือม ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนสูง
ด.ต. ประกอบ นาคเครือ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนสูง
ด.ต. ไพศาล เสนานุรักษ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนสูง
จ.ส.ต. เกยีรติคุณ เขตกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนสูง
ร.ต.ต. สืบพงษ์ ตาลไธสง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนสูง
พ.ต.ท. ปรัชญา นิมาลา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนสูง
ด.ต. พฒันชัย ศรีวชิา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนสูง
ร.ต.ท. รวชิญ์ ขานสระน้อย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนสูง
ร.ต.ท เสด็จ เวา่สันเทียะ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนสูง
ร.ต.ท. วศิน ฉตัรสอน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนสูง
ร.ต.ท. เสรี ขดัโพธิ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนสูง
ด.ต. ชาญชัย สุขขาวพงษ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนสูง
ด.ต. ไพรัตน์ รัตนจนัทร์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนสูง
ด.ต. สุทธพิงษ์ ธนาฒยนันต์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนสูง
ด.ต. พร ส่ือกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนสูง
ด.ต. ส าเริง ออ่นช านิ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนสูง
ด.ต. สมสมาน จุ่มกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนสูง
จ.ส.ต. ชยพล ปึง้กลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนสูง
ด.ต. ธ ารง โลกเล่ือง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนสูง
ร.ต.ต. สวง แรมจนัทึก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนสูง
ด.ต. ธนณัฎฐ์ ทองกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนสูง
ด.ต. นพดล ตรวจงูเหลือม ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนสูง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. สนัน่ เปร่ียมสูงเนิน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนสูง
ด.ต. รัชภณ เล่ียมรัตน์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนสูง
ร.ต.ต. จรูญ ประไกรวนั ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนสูง
ด.ต. วลัลภ นิม่บุญ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนสูง
ด.ต. วสันชาย รองกระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนสูง
ด.ต. สมปราชญ์ พลิารัตน์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนสูง
ด.ต. จริะศักด์ิ เขม็ทอง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนสูง
ร.ต.ต. สุนทร นิจจอหอ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนสูง
ด.ต. สนิท ต่ายแยม้ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนสูง
ร.ต.ท. สัญญารัก จามน้อยพรม ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนสูง
ด.ต. นคร ยวุนิช ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนสูง
ร.ต.ท. ทวศัีกด์ิ พทิัก์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนสูง
ด.ต. ทะนง ศิลปะ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนสูง
ด.ต. อ านวย ตึกโพธิ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนสูง
ร.ต.ท. วศิน ฉตัรสอน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนสูง
ด.ต. พนั ส่ือกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนสูง
ด.ต. ประทีป ปัน่กลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนสูง
ร.ต.ต. นิตย์ รัตนสิงห์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนสูง
ด.ต. คม ยดุกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนสูง
ร.ต.อ. ชุมพล เยน็กลุ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนสูง
ร.ต.ท. สมบบูรณ์ จนัท า ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนสูง
ร.ต.ต. ทวปี ชุมศรี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนสูง
ร.ต.ท. ภาสพล บัตรประโคน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนสูง
จ.ส.ต. มานพ เผยกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนสูง
ส.ต.อ. ทวศัีกด์ิ จงกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนสูง
ร.ต.ต. สวง แรมจนัทึก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนสูง
พ.ต.ท. ธนกฤต พึง่นุสนธิ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนสูง
ร.ต.ท. ทนง วรทองหลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนสูง
ด.ต. สมชาย คงนอก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนสูง
ด.ต. สมบัติ ใหญ่กลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนสูง
จ.ส.ต. ศุภวทิย์ โพธิ์ชานนท์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนสูง
ด.ต. ภมูิแมน ตามตะขบ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนสูง
ด.ต. สุบิน ใหญ่กลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนสูง
ร.ต.ท. สนาม บุญกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนสูง
ร.ต.ต. มงคล สวยกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนสูง
ร.ต.ท. ชูชาติ เกยโนนสูง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนสูง
ด.ต. ประเสรริฐสุข ผกามาศ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนสูง
พ.ต.ท. แพร มุง่เขื่องกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนสูง
ด.ต. ไชยโชติ หลังสันเทียะ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนสูง
ด.ต. จตุรพงษ์ มณีมาศรัตน์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนสูง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. สมาน ล้ิมขนุทด ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนสูง
ด.ต. สมร โฮมจมุจงั ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนสูง
ร.ต.ต. ชาติชาย ปิยสันท์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนสูง
ด.ต.หญิง กาเหวา่ ขมุเกาะ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนสูง
ด.ต. กฤษติพจน์ วงัขนาย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนสูง
ด.ต. เดช ตับกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนสูง
ด.ต. สุวรรณ์ คล่องใจ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนสูง
พ.ต.ท. วศิณุ กรใหม่ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนสูง
จ.ส.ต. ถาวร งามจนัอดั ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนสูง
ด.ต. กฤษณะ จงกล ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนสูง
จ.ส.ต. อนุลักษณ์ เปร่ียมพมิาย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนสูง
พ.ต.ท. อภนิันท์ ปล้ืมมะลัง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนสูง
ด.ต. คณิศร บุณรงค์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนสูง
ร.ต.ท. โสวฒัน์ สุระเสน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนสูง
ร.ต.ต. เสนาะ ขอยา้ยกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนสูง
ส.ต.อ. กติติภมูิ แสงภติู ภ.จว.นครราชสีมา สภ.โนนสูง
พ.ต.อ. มงคล ภวูประภาชาติ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.กลางดง
พ.ต.ท. นิยม ฤทธิ์เล่ือน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.กลางดง
พ.ต.ท. นิพนธ์ ศิริอนันต์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.กลางดง
พ.ต.ท. ธรีะพงษ์ สาริกา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.กลางดง
พ.ต.ต. นพดล ติสันเทียะ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.กลางดง
พ.ต.ต. บุญชนะ พรประมินทร์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.กลางดง
ร.ต.อ. อคัรพงษ์ วรรณพงษ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.กลางดง
ร.ต.อ. ฐิติภมูิ์ พลอยหมืน่ไวย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.กลางดง
ร.ต.ท. ประพฤติ ฝอยส าโรง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.กลางดง
ร.ต.ท. ประเสริฐ แกว้ค าลา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.กลางดง
ร.ต.ท. สุรนาท นิตยค์ าหาญ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.กลางดง
ร.ต.ท. สมเกยีรต์ิ กล้ากระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.กลางดง
ร.ต.ท. ภคพล สมพงษ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.กลางดง
ร.ต.ท. ธารา ธนามิตรานนท์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.กลางดง
ร.ต.ท. วรุิฒิ บุญเสนา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.กลางดง
ร.ต.ท. ทนงศักด์ิ ยะสูงเนิน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.กลางดง
ร.ต.ท. วเิชียร เพชรสูงเนิน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.กลางดง
ร.ต.ท. นิรันดร พละศักด์ิ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.กลางดง
ร.ต.ท. ส าเริง ขอแช่มกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.กลางดง
ร.ต.ท. ภชูิชย์ ชดขนุทด ภ.จว.นครราชสีมา สภ.กลางดง
ร.ต.ต. ถนอม พมิพก์ติติวฒัน์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.กลางดง
ร.ต.ต. สุทธพิจน์ แกว้ดอนรี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.กลางดง
ร.ต.ต. กฤษณชาติ อาจอนงค์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.กลางดง
ร.ต.ต. อภทิักษ์ กาละจมู ภ.จว.นครราชสีมา สภ.กลางดง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. ณรงค์ ทรงแพทย์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.กลางดง
ร.ต.ต. พชิัย นกแกว้ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.กลางดง
ร.ต.ต. สมเกยีรติ สุบงกช ภ.จว.นครราชสีมา สภ.กลางดง
ร.ต.ต. สัจจวฒัน์ ผิวเมืองปัก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.กลางดง
ร.ต.ต. บุญส่ง ออ่นเอื้อมิตร ภ.จว.นครราชสีมา สภ.กลางดง
ร.ต.ต. อดุลย์ นิมิตรหมืน่ไวย์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.กลางดง
ด.ต. กฤศ ขอปล้องกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.กลางดง
ด.ต. อทิธวิตัร อนิธิ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.กลางดง
ด.ต. วรีะศักด์ิ ทองนาเพยีง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.กลางดง
ด.ต. นิยม คิรินทร์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.กลางดง
ด.ต. นรินทร์ เริงสูงเนิน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.กลางดง
ด.ต. สิริ เผือกนอก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.กลางดง
ด.ต. อทุิศ นาสวาสด์ิ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.กลางดง
ด.ต. ภชิาญพงศ์ ยวงกระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.กลางดง
ด.ต.หญิง เสาวลักษณ์ ฤทธเิดช ภ.จว.นครราชสีมา สภ.กลางดง
ด.ต. ทวชีัย อารีรมย์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.กลางดง
ด.ต. กรกฎ มนต์ทอง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.กลางดง
ด.ต. วสันต์ นามบุญ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.กลางดง
ด.ต. ปฏภิาณ สกลุโชติ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.กลางดง
ด.ต. สากล พลเหลา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.กลางดง
ด.ต. นรินทร์ การเร็ว ภ.จว.นครราชสีมา สภ.กลางดง
ด.ต. ชัชชัย วงศ์ศิริรักษ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.กลางดง
จ.ส.ต. สัญญา หน่วยกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.กลางดง
ส.ต.ต. ปรนันท์ แกว้ผง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.กลางดง
ส.ต.ต. จกัรกฤษณ์ เกง่สูงเนิน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.กลางดง
ส.ต.ต. พนัดพงษ์ แสงกงพลี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.กลางดง
ส.ต.ต. คุณภาพ ภญิโญพนัธ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.กลางดง
พ.ต.อ. บุญโปรด ประเสริฐศักด์ิ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองยาง
พ.ต.ท. ปรีชา สารถี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองยาง
พ.ต.ท. สวง มณีทิพย์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองยาง
พ.ต.ท. เทอครัฐ  จงจติชอบ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองยาง
พ.ต.ท. กอ้งพทิยา อภริมยช์วาล ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองยาง
พ.ต.ต. ประสิทธิ์ เกยีมา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองยาง
ร.ต.อ. ธนกฤต ฉลวยประทินกลุ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองยาง
ร.ต.ท. เสน่ห์ ชมฉมิพลี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองยาง
ร.ต.ท. ชาญชัย บุญทา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองยาง
ร.ต.ต. เนติภมูิ มณีปกรณ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองยาง
ร.ต.ท. สันชัย บุณยธรรมกลุ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองยาง
ร.ต.ท. นภดล ปรมัตถ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองยาง
ด.ต. สมพงษ์ อนิภู่ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองยาง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สุรศักด์ิ อมรดารารัตน์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองยาง
ด.ต. วนิัย ง้ิวทอง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองยาง
ด.ต. อเุทน นอนา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองยาง
จ.ส.ต. จกัรพนัธ์ ขาวสุข ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองยาง
ส.ต.อ. เนติโรจน์ ปิยะภริมยช์ัย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองยาง
ด.ต. ทรงสันต์ แจบไธสง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองยาง
ด.ต. ประยรู ข าพมิาย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองยาง
ด.ต. จริภทัร ลือโสภา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองยาง
ด.ต. ทวภิาค ทองสันเทียะ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองยาง
ส.ต.อ. ชาญณะรงค์ ดีสิงหบ์ุญ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองยาง
พ.ต.ท. กติติพงษ์ ถนอมสิน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สูงเนิน
พ.ต.ท. อาทิพย์ ซึมดอน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สูงเนิน
พ.ต.ท. พลัฏฐ์ เพยีรพทิักษ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สูงเนิน
พ.ต.ท. ธนภทัร เหล่าทะนนท์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สูงเนิน
พ.ต.ท. สุรวชั ราชรักษา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สูงเนิน
พ.ต.ท. สมชาย บุญโญปกรณ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สูงเนิน
พ.ต.ต. ตระการ ศักด์ิศรีกรม ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สูงเนิน
ร.ต.อ. สมบูรณ์ พมิพภ์กัดี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สูงเนิน
ร.ต.อ. สมทบ คูพนัดุง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สูงเนิน
ร.ต.อ. ส าราญ ธรรมวธุ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สูงเนิน
ร.ต.อ. ธงชัย กล้าหาญ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สูงเนิน
ร.ต.ท. ยทุธพงษ์ สมค าเพชร ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สูงเนิน
ร.ต.ท. ธนเดช ทิพยข์นุทด ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สูงเนิน
ร.ต.ท. สุทธิ ฉบัจนัทึก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สูงเนิน
ร.ต.ท. รัฐภากร ใจแสน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สูงเนิน
ร.ต.ท. ภมูิรัฐ พสุิทธิ์คุณวธุน์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สูงเนิน
ร.ต.ท. เอกชัย จนัทะลือ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สูงเนิน
ร.ต.ท. ทองคูณ วนัวชิิต ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สูงเนิน
ร.ต.ท. นิพนธ์ ลาดนอก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สูงเนิน
ร.ต.ท. สรายทุธ ทรายตะคุ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สูงเนิน
ร.ต.ท. ชนุดม เครือสิงห์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สูงเนิน
ร.ต.ท. สง่า ศรีสุข ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สูงเนิน
ร.ต.ท. ธารากลู หงส์จมุพล ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สูงเนิน
ร.ต.ต. สมศักด์ิ ศูนยก์ลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สูงเนิน
ร.ต.ท. โยฆฤญ กมลรักษ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สูงเนิน
ร.ต.ท. อ านาจ เผ่นจนัทึก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สูงเนิน
ร.ต.ท. ราชศักด์ิ ดอนเหนือ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สูงเนิน
ร.ต.ท. เกยีรติชาย เหนียวจนัทึก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สูงเนิน
ร.ต.ท. สมชาย หมวกหมืน่ไวย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สูงเนิน
ร.ต.ท. โภคิน วงัขนาย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สูงเนิน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. นิคม พนัธวงศ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สูงเนิน
ร.ต.ท. ชาติชาย บุญหนุน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สูงเนิน
ร.ต.ท. มานะชัย ทัพมี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สูงเนิน
ร.ต.ท. ประวติั วรรณวโิรจน์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สูงเนิน
ร.ต.ท. ธนวรรธน์ ภริตพรพนัธ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สูงเนิน
ร.ต.ท. ดนัย เฟือ่งทอง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สูงเนิน
ร.ต.ท. พงศ์เพชร คูณวฒันาพงษ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สูงเนิน
ร.ต.ต. วนัชัย บิงกระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สูงเนิน
ร.ต.ต. สุรินทร์ เผาะสูงเนิน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สูงเนิน
ร.ต.ต. วเิชียร ชมภกูลุ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สูงเนิน
ร.ต.ต. บรรจงศักด์ิ รอดกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สูงเนิน
ร.ต.ต. ประพนัธ์ อานไธสง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สูงเนิน
ร.ต.ต. ไพรัตน์ ท าดี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สูงเนิน
ร.ต.ต. สุชาติ พนัธโ์ยธี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สูงเนิน
ด.ต. วชิัย เพชรสูงเนิน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สูงเนิน
ด.ต.หญิง วาริศา นิม่สูงเนิน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สูงเนิน
ด.ต. ประสิทธิ์ ตะนัง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สูงเนิน
ด.ต. วทิยา จรัสศรี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สูงเนิน
ด.ต. สมเด็จ เรืองฤาชัย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สูงเนิน
ด.ต. ปรีชา สิงหท์อง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สูงเนิน
ด.ต. มะนัส ผงอว้น ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สูงเนิน
ด.ต. สุนทร กะการดี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สูงเนิน
ด.ต. ปิยะณัฐ เหระวนั ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สูงเนิน
ด.ต. อาทร แจง้สูงเนิน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สูงเนิน
ด.ต. บุญสม ตอบกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สูงเนิน
ด.ต. เกษม ขาวสุข ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สูงเนิน
ด.ต. พงศ์พฒัน์ ศุภนิตินันทน์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สูงเนิน
ด.ต. ประสาร ดุมใหม่ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สูงเนิน
ด.ต. สมนึก เกดิวชิิต ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สูงเนิน
ด.ต. กณัฑ์เอนก โหม่งสูงเนิน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สูงเนิน
ด.ต. วศิวชัร์ ปัสสาวะโท ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สูงเนิน
ด.ต. สมเกยีรติ แกว้มน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สูงเนิน
ด.ต. สมศักด์ิ เพชรแท้ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สูงเนิน
ด.ต. จมุพล สุวรรณปักษ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สูงเนิน
ด.ต. สุทธรัิกษ์ จา่ภา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สูงเนิน
ด.ต. ศักด์ิสิทธิ์ ตะนอพรม ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สูงเนิน
ด.ต. วโิรจน์ เดสูงเนิน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สูงเนิน
ด.ต. ถนอม สิทธขินุทด ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สูงเนิน
ด.ต. เฉลียว พณิฉมิพลี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สูงเนิน
ด.ต. สมประสงค์ โคทนา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สูงเนิน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ยอดรัก ไวยทรง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สูงเนิน
ด.ต. ขจร จติจะโป๊ะ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สูงเนิน
ด.ต. วษิณุ ประจง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สูงเนิน
ด.ต. ยทุธนา วชิานนท์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สูงเนิน
ด.ต. นิพล ทองดีนอก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สูงเนิน
ด.ต. ณัฐปกรณ์ จอมงูเหลือม ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สูงเนิน
ด.ต. สมชาย เคนตากแดด ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สูงเนิน
ด.ต. สมบัติ สินสวสัด์ิ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สูงเนิน
ด.ต. พศิิษฏส์รรค์ สุจณิณานนท์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สูงเนิน
ด.ต. กฤษฎา เพิม่สุขจติต์ิ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สูงเนิน
ด.ต. วรีะพล กาญจนพมิาย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สูงเนิน
ด.ต. วฒันา ค าขวา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สูงเนิน
ด.ต. สมศักด์ิ ทองประเสริฐ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สูงเนิน
ด.ต. จกัรี สุดวเิวก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สูงเนิน
ด.ต. สิทธชิัย ช านาญกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สูงเนิน
ด.ต. รุ่งเรือง ขนุสูงเนิน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สูงเนิน
ด.ต. สมบัติ อคัเสริญ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สูงเนิน
ด.ต. มานพ ปราณีตพลกรัง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สูงเนิน
ด.ต. ชัยณรงค์   สุทธากรณ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สูงเนิน
ด.ต. กฤษดา ศรีอทุัย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สูงเนิน
ด.ต. ชนินทร์ เหลาใหม่ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สูงเนิน
ด.ต. วรีะชัย พลเยี่ยม ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สูงเนิน
ด.ต. สัญชัย ชมตะคุ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สูงเนิน
ด.ต. ณรงค์ เจริญ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สูงเนิน
ด.ต. สมศักด์ิ ดวงสูงเนิน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สูงเนิน
ด.ต. นพรัตน์ เชิดเมืองปัก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สูงเนิน
ด.ต. สมชาย ชัยยะ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สูงเนิน
ด.ต. ณรงค์ศักด์ิ ปรึกษา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สูงเนิน
ด.ต. วรัิตน์ โดดสูงเนิน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สูงเนิน
ด.ต. อ าพล วงศ์สุวรรณ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สูงเนิน
จ.ส.ต. อนุสรณ์ เหง่ียมสูงเนิน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สูงเนิน
ส.ต.อ. กรกช รอดใหม่ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สูงเนิน
ส.ต.อ. เกยีรติศักดา รักชาติยิ่งชีพ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สูงเนิน
ส.ต.อ. เอกพนธ์ อนุตรวชิา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สูงเนิน
ส.ต.ต. ณัฐกติต์ิ กงัวานรัตนกลุ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สูงเนิน
ส.ต.ต. ศราวธุ ชุมสงค์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สูงเนิน
ส.ต.ต. ณัฐวฒิุ วงัเวยีง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สูงเนิน
ส.ต.ต. มรรควฒัน์ หมวกหมืน่ไวย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สูงเนิน
ส.ต.ต. ฉตัรนุพงศ์ ไลไธสง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.สูงเนิน
พ.ต.อ. ยงยศ พลเดช ภ.จว.นครราชสีมา สภ.มะเริง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. วรยทุธ พงษ์ตัน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.มะเริง
พ.ต.ท. ดิษยธ์นา ธญัญพชื ภ.จว.นครราชสีมา สภ.มะเริง
พ.ต.ท. วรีะพล ระเบียบโพธิ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.มะเริง
พ.ต.ท. สมาน เชาวม์ะเริง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.มะเริง
พ.ต.ท. เทวญั แทงเป้า ภ.จว.นครราชสีมา สภ.มะเริง
พ.ต.ท. ประจกัร กร ากระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.มะเริง
พ.ต.ต. มงคล คุปติศิริรัตน์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.มะเริง
ร.ต.ท. ชารินทร์ ขดัโพธิ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.มะเริง
ร.ต.ท. สมนึก สิริจอมพล ภ.จว.นครราชสีมา สภ.มะเริง
ร.ต.ท. ลือชัย วานิชย์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.มะเริง
ร.ต.ท. อฐัพงศ์ ขาวแกว้ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.มะเริง
ร.ต.ท. เกรียงศักด์ิ กระพีแ้ดง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.มะเริง
ร.ต.ท. ด ารง ชื่นส าโรง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.มะเริง
ร.ต.ท. ชวลิต บุรี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.มะเริง
ร.ต.ท. อดุม ศรีสันดา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.มะเริง
ร.ต.ท. สมชาย มงคลพทิักษ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.มะเริง
ร.ต.ต. มนู วงศ์นาค ภ.จว.นครราชสีมา สภ.มะเริง
ร.ต.ต. เชิดชัย กล่ินศรีสุข ภ.จว.นครราชสีมา สภ.มะเริง
ร.ต.ต. สุรสิทธิ์ ยมโพธิ์กลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.มะเริง
ด.ต. พรเทพ ทิศกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.มะเริง
ด.ต. คมสันต์ จนัทร์ล้ิม ภ.จว.นครราชสีมา สภ.มะเริง
ด.ต. จกัรกฤษณ์ ร่วมสุข ภ.จว.นครราชสีมา สภ.มะเริง
ด.ต. พายพั กองฟู ภ.จว.นครราชสีมา สภ.มะเริง
ด.ต. ศุภกฤษณ์ ทึมหนองปลิง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.มะเริง
ด.ต. ปภสัร์เอก ณัฐวรวลัญช์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.มะเริง
ด.ต. ธนนท์ ขอช่วยกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.มะเริง
ด.ต. สมคิด จมูตะคุ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.มะเริง
ด.ต. ยนืยง ทัพโยธา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.มะเริง
ด.ต. ไพรัช เผือดจนัทึก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.มะเริง
ด.ต. พจน์ กาญจนคช ภ.จว.นครราชสีมา สภ.มะเริง
ด.ต. สมบัติ พนูณรงค์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.มะเริง
ด.ต. อาคเนย์ เวสา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.มะเริง
ด.ต. ศรราม โพธิ์รอด ภ.จว.นครราชสีมา สภ.มะเริง
ด.ต. บุญธรรม ดวดกระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.มะเริง
ด.ต. ณัฐพล รัตนวเิศษ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.มะเริง
ด.ต. นิรัญ ฟงัสันเทียะ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.มะเริง
ด.ต. ธนา เพลิดดดอน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.มะเริง
ด.ต.หญิง วรรณภา นิลเกษม ภ.จว.นครราชสีมา สภ.มะเริง
ด.ต.หญิง อภสิรา ประจติร ภ.จว.นครราชสีมา สภ.มะเริง
จ.ส.ต. ก าธร จา่มมาตย์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.มะเริง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง จ.ส.ต. ภาสกร กระจงกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.มะเริง
จ.ส.ต. จ าลอง สุดตาชาติ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.มะเริง
ส.ต.ต. ชลธี ประเสริฐธรรม ภ.จว.นครราชสีมา สภ.มะเริง
ส.ต.ต. ถริายุ ปวณ์ีวฒัน์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.มะเริง
พ.ต.ต. เดชา เดชไทย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บ้านเหล่ือม
ร.ต.อ. อภสิิทธิ์ หมายเหนีย่วกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บ้านเหล่ือม
ร.ต.ท. ตรีทัชชาติ กจิโกศล ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บ้านเหล่ือม
ร.ต.ท. มนัส สุวรรณสะอาด ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บ้านเหล่ือม
ร.ต.ท. สมัย ทีทา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บ้านเหล่ือม
ร.ต.ท. ชัยวฒัน์ อดุรไสว ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บ้านเหล่ือม
ร.ต.ท. เบ็ญจางค์ พบัเกาะ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บ้านเหล่ือม
ร.ต.ท. ธวชัชัย บุญญพาพงศ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บ้านเหล่ือม
ร.ต.ท. พทัยา จติเจริญ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บ้านเหล่ือม
ร.ต.ต. ชาญชัย เถาหมอ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บ้านเหล่ือม
ร.ต.ต. สมเจตน์ วงศ์หรัิญกรชัย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บ้านเหล่ือม
ร.ต.ต. ธรรมศักด์ิ ทันเกษม ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บ้านเหล่ือม
ร.ต.ต. ศรชัย การนอก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บ้านเหล่ือม
ด.ต. ทวศิีล อภยันอก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บ้านเหล่ือม
ด.ต. พยงุ จมีกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บ้านเหล่ือม
ด.ต. สุขสันต์ ดาวโคกสูง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บ้านเหล่ือม
ด.ต. บรรจง ศรโคกกรวด ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บ้านเหล่ือม
ด.ต. ค านึง มาตทะวงษ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บ้านเหล่ือม
ด.ต. เหรียญทอง จนัทร์กอง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บ้านเหล่ือม
ด.ต. ไพรสน เกดิผล ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บ้านเหล่ือม
จ.ส.ต. พเิชษฐ หาญนอก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บ้านเหล่ือม
พ.ต.ท. อานุภาพ พรหมสาขา ณ สกลนคร ภ.จว.นครราชสีมา สภ.คง
พ.ต.ท. สุรัตน์ หงส์ชู ภ.จว.นครราชสีมา สภ.คง
พ.ต.ท. เอกราช อาจมนตรี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.คง
พ.ต.ท. วรวฒิุ นนตะสี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.คง
พ.ต.ท. สุทธพิงษ์ คบบัณฑิต ภ.จว.นครราชสีมา สภ.คง
พ.ต.ท. ปราการ กอปรสิรัพฒัน์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.คง
พ.ต.ท. ประดิษฐ์ ชมผา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.คง
พ.ต.ต. ยทุธพงษ์ ภมูิดินดิบ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.คง
ร.ต.อ. ยทุธนา ฤทธสินธิ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.คง
ร.ต.ท. เกยีรติศักด์ิ บุษยศ์รี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.คง
ร.ต.ท. อกุฤษ พุม่เฉี่ยว ภ.จว.นครราชสีมา สภ.คง
ร.ต.ท. คมิก มูลจนัทร์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.คง
ร.ต.ท. ณรงค์ ถะเกงิผล ภ.จว.นครราชสีมา สภ.คง
ร.ต.ท. ธวชัชัย เพช็รรัตน์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.คง
ร.ต.ท. ประชุม จนัทรสมบัติ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.คง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ขตัติยะ เขยีวอตุสา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.คง
ร.ต.ท. ทวชีัย อว้นสา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.คง
ร.ต.ต. แหล่ รวมครบุรี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.คง
ร.ต.ต. พเิชฏฐ์ ด้วงจมุพล ภ.จว.นครราชสีมา สภ.คง
ร.ต.ต. สมศักด์ิ เถยสูงเนิน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.คง
ร.ต.ต. ทองยอ้ย มีโพธิ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.คง
ร.ต.ต. ถนอม ชดกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.คง
ร.ต.ต. สรรเพชญ์ ศิริธรีพนัธ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.คง
ร.ต.ต. เพยีว ณรงค์นอก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.คง
ร.ต.ต. สมบูรณ์ ขาวหมืน่ไวย์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.คง
ร.ต.ต. นพรัตน์ รัตนวชิัย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.คง
ร.ต.ต. เอกวจัน์ จดันอก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.คง
ร.ต.ต. เสกสรร หวงัล้อมกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.คง
ด.ต. วเิชียร ยิ่งนอก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.คง
ด.ต. วฒิุพงษ์ เซ็นกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.คง
ด.ต. กฤษณะ สระแกว้ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.คง
ด.ต. ประเชิญ คงกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.คง
ด.ต. ชิษณุพงษ์ ขาวเมืองน้อย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.คง
ด.ต. วฒิุปรีชา นาดี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.คง
ด.ต. พนู ภบูาลี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.คง
ด.ต. อภเิดช กลับกระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.คง
ด.ต. ปิยะ ก ากระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.คง
ด.ต. วรีะ เกยโนนสูง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.คง
ด.ต. สิทธศัิกด์ิ บัวส าราญ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.คง
ด.ต. ไพทูล ประจติร ภ.จว.นครราชสีมา สภ.คง
ด.ต. ธวชัชัย มิตรสูงเนิน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.คง
ด.ต. รวมรัตน์ รัตนวชิัย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.คง
ด.ต. เศวต บุญประสม ภ.จว.นครราชสีมา สภ.คง
จ.ส.ต. วทิยา จองกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.คง
จ.ส.ต. สุวทิย์ ฮวดศรี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.คง
จ.ส.ต. วรพล ศรีอภยั ภ.จว.นครราชสีมา สภ.คง
พ.ต.ท. ยอด เกตุสม ภ.จว.นครราชสีมา สภ.วงัน้ าเขยีว
พ.ต.ต. สุพฒั ดารุนิกร ภ.จว.นครราชสีมา สภ.วงัน้ าเขยีว
ร.ต.อ. เชิดชัย ศรีเฉลิมศักด์ิ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.วงัน้ าเขยีว
ร.ต.ท. กมล การถาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.วงัน้ าเขยีว
ร.ต.ท. ธรีภทัร์ สีกดุเวยีน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.วงัน้ าเขยีว
ร.ต.ท. ศิวรักษ์ สีมาตย์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.วงัน้ าเขยีว
ร.ต.ท.หญิง สาลินีย์ บวกไธสง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.วงัน้ าเขยีว
ร.ต.ท. ยรรยง เทวโลก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.วงัน้ าเขยีว
ร.ต.ท. สุกจิ กตัโร ภ.จว.นครราชสีมา สภ.วงัน้ าเขยีว



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. รุ่งโรจน์ ฉมิานนท์วทิย์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.วงัน้ าเขยีว
ร.ต.ท. เนตร วนัตะคุ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.วงัน้ าเขยีว
ร.ต.ท. องอาจ บุบผามาลา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.วงัน้ าเขยีว
ร.ต.ท. ณรงค์ฤทธิ์ ถอ่นกิ่ง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.วงัน้ าเขยีว
ร.ต.ต. บุญเลิศ จาริอตุร์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.วงัน้ าเขยีว
ร.ต.ต. ประยรู ประกอบผล ภ.จว.นครราชสีมา สภ.วงัน้ าเขยีว
ร.ต.ต. พรีะยทุธ ชัยชนะ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.วงัน้ าเขยีว
ร.ต.ต. สวา่ง ขมุกระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.วงัน้ าเขยีว
ร.ต.ต. บ าเหน็จ มากบุญ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.วงัน้ าเขยีว
ด.ต. นวภมูิ ภกัดี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.วงัน้ าเขยีว
ด.ต. วราสิทธิ์ สุรภพพศิิษฐ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.วงัน้ าเขยีว
ด.ต. สมนึก ดอนสระน้อย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.วงัน้ าเขยีว
ด.ต. นนทกร พไิลกลุ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.วงัน้ าเขยีว
ด.ต. สุชาติ ไววอ่ง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.วงัน้ าเขยีว
ด.ต. ช านาญ กาญจนศรี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.วงัน้ าเขยีว
ด.ต. มานัด ไกรผักแวน่ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.วงัน้ าเขยีว
ด.ต. อศัวนิ ฝีปากเพราะ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.วงัน้ าเขยีว
ด.ต. บรรจบ ยศฉมิพลี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.วงัน้ าเขยีว
ด.ต. ปธกิร พรมทะเล ภ.จว.นครราชสีมา สภ.วงัน้ าเขยีว
ด.ต. บุญทัน ปักส าโรง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.วงัน้ าเขยีว
ด.ต. วโิรจน์ ช่วยสระน้อย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.วงัน้ าเขยีว
ด.ต. สมบัติ แช่มฉมิพลี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.วงัน้ าเขยีว
ด.ต. สมัคร วรธงไชย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.วงัน้ าเขยีว
ด.ต. สุวฒัน์ แสงภกัดี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.วงัน้ าเขยีว
ด.ต. ธนกฤต นาคสระน้อย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.วงัน้ าเขยีว
ด.ต. เสกสรร ไตยเวยีง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.วงัน้ าเขยีว
ด.ต. ประสาท แอดไธสง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.วงัน้ าเขยีว
ด.ต. อนันต์ ปล่ังวจิติร ภ.จว.นครราชสีมา สภ.วงัน้ าเขยีว
ด.ต. อนันต์ แนใหม่ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.วงัน้ าเขยีว
ด.ต. กฤษดา เฟือ่งทอง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.วงัน้ าเขยีว
ด.ต. พรอดุลย์ สวสัด์ิเดช ภ.จว.นครราชสีมา สภ.วงัน้ าเขยีว
ด.ต. รุ่งโรจน์ ยิ่งมีอยู่ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.วงัน้ าเขยีว
ด.ต. ค าจนัทร์ ภตูาเลิศ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.วงัน้ าเขยีว
ด.ต. สมเกยีรติ เบลเยี่ยม ภ.จว.นครราชสีมา สภ.วงัน้ าเขยีว
ด.ต. สมภาร โพธิ์วนั ภ.จว.นครราชสีมา สภ.วงัน้ าเขยีว
จ.ส.ต. สายชล ขนุศรี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.วงัน้ าเขยีว
ส.ต.อ. นัฐพล ยพุากิ่ง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.วงัน้ าเขยีว
ส.ต.อ. เกยีรติศักด์ิ ค าสกลุวงศ์ชื่น ภ.จว.นครราชสีมา สภ.วงัน้ าเขยีว
ส.ต.ต. พงศธร ภมูิสิทธิ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.วงัน้ าเขยีว
ด.ต.หญิง ชฎาพร อว่มขนัธ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.วงัน้ าเขยีว



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.ต. พลวฒัน์ ควนิรัมย์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.วงัน้ าเขยีว
ส.ต.ต. สุพรรณชัย แสงสวา่ง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.วงัน้ าเขยีว
ด.ต. พลรัฐ หอกกิ่ง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.วงัน้ าเขยีว
ด.ต. นิติสิทธิ์ ปิยะนาจ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.วงัน้ าเขยีว
ด.ต. อภชิาต ด ากฤษฎา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.วงัน้ าเขยีว
ด.ต. ชาญ เรไรสระน้อย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.วงัน้ าเขยีว
ด.ต. วถิี ทิพยว์โิรจน์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.วงัน้ าเขยีว
ด.ต. ธวชั พรดอน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.วงัน้ าเขยีว
ด.ต. ชัยนาท บุญปก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.วงัน้ าเขยีว
ด.ต. สมศักด์ิ ต้ังรักษ์วฒันากลุ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.วงัน้ าเขยีว
ร.ต.อ. วสิิฎฐ จงออ้มกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองบุญมาก
ร.ต.ท. สวรรค์ ทีเ่กาะ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองบุญมาก
ร.ต.ท. ธ ารงค์ศักด์ เฮงเจริญวฒิุวงศ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองบุญมาก
ร.ต.ต. ชัยณรงค์ รุกขสนธ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองบุญมาก
ร.ต.ท. ประมินทร์ ดวงกระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองบุญมาก
ร.ต.ท. นิคม มาตรา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองบุญมาก
ร.ต.ท. สมเกยีรติ ฉาบครบุรี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองบุญมาก
ร.ต.ท. สุกจิ สุวรรณสิงห์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองบุญมาก
ร.ต.ท. พรหมพริิยะ ควรกระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองบุญมาก
ร.ต.ท. ศุภชัย กร่ึมกระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองบุญมาก
ร.ต.ท. สมชาย คชสูงเนิน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองบุญมาก
ร.ต.ท. อนิทโชติ มนงูเหลือม ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองบุญมาก
ร.ต.ท. เด่นชัย ธรรมจนัทร์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองบุญมาก
ร.ต.ต. สระ บุญเกดิ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองบุญมาก
ร.ต.ท. วนิิจ รัตนสุข ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองบุญมาก
ด.ต. ชัยณรงค์ ต้ังศิริสกลุไทย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองบุญมาก
ด.ต. วราพงษ์ เกื้อกระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองบุญมาก
ด.ต. ธนวฒัน์ พดัสองชั้น ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองบุญมาก
ด.ต. สมศักด์ิ ทรวงโพธิ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองบุญมาก
ด.ต. วชัรพงษ์ ค้อนกระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองบุญมาก
ด.ต. สมชาย ประคองใจ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองบุญมาก
ด.ต. สุรวทิย์ พนูกระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองบุญมาก
ด.ต. อดุมศักด์ิ นุกจิ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองบุญมาก
ด.ต. ชูชาติ คู่กระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองบุญมาก
ด.ต. สุพรรณ ทองนาคมะดัน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองบุญมาก
ด.ต. เจสิทธพิล สมมุติ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองบุญมาก
ด.ต. รุ่งทวชีัย อิ่มออม ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองบุญมาก
ด.ต. ประดิษ อทุรส ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองบุญมาก
ด.ต. ทนงศักด์ิ นอใหม่ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองบุญมาก
ด.ต. วมิล โมกศิริ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองบุญมาก



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. กฤษฎา พาโพธิ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองบุญมาก
ด.ต. ถวลิ อทุาน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองบุญมาก
ด.ต. ประเสริฐ ชอบธรรม ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองบุญมาก
ด.ต. วเิชียร เปล่ียนกระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองบุญมาก
ด.ต. โสมนัส เทพโมง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองบุญมาก
ด.ต. ไกรศร บ ารุงศิลป์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองบุญมาก
ด.ต. เพยีร ขนุกระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองบุญมาก
ด.ต. อภเิชษฐ บัวแกว้ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองบุญมาก
ด.ต. วเิชียร คร่อมกระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองบุญมาก
ด.ต. จ ารัส สะแกทอง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองบุญมาก
ด.ต. บุญรุ่ง แต้กระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองบุญมาก
ด.ต. บุญเลิศ เปียสูงเนิน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองบุญมาก
ด.ต. ไพฑูรย์ ทรงธรรม ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองบุญมาก
ด.ต. สุวทิย์ อนิทร์รักษา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองบุญมาก
ด.ต. อทุัย บัวรัตน์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองบุญมาก
ด.ต. นิติธร ธรรมโชติ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองบุญมาก
ด.ต. นพวงศ์ ทรงจะโปะ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองบุญมาก
พ.ต.ท. ช่วงโชติ ขอพรกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองสรวง
พ.ต.ท. เฉลียว เกร่ินกระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองสรวง
ร.ต.ท. ภาคิน เฮียงราช ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองสรวง
ร.ต.ท. สมจติ เดิงขนุทด ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองสรวง
ร.ต.ท. สิทธิ สิทธิ์สูงเนิน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองสรวง
ร.ต.ท. เดช ปนสันเทียะ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองสรวง
ร.ต.ท. วโิรจ สอดโคกสูง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองสรวง
ร.ต.ท. นิธกิร ปักฉมิพลี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองสรวง
ร.ต.ท. สุรพนัธ์ ธะสุนทร ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองสรวง
ร.ต.ต. สมเกยีรติ น้อยเจริญ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองสรวง
ด.ต. ธนยศ ถนอมพลกรัง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองสรวง
ด.ต. รัตเชฏ เสมสูงเนิน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองสรวง
ด.ต. เชิงชั้น วงศ์วรรณมาศ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองสรวง
ด.ต. มานพ จติรักษา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองสรวง
ด.ต. ธรีวฒัน์ กลึงพดุซา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองสรวง
ด.ต. สุชาติ ยศรุ่งเรือง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองสรวง
ด.ต. มนตรี ต้ังอทุัยกลุ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองสรวง
ด.ต. เฉลิมพร พาขนุทด ภ.จว.นครราชสีมา สภ.หนองสรวง
พ.ต.อ. ปริญญา พรเดชาพพิฒั ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ขามทะเลสอ
พ.ต.ท. เกษตร วณิวนัก์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ขามทะเลสอ
พ.ต.ท. พชิัย เชิดชู ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ขามทะเลสอ
พ.ต.ท. ด ารง แสงพรม ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ขามทะเลสอ
พ.ต.ท. จติรกร โพธิ์ค า ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ขามทะเลสอ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท.หญิง อญัชลี กลุจติติโสภติ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ขามทะเลสอ
พ.ต.ต. สุภเวช ชูอาวธุ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ขามทะเลสอ
ร.ต.อ. ส าเร็จ กวา้งนอก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ขามทะเลสอ
ร.ต.อ. ประพฒั พฒุนิล ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ขามทะเลสอ
ร.ต.อ. กมล ศรีแกว้ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ขามทะเลสอ
ร.ต.ท. แสวง ช่วยสระน้อย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ขามทะเลสอ
ร.ต.ท. เกษม แรมสูงเนิน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ขามทะเลสอ
ร.ต.ท. ณัฐพร เขยีวเกษม ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ขามทะเลสอ
ร.ต.ท. พชิัย สุริสาร ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ขามทะเลสอ
ร.ต.ท. วชัรินทร์ แฉขนุทด ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ขามทะเลสอ
ร.ต.ท. ทองหล่อ ดอนไพรวลัย์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ขามทะเลสอ
ร.ต.ท. ธวฒิุ เขจรรักษ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ขามทะเลสอ
ร.ต.ท. สุพจน์ แสนประเสริฐ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ขามทะเลสอ
ร.ต.ท. จ าลอง แปรงกระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ขามทะเลสอ
ร.ต.ท. ขวญั เร้าสูงเนิน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ขามทะเลสอ
ร.ต.ท. นพดล ทยานันทน์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ขามทะเลสอ
ร.ต.ท. อ านวย ทองโคกกรวด ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ขามทะเลสอ
ร.ต.ท.หญิง ชญานิศ รัตน์ประโคน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ขามทะเลสอ
ร.ต.ต. ค าภร์ี จติสันเทียะ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ขามทะเลสอ
ร.ต.ต. ประพนธ์ บุญญาลักษณ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ขามทะเลสอ
ร.ต.ต. ค ารณ สายจนัทร์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ขามทะเลสอ
ร.ต.ต. จรวย สังขสุ์ข ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ขามทะเลสอ
ด.ต. กรินทร์โรจน์ ยงัสู.เนิน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ขามทะเลสอ
ด.ต. กฤชฐา ราชวงษ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ขามทะเลสอ
ด.ต. กฤษณะ อมัภวานนท์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ขามทะเลสอ
ด.ต. คนอง โพธิ์สูงเนิน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ขามทะเลสอ
ด.ต. คบพลัฎฐ์ กล่ินสุมาลย์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ขามทะเลสอ
ด.ต. จรูญ ไตรจอหอ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ขามทะเลสอ
ด.ต. เจริญศักด์ิ เรียงใหม่ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ขามทะเลสอ
ด.ต. เชน ค้าขาย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ขามทะเลสอ
ด.ต. ณัฐพล อนิทรก าแหง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ขามทะเลสอ
ด.ต. ณัฐพชัร์ ศรีพนม ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ขามทะเลสอ
ด.ต. ณัฐวฒิุ ป้องจตุัรัส ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ขามทะเลสอ
ด.ต. ถนอมเกยีรติ ใหญ่สูงเนิน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ขามทะเลสอ
ด.ต. แทนไท แทนพลกรัง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ขามทะเลสอ
ด.ต. ประมวล คลังคนเกา่ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ขามทะเลสอ
ด.ต. ปรีชา ทรงฤดี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ขามทะเลสอ
ด.ต. ผดุงศักด์ิ ศรีอภยั ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ขามทะเลสอ
ด.ต. พรีพงษ์ เรียงสันเทียะ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ขามทะเลสอ
ด.ต. ไพทูล โกสั้นเทียะ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ขามทะเลสอ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ภทัรเดช เจริญผาสุข ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ขามทะเลสอ
ด.ต. มานัด ชึขนุทด ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ขามทะเลสอ
ด.ต. วนัชัย ปรางค์สูงเนิน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ขามทะเลสอ
ด.ต. วรัิช มาลัย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ขามทะเลสอ
ด.ต. ศุภชัย พฒุกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ขามทะเลสอ
ด.ต. สมบัติ คูณขนุทด ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ขามทะเลสอ
ด.ต. สมพงษ์ ถกึสูงเนิน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ขามทะเลสอ
ด.ต. สมพร วชุรัตน์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ขามทะเลสอ
ด.ต. สมศักด์ิ สุขภริมย์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ขามทะเลสอ
ด.ต. ส าราญ แนบพดุซา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ขามทะเลสอ
ด.ต. สุทธศัิกด์ิ ศรีพลกรัง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ขามทะเลสอ
ด.ต. สุวศิิษฏ์ รุ้งสันเทียะ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ขามทะเลสอ
ด.ต. โสภติ พรมจนัทร์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ขามทะเลสอ
ด.ต. อนิรุทธ์ นากกระแสร์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ขามทะเลสอ
ด.ต.หญิง ศิรินทร์ทิพย์ สวสัด์ินาที ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ขามทะเลสอ
จ.ส.ต. ณรงค์เดช โถกสูงเนิน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ขามทะเลสอ
พ.ต.ท. นพดล ทุนทวศีีลศักด์ิ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวใหญ่
พ.ต.ท. พงษ์ศักด์ิ บุญด าเนินพานิช ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวใหญ่
พ.ต.ท. วริะ พรายอนิทร์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวใหญ่
พ.ต.ท. นพพสิษฐ์ จ าปารัตน์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวใหญ่
พ.ต.ต. วษิณุ แวดอดุม ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวใหญ่
ร.ต.อ. สุพจน์ ค ามาเร็ว ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวใหญ่
ร.ต.ท. ประสิทธิ์ สมัยกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวใหญ่
ร.ต.ท. ถาวร จนัทะคัด ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวใหญ่
ร.ต.ท. นิรุจน์ วงษาศิริ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวใหญ่
ร.ต.ท. สมชาติ ปักกะสัง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวใหญ่
ร.ต.ท. ปานพรต เอี่ยมมีศรี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวใหญ่
ร.ต.ท. บุญร่วม ฟอ้นตะคุ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวใหญ่
ร.ต.ท. สมผล เริงรัง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวใหญ่
ร.ต.ท. แสวง ค าแหง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวใหญ่
ร.ต.ท. นุกลู จนัทร์พว่ง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวใหญ่
ร.ต.ท. สมเดช กนุอก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวใหญ่
ร.ต.ท.หญิง ลักษณมี ยาโน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวใหญ่
ร.ต.ท. พยงุศักด์ิ ยงักลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวใหญ่
ร.ต.ท. ประเสริฐ โชโตวงษ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวใหญ่
ร.ต.ท. พนัธศั์กด์ิ คล้ายนาค ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวใหญ่
ร.ต.ท. วโิรจน์ จอมมะรุม ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวใหญ่
ร.ต.ท. คุณากร โพธิ์ขี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวใหญ่
ร.ต.ท. เกยีรติศักด์ิ บุญมา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวใหญ่
ร.ต.ท. อ าพล ดีสวน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวใหญ่



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. เสาร์แกว้ แสนค าเป็ง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวใหญ่
ร.ต.ท. จเร ผาริการ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวใหญ่
ร.ต.ท. ชาลี โพธิ์สอน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวใหญ่
ร.ต.ท. สุรพล โพธิ์ศรี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวใหญ่
ร.ต.ท. รัฐพล พนัจนัทึก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวใหญ่
ร.ต.ท. เทพเจริญ รุณเจริญ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวใหญ่
ร.ต.ท. ประวติั ทองมา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวใหญ่
ร.ต.ท. วฒันา พมิพช์ารีย์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวใหญ่
ร.ต.ท. วรายทุธ์ โคตรชมภู ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวใหญ่
ร.ต.ท. ค าพนัธ์ ค าแสวง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวใหญ่
ร.ต.ท. กจิภาคิน ต้ังชนะชัยกลุ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวใหญ่
ร.ต.ท. ธนาวฒัน์ รักงามใจ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวใหญ่
ร.ต.ท. พนัทอง แสนค า ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวใหญ่
ร.ต.ต. สมัย บัวเทศ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวใหญ่
ร.ต.ต. ปราสาท แหมไธสง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวใหญ่
ร.ต.ต. ประจกัษ์ อนิภู่ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวใหญ่
ร.ต.ต. หนูเทียม ศิริมนตรี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวใหญ่
ร.ต.ต. อารยะ นาโสก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวใหญ่
ด.ต. บุญมา ประกอบแกว้ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวใหญ่
ด.ต. สมพงษ์ งามอาการ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวใหญ่
ด.ต. พนม นวลละออง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวใหญ่
ด.ต. ชาญวทิย์ ลิไธสง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวใหญ่
ด.ต. มาโนชย์ ลอวเิศษ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวใหญ่
ด.ต. นิวติั ปุกจิ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวใหญ่
ด.ต. บัญญัติ ประจง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวใหญ่
ด.ต. พงษ์ศักด์ิ มเหศักด์ิ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวใหญ่
ด.ต. จ านงค์ ชอบขยนั ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวใหญ่
ด.ต. ปกาสิต ศรีอภยั ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวใหญ่
ด.ต. สมปอง พมิพตี์ขอ้ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวใหญ่
ด.ต. บุญเชิด โพธิ์ข า ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวใหญ่
ด.ต. สมพงษ์ เฉื่อยกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวใหญ่
ด.ต. วริะศักด์ิ โคตรวนัทา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวใหญ่
ด.ต. อ านาจ เผือกกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวใหญ่
ด.ต. จรุงศักด์ิ ศรีเหม่น ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวใหญ่
ด.ต. เกษม หนากลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวใหญ่
ด.ต. บุญเลิศ บรรดาศักด์ิ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวใหญ่
ด.ต. พนาเวศ กลุอปุฮาด ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวใหญ่
ด.ต. วโิรจน์ ใจเมือง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวใหญ่
ด.ต. วชิาญ หมัน่สระเกษ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวใหญ่
ด.ต. พเิชษฐ์ หนุสูงเนิน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวใหญ่



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. บุญสาร สาฆะ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวใหญ่
ด.ต. บุญธรรม จติรนอก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวใหญ่
ด.ต. อ านาจ โคมพมิาย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวใหญ่
ด.ต. ณรงค์ฤทธิ์ นาดี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวใหญ่
ด.ต. ยทุธภมูิ โพนเพง็ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวใหญ่
ด.ต. ไพรัตน์ ยิ้มแยม้ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวใหญ่
ด.ต. ยทุธนากร ชาญนอก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวใหญ่
ด.ต. พนมพร โสภาบุตร ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวใหญ่
ด.ต. อทุัย แกมกระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวใหญ่
ด.ต. มนตรา ทองโปร่ง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวใหญ่
ด.ต. พฒันา ธรรมธร ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวใหญ่
ด.ต. อทิธพิล ยะโสธร ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวใหญ่
ด.ต. สุรศักด์ิ ศรียางนอก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวใหญ่
ด.ต. ช านิ เมืองศรี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวใหญ่
ด.ต. วทิูล แสงนอก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวใหญ่
ด.ต. ประดิษฐ์ สิงหโ์นนเชือก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวใหญ่
ด.ต. มงคล จมีกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวใหญ่
ด.ต. ศิลประกอบ แกง่อนิทร์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวใหญ่
จ.ส.ต. วรีะพงษ์ สงสุระ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวใหญ่
ด.ต. วชิระ อนิทรอมัพร ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวใหญ่
ด.ต. อดุลย์ สวนดี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวใหญ่
ส.ต.อ. ชาติชาย แหมไธสง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวใหญ่
พ.ต.ท. ประดิษฐ์ วรรณะ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวใหญ่
ร.ต.อ. บัญชา ประจง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวใหญ่
ด.ต. ชลภทัร ค าศิลา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวใหญ่
ด.ต. พนัธกานต์ ศรีรักษา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวใหญ่
ด.ต. ธวชัชัย วศิิษฐ์วฒิุกลุ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวใหญ่
ด.ต. มานะ หมวกหมืน่ไวย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวใหญ่
ร.ต.ท. สุภาพ สินนอก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวใหญ่
ด.ต. สอนไชย ค ามุข ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวใหญ่
ด.ต. สนอง เขม็ทอง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวใหญ่
ด.ต. บุญจนัทร์ การบรรจง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวใหญ่
ด.ต. ณัฐกจิ เพง็ทองหลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวใหญ่
ร.ต.ท.หญิง บรรจง ธรรมธร ภ.จว.นครราชสีมา รรท.สภ.บัวใหญ่
ด.ต. สุพษิ วงกฎ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวใหญ่
ด.ต. อทุิศ สาอตุม์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บัวใหญ่
ร.ต.ท. ปรีชา รักทรง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พมิาย
ร.ต.ต. สุรพงษ์ พงษ์เสถยีรรังษี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พมิาย
ร.ต.ท. เฉลิมชัย ธรีธญัปิยศุภร ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พมิาย
ด.ต. สุรจติร์ คล่องชอบ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พมิาย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. โกวทิย์ มะระเว ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พมิาย
ด.ต. อรุณ ชังชั่ว ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พมิาย
ร.ต.ท. อนุศิษฎ์ เคล้ากระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พมิาย
ด.ต. สมบุญ ฟุง้พมิาย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พมิาย
ด.ต. สันติ เกดิสุข ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พมิาย
ด.ต. สุรสิทธิ์ เหล็กกรุง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พมิาย
ส.ต.อ. พงศกร ถา่ยสูงเนิน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พมิาย
ด.ต. อ านาจ บัวแกว้ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พมิาย
ร.ต.ต. เผด็จ ภมูิภกัด์ิ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พมิาย
ร.ต.ท. ภทัรโชค มาไพล ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พมิาย
พ.ต.ท. ไกรสร เยี่ยมมโน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พมิาย
ร.ต.อ. เรืองสิทธิ์ ศรีแกว้มณีโชติ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พมิาย
ด.ต. บดินทร์เดช เนตรวเิศษ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พมิาย
ร.ต.ต. เพชร บุญทวี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พมิาย
ร.ต.ท. สุพรรณโรจน์ อิ่มวเิศษ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พมิาย
ด.ต.หญิง ปณิตา ม่วงพมิาย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พมิาย
ด.ต. กฤษณะพงษ์ การบรรจง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พมิาย
ด.ต. วรีภทัร เกาะสังข์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พมิาย
ด.ต. ส าราญ เผดิมผล ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พมิาย
ด.ต. โชติพงศ์ พลนรา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พมิาย
ด.ต. ศิโรตม์ คู่พมิาย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พมิาย
ด.ต.หญิง น้อมจติ ประเสริฐพงษ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พมิาย
ร.ต.อ. วรีะชัย เล้าสุริพงศ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พมิาย
ด.ต. ประชิด พนูแสง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พมิาย
ด.ต. โกเมศ ปุกสันเทียะ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พมิาย
ด.ต. สุรนาท หล้ามเหศักด์ิ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พมิาย
ด.ต. วนิัย จงสูงเนิน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พมิาย
ร.ต.ต. ช่วย ร่มรุกข์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พมิาย
ด.ต. อนุวฒัน์ ค าพรมมาภรัิกษ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พมิาย
ด.ต. ชุมพร เอี่ยมมา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พมิาย
ร.ต.ท. บุญส่ง คร่ าสุข ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พมิาย
ด.ต. ประศาสตร์พร ศรีเขยีว ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พมิาย
ร.ต.ท. เพทาย เสตะพยคัฆ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พมิาย
ด.ต. ทักษิณ ทองปลิว ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พมิาย
ด.ต. ศิรินันท์ แนบกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พมิาย
ร.ต.ท. วรีะชน ปะโคทัง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พมิาย
พ.ต.ต. สิทธชิัย ภาวจนัทึก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พมิาย
ด.ต. วรีชัย ชาวสวน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พมิาย
ด.ต. นิยม มณีแสง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พมิาย
ร.ต.ท. ปัญญา แสงสุระ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พมิาย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. สุรเชษฐ์ เมธานันทิวรรช ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พมิาย
พ.ต.ท. เด่นชัย ช านาญในเมือง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พมิาย
พ.ต.อ. สมัย จะเรียมพนัธ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พมิาย
พ.ต.ท. ศักด์ิธนา แจง้ไพร ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พมิาย
ร.ต.ท. ววิฒัน์ จพุมิาย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พมิาย
ด.ต. สมทัย ตู้สะกาด ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พมิาย
ร.ต.ต. สมพร สุขคงพะเนาว์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พมิาย
ร.ต.ต. ชาญณุกติต์ิ ชัยกาศ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พมิาย
ร.ต.ท. สุวกฤษฏิ์ พมิพจ์นัทร์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พมิาย
ร.ต.ท. อทุัย เรืองทา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พมิาย
ด.ต. ประชัน สาภยัพร ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พมิาย
ด.ต. บริรักษ์ ระเบียบนา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พมิาย
ร.ต.ท. สมศักด์ิ แกว้พมิาย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พมิาย
ด.ต. ทนงศักด์ิ ไชยปันดิ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พมิาย
พ.ต.ท. วทิยา บุญวนั ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พมิาย
ด.ต. ณรงค์ศักด์ิ บ ารุงนา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พมิาย
ร.ต.ท. สุวทิย์ พทิักษ์ธานินทร์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พมิาย
ด.ต. ทัศนัย เวลาดี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พมิาย
ร.ต.อ. วรวฒิุ ในกระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พมิาย
ด.ต. พนมวนั กญัหา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พมิาย
ด.ต. ชัยรินทร์ วงศ์รักษา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พมิาย
ด.ต. เสริมเกยีรติ ทิมกระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พมิาย
ส.ต.อ. วษิณุ กลุงูเหลือม ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พมิาย
ร.ต.ท. สมาน บุญเพชร ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พมิาย
ด.ต. กา้น โมกมะเริง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พมิาย
ร.ต.ท. สมหมาย แงดสันเทียะ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พมิาย
พ.ต.ท. สุชน ซุ่มทองหลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พมิาย
ด.ต. ชัยณรงค์ แสงออ่น ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พมิาย
ร.ต.ต. บรรจง รัตนา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พมิาย
ร.ต.ต. สุชาติ เนียมกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พมิาย
พ.ต.อ. ด ารงศิลป์ ดวงกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
พ.ต.อ. อรชุน รักสกลุพวิฒัน์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
พ.ต.ท. ชมเพลิน ธวิงศ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
พ.ต.ท. ณภทัรพงศ์ สมใจ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
พ.ต.ท. ณัฐวฒิุ บุญสิงห์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
พ.ต.ท. ธนภทัร เหล่าทะนนท์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
พ.ต.ท. ธรณ์เทพ ประคองกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
พ.ต.ท. ภทัราวธุ สีหะ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
พ.ต.ท. ไมตรี กองสุข ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
พ.ต.ท. สมเงิน คู่ตระกลู ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. สุพล สุราวธุ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
พ.ต.ท. สายญั แบ่งสันเทียะ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
พ.ต.ต. กฤษณชัย ขนัอาสา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
พ.ต.ต. พงษ์พร เกตุพละ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
พ.ต.ต.
หญิง

วสิาสิริ เกยีรติวลัิย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
พ.ต.ต. โกสินทร์ สะอาดวงศ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
พ.ต.ต. เจนจริา เรืองสินทรัพย์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
พ.ต.ต. ชินภานุ จติอามาตย์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
พ.ต.ต. ศิริวฒัน์ เรียมศิริ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
พ.ต.ต. อดุร ขดัแกว้ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
พ.ต.ต. สังเวยีน ตรวจนอก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ร.ต.อ. เดชากลุ รณรงค์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ร.ต.อ. นิรันดร์ ถวลัยภ์วูนาถ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ร.ต.อ. พงศกร เบียดกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ร.ต.อ. อมรเทพ สมบูรณ์ถานะ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ร.ต.อ. โกวทิย์ ศรีพบิูลย์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ร.ต.อ. จ ารัส โพธิ์อนิทร์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ร.ต.อ. นครินทร์ ศรีอคัรวเินต ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ร.ต.อ. ประยรู ศรีอนิทร์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ร.ต.อ. สุทธรัิกษ์ ลัคนาลิขติ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ร.ต.อ. เอกสิทธิ์ พลงาม ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ร.ต.ท. กฤต ปุนณศิริ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ร.ต.ท. กติติ สอดโคกสูง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ร.ต.ท. คะนึง ชนิดไทย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ร.ต.ท. ฉลอง แกว้จอหอ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ร.ต.ท. นิติพงศ์ โรจนวรรธพงศ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ร.ต.ท. บุญเพง็ โชตินิกร ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ร.ต.ท. ศิริชัย ตรงด่านกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ร.ต.ท. สมนึก ผลทรัพย์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ร.ต.ท. สมบุญ คู่ตระกลู ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ร.ต.ท. สมศักด์ิ ฤทธิ์ไธสง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ร.ต.ท. อ านวย สิมณี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ร.ต.ท. กวนิทัต ภคัธนพงษ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ร.ต.ท. เฉลียว เจริญสุข ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ร.ต.ท. ชัยพล คงขนุทด ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ร.ต.ท. ชูชาติ ชื่นชม ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ร.ต.ท. ชูศักด์ิ รัตนพนัธ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ร.ต.ท. ณัฐภทัร วงศ์ววิฒันากร ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ร.ต.ท. ณัฐสิทธิ์ จา่มมาตย์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ร.ต.ท. เดชา อนัทอง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. นนท์วศิิษฐ์ กฤษณะสุวรรณ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ร.ต.ท. นิพล ภมูิประหมัน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ร.ต.ท. บุญเลิศ นาคใหม่ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ร.ต.ท. ประดิษฐ์ ออ่นดี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ร.ต.ท. วชัระ ตาเกดิ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ร.ต.ท. วฒันพงษ์ บุราคร ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ร.ต.ท. วรัิช สิงหโ์ตแกว้ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ร.ต.ท. วรัิตน์ สมบัติ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ร.ต.ท. วโิรจน์ ธนาพรวฒันะ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ร.ต.ท. ศรสมัย ผอนนอก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ร.ต.ท. ศราวฒิุ หมูแ่สนกอ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ร.ต.ท. สมบัติ ออมแกว้ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ร.ต.ท. สมประสงค์ หสัดิน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ร.ต.ท. สมมาตย์ กระฉอดนอก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ร.ต.ท. สมวงศ์ ผางสระน้อย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ร.ต.ท. สัมฤทธิ์ จตุัรัสกลุ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ร.ต.ท. ส าเริง คมเหล็ก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ร.ต.ท. สิงห์ บ ารุงบุรี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ร.ต.ท. สุเทพ ฉายพมิาย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ร.ต.ท. สุริยน ทองค า ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ร.ต.ท. สุวรรณชัย ทรงสวรรณ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ร.ต.ท. อนนต์ สาจนัทึก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ร.ต.ท. ถนอม การบรรจง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ร.ต.ท. วรีะชน ปรากฎมาก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ร.ต.ท. อศันัย สิมสีดา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ร.ต.ต. เกยีรติ เรืองพชิิต ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ร.ต.ต. จริวฒัน์ ผัวผ่อง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ร.ต.ต. บรรจง พวงเกาะ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ร.ต.ต. ประทีป ทวผีล ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ร.ต.ต. ไพทูรย์ บือขนุทด ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ร.ต.ต. มนัส มาสันเทียะ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ร.ต.ต. แกว้ ขบัผักแวน่ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ร.ต.ต. ฉตัรพล เผ่นโผน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ร.ต.ต. เฉลา ชุ่มวงษ์จนัทร์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ร.ต.ต. โชติ พตัรสระน้อย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ร.ต.ต. ณรงค์ ปานบุญ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ร.ต.ต. เด่น กล้าหาญ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ร.ต.ต. เทีย่ง ภูล่ าพงษ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ร.ต.ต. ประกอบ เชื้อทอง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ร.ต.ต. ประกอบ บุญปลูก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. ประทีป แป้นกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ร.ต.ต. ประพนัธ์ บุญโต ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ร.ต.ต. วเิชียร ผาดี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ร.ต.ต. วโิรจน์ มาตโคกสูง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ร.ต.ต. วรีะพล มานะดี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ร.ต.ต. วฒิุนันท์ สร้อยศุภเศรษฐ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ร.ต.ต. สมพงษ์ แหวนจะโป๊ะ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ร.ต.ต. สุภาพ ทองพนู ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ร.ต.ต. ไสว จารุนิตย์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ร.ต.ต. อนุสรณ์ วรรณโชติ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ร.ต.ต. อานนท์ ผ่านกระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต.หญิง นันทกา เต็งกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต.หญิง ภทัราภรณ์ จลุกะรัตน์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. กติติ พรหมพนัธใ์จ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. กติติพล พลเยี่ยม ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. เกริกกฤษฎิ์ มัสยอมัพาสกลุ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. เกษ โภคาแสง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. คณุภนัฑ์ พทิยภวูไนย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. จรัญ จนัทร์ขา้งแรม ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. ทวปี ทวผีล ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. ทองค า ปานสูงเนิน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. ธงชัย อุ่นแดง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. ธวชัชัย เสาเวยีง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. นนท์พสิิษฐ์ สินธชุัย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. นิมนต์ ช านินอก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. นิวฒัน์ งุมเกาะ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. ประดิษฐ์ สวยกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. ประทีป หลอดค า ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. ผดุงศิลป์ ล้อดงบัง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. พเิชษฐ์ หงส์ยนต์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. พบิูล ยทุธกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. พรีะพล ปัญจะมาตย์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. พชุชง บุญเกษมชูโชติ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. พฒิุพงศ์ ฟองสันเทียะ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. ไพโรจน์ สุพรรณกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. ไพวนั หวานจติต์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. มนต์ชัย นราจนัทร์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. มนูญ บรรณกจิ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. มังกร ศิริงาน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. มานพ สัตยซ่ื์อ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. มาแนบ ชัยสูงเนิน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. รัฐพชัร์ สิริทรงศักด์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. รัฐภมูิ มุงรัง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. วรุธ อธเิตโชกลุ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. สถาพร มานอก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. สถติยท์รวง ลาภใหม่ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. สมเดช กองสันเทียะ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. สมพงศ์ ชูใจ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. สมพงษ์ สถติวฒันวโิรจน์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. สมพร เกดิไชยะ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. สมรักษ์ ถา่ยสูงเนิน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. สมานมิตร นวลงาม ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. สุริยา โรพนัดุง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. อดิศักด์ิ ประกอบกลุ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. อนันต์ พฒุสระน้อย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. อทิธ์ เงิมสันเทียะ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. โอฬาร คู่ตระกลู ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต ธนวฒัน์ องัสุทธิ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต ปรียนันท์ ดีราชรัมย์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต วธุธิ ยายรัิมย์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต อนุชา นาถมทอง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต เอนก เขตงูเหลือม ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต.หญิง จรีณา ไล้เลิศ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. กรภทัร รัตนาพนัธ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. กฤชเพชร ปรัสพนัธ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. ก าจร นันตา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. กติติพศ ไขทะเล ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. คมสันต์ สอนบุญมา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. จ านงค์ จงน้อมกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. ฉตัรชัย โกกลางดอน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. ชนะศึก ภารสุวรรณ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. ชม ออ่นโคกสูง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. ชัยธวชั คอนพดุซา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. ช านาญ เหล็กโคกสูง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. ชูศักด์ิ ดอนกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. ณัทกร ถมจอหอ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. เดโช โรพนัดุง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. ทนงศักด์ิ ศรีอุ้มสุข ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. ทรงวฒิุ คุณโน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. ทินกร ถิ่นเดิม ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ธนพล ชื่นดวงพทิักษ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. ธวชัชัย ทิพยเ์จริญ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. นิกร สอดโคกสูง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. นิติรักษ์ ฟกักระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. นิรุทร พนมรัตน์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. บัณฑิต กลสูงเนิน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. บัลลังก์ ชาตยธรรม ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. บ านาญ ถนอมเขต ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. ประทีป ดวงขวญั ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. ประทีป หวงัยงกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. ประยรู ปนสันเทียะ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. ปัญญาวฒิุ เดชดี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. พรชัย พงษ์พพิฒัน์วฒันา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. พล โหนกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. พะยอม แซะจอหอ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. พฒันา ววิาโค ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. พฒฺุพฒัน์ โพธิ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. ไพฑูรย์ ผ่องพนู ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. ไพโรจน์ โชตินอก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. ภาสกร ฟกัออ่น ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. มงคล สงวงศักด์ิ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. มัชฌิมา บุญเคหา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. เมษา บุญเรืองฤทธิ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. วชัรพล ศรีโพธิ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. วนัชัย พรวเิศษศิริกลุ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. วนัชัย มงคลชาติ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. วเิชียร จดัเกาะ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. วเิชียร ทิพยฉ์มิพลี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. วทิยา ศรีจนัทึก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. วรีะ พนิิจพงษ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. วรีะสิงห์ วงศ์หล้า ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. ศิริ หงส์สี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. สงกรานต์ ดวงใจ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. สมบุญ กา๋เร็ว ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. สมศักด์ิ มุง่เขื่องกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. สรพงษ์ กลัยาณรุจ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. สัณหพ์วชิญ์ ฤทธขินัธ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. สามชัย แพเกาะ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. สายยนัต์ จงกลรัตน์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. ส าราญ หลอดทอง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สุทัศน์ ปล้ ากลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. สุนทร พรมกนั ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. สุพจน์ ทองค าพนัธ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. สุริยนัต์ วงศ์วฒันไพศาล ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. สุวจัชัย ฟุก่ระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. อดุร โพธิ์นอก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. เอกพงษ์ ปะนาโส ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต กติติศักด์ิ รูปอว้น ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต ทวศัีกด์ิ เปล่งกระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต วรัิตน์ หงวนกระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต สมภาษณ์ นพพลกรัง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต ส าโรจน์ พเิศษฤทธิ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. สุชาติ ชัยดิเรก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. ศิรเมศร์ ทิพยศรจริะโชติ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. เอนก อ าภยั ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. ส าราญ ชื่นโพธิ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. สุวจัชัย ฟกูระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. วนัชัย วาณิชตระกลู ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. ธนาจวบ กิ่งนอก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. สุรพล ศรีศักด์ินอก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. วชิรพนัธ์ ทวชีาติ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. อ านาจ ช่างเกวยีน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. พศวร์ี เผินกระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต อบุล อดุมพล ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
จ.ส.ต. เทพฤทธิ์ เจริญศิริ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
จ.ส.ต. ยทุธนา พรหมบุตร ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
จ.ส.ต. วฒิุพนัธ์ แอบจนัทร์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
จ.ส.ต. ศักดา เงาะสนาม ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
จ.ส.ต. ศิวาณัฐ จนัทร์ทรงกรด ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
จ.ส.ต. สันติ กองมะเริง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
จ.ส.ต. เอกชัย สุวรรณปัญญา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ส.ต.อ.หญิง กรรณิกา โชตินอก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ส.ต.อ. นัฑดนัย ทองพนู ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ส.ต.อ. ยศพทัธ์ มรกต ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ส.ต.อ. สุพจน์ พงทะเล ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ส.ต.อ. สุรพงษ์ ทัง่ทอง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ส.ต.ต. วชัรวทิย์ เมืองจนัทร์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ส.ต.ต. อดิศักด์ิ บุดดี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ส.ต.ต. อสิรพงษ์ อนิทรก าแหง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา
ด.ต. จ าลอง นาระสระน้อย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปักธงชัย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. สมชัย ดีสุวรรณ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปักธงชัย
ด.ต. ทวศัีกด์ิ ผะเผิน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปักธงชัย
ด.ต. ประทีป นาพณิ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปักธงชัย
ร.ต.ต. เกยีรติศักด์ิ โยลัย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปักธงชัย
ร.ต.ต. สมฤกษ์ วนัละพนั ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปักธงชัย
ด.ต. ประธาน ทราบพรมราช ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปักธงชัย
ร.ต.ท. วเิชียร สิงขรณ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปักธงชัย
ร.ต.อ. วฒันา ในพรมราช ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปักธงชัย
พ.ต.ท. ขวญัเมือง โกสุมา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปักธงชัย
พ.ต.ท. ชาติชาย เริยมศิริ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปักธงชัย
ร.ต.ท. วรีะชัย สามาอาพฒัน์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปักธงชัย
พ.ต.ท. ร่วม กลีบกลางดอน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปักธงชัย
ร.ต.ท. วชัระ หอมสมบัติ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปักธงชัย
ด.ต. ยทุธนา ไวงาน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปักธงชัย
ด.ต. เทียนชัย สีสิน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปักธงชัย
ด.ต. ผดุงศักด์ิ แกว้วเิศษ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปักธงชัย
ด.ต. ชวลัวทิย์ รัตนมงคล ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปักธงชัย
ด.ต. สุเมธ เคราะกิ่ง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปักธงชัย
ด.ต. มะรอโซ วาเต๊ะ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปักธงชัย
ส.ต.อ. ชาตรี ไวยศรี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปักธงชัย
ส.ต.ต. พงศ์มนัส นามสาย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปักธงชัย
ร.ต.ต. เสง่ียม ไตรยศ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปักธงชัย
ร.ต.ท. ชาญชัย ถ้ าพดุซา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปักธงชัย
ร.ต.ต. อกุฤษฎ์ กนัทะวงษ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปักธงชัย
ร.ต.ท. ชวลิต รัตน์ตะคุ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปักธงชัย
ด.ต. เด่นศักด์ิ ครองเฉลิมชัย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปักธงชัย
ร.ต.ต. วชิาญ ชัยจะโปะ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปักธงชัย
ด.ต. จริาวฒัน์ กรุงแสนเมือง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปักธงชัย
ร.ต.ต. อนุพงษ์ โพธิ์ทอง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปักธงชัย
จ.ส.ต. นพกา้ว เนียมตะคุ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปักธงชัย
ด.ต. วนิัย ไชยศรี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปักธงชัย
ร.ต.ท. ชาญชัย ทองคล้าย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปักธงชัย
ด.ต. สัญชัย ค่อยจะโปะ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปักธงชัย
ด.ต. วษิณุ สิงหข์รณ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปักธงชัย
ร.ต.ต. ถวลิ พลโชติ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปักธงชัย
ร.ต.ต. ประมูลชัย เพาะจะโปะ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปักธงชัย
ด.ต. โสภณ เนียมตะคุ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปักธงชัย
ด.ต. สวสัดี ผันสระน้อย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปักธงชัย
ด.ต. ชาตรี พลบัตร ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปักธงชัย
ด.ต. คะเน อกุระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปักธงชัย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. ประกอบชัย ปิดตะคุ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปักธงชัย
ร.ต.ท. สมพงษ์ ฉตัรสระน้อย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปักธงชัย
ด.ต. ประทวน ควรตะขบ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปักธงชัย
ด.ต. สุภาพ บัวเมืองปัก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปักธงชัย
ร.ต.ท. เสวต พมิพพ์ยคัฆ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปักธงชัย
ร.ต.ท. เพช็ร จารนัย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปักธงชัย
ร.ต.ต. ณัฐพงษ์ สหชัยวริิยกลุ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปักธงชัย
ร.ต.ท. ปรีชา ภริูววิรรธน์กลุ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปักธงชัย
พ.ต.ท. สมชาย แสงดาว ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปักธงชัย
ร.ต.ท. ประสิทธิ์ ตริตรอง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปักธงชัย
ร.ต.ท. นริศ พมิสอน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปักธงชัย
ร.ต.ท. ทินกร เทีย่งธรรม ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปักธงชัย
ด.ต. ชัยวฒัน์ พรีะตันติวฒันา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปักธงชัย
ด.ต. ประมวล ปลอบตะคุ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปักธงชัย
ร.ต.ท. ชยางกรู โคตรธาดา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปักธงชัย
ร.ต.ท. อ านวย แรมสระน้อย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปักธงชัย
ร.ต.อ. นคร ถนอมทรัพย์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปักธงชัย
ร.ต.อ. ปรีชา สืบราช ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปักธงชัย
ด.ต. เสา ชุ่มฉมิพลี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปักธงชัย
ด.ต. สมบูรณ์ สินจงัหรีด ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปักธงชัย
ด.ต. นิยม ถาดสระน้อย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปักธงชัย
ด.ต. ชาญชัย สวา่งวนิัยวชัระ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปักธงชัย
ร.ต.ต. สมพงษ์ รชตะมงคล ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปักธงชัย
ร.ต.ต. สวสัด์ิ ทูลตะคุ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปักธงชัย
ร.ต.ต. มนัส เนยสูงเนิน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปักธงชัย
ร.ต.ต. อนงค์ ลักษณะ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปักธงชัย
ด.ต. พงษ์สวสัด์ิ พนูผล ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปักธงชัย
ร.ต.ท. ประสงค์ แฟงจะโปะ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปักธงชัย
ร.ต.ท. วรีะ แฟน้ประโคน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปักธงชัย
จ.ส.ต. รัศมี ธรีวฒันางกรู ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปักธงชัย
ด.ต. เสน่ห์ พาสี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปักธงชัย
ด.ต. สมพงษ์ วชิิตโพธิ์กลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปักธงชัย
ด.ต. ทศพล ศาสตร์ประสบโชค ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปักธงชัย
ด.ต. ณรงค์ ผลประเสริฐพร ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปักธงชัย
ร.ต.ท. สัญญพงศ์ วรีะนพลักษณ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปักธงชัย
ร.ต.ท. มณีรัตน์ จนัทร์สันเทียะ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปักธงชัย
ร.ต.ท. สันทัด เงาตะคุ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปักธงชัย
ร.ต.ต. สุวจิกัขณ์ สุวรรณรัตน์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปักธงชัย
ร.ต.ต. ประสิทธิ์ เกดิมงคล ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปักธงชัย
ร.ต.ท. สมนึก ไชยบุรี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปักธงชัย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ประยรู เกดิมงคล ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปักธงชัย
ร.ต.ท. วชิัย รักษาธงชัย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปักธงชัย
ด.ต.หญิง อษุา งามแช่ม ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปักธงชัย
ส.ต.ต. คมกริบ จนีมะเริง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปักธงชัย
ร.ต.ต. คณิน วริิยะไชยวงศ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปักธงชัย
ร.ต.ต. พนูศักด์ิ ประพฤติธรรม ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปักธงชัย
ร.ต.ต. อภชิาต โพนศรี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปักธงชัย
ด.ต. ธวชัชัย จริวาที ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปักธงชัย
ร.ต.ท. เสถยีร ถนอมตะคุ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปักธงชัย
จ.ส.ต. อาวธุ งาผักแวน่ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปักธงชัย
ด.ต. พจน์ หนัตะคุ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปักธงชัย
ร.ต.ท. ทรงพล นิม่มณีรัตน์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปักธงชัย
ร.ต.ต. ประยรู ปิน่เจริญสุข ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปักธงชัย
ด.ต. ศิริชัย ทรายฉมิพลี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปักธงชัย
ด.ต. อดุร จมูแกว้ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปักธงชัย
ด.ต. ทิพย์ พงษ์ไทย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปักธงชัย
จ.ส.ต.หญิง สาคร กองจนัทร์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปักธงชัย
ด.ต. มานะ สุขโสม ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปักธงชัย
ด.ต. สุวทิย์ สอนตะคุ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปักธงชัย
พ.ต.ท. ธรัีช เทียบแสน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปักธงชัย
ร.ต.ท. สงบ มะลิวลัย์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปักธงชัย
ด.ต. ประยทุธ เพาะจะโปะ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปักธงชัย
ร.ต.ท. ณัฐพล หมืน่จติ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปักธงชัย
จ.ส.ต. โกเมน ชะโรวงศ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปักธงชัย
ด.ต. สวง ศิริศาสตร์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปักธงชัย
ร.ต.ท. นิคม ลุนจนัทร์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปักธงชัย
พ.ต.อ. มาโนช เกดิขวญั ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พระทองค า
พ.ต.ท. พลัลภ มณีนาค ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พระทองค า
พ.ต.ท. พศวร์ี นักฟอ้น ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พระทองค า
พ.ต.ท. เจตนิพทัธ์ บุญคุ้ม ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พระทองค า
พ.ต.ท. เชษทิวตัถ์ จนัทศร ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พระทองค า
พ.ต.ต. พนมรุ้ง ขอนพดุซา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พระทองค า
ร.ต.ท. พทิักษ์ ธติิวฒิุพงษ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พระทองค า
ร.ต.ท. เนตรศักดา ปิน่ทอง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พระทองค า
ร.ต.ท. วลัลภ กิ่งโคกกรวด ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พระทองค า
ร.ต.ท. พรีะวฒั ภกัด์ิประสิทธิ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พระทองค า
ร.ต.ท. ยงยทุธ วสุิทธเิชื้อ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พระทองค า
ร.ต.ท. สมคิด เอบิสันเทียะ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พระทองค า
ร.ต.ท. สมเดช รัตนไพศาล ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พระทองค า
ร.ต.ต. พเิชษฐ์ ฉวกีลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พระทองค า



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. สมเกยีรต์ิ พฒันากลุ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พระทองค า
ด.ต. ผดุง เหลาสา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พระทองค า
ด.ต. สมนึก สวยวเิศษ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พระทองค า
ด.ต. ปรีชา เหบขนุทด ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พระทองค า
ด.ต. ดุสิต พรมสวสัด์ิ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พระทองค า
ด.ต. สามารถ สกลุณีย์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พระทองค า
ด.ต. อ านวย ส ารี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พระทองค า
ด.ต. เศวตร เอี่ยมโพธิ์ทอง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พระทองค า
ด.ต. ธนงค์ คล่องใจ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พระทองค า
ด.ต. อนุรักษ์ นูขนุทด ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พระทองค า
ด.ต. เอกชัย สุทธพินัธ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พระทองค า
ด.ต. วนิัย อมฤก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พระทองค า
ด.ต. วเิชียร หลอดค า ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พระทองค า
ด.ต. ภชุงค์ จงกล ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พระทองค า
ด.ต. บุญส่ง เมืองสวาย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พระทองค า
ด.ต. วเิทิดพนม ออสันเทียะ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พระทองค า
ด.ต. ศุภกจิ ไทยธานี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พระทองค า
ด.ต. วรีะพล สายงาม ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พระทองค า
ด.ต. เกยีรติกร พวงจตุัรัส ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พระทองค า
ด.ต. สุรชาติ สุจนิดานุกลู ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พระทองค า
ด.ต. พชิัย เชิดเพช็รรัตน์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พระทองค า
ด.ต. พรประเสริฐ ขนัติโคตร ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พระทองค า
ด.ต. ถนัด จงต้ังกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พระทองค า
ด.ต. ใจชาย ถาวรพรหม ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พระทองค า
ด.ต. สมพร ล่มกาหลง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พระทองค า
ด.ต. วชัรินทร์ ทึมหนองปลิง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พระทองค า
ส.ต.อ. ทศพล ปิยฉตัรตระกลู ภ.จว.นครราชสีมา สภ.พระทองค า
พ.ต.ท. ธชัพล ส่องแสง ภ.จว.นครราชสีมา บ้านปรางค์
พ.ต.ท. เผด็จศักด์ิ รัตนาพนัธุ์ ภ.จว.นครราชสีมา บ้านปรางค์
พ.ต.ท. ผดุง มาตรแสง ภ.จว.นครราชสีมา บ้านปรางค์
ร.ต.ท. พงษ์ศักด์ิ ปิยเฉลิมชัย ภ.จว.นครราชสีมา บ้านปรางค์
ร.ต.ท. จกัรภทัร จงหมืน่ไวย์ ภ.จว.นครราชสีมา บ้านปรางค์
ร.ต.ท. ประยรู แสนพลเมือง ภ.จว.นครราชสีมา บ้านปรางค์
ร.ต.ท. บุญชอบ เนตรกลาง ภ.จว.นครราชสีมา บ้านปรางค์
ร.ต.ต. บทพร พลราช ภ.จว.นครราชสีมา บ้านปรางค์
ร.ต.ต. วรัิตน์ เอี้ยงกลาง ภ.จว.นครราชสีมา บ้านปรางค์
ร.ต.ต. กฤษฎา เสนาะกลาง ภ.จว.นครราชสีมา บ้านปรางค์
ร.ต.ต. ปราณีต แกว้มณี ภ.จว.นครราชสีมา บ้านปรางค์
ร.ต.ต. วาสนา ขนัตะคุ ภ.จว.นครราชสีมา บ้านปรางค์
ด.ต. สมทรง จหูมืน่ไวย์ ภ.จว.นครราชสีมา บ้านปรางค์



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. จกัรไทย กิ่งนอก ภ.จว.นครราชสีมา บ้านปรางค์
ด.ต. สุรัตน์ ทินราช ภ.จว.นครราชสีมา บ้านปรางค์
ด.ต. บรรดิษฐ์ ช่วยงาน ภ.จว.นครราชสีมา บ้านปรางค์
ด.ต. กติติศักด์ิ ทองภกัดี ภ.จว.นครราชสีมา บ้านปรางค์
ด.ต. ธนะสาร บรรหาร ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ครบุรี
ด.ต. กมล มอญกลู ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ครบุรี
พ.ต.ท. ชีวนิ กสิกรรม ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ครบุรี
ร.ต.ท. สาคร ภกัด์ิกระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ครบุรี
ร.ต.ท. ปรีชา แขดอน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ครบุรี
ด.ต. ชาญกรุง เอื้อยกระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ครบุรี
ด.ต. ไพศาล ทองดี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ครบุรี
ร.ต.ท. กติิศักด์ิ ศักด์ิสุริยวงศ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ครบุรี
ส.ต.อ. พงษ์ศักด์ิ โครงกระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ครบุรี
ด.ต. อดุลย์ ยอดนอก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ครบุรี
ร.ต.ท. ณรงค์ แยม้กระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ครบุรี
ร.ต.ท. สมพงษ์ พองชัยภมูิ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ครบุรี
ร.ต.ท. มีชัย ฉายด ารงค์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ครบุรี
ด.ต. จริพนัธุ์ สกลุพมิพก์ลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ครบุรี
ร.ต.ท. เจริญ แสไธสง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ครบุรี
ร.ต.ต. สุวตัร ศิลารัมย์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ครบุรี
ด.ต. สมเกยีรติ หร่ันกระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ครบุรี
ร.ต.ต. บุญเล้ียง รวงกระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ครบุรี
ร.ต.ท. ชาติชาย แกว้พพิฒัน์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ครบุรี
ร.ต.ท. สันติ อตัตวริิยะสุวร ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ครบุรี
ด.ต. เกรียงศักด์ิ พลอยกระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ครบุรี
ร.ต.ท. สาธติ โคนกระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ครบุรี
ด.ต. พฒันา อพัภนัดร ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ครบุรี
พ.ต.ท.หญิง  สรัญญา ชาญส าโรง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ครบุรี
ร.ต.ต. จร ธงกิ่ง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ครบุรี
ร.ต.ท. สุรสิทธิ์ วฒันวงศ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ครบุรี
ด.ต. สุรชัย ชอบสวา่ง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ครบุรี
ด.ต. วโิรจน์ กมลวสิิทธิ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ครบุรี
ร.ต.ท.หญิง เพญ็สิริ บุญประกอบ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ครบุรี
ด.ต. วสันต์ แกว้มณี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ครบุรี
ด.ต. วรุิฬห์ รุนกระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ครบุรี
ร.ต.ท. บรรยรู ยื่นกระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ครบุรี
ด.ต. ชัยมงคล ช่วยผักแวน่ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ครบุรี
ร.ต.ต. ธนง วงศ์ปิยะรัตน์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ครบุรี
ร.ต.ต. อดุม เสริฐกระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ครบุรี
ด.ต. ส าเริง สุดาจนัทร์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ครบุรี



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. อคัคีย์ พนูกระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ครบุรี
ด.ต. ประสงค์ เพิม่พนู ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ครบุรี
ด.ต. พรชัย ทิพยสุขศรี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ครบุรี
จ.ส.ต. ดามพ์ หมอกกระโทก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ครบุรี
พ.ต.อ. ต่อศักด์ิ จนัทรกานตานนท์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ด่านขนุทด
พ.ต.ท. อรุณศักด์ิ วรรณโกษิตย์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ด่านขนุทด
พ.ต.ท. สิทธพิงศ์ มูลศาสตร์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ด่านขนุทด
ร.ต.ท. สาริน ศรีแกว้ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ด่านขนุทด
ร.ต.ท. ผดุงสิทธคุิณ สัตยคุณ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ด่านขนุทด
ด.ต. สมยศ บ ารุงศิลป์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ด่านขนุทด
ด.ต. สันติพงษ์ กวางแกว้ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ด่านขนุทด
ด.ต. อทุิศ แบขนุทด ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ด่านขนุทด
ด.ต. มีชัย ฉาบไธสง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ด่านขนุทด
ร.ต.ต. สุทิน ยนจอหอ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ด่านขนุทด
ด.ต. สมเกยีรติ นนท์ขนุทด ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ด่านขนุทด
ด.ต. วรีะพล บมขนุทด ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ด่านขนุทด
ร.ต.ท. ไกรสุรสีห์ ศรีราชอนิทร์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ด่านขนุทด
ด.ต. อาคม ชึขนุทด ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ด่านขนุทด
ร.ต.ท. ทองเพิม่ แววโคกสูง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ด่านขนุทด
ร.ต.ท. เมธี สีสังข์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ด่านขนุทด
ด.ต. อ านาจ เพดิขนุทด ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ด่านขนุทด
ร.ต.ท. ชาญชัย เศวตบุตร ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ด่านขนุทด
ร.ต.ต. ส าราญ มาภกัดี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ด่านขนุทด
ด.ต. วษิณุชัย ใจชอบ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ด่านขนุทด
ร.ต.ท. รัชพงศ์ ดอกสันเทียะดี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ด่านขนุทด
ด.ต. ประยงค์ เพลิดขนุทด ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ด่านขนุทด
ด.ต. สุทร หงิสันเทียะ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ด่านขนุทด
ด.ต. สมพร จนัขนุทด ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ด่านขนุทด
ด.ต. มานิตย์ นารถสูงเนิน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ด่านขนุทด
ร.ต.ท. พรีะพงษ์ ลัภขนุทด ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ด่านขนุทด
ร.ต.ท. ปิยะพร ปานสกลุ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ด่านขนุทด
ด.ต. วชิาญ สารโชติ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ด่านขนุทด
ร.ต.ต. อรุณ แกง้ค า ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ด่านขนุทด
ร.ต.ต. เกรียงไกร ศิริกายสิทธิ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ด่านขนุทด
ด.ต. วสันต์ ด่านสูงเนิน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ด่านขนุทด
พ.ต.ท. อษิฏ์ บุญญะฤทธิ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ด่านขนุทด
ร.ต.ต. ประจวบ ประทายนอก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ด่านขนุทด
ด.ต.หญิง ชูวงศ์ หงอกพลัิย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ด่านขนุทด
ร.ต.ท. ประสิทธิ์ สุขปัญญา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ด่านขนุทด
ร.ต.อ. สามารถ วงศ์ประทุมมาลย์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ด่านขนุทด



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. สมคิด ชุบขนุทด ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ด่านขนุทด
ด.ต. เสกสันต์ นงค์บาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ด่านขนุทด
ด.ต. เสราชพฤกษ์ หมายชัย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ด่านขนุทด
ร.ต.ท. เศรษฐบดินทร์ ลือชา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ด่านขนุทด
ร.ต.ท. สาธติ นิติธรธรรมกลุ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ด่านขนุทด
พ.ต.ท. อาคม ชุดขนุทด ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ด่านขนุทด
ด.ต. สมคิด แอน้ชัยภมูิ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ด่านขนุทด
ด.ต. ฉลวย สมกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ด่านขนุทด
ด.ต. สุนทร สายจนัทร์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ด่านขนุทด
จ.ส.ต. ธรรมรัตน์ มุง่เกี่ยวกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ด่านขนุทด
ด.ต. วฑูิรย์ กมุขนุทด ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ด่านขนุทด
ด.ต. ทวศัีกด์ิ โนนสูงเนิน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ด่านขนุทด
จ.ส.ต. ศราวธุ ช่างเหล็ก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ด่านขนุทด
ด.ต. ไสว ค าหารพล ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ด่านขนุทด
ด.ต. สมควร ล าภา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ด่านขนุทด
ร.ต.ท. วรัิตน์ เครือวลัย์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ด่านขนุทด
พ.ต.ท. เสกสรร บุญญรัชนิกร ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ด่านขนุทด
ร.ต.ท. ปภงักร คุณแกว้วรชัย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ด่านขนุทด
ร.ต.ท. อนันต์ พลจนัทึก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ด่านขนุทด
ร.ต.ท. ประสิทธิ์ บุตตเขยีว ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ด่านขนุทด
ร.ต.ต. มงคล ปิดจตุัรัส ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ด่านขนุทด
ด.ต. สหสัสณัย ชุ่มขนุทด ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ด่านขนุทด
ด.ต. ภาณุสรณ์ ดูพนัดุง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ด่านขนุทด
ด.ต. สรวงค์ หอขนุทด ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ด่านขนุทด
ร.ต.ท. กาวี ภมูิโคกรักษ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ด่านขนุทด
ด.ต. พญิช์พงศ์ บรรจงจติร ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ด่านขนุทด
ร.ต.ท. ผจญ เฮงสวสัด์ิ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ด่านขนุทด
ร.ต.ท. สุธี ยั่งยนื ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ด่านขนุทด
ร.ต.ท. จเร แฉขนุทด ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จอหอ
ร.ต.ต. สมัย รักธรรม ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จอหอ
ด.ต. วรีะ ฟกูโคกสูง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จอหอ
พ.ต.ต. มณฑล หงษ์กลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จอหอ
ร.ต.ท. บุญชุบ ชุดทะเล ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จอหอ
ร.ต.ท. กลม ภกัดีจอหอ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จอหอ
ด.ต.หญิง สมพศิ ออ่นผิว ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จอหอ
ด.ต. แสวง วชิัย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จอหอ
ด.ต. ยามดี ศรีสะอาด ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จอหอ
ด.ต. สมชาย ฝ่ายผิดชอบ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จอหอ
ด.ต.หญิง อนงนาฎ ร่มร่ืน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จอหอ
ด.ต.หญิง วรรณา สมวงศ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จอหอ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. สยาม สีด า ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จอหอ
ร.ต.ท. สมชาย หลงพมิาย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จอหอ
ร.ต.ท. ทิวากร แจม่กลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จอหอ
ด.ต. ลัด ถาดครบุรี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จอหอ
ร.ต.อ. พงษ์ศักด์ิ สุขเกษม ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จอหอ
ด.ต. สุมิตร อนิโคกสูง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จอหอ
ส.ต.อ. กติิภมูิ แสงภติู ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จอหอ
ด.ต. พทิักษ์ นามประเสริฐ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จอหอ
พ.ต.อ. จรัิฎฐ์ ธญัญ์จโิรจน์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จอหอ
ร.ต.ท. เมธี ปะวโิน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จอหอ
ด.ต. สมศักด์ิ แสงมณี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จอหอ
ร.ต.ท. ไกรสร ประค านอก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จอหอ
ด.ต. วชิัย ดีใหม่ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จอหอ
พ.ต.ท. วรเชษฐ์ ป้องสุธาธาร ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จอหอ
ร.ต.ท. ธชัพล มีพวง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จอหอ
ร.ต.ต. สมัย ธานีรัตน์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จอหอ
ด.ต. ณัฐพล ทุยไธสง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จอหอ
ด.ต. ธนเดช บุญญพธิยางกรู ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จอหอ
พ.ต.อ. สมศักด์ิ ฤกษ์พฒิุ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จอหอ
ร.ต.ท. ประเสริฐ แกว้อ าพร ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จอหอ
ร.ต.ท. วรรณะ รักษ์กศุล ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จอหอ
ด.ต. ชัยวฒัน์ ด้วงค าจนัทร์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จอหอ
ด.ต. ววิฒัน์ ดวนสันเทียะ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จอหอ
ด.ต. ประธาน สวสัด์ิหวา่ง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จอหอ
ด.ต. สากล พลศิริ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จอหอ
ด.ต. นิพนธ์ แยม้กลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จอหอ
ร.ต.ต. ประเสริฐ แบบกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จอหอ
จ.ส.ต. สมบัติ ภนิานันทชัย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จอหอ
ด.ต. ประชัน ฤทธิ์รอด ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จอหอ
ร.ต.ต. เกยีรติภมูิ สายสีแกว้ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จอหอ
ด.ต. สันติภาพ บ ารุงนอก ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จอหอ
ด.ต. อรรพล รีสันเทียะ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จอหอ
ร.ต.ท. เชวง ดาวจนัอดั ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จอหอ
ด.ต. เมธี ช านาญนาค ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จอหอ
พ.ต.ต. ศุภเชษฐ์ นวจนิดาพงษ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จอหอ
ด.ต. มานะ กรวดค้างพลู ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จอหอ
ส.ต.อ. สุรศักด์ิ แสนงาม ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จอหอ
ด.ต. นนท์ ตรีกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จอหอ
ด.ต. ชยกร อิ่มค า ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จอหอ
ด.ต. ววิฒัน์ ธญัญาหาร ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จอหอ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.อ. ไพศาล อยัรา ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จอหอ
พ.ต.ท. สูงศักด์ิ จนัทะเมนชัย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จอหอ
ด.ต. นิคม อว่มทอง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จอหอ
ร.ต.ท. อเนก กาวสันเทียะ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จอหอ
ด.ต. จรูญ ไพบูลย์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จอหอ
ร.ต.ท. สมเอด็ จติรแกว้ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จอหอ
ด.ต. วโิรจน์ ปล่ังกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จอหอ
ร.ต.อ. สุบรรณ์ โสพนัธ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จอหอ
ด.ต. เกยีรติขจร พเีกาะ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จอหอ
ด.ต. ไพรัตน์ จ ากลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จอหอ
ด.ต. มานิตย์ หมืน่มะเริง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จอหอ
ด.ต. ณัฎฐ์ ภคจรัิฐิติกลุ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จอหอ
ส.ต.ต. ยทุธภมูิ มันกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จอหอ
ร.ต.ต. สรากรณ์ โพธิ์ช่วย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จอหอ
ร.ต.ท. วชัรสฤษด์ิ รัตนยงค์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จอหอ
ร.ต.ท. สมชัย ยอดจตุัรัส ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จอหอ
ร.ต.ท. ธวชัชัย แชจอหอ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จอหอ
ด.ต. ธนธรณ์ ศุภธนิต ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จอหอ
ด.ต. วงศกร ไทยกลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จอหอ
ด.ต. สันติ พงึเกาะ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จอหอ
ร.ต.ต. บุญเลิศ ดวงใหม่ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จอหอ
พ.ต.ท. จลุฑะ จนัทน ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จอหอ
ร.ต.ท. ศรายทุธ หมัน่กจิ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จอหอ
ด.ต. วเิชียร สุทธมงคล ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จอหอ
ร.ต.ท. คมกฤษ ยี่จอหอ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จอหอ
ร.ต.ท. นพพร วงศ์วฒันไพศาล ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จอหอ
ร.ต.ท. สมเอด็ จติรแกว้ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จอหอ
ร.ต.ท. ชนชน วงษ์พนัธ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.จอหอ
พ.ต.ท. สิริศักด์ิ สกลุสุขธงชัย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองพลับพลา
พ.ต.ต. สมดี บุตรวงศ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองพลับพลา
ร.ต.ท. สุนทร ฤทธิ์ไธสง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองพลับพลา
ร.ต.ท. ชาญชัย คุณภาพร ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองพลับพลา
ร.ต.ท. วโิรจน์ ใจงาม ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองพลับพลา
ร.ต.ท. ธรีะพล ไชยศรี ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองพลับพลา
ร.ต.ต. ชัยเด่น แกว้สุวรรณ์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองพลับพลา
ด.ต. สุริยา วทิยาวฒิุรัตน์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองพลับพลา
ด.ต. เด่นชัย นิยมพล ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองพลับพลา
ด.ต. นิเวศน์ ศรีค าภาร์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองพลับพลา
ด.ต. ชัยววิฒัน์ พลูศิริ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองพลับพลา
ด.ต. นิยม โผนพมิาย ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองพลับพลา



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สุคิด ชาลีเปร่ียม ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองพลับพลา
ด.ต. ยทุธนา วทิยาวฒิุรัตน์ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองพลับพลา
ด.ต. จรีะพงษ์ ศรีสวสัด์ิ ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองพลับพลา
จ.ส.ต. ณัฐวฒิุ พชืทองหลาง ภ.จว.นครราชสีมา สภ.เมืองพลับพลา
พ.ต.อ. ประยทุธ์ โพธิ์แกว้กลุ ภ.จว.บุรีรัมย์
พ.ต.อ. ณรงค์ฤทธิ์ ด่านสุวรรณ์ ภ.จว.บุรีรัมย์
พ.ต.อ. สุรชัย สังขพฒัน์ ภ.จว.บุรีรัมย์
พ.ต.อ. ชาญชัย พงษ์พชิิตกลุ ภ.จว.บุรีรัมย์
พ.ต.ท. สุขมุ ขนัตินุกลูธานนท์ ภ.จว.บุรีรัมย์
พ.ต.ท. วรีะชาติ โสมศรีค า ภ.จว.บุรีรัมย์
ด.ต. สะอาด ช่างผัส ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หว้ยราช  
ด.ต. ทนง ไชยทอง ภ.จว.บุรีรัมย์ กก.สืบสวน 
ร.ต.อ. พรเทพ พชิัยกลุ ภ.จว.บุรีรัมย์
ร.ต.ท. ฟา้ลิขติ แสนจงัหรีด ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองสองหอ้ง 
ร.ต.ท. คมเดช มะลิลัย ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.กระสัง 
ร.ต.ท. ชิษณุพงศ์ สร้างนา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พลับพลาชัย 
ร.ต.ท. อภสิิทธิ์ พลหล้า ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ทะเมนชัย
ร.ต.ท. สนัน่ พาราษฎร์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พลับพลาชัย
ส.ต.อ. ปิยวฒัน์ พลวนั ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นางรอง จว.บุรีรัมย์
พ.ต.ท. ประกจิ ชอบขยนั ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์
ร.ต.อ. นิธศิ โชคบัณฑัต ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์
ร.ต.อ. เสถยีร ดีสร้อย ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์
ร.ต.ท. ฉตัรชัย กล่ินสุวรรณ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์
ด.ต. ภานุเดช มาตวงษ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์
จ.ส.ต. วนิัย การินทร์ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์
จ.ส.ต. ธรีพงษ์ มะไลทอง ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์
พ.ต.ต. ประมาณ อภยัจติร ภ.จว.บุรีรัมย์
ร.ต.ท. อภลัิกษณ์ พวงศรีเคน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.แคนดง
ร.ต.ท. วชัรินทร์ นาคะพงษ์ ภ.จว.บุรีรัมย์
ร.ต.ท. เลิศชาย วงศ์อนุชิต ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หว้ยราช
ด.ต. พลยศ เสมาปุ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองสองหอ้ง
ด.ต. อทิธิ ธนภทัรมัย ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านด่าน
ด.ต. ปรีชา เรือนมงคล ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หว้ยราช
ร.ต.ท.หญิง กาญจนา อาจทวกีลุ ภ.จว.บุรีรัมย์
จ.ส.ต. ศิราวธุ หลอดทอง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โนนดินแดง
จ.ส.ต. สมชิต มณีด า ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านด่าน
จ.ส.ต. ลิขติ ศรีโยธา ภ.จว.บุรีรัมย์
ส.ต.อ. ศุภกจิ ผลอนิทร์ ภ.จว.บุรีรัมย์
พ.ต.ท. ถาวร พาภกัดี ภ.จว.บุรีรัมย์
ร.ต.ท. ทวชีัย ตาปราบ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านกรวด



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท.หญิง ภทัรวรินทร์ แกว้เกตุ ภ.จว.บุรีรัมย์
ร.ต.ต. ส าราญ มณีเนตร ภ.จว.บุรีรัมย์ กก.สส.ภ.จว.บุรีรัมย์
ส.ต.อ. ไพรัตน์ โครตจนัทร์ ภ.จว.บุรีรัมย์
ส.ต.ต. ณัฐพล เหลาชัย ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ละหานทราย
ร.ต.ท. อาคม ศรสูงเนิน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ละหานทราย
พ.ต.ท.หญิง ภคมณ ธนากนกภรณ์ ภ.จว.บุรีรัมย์
พ.ต.ต. กติติทัศน์ วงษ์ถาวร ภ.จว.บุรีรัมย์
ร.ต.ท.หญิง พรพรรณ อนิภงูา ภ.จว.บุรีรัมย์
ร.ต.ท.หญิง อารีย์ ปานทอง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นาโพธิ์
ร.ต.ท. ประเวศน์ ศรีบ ารุง ภ.จว.บุรีรัมย์
ด.ต. ธนกฤษ ธนากนกภรณ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นางรอง
ด.ต. ชัยทณัฎฐ์ ปกติกลุนรวฒัน์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ปะค า
ด.ต. สุรพล ชูแกว้ ภ.จว.บุรีรัมย์
ร.ต.ท. พเิศษ ปิน่งาม ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านด่าน
พ.ต.อ. อดุลย์ ชัยประสิทธกิลุ ภ.จว.บุรีรัมย์ กก.สส.ภ.จว.บุรีรัมย์
พ.ต.ท. ไกรยสิทธิ์ ออมไธสง ภ.จว.บุรีรัมย์ กก.สส.ภ.จว.บุรีรัมย์
พ.ต.ท. วษิณุ อาภรณ์พงษ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ กก.สส.ภ.จว.บุรีรัมย์
พ.ต.ท. ธชัพล ชิณวงศ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ กก.สส.ภ.จว.บุรีรัมย์
พ.ต.ต. ภานุวฒัน์ มากมูล ภ.จว.บุรีรัมย์ กก.สส.ภ.จว.บุรีรัมย์
ร.ต.ท. วทิวสั ศิริมาลยก์จิ ภ.จว.บุรีรัมย์ กก.สส.ภ.จว.บุรีรัมย์
ร.ต.ท. สุริยา ใจใหญ่ ภ.จว.บุรีรัมย์ กก.สส.ภ.จว.บุรีรัมย์
ร.ต.ท. ชินวสั โคนาโล ภ.จว.บุรีรัมย์ กก.สส.ภ.จว.บุรีรัมย์
ร.ต.ท. สุรชัย อารีย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ กก.สส.ภ.จว.บุรีรัมย์
ร.ต.ท.หญิง สิริรัตน์ แพงวงค์ ภ.จว.บุรีรัมย์ กก.สส.ภ.จว.บุรีรัมย์
 ร.ต.ต. ภกัษ์ดี คนโทฉมิพลี ภ.จว.บุรีรัมย์ กก.สส.ภ.จว.บุรีรัมย์
ร.ต.ต. จอมพล พลูกลาง ภ.จว.บุรีรัมย์ กก.สส.ภ.จว.บุรีรัมย์
ร.ต.ต. จกัรกริศน์ ศรีเมือง ภ.จว.บุรีรัมย์ กก.สส.ภ.จว.บุรีรัมย์
ด.ต. ไกรสิงห์ ลาภใหญ่ ภ.จว.บุรีรัมย์ กก.สส.ภ.จว.บุรีรัมย์
ด.ต. ชนินทร ศรีทน ภ.จว.บุรีรัมย์ กก.สส.ภ.จว.บุรีรัมย์
ด.ต. วรีะพงษ์ นครแสน ภ.จว.บุรีรัมย์ กก.สส.ภ.จว.บุรีรัมย์
ด.ต. เฉลิมพร ฉวิรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ กก.สส.ภ.จว.บุรีรัมย์
ด.ต. สุวทิย์ สร้อยนาค ภ.จว.บุรีรัมย์ กก.สส.ภ.จว.บุรีรัมย์
ด.ต. เชวงศักด์ิ ภมูิไธสง ภ.จว.บุรีรัมย์ กก.สส.ภ.จว.บุรีรัมย์
ด.ต. ศุภชั บ้านกระโทก ภ.จว.บุรีรัมย์ กก.สส.ภ.จว.บุรีรัมย์
ด.ต. สราวธุ โนนกระโทก ภ.จว.บุรีรัมย์ กก.สส.ภ.จว.บุรีรัมย์
ด.ต. อคัรเดช พาระพนัธ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ กก.สส.ภ.จว.บุรีรัมย์
จ.ส.ต. อธวิฒัน์ ปิติประวติัพงษ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ กก.สส.ภ.จว.บุรีรัมย์
ด.ต. ยงยทุธ วงค์ศรี ภ.จว.บุรีรัมย์ กก.สส.ภ.จว.บุรีรัมย์
ด.ต. เมือง อดุหนองเลา ภ.จว.บุรีรัมย์ กก.สส.ภ.จว.บุรีรัมย์
ด.ต. อนวชั รัตนโภคภณัฑ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ กก.สส.ภ.จว.บุรีรัมย์



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง จ.ส.ต. สุริยา โสรเนตร ภ.จว.บุรีรัมย์ กก.สส.ภ.จว.บุรีรัมย์
จ.ส.ต. บุญจนัทร์ ปิดตังถาเน ภ.จว.บุรีรัมย์ กก.สส.ภ.จว.บุรีรัมย์
ร.ต.ท. อรรถพล ฤทธธิาเจริญกลุ ภ.จว.บุรีรัมย์ กก.สส.ภ.จว.บุรีรัมย์
พ.ต.ท. สมยศ พืน้ชัยภมูิ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านด่าน
พ.ต.ท.หญิง ปัทมาภรณ์ แกว้น่วม ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ทะเมนชัย
ร.ต.อ. รังสิวฒัน์ กงัศรานนท์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองไม้งาม
ร.ต.ท. ประมวล อา่งแกว้ ภ.จว.บุรีรัมย์ กก.สส.ฯ
ร.ต.ท. บรรพต รุ่งโรจน์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองสองหอ้ง
ร.ต.ท. ชนะชน ดวงพทุธา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ล าดวน
ร.ต.ท. อภเิดช ส ารวมจติ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ถาวร
ด.ต. ณรงค์ กริมรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ กก.สส.ฯ
ด.ต. บุญมา สีหาวะบุตร ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.สตึก
ร.ต.ท. ถนอมจติร กนัยายน ภ.จว.บุรีรัมย์
พ.ต.ท. อนันต์ ทองบรรเทิง ภ.จว.บุรีรัมย์ กก.สืบสวนภ.จว.บุรีรัมย์
พ.ต.อ. สมดุลย์ ลึกประโคน ภ.จว.บุรีรัมย์
พ.ต.ท. บัญชา ศรีอนันต์ ภ.จว.บุรีรัมย์
พ.ต.ท. ศักด์ิณรงค์ เจนการ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านด่าน
พ.ต.ต. สรคม ราชประโคน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ช านิ
พ.ต.ต. วฒิุพงษ์ ปานาลาด ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ทะเมนชัย
ร.ต.ท. พทิักษ์ ชาญประโคน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ประโคนชัย
ร.ต.ท. หาญณรงค์ ผ่านพนิิจ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หว้ยราช
ร.ต.ท. ประสาท พมิพาชาติ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ล าดวน
ร.ต.ท. สุราช วงศ์ชาลี ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ฉลิมพระเกยีรติ
ร.ต.ท. วรุิต จนัทศิลป์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านกรวด
พ.ต.ต. ไกรสิทธิ์ หาญยิ่ง ภ.จว.บุรีรัมย์ กก.สืบสวนภ.จว.บุรีรัมย์
ร.ต.ท. นพรัตน์ ลัคษร ภ.จว.บุรีรัมย์ กก.สืบสวนภ.จว.บุรีรัมย์
ร.ต.ท. นิวติั บุพเต ภ.จว.บุรีรัมย์ กก.สืบสวนภ.จว.บุรีรัมย์
ร.ต.ท. ทวชีัย โพธิ์กลาง ภ.จว.บุรีรัมย์ กก.สืบสวนภ.จว.บุรีรัมย์
ร.ต.ท. สมชาย สังขารมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ กก.สืบสวนภ.จว.บุรีรัมย์
ร.ต.ต บุญยงั แสงแกว้ ภ.จว.บุรีรัมย์ กก.สืบสวนภ.จว.บุรีรัมย์
ร.ต.ต. พงษ์ศักด์ิ กจิคณะ ภ.จว.บุรีรัมย์ กก.สืบสวนภ.จว.บุรีรัมย์
ด.ต. ประจกัร์ บุญสีลา ภ.จว.บุรีรัมย์ กก.สืบสวนภ.จว.บุรีรัมย์
ด.ต. ทมิฬ ใจกล้า ภ.จว.บุรีรัมย์ กก.สืบสวนภ.จว.บุรีรัมย์
ด.ต. สุทิน คงนันทะ ภ.จว.บุรีรัมย์ กก.สืบสวนภ.จว.บุรีรัมย์
ด.ต. สุนทร เกษสร ภ.จว.บุรีรัมย์ กก.สืบสวนภ.จว.บุรีรัมย์
ด.ต. อนันต์ เลาอารีกจิ ภ.จว.บุรีรัมย์ กก.สืบสวนภ.จว.บุรีรัมย์
ด.ต. จติกร ไทยารัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ กก.สืบสวนภ.จว.บุรีรัมย์
ด.ต. พเิชษฐ์ ขงิจตุัรัส ภ.จว.บุรีรัมย์ กก.สืบสวนภ.จว.บุรีรัมย์
ด.ต. ชัชวาลย์' กาญจนพงศ์กจิ ภ.จว.บุรีรัมย์ กก.สืบสวนภ.จว.บุรีรัมย์
ด.ต. รุ่งนภา สงวลัย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ กก.สืบสวนภ.จว.บุรีรัมย์



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. เฉลียว แสนเพยีร ภ.จว.บุรีรัมย์ กก.สืบสวนภ.จว.บุรีรัมย์
ด.ต. วเิชียร สีรุ้ง ภ.จว.บุรีรัมย์ กก.สืบสวนภ.จว.บุรีรัมย์
ด.ต. อทุัย หวงัคุ้มกลาง ภ.จว.บุรีรัมย์ กก.สืบสวนภ.จว.บุรีรัมย์
ด.ต. จกัรกฤษณ์ ภเูขยีว ภ.จว.บุรีรัมย์ กก.สืบสวนภ.จว.บุรีรัมย์
ด.ต. พงษ์ลักษณ์ บัตรประโคน ภ.จว.บุรีรัมย์ กก.สืบสวนภ.จว.บุรีรัมย์
ด.ต. นพดล สุขสบาย ภ.จว.บุรีรัมย์ กก.สืบสวนภ.จว.บุรีรัมย์
ด.ต. สุระชัย ไกรยา ภ.จว.บุรีรัมย์ กก.สืบสวนภ.จว.บุรีรัมย์
ด.ต. พนม บุญยดื ภ.จว.บุรีรัมย์ กก.สืบสวนภ.จว.บุรีรัมย์
ส.ต.อ. ชุมพร วดัจะโป๊ะ ภ.จว.บุรีรัมย์ กก.สืบสวนภ.จว.บุรีรัมย์
ส.ต.อ. พรีพรรณ ราชประโคน ภ.จว.บุรีรัมย์ กก.สืบสวนภ.จว.บุรีรัมย์
ส.ต.อ. สภา เกตุใหม่ ภ.จว.บุรีรัมย์ กก.สืบสวนภ.จว.บุรีรัมย์
ส.ต.อ. ณัฐพล ศิริเวชกลุ ภ.จว.บุรีรัมย์ กก.สืบสวนภ.จว.บุรีรัมย์
ส.ต.อ. สุวทิย์ สารคูณ ภ.จว.บุรีรัมย์ กก.สืบสวนภ.จว.บุรีรัมย์
ส.ต.อ. สมศักด์ิ บัวนิล ภ.จว.บุรีรัมย์ กก.สืบสวนภ.จว.บุรีรัมย์
ส.ต.อ. ปรีชา วงัภงูา ภ.จว.บุรีรัมย์ กก.สืบสวนภ.จว.บุรีรัมย์
ส.ต.อ. วธิวชั ฤทธิ์สยาม ภ.จว.บุรีรัมย์ กก.สืบสวนภ.จว.บุรีรัมย์
ส.ต.ต. คฑาวฒิุ จนัทร์สมุด ภ.จว.บุรีรัมย์ กก.สืบสวนภ.จว.บุรีรัมย์
พ.ต.อ. รุทธพล เนาวรัตน์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ร.ต.อ. ยพุล โชติการ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ร.ต.ท. ปวรปรัชญ์ โสตถยิาภรณ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ร.ต.ท. วรุฒม์ ยตุสะธรรม ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ด.ต. สมพงษ์ สมร่าง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ด.ต. พจน์ บุตกะ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ด.ต. นคร เหมือนประโคน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ด.ต. เกรียงศักด์ิ ชาญโพธิ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ร.ต.ต. พนม เธยีรวรรณ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ด.ต. อรุณ สะเทิงรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
จ.ส.ต. วฒิุไกร เจอืกรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านด่าน
ด.ต. นพดล หอ่ไธสง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ด.ต. ธรีภทัร สมภาค ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ด.ต. มงคล ราชประโคน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ด.ต. โชติวรรธน์ วรรณโกษิตย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ด.ต. เมธา ณรงค์เบญญาสุทธิ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ร.ต.ท. สมหมาย แสงทวสุีข ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ด.ต. สนธยา เกยีรติธนบดี ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ด.ต. บรรจง วนัจนัทึก ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ด.ต. ค าไพ บรรดิดตา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ร.ต.ท. เรืองยศ สีรุ้ง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ด.ต. พพิากร หงิไธสง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ด.ต. พยงุ เรืองค าไฮ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สุริยา คุณดิลกสังวรณ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ด.ต. ประมินทร์ ทุขนิโรธ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ด.ต. เจตกร ธญัญะประกอบ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ส.ต.ต. พชิัยรัตน์ โชตินอก ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ร.ต.ท. สุธพีจน์ ใสสด ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ด.ต. สุรชัย ผ าชัย ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ด.ต. สุรศักด์ิ อนิพทิักษ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ด.ต. สุวชิาญ กองทรัพย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ร.ต.ท. พงศกร ออ่นสลวย ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ชุมแสง
ด.ต. สุคนธ์ ยนิดีชาติ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ด.ต. ธวชั โฆษิตอมัพรเสนีย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ด.ต. พรีะพงศ์ เกษรชื่น ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ด.ต. วรีะพงษ์ สุวรรณเหลา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ด.ต. เอกพล ผ าชัย ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ด.ต. ศิริพงศ์ ส าเร็จรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ร.ต.ท. มนัส ถนุนอก ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ด.ต.หญิง มนัสณันท์ พรหมทอง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ร.ต.อ. สุชิน วดัจะโป๊ะ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
พ.ต.ท. กมัพล วงษ์สงวน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
พ.ต.ท. ยทุธนา ไตรทิพย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ด.ต. นิวติั ชอบธรรม ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
พ.ต.ท. ไชยา สระโสม ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ร.ต.ท. สาโรจน์ สีดา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนิเหล็กไฟ
จ.ส.ต. ศุภวชิญ์ ชนะชัย ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ส.ต.อ. เจษฎา กมลมุนีโชติ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ด.ต. มุขพล วารินทร์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ด.ต. ประดิษฐ แซมรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
พ.ต.ต. อรรถพร พุม่หว้ยรอบ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
พ.ต.ท. แดน คงพลปาน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หว้ยราช
ด.ต. ประดิษฐ อปุการ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
จ.ส.ต. นาคี นามสุขี ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ด.ต. สมพงษ์ ทองประโคน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ด.ต. อรรถพล เกรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
พ.ต.ท. สาธติ สถติถาวร ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ด.ต. จกัรกฤษ สุวรรณกจิ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ร.ต.ท. นิรุธ สาระสิทธิ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ด.ต. สน ปินะกาพงั ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ด.ต. ชุติเทพ ราชวชิา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ด.ต. กติติวธุ ประทุมถิ่น ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ด.ต. ศุภศักด์ิ ภษูาจนัทร์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ศุภกติต์ิ โททอง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ด.ต. ชนาธปิ ข าผา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ร.ต.อ. เอกพงษ์ เดชพรมรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ร.ต.ท. ศักรพงศ์ ปราบริปู ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ร.ต.ท. สมภพ ชึรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
จ.ส.ต.หญิง ชนัฏฐภรณ์ สิทธนิวพล ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
จ.ส.ต. ณัฐจกัร์ ถริธนาฐานพฒัน์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ส.ต.ต. สราวธุ พร้ังขนุทด ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ส.ต.ต. นวภทัร ภพูมิาย ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ด.ต. วชิัย แพงเพง็ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ด.ต. เอกภพ ทองนอก ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ด.ต. อภชิัย ทับกระโทก ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ด.ต. สมัย แกว้ภมูิแห่ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ด.ต. บัณฑิต บุญจนัทร์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ด.ต. สวาสด์ิ ลุนผา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ด.ต. ภคพรรษ นับถอืสุข ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ส.ต.อ. มานิต คงสืบชาติ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ร.ต.ต. สวสัด์ิ ศาสตร์ศุภกจิ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ด.ต. สมศักด์ิ วเิศษชุมพล ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ด.ต. ณรงค์ ชะลอชล ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
จ.ส.ต. เสกสรร แสนสมบัติ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ส.ต.อ. สุเนตร แพร่งนคร ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ส.ต.อ. วชิรพงศ์ ธนประเสริฐศรี ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ด.ต. วเิชียร พึง่ประดิษฐ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ด.ต. วรีะวฒัน์ ประคองชีพ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ร.ต.ท. ชัยสิทธิ์ ทุดบุญ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ล าปลายมาศ
ด.ต. บุญชู โรจน์สุกจิ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ด.ต. ธนุดนทร์ ไปแดน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ด.ต. วราวธุ แพงวงษ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ร.ต.ท. สมพงษ์ ชุมสงฆ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ด.ต. ทัตพงศ์ อาทวงั ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ร.ต.ท. พทิักษ์ สิงหค์ า ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
พ.ต.ท. สยาม เกยีรติบรรจง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พทุไธง
ร.ต.ท. ประสพ ตาประโคน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ร.ต.อ. ราชศักด์ิ เชียรรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ร.ต.ท. สุชาติ ป้องจนัทร์ลา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ร.ต.อ. สุรเดช ประสงใด ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ร.ต.ท. ชาญณรงค์ ไชยสาคร ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นาโพธิ์
ด.ต. จ ารัส คู่วฒันา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ร.ต.อ. ถวลิ  หอมหวล ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.ต. ธวชัชัย ต๊ิบค า ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ด.ต. ขนัชัย เตรียมทอง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
จ.ส.ต. เทพพงษ์ พทุธเิสน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ด.ต. ผจญศักด์ิ ศรีขริินทร์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ด.ต. ดิเรก กองศิริ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ด.ต. เฉลิมชัย ฉายวมิล ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
จ.ส.ต. พเิชษฐ ฉายวมิล ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ร.ต.ท. วชิัย ศิริเกตุ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ร.ต.ต. อรรนพ สายบุตร ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ด.ต. วรจกัร กลมประโคน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ร.ต.อ. สุริโย แกว้บุตรดี ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ร.ต.ท. สิทธชิัย สมญาติ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ร.ต.ท. ไพบูลย์ พมิพว์นั ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ด.ต. ธงชัย บุญกลาง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
จ.ส.ต. กฤชเพชร ธาตุทะนะ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ส.ต.ต. จตุพร มณฑาสุวรรณ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ด.ต. พทิยาวฒิุ จนัทร์ประโคน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ร.ต.ต. องักรู ศรีสุข ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ด.ต. สมชัย คะเรรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ร.ต.อ. สุริยา สารคูณ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ร.ต.ท. สุระ ศรีจนิดา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ด.ต. กติตินันท์ คะเรรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
พ.ต.ต. อานนท์ เหล็กดี ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
พ.ต.ต. ไกรสร อนิไชย ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
พ.ต.ท. ต่อศักด์ิ ศรีเสริม ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ด.ต. ครรชนะ ทรงชัยสงวน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ด.ต. ประจวบ ข าโต ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ร.ต.ท. สมโภชน์ เทีย่งคูณ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ร.ต.ต. กติติพงษ์ บุญมาก ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ด.ต. ทศพร โสมกลุ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ด.ต. พสิิษฐ บ่อมณี ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ส.ต.ต. เอกลักษณ์ นอขนุทด ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ร.ต.ต. ยงยทุธ์ วารีย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ด.ต. ดิเรก คานทอง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ร.ต.ท. กติติศักด์ิ เยง็ประโคน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ล าปลายมาศ
ร.ต.ต. ปฏญิญา หลักสกลุ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ด.ต. เฉลิมชัย ขึ้นเอื้อย ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ด.ต. ณรงค์รัช ออ่นกณัหาศรีกลุ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ร.ต.อ. สมจติ กบัรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ด.ต. ประมินทร์ ทุกขนิโรธ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สุราช สดมพฤกษ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ร.ต.ท. อนุเปรม ทุมนานอก ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
พ.ต.ท. มานิตย์ สร้อยจติร ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ด.ต. สุพล ฉมิจารย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ด.ต. ปรัสถเ์มธดีล กลุโท ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ด.ต. ทองทา ทวนัเวช ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ด.ต. อนุสรณ์ สังขป์ระเสริฐ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ส.ต.อ. ชาญชัย จกูลู ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ด.ต. พลรพี ขบวนรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ด.ต. บุญช่วย ช ารัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ร.ต.ท. พงศกร สีมา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ร.ต.ท. ทองค า อนิทนนท์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ด.ต. ทองล้วน แสนสมบัติ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ด.ต. ชาญ สวสัด์ิพทุรา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ด.ต. บรรจง พชัรมนตรี ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ด.ต. จนัทา พงพนันา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ด.ต. สมพร หมัน่ดี ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ด.ต. จกัรี ดีด้วยชาติ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ด.ต. ไพโรจน์ ชื่นชุมแสง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
พ.ต.อ. ไพศาล สุวรรณทา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ด.ต. สมกวน วงัภงูา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ด.ต. ประกาศิต ช านาญจติร ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ร.ต.ท. สุรพงศ์ ปะวนิรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ส.ต.ต. ดุสิต พรมกลุ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ด.ต. อโนทัย กาละซิรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
พ.ต.ท. อดิชาติ มีสา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
พ.ต.ท. มนัสวฒิุ บรรยงค์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.กระสัง
ร.ต.ท. สุรศักด์ิ มัน่เขม็ทอง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ร.ต.ท. ชัยพฤกษ์ แผ้วพลสง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ด.ต. วทิยา เพประโคน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ด.ต. จ าเนียน ปิน่แกว้ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ด.ต. องอาจ พนัวนั ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ด.ต. รณชัย อไุรแข ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.คูเมือง
ด.ต. ไชยรัตน์ ไชยสถติย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
พ.ต.ท. จริวฒัน์ ศิรพมิลรัตน์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ด.ต. ชนะพฒัน์ เฉลิมรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ส.ต.อ. เอกลักษณ์ วเิศษนคร ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ด.ต. พรเทพ คูสันเทียะ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ร.ต.ท. เขม็ทิศ บุญน าพา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
พ.ต.อ. สนอง วรรณโคตร ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.สตึก



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. พลทวี วงค์ตาท า ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
พ.ต.ท. นิลกาฬ พรศักด์ิ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.สตึก
ร.ต.ต. สมศักด์ิ รักสมัย ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
พ.ต.ท. นิติพงษ์ สีทาเลิศ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.สตึก
ร.ต.ท. เมธา และประโคน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ร.ต.อ. วรกาญจน์ เจริญศิริ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.สตึก
ร.ต.ท. ด ารงฤทธิ์ เอี่ยมนอก ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ร.ต.ท. สุชาติ ค าอาจ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.สตึก
ร.ต.ท. สุขมุชล โสรถาวร ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.สตึก
ร.ต.ท. อดุม พลท า ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.สตึก
ร.ต.ท. การุณ จนัทร์ดอก ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.สตึก
ร.ต.ท. ปัญญา วรรณสุทธิ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.สตึก
ร.ต.ท. วริิยะ ดวงแขเพญ็ศิริกลุ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.สตึก
ร.ต.ท. สนอง ขาวผ่อง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.สตึก
ร.ต.ท. ทักษิณ ศรีสุพรรณ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.สตึก
ร.ต.ท. ประดิษฐ โสภา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.สตึก
ร.ต.ท. เล็ง แขง็กล้า ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.สตึก
ร.ต.ท. สัมฤทธิ์ สีดามา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.สตึก
ร.ต.ท. กฤษฎา ก่ าแหล้ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.สตึก
ร.ต.ท. ชาญณรงค์ สืบสิงห์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.สตึก
ร.ต.ท. เฉลิม ราชประโคน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.สตึก
ร.ต.ท. ธฤต ราชวงษ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.สตึก
ร.ต.ท. มนูญ วนัสา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.สตึก
ร.ต.ท. เธยีรธาวนิ สีทะ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.สตึก
ร.ต.ท. ฤกษ์ วเิชียร ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.สตึก
ร.ต.ท. วชิัย ภกัดีนันท์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.สตึก
ร.ต.ท. วฒิุศักด์ิ ศรีศิลา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.สตึก
ร.ต.ต. วรีะภสั นาเมือง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.สตึก
ร.ต.ท. จกัรพงษ์ อกัโขสุวรรณ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.สตึก
ร.ต.ท. สมยศ ไทยจนัทึก ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.สตึก
ร.ต.ท. ต่อกานต์ นากลาง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.สตึก
ร.ต.ท. ฤกษ์ วเิชียร ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.สตึก
ร.ต.ต. จกัรกฤช สุพสร ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.สตึก
ร.ต.ต. สุรเชษฐ์ ดวงสูงเนิน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.สตึก
ร.ต.ต. บุรีรัตน์ อไุรรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.สตึก
ร.ต.ต. พพิฒัน์ สมบัติศิริ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.สตึก
ร.ต.ต. รอด ชื่นรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.สตึก
ร.ต.ต. ณัฐวฒิุ แพงเจริญ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.สตึก
ร.ต.ต. มานพ ชุมศรี ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.สตึก
ร.ต.ต. ส าราญ นาคกระแสร์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.สตึก



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. ชาติชาย สมบัติทิพย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.สตึก
ร.ต.ต. จรัีง นันทะพนัธ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.สตึก
ร.ต.ต. สุวฒัน์ กองกลู ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.สตึก
ด.ต. วเิชียร กดุกลาง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.สตึก
ด.ต. ปฏพิล ศรีล้ิม ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.สตึก
ด.ต. สมบัติ วนัทานี ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.สตึก
ด.ต. มงคล พาพลงาม ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.สตึก
ด.ต. บุญยงั ดีขนุทด ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.สตึก
ด.ต. นธวิฒัน์ ยอรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.สตึก
ด.ต. กนกศักด์ิ ปุยะติ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.สตึก
ด.ต. วชิิต แซ่แขก ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.สตึก
ด.ต. ธนากร โพธิ์สอาด ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.สตึก
ด.ต. สนอง ปาปะขงั ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.สตึก
ด.ต. จ าเนียร วรรณธานี ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.สตึก
ร.ต.ท. อดุร ภกัษารัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.สตึก
ด.ต. สมนึก ศรีพรมใต้ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.สตึก
ด.ต. ทวี ศาลางาม ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.สตึก
ด.ต. สิน ชัยปัญญา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.สตึก
ด.ต. พชัรพนัธ์ ปัญญาธวิฒิุ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.สตึก
ด.ต. สุรศักด์ิ สุยค าไฮ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.สตึก
ด.ต. ช านาญ นามอาษา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.สตึก
ด.ต. ภาณุพงศ์ สมภกัดี ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.สตึก
ด.ต. ประเวช เทียงผง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.สตึก
ด.ต. สังคม เสาร์ทอง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.สตึก
ด.ต. โกศล อตุโรกลุ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.สตึก
ด.ต. ประมวล พลหนองหลวง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.สตึก
ด.ต. วชัระ ศรีใสไพร ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.สตึก
ร.ต.ท. ธนะเมศฐ์ ระวชีัยวงศ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.สตึก
ด.ต. ชาญณรงค์ เสนาชัย ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.สตึก
ด.ต. สุชาติ ประภวษิณ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.สตึก
ด.ต. เกรียงศักด์ิ ศรีศิลา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.สตึก
ด.ต. เสนอ สุขสบาย ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.สตึก
ด.ต. สมชาติ แจง้รัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.สตึก
ด.ต. ถวลัย์ หลงภงูา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.สตึก
ด.ต. พชิยาฤทธิ แสงแกว้ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.สตึก
ด.ต. วรวทิย์ จนัทร์สระบัว ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.สตึก
ด.ต. ชิษณุพงศ์ แกว้ดก ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.สตึก
ด.ต. ประยทุธ คะเชนทร ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.สตึก
ด.ต. ชัยวฒัน์ เตชเจริญศรี ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.สตึก
ด.ต. บุญเส็ง ดวงแกว้ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.สตึก



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ชารินทร์ ทับไธสง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.สตึก
ด.ต. อ านาจ ศาลางาม ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.สตึก
ด.ต. สิรวชิญ์ ชนไพโรจน์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.สตึก
ด.ต. สุนทร วงษาสนธิ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.สตึก
ด.ต. อุ้มพงษ์ พนัธุ์ฉลาด ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.สตึก
ด.ต. ศิริชัย สมพงษ์พนัธ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.สตึก
ด.ต. สราวธุ เกณฑ์กลางดอน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.สตึก
ด.ต. สุทัศน์ หาญชนะ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.สตึก
ส.ต.ต. ชาติชัย ค าวจิติร ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.สตึก
จ.ส.ต. พงเดช โคตรสมบัติ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.สตึก
จ.ส.ต. สุวฒัน์ ลีวงศ์ศักด์ิ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.สตึก
จ.ส.ต. เรือง จะรอนรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.สตึก
จ.ส.ต. พฒันา ยนืรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.สตึก
ส.ต.ต. กรกฎ ทวยไธสง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.สตึก
ส.ต.ต. พงษ์พฒัน์ ศรีพาบุญ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.สตึก
ส.ต.ต. ภพธร พนูณรงค์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.สตึก
ส.ต.ต. ทรงพล เหน็ประเสริฐ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.สตึก
ส.ต.ต. วฒิุนันท์ จนัทร์น้อย ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.สตึก
พ.ต.อ. กมัปนาท ฐาตุจริางค์กลุ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ประโคนชัย
ร.ต.ท. ส าเริงศักด์ิ ภคัดี ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ประโคนชัย
ร.ต.ท. เกรียงศักด์ิ กจิไธสง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.สตึก
พ.ต.ท. สนัน่ อยู่สุวรรณ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองกี่  
พ.ต.ท. พงศธร โสกลู ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองกี่  
พ.ต.ท. ศิณรุจ สืบสนิท ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองกี่  
พ.ต.ท. อดิศร การบรรจง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองกี่  
พ.ต.ท. วชิาญ ท่าไม้ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองกี่  
พ.ต.ท. สมโภชน์ ทิพยว์ลัย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองกี่  
พ.ต.ท. ไพศาล ปันเร็ว ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองกี่  
พ.ต.ท. สิทธชิัย สุนารักษ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองกี่  
พ.ต.ต. กฤดิ นิลกลาง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองกี่  
ร.ต.ท. เกยีรติศักด์ิ แกน่พรม ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองกี่  
ร.ต.ท. อทิธพิล เพญ็เดิมพนัธ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองกี่  
ร.ต.ท. วทิยา กลุบุตร ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองกี่  
ร.ต.ท. บัญชา หาญประเทศ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองกี่  
ร.ต.ท. วรัิตน์ แจกกลาง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองกี่  
ร.ต.ท. วทิวสั หนิออ่น ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองกี่  
ร.ต.ท. สุวฒัน์ นามมงคล ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองกี่  
ร.ต.ท. สมศักด์ิ เทีย่งดาห์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองกี่  
ร.ต.ท. ศุภเกยีรติ จอมพล ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองกี่  
ร.ต.ท. จ าเนียร แหวนจะโป๊ะ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองกี่  



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. พติติพล พฒิุนาทวรพงศ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองกี่  
ร.ต.ท. อวยชัย พรหมวงศ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองกี่  
ร.ต.ต. ธนกฤษ สหฤทานันท์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองกี่  
ร.ต.ต. เปรม มือขนุทด ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองกี่  
ร.ต.ต. สรรเสริญ วรรณทะมาตย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองกี่  
ร.ต.ต. สมยศ อาสากลุ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองกี่  
ร.ต.ต. อนันต์ พนูทักษิณ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองกี่  
ด.ต. ไพฑูรย์ วชิาเกวยีน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองกี่  
ด.ต. ไพศาล เกยีรติวรีาภรณ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองกี่  
ด.ต. วชัรินทร์ โอทารัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองกี่  
ด.ต. ศิริมงคล แกว้เกดิ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองกี่  
ด.ต. บุญสืบ หวงัแอบกลาง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองกี่  
ด.ต. นิวฒัน์ จนัทร์แดง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองกี่  
ด.ต. ภาณุพงศ์ คนึงหาญ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองกี่  
ด.ต. เอกชัย ปัญญาวทุธิ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองกี่  
ร.ต.ท. ธรีวฒัน์ ราชคีรี ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองกี่  
ร.ต.ท. บุญชู จนีโน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองกี่  
ด.ต. ไพศาล เซ็นกระโทก ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองกี่  
ด.ต. จ าเนียร ชูโส ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองกี่  
ด.ต. พบิุญ บรรดาศักด์ิ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองกี่  
ด.ต. สุมิตร เล่ือยกระโทก ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองกี่  
ด.ต. มานพ ปัตถาวนั ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองกี่  
ด.ต. สุรสิทธิ์ โขงรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองกี่  
ด.ต. เรืองฤทธิ์ สีเกาะ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองกี่  
ด.ต. อรุณ ฦาชา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองกี่  
ร.ต.ต. ปิยะ เขม็ศรี ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองกี่  
ด.ต. ภวูเดช ดวงดารา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองกี่  
ด.ต. สมบูรณ์ พลพงษ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองกี่  
ด.ต. คงเดช กณัหาต้อ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองกี่  
ด.ต. ทรงกรณ์ ปุริมายะตา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองกี่  
ด.ต. ปัญณวจัน์ สิงหโ์สดา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองกี่  
ด.ต. ชิษณุพงศ์ ปัดถามังวงศ์รพี ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองกี่  
ด.ต. ชายนัต์ โพธิ์กลาง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองกี่  
ด.ต. ณัฐพงศ์ พนัธศ์รี ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองกี่  
ร.ต.ต. สมเกยีรติ ไล่กระโทก ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองกี่  
ด.ต. วรวฒิุ โสนนอก ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองกี่  
ด.ต. ชัย ประไวย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองกี่  
จ.ส.ต. พรพนิิจ ขอสุข ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองกี่  
จ.ส.ต. วฒิุชัย งอกลาภ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองกี่  
จ.ส.ต. สืบพงศ์ สกลุรักภกัดี ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองกี่  



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.อ. จรีวฒัน์ งดกระโทก ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองกี่  
ส.ต.ต. อานนท์ ราศรีงาม ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองกี่  
ส.ต.ต. วรัญญู ภรูะหงส์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองกี่  
ส.ต.ต. ธนวตั ศิลปสุข ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองกี่  
พ.ต.ท. วรวทิย์ หนูสนัน่ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ล าปลายมาศ
พ.ต.ท. สมบูรณ์ คะเรรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ล าปลายมาศ
พ.ต.ท. นภดล แกว้ชนะ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ล าปลายมาศ
พ.ต.ท. สิทธิ์ หวงัสุขกลาง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ล าปลายมาศ
พ.ต.ท.หญิง อญัชลี องัคะนาวนิ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ล าปลายมาศ
พ.ต.ท. สุรเสกข์ มณีเติม ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ล าปลายมาศ
พ.ต.ต. วชิัย อทุธาพงษ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ล าปลายมาศ
ร.ต.อ. สยาม สารศรี ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ล าปลายมาศ
ร.ต.อ. รุ่งทิพย์ รบศึก ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ล าปลายมาศ
ร.ต.ท. สมบัติ วฒันศรี ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ล าปลายมาศ
ร.ต.ท. เสน่ห์ พวงทอง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ล าปลายมาศ
ร.ต.ท. อนุสรณ์ หตัถากรณ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ล าปลายมาศ
ร.ต.ท. ศุภชัย ถาวร ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ล าปลายมาศ
ร.ต.ท. สุธรีะ ตอรบรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ล าปลายมาศ
ร.ต.ท. ธราพงษ์ ชุมรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ล าปลายมาศ
ร.ต.ท. เฉลิมพล สวา่งศรี ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ล าปลายมาศ
ร.ต.ท. ววิฒัน์ นามอาษา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ล าปลายมาศ
ร.ต.ต. วรีะชาติ ไชยสีดา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ล าปลายมาศ
ร.ต.ต. นิเวศ สะเทิงรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ล าปลายมาศ
ร.ต.ต. มังกร วฒันะ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ล าปลายมาศ
ร.ต.ต. สมพงษ์ ตระกลูรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ล าปลายมาศ
ร.ต.ต. ปราโมทย์ สอนรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ล าปลายมาศ
ร.ต.ต. พชิรุษฎ์ ชูกระโทก ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ล าปลายมาศ
ร.ต.ต. ศุภพ เขยีวประเสริฐ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ล าปลายมาศ
ร.ต.ต. วเิชียร อาจปรุ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ล าปลายมาศ
ด.ต. บัณฑิต ประเสริฐโส ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ล าปลายมาศ
ด.ต. บรรจง แสนลาด ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ล าปลายมาศ
ด.ต. สมชาย ปีนะภา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ล าปลายมาศ
ด.ต. ณัฐวฒิุ ทรงรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ล าปลายมาศ
ด.ต. สมชาย ทิพยบ์ าหลาบ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ล าปลายมาศ
ด.ต. ทวปี แสนฤทธิ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ล าปลายมาศ
ด.ต. นิกรณ์ ศรีชุม ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ล าปลายมาศ
ด.ต. ไพบูรณ์ สามารถรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ล าปลายมาศ
ด.ต. มานะ มาตราตัง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ล าปลายมาศ
ด.ต. สมชาติ ผืนกระโทก ภ.จว.บุรีรัมย์
ด.ต. ประสงค์ บุญเขื่อง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ล าปลายมาศ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ณรงค์วฒัน์ ผลมหา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ล าปลายมาศ
ด.ต. สมถวลิ แมนสืบชาติ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ล าปลายมาศ
ด.ต. นพพล เครือพมิาย ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ล าปลายมาศ
ด.ต. ประจกัร์ ทานค า ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ล าปลายมาศ
ด.ต. ต้อง เทียนวรรณ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ล าปลายมาศ
ด.ต. ศิริวฒัน์ พมิพพ์ล ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ล าปลายมาศ
ด.ต. พทิักษ์ ศรีพริิยกลุ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ล าปลายมาศ
ด.ต. ทองสิน โพธิ์กลาง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ล าปลายมาศ
ด.ต. ธวชัชัย เชิงสะอาด ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ล าปลายมาศ
ด.ต. สหพรหม แกว้อรสาร ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ล าปลายมาศ
ด.ต. ส ารวย ตะสิงห์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ล าปลายมาศ
ด.ต. นาริน สอนราษฎร์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ล าปลายมาศ
ด.ต. ธรีะพงศ์ ชาติรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ล าปลายมาศ
ด.ต. วญิญู กองทผล ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ล าปลายมาศ
ด.ต. ธงชัย เมืองจนัทน์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ล าปลายมาศ
ด.ต. สมชาย มังคะชาติ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ล าปลายมาศ
ด.ต. กฤษฎา ปักกาโต ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ล าปลายมาศ
ด.ต. อภชิาต แสนตรี ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ล าปลายมาศ
ด.ต. นิรุทย์ สารรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ล าปลายมาศ
ด.ต. มนตรี ออ่นนวล ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ล าปลายมาศ
ด.ต. ปฐิวจัณ์ ดีประเสริฐ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ล าปลายมาศ
จ.ส.ต. ไตรจกัร บุญเยน็ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ล าปลายมาศ
จ.ส.ต. ทศพล อรอนิทร์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ล าปลายมาศ
จ.ส.ต. วทิูลย์ ชนะโม ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ล าปลายมาศ
จ.ส.ต. สุบัญชา อุ่นค า ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ล าปลายมาศ
จ.ส.ต. ณรินทร์ เจมิทองหลาง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ล าปลายมาศ
ส.ต.ต. ฤทธริงค์ จนัผักแวน่ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ล าปลายมาศ
ส.ต.ต. จกัรพนัธ์ จนัทา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ล าปลายมาศ
พ.ต.อ. สนม อไุรรักษ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นางรอง
พ.ต.ท. ค านวณ บ่ายกระโทก ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นางรอง
พ.ต.ต. บุระ ทิพยอ์กัษร ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นางรอง
พ.ต.ต. ประพนัธ์ ข าเอนก ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นางรอง
พ.ต.อ. เสรี ฉายศิลป์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นางรอง
ร.ต.อ. พรีพล หวลระลึก ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นางรอง
ร.ต.อ. ณภทัร สุทธธินากลู ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นางรอง
ร.ต.อ. วรีะ ยนัละหา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นางรอง
ร.ต.อ. ศักด์ิชาย กติติอดุมพนัธ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นางรอง
ร.ต.ท. ประมวล นวลสุวรรณ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นางรอง
ร.ต.ท. สมชาย ปลอดโคกสูง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นางรอง
ร.ต.ท. ทวี สารสวสัด์ิ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นางรอง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. สมดุลย์ เสกรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นางรอง
ร.ต.ท. สมพงษ์ สีขมุแสง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นางรอง
ร.ต.ท. บุญยง ดัดธยุาวฒัน์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นางรอง
ร.ต.ท. ขตัติยะ เพชรกล้า ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นางรอง
ร.ต.ท. สุรศักด์ิ กล่ันสระน้อย ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นางรอง
ร.ต.ท. เฉลียว พวงพัว่เพชร ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นางรอง
ร.ต.ท. ขจรภพ บ าเพญ็พงษ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ช านิ
ร.ต.ท. มังกร แกว้เฮียง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นางรอง
ร.ต.ท. เสนอ สุภาษิต ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นางรอง
ร.ต.ท. สมชาย จนัทร์สิงห์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นางรอง
ร.ต.ท. ทองสุข โปร่งทะเล ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นางรอง
ร.ต.ท. สุนทร เฟอืงสูงเนิน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นางรอง
ด.ต. นวพล โพธิ์ภกัดี ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นางรอง
ด.ต. ปรีชา ทิพยอ์กัษร ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นางรอง
ร.ต.ท. อทุัย ระตาภรณ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นางรอง
ร.ต.ท. บันดิษ อาจล้อม ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นางรอง
ด.ต. นิติศักด์ิ อสิระวงศ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นางรอง
ร.ต.ต. สมศักด์ิ ววิฒันาการ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นางรอง
ร.ต.ต. กจิติวฒัน์ พงษ์ฐานวฒัน์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นางรอง
ร.ต.ต. สมศักด์ิ เหมือยไธสง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นางรอง
ด.ต. พนิิจ จนีเป็นวงศ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นางรอง
ร.ต.ต. ส าอาง เกดิในหล้า ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นางรอง
ด.ต. สมคิด คาดกระโทก ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นางรอง
ด.ต. มิตร โล่หน์ารายณ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นางรอง
ร.ต.ต. พรีกลุ จตินา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นางรอง
ร.ต.ต. สมนึก องักาบเพชร ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นางรอง
ด.ต. มานะ คงนันทะ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นางรอง
ด.ต. นฤบศก์ แป้นชุมแสง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นางรอง
ด.ต. วงศกร เมีย้นมิตร ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นางรอง
ด.ต. สมชาย บูรมิตร ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นางรอง
ด.ต. ชัยญา มาระศรี ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นางรอง
ด.ต. ธรีะชัย ดอกเขม็ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นางรอง
ด.ต. สุนทร สุขไสยาสน์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นางรอง
ด.ต. วชิญภาส โพธิ์แกว้ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นางรอง
ด.ต. โมชัย สิงหว์งศ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นางรอง
ด.ต. สมชาย บุญกองชาติ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นางรอง
ด.ต. สายชล เรือป๊ะ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นางรอง
จ.ส.ต นาท ทูนมาก ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นางรอง
ด.ต. ดิศาล พนิิจสุนทรสาร ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นางรอง
ด.ต. ด ารงค์ โสชาติ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นางรอง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. รังสรรค์ กาญจนะ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นางรอง
ด.ต. ศิริวฒัน์ ศิริมงคล ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นางรอง
ด.ต. วรรธน ตรากลาง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นางรอง
ด.ต. ปรีชา ชนะกลุ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นางรอง
ด.ต. วฒัน์ธวฒิุ จนัทร์ไทรศรี ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นางรอง
ด.ต. ไวพจน์ สละ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นางรอง
ด.ต. สุวจิกัขณ์ พนัธไ์ธสง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นางรอง
ด.ต. ประจกัษ์ ภริมยน์าค ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นางรอง
ด.ต. เด่น ปรักเอโก ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นางรอง
ด.ต. วถิชีัย กลมวงศ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นางรอง
ด.ต. วรสิทธิ์ อนิพทิักษ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นางรอง
ด.ต. สมภพ  ใสสวา่ง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นางรอง
ด.ต. อทิธพิล จนีมะโม ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นางรอง
ด.ต. ณรงค์ศักด์ิ อนิทรชาติ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นางรอง
ด.ต. อสิระพงษ์ เจยีมรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นางรอง
ด.ต. บรรจง ลาตวงษ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นางรอง
ด.ต. ณรงค์ กลีบอบุล ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นางรอง
ด.ต. พทิยา โพธิ์ละเดา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นางรอง
ด.ต.หญิง เปรมยดุา เสียนขนุทด ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นางรอง
ด.ต. สุเตือน สีเล ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นางรอง
ด.ต. อนันต์ ม่านทอง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นางรอง
ด.ต. ธรีภทัร์ เขม็ผะกา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นางรอง
ด.ต. อนุชา ฉกรรศิลป์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นางรอง
ด.ต. วรรณพงษ์ แพร่งสุวรรณ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นางรอง
ด.ต. สุพฒั วงศ์จอม ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นางรอง
ด.ต. อนันต์ คลายโศก ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นางรอง
ด.ต. เด่น ทุมปะหรัิมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นางรอง
ด.ต. ณัฐดนย์ จนัทร์สวา่ง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นางรอง
ด.ต. เบญจพน บวรชาติ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นางรอง
ด.ต. ชัยวฒัน์ ออ่นศรี ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นางรอง
ด.ต. ส าราญ ประสงค์ทรัพย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นางรอง
ด.ต. ขจร ศรีหะวงษ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นางรอง
ด.ต. พยุ ศิริพพิฒัน์ถาวร ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นางรอง
ด.ต. เชียว เนตรประโคน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ประโคนชัย
ด.ต. จ านงค์ อนิทร์พลทัน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นางรอง
ด.ต. พนิิจ ราชประโคน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ประโคนชัย
ด.ต. สุนทร ภริมยน์าค ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นางรอง
ด.ต. นรินทร์รัตน์ เทศสวสัด์ิวงศ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นางรอง
ด.ต. ทวี สุมามาณ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นางรอง
ด.ต. ประยรู จนัทรคาต ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นางรอง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ธรกฤต โนนทนวงษ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นางรอง
จ.ส.ต. ณัฐพงศ์ ศรีสุข ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นางรอง
จ.ส.ต. สรวศิิษฎ์ พรหมลักษณ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นางรอง
จ.ส.ต. วสันต์ คลายโศก ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นางรอง
ด.ต. วรวฒิุ โสนนอก ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองกี่
ส.ต.อ. ณัทฐเชษญฐ์ อาภรณ์พงษ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นางรอง
ด.ต. ชูชาติ พทิยภวูไนย ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองกี่
ส.ต.ต. บุญญรัตน์ คุยกลาง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นางรอง
ส.ต.ต. สนิท ทนิรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นางรอง
ส.ต.ต. พชิิต พรมบุตร ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นางรอง
พ.ต.อ. ภมูิพฒัน์  ภทัรศรีวงษ์ชัย ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.กระสัง
พ.ต.ท. วริษฐ์ ด าพลงาม ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.กระสัง
พ.ต.ท. ศุภกฤต คุณประทุม ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.สตึก
จ.ส.ต. สุนทร สิงหโ์สดา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองกี่
พ.ต.ท. ชาลี  ปรังประโคน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.กระสัง
ร.ต.อ. ไกรสวสัด์ิ มิง่ขวญัทอง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.กระสัง
ร.ต.อ. ธนัช นครไธสง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.กระสัง
ร.ต.อ. สมควร วา่เร็วดี ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.กระสัง
พ.ต.ท. วรประสิทธิ์ นิยมาภา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ละหานทราย
ร.ต.ท. ยทุธพงศ์  ทรงศิริ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.กระสัง
ร.ต.ท. บรรยงค์ เทศเรียน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.กระสัง
ด.ต. รังสรรค์ บาลโลง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ละหานทราย
ร.ต.ท. ไพวรรณ ไชยด ารงค์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.กระสัง
พ.ต.ต. ไชยา จรุงจติประเสริฐ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ละหานทราย
ร.ต.ท. ถวลิ ช่องงาม ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.กระสัง
ร.ต.ท ประครอง ไกรคุ้ม ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.กระสัง
ร.ต.ท. นิติพฒัน์ กติติจรัสชัย ภ.จว.บุรีรัมย์ ล าดวน
ร.ต.ท. สมนึก  นะลาหนองแวง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.กระสัง
ร.ต.ท. พรีวชิญ์ พนูกล้า ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.กระสัง
ร.ต.ท. วรกฤษ  มัง่มูล ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พลับพลาชัย
ร.ต.ท. ชูวทิย ์ โชคเกื้อ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.กระสัง
ร.ต.ต. ศุภกฤต ผิวสุข ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.กระสัง
ด.ต. ปพฒัน์ พสิาดรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.กระสัง
ด.ต. อมรศักด์ิ อนิทรสด ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.กระสัง
ร.ต.ต. สุพรรณ์  วเิศษวงษา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.กระสัง
ร.ต.ต. สมจติร  หวงักรองทอง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.กระสัง
ด.ต. ธนัยนันท์ ฉตัรอคัรานนท์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.กระสัง
ด.ต. จรีวฒัน์  ดาทอง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.กระสัง
ด.ต. ไชยยงค์  แจม่รุ่งโรจน์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.กระสัง
ด.ต. ชัยวฒัน์ จลุพล ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.กระสัง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สมนึก  วเิศษวงษา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.กระสัง
ด.ต. มนูญ  ยมศรีเคน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.กระสัง
ด.ต. ศักด์ิชัย  แกว้หานาม ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.กระสัง
ร.ต.ท. ส ารวย สมศรี ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.คูเมือง
ด.ต. วรีะ  สีหาราช ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.กระสัง
ด.ต. หญิงฐนัฏฐา  สีหาราช ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.กระสัง
ด.ต. คณาธปิ  วเิศษรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.กระสัง
ด.ต. กอแกว้ เสรีกอ่แกว้ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.กระสัง
ด.ต. ณัฐพล  ละมุล ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.กระสัง
ด.ต. จกัร งามแฉล้ม ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.กระสัง
ด.ต. สมชาย ลุนดาพร ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.กระสัง
ด.ต. อาคม พลภเูมือง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.คูเมือง
ด.ต. ชาญณรงค์ ทรงวาจา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.กระสัง
ด.ต. กติติศักด์ิ สายนรา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.กระสัง
ด.ต. ธรีพงษ์ มะไลทอง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หว้ยราช
ด.ต. วชิาญ สดใส ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.กระสัง
ด.ต. เด่นชัย ถาวร ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.กระสัง
ด.ต. ประสงค์  เขยีนสระน้อย ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.กระสัง
ด.ต. บุญเรือง ใจกล้า ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.กระสัง
ส.ต.ต. วรัิช  ลงลายชาติ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.กระสัง
ส.ต.ต. ธวชัชัย  เทศกลุวงศ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.กระสัง
พ.ต.อ. สถติ โพธมิาศ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นาโพธิ์
ส.ต.ต. นนทนันท์ เอี่ยมสูงเลิศ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.กระสัง
พ.ต.ท. ประภาส พวงศรี ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นาโพธิ์
พ.ต.อ. พศิิษฎ์ ศรีสุพล ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.คูเมือง
พ.ต.ท. เดชประเสริฐ อจัฉริยวศิรุต ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.คูเมือง
พ.ต.ท. ภานุเทพ ไชยค าภา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.คูเมือง
พ.ต.ท. วญิญู พานิชชา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.คูเมือง
พ.ต.ท. อรรณพ ม่านทอง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.คูเมือง
พ.ต.ท. ธรีพล กลอกกระโทก ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.คูเมือง
ร.ต.อ. ชนะมาร เต็นปักษี ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.คูเมือง
ร.ต.อ. ประเสริฐ บุญเขื่อง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.คูเมือง
ร.ต.ท. ปริญญา ยิ่งงาม ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.คูเมือง
ร.ต.ท. มานิตย์ ศิริเวช ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.คูเมือง
ร.ต.ท. วนิัย สลุบพล ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.คูเมือง
ร.ต.ท. อ านวย หนองหาญ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.คูเมือง
ร.ต.ท. สุพจน์ เขยีวประเสริฐ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.คูเมือง
ร.ต.ท. อดุร เขยีวออ่น ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.คูเมือง
ร.ต.ท. วลัลภ ศรีประทุม ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.คูเมือง
ร.ต.ท. ศักดา กองทอง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.คูเมือง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. สมดุลย์ โลนไธสง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.คูเมือง
ร.ต.ท. อร่าม ตรึกตรองรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.คูเมือง
ร.ต.ท. ชาตรี ชนะพาล ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นาโพธิ์
ร.ต.ท. ช่วง แกว้ลุน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.คูเมือง
ร.ต.ต. จารึก สินประเสริฐ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.คูเมือง
ร.ต.ต. ประยรู ภสู ารอง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.คูเมือง
ร.ต.ต. สมยศ โพธิ์มะฮาด ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.คูเมือง
ร.ต.ต. พทิักษ์ ควนิรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.คูเมือง
ร.ต.ต. ประเสริฐ เส็งนา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.คูเมือง
ด.ต. ประทีป สุวรรณมุกต์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.คูเมือง
ด.ต. สมพร จติรบุญพทิักษ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.คูเมือง
ด.ต. วญิญู ชุมไธสง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.คูเมือง
ด.ต. สมพร วงศ์วริิยะกาญจน์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.คูเมือง
ด.ต. บวรวงศ์ เหล็กศิริวชิา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นาโพธิ์
ด.ต. ปฐมพร เกดิสุข ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.คูเมือง
ด.ต. ทัศน์พล พนูกลาง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.คูเมือง
ด.ต. ธนชัย ปักโคทานัง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.คูเมือง
ด.ต. ศักดา สดรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.คูเมือง
ด.ต. สมชาย ร่วมพมิาย ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.คูเมือง
ด.ต. ยทุธสิทธิ์ ปะโกติโย ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.คูเมือง
ด.ต. ประชาธปิ สุวรรณปะกา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.คูเมือง
ด.ต. ไพวลัย์ พลภเูมือง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.คูเมือง
ส.ต.ท. ประยอด ยิ่งสันเทียะ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นาโพธิ์
ด.ต. สมปอง ครองโสม ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.คูเมือง
ด.ต. สมพงษ์ พลภเูมือง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.คูเมือง
ด.ต. วทิยา เปร้ียวกระโทก ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.คูเมือง
ด.ต. สมชาย อนิท านุ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โนนสุวรรณ
ด.ต. วศิิษฐ์ ยี่สุนหอม ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.คูเมือง
จ.ส.ต. สุตัน ผลศิริ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.คูเมือง
จ.ส.ต. พรพจน์ ยลไชย ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.คูเมือง
ส.ต.อ. นิคม โพธิ์เจริญ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.คูเมือง
พ.ต.อ. ชนินทร์ จติรแจง้ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ประโคนชัย
พ.ต.ท. วทิยา พงษ์ไพบูลย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ประโคนชัย
พ.ต.ท. ทองดี วชิชุเมธาลักษณ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ประโคนชัย
พ.ต.ท. สุพล หร่ึงกระโทก ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ประโคนชัย
ร.ต.อ. ชัยสวสัด์ิ วงค์ประโคน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ประโคนชัย
ร.ต.อ. ศิริชัย เจริญศิริ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ประโคนชัย
ร.ต.อ. ชาญวทิย์ บุญสงค์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ประโคนชัย
ร.ต.ท. ประสาท กนัยาเลิศ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ประโคนชัย
ร.ต.ท. ณัฐกมล หล่อประโคน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ประโคนชัย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. พนัส โกรดประโคน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ประโคนชัย
ร.ต.ท. ชัยสิทธิ์ วาลีประโคน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ประโคนชัย
ร.ต.ท. จริโรจน์ มงคลธนสุพฒัน์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โนนสุวรรณ
ร.ต.ท. สันติภาพ โคตรชมภู ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ประโคนชัย
ร.ต.ท. สุเทพ เวอืนประโคน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ประโคนชัย
ร.ต.ท. รมยว์นิท์ อนิทร์ผลสุข ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ประโคนชัย
ร.ต.ต. เจมส์ ปุยะติ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ประโคนชัย
ร.ต.ต. วเิชียร โมกขา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ประโคนชัย
ร.ต.ท. ฐานะคุณ ศรีนวล ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ประโคนชัย
ร.ต.ท. กฤษฎา ชิดปลัด ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ประโคนชัย
ร.ต.ท. ธรีพนัธ์ บุญมี ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ประโคนชัย
ร.ต.ท. ชูชาติ ศรีแกว้น้ าใส ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ประโคนชัย
ร.ต.ท. พสิษฐ์ พงศ์ปลอดภยั ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ประโคนชัย
ร.ต.ท. สมสิงห์ เสริมสุข ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ประโคนชัย
ร.ต.ต. คะนอง ฉมิกลุ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ประโคนชัย
ร.ต.ต. ชัยรัตน์ บุตรวงศ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ประโคนชัย
ร.ต.ต. ธวชัชัย ชุมสิทธิ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ประโคนชัย
ร.ต.ต. เสริม พวงประโคน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ประโคนชัย
ร.ต.ต. ชัยวฒัน์ หวงัประสพกลาง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ประโคนชัย
ด.ต. สิทธนิันท์ เกตุชาติ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ช านิ
ร.ต.ต. ประเสริฐ พรมเอาะ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ประโคนชัย
ด.ต. ถวลิ ศรีเมือง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.แคนดง
ด.ต. เริงศักด์ิ ทรงประโคน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ประโคนชัย
ด.ต. ธรรมนูญ เรืองไพศาล ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.แคนดง
ด.ต. สุเทพ จามิกรณ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ประโคนชัย
ร.ต.ท. บุญมี สาทิพจนัทร์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านด่าน
ด.ต. สง่า เจยีมรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ประโคนชัย
ร.ต.ท. สุวทิย์ บุตรศรีภมูิ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านด่าน
ด.ต. สมชาย ประยงค์กลุ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ประโคนชัย
ด.ต. สุพจน์ เสง่ียมศักด์ิ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ประโคนชัย
ด.ต. รัตนะ ออ่นพรหมราช ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ประโคนชัย
ด.ต. ประวทิย์ ศรีพลัง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านด่าน
ด.ต. สุเทพ ปรมัตถ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ประโคนชัย
ด.ต. อดุร ปกลาง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ประโคนชัย
ด.ต. สุพจน์ บุตรประโคน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ประโคนชัย
ด.ต. เชิดเกยีรติ พวงประโคน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ประโคนชัย
ด.ต. เทิด เมือ่ประโคน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ประโคนชัย
ด.ต. ประหยดั เอติญัติ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านด่าน
ด.ต. รัฐธรรมนูญ นวลจนัทร์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ประโคนชัย
ด.ต. ประสิทธิ์ อนิทร์ประโคน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ประโคนชัย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. บุญจนัทร์ จนัทร์ดิษฐ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ประโคนชัย
ด.ต. เสริม ตีคลี ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ประโคนชัย
ด.ต. อภชิาต สุดประโคน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ประโคนชัย
ด.ต. ธนทรัพย์ จนัทร์อาหาร ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ประโคนชัย
ด.ต. ส าเร็จ ก าประโคน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ประโคนชัย
ด.ต. ฤทธี ธงวรรณฉตัร ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ประโคนชัย
ด.ต. ประมาณ มาศรักษา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ประโคนชัย
ด.ต. ธราธร ตรงใจ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ประโคนชัย
ด.ต. พรศักด์ิ กลมประโคน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ประโคนชัย
ด.ต. สวสัด์ิ ทองรักศรี ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ประโคนชัย
ด.ต. อาจณรงค์ ขามประโคน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ประโคนชัย
ด.ต. เจษฎาถรณ์ ปาประโคน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ประโคนชัย
ด.ต. โฉลม มุเนียงรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ประโคนชัย
ด.ต. ณรงค์ รักษ์กะเปา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ประโคนชัย
ด.ต. สถริะ หนูเงิน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ประโคนชัย
ด.ต. ประณีต สร้างดี ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ประโคนชัย
ด.ต. ธวชั ทักษานันท์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ประโคนชัย
ด.ต. บุญเลิศ ผลสุข ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ประโคนชัย
ด.ต. วลัลภ วาลีประโคน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ประโคนชัย
ด.ต. ธนนันท์ จนีชาติ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ประโคนชัย
ด.ต. เกยีรติภมูิ ทิพยเ์มธาพร ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ประโคนชัย
ด.ต. ประเดียว ค าภู ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ประโคนชัย
ด.ต. นพกฤษฎิ์ เรืองสุริยธนากลุ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ประโคนชัย
ด.ต. ประมวล ท่านมุข ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ประโคนชัย
ด.ต. นิพนธ์ บัตรประโคน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ประโคนชัย
ด.ต.หญิง ทัศนีย์ สุดาบุตร ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ประโคนชัย
ด.ต. สิริวชัญ์ อาญาเมือง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ประโคนชัย
ด.ต. ปิยภาพ ภมูิภพศิล ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ประโคนชัย
ด.ต. ศุภดิตถ์ สืบประเสริฐฉาย ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ประโคนชัย
ด.ต. บวร เชือนรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ประโคนชัย
ด.ต. นพพร สุพรรณภพ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ประโคนชัย
ด.ต. รุ่งเรือง เจริญยิ่ง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ประโคนชัย
ด.ต. สัญญา จะนันท์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ประโคนชัย
ด.ต. สัญญา ธนูศิลป์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ประโคนชัย
ด.ต. สถติ สวสัด์ิพนู ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ประโคนชัย
ด.ต. สมศักด์ิ ดีประโคน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ประโคนชัย
ด.ต. ชนน ทรัพยสิ์นสวสัด์ิ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ประโคนชัย
ด.ต. ชลธาร สีเทีย่ง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านด่าน
ด.ต. ชวลิต หงษ์ค ามี ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านด่าน
ด.ต. ชรินทร์ บุตรวงศ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ประโคนชัย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. อรรถกานต์ ชื่นประโคน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ประโคนชัย
ด.ต. ประพนัธศั์กด์ิ ภทัรมณีนิล ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ประโคนชัย
จ.ส.ต.หญิง อรุณรัตน์ เอี่ยมศิริ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ประโคนชัย
ด.ต. ชัยณรงค์ คอนศรี ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ล าดวน
จ.ส.ต. ธรีพร เงินประโคน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ประโคนชัย
จ.ส.ต. สันติ พนูสบาย ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ประโคนชัย
จ.ส.ต. ทัตเทพ จุ้ยประโคน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ประโคนชัย
ส.ต.อ. ปรีชา วริิยกองเกดิ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ประโคนชัย
ส.ต.อ. บรรลุ ภาระราช ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ประโคนชัย
ส.ต.ต. ณวรรธกร ศุภษร ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ประโคนชัย
ร.ต.ท. ชัยสิทธิ์ วาลีประโคน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ถาวร
ร.ต.ท. สุนทร โม้งปราณีต ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ละหานทราย
ด.ต. องอาจ ทองชาย ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ละหานทราย
ด.ต. สิทธชิัย ไชยศรีรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ละหานทราย
ด.ต. อทุัย ธรรมมา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ละหานทราย
วา่ที ่ร.ต.ต. ชาญ พมิายกลาง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ละหานทราย
ร.ต.ท. วธุสรา การะเกตุ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ละหานทราย
ด.ต. นาวนิ วเิวกรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ละหานทราย
ร.ต.ท. ประเสริฐ ส านวนกลาง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ละหานทราย
ด.ต. ส าเริง พมิพว์ราภรณ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ละหานทราย
ด.ต. พจนารถ ไชยช่วย ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ถาวร
พ.ต.ท. ยงยทุธ พนิิจการ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ละหานทราย
ด.ต. จรัญ อดุมบุญ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ละหานทราย
ด.ต. พเิชษฐ์ แกว้ผลึก ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ละหานทราย
ด.ต. ไพสันต์ สิมมะวงศ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ละหานทราย
ร.ต.ท. สมเจตน์ สนธิ์ใหม่ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ละหานทราย
ร.ต.ต. สมชาย ไพเราะ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ละหานทราย
ร.ต.ต. เกรียงไกร วรเชษฐ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ละหานทราย
ด.ต. ประวติั แสนดัง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ละหานทราย
ด.ต. สิทธชิัย เกาแกกลู ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ละหานทราย
ร.ต.ท. ปกรณ์ มูระคา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ละหานทราย
ส.ต.ต. ดนัยฤทธิ์ รุ่งเรืองเสรีชัย ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ละหานทราย
ด.ต. โรจน์ศักด์ิ จนัทร์ณนาถ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ถาวร
ร.ต.ท. เกษม ศรีดาพล ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ละหานทราย
ร.ต.ท. อดุร ชื่นขนุทด ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ละหานทราย
ร.ต.ท. ชลิต สุดาจนัทร์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ละหานทราย
ด.ต. ศิริพงษ์ เศษสุวรรณ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ละหานทราย
ร.ต.ท. แดง พืน้ชมภู ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ละหานทราย
ส.ต.ต. คฑาวฒิุ จนัทร์สมุด ภ.จว.บุรีรัมย์ กก.สืบสวน
ด.ต. วรีพล ชอบสุข ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ละหานทราย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.อ. อเนก พมิภกัดี ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ละหานทราย
ร.ต.ท. พงศ์พสิิฐ พอกสนิท ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ละหานทราย
ร.ต.ท. สายนัต์ มาวเิศษ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ละหานทราย
ร.ต.ต. สมเกยีรติ ปาประโคน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ละหานทราย
ด.ต. ศานิต แสนแสง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ละหานทราย
พ.ต.ท. นพรัตน์ บัวสาย ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ละหานทราย
ด.ต. ชาตรี ล้อมกระโทก ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ละหานทราย
ด.ต. สมพร จนัทร์เจา้ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ละหานทราย
วา่ที ่ร.ต.ต. อดุม นิตยผั์กแวน่ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ละหานทราย
ด.ต. ชัยยง ยงัวารี ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ละหานทราย
ด.ต. เพยีร จตัวาที ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ละหานทราย
ด.ต. เกษม พลัวลั ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ละหานทราย
ส.ต.ต. ศราวธุ ออ่นสองชั้น ภ.จว.บุรีรัมย์ กก.สืบสวน
ร.ต.ท. ทวี สินธกุตู ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ละหานทราย
ร.ต.ท. วชิัย ทองเรือง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ละหานทราย
ด.ต. คณาพล ใสสดศรี ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ละหานทราย
ด.ต. ปราบพาล พรมโสภษิฐ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ละหานทราย
ด.ต. บัณฑิต อยู่จงดี ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ละหานทราย
ด.ต. สุชาติ สุธาวรรณ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ละหานทราย
ส.ต.ต. ฐากลู บุปะเท ภ.จว.บุรีรัมย์ กก.สืบสวน
ด.ต. อดุลย์ สมสมัย ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ละหานทราย
ด.ต. สมชัย พนิิจกจิ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ละหานทราย
ด.ต. บุญมา นารี ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ละหานทราย
ร.ต.ท. ชูชาติ สวสัด์ิมัน่คง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ละหานทราย
ส.ต.ต. อภสิิทธิ์ ป้อมมาตา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ละหานทราย
ด.ต. ภสัส์พนธ์ เพง็นุม่ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ละหานทราย
ส.ต.อ. นิวฒัน์ เชียรประโคน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ละหานทราย
ร.ต.ท. ธรีะ หะขนุทด ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ละหานทราย
ส.ต.ต. วษิณุ พรมดี ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ละหานทราย
ส.ต.ต. สิริวสั เพง่ชยนิษฐ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ กก.สืบสวน
วา่ที ่พ.ต.ต. มานพ ทองพลับพลา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ละหานทราย
ด.ต. อนุรักษ์ ฉกรรจศิ์ลป์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ละหานทราย
ด.ต. สุทิน สีมา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ละหานทราย
ด.ต. วสันต์ สวงรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ละหานทราย
ร.ต.ท. ไทย บุตรศรี ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ละหานทราย
ด.ต. จ านง เมธสิีริกลุ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ละหานทราย
ด.ต. สนธยา แสนพลกรัง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ละหานทราย
ด.ต. สามารถ พนูผล ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ละหานทราย
ส.ต.ต. จกัรพรรดิ พทุธนิันท์เมธา ภ.จว.บุรีรัมย์ กก.สืบสวน
วา่ที ่ร.ต.ต. อดุร เดิมท ารัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ละหานทราย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง วา่ที ่ร.ต.ต. รณชัย มีประเทศ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ละหานทราย
ด.ต. วรรณธนชัย เยง็ประโคน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ละหานทราย
พ.ต.อ. สมชัย โสภณปัญญาภรณ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
พ.ต.ท. ชัยยนัต์ เพชรโกมล ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
พ.ต.ท. สิริ กเีนีย ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
พ.ต.ท. เกษมสันต์ พลูทอง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ร.ต.อ. ณภทัร สุทธธินากลู ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ร.ต.ท. ณัฐพงษ์ นาคศรี ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ร.ต.ท. ท านอง ชัยชนะ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ร.ต.ท. สุพจน์ เลนนาแซง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ร.ต.ท. อติวศิว์ เณรกลู ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ร.ต.ท. พศิาล มหนัตะ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ร.ต.ท. สุเทพ แดงหมืน่ไวย ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ร.ต.ต. กงัวาน กรวยสวสัด์ิ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ร.ต.ต. อสิรา อาภรณ์พงษ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ร.ต.ต. นิคม นิม้หตัถา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ร.ต.ต. วมิล แกว้สะเทือน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ด.ต. วนัชัย เทศสวสัด์ิวงศ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ด.ต. พนิิจ จนีเป็นวงศ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ด.ต. สุริยา ทับทิมไสย ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ด.ต. ญาณวรรธน์ อฐัาทิพย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ด.ต. พรชัย ชาติภธูร ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ด.ต. สิทธพินัธ์ กรเศษสุวรรณ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ด.ต. ธเนศ ตรากลาง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ด.ต. โสภณ มาตา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ด.ต. ณัฐภทัร ศรีอนิทร์ออ่น ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ด.ต. สมใจ เหลือหลาย ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ด.ต. นิพนธ์ ศรีตระโจม ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ด.ต. บุญธรรม กาญจนะ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ด.ต. พรศักด์ื ปาประโคน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ด.ต. จ านงค์ เฮ่ประโคน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ด.ต. เด่นดวง อนันตึก ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ด.ต. เกษมสุข แป้นชุมแสง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ด.ต. สายชล จนิเจา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ด.ต. สมเกยีรติ เครือบคนโท ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ด.ต. เลิศสมบัติ วนัโท ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ด.ต. หนึง่ ไชยมงคล ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ด.ต. ปิยพงษ์ แกว้อ าไพ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ด.ต. ไพโรจน์ ชวรัตน์โชติวงษ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ด.ต. โยทิน เอบ้มนทล ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. รุ่งโรจน์ เกาประโคน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ด.ต. จรีะพนัธ์ วาลีประโคน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ด.ต. ประจกัษ์ ภญิญมุขสาพงษ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ด.ต. ไพรินทร์ ละประโคน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
จ.ส.ต. ภทัรพนธ์ บุตรไทย ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
จ.ส.ต. ศิริ พรหมลักษณ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
จ.ส.ต. สุรสีห์ จ าปาสาร ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
จ.ส.ต. นวโกวาท ประกอบสกลุ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ส.ต.ต. ประธานชัย แจง้สวสัด์ิ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
ส.ต.ต. วชัรพงศ์ สวสัด์ิพนู ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เฉลิมพระเกยีรติ 
พ.ต.อ. ขจรศักด์ิ ตาปนานนท์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านใหม่ไชยพจน์
พ.ต.ท. จกัรินทร์ พวงสมบัติ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านใหม่ฯ
พ.ต.ต. วนิัย พนัธน์ิน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านใหม่ฯ
ร.ต.ท. สมปอง ขอ้สวา่ง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านใหม่ฯ
ร.ต.ท. สมเกยีรติ ลิไธสง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านใหม่ฯ
ร.ต.ท. วญิญู ปุริโส ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านใหม่ฯ
ร.ต.ท. สิทธณัิฐ ประสีระตา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านใหม่ฯ
ร.ต.ท. ทองพนู หล้าสุดตา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านใหม่ฯ
ร.ต.ท. ฉลอง สังสนา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านใหม่ฯ
ร.ต.ต. เจริญ จลุละศรี ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านใหม่ฯ
ด.ต. อาภกัด์ิ อนิไธสง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านใหม่ฯ
ด.ต. อสิระ ทัดไทย ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านใหม่ฯ
ด.ต. ธงชัย ศิลป์ประกอบ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านใหม่ฯ
ด.ต. ปัญญา เมืองแสน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านใหม่ฯ
ด.ต. นิรันดร์ นาบ ารุง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านใหม่ฯ
ด.ต. กติติศักด์ิ วารี ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านใหม่ฯ
ด.ต. รวยรุ่ง ตีคลี ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านใหม่ฯ
ด.ต. สมาท ดงแกว้ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านใหม่ฯ
ร.ต.ต. ทองสา โพธบิัติ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านใหม่ฯ
ด.ต. วสัสรรณ์ เทศไธสง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านใหม่ฯ
ด.ต. ไพโรจน์ ชุนไธสง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านใหม่ฯ
ด.ต. พงษ์ศักด์ิ วดัไธสง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านใหม่ฯ
ร.ต.ต. สมจติ กจิไธสง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านใหม่ฯ
ด.ต. จ านงค์ ลาดนอก ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านใหม่ฯ
ร.ต.ต. พชรภทัร ดาบไธสง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านใหม่ฯ
ร.ต.ต. สมชาย ตุงไธสง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านใหม่ฯ
ร.ต.ต. บัลลังก์ โพธแิสง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านใหม่ฯ
พ.ต.อ. วทิวฒัน์ ชินค า ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โนนดินแดง
พ.ต.ท. โสภณ เครือเช้า ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โนนดินแดง
พ.ต.ท. สุชาติ นาสารีย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โนนดินแดง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. ไวพจน์ สุชาครียก์ลุ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองสองหอ้ง 
พ.ต.ท. สืบสกลุ สรสิริ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ปะค า ช่วยราชการ สภ.โนนดินแดง
พ.ต.ท. สุพล มีศิลป์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โนนดินแดง
ร.ต.อ. ไพทูล สวสัด์ิเอื้อ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โนนดินแดง
ร.ต.ท. ขจรศักด์ิ บูชารัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โนนดินแดง
ร.ต.ท. สมเดช เพง็ประโคน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โนนดินแดง
ร.ต.ท. พลวฒัน์ นามนุ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ปะค า ช่วยราชการ สภ.โนนดินแดง
ร.ต.ท. สุพจน์ ผลสมหวงั ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เฉลิมพระเกยีรติ ช่วยราชการ สภ.โนนดินแดง
ร.ต.ท. การเวก จงวงศ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านกรวด ช่วยราชการ สภ.โนนดินแดง
ร.ต.ท. ยทุธนา โพธิ์สีดี ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองไทร ช่วยราชการ สภ.โนนดินแดง
ร.ต.ท. วทิยา สินเธาว์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองกี่ ช่วยราชการ สภ.โนนดินแดง
ร.ต.ท. ปิยพงศ์ จนัทร์ประเสริฐ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โนนดินแดง
ร.ต.ท. วฒิุภทัร เขม็รุกขา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โนนดินแดง
ร.ต.ท. ศิววงศ์ สุดาปัน่ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โนนดินแดง
ร.ต.ท. ณรงค์ศักด์ิ ภตูะลา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โนนดินแดง
ร.ต.ท. ชัยรัตน์ บุญชู ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โนนดินแดง
ร.ต.ท. ชาตรี เมืองศิริ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โนนดินแดง
ร.ต.ท. สมพงษ์ พนัธศ์รี ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โนนดินแดง
ร.ต.ท. ถวลิ สมรูป ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โนนดินแดง
ร.ต.ท. สมพงษ์ ธงทันที ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โนนดินแดง
ร.ต.ท. เผย กั้วมาลา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โนนดินแดง
ร.ต.ต. ฤทธริงค์ ถติยก์ลุ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โนนดินแดง
ร.ต.ต. ทองอนิทร์ วเิศษนคร ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โนนดินแดง
ร.ต.ต. ภชูิชย์ เณรกลุ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โนนดินแดง
ร.ต.ต. สุชีพ ผินงูเหลือม ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โนนดินแดง
ร.ต.ต. นิพทัธ์ ดีสวสัด์ิ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โนนดินแดง
ด.ต. อาณาจกัร์ ใสล าเพาะ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โนนดินแดง
ด.ต. สายนัต์ เพชรโต ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โนนดินแดง
ด.ต. กนัตพงศ์ คงทรัพย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โนนดินแดง
ด.ต. สง่าศรี ด ารีย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โนนดินแดง
ด.ต. สืบพงษ์ เสาวพนัธ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โนนดินแดง
ด.ต. โกมล วงศ์ปัญญา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โนนดินแดง
ด.ต. วรวรรธน์ ธนะพฒัน์ปกรณ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โนนดินแดง
ด.ต. วนิัย ไปวนัเสาร์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โนนดินแดง
ด.ต. ประยรู บุตรโต ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โนนดินแดง
ด.ต. ไพโรจน์ พรมมะเริง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โนนดินแดง
ด.ต. วรุิต มาส าโรง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โนนดินแดง
ด.ต. บัวรินทร์ บรรจง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โนนดินแดง
ด.ต. นพวนิท์ ทองน า ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โนนดินแดง
ด.ต. จรูญ นาสมตรอง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โนนดินแดง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. บรรจง ทะเรรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โนนดินแดง
ด.ต. ชัยยา แอบศรีหาด ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โนนดินแดง
ด.ต. บุญตรี ยบุไธสง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โนนดินแดง
ด.ต. ศิริ ศรีล้อม ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โนนดินแดง
ด.ต. จรัสแสง แอบศรีหาด ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โนนดินแดง
ด.ต. พรีะยทุธ ลาภเจริญ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โนนดินแดง
ด.ต. วรีะชัย บุญบุตร ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โนนดินแดง
ด.ต. นักรบ สงกลู ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โนนดินแดง
ด.ต. เทียนชัย ราชประโคน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โนนดินแดง
ด.ต. วชิิต ชมภรูาช ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โนนดินแดง
ด.ต. สุวรรณ แพนพฒัน์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โนนดินแดง
ด.ต. ณรงค์ศักด์ิ กล่ินสุคนธ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โนนดินแดง
ด.ต. อานุภาพ ประสันรักษ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โนนดินแดง
ด.ต. วรัิตน์ กลุศรี ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โนนดินแดง
ด.ต. สันติ โคกทอง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โนนดินแดง
ส.ต.อ. สุริพงษ์ ทางดี ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โนนดินแดง
ส.ต.อ. เชาวลิต ชินชาติ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โนนดินแดง
ส.ต.ต. สันธาน ฤทธรัิมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โนนดินแดง
ส.ต.ต. กมล วามไธสง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โนนดินแดง
พ.ต.ท. บุญรักษา นิยนัตัง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นาโพธิ์
พ.ต.ท. ปรีดา เจริญราช ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นาโพธิ์
พ.ต.ท. นิยม จนัทร์หา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นาโพธิ์
ร.ต.ท. มานพ บุญสงฆ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นาโพธิ์
ร.ต.ท. ประสิทธิ์ นาเจริญ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นาโพธิ์
ร.ต.ท. รถชสิทธิ์ แสงกระโทก ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นาโพธิ์
ร.ต.ท. ไกรสร ค าภาปัตน์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นาโพธิ์
ร.ต.ท. ประเวช ปุมไธสง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นาโพธิ์
ร.ต.ท. ชานัน โพธิ์หล้า ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นาโพธิ์
ร.ต.ท. วรกติ ชนะมี ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นาโพธิ์
ร.ต.ท. ธรีะ ช่วงไกร ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นาโพธิ์
ร.ต.ท. สมจติร เหล่าอนั ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นาโพธิ์
ร.ต.ท. สุขมุ บัวเรียน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นาโพธิ์
ร.ต.ท. จ ารัส สืบส าราญ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นาโพธิ์
ร.ต.ท. สุวรรณ บ ารุวสูงเนิน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นาโพธิ์
ร.ต.ต. รัตนะ รองทุง่ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นาโพธิ์
ร.ต.ต. สุวทิย์ บรรหาร ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นาโพธิ์
ร.ต.ต. สุนทร ปุริโต ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นาโพธิ์
ด.ต. อรัญ โสภา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นาโพธิ์
ด.ต. อดุลย์ ดีเลิศ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นาโพธิ์
ด.ต. ปภาวนิ บัวจนัทร์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นาโพธิ์



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. จติรกร เนือ่งปัญหา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นาโพธิ์
ด.ต. คมกฤษ ตอรบรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นาโพธิ์
ด.ต. ขยนั โพธขิ า ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นาโพธิ์
ด.ต. สิรภพ โมกไธสง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นาโพธิ์
ด.ต. ส าเนียง แสนศรี ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นาโพธิ์
ด.ต. สวสัด์ิ ปุยภงูา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นาโพธิ์
ด.ต. อกุฤษฏ์ จติรไธสง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นาโพธิ์
ด.ต. อนุวฒัน์ ขวานอก ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นาโพธิ์
ด.ต. ขวญัชัย แกน่พรม ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นาโพธิ์
ด.ต. ราวี จ าชาติ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นาโพธิ์
ด.ต. องัคาร อปุมา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นาโพธิ์
ด.ต. อดุม อรศรี ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นาโพธิ์
ด.ต. ทรงเกยีรติ โพธแิสง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นาโพธิ์
ด.ต. ชูชาติ เคล่ือนไธสง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นาโพธิ์
ด.ต. ชัยยทุธ กอ้มมังกร ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นาโพธิ์
ด.ต. สุริยา โคตรโสภา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นาโพธิ์
ด.ต. สัมฤทธิ์ ปุผาลา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นาโพธิ์
ด.ต. สุจนิดา เทือกดอนหนั ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นาโพธิ์
จ.ส.ต. วราวธุ แกว้ไธสง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นาโพธิ์
ด.ต. สมทุน พรมกลาง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โนนสุวรรณ
ด.ต. มนตรี ชินภกัดี ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โนนสุวรรณ
ด.ต. ณัฎฐพล ศรีเสน่ห์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โนนสุวรรณ
ด.ต. สนอง ชาดี ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โนนสุวรรณ
ส.ต.ต. เอกวชิญ์ กลางสันเทียะ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โนนสุวรรณ
ด.ต.ด ดลรวี แสงหรัิญ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โนนสุวรรณ
ด.ต. กติติศักด์ิ กลมวงศ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โนนสุวรรณ
ด.ต. พชิัย แสนยามูล ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โนนสุวรรณ
ร.ต.ท. วสวตัต์ิ โพธิ์พฒัน์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โนนสุวรรณ
พ.ต.ท. ชัชชานน สิงหไ์พร ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โนนสุวรรณ
ร.ต.ท. สุเมธ ยิ่งแสวงดี ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โนนสุวรรณ
ร.ต.ท. สมจติ ชุ่มเสนา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โนนสุวรรณ
ด.ต.(หญิง) ลัดดาวลัย์ ธรรมธรุะ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โนนสุวรรณ
ร.ต.ต. สมพล โสมสูงเนิน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โนนสุวรรณ
ร.ต.ต. กติติพนัธ์ เพชรประไพ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โนนสุวรรณ
ส.ต.ต. ทนุพล องักาบเพช็ร ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โนนสุวรรณ
ร.ต.ต. วรีพนัธ์ มะธมิา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โนนสุวรรณ
ด.ต. ไสว สีเขยีว ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โนนสุวรรณ
ด.ต. พงษกฤต ทันใจ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โนนสุวรรณ
ด.ต. สุเทพ รักสัตย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โนนสุวรรณ
ร.ต.ต. พงษ์สวสัด์ิ บุญฑีฆ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โนนสุวรรณ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. พทิยา ชนะกลุ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โนนสุวรรณ
ด.ต. สุธรรม มะโนการ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โนนสุวรรณ
ด.ต. ศักดา ลักขษร ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โนนสุวรรณ
ด.ต. พสิิทธิ์ ค าตัน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โนนสุวรรณ
ด.ต. อร่าม สังขช์ัย ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โนนสุวรรณ
ด.ต. นรบดี รักวนิัย ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โนนสุวรรณ
ด.ต. สมยศ อบุลโพธิ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โนนสุวรรณ
ด.ต. ไพฑูรย์ ลีสม ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โนนสุวรรณ
ด.ต. กติติ สิงหภ์วิฒัน์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โนนสุวรรณ
ด.ต. บรรทด เครือบคณโท ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โนนสุวรรณ
ด.ต. พทิักษ์ มณีทูล ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โนนสุวรรณ
ด.ต. วษิณุ วเิชียร ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โนนสุวรรณ
ด.ต. ชัชวาลย ์ ดวงดี ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โนนสุวรรณ
ด.ต. อกุฤษฎ์ นิม่ผักแวน่ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โนนสุวรรณ
ร.ต.ท. ธรายทุธ โพธสิาร ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โนนสุวรรณ
ร.ต.ต. อดุร สียางนอก ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านใหม่ฯ
พ.ต.ท. กมัพล น้อยท่าทอง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ปะค า
ด.ต. สายนัณ์ แกว้สุวรรณ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านใหม่ฯ
พ.ต.ต. จกัรภทัร ชมภกูลุ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ปะค า
ด.ต. สุรวธุ เทียมไธสง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านใหม่ฯ
ร.ต.ท. อนุศิษฐ์ แป้นดวงเนตร ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ปะค า
ส.ต.อ. ธวชัชัย อเหยยีดรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านใหม่ฯ
ส.ต.อ. กมัปนาท หาญพนม ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านใหม่ฯ
ด.ต. นิรันดร์ นาบ ารุง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านใหม่ฯ
ร.ต.ต. มานพ กรรโณ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ปะค า
ร.ต.ท. เอกวฒัน์ แกว้อมร ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ปะค า
ด.ต. ประสาน อนินอก ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านใหม่ฯ
จ.ส.ต. ดิษฐวฒัน์ วชิา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านใหม่ฯ
ส.ต.ต. ชนภทัร วรรณพฒัน์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านใหม่ฯ
ด.ต. เทพณรงค์ ค าพร ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ปะค า
ด.ต. อานุภาพ อาจณิกจิ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ปะค า
ด.ต. ธรีวฒัน์ ชาววงั ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ปะค า
ส.ต.ต. ณัฐพล ประสาวะนัง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านใหม่ฯ
ด.ต. เกษม เทียนจนัทึก ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านใหม่ฯ
ร.ต.ท. เพิม่ศักด์ิ ค้ าชู ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ปะค า
ด.ต. ประยงค์ แผ้วพลสงค์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ปะค า
พ.ต.ท. อ านาจ บุญทา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โคกกระชาย
พ.ต.ท. อนันต์ สุนสันเขต ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โคกกระชาย
ด.ต. ชาญชัย มีดวงจนัทร์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ปะค า
ร.ต.ท. ค าพอง ไฝดง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ปะค า



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ไพทูล เผือกฟกั ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ปะค า
ด.ต. คีรีบูน วาปีเกา่ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ปะค า
ด.ต. ศิริชัย แปลงดี ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ปะค า
ร.ต.ท. ค าใหม่ ศรีพทุธา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ปะค า
พ.ต.ท. ดิสพล ทินกลู ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โคกกระชาย
ด.ต. ชัยวฒัน์ นุม่นวลศรี ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ปะค า
ด.ต. ธานะวฒัน์ เยน็เพชร ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ปะค า
ร.ต.ท. สุทนต์ กระจา่งจติ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โคกกระชาย
ร.ต.ท. อดุร ภกัษารัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โคกกระชาย
ร.ต.ท. ณัฐดนัย วงศ์กณัหา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โคกกระชาย
ร.ต.ท. อภชิา บุญยะดิเรก ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โคกกระชาย
ร.ต.ต. สมศักด์ิ หล่าบุญทัน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ปะค า
ร.ต.ท. รักษ์ศักด์ิ หาญประโคน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โคกกระชาย
ร.ต.ท. ปัญญา แสนรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โคกกระชาย
ร.ต.ท. ทองส่วน วจิติรปัญญา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ปะค า
ร.ต.ต. คมสัน สรชัย ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โคกกระชาย
ร.ต.ต. วศิน รินสันเทียะ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โคกกระชาย
ร.ต.ต. พรรษา นรัฐกจิ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โคกกระชาย
ด.ต. นิตย์ เกตุผักแวน่ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ปะค า
ร.ต.ท. บุญยิ่ง ออ่นล าไพ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ปะค า
ด.ต. ธนาศักด์ิ สุทธปิระภา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โคกกระชาย
ร.ต.ต. สุนทร ศิริวรรณ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ปะค า
ด.ต. ประสิทธิ์ สังคเลิศ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โคกกระชาย
ด.ต. โอภาส ศิริมาก ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โคกกระชาย
ด.ต. มงคล ขอชูกลาง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โคกกระชาย
ร.ต.ต. ปราโมทย์ ค าโฮง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ปะค า
ร.ต.ท. พชิิต ฉกรรจศิ์ลป์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ปะค า
ด.ต. ไสว ผ่องแกว้ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โคกกระชาย
จ.ส.ต. ยทุธพงศ์ แสงสุรินทร์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โคกกระชาย
ด.ต. สุรัส ภชูุม ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ปะค า
จ.ส.ต. สมศักด์ิ ตุ้งประโคน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โคกกระชาย
ด.ต. กนกชัย ช านิกลุ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ปะค า
จ.ส.ต. เทวฤทธิ์ ชัยสิทธิ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โคกกระชาย
ส.ต.ต. สุริยะ ปกประโคน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โคกกระชาย
ด.ต. วโิรจน์ อะทุมชาย ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ปะค า
พ.ต.อ. เชิดชัย เปรมปรีด์ิ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองหงส์
พ.ต.ท. คมสัน สายโคกกลาง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองหงส์
พ.ต.ท. อทิธพิร ปัญญาสาร ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองหงส์
พ.ต.ท. ประเสริฐ กระจาย ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองหงส์
พ.ต.ต. อภศัิกด์ิ แสงดาว ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ปะค า



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.อ. ชูเกยีรติ ปัดตาเทสัง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองหงส์
ร.ต.ท. ไกรพล กริดรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองหงส์
ร.ต.ท. สมประสงค์ วงศ์หาแกว้ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองหงส์
ร.ต.ท. ปรีชาศักด์ิ ศักยปรีชา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองหงส์
ร.ต.ท. บัญชา หาญประเทศ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองหงส์
ร.ต.ท. สุรสิทธิ์ เรืองสุขสุด ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองหงส์
ร.ต.ต. ทวี เขื่อนค า ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองหงส์
พ.ต.ท. ตรีพล อนิทุเวศ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พลับพลาชัย
ด.ต. วรีพนัธ์ มีโพธิ์กลาง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พลับพลาชัย
ด.ต. อรรถสิทธิ์ ศรีธรีะวโิรจน์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พลับพลาชัย
ด.ต. วรีะพงษ์ จนุใจ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พลับพลาชัย
ร.ต.ต. พลวฒัน์ สุรัตน์ภริมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองหงส์
ร.ต.ต. ยศพธัน์ ศรีหามาตย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองหงส์
ร.ต.ต. โกมาตย์ จนัทร์ดี ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองหงส์
ร.ต.ท. มนเทียร จติรบุญศรี ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองหงส์
ด.ต. เดชาธร ต้องกระโทก ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองหงส์
ด.ต. เกลียว ปักษา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองหงส์
ด.ต. รณชัย วเิชียร ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองหงส์
ด.ต. ชวลิต ส ารวมรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองหงส์
ด.ต. อทุิศ เรือนไทย ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองหงส์
ด.ต. ธนภทัร ทองสุทธิ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองหงส์
ด.ต. สุเมธ อวงรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองหงส์
ด.ต. วชิาญ นาดสะพดั ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองหงส์
ด.ต. วชิิต เหมพรมมา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองหงส์
ด.ต. พรมมี กดุนอก ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองหงส์
ด.ต. ววิธั สุดหอม ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองหงส์
ส.ต.ต. นิติกร ดวงมาลา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โนนเจริญ
จ.ส.ต. ศักด์ิดา ปะนาทัง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองหงส์
ส.ต.ต. พสุิทธิ บุญตา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองหงส์
พ.ต.อ. ปิยะชาติ ศิริมณฑา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พลับพลาชัย
พ.ต.ท. สุรพศั ศรีทองจอ้ย ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พลับพลาชัย
ร.ต.ต. หอมจนัทร์ อปุถมัภ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พลับพลาชัย
ด.ต. จ าลอง แกว้ดก ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พลับพลาชัย
ร.ต.ท. จกัรพนัธ์ สุขเติม ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พลับพลาชัย
พ.ต.ท. เทพนิทร์ ซ้ิมเจริญ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พลับพลาชัย
ร.ต.ต. เนียม เสาวโ์ร ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พลับพลาชัย
ร.ต.ท. พรีะกติต์ิ หาญเวช ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พลับพลาชัย
ด.ต. ประกจิ ยนึประโคน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พลับพลาชัย
ส.ต.ต. กติตินันท์ หนัประดิษฐ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พลับพลาชัย
ด.ต. คณาวฒิุ ปาประโคน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พลับพลาชัย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. วชิุกร แกว้สีใส ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พลับพลาชัย
ด.ต. ประสพ สร้อยสวรรค์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พลับพลาชัย
ร.ต.ท. สมชัย ฟุง้สุข ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พลับพลาชัย
ด.ต. สันติภาพ หว่งประโคน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พลับพลาชัย
ด.ต. อนุรักษ์ อารีรักษ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พลับพลาชัย
ร.ต.ท. ทรงพล ซุนเฮงกลุ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พลับพลาชัย
ร.ต.ท. พรีะกติต์ิ หาญเวช ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พลับพลาชัย
ด.ต. ประเสริฐ สร้อยสวรรค์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พลับพลาชัย
ร.ต.ท. ทองใส แสวงชัย ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พลับพลาชัย
ด.ต. บุญเรือง วชิัย ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พลับพลาชัย
ด.ต. ชัยธรรม หาญษจติสงบ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พลับพลาชัย
จ.ส.ต. สุรพงษ์ เทพรักษ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พลับพลาชัย
ด.ต. อ านวย เขม็ประโคน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พลับพลาชัย
ด.ต. สมพร นวนประโคน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พลับพลาชัย
ด.ต. สัญชาติ เทพรักษ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พลับพลาชัย
ด.ต. ทวศัีกด์ิ เกง่รัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พลับพลาชัย
ส.ต.อ. สนัน่ สายดวง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พลับพลาชัย
ร.ต.ท. สุดใจ วรรณลักษณ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พลับพลาชัย
ด.ต. จกัรพรรดิ ศรีจ าปา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พลับพลาชัย
ร.ต.ท. ส ารวย จงกล ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พลับพลาชัย
ร.ต.ท. สุชาติ ชาญประโคน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พลับพลาชัย
พ.ต.ท. สาคร แซกรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พลับพลาชัย
ด.ต. สุรชัย เขม็มา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พลับพลาชัย
พ.ต.ต. นิวฒัน์ อาทวงั ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พลับพลาชัย
ด.ต. ปกรณ์ ราชประโคน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พลับพลาชัย
ร.ต.ต. สมโภชน์ จงพว่งกลาง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พลับพลาชัย
ด.ต. ซูกิ เนตรประโคน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พลับพลาชัย
ด.ต. อนุศาสตร์ ทิงสุข ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พลับพลาชัย
ด.ต. มนัส ปาประโคน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พลับพลาชัย
ด.ต. สถติ สาระสิทธิ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พลับพลาชัย
ด.ต. ธนาราชกรู ทูลประโคน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พลับพลาชัย
พ.ต.ท. ชินเทพ พนัธุ์ทอง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พลับพลาชัย
ด.ต. สาธร ศิลาชัย ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พลับพลาชัย
ด.ต. พงษ์พทิักษ์ ศรีสวา่ง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พลับพลาชัย
ด.ต. กนกกรณ์ เพง็ประโคน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พลับพลาชัย
ด.ต. สันติ ปุยะติ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พลับพลาชัย
ส.ต.อ. เนติพทั ลึกประโคน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โนนเจริญ
พ.ต.อ. สมภพ สังขก์รทอง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ช านิ
พ.ต.ท. ชาญชัย ตาลสุกเรือง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ช านิ
จ.ส.ต. สุเทพ คงสืบชาติ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ช านิ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. เรืองยศ สมจติร ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ช านิ
ร.ต.ต. สมมิตร โกษากลุ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ช านิ
ด.ต. วณิกกลุ วเิศษนคร ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ช านิ
ร.ต.ท. อ านาจ หนองหาญ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ช านิ
ร.ต.ท. การุณ แสงอรุณ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ช านิ
ร.ต.ท. ทรงพล ลอยประโคน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ช านิ
ด.ต. ชัยมงคล มอไธสง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ช านิ
ด.ต. อภพิล ดิษฐ์กระโทก ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ช านิ
ส.ต.อ. ครรชิต จนัผกา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ช านิ
ด.ต. กนัตพงศ์ คงรอด ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ช านิ
ด.ต. ปรีชา พรมนัส ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ช านิ
พ.ต.ต. แมน ทิพยอ์กัษร ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ช านิ
ด.ต. ปฐมพงษ์ เหล่าสียง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ช านิ
ด.ต. สมพงษ์ แผ้วพลสง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ช านิ
พ.ต.ต. ศุภศิษฎ์ สมศรี ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ช านิ
ด.ต. วเิชียร ปราณกระโทก ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ช านิ
ด.ต. สายนัต์ ขาวสระ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ช านิ
ด.ต. ชูเดช ดิลกลาภ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ช านิ
จ.ส.ต. ทศธริณค์ สงกลู ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ช านิ
ส.ต.ต. อภวิฒัน์ สมสุข ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ช านิ
ด.ต. กฤตภาส บุญนาม ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ช านิ
ด.ต. อดินันท์ หลอดทอง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ช านิ
ด.ต. เสน่ห์ หม่องกระโทก ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ช านิ
ด.ต. สิทธไิชย สิงหว์ี ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ช านิ
ด.ต. เรืองเดช คงพลปาน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ช านิ
จ.ส.ต. ทวโีชค ศิริวรรณ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ช านิ
ด.ต. สาคร พวงเกตุ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ช านิ
ด.ต. สัญญา กองศรี ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ช านิ
ร.ต.ท. วรจกัษ์ กรอบรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ช านิ
ร.ต.ต. พทัยาพร ดวงผุยทอง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ช านิ
ร.ต.ท. สุเทพ บุญยกจิ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ช านิ
ด.ต. สุชาติ มีแยม้ภกัด์ิ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ช านิ
ร.ต.ท. อดุม ปิดตาฝ้าย ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ช านิ
ร.ต.ท. บรรจง แสงทามาตย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ช านิ
ร.ต.ต. ชนัญทิโชติ ชาญชาติ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ช านิ
ด.ต. ณรงค์ศักด์ิ ทิพยอ์กัษร ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ช านิ
ด.ต. กรพลวรรธน์ พรหมพนิิจ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ช านิ
ร.ต.ท. สุเทพ สุขสบาย ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ช านิ
ร.ต.ท. สายชล เศรษฐรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ช านิ
ร.ต.ท. สมศักด์ิ นิม่คุ้ม ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ช านิ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. คะนอง ทิพยอ์กัษร ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ช านิ
พ.ต.อ. สัมภาษณ์ ศรีจนัทึก ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.แคนดง
ด.ต. กนัหา กมัหาวงศ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.แคนดง
ด.ต. สุทัศน์ โพธขิ า ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.แคนดง
ด.ต. บุญยงั บ ารุงธรรม ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.แคนดง
ด.ต. กนก สงวนรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.แคนดง
ด.ต. สมาน ปะกนิ าหงั ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.แคนดง
พ.ต.ท. ถนอม  พาจนัทึก ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.แคนดง
พ.ต.ท. ศุภชัย ศรีหาจนัทร์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.แคนดง
พ.ต.ท. วรรณยาวรณ์ โยธาราช ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.แคนดง
ด.ต. สายชล ไทธานี ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.แคนดง
ร.ต.ท. สุริชัย เสรีเรืองยทุธ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.แคนดง
ร.ต.ท. วรีะรักษ์ วรไวย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.แคนดง
ร.ต.ท. ปรีชา พร้อมสมุด ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.แคนดง
ร.ต.ต. ภาคภมูิ ทุมนาหาด ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.แคนดง
ร.ต.ต. กติติกร  เขตกลาง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.แคนดง
ร.ต.ต. พงษ์ศักด์ิ สลุบพล ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.แคนดง
ร.ต.ต. เขต พมิพต์ะครอง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.แคนดง
ร.ต.ต. ชาคริต อปุฮาด ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.แคนดง
ด.ต. บรรพต พวงนิล ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.แคนดง
ด.ต. ปรีชา อสุารัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.แคนดง
ด.ต. ไสว ผะดาศรี ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.แคนดง
ด.ต. จรูญ ทุมมาลา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.แคนดง
ด.ต. มิต จรแกว้ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.แคนดง
 ด.ต. สมบัติ ชัยประเสริฐ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.แคนดง
ด.ต. อทิธพิล จนัทร์เพง็ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.แคนดง
ด.ต. ไพโรจน์ ลินทอง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.แคนดง
ด.ต. เขม็ชาติ ชนไพโรจน์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.แคนดง
ด.ต. ศิริศักด์ิ ทองขาว ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.แคนดง
ด.ต. ไพฑูรย์ จนัสีทา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.แคนดง
จ.ส.ต. ภราดร ขอถอืกลาง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.แคนดง
จ.ส.ต. เอกชัย บ ารุงธรรม ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.แคนดง
ส.ต.อ. อรรณพ จรล าโกน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.แคนดง
ส.ต.ต. เจตนิพทัธ์ แกว้ไธสง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.แคนดง
ส.ต.ต. ฐาปกรณ์ ปัน่กลาง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.แคนดง
พ.ต.อ. เอนก  ทับสูงเนิน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านด่าน
พ.ต.ท. สุริยา วงษ์ปัญญา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านด่าน
พ.ต.ท. บุญศักด์ิ คิดสงวน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านด่าน
พ.ต.ท. เดชา กณัหาไชย ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.สตึก
พ.ต.ต. วฒันา มางาม ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านด่าน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. สมภาร จมูวนัทา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านด่าน
ร.ต.ท. สหพร สิริจนัโท ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านด่าน
ร.ต.ท. ประจติร สวา่งไธสง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ล าปลายมาศ
ร.ต.ท. ภคัพล เถลิงรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.แคนดง
ร.ต.ท. สุเนตร กลรัฐ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านด่าน
ร.ต.ท. ประเวศ รักสนิท ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านด่าน
ร.ต.ต. ประกาศิต เปสาโก ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านด่าน
ร.ต.ต. วทิยา ฉตัรทันต์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านด่าน
ด.ต. ประวติ คะเรรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านด่าน
ด.ต. ประภาส พลภกัดี ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านด่าน
ด.ต. ประสิทธิ์ หล่าบุญทัน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านด่าน
ด.ต. รัตนศักด์ิ ฤทธแิกว้ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านด่าน
ด.ต. สถติย์ สนิท ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านด่าน
ด.ต. ณัฐพงษ์ ภเูผ่า ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านด่าน
ด.ต. สมศักด์ิ ทะสุนทร ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านด่าน
ด.ต. อ านวย เสียงดี ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านด่าน
ด.ต. คณาธปิ นันโช ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านด่าน
ด.ต. ไพรวรรณ์ ปะวะเน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านด่าน
ด.ต. ธวชัชัย วชิัยรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านด่าน
ด.ต. ผดุงศักด์ิ การสูงเนิน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านด่าน
ด.ต. สนัน่ ปราบหนองบัว ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านด่าน
ด.ต. ววิฒัน์ ศูนยด์อน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านด่าน
ด.ต. พทิยา พดุดอน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านด่าน
ด.ต. วทิยา คณะสา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านด่าน
จ.ส.ต. วฒิุไกร เจอืกรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านด่าน
ส.ต.ต. พงษ์วริศ รักษ์นาม ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านด่าน
พ.ต.ท. รัฐพล ป้องกนั ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนิเหล็กไฟ
ด.ต. เอกชัย จนัดากลุ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนิเหล็กไฟ
ด.ต. ประจวบ เฉลิมจาน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนิเหล็กไฟ
ด.ต. ไพบูลย์ แคนเสา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนิเหล็กไฟ
ด.ต. วรีะ เทียบแกว้ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนิเหล็กไฟ
ด.ต. ชลธศิ ส ารวมรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนิเหล็กไฟ
ด.ต. พทิยา รัตนจทัน์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนิเหล็กไฟ
ด.ต. อาคม พลภเูมือง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนิเหล็กไฟ
ด.ต. ธติิพนัธ์ วงศ์วรีะชัย ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนิเหล็กไฟ
ด.ต. มนู เชิงจอหอ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนิเหล็กไฟ
พ.ต.ท. ปราโมทย์ โทนสิงห์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนิเหล็กไฟ
พ.ต.ต. สุวทิย์ สีทา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนิเหล็กไฟ
ร.ต.ท. สนอง ชุ่มกระโทก ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนิเหล็กไฟ
ร.ต.ท. สมควร ละสระน้อย ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนิเหล็กไฟ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. พงศกร ดอกบุญนาค ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนิเหล็กไฟ
ร.ต.ท. สัมพนัธ์ ปัตถาติ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนิเหล็กไฟ
ร.ต.ท. อนุชิต เลไธสง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนิเหล็กไฟ
ร.ต.ท. ธรีศักด์ิ แกว้จนัทร์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนิเหล็กไฟ
ร.ต.ท. ฉลาด สุขวเิศษ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนิเหล็กไฟ
ด.ต. นคร จนัทา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนิเหล็กไฟ
ด.ต. ธรรมศักด์ิ วทิยพงษ์พนัธ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนิเหล็กไฟ
ด.ต. อทิธพิล พลสุวรรณ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนิเหล็กไฟ
ร.ต.ต. ธนโชติ ศรีเมือง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ล าดวน
ด.ต. สาธติ ศิลากลุ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ล าดวน
ด.ต. ธนากร พรไธสง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ล าดวน
ด.ต. แฉล้ม รุ่งเรือง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ล าดวน
ด.ต. สุวรรณ ไกรวงษ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ล าดวน
ด.ต. พยงค์ พนัธส์ระน้อย ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ล าดวน
ด.ต. ยิ่งยง อรัญศักด์ิ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ล าดวน
ส.ต.อ. มนูญ สร้อยจติร ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ล าดวน
ส.ต.อ. จ าลอง เอม็ประโคน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ล าดวน
ด.ต. ธรีวฒัน์ สังฆมณี ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนิเหล็กไฟ
ด.ต. ส าราญ พสิภริมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนิเหล็กไฟ
ส.ต.อ. อดิศักด์ิ ยนต์สถติยก์ลุ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนิเหล็กไฟ
จ.ส.ต. ประสิทธพิร เทือกมูล ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนิเหล็กไฟ
ส.ต.ต. สมศักด์ิ เมินกระโทก ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนิเหล็กไฟ
ส.ต.ต. พทุธรักษ์ จติออ่ง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนิเหล็กไฟ
พ.ต.อ. สุทธิ ภูห่ริยว์งศ์สุข ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ล าดวน
พ.ต.ท. สหพร เอยีการนา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ล าดวน
พ.ต.ท. ชวาลย์ วงษ์รอด ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ล าดวน
พ.ต.ท. ชาติธนู อกัษรณรงค์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ล าดวน
ร.ต.ท. วชิญา ดีล้อม ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ล าดวน
พ.ต.ท. ธรีะวฒัน์ หงษ์ทอง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ล าดวน
ร.ต.ต. ศาสตรา นันทรักษ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ล าดวน
ร.ต.ท. วฒันา อาจสาลี ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ล าดวน
ร.ต.ท. อสิระ อะมินรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ล าดวน
ส.ต.ต. พรศักด์ิ พลศรี ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ล าดวน
ส.ต.ต. อรรถสิทธิ์ ไตรโคกสูง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ล าดวน
ส.ต.ต. พทิยา ชมภวูเิศษ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ล าดวน
ส.ต.ต. อนุชิต เขม็ทอง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ล าดวน
ส.ต.ต. ทนงศักด์ิ นาไพรวนั ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ล าดวน
ส.ต.ต. เดชฤทธิ์ ขนุสุวรรณ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ล าดวน
ส.ต.ต. ธงชัย พรมบุตร ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ล าดวน
พ.ต.ท. จกัรพงศ์ ทาสุวรรณ   ภ.จว.บุรีรัมย์    สภ.หนองไม้งาม



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. สมรัก มูลหาร   ภ.จว.บุรีรัมย์    สภ.หนองไม้งาม
ร.ต.ท. กงัวล หาญสันเทียะ   ภ.จว.บุรีรัมย์    สภ.หนองไม้งาม
ร.ต.ท. วศิิษธิ์ เสียมราช   ภ.จว.บุรีรัมย์    สภ.หนองไม้งาม
ร.ต.ท. แดนศักด์ิ พลูดี   ภ.จว.บุรีรัมย์    สภ.หนองไม้งาม
ร.ต.ท. ฉลอง ตึกประโคน   ภ.จว.บุรีรัมย์    สภ.หนองไม้งาม
ร.ต.ท. พรีะพล สิทธะนะ   ภ.จว.บุรีรัมย์    สภ.หนองไม้งาม
ร.ต.ต. ปรีชา เลไธสง   ภ.จว.บุรีรัมย์    สภ.หนองไม้งาม
ร.ต.ต. ปรีชา รักพร้า   ภ.จว.บุรีรัมย์    สภ.หนองไม้งาม
ร.ต.ต. ธรีศักด์ิ โภคทรัพย์   ภ.จว.บุรีรัมย์    สภ.หนองไม้งาม
ร.ต.ต. ศิลป์ สุจริตภกัดี   ภ.จว.บุรีรัมย์    สภ.หนองไม้งาม
ด.ต. สมนึก สาระปัญญา   ภ.จว.บุรีรัมย์    สภ.หนองไม้งาม
ด.ต. ณรินทร์ ปัทราช   ภ.จว.บุรีรัมย์    สภ.หนองไม้งาม
ด.ต. ไสว ใจกล้า   ภ.จว.บุรีรัมย์    สภ.หนองไม้งาม
ด.ต. ตระกลู กมุทมาศ   ภ.จว.บุรีรัมย์    สภ.หนองไม้งาม
ด.ต. สมเกยีรติ วงศ์งาน   ภ.จว.บุรีรัมย์    สภ.หนองไม้งาม
ด.ต. วสิิทธิ์ มีสานุ   ภ.จว.บุรีรัมย์    สภ.หนองไม้งาม
ด.ต. สุวชิ แกว้ลอย   ภ.จว.บุรีรัมย์    สภ.หนองไม้งาม
ด.ต. บริพตัร วาเสนัง   ภ.จว.บุรีรัมย์    สภ.หนองไม้งาม
ด.ต. มิตร มากนาคา   ภ.จว.บุรีรัมย์    สภ.หนองไม้งาม
ส.ต.อ. มนตรี กล่ินหอม   ภ.จว.บุรีรัมย์    สภ.หนองไม้งาม
ส.ต.ต. กติตินันท์ หนัประดิษฐ์   ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พลับพลาชัย
จ.ส.ต. อภสิิทธิ์ หรีกประโคน   ภ.จว.บุรีรัมย์    สภ.หนองไม้งาม
ส.ต.อ. นพนันต์ ภมูิฐาน   ภ.จว.บุรีรัมย์    สภ.หนองไม้งาม
ร.ต.ท. โชติชวาล ดวงพรม ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ถาวร
ร.ต.ท. อาจสามารถ ขวานอก ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ถาวร
ร.ต.ท. สราวธุ เมยประโคน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ถาวร
ร.ต.ท. สถติ ช่วยหาญ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ถาวร
ด.ต. ชาติชาย สุวรรณวงษ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ถาวร
ด.ต. ณัฐนนท์ สิงหว์งค์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ถาวร
ด.ต. พจนารถ ไช่ยช่วย ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ถาวร
ด.ต. วฒิุชัย เภาวนะ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ถาวร
ด.ต. เจริญ ราชนาคา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ถาวร
ด.ต. พทัธนันท์ โอชารส ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ถาวร
ด.ต. กา้น นิพรรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ถาวร
ด.ต. ทองคูณ นาราช ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ถาวร
ด.ต. นิคม เทียนทอง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ถาวร
ส.ต.ต. นฤเบศร์ แกมกระโทก ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ถาวร
ส.ต.ต. นครินทร์ แกว้ไทย ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ถาวร
ส.ต.ต. ชลิต ร้ังกลาง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ถาวร
พ.ต.ท. ประดิษฐ์ อรุณดี ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ถาวร



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. ภสุ บุริภณัฑ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ถาวร
พ.ต.ต. นิวฒัน์ ผินสู่ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ถาวร
พ.ต.ต. ไชยา จรุงจติประเสริฐ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ถาวร
พ.ต.ต. บุญชัย กลัโยธนิ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ถาวร
ร.ต.ท. วเิชียร ศิลา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ถาวร
ร.ต.ท. มานพ ขอชูกลาง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ถาวร
ร.ต.ท. ประถม สติภา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองสองหอ้ง
ร.ต.ท. เดชา กระจงกลาง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองสองหอ้ง
ร.ต.ท. บดินทร์เดชา สุจรัิตน์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองสองหอ้ง
ร.ต.ต. ประสิทธิ์ มูลสิงห์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองสองหอ้ง
ด.ต. วชิาญ ปุลันรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองสองหอ้ง
ด.ต. พทิักษ์ เหล่าสี ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองสองหอ้ง
ด.ต. สุเมธ ปรินสารัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองสองหอ้ง
ด.ต. รักพงษ์ สรงสระ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองสองหอ้ง
ด.ต. ศิวะ จนัทร์ประโคน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองสองหอ้ง
ด.ต. ชาลี วฒิุยาสาร ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองสองหอ้ง
ด.ต. อศิรา ออกรรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองสองหอ้ง
ด.ต. ชัยวฒัน์ หมวดประโคน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองสองหอ้ง
ส.ต.ต. ชาตรี ปะกงัพลัง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองสองหอ้ง
ส.ต.ต. ภาคภมูิ ผมนะรา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองสองหอ้ง
ส.ต.ต. ธนพล เล้ียงพรพรรณ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองสองหอ้ง
ด.ต. สุทิตย์ ไชยทิพย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองสองหอ้ง
ด.ต. ธรีะพงษ์ อามาตย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองสองหอ้ง
พ.ต.อ. สิทธพิล แสนสุโพธิ์  ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองสองหอ้ง
พ.ต.ท. ส าราญ แสงรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองสองหอ้ง
พ.ต.ต. วรกร ชาไธสง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองสองหอ้ง
ร.ต.อ. ณรงค์ฤทธิ์ ศรีรักษา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองสองหอ้ง
ร.ต.อ. วภิกัด์ิ เทีย่งคาม ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองสองหอ้ง
ร.ต.อ. อศัวนิ การเรียน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองสองหอ้ง
ร.ต.ท. ไพโรจน์ ด้ายรินรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองสองหอ้ง
ร.ต.ท. สันติพงษ์ เวยีงจนัทึก ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองสองหอ้ง
ด.ต. ธนพตั ถอืฉลาด ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองสองหอ้ง
ด.ต. อาณัติ สาบุตร ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองสองหอ้ง
ด.ต. หาญเดช ปัญญารัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองสองหอ้ง
ด.ต. ประเสริฐ ค าหนิกอง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองสองหอ้ง
ด.ต. ชิวานนท์ ใจหาญ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองสองหอ้ง
ด.ต. ธนเสฏฐ์ ม่วงนางรอง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองสองหอ้ง
ด.ต. ววิฒัน์ชัย ชัยประสิทธโิชค ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองสองหอ้ง
ส.ต.ต. กรณ์ชนก บุญณะสาร ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองสองหอ้ง
จ.ส.ต. ชุมแพ แผ่นผา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองสองหอ้ง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ทรงศักด์ิ โนประโคน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองสองหอ้ง
ด.ต. ทวชิ สาระสิทธิ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองสองหอ้ง
ด.ต. อาวธุ จนัทะเมนชัย ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองสองหอ้ง
พ.ต.ท. ธนาคม สาธรพทิักษ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ชุมแสง
ร.ต.อ. พสัิณฑ์ บูชารัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ชุมแสง
ร.ต.ท.หญิง ชิโลธร เหลากลม ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ชุมแสง
ร.ต.ท. ราชัน พนัธบ์ุดดี ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ชุมแสง
ร.ต.ท. ณฐกร แหววกระโทก ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ชุมแสง
ร.ต.ต. สุระชัย ควบพมิาย ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองสองหอ้ง
ด.ต. ประภสัสร ปุดตะ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ด.ต. ธนเกยีรติ เกยีรตินอก ภ.จว.บุรีรัมย์ กก.สืบสวน 
ร.ต.ท. วชิิตพงศ์ ศรชัยเลิศสุกล ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ทะเมนชัย
พ.ต.ต. ไกรสิทธิ์ หาญยิ่ง ภ.จว.บุรีรัมย์ กก.สืบสวน 
ร.ต.ท. ทรงเดช ระภกัดี ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านกรวด
ส.ต.อ. แกน่แกว้ จ านงค์ประโคน ภ.จว.บุรีรัมย์
ร.ต.ท. วรพทัธิ์ ช านาญกลาง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พลับพลาชัย
ร.ต.ท. ธรรมรงค์ จนีฉายยา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.กระสังข์
ร.ต.ท. พนูทวี เศษไธสง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ประโคนชัย
ร.ต.ท. ณ ฐกรณ์ จา่ภา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองหงส์
ด.ต. ชัยนาท ปีตะเสน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองสองหอ้ง
ด.ต. กฤษฎิพ์งษ์ พมิพท์รัพย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนิเหล็กไฟ
ด.ต. ศิริพงษ์ บุญยงค์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองสองหอ้ง
ส.ต.อ. ไพโรจน์ จนัทร์สิง ภ.จว.บุรีรัมย์ กก.สืบสวน 
ส.ต.อ. ณัฐวฒิุ ธนสุนทรสุทธิ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ กก.สืบสวน 
ส.ต.อ. นรินทร์กร ดีด้วยชาติ ภ.จว.บุรีรัมย์ ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย์
ร.ต.ท. ทวชิ อนิทร์ประสิทธิ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ชุมแสง
ร.ต.ท. อภชิาติ สงศิริ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ชุมแสง
ร.ต.ท. มานพ รอยประโคน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ชุมแสง
ด.ต. สุรพงษ์ เล็กสูงเนิน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ชุมแสง
ด.ต. สุริยา ศรีวงษา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ชุมแสง
ส.ต.ต. วนัชัย ไลไธสง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ชุมแสง
ส.ต.ต. พรเลิศ ปะวะระ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ชุมแสง
ส.ต.ต. สุพร คมจอหอ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ชุมแสง
ส.ต.ต. กฤษฎา สวสัด์ิรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ชุมแสง
ส.ต.ต. ณรงศักด์ิ ตอนต ารัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ชุมแสง
พ.ต.อ. สานนท์ สามนปาล ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พทุไธสง
พ.ต.ท. บุญธรรม สมบูรณ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พทุไธสง
พ.ต.ท. มังกร พงษ์นิยะกลู ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พทุไธสง
พ.ต.ท. จกัรเพชร ศรีวฒิุทรัพย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พทุไธสง
พ.ต.ท. วชิัย ฉายไธสง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พทุไธสง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ต. ภาสกร โพธขิ า ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พทุไธสง
ร.ต.อ. สุรชัย จา่ภา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พทุไธสง
ร.ต.ท. อาทิตย์ แอมไธสง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พทุไธสง
ร.ต.ท. สุรพงษ์ ทุมวารีย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พทุไธสง
ร.ต.ท. เดชา บุตรวเิศษ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พทุไธสง
ร.ต.ท. ไชยพล พรมโคตร ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พทุไธสง
ร.ต.ต. จ าลอง สุตภกัดี ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พทุไธสง
ร.ต.ท. ชะรายทุธ ์ สิงขรเขต ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พทุไธสง
ร.ต.ท. สุรัตน์ ช่วงชิง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พทุไธสง
ร.ต.ท. ปฏวิติั สวามิชัย ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พทุไธสง
ร.ต.ท. อนนท์ จดัไธสง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พทุไธสง
ร.ต.ท. โชดก สุระโยธี ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พทุไธสง
ร.ต.ต. วโิรจน์ บุญรอด ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พทุไธสง
ร.ต.ต. ประมวล ประทุมค า ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พทุไธสง
ร.ต.ต. ประพนัธ์ บุญผง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พทุไธสง
ด.ต. สุพรรณ บุญอาจ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พทุไธสง
ด.ต. เสกสันติ ทุมาโต ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พทุไธสง
ด.ต. บรรดล บาลไธสง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พทุไธสง
ด.ต. ประดิษฐ์ จนัธมิา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พทุไธสง
ด.ต. ประดิษฐ์ ยอดเจริญ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พทุไธสง
ด.ต. มานพ จนัเสน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พทุไธสง
ด.ต. วรานนท์ กองแกว้ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พทุไธสง
ด.ต. สมจติร พดัดง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พทุไธสง
ด.ต. ทวพีงษ์ โพธขิ า ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พทุไธสง
ด.ต. ไพโรจน์ ต้ังทรัพย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พทุไธสง
ด.ต. ประสิทธิ์ เกไธสง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พทุไธสง
ด.ต. ไพโรจน์ จนัทร์สด ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พทุไธสง
ด.ต. สุธี จนัทร์สระบัว ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พทุไธสง
ด.ต. ทวศัีกด์ิ เอน่แคน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พทุไธสง
ด.ต. วรวฒัน์ ค าไมตรีวฒิุกลุ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พทุไธสง
ด.ต. กติติศักด์ิ แฉล้มไธสง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พทุไธสง
ด.ต. สุนันท์ ท าเวยีง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พทุไธสง
ด.ต. นิคม วชิิต ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พทุไธสง
ด.ต. บุญส่ง แทนโสภา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พทุไธสง
ร.ต.อ. วฒิุชัย ปัจจยัโคนัง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พทุไธสง
ร.ต.ท. พเิชษฐ์ ไชยชนะ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พทุไธสง
ร.ต.ท. วตัรธนนท์ สิริเจริญมิตร๐๘๗ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พทุไธสง
ร.ต.ท. พชิิต ประเทืองศรี ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พทุไธสง
ร.ต.ท. สง่า ไชยศรี ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พทุไธสง
ร.ต.ต. โกมล กาญจนะ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พทุไธสง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ฐปนรรฆ์ ปฐมธรรมทัศน์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พทุไธสง
ด.ต. ทวผีล ศรีมหาพรม ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พทุไธสง
ด.ต. พนมพร ศิลป์ศิริวานิชย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พทุไธสง
ด.ต. ถาวร จนัดารัตน์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พทุไธสง
ด.ต. ธรีะกลุ บูรภกัด์ิ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พทุไธสง
ด.ต. ประเมศฐ์ วเิชียรชูพงศ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พทุไธสง
ด.ต. พทุธพิงศ์ กรมไธสง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พทุไธสง
ด.ต. ชยนัต์ คนคิด ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พทุไธสง
ด.ต. สมบูรณ์ นิกรรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พทุไธสง
ร.ต.ต. ฉตัรมณี โพธขิ า ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พทุไธสง
ด.ต. สมบูรณ์ แกว้ลือนาม ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พทุไธสง
ด.ต. หนูแดง ยบิไธสง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พทุไธสง
ด.ต. สุทัศน์ โคตรสมบัติ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พทุไธสง
ด.ต. จติรกร กองกญัญา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พทุไธสง
ด.ต. อภสิิทธิ์ ชัดไธสง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พทุไธสง
จ.ส.ต. ส าฤทธิ์ จติรไธสง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พทุไธสง
ส.ต.ต. ปิยะพงษ์ หาดทราย ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พทุไธสง
ส.ต.ต. ฤทธเิดช จงเล่ียมกลาง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พทุไธสง
ร.ต.ต. ราชศักด์ิ โพธิ์สิทธพินัธุ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พทุไธสง
ร.ต.ต. ภากร แกว้ไธสง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พทุไธสง
ร.ต.ต. ทองพนู ช านิกล้า ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พทุไธสง
ร.ต.ต. วเิชียร สุจจะชารี ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พทุไธสง
ด.ต. ณรงค์ หอ่ไธสง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พทุไธสง
ร.ต.ท. อติธนิันท์ บุตรสุด ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ชุมแสง
ร.ต.ท. ธรีะ ธสุีระ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โนนสุวรรณ
พ.ต.อ. ชวาล อทุัยพนัธุ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หว้ยราช
ร.ต.ท. หาญณรงค์ ผ่านพนิิจ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หว้ยราช
ร.ต.ท. องอาจ มะโนบาล ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หว้ยราช
พ.ต.ท. เอกพงษ์ พลูทอง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หว้ยราช
ร.ต.ท. เรืองธสิทธิ์ เนือ่งมัสฉา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หว้ยราช
พ.ต.ท. นิรันดร สุขสกลุ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หว้ยราช
พ.ต.ต. กติติวฒิุ คงฤทธิ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หว้ยราช
พ.ต.ต. ประสงค์ สุมหรัิมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หว้ยราช
พ.ต.ต. ชาญชัยเลิศยทุธ์ ลีประโคน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หว้ยราช
ร.ต.อ. ไพรัตน์ ประนามะเส ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หว้ยราช
ร.ต.ท. ส าเร็จ รักษาวฒันะ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หว้ยราช
ร.ต.ท. ชุมพร เพร็ชเลิศ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หว้ยราช
ร.ต.ท. บุญมี ดีรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หว้ยราช
ร.ต.ท. สมพงษ์ ดวงภกัดีรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หว้ยราช
ร.ต.ท. นพณัช เดือนกลาง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หว้ยราช



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ธรีะ ช่วงไกร ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หว้ยราช
ร.ต.ท. เรืองธสิทธิ์ เนือ่งมัสฉา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หว้ยราช
ด.ต. เติม ยอดจงรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หว้ยราช
ด.ต. สิทธิ์พชิัย ช่วงรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หว้ยราช
ด.ต. ปรีชา ยิ้มชัยภมูิ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หว้ยราช
ด.ต. จกัรกฤษณ์ ไกรลาศฉมิพลี ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หว้ยราช
ด.ต. บัณฑิต ปิจจะโร ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หว้ยราช
ด.ต. เปีย่ม สีกอ้มวงษา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หว้ยราช
ด.ต. บุญยนื นพรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หว้ยราช
ด.ต. ครองศักด์ิ ดุจมณีวงศ์ชัย ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หว้ยราช
ด.ต. บัณฑิตย์ บุญขาว ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หว้ยราช
ด.ต. สวาท พลูพทุธา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หว้ยราช
ด.ต. สมคิด วชิัยรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หว้ยราช
จ.ส.ต. ปิยะพงษ์ แกว้ประเสริฐ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หว้ยราช
ส.ต.ต. ภริูนนท์ ต่อสกลุ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หว้ยราช
ส.ต.ต. รัชพล แกว้พวง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หว้ยราช
ส.ต.ต. ฤทธชิัย น้อยพรม ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หว้ยราช
ด.ต. อธวิฒัน์ พมิพส์วสัด์ิ ภ.จว.บุรีรัมย์ กก.สืบสวน
ด.ต. สมชาย อนิท านุ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โนนสุวรรณ
จ.ส.ต. ธรีพงษ์ มะไลทอง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หว้ยราช
ร.ต.อ. พทิักษ์ สหสันา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านด่าน
ร.ต.ท. วรากร ดิษฐเนตร ภ.จว.บุรีรัมย์ ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย์
ร.ต.ท. ขวญัเพช็ร ฤาชา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองหงส์
ร.ต.ต. ทัตพล เยน็มัน่ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ด.ต. วเิชียร อสุารัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ด.ต. นิพนธ์ มอญศิลา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองหงส์
พ.ต.ต. ธรียทุธ จรเอก้า ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านด่าน
ร.ต.ท. สัมฤทธิ์ สุดโต ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.คูเมือง
ร.ต.ท. มุทธวชัร์ บริสุทธิ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์
ด.ต. สยาม ชุมสิงห์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ด.ต. ภทัรดนัย ฉายแกว้ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์
ด.ต. อภรัิกษ์ ดวงศรี ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โนนเจริญ
ด.ต. ทนพฒัน์ แสนรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ล าปลายมาศ
ด.ต. ประจวบ แกว้ยอดยาดี บุรีรัมย์ สภ.บ้านกรวด
ด.ต. ธรีศักด์ิ แซวประโคน บุรีรัมย์ สภ.บ้านกรวด
ด.ต. ณรงค์ศักด์ิ แจน่ประโคน บุรีรัมย์ สภ.บ้านกรวด
ด.ต. สมเกยีรติ ศรีศิลา บุรีรัมย์ สภ.บ้านกรวด
ด.ต. ชัยนาท เสาร์เชื้อ บุรีรัมย์ สภ.บ้านกรวด
ด.ต. จ านงค์ ตาประโคน บุรีรัมย์ สภ.บ้านกรวด
ด.ต. พงศกร เสาโร บุรีรัมย์ สภ.บ้านกรวด



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ศุภกร พมิอกัษร บุรีรัมย์ สภ.บ้านกรวด
ร.ต.ท. นพพร พอกประโคน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านกรวด
ด.ต. มานพ ปานใจนาม ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านกรวด
ด.ต. สุริยา รัตนกาญจน์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านกรวด
ร.ต.ท. สุขมุ บุญพนัธุ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านกรวด
ด.ต. อดิเรก เพง่พศิ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านกรวด
ร.ต.ท. เลอพงษ์ ค าจร ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านกรวด
ร.ต.ต. มนตรี ทองแม้น ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านกรวด
ด.ต. พเยาว์ พนูมาลัย ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านกรวด
ด.ต. นพรัตน์ ทอนศรี ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านกรวด
จ.ส.ต. ยงยทุธ แสนมี ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านกรวด
ร.ต.ต. สมนึก ประจงเศรษฐ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านกรวด
ร.ต.ท. อลงกรณ์ ประจงเศรษฐ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านกรวด
ร.ต.ท. สายญั เศษมาก ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านกรวด
ด.ต. สุทิน เขม็ทอง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านกรวด
ร.ต.ท. ระเวยีงชัย จ ารัสแนว ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านกรวด
ร.ต.ท. จริทีปต์ ใกล้กลาง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านกรวด
ร.ต.ท. เสน่ห์ เทียมศักด์ิ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านกรวด
ด.ต. ศุภเสกข์ มีก าปัง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านกรวด
ส.ต.ต. ยทุธพงษ์ วงศ์มาลี ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านกรวด
ร.ต.ต. ธนิตศักด์ิ พฒิุเชาวว์ฒัน์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านกรวด
ด.ต. ธนชัย จุ้ยพทุธา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านกรวด
ด.ต. ศักด์ินรินทร์ ปุน่ประโคน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านกรวด
ด.ต. ชวภณ บาลโสง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านกรวด
ด.ต. สากล เทินสระเกษ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านกรวด
จ.ส.ต. พนูผล พนัธกุลู ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านกรวด
ด.ต. สุคนธ์ พนัดรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านกรวด
ส.ต.อ. ณรงค์ศักด์ิ สังขท์อง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านกรวด
ด.ต. วฒิุชัย กล่ันสนิท ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านกรวด
ร.ต.ท. ส าราญ ทองพระรัตน์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านกรวด
ร.ต.ท. มนัส เอื้อพรปัญญา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านกรวด
ร.ต.ท. ใจเพชร โอดฉมิพลี ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านกรวด
ร.ต.ท. กติติภพ นุตะดี ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านกรวด
ด.ต. พงศกร เสาโร ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านกรวด
ร.ต.ท. สฤษด์ิ เมียดประโคน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านกรวด
ด.ต. เวยีงชัย ราชประโคน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านกรวด
ร.ต.ท. ศุภฤกษ์ ดมหอม ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านกรวด
จ.ส.ต. กอ้งเกยีรติ พมิพะโย ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านกรวด
ส.ต.ต. วชัระ นิลศิริ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านกรวด
ร.ต.ท. บุญเลิศ พวงจ าปา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านกรวด



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. บุญรอด ส่งศรี ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านกรวด
พ.ต.ท. พบิูลญ์ ค าจนัทร์ดี ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านกรวด
ร.ต.ท. เกษม เกตุจนัทึก ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านกรวด
ด.ต. อทิธกิร หงษ์ทอง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านกรวด
ด.ต. วทิยา หนูแสน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านกรวด
ด.ต. สุรศักด์ิ กงประโคน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านกรวด
พ.ต.ท. เกรียงไกร พวงจนัทร์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านกรวด
ร.ต.ท. บุญเฮียง ชัยสิทธิ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านกรวด
ร.ต.ท.(ญ) นุชนารถ เมือ่ประโคน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านกรวด
ร.ต.ต. วงศา เสาเปรีย ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านกรวด
ด.ต. โกสีย์ ริมงาม ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านกรวด
ร.ต.ท. ชูศักด์ิ นาคประกอบ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านกรวด
ร.ต.ท. มานะ ศรีขยนั ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านกรวด
ด.ต. ชัยนันท์ เจยีมรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านกรวด
ส.ต.ต. อภศัิกด์ิ สายสมบูรณ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านกรวด
ร.ต.ท. กณัหา สุวงศ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านกรวด
ด.ต. อ านาจ ล ามะนา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านกรวด
พ.ต.ท. ศศิศ เชิญรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านกรวด
ร.ต.อ. สุติพงษ์ โสดาจนัทร์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านกรวด
ด.ต. วฒิุนันท์ หรีกประโคน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านกรวด
พ.ต.ท. สุมิตร ค าจมุพล ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านกรวด
ร.ต.ท. ช านาญ จารัตน์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านกรวด
ร.ต.ท. ปริญญา ภมูิประโคน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านกรวด
ร.ต.ท. ปัญญา วรรณสุทธิ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ชุมแสง
ร.ต.ต. สุระ อไุรรัตน์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ชุมแสง
ด.ต. มนัส ศิริมาศกลุ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ชุมแสง
พ.ต.ท. ภวูดิท ปิติภทัรชนากร ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองไทร
ร.ต.อ. ฐากรู เขยีวนิล ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองไทร
ร.ต.ท. วชิิต โยธาพล ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองไทร
ร.ต.ท. อนุสรณ์ ศรีพรม ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองไทร
ร.ต.ท. ผจญ สุวรรณหงษ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองไทร
ร.ต.ท. สมเกยีติ ทองเลิศ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองไทร
ร.ต.ท. สมปอง เพญ็เดิมพนัธ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองไทร
ร.ต.ท. วนิัย รุมดี ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองไทร
ร.ต.ต. พุม่ ปล่ังกลาง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองไทร
ร.ต.ต .วทิยา บุญโสม ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองไทร
ร.ต.ต ดิเรก รอดจากเขญ็ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองไทร
ร.ต.ต วจิติร ธนูศิลป์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองไทร
ด.ต. ไสว จมิปัก ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองไทร
ด.ต. บรรเลง กองศักด์ิ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองไทร



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. วรรธนะ ภริมยน์าค ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองไทร
ด.ต. ธนาภพ จนัทร์มณี ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองไทร
ด.ต. พพิฒัน์ ปาโมกข์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองไทร
ด.ต. ส ารวย ปิน่ศิริ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองไทร
จ.ส.ต. ศุภมิตร เกลียวชมพนูุช ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองไทร
ส.ต.ต. ไกรวทิย์ บุญด้วง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองไทร
ส.ต.ต. วานิช วนัแกว้ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.หนองไทร
พ.ต.ท. เวชบุตร ชมบุญ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านบัว
พ.ต.ท. สมบูรณ์ ดีเกษม ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านบัว
พ.ต.ต. อ านาจ ชัยช่วย ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านบัว
ร.ต.อ. ร.ต.อ.สนอง จนัทวงค์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านบัว
ร.ต.ท. สุธี ดาศรี ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านบัว
ร.ต.ท. ประนุต สุดประโคน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านบัว
ร.ต.ท. อมัพร ฤาชา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านบัว
ร.ต.ท. มนตรี ศิริทวี ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านบัว
ร.ต.ท. สุเทพ แดงหมืน่ไวย ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านบัว
ร.ต.ต. สุวจัน์ ท้าวเจริญ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านบัว
ร.ต.ต. ประนุช เสง่ียมศักด์ิ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านบัว
ด.ต. ปฏภิาณ เสชู ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านบัว
ด.ต. อทุิศ พรหมเอาะ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านบัว
ด.ต. กติติ บทไธสง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านบัว
ด.ต. พยคัฆ์ คลายโศก ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านบัว
ด.ต. สุนทร หามะฤทธิ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านบัว
ด.ต. สถติ อปุนิ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านบัว
ด.ต. สุพล ปุยะติ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านบัว
ด.ต. เสถยีร พงษ์สถติย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านบัว
ด.ต. ประเสริฐศักด์ิ หนิสันเทียะ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านบัว
ด.ต. สมพงษ์ ชุมนุมดวง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านบัว
ด.ต. ธงชัย ศรีศักด์ิ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านบัว
ด.ต. เร่ิมรัฐ ทองจ ารัส ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านบัว
ด.ต. จติร์ ปุยะติ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านบัว
ด.ต. ธรีพจน์ โกรดประโคน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านบัว
ด.ต. สราวธุ บัวชิต ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านบัว
ด.ต. ณรงค์ศักด์ิ ทองรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านบัว
ด.ต. ค ามูล มะลา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านบัว
จ.ส.ต. ชยตุ ไกรยรัตน์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านบัว
ส.ต.ต. สุรยทุธ เชนประโคน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านบัว
ส.ต.ต. จกัรพงษ์ ดารก ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านบัว
ส.ต.ต. ธวชัชัย ทิพยโ์ภชน์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.บ้านบัว
พ.ต.อ. ครรชิต รัตนชูวงศ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ทะเมนชัย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. พทุธรักษ์ อารยะรังษี ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ทะเมนชัย
พ.ต.ท. ธรรมธรรม์ วนัสุข ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ทะเมนชัย
พ.ต.ท. มติพจน์ สุทธวิงศ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ทะเมนชัย
พ.ต.ท. อทิธิ แหวนโคกสูง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ทะเมนชัย
พ.ต.ต. วฒิุพงษ์ ปานาลาด ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ทะเมนชัย
ร.ต.ท. พรมมา เชิญรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ทะเมนชัย
ร.ต.ท. ไชยรัตน์ วงศ์ศรี ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ทะเมนชัย
ร.ต.ท. ไพวลัย์ เมืองแสน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ทะเมนชัย
ร.ต.ต. วชิัย ลอดรันดา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ทะเมนชัย
ร.ต.ต. ชัยวฒัน์ ละมุล ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ทะเมนชัย
ด.ต. ศรีธาตุ หล้าขวา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ทะเมนชัย
ด.ต. สุวรรณ รอบคอบ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ทะเมนชัย
ด.ต. วชัระ โกลา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ทะเมนชัย
ด.ต. พเิชษฐ ค าน้อย ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ทะเมนชัย
ด.ต. พงษ์สิทธิ์ ศรีโครต ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ทะเมนชัย
ด.ต. กรวทิย์ มุง่ชอบกลาง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ทะเมนชัย
ด.ต. ศุภชัย โขงรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ทะเมนชัย
ด.ต. ส าเริง สุดสายเนตร ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ทะเมนชัย
ด.ต. ประเสริฐ จมิมะเริง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ทะเมนชัย
ด.ต. เอกสิทธิ์ พรหมอารีย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ทะเมนชัย
ด.ต. วทิยา สะเทิงรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ทะเมนชัย
ด.ต. ศรายทุธ รวยสูงเนิน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ทะเมนชัย
ด.ต. สหรัฐ แสงปัก ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ทะเมนชัย
ด.ต. ณัฐเมศร์ สุวรรณศรีทวี ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ทะเมนชัย
ด.ต. อศัวพลชัย สิทธศัิกดากลุ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ทะเมนชัย
ด.ต. ส าเริง ศรีรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ทะเมนชัย
ด.ต. สงคราม ท าสวน ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ทะเมนชัย
ด.ต. จกัรพงษ์ ค าไขแกว้ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ทะเมนชัย
ด.ต. พงศ์พนัธ์ เรียงไธสง ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ทะเมนชัย
ด.ต. ประจวบ ทะรารัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ทะเมนชัย
ส.ต.อ. .ปัญญา ประเสริฐรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ทะเมนชัย
ส.ต.ต. จงรักษ์ หวงับุญ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ทะเมนชัย
ร.ต.ท. รักไทย เนตรวลิา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ทะเมนชัย
ด.ต. สมชาย อนิท านุ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โนนสุวรรณ
ร.ต.ต. มณฑล ประกอบมี ภ.จว.บุรีรัมย์
พ.ต.ท. ศิริวฒัน์ สมกจิศิริ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์
ร.ต.ท. อคัรวฒัน์ ไวรโชติธนัน ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์
ร.ต.ท. กติติคม เกตุชาติ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
ด.ต. มานพ พรไทย ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.นาโพธิ์
จ.ส.ต. ไพบูลย์ ทัว่เทพพทิักษ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พลับพลาชัย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง จ.ส.ต. กฤษฎา ตู้ส าราญ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.สตึก
ส.ต.อ. บัญณศักด์ิ ไชยปัญหา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.โนนเจริญ
ส.ต.อ. กติติศักด์ิ วงษาสนธิ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.จว.บุรีรัมย์
ส.ต.ต. นัตพล ดวงดารา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ถาวร
ส.ต.ต. ภริูศ  โขคชัยวฒันะ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ถาวร
ด.ต. บุญเทียม ปะกาเร ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.พลับพลาชัย
ด.ต. จริายุ จนัทร์นวล ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
พ.ต.อ. จ าลอง ค าดีบุญ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
จ.ส.ต. นิติศักด์ิ ค าดีบุญ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์
พ.ต.อ. ชลาวฒิุ ไพรวรรณ์ ภ.จว.ยโสธร
พ.ต.อ. พจิติร ตันติเศรษฐ ภ.จว.ยโสธร
พ.ต.อ. วรีะพงษ์ พงษ์พุม่ ภ.จว.ยโสธร
พ.ต.ท. ณัฐพล บัวบุตร ภ.จว.ยโสธร
พ.ต.ท.หญิง พสิมัย หนูแกว้ ภ.จว.ยโสธร
พ.ต.ต. พงศ์พพิฒัน์ ศรีชุม ภ.จว.ยโสธร
พ.ต.ต.หญิง พชัรีพร ฤกษ์ยาม ภ.จว.ยโสธร
ร.ต.อ. ธานินทร์ ยาวะโนภาส ภ.จว.ยโสธร
ร.ต.ท. ไพรสาร จนัทบาล ภ.จว.ยโสธร
ร.ต.ท. กติติศักด์ิ สุขเกษม ภ.จว.ยโสธร
ร.ต.ท. สวสัด์ิ สิทธไิพร ภ.จว.ยโสธร
ร.ต.ท.หญิง โสภา ธรรมวงษา ภ.จว.ยโสธร
ร.ต.ต. ปรีชานันท์ ทาทอง ภ.จว.ยโสธร
ร.ต.ต. วศิาล ศรีแกน่จนัทร์ ภ.จว.ยโสธร
ร.ต.ต.หญิง ศิริวรรณ กนัตะบุตร ภ.จว.ยโสธร
ด.ต. วษิณุรักษ์ ชาววงั ภ.จว.ยโสธร
ส.ต.อ. อานุภาพ ปุณยสาร ภ.จว.ยโสธร
ส.ต.อ. มานนท์ แสงสวา่ง ภ.จว.ยโสธร
ส.ต.อ.หญิง พนัทิวา เวชกามา ภ.จว.ยโสธร
พ.ต.อ. ภชูิต จอ้จนัทึก ภ.จว.ยโสธร
พ.ต.ท. ชัยบัญชา กองทอง ภ.จว.ยโสธร
ร.ต.ท. สมหวงั ทิพนงค์ ภ.จว.ยโสธร
ด.ต. อารีย์ จนัทร์เกตุ ภ.จว.ยโสธร
พ.ต.อ. เศวก โพนทัน ภ.จว.ยโสธร กก.สส.ภ.จว.ยโสธร
พ.ต.ท. นิติพฒัน์ สิริปิติวฒัน์ ภ.จว.ยโสธร กก.สส.ภ.จว.ยโสธร
พ.ต.ท. สมแปลง คุณแสนใส ภ.จว.ยโสธร กก.สส.ภ.จว.ยโสธร
พ.ต.ท. นิราศ จนัทร์ฤาชัย ภ.จว.ยโสธร กก.สส.ภ.จว.ยโสธร
พ.ต.ท. คมเพชร ปกติ ภ.จว.ยโสธร กก.สส.ภ.จว.ยโสธร
พ.ต.ท. เฉลิม การงานดี ภ.จว.ยโสธร กก.สส.ภ.จว.ยโสธร
พ.ต.ต. อนุสรณ์ วรรณพณิ ภ.จว.ยโสธร กก.สส.ภ.จว.ยโสธร
ร.ต.อ. พนมศักด์ิ รัตนวนั ภ.จว.ยโสธร กก.สส.ภ.จว.ยโสธร



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ธนาวทิย์ สิทธนิาม ภ.จว.ยโสธร กก.สส.ภ.จว.ยโสธร
ร.ต.ท. วรีะชัย ปะติตังโข ภ.จว.ยโสธร กก.สส.ภ.จว.ยโสธร
ร.ต.ท. ประสงค์ ทอนศรี ภ.จว.ยโสธร กก.สส.ภ.จว.ยโสธร
ร.ต.ท. พนัศักด์ิ สุนทรพนิิจ ภ.จว.ยโสธร กก.สส.ภ.จว.ยโสธร
ร.ต.ท. ส าราญ หมูห่มื ภ.จว.ยโสธร กก.สส.ภ.จว.ยโสธร
ร.ต.ท. สนอง คุณธรรม ภ.จว.ยโสธร กก.สส.ภ.จว.ยโสธร
ร.ต.ท. ไพบูลย์ รอดปานะ ภ.จว.ยโสธร กก.สส.ภ.จว.ยโสธร
ร.ต.ท. เรืองศิลป์ แสนเจก๊ ภ.จว.ยโสธร กก.สส.ภ.จว.ยโสธร
ร.ต.ต. เอกบดี ตินะคัด ภ.จว.ยโสธร กก.สส.ภ.จว.ยโสธร
ร.ต.ท. ประสาน วรรณชาติ ภ.จว.ยโสธร กก.สส.ภ.จว.ยโสธร
ร.ต.ท. ปรีชา ชื่นสงวน ภ.จว.ยโสธร กก.สส.ภ.จว.ยโสธร
ร.ต.ท. พงค์พนั ทองเสนา ภ.จว.ยโสธร กก.สส.ภ.จว.ยโสธร
ร.ต.ท. ยนืยง สารเสวก ภ.จว.ยโสธร กก.สส.ภ.จว.ยโสธร
ร.ต.ท. สมเดช พาภกัดี ภ.จว.ยโสธร กก.สส.ภ.จว.ยโสธร
ร.ต.ท. สุธรรม หนูยอด ภ.จว.ยโสธร กก.สส.ภ.จว.ยโสธร
ร.ต.ท. อ านวย โตล่ า ภ.จว.ยโสธร กก.สส.ภ.จว.ยโสธร
ร.ต.ท. อทุัย ดิษธรรม ภ.จว.ยโสธร กก.สส.ภ.จว.ยโสธร
ร.ต.ท. สมพงษ์ ยาวะโนภาส ภ.จว.ยโสธร กก.สส.ภ.จว.ยโสธร
ร.ต.ท. เกษม จนัทะศรี ภ.จว.ยโสธร กก.สส.ภ.จว.ยโสธร
ร.ต.ท. ธนเดช สินธธุนาชัย ภ.จว.ยโสธร กก.สส.ภ.จว.ยโสธร
ร.ต.ท.หญิง ภคัภร ทองสลับ ภ.จว.ยโสธร กก.สส.ภ.จว.ยโสธร
ร.ต.ต. ทองสุข ธดิามาตย์ ภ.จว.ยโสธร กก.สส.ภ.จว.ยโสธร
ร.ต.ต. สฤษด์ิ ชรากาหมุด ภ.จว.ยโสธร กก.สส.ภ.จว.ยโสธร
ร.ต.ต. ยทุธศักด์ิ ดิษฐเจริญ ภ.จว.ยโสธร กก.สส.ภ.จว.ยโสธร
ร.ต.ต. สังเวยีน โนนตูม ภ.จว.ยโสธร กก.สส.ภ.จว.ยโสธร
ร.ต.ต. ประทิน ทาระกรรม ภ.จว.ยโสธร กก.สส.ภ.จว.ยโสธร
ร.ต.ต. วราวฒิุ ออ่นอยู่ ภ.จว.ยโสธร กก.สส.ภ.จว.ยโสธร
ร.ต.ต. แสงสุบิน นันตะเคน ภ.จว.ยโสธร กก.สส.ภ.จว.ยโสธร
ด.ต. ค าสอน พากเพยีร ภ.จว.ยโสธร กก.สส.ภ.จว.ยโสธร
ด.ต. ธงชัย เอื้อสามาลย์ ภ.จว.ยโสธร กก.สส.ภ.จว.ยโสธร
ด.ต. จริศักด์ิ สืบศรี ภ.จว.ยโสธร กก.สส.ภ.จว.ยโสธร
ด.ต. นัฐพงษ์ วงศา ภ.จว.ยโสธร กก.สส.ภ.จว.ยโสธร
ด.ต. สุรศักด์ิ อนิทะสอน ภ.จว.ยโสธร กก.สส.ภ.จว.ยโสธร
ด.ต. จริะวฒัน์ เชื้อนิล ภ.จว.ยโสธร กก.สส.ภ.จว.ยโสธร
ด.ต. บัญชา สารศิริ ภ.จว.ยโสธร กก.สส.ภ.จว.ยโสธร
ด.ต. ธงชัย จลุมี ภ.จว.ยโสธร กก.สส.ภ.จว.ยโสธร
ด.ต. สุทัศน์ พนัสาย ภ.จว.ยโสธร กก.สส.ภ.จว.ยโสธร
ด.ต. วรพสิิษฐ์ โคตรสมบัติ ภ.จว.ยโสธร กก.สส.ภ.จว.ยโสธร
ด.ต. สถติ พาลพล ภ.จว.ยโสธร กก.สส.ภ.จว.ยโสธร
ด.ต. อภสิิทธิ์ นาสูงชน ภ.จว.ยโสธร กก.สส.ภ.จว.ยโสธร



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. วรีะชัย โสมาบุตร ภ.จว.ยโสธร กก.สส.ภ.จว.ยโสธร
ด.ต. เกยีรติพงษ์ เคนโยธา ภ.จว.ยโสธร กก.สส.ภ.จว.ยโสธร
ด.ต. ชัยรัตน์ สุวรรณรัตน์ ภ.จว.ยโสธร กก.สส.ภ.จว.ยโสธร
ด.ต. สมพร เอกา ภ.จว.ยโสธร กก.สส.ภ.จว.ยโสธร
ด.ต. นิติ อตุอามาตย์ ภ.จว.ยโสธร กก.สส.ภ.จว.ยโสธร
ด.ต. ปรีชา สุวรรณน้อย ภ.จว.ยโสธร กก.สส.ภ.จว.ยโสธร
ด.ต. พทิักษ์ สารเสวก ภ.จว.ยโสธร กก.สส.ภ.จว.ยโสธร
ด.ต. มนตรา มาอนิทร์ ภ.จว.ยโสธร กก.สส.ภ.จว.ยโสธร
ด.ต. มานิตย์ วงษ์หาจกัร ภ.จว.ยโสธร กก.สส.ภ.จว.ยโสธร
ด.ต. ชัยยศ ชนะดี ภ.จว.ยโสธร กก.สส.ภ.จว.ยโสธร
ด.ต. ศุภชัย มโนวสุิทธคุิณ ภ.จว.ยโสธร กก.สส.ภ.จว.ยโสธร
ด.ต. สุพฒัน์ พมิพา ภ.จว.ยโสธร กก.สส.ภ.จว.ยโสธร
ด.ต. สมเกยีรติ ขุ่ยลานหญ้า ภ.จว.ยโสธร กก.สส.ภ.จว.ยโสธร
ด.ต. สมจติ ชมภวูเิศษ ภ.จว.ยโสธร กก.สส.ภ.จว.ยโสธร
ด.ต. สมพงษ์ เชิงหอม ภ.จว.ยโสธร กก.สส.ภ.จว.ยโสธร
ด.ต. สมพร เพชรนาวาส ภ.จว.ยโสธร กก.สส.ภ.จว.ยโสธร
ด.ต. สมหวงั เศิกศิริ ภ.จว.ยโสธร กก.สส.ภ.จว.ยโสธร
ด.ต. สมรฤทธิ์ พนัสาย ภ.จว.ยโสธร กก.สส.ภ.จว.ยโสธร
ด.ต. สุวฒัน์ชัย ธรรมโรเวช ภ.จว.ยโสธร กก.สส.ภ.จว.ยโสธร
ด.ต. ไพฑูรย์ ยาวะโนภาส ภ.จว.ยโสธร กก.สส.ภ.จว.ยโสธร
ด.ต. ณัฐภทัร ศรีมันตะ ภ.จว.ยโสธร กก.สส.ภ.จว.ยโสธร
ด.ต. สิทธชิัย อารีเอื้อ ภ.จว.ยโสธร กก.สส.ภ.จว.ยโสธร
ด.ต. ณรงค์ สายหยดุ ภ.จว.ยโสธร กก.สส.ภ.จว.ยโสธร
ด.ต. ธรีภสัร์ ชื่นบาน ภ.จว.ยโสธร กก.สส.ภ.จว.ยโสธร
ด.ต.หญิง เลียมจติร์ มาอนิทร์ ภ.จว.ยโสธร กก.สส.ภ.จว.ยโสธร
จ.ส.ต. อทุัย สมสะอาด ภ.จว.ยโสธร กก.สส.ภ.จว.ยโสธร
จ.ส.ต. อทุัย บุตรดาวนั ภ.จว.ยโสธร กก.สส.ภ.จว.ยโสธร
จ.ส.ต. ชาญวทิย์ ศิริมูล ภ.จว.ยโสธร กก.สส.ภ.จว.ยโสธร
จ.ส.ต. ดุสิต เวชกามา ภ.จว.ยโสธร กก.สส.ภ.จว.ยโสธร
จ.ส.ต. จกัรพนัธ์ จนัทรมณี ภ.จว.ยโสธร กก.สส.ภ.จว.ยโสธร
จ.ส.ต. เอกวฒัน์ พจิารณ์ ภ.จว.ยโสธร กก.สส.ภ.จว.ยโสธร
จ.ส.ต. รุจ คุณุรัตน์ ภ.จว.ยโสธร กก.สส.ภ.จว.ยโสธร
พ.ต.อ. ชัยณรงค์ บุญด้วง ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
พ.ต.อ. ปัญญา มงคลการ ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
พ.ต.อ. สงบ พมิพม์ลัย ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
พ.ต.ท. มนตรี สีสุธรรม ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
พ.ต.ท. วทัญญู รุ่งรัศมี ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
พ.ต.ท. สิทธศัิกด์ิ ค าศรี ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
พ.ต.ท. ยนัต์ยงค์ นามโคตร ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
พ.ต.ท. ปรีชา เนติวชัรเวช ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. วรวทุธิ์ ท่านมุข ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
พ.ต.ท. วรีะจกัร์ จรรยากรณ์ ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
พ.ต.ต. ก าจดั เพง็แจม่ ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
พ.ต.ต. เทวฤทธิ์ สุขฉมิมา ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
พ.ต.ต. ไพโรจน์ ลิลากดุ ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
พ.ต.ต. มิตรชัย บุญล้ า ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
พ.ต.ต. รัชสถติ สุจริต ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
ร.ต.อ. สิงหา สุตาสุข ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
ร.ต.อ. มงคล บุรีศรี ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
ร.ต.อ. ดิษฐ วทิยา ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
ร.ต.อ. มนัส บุญทศ ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
ร.ต.ท. เทีย่ง ต้ังด ารงวฒัน์ ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
ร.ต.ท. วทิูล ตุระพนัธ์ ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
ร.ต.ท. เมธี บุญมีรัก ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
ร.ต.ท. สมชาย ศรีวเิศษ ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
ร.ต.ท. วทิวสั กองค า ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
ร.ต.ท. วรีะศักด์ิ เนตรหาญ ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
ร.ต.ท. สมชาย อาษาวเิศษ ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
ร.ต.ท. พมิล ชาวดอน ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
ร.ต.ท. สุนทร สีดาธรรม ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
ร.ต.ท. สถติย์ พวงขมภู ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
ร.ต.ท. ถาวร พมิพจ์ าปา ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
ร.ต.ท. ทศพล บุญภลิะ ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
ร.ต.ท. ไชยสิทธิ สิทธสิอน ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
ร.ต.ท. อ านวย ไวพจน์ ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
ร.ต.ท. ค าพนัธ์ ธมิาชัย ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
ร.ต.ท. ประดิษฐ์ เคนเครือ ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
ร.ต.ท. ประวทิย์ โพธาราม ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
ร.ต.ท. ณรงค์ ภูเ่ยี่ยมจติร ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
ร.ต.ท. ไพรสาร จนัทบาล ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
ร.ต.ต. รังสิต มาตยเ์หลือง ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
ร.ต.ต. จกัรกฤษ บุญเลิศ ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
ร.ต.ต. ทวี สุขหนา ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
ร.ต.ต. ปรีชา พระสุมี ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
ร.ต.ต. ประกาศิต พนัธเ์พชร ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
ร.ต.ต. กฤษดา แสงเพชร ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
ร.ต.ต. ประมวล สุวรรณเพช็ร ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
ร.ต.ต. สุรินทร์ นามโย ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
ร.ต.ต. พลูศรี มูลสาร ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
ร.ต.ต. อรรคนิค พสิารักษ์ ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต.หญิง ปิยะนุช ทิพยก์ล่อม ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
ด.ต.หญิง พนิดา บุตรศาสตร์ ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
ด.ต. ดีกร ไชยรักษ์ ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
ด.ต. วชิัย สง่าศรี ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
ด.ต. เจษฏาพงษ์ ชุติพรสกลุ ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
ด.ต. สุเทพ ขมุเงิน ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
ด.ต. จรีะพงษ์ จนัทะศรี ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
ด.ต. ธานี อตุอามาตย์ ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
ด.ต. เอกราช รัตนวรรณ ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
ด.ต. ประเสริฐ สายค าวงค์ ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
ด.ต. ปิยะวาท เจยีมรัมย์ ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
ด.ต. นรินทร์ ไวพจน์ ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
ด.ต. อรรถพล พลต้ือ ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
ด.ต. สุรพล อนิทองแกว้ ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
ด.ต. สนุก สิงหม์าตร์ ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
ด.ต. บุญสวน มาตเลิง ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
ด.ต. สุทธี มุง่งาม ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
ด.ต. ชัยวฒัน์ ค าอนิทร์ ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
ด.ต. พนัธุ์ชัย ชมภบูุตรธนสิน ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
ด.ต. มนูญ อตุอามาตย์ ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
ด.ต. สงกรานต์ พบีุง้ ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
ด.ต. สุรินทร์ ไกรยรัตน์ ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
ด.ต. ปุณยรัฐ ศรีหงษ์ ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
ด.ต. วรรณวรรษ วงษ์อามาตย์ ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
ด.ต. พทิักษ์ บุญเอก ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
ด.ต. ณรงค์ แสงอรุณ ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
ด.ต. ค าพนัธ์ สืบญาต ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
ด.ต. ยอดชาย เต้าทอง ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
ด.ต. ธรีพนัธ์ ค ามะลุน ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
ด.ต. เชาวลิ์ต สุวรรณที ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
ด.ต. สุมิตร อปุสาร ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
ด.ต. คมสัน แสนจนัทร์ ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
ด.ต. วฒันา เสนามาตย์ ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
ด.ต. ชัยณรงค์ กาญจนประทุม ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
ด.ต. สุวจัน์ สารภาพ ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
ด.ต. สมัย โสมาบุตร ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
ด.ต. กฤษฎา วภิาสวสัด์ิ ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
ด.ต. ภมูิทัต บุดดีวงศ์ ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
ด.ต. เทวดล จ าปาวลัย์ ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
ด.ต. วรีะชัย บัวโรย ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สมนึก ทอนศรี ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
ด.ต. สุพล บุญด้วง ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
ด.ต. สุภรัิกษ์ ชุมด้วง ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
ด.ต. อทิธวิตัร นาดี ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
ด.ต. สมยง ทับทิมหนิ ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
ด.ต. ธวชัชัย ชะนางกลาง ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
ด.ต. อนุสรณ์ กองศรีมา ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
ด.ต. ชาญชัย งามสาย ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
ด.ต. ทวปี กดุหอม ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
ด.ต. อาทิตย์ นาคศรี ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
ด.ต. โชติพงษ์ โพธิ์ทอง ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
ด.ต. ถวลิ ทองศรี ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
ด.ต. กมล พารา ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
ด.ต. วทิยา อาจหาญ ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
ด.ต. สนอง นาถาบ ารุง ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
จ.ส.ต. จติรกร ยศรุ่งเรือง ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
จ.ส.ต. ทศพล วเิศษศรี ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
จ.ส.ต. อธรีาช ทองเรือง ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
จ.ส.ต. ภญิโญ แสงแกว้ ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
จ.ส.ต. บุญจนัทร์ ศรวเิศษ ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
จ.ส.ต. สุรศักด์ิ เสาะแสวง ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
ส.ต.อ. บุญญฤทธิ์ โกร่งกระโทก ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
ส.ต.อ. ธนกร เชาวพ์านิช ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
ส.ต.อ. ณัฐวฒิุ ทองบ่อ ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
ส.ต.อ. มนตรี สีอาด ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
ส.ต.อ. สมศักด์ิ ชะริชน ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
ส.ต.อ. วรีพงษ์ สมอหอม ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
ส.ต.อ. สุวทิย์ กองค า ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
ส.ต.อ. สกลกจิ บุญทศ ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
ส.ต.อ. วรพสิิทษฐ์ จนัละบุตร ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
ส.ต.ต. ณัฐชัย บูรณ์เจริญ ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
ส.ต.ต. ธรีพงษ์ หงษ์ทอง ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
ส.ต.ต. เอกชัย สารสระ ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
ส.ต.ต. อทิธพิงษ์ วรชัย ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
ส.ต.ต. ปรีดา เสียงดี ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
ส.ต.ต. เอกรินทร์ แกว้สมบัติ ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
ส.ต.ต. ยทุธพงศ์ ชินบรรเทา ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
ส.ต.ต. วนิัย สมสา ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
ส.ต.ต. อภวิฒัน์ บรมโคต ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
ส.ต.ต. พศัพงศ์ แดงนกขุ้ม ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.ต. นิรุตต์ิ สายพฤกษ์ ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
ส.ต.ต. อนิรุจน์ ปืนทะสืบ ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
ส.ต.ต. พเิศษ แกว้ขอนแกน่ ภ.จว.ยโสธร สภ.เมืองยโสธร
พ.ต.ท. ศักด์ิชัย พศิชาติ ภ.จว.ยโสธร สภ.เลิงนกทา
พ.ต.ท. วชัระ วชัรพนิธุ์ ภ.จว.ยโสธร สภ.เลิงนกทา
พ.ต.ท. เกรียงไกร ไม่โศก ภ.จว.ยโสธร สภ.เลิงนกทา
พ.ต.ท. นพพร เกตุทัสสา ภ.จว.ยโสธร สภ.เลิงนกทา
พ.ต.ท. มนรัตน์ ศิลารักษ์ ภ.จว.ยโสธร สภ.เลิงนกทา
ร.ต.อ. ศรีอ านาจ จอมแกว้ ภ.จว.ยโสธร สภ.เลิงนกทา
ร.ต.ท. เศรษฐา อรศรี ภ.จว.ยโสธร สภ.เลิงนกทา
ร.ต.ท. มรกต มาศภมูี ภ.จว.ยโสธร สภ.เลิงนกทา
ร.ต.ท. สมบูรณ์เกรียติ ธามณี ภ.จว.ยโสธร สภ.เลิงนกทา
ร.ต.ท. องอาจ ทองนาค ภ.จว.ยโสธร สภ.เลิงนกทา
ร.ต.ท. ถวลิ สาลี ภ.จว.ยโสธร สภ.เลิงนกทา
ร.ต.ท. ศุภกฤษณ์ชัย พฒุแกว้ ภ.จว.ยโสธร สภ.เลิงนกทา
ร.ต.ท. กติติพศ ค าดี ภ.จว.ยโสธร สภ.เลิงนกทา
ร.ต.ท. เรืองศักด์ิ ศรีโยธี ภ.จว.ยโสธร สภ.เลิงนกทา
ร.ต.ท. สมจติร บุตรี ภ.จว.ยโสธร สภ.เลิงนกทา
ร.ต.ต. หนูแสง ทิพยฤ์าตรี ภ.จว.ยโสธร สภ.เลิงนกทา
ร.ต.ต. ไพบูลย์ คุณสาร ภ.จว.ยโสธร สภ.เลิงนกทา
ร.ต.ต. กติติพล พมิพศ์รี ภ.จว.ยโสธร สภ.เลิงนกทา
ร.ต.ต. พมิล อนุพนัธ์ ภ.จว.ยโสธร สภ.เลิงนกทา
ร.ต.ต. ชมภู สุดชาติ ภ.จว.ยโสธร สภ.เลิงนกทา
ร.ต.ต. ไชยา สาระวงค์ ภ.จว.ยโสธร สภ.เลิงนกทา
ร.ต.ต. โชค ชาญสมร ภ.จว.ยโสธร สภ.เลิงนกทา
ร.ต.ต. เกรียงไกร บุญประจง ภ.จว.ยโสธร สภ.เลิงนกทา
ร.ต.อ. ธรีะพฒัน์ ใจแน่น ภ.จว.ยโสธร สภ.เลิงนกทา
ร.ต.ท. มานัส วงศ์ศรีทา ภ.จว.ยโสธร สภ.เลิงนกทา
ร.ต.ต. พมิล อนุพนัธ์ ภ.จว.ยโสธร สภ.เลิงนกทา
ร.ต.ต. สมชาติ บุญเกล้ียง ภ.จว.ยโสธร สภ.เลิงนกทา
ร.ต.ต. ประเทือง ศรีแสง ภ.จว.ยโสธร สภ.เลิงนกทา
ร.ต.ต. สมศักด์ิ กลุบุตร ภ.จว.ยโสธร สภ.เลิงนกทา
ด.ต. ปกป้อง ปุนปอง ภ.จว.ยโสธร สภ.เลิงนกทา
ด.ต. ชาตรี ศรีรัตน์ ภ.จว.ยโสธร สภ.เลิงนกทา
ด.ต. วรีะศักด์ิ ศรีขดัเค้า ภ.จว.ยโสธร สภ.เลิงนกทา
ด.ต. รังสรรค์ บุญลักษณ์ ภ.จว.ยโสธร สภ.เลิงนกทา
ด.ต. ชัยชนะ เวนิชุม ภ.จว.ยโสธร สภ.เลิงนกทา
ด.ต. ปรีชา มหาวงค์ ภ.จว.ยโสธร สภ.เลิงนกทา
ด.ต. สุรศักด์ิ รักษ์บุญ ภ.จว.ยโสธร สภ.เลิงนกทา
ด.ต. มิตชา ศรีธรรม ภ.จว.ยโสธร สภ.เลิงนกทา



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สหภพ เหม็คุณ ภ.จว.ยโสธร สภ.เลิงนกทา
ด.ต. วเิศษ ศรีจนัทร์ ภ.จว.ยโสธร สภ.เลิงนกทา
ด.ต. สยาม ศรีไชยบาล ภ.จว.ยโสธร สภ.เลิงนกทา
ด.ต. ณาศิส โคติเวทย์ ภ.จว.ยโสธร สภ.เลิงนกทา
ด.ต. สุนทร นาทองหอ่ ภ.จว.ยโสธร สภ.เลิงนกทา
ด.ต. จกัรพนัธ์ โพธิ์ชัยภมูิ ภ.จว.ยโสธร สภ.เลิงนกทา
ด.ต. สง่า สมดา ภ.จว.ยโสธร สภ.เลิงนกทา
ด.ต. พเิชษฐ มัน่คง ภ.จว.ยโสธร สภ.เลิงนกทา
ด.ต. วนิ จนัทร์งาม ภ.จว.ยโสธร สภ.เลิงนกทา
ด.ต. กติติพงษ์ สุจรักษ์ ภ.จว.ยโสธร สภ.เลิงนกทา
ด.ต. วทิยา ชารีรักษ์ ภ.จว.ยโสธร สภ.เลิงนกทา
ด.ต. บุญภวิตั พากเพยีร ภ.จว.ยโสธร สภ.เลิงนกทา
ด.ต. นิติรัฐ บุบผาจนี ภ.จว.ยโสธร สภ.เลิงนกทา
ด.ต. ไอศูรย์ มุทาพร ภ.จว.ยโสธร สภ.เลิงนกทา
ด.ต. ไชยยา ไตรธเิลน ภ.จว.ยโสธร สภ.เลิงนกทา
ด.ต. ไพโรจน์ ทรงจอหอ ภ.จว.ยโสธร สภ.เลิงนกทา
ด.ต. ประสิทธิ์ คุ้มบุญ ภ.จว.ยโสธร สภ.เลิงนกทา
ด.ต. เสฏฐวฒิุ ทองบ่อ ภ.จว.ยโสธร สภ.เลิงนกทา
ด.ต. เฉลิมชัย หาญลือ ภ.จว.ยโสธร สภ.เลิงนกทา
ด.ต. วรีะวทิย์ แสงจนัดา ภ.จว.ยโสธร สภ.เลิงนกทา
ด.ต. ยทุธชัย มูลธาร์ ภ.จว.ยโสธร สภ.เลิงนกทา
ด.ต. ดุลยนัย เพชรไพร ภ.จว.ยโสธร สภ.เลิงนกทา
ด.ต. พทิักษ์ รัตนจนัทร์ ภ.จว.ยโสธร สภ.เลิงนกทา
ด.ต. พงษ์ศักด์ิ บุญสร้าง ภ.จว.ยโสธร สภ.เลิงนกทา
ด.ต. พงษ์ศักด์ิ พรหมภกัดี ภ.จว.ยโสธร สภ.เลิงนกทา
ด.ต. ยทุธภมูิ รัตนสมบัติ ภ.จว.ยโสธร สภ.เลิงนกทา
ด.ต. เชิดพนัธ์ แวงวรรณ ภ.จว.ยโสธร สภ.เลิงนกทา
ด.ต. ค ารณ แสงพรม ภ.จว.ยโสธร สภ.เลิงนกทา
ด.ต. บุญเสริม อทุปัตย์ ภ.จว.ยโสธร สภ.เลิงนกทา
ด.ต. สุรชัย สุวรรณเพชร ภ.จว.ยโสธร สภ.เลิงนกทา
ด.ต. ชาติ กมลคร ภ.จว.ยโสธร สภ.เลิงนกทา
ด.ต. ร่วมชาติ แดงอาจ ภ.จว.ยโสธร สภ.เลิงนกทา
ด.ต. กติิชัย บุญทวี ภ.จว.ยโสธร สภ.เลิงนกทา
ด.ต. บานใจ ปัตถาทุม ภ.จว.ยโสธร สภ.เลิงนกทา
ด.ต. สุระกจิ ไกยะวนิิจ ภ.จว.ยโสธร สภ.เลิงนกทา
ด.ต. โสภณศักด์ิ ประการะสังข์ ภ.จว.ยโสธร สภ.เลิงนกทา
ด.ต. ปรีชัย โสมเกษตรินทร์ ภ.จว.ยโสธร สภ.เลิงนกทา
ด.ต. นิติพฒัน์ พรรษาวนัส ภ.จว.ยโสธร สภ.เลิงนกทา
ด.ต.หญิง นันท์นภสั ศรีพมิพ์ ภ.จว.ยโสธร สภ.เลิงนกทา
จ.ส.ต อคัเดช ทองพุม่ ภ.จว.ยโสธร สภ.เลิงนกทา



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.ต. ทศพล ไลยรัตน์ ภ.จว.ยโสธร สภ.เลิงนกทา
ส.ต.ต. ภรีะ ดีปราสัย ภ.จว.ยโสธร สภ.เลิงนกทา
ส.ต.ต. สันติศักด์ิ สิมพรักษ์ ภ.จว.ยโสธร สภ.เลิงนกทา
ส.ต.ต. สามัญชน กนกหงษ์ ภ.จว.ยโสธร สภ.เลิงนกทา
ส.ต.ต. เชษฐา แววศรี ภ.จว.ยโสธร สภ.เลิงนกทา
ส.ต.ต. สันติชิต สุจรักษ์ ภ.จว.ยโสธร สภ.เลิงนกทา
ส.ต.ต. ณรงค์เดช วรีะศักด์ิ ภ.จว.ยโสธร สภ.เลิงนกทา
พ.ต.อ. มนต์ชัย  เหลืองอทุัย ภ.จว.ยโสธร สภ.ค าเขื่อนแกว้
พ.ต.ท. มนูญ  วงศ์กอ่ ภ.จว.ยโสธร สภ.ค าเขื่อนแกว้
พ.ต.ท. ธนะพงษ์  ทองค า ภ.จว.ยโสธร สภ.ค าเขื่อนแกว้
พ.ต.ท. พจิติ  พจิารณ์ ภ.จว.ยโสธร สภ.ค าเขื่อนแกว้
พ.ต.ท. วจิติร  บุญเสนอ ภ.จว.ยโสธร สภ.ค าเขื่อนแกว้
พ.ต.ท. ประสงค์  งามสง่า ภ.จว.ยโสธร สภ.ค าเขื่อนแกว้
พ.ต.ท. พลูศักด์ิ  เศิกศิริ ภ.จว.ยโสธร สภ.ค าเขื่อนแกว้
พ.ต.ต. ถนอม  เฉลิมแสน ภ.จว.ยโสธร สภ.ค าเขื่อนแกว้
ร.ต.อ. ถาวรศักด์ิ  โมลานิล ภ.จว.ยโสธร สภ.ค าเขื่อนแกว้
ร.ต.อ. อ านาจ ล านวน ภ.จว.ยโสธร สภ.ค าเขื่อนแกว้
ร.ต.ท. วธิรรม์  โพธิ์สาวงั ภ.จว.ยโสธร สภ.ค าเขื่อนแกว้
ร.ต.ท. ภานุมาศ พรหมภา ภ.จว.ยโสธร สภ.ค าเขื่อนแกว้
ร.ต.ท. สักสยาม บุญปก ภ.จว.ยโสธร สภ.ค าเขื่อนแกว้
ร.ต.ท. วนิัย แสนสุข ภ.จว.ยโสธร สภ.ค าเขื่อนแกว้
ร.ต.ท. มนตรี วงัอาจ ภ.จว.ยโสธร สภ.ค าเขื่อนแกว้
ร.ต.ท.  วรีะศักด์ิ แกว้ประทุม ภ.จว.ยโสธร สภ.ค าเขื่อนแกว้
ร.ต.ท. ค าต้น นาจารย์ ภ.จว.ยโสธร สภ.ค าเขื่อนแกว้
ร.ต.ท. วชิัย แทนสุโพธิ์ ภ.จว.ยโสธร สภ.ค าเขื่อนแกว้
ร.ต.ท. ธนกร มนูญวงศ์ ภ.จว.ยโสธร สภ.ค าเขื่อนแกว้
ร.ต.ท. ไพศาล  ศรีฉายา ภ.จว.ยโสธร สภ.ค าเขื่อนแกว้
ร.ต.ท. ทองโรจน์ ยิ่งแม่นสม ภ.จว.ยโสธร สภ.ค าเขื่อนแกว้
ร.ต.ท.  มนตรี ยบุล ภ.จว.ยโสธร สภ.ค าเขื่อนแกว้
ร.ต.ท. สุวชิ การบรรจง ภ.จว.ยโสธร สภ.ค าเขื่อนแกว้
ร.ต.ต. อาทิตย์ สีดามาตย์ ภ.จว.ยโสธร สภ.ค าเขื่อนแกว้
ร.ต.ต. สมชาย ทองศิริ ภ.จว.ยโสธร สภ.ค าเขื่อนแกว้
ร.ต.ต. สมศักด์ิ  อตุอามาตย์ ภ.จว.ยโสธร สภ.ค าเขื่อนแกว้
ร.ต.ต. กมัปนาท ใหม่คามิ ภ.จว.ยโสธร สภ.ค าเขื่อนแกว้
ด.ต. ทินกร ขอแจง้กลาง ภ.จว.ยโสธร สภ.ค าเขื่อนแกว้
ด.ต. ภวูเดช  วโรทัยทศวร ภ.จว.ยโสธร สภ.ค าเขื่อนแกว้
ด.ต. กอ้งเกยีรติ  กอแกว้ ภ.จว.ยโสธร สภ.ค าเขื่อนแกว้
ด.ต. จกัรกริช  หตัถโดน ภ.จว.ยโสธร สภ.ค าเขื่อนแกว้
ด.ต. นพดล  สาระชาติ ภ.จว.ยโสธร สภ.ค าเขื่อนแกว้
ด.ต. สุเมธ บุญเกล้ียง ภ.จว.ยโสธร สภ.ค าเขื่อนแกว้



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ธวชัชัย ชูรัตน์ ภ.จว.ยโสธร สภ.ค าเขื่อนแกว้
ด.ต. ศิริวฒัน์ เทศบุตร ภ.จว.ยโสธร สภ.ค าเขื่อนแกว้
ด.ต. ไพรศาล  สมเผ่า ภ.จว.ยโสธร สภ.ค าเขื่อนแกว้
ด.ต. ยทุธชิัย พงษ์พนัธ์ ภ.จว.ยโสธร สภ.ค าเขื่อนแกว้
ด.ต. สุริยะ เชื้อสมุทร ภ.จว.ยโสธร สภ.ค าเขื่อนแกว้
ด.ต. อฒัฑ์ธเีดช พมิพกนัต์ ภ.จว.ยโสธร สภ.ค าเขื่อนแกว้
ด.ต. นพพร พวงศรี ภ.จว.ยโสธร สภ.ค าเขื่อนแกว้
ด.ต. จ ารัส สุพรหม ภ.จว.ยโสธร สภ.ค าเขื่อนแกว้
จ.ส.ต. นิยม สมวงศ์ ภ.จว.ยโสธร สภ.ค าเขื่อนแกว้
ส.ต.อ. นิยม งามแสง ภ.จว.ยโสธร สภ.ค าเขื่อนแกว้
จ.ส.ต. วฒิุศักด์ิ ศรีสุระ ภ.จว.ยโสธร สภ.ค าเขื่อนแกว้
ส.ต.ต. ไอศูรย์ แสนจนัทร์ ภ.จว.ยโสธร สภ.ค าเขื่อนแกว้
ส.ต.ต.  ธรรมนูญ โยธาช้าง ภ.จว.ยโสธร สภ.ค าเขื่อนแกว้
ส.ต.ต. ชยพล ลือนาม ภ.จว.ยโสธร สภ.ค าเขื่อนแกว้
ส.ต.ต. นวพล สาลี ภ.จว.ยโสธร สภ.ค าเขื่อนแกว้
ด.ต.  นิคม เฉยีบแหลม ภ.จว.ยโสธร สภ.ค าเขื่อนแกว้
ด.ต. ไสว สายตา ภ.จว.ยโสธร สภ.ค าเขื่อนแกว้
ด.ต. เทพนม บุญรัตน์ ภ.จว.ยโสธร สภ.ค าเขื่อนแกว้
ด.ต. พเิชษฐ์ ศรีสง่า ภ.จว.ยโสธร สภ.ค าเขื่อนแกว้
ด.ต. ค าแผน สีเทา ภ.จว.ยโสธร สภ.ค าเขื่อนแกว้
ด.ต.หญิง ปาริชาติ ส่งสุข ภ.จว.ยโสธร สภ.ค าเขื่อนแกว้
ด.ต. วสัินต์ ชื่นชม ภ.จว.ยโสธร สภ.ค าเขื่อนแกว้
ด.ต. ชูชาติ ปุริตา ภ.จว.ยโสธร สภ.ค าเขื่อนแกว้
ส.ต.ต.  พรีพงษ์ พลเยี่ยม ภ.จว.ยโสธร สภ.ค าเขื่อนแกว้
ด.ต. ณรงค์ สิมศรี ภ.จว.ยโสธร สภ.ค าเขื่อนแกว้
ด.ต. เด่น  แสงศรี ภ.จว.ยโสธร สภ.ค าเขื่อนแกว้
ด.ต. ชุมพล ขนัธวงศ์ ภ.จว.ยโสธร สภ.ค าเขื่อนแกว้
ด.ต. สุธรรม ศรีเอยีด ภ.จว.ยโสธร สภ.ค าเขื่อนแกว้
ด.ต. อภเิชษฐ์ ชารีอนั ภ.จว.ยโสธร สภ.ค าเขื่อนแกว้
ด.ต. สุทธศัิกด์ิ พจิารณ์ ภ.จว.ยโสธร สภ.ค าเขื่อนแกว้
ด.ต. ธงชัย เกาะน้ าใส ภ.จว.ยโสธร สภ.ค าเขื่อนแกว้
ด.ต. มนตรี  ลีทหาร ภ.จว.ยโสธร สภ.ค าเขื่อนแกว้
ด.ต. สถติย์ สู้ณรงค์ ภ.จว.ยโสธร สภ.ค าเขื่อนแกว้
ด.ต. อคัรเดช กหุลาบขาว ภ.จว.ยโสธร สภ.ค าเขื่อนแกว้
ด.ต. วชิัย ไชยอนิศูน ภ.จว.ยโสธร สภ.ค าเขื่อนแกว้
ด.ต. จรัลภทัร ศรียะวงษ์ ภ.จว.ยโสธร สภ.ค าเขื่อนแกว้
ด.ต. บุญธรรม เจยีงคง ภ.จว.ยโสธร สภ.ค าเขื่อนแกว้
ด.ต. ประนิจ เจริญชัย ภ.จว.ยโสธร สภ.ค าเขื่อนแกว้
ด.ต. ประกาศิต ศรีบัวบาล ภ.จว.ยโสธร สภ.ค าเขื่อนแกว้
พ.ต.ท. เสนีย์ ศรีปรางค์ ภ.จ.ยโสธร สภ.ทรายมูล



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. ปภาวนิ เพช็ร์นอก ภ.จ.ยโสธร สภ.ทรายมูล
พ.ต.ท. ยนต์ โลคลัง ภ.จ.ยโสธร สภ.ทรายมูล
พ.ต.ท. อนงค์ สุภา ภ.จ.ยโสธร สภ.ทรายมูล
ร.ต.อ. เฉลิม ธรรมแท้ ภ.จ.ยโสธร สภ.ทรายมูล
ร.ต.ท. สมบัติ ชุนไธสง ภ.จ.ยโสธร สภ.ทรายมูล
ร.ต.ท. ยทุธนา  บุญกศุล ภ.จ.ยโสธร สภ.ทรายมูล
ร.ต.ท. พสิิฎฐ์ เศิกศิริ ภ.จ.ยโสธร สภ.ทรายมูล
ร.ต.ท. สมใจ พมิพว์ชิัย ภ.จ.ยโสธร สภ.ทรายมูล
ด.ต. พทิักษ์ แสนจนัทร์ ภ.จ.ยโสธร สภ.ทรายมูล
ด.ต. ชัยทัต ศรีพฤทธนิันทน์ ภ.จ.ยโสธร สภ.ทรายมูล
ด.ต. ณรงค์ นามวงษ์ ภ.จ.ยโสธร สภ.ทรายมูล
ด.ต. เอกพงษ์ จนัทมาศ ภ.จ.ยโสธร สภ.ทรายมูล
ด.ต. ประจวบ ผงอว้น ภ.จ.ยโสธร สภ.ทรายมูล
ด.ต. วทิยา ภราดร ภ.จ.ยโสธร สภ.ทรายมูล
ด.ต. ภรีะ อตุอามาตย์ ภ.จ.ยโสธร สภ.ทรายมูล
ด.ต. สัมฤทธิ์ ญาตินิยม ภ.จ.ยโสธร สภ.ทรายมูล
ด.ต. ไพรัตน์ โสหา ภ.จ.ยโสธร สภ.ทรายมูล
ด.ต. ณัฐพล โสตะวงค์ ภ.จ.ยโสธร สภ.ทรายมูล
ด.ต. เกรียติศักด์ิ ลาภสาร ภ.จ.ยโสธร สภ.ทรายมูล
ด.ต. พรายณรงค์ พวงชมภู ภ.จ.ยโสธร สภ.ทรายมูล
ด.ต. วชัระ กล้าหาญ ภ.จ.ยโสธร สภ.ทรายมูล
ด.ต. อนันตชัย มีทอง ภ.จ.ยโสธร สภ.ทรายมูล
ด.ต. ณัฐการต์ ไชยนาเมือง ภ.จ.ยโสธร สภ.ทรายมูล
ด.ต. กฤษณะ พนัโท ภ.จ.ยโสธร สภ.ทรายมูล
จ.ส.ต. โกศล ค าทอง ภ.จ.ยโสธร สภ.ทรายมูล
ส.ต.ต. ประหยดั โพธิ์หะนาม ภ.จ.ยโสธร สภ.ทรายมูล
ส.ต.ต. เกรียงไกร ปิน่ประไมล์ ภ.จ.ยโสธร สภ.ทรายมูล
ส.ต.ต. ทรวงสวสัด์ิ ศิริสาร ภ.จ.ยโสธร สภ.ทรายมูล
ส.ต.อ.หญิง พชันี สียทุธ ภ.จ.ยโสธร สภ.ทรายมูล
ส.ต.ต. จริะศักด์ิ สรรพวธุ ภ.จ.ยโสธร สภ.ทรายมูล
ส.ต.ต. ปัญญา พอ่ค้าช้าง ภ.จ.ยโสธร สภ.ทรายมูล
พ.ต.อ. บุรีรัตน์ วงัสะอาด ภ.จ.ยโสธร สภ.มหาชนะชัย
พ.ต.ท. นิรันดร์ สัตยารังสรรค์ ภ.จ.ยโสธร สภ.มหาชนะชัย
พ.ต.ท. ปภงักร ศรีวรัิญ ภ.จ.ยโสธร สภ.มหาชนะชัย
พ.ต.ท. ปรีดา รูปพรม ภ.จ.ยโสธร สภ.มหาชนะชัย
พ.ต.ท. มงคล ธงไชย ภ.จ.ยโสธร สภ.มหาชนะชัย
พ.ต.ท. ไชย์ ด้วงพนันา ภ.จ.ยโสธร สภ.มหาชนะชัย
พ.ต.ท. เทวนิ หนูแกว้ ภ.จ.ยโสธร สภ.มหาชนะชัย
ร.ต.อ. ชาญศักด์ิ หลักค า ภ.จ.ยโสธร สภ.มหาชนะชัย
ร.ต.อ. พงษ์ศักด์ิ บุญล้ า ภ.จ.ยโสธร สภ.มหาชนะชัย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. วรัิตน์ ดารุนิกร ภ.จ.ยโสธร สภ.มหาชนะชัย
ร.ต.ท. ทวรัีกษ์ ออ่นตาม ภ.จ.ยโสธร สภ.มหาชนะชัย
ร.ต.ท. ฉตัรชัย คุณศรี ภ.จ.ยโสธร สภ.มหาชนะชัย
ร.ต.ท. ปัญญา วรรณชาติ ภ.จ.ยโสธร สภ.มหาชนะชัย
ร.ต.ท. ชาญชัย อยู่คง ภ.จ.ยโสธร สภ.มหาชนะชัย
ร.ต.ท. ประเสริฐศักด์ิ ภญิโญ ภ.จ.ยโสธร สภ.มหาชนะชัย
ร.ต.ท. สมนึก จติรณรงค์ ภ.จ.ยโสธร สภ.มหาชนะชัย
ร.ต.ท. สุพล อาจหาญ ภ.จ.ยโสธร สภ.มหาชนะชัย
ร.ต.ท. สุพนัธ์ พวงพนัสาย ภ.จ.ยโสธร สภ.มหาชนะชัย
ร.ต.ท. ส าเริง เต็มใจ ภ.จ.ยโสธร สภ.มหาชนะชัย
ร.ต.ท. ทองสุข ต้นพฒุ ภ.จ.ยโสธร สภ.มหาชนะชัย
ร.ต.ท. วฒันา ถกูธรรม ภ.จ.ยโสธร สภ.มหาชนะชัย
ร.ต.ท. ยงค์ชัย กรมแสนพมิพ์ ภ.จ.ยโสธร สภ.มหาชนะชัย
ร.ต.ท. พชิิต โยธานันท์ ภ.จ.ยโสธร สภ.มหาชนะชัย
ร.ต.ต. บัณฑิต สรภมูิ ภ.จ.ยโสธร สภ.มหาชนะชัย
ร.ต.ต. ศึกษา นาถบ ารุง ภ.จ.ยโสธร สภ.มหาชนะชัย
ร.ต.ต. สุวรรณ นพอนิทร์ ภ.จ.ยโสธร สภ.มหาชนะชัย
ร.ต.ต. สมชาย ใจงาม ภ.จ.ยโสธร สภ.มหาชนะชัย
ด.ต. สมเดช ดุมกลาง ภ.จ.ยโสธร สภ.มหาชนะชัย
ด.ต. พฒันรัตน์ เพชรนอก ภ.จ.ยโสธร สภ.มหาชนะชัย
ด.ต. อาคม สิงหพ์มิพ์ ภ.จ.ยโสธร สภ.มหาชนะชัย
ด.ต. เดชา เท่านันท์ ภ.จ.ยโสธร สภ.มหาชนะชัย
ด.ต. พชิัย หอมวงษ์ ภ.จ.ยโสธร สภ.มหาชนะชัย
ด.ต. สุดใจ พทุธคี ภ.จ.ยโสธร สภ.มหาชนะชัย
ด.ต. เฟือ่งยศ อดกล้ัน ภ.จ.ยโสธร สภ.มหาชนะชัย
ด.ต. อมรินทร์ ค าด า ภ.จ.ยโสธร สภ.มหาชนะชัย
ด.ต. ชัยวฒิุ ไตรศรี ภ.จ.ยโสธร สภ.มหาชนะชัย
ด.ต. เสริมศักด์ิ มุง่คลีบกลาง ภ.จ.ยโสธร สภ.มหาชนะชัย
ด.ต. สรชา แกว้ประทุม ภ.จ.ยโสธร สภ.มหาชนะชัย
ด.ต. ทวี สิทธศิรีจนัทร์ ภ.จ.ยโสธร สภ.มหาชนะชัย
ด.ต. สุวฒัน์ ชะนะประสพ ภ.จ.ยโสธร สภ.มหาชนะชัย
ด.ต. รัฐพล แสงภารา ภ.จ.ยโสธร สภ.มหาชนะชัย
ด.ต. ผยอง กล่ินหอม ภ.จ.ยโสธร สภ.มหาชนะชัย
ด.ต. วษิณุ กลัปดี ภ.จ.ยโสธร สภ.มหาชนะชัย
ด.ต. วรัิตน์ บุญชี ภ.จ.ยโสธร สภ.มหาชนะชัย
จ.ส.ต. ธรีวฒัน์ ชมภมูิ ภ.จ.ยโสธร สภ.มหาชนะชัย
ส.ต.อ. ชาตรี เกตุกลุ ภ.จ.ยโสธร สภ.มหาชนะชัย
ส.ต.อ. ทวี สีสวรรค์ ภ.จ.ยโสธร สภ.มหาชนะชัย
ส.ต.อ. สันท์ จนัทะชารี ภ.จ.ยโสธร สภ.มหาชนะชัย
ส.ต.อ. อ านาจ สิมนอก ภ.จ.ยโสธร สภ.มหาชนะชัย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.อ. ธรีะพฒัน์ เกตุวตัร ภ.จ.ยโสธร สภ.มหาชนะชัย
ส.ต.อ. ธรีวฒัน์ ศรีซุย ภ.จ.ยโสธร สภ.มหาชนะชัย
ส.ต.อ. ณัฐพงษ์ รักวจิติร์ ภ.จ.ยโสธร สภ.มหาชนะชัย
ส.ต.ต. พฒันพงษ์ นามบุญเรือง ภ.จ.ยโสธร สภ.มหาชนะชัย
ส.ต.ต. อานนท์ นักร้อง ภ.จ.ยโสธร สภ.มหาชนะชัย
ส.ต.ต. นิติพทิย์ แกว้แสน ภ.จ.ยโสธร สภ.มหาชนะชัย
ส.ต.ต. ชาตรี ไชยปัญหา ภ.จ.ยโสธร สภ.มหาชนะชัย
ส.ต.ต. เศรษฐบุตร ทองมูล ภ.จ.ยโสธร สภ.มหาชนะชัย
พ.ต.อ. ประจวบ หมอกยา ภ.จว.ยโสธร สภ.ไทยเจริญ
พ.ต.ท. พ.ต.ท.วโิรจน์ ปัญญาสุวรรณกลุ ภ.จว.ยโสธร สภ.ไทยเจริญ
พ.ต.ท. สมจติ เวฬุวนารักษ์ ภ.จว.ยโสธร สภ.ไทยเจริญ
พ.ต.ท. เนตร บุญทวี ภ.จว.ยโสธร สภ.ไทยเจริญ
พ.ต.ท. วรวทิย์ ปุม้แพง ภ.จว.ยโสธร สภ.ไทยเจริญ
พ.ต.ท. เสวก จั่นแกว้ ภ.จว.ยโสธร สภ.ไทยเจริญ
ร.ต.ต. ปราสาน จนัทร์ดี ภ.จว.ยโสธร สภ.ไทยเจริญ
ร.ต.ท. สุขสรรค์ นนพละ ภ.จว.ยโสธร สภ.ไทยเจริญ
ร.ต.ท. อาทิตย์ เทีย่งธรรม ภ.จว.ยโสธร สภ.ไทยเจริญ
ร.ต.ท. สานิตย์ แสวงหา ภ.จว.ยโสธร สภ.ไทยเจริญ
ร.ต.ท. โชติเพชร ไชยจนัทร์ ภ.จว.ยโสธร สภ.ไทยเจริญ
ร.ต.ท. ล าปาง บุญฑล ภ.จว.ยโสธร สภ.ไทยเจริญ
ร.ต.ท. อวยชัย ยอดตระกลู ภ.จว.ยโสธร สภ.ไทยเจริญ
ร.ต.ต. ยทุธนา  ปาปะขงั ภ.จว.ยโสธร สภ.ไทยเจริญ
ด.ต. พงษ์ศักด์ิ  ศรีสวสัด์ิ ภ.จว.ยโสธร สภ.ไทยเจริญ
ด.ต. เมืองแมน มาตขาว ภ.จว.ยโสธร สภ.ไทยเจริญ
ด.ต. ขนบ แสงวงค์ ภ.จว.ยโสธร สภ.ไทยเจริญ
ด.ต. ณัฏฐพล  สายสุวรรณ ภ.จว.ยโสธร สภ.ไทยเจริญ
ด.ต. สุนทร  วงศ์สิทธิ์ ภ.จว.ยโสธร สภ.ไทยเจริญ
ด.ต. วนัดี ไชยบุดดี ภ.จว.ยโสธร สภ.ไทยเจริญ
ด.ต. กอ่ฤกษ์มงคล  เสวะนาม ภ.จว.ยโสธร สภ.ไทยเจริญ
ด.ต. พนม   บรรลุพร ภ.จว.ยโสธร สภ.ไทยเจริญ
ด.ต. สุขสวสัด์ิ  แกว้ทอง ภ.จว.ยโสธร สภ.ไทยเจริญ
ด.ต. พพิฒัน์  ทาระขจดั ภ.จว.ยโสธร สภ.ไทยเจริญ
ด.ต. สิทธไิกร  กองสีมา ภ.จว.ยโสธร สภ.ไทยเจริญ
ด.ต. สมเกยีรติ   เศิกศิริ ภ.จว.ยโสธร สภ.ไทยเจริญ
ด.ต. สมานศักด์ิ แกว้ทอง ภ.จว.ยโสธร สภ.ไทยเจริญ
จ.ส.ต. วเิชียร พนัธศ์รี ภ.จว.ยโสธร สภ.ไทยเจริญ
จ.ส.ต. อานุภาพ  วรโยธา ภ.จว.ยโสธร สภ.ไทยเจริญ
จ.ส.ต. ไพโรจน์  สุดตา ภ.จว.ยโสธร สภ.ไทยเจริญ
จ.ส.ต. นภดล ศรีทา ภ.จว.ยโสธร สภ.ไทยเจริญ
จ.ส.ต. เด่น จนัทร์แกว้ ภ.จว.ยโสธร สภ.ไทยเจริญ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.อ. เมธี ภศูรี ภ.จว.ยโสธร สภ.ไทยเจริญ
ส.ต.อ. ทศภรณ์   ภสูดศรี ภ.จว.ยโสธร สภ.ไทยเจริญ
ส.ต.อ. สามารถ  ฮุงสาย ภ.จว.ยโสธร สภ.ไทยเจริญ
ส.ต.อ. สายสิทธิ์ เนตรแสง ภ.จว.ยโสธร สภ.ไทยเจริญ
ส.ต.ต. พทิพทั เชื้อหลง ภ.จว.ยโสธร สภ.ไทยเจริญ
ส.ต.ต. อภวิฒัน์ โพธิ์ศรี ภ.จว.ยโสธร สภ.ไทยเจริญ
ส.ต.ต. อภเิชษฐ์ โขจ่นัทึก ภ.จว.ยโสธร สภ.ไทยเจริญ
ส.ต.ต. จตุพร อนิทะเนนท์ ภ.จว.ยโสธร สภ.ไทยเจริญ
ส.ต.ต. พชิิต บุญบรรลุ ภ.จว.ยโสธร สภ.ไทยเจริญ
ส.ต.ต. อภชิัย ธนาคุณ ภ.จว.ยโสธร สภ.ไทยเจริญ
ส.ต.ต. เกรียงศักด์ิ ค าสาสินธิ์ ภ.จว.ยโสธร สภ.ไทยเจริญ
พ.ต.อ. ดุสิต  ทองวเิศษ ภ.จว.ยโสธร สภ.ป่าต้ิว
พ.ต.ท. นิคม  จนัทร์ดา ภ.จว.ยโสธร สภ.ป่าต้ิว
พ.ต.ท. วานิช  ไชยงาม ภ.จว.ยโสธร สภ.ป่าต้ิว
พ.ต.ท. เทอดไทย  เขม็ทอง ภ.จว.ยโสธร สภ.ป่าต้ิว
พ.ต.ต. ชัยวชิัย  มาตยเ์หลือง ภ.จว.ยโสธร สภ.ป่าต้ิว
พ.ต.ต. วสันต์  รักแร่ ภ.จว.ยโสธร สภ.ป่าต้ิว
ร.ต.อ. สุเทพ  พวงศรี ภ.จว.ยโสธร สภ.ป่าต้ิว
ร.ต.อ. ปรีชา  ปัญญาจติร ภ.จว.ยโสธร สภ.ป่าต้ิว
ร.ต.ท. สุรพล  สุภาพรม ภ.จว.ยโสธร สภ.ป่าต้ิว
ร.ต.ท. สัมฤทธิ์  บุญทศ ภ.จว.ยโสธร สภ.ป่าต้ิว
ร.ต.ท. วรีะชาติ  คนยงั ภ.จว.ยโสธร สภ.ป่าต้ิว
ร.ต.ท. สมหมาย  ส่อยสีแสง ภ.จว.ยโสธร สภ.ป่าต้ิว
ร.ต.ท. ประเสริฐ  สาระสิงห์ ภ.จว.ยโสธร สภ.ป่าต้ิว
ร.ต.ท. วฒิุชัย นิสีดา ภ.จว.ยโสธร สภ.ป่าต้ิว
ร.ต.ท. วรเชษฐ์ สุวรรณวงษ์ ภ.จว.ยโสธร สภ.ป่าต้ิว
ร.ต.ต. พชิัย  ภเูด่นใส ภ.จว.ยโสธร สภ.ป่าต้ิว
ร.ต.ต. อทุัย จตุเทน ภ.จว.ยโสธร สภ.ป่าต้ิว
ร.ต.ต. วรีะ  แสนโสภา ภ.จว.ยโสธร สภ.ป่าต้ิว
ร.ต.ต. ช านาญ  พนัธเ์ลิศ ภ.จว.ยโสธร สภ.ป่าต้ิว
ร.ต.ต. สงกรานต์  เทศนา ภ.จว.ยโสธร สภ.ป่าต้ิว
ด.ต. มโนพร  ธรรมวะรีย์ ภ.จว.ยโสธร สภ.ป่าต้ิว
ด.ต. สุรศักด์ิ  ยบุลพร้ิง ภ.จว.ยโสธร สภ.ป่าต้ิว
ด.ต. นรินทร์  แพงยา ภ.จว.ยโสธร สภ.ป่าต้ิว
ด.ต. ประจกัษ์  วงศ์สายเชื้อ ภ.จว.ยโสธร สภ.ป่าต้ิว
ด.ต. ฤทธชิัย  เศษสุวรรณ ภ.จว.ยโสธร สภ.ป่าต้ิว
ด.ต. บัวพนัธ์  รัตนา ภ.จว.ยโสธร สภ.ป่าต้ิว
ด.ต. ศิรชัช  ค าสะอาด ภ.จว.ยโสธร สภ.ป่าต้ิว
ด.ต. กษิด์ิเดช  สาคร ภ.จว.ยโสธร สภ.ป่าต้ิว
ด.ต. เชิด  บุญทศ ภ.จว.ยโสธร สภ.ป่าต้ิว



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. เพลิน  ลูกเงาะ ภ.จว.ยโสธร สภ.ป่าต้ิว
ด.ต. วชัระ  ชูรัตน์ ภ.จว.ยโสธร สภ.ป่าต้ิว
ด.ต. ไทยเจริญ  สารมาศ ภ.จว.ยโสธร สภ.ป่าต้ิว
ด.ต. ชุมพร  ผลให้ ภ.จว.ยโสธร สภ.ป่าต้ิว
ด.ต. ธนกฤต  เศิกศิริ ภ.จว.ยโสธร สภ.ป่าต้ิว
ด.ต. ปกรณ์  แสนสุข ภ.จว.ยโสธร สภ.ป่าต้ิว
ด.ต. ทองค า  ปัญญาใส ภ.จว.ยโสธร สภ.ป่าต้ิว
ด.ต. สมศักด์ิ  ทองโชติ ภ.จว.ยโสธร สภ.ป่าต้ิว
ด.ต. สุริยนั  หมายศรี ภ.จว.ยโสธร สภ.ป่าต้ิว
ด.ต. อรุณ  พรหมลาย ภ.จว.ยโสธร สภ.ป่าต้ิว
ด.ต. อะไหน่  สุขส่ง ภ.จว.ยโสธร สภ.ป่าต้ิว
ด.ต. อภสิิทธิ์  อศัวภมูิ ภ.จว.ยโสธร สภ.ป่าต้ิว
ด.ต. สุระชัย  นักบุญ ภ.จว.ยโสธร สภ.ป่าต้ิว
จ.ส.ต. สาคร  สุรษร ภ.จว.ยโสธร สภ.ป่าต้ิว
จ.ส.ต. สรายทุธ  ล าพทุธา ภ.จว.ยโสธร สภ.ป่าต้ิว
ส.ต.อ. มานนท์  นุตภบิาล ภ.จว.ยโสธร สภ.ป่าต้ิว
ส.ต.อ. สามารถ  บุญโสม ภ.จว.ยโสธร สภ.ป่าต้ิว
ส.ต.อ. จกัรกฤษ  ดงทะนา ภ.จว.ยโสธร สภ.ป่าต้ิว
ส.ต.ต. อภลัิกษณ์  คาดีวี ภ.จว.ยโสธร สภ.ป่าต้ิว
ส.ต.ต. ศุภลักษณ์ ทามแกว้ ภ.จว.ยโสธร สภ.ป่าต้ิว
ส.ต.ต. อรรถพร  ออ่นละมุล ภ.จว.ยโสธร สภ.ป่าต้ิว
พ.ต.ท. ววิฒัน์ สุมาพา ภ.จว.ยโสธร สภ.ค าผักกดู
พ.ต.ท. สมบัติ ชุมสวสัด์ิ ภ.จว.ยโสธร สภ.ค าผักกดู
พ.ต.ท. สุทิน จนัพรัิกษ์ ภ.จว.ยโสธร สภ.ค าผักกดู
ร.ต.อ. บุญเลย เกดิดี ภ.จว.ยโสธร สภ.ค าผักกดู
ร.ต.ท. วเิชียร พรมชาติ ภ.จว.ยโสธร สภ.ค าผักกดู
ร.ต.ท. ธราวธุ ศรีสุข ภ.จว.ยโสธร สภ.ค าผักกดู
ร.ต.ท. เนืองนิตย์ เพช็ร์เทา ภ.จว.ยโสธร สภ.ค าผักกดู
ร.ต.ท. สุขมุ ชาติแกว้ ภ.จว.ยโสธร สภ.ค าผักกดู
ร.ต.ท. สุพรม ศรีสุโน ภ.จว.ยโสธร สภ.ค าผักกดู
ด.ต. รังสิตร์ ทองชัย ภ.จว.ยโสธร สภ.ค าผักกดู
ด.ต. สุกรีย์ ประสานบุญ ภ.จว.ยโสธร สภ.ค าผักกดู
ด.ต. ประวทิย์ อปัมะโน ภ.จว.ยโสธร สภ.ค าผักกดู
ด.ต. สมพงศ์ ยิ่งค านึง ภ.จว.ยโสธร สภ.ค าผักกดู
ด.ต. อาทิตย์ ล าพทุธา ภ.จว.ยโสธร สภ.ค าผักกดู
ด.ต. สมพงษ์ สุจวิรณ์ ภ.จว.ยโสธร สภ.ค าผักกดู
ด.ต. สยาม วนัศุกร์ ภ.จว.ยโสธร สภ.ค าผักกดู
ส.ต.อ. วรีะยทุธ ทองจติร ภ.จว.ยโสธร สภ.ค าผักกดู
ส.ต.อ. ยทุธศาสตร์ ค าแกว้ ภ.จว.ยโสธร สภ.ค าผักกดู
ส.ต.อ. กราณชัย อตุอามาตย์ ภ.จว.ยโสธร สภ.ค าผักกดู



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.อ. สมพงษ์ อุ่มสุข ภ.จว.ยโสธร สภ.ค าผักกดู
ส.ต.อ. อศัรากรณ์ ปุรณะ ภ.จว.ยโสธร สภ.ค าผักกดู
ส.ต.ต. ชราวฒิุ ตาเทพ ภ.จว.ยโสธร สภ.ค าผักกดู
ส.ต.ต. สหชา ยาวะโนภาส ภ.จว.ยโสธร สภ.ค าผักกดู
ส.ต.ต. เอกพล ทวโีคตร ภ.จว.ยโสธร สภ.ค าผักกดู
ส.ต.ต. คุโณปการ คชสูงเนิน ภ.จว.ยโสธร สภ.ค าผักกดู
พ.ต.อ. สมชาย จนิดาวณิชย์ ภ.จว.ยโสธร สภ.กดุชุม
พ.ต.ท. ธนกฤต อฒัจกัร ภ.จว.ยโสธร สภ.กดุชุม
พ.ต.ท. วารินทร์ ขยนัท า ภ.จว.ยโสธร สภ.กดุชุม
พ.ต.ท. สมพงษ์ บัณฑิตไทย ภ.จว.ยโสธร สภ.กดุชุม
พ.ต.ท. ยทุธนา โพธิ์ทอง ภ.จว.ยโสธร สภ.กดุชุม
พ.ต.ท. สันตพงศ์ พฒัน์สุพชิาติ ภ.จว.ยโสธร สภ.กดุชุม
พ.ต.ท. ศรัณยพ์งศ์ จกัษุกรรฐ ภ.จว.ยโสธร สภ.กดุชุม
พ.ต.ท. อธวิฒัน์ อธชิัยภวูพงศ์ ภ.จว.ยโสธร สภ.กดุชุม
พ.ต.ต. เรืองยศ โสนชัย ภ.จว.ยโสธร สภ.กดุชุม
พ.ต.ต. สุนา ปะนัง ภ.จว.ยโสธร สภ.กดุชุม
ร.ต.อ. วรวฒิุ นามมัน่ ภ.จว.ยโสธร สภ.กดุชุม
ร.ต.ท. สมบัติ ผังคี ภ.จว.ยโสธร สภ.กดุชุม
ร.ต.ท. พชิิต นิราพนัธ์ ภ.จว.ยโสธร สภ.กดุชุม
ร.ต.ท. ขนุช้าง เรืองโสภา ภ.จว.ยโสธร สภ.กดุชุม
ร.ต.ท. ประยรู ยนืนาน ภ.จว.ยโสธร สภ.กดุชุม
ร.ต.ท. ไชยา ผักกฏู ภ.จว.ยโสธร สภ.กดุชุม
ร.ต.ท. ประชิต มุตุมาจนัทร์ ภ.จว.ยโสธร สภ.กดุชุม
ร.ต.ท. สมบูรณ์ อุ่นตา ภ.จว.ยโสธร สภ.กดุชุม
ร.ต.ท. ภมูิภทัร บุญแสนแกว้ ภ.จว.ยโสธร สภ.กดุชุม
ร.ต.ท. บุญเยี่ยม อุ่มจาน ภ.จว.ยโสธร สภ.กดุชุม
ร.ต.ท. สถติย์ ท าดี ภ.จว.ยโสธร สภ.กดุชุม
ร.ต.ต. วชิิต ผุดผ่อง ภ.จว.ยโสธร สภ.กดุชุม
ร.ต.ต. ฉลอง วงสีแกว้ ภ.จว.ยโสธร สภ.กดุชุม
ร.ต.ท. อดุร ดาวเรือง ภ.จว.ยโสธร สภ.กดุชุม
ร.ต.ท. สุวรรณ นามสา ภ.จว.ยโสธร สภ.กดุชุม
ร.ต.ท. พนิัย จนัทร์เก ภ.จว.ยโสธร สภ.กดุชุม
ร.ต.ท. ทวี บุญศรี ภ.จว.ยโสธร สภ.กดุชุม
ร.ต.ท. สุพรรณ ทอนทม ภ.จว.ยโสธร สภ.กดุชุม
ร.ต.ท. เอกพงษ์ ทิปะณี ภ.จว.ยโสธร สภ.กดุชุม
ร.ต.ท. ช านิ เขยีวศรี ภ.จว.ยโสธร สภ.กดุชุม
ร.ต.ท. กฤษฎา เกี้ยงเกา่ ภ.จว.ยโสธร สภ.กดุชุม
ร.ต.ต. วรรณา ชูตา ภ.จว.ยโสธร สภ.กดุชุม
ร.ต.ท. เจริญ สุระมะณี ภ.จว.ยโสธร สภ.กดุชุม
ร.ต.ท. พฒัน์ศักด์ิ พรมชาดา ภ.จว.ยโสธร สภ.กดุชุม



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. ประดิษฐ์ วฤิทธิ์ชัย ภ.จว.ยโสธร สภ.กดุชุม
ร.ต.ต. ประดุง กลางเฉวยีง ภ.จว.ยโสธร สภ.กดุชุม
ร.ต.ต. ล าพนู มหาวงค์ ภ.จว.ยโสธร สภ.กดุชุม
ร.ต.ต. อดุร ศรีมันตะ ภ.จว.ยโสธร สภ.กดุชุม
ด.ต. เกษมศักด์ิ   พรรณโรจน์ ภ.จว.ยโสธร สภ.กดุชุม
ด.ต. สงวน แกว้ทอง ภ.จว.ยโสธร สภ.กดุชุม
ด.ต. สมาน ทองโสม ภ.จว.ยโสธร สภ.กดุชุม
ด.ต. ศราวธุ แกว้สิงห์ ภ.จว.ยโสธร สภ.กดุชุม
ด.ต. ประสูตร ล าพทุธา ภ.จว.ยโสธร สภ.กดุชุม
ด.ต. สากล กดุหอม ภ.จว.ยโสธร สภ.กดุชุม
ด.ต. รุ่งธรรม ทับบุญ ภ.จว.ยโสธร สภ.กดุชุม
ด.ต. ธนวฒิฺ กาละจกัร ภ.จว.ยโสธร สภ.กดุชุม
ด.ต. อบุลศักด์ิ มาตขาว ภ.จว.ยโสธร สภ.กดุชุม
ด.ต. บุญหลาย ปัชชาพงษ์ ภ.จว.ยโสธร สภ.กดุชุม
ด.ต. บัญชา ค ายา้ว ภ.จว.ยโสธร สภ.กดุชุม
ด.ต. สมยศ โพธิ์ศรี ภ.จว.ยโสธร สภ.กดุชุม
ด.ต. สุทินกร ศรีมันตะ ภ.จว.ยโสธร สภ.กดุชุม
ด.ต. ทรงอภสิิทธิ์ อนิธจิกัร ภ.จว.ยโสธร สภ.กดุชุม
ด.ต. วชิิรพนัธ์ แลชาติ ภ.จว.ยโสธร สภ.กดุชุม
ด.ต. โกวทิ ไชยศรี ภ.จว.ยโสธร สภ.กดุชุม
ด.ต. พชิัย ปฏโิย ภ.จว.ยโสธร สภ.กดุชุม
ด.ต. สุรวชิ หาระสาร ภ.จว.ยโสธร สภ.กดุชุม
ด.ต. ธงชัย จลุมี ภ.จว.ยโสธร สภ.กดุชุม
ด.ต. ประทีป มาตขาว ภ.จว.ยโสธร สภ.กดุชุม
ด.ต. ประยรู สายแสง ภ.จว.ยโสธร สภ.กดุชุม
ด.ต. อศิรา เวชกามา ภ.จว.ยโสธร สภ.กดุชุม
ด.ต. กศุล ยติุพนัธ์ ภ.จว.ยโสธร สภ.กดุชุม
ด.ต. ณัฐณ์ธญัญ อภวิฒัน์รัตนกลุ ภ.จว.ยโสธร สภ.กดุชุม
ด.ต. สมบูรณ์ สกลุศรี ภ.จว.ยโสธร สภ.กดุชุม
ส.ต.อ. สมศักด์ิ ทานะเวช ภ.จว.ยโสธร สภ.กดุชุม
ส.ต.อ. รุ่งโรจน์ วรสาร ภ.จว.ยโสธร สภ.กดุชุม
ส.ต.ต. วศิิษฏ์ คงอุ่น ภ.จว.ยโสธร สภ.กดุชุม
ส.ต.ต. ปิยะวฒัน์ สีมาชัย ภ.จว.ยโสธร สภ.กดุชุม
ส.ต.ต. วรเชษฐ์ ประสงค์ ภ.จว.ยโสธร สภ.กดุชุม
ส.ต.ต. วรีะพงษ์ สุระพนัธุ์ ภ.จว.ยโสธร สภ.กดุชุม
ส.ต.ต. ปฏญิญา เกตุรุน ภ.จว.ยโสธร สภ.กดุชุม
ส.ต.ต. ชัชวาลย์ จนัทร์ดี ภ.จว.ยโสธร สภ.กดุชุม
พ.ต.ท. ธรณ์พฒัน์ รุ่นทิวาเลิศล้ า ภ.จว.ยโสธร สภ.ค้อวงั
พ.ต.ท. ศิระ มณีนิล ภ.จว.ยโสธร สภ.ค้อวงั
พ.ต.ท. วรีะชาติ นามวาท ภ.จว.ยโสธร สภ.ค้อวงั



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. สุรพงษ์ สุจวิรณ์ ภ.จว.ยโสธร สภ.ค้อวงั
พ.ต.ต. พงษ์ศักด์ิ พนิกรณ์ ภ.จว.ยโสธร สภ.ค้อวงั
พ.ต.ต. ณัฐรัชชัยยงค์ เพิม่ขึ้น ภ.จว.ยโสธร สภ.ค้อวงั
พ.ต.ต. ประเสริฐพฒัน์ บุญรัตนสุทโธ ภ.จว.ยโสธร สภ.ค้อวงั
ร.ต.ท. กฤษฏา ธรรมโรจน์ ภ.จว.ยโสธร สภ.ค้อวงั
ร.ต.ท. อนุศาสตร์ ขอสุข ภ.จว.ยโสธร สภ.ค้อวงั
ร.ต.ท. โกศล เกยีรติจรุงพนัธุ์ ภ.จว.ยโสธร สภ.ค้อวงั
ร.ต.ท. วชัระ จนัทะรัง ภ.จว.ยโสธร สภ.ค้อวงั
ร.ต.ท. เพชรประเสริฐ บุตรชัยภมูิ ภ.จว.ยโสธร สภ.ค้อวงั
ร.ต.ต. วเิชียร แสงส่อง ภ.จว.ยโสธร สภ.ค้อวงั
ด.ต. ชัยยา ศรีชนะ ภ.จว.ยโสธร สภ.ค้อวงั
ด.ต. ประจกัร์ โพธสิาร ภ.จว.ยโสธร สภ.ค้อวงั
ด.ต. สวสัด์ิ แกว้ปัตตะ ภ.จว.ยโสธร สภ.ค้อวงั
ด.ต. แหลมสิงห์ เหลือผล ภ.จว.ยโสธร สภ.ค้อวงั
ด.ต. สุธร์ี เพญ็จนัทร์ ภ.จว.ยโสธร สภ.ค้อวงั
จ.ส.ต. กติทนงค์ ไชยบุญญา ภ.จว.ยโสธร สภ.ค้อวงั
จ.ส.ต. นเรนทร์ฤทธิ์ งามสวย ภ.จว.ยโสธร สภ.ค้อวงั
จ.ส.ต. นันทวฒัน์ ปะกะตัง ภ.จว.ยโสธร สภ.ค้อวงั
จ.ส.ต. สมภาร สารบูรณ์ ภ.จว.ยโสธร สภ.ค้อวงั
ส.ต.ต. ฤทธชิัย สีจนัดี ภ.จว.ยโสธร สภ.ค้อวงั
พ.ต.ท. ถวลิ หลักหาญ ภ.จว.ยโสธร สภ.บึงแก
ร.ต.อ. บุญตา ไทยโสภา ภ.จว.ยโสธร สภ.บึงแก
ร.ต.ท. กฤตติโภคิน ศรีโยธา ภ.จว.ยโสธร สภ.บึงแก
ร.ต.ท. ณรงค์ อาจค าพนัธ์ ภ.จว.ยโสธร สภ.บึงแก
ร.ต.ท. ชาญฉลาด จมูทอง ภ.จว.ยโสธร สภ.บึงแก
ร.ต.ท. คเชนทร์ จนิกลาง ภ.จว.ยโสธร สภ.บึงแก
ร.ต.ท. สมานชัย แท่งทองหลาง ภ.จว.ยโสธร สภ.บึงแก
ร.ต.ท. เรืองศักด์ิ ทุมพลิา ภ.จว.ยโสธร สภ.บึงแก
ร.ต.ท. สาคร วรแกน่ทราย ภ.จว.ยโสธร สภ.บึงแก
ร.ต.ท. พจน์ โยธารส ภ.จว.ยโสธร สภ.บึงแก
ร.ต.ท. บุญเรือง แกว้สังข์ ภ.จว.ยโสธร สภ.บึงแก
ร.ต.ท. นิยม สงเคราะห์ ภ.จว.ยโสธร สภ.บึงแก
ร.ต.ท. สนิทพนัธ์ คงขนุทด ภ.จว.ยโสธร สภ.บึงแก
ร.ต.ต. มงคล บรรทอน ภ.จว.ยโสธร สภ.บึงแก
ร.ต.ต. พจิติร ประสารศรี ภ.จว.ยโสธร สภ.บึงแก
ด.ต. วรวทิย์ ชูแกว้ ภ.จว.ยโสธร สภ.บึงแก
ด.ต. นพปฎล บุญเต็ม ภ.จว.ยโสธร สภ.บึงแก
ด.ต. วรัิตน์ ตันหง่าย ภ.จว.ยโสธร สภ.บึงแก
ด.ต. วฒิุพงษ์ ดวงมณีย์ ภ.จว.ยโสธร สภ.บึงแก
ด.ต. สุริยา กลมเกล่ียว ภ.จว.ยโสธร สภ.บึงแก



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. วธิยา ฉววีงษ์ ภ.จว.ยโสธร สภ.บึงแก
ด.ต. ราชันย์ สวสัดี ภ.จว.ยโสธร สภ.บึงแก
ด.ต. ไชยรัตน์ อนิธชิัย ภ.จว.ยโสธร สภ.บึงแก
ด.ต. อรรถพล เจริญสุข ภ.จว.ยโสธร สภ.บึงแก
จ.ส.ต. อนุชา ละมุล ภ.จว.ยโสธร สภ.บึงแก
จ.ส.ต. ธรีะวฒัน์ ชมภมูิ ภ.จว.ยโสธร สภ.บึงแก
ส.ต.อ. ชัยวฒัน์ นามวจิติร ภ.จว.ยโสธร สภ.บึงแก
ส.ต.อ. ธรีพฒัน์ เทียมเมืองแพน ภ.จว.ยโสธร สภ.บึงแก
ส.ต.ต. พงค์ศิริ บุตรราช ภ.จว.ยโสธร สภ.บึงแก
พ.ต.อ. ชุมวฒัน์ รัตอาภา รอง ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ
พ.ต.อ. ดิเรก จติอร่าม รอง ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ
พ.ต.อ. ชัชวาลย์ แกว้จนัดี รอง ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ
พ.ต.อ. ประการ ประจง รอง ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ
พ.ต.อ. ประชา ศรีพจน์ธรรม รอง ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ
พ.ต.อ.  วทิยา เยน็จติต์ พงส.ผชช.ภ.จว.ศรีสะเกษ
พ.ต.อ. ประพนธ์ จริะมงคล ผกก.ฝอ.ภ.จว.ศรีสะเกษ
ด.ต. ลิขติ บุญน า ภ.จว.ศรีสะเกษ
พ.ต.ท. สมบัติ นามสุวรรณ ภ.จว.ศรีสะเกษ
พ.ต.ท. ไพฑูล ช้างเทศ ภ.จว.ศรีสะเกษ
พ.ต.ท. สมศักด์ิ โค้วศิริ ภ.จว.ศรีสะเกษ
พ.ต.ท. ศักดา ศรีวฒันศิริกลุ ภ.จว.ศรีสะเกษ
พ.ต.ท.หญิง ปัณฑ์ชนัต แจม่ใส ภ.จว.ศรีสะเกษ
พ.ต.ต. สุวรรณ พนัวงค์ ภ.จว.ศรีสะเกษ
ร.ต.อ. ยทุธนา กติิชัยชนานนท์ กก.สส.ภ.จว.ศรีสะเกษ
ร.ต.อ. อทุัย หลอมทอง ภ.จว.ศรีสะเกษ
ร.ต.ท.หญิง สมัชญา กาศสนุก ภ.จว.ศรีสะเกษ
ร.ต.ท.หญิง สุนิสา แหลมไธสง ภ.จว.ศรีสะเกษ
ร.ต.ท.หญิง สุรีพร เลิศทองสุข ภ.จว.ศรีสะเกษ
ร.ต.ท.หญิง เจนจริา ทองสาย ภ.จว.ศรีสะเกษ
ร.ต.ท. ราชัน ลาภรัตน์ ภ.จว.ศรีสะเกษ
ร.ต.ท. ธงชัย ปัดชา ภ.จว.ศรีสะเกษ
ร.ต.ท. วรินทร พวงแกว้ ภ.จว.ศรีสะเกษ
ร.ต.ท. ศรัตรูพา่ย จนัดี ภ.จว.ศรีสะเกษ
ร.ต.ท. วชิัย โพธิ์งาม ภ.จว.ศรีสะเกษ
ร.ต.ท. ชาญวทิย์ โอชา ภ.จว.ศรีสะเกษ
ร.ต.ท. เด่ียว เครือคุณ ภ.จว.ศรีสะเกษ
ส.ต.อ.หญิง ชนิดา มูลตระกลู ภ.จว.ศรีสะเกษ
ส.ต.อ.หญิง ศริญญา โสพนัธ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ
ส.ต.อ.หญิง รจนา ชาญชิตร ภ.จว.ศรีสะเกษ
ส.ต.อ.หญิง นฐศวรรณ บุญบ าเรอ ภ.จว.ศรีสะเกษ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.อ. เชิดศักด์ิ ลือเกยีงค าหล้า ภ.จว.ศรีสะเกษ
ส.ต.อ. ประเสริฐ ค าแสนหมืน่ ภ.จว.ศรีสะเกษ
ส.ต.อ. ปิยนัส เสียงหวาน ภ.จว.ศรีสะเกษ
ส.ต.อ. นิพนธ์ พมิธศ์ร ภ.จว.ศรีสะเกษ
ส.ต.อ. พงศพฒัน์ ประมวล ภ.จว.ศรีสะเกษ
ด.ต. ชัยทัศน์ จลุแดง ภ.จว.ศรีสะเกษ
พ.ต.ท. ยงยศ ซ่ือสัตยค์มสัน ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองจนัทร์ 
พ.ต.ท. กนก รอดส าราญ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองจนัทร์ 
ด.ต. ประทัด วฒิุยา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองจนัทร์ 
จ.ส.ต. จรัตร์ บุญธรรม ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองจนัทร์ 
ด.ต. ธนชาติ เบียดนอก ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองจนัทร์ 
ร.ต.ท. ปัณณทัต ใจกล้า ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองจนัทร์ 
ร.ต.ท. ปกรณ์ ทองเหลือ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองจนัทร์ 
ด.ต. ภาคินชิน อิ่มเต็ม ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองจนัทร์ 
ร.ต.ท. นิกร วรรณศรีเมือง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองจนัทร์ 
ด.ต. เสริมศักด์ิ อบอุ่น ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองจนัทร์ 
ด.ต. วรีะชัย ป้องกนั ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองจนัทร์ 
ร.ต.ท. พทิักษ์ ทราบรัมย์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองจนัทร์ 
ด.ต. ยอดยิ่ง กิ่งสีดา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองจนัทร์ 
ด.ต. เติมทรัพย์ ปรือทอง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองจนัทร์ 
ด.ต. โฉลม เชนประโคน ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองจนัทร์ 
ส.ต.อ. รพพีฒัน์ บุญทวี ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองจนัทร์ 
ด.ต. สุวโรจน์ ขมุทอง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองจนัทร์ 
ด.ต. เชิดชัย ไชยศรีทา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองจนัทร์ 
ด.ต. ประมวล สวนหมาก ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองจนัทร์ 
ร.ต.ท. จกัรพงษ์ แท่งทองหลาง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองจนัทร์ 
ส.ต.อ. ปราโมทย์ สุขสีดา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองจนัทร์ 
ด.ต. ไพบูลย์ นามปัญญา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองจนัทร์ 
ด.ต. ศิริศักด์ิ แสงใส ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองจนัทร์ 
ร.ต.ต. สุรพศั อว้นลา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองจนัทร์ 
ส.ต.อ. สุเดชา ศรีสุข ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองจนัทร์ 
ร.ต.ท. ยงยทุธ ผลวาวแวว ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองจนัทร์ 
พ.ต.ท. วสุิทธิ์ องัควานิช ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองจนัทร์ 
ด.ต. จร ขอสุข ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองจนัทร์ 
ส.ต.ต. ปัญญา คุณเวยีน ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองจนัทร์ 
ด.ต. ธนกฤษณ์ งอนชัยภมูิ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองจนัทร์ 
ด.ต. กติติกรณ์ ประชุมศรี ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองจนัทร์ 
ด.ต. วชิัย บุญขา่ย ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองจนัทร์ 
ส.ต.อ. สุรเชษฐ์ ยิ่งใหญ่ ภ.จว.ศรีสะเกษ  สภ.เมืองจนัทร์
พ.ต.อ. อยัรัช ชินประยรู ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. รชต ละมัยกลาง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ด.ต. บุญประกอบ จนัทศิลา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ด.ต. พเิชษฐ เคนานันท์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ส.ต.ต. รุ่งอรุณ อารมณ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ด.ต. อนิธสุินทร อ านวย ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
พ.ต.ต. สุทัศน์ ประรัมย์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ด.ต. พสัเดช สุหร่าย ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ร.ต.ท. ทรงยศ ไกรรักษ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ด.ต. พนิิจ บุญตระการ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
พ.ต.อ. ชัย ไชยพนัธน์า ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ส.ต.อ. สุทธพิร สามยอด ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ร.ต.ท. เกื้อประยรู หลักบุญ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ร.ต.อ. สง่า สมสุข ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ส.ต.ต. สุเมธ ทบด้าน ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ร.ต.ท. ธนากร ดาสันทัด ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ร.ต.ต. ชิตตพล พรหมลา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ร.ต.ต. ล าภาษ รักษากลู ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ด.ต. ชัยวฒัน์ แกว้ธานี ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ร.ต.ท. ธรีศักด์ิ แกว้ค า ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ด.ต. ชัยภทัร สาระโท ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ร.ต.ต. ธรีพงศ์ พนมแกน่ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ร.ต.ต. สุวฒัน์ พนัธง์าม ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ร.ต.ท. สันชัย บุตรกะโทก ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ด.ต. ชัยยทุธ บุรกรณ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ด.ต. ณฐพงศ์ นามวงษ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
พ.ต.ท. พงษ์พเิชษร์ นิลจนัทร์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ส.ต.ต. ศุภกานต์ กิ่งกา้น ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ส.ต.ต. กรวทิย์ หลอดอาษา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ส.ต.ต. ตรีโสภณ นามวเิศษ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ส.ต.อ. นันทวฒัน์ โพธริาช ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ร.ต.อ. ชัชพงศ์ โสดา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ร.ต.ท. อ าพล รงฤทธิ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ร.ต.ท. สมโภชน์ สุวรรณดี ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ร.ต.ท. นราธปิ แสงกล้า ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ร.ต.ท. พชิิตชัย เดือนใส ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ส.ต.ต. ศรัณยพงศ์ ดาลัย ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ส.ต.ต. ธรีพฒัน์ เงินพลับพลา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ร.ต.ท. วสิิทธิ์ศักด์ิ พรหมทา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ร.ต.ท. ธนธชั แกว้จนัทร์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ด.ต. ยทุธธ์เนศ จนัทะศิลา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ไกรลาศ ศรีสง่า ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ร.ต.ต. สฤษด์ิ ทองนอก ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ร.ต.ท. สุทัศน์ พลูสวสัด์ิ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ด.ต. พรชัย จติส าราญ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ด.ต. สุรเชรษธ์ อนิทร์ทิพย์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ด.ต. สังวาร สุขศรี ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ด.ต. ประวทิย์ ตาแสง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ส.ต.ต. อนุวฒัน์ สิลาเสร็จ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ส.ต.อ. วริวฒิุ จ าปาทอง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ด.ต. นพดล นรมาตย์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ส.ต.อ. วชัรา เรือนอนิ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ด.ต. วชิิต แอนโภ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ด.ต. พงษ์ศักด์ิ พวงแกว้ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ร.ต.ต. ยนต์ ประทุมวนั ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ด.ต. มาโนช แท่งทอง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ร.ต.ต. กู้เกยีรติ ทองวนั ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ด.ต. แสวง โมรา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ร.ต.ท. ศุภชัย สัพโส ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ร.ต.ต. สุวรรณ บุญศิลป์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ร.ต.ท. เกยีรติศักด์ิ สมศรี ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ด.ต. พสิิจเวช นิธโิรจภาพนัธ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ด.ต. เศรษฐศักด์ิ ประสาร ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ด.ต. จกัรพงษ์ นามธรรม ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ด.ต. พสิิษฐ์ ชมาฤกษ์กติิสุข ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ส.ต.อ. ธรีศักด์ิ พรหมอุ่น ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ส.ต.อ. อลงกรณ์ โคนพนัธ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ส.ต.ต. ธวชัชัย โสพนัธ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ส.ต.ต. ปฐมพงศ์ สีดาชมพู ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ร.ต.ท. อภญิญา ภณัฑะประทีป ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ร.ต.ท. สุขสันต์ สืบสหการ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ด.ต. ภานุสรณ์ ธรรมกติพนัธ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
จ.ส.ต. เรนิต จติมัน่ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ร.ต.ท. บารมี ตรัยธรรม ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
จ.ส.ต. สมชัย โคษาราช ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ส.ต.ต. จริายุ เรืองรชตะจามีกร ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ส.ต.ต. นพพล แหวนเพช็ร ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ด.ต. ณปภชั กริติชินดนัย ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ส.ต.อ. ณัฐพล พงษ์สุวรรณ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ด.ต. จติกร กนัยา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ด.ต. สราวฒิุ แสงลอย ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. กติติศักด์ิ เครือบุตร ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ส.ต.ต. ปิยณัฐ โพธิ์ศรี ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ด.ต. สุระพล ยนจอหอ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ด.ต. บุญเล่ือน ผลเลขา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ร.ต.ท. ฉตัรชัย ละอองแกว้ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ร.ต.ท. ภาณุวฒัน์ อารีย์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ส.ต.ต. ธรีศักด์ิ สาล า ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ด.ต. ประการ กล้าณรงค์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ร.ต.ท. กติติ ปุนณศิริ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
จ.ส.ต. สนิท โพธิ์เบีย้ว ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ด.ต. วรีะ สมบรรณ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ส.ต.อ. เอกลักษณ์ บุญผุย ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ด.ต. ธนายทุธ วรโชติพงศา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
จ.ส.ต. นพรัตน์ จงเลิศอมัรินทร์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ส.ต.ต. บรรหาร จรรยาสุทธวิงศ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
พ.ต.ต. เจษฎาพร รองทอง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ด.ต. สมศักด์ิ ธรรมดีกลุ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ส.ต.ต. ชาติชาย วลัิยเลิศ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ด.ต. สวสักมล แกว้เกดิ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ด.ต. ชินกร ค าบาล ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
พ.ต.ต. ชรัมภ์ เพง็สุริยา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ด.ต. ส ารอง ไชยพมิพ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ร.ต.ท. ประเคียน บัวระพา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ส.ต.ต. กติติพล วรรณา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ด.ต. พรชัย ศิลาโชติ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ด.ต. ธงชัย ขนัค า ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ร.ต.ท. ประเสริฐ วรรณทอง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ส.ต.ต. กฤษ มะปราง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ด.ต. เวชพร ส าแดง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ส.ต.อ. ดุรงฤทธิ์ นวลออง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ร.ต.ต. วฒันา สมาธิ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ด.ต. ธชัชัย รัตนวงศ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ด.ต. ณรงค์ ปราบวงษา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ส.ต.ต. ศุภณัฐ กงล้อม ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ด.ต. อกุฤษฎชััย สุภคัชัยเลิศ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ด.ต. สมพาน เงินจนัทร์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ร.ต.ท. ศรีมะโน สังขวงษ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ด.ต. สุวชิชา ค าเสน ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ด.ต. ประภาษ ศรีฐาน ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ด.ต. นิรันดร์ สุวรรณพฒัน์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ทศพร จนัทร์ววิฒัน์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ด.ต. นิรันดร์ อนงนวล ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ด.ต. ลิขติ จารุนัย ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ร.ต.ท. เจริญ พมิพเ์รือง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ด.ต. บุณเกื้อ นวลสังข์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ส.ต.ต. สิทธโิชค รัศมี ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ด.ต. ครรชิต วเิศษสังข์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ด.ต.หญิง นวพร จนัทะสาร ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ด.ต. วรีะชัย ออ่นเกษ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ด.ต. รักษ์พล งัดสันเทียะ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ด.ต. วทิยา พรมชาติ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ด.ต. สมาน จนัทะศรี ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ด.ต. นิคม บุญค า ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ด.ต. เริงชัย สาคร ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ร.ต.ต. อดุลย์ เพิม่พลู ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ร.ต.ท. ประจกัษ์ ภมูิชัย ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ร.ต.ท. สมบูรณ์ ทองสลับ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ร.ต.ต. ทวี เล็กสูงเนิน ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ส.ต.ต. ณรงศักด์ิ มีวงษ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ร.ต.ท. พชิิต ศิริอนิทร์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ด.ต.หญิง สุนารี อว้นลา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ด.ต. เกรียง เอนสันเทียะ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ด.ต. อภเิชษฐ บุญ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ด.ต. อ านาจ จนัตะ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ด.ต. เด่นดวง วงศ์สุข ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ด.ต. สมมิตร นัยเนตร ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
จ.ส.ต. เวศ สมหมาย ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ร.ต.ท. ชัยวฒัน์ เปร่ียมรัตนชัย ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ด.ต. ประกาย พวงแกว้ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ร.ต.ท. ส าเริง ปานพกั ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ด.ต. สรุศักด์ิ ทองม้วน ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
พ.ต.ท. ธรีพล อตุส่าหดี์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ร.ต.ต. เอกณกร เทีย่งจติต์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ด.ต. สุดทีรั่ก บุญส่ง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ด.ต. ชน หนัแจด ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ร.ต.ท. บรรจง อรุารส ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ร.ต.ท. จรูญ ไชยโคตร ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ส.ต.อ. ณรงค์ศักด์ิ โฮมหุม้แกว้ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ด.ต. ธกฤต สุธาวรรณ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ด.ต. ภมูิไมล์ สีหะวงษ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. ทองพนู ประกอบกจิ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
พ.ต.ท. พเินตร ดาวเรือง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ด.ต. สากล กองแกว้ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ส.ต.ต. บูชา ใจอยู่ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
จ.ส.ต. วลัลพ ค าเสียง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ส.ต.ต. ศิวพนัธ์ แสงแกว้ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ร.ต.ท.หญิง ลาวลัย์ ศรีอนิทร์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ส.ต.ต. ยทุธนา กญัญาพนัธ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ด.ต. ทสร ทองรักษา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ร.ต.ท. มนูญ จนัทสุข ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ร.ต.ท. สุรการณ์ ศรีดา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ด.ต. อนนท์ แกว้พวง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ร.ต.ท. ศิริวฒัน์ กญัญาพนัธ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ส.ต.อ. ณัฐวฒิุ จนัทร์เกษ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
จ.ส.ต. อาทิตย์ พมิลนอก ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ร.ต.ท.หญิง ณฐวรรณ พณิโท ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ร.ต.ต. อดุม พลศักด์ิ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ด.ต. เอนก สิทธวิงษา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.น้ าเกล้ียง
จ.ส.ต. พงษ์ศักด์ิ นิลวรรณ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.น้ าเกล้ียง
ด.ต. เกยีรติกรณ์ โพธขิ า ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.น้ าเกล้ียง
ด.ต. ทิวาศักด์ิ สร้อยสนธ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.น้ าเกล้ียง
ด.ต. สมพร วนัเพช็ร ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.น้ าเกล้ียง
ด.ต. เด่นดวง เณรกลู ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.น้ าเกล้ียง
ร.ต.ท.หญิง สุภาพร ป้องเศร้า ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.น้ าเกล้ียง
จ.ส.ต. วฒิุไกร ชาติมนตรี ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.น้ าเกล้ียง
ร.ต.ท. กรีติ ใจแกว้ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.น้ าเกล้ียง
ส.ต.อ. ณัฐกานต์ นาสารีย์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.น้ าเกล้ียง
ด.ต. ทองคูณ สุวรรณศรี ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.น้ าเกล้ียง
ด.ต. บัณฑิต เหง้าสุวรรณ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.น้ าเกล้ียง
ด.ต. ประมวล แสงกล้า ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.น้ าเกล้ียง
ส.ต.อ. ธนาวฒิุ แกว้กนก ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.น้ าเกล้ียง
พ.ต.ท. สวา่งวฒัน์ บุญเหลือง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.น้ าเกล้ียง
ร.ต.ท. กติติโชค สมหมาย ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.น้ าเกล้ียง
พ.ต.ท.หญิง นัทธห์ทัย ประพาฬ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.น้ าเกล้ียง
ด.ต. ประสาน ยนจอหอ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.น้ าเกล้ียง
ส.ต.ต. วภิพ ชินรัตน์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.น้ าเกล้ียง
จ.ส.ต. วรีวฒัน์ บุญปัญญา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.น้ าเกล้ียง
ร.ต.ท. ชุมพล แกว้ค า ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.น้ าเกล้ียง
ส.ต.ต. ทศพร นระมาตย์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.น้ าเกล้ียง
ร.ต.ต. สนอง ภฉูลอง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.น้ าเกล้ียง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.อ. วานิต สายโน ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.น้ าเกล้ียง
จ.ส.ต. ยทุธนา อนิทร์โสม ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.น้ าเกล้ียง
ด.ต. ศิริศักด์ิ ประสานพนัธ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.น้ าเกล้ียง
ส.ต.ต. เกรียงไกร พรหมชาติ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.น้ าเกล้ียง
ส.ต.อ. ศักด์ิสิทธิ์ สิมณี ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.น้ าเกล้ียง
ร.ต.ท. ยงยทุธ พงสงคราม ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.น้ าเกล้ียง
ร.ต.ท. เอกชัย วรสา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.น้ าเกล้ียง
ร.ต.ท. สมนึก เพชรด า ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.น้ าเกล้ียง
ร.ต.ท. บุญเร่ิม ค าอดุม ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.น้ าเกล้ียง
ร.ต.ท. สมหมาย หารจ าปา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.น้ าเกล้ียง
ด.ต. อติชาติ ชมภพูืน้ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.น้ าเกล้ียง
ด.ต. มงคล แสงสุข ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.น้ าเกล้ียง
ด.ต. สมพร สืบสิมมา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.น้ าเกล้ียง
ด.ต. สุพจน์ พยคัฆกลู ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.น้ าเกล้ียง
ด.ต. สมชาย ชุ่มเยน็ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.น้ าเกล้ียง
ด.ต. พทิักษ์ พลชัย ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.น้ าเกล้ียง
ส.ต.อ. เอกชัย พนัธศ์รีเมือง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.น้ าเกล้ียง
ส.ต.ต. เกรียงไกร มันดินแดง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.น้ าเกล้ียง
ส.ต.ต. เกษมสุข นามศิริ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.น้ าเกล้ียง
พ.ต.อ.  วรัตถเ์อก สายแกว้ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ไพรบึง
พ.ต.ท.  อดุลย์ สิงหส์วสัด์ิ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ไพรบึง
พ.ต.ท.  วรวทิย์ สีมาพล ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ไพรบึง
พ.ต.ท.  มณเทียร บุญเต้ีย ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ไพรบึง
พ.ต.ท.  พนิโย วรรณะ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ไพรบึง
พ.ต.ท.  สันติภาพ กนัตะภาค ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ไพรบึง
พ.ต.ต.  สุรชัย ใจเมือง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ไพรบึง
ร.ต.ท. จงจติร เทพวงษา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ไพรบึง
ร.ต.ท. ไพรัตน์ ค าเกดิ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ไพรบึง
ร.ต.ท. พชิานัต แกน่แกว้ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ไพรบึง
ร.ต.ท. วรีวชิย์ ศรีโพนดวน ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ไพรบึง
ร.ต.ท. ธรีวฒัน์ เรืองเดช ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ไพรบึง
ร.ต.ท. ทนงศักด์ิ ส ารวมรัมย์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ไพรบึง
ร.ต.ท. สกลุรัตน์ งาสีแดง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ไพรบึง
ร.ต.ท. จกัรพนัธ์ ปัทมาศ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ไพรบึง
ร.ต.ท. สาธติ จงศิริพงษ์ปรีชา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ไพรบึง
ร.ต.ท. สุพจิย์ ภาโว ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ไพรบึง
ร.ต.ท. ทองเหรียญ สมพงษ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ไพรบึง
ร.ต.ท. ธานี สลับศรี ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ไพรบึง
ร.ต.ท. แสงจนัทร์ ชัยมาตย์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ไพรบึง
ร.ต.ท. ขนุพน เถาวค์ า ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ไพรบึง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. เชี่ยวชาญ สุระสิทธิ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ไพรบึง
ด.ต. ส าราญ ขวบสันเทียะ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ไพรบึง
ด.ต. กริช ฤทธิ์ประดิษฐ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ไพรบึง
ด.ต. วชิัย สุวรรณศรี ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ไพรบึง
ด.ต. นันทพทัธ์ ศรีสวย ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ไพรบึง
ด.ต. บุญล้น นาคนาคา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ไพรบึง
ด.ต. บุญชู โบกขนุทด ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ไพรบึง
ด.ต. ลือชัย ดวงใจ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ไพรบึง
ด.ต. จกัรพนัธ์ ปุย๋กระโทก ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ไพรบึง
ด.ต. จ าลอง เกนขนุทด ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ไพรบึง
ด.ต. ศักด์ิชัย สังขวจิติร ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ไพรบึง
ด.ต. ววิฒัพงษ์ วงศ์พทิักษ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ไพรบึง
ด.ต. พฒิุนันต์ เสาวตั ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ไพรบึง
ด.ต. สันติ สุดา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ไพรบึง
ด.ต. ไพจติร ทุนมี ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ไพรบึง
จ.ส.ต. อภสิิทธิ์ ประถมภาส ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ไพรบึง
จ.ส.ต. ธงชัย สิงหค์ร ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ไพรบึง
จ.ส.ต. ประสิทธิ์ศักด์ิ พนัธภ์กัดี ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ไพรบึง
ส.ต.อ. รังสิต ยอดขาว ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ไพรบึง
ส.ต.อ. เดือนชัย จ าปาสา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ไพรบึง
ส.ต.อ. ภาสกร กนุรา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ไพรบึง
ส.ต.อ. วฒิุศักด์ิ พลค า ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ไพรบึง
ส.ต.อ. กฤษฎา ทะยะราษฎร์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ไพรบึง
ส.ต.อ. ราชศักด์ิ ทวแีสง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ไพรบึง
ส.ต.อ. อธวิฒัน์ สดสร้อย ยา้ยสังกดั ยา้ยสังกดั
ส.ต.ต. ชัยรัตน์ อว้นสิมมา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ไพรบึง
ส.ต.ต. พงศธร จงกลรัตน์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ไพรบึง
ส.ต.ต. ณัฐพล โฆษณา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ไพรบึง
ส.ต.ต. ปรัชญาพชร นวรัตนากร ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ไพรบึง
ส.ต.ต. ณัฏฐพงศ์ ไชยชาติ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ไพรบึง
ส.ต.ต. ก าพล โนนตานอก ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ไพรบึง
ร.ต.ต. วชิาญชัย ศิริวงศ์พวงภู่ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ไพรบึง
ร.ต.ต. ววิฒัพงษ์ วงศ์พทิักษ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ไพรบึง
ด.ต. วชิัย สวรรณศรี ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ไพรบึง
ด.ต. ประจกัษ์ แสนทวสุีข ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ไพรบึง
พ.ต.ท. วฒันกจิ เฉลาประโคน ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ศิลาลาด
พ.ต.ท. อมรเทพ พมิพโ์คตร ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ศิลาลาด
พ.ต.ท. สวา่ง ผายพนัธุ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ศิลาลาด
พ.ต.ท. ชาญทอง กยุแกว้ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ศิลาลาด
พ.ต.ต. ชัยฤทธิ์ ตังตา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ศิลาลาด



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. สฤษฎ์ นาเมืองรักษ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ศิลาลาด
ร.ต.ท. อสิริยพล ฉมิงาม ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ศิลาลาด
ร.ต.ท. แดง เกษมณี ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ศิลาลาด
ร.ต.ท. นิคม เทียมแกว้ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ศิลาลาด
ร.ต.ท. ณรงค์ ขา่ขนัมะลี ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ศิลาลาด
ร.ต.ท. เทียนชัย สีละวนั ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ศิลาลาด
ร.ต.ท. ถาวร              ผักกดู ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ศิลาลาด
ร.ต.ต. เรืองศักด์ิ บุตรแสน ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ศิลาลาด
ร.ต.ต. ครรชิต ศรีฐาน ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ศิลาลาด
ร.ต.ต. นันทรัฐ ทรงกลด ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ศิลาลาด
ด.ต. ทนงศักด์ิ ทองค า ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ศิลาลาด
ด.ต. สุรศรี สุระโคตร ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ศิลาลาด
ด.ต. พรีเดช ทองดี ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ศิลาลาด
ด.ต. มีชัย คงธนจารุเลิศ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ศิลาลาด
ด.ต. ณรงค์ โคตรทารินทร์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ศิลาลาด
ด.ต. เสริมศักด์ิ ฉนัทลิขติสกลุ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ศิลาลาด
ด.ต. พศิิษฐ์ จงึตระกลู ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ศิลาลาด
ด.ต. พงษ์ไพศาล สิงหเ์ทพ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ศิลาลาด
ด.ต. บุญส่ง นวลสาย ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ศิลาลาด
ด.ต. เขม็ทอง บัณฑิตธรรม ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ศิลาลาด
ด.ต. นัฐพล สุนนท์นาม ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ศิลาลาด
ด.ต. สุขสรรค์ สุวรรณหงษ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ศิลาลาด
ด.ต. ไพจติร โพธิ์ภกัดี ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ศิลาลาด
ด.ต. กอ่เกยีรติ คุณวตัร ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ศิลาลาด
ด.ต. ราชบุรี ไชโยรักษ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ศิลาลาด
ด.ต. อดุม ภมูาตนา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ศิลาลาด
จ.ส.ต. อนุสิทธิ์ สุระเสน ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ศิลาลาด
ส.ต.อ. ศักด์ิไชยยนัต์ ศิริ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ศิลาลาด
ส.ต.อ. สาธติ สิงคนิภา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ศิลาลาด
ส.ต.อ. อทุัย จนับุตราช ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ศิลาลาด
ส.ต.ต. รุ่งศักด์ิ ผ่องเสียง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ศิลาลาด
พ.ต.อ. จมุพล เปรมศิริ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โนนคูณ
พ.ต.ท. ทวนทอง นารินทร์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โนนคูณ
พ.ต.ท. ยิ่ง แสงเพชร ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โนนคูณ
พ.ต.ท. เสน่ห์ ใจเทีย่ง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โนนคูณ
พ.ต.ท. ชนะ ธรีศรัณยานนท์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โนนคูณ
พ.ต.ท. ณัฐดล พรหมสุวชิา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โนนคูณ
พ.ต.ต. วารี ไหวพ้รม ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โนนคูณ
ร.ต.ท. ชาติสมัย สีดาดี ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โนนคูณ
ร.ต.ท. อลัุย แสนเรียน ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โนนคูณ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. กติติชัย คนขยนั ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โนนคูณ
ร.ต.ท. ชัชวาล จติจกัร ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โนนคูณ
ร.ต.ท. แสงอทุัย โคตรสมพงษ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โนนคูณ
ร.ต.ท. ไพริน ทานะเวช ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โนนคูณ
ร.ต.ท. นรวรยรรยง กนิษฐานนท์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โนนคูณ
ร.ต.ท. วทิยา ดวงโสภา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โนนคูณ
ร.ต.ต. อสิระพงศ์ งาสุ้ย ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โนนคูณ
ร.ต.ท. อ านาจ แกว้สวา่ง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โนนคูณ
ร.ต.ท. วรีะชัย บัวงาม ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โนนคูณ
ร.ต.ท. วชิิต ชินวงศ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โนนคูณ
ร.ต.ท. สิทธชิัย เพชรดี ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โนนคูณ
ร.ต.ท. ธรีศักด์ิ ไชยพนัธ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โนนคูณ
ร.ต.ท. สมสิทธิ์ สวาทวงศ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โนนคูณ
ร.ต.ต. สุทิน ล าเลียว ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โนนคูณ
ร.ต.ท. เชิดศักด์ิ ยนต์ส าอางค์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โนนคูณ
ร.ต.ท. เสริม สมรัตน์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โนนคูณ
ร.ต.ต. สมพงษ์ เขม็สุวรรณ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โนนคูณ
ด.ต. สุริโย บุตรดี ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โนนคูณ
ด.ต. อรรถพล จลุแดง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โนนคูณ
ด.ต. เตชนะ แกว้สองสี ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โนนคูณ
ด.ต. ทักษิณ พวงอนิทร์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โนนคูณ
ด.ต. สมบัติ ประทีปทอง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โนนคูณ
ด.ต. อทิธพิล อนิทร์ทอง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โนนคูณ
ด.ต. ฤทธภิมูิ ทองนาค ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โนนคูณ
ด.ต. วรสิทธิ์ บึงแกว้ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โนนคูณ
ด.ต. วชิัย ชมพนัธ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โนนคูณ
ด.ต. นิยม ผุดผ่อง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โนนคูณ
ด.ต. ขวญัชัย ค ามุงคล ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โนนคูณ
ด.ต. สุริยา แสงส่อง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โนนคูณ
ด.ต. ชลวทิย์ เกณทวี ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โนนคูณ
ด.ต. อนุรักษ์ โสภา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โนนคูณ
จ.ส.ต. เกรียงไกร อดัโท ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โนนคูณ
จ.ส.ต. ฟา้ผ่อนผัน ขนัแกว้ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โนนคูณ
จ.ส.ต. สมยงค์ คูณโปก ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โนนคูณ
จ.ส.ต. อดิศักด์ิ วราหค์ า ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โนนคูณ
ส.ต.อ. วรีะศักด์ื ไชยคุณ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โนนคูณ
ส.ต.อ. ยงยทุธ เจตินัย ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โนนคูณ
ส.ต.อ.หญิง ญาณิศา แกว้สองสี ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โนนคูณ
ส.ต.อ. บัญชา ไชยเกดิ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โนนคูณ
ส.ต.อ. สุทธศัิกด์ิ แกน่สาร์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โนนคูณ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.อ. ธนพล โนโชติ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โนนคูณ
ส.ต.ต. ไพรวลัย์ ขนัเงิน ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โนนคูณ
ส.ต.ต. โกวทิย์ ศรีจกัร์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โนนคูณ
ส.ต.ต. ธวชัชัย ศรีพรม ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โนนคูณ
ส.ต.ต. ธรีศักด์ิ สาล า ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โนนคูณ
ส.ต.ต. ธรีะพงศ์ เสมอใจ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โนนคูณ
พ.ต.ท. สนธยา เพชรพลอยดี ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ภสิูงห์
พ.ต.ท. เดชนิวฒัน์ สมสุไทย ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ภสิูงห์
พ.ต.ท. ประยทุธ ทับทืมไสย์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ภสิูงห์
พ.ต.ท. วชัรินทร์ สุณูพฒัน์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ภสิูงห์
พ.ต.ท. ศรี เขตดอน ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ภสิูงห์
พ.ต.ต. สุคิด ขจรเพช็ร ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ภสิูงห์
ร.ต.ท. เสรี เกษศิริ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ภสิูงห์
ร.ต.ท. ประดุง โพธิ์ศรี ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ภสิูงห์
ร.ต.ท. พงษ์ศักด์ิ สมศรี ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ภสิูงห์
ร.ต.ท. นิสิต ใจเต็ม ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ภสิูงห์
ร.ต.ท. พชิยพงศ์ สรงแกว้ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ภสิูงห์
ร.ต.ท. พธุศักด์ิ สุริยะ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ภสิูงห์
ร.ต.ท. ชาญ จนัทรประชิต ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ภสิูงห์
ร.ต.ท. อทุัย อาจหาญ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ภสิูงห์
ร.ต.ท. ดามพย์ฤทธิ์ ไกรษร ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ภสิูงห์
ร.ต.ท. ณัฐพงศ์ ศิลาวงค์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ภสิูงห์
ร.ต.ท. ชัยทัศน์ ใจศรี ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ภสิูงห์
ร.ต.ท. สมดี แสงบัวท้าว ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ภสิูงห์
ร.ต.ท. สมพงษ์ จนัทะศิลา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ภสิูงห์
ร.ต.ท. วาส บุญยนื ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ภสิูงห์
ร.ต.ท. สนิท พลเยี่ยม ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ภสิูงห์
ร.ต.ท. บัญชา อปุเถย์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ภสิูงห์
ร.ต.ท. ณรงค์ อภยัวงค์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ภสิูงห์
ร.ต.ต. บุญธรรม บุตรแสน ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ภสิูงห์
ร.ต.ต. กติติศักด์ิ สิทธรัิกษ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ภสิูงห์
ร.ต.ต. สิทธศัิกด์ิ น้อยสุพรรณ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ภสิูงห์
ร.ต.ต. จ านง ค าวงค์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ภสิูงห์
ร.ต.ต. ประมวล อจันา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ภสิูงห์
ด.ต. วทิยา หมืน่จติร ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ภสิูงห์
ด.ต. ตนุเดช จนัทรเทศ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ภสิูงห์
ด.ต. บุญธรรม อรัญ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ภสิูงห์
ด.ต. ชูเกยีรติ ฝอยทอง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ภสิูงห์
ด.ต. พชิิต พนัธป์ัก ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ภสิูงห์
ด.ต. สิทธพิงษ์ ประวติัพงษ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ภสิูงห์



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. นวล ปัดถา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ภสิูงห์
ด.ต. สุวร เลิศศรี ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ภสิูงห์
ด.ต. เอกรินทร์ ชินะถาวร ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ภสิูงห์
ด.ต. หตัถ ธรรมศรี ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ภสิูงห์
ด.ต. พเิชษฐ รักชวน ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ภสิูงห์
ด.ต. เวชชกลุ ตรงแกว้ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ภสิูงห์
ด.ต. พรัิช ทองอาสน์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ภสิูงห์
ด.ต. ประทีป นรากล่ า ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ภสิูงห์
ด.ต. เยื้อน งามชื่น ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ภสิูงห์
ด.ต. เมธี จนัทรเทพา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ภสิูงห์
ด.ต. เทียนชัย ไธสง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ภสิูงห์
ด.ต. ชวลิต สมศิริ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ภสิูงห์
ด.ต. ปาราเมศ ทวชีาติ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ภสิูงห์
ด.ต. กณก วงค์กนก ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ภสิูงห์
ด.ต. สุเทศ จนัทรเปรียง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ภสิูงห์
ด.ต. กลีะนัน ลัทธวิรรณ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ภสิูงห์
จ.ส.ต. เทอดศักด์ิ ทิพบ ารุง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ภสิูงห์
จ.ส.ต. อศิรา ค าเสียง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ภสิูงห์
จ.ส.ต. ยทุธนา ชาวงษ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ภสิูงห์
จ.ส.ต. ณัฐพล พฒุพนัธ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ภสิูงห์
จ.ส.ต. อเุพญ็ ออ่นผิว ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ภสิูงห์
จ.ส.ต. สุรพงษ์ นวลงาม ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ภสิูงห์
ส.ต.อ. ทองสุข รัตนวนั ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ภสิูงห์
ส.ต.อ. เอกพจน์ ลาพรหมมา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ภสิูงห์
ส.ต.อ. สุคนธ์ ดาเหลา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ภสิูงห์
ส.ต.อ. ช านาญ กล่อมปัญญา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ภสิูงห์
ส.ต.อ. มัฆวาน สังสนา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ภสิูงห์
ส.ต.อ. ฤทธิ์ศักด์ิ บ ารุงแสง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ภสิูงห์
ส.ต.ต. ธนาเชษ ออ่นอฐั ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ภสิูงห์
ส.ต.ต. ภาสุ จฬุาพพิฒัน์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ภสิูงห์
ส.ต.ต. กลยทุธ เปล่ียนศรี ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ภสิูงห์
ส.ต.ต. วฒันา โกลิยวงศ์สกลุ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ภสิูงห์
ส.ต.ต. ทัศพร ไชยอว้น ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ภสิูงห์
ร.ต.อ. ประเสริฐ อายวุงศ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ภสิูงห์
ด.ต. กษิดิษฐ์ ดอกพอง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ภสิูงห์
ด.ต. สุวร เลิศศรี ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ภสิูงห์
พ.ต.อ. ชินกรณ์  ใจกล้า ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.บึงบูรพ์
พ.ต.ท. อ านาจ จงอดิเรกลาภ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.บึงบูรพ์
พ.ต.ท. สมชาย บุญมี ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.บึงบูรพ์
พ.ต.ท. นเรนทร์ นุกลูกจิ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.บึงบูรพ์



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. กติติศักด์ิ ค าเคร่ือง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.บึงบูรพ์
พ.ต.ท. ณัฐพล พึง่นุสนธิ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.บึงบูรพ์
พ.ต.ต. เทวนิทร์ ศรีคราม ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.บึงบูรพ์
พ.ต.ท. สิริณรงค์ อทิฑะพฒุ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.บึงบูรพ์
ร.ต.ท. กฤษฏ์ กนัแกว้ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.บึงบูรพ์
ร.ต.ท. ทวี หลอมทอง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.บึงบูรพ์
ร.ต.ท. ระพพีฒัน์ เทีย่งดีฤทธิ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.บึงบูรพ์
ร.ต.ท. ธวชัชัย พนัธผ์า ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.บึงบูรพ์
ร.ต.ท. ค าพนัธ์ งามจติร ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.บึงบูรพ์
ร.ต.ท. นนทชา สุขขะ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.บึงบูรพ์
ร.ต.ท. มงคล พลัิย ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.บึงบูรพ์
ร.ต.ท. ประกาศิต วงษามาลย์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.บึงบูรพ์
ร.ต.ต. ประดิษฐ์ ศรีรักษา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.บึงบูรพ์
ร.ต.ท. สมัคร แสนพงษ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.บึงบูรพ์
ร.ต.ท. ส าราญ เกนงูเหลือม ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.บึงบูรพ์
ร.ต.ท. สมยศ นนทศิลา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.บึงบูรพ์
ร.ต.ท. ยทุธศักด์ิ เหง้าค า ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.บึงบูรพ์
ร.ต.ท. ประวติั ภูท่อง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.บึงบูรพ์
ร.ต.ท. สมร สายสวาท ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.บึงบูรพ์
ร.ต.ท. ประกอบ ชิมโพครัง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.บึงบูรพ์
ร.ต.ต. บัณฑิต เทพารส ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.บึงบูรพ์
ด.ต. บุญเชื่อม ศิริบุรี ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.บึงบูรพ์
ด.ต. บุญเลิศ เฉลิมศรี ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.บึงบูรพ์
ด.ต. จริาวธุ สิทธมิาตร ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.บึงบูรพ์
ด.ต. ปัญญา ศรีไพล ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.บึงบูรพ์
ด.ต. สมพร มีบุญมาก ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.บึงบูรพ์
ด.ต. นภดล พมิพศ์รี ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.บึงบูรพ์
ด.ต. ประยรู แดงงาม ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.บึงบูรพ์
ด.ต. อทุัย ศรีนนท์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.บึงบูรพ์
ด.ต. สมัย แววสวา่ง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.บึงบูรพ์
ด.ต. ประจกัษ์ มนตรีโพธิ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.บึงบูรพ์
ด.ต. อ านาจ คุณารักษ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.บึงบูรพ์
ด.ต. วชัร์ชัยนันท์ ศรีมนตรี ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.บึงบูรพ์
จ.ส.ต. สัญญา โคตรศิริ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.บึงบูรพ์
จ.ส.ต. ปฏวิติั โพธิ์งาม ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.บึงบูรพ์
จ.ส.ต. ปรีชา สาราไชย ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.บึงบูรพ์
จ.ส.ต. วรีะ จนิดามาตย์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.บึงบูรพ์
ส.ต.อ. อนุชิต เดชกลุ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.บึงบูรพ์
ส.ต.อ. ปิยะพงษ์ ภารประดิษฐ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.บึงบูรพ์
ส.ต.ต. ทรงพล เงินสูงเนิน ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.บึงบูรพ์



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.ต. พรีะพงษ์ ศรีทอง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.บึงบูรพ์
ส.ต.ต. พรีะพงษ์ พรมอารักษ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.บึงบูรพ์
ส.ต.ต. สรนัยน์ ธรรมกติิพนัธ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.บึงบูรพ์
ส.ต.ต. อธวิฒัน์ ภกัประสิทธิ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.บึงบูรพ์
ส.ต.ต. ภมูิสิทธิ์ ชนะพนัธ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.บึงบูรพ์
ด.ต. อาคม ค านึง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.บึงบูรพ์
ด.ต. กติติ รัตนสูรย์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.บึงบูรพ์
ด.ต. วรวฒิุ เหง้าแกว้ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.บึงบูรพ์
ส.ต.อ. วเิศษ สาสังข์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.บึงบูรพ์
ร.ต.ต วฒิุพงษ์ วงศ์จอม ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.บึงบูรพ์
ร.ต.ท. ภาคิน ภริูธาดาวฒัน ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กดุเสลา
ร.ต.ท. ประยญู บุญยก ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กดุเสลา
ร.ต.ท. เทวา ทองเหลือง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กดุเสลา
ร.ต.ท. ประเสริฐ ดวงอนิทร์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กดุเสลา
ด.ต. กฤศณัฏฐ์ บัวภา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กดุเสลา
ส.ต.ต. มุขมนตรี สินราช ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กดุเสลา
ด.ต. พจน์ ไพรบูรณ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กดุเสลา
ร.ต.ท. ปริญญา ไชยหงษ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กดุเสลา
ด.ต. ชุติเดช ลาพรหมมา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กดุเสลา
ด.ต. พงศ์สิริ สมพงษ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กดุเสลา
ด.ต. จกัรพงษ์ ค้าเจริญ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กดุเสลา
พ.ต.ท. เชิดชัย เบ้ามา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กดุเสลา
ร.ต.ท. ทองพนั พนันวยนนต์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กดุเสลา
ด.ต. ไพรินทร์ ไชยพงศ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กดุเสลา
ด.ต. พงศ์สรรศ์ หนองหงอก ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กดุเสลา
ส.ต.ต. อดุร บุญสร้อย ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กดุเสลา
ร.ต.ท. วชิัย ธรรมมา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กดุเสลา
ร.ต.ต. สงคราม สิทธพินัธุ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กดุเสลา
ร.ต.ท. นพดล พลศรีราช ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กดุเสลา
ด.ต. ล าพอง แกว้ค าปอด ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กดุเสลา
ด.ต. อดุมทรัพย์ จนัทร์ทรง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กดุเสลา
ด.ต. บุญทัน สีลาทอง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กดุเสลา
ด.ต. สาคร พมิาทัย ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กดุเสลา
ด.ต. จริศักด์ิ สามารถ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กดุเสลา
ด.ต. สมใจ บุญเพง็ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กดุเสลา
ร.ต.ต. วรัิตน์ มีทรัพย์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กดุเสลา
ด.ต. สามารถ พนัธุ์ไพร ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กดุเสลา
ด.ต. ไพวรรณ์ ท านา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กดุเสลา
ด.ต. ประเทือง สมปาน ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กดุเสลา
ด.ต. สุพฒัน์ กวดนอก ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กดุเสลา



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. อทุัย จารนัย ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กดุเสลา
ด.ต. สุวฒัน์ ชัยนอก ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กดุเสลา
ส.ต.ต. ธวชัชัย หา่มกระโทก ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กดุเสลา
ด.ต. บุญสวน ชัยรักษ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กดุเสลา
ด.ต. พเิศษ บุญยรัชชัยนนท์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กดุเสลา
ด.ต เรวติั สิงหค์ง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
ร.ต.ท ประหยดั ฟองฤทธิ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
ร.ต.ท สุธรีพนัธ์ ทาปศรี ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
ด.ต สุริยนั ภพูวก ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
ร.ต.ท พชิัย มาลัย ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
ด.ต จรูญ ภทัวชัรมงคล ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
จ.ส.ต พนาดร เสมียนรัมย์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
ส.ต.ต ศตพล ค าแฝง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
ส.ต.อ ธนูศร แสนลือชา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
ด.ต ธนพจน์ พมิพพ์นัธ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
ส.ต.ต อภวิฒัน์ อาการ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
ด.ต ยศนนท์ ธสุาวนั ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
ร.ต.อ เจษฎา รัตนา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
ด.ต ประสิทธิ์ ธรรมสัตย์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
ด.ต พงษ์ศักด์ิ ลันดา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
ด.ต สมาน แกว้พกิลุ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
ด.ต นภดล จนัทรกรณ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
ด.ต ทองพนัธ์ ภบูาล ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
จ.ส.ต ศาสตรา ไขวว้งศ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
ส.ต.ต พรชัย ขนัทอง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
ด.ต ลือขจร สอนชัยญาติ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
ด.ต เอกรัฐ คูหา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
จ.ส.ต ญาโนภาส จุ้ยเปีย่ม ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
ด.ต กติติศัพท์ ไสยา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
ด.ต ศุภโชติ กิ่งสกลุ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
ด.ต ภริมย์ ใหญ่ยิ่ง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
ร.ต.ต อนุสรณ์ พนัธอ์อ่น ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
ส.ต.อ รังษี ชนะวงศ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
ด.ต ธนภทัร นามลี ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
ด.ต สิทธชิัย แกว้มะลัง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
ร.ต.ต อร่าม ประจนัตะแสน ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
ด.ต พศิิษย์ บรรพต ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
ส.ต.อ วชัรา เรือนชิน ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
ด.ต สุนทร ธรุกจิ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
ส.ต.ต ธนชัย รอดเคน ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต อาทิตย์ พรมจทัร์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
ร.ต.ท วรีวฒัน์ พนัธน์้อย ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
ด.ต วเิชียรชัย มูลเสนา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
ด.ต เจริญ อาษาดี ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
ส.ต.ต อภชิัย ทันใจ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
ส.ต.ต วฒิุชัย จ าปาเรือง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
ส.ต.ต กติติมศักด์ิ คูณสม ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
ด.ต บุญร่วม จารุมาศ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
ส.ต.อ นิยม วรุิณพนัธ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
ส.ต.อ อนุรักษ์ หวงัดี ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
ด.ต พงษ์ศักด์ิ รักยิ้ม ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
ด.ต ทศพล ทองลือ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
ร.ต.ท อกักพล พืน้พรม ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
ร.ต.ต สุทธพิงษ์ พสิมัย ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
ด.ต ประเสริฐ เสนาภกัด์ิ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
ด.ต ธนกร ยอดสิงห์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
ด.ต รัชภมูิ ยวนใจ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
จ.ส.ต ชาญวฒิุ เพชรดี ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
ด.ต ณรงค์ศักด์ิ พืน้ผา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
ร.ต.ท ณรงค์ ทุมมา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
พ.ต.ต ณรงค์ ปิยะพนัธ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
ด.ต ส าลี ชมชื่น ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
ด.ต อทุัย บึงโบก ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
ส.ต.ต จ าเนียร เปรมทา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
ด.ต ศักด์ิชาย ไกรจกัร ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
ส.ต.อ จริะพงษ์ ดาวไสย์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
ด.ต ศุภชัย ใจบุญ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
ด.ต สมภพ หนูพนัธ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
ด.ต ระพพีฒัน์ มะปราง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
ร.ต.ท ชนินทร์ สนองชาลี ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
ร.ต.ท นุน สัตพนัธ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
ด.ต สุพจน์ พดัริม ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
ร.ต.อ พงศ์วสิิฐ ธนบุญวงค์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
ด.ต สันทัด วนัเจริญ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
ด.ต สมบัติ คนหลัก ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
ด.ต อทุิตย์ มณีสังข์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
ด.ต ศิริพนัธ์ วรรณวงศ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
ด.ต พทิักษ์ ลาพนัธ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
พ.ต.ต วฒิุศักด์ิ โภคทรัพย์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
ด.ต อนันต์ แกว้กอง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต ประกาศ พลเรือง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
ส.ต.ต เอกชัย ไชยสุวรรณ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
ด.ต ชัยรัตน์ อมัภรัตน์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
ด.ต ประสงค์ กระมล ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
ส.ต.อ ธนพร แสวงผล ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
ร.ต.อ เสกสิทธ์ สาระวรรณ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
ด.ต บรรจง ค าแฝง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
พ.ต.ต พรชัย จงจรูญเกยีรติ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
ส.ต.อ อนุชา นามวงษา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
ด.ต สมหมาย มูลเซอร์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
ร.ต.ท อทุัย สังสูงเนิน ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
ด.ต ภบูดี ทางาม ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
จ.ส.ต ธนสิทธ์ ร่มเยน็ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
ร.ต.ท วฒิุชัย อ าพนัธ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
ด.ต ชาญชัย ทุมมา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
ร.ต.ท สมอง พงษ์ชาติ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
ด.ต วนิัย จ าปาเรือง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
ด.ต สุกรี โทชัย ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
ด.ต ไสว สิมมา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
ด.ต นพดล ใสดี ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
ร.ต.ท.หญิง ชวนฝัน ศรีสุข ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
ด.ต ธรีะศักด์ิ เรืองสุขสุด ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
ด.ต วรรุจน์ กล่ินสกลุ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
พ.ต.ท นรินทร์ บุพตา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
ด.ต ธนภทัร ไชยจนัดา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
ด.ต กรวกิ กนัยามัย ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
ด.ต สุชาติ กลอนโพธิ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
ด.ต เสกสรร วทิจติร ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
ด.ต ธนสิทธ์ ร่มเยน็ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
พ.ต.อ ชยากร เทศะบ ารุง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
ด.ต.หญิง รุ่งนภา แสงบัวท้าว ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
ด.ต เชิดชัย นามเจริญ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
ร.ต.ท ประยรู พลูสิทธิ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
ด.ต พงษ์ววิฒัน์ จนัมา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
ร.ต.ท ทองล้วน ทองอด ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
ร.ต.ท แฉล้ม อนิพะเนา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
ส.ต.อ เจตนิภทัร สิงหส์วสัด์ิ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
พ.ต.ท เขม็ชาติ กระจา่งจนัทร์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
ร.ต.ต สันตยา สารแสน ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
ด.ต กฤษฎา พละศักด์ิ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.อ เจษฎา รัตนา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
ร.ต.ต ชัด วนัเจริญ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
ร.ต.อ อดุม ศิริชนะ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
ร.ต.ท. สมคิด วงษา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
ร.ต.ท. ประดิษฐ์ มูลบุรีย์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
พ.ต.ต. เฉลิมชัย ธรีะบุตร ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
ด.ต.หญิง กญัญา บุดดีเสาร์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
ส.ต.อ. นัฐพล ค าสิงห์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
ด.ต. เทวญั เบ้าทอง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
ด.ต. อมร ศรีสุข ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
ร.ต.ท. แดงถื่น จติธงชัย ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
ด.ต. สมดี วลิา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
พ.ต.ต. ประมุกข์ หา่มกระโทก ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
ด.ต. ประทีป นรากล่ า ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
พ.ต.อ. พงศ์พนัษ์ พลวงษ์ศรี ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.บ้านโดนเอาว์
พ.ต.ท. สายสิทธิ์ ศรีสวา่ง ภ.จว.ศรีสะเกษ  สภ.บ้านโดนเอาว์
พ.ต.ท. สวาศ ชัยช่วย ภ.จว.ศรีสะเกษ  สภ.บ้านโดนเอาว์
พ.ต.ต. กติติวฒัน์ ถาพนินา ภ.จว.ศรีสะเกษ  สภ.บ้านโดนเอาว์
พ.ต.ต. พฒันา นิยมชาติ ภ.จว.ศรีสะเกษ  สภ.บ้านโดนเอาว์
ร.ต.ท. สมจติร ไทยธานี ภ.จว.ศรีสะเกษ  สภ.บ้านโดนเอาว์
ร.ต.ท. ศุภ เตารัตน์ ภ.จว.ศรีสะเกษ  สภ.บ้านโดนเอาว์
ร.ต.ท. อภสิิทธิ์ แทนเครือ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.บ้านโดนเอาว์
ร.ต.ท. นภดล สมบัติ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.บ้านโดนเอาว์
ร.ต.ท. ไตรสรณ์ จนัขาว ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.บ้านโดนเอาว์
ร.ต.ท. วรีะยทุธ วงัทอง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.บ้านโดนเอาว์
ร.ต.ท. วชิัย เชื่อมแกว้ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.บ้านโดนเอาว์
ร.ต.ท. สมบัติ ยอดศรี ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.บ้านโดนเอาว์
ร.ต.ท. พทิักษ์ วนัดีรัตน์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.บ้านโดนเอาว์
ร.ต.ท. วรีวฒัน์ พนัธน์้อย ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.บ้านโดนเอาว์
ร.ต.ท. สมเดช เนตรแกว้ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.บ้านโดนเอาว์
ร.ต.ท. ฉลอง สอนสา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.บ้านโดนเอาว์
ร.ต.ท. มนตรี มูลค า ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.บ้านโดนเอาว์
ร.ต.ท. สุรชัย แกว้ค าภา ภ.จว.ศรีสะเกษ  สภ.บ้านโดนเอาว์
ร.ต.ต. อนันต์ สิมณี ภ.จว.ศรีสะเกษ  สภ.บ้านโดนเอาว์
ด.ต. ชูศักด์ิ ชื่นชาย ภ.จว.ศรีสะเกษ  สภ.บ้านโดนเอาว์
ด.ต. สมคิด บุญสาลี ภ.จว.ศรีสะเกษ  สภ.บ้านโดนเอาว์
ด.ต. ปรีชา แดงบุญเรือง ภ.จว.ศรีสะเกษ  สภ.บ้านโดนเอาว์
ด.ต. อธวิฒิุ ลาพนัธ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ  สภ.บ้านโดนเอาว์
ด.ต. สมบัติ โคตรพนัธ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.บ้านโดนเอาว์
ด.ต. ธนวฒิุ บุตะเคียน ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.บ้านโดนเอาว์



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. กติติพงษ์ วงศ์สวสัด์ิ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.บ้านโดนเอาว์
ด.ต. ไชยสิทธิ์ สนิท ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.บ้านโดนเอาว์
ด.ต. สุรพล ประจนัทร์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.บ้านโดนเอาว์
ด.ต. พนมเทียน อาจชัยธร ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.บ้านโดนเอาว์
ด.ต. กจิไพบูลย์ บุญขนัธ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.บ้านโดนเอาว์
ด.ต. สมภพ ศิริศิลป์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.บ้านโดนเอาว์
ด.ต. ชื่น ศิลาไลย ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.บ้านโดนเอาว์
ด.ต. ชินพนัธ์ บุญตระการ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.บ้านโดนเอาว์
ด.ต. สมพงษ์ สายพนัธ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.บ้านโดนเอาว์
ด.ต. บุญเชิด ขนัทอง ภ.จว.ศรีสะเกษ  สภ.บ้านโดนเอาว์
ด.ต. สมพร ยอดศรี ภ.จว.ศรีสะเกษ  สภ.บ้านโดนเอาว์
ด.ต. สุวรรณ์ สิงหจ์นัทึก ภ.จว.ศรีสะเกษ  สภ.บ้านโดนเอาว์
ด.ต. ปัญญา ศิริบูรณ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ  สภ.บ้านโดนเอาว์
ด.ต. ภาสกร จนัทุมา ภ.จว.ศรีสะเกษ  สภ.บ้านโดนเอาว์
ด.ต. สนิท บัณฑิต ภ.จว.ศรีสะเกษ  สภ.บ้านโดนเอาว์
ด.ต. เบญจพล ชาญชัย ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.บ้านโดนเอาว์
ด.ต. วรีะพนัธ์ วสิิฎฐ์พรอกัษร ภ.จว.ศรีสะเกษ  สภ.บ้านโดนเอาว์
ด.ต. ไพบูลย์ สร้อยสนธ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ  สภ.บ้านโดนเอาว์
ด.ต. เด่นชัย ศิริจนัทร์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.บ้านโดนเอาว์
ร.ต.ต. วรัิตน์ โภคาแสง ภ.จว.ศรีสะเกษ  สภ.บ้านโดนเอาว์
ด.ต. อดุลย์ ศรีแสนยงค์ ภ.จว.ศรีสะเกษ  สภ.บ้านโดนเอาว์
ด.ต. ประมวล วารสุข ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.บ้านโดนเอาว์
จ.ส.ต. อคัรเดช พงษ์เหล่าข า ภ.จว.ศรีสะเกษ  สภ.บ้านโดนเอาว์
จ.ส.ต. ธนสิษฐ์ พรหมคุณ ภ.จว.ศรีสะเกษ  สภ.บ้านโดนเอาว์
ส.ต.ต. มุนินทร์ หุม้ไธสง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.บ้านโดนเอาว์
ส.ต.ต. กฤษฎ์ พรหมณะ ภ.จว.ศรีสะเกษ  สภ.บ้านโดนเอาว์
ส.ต.ต. กฤษฎ์ พรหมณะ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.บ้านโดนเอาว์
พ.ต.ท. กลุวฒิุ พมิพแ์กว้ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ปรือใหญ่
พ.ต.ท. ศักด์ิชัย จั่นกรด ภ.จว.ศรีสะเกษ  สภ.ปรือใหญ่
ร.ต.ท. เจตน์ เจตินัย ภ.จว.ศรีสะเกษ  สภ.ปรือใหญ่
ร.ต.ท. ชุมพล พืน้ผา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ปรือใหญ่
ร.ต.ท. กมัปนาท จงใจ ภ.จว.ศรีสะเกษ  สภ.ปรือใหญ่
ร.ต.ท. สุชาติ พนัธเสน ภ.จว.ศรีสะเกษ  สภ.ปรือใหญ่
ร.ต.ท. เตรียม สถานสุข ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ปรือใหญ่
ร.ต.ต. อดุร ใจดี ภ.จว.ศรีสะเกษ  สภ.ปรือใหญ่
ร.ต.ต. บุญเลิศ เรืองศักด์ิ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ปรือใหญ่
ร.ต.ต. บุญหนา ฝาชัยภมูิ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ปรือใหญ่
ร.ต.ต. สมชาย พรหมทา ภ.จว.ศรีสะเกษ  สภ.ปรือใหญ่
ด.ต. อดุมสิทธิ์ แสงรัมย์ ภ.จว.ศรีสะเกษ  สภ.ปรือใหญ่
ด.ต. รุ่งเพชร อปุมา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ปรือใหญ่



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สมศักด์ิ ดวงมณี ภ.จว.ศรีสะเกษ  สภ.ปรือใหญ่
ด.ต. ธรีะวฒัน์ โคษา ภ.จว.ศรีสะเกษ  สภ.ปรือใหญ่
ด.ต. ชัยวฒัน์ ทุนนาน ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ปรือใหญ่
ด.ต. บรรเจดิ บุญมา ภ.จว.ศรีสะเกษ  สภ.ปรือใหญ่
ด.ต. สุวรรณ สวา่งภพ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ปรือใหญ่
ด.ต. สุพศิ วรญาณ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ปรือใหญ่
ด.ต. ศรัทธาพล ดวงใจ ภ.จว.ศรีสะเกษ  สภ.ปรือใหญ่
ด.ต. อดุมพร ในทอง ภ.จว.ศรีสะเกษ  สภ.ปรือใหญ่
ด.ต. เกษม พลัวลั ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ปรือใหญ่
ด.ต. ตุ๋ย สายชะนะ ภ.จว.ศรีสะเกษ  สภ.ปรือใหญ่
ส.ต.อ. สมบูรณ์ ดอนกระโทก ภ.จว.ศรีสะเกษ  สภ.ปรือใหญ่
ส.ต.อ. วสันต์ สอนแสง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ปรือใหญ่
ส.ต.อ. ศุภชัย กลางมณี ภ.จว.ศรีสะเกษ  สภ.ปรือใหญ่
ส.ต.ต. อนุลักษ์ สันทาสุนัย ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ปรือใหญ่
ส.ต.ต. ธนพล ชูพดุซา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ปรือใหญ่
ส.ต.ต. กติิพฐัฒ์ กฤชทับทอง ภ.จว.ศรีสะเกษ  สภ.ปรือใหญ่
ส.ต.ต. ดนัย ค าดี ภ.จว.ศรีสะเกษ  สภ.ปรือใหญ่
ส.ต.ต. วรีะศักด์ิ ทรัพยก์ลุ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ปรือใหญ่
พ.ต.อ. ทรงศักด์ิ ศรีบุตตะ ภ.จว.ศรีสะเกษ  สภ.ขขุนัธ์
ด.ต. จริะวฒัน์ ปล้ืมใจ ภ.จว.ศรีสะเกษ  สภ.ขขุนัธ์
ด.ต. ตะวนั ลือชา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขขุนัธ์
ด.ต. ปัญญา ทองเดชานนท์ ภ.จว.ศรีสะเกษ  สภ.ขขุนัธ์
ด.ต. พฒิุสิปป์ ฉมิหาชาติ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขขุนัธ์
ด.ต.หญิง มยรีุ สีสด ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขขุนัธ์
ส.ต.อ. อ านาจ ไชยสุวรรณ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ  สภ.ขขุนัธ์
พ.ต.ต. สุเทน ดวงพมิพ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ  สภ.ขขุนัธ์
ร.ต.ท. นิติธร วฒันะอะโน ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขขุนัธ์
ร.ต.ท. ประชิด ค าเหง้า ภ.จว.ศรีสะเกษ  สภ.ขขุนัธ์
ร.ต.ท. กงัวาน ศศิพนมทอง ภ.จว.ศรีสะเกษ  สภ.ขขุนัธ์
ส.ต.ต. ธนาธปิ ศศิพนมทอง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขขุนัธ์
ส.ต.ต. ณัฐวฒิุ บุตะเคียน ภ.จว.ศรีสะเกษ  สภ.ขขุนัธ์
จ.ส.ต. อภชิิต ศรีบุญเรือง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขขุนัธ์
ร.ต.ต. นิยม กองสิน ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขขุนัธ์
ส.ต.อ. ส าราญ จนัหอม ภ.จว.ศรีสะเกษ  สภ.ขขุนัธ์
ร.ต.ท. ไมตรี ทาวะรมย์ ภ.จว.ศรีสะเกษ  สภ.ขขุนัธ์
ร.ต.ท.หญิง อทุัยวรรณ สุขใส ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขขุนัธ์
ด.ต. พชิัย ทองศิริ ภ.จว.ศรีสะเกษ  สภ.ขขุนัธ์
ด.ต. คมกริช เจตินัย ภ.จว.ศรีสะเกษ  สภ.ขขุนัธ์
ร.ต.ต. พชร ใจดี ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขขุนัธ์
ร.ต.ท. อดุลย์ ค าเสียง ภ.จว.ศรีสะเกษ  สภ.ขขุนัธ์



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ธวชั เล็กสูงเนิน ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขขุนัธ์
ด.ต. ประสิทธิ์ ด้วงพนันา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขขุนัธ์
ด.ต. วนิัย พกิลุ ภ.จว.ศรีสะเกษ  สภ.ขขุนัธ์
ร.ต.ท. จรูญ นันลา ภ.จว.ศรีสะเกษ  สภ.ขขุนัธ์
ร.ต.ท. ช านาญ บุง้ทอง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขขุนัธ์
ด.ต. ประมวล กนัยาโพธิ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ  สภ.ขขุนัธ์
ส.ต.ต. ทวี กอ้มมณี ภ.จว.ศรีสะเกษ  สภ.ขขุนัธ์
ด.ต. ประสิทธิ์ พนัธนู ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขขุนัธ์
จ.ส.ต. สุภาพ เกษหอม ภ.จว.ศรีสะเกษ  สภ.ขขุนัธ์
ด.ต. วรีะพนัธ์ เลิศศรี ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขขุนัธ์
ด.ต. ปราบพล รัตนพนัธ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขขุนัธ์
ร.ต.ท. ปราณีต ชะเนติยงั ภ.จว.ศรีสะเกษ  สภ.ขขุนัธ์
พ.ต.ต. ณัฏฐวฒิุ ประจญ ภ.จว.ศรีสะเกษ  สภ.ขขุนัธ์
ร.ต.ต. มนัส ลับสูงเนิน ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขขุนัธ์
ร.ต.ต. กลยทุธ หาญค าเถื่อน ภ.จว.ศรีสะเกษ  สภ.ขขุนัธ์
ด.ต. ศักด์ิชัย คุดนา ภ.จว.ศรีสะเกษ  สภ.ขขุนัธ์
พ.ต.ท. ประยงค์ จานชิน ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขขุนัธ์
ร.ต.ท. อาภากร โสภา ภ.จว.ศรีสะเกษ  สภ.ขขุนัธ์
จ.ส.ต. สถาพร กะริโส ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขขุนัธ์
ร.ต.ท. สมพงษ์ ค าคูณ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขขุนัธ์
ด.ต. ธวชั วรรณวงษ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ  สภ.ขขุนัธ์
ด.ต. วรีะชน กนัทอง ภ.จว.ศรีสะเกษ  สภ.ขขุนัธ์
ด.ต. สุรวฒิุ สมพร ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขขุนัธ์
ร.ต.ท. ศุภณัฐ กอบกาญจนพฤติ ภ.จว.ศรีสะเกษ  สภ.ขขุนัธ์
จ.ส.ต. ฉตัรไชยา ระหาร ภ.จว.ศรีสะเกษ  สภ.ขขุนัธ์
ส.ต.ต. อรุณโรจน์ ไชยสนาม ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขขุนัธ์
พ.ต.ท. ชาคริต ศรีส าราญ ภ.จว.ศรีสะเกษ  สภ.ขขุนัธ์
ด.ต. สุธี ศรีระษา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขขุนัธ์
ด.ต. รัตนเบศ รัตนพนัธ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขขุนัธ์
ร.ต.อ. รัฐพงษ์ ค าขาว ภ.จว.ศรีสะเกษ  สภ.ขขุนัธ์
ด.ต. วริะภา อาจวเิชียร ภ.จว.ศรีสะเกษ  สภ.ขขุนัธ์
ด.ต. สมชัย ผิวออ่น ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขขุนัธ์
ร.ต.ท. ปวชิ โยธาพล ภ.จว.ศรีสะเกษ  สภ.ขขุนัธ์
ร.ต.ต. บัญชา วงศ์ยะลา ภ.จว.ศรีสะเกษ  สภ.ขขุนัธ์
ด.ต. เทพพทิักษ์ จนัท า ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขขุนัธ์
ส.ต.ต. จรัณธร บุญตอง ภ.จว.ศรีสะเกษ  สภ.ขขุนัธ์
ส.ต.อ. ผดุงมิตร ค านึง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขขุนัธ์
ร.ต.ท. ชุน ค าหอม ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขขุนัธ์
ร.ต.ท. ประจกัษ์ ริตตา ภ.จว.ศรีสะเกษ  สภ.ขขุนัธ์
ร.ต.ท. เกยีรติศักด์ิ ปิยะนาจ ภ.จว.ศรีสะเกษ  สภ.ขขุนัธ์



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. จริภทัร ชาติวงศ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขขุนัธ์
ร.ต.ต. นพรัตน์ ทองประสาน ภ.จว.ศรีสะเกษ  สภ.ขขุนัธ์
ด.ต. ชัยวฒัน์ ไตรณรงค์ ภ.จว.ศรีสะเกษ  สภ.ขขุนัธ์
ด.ต. รัตนะ อาจนะรา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขขุนัธ์
ด.ต. ยงศิลป์ ใจดี ภ.จว.ศรีสะเกษ  สภ.ขขุนัธ์
ร.ต.ท.  จ านงค์ สารชาติ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขขุนัธ์
ด.ต. สมัย พงษ์ธนู ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขขุนัธ์
ด.ต. ชูศักด์ิ ใจมนต์ ภ.จว.ศรีสะเกษ  สภ.ขขุนัธ์
พ.ต.ท. ชัยเดช แกว้มหาวงศ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ  สภ.ขขุนัธ์
ร.ต.ท. บุญลักษณ์ เหล่ียมแกว้ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขขุนัธ์
ด.ต. บุญมี จ าปาจนี ภ.จว.ศรีสะเกษ  สภ.ขขุนัธ์
ส.ต.ต. อทุัย พงษ์สุระ ภ.จว.ศรีสะเกษ  สภ.ขขุนัธ์
ด.ต. เกยีรติศักด์ ศรีกลุ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขขุนัธ์
ส.ต.ต. วรวฒิุ เกษกลุ ภ.จว.ศรีสะเกษ  สภ.ขขุนัธ์
ส.ต.ต. ศุภรัตน์ กติติณรงค์เดช ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขขุนัธ์
ด.ต. สงวน นนทะพนัธ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขขุนัธ์
ส.ต.อ. ศฐกุรณ์ เกษกลุ ภ.จว.ศรีสะเกษ  สภ.ขขุนัธ์
ร.ต.ท. สามารถ สมบัติก าไร ภ.จว.ศรีสะเกษ  สภ.ขขุนัธ์
ส.ต.ต. อรรถพล  รังษี ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขขุนัธ์
ด.ต. เทพมานิตย์ จติบุตร ภ.จว.ศรีสะเกษ  สภ.ขขุนัธ์
ร.ต.อ. สุเทพ ปรางศรี ภ.จว.ศรีสะเกษ  สภ.ขขุนัธ์
ด.ต. พนมเทียร ค าเนตร ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขขุนัธ์
ร.ต.ท. ธรีพงษ์ บัวสุวรรณ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ  สภ.ขขุนัธ์
ส.ต.ต. ยทุธนา กญัญาพนัธ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขขุนัธ์
ร.ต.ท. บันเทิง โสมาสุข ภ.จว.ศรีสะเกษ  สภ.ขขุนัธ์
ร.ต.ต. นิพนธ์ วงศ์สุวรรณ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขขุนัธ์
พ.ต.อ. ด ารงศักด์ิ แกว้สมนึก ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ศรีรัตนะ
พ.ต.ท. กริชติศักด์ิ สิงหวบิูลย์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ศรีรัตนะ
พ.ต.ท. กนกพนัธ์ พงศ์จรณบูรณ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ศรีรัตนะ
พ.ต.ต. บุญชู ต้อยหมืน่ไวย ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ศรีรัตนะ
พ.ต.ต. โยธนิ บุง้กระโทก ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ศรีรัตนะ
ร.ต.อ. เยน็ สายจนัทร์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ศรีรัตนะ
ร.ต.อ. ประวติั มรรคสันต์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ศรีรัตนะ
ร.ต.ท. เด่ียว เครือคุณ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ศรีรัตนะ
ร.ต.ท. นิติธชั มะตูม ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ศรีรัตนะ
ร.ต.ท. สังคม พืน้อนิทร์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ศรีรัตนะ
ร.ต.ท. วรีศักด์ิ ค าศรี ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ศรีรัตนะ
ร.ต.ท. เรืองยศ ปาสีโล ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ศรีรัตนะ
ร.ต.ท. วรีะ กอ้งเสียง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ศรีรัตนะ
ร.ต.ท. สุวรรณศักด์ิ แกน่วงศ์ษา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ศรีรัตนะ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. เนติวฒิุ ทับทิมไสย์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ศรีรัตนะ
ร.ต.ต. สุรสิงห์ ทวี ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ศรีรัตนะ
ด.ต. สถติ สนทยา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ศรีรัตนะ
ด.ต. ยอด ธรกจิ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ศรีรัตนะ
ด.ต. เติม บุษบรรณ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ศรีรัตนะ
ด.ต. นภดล สุขร่ี ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ศรีรัตนะ
ด.ต. ชาญชัย ทับทะมาศ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ศรีรัตนะ
ด.ต. มารุต วาดโคกสูง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ศรีรัตนะ
ด.ต. ประณัติ วงศ์บา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ศรีรัตนะ
ด.ต. ณรงค์ฤทธิ์ นิสัยกล้า ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ศรีรัตนะ
ด.ต. ประกอบ กา้นแสง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ศรีรัตนะ
ด.ต. ไพศาล ฉววีงศ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ศรีรัตนะ
ด.ต. กนัทรากร กนิรา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ศรีรัตนะ
ด.ต. เปรม ทาเสนาะ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ศรีรัตนะ
ด.ต. ทองพนู พนัต าภา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ศรีรัตนะ
ด.ต. กฤษณะ กาญจนกาศ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ศรีรัตนะ
ด.ต. พงษ์ชัย เสาร์จนัทร์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ศรีรัตนะ
ด.ต. ราวี ค าโท ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ศรีรัตนะ
ด.ต. อ านาจ ดวงธนู ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ศรีรัตนะ
จ.ส.ต. สุรชาติ บานออ่น ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ศรีรัตนะ
จ.ส.ต. นที หมูส่ะแก ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ศรีรัตนะ
ส.ต.อ. สิทธชิัย ด ารงค์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ศรีรัตนะ
ส.ต.อ. สุพจน์ พรมสิงห์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ศรีรัตนะ
ส.ต.อ. นวพงษ์ วงษ์ใหญ่ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ศรีรัตนะ
ส.ต.ต. ปรีชา บุญสอน ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ศรีรัตนะ
ส.ต.ต. วฒันา ขนัทะหดั ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ศรีรัตนะ
ส.ต.ต. วชัรพงษ์ ใบนอก ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ศรีรัตนะ
ร.ต.ท. ศศิโยธนิ มเหศักด์ิโสภณ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ศรีรัตนะ
พ.ต.ท. สมใจ กล้วยนิจ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ศรีรัตนะ
ร.ต.อ. วรรธนิติ มวยหมัน่ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ศรีรัตนะ
ด.ต. สมัย ดวงจ าปา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ศรีรัตนะ
พ.ต.อ. จตุรงค์ วงศ์ชัยกติติพร ภ.จว.ศรีสะเกษ อทุุมพรพสัิย
พ.ต.ต. ปรัชญา พลูศรี ภ.จว.ศรีสะเกษ อทุุมพรพสัิย
ร.ต.อ. พทิักษ์ ไชยราช ภ.จว.ศรีสะเกษ อทุุมพรพสัิย
ร.ต.ท. สมประสงค์ ผลแกว้ ภ.จว.ศรีสะเกษ อทุุมพรพสัิย
ร.ต.ท. สมหมาย เพชรสุริยา ภ.จว.ศรีสะเกษ อทุุมพรพสัิย
ร.ต.อ. ประสาร มณีวรรณ ภ.จว.ศรีสะเกษ อทุุมพรพสัิย
ร.ต.ท. เสฏฐวฒิุ จรจรัญ ภ.จว.ศรีสะเกษ อทุุมพรพสัิย
ร.ต.ท. นิติพนัธ ์ อนิทร์จนัทร์ ภ.จว.ศรีสะเกษ อทุุมพรพสัิย
ร.ต.ท. ณัฐชัย ค าภกัดี ภ.จว.ศรีสะเกษ อทุุมพรพสัิย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. จรูญ ศิลาวงค์ ภ.จว.ศรีสะเกษ อทุุมพรพสัิย
ร.ต.ท. หญิง นรินทร์ วงศ์ภกัดี ภ.จว.ศรีสะเกษ อทุุมพรพสัิย
ร.ต.ท. หญิง พนัธมารัตน์ สุดสังข์ ภ.จว.ศรีสะเกษ อทุุมพรพสัิย
ร.ต.ท. ชโยดม ดวงอาจ ภ.จว.ศรีสะเกษ อทุุมพรพสัิย
ร.ต.ท. นันทสาร เพง็พนัธ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ อทุุมพรพสัิย
ร.ต.ท. ทวศัีกด์ิ  ละนิล ภ.จว.ศรีสะเกษ อทุุมพรพสัิย
ร.ต.ท. พลกฤษณ์ อปัมะนัง ภ.จว.ศรีสะเกษ อทุุมพรพสัิย
ร.ต.ท. ถวลิ สายแกว้ ภ.จว.ศรีสะเกษ อทุุมพรพสัิย
ร.ต.ท. ศักด์ิชัย อนุพนัธ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ อทุุมพรพสัิย
ร.ต.ท. ปราโมทย์ อาจโยธา ภ.จว.ศรีสะเกษ อทุุมพรพสัิย
ร.ต.ท. ไพศาล บุระพร ภ.จว.ศรีสะเกษ อทุุมพรพสัิย
ร.ต.ท. สุภาพ ผ่านพนิิจ ภ.จว.ศรีสะเกษ อทุุมพรพสัิย
ร.ต.ท. สมจติร เมืองจนัทร์ ภ.จว.ศรีสะเกษ อทุุมพรพสัิย
ร.ต.ต. ศรุติ มีโชค ภ.จว.ศรีสะเกษ อทุุมพรพสัิย
ร.ต.ต. สุพศิ สมพงษ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ อทุุมพรพสัิย
ร.ต.ต. วรวทิย์ ขอวร ภ.จว.ศรีสะเกษ อทุุมพรพสัิย
ร.ต.ต. เทอดธรรม จอมค าสิงห์ ภ.จว.ศรีสะเกษ อทุุมพรพสัิย
ร.ต.ต. ชวนากร สมสุข ภ.จว.ศรีสะเกษ อทุุมพรพสัิย
ร.ต.ต. สมาน อดทน ภ.จว.ศรีสะเกษ อทุุมพรพสัิย
ด.ต. กติิกรณ์ ไชยสินธ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ อทุุมพรพสัิย
ด.ต. เกยีรติศักด์ิ พละศักด์ิ ภ.จว.ศรีสะเกษ อทุุมพรพสัิย
ด.ต. จกักรี บุตรภกัดีธรรม ภ.จว.ศรีสะเกษ อทุุมพรพสัิย
ด.ต. เจริญ ปะอาว ภ.จว.ศรีสะเกษ อทุุมพรพสัิย
ด.ต. จริศักด์ิ แกว้แสน ภ.จว.ศรีสะเกษ อทุุมพรพสัิย
ด.ต. เจริญศักด์ิ รัชสีห์ ภ.จว.ศรีสะเกษ อทุุมพรพสัิย
ด.ต. ชินวฒัน์ การะเกษ ภ.จว.ศรีสะเกษ อทุุมพรพสัิย
ด.ต. ณรงค์ฤทธิ์ ปรึกษาดี ภ.จว.ศรีสะเกษ อทุุมพรพสัิย
ด.ต. ณรงค์ศักด์ิ เฉลิมศรี ภ.จว.ศรีสะเกษ อทุุมพรพสัิย
ด.ต. ณรงฤทธิ์ สอาดดี ภ.จว.ศรีสะเกษ อทุุมพรพสัิย
ด.ต. ณรงค์ ขนัธบุตร ภ.จว.ศรีสะเกษ อทุุมพรพสัิย
ด.ต. ด ารงค์พล ลูกแกว้ ภ.จว.ศรีสะเกษ อทุุมพรพสัิย
ด.ต. นิยม เมาะราษี ภ.จว.ศรีสะเกษ อทุุมพรพสัิย
ด.ต. นิรันดร์ พนัทร ภ.จว.ศรีสะเกษ อทุุมพรพสัิย
ด.ต. ประจวบ โสภากลุ ภ.จว.ศรีสะเกษ อทุุมพรพสัิย
ด.ต. ประวทิย์ อาสาราช ภ.จว.ศรีสะเกษ อทุุมพรพสัิย
ด.ต. ปราโมทย์ มูลมี ภ.จว.ศรีสะเกษ อทุุมพรพสัิย
ด.ต. พรีะสันต์ ใจดี ภ.จว.ศรีสะเกษ อทุุมพรพสัิย
ด.ต. ภาพพจน์  บัวทองสุขนาที ภ.จว.ศรีสะเกษ อทุุมพรพสัิย
ด.ต. ยทุธศิลป์ เคร่ืองจนัทร์ ภ.จว.ศรีสะเกษ อทุุมพรพสัิย
ด.ต. รชต โดดจนัทึก ภ.จว.ศรีสะเกษ อทุุมพรพสัิย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. อคัรเดช สุดใจ ภ.จว.ศรีสะเกษ อทุุมพรพสัิย
ด.ต. วรนาท นครชัย ภ.จว.ศรีสะเกษ อทุุมพรพสัิย
ด.ต. วเิชียร เลียบสูงเนิน ภ.จว.ศรีสะเกษ อทุุมพรพสัิย
ด.ต. ศศิวฒัน์ กลุมา ภ.จว.ศรีสะเกษ อทุุมพรพสัิย
ด.ต. สมหมาย จนัโท ภ.จว.ศรีสะเกษ อทุุมพรพสัิย
ด.ต. ผ่อง คนสารี ภ.จว.ศรีสะเกษ อทุุมพรพสัิย
ด.ต. สมยศ งามวลัิย ภ.จว.ศรีสะเกษ อทุุมพรพสัิย
ด.ต. สมโภชน์ มูลมี ภ.จว.ศรีสะเกษ อทุุมพรพสัิย
ด.ต. สมัย อนิตะนัย ภ.จว.ศรีสะเกษ อทุุมพรพสัิย
ด.ต. สรรสิทธิ์ ศรีเพญ็ ภ.จว.ศรีสะเกษ อทุุมพรพสัิย
ด.ต. สัญลักษ์ อตุะมะ ภ.จว.ศรีสะเกษ อทุุมพรพสัิย
ด.ต. สาคร ทวอีนิทร์ ภ.จว.ศรีสะเกษ อทุุมพรพสัิย
ด.ต. บุญกา้ว ธรรมนิยม ภ.จว.ศรีสะเกษ อทุุมพรพสัิย
ด.ต. ประมวล แสนค า ภ.จว.ศรีสะเกษ อทุุมพรพสัิย
ด.ต. เจษฎา พทุธอมัพร ภ.จว.ศรีสะเกษ อทุุมพรพสัิย
ด.ต. อวยชัย ศรีบัวบาล ภ.จว.ศรีสะเกษ อทุุมพรพสัิย
ด.ต. อภชิาติ ทองหล่อ ภ.จว.ศรีสะเกษ อทุุมพรพสัิย
ด.ต. สุเทพ สายแกว้ ภ.จว.ศรีสะเกษ อทุุมพรพสัิย
ด.ต. อทุัย สุธร์ี ภ.จว.ศรีสะเกษ อทุุมพรพสัิย
ด.ต. นิคม เสือครบุรี ภ.จว.ศรีสะเกษ อทุุมพรพสัิย
ด.ต. สังเวยีน โคษาราช ภ.จว.ศรีสะเกษ อทุุมพรพสัิย
ด.ต. สัมพนัธ์ แถบชาติ ภ.จว.ศรีสะเกษ อทุุมพรพสัิย
ด.ต. สิทธชิัย เมืองจนัทร์ ภ.จว.ศรีสะเกษ อทุุมพรพสัิย
จ.ส.ต. ณัฐพล บัวพนัธ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ อทุุมพรพสัิย
จ.ส.ต. ราชัน ทองพลิะ ภ.จว.ศรีสะเกษ อทุุมพรพสัิย
ส.ต.อ. เฉลิมรัตน์ นิลโชติ ภ.จว.ศรีสะเกษ อทุุมพรพสัิย
ส.ต.อ. ณัฏฐพฒัน์ สหสัรังษี ภ.จว.ศรีสะเกษ อทุุมพรพสัิย
ส.ต.อ. ยอดพทิักษ์ นรชัย ภ.จว.ศรีสะเกษ อทุุมพรพสัิย
ส.ต.อ. สมโภชน์ โภชนัง ภ.จว.ศรีสะเกษ อทุุมพรพสัิย
ส.ต.อ. อพรัิก เสาร์ศิริ ภ.จว.ศรีสะเกษ อทุุมพรพสัิย
ส.ต.อ. โชคชัย แกว้วงษา ภ.จว.ศรีสะเกษ อทุุมพรพสัิย
ส.ต.อ. วชิิต ภมูิล าเนา ภ.จว.ศรีสะเกษ อทุุมพรพสัิย
ส.ต.ต. บูชา ใจอยู่ ภ.จว.ศรีสะเกษ อทุุมพรพสัิย
ส.ต.ต. ศิวพนัธ์ แสงแกว้ ภ.จว.ศรีสะเกษ อทุุมพรพสัิย
ส.ต.ต. สุริยา ชัยภกัดี ภ.จว.ศรีสะเกษ อทุุมพรพสัิย
ส.ต.ต. สุภี ภกัดี ภ.จว.ศรีสะเกษ อทุุมพรพสัิย
ส.ต.ต. สุรเศรษฐ โสพฒั ภ.จว.ศรีสะเกษ อทุุมพรพสัิย
ส.ต.ต. อดิศักด์ิ ไชยพมิพ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ อทุุมพรพสัิย
พ.ต.อ. กมลวรรธ สุกใส ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ยางชุมน้อย
พ.ต.ท. วษิณุ เรืองศรี ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ยางชุมน้อย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. ราเชนทร์ รัตนโภคาวงศ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ยางชุมน้อย
พ.ต.ท. ยทุธศาสตร์ ลือขจร ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ยางชุมน้อย
พ.ต.ต. ศรานุวฒัน์ จนัดี ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ยางชุมน้อย
ร.ต.ท. ศักด์ิดา เกษาชาติ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ยางชุมน้อย
ร.ต.ท. สุพตัร ชนะกจิ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ยางชุมน้อย
ร.ต.ท. สมร เดือนโชติ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ยางชุมน้อย
ร.ต.ท. จริยทุธ ราชปัก ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ยางชุมน้อย
ร.ต.ท. วชิรวทิย์ โพธิ์พรม ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ยางชุมน้อย
ร.ต.ท. วชัระ ค าลือไชย ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ยางชุมน้อย
ร.ต.ท. สุรินทร เกยมาศ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ยางชุมน้อย
ร.ต.ท. วบิูลย์ สุตนนท์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ยางชุมน้อย
ร.ต.ท. ชูชีพ เมฆฉา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ยางชุมน้อย
ร.ต.ท. ประหยดัทรัพย์ แกว้วงศา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ยางชุมน้อย
ร.ต.ท. เสน่ห์ สิทธโิสม ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ยางชุมน้อย
ร.ต.ท. นิวติั ฆารเรือง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ยางชุมน้อย
ร.ต.ท. สรรเสริญ สารศรี ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ยางชุมน้อย
ร.ต.ต. ไชยา ศรีไสย ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ยางชุมน้อย
ร.ต.ต. มานิตย์ มณฑาจนัทร์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ยางชุมน้อย
ร.ต.ต. ทองใส ปะมา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ยางชุมน้อย
ด.ต. ราชศักด์ิ แกว้พวง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ยางชุมน้อย
ด.ต. ทวี บุตรไธสง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ยางชุมน้อย
ด.ต. เสรี กนัหาสุข ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ยางชุมน้อย
ด.ต. สวสัด์ิ อารีย์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ยางชุมน้อย
ด.ต. สมบูรณ์ เยน็ใจ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ยางชุมน้อย
ด.ต. ประเสริฐ ส่งสุข ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ยางชุมน้อย
ด.ต. ภชุงค์ ศรีบุญเรือง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ยางชุมน้อย
ด.ต. ธนยศ เจริญ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ยางชุมน้อย
ด.ต. นครไทย อนันทวรรณ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ยางชุมน้อย
ด.ต. ปราโมทย์ ทองโพธิ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ยางชุมน้อย
ด.ต. ยรุชัย สุริโย ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ยางชุมน้อย
ด.ต. ศิริชัย เสาเวยีง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ยางชุมน้อย
ด.ต. สิทธพิงษ์ บานชื่น ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ยางชุมน้อย
ด.ต. ชาติฉกาจ การถาง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ยางชุมน้อย
ด.ต. บงกช สิทธวิงศ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ยางชุมน้อย
 ด.ต.หญิง อจัฉราวดี โพธิ์จนัทร์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ยางชุมน้อย
ด.ต. ประสพ สุวรรณหงษ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ยางชุมน้อย
ด.ต. วนิัย องัคะสี ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ยางชุมน้อย
ด.ต. จกัเรศฐ์ ยามรัมย์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ยางชุมน้อย
ด.ต. วสิษฐ สายพนิิจ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ยางชุมน้อย
ด.ต. สมชาย ทองอนิทร์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ยางชุมน้อย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สมร ฤกษ์ยาม ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ยางชุมน้อย
ด.ต. ค าพนัธ์ ทบนา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ยางชุมน้อย
ด.ต. อรุชา สีหะวงษ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ยางชุมน้อย
ด.ต. สนัน่ พมิพบ์อลล์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ยางชุมน้อย
ด.ต. ศรนรินทร์ ทองทับ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ยางชุมน้อย
ด.ต. รังสรรค์ สมใจ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ยางชุมน้อย
ด.ต. สมชาย แซ่กระโทก ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ยางชุมน้อย
ด.ต. ทวชิ ศรีเลิศ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ยางชุมน้อย
ด.ต. อสิรา จารุวงศ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ยางชุมน้อย
จ.ส.ต. วสูิตร เสาเวยีง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ยางชุมน้อย
จ.ส.ต. บุญน า รูปสวย ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ยางชุมน้อย
จ.ส.ต. กฤษฎา ค าสิงหห์า ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ยางชุมน้อย
จ.ส.ต. สรศักด์ิ สายแสง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ยางชุมน้อย
จ.ส.ต. เชาวฤทธิ์ ศรีสอน ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ยางชุมน้อย
จ.ส.ต. ธรีะศักด์ิ มงคล ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ยางชุมน้อย
จ.ส.ต. เจษฎา ราชปัก ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ยางชุมน้อย
จ.ส.ต. สังวาล เนาวบุตร ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ยางชุมน้อย
ส.ต.อ. ธรีะยทุธ เสาเสียง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ยางชุมน้อย
ส.ต.ต. เจนณรงค์ อารีย์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ยางชุมน้อย
ส.ต.ต. เชษฐา ทองค า ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ยางชุมน้อย
ด.ต. ธรีะศักด์ิ ไชยสิน ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ยางชุมน้อย
ร.ต.อ. เจษฎาพงค์ ทองแกว้รพพิงษ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ หนองไฮ
พ.ต.ต. อรรณพ มณีวงษ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ หนองไฮ
ร.ต.อ. บุญไทย มุลสุมาลย์ ภ.จว.ศรีสะเกษ หนองไฮ
ร.ต.ท. ปรีชา การัมย์ ภ.จว.ศรีสะเกษ หนองไฮ
ร.ต.ท. กติติวฒัน์ กจิใบ ภ.จว.ศรีสะเกษ หนองไฮ
ร.ต.ท. ศราวธุ วรรณา ภ.จว.ศรีสะเกษ หนองไฮ
ร.ต.ท. สุจนิดา สายจนัทร์ ภ.จว.ศรีสะเกษ หนองไฮ
ร.ต.ท. จรูญ วงศ์กรกจิกลุ ภ.จว.ศรีสะเกษ หนองไฮ
ร.ต.ท. อาคม โพธวิฒัน์ ภ.จว.ศรีสะเกษ หนองไฮ
ร.ต.ต. สมภา ล าพลู ภ.จว.ศรีสะเกษ หนองไฮ
ด.ต. อรรถพล เมธาภทัรกลุ ภ.จว.ศรีสะเกษ หนองไฮ
ด.ต. พรุิณไพ ถามุลเลศ ภ.จว.ศรีสะเกษ หนองไฮ
ด.ต. อคัรพงษ์ ปักการะโถ ภ.จว.ศรีสะเกษ หนองไฮ
ด.ต. สมบัติ สุขโต ภ.จว.ศรีสะเกษ หนองไฮ
ด.ต. ครองศักด์ิ ศรีสวา่ง ภ.จว.ศรีสะเกษ หนองไฮ
ด.ต. ตระกลู ขนัอาษา ภ.จว.ศรีสะเกษ หนองไฮ
ด.ต. เดโชพล นามวงษ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ หนองไฮ
ด.ต. สนธยา คลธา ภ.จว.ศรีสะเกษ หนองไฮ
ด.ต. เทีย่ง พงษ์พมิาย ภ.จว.ศรีสะเกษ หนองไฮ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. จาริวธุ วงษ์บา ภ.จว.ศรีสะเกษ หนองไฮ
ด.ต. ด ารงค์ จนัทร์เกษ ภ.จว.ศรีสะเกษ หนองไฮ
ด.ต. เนติธร จ าปาขดี ภ.จว.ศรีสะเกษ หนองไฮ
ส.ต.อ. อ านวย ทองอนิทร์ ภ.จว.ศรีสะเกษ หนองไฮ
ส.ต.อ. เกรียงไกร ชอบดี ภ.จว.ศรีสะเกษ หนองไฮ
ส.ต.อ. อศัวนิ วรรณทวี ภ.จว.ศรีสะเกษ หนองไฮ
ส.ต.อ. ภาณุพงศ์ วรรณทวี ภ.จว.ศรีสะเกษ หนองไฮ
ส.ต.ต. สมภพ ภญิโยวงษ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ หนองไฮ
พ.ต.อ. เอกชัย ปรัชญาวฒิุรัตน์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ราษีไศล
พ.ต.ท. ประเสริฐ แฟงคล้าย ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ราษีไศล
พ.ต.ท. กติิศักด์ิ กจิภวูดล ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ราษีไศล
พ.ต.ท. กติติศักด์ิ แสงเทพ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ราษีไศล
พ.ต.ท. จรีวฒัน์ นามวชิา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ราษีไศล
พ.ต.ท. ธร์ีวศิษฐ์ ภกัดีดินแดน ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองจนัทร์
พ.ต.ต. ไพฑูรย์ บุญเติม ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ราษีไศล
พ.ต.ต. สมเกยีรติ ศุภศร ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ราษีไศล
ร.ต.อ. อนิรุทธ ทรวงโพธิ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ราษีไศล
ร.ต.อ. สุพล ยาสระคู ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ราษีไศล
ร.ต.ท. สัญชัย จงรักษ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ราษีไศล
ร.ต.ท. สุพลชัย ทองทวี ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ราษีไศล
ร.ต.ท. มิตรไทย วเิศษกจิจา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ราษีไศล
ร.ต.ท. ธนวรรนธ์ พนูทววีรกติต์ิ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ราษีไศล
ร.ต.ท. ธนานันต์ ชมภู ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ราษีไศล
ร.ต.ท. พรพทิักษ์ มุสะกะ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ราษีไศล
ร.ต.ท. สฤษด์ิ ยศค าลือ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ราษีไศล
ร.ต.ท. ทวี ภาษี ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ราษีไศล
ร.ต.ท. ระเบียบ วงสุรินทร์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ราษีไศล
ร.ต.ท. สันติ ออ่นหวาน ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ราษีไศล
ร.ต.ท. วชิัย ธรรมวตัร ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ราษีไศล
ร.ต.ท. เฉลิมชัย สืบเพง็ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ราษีไศล
ร.ต.ท. ไพบูลย์ เหมือนตา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ราษีไศล
ร.ต.ต. คงเดช วรรณเชษฐ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ราษีไศล
ร.ต.ต. โกษา โกษาผล ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ราษีไศล
ร.ต.ต. สมเกยีรติ พงษ์เจี่ย ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ราษีไศล
ร.ต.ต. ชิณภทัร เอื้อกจิ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ราษีไศล
ร.ต.ต. ชัชวาล พรค า ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ราษีไศล
ด.ต. ชาญชัย กะตะศิลาชัย ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ราษีไศล
ด.ต. สุชัย ศรีธรราษฎร์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ราษีไศล
ด.ต. พนัสมัย บัญฑิตธรรม ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ราษีไศล
ด.ต. ชาญณรงค์ สังวรณ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ราษีไศล



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. กติติ รัตนสูรย์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.บึงบูรพ์
ด.ต. สมมาตร จนัท า ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ราษีไศล
ด.ต. อภชิาติ ด่านลี ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ราษีไศล
ด.ต. ไพวลัย์ เถาวก์ลาง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ราษีไศล
ด.ต. ด.ต.ชินรกร วงศ์ขมิน้ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ราษีไศล
ด.ต. วชิัย ค าแสน ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ราษีไศล
ด.ต. สุระชัย นราวงษ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ราษีไศล
ด.ต. พนัธศักด์ิ พืน้พนัธ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ราษีไศล
ด.ต. พสัินต์ สุพอ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ราษีไศล
ด.ต. อทุัย ทิพวนั ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ราษีไศล
ด.ต. มัฆวาน เพยีนอก ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ราษีไศล
ด.ต. วรีะ พนัธง์าม ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ราษีไศล
ด.ต. วริทร์ ศิริมาตย์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ราษีไศล
ด.ต. สมยศ อนิพลิา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ราษีไศล
ด.ต. อดุม ส าสาลี ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ราษีไศล
ด.ต. ทรงศักด์ิ ออ่นหวาน ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ราษีไศล
ด.ต. สมศักด์ิ พราวศรี ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ราษีไศล
ด.ต. สมัย บุดศรี ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ราษีไศล
ด.ต. เชาวลิต หรัิญค า ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ราษีไศล
ด.ต. สัญญาลักษ์ สีนวนจนัทร์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ราษีไศล
ด.ต. สมศักด์ิ คงคูณ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ราษีไศล
ด.ต. สุทิน อุ่นเมือง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ราษีไศล
ด.ต. สุวฒัน์ชัย กตะศิลา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ราษีไศล
ด.ต. ประเสริฐ วงศ์อนันต์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ราษีไศล
ด.ต. จตุรภทัร มณีนิล ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ราษีไศล
ด.ต. วฒิุไกร ไชยหงษ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ราษีไศล
ด.ต. สมภพ คงคูณ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ราษีไศล
ด.ต. ยทุธพล ธรรมบุตร ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ราษีไศล
ด.ต. ประเสริฐ พาที ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ราษีไศล
ด.ต. สมชาย แซ่จงึ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ราษีไศล
ด.ต. สุรินทร์ สอนศรี ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ราษีไศล
ด.ต. สมนึก ค้ าคูณ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ราษีไศล
ด.ต. ชัชวาลย์ แสนโคตร ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ราษีไศล
ด.ต. วรีะ เกษกรณ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ราษีไศล
ด.ต. เสน่ห์ พนัธศ์รี ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ราษีไศล
ด.ต. วสันต์ แสงเพชร ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ราษีไศล
ด.ต. ศิริมงคล ณัฏฐศิริกลุ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ราษีไศล
ด.ต. ชูศักด์ิ วฒันพงศ์เสถยีร ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ราษีไศล
ด.ต. เจริญ พนัธศ์รี ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ราษีไศล
ด.ต. นาย เอกศิริ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ราษีไศล



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ตลิต กมล ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ราษีไศล
ด.ต. พรชัย สังขเ์กดิ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ราษีไศล
ด.ต. นิพน ลาน้ าค า ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ราษีไศล
จ.ส.ต. อภชิัย สิงวสุิด ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ราษีไศล
ส.ต.อ. ตระกลู โพธิ์กิ่ง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ราษีไศล
ส.ต.อ. ศักด์ิศรี ศรีเมือง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ราษีไศล
ส.ต.อ. ประจกัษ์ พนัธุ์ศรีศักด์ิ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ราษีไศล
ส.ต.อ. นพรัตน์ บุญผุย ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ราษีไศล
ส.ต.ต. เสฏฐพงศ์ เสริมนา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ราษีไศล
ส.ต.ต. เสกสรร กรรมจนัทร์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ราษีไศล
ส.ต.ต. ชยนนท์ ม่วงมิตร ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ราษีไศล
ส.ต.ต. กฤษดา ปัดถาดี ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ราษีไศล
ส.ต.ต. วรวชิญ์ กลมเกลียว ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ราษีไศล
ส.ต.ต. ธรรมมุลตรี ถามุลตรี ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ราษีไศล
พ.ต.อ ศิวตัม์ ไมตรีแพน ภ.จว.ศรีสะเกษ ผกก.สส.ภ.จว.ศก.
พ.ต.ท. เอกรัส เพิม่บุญ ภ.จว.ศรีสะเกษ กก.สส.ภ.จว.ศก.
พ.ต.ท. สันติ มีศิริ ภ.จว.ศรีสะเกษ ศิลาลาด
พ.ต.ท. เทวนิทร์ กองพร ภ.จว.ศรีสะเกษ เมืองจนัทร์
พ.ต.ท. ฉตัรพฒัน์ แกว้จนัดี ภ.จว.ศรีสะเกษ กก.สส.ภ.จว.ศก.
พ.ต.ต. นิสิทธิ์ พมิวนั ภ.จว.ศรีสะเกษ กก.สส.ภ.จว.ศก.
พ.ต.ต. ยทุธนา สุขโพธิ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ กก.สส.ภ.จว.ศก.
ร.ต.อ. โชติชัย แดงงาม ภ.จว.ศรีสะเกษ ปรือใหญ่
ร.ต.อ. ประสาร มณีวรรณ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ อทุุมพรพสัิย
ร.ต.อ. ฤทธไิกร คุณพาที ภ.จว.ศรีสะเกษ กก.สส.ภ.จว.ศก.
ร.ต.อ. สุทธพิงษ์ หม่เมือง ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
ร.ต.ท. ไตรภพ มาลีหวล ภ.จว.ศรีสะเกษ กก.สส.ภ.จว.ศก.
ร.ต.ท. มนตรี เพชรจรุงพร ภ.จว.ศรีสะเกษ กก.สส.ภ.จว.ศก.
ร.ต.ท. เสรี เกษศิริ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภสิูงห์
ร.ต.ท. ก าพล บัวจนัทร์ ภ.จว.ศรีสะเกษ กก.สส.ภ.จว.ศก.
ร.ต.ท. กฤษฎา มีรินทะ ภ.จว.ศรีสะเกษ กก.สส.ภ.จว.ศก.
ร.ต.ท. ชาตรี ไชยชนะ ภ.จว.ศรีสะเกษ ไพร
ร.ต.ต. จรัิฏฐ์ สีจนัทร์เคน ภ.จว.ศรีสะเกษ กก.สส.ภ.จว.ศก.
ร.ต.ท. กฤตภาส วรรณทอง ภ.จว.ศรีสะเกษ กก.สส.ภ.จว.ศก.
ร.ต.ต. สุพล จติร์พมิาย ภ.จว.ศรีสะเกษ กก.สส.ภ.จว.ศก.
ด.ต. สุวทิย์ สมานสิทธิ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ กก.สส.ภ.จว.ศก.
ด.ต. ประสิทธิ์ สีดาชมพู ภ.จว.ศรีสะเกษ กก.สส.ภ.จว.ศก.
ด.ต. นิพนธ์ พานิคม ภ.จว.ศรีสะเกษ กก.สส.ภ.จว.ศก.
ด.ต. สมบัติ ยนจอหอ ภ.จว.ศรีสะเกษ กก.สส.ภ.จว.ศก.
ด.ต. ทองอทิธพิล โพยนอก ภ.จว.ศรีสะเกษ กก.สส.ภ.จว.ศก.
ด.ต. สันติภาพ ประณมศรี ภ.จว.ศรีสะเกษ กก.สส.ภ.จว.ศก.



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. พชิัย ชูพนัธ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ กก.สส.ภ.จว.ศก.
ด.ต. อนุวตัร ศรีอ านาจ ภ.จว.ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ
ด.ต. ไพบูลย์ บุญน า ภ.จว.ศรีสะเกษ กก.สส.ภ.จว.ศก.
ด.ต. สามาศ พชัรพงศ์พนัธ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ กก.สส.ภ.จว.ศก.
ด.ต. ศักด์ิดา ทองเพช็ร ภ.จว.ศรีสะเกษ กก.สส.ภ.จว.ศก.
ด.ต. เสรี ชาญชิตร ภ.จว.ศรีสะเกษ กก.สส.ภ.จว.ศก.
ด.ต. รัตนบุรี สีโยที ภ.จว.ศรีสะเกษ กก.สส.ภ.จว.ศก.
ด.ต. สยาม หยุวนั ภ.จว.ศรีสะเกษ กก.สส.ภ.จว.ศก.
ด.ต. สิทธศัิกด์ิ บุญรินทร์ ภ.จว.ศรีสะเกษ กก.สส.ภ.จว.ศก.
ด.ต. อรุณ ไกรศร ภ.จว.ศรีสะเกษ กก.สส.ภ.จว.ศก.
ด.ต. สราวธุ จงูวงศ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ กก.สส.ภ.จว.ศก.
ด.ต. ขนัติญากร นวลสาย ภ.จว.ศรีสะเกษ กก.สส.ภ.จว.ศก.
ด.ต. ยทุธพงษ์ รัตนสงคราม ภ.จว.ศรีสะเกษ กก.สส.ภ.จว.ศก.
ด.ต. พนัส วงศ์ศิริ ภ.จว.ศรีสะเกษ กก.สส.ภ.จว.ศก.
ด.ต. สัมพนัธ์ ชูหา ภ.จว.ศรีสะเกษ กก.สส.ภ.จว.ศก.
ด.ต. สุทธนิันท์ ขวญัยนื ภ.จว.ศรีสะเกษ กก.สส.ภ.จว.ศก.
ด.ต. สุรมนตรี สุนเวยีง ภ.จว.ศรีสะเกษ กก.สส.ภ.จว.ศก.
ด.ต. วทิยา บุตรวงษ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ กก.สส.ภ.จว.ศก.
ด.ต. อนัน กานสันเทียะ ภ.จว.ศรีสะเกษ กก.สส.ภ.จว.ศก.
ด.ต. สมศักด์ิ สุดเต้ ภ.จว.ศรีสะเกษ กก.สส.ภ.จว.ศก.
ด.ต. เกรียงศักด์ิ สิมศรี ภ.จว.ศรีสะเกษ กก.สส.ภ.จว.ศก.
ด.ต. จนัทร์ศรี วงศ์พทิักษ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ กก.สส.ภ.จว.ศก.
ด.ต. พงษ์สันห์ แสงยา ภ.จว.ศรีสะเกษ กก.สส.ภ.จว.ศก.
ด.ต. ดวงพร ทองสูบ ภ.จว.ศรีสะเกษ กก.สส.ภ.จว.ศก.
ด.ต. พงษ์สกรณ์ จนัทร ภ.จว.ศรีสะเกษ กก.สส.ภ.จว.ศก.
ด.ต. เชิดชนม์ บุญมาก ภ.จว.ศรีสะเกษ กก.สส.ภ.จว.ศก.
ด.ต. เสนาะ บูชาธรรม ภ.จว.ศรีสะเกษ กก.สส.ภ.จว.ศก.
จ.ส.ต. วรพล หนองหวา้ ภ.จว.ศรีสะเกษ กก.สส.ภ.จว.ศก.
จ.ส.ต. ไพศาล หาญนอก ภ.จว.ศรีสะเกษ กก.สส.ภ.จว.ศก.
จ.ส.ต. จกัร์เพชร โสนาง ภ.จว.ศรีสะเกษ กก.สส.ภ.จว.ศก.
จ.ส.ต. เกรียงศักด์ิ ขนัแกว้ ภ.จว.ศรีสะเกษ กก.สส.ภ.จว.ศก.
จ.ส.ต. ส าเภา ทองค า ภ.จว.ศรีสะเกษ กก.สส.ภ.จว.ศก.
จ.ส.ต. ฐิติพงศ์ พนัธนาม ภ.จว.ศรีสะเกษ กก.สส.ภ.จว.ศก.
ส.ต.อ. อาทิตย์ นิยม ภ.จว.ศรีสะเกษ กก.สส.ภ.จว.ศก.
ส.ต.อ. เพชรปฐพี พงศ์พรีะพล ภ.จว.ศรีสะเกษ กก.สส.ภ.จว.ศก.
ส.ต.อ. ปรีชา หอมจนัทร์ ภ.จว.ศรีสะเกษ กก.สส.ภ.จว.ศก.
ส.ต.อ. เดชา แตะต้อง ภ.จว.ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ
ส.ต.อ. อนุพงษ์ ศรีจกัร์ ภ.จว.ศรีสะเกษ กก.สส.ภ.จว.ศก.
ส.ต.ต. วชัรพงษ์ เพยีสุระ ภ.จว.ศรีสะเกษ ศิลาลาด
พ.ต.ท. ณัฐพงษ์ อนิทรลักาณ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.วงัหนิ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ต สมัย ค าตัน ภ.จว.ศรีสะเกษ "
พ.ต.ท. กติติกร ชูก าแพง ภ.จว.ศรีสะเกษ "
พ.ต.ท. ภาคภมูิ ค ารังษี ภ.จว.ศรีสะเกษ "
ร.ต.ท. สุภาพ ธงภกัด์ิ ภ.จว.ศรีสะเกษ "
ร.ต.ท. วรีะสิทธิ์ อปุฮาด ภ.จว.ศรีสะเกษ "
ร.ต.ท. ประมูล มณีนิล ภ.จว.ศรีสะเกษ "
ร.ต.อ. สหภพ นราพนัธ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ "
ร.ต.ท. คัมภร์ี บัวจมู ภ.จว.ศรีสะเกษ "
ร.ต.ท. กฤตยศพล ศรีสุขเจริญสกลุ ภ.จว.ศรีสะเกษ "
ร.ต.ท. จรัญ อตุสาหะ ภ.จว.ศรีสะเกษ "
ร.ต.ท. สนิท จนัทมาศ ภ.จว.ศรีสะเกษ "
ร.ต.ท. วรพงศ์ ธรีะวฒันศักด์ิ ภ.จว.ศรีสะเกษ "
ร.ต.ท. เกษม สุขเกษม ภ.จว.ศรีสะเกษ "
ร.ต.ต. นิคม นันเจริญ ภ.จว.ศรีสะเกษ "
ร.ต.ต. มนตรี แสนศิริลานนท์ ภ.จว.ศรีสะเกษ "
ร.ต.ต. วรสิทธิ์ เทีย่งธรรม ภ.จว.ศรีสะเกษ "
ด.ต. ปรีชา เสาวงั ภ.จว.ศรีสะเกษ "
ด.ต. มานพ สมาน ภ.จว.ศรีสะเกษ "
ด.ต. ประชุม สิงหสิ์ทธิ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ "
ด.ต. เทิดพล ระยบัศรี ภ.จว.ศรีสะเกษ "
ด.ต. ไพบูรณ์ ช านาญ ภ.จว.ศรีสะเกษ "
ด.ต. สุชิน ทานกระโทก ภ.จว.ศรีสะเกษ "
ด.ต. วเิศษ ส าเภา ภ.จว.ศรีสะเกษ "
ด.ต. อวยชัย พลแสง ภ.จว.ศรีสะเกษ "
ด.ต. สมยศ ชูคันหอม ภ.จว.ศรีสะเกษ "
ด.ต. ยงค์ยทุธ ยาหมืน่ไว ภ.จว.ศรีสะเกษ "
ด.ต. ประเสริฐ ทองเทพ ภ.จว.ศรีสะเกษ "
ด.ต. บรรยาย เครือพนัธ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ "
ด.ต. สมชาย มูลจดั ภ.จว.ศรีสะเกษ "
ด.ต. ศุภชัย จนัทรส ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.วงัหนิ
ด.ต. วเิชียร สิทธสิาร ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.วงัหนิ
ด.ต. สมศักด์ิ สุทารส ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.วงัหนิ
ด.ต. ประกาศ ถาวกิลุ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.วงัหนิ
ด.ต. ประสิทธิ์ ศรีบุญเรือง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.วงัหนิ
ด.ต. มนเทียร ชาญชิตร ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.วงัหนิ
ด.ต. วชิัย สารพล ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.วงัหนิ
ด.ต. ประยรู ออ่นค า ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.วงัหนิ
ด.ต. สุรเหวยีน นาจ าปา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.วงัหนิ
ด.ต. ธรีภทัร จนัทะเสน ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.วงัหนิ
ส.ต.อ. ธรีะศักด์ิ กอ้นฝ้าย ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.วงัหนิ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.อ. ราเมศวร์ เลขาตระกลู ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.วงัหนิ
ส.ต.ต. ทวชีัย พฒุพนัธ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.วงัหนิ
ส.ต.ต. อนุชิต สายเคน ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.วงัหนิ
ส.ต.ต. ธวชัชัย พละขนัธ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.วงัหนิ
ส.ต.ต. อนุรักษ์ ดวนใหญ่ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.วงัหนิ
ร.ต.ท. เกษมศิษฐ์ ปะตาทะยงั ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.วงัหนิ
ด.ต. กติติศักด์ิ ไชยศรีษะ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.วงัหนิ
ด.ต. ชัยนคร เมฆเสน ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.วงัหนิ
ด.ต. เด่น บุรกรณ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.วงัหนิ
ด.ต. วนัชัย ศรีนอก ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.วงัหนิ
ด.ต. วสูิตร จนัทพนัธ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
ส.ต.ต. ส าราญศักด์ิ บุญรวม ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
ร.ต.อ. ณัฐสิทธิ์ บัวจมู ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
ด.ต. บุญเชิด แขง็ขนั ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
ด.ต. เอกชัย สายบุปผา ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
จ.ส.ต. ทรงพล สุวรรณประดิษฐ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
ด.ต. เสกสรรค์ มาพงษ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
ร.ต.ท. ปรีดา กลุศิโรรัตน์ ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
จ.ส.ต. ณัฐวฒิุ สีไม่นาม ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
ด.ต. ธ ารงรัฐ ณ อบุล ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
ด.ต. จกัรินทร์ ยอดยาน ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
ร.ต.ต. สมเดช เพชรนาวี ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
ด.ต. ธรีพงศ์ แกว้ศรีนนท์ ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
ด.ต. องักรู พมิโคตร ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
ร.ต.อ. สุทธพิงษ์ หม่เมือง ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
ส.ต.อ. ณัฐวฒิุ จนัทร์เกษ ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
ด.ต. รพพีงศ์ พนัธว์ไิล ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
ร.ต.ท. บัวกนั แกว้ศรีนนท์ ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
ด.ต. ไพรัตน์ เตชะนัง ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
ด.ต. ไพฑูรย์ บุญน า ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
ด.ต. เกยีรติพนัธ์ พนัธว์ไิล ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
ร.ต.ท. สถติย์ มนัส ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
พ.ต.อ. อดุร มณีสาย ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
ส.ต.อ. วรวฒิุ จนัทะวงษ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
พ.ต.ท. คมกริช ขวญัใจสกลุ ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
ด.ต. วนัสนันต์ พละศักด์ิ ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
ด.ต. มิตรชาย ส่งสุข ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
ร.ต.ท. สถติย์ พละศักด์ิ ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
ด.ต. รังสี สามสี ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
ด.ต. ชาญชัย บรรเทพ ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สุนัน เกษศิริ ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
ร.ต.ท. วรีศักด์ิ สู่สุข ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
ด.ต. สมคิด สุทธาบุญ ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
ด.ต. ณรงค์ฤทธิ์ อรัญถติย์ ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
ร.ต.ต. วนัชัย แกว้ศรีนนท์ ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
ส.ต.ต. วรวทิย์ สุขเฉลิม ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
ด.ต. สุรพล เวยีงค า ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
ด.ต. ยทุธนา ล้อมพรม ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
ด.ต. สุรดิษฐ์ แสนสุข ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
ด.ต. นนทศักด์ิ นนทศิลา ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
ด.ต. ขจรศักด์ิ เยนิสูงเนิน ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
ด.ต. นนท์ปวธิ สุขอว้น ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
ด.ต. ทวศัีกด์ิ โทลา ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
ด.ต. พรีพฒัน์ บัวจมู ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
ด.ต. พนัธุ์เลิศ โพธิ์พุม่ ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
ร.ต.ท. นพรุจ บุญฤทธิ์ปรีดา ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
ร.ต.ต. จติตรี นพศรี ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
ด.ต. นิวฒัน์ ไกรษี ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
ด.ต. สมาธิ ช่วงส าโรง ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
ด.ต. ธวชั ประสังติโย ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
ด.ต. บัณฑิต คุ้มสุวรรณ ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
ด.ต. มังกร เครือบุตร ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
พ.ต.ต. ภริมย์ ยศอาลัย ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
ด.ต. ตรีศักด์ิ อนิตะนัย ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
จ.ส.ต. อาทิตย์ ประดิษฐศิลป์ ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
ส.ต.อ. ณัฐพงษ์ ส าเภานนท์ ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
พ.ต.ท. ณัฐพงษ์ พรมไพร ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
ส.ต.ต. เศรษฐ์ศรัญ พนัธนู ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
ด.ต. สังเวยีน เลิศศรี ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
ด.ต. ประสงค์ หวงัชมกลาง ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
ส.ต.อ. การัณยภาส พงษ์เกษ ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
ร.ต.ท. ด ารงค์ เหรียญตะคุ ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
ด.ต. สุรพล ศรเพช็ร ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
ด.ต. ชิดวงศ์ ชิณวงศ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
ร.ต.ท. สังสรรค์ บุปผาถา ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
ร.ต.ต. ธรรมศักด์ิ ยา่งเยื้อง ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
ด.ต. ประกอบ ช่างแกว้ ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
พ.ต.ต. สมาน แสงทอง ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
ด.ต. วชิัย บัวรัตน์ ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
ส.ต.ต. วรายทุธ สายสิงห์ ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. อ านวย บัวหอม ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
ด.ต. สมหมาย พมิพร ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
ด.ต. สนอง โฮมหุม้แกว้ ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
ด.ต. ราชันย์ รันทม ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
ด.ต. มานพ ชูอาวธุ ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
ร.ต.ท. ยง ค าสาริรักษ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
ด.ต. มนต์ชัย สมลือแสน ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
ด.ต. ประธาน หนูพฒัน์ ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
ด.ต. วชิรสรณ์ บุญน า ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
ด.ต. ชาติ พโยหา ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
จ.ส.ต. ปัณณทัต กิ่งวงษา ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
ด.ต. วนิัย ชมสูงเนิน ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
จ.ส.ต. ปริญญา ตามบุญ ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
ร.ต.ต. นิรันดร์ ทานะ ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
ด.ต. อนวชั ทองศรี ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
ด.ต. จารึก เผ่าภรีู ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
พ.ต.ท. ธชัพงษ์ พรหมมา ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
ด.ต. อทุัย สอนหอม ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
ด.ต. จริาวฒิุ มนพรมมา ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
ร.ต.อ. อ านวย นันทา ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
ร.ต.อ. อาทิตยอ์ทุัย ทองศรี ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
ด.ต. ก าธร เขยีวออ่น ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
ด.ต. สุชาติ พนัเทศ ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
ด.ต. ธนพศ ค าชาลี ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
ร.ต.ท. บุญลักษณ์ เหล่ียมแกว้ ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
ด.ต. วภิากร เธยีรวรรณ ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
ด.ต. สวา่งวงศ์ อมัภรัตน์ ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
ร.ต.ท. สมชาย นาสูงชน ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
ด.ต. กริชเพชร ทองสุ ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
ร.ต.ต. ไชยา ทางทอง ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
ด.ต. ชูชาติ สิมณี ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
ด.ต. เปรียว เอกบัว ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
ด.ต. สมพร ดาดวง ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
ด.ต. จรูญ สาโสธร ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
ส.ต.อ. ธนกฤต กนันิดา ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
ด.ต. อนันท์ ศรีโคตร ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
ด.ต. มานิต บัวลา ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
ด.ต. สมชัย ศรีแกว้ ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
ด.ต. ไชยา สุขหล้า ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
ร.ต.ท. สุริยนต์ ผลภญิโญ ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. เทอดชัย เครืออาจ ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
ร.ต.ต. ทนงศักด์ิ กลัยาโพธิ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
ด.ต. สุริยา ทองสุ ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
ร.ต.ท. โกมล นนทา ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
ร.ต.ท. ทวศัีกด์ิ จนัทรง ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
ร.ต.ท. ไสว อสิพงศษ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
ร.ต.ท. อทุิศ อยู่ยงั ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
พ.ต.อ. อภรัิฐ ค าหอม ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขนุหาญ
พ.ต.ท. สังวาล รางสถติย์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขนุหาญ
พ.ต.ท. เมฆนิทร์ พรหมทา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขนุหาญ
พ.ต.ท. กฤษกร หานุสิงห์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขนุหาญ
พ.ต.ต. สุพติ ทองทิพย์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขนุหาญ
ร.ต.ท. นิติรัฐ โพธสิาร ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขนุหาญ
ร.ต.ท. วนัชัย สายจนัทร์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขนุหาญ
ร.ต.ท. เฉลิมชัย ดวนใหญ่ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขนุหาญ
ร.ต.ท. พฒันา สุขเกษม ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขนุหาญ
ร.ต.ท. บุญลาน สุมังคะ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขนุหาญ
ร.ต.ท. โชติวชัริศ สะอาด ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขนุหาญ
ร.ต.ท. อดุร การุณ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขนุหาญ
ร.ต.ท. เอก ปัญญา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขนุหาญ
ร.ต.ท. ธราวฒัน์ เครือมา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขนุหาญ
ร.ต.ท. สมัย พทิักษ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขนุหาญ
ร.ต.ท. วนัชัย บุญทะมาตย์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขนุหาญ
ร.ต.ท. ชาตรี มณีบุญ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขนุหาญ
ร.ต.ท. สวาท คันทจติร ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขนุหาญ
ร.ต.ต. เสรี สะเดา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขนุหาญ
ร.ต.ท. ถาวร จนัคามิ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขนุหาญ
ร.ต.ท. จารุศักด์ิ บุตรเวยีงพนัธ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขนุหาญ
ร.ต.ท. จนัดี เมืองแวง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขนุหาญ
ร.ต.ท. กติติศักด์ิ ชาวเชียงตุง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขนุหาญ
ร.ต.ท. รุ่งโรจน์ ผิวทอง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขนุหาญ
ร.ต.ท. ธรรมสันต์ สุรวทิย์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขนุหาญ
ร.ต.ท. ทวศิีลป์ ประจนัตะเสน ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขนุหาญ
ร.ต.ท. ไพฑูรย์ ปราณีต ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขนุหาญ
ร.ต.ท. อมรพมิาล พนัธลีุ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขนุหาญ
ร.ต.ท. พฒน จงดี ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขนุหาญ
ร.ต.ต. สุวฒัน์ สารพฒัน์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขนุหาญ
ร.ต.ต. ประกวด ฤทธี ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขนุหาญ
ร.ต.ต. พงษ์สุวรรณ จอมสวา่ง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขนุหาญ
ร.ต.ต. บุญเรือง เขม็มะลัง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขนุหาญ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. ชาญชัย ปรีชาเสถยีร ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขนุหาญ
ร.ต.ต. พรมงคล สีใส ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขนุหาญ
ด.ต. สุมงคล ชูเชื้อ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขนุหาญ
ด.ต. วรรณศาสตร์ มงคลธนกติต์ิ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขนุหาญ
ด.ต. เอกชัย ศรีภกัด์ิ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขนุหาญ
ด.ต. กรกฎ เสง่ียมศักด์ิ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขนุหาญ
ด.ต. สุรพล สิงหห์าสน์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขนุหาญ
ด.ต. ไพบูลย์ วงศ์ตลาด ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขนุหาญ
ด.ต. ชิตณรงค์ ชัยเหลา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขนุหาญ
ด.ต. ปริมาณ แกว้นรา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขนุหาญ
ด.ต. วษิณุ เตชะวนัโต ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขนุหาญ
ด.ต. บรรเทิง นาคสด ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขนุหาญ
ด.ต. ทนงศักด์ิ สิทธพินัธุ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขนุหาญ
ด.ต. ปรีชา งามโสภาพ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขนุหาญ
ด.ต. บัณฑิต เบียดนอก ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขนุหาญ
ด.ต. ยงยทุธ ไชยโชติ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขนุหาญ
ด.ต. เพช็รดนัย ศิริรัตน์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขนุหาญ
ด.ต. กรีติศักด์ิ มงคลธนกติต์ิ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขนุหาญ
ด.ต. ชูกจิ แกว้แสง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขนุหาญ
ด.ต. อดุมศักด์ิ ปรางศรี ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขนุหาญ
ด.ต. อดิพงษ์ สุภาพ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขนุหาญ
ด.ต. เทศา ใจมล ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขนุหาญ
ด.ต. ไพจติร บัวพนัธ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขนุหาญ
ด.ต. วเิชียร ดาวงษ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขนุหาญ
ด.ต. จ าเนียร เนียมพนัธ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขนุหาญ
ด.ต. สมมารถ สินศิริ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขนุหาญ
ด.ต. สุพศิ เทาศิริ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขนุหาญ
ด.ต. วนัชัย บุตรศรี ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขนุหาญ
ด.ต. นนท์ อกัษร ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขนุหาญ
ด.ต. ชัยประสิทธิ์ สุขศรี ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขนุหาญ
ด.ต. พสิวง บุญสูง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขนุหาญ
ด.ต. วนัเพญ็ พนจะโป๊ะ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขนุหาญ
ด.ต. กติติพงษ์ สิงหแ์กว้ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขนุหาญ
ด.ต. ธนกฤษ บุญเฟรือง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขนุหาญ
ด.ต. ธนกร ศรีทอง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขนุหาญ
ด.ต. วชิาญ บุญเฟรือง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขนุหาญ
ด.ต. สัญญา เนาวศ์รีสอน ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขนุหาญ
ด.ต. บรรจง ทรงประโคน ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขนุหาญ
ด.ต. จตุรเดช พมิพอ์กัษร ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขนุหาญ
ด.ต. ประวทิย์ เหมือนมาตย์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขนุหาญ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ธรีะวฒัน์ เจนประโคน ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขนุหาญ
ด.ต. สายยนั พวงกระโทก ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขนุหาญ
จ.ส.ต. อารันด์ ค าพริาช ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขนุหาญ
จ.ส.ต. อมร ศิรินาม ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขนุหาญ
จ.ส.ต. ธวชัชัย สายทอง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขนุหาญ
จ.ส.ต. บุญประกอบ ถาสกลุ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขนุหาญ
ส.ต.อ. อาณัติ สุดาชาติ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขนุหาญ
ส.ต.อ. เอกราช สวา่งจติร ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขนุหาญ
ส.ต.อ. อทุร วารินทร์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขนุหาญ
ส.ต.อ. กฤษชานนท์ มิง่บุญ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขนุหาญ
ส.ต.อ. อรรคผล ผิวละมัย ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขนุหาญ
ส.ต.อ. อลงกรณ์ จ านง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขนุหาญ
ส.ต..อ กติติศักด์ิ ทีฆะนาม ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขนุหาญ
ส.ต.ต. สมภพ นิลสุข ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขนุหาญ
ส.ต.ต. ณรงค์ฤทธิ์ สายจนัทร์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขนุหาญ
ส.ต.ต. จริายุ ศรีบ ารุง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขนุหาญ
ส.ต.ต. อนุวฒัน์ สีลาเสร็จ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขนุหาญ
ส.ต.ต. พฒิุพงศ์ พจน์ปริญญา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขนุหาญ
ร.ต.อ. สมเดช ไชยเทพ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขนุหาญ
ร.ต.อ. วทิยา นามสมบูรณ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขนุหาญ
ด.ต. โรมรัญ พรมประดิษฐ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ขนุหาญ
พ.ต.ท. อดิศักด์ิ จนัทร์สอน ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.จะกง
พ.ต.ท. วชัรินทร์ สืบสา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.จะกง
พ.ต.ท. วชิา ศรีมารักษ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.จะกง
พ.ต.ท. ดุสิต พลูสุข ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.จะกง
ร.ต.ท. ชยาพล นามสุวรรณ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.จะกง
ร.ต.ท. เอกภมูิ พลศักด์ิ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.จะกง
ร.ต.ท. บัญชา เกดิกล้า ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.จะกง
ร.ต.ท. วชัรวทิย์ เภาแกว้ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.จะกง
ร.ต.อ. สุพนิ อนิตะนัย ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.จะกง
ร.ต.ท. พชิยพงศ์ สรงแกว้ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.จะกง
ร.ต.ต. วรีะ จนัทร์เพง็ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.จะกง
ร.ต.ต. ประพล พนัธเสน ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.จะกง
ร.ต.ต. ประไทย สายสุข ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.จะกง
ร.ต.ต. สมยชาย สุทธะมี ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.จะกง
ด.ต. ค าผัด เบญพรม ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.จะกง
ส.ต.อ. สุนันท์ รัตนวนั ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.จะกง
ส.ต.ต. อนุพงศ์ พลีดี ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.จะกง
ด.ต. สมชาย ปุยะติ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.จะกง
ด.ต. ปราโมทย์ แขมค า ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.จะกง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ระวี สายเสมา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.จะกง
ส.ต.อ. พสักร พลูสุขกนกกลุ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.จะกง
ส.ต.ต. กติติพงษ์ กลมเกลียว ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.จะกง
ส.ต.อ. ธนานุวฒัน์ ค าเกิ่ง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.จะกง
ส.ต.อ. อสิระพงษ์ สืบบุญมา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.จะกง
ส.ต.ต. อโนทัย ผิวเงิน ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.จะกง
ด.ต. วรัิตน์ มีพนัธ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.จะกง
ด.ต. สมบัติ ลาภสาร ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.จะกง
ด.ต. กณวรรธน์ สีสุใบ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.จะกง
ส.ต.อ. กติติพงษ์ เหล่าธง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.จะกง
ส.ต.ต. อนุพงษ์ อุ่นศรี ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.จะกง
ส.ต.ต. เกยีรติศักด์ิ นารี ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.จะกง
พ.ต.อ. ฉตัรชัย ทรัพยสุ์จริต ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เบญจลักษ์
พ.ต.ท. พยนต์ ศิริวฒิุ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เบญจลักษ์
พ.ต.ท. คมสัน ทันนา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เบญจลักษ์
พ.ต.ท. อคัรพงษ์ สอนสุภาพ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เบญจลักษ์
พ.ต.ท. พงศกร จมูศิลป์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เบญจลักษ์
พ.ต.ท. ธนวฒัน์ บุญน า ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เบญจลักษ์
ร.ต.อ. มุกดา เมธปีัญญากลุ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เบญจลักษ์
ร.ต.ท. นิคม ยวุะบุตร ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เบญจลักษ์
ร.ต.ท. เกรียงศักด์ิ ภมรจนัทร์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เบญจลักษ์
ร.ต.ท.หญิง จนัหอม สมภาวะ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เบญจลักษ์
ร.ต.ท. สุชาญ ประดับศรี ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เบญจลักษ์
ร.ต.ท. ศรพชิัย จนัทร์ทิพย์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เบญจลักษ์
ร.ต.ท. เสมียน สีหวงษ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เบญจลักษ์
ร.ต.ท. ชาญศิลป์ พลุิน ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เบญจลักษ์
ร.ต.ท. สุเวช ลุนไธสง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เบญจลักษ์
ร.ต.ท. เลิศวรรธน์ สุมาพนัธ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เบญจลักษ์
ร.ต.ท. สมาน ร่วมกศุล ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เบญจลักษ์
ร.ต.ท. พล กดุแถลง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เบญจลักษ์
ร.ต.ต. ส าเนียง เสียงหวาน ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เบญจลักษ์
ร.ต.ต. ทองหล่อ ศิลาทะเล ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เบญจลักษ์
ร.ต.ต. จ าเริญ สุขแสวง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เบญจลักษ์
ร.ต.ต. อภยั จนัทนิตย์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เบญจลักษ์
ร.ต.ต. ประสิทธิ์ ดารุณศิลป์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เบญจลักษ์
ด.ต. สมหมาย กล้าหาญ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เบญจลักษ์
ด.ต. มานิตย์ เวชกามา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เบญจลักษ์
ด.ต. ชัยชนะ วนัดี ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เบญจลักษ์
ด.ต. มหรรณพ ทองลือ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เบญจลักษ์
ด.ต. พนิิจ อมัภรัตน์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เบญจลักษ์



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. เอี่ยมศักด์ิ ตงแกว้ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เบญจลักษ์
ด.ต. นพดล สีเหลือง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เบญจลักษ์
ด.ต. บรรจง หารเตชะ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เบญจลักษ์
ด.ต. เฉลิมพล แกว้มงคล ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เบญจลักษ์
ด.ต. ทินกร สุริโย ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เบญจลักษ์
ด.ต. คมจกัร์ อมรศิลป์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เบญจลักษ์
ด.ต. ประสิทธิ์ ศรีนอก ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เบญจลักษ์
ด.ต. เถลิง จนัทร์เหลือง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เบญจลักษ์
ด.ต. ชาลี อนิทร์สอน ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เบญจลักษ์
ด.ต. เสถยีร ทองออ่น ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เบญจลักษ์
ด.ต. วรีะศักด์ิ ศรีค า ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เบญจลักษ์
ด.ต.หญิง สุจติตา ศรีค า ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เบญจลักษ์
ด.ต. พรีพล ชนิดพนัธ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เบญจลักษ์
ด.ต. บุญยงั สะอาด ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เบญจลักษ์
ด.ต. ศุภกร พรหมดี ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เบญจลักษ์
ด.ต. สุริยา สมปาน ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เบญจลักษ์
ด.ต. อ านวย ผาแกว้ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เบญจลักษ์
ด.ต. ปรุงศักด์ิ สุขผล ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เบญจลักษ์
ด.ต. วชัริศ แสนบุญ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เบญจลักษ์
ด.ต. นิยม วอทอง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เบญจลักษ์
ด.ต. นพรุจ จริะไตรพร ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เบญจลักษ์
จ.ส.ต. นิวตัร พนัธมิาตร ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เบญจลักษ์
จ.ส.ต. กติติศักด์ิ ภกัดี ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เบญจลักษ์
จ.ส.ต. นิรถ พรมสิงห์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เบญจลักษ์
ส.ต.อ. อคัรวชิญ์ ประสาร ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เบญจลักษ์
ส.ต.ต. ศิริชัย ศรีมาตรา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เบญจลักษ์
พ.ต.อ. ทศนารถ ภวภตูานนท์   ณ มหาสาคาม ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ปรางค์กู่
พ.ต.ท. สมเด็จ จฑูะพนัธ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ปรางค์กู่
พ.ต.ท. ประเสริฐศักด์ิ ศรีชัย ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ปรางค์กู่
พ.ต.ท. เสรี บุตรอดุม ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ปรางค์กู่
พ.ต.ท. สิริวรีวฒิุ ทองสถติย์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ปรางค์กู่
พ.ต.ท. เฉลิมทิพย์ ประจ า ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ปรางค์กู่
พ.ต.ต. วริิยะ อวรุิทธิ์จนิดา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ปรางค์กู่
พ.ต.ท. ประเสริฐ ดอนวชิา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ปรางค์กู่
ร.ต.อ. มนัส โสมา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ปรางค์กู่
ร.ต.ท. ปฏธิาน โคกกลาง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ปรางค์กู่
ร.ต.ท. ภกัดี ทองอนิทร์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ปรางค์กู่
ร.ต.ท. เกยีรติกอ้ง แกว้กลม ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ปรางค์กู่
ร.ต.ท. อภชิาต จวิขนุทด ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ปรางค์กู่
ร.ต.ท. มานพ แกว้ค า ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ปรางค์กู่



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. สิทธิ์ บึงไกร ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ปรางค์กู่
ร.ต.ท. ฉตัรสุพล ประจมิ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ปรางค์กู่
ร.ต.ท. สนัน่ คุณมาศ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ปรางค์กู่
ร.ต.ท. สันติ วชิัด ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ปรางค์กู่
ร.ต.ท. ยทุธศาสตร์ บึงไกร ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ปรางค์กู่
ร.ต.ต. ทรงศักด์ิ ปักกงัเวสัง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ปรางค์กู่
ร.ต.ต. ประยรู กายสิทธิ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ปรางค์กู่
ร.ต.ต. วรีะ เตียนสิงห์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ปรางค์กู่
ร.ต.ต. ฉลอง กองตะคุ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ปรางค์กู่
ด.ต. พรยคุล ทองแสน ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ปรางค์กู่
ด.ต. ผดุงศักด์ิ ศรีกนัยา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ปรางค์กู่
ด.ต. ประเทือง เติมใจ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ปรางค์กู่
ด.ต. ภาษิต โสพตั ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ปรางค์กู่
ด.ต. สมเดช ทองทับ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ปรางค์กู่
ด.ต. สุพรรณ อนิธนู ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ปรางค์กู่
ด.ต. ปิยะชน จนัทน์เทศ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ปรางค์กู่
ด.ต. เจนณรงค์ บุยปัญญา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ปรางค์กู่
ด.ต. อนุชิต พนัธฤทธิ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ปรางค์กู่
ด.ต. สุวทิย์ แหวนวงษ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ปรางค์กู่
ด.ต. คัมภร์ี เกษร ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ปรางค์กู่
ด.ต. พรหมจติ สุดตา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ปรางค์กู่
ด.ต. ธรีภทัร ยอดค าตัน ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ปรางค์กู่
ด.ต. สุทธศัิกด์ิ สายเชื้อ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ปรางค์กู่
ด.ต. สมานสิทธิ์ ดวงศรี ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ปรางค์กู
ด.ต. นิพนธ์ พงษ์สุวรรณ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ปรางค์กู่
ด.ต. ณรงพร พนัธค์ า ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ปรางค์กู่
ด.ต. สง่า พงษ์สุวรรณ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ปรางค์กู่
ด.ต. เชี่ยว สีด า ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ปรางค์กู่
ด.ต. วชัสัณฑ์ ค าเสียง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ปรางค์กู่
ด.ต. ศรชัย เหม็สมัคร ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ปรางค์กู่
ด.ต. โยธนิ หอ้ยระยา้ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ปรางค์กู่
ด.ต. จรัญ จนัโท ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ปรางค์กู่
ด.ต. ดนตรี ชาญเดช ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ปรางค์กู่
ด.ต. พทิักษ์ โสดาจนัทร์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ปรางค์กู่
ด.ต. ประมวล วงษ์ศรี ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ปรางค์กู่
ด.ต. สุนทรทิตย์ เติมใจ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ปรางค์กู่
ด.ต. มานพ พงษ์สุภา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ปรางค์กู่
ด.ต. มานพ เกตุกลุ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ปรางค์กู่
ด.ต. บัญชากร โยคสัย ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ปรางค์กู่
ด.ต. กณัฑ์อเนก งามแสง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ปรางค์กู่



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. จรีศักด์ิ มาตยว์งัแสง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ปรางค์กู่
ด.ต. สัมฤทธิ์ เติมใจ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ปรางค์กู่
จ.ส.ต. อนุศิษย์ สีหะวงษ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ปรางค์กู่
จ.ส.ต. บุญเยี่ยม ประมวล ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ปรางค์กู่
ส.ต.อ. อวยชัย ขตัติสอน ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ปรางค์กู่
ส.ต.อ. เยี่ยม บุญภา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ปรางค์กู่
ส.ต.อ อ านวยจติ ภมูิประชา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ปรางค์กู่
ส.ต.ต. อาทร ปาปะเค ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ปรางค์กู่
ส.ต.ต. ณัฐชนน สกลุรักษ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ปรางค์กู่
พ.ต.ท. บรรจง พลัิย ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรอม
พ.ต.ท. บุญเรือง ค าเนตร ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรอม
พ.ต.ท. เสรี บุตรอดุม ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรอม
พ.ต.ต. วรเดช พลอยพนัธ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรอม
ร.ต.ท. สมบัติ แม้นชัยภมูิ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรอม
ร.ต.ท. ธนกฤต แกว้ธรรม ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรอม
ร.ต.ท. อรรคพรรค์ นามภงูา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรอม
ร.ต.ท. ธ ารงค์ เกษค า ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรอม
ร.ต.ท. อทิธกิร ลาค าธนาศิริ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรอม
ร.ต.ท. บุญจนัทร์ หลักทอง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรอม
ร.ต.ท. ประมวล มุลตะกร ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรอม
ร.ต.ท. ประมวล ศรีรัตน์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรอม
ร.ต.ท. ทินกร กรไกร ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรอม
ร.ต.ท. ชัยสิน สุขสร้อย ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรอม
ร.ต.ท. เตรียม แสนทวสุีข ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรอม
ร.ต.ท. วชัรินทร์ ไผ่พลู ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรอม
ร.ต.ท. ชาญณรงค์ ศรีพวงเพชร ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรอม
ร.ต.ต. สถาปนา แกน่จนัทร์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรอม
ร.ต.ต. รักพงศ์ เพยีงแกว้ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรอม
ร.ต.ต. ออ่น กอดทอง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรอม
ด.ต. ประสิทธิ์ ทิพยอ์ทุัย ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรอม
ด.ต. จารุกติต์ิ สินจะโปะ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรอม
ด.ต. จ ารัส พยอมใหม่ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรอม
ด.ต. สุวทิย์ ทองงาม ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรอม
ด.ต. พงษ์สวสัด์ิ สินศิริ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรอม
ด.ต. นพดล บวรกจิด ารงเลิศ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรอม
ด.ต. ยงยทุธ จ ารุญศรี ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรอม
ด.ต. วนิัย วรรณทอง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรอม
ด.ต. จ านงค์ ไชยนรา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรอม
ด.ต. ลุน ผกาแดง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรอม
ด.ต. ส าราญ ไสว ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรอม



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. วรวทิย์ เทาศิริ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรอม
ด.ต. กฤษฎพฒัน์ นุเรศรัมย์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรอม
ด.ต. วาด จนัทร ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรอม
ด.ต. เจริญ ลาภสาร ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรอม
ด.ต. สุพรรณ ในทอง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรอม
ด.ต. สมควร แกว้ศรี ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรอม
ด.ต. องัคาร ผิวหอม ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรอม
ด.ต. สะรายทุธ์ สนิท ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรอม
ด.ต. ปรีดา ภวูงษ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรอม
ด.ต. ศรีวชิัย ดอกจนัทร์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรอม
จ.ส.ต. อภนิันท์ จติเสนาะ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรอม
จ.ส.ต. สุกจิ โพธสิาร ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรอม
ส.ต.ต. ภานุพงศ์ ไชโยกลุ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรอม
ส.ต.ต. ยทุธพล ยาทองไชย ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรอม
พ.ต.อ. จริวฒิุ ทิศเสถยีร ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.หว้ยทับทัน
พ.ต.ท. ชาญชัย อนินรา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.หว้ยทับทัน
พ.ต.ท. วโิรจน์ พรกติติพศิาล ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.หว้ยทับทัน
พ.ต.ต. สนัน่พล กลัยานาม ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.หว้ยทับทัน
พ.ต.ต. ธนาวทิย์ วงศ์ใหญ่ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.หว้ยทับทัน
พ.ต.ต. ศราวธุ เพยีงตา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.หว้ยทับทัน
ร.ต.อ. กรกฎ เกษกลุ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.หว้ยทับทัน
ร.ต.ท. ไพโรจน์ ทาจนัทร์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.หว้ยทับทัน
ร.ต.ท. ปรีชา นาคาแกว้ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.หว้ยทับทัน
ร.ต.ท. วทิยา วงษ์วงั ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.หว้ยทับทัน
ร.ต.ท. อ าพร สุแกว้ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.หว้ยทับทัน
ร.ต.ท. มงคล แขมค า ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.หว้ยทับทัน
ร.ต.ท. สุจนิต์ สอนศรี ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.หว้ยทับทัน
ร.ต.ท. วชัรินทร์ โพธิ์บอน ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.หว้ยทับทัน
ร.ต.ท. ฉตัรพงษ์ แสงพราว ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.หว้ยทับทัน
ร.ต.ท. วสุิทธิ์ เทียมเลิศ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.หว้ยทับทัน
ร.ต.ท. ชยตุ บุญศรี ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.หว้ยทับทัน
ร.ต.ท. บุญรอด ภาเภา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.หว้ยทับทัน
ร.ต.ต. ประยทุธ ชินวงษ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.หว้ยทับทัน
ร.ต.ต. ประดิษฐ์ แสงหาร ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.หว้ยทับทัน
ร.ต.ต. ก าชัย ค าจ าปา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.หว้ยทับทัน
ร.ต.ต. อรรฆพล พนัธเ์พชร ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.หว้ยทับทัน
ร.ต.ต. สมชาย อมรวฒันานุกลู ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.หว้ยทับทัน
ร.ต.ต. สุนัน กติติจริอนันชัย ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.หว้ยทับทัน
ร.ต.ต. สุนทร แสงดวงตา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.หว้ยทับทัน
ด.ต. บุญมา เทียมไธสง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.หว้ยทับทัน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ชาติชาย ร่วมบุญ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.หว้ยทับทัน
ด.ต. สมบูรณ์ ชิดชม ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.หว้ยทับทัน
ด.ต. วกิรานต์ อโนพนัธ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.หว้ยทับทัน
ด.ต. อ าพนัธ์ จนันอก ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.หว้ยทับทัน
ด.ต. ดุสิต มโนรัตน์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.หว้ยทับทัน
ด.ต. ชัยนรินทร์ ดวนใหญ่พลูศิริ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.หว้ยทับทัน
ด.ต. ไพโรจน์ ตันสกลุ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.หว้ยทับทัน
ด.ต. บุญเชิด วเิศษชาติ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.หว้ยทับทัน
ด.ต. ประสงค์ จติทวี ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.หว้ยทับทัน
ด.ต. สมบัตร ค าแหง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.หว้ยทับทัน
ด.ต. ชาญณรงค์ สมบัติวงศ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.หว้ยทับทัน
ด.ต. กติติชัย จงรักษ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.หว้ยทับทัน
ด.ต. วนิัย ค าแพง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.หว้ยทับทัน
ด.ต. รัฐณัฐธร์ี คงธนจารุเลิศ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.หว้ยทับทัน
ด.ต. สัญญา โฉมไธสง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.หว้ยทับทัน
ด.ต. จรีะวฒัน์ เตียวพานิชกจิ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.หว้ยทับทัน
ด.ต. มงคล ทัดไทย ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.หว้ยทับทัน
ด.ต. มานิตย์ แสงแกว้ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.หว้ยทับทัน
ด.ต. สมัคร สืบราช ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.หว้ยทับทัน
ด.ต. ปิยะวฒัน์ พลูวงษา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.หว้ยทับทัน
ด.ต.หญิง ธนภร พรหมมา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.หว้ยทับทัน
จ.ส.ต. เกยีรติศักด์ิ ทองหลอม ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.หว้ยทับทัน
จ.ส.ต. สมบูรณ์ ลุนภงูา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.หว้ยทับทัน
จ.ส.ต. ดวงเนตร อทุุม ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.หว้ยทับทัน
จ.ส.ต. สุริยา สังขาว ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.หว้ยทับทัน
จ.ส.ต. สนา สมร ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.หว้ยทับทัน
ส.ต.อ. จกัพนัธ์ ชัยบุญ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.หว้ยทับทัน
ส.ต.อ. นัฐพล ค าแผ่น ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.หว้ยทับทัน
ส.ต.ต. สุนทร วเิศษสังข์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.หว้ยทับทัน
ส.ต.ต. อาคม แกว้จนัทร์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.หว้ยทับทัน
ส.ต.ต. ปัญญาวทิย์ อนุพนัธ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.หว้ยทับทัน
ส.ต.ต. ธติิวฒิุ ค าหมืน่ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.หว้ยทับทัน
ส.ต.ต. นรินทร์ จติราช ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.หว้ยทับทัน
ร.ต.ท. ชนกานต์ สัมฤทธิ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.หว้ยทับทัน
ด.ต. สมปอง สุขบรรเทิง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.หว้ยทับทัน
จ.ส.ต. ไตรภพ เหล็กกล้า ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.หว้ยทับทัน
พ.ต.อ. สินชัย นครเขตต์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ
พ.ท.ท. เสริมศักด์ิ รัตนประสพ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ
พ.ต.ท. โสภณัฐ เดชชัยภมูิ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ
พ.ต.ท. สุนันธวิฒัน์ พรมทา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. สิทธา โสมาลีย์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ
พ.ต.ท. วรีวชิญ์ อารยะสิทธนินท์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ
พ.ต.ท. ถริเดช เสียงเพราะ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ
พ.ต.ท. วสันต์ กอบค า ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ
พ.ต.ต. วรีะพนัธ์ กิ่งบัว ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ
ร.ต.ท. ประดิษฐ์ อบอุ่น ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ
ร.ต.ท. สันติ บุตรวงศ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ
ร.ต.ท. ไพทูล จนับุดดี ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ตาลสุม ภ.จว.อบุลฯ
ร.ต.ท. ธรีะพล ทองเพญ็ ภ.จว.ศรีสะเกษ กก.สส.ภ.จว.อ านาจเจริญ
ร.ต.ท. ไพฑูรย์ ไกรยา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ
ร.ต.ท. ปักธงชัย หนุกลุ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ
ร.ต.ท. สนธยา นนท์ตา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ
ร.ต.ท. วชัระ เขาทอง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ
ร.ต.ท. มนตรี กองค้า ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ
ร.ต.ท. ชาญชัย ไชยโคตร ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ
ร.ต.ท. เสถยีร พรหมสุวรรณ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ
ร.ต.ท. ค าเผือ ศรีบัวบาน ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ
ร.ต.ต. ปิยะ ผาพมิูล ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ
ร.ต.ต. มัน่คง วงศ์งาม ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ
ร.ต.ต. ไพศาล แพงแสน ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ
ร.ต.ต. ไชยสิทธิ์ สวา่งแกว้ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ
ด.ต. ณรงศักด์ิ กนัทิน ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ
ด.ต. สถติ มะลิไทย ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ
ด.ต. ปราโมทย์ สุริพล ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ
ด.ต. สมส่วน เสาะการ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ
ด.ต. แดนชัย จอมเกาะ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ
ด.ต. สุวทิย์ แหล่งสนาม ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ
ด.ต. สุริยนั แกว้คันโท ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ
ด.ต. อคัรเดช เลขลบ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ
ด.ต. ช านาญ อว้นผุย ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ
ด.ต. พจนารถ ไกรหาญ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ
ด.ต. ทองปาน ประสีระเตสัง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ไพร ภ.จว.ศรีสะเกษ
ด.ต. สุภาพ ศรีดี ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ
ด.ต. จติติกร จนันรา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ
ด.ต. เศรษฐา หนองกก ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ
ด.ต. บัณฑิต สายทุธ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ
ด.ต. ทองพนัธ์ จนัทสี ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ
ด.ต. สมบูรณ์ หนูน้อย ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ
จ.ส.ต. กติติศักด์ิ ก าแกว้ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ
ส.ต.อ. ค าอา๋ เบ้าทองจนัทร์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.อ. นพดล ญาณรมย์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ
ส.ต.ต. ไพสิทธิ์ อคัภาร ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ
ส.ต.ต. ไชยพร คะเนนิล ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ
ส.ต.ต. ชวลิต จติรประเสริฐ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ
ส.ต.ต. ทศพร ครองผา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ
ส.ต.ต. ชนาธปิ โกสินทร์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ
ร.ต.ท. วชิาญ อนิอะนันต์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ
ร.ต.ท. อทุัย อาจหาญ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ
ด.ต. ศุภกจิ กล่ินดอกพฒุ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ
พ.ต.ท. ประพนัธศั์กด์ิ ชาน้อย ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ตูม
พ.ต.ท. ดลวตัร ยนืยง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ตูม
ร.ต.อ. ธรัีตม์ อ าไพ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ตูม
ร.ต.ท. สิทธชิัย พรหมทา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ตูม
ร.ต.ท. พงศ์ปรีชา พมิสมานฐิติกลุ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ตูม
ร.ต.ท. กติต์ิดนัย อาบสันเทียะ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ตูม
ร.ต.ท. สมบัติ อา่งศิลป์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ตูม
ร.ต.ท. สมยศ วลุิน ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ตูม
ร.ต.ต. ณรงค์ ภริมยน์าค ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ตูม
ร.ต.ต. เมธี เพง็แจม่ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ตูม
ด.ต. ธณกร หล้าบุตรศรี ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ตูม
ด.ต. คมสัน โพธวิฒัน์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ตูม
ด.ต. วทิยากร พนัธอ์อ่น ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ตูม
ด.ต. เจอื นันกระโทก ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ตูม
ด.ต. ทิปปเกยีรติ มะตูม ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ตูม
ด.ต. ชินดนัย บุญยนื ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ตูม
ด.ต. อทุิศ สรสิทธิ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ตูม
ด.ต. สุริยา สรสิทธิ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ตูม
ด.ต. เชิง แสนต าแย ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ตูม
ด.ต. กวนิ แสนทวสุีข ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ตูม
ด.ต. ประภาส อาจหาญ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ตูม
ด.ต. อรรถพงศ์ สุขศรี ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ตูม
จ.ส.ต. ณเรศ พรมโสภา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ตูม
พ.ต.อ. วสูิตร คงอว้น ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.บึงมะลู
พ.ต.ท. พชิิต คณะเมือง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.บึงมะลู
พ.ต.ท. บุญส่ง ยิ่งใหญ่ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.บึงมะลู
พ.ต.ท. เปียว ทองแกว้ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.บึงมะลู
พ.ต.ต. วรีะพล สีดาจติร์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.บึงมะลู
พ.ต.ต. เดชระพี สาลี ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.บึงมะลู
ร.ต.อ. พเิชษ พรมมาตย์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.บึงมะลู
ร.ต.ท. วรัิช สาระวนั ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.บึงมะลู



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. นิคม ลือก าลัง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.บึงมะลู
ด.ต. พงษ์พทิักษ์ สมปาน ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.บึงมะลู
ด.ต. ประเสริฐ มัสยามาศ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.บึงมะลู
ด.ต. ทวน ประจติร ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.บึงมะลู
ด.ต. อ านาจ สัญญาถนอมรัช ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.บึงมะลู
ด.ต. พละศักด์ิ ชาลี ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.บึงมะลู
ร.ต.ท. อาทิตย์ คนไว ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.บึงมะลู
ด.ต. ทรงศักด์ิ คนฉลาด ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.บึงมะลู
ร.ต.ต. สุรศักด์ิ สุขโข ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.บึงมะลู
ด.ต. นิธรัินดร์ พมิาทัย ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.บึงมะลู
ด.ต. สมพร ภพูวก ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.บึงมะลู
ด.ต. มนตรี ทางาม ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.บึงมะลู
ด.ต. นุรุจน์กลู ลาลุน ภ.จว.ศรีสะเกษ ส.ภ.บึงมะลู
ด.ต. พงษ์ศักด์ิ จตุรพรพพิฒัน์ ภ.จว.ศรีสะเกษ ส.ภ.บึงมะลู
จ.ส.ต. ชวกจิ กิ่งผา ภ.จว.ศรีสะเกษ ส.ภ.บึงมะลู
จ.ส.ต. คทาวธุ วรบุตร ภ.จว.ศรีสะเกษ ส.ภ.บึงมะลู
ส.ต.อ. พนูสวสัด์ิ พงษ์วนั ภ.จว.ศรีสะเกษ ส.ภ.บึงมะลู
ส.ต.อ. กติติเชษฐ์ หารวย ภ.จว.ศรีสะเกษ ส.ภ.บึงมะลู
ส.ต.อ. บุญท า บุญโต ภ.จว.ศรีสะเกษ ส.ภ.บึงมะลู
ส.ต.อ. เสกสรรค์  นวมเขา้เม่า ภ.จว.ศรีสะเกษ ส.ภ.บึงมะลู
ส.ต.ต นันทชาติ ชัยทิพย์ ภ.จว.ศรีสะเกษ ส.ภ.บึงมะลู
ส.ต.ต ปฏภิาณ ซอสุพฒัน์ ภ.จว.ศรีสะเกษ ส.ภ.บึงมะลู
ส.ต.ต มีชัย โยมรัมย์ ภ.จว.ศรีสะเกษ ส.ภ.บึงมะลู
ส.ต.ต จกัรกฤษ นามะนา ภ.จว.ศรีสะเกษ ส.ภ.บึงมะลู
ส.ต.ต ธรีะวฒัน์ แกว้ศิริ ภ.จว.ศรีสะเกษ ส.ภ.บึงมะลู
ส.ต.ต พชรพล ดวงน้อย ภ.จว.ศรีสะเกษ ส.ภ.บึงมะลู
ส.ต.ต วศิรุต ทรวงโพธิ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ ส.ภ.บึงมะลู
ส.ต.ต. พงศ์ธร ชัยพนิิจนรชาติ ภ.จว.ศรีสะเกษ ส.ภ.บึงมะลู
ด.ต. ไพรินทร์ กณัหาบุตร ภ.จว.ศรีสะเกษ ส.ภ.บึงมะลู
ร.ต.ท. ภาณุ อุ่นใจ ภ.จว.ศรีสะเกษ ส.ภ.บึงมะลู
จ.ส.ต. กติติศักด์ิ ทองไสว ภ.จว.ศรีสะเกษ ส.ภ.บึงมะลู
ด.ต. สุชีพ หอนตะคุ ภ.จว.ศรีสะเกษ ส.ภ.บึงมะลู
ร.ต.ต. ไพรัช จนัใด ภ.จว.ศรีสะเกษ ส.ภ.บึงมะลู
ร.ต.ท. พรพสิิฐ สุขเกษม ภ.จว.ศรีสะเกษ ส.ภ.บึงมะลู
พ.ต.ท. สุรพงศ์ วรพมิพรั์ตน์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โพนเขวา
ร.ต.ท. อนันตศักด์ิ มีพร้อม ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โพนเขวา
ร.ต.ท. ณธรรม์ภพ วาโย ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โพนเขวา
ร.ต.ท. แกว้ รัตนอรุณโรจน์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โพนเขวา
ร.ต.ท. วรีะ นวะศรี ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โพนเขวา
ร.ต.ท. โกมล เลยหยดุ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โพนเขวา



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. ตรีภพ ทองแดง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โพนเขวา
ด.ต. โอภาส นนทาพร ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โพนเขวา
ด.ต. สุกฤต เกณฑ์โคกกรวด ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โพนเขวา
ด.ต. อภวิฒัน์ ทบทบ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โพนเขวา
ด.ต. ประดิษฐ์ ยลโสภณ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โพนเขวา
ด.ต. ธราธปิ อุ่นชัย ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โพนเขวา
ด.ต. องอาจ เขจรศาสตร์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โพนเขวา
ด.ต. อดุลย์ พรหมมา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โพนเขวา
ด.ต. วรรณยศ ดลกลุ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โพนเขวา
ด.ต. เฉลียว พงษ์นาม ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โพนเขวา
จ.ส.ต. กอบเกยีรติ พวงจนัดา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โพนเขวา
ส.ต.อ. ประชา ชาลี ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โพนเขวา
ส.ต.อ. อารักษ์  พมิพเิสน ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โพนเขวา
ส.ต.อ. กฤษณ์ เพชรสงคราม ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โพนเขวา
ส.ต.อ. รัชชานนท์ จนัทิมา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โพนเขวา
ส.ต.ต. อสิรพงศ์ ดีพนู ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โพนเขวา
ส.ต.ต. ธนัชกฤศ บุญเฉลียว ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.โพนเขวา
พ.ต.อ เศวต เศวตววิฒัน์ ศรีสะเกษ สภ.พยหุ์
พ.ต.ท พงษ์ฤทธิ์ คงแกว้ " สภ.พยหุ์
พ.ต.ท. ชยนิ สีดี " สภ.พยหุ์
ร.ต.ท ประกรรษวตั เณรแขก " สภ.พยหุ์
ร.ต.ท ไพบูลย์ ศรีโคตร " สภ.พยหุ์
ร.ต.ท ประสิทธิ์ พลทอง " สภ.พยหุ์
ร.ต.ท สุบัน สมภาค " สภ.พยหุ์
ร.ต.ท ณัฎฐพล วรรณทวี " สภ.พยหุ์
ร.ต.ท กติติธชั จนัทะเสน . สภ.พยหุ์
ร.ต.ท ทนงศักด์ิ ศุภกรพาณิชย์ . สภ.พยหุ์
ร.ต.ท เจยีมศักด์ิ ภมูิกาล . สภ.พยหุ์
ร.ต.ต สุทธศัิกด์ิ ค าศรี . สภ.พยหุ์
ด.ต. ชูเกยีรติ ค าครอง . สภ.พยหุ์
ด.ต. ธรีะชัย รจนัย . สภ.พยหุ์
ด.ต. ไพโรจน์ ออ่นน้อม , สภ.พยหุ์
ด.ต. ชัยนันท์ แสงชัย , สภ.พยหุ์
ส.ต.ต. ภทัราวธุ มีคม , สภ.พยหุ์
ร.ต.ท บูรพา กลางประพนัธ์ , สภ.พยหุ์
ด.ต. อศัวนิ แกว้บุญค า , สภ.พยหุ์
ส.ต.ต กฤตษ์ ศรีลาชัย . สภ.พยหุ์
ดต. ประเสริฐ อรุะดา , สภ.พยหุ์
ดต. วชัรินทร์  แกว้ใส , สภ.พยหุ์
ร.ต.ท. อภชิาต ดวงมณี , สภ.พยหุ์



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. ชัยพล จติุตรี ภ.จว.ศรีสะเกษ
ด.ต.หญิง อดุม เทียมแสน ภ.จว.ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ
ด.ต. ยทุธศักด์ิ ด้วงนิล ภ.จว.ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ
ด.ต. บุญมี วลิา ภ.จว.ศรีสะเกษ โพนเขวา
ด.ต. ค าพนัธ์ พรพนัธ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ โพธิ์ศรีสุวรรณ
ด.ต. เกยีรติพงษ์ ดอกพอง ภ.จว.ศรีสะเกษ หนองไฮ
ด.ต. นรินทร์ พวงแกว้ ภ.จว.ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ
จ.ส.ต. กมัพล บุญรักษ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ โพนเขวา
ร.ต.ท. สวรรค์ บัวถา ภ.จว.ศรีสะเกษ น้ าเกล้ียง
ด.ต. วรุิฬหพ์ทัธ์ ค าเหล่ียม ภ.จว.ศรีสะเกษ ไพรบึง
 ร.ต.ท. แสงจนัทร์ กล่ินสุคนธ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ ยางชุมน้อย
ร.ต.ท. วร จนัทพรม ภ.จว.ศรีสะเกษ โพนเขวา
ด.ต.หญิง ปทุมพร หมืน่เจริญ ภ.จว.ศรีสะเกษ ราษีไศล
ด.ต. ประจนัทร์  นรสาร ภ.จว.ศรีสะเกษ อทุุมพรพสัิย
ส.ต.อ. วชัรภมูิ ด าข า ภ.จว.ศรีสะเกษ เมืองจนัทร์
ส.ต.อ. ปรัชญา เวชเคน ภ.จว.ศรีสะเกษ ไพรบึง
ส.ต.อ. พรีเดช พลูเพิม่ ภ.จว.ศรีสะเกษ เมืองจนัทร์
ด.ต. ประจกัษ์ เสนา ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
จ.ส.ต. สุรดิศ ศรีค า ภ.จว.ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ
ด.ต. สุริยา สุวรรณพนัธ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ
ด.ต. ปรีชา ไชยลา ภ.จว.ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ
ด.ต. ไพศาล บุญเกิ่ง ภ.จว.ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ
ด.ต. ณพฒัน์ สิทธเิสือ ภ.จว.ศรีสะเกษ วงัหนิ
ด.ต. มนตรี กนัสาย ภ.จว.ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ
ด.ต. พยงุศักด์ิ ยอดธรรม ภ.จว.ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ
ด.ต. ธนพล อนิตะนัย ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
ด.ต. ภมูินทร์ รัตโน ภ.จว.ศรีสะเกษ อทุุมพรพสัิย
จ.ส.ต. พรรณรงค์ บรรลุ ภ.จว.ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ
ร.ต.ท.หญิง นงเยาว์ หาญชนะ ภ.จว.ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ
ด.ต. กติติศักด์ิ ธรรมบุตร ภ.จว.ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ
ด.ต. ภวูรินทร์ ศรรัตน์ ภ.จว.ศรีสะเกษ พยหุ์
ด.ต. บุญโฮม พนัธมุาศ ภ.จว.ศรีสะเกษ ยางชุมน้อย
ร.ต.ท. เด่ียว เครือคุณ ภ.จว.ศรีสะเกษ งาน ๓ ฝอ.ภ.จว.ศรีสะเกษ
ร.ต.ต.หญืง อไุร วลิา ภ.จว.ศรีสะเกษ พยหุ์
ด.ต. สนัน่ จนัด า ภ.จว.ศรีสะเกษ โพธิ์ศรีสุวรรณ
ส.ต.อ. ประชา ชาลี ภ.จว.ศรีสะเกษ ไพรบึง
ส.ต.อ. เติมพงษ์ เกษศิริ ภ.จว.ศรีสะเกษ กนัทรารมย์
ส.ต.ต. ชวลิต บุษบา ภ.จว.ศรีสะเกษ อทุุมพรพสัิย
ร.ต.ท. มานิตย์ ไชยยศ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ
ด.ต. ไพศาล ศรีทา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.หนองไฮ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต.หญิง นิภาพร กฤติยะโชติ ภ.จว.ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ
พ.ต.ท. กฤษฎา  ไทรฟกั ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ไพร
พ.ต.ท.   ประวทิย ์ มีวงษ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ไพร
พ.ต.ท.   สถาพร วงศ์ผาคุณ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ไพร
พ.ต.ต.  สมเกยีรติ ล าพาย ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ไพร
ร.ต.อ.   พงศ์สันต์ บุตตะวงศ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ไพร
ร.ต.ท. สิทธิ์พงษ์ ตะลาโส ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ไพร
ร.ต.ท.      สมาน เชิงหอม ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ไพร
ร.ต.ท.    ภาคิน ขนัติวงศ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ไพร
ร.ต.ท.     กญัหา บังเอญิ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ไพร
ร.ต.ต.   ทรงเกยีรติ ศรีโพนทอง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ไพร
ร.ต.ท.      เตียง สุวรรณศรี ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ไพร
ร.ต.ต.   วชัรินทร์ ศรีมงคล ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ไพร
ร.ต.ต.       ชาญ มูลดับ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ไพร
ร.ต.ท.    ประเชิญ อุ่นแกว้ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ไพร
ร.ต.ต.     ทองสุข ป้อมสุวรรณ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ไพร
ร.ต.ต. ณรงค์พล ภาษี ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ไพร
ด.ต.       ภราดร ศรีมงคล ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ไพร
ด.ต.       สมบูรณ์ ปัดเกษม ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ไพร
ด.ต. ธ ามะรงค์ ค าผุย ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ไพร
ด.ต.     ประหยดั สมณา ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ไพร
ด.ต.        อทุร  ดวงมณี ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ไพร
ด.ต.      โชคชัย สมบูรณ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ไพร
ด.ต.        สุชาติ นามคุณ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ไพร
ด.ต.    สันติพงษ์ ปุริสาย ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ไพร
ด.ต.        ก าธร ไนพลกรัง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ไพร
ด.ต.    บุญชิน  ศรีพงษ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ไพร
ด.ต.      ศรศักด์ิ ชาลีวรรณ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ไพร
ด.ต.     ภคพล บุญเฟรือง ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ไพร
ด.ต.       จนัที ค ามงคล ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ไพร
ด.ต.         วชิัย แกว้เจริญ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ไพร
ส.ต.อ. ยทุธนา  ถาวร ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ไพร
ส.ต.ต.  ปิยณัฐ สีเขยีว ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ไพร
ส.ต.ต.      ทิวา บุญสม ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ไพร
ร.ต.ท.    สุทัศน์ ค าบาล ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.ไพร
ร.ต.ต. สนับ ตลับเพชร ภ.จว.ศรีสะเกษ กก.สส.
ด.ต. พเิชษฐ์ เพชรสุริยวงศ์ ภ.จว.ศรีสะเกษ สภ.กนัทรลักษ์
พล.ต.ต. กาญจน์พศ ชัยศิริชาญพนา ภ.จว.สุรินทร์
พ.ต.อ. อภชิาติ แจง้จนัทร์ ภ.จว.สุรินทร์
พ.ต.อ. มาโนชย ์ พวงชมภู ภ.จว.สุรินทร์



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.อ. เกรียงศักด์ิ แกว้มณี ภ.จว.สุรินทร์
พ.ต.อ. ประภาส ปิยะมงคล ภ.จว.สุรินทร์
พ.ต.อ. สุจริต ปาณเล็ก ภ.จว.สุรินทร์
พ.ต.อ. ดุสิต สมจนิดา ภ.จว.สุรินทร์
พ.ต.อ. ศักด์ิสิทธิ์ เลิศบัวบาน ภ.จว.สุรินทร์ ฝอ.ภ.จว.สุรินทร์
พ.ต.ท. สมชาย บุญพลู ภ.จว.สุรินทร์ ฝอ.ภ.จว.สุรินทร์
พ.ต.ต. เดชณรงค์ เอี่ยมอสิรา ภ.จว.สุรินทร์ ฝอ.ภ.จว.สุรินทร์
พ.ต.ต. สมเกยีรติ บูรณ์เจริญ ภ.จว.สุรินทร์ ฝอ.ภ.จว.สุรินทร์
ร.ต.ท. บวร สหนนท์ชัยกลุ ภ.จว.สุรินทร์ ฝอ.ภ.จว.สุรินทร์
ร.ต.ท. มงคล ปะโมนะตา ภ.จว.สุรินทร์ ฝอ.ภ.จว.สุรินทร์
ร.ต.ท. ไพสันต์ กดุหอม ภ.จว.สุรินทร์ ภ.จว.สุรินทร์
ร.ต.ท.หญิง นันทภคั กนัสุมาโส ภ.จว.สุรินทร์ ฝอ.ภ.จว.สุรินทร์
ร.ต.ท.หญิง วชัราภรณ์ ดัชถยุาวตัร ภ.จว.สุรินทร์ ฝอ.ภ.จว.สุรินทร์
ร.ต.ท.หญิง กลุธดิา กิ่งมณี ภ.จว.สุรินทร์ ฝอ.ภ.จว.สุรินทร์
ร.ต.ท.หญิง รสริน เจริญรัมย์ ภ.จว.สุรินทร์ ฝอ.ภ.จว.สุรินทร์
ด.ต. มังกร พอ่ค้า ภ.จว.สุรินทร์ ฝอ.ภ.จว.สุรินทร์
ด.ต.หญิง รุจริา กลางบุราณ ภ.จว.สุรินทร์ ฝอ.ภ.จว.สุรินทร์
ด.ต.หญิง สุรัตน์ แกว้สุข ภ.จว.สุรินทร์ ฝอ.ภ.จว.สุรินทร์
ด.ต.หญิง วมิลวรรณ เพยีซ้าย ภ.จว.สุรินทร์ ฝอ.ภ.จว.สุรินทร์
พ.ต.อ. สุรพล มุง่มา ภ.จว.สุรินทร์ กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.สุรินทร์
พ.ต.อ. อานุภาพ สุจนิพรัหม ภ.จว.สุรินทร์ กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.สุรินทร์
ร.ต.ท. สุรเดช เพช็รใสดี ภ.จว.สุรินทร์ กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.สุรินทร์
พ.ต.อ. ภวูดล สุธรรมแปง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
พ.ต.ท. พสักร โพธาราม ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
พ.ต.ท. รัฐพงษ์ พรมมี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
   ร.ต.อ. เกยีรติศักด์ิ ชุ่มพทุรา ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ร.ต.อ. ขจร แรงจบ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ร.ต.อ. แสงหรัิญ แกว้ดี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ร.ต.ท. อทุัย แสนสุข ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ร.ต.ต. จรีะศักด์ิ หมัน่กลาง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ร.ต.ต. วโิรจน์ ยนืยาว ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ร.ต.ท. สักกะพงษ์ ผลเกดิ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ด.ต. สุนทร สานุสันต์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ด.ต. สุรเดช เจมิปรุ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ด.ต. วธุานนท์ บุญกอง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ด.ต. สุชาติ บุญโสดากร ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ส.ต.อ. ธทีัต ค ามา ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ด.ต. สายเมือง อนัทโคตร ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ด.ต. เลิศชัย แสนปล้ืม ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ด.ต. บัญชา สาลีเทศ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. มานิต มัน่จติ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ด.ต.หญิง จฑุารัตน์ ประมงมุข ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
จ.ส.ต. ธรีชัย ซ้อนศรี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
จ.ส.ต. สุชาติ แกว้เนตร ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ร.ต.ท. วฒิุนันท์ จนัทร์เขยีว ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
พ.ต.ท. บุญรอด เจริญยิ่ง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
พ.ต.ต. สกาว ค าไกร ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ร.ต.อ. ฐิติพงศ์ ถงึดี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ร.ต.อ. ศิริศักด์ิ พรมศรี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ร.ต.อ. ภาคิน สุขพรหม ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ร.ต.ต. ปารย์ ภาพนัธ์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ด.ต. วรีะชัย พรหมบุตร ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ด.ต. กอบสุข สระแกว้ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ด.ต. พเิชษฐ์ พรหมเมตตา ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ด.ต. รังสฤษฎ์ สุวรรณวเิศษภมูิ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ด.ต. กฤษณินทร์เทวรักษท์องน้อย ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ด.ต. จรัส เหลาอดุม ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ด.ต.หญิง นันทภคั เต็งสกลุ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ด.ต. สุทธพิงษ์ วลิามาศ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ส.ต.อ. นพพร เทพนาค ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ส.ต.อ. วราวธุ เคนคูณ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ร.ต.ท. สุทิน สุวรรณวงศ์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ด.ต. เทพธนพฒัน์ มงคล ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ด.ต. สมศักด์ิ นารีนาถ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ด.ต. ประเสริฐ ปุริทาสัง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ส.ต.อ. สุริยะ คดีเวยีง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ด.ต. กฤษณะพงษ์ คงทน ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ด.ต. ไพบูลย์ เวยีงใต้ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ด.ต. สหพล ส านักนิตย์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ด.ต. สุริยนัต์ ดีแก่ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ส.ต.อ. สุรัตน์ แป้นแกว้ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ด.ต. วฒิุนันท์ พนูชัย ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ด.ต. อทุิศ บุญเยน็ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ด.ต. ธรรมศักด์ิ ส าราญ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
จ.ส.ต. สักรินทร์ ส าราญ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ด.ต. สุรชัย จนัทร์ภริมย์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
จ.ส.ต. จรีะศักด์ิ พทุธเิสน ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ด.ต. สติ มารัมย์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ร.ต.อ. นนทวฒัน์ โพธิ์ศรี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ด.ต. สุริยา ศิลากลุ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ณธพีฒัน์ ธนิตสุทธพิงศ์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ด.ต. กติติชัย สุจนิพรัหม ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ด.ต. ธรีวฒัน์ โตพนูพพิฒัน์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ด.ต. อรุณพพิฒัน์ อนุไพร ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ร.ต.อ. เกยีรติการัน กะสินรัมย์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ด.ต. ภดิูท สุปิงปรัส ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ด.ต. สังวาล ศรีเพชร ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ด.ต. เกรียงศักด์ิ เพง็เพชร ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ด.ต. แสงจนัทร์ เพญ็ศรี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ด.ต. ชัย ผูกดวง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ด.ต. ศุภณัฐ ชื่นพมิาย ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ด.ต. อริญชัย น้องดี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ด.ต. วนิัย ดอมไธสง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ส.ต.ต. ประดิษฐ์ สาลีเทศ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ด.ต. เขมชาติ ละอองดี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ด.ต. สันติ สาพนัธ์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ด.ต. รัตนชัย แกว้รังษี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ส.ต.อ. กนัตพฒัน์ พุม่อนิทร์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ส.ต.ต. ปฐมพร สาธร ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ร.ต.อ. ศักด์ิสิทธิ์ นรัฐกจิ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ร.ต.ท.หญิง ปุณณดา มนต์ดี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ด.ต. สมชาย อยู่นาน ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ด.ต. นรากร ลาภจติร ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ด.ต. รณวทิย์ ค าวนั ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
พ.ต.ท. ธรีะภทัร แกน่อนิทร์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ด.ต. สุรัตน์ สิงหจ์นัทร์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
พ.ต.ท. จ ารัส ศิริเล้ียง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ร.ต.อ. วสิษฐ์พล คงครบ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ร.ต.ท. อทิธศัิกด์ิ สนิทสนม ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ร.ต.ท. ศรชัย กายสง่า ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ร.ต.ท. วเิชต ปล่ังกลาง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ร.ต.ท. ยงยทุธ สมประสงค์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ร.ต.ต. วสุิทธิ์ เสขะกลุ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ร.ต.ท. ปกรณ์ พภิทัรชัย ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ร.ต.ต. ประภาษ วบิูลยช์นม์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ร.ต.ต. ดาวยศ สุดตลอด ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ด.ต. วริษฐ์ ทันตา ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ด.ต. วาสน์ เต็งผักแวน่ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ด.ต. อมัพล สุขร่วม ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ด.ต. สหรัฐ อปุชิต ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. จ าลอง เนียมบุญ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ด.ต. ชโย ชุมพลชัย ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ด.ต. อนันต์ บุราวทิยานนท์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ด.ต. นิวฒัน์ สุพมิพ์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ด.ต. วรพจน์ มหายศ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ด.ต. สวสัด์ิ ดวงตา ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ด.ต. โกศิน ศิลาวธุ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ด.ต. ณัฐพงศ์ ปิยไพร ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ด.ต. ไพโรจน์ สกลุดิสัย ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ร.ต.ท. ววิฒัน์ไชย ไวยพฒัน์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ร.ต.ต. อสิพงษ์ พรอมตตระกลู ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ด.ต. อดิศร สกลุพนูทรัพย์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ด.ต. ส าเรียง ประกอบดี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ด.ต. อคัรวฒัน์ กจิหมายมัน่ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ร.ต.ต. จ านง สกลุสม ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ร.ต.ต. อสิระ อนิทร์งาม ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ด.ต. ทัตเทพ หลอดเขม็ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ร.ต.ท. อนันต์ ชัยชาญ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ร.ต.ต. วสิิทธิ์ ต้นทอง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ด.ต. อเุทน ตรองจติต์ิ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ด.ต. จรีะศักด์ิ วงศ์สุนทร ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ด.ต. สุริยา ริมหมูดี่ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ด.ต. มนตรี รุ่งเรือง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ด.ต. เสริม อตึทูน ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ด.ต. พทิักษ์ จฑุาจนัทร์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ด.ต. ศุภกติต์ิ ลัทธศิรีแกว้ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ร.ต.ต. อธภิทัร จนัเทพา ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ร.ต.ต. ปภาวนิทร์ ผดุงกจิพพิฒัน์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ร.ต.ท. ปรีชาชนะ ไหมทอง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
พ.ต.ท. อสุ่าห์ อสุ่าหดี์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ด.ต. สุรัตน์ โสมเสนาะ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ด.ต. กติติพงษ์ นุใหม่ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
จ.ส.ต. ส าเร็จ วไิลวรรณ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ส.ต.อ. วฒันา บุญราก ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ส.ต.ต. หสัชัย ปัญตะยงั ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ร.ต.ต. สมบูรณ์ พลเกตุ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ร.ต.ท. สมุทร สายยศ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ร.ต.ท. พสักร ปาประโคน ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ด.ต. วชิราวธุ สถติสุข ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ด.ต. สุวชัชัย อนิทกลุ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.ต. นวพนัธ์ จนัทิมา ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
พ.ต.ท. ศิริศุกร์ ประทีปรัตชวาลย์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ส.ต.อ. สุชาติ มีเจริญ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ด.ต. ประภาส ยดุไธสง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ด.ต. กติต์ิสันชัย ฐิติปรีชา ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ด.ต. พชิัย โภคทรัพย์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ด.ต. วรีะ บรรเทิงใจ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ด.ต. โกศิษย์ สุดหอม ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ร..ต.ท. วทิวสั มาลีแกว้ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ร.ต.ท. สาโรจ ตระกลูโศภษิฐ์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ร.ต.ท. ศักด์ินรินทร์ ทิสารัมย์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ด.ต. นิพนธ์ จนัทร์กล่ิน ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ด.ต. สนธยา ชุ่มสูงเนิน ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ด.ต. นรากร ลาภจติร ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ด.ต. สิทธภิมูิ โสรเนตร ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ด.ต. วชัระ เม่ากรูด ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ด.ต. อสิรภาพ ชัยเขตต์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ด.ต. ประโมท ประมงมุข ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ด.ต. เสถยีรพงษ์ ชุมมณเทียน ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ด.ต. เกษมศักด์ิ อนิทร์งาม ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ด.ต. ประทีป จนัทร์พมิาย ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
จ.ส.ต. สันชัย แสนสวาท ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ด.ต. ชยกร นรวรัตน์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ด.ต. เสริมศักด์ิ คงมาก ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ส.ต.ต. ณรงค์ฤทธิ์ เจาะเหมาะ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
จ.ส.ต. ณัฐพล ผิวงาม ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ด.ต. สุมิตร บุญจวบ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ร.ต.ท. พทิักษ์ ศรีวงษา ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ส.ต.ต. ธรีภทร์ สมเป็น ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ด.ต. อบุล พลพาน ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ส.ต.ตอ. จกัรพงษ์ วชิิต ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ด.ต. วศิิษฎ์ ทรงศรี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ด.ต. สนัน่ สุขส าราญ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ร.ต.ท. ไพศาล กิ่งมาลา ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ร.ต.ท. ทวี ศรีแยม้ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ส.ต.ต. นิติพงษ์ บุดดีค า ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ร.ต.อ. สหภาพ จนัทหง่อม ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ร.ต.ท. พฒัษพงศ์ เสณีแสนเสนา ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ร.ต.ต. กจิฤกษ์ สุวรรณิกา ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ส.ต.ต. ปฐวี พวงพนัธ์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ปัญญา เสพสุข ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ด.ต. อาวธุ อนิญาพงษ์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
พ.ต.ท. เอกภพ เศรษฐพงษ์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ด.ต. ชัยนันท์ มัน่หมาย ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
พ.ต.ท. ทรงจกัร วงศ์พรหม ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ร.ต.ท. ฉตัรพฒัน์ ภาสดา ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ร.ต.ท. สุชาติ ทองเสม ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ด.ต. วสุิทธ์ คงสิทธ์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
พ.ต.ต.หญิง นันท์นภสั ตระกลูนาคสังข์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
ด.ต. สุวทิย์ เทพเนาว์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
จ.ส.ต. วลัลภ สุดงาม ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์
พ.ต.ท. ประเวศ พลอยพนัธ์ สุรินทร์ ปราสาท
ร.ต.อ. สมนึก บุญเจริญ สุรินทร์ ปราสาท
ร.ต.อ. ชาติชาย เสาวรัจ สุรินทร์ ปราสาท
ร.ต.ท. กศุล บรมสุข สุรินทร์ ปราสาท
ร.ต.ท. วรีะศักด์ิ ปฐมชาติ สุรินทร์ ปราสาท
ร.ต.ท. รอด ได้ดี สุรินทร์ ปราสาท
ร.ต.ท. เนือ่ง เสาะรส สุรินทร์ ปราสาท
ร.ต.ท. บุญเสริม วนัทา สุรินทร์ ปราสาท
ร.ต.ท. ประจวบ ปคุณาวรชิต สุรินทร์ ปราสาท
ร.ต.ท. วงศ์วริศ ฤกษ์ดี สุรินทร์ ปราสาท
ร.ต.ท. เหล่ียม แกน่จนัทร์ สุรินทร์ ปราสาท
ร.ต.ท. อนันต์ ศรีส่ง สุรินทร์ ปราสาท
ร.ต.ท. ธรีวฒัน์ หอมไลย์ สุรินทร์ ปราสาท
ร.ต.ท. ธวชัชัย ศรีไพรสนท์ สุรินทร์ ปราสาท
ร.ต.ต. ลิขสิทธิ์ พงษ์ชะอุ่มดี สุรินทร์ ปราสาท
ด.ต. วชิัย พรหมทะเล สุรินทร์ ปราสาท
ด.ต. ทองพนู วงค์อดุม สุรินทร์ ปราสาท
ด.ต. ชวลัวทิย์ สุภาสัย สุรินทร์ ปราสาท
ด.ต. วรพนัธ์ จดัเรืองอนันต์ สุรินทร์ ปราสาท
ด.ต. ฐิติพนัธ์ สุนทนันท์ สุรินทร์ ปราสาท
ด.ต. สิทธศัิกด์ิ ทรงวาจา สุรินทร์ ปราสาท
ด.ต. ชูชาติ ท าทอง สุรินทร์ ปราสาท
ด.ต. ชนะ ส าราญดี สุรินทร์ ปราสาท
ด.ต. วรรณรัชต์ ทองบาง สุรินทร์ ปราสาท
ด.ต. ศรศักด์ิ จนัทร์เต็ม สุรินทร์ ปราสาท
ด.ต. ธนพฒัน์ สุธญัญรัตน์ สุรินทร์ ปราสาท
ด.ต. มีชัย ประยทุธเต สุรินทร์ ปราสาท
ด.ต. ปรีชา ป้องค า สุรินทร์ ปราสาท
ด.ต. โกสิทธิ์ ทรงวาจา สุรินทร์ ปราสาท



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สุทธพิงษ์ สุขอุ้ม สุรินทร์ ปราสาท
ด.ต. บุญชาติ ทองน า สุรินทร์ ปราสาท
ด.ต. ประนวย จรัสใส สุรินทร์ ปราสาท
ด.ต. ประมุข เชิดฉาย สุรินทร์ ปราสาท
ด.ต. ประยทุธ์ ตรงใจ สุรินทร์ ปราสาท
ด.ต. นราวชิญ์ เมืองจนัทร์ สุรินทร์ ปราสาท
ด.ต. บุญชู โต๊ะสิงห์ สุรินทร์ ปราสาท
ด.ต. ชยานันท์ จนัทร์เจอื สุรินทร์ ปราสาท
ด.ต. วชิญ์ นามวเิศษ สุรินทร์ ปราสาท
ด.ต. ธนวฒัน์ จงยาว สุรินทร์ ปราสาท
ด.ต. วรีภทัร พลอาสา สุรินทร์ ปราสาท
ด.ต. ศิรเวท แกว้กรวชิญ์ สุรินทร์ ปราสาท
ด.ต. เทวญั เรืองกระจาย สุรินทร์ ปราสาท
จ.ส.ต. สาทร กาแกว้ สุรินทร์ ปราสาท
จ.ส.ต. สมัย มนทองหลาง สุรินทร์ ปราสาท
ส.ต.อ. วงค์สกลุ ไกรสกลุ สุรินทร์ ปราสาท
ส.ต.อ. ทวกีจิ จ านง สุรินทร์ ปราสาท
ส.ต.อ. รณรงค์ จงสง่ากลาง สุรินทร์ ปราสาท
ส.ต.อ. กฤษณ์ คร่ าสุข สุรินทร์ ปราสาท
ส.ต.ต. ทรัสพล ประสานสิงห์ สุรินทร์ ปราสาท
ส.ต.ต. ปรัชญา ปทุมชาติพฒัน์ สุรินทร์ ปราสาท
ส.ต.ต. วทิวสั บุญสอน สุรินทร์ ปราสาท
ส.ต.ต. กติติพงษ์ ฝังนิล สุรินทร์ ปราสาท
พ.ต.ท. ทรงจกัร วงค์พรหม สุรินทร์ ปราสาท
ร.ต.ท. กาลณ์ เหล็กพมิาย สุรินทร์ ปราสาท
พ.ต.ท. องอาจ ผ่องใส สุรินทร์ ปราสาท
ร.ต.อ. ณัฐฐ์ฐนนท์ สีฟา้ สุรินทร์ ปราสาท
ร.ต.ท. สุวฒัน์ พะนงรัมย์ สุรินทร์ ปราสาท
ร.ต.ท. นราธปิ หรบรรพ์ สุรินทร์ ปราสาท
ด.ต. บรรจง ฮงทอง สุรินทร์ ปราสาท
ด.ต. สุรพร สมนิยาม สุรินทร์ ปราสาท
ด.ต. ประภาส เหล่ียมดี สุรินทร์ ปราสาท
ร.ต.ท. ทัศนันท์ อนิทร์งาม สุรินทร์ ปราสาท
จ.ส.ต. ธนากร เหล่าอดุมลาภ สุรินทร์ ปราสาท
ด.ต. ประเสริฐ สมนิยาม สุรินทร์ ปราสาท
ส.ต.อ. วรวฒิุ พานิชย์ สุรินทร์ ปราสาท
ด.ต. ภวฐัพงศ์ ประวรรณ สุรินทร์ ปราสาท
ด.ต. ปรีชา ป้องค า สุรินทร์ ปราสาท
ด.ต. ชนะ ส าราญดี สุรินทร์ ปราสาท
ด.ต. ประชัน ใสแจม่ สุรินทร์ ปราสาท



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.อ. รัฐศักด์ิ สุขเจริญ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สังขะ
พ.ต.อ. โกวทิย์ สืบเหล่า ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สังขะ
พ.ต.ท. ไตรวชิญ์ พทิยาจรัสกจิ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สังขะ
พ.ต.ท. ไพรรัตน์ บุปผา ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สังขะ
พ.ต.ท. ปิยะชา ประธานศักด์ิ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สังขะ
พ.ต.ท. กิ่งเพชร สุดเสียงสังข์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สังขะ
พ.ต.ท. เอกชัย สมัครสมาน ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สังขะ
พ.ต.ต. นิพนธ์ มิง่ขวญั ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สังขะ
พ.ต.ต. ภสุพงศ์ สีสันตะพงศ์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สังขะ
ร.ต.อ. วสัินต์ ชาญศรี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สังขะ
ร.ต.อ. อาคม สุขแล้ว ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สังขะ
ร.ต.ท. กติติพงษ์ โพธิ์ค า ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สังขะ
ร.ต.ท. คเชนทร์ เทพบุรี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สังขะ
ร.ต.ท. มนตรี ชาวเวยีง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สังขะ
ร.ต.ท. ยทุธนา จนัทยงุ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สังขะ
ร.ต.ท. อภสิิทธิ์ สุโพธิ์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สังขะ
ร.ต.ท. ก าพล โปร่งจติ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สังขะ
ร.ต.ท. บุญลือ ม่วงศรี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สังขะ
ร.ต.ท. ธรีวตัร บุญสิทธ์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สังขะ
ร.ต.ท. พงษ์ยทุธ ชาญศรี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สังขะ
ร.ต.ท. จตุรงค์ ล้อมนาค ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สังขะ
ร.ต.ท. ธาดา เพชรหนู ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สังขะ
ร.ต.ท. ทัศน์พล ชูบัว ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สังขะ
ร.ต.ต. สนัน่ อนิทร์นุช ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สังขะ
ร.ต.ต.หญิง รักชนก  จารัตน์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สังขะ
ร.ต.ต. บุญส่ง จ าปาเทศ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สังขะ
ร.ต.ต. พทิักษ์  สิริภาพโสภณ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สังขะ
ร.ต.ท. สมพอ พระเอก ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สังขะ
ร.ต.ท. บุญซ้วน ยงัโนนตาด ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สังขะ
ร.ต.ท. สรรเพชฆ์ สุรวาทศิลป์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สังขะ
ร.ต.ท. แสวง ศรีภา ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สังขะ
ร.ต.ท. พเิชษฐ์ ข าพมิาย ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สังขะ
ร.ต.ท. วริิยะ คงจนัทร์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สังขะ
ร.ต.ท. ขจร วงศ์สายสถติย์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สังขะ
ร.ต.ต. นเรศ ยิ่งอนิทร์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สังขะ
ร.ต.ต. สมจติร เสนียพ์ลัย์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สังขะ
ร.ต.ต. ฉลอง ศรีจ านงค์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สังขะ
ร.ต.ต. ไตรเพชร สู่เสน ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สังขะ
ร.ต.ต. บัวพนั เพญ็ทองดี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สังขะ
ร.ต.ต. บุญยนื โสมเสนาะ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สังขะ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. สาคร พมิตะขบ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สังขะ
ร.ต.ต. อภชิัย บอกประโคน ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สังขะ
ร.ต.ต. ประเสริฐ รามพดั ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สังขะ
ร.ต.ต. ปุญญพฒัน์ อยู่ครบมหาบารมี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สังขะ
ร.ต.ต. อรรถกร สุพรรณกลาง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สังขะ
ร.ต.ต. ทนง อนิทรนุช ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สังขะ
ด.ต. บรรลุ โหมดไธสง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สังขะ
ด.ต. สมบูรณ์ สิงหท์ะเล ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สังขะ
ด.ต. สมพร  ผดุงสุข ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สังขะ
ด.ต. สุชาติ เสนาพรหม ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สังขะ
ด.ต. มะนัส แต้มทอง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สังขะ
ด.ต. สมัย ภลูะอนิทร์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สังขะ
ด.ต. อสิระเสรี บุญธรรม ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สังขะ
ด.ต. ประกอบ กาญจนัดา ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สังขะ
ด.ต. ศุภกร เอนกไชยพร ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สังขะ
ด.ต. โสดา ไหวพ้รหม ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สังขะ
ด.ต. ธรีะพงษ์ ทรงกลุ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สังขะ
ด.ต. พงษ์ศักด์ิ ศิริวงศ์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สังขะ
ด.ต. จกัรกฤษณ์ เพลินสุข ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สังขะ
ด.ต. บัญชา กศุลส่ง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สังขะ
ด.ต. บุญรัตน์ หอมแกว้ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สังขะ
ด.ต. ปรีชา ปัญญาดี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สังขะ
ด.ต. พนัธศั์กด์ิ กศุลสุวรรณเลิศ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สังขะ
ด.ต. สุรเดช เกษร ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สังขะ
ด.ต. อนุชิต รัชชุรี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สังขะ
ด.ต. ไพรวรรณ ละม้ายวรรณ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สังขะ
ด.ต. ศาสนวฒัน์ หวา่งแสง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สังขะ
ด.ต. พชิาภพ ทวดอาจ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สังขะ
ด.ต. สมบัติ จนัทรี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สังขะ
ด.ต. สรายทุธ ขนันไทย ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สังขะ
ด.ต. อภชิิต ท่อนแกว้ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สังขะ
ด.ต. พฒิุสรรค์ ส ารวมจติร ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สังขะ
ด.ต. วรุ่ิง ศิริเสาร์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สังขะ
ด.ต. จกัรกฤษณ์ แถมดอน ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สังขะ
ด.ต. ธวชั อนุศิริ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สังขะ
ด.ต. นพรัตน์ แสงทอง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สังขะ
ด.ต. โยธนิ จนัทเขต ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สังขะ
ด.ต. สันติพงศ์ ไชโย ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สังขะ
ด.ต. สมหมาย อบอุ่น ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สังขะ
ด.ต. เอกราช นันทวมิล ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สังขะ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. เดช หอมหวาน ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สังขะ
ด.ต. ประสุข บุญเลิศ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สังขะ
ด.ต. ประเสริฐ โชคดี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สังขะ
ด.ต. ชยตุ สมกล้า ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สังขะ
ด.ต. สุภชิัย จงสุข ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สังขะ
ด.ต. สมชาย พศิเพง็ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สังขะ
ด.ต. ปริญญา แป้นทอง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สังขะ
ด.ต. ศราวธุ วฒิุยา ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สังขะ
จ.ส.ต. ศราวธุ เงิดกระโทก ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สังขะ
จ.ส.ต. ประเสริฐ เนริกลุ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สังขะ
จ.ส.ต. สมบูรณ์ ทับทิมส าโรง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สังขะ
จ.ส.ต. ช านิ สมภมูิ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สังขะ
จ.ส.ต. สมพร  นพพบิูลย์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สังขะ
ส.ต.อ. พลภมูิสังข์ ไชยศรีษะ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สังขะ
ส.ต.อ. พงษ์ศักด์ิ คร่ึมกระโทก ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สังขะ
ส.ต.อ. อทุัย เกาแกกลู ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สังขะ
ส.ต.อ. อสิระพงษ์ จนัทะนา ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สังขะ
ส.ต.อ. เชาวลิต โชตินอก ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สังขะ
ส.ต.อ. ญาณาธร วงศ์บุตร ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สังขะ
ส.ต.อ. ธนวฒัน์ ภหูอม ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สังขะ
ส.ต.อ. ประมูล สาคร ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สังขะ
ส.ต.อ. ปรเมศ สมรัตน์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สังขะ
ส.ต.อ. วรีะพงษ์ บุญลี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สังขะ
ส.ต.อ. สมใจ สงสัย ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สังขะ
ส.ต.ต. ณัฐพล  ล ามะนา ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สังขะ
ส.ต.ต. นิพทัธิ์ชัย  จนัทรากลุ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สังขะ
ส.ต.ต. พงศกรณ์  พลกฤตพงศ์พล ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สังขะ
พ.ต.ท. อคัธรณ์ ลาจนัทะ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.รัตนบุรี
พ.ต.ท. นันทสิทธิ์ เล่งน้อย ภ.จว.สุรินทร์ สภ.รัตนบุรี
พ.ต.ท. บุญชอบ ใจกล้า ภ.จว.สุรินทร์ สภ.รัตนบุรี
พ.ต.ท. ทัพ กจินัทธี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.รัตนบุรี
ร.ต.อ. ไพฑูรย์ สุขบท ภ.จว.สุรินทร์ สภ.รัตนบุรี
ร.ต.ท. ประสิทธิ์ สมศรี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.รัตนบุรี
ร.ต.ท. พงษ์พทิักษ์ ประณมศรี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.รัตนบุรี
ร.ต.ท. ไพศาล นาเมืองรักษ์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.รัตนบุรี
ร.ต.ท. สมเกยีรติ โชคเหมาะ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.รัตนบุรี
ร.ต.ท. เกรียงศักด์ิ จงจ า ภ.จว.สุรินทร์ สภ.รัตนบุรี
ร.ต.ท. ประจกัร์ เชิดกร ภ.จว.สุรินทร์ สภ.รัตนบุรี
ร.ต.ท. กติติ ปูสู่งเนิน ภ.จว.สุรินทร์ สภ.รัตนบุรี
ร.ต.ท. ประสาท วรนาม ภ.จว.สุรินทร์ สภ.รัตนบุรี



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ปรีชา ราชประโคน ภ.จว.สุรินทร์ สภ.รัตนบุรี
ร.ต.ท. ณัฎฐพชัร์ นวบุญยงค์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.รัตนบุรี
ร.ต.ท. วชิัย วงสนิท ภ.จว.สุรินทร์ สภ.รัตนบุรี
ร.ต.ท. ไพสันต์ กดุหอม ภ.จว.สุรินทร์ สภ.รัตนบุรี
ร.ต.ท. เทือง สุขส าโรง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.รัตนบุรี
ร.ต.ท. สมพร แกว้กลับ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.รัตนบุรี
ร.ต.ท. อาทิตย์ พฒันสระคู ภ.จว.สุรินทร์ สภ.รัตนบุรี
ร.ต.ท. สมพงษ์ จั่งกระโทก ภ.จว.สุรินทร์ สภ.รัตนบุรี
ร.ต.ต. ประสาน สิงสุวรรณ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.รัตนบุรี
ร.ต.ท. สมพร ศรีนาฎนาวา ภ.จว.สุรินทร์ สภ.รัตนบุรี
ร.ต.ท. เหรียญ ไชยโคตร ภ.จว.สุรินทร์ สภ.รัตนบุรี
ร.ต.ต. ไกรสร แท่นประทุม ภ.จว.สุรินทร์ สภ.รัตนบุรี
ร.ต.ต. สุบัน แนวไธสง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.รัตนบุรี
ร.ต.ต. สมิง ทับกิ่ง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.รัตนบุรี
ร.ต.ต. บุญเล้ียง บริสุทธิ์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.รัตนบุรี
ร.ต.ต. ไสว สาแกว้ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.รัตนบุรี
ร.ต.ต. วาสนา แฝงสีดา ภ.จว.สุรินทร์ สภ.รัตนบุรี
ร.ต.ต. วลัลภ โฮมสองชั้น ภ.จว.สุรินทร์ สภ.รัตนบุรี
ด.ต. ประดิษฐ์ เชิดนอก ภ.จว.สุรินทร์ สภ.รัตนบุรี
ด.ต. วษิณุ วงศ์วไิล ภ.จว.สุรินทร์ สภ.รัตนบุรี
ด.ต. วชิา คงยนื ภ.จว.สุรินทร์ สภ.รัตนบุรี
ด.ต. เอกพงษ์ ศรีโยยา ภ.จว.สุรินทร์ สภ.รัตนบุรี
ด.ต. ภวูนาถ กล้ัวพมิาย ภ.จว.สุรินทร์ สภ.รัตนบุรี
ด.ต. นภดล ลาภจติร ภ.จว.สุรินทร์ สภ.รัตนบุรี
ด.ต. มิตร มณีวรรณ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.รัตนบุรี
ด.ต. สมเกยีรติ ผิวตะขบ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.รัตนบุรี
ด.ต. ประจดั เค้าดี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.รัตนบุรี
ด.ต. ศุภกจิ บุญปัญญา ภ.จว.สุรินทร์ สภ.รัตนบุรี
ด.ต. เกรียติประวติั ค าแพงศรี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.รัตนบุรี
ด.ต. สาธติ ภมูิไชยโชติ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.รัตนบุรี
ด.ต. ทวโีชค เกดิกลาง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.รัตนบุรี
ด.ต. สมยศ โกศล ภ.จว.สุรินทร์ สภ.รัตนบุรี
ด.ต. จรีศักด์ิ ศรีภา ภ.จว.สุรินทร์ สภ.รัตนบุรี
ด.ต. สุรัตน์ ภางาม ภ.จว.สุรินทร์ สภ.รัตนบุรี
ด.ต. จ ารูญ วเิศษ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.รัตนบุรี
ด.ต. วโิรจน์ บุญเกดิ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.รัตนบุรี
ด.ต. ทวี ศรีสระคู ภ.จว.สุรินทร์ สภ.รัตนบุรี
ด.ต. ประกจิ ผิวจนัทร์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.รัตนบุรี
ด.ต. ประยรู ศรชัย ภ.จว.สุรินทร์ สภ.รัตนบุรี
ด.ต. ปรเมศร์ สุจริต ภ.จว.สุรินทร์ สภ.รัตนบุรี



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. กมล ศรีเทพ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.รัตนบุรี
ด.ต. ทศพร ยั่งยนื ภ.จว.สุรินทร์ สภ.รัตนบุรี
ด.ต. สุพฒัน์ ค้ าคูณ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.รัตนบุรี
ด.ต. เล็ก หอมนวล ภ.จว.สุรินทร์ สภ.รัตนบุรี
ด.ต. สุรส ยศรุ่งเรือง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.รัตนบุรี
จ.ส.ต. เอกชัย พจุารย์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.รัตนบุรี
จ.ส.ต. สมชัย เหล็กศรี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.รัตนบุรี
ส.ต.อ. วฒันา เสวตวงศ์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.รัตนบุรี
ส.ต.อ. วรีะวฎั สระแกว้ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.รัตนบุรี
ส.ต.อ. สุทัศน์ เจริญรัตนกจิ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.รัตนบุรี
ส.ต.อ. สุนทร จนัทร ภ.จว.สุรินทร์ สภ.รัตนบุรี
ส.ต.อ. จกัรกรี พาลาด ภ.จว.สุรินทร์ สภ.รัตนบุรี
ส.ต.อ. พงษ์ศักด์ิ เทีย่งธรรม ภ.จว.สุรินทร์ สภ.รัตนบุรี
ส.ต.อ. ดอย ตามแกว้ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.รัตนบุรี
ส.ต.อ. จ านงค์ ศรีนระสิทธิ์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.รัตนบุรี
ส.ต.อ. ทศพล ธมุา ภ.จว.สุรินทร์ สภ.รัตนบุรี
ส.ต.อ. วชัระ สมบัติหลาย ภ.จว.สุรินทร์ สภ.รัตนบุรี
ส.ต.ต. อาทิตย์ ยมนัตถ์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.รัตนบุรี
ส.ต.ต. ณัฐวตัร พากเพยีร ภ.จว.สุรินทร์ สภ.รัตนบุรี
ส.ต.ต. ประเสริฐ พรหมชาติ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.รัตนบุรี
ด.ต. นิพนธ์ สิทธกิลุ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.รัตนบุรี
ด.ต. สุเชาวน์ เจริญเมือง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.รัตนบุรี
ด.ต. สง่า บุญภา ภ.จว.สุรินทร์ สภ.รัตนบุรี
ด.ต. อาคมศักด์ิ กา้นน้อย ภ.จว.สุรินทร์ สภ.รัตนบุรี
ร.ต.ต. ส ารวล ประโม ภ.จว.สุรินทร์ สภ.รัตนบุรี
ร.ต.ท. สายนัต์ จนิดาบุตร ภ.จว.สุรินทร์ สภ.รัตนบุรี
ร.ต.ท. ธนา ผลเกดิ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.รัตนบุรี
ส.ต.ต. ณัฐพล  แสวงศรี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.รัตนบุรี
พ.ต.อ. นิธศิ ปิติธรีโชติ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ศีขรภมูิ
พ.ต.ท. สมบุญ หร่ายพมิาย ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ศีขรภมูิ
ร.ต.อ.  ปรีชา คงราศรี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ศีขรภมูิ
ร.ต.ท. จกัรพนัธ์ พุม่พวง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ศีขรภมูิ
ร.ต.ท. ทวรัีชต์ สมานทอง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ศีขรภมูิ
ร.ต.ท. ปิยะ ปุยะติ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ศีขรภมูิ
ร.ต.ท. เอกชัย ดวงเกษ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ศีขรภมูิ
ร.ต.ท. ทวศัีกด์ิ ผลจนัทร์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ศีขรภมูิ
ร.ต.ท.  สุวเิสถยีร  เอี่ยมสะอาด ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ศีขรภมูิ
ร.ต.ท. สุพล ประเจริญ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ศีขรภมูิ
ร.ต.ท. มานพ กวดนอก ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ศีขรภมูิ
ร.ต.ต. บุญเหล่ียง ธรรมษา ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ศีขรภมูิ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. ปรีชา บุญเสก ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ศีขรภมูิ
ร.ต.ต. เศรษฐวฒัน์ คูณกลาง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ศีขรภมูิ
ร.ต.ต. รังสรรค์ สอิ้งทอง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ศีขรภมูิ
ร.ต.ต. ประหยดั ขดัโพธิ์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ศีขรภมูิ
ร.ต.ต. สมบัติ แป้นทอง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ศีขรภมูิ
ร.ต.ต. ประดิษฐ บุญเหมาะ         ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ศีขรภมูิ
ร.ต.ต. จ าลอง   นิลแกว้       ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ศีขรภมูิ
ด.ต. พชิัย พลหนองหลวง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ศีขรภมูิ
ด.ต. ออ่น แสงวงค์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ศีขรภมูิ
ด.ต. พงษ์ศักด์ิ ช านาญ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ศีขรภมูิ
ด.ต. ชินกร มุง่งาม ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ศีขรภมูิ
ด.ต. กนัตพงษ์ ไตรภมูิพริิยกลุ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ศีขรภมูิ
ด.ต. สมพงษ์ ทิมไธสง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ศีขรภมูิ
ด.ต. ชูชาติ บุญเหมาะ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ศีขรภมูิ
ด.ต. เทวญั แดนกมล ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ศีขรภมูิ
ด.ต. ประยรู ปัญญาโรจน์สุข ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ศีขรภมูิ
ด.ต. ไพโรจน์ ตระกลูรัมย์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ศีขรภมูิ
ด.ต. นิกร หญ้าป้อง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ศีขรภมูิ
ด.ต. ผดุงเกยีรติ นาคเกี้ยว ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ศีขรภมูิ
ด.ต. ทรงวทิยา ผกากล่ิน ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ศีขรภมูิ
ด.ต. สุที พรหมวจิติร ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ศีขรภมูิ
ด.ต. ทวศิีลป์ ขวญัทอง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ศีขรภมูิ
ด.ต. สุรชัย จ าปาเทศ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ศีขรภมูิ
ด.ต. ธวชั จารัตน์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ศีขรภมูิ
ด.ต. สืบพงษ์ บุญพา ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ศีขรภมูิ
ด.ต. ชโลธร ทวสุีข ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ศีขรภมูิ
ด.ต. วสันต์ อนิทนู ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ศีขรภมูิ
ด.ต. เจตพล บุญโต ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ศีขรภมูิ
ด.ต. นวณัฐ พอ่ค้า ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ศีขรภมูิ
ด.ต.หญิง ภทัรภร เพิม่พนู ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ศีขรภมูิ
ด.ต. นิตินันท์ สุธรรม ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ศีขรภมูิ
ด.ต. พรีเศรษฐ์ สุคนธธ์รรม ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ศีขรภมูิ
ด.ต. อนุชิต โพธิ์ชัย ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ศีขรภมูิ
ด.ต. นพดล ออ่นส าอางค์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ศีขรภมูิ
ด.ต. บัญชา ศรีจนัทร์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ศีขรภมูิ
ด.ต. มงคล ปริกกระโทก ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ศีขรภมูิ
ด.ต. วสันต์ หงษ์งาม ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ศีขรภมูิ
จ.ส.ต. ศรพงษ์ บุญอุ่น ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ศีขรภมูิ
จ.ส.ต. จกัริน เอยีการนา ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ศีขรภมูิ
จ.ส.ต. ปองภพ ซ่อมแกว้ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ศีขรภมูิ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.อ. กติติกรณ์ แกน่สาร ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ศีขรภมูิ
ส.ต.อ. ชัยพจน์ ศุภนาม ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ศีขรภมูิ
ส.ต.อ. นัฐพงษ์ ผมงาม ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ศีขรภมูิ
ส.ต.อ. อ าพล ราชประโคน ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ศีขรภมูิ
ส.ต.อ. ฤทธศัิกด์ิ นราเทียม ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ศีขรภมูิ
ส.ต.ต. ธรีพงษ์ สุขอยู่ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ศีขรภมูิ
ส.ต.ต. เกรียงไกร จติต์กระโทก ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ศีขรภมูิ
ส.ต.ต. หริรักษ์ พรัิกษา ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ศีขรภมูิ
ส.ต.ต. เอกพนัธ์ ปิน่แกว้ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ศีขรภมูิ
ด.ต.หญิง อสัมาภรณ์ พวงเพชร ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ศีขรภมูิ
จ.ส.ต. สมโชค เสาวรส ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ศีขรภมูิ
ส.ต.ต. จริะพงษ์ ไหมทอง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ศีขรภมูิ
พ.ต.ท. สมบัติ ศรีสังวรณ์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ศีขรภมูิ
ด.ต. ชวณัฐ กา้นเพชร ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ศีขรภมูิ
พ.ต.อ. วรีพนัธ์ นาคสุข ภ.จว.สุรินทร์ สภ.กาบเชิง
พ.ต.ท. สายรุ้ง แยม้งาม ภ.จว.สุรินทร์ สภ.กาบเชิง
พ.ต.ท. พฤศักด์ ฉนุแสนดี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.กาบเชิง
พ.ต.ท. ราชศักด์ิ  ศรีทองสุข ภ.จว.สุรินทร์ สภ.กาบเชิง
พ.ต.ท. พสิษฐ์ พนัธศ์รี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.กาบเชิง
พ.ต.ท. พงษ์รัก รักพงษ์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.กาบเชิง
ร.ต.อ. เอกลักษณ์ ศรีสุข ภ.จว.สุรินทร์ สภ.กาบเชิง
ร.ต.ท. เอกภทั ปะวะโน ภ.จว.สุรินทร์ สภ.กาบเชิง
ร.ต.ท. สงกรานต์ นาดี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.กาบเชิง
ร.ต.ท. สุวฒัน์ ติระวฒันศักด์ิ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.กาบเชิง
ร.ต.ท. ประสพโชค ดุจจานุทัศน์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.กาบเชิง
ร.ต.ท. เสกสรร ยนัรัมย์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.กาบเชิง
ร.ต.ท. อนุชิต สวรรณบุตร ภ.จว.สุรินทร์ สภ.กาบเชิง
ร.ต.ท. ประจกัร ขยนัดี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.กาบเชิง
ร.ต.ท. บุรี ไชยฤทธิ์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.กาบเชิง
ร.ต.ท. พรประเสริฐ ทองจ ารัส ภ.จว.สุรินทร์ สภ.กาบเชิง
ร.ต.ท. สุพนิ สาฆะ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.กาบเชิง
ร.ต.ท. วยัวฒิุ วเิศษนคร ภ.จว.สุรินทร์ สภ.กาบเชิง
ร.ต.ท. ธนวตั ดวงมาลัย ภ.จว.สุรินทร์ สภ.กาบเชิง
ร.ต.ต. สมโบสถ์ สมานมิตร ภ.จว.สุรินทร์ สภ.กาบเชิง
ร.ต.ต. ชูศักด์ิ ปลายกระโทก ภ.จว.สุรินทร์ สภ.กาบเชิง
ร.ต.ต. ทศพร เพยีรธรรม ภ.จว.สุรินทร์ สภ.กาบเชิง
ร.ต.ต. บรรเจดิ จาดค า ภ.จว.สุรินทร์ สภ.กาบเชิง
ร.ต.ต. มานิต ขนัอาสา ภ.จว.สุรินทร์ สภ.กาบเชิง
ร.ต.ต. นพรัตน์ หอ่ทรัพย์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.กาบเชิง
ด.ต. ไชยนัต์ ทวโีภค ภ.จว.สุรินทร์ สภ.กาบเชิง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สุรศักด์ิ สุขอุ้ม ภ.จว.สุรินทร์ สภ.กาบเชิง
ด.ต. ชาลี พรหมบุตร ภ.จว.สุรินทร์ สภ.กาบเชิง
ด.ต. สมชาย ช่างการ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.กาบเชิง
ด.ต. อภชิาต มุมทอง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.กาบเชิง
ด.ต. วณัฐวฒิุ ร่วมจติร ภ.จว.สุรินทร์ สภ.กาบเชิง
ด.ต. สมหมาย สังโสมา ภ.จว.สุรินทร์ สภ.กาบเชิง
ด.ต. ศักรินทร์ คงทวี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.กาบเชิง
ด.ต. จ ารัส เสาวพนัธ์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.กาบเชิง
ด.ต. วฒันะ เรืองสุข ภ.จว.สุรินทร์ สภ.กาบเชิง
ด.ต. มานิตย์ ยนืยง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.กาบเชิง
ด.ต. ประภาส ตุ้มจนัทร์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.กาบเชิง
ด.ต. อดิศักด์ิ สุทธโิยธา ภ.จว.สุรินทร์ สภ.กาบเชิง
ด.ต. การ ยนืประโคน ภ.จว.สุรินทร์ สภ.กาบเชิง
ด.ต. ทวศัีกด์ิ ขอ้งนอก ภ.จว.สุรินทร์ สภ.กาบเชิง
ด.ต. ประดิษฐ์ เกษอนิทร์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.กาบเชิง
ด.ต. สุวทิย์ อุ่นอนิทร์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.กาบเชิง
ด.ต. วรีพงศ์ เอน็ดู ภ.จว.สุรินทร์ สภ.กาบเชิง
ด.ต. กฤษณชัย สุขอุ้ม ภ.จว.สุรินทร์ สภ.กาบเชิง
ด.ต. ภดิูศ ศิริทักษพงษ์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.กาบเชิง
ด.ต. ศรศิลป์ ตรีเมฆ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.กาบเชิง
ด.ต. อรรคเดช วฒันบุตร ภ.จว.สุรินทร์ สภ.กาบเชิง
ด.ต. อภชิาต สังขทิพย์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.กาบเชิง
ด.ต. ปรีชาต ศรีประสงค์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.กาบเชิง
ด.ต. ณัฎฐศรัณยุ์ จติต์กลาง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.กาบเชิง
ด.ต. เตือน เอื้อนดอน ภ.จว.สุรินทร์ สภ.กาบเชิง
จ.ส.ต. สมศักด์ิ เกตุจมู ภ.จว.สุรินทร์ สภ.กาบเชิง
จ.ส.ต. พนิัน จนิดาศรี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.กาบเชิง
จ.ส.ต. บัณฑิต กมลเลิศ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.กาบเชิง
จ.ส.ต. ไพโรจน์ ลาภเูขยีว ภ.จว.สุรินทร์ สภ.กาบเชิง
จ.ส.ต. สุริยะ ศรีผดุง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.กาบเชิง
ส.ต.อ. คุณากร วงศ์ประมวล ภ.จว.สุรินทร์ สภ.กาบเชิง
ส.ต.อ. มนตรี แสงสาย ภ.จว.สุรินทร์ สภ.กาบเชิง
ส.ต.อ. สุทธพิงษ์ ซูประโคน ภ.จว.สุรินทร์ สภ.กาบเชิง
ส.ต.อ. นรินทร์ ปานนอก ภ.จว.สุรินทร์ สภ.กาบเชิง
ส.ต.อ. พรหมพจน์ จนัทร์ภกัดี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.กาบเชิง
ส.ต.อ. โสมสะอาด งามแสน ภ.จว.สุรินทร์ สภ.กาบเชิง
ส.ต.อ. อ านาจ อาจหาญ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.กาบเชิง
ส.ต.อ. เอกลักษณ์ สอนสะอาด ภ.จว.สุรินทร์ สภ.กาบเชิง
ส.ต.ต. ทินกร สุดหาร ภ.จว.สุรินทร์ สภ.กาบเชิง
ส.ต.ต. นครินทร์ จนิดา ภ.จว.สุรินทร์ สภ.กาบเชิง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.ต. อทิธกิร โชคธนัญชัย ภ.จว.สุรินทร์ สภ.กาบเชิง
ส.ต.ต. ปฐมพงษ์ เช่นชาย ภ.จว.สุรินทร์ สภ.กาบเชิง
ร.ต.ท. อทุัย ดวงดี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.กาบเชิง
ร.ต.ต. พายบั จนัแท่น ภ.จว.สุรินทร์ สภ.กาบเชิง
ด.ต. บรรลุ โคตรโนนกอก ภ.จว.สุรินทร์ สภ.กาบเชิง
ส.ต.อ. นัฐพล ประดุจชนม์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.กาบเชิง
พ.ต.อ. สุรัตน์ ส่งเสริม ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ท่าตูม
พ.ต.ท. ประกจิ เหลืองวลัิย ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ท่าตูม
พ.ต.ท. ธรีะพล เพิม่พนู ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ท่าตูม
พ.ต.ต. มนูปกรณ์ ซ่อนกล่ิน ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ท่าตูม
ร.ต.อ. ชัยยงค์ ศรีศิลป์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ท่าตูม
ร.ต.ท. ธรีวฒิุ ศรีสอน ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ท่าตูม
ร.ต.ท. สุรัตน์ กงแหลม ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ท่าตูม
ร.ต.ท. อภสิิทธิ์ ชตาถนอม ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ท่าตูม
ร.ต.ท. วชิิต กองจนัทึก ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ท่าตูม
ร.ต.ท. สมพร ค้ าชู ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ท่าตูม
ร.ต.ท. เอกพจน์ กระแสอนิทร์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ท่าตูม
ร.ต.ท. สุภาพ พลหนองหลวง    ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ท่าตูม
ร.ต.ท. สยามรัตน์ ภมูี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ท่าตูม
ร.ต.ท. ณัฐวฒิุ สระแกว้ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ท่าตูม
ร.ต.ท. สวสัด์ิ สุริโย ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ท่าตูม
ร.ต.ท. เอกนรินทร์ ธรรมนาม ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ท่าตูม
ร.ต.ท. นิรุทธ ์ ศรีประสาร ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ท่าตูม
ร.ต.ท. วชิิต กองจนัทึก ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ท่าตูม
ร.ต.ท. กติติศักด์ิ กลุพลิา ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ท่าตูม
ร.ต.ท. วรีะชัย ยอดอาจ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ท่าตูม
ร.ต.ท. วธญัญู ภสูมจติร ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ท่าตูม
ร.ต.ต. เอกสิทธิ์ เรียบร้อย ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ท่าตูม
ร.ต.ต. วรีะพงษ์  จลุเหลา ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ท่าตูม
ด.ต. สุบัน สารจนัทร์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ท่าตูม
ด.ต. ยงกฐิ สมรูป ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ท่าตูม
ด.ต. ประวทิ นาคแสง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ท่าตูม
ด.ต. ชัยณรงค์ วนัดี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ท่าตูม
ด.ต. อรรถสิทธิ์ ชนะชัย ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ท่าตูม
ด.ต. ยทุธชัย เกล้ียงพร้อม ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ท่าตูม
ด.ต. สุริยา สาพนัธ์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ท่าตูม
ด.ต. ชาญณรงค์ ลาภจติร ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ท่าตูม
ด.ต. โสภณ สระแกว้ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ท่าตูม
ด.ต. ณรงค์ ลาภจติร ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ท่าตูม
ด.ต. พฒันา เกล้ียงพร้อม ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ท่าตูม



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. วรีะ งามเลิศ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ท่าตูม
ด.ต. วสันต์ อมัหธร ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ท่าตูม
ด.ต. สุพศิ ลาภจติร ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ท่าตูม
ด.ต. สัญชัย ผ้าผิวดี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ท่าตูม
ด.ต. ราวี พรหมบุตร ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ท่าตูม
ด.ต. สมชาย ลาภจติร ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ท่าตูม
ด.ต. สุชาติ แกว้สุวรรณ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ท่าตูม
ด.ต. ยิ่งชัย ใจกล้า ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ท่าตูม
ด.ต. สิทธกิร วงสนิท ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ท่าตูม
ด.ต. สมหมาย ระเริงรัมย์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ท่าตูม
ด.ต. สุรัตน์ พรหมบุตร ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ท่าตูม
ด.ต. ไทยรัตน์ สระแกว้ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ท่าตูม
ด.ต. วณิชย์ โคตุทา ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ท่าตูม
ด.ต. วชิัย แสนทิพย์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ท่าตูม
ด.ต. ประยทุธ เมืองศรี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ท่าตูม
ด.ต. สุระ บุญปก ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ท่าตูม
ด.ต. โยธนิ อปุนันท์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ท่าตูม
ด.ต. จกันรินทร์ สารสุข ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ท่าตูม
ด.ต. กติติภสั คงทรัพย์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ท่าตูม
ด.ต. อรรถชัย สังขส์าลี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ท่าตูม
ด.ต. ธญัญวฒัน์ เกษแกว้ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ท่าตูม
ด.ต. อรรถสิทธิ์ เชื้ออนิทร์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ท่าตูม
ด.ต. พพิฒัน์ สานันท์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ท่าตูม
จ.ส.ต ประเสริฐ ชะบังรัมย์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ท่าตูม
จ.ส.ต อทุัย สุขชิต ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ท่าตูม
จ.ส.ต. ชัชวาล ผ้าผิวดี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ท่าตูม
จ.ส.ต ชัยณรงค์ ทองยา ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ท่าตูม
จ.ส.ต.หญิง สุพมิล วนัลักษณ์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ท่าตูม
ส.ต.อ. อรรถพล กดุโอฬาร ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ท่าตูม
ส.ต.อ. อาทิตย์ กลีบแกว้ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ท่าตูม
ส.ต.ต ธนพงษ์ แพนสมบัติ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ท่าตูม
ส.ต.ต. ธงชัย สาวกินั ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ท่าตูม
ร.ต.ท. ประเสริฐ บุญยนื ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ท่าตูม
ด.ต. แสงเพชร ใจกล้า ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ท่าตูม
ร.ต.ท. ยศนันทน์ อยา่เสียสัตย์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ท่าตูม
จ.ส.ต. ประมวล โสขนุทด ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ท่าตูม
ส.ต.ต. วรวฒิุ แหวนแกว้ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ท่าตูม
พ.ต.ท. สุรชัย ปิยะไพร ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ชุมพลบุรี
พ.ต.ท. ชาญยทุธ    นิลาลาด ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ชุมพลบุรี
พ.ต.ท. รุ่งศักด์ิ ไม้จนัทร์ดี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ชุมพลบุรี



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ต. พริิยะ หาญประโคน ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ชุมพลบุรี
ร.ต.ท. พชิัย สุปฏิ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ชุมพลบุรี
ร.ต.ท. สมหวงั ปรางประโคน ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ชุมพลบุรี
ร.ต.ท. เสถยีร เหล่าลาด ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ชุมพลบุรี
ร.ต.ท. นิยม บุญวงค์ษา ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ชุมพลบุรี
ร.ต.ท. อวยชัย โพธิ์นาแค ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ชุมพลบุรี
ร.ต.ท. วชิิต ปริเตสัง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ชุมพลบุรี
ร.ต.ท. ประกอบ ขอสุข ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ชุมพลบุรี
ร.ต.ท. สรกฤช หนองเรือง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ชุมพลบุรี
ร.ต.ท. ช้อย สายจนัทร์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ชุมพลบุรี
ร.ต.ท. วชิัย ใยบุรี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ชุมพลบุรี
ร.ต.ท. บุญมี ฉลาดดี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ชุมพลบุรี
ร.ต.ท. บุญเล้ียง แสนลาด ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ชุมพลบุรี
ร.ต.ต. สวาท หบีแกว้ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ชุมพลบุรี
ร.ต.ต. ยศ ทุมทอง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ชุมพลบุรี
ร.ต.ต. มีชัย บุญโภค ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ชุมพลบุรี
ด.ต. มานพ ถงุทันพมิพ์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ชุมพลบุรี
ด.ต. พรีวสั มุกดา ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ชุมพลบุรี
ด.ต. สุริโย กิ่งแกว้ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ชุมพลบุรี
ด.ต. อ านาจ  อปุสรณ์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ชุมพลบุรี
ด.ต. ทองสุข เหยยีดรัมย์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ชุมพลบุรี
ด.ต. สันติพงษ์ วลัลา ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ชุมพลบุรี
ด.ต. ไชยวฒัน์ แสงงาม ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ชุมพลบุรี
ด.ต. เฉลิม สุนทอง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ชุมพลบุรี
ด.ต. สมัย หาญเสนา ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ชุมพลบุรี
ด.ต. วลัลภ แกว้มีศรี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ชุมพลบุรี
ด.ต. วสภะ แพไธสง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ชุมพลบุรี
ด.ต. ประเวท แตะอนิรัมย์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ชุมพลบุรี
ด.ต. ธรีภทัร์ ศรีตะสังข์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ชุมพลบุรี
ด.ต. กฤษณพล เกษไธสง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ชุมพลบุรี
ด.ต. ไพรวลัย์ อนิทชัย ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ชุมพลบุรี
ด.ต. ประกอบ ค ามี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ชุมพลบุรี
ด.ต. ฤทธริณรุธ นามมนตรี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ชุมพลบุรี
ด.ต. ไพรทูล สัปเสริฐ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ชุมพลบุรี
ด.ต. ขติัยะ ไชยสงคราม ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ชุมพลบุรี
ด.ต. เกยีรติทวี ค ามูลตรี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ชุมพลบุรี
ด.ต. สุภกัตร์ สีหากลุ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ชุมพลบุรี
ด.ต. สุวรรณ ใจกล้า ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ชุมพลบุรี
ด.ต. ณัฐพงศ์ เหลาคม ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ชุมพลบุรี
ด.ต. สุคนธ์ ลาภจติร ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ชุมพลบุรี



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. วเิชียร ขา่ขนัมะณี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ชุมพลบุรี
ด.ต. พวน บุญครอง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ชุมพลบุรี
ด.ต. อคัรพล พนิิจ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ชุมพลบุรี
ด.ต. ทักษิณ ประนิล ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ชุมพลบุรี
ด.ต. กติติชัย ชัยช่วย ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ชุมพลบุรี
ด.ต. ทวติ วงศ์เจริญสิริกลุ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ชุมพลบุรี
จ.ส.ต. ชนะภมูิ พนูสวสัด์ิ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ชุมพลบุรี
จ.ส.ต. ธนกฤต จนัทร์เพชร ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ชุมพลบุรี
จ.ส.ต. สุวรรณ ใจมัน่ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ชุมพลบุรี
จ.ส.ต. สยาม วรวฒิุ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ชุมพลบุรี
ส.ต.อ. ทนงศักด์ิ เทีย่งธรรม ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ชุมพลบุรี
ส.ต.อ. พนัธพ์นิิจ บุญตามทัน ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ชุมพลบุรี
ส.ต.อ. อทุัย เอกคณารัตติกลุ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ชุมพลบุรี
ส.ต.ต. วทิวสั เวชภณัฑ์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ชุมพลบุรี
ส.ต.ต. วรีะ เวยีนสันเทียะ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ชุมพลบุรี
ส.ต.ต. ศักด์ิชัย แร่เพชร ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ชุมพลบุรี
ส.ต.ต. จรัิฏฐพงษ์ ทองโคกศรี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ชุมพลบุรี
พ.ต.อ. ชูเวช หล่อจติต์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ส าโรงทาบ
พ.ต.ท. สุริยา ทิพยรั์กษา ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ส าโรงทาบ
พ.ต.ท. พรีพงศ์ ธนโพธิ์ชัย ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ส าโรงทาบ
พ.ต.ท. คนอง ท้าวจนัทร์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ส าโรงทาบ
พ.ต.ท. กฤษณะ สุกนัทะ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ส าโรงทาบ
ร.ต.ท. สุพจน์ ศรีมันตะ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ส าโรงทาบ
ร.ต.ท. ช านาญ ทัพทวี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ส าโรงทาบ
ร.ต.ท. สนัน่ พวงเพชร ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ส าโรงทาบ
ร.ต.ท. สมชาย พรหมขติัแกว้ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ส าโรงทาบ
ร.ต.ท. ปิยะสกลุ ออ่นพทุธา ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ส าโรงทาบ
ร.ต.ท. ธรรม แสนจนัดี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ส าโรงทาบ
ร.ต.ท. อภชิัย จนัทร์หอม ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ส าโรงทาบ
ร.ต.ท. วรีวฒิุ ค ามา ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ส าโรงทาบ
ร.ต.ท. สุรกจิ บุตรราช ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ส าโรงทาบ
ร.ต.ท. ทัศน์พล ลุนพลิา ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ส าโรงทาบ
ร.ต.ท. พชิิต ประพาฬ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ส าโรงทาบ
ร.ต.ท. สมเกยีรติ นิยมเหมาะ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ส าโรงทาบ
ร.ต.ท. ประดิษฐ์ ผาสุข  ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ส าโรงทาบ
ร.ต.ท. สมพศิ ขาวดา ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ส าโรงทาบ
ร.ต.ต. ทองจนัทร์ ล้อมสุข ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ส าโรงทาบ
ร.ต.ต. ไพบล วรรณชัย ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ส าโรงทาบ
ร.ต.ต. ถนอม พืน้นวล ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ส าโรงทาบ
ร.ต.ท. อนันต์ แสงจนัดา ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ส าโรงทาบ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ชยกร เปร้ียงกระโทก ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ส าโรงทาบ
ด.ต. ส าราญ บุญลอย ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ส าโรงทาบ
ด.ต. สมชาย สุภาพ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ส าโรงทาบ
ด.ต. ประสิทธิ์ชัย นามวฒัน์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ส าโรงทาบ
ด.ต. บันเทิง ธร์ีประโคน ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ส าโรงทาบ
ด.ต. นัฐวฒิุ กนัทะชมภู ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ส าโรงทาบ
ด.ต. รัฐกวี แกน่จนัทร์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ส าโรงทาบ
ด.ต. สามารถ แผ่วครบุรี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ส าโรงทาบ
ด.ต. พเิชษฐ์ ด้วงมุขพะเนา ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ส าโรงทาบ
ด.ต. ธนาวฒัน์ ทองพนู ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ส าโรงทาบ
ด.ต. พรีวฒัน์ สีสูงเนิน ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ส าโรงทาบ
ด.ต. สมพงศ์ กาญจนพาที ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ส าโรงทาบ
ด.ต. อาดูลย์ ภูสุ่วรรณ์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ส าโรงทาบ
ด.ต. บุญญศักด์ิ เชี่ยวชอบ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ส าโรงทาบ
ด.ต. สามชัย ขนุทอง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ส าโรงทาบ
ด.ต. ประภาส วเิศษไธสง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ส าโรงทาบ
ด.ต. สมรรถ สิงหดี์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ส าโรงทาบ
ด.ต. นพพร วสิาพล ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ส าโรงทาบ
ด.ต. ประเทือง ขอพรกลาง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ส าโรงทาบ
ด.ต. ณัฐกฤชพงษ์ รัตนาพนูเพิม่ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ส าโรงทาบ
ด.ต. ณรงค์ สุดกลาง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ส าโรงทาบ
ด.ต. ฉตัรชัย สร้อยระยา้ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ส าโรงทาบ
ด.ต. อ านาจ ลือชา ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ส าโรงทาบ
ด.ต. อภสุิข อนิทร์หอม ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ส าโรงทาบ
จ.ส.ต. สุพจน์ พึง่พมิาย ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ส าโรงทาบ
จ.ส.ต. สุทธชิาติ โพยนอก ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ส าโรงทาบ
จ.ส.ต. สุนทร บัวทอง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ส าโรงทาบ
ส.ต.อ. อดิศร รัตนมงคล ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ส าโรงทาบ
ส.ต.อ. พงษ์ประณต อดุมครบ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ส าโรงทาบ
ส.ต.อ. กติติศักด์ิ โคตรวงศ์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ส าโรงทาบ
ส.ต.อ. พชิยา นภาคเวช ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ส าโรงทาบ
ส.ต.อ. พชัรพงษ์ บุญปอง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ส าโรงทาบ
ส.ต.ต. ปราโมทย์ ยศเลิศ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ส าโรงทาบ
ส.ต.ต. ประพนธ์ ยิ่งงาม ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ส าโรงทาบ
ส.ต.ต. ชัยชนะ ขอมีกลาง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ส าโรงทาบ
ส.ต.ต. อนุชา กล้าหาญ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ส าโรงทาบ
ร.ต.อ. วริิยงัค์ เศวตรวลัิย ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ส าโรงทาบ
ร.ต.ท. เสถยีร ค าแกว้ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ส าโรงทาบ
ร.ต.ท. ชูรถ บึงจนัทร์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ส าโรงทาบ
พ.ต.ท. สาโรจน์ พลมณี ภ.จว.สุรินนทร์      สภ.บัวเชด



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. ชยางกรู แสนสมบัติ ภ.จว.สุรินนทร์      สภ.บัวเชด
ร.ต.ท. สมคิด นันตะกลุ ภ.จว.สุรินนทร์      สภ.บัวเชด
ร.ต.ท. วศิน ม่วงงาม ภ.จว.สุรินนทร์      สภ.บัวเชด
ร.ต.ต. ปรฉตัร รักษาวงศ์ ภ.จว.สุรินนทร์      สภ.บัวเชด
ร.ต.ต. พฒันา ศรีสุข ภ.จว.สุรินนทร์      สภ.บัวเชด
ร.ต.ต. ไพสิน ทรายสุววรณ ภ.จว.สุรินนทร์      สภ.บัวเชด
ด.ต. บุญชู วงศ์ศักด์ิ ภ.จว.สุรินนทร์      สภ.บัวเชด
ด.ต. จ าเนียร ค าวงษ์ ภ.จว.สุรินนทร์      สภ.บัวเชด
ด.ต. ณรงค์ชัย แกว้ดี ภ.จว.สุรินนทร์      สภ.บัวเชด
ด.ต. สุรกจิ คันธวร ภ.จว.สุรินนทร์      สภ.บัวเชด
ด.ต. จนิดา โกฏไิธสง ภ.จว.สุรินนทร์      สภ.บัวเชด
ด.ต. สมพล เสาะสิทธิ์ ภ.จว.สุรินนทร์      สภ.บัวเชด
ด.ต. บุญมี ไชยแสนทา ภ.จว.สุรินนทร์      สภ.บัวเชด
ด.ต. สิงหสุ์ริยา สง่าเนตร ภ.จว.สุรินนทร์      สภ.บัวเชด
ด.ต. สุรกาญจน์ พนัธเ์สนา ภ.จว.สุรินนทร์      สภ.บัวเชด
ร.ต.ท. สุพจน์ โมรินทร์ ภ.จว.สุรินนทร์      สภ.บัวเชด
ด.ต. พเิชษฐ์ ชาญศรี  ภ.จว.สุรินนทร์      สภ.บัวเชด
ด.ต. นิรุตต์ิ แจะหอม ภ.จว.สุรินนทร์      สภ.บัวเชด
ส.ต.อ. ซุน สีดา ภ.จว.สุรินนทร์      สภ.บัวเชด
ส.ต.อ. นิรัญชัย บวรโมทย์ ภ.จว.สุรินนทร์      สภ.บัวเชด
ส.ต.อ. ค าภยี์ สะตาดี ภ.จว.สุรินนทร์      สภ.บัวเชด
ส.ต.อ. พรศักด์ิ  ค าชมพู ภ.จว.สุรินนทร์      สภ.บัวเชด
ส.ต.ต. ผดุงพล บุญเจริญ ภ.จว.สุรินนทร์      สภ.บัวเชด
ส.ต.ต. ปิยบุตร พนูสถาพร ภ.จว.สุรินนทร์      สภ.บัวเชด
พ.ต.อ. บุญสินธุ์ ผดุงสุข ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เขวาสินรินทร์
พ.ต.ท. นัฏฐนันท์ เรืองฉาย ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เขวาสินรินทร์
พ.ต.ท. ครรชิต จนัทเลิศ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เขวาสินรินทร์
พ.ต.ท. รัชพล เกล้ียงอทุธา ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เขวาสินรินทร์
พ.ต.ท. เดชา ปุปผมาศ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เขวาสินรินทร์
ร.ต.ท. สมศักด์ิ พนัตาแสง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เขวาสินรินทร์
ร.ต.ท. ปัญญา ขนัดี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เขวาสินรินทร์
ร.ต.ท. ศิริ คารศรี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เขวาสินรินทร์
ร.ต.ท. ยทุติศักด์ิ ไชยบรรณ์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เขวาสินรินทร์
ร.ต.ท.หญิง จรีุรัตน์ จนัทร์มาลี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เขวาสินรินทร์
ร.ต.ท. วชิระ เพชรฤทธิ์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เขวาสินรินทร์
ร.ต.ท. สมบูรณ์ บุญปก ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เขวาสินรินทร์
ร.ต.ท. เสริม เหล่ียมดี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เขวาสินรินทร์
ร.ต.ท. วฒิุชาติ เกดิวฒิุชัย ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เขวาสินรินทร์
ร.ต.ต. วรีศักด์ิ พากเพยีร ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เขวาสินรินทร์
ด.ต. ถาวร ศรีพนม ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เขวาสินรินทร์



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สุพจน์ เมือ่ประโคน ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เขวาสินรินทร์
ด.ต. วนัชัย จนัทเสริม ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เขวาสินรินทร์
ด.ต. อภนิันท์ สนธลิะ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เขวาสินรินทร์
ด.ต. พรชิด บูรณ์เจริญ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เขวาสินรินทร์
ด.ต. ไสว ส่งเสริม ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เขวาสินรินทร์
ด.ต. สายสวาท สามารถ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เขวาสินรินทร์
ด.ต. ทิพรักษ์ ไวแสน ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เขวาสินรินทร์
ด.ต. ส ารวจ ภาสดา ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เขวาสินรินทร์
ด.ต. สง่า เบ็ญเจดิ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เขวาสินรินทร์
ด.ต. สมโภชน์ บุญรับ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เขวาสินรินทร์
ด.ต. สุวทิย์ กะการดี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เขวาสินรินทร์
ด.ต. ชนะ ผลดี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เขวาสินรินทร์
ด.ต. สมิง พรมศรี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เขวาสินรินทร์
ด.ต. สมนึก ด่านแกว้ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เขวาสินรินทร์
ด.ต. วรเวช สุขตน ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เขวาสินรินทร์
ด.ต. สุธี ยิ่งมีมา ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เขวาสินรินทร์
ด.ต. สมัย พมิพช์าติ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เขวาสินรินทร์
ด.ต. สมศักด์ิ เครือเนียม ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เขวาสินรินทร์
ด.ต. สิทธศัิกด์ิ สุดเสียงสังข์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เขวาสินรินทร์
ด.ต. ส าราญ จรจรัญ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เขวาสินรินทร์
ด.ต. พยงค์ พรมวฒัน์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เขวาสินรินทร์
ด.ต. จริโรจน์ ศาลางาม ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เขวาสินรินทร์
ด.ต. ปฏวิติั ศรีพรหม ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เขวาสินรินทร์
ด.ต. กฤษณะ พศิโสระ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เขวาสินรินทร์
ด.ต. โพธเิศรษฐ์ ทางดี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เขวาสินรินทร์
ส.ต.อ. ธนศักด์ิ บุญปก ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เขวาสินรินทร์
ส.ต.ต. อนันต์ ปะรุมรัมย์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เขวาสินรินทร์
ส.ต.ต. อนุพล แกว้วเิศษ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เขวาสินรินทร์
ส.ต.ต. วฒันชัย สาแกว้ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เขวาสินรินทร์
ส.ต.ต. ทินวทิย์ ธรรมนาม ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เขวาสินรินทร์
ด.ต.หญิง ละออง ทองใหญ่ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เขวาสินรินทร์
ด.ต.หญิง สุภาวดี พศิโสระ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เขวาสินรินทร์
ด.ต. ชรนิทร์ สุขแสง ภ.จว.สุรนิทร์ สภ.เขวาสินรนิทร์
ด.ต. สนอง สกุลศิรไิพบลุย์ ภ.จว.สุรนิทร์ สภ.เขวาสินรนิทร์
ด.ต. ศุภวฒิุ โฉมงาม ภ.จว.สุรนิทร์ สภ.เขวาสินรนิทร์
ด.ต. ชยัวฒัน์ ทรงบณัฑิต ภ.จว.สุรนิทร์ สภ.เขวาสินรนิทร์
พ.ต.อ. ศิราเมษฐ์ ธานินพทิักษ์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.จอมพระ
พ.ต.ท. ศุภมิตร ศิลปสมบูรณ์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.จอมพระ
พ.ต.ท. เฉลิมพล ภกัดี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.จอมพระ
พ.ต.ท. สรวศิ ส าราญรมย์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.จอมพระ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. อภนิันท์ เจริญทัศน์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.จอมพระ
พ.ต.ท. อนุลักษณ์ ท่าม่วง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.จอมพระ
ร.ต.ท. พรพสิิฐ ทองเงิน ภ.จว.สุรินทร์ สภ.จอมพระ
ร.ต.ท. สันต์ เชื่อมัน่ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.จอมพระ
ร.ต.ท. สถติย ์ ค าแกว้ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.จอมพระ
ร.ต.ท. ทรงกริช ส ารวมจติ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.จอมพระ
ร.ต.ท. อานนท์ กอนไธสง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.จอมพระ
ร.ต.ท. วเิชียร ศรีเพชร ภ.จว.สุรินทร์ สภ.จอมพระ
ร.ต.ท. สมัย บึงลอย ภ.จว.สุรินทร์ สภ.จอมพระ
ร.ต.ท. สุพฒัน์ ช่วยชู ภ.จว.สุรินทร์ สภ.จอมพระ
ร.ต.ท. อภสิิทธิ์ บุญประเสริฐ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.จอมพระ
ร.ต.ท. ชัยณรงค์ หงส์ษา ภ.จว.สุรินทร์ สภ.จอมพระ
ร.ต.ท. เสน่ห์ กองสุข ภ.จว.สุรินทร์ สภ.จอมพระ
ร.ต.ท. บุญ พวงพมิาย ภ.จว.สุรินทร์ สภ.จอมพระ
ร.ต.ท. ประชา สติภา ภ.จว.สุรินทร์ สภ.จอมพระ
ร.ต.ต. พนิิจ เพง่พศิ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.จอมพระ
ร.ต.ท. พนิิจ นามพนู ภ.จว.สุรินทร์ สภ.จอมพระ
ด.ต. อนันต์ เตียงประโคน ภ.จว.สุรินทร์ สภ.จอมพระ
ด.ต. วศิน ยนืยง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.จอมพระ
ด.ต. อดุลย์ เพง็วชิัย ภ.จว.สุรินทร์ สภ.จอมพระ
ด.ต. นพดล กองศิริ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.จอมพระ
ด.ต. สมบัติ นาคสด ภ.จว.สุรินทร์ สภ.จอมพระ
ด.ต. สุรชัย ศรีอทุัย ภ.จว.สุรินทร์ สภ.จอมพระ
ด.ต. สมหมาย ชาวะหา ภ.จว.สุรินทร์ สภ.จอมพระ
ด.ต. มานพ สังโสมา ภ.จว.สุรินทร์ สภ.จอมพระ
ด.ต. รุ่งโรจน์ ทองศรี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.จอมพระ
ด.ต. สมพงษ์ ดวงตา ภ.จว.สุรินทร์ สภ.จอมพระ
ด.ต. มานะ ส าราญ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.จอมพระ
ด.ต. กอบชัย ล้ิมประโคน ภ.จว.สุรินทร์ สภ.จอมพระ
ด.ต. องอาจ สุขสงวน ภ.จว.สุรินทร์ สภ.จอมพระ
ด.ต. สง่า สายกระสุน ภ.จว.สุรินทร์ สภ.จอมพระ
ด.ต. รัตนา สาพนัธ์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.จอมพระ
ด.ต. แพร ทองงาม ภ.จว.สุรินทร์ สภ.จอมพระ
ด.ต. อนันต์ ยอดรัก ภ.จว.สุรินทร์ สภ.จอมพระ
ด.ต. บัญชา รุ่งเรือง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.จอมพระ
ด.ต. สุขสันต์ สงเสนา ภ.จว.สุรินทร์ สภ.จอมพระ
ด.ต. สมศักด์ิ แสนกล้า ภ.จว.สุรินทร์ สภ.จอมพระ
ด.ต. สุนทร บุญมาก ภ.จว.สุรินทร์ สภ.จอมพระ
ด.ต. ชัยยา ประดับศรี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.จอมพระ
ด.ต. ประสพ แจม่ใส ภ.จว.สุรินทร์ สภ.จอมพระ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ลัทธวฒัน์ สิริกาญจนาทัศน์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.จอมพระ
ด.ต. ธานี คุมดี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.จอมพระ
ด.ต. ยศพทัธ์ ธนกาญจน์สิริภคั ภ.จว.สุรินทร์ สภ.จอมพระ
ด.ต. ชาญชัย เสาทอง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.จอมพระ
ด.ต. พรีสัญช์ สมานมิตร ภ.จว.สุรินทร์ สภ.จอมพระ
ด.ต. ตฤณภณ สุนินทบูรณ์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.จอมพระ
ด.ต. วเิชียน บุญสูง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.จอมพระ
ด.ต. สมพงษ์ มาลา ภ.จว.สุรินทร์ สภ.จอมพระ
จ.ส.ต. สุรสิทธิ์ สร้อยเสนา ภ.จว.สุรินทร์ สภ.จอมพระ
จ.ส.ต. อ าพล ไชยเทพ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.จอมพระ
จ.ส.ต. ธวชัชัย หนิเธาว์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.จอมพระ
ส.ต.อ. สุรัตน์ แป้นแกว้ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.จอมพระ
ส.ต.อ. พยงุศักด์ิ โมเม ภ.จว.สุรินทร์ สภ.จอมพระ
ส.ต.อ. น าโชค ทองจนัทร์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.จอมพระ
ส.ต.อ. นิรัน เนือ้นิล ภ.จว.สุรินทร์ สภ.จอมพระ
ส.ต.ต. ธนวฒัน์ นามโตคร ภ.จว.สุรินทร์ สภ.จอมพระ
ส.ต.ต. อดิศักด์ิ ธรรมรักษ์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.จอมพระ
ส.ต.ต. ศิโรฒม์ ศรีเกนิ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.จอมพระ
ส.ต.ต. พทิักษ์ มณีรัตน์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.จอมพระ
ส.ต.ต. อนุชา สารีโท ภ.จว.สุรินทร์ สภ.จอมพระ
ร.ต.ท. สุริโย ฉมิมาลี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.จอมพระ
พ.ต.ท. วรีะพงษ์  จนัทร์ประภาสกลุ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ล าดวน
พ.ต.ท. ไพโรจน์ ภญิโญ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ล าดวน
พ.ต.ท. ชัยรัตน์ สมานรัตน์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ล าดวน
พ.ต.ต. ประวนิ พบัขนุทด ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ล าดวน
ร.ต.ท. ณรงค์ โปรยกลาง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ล าดวน
ร.ต.ท. ณรงค์ อทุะปา ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ล าดวน
ร.ต.ท. พงศ์พนิช พมิาย ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ล าดวน
ร.ต.ท. พศิาล พวงศิริ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ล าดวน
ร.ต.ท. วทิยา กดัุน ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ล าดวน
ร.ต.ท. ภทัรพงศ์ แท่งทองหลาง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ล าดวน
ร.ต.ท. สวสัด์ิ ล่อดงบัง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ล าดวน
ร.ต.ท. จรูญ ฤทธิ์ไธสง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ล าดวน
ร.ต.ท. นารท นุชนารท ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ล าดวน
ร.ต.ต. ชัดชัย เชื้อเหมิ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ล าดวน
ร.ต.ต. ช่วง ณ น่าน ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ล าดวน
ร.ต.ต. ธชัภคั ธวชัชัยวงศกร ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ล าดวน
ร.ต.ต. วรีะ หมายสม ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ล าดวน
ร.ต.ต. ระดม เนียมหอม ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ล าดวน
ร.ต.ต. เชิดชาย หาญพละ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ล าดวน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สมเกยีรติ มากมี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ล าดวน
ด.ต. ชูชาติ ใหม่กณุะ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ล าดวน
ด.ต. จกัรเพชร สิงหด่์านจาก ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ล าดวน
ด.ต. สุรศักด์ิ ทองหล่อ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ล าดวน
ด.ต. อทุัย หมอค า ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ล าดวน
ด.ต. ธนภทัร ราศี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ล าดวน
ด.ต. จริสิน พชิญภดิูนันท์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ล าดวน
ด.ต. ไพรวนั ชินรัมย์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ล าดวน
ด.ต. นรสิทธิ์ โกศัลวติร ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ล าดวน
ด.ต. ธรรมนูญ เหมหงษ์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ล าดวน
ด.ต. สรสักด์ิ ภมูิสูง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ล าดวน
ด.ต. วศิิษฎ์ จารัตน์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ล าดวน
ด.ต. ไวพตัร นพพบิูลย์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ล าดวน
ด.ต. สมเกยีรติ สุขดี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ล าดวน
ด.ต. ประทีป เทียนทอง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ล าดวน
ด.ต. ศุภมิตร ตาเลิศ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ล าดวน
ด.ต. กอ้งศักด์ิ มบขนุทด ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ล าดวน
ด.ต. เชิดศักด์ิ ปัญญาเอก ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ล าดวน
ด.ต. พรีทัติย์ อนิทรีย์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ล าดวน
ด.ต. สืบสิทธิ์ มะลิวลัย์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ล าดวน
ด.ต. ฉฐัชาย แสนปล้ืม ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ล าดวน
ด.ต. วฒันพงษ์ ศรีสัตย์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ล าดวน
ด.ต. วนิัย รองสูงเนิน ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ล าดวน
ด.ต. ประจกัษ์ สุขสวสัด์ิ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ล าดวน
ส.ต.อ. ทักษพล ทองหล่อ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ล าดวน
ส.ต.อ. ชนะชัย ข าเอนก ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ล าดวน
ส.ต.ต. ศรายทุธ ฤทธิ์ไธสง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ล าดวน
ส.ต.ต. ธนากร คงธนชัยสกลุ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ล าดวน
พ.ต.ท. สัญหนนท์ ไชยเดช ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สนม
พ.ต.ท. คุณาวฒิุ ใบลี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สนม
พ.ต.ท. สมบูรณ์ ยอดทอง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สนม
พ.ต.ต. ประหยดั กล้าเหมิ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สนม
ร.ต.อ. ประสิทธิ์ สุวงศ์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สนม
ร.ต.ท. รังสรรค์ อตุราศรี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สนม
ร.ต.ท. ภริูนทร์ แสงงาม ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สนม
ร.ต.ท. ธงชัย แกว้สา ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สนม
ร.ต.ท. สุภาพ ค ามูล ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สนม
ร.ต.ท. สุพฒัน์ ประสมศรี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สนม
ร.ต.ท. เปรียญ ดาทอง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สนม
ร.ต.ท. สมภพ คานทอง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สนม



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. อทุิศ นิลพฤกษ์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สนม
ร.ต.ต. สง่า ปะนาทัง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สนม
ร.ต.ต. เอกลักษณ์ คชสุ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สนม
ร.ต.ต. นุกลู ประสาร ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สนม
ด.ต. ศรีสง่า หาสุข ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สนม
ด.ต. วนัชัย ปัดถา ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สนม
ด.ต. สกลุชัย ถงันอก ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สนม
ด.ต. มุณี ไชยศรีษะ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สนม
ด.ต. สุรินทร์ ดีพร้อม ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สนม
ด.ต. บัญชา สุจริต ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สนม
ด.ต. สนัน่ แกว้ษเกษ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สนม
ด.ต. ศักด์ิ อนิทร์ชู ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สนม
ด.ต. ชัยยนัต์ แกว้ไธสง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สนม
ด.ต. อธัยา ศรีธรรม ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สนม
ด.ต. มาฆะ เขม็พดุชา ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สนม
ด.ต. ปัญญา สุพรหม ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สนม
ด.ต. ธนวฒัน์ ประเสริฐศรี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สนม
จ.ส.ต. จตุรวทิย์ ศรีนาม ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สนม
จ.ส.ต. กฤษณะ กระชอนสุข ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สนม
ส.ต.อ. นิรุต หงษ์อนันต์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สนม
ส.ต.อ. อนุชิต กนัรัมย์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สนม
ส.ต.ต. สุรจติ สุจริต ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สนม
ส.ต.ต. บุญส่ง แนมพลกรัง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สนม
ส.ต.ต. สุรเกยีรติ แปงขา ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สนม
พ.ต.อ. สุธร์ี ตรุโนภาส ภ.จว.สุรินทร์ สภ.พนมดงรัก
พ.ต.ท. ธนโชติ ธรรมวรัิตน์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.พนมดงรัก
ร.ต.อ. วรีะพนัธ์ พุม่พวง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.พนมดงรัก
ด.ต. สมบัติ สมานมิตร ภ.จว.สุรินทร์ สภ.พนมดงรัก
ด.ต. โกศล ราชเจริญ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.พนมดงรัก
พ.ต.ท. รัฐการ เลยกลาง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.พนมดงรัก
ด.ต. กฤษณพณ พรหมบุตร ภ.จว.สุรินทร์ สภ.พนมดงรัก
ด.ต. พสุิทธิ์ สินประโคน ภ.จว.สุรินทร์ สภ.พนมดงรัก
จ.ส.ต. วรีะชัย แดขนุทด ภ.จว.สุรินทร์ สภ.พนมดงรัก
ด.ต.  อภชิาติ ออ่นหา้งหวา้ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.พนมดงรัก
ด.ต. อ านวย พลสงคราม ภ.จว.สุรินทร์ สภ.พนมดงรัก
ด.ต. สมศักด์ิ ชื่นประโคน ภ.จว.สุรินทร์ สภ.พนมดงรัก
ร.ต.ท. วโิชติ บุญมา ภ.จว.สุรินทร์ สภ.พนมดงรัก
ร.ต.ต. บุญล้อม ฉมิงาม ภ.จว.สุรินทร์ สภ.พนมดงรัก
จ.ส.ต. ไกรสร ทองมาก ภ.จว.สุรินทร์ สภ.พนมดงรัก
ด.ต. พฤทธิ์ แกว้อ าพนัธ์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.พนมดงรัก



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. เพทาย พทิักษ์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.พนมดงรัก
ด.ต. ประณต สมใจเรา ภ.จว.สุรินทร์ สภ.พนมดงรัก
ส.ต.อ. มาณพ หาญเสมอ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.พนมดงรัก
ด.ต. รัตนชัย องอาจ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.พนมดงรัก
ด.ต. ชัชวาล หาญอาษา ภ.จว.สุรินทร์ สภ.พนมดงรัก
ส.ต.อ. ประจกัษ์ กองค า ภ.จว.สุรินทร์ สภ.พนมดงรัก
ด.ต. สุระพล ออ่นพนัธ์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.พนมดงรัก
ส.ต.ต. สมร ยอดรัก ภ.จว.สุรินทร์ สภ.พนมดงรัก
ส.ต.ต. อนุชิต บานเยน็ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.พนมดงรัก
ร.ต.ท. อนันทชัย หมายเจริญ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.พนมดงรัก
ร.ต.ท. บุญทัน สังสีแกว้ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.พนมดงรัก
ด.ต. วฒิุชัย สุขเป็ง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.พนมดงรัก
ด.ต. เสมอเทพ สีทอง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.พนมดงรัก
ส.ต.ต. วฒิุชัย ชยากรกลุ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.พนมดงรัก
จ.ส.ต. สราวธุ นิลขนัธ์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.พนมดงรัก
ส.ต.อ. กาจพล จงกล ภ.จว.สุรินทร์ สภ.พนมดงรัก
พ.ต.ท. สุวดิล พทุธวงศ์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.พนมดงรัก
ร.ต.ท. พงษ์ศักด์ิ ภริมยไ์กรภกัด์ิ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.พนมดงรัก
ด.ต. วรานนท์ สมบัติ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.พนมดงรัก
ส.ต.ต. นพพล หงิสันเทีย๊ะ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.พนมดงรัก
พ.ต.ต. จริะวทิย์ รัตนะวรรณ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.พนมดงรัก
พ.ต.อ. ณรงค์ เกตุบรรจง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ศรีณรงค์
พ.ต.ท. จติรกร ประสงค์สุข ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ศรีณรงค์
พ.ต.ท. วทิยา ศรีรังกรู ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ศรีณรงค์
พ.ต.ท. สุชัจจช์นะ สดับสาร ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ศรีณรงค์
พ.ต.ท. นิธิ อรุาร่ืน ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ศรีณรงค์
พ.ต.ท. สัมฤทธิ์ พรหมชัยนันท์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ศรีณรงค์
ร.ต.ท. อทุิศ อยุ่ยงั ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ศรีณรงค์
ร.ต.ท. มานพ สุนทรารักษ์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ศรีณรงค์
ร.ต.ท. ยศวริศ สิมณี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ศรีณรงค์
ร.ต.ท. นิมิตร์ จนัทป ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ศรีณรงค์
ร.ต.ท. นิยม อนิลี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ศรีณรงค์
ร.ต.ท. วสันต์ ยิ่งดัง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ศรีณรงค์
ร.ต.ท. จรัส แกว้อดุร ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ศรีณรงค์
ร.ต.ท. ชัยณรงค์ หลุมทอง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ศรีณรงค์
ร.ต.ท. เรืองยทุธ ศรีวงษา ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ศรีณรงค์
ร.ต.ต. ค าสิงห์ วงเวยีน ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ศรีณรงค์
ร.ต.ต. สุวรรณ์ วรวฒิุ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ศรีณรงค์
ด.ต. ภวตั มหาเทียนธ ารง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ศรีณรงค์
ด.ต. ประกรณ์ ทิศกระโทก ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ศรีณรงค์



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. พพิฒัน์ เกษศรี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ศรีณรงค์
ด.ต. สมคิด รุจยิาปนนท์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ศรีณรงค์
ด.ต. เฉลียว บุญสิทธิ์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ศรีณรงค์
ด.ต. กา้น ปัสบาล ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ศรีณรงค์
ด.ต. พนัธ์ ปุม่เทพ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ศรีณรงค์
ด.ต. คทาจง เฉลิมธงชัย ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ศรีณรงค์
ด.ต. มงคล แกว้ฝ่ายนอก ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ศรีณรงค์
ด.ต. อนิทุวฒัน์ โสภาวนัส ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ศรีณรงค์
ด.ต. ประเสริฐ ศักด์ิดีแสง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ศรีณรงค์
ด.ต. ประสงค์ บูรณ์เจริญ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ศรีณรงค์
ด.ต. วรีะ ศรีผดุง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ศรีณรงค์
ด.ต. ยทุธการ แจม่สงวน ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ศรีณรงค์
จ.ส.ต. ไพศาล พศิเพง็ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ศรีณรงค์
จ.ส.ต. เกยีรติคุณ นนทะชัย ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ศรีณรงค์
จ.ส.ต. สองเมือง จนัทา ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ศรีณรงค์
จ.ส.ต. สมประสงค์ ปลอดกระโทก ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ศรีณรงค์
ส.ต.อ. ชุมพร ค าคง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ศรีณรงค์
ส.ต.อ. ภานุวตัร โนนทราย ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ศรีณรงค์
ส.ต.ต. ปุลินทร์ ทิศกระโทก ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ศรีณรงค์
ส.ต.ต. พงษ์ทศพล ไทยยิ่ง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ศรีณรงค์
ส.ต.ต. เฉลิมวฒิุ ดีช่อรัมย์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ศรีณรงค์
ส.ต.ต. เกง่กาจ แกว้ค าแสน ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ศรีณรงค์
จ.ส.ต. ชนะศึก แบ้งกลาง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ศรีณรงค์
พ.ต.ท. วทิูรย์ ดิเรกโภค ภ.จว.สุรินทร์ สภ.โนนนารายณ์
พ.ต.ต. กติติภพ ศรณ์แสงค า ภ.จว.สุรินทร์ สภ.โนนนารายณ์
ร.ต.ท. ศักด์ิดา คอนมะลา ภ.จว.สุรินทร์ สภ.โนนนารายณ์
ร.ต.ท. ทวทีรัพย์ อดุมรัตน์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.โนนนารายณ์
ร.ต.ท. พรเทพ พทิยากลู ภ.จว.สุรินทร์ สภ.โนนนารายณ์
ร.ต.ท. จติฐพล ธมิาชัย ภ.จว.สุรินทร์ สภ.โนนนารายณ์
ร.ต.ท. ณฐภทัร ยิ่งใหญ่ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.โนนนารายณ์
ร.ต.ท. สุรินทร์ ชนะทอง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.โนนนารายณ์
ร.ต.ท. สมัคร โสรัตน์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.โนนนารายณ์
ร.ต.ต. เขตขณัฑ์ มาสูงเนิน ภ.จว.สุรินทร์ สภ.โนนนารายณ์
ร.ต.ท. สุชาติ จติรรักษ์สวสัด์ิ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.โนนนารายณ์
ร.ต.ต. ลภสัวฒัน์ ไกรษี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.โนนนารายณ์
ด.ต. พงษ์พฒัน์ งามยิ่ง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.โนนนารายณ์
ด.ต. สมชัย กองแกว้ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.โนนนารายณ์
ด.ต. เลิศชาย ค าทองจกัร ภ.จว.สุรินทร์ สภ.โนนนารายณ์
ด.ต. เชาวริทธ์ ธรรมบุญ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.โนนนารายณ์
ด.ต. เอกภพ ยาระษี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.โนนนารายณ์



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. รุ่งเพช็ร ภมูิไธสง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.โนนนารายณ์
ด.ต. สมชาย ชินนอก ภ.จว.สุรินทร์ สภ.โนนนารายณ์
ด.ต. พทิยา หวงัร่วมกลาง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.โนนนารายณ์
ด.ต. สมศึก พฒุจบี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.โนนนารายณ์
ด.ต. พงษ์ศักด์ิ ราชวชิา ภ.จว.สุรินทร์ สภ.โนนนารายณ์
จ.ส.ต. วทิยา สายธนู ภ.จว.สุรินทร์ สภ.โนนนารายณ์
จ.ส.ต. กศุล ไฝทาค า ภ.จว.สุรินทร์ สภ.โนนนารายณ์
จ.ส.ต. พนาวลัย์ พทุธลา ภ.จว.สุรินทร์ สภ.โนนนารายณ์
จ.ส.ต. ศักด์ิดา กจิไธสง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.โนนนารายณ์
ส.ต.อ. สมชาย ประทุมโช ภ.จว.สุรินทร์ สภ.โนนนารายณ์
ส.ต.ต. ประดิษฐ์ พาที ภ.จว.สุรินทร์ สภ.โนนนารายณ์
ส.ต.ต. เกริกฤทธิ์ เจริญราช ภ.จว.สุรินทร์ สภ.โนนนารายณ์
ส.ต.ต. วรีะเดช ชัยหงษา ภ.จว.สุรินทร์ สภ.โนนนารายณ์
พ.ต.ท. ราชศักด์ิ ศรีทองสุข ภ.จว.สุรินทร์ สภ.โนนนารายณ์
ด.ต. กมล กิ่งมณี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.โนนนารายณ์
ด.ต. บูชา กาสิงห์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.โนนนารายณ์
ส.ต.อ. ธนายทุธ์ วงศ์มา ภ.จว.สุรินทร์ สภ.โนนนารายณ์
ส.ต.ต. คุณาสิน วรรณ์รักษ์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.โนนนารายณ์
พ.ต.ท. สมนึก สมเจตนา ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ทุง่มน
พ.ต.ท. ชาญณรงค์ พรหมมา ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ทุง่มน
พ.ต.ท. สุธี พรมเกตุ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ทุง่มน
พ.ต.ต. สมพงษ์    ลึกจะบก ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ทุง่มน
ร.ต.อ. ธนกร พวงจ าปา ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ทุง่มน
ร.ต.ท. คมกฤช ซ่อนกล่ิน ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ทุง่มน
ร.ต.ท. ภาณุวชิญ์  ยานศิริ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ทุง่มน
ร.ต.ท. ณัฐกฤษฏ ์ อนิธิ์ทิสอน ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ทุง่มน
ร.ต.ท. ราชศักด์ิ   ทองวไิล ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ทุง่มน
ร.ต.ท. สุรศักด์ิ  เกษศรีรัตน์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ทุง่มน
ร.ต.ท. ธนพนธ ์   แสงปัดสา ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ทุง่มน
ร.ต.ท. วชิาญ       ค้าขาย ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ทุง่มน
ร.ต.ท. อดุร สอนสลับ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ทุง่มน
ร.ต.ท. วฒันะชัย   ฝ่ายขนัธ์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ทุง่มน
ร.ต.ท. ด ารงศักด์ิ  ยี่สุ่นศรี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ทุง่มน
ร.ต.ต. พรนิมิตร อนิทรามาลัย ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ทุง่มน
ด.ต. สาธติ ราษีทอง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ทุง่มน
ด.ต. ชนุการ ปิยไพร ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ทุง่มน
ด.ต. พรชัย พงษ์ชะอุ่มดี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ทุง่มน
ด.ต. ดนัย พะสุรัมย์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ทุง่มน
ด.ต. มนตรี เครือแกว้ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ทุง่มน
ด.ต. บัญชา สุขประเสริฐ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ทุง่มน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. พรหมพริิยะ ศรีจดุานุ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ทุง่มน
ด.ต. สุภาพ ประไวย์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ทุง่มน
ด.ต. ทศพร       งามเยี่ยม ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ทุง่มน
ด.ต. เสรี งามมี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ทุง่มน
ด.ต. ชยพนธ ์     แสงโพธิ์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ทุง่มน
ส.ต.อ. เดชา ประไวย์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ทุง่มน
ส.ต.อ. ภมูิสยาม ทองวไิล ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ทุง่มน
ส.ต.อ. ปภงักร แยม้ชู ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ทุง่มน
ส.ต.อ. กติติพล เพชรจ ารัส ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ทุง่มน
ส.ต.อ. นิรันดร์ มัน่ยนื ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ทุง่มน
ส.ต.ต. นพนันท์ ใจเอื้อ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ทุง่มน
ส.ต.ต. ภานุพงศ์  เชิดชูล้ าตระกลู ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ทุง่มน
ส.ต.ต. อุ้มบุญ     คลังกลู  ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ทุง่มน
ร.ต.ท. นิธศิ ทะเรรัมย์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ทุง่มน
ร.ต.ท. วรีะชัย โสมะมี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สวาย
ด.ต. สมพล ไฮวงั ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สวาย
ด.ต. ปองภพ บนกระโทก ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สวาย
ด.ต. อทิธพิล ทุนดี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สวาย
ด.ต. วรีะชัย สาธร ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สวาย
ด.ต. สิงหท์อง ใสแจม่ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สวาย
ด.ต. คุณากร อามาตยเ์สนา ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สวาย
พ.ต.ท. กรีติ จนัทร์พวง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สวาย
ด.ต. ณัฐพงษ์ วเิศษสุทธิ์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สวาย
พ.ต.ท. วนัดี อนิทะนิน ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สวาย
ด.ต. ธวชัชัย นามมุงคุณ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สวาย
ส.ต.อ. วฒันา จนัดา ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สวาย
ส.ต.ต. วโิรจน์ สมประสงค์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สวาย
ร.ต.ต. เกษมศักด์ิ ทับทิม ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สวาย
ด.ต. วชิระ พลแสน ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สวาย
ด.ต. ไพศาล ฉตัรเงิน ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สวาย
ส.ต.ต. สถาพร ฤทธาพรม ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สวาย
จ.ส.ต. วงศพนัธ์ คร่ าสุข ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สวาย
ด.ต. วชัรินทร์ จนัทร์สันเทียะ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สวาย
ร.ต.ท. เกรียงศักด์ิ เวชยนัต์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สวาย
ด.ต. เด่นชัย มาชัยภมูิ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สวาย
ด.ต. ไพศาล ศรีตุลานุ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สวาย
ร.ต.ต. พรชัย สุขดี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สวาย
ด.ต. อภนิันต์ หวงักลุ่มกลาง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สวาย
ร.ต.ท. สุระพงษ์ น้ ากระจาย ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สวาย
ร.ต.ท. คมสันต์ กองโฮม ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สวาย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. ด ารง เจริญศิริ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สวาย
ด.ต. มานัส บุญเหมาะ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สวาย
ร.ต.ท. วรวธุ ประสานดี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สวาย
ด.ต. ยงยทุธ ฤทธโิชติ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สวาย
ด.ต. กศุล รุ้งรามา ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สวาย
ด.ต. สุรจติต์ สวนจนัทร์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สวาย
ร.ต.ท.หญิง ประครอง วงษ์เลิศ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สวาย
ร.ต.ท. ณรงค์ ทองพนัธ์ รอง ผบช.ภ.๓ สภ.สวาย
พ.ต.ท. สมนึก สุภคัไพบูลยผ์ล ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองที
พ.ต.ท. สุธี ศรีพรหม ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองที
พ.ต.ต. อาวฒิุ ออ่นวรรณะ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองที
พ.ต.ต. ณรณฤทธิ์ ภแูกว้ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองที
ร.ต.ท. ณรงค์พล สมานสวน ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองที
ร.ต.ท. ณัฐพล ศรีน้อย ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองที
ร.ต.ท. กรฤต หลอดทอง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองที
ร.ต.ท. วรุณชาติ ศรีสุรักษ์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองที
ร.ต.ท. ภเูบศ บัวใหญ่รักษา ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองที
ร.ต.ท. กนัต์ หวานอารมภ์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองที
ร.ต.ท. ประมวล โจมพรม ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองที
ร.ต.ต. แสงทอง รวงผ้ึง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองที
ร.ต.ต. จกักรี พมิพก์ลาง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองที
ร.ต.ท. บุญส่ง สุขตน ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองที
ร.ต.ท. มงคล สาสาย ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองที
ร.ต.ท. เสวยทิพย์ กจิดี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองที
ร.ต.ท. สมพร ตะนะสอน ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองที
ร.ต.ต. พมิูล ปัดวชิัย ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองที
ร.ต.ต. สมฤทธิ์ แสงส่อง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองที
ด.ต. สุทธรัิกษ์ คิดสุข ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองที
ด.ต. แสวง อคัรกตัญญู ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองที
ด.ต. ประเสริฐ ไชยะค า ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองที
ด.ต. วจิติร ชิลนาค ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองที
ด.ต. วฒิุพงศ์ แสงดี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองที
ด.ต. ชวมัย คีรีโชติ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองที
ด.ต. บุญเล้ียง ทองฝอย ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองที
ด.ต. สุกฤษฎิ์ คงถอืมัน่ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองที
ด.ต. อจัฉรินทร์ สุทธกิวงษ์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองที
ด.ต. สมชาย ตรงศูนย์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองที
ด.ต. ชุมพล พรมหนองแสน ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองที
ด.ต. ภานุวฒัน์ สมคะเณย์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองที
ด.ต. เฉลิม วงศ์วาน ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองที



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สิทธพิร เติมกล้า ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองที
ด.ต. สมัย พรมสิงห์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองที
ด.ต. บุญเชิด เพง็งาม ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองที
ด.ต. สิรวชิญ์ บูรณ์เจริญ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองที
ส.ต.อ. วงศกร ตันไชยฤทธกิลุ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองที
ส.ต.ต. สิริวฒัน์ จนีประโคน ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองที
ด.ต. วกิาล ดวงดี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองที
ด.ต. กติติภพ พณพจณ์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองที
พ.ต.ท. สมบุญ หร่ายพมิาย ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองที
ร.ต.ท. วรีะ พรีะพลพนัธ์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองที
ร.ต.ท. ประมวล โจมพรหม ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองที
ด.ต. ณไชยนัต์ สุขบรรเทิง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองที
พ.ต.อ. ชลาสิทธุ์ ชลาลัย ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ดม
พ.ต.ท. ไพฑูรย์  ณ อดุร ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ดม
พ.ต.ท. จริต ขามฝาด ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ดม
พ.ต.ท. มนูญศักด์ิ ปาระมี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ดม
พ.ต.ท. สวา่ง ปีแหล่ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ดม
ร.ต.อ. ศรายทุธ สุขดี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ดม
ร.ต.ท. ธานี อนิทรนุช ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ดม
ร.ต.ท. สมบูรณ์ ชารีรัตน์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ดม
ร.ต.ท. ปฎภิาณ บุญประสิทธิ์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ดม
ร.ต.ท. สุริยนต์ จนัธมิา ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ดม
ร.ต.ท. บุญสุข พดุหอม ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ดม
ร.ต.ต. โกวทิย์ ทองแผ่น ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ดม
ร.ต.ต. นภดล ตะคอนรัมย์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ดม
ร.ต.ต. ถาวร สุบิน ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ดม
ร.ต.ต. ค าฝ่อน เสนาไชย ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ดม
ด.ต. อทุัย ปิยไพร ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ดม
ด.ต. ธนชาติ ติสันเทียะ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ดม
ด.ต. นิพนธ์ สนกนั ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ดม
ด.ต. เสกสันต์ แคลนกระโทก ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ดม
ด.ต. บุญชัย โชคทวรุ่ีงเรือง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ดม
ด.ต. อรัญ อนันต์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ดม
ด.ต. สมนึก ธาระพฒุ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ดม
ด.ต. บุญชื่น กองไธสง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ดม
ด.ต. ธนู อนิทรนุช ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ดม
ด.ต. ศุภวชิญ์ มูลศาสตร์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ดม
ด.ต. วรีนิตย์ ศรีอนุตร ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ดม
ด.ต. อดุม สกลุทอง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ดม
ด.ต. บันเทิง ดีพรม ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ดม



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. มาลวนั น้อยพรหม ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ดม
ด.ต. สหพล ยิ่งหาญ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ดม
ด.ต. สายชล เอื้อยฉมิพลี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ดม
ด.ต. ถวลิ ประจติร์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ดม
ด.ต. สายชล วงศ์อนิทร์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ดม
จ.ส.ต. สายนัต์ ค าเขยีว ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ดม
จ.ส.ต. ภวูดล บุญเลิศ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ดม
ส.ต.อ. เชิงชาย เมฆฉา ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ดม
ส.ต.อ. พฒันพงศ์ ประดับมุข ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ดม
ส.ต.อ. ธนาคาร น้องดี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ดม
ส.ต.ต. จลุดิส บุญมี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ดม
ส.ต.ต. อนุรักษ์ กาสิงห์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ดม
ด.ต. ประหยดั หล้าวลัิย ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ดม
พ.ต.ท ประสิทธิ์ เปรมกมล ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ดอนแรด
พ.ต.ท อ านาจ มุง่ดี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ดอนแรด
พ.ต.ท สุขสันต์ ชูเสน    ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ดอนแรด
ร.ต.อ. สุวฒัน์ แสงแกว้   ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ดอนแรด
ร.ต.ท. ปกครอง พนูชัย    ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ดอนแรด
ร.ต.ท. พงษ์ศักด์ิ ยะน่าน  ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ดอนแรด
ร.ต.ท. จกัรินทร์ บุญตา ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ดอนแรด
ร.ต.ท. วนัชัย ค าสวาสด์ิ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ดอนแรด
ร.ต.ท. ชัยโรจน์ ม่วงชูอนิทร์   ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ดอนแรด
ร.ต.ท. เกรียงศักด์ิ จงจ า   ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ดอนแรด
ร.ต.ท. อานนท์ มูลค า    ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ดอนแรด
ร.ต.ท. พทิักษ์ บุญภา    ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ดอนแรด
ร.ต.ต. นิพนธ ์ ปัญญาเดชสกลุ   ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ดอนแรด
ร.ต.ต. จ านง บุตรก าพี ้  ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ดอนแรด
ด.ต. จนัทร์ พานิชย ์  ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ดอนแรด
ด.ต. ช านาญ อดุทา ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ดอนแรด
ด.ต. อภชิาติ ภมูิวงศ์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ดอนแรด
ด.ต. พจิารณ์ แท่นทอง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ดอนแรด
ด.ต. อภรัิตน์  ลาดี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ดอนแรด
ด.ต. ปัญญา แสงนวล ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ดอนแรด
ด.ต. สุเทพ  สาลีงาม ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ดอนแรด
ด.ต. นิคม อไุรล้ า ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ดอนแรด
ด.ต. มังกร   ราชสะอาด ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ดอนแรด
ด.ต. สุรศักด์ิ  ศรีนาดี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ดอนแรด
ด.ต. เสถยีร โมทะจติร ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ดอนแรด
ด.ต. อ านวย สิมพาพมิ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ดอนแรด
ด.ต. กฤษฎา เหลาซ่ือ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ดอนแรด



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.อ. วฒิุพงษ์  นิยมพนัธ์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ดอนแรด
ส.ต.ต. กฤษฎา สาธร ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ดอนแรด
ส.ต.ต. วเิชียร เอยีนไธสง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ดอนแรด
ส.ต.ต. วรีะชาติ  เปล่ียนผ้ึง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ดอนแรด
พ.ต.ท. กติติพงศ์ กฤษณสุวรรณ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองลีง
พ.ต.ท. ถาวร ฤทัยวฒัน์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองลีง
พ.ต.ต. ชาตรี ทรงพระ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองลีง
ร.ต.ท. รุจ วฒุสังข์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองลีง
ร.ต.ท. ปรีชา สินชัยยา ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองลีง
ร.ต.ท. กฤตธชั แกว้ประดับกลุ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองลีง
ร.ต.ท. ธรีวฒิุ ศรีสอน ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองลีง
ร.ต.ท. สุพรรณ ทอนทม ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองลีง
ร.ต.ท. เถลิงศักด์ิ ศาลธริาช ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองลีง
ร.ต.ท. ศุภกร ดีทองหลาง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองลีง
ร.ต.ท.หญิง ปติญา บัวใหญ่รักษา ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองลีง
ร.ต.ท. เสนีย์ ฉมิงาม ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองลีง
ร.ต.ท. สมชาย ศรีพรหม ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองลีง
ร.ต.ท. สมาน ค ามันตรี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองลีง
ร.ต.ท. มานิตย์ จุ้ยกระโทก ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองลีง
ร.ต.ท. สันติสุข อนันตสุข ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองลีง
ร.ต.ท. ทนงศักด์ิ สายกระสุน ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองลีง
ร.ต.ท. ไพรัชต์ ศิริพงษ์พมิสาร ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองลีง
ร.ต.ท. คงฤทธิ์ เรียบร้อย ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองลีง
ร.ต.ต. มนต์ชัย สายกระสุน ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองลีง
ด.ต. สมพงษ์ บุญเลิศ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองลีง
ด.ต. สมัย ขนัอาษา ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองลีง
ด.ต. ธชัชัย โสวาที ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองลีง
ด.ต. บุญศรี เหมาะใจ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองลีง
ด.ต. สมพร น้อยถนอม ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองลีง
ด.ต. สุรศักด์ิ พฒิุด ารง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองลีง
ด.ต. วชิรพนัธุ์ ทองนางรอง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองลีง
ด.ต. สุริยะ สายยศ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองลีง
ส.ต.อ. สมพล มงคล ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองลีง
ส.ต.อ. วลงกรณ์ สมัยกลาง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองลีง
ส.ต.อ. ฐาปนพงษ์ ศรีบาง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองลีง
ส.ต.อ. ปิยะชาติ ประกระโทก ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองลีง
ส.ต.ต. ปิยะ รวยสูงเนิน ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองลีง
ส.ต.ต. เอกรินทร์ กองบุตร ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองลีง
ส.ต.ต. ธรีวฒัน์ รักยอด ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองลีง
ร.ต.ท. บัญญัติ ศรีพรหม ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองลีง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.อ. หสัพงศ์ เติมศิริตังคโณบล ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เทนมีย์
พ.ต.ท. รณรงค์ สุรทศ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เทนมีย์
พ.ต.ท. อมัพร มังชาลี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เทนมีย์
พ.ต.ท. รณกฤษ ศรีดรณพ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เทนมีย์
พ.ต.ท. ชัยนาท แสงธนู ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เทนมีย์
ร.ต.อ. กมัพล มิฆเนตร ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เทนมีย์
ร.ต.ท. พนัธย์ศ บุตรทา ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เทนมีย์
ร.ต.ท. เจษฎา ชุมพล ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เทนมีย์
ร.ต.ท. วทิยา ภผูานี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เทนมีย์
ร.ต.ท. ตรีวฒิุ สุนทรารักษ์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เทนมีย์
ร.ต.ท.หญิง จไุรลักษณ์ พลเกตุ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เทนมีย์
ด.ต. สุวภิาคย์ อนิทอง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เทนมีย์
ด.ต. สมชาย น้อมมนัส ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เทนมีย์
ด.ต. ประยทุธ บานชื่น ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เทนมีย์
ด.ต. ประสาร ยิ่งใจกล้า ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เทนมีย์
ด.ต. กติติพชิญ์ คินขนุทด ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เทนมีย์
ด.ต. ทวศัีกด์ิ ศิลารักษ์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เทนมีย์
ด.ต. ศราวธุ พลพลิา ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เทนมีย์
ด.ต. จ านง คุ้มแกว้ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เทนมีย์
ส.ต.อ. ธรีพล ด าสันเทียะ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เทนมีย์
ส.ต.ต. ปิยะณัฐ ผงทวี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เทนมีย์
ส.ต.ต. กฤตภาส โคตรพนัธ์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เทนมีย์
ด.ต. วเิชียร ศิริเมฆา ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เทนมีย์
จ.ส.ต. เกริกฤทธิ์ หวงัสุดดี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เทนมีย์
พ.ต.ท. กมัปนาท ส าเร็จ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.โชคนาสาม
ร.ต.ท. วรัิตน์ บรรเลง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.โชคนาสาม
ร.ต.ท. สามารถ ชื่นชมยิ่ง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.โชคนาสาม
ร.ต.ท. เชษฐวทิย์ นิตยล์าภ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.โชคนาสาม
ร.ต.ท. ประยทุธ์ จนัทาสี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.โชคนาสาม
ร.ต.ท. ประสาร ฤกษ์ดี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.โชคนาสาม
ร.ต.ท. ธนาภทัร แหลมไธสง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.โชคนาสาม
ร.ต.ต. สมพงษ์ ชุ่มดี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.โชคนาสาม
ร.ต.ต. เสียน ค าแสน ภ.จว.สุรินทร์ สภ.โชคนาสาม
ร.ต.ต. สายแกว้ ดาศรี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.โชคนาสาม
ด.ต. การุน ครบอยุ่ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.โชคนาสาม
ด.ต. สมาน พทุไธสง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.โชคนาสาม
ด.ต. เฉลา ขอแช่มกลาง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.โชคนาสาม
ด.ต. นภทัร พทุธชิน ภ.จว.สุรินทร์ สภ.โชคนาสาม
ด.ต. ดนุพล ต่วนจะโป๊ะ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.โชคนาสาม
ด.ต. ชูศักด์ิ ใจกล้า ภ.จว.สุรินทร์ สภ.โชคนาสาม



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. แสวง ใจกล้า ภ.จว.สุรินทร์ สภ.โชคนาสาม
ด.ต. พรพฒันา เหมือนจติเวทย์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.โชคนาสาม
ด.ต. เฉลิมพงษ์ บัวพร ภ.จว.สุรินทร์ สภ.โชคนาสาม
ด.ต. ฤทธชิัย ทนงใจ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.โชคนาสาม
ด.ต. กติติ จ าปาทอง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.โชคนาสาม
ด.ต. นนทวรรษ กิ่งแกว้ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.โชคนาสาม
จ.ส.ต. วฒัน ชุมแกน่ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.โชคนาสาม
จ.ส.ต. นันทเกยีรติ พรหมบุตร ภ.จว.สุรินทร์ สภ.โชคนาสาม
จ.ส.ต. วนิัย เหมือนประสงค์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.โชคนาสาม
ส.ต.อ. ส าเรียน ภาสุดา ภ.จว.สุรินทร์ สภ.โชคนาสาม
ส.ต.อ. วรวฒิุ สร้อยชด ภ.จว.สุรินทร์ สภ.โชคนาสาม
ส.ต.อ. อลงกต ประจงเศรษฐ์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.โชคนาสาม
ส.ต.อ. อภวิฒัน์ คมข า ภ.จว.สุรินทร์ สภ.โชคนาสาม
ส.ต.ต. ชนาพนัธ์ อไุรมาลย์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.โชคนาสาม
ส.ต.ต. คมวฒิุ มากมลู ภ.จว.สุรินทร์ สภ.โชคนาสาม
พ.ต.ท. นิรันดร์ คู่พทิักษ์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.กระโพ
พ.ต.ท. ปุญญเดช ทองอนิทร์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.กระโพ
พ.ต.ท. แสงอรุณ ศรีโสม ภ.จว.สุรินทร์ สภ.กระโพ
พ.ต.ต. อทิธพิล กระจายศรี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.กระโพ
พ.ต.ต. วลัลภ ปะโสทะกงั ภ.จว.สุรินทร์ สภ.กระโพ
ร.ต.ท. มนัส คุณมาศ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.กระโพ
ร.ต.ท. พชิัย ดีพลงาม ภ.จว.สุรินทร์ สภ.กระโพ
ร.ต.ท. ประครอง วงค์อามาตย์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.กระโพ
ร.ต.ท. ส าเร็จ ภาภกัดี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.กระโพ
ร.ต.ท. วเิชียร ภมูิกาล ภ.จว.สุรินทร์ สภ.กระโพ
ร.ต.ต. วรพล ขนัธโพธิ์น้อย ภ.จว.สุรินทร์ สภ.กระโพ
ร.ต.ต. วโิรจน์ หว่งประโคน ภ.จว.สุรินทร์ สภ.กระโพ
ด.ต. สุรพชิญ์ เครือยศ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.กระโพ
ด.ต. ชินทัต บึงชัยภมูิ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.กระโพ
ด.ต. อรรถพล เชื้ออนิทร์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.กระโพ
ด.ต. พฒิุชัย ปะจะนัง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.กระโพ
ด.ต. ประหยดั ส าเภาทอง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.กระโพ
ด.ต. ชาติณรงค์ เพิม่มี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.กระโพ
ด.ต. วรีะศักด์ิ ทาทอง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.กระโพ
ด.ต. กติติกร จนัทร์ทืพย์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.กระโพ
ด.ต. เรวตัร ไชยแสน ภ.จว.สุรินทร์ สภ.กระโพ
ด.ต. พงษ์ธวชั จงใจงาม ภ.จว.สุรินทร์ สภ.กระโพ
จ.ส.ต. ทักษิณ หมืน่สาย ภ.จว.สุรินทร์ สภ.กระโพ
จ.ส.ต. สัณหณัฐ คงบรรทัด ภ.จว.สุรินทร์ สภ.กระโพ
จ.ส.ต. แสนศักด์ิ รัชรินทร์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.กระโพ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.อ. เกยีรติศักด์ิ พนัอนุ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.กระโพ
ส.ต.อ. ธนพล ติวเรือง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.กระโพ
ส.ต.อ. พงษ์เทพ อตุมะ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.กระโพ
ส.ต.ต. ชุมพล เฮงสวสัด์ิ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.กระโพ
ร.ต.ท. บุญยงั สังสถติย์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.กระโพ  
พ.ต.ท. ชยกร นพกลุจริา ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สะเดา
พ.ต.ท. สมยศ วงศ์สุรินทร์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สะเดา
พ.ต.ต. บ ารุง จ านงค์ประโคน ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สะเดา
ร.ต.ท. สุรชัย จรัสรัมย์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สะเดา
ร.ต.ท. จารุวตัน์ นิยม ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สะเดา
ร.ต.ท. เสฏฐวฒิุ จรจรัญ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สะเดา
ร.ต.ท.หญิง มลิวลัย์ ฤทธโิชติ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สะเดา
ร.ต.ต. บุญมี สายสินจน์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สะเดา
ร.ต.ต. ประยรู ซึมรัมย์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สะเดา
ด.ต. วเิลิศ นิลดา ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สะเดา
ด.ต. ภวูตัช์ เกสร ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สะเดา
ด.ต. ด ารง ภาเจริญ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สะเดา
ด.ต. อทุัย โพธดิอกไม้ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สะเดา
ด.ต. แสนยานุภาพ ผิวดี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สะเดา
ด.ต. ประจกัร อมัหธร ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สะเดา
ด.ต. สุรศักด์ิ ประดับวงษ์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สะเดา
ด.ต. กรณ์ ศรีลาชัย ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สะเดา
จ.ส.ต. บัวพนัธ์ พลรัตน์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สะเดา
จ.ส.ต. ชิงชัย หอ่ยผักแวน่ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สะเดา
จ.ส.ต. คมสัน ดมหอม ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สะเดา
ส.ต.อ. สมชาย พดุดอน ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สะเดา
ส.ต.อ. ขวญัชัย บาลัน ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สะเดา
ส.ต.อ. อภศัิกด์ิ ชนชี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สะเดา
ส.ต.อ. มังกร โจมพรม ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สะเดา
ส.ต.ต. จกัรกฤษ โฮเม ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สะเดา
ส.ต.ต. อนุชา ภริมย์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สะเดา
ส.ต.ต. แปลกพบิูลย์ สนัน่รัตนสกลุ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สะเดา
ส.ต.ต. ภาณุวฒัน์ ก ากระโทก ภ.จว.สุรินทร์ สภ.สะเดา
ด.ต. สันติ ยิ้ววอ่ง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เพีย้ราม
ส.ต.อ. โอภาส ละมูล ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เพีย้ราม
ส.ต.อ. สมศักด์ิ ทิพยน์ิรันดร์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เพีย้ราม
ส.ต.ต. สุริยงค์ ตีเงิน ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เพีย้ราม
ส.ต.ต. ชาญวทิย์ บุญชู ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เพีย้ราม
ด.ต. ปราสาท สายน้อย ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เพีย้ราม
ร.ต.ท. ฐนพงษ์ สุพรรณนอก ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เพีย้ราม



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. กล้าณรงค์ เขยีวสิงห์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เพีย้ราม
ด.ต. โรมรัญ พรมประดิษฐ์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เพีย้ราม
ด.ต. สุบรรณ นาคะเสง่ียม ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เพีย้ราม
ร.ต.ต. สุพล สอโส ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เพีย้ราม
ด.ต. สุทิพย์ ฝอยจนัทร์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เพีย้ราม
พ.ต.ท. อดิเรก วงศ์ไชย ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เพีย้ราม
ด.ต. พรเทพ ยนืยิ่ง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เพีย้ราม
ด.ต. สมพงษ์ นะกลุรัมย์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เพีย้ราม
พ.ต.ท. เทิดชัย สายแสงจนัทร์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เพีย้ราม
วา่ที ่ร.ต.ต. รวยจริง เถกงิผล ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เพีย้ราม
ร.ต.อ. ลานบุญวรรฒ ปะตังทะสา ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เพีย้ราม
ส.ต.ต. ศักด์ิชัย ตอนสันเทียะ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เพีย้ราม
ด.ต. สุทธกิานต์ ด าสนิท ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เพีย้ราม
ด.ต. สอา้น มีมงคล ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เพีย้ราม
พ.ต.ท. สุมิตร การรัมย์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เพีย้ราม
ร.ต.ต. สิทธชิัย เอติยติั ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เพีย้ราม
ร.ต.ต. ดุสิต บรรจสุุข ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เพีย้ราม
ส.ต.อ. ชูสิทธิ์ ไชยหาญ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เพีย้ราม
ด.ต. กฤตภาส ผนึกทอง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เพีย้ราม
พ.ต.ท. สินธุ ชั้นไพบูลย์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ทมอ
พ.ต.ท. ภรูโชติ สุนทรธนาโชติ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ทมอ
พ.ต.ท. เทิด ธรรมะ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ทมอ
พ.ต.ท. ชยกร ทองวไิล ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ทมอ
ร.ต.ท. เสมอ ค านึงคง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ทมอ
ร.ต.ท. ประไพร ดีถว้น ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ทมอ
ร.ต.ท. วรีพงศ์ หตัถกจิ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ทมอ
ร.ต.ท. วรเชษฐ อมรวฒิุพงศ์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ทมอ
ร.ต.ท. ทองอนิทร์ อสิพงษ์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ทมอ
ร.ต.ท. กนัตพฒัน์ โอรสรัมย์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ทมอ
ร.ต.ท. กติติพชิญ์ เสนาบูรณ์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ทมอ
ร.ต.ท. นิวติั ดียิ่ง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ทมอ
ร.ต.ท. วโิรจน์ ทวเีหลือ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ทมอ
ร.ต.ท. ธวชั พวงไธสง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ทมอ
วา่ทีร่.ต.ต. พยคัฆพนั พนัเผ่าพยคัฆ์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ทมอ
ด.ต. อนันต์ พร่ังพร้อม ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ทมอ
ด.ต. อนุวชัร วงค์ค าพนัธ์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ทมอ
ด.ต. จุ้ย สีทอง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ทมอ
ด.ต. พรีะพงษ์ แสนคม ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ทมอ
ด.ต. กฤษฎา ดีพาชู ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ทมอ
ด.ต. พเิชษ จติใจกล้า ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ทมอ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. อดุมศักด์ิ สุรศร ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ทมอ
ด.ต. สิทธรัิตน์ ร่วมทวี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ทมอ
ด.ต. วลัลภ วนัถนอม ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ทมอ
ด.ต. วทิยา มากแสน ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ทมอ
ด.ต. สุรศักด์ิ มูลศาสตร์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ทมอ
ด.ต. วริะยะ ตรงสูญดี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ทมอ
ด.ต. ตฤณภณ สุนินทบูรณ์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ทมอ
ด.ต. โกวทิย์ สีสังข์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ทมอ
ด.ต. เฉลิมพล เทีย่งธรรม ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ทมอ
ด.ต. ชัยวตัน์ พนัธุ์สุข ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ทมอ
ด.ต. เงิน ศิลาออ่น ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ทมอ
ด.ต. สุกจิ กายดี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ทมอ
จ.ส.ต. วรายล เป็นสมรักษ์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ทมอ
ส.ต.ต. ธรีะพงษ์ แกน่ทอง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ทมอ
ส.ต.ต. สมดุลย์ อดุมเสียง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ทมอ
ส.ต.ต. ชวลิตร สิทธเิวช ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ทมอ
ด.ต. เดชาวจัน์ เสาทอง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.ทมอ
ด.ต. ประยรู สีหามูล ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองบัว
ร.ต.ท. ชัชวาล ไชยช่อฟา้ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองบัว
ด.ต. เสมียน โพนศรี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองบัว
ด.ต. ต่อศักด์ิ โสมะฐิติ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองบัว
ด.ต. ออ่นตา ลาดโสม ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองบัว
ด.ต. ทองอนิทร์ พวงศรี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองบัว
ด.ต. สนัน่ พลภเูมือง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองบัว
จ.ส.ต. ประทีป แกว้บุตรดี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองบัว
ด.ต. จ ารัส บัวศรี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองบัว
ส.ต.อ. วสันต์ แสงหวัช้าง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองบัว
ส.ต.อ. สุชาติ หม้อมีสุข ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองบัว
ส.ต.อ. จรูญ ใยจอหอ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองบัว
ส.ต.ต. ปริญญา จนัทราริยศรี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองบัว
ส.ต.ต. ธรีะวฒิุ ทรงพระ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองบัว
ส.ต.ต. พทิยา โทโล ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองบัว
ร.ต.ท. ปริญญา ฤทธริณ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองบัว
ส.ต.อ. มาวนิ บุญเยน็ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองบัว
พ.ต.ท. สมศักด์ิ ฟกัโสภา ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองบัว
ร.ต.ต. บุญเลิศ นามเพง็ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองบัว
ร.ต.ท. มนัส กองเมืองปัก ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองบัว
ด.ต. พศุิทธ์ ทวสุีข ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองบัว
ร.ต.อ. สมศรี อดุมค า ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองบัว
ร.ต.ท. วชิาญ อนิอะนันต์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองบัว



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. เถลิงศักด์ิ เอกา ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองบัว
ด.ต. นาวนิ เสนาะกลาง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองบัว
ร.ต.ท. ประเสริฐ แสงท้าว ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองบัว
ส.ต.ต. วานิช กดุกญัญา ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองบัว
พ.ต.ท. เทอดไท ศรีพทิักษ์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองบัว
ร.ต.ท. ศุภากร พรมรักษ์ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.เมืองบัว
พ.ต.ท. อาคม ชนะเพยี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.บ้านหนองจอก
ร.ต.ท. ไพรัตน์ ศรีดี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.บ้านหนองจอก
ร.ต.ท. ประสิทธิ์ จนัทร์ด า ภ.จว.สุรินทร์ สภ.บ้านหนองจอก
ร.ต.ต. ประจวบ โพธิ์เงิน ภ.จว.สุรินทร์ สภ.บ้านหนองจอก
ด.ต. จรัญ อนิทร์แกว้ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.บ้านหนองจอก
ด.ต. มนตรี วงศ์มณี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.บ้านหนองจอก
ด.ต. สุชิน ทิศกระโทก ภ.จว.สุรินทร์ สภ.บ้านหนองจอก
จ.ส.ต. สันติ พลเหลา ภ.จว.สุรินทร์ สภ.บ้านหนองจอก
ส.ต.อ. สมชาย พรมศรี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.บ้านหนองจอก
ส.ต.อ. ทรงจติร ผงทอง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.บ้านหนองจอก
ส.ต.อ. ณัฎฐพล ฤทธิ์สยอง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.บ้านหนองจอก
ส.ต.อ. เกษมสันติ ไชยแสง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.บ้านหนองจอก
ส.ต.อ. พลายแกว้ สระแกว้ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.บ้านหนองจอก
ด.ต. ยรรยง จติเจริญ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.บ้านหนองจอก
ด.ต. วรภทัรสัณห์ แอบศรีหาด ภ.จว.สุรินทร์ สภ.บ้านหนองจอก
ด.ต. บ ารุง ค ากลาง ภ.จว.สุรินทร์ สภ.บ้านหนองจอก
ด.ต. ศุภสัณห์ สุนทรชัย ภ.จว.สุรินทร์ สภ.บ้านหนองจอก
ส.ต.ต. ประพนธ์ พกุพลิา ภ.จว.สุรินทร์ สภ.บ้านหนองจอก
ร.ต.ท. จติริน ปรีกลุ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.บ้านหนองจอก
ด.ต. สายณัห์ ภคู าศักด์ิ ภ.จว.สุรินทร์ สภ.บ้านหนองจอก
พ.ต.ท. ธวชัชัย สายสมบูรณ์  ภ.จว.สุรินนทร์ สภ.แนงมุด
พ.ต.ต. สมบูรณ์ พรหมบุตร  ภ.จว.สุรินนทร์ สภ.แนงมุด
ร.ต.ท. พนู ร่มจนัอดั  ภ.จว.สุรินนทร์ สภ.แนงมุด
ร.ต.ท. เกรียงศักด์ิ สุทธโิยธา  ภ.จว.สุรินนทร์ สภ.แนงมุด
ร.ต.ท. พรีะวตัร ตรีจนัทร์  ภ.จว.สุรินนทร์ สภ.แนงมุด
ร.ต.ท. วรวฒิุ แผ่นพงษ์ศิลป์  ภ.จว.สุรินนทร์ สภ.แนงมุด
ร.ต.ท. สุวทิย์ ถอืสัตย์  ภ.จว.สุรินนทร์ สภ.แนงมุด
ร.ต.ท. ขตัติยะ เพชรกล้า  ภ.จว.สุรินนทร์ สภ.แนงมุด
ร.ต.ท. ธเนศพล เจมิจลุสวสัด์ิ  ภ.จว.สุรินนทร์ สภ.แนงมุด
ร.ต.ท. วชัรากร ปุริมายะตา  ภ.จว.สุรินนทร์ สภ.แนงมุด
ร.ต.ต. ชาญวฒิุ ออ่นเชื้อ  ภ.จว.สุรินนทร์ สภ.แนงมุด
ร.ต.ต. สุพล ซุยจอหอ  ภ.จว.สุรินนทร์ สภ.แนงมุด
ร.ต.ต. สุนทร ศรีสรรงาม  ภ.จว.สุรินนทร์ สภ.แนงมุด
ร.ต.ต. ชัยมงคล เหนิสวา่ง  ภ.จว.สุรินนทร์ สภ.แนงมุด



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. เกษม ศรีจนัทร์แดง  ภ.จว.สุรินนทร์ สภ.แนงมุด
ด.ต. อคัคภาคย์ เทีย่งธรรม  ภ.จว.สุรินนทร์ สภ.แนงมุด
ด.ต. ลิขติ สุขประโคน  ภ.จว.สุรินนทร์ สภ.แนงมุด
ด.ต. ภานุพงศ์ ชินภาค  ภ.จว.สุรินนทร์ สภ.แนงมุด
ด.ต. ลาวนิ อนิจนัทร์  ภ.จว.สุรินนทร์ สภ.แนงมุด
ด.ต. สุริยนั สายกระสุน  ภ.จว.สุรินนทร์ สภ.แนงมุด
ด.ต. สุพฒัน์ ไชยกาล  ภ.จว.สุรินนทร์ สภ.แนงมุด
ด.ต. พนาดร สวายประโคน  ภ.จว.สุรินนทร์ สภ.แนงมุด
ด.ต. ประมูล บุญกลาง  ภ.จว.สุรินนทร์ สภ.แนงมุด
ด.ต. กริชนุกลู ประกอบดี  ภ.จว.สุรินนทร์ สภ.แนงมุด
ด.ต. ประวทิย์ ซ้อนศรี  ภ.จว.สุรินนทร์ สภ.แนงมุด
ด.ต. ไพทูล บึงจนัทร์  ภ.จว.สุรินนทร์ สภ.แนงมุด
ด.ต. อาคม ตินานพ  ภ.จว.สุรินนทร์ สภ.แนงมุด
ด.ต. นิกร แลกาฬสินธ์  ภ.จว.สุรินนทร์ สภ.แนงมุด
จ.ส.ต. ธรีะ หาประโคน  ภ.จว.สุรินนทร์ สภ.แนงมุด
จ.ส.ต. อเุทน เครือเขยีว  ภ.จว.สุรินนทร์ สภ.แนงมุด
จ.ส.ต. กรพชร สุทธยิานุช  ภ.จว.สุรินนทร์ สภ.แนงมุด
ส.ต.ต. ปราโมทย์ เสกขา  ภ.จว.สุรินนทร์ สภ.แนงมุด
ส.ต.ต. ธชิากร ผินดอน  ภ.จว.สุรินนทร์ สภ.แนงมุด
จ.ส.ต. ธนภทัร แช่มช้อย รอง ผบช.ภ.๓ สภ.แนงมุด
ส.ต.อ. เนติ ชูชี ภ.จว.สุรินทร์ สภ.แนงมุด
ร.ต.ต. จริภทัร รัดสีสม ภ.จว.สุรินทร์ สภ.แนงมุด
พ.ต.ต. สมพงษ์ วงค์อนิตา ภ.จว.สุรินนทร์ สภ.ตากกู
พ.ต.ต. ถนัด ตินานพ ภ.จว.สุรินนทร์ สภ.ตากกู
ร.ต.ท. ณปภชั เสาวพนัธ์ ภ.จว.สุรินนทร์ สภ.ตากกู
ร.ต.ท. ทองเร่ียม เสียงหวาน ภ.จว.สุรินนทร์ สภ.ตากกู
ร.ต.ท. นครินทร์ ฉตัตะนัน ภ.จว.สุรินนทร์ สภ.ตากกู
ร.ต.ท. ทวชิ เพง่พศิ ภ.จว.สุรินนทร์ สภ.ตากกู
ร.ต.ท. สามารถ สระแกว้ ภ.จว.สุรินนทร์ สภ.ตากกู
ร.ต.ท. ประสงค์ หาญยิ่ง ภ.จว.สุรินนทร์ สภ.ตากกู
ร.ต.ท. สมร แยม้ศรี ภ.จว.สุรินนทร์ สภ.ตากกู
ร.ต.ท. ไชยะ ชาลีแสน ภ.จว.สุรินนทร์ สภ.ตากกู
ร.ต.ต. สุภร์ี เรียงไธสง ภ.จว.สุรินนทร์ สภ.ตากกู
ร.ต.ต. ชาตรี ชูชีวา ภ.จว.สุรินนทร์ สภ.ตากกู
ร.ต.ต. ววิฒัน์ สมานจติร ภ.จว.สุรินนทร์ สภ.ตากกู
ด.ต. ณัฐธนพล ยงทวี ภ.จว.สุรินนทร์ สภ.ตากกู
ด.ต. มงคลชัย สมานโสร์ ภ.จว.สุรินนทร์ สภ.ตากกู
ด.ต. ชูสกลุ ฉนุกล้า ภ.จว.สุรินนทร์ สภ.ตากกู
ด.ต. จริพงษ์ พอกพนู ภ.จว.สุรินนทร์ สภ.ตากกู
ด.ต. บุญธรรม ทองค า ภ.จว.สุรินนทร์ สภ.ตากกู



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ลิขติ ศรีโพธิ์ ภ.จว.สุรินนทร์ สภ.ตากกู
ด.ต. วรวฒิุ เพิม่สูงเนิน ภ.จว.สุรินนทร์ สภ.ตากกู
ด.ต. อทุัย กล้าเสมอ ภ.จว.สุรินนทร์ สภ.ตากกู
ด.ต. นิรันดร์ ซ่ือสัตย์ ภ.จว.สุรินนทร์ สภ.ตากกู
จ.ส.ต. อคัรชัย โกศลพฒิุพงษ์ ภ.จว.สุรินนทร์ สภ.ตากกู
จ.ส.ต. ธวชัชัย สายแกว้ ภ.จว.สุรินนทร์ สภ.ตากกู
ส.ต.ต. ปริชญานนท์ อร่าม ภ.จว.สุรินนทร์ สภ.ตากกู
ส.ต.ต. พนูศักด์ิ สุขจรัส ภ.จว.สุรินนทร์ สภ.ตากกู
ส.ต.ต. พงศภคั ขอดเตชะ ภ.จว.สุรินนทร์ สภ.ตากกู
ส.ต.ต. ปิยะพนัธ์ จติตะโล ภ.จว.สุรินนทร์ สภ.ตากกู
ส.ต.ต. ตะวนั เพง่พศิ ภ.จว.สุรินนทร์ สภ.ตากกู
จ.ส.ต. ปัณณทัต สุขจติรกชณัช รอง ผบช.ภ.๓ สภ.ตากกู
พ.ต.อ. ยศวจัน์ งามสง่า ภ.จว.สุรินทร์ กก.สืบสวน ภ.จว.สุรินทร์
พ.ต.ท. ถนอม ดัชถยุาวตัร ภ.จว.สุรินทร์ กก.สืบสวน ภ.จว.สุรินทร์
พ.ต.ท. บุญชอบ ใจกล้า ภ.จว.สุรินทร์ กก.สืบสวน ภ.จว.สุรินทร์
พ.ต.ท. สุชีพ พรรณา ภ.จว.สุรินทร์ กก.สืบสวน ภ.จว.สุรินทร์
พ.ต.ต. วชิิตเวช ต๊ะผัด ภ.จว.สุรินทร์ กก.สืบสวน ภ.จว.สุรินทร์
ร.ต.อ. เดชา ยรัีมย์ รอง ผบช.ภ.๓ กก.สืบสวน ภ.จว.สุรินทร์
ร.ต.อ. ยอดชาย จ านงประโคน ภ.จว.สุรินทร์ กก.สืบสวน ภ.จว.สุรินทร์
ร.ต.ท. จารุศักด์ิ เสริฐนวลสวสัด์ิ ภ.จว.สุรินทร์ กก.สืบสวน ภ.จว.สุรินทร์
ร.ต.ท. ณัฐวฒัน์ ปัน่สันเทียะ รอง ผบช.ภ.๓ กก.สืบสวน ภ.จว.สุรินทร์
ร.ต.ท. ธนชล นนพละ ภ.จว.สุรินทร์ กก.สืบสวน ภ.จว.สุรินทร์
ร.ต.ท. ปรารถนา เจอืจนัทร์ รอง ผบช.ภ.๓ กก.สืบสวน ภ.จว.สุรินทร์
ร.ต.ท. ไพโรจน์  ขาวสวา่ง รอง ผบช.ภ.๓ กก.สืบสวน ภ.จว.สุรินทร์
ร.ต.ท. ภธูร บุญเติม รอง ผบช.ภ.๓ กก.สืบสวน ภ.จว.สุรินทร์
ร.ต.ท. วชัรินทร์ จนัทน์หอม รอง ผบช.ภ.๓ กก.สืบสวน ภ.จว.สุรินทร์
ร.ต.ท. สมนึก จนัทร์ปิน่ รอง ผบช.ภ.๓ กก.สืบสวน ภ.จว.สุรินทร์
ร.ต.ท. สมศักด์ิ แดงทองดี รอง ผบช.ภ.๓ กก.สืบสวน ภ.จว.สุรินทร์
ร.ต.ท. สุชาติ วงังาม ภ.จว.สุรินทร์ กก.สืบสวน ภ.จว.สุรินทร์
ร.ต.ท. สุรัตน์ เฉยกลาง รอง ผบช.ภ.๓ กก.สืบสวน ภ.จว.สุรินทร์
ร.ต.ท. อดุม กติติยศประดิษฐ์ รอง ผบช.ภ.๓ กก.สืบสวน ภ.จว.สุรินทร์
ร.ต.ต. เฉลิมพล สายรัตน์ รอง ผบช.ภ.๓ กก.สืบสวน ภ.จว.สุรินทร์
ร.ต.ต. โชติวฐั วรวเิศษ รอง ผบช.ภ.๓ กก.สืบสวน ภ.จว.สุรินทร์
ร.ต.ต. ณรงค์ หมวดไธสง รอง ผบช.ภ.๓ กก.สืบสวน ภ.จว.สุรินทร์
ร.ต.ต. ณรงค์ มีประเทศ รอง ผบช.ภ.๓ กก.สืบสวน ภ.จว.สุรินทร์
ร.ต.ต. เด่นชัย   ผาใหญ่ รอง ผบช.ภ.๓ กก.สืบสวน ภ.จว.สุรินทร์
ร.ต.ต. ปราโมทย์ เทีย่งธรรม รอง ผบช.ภ.๓ กก.สืบสวน ภ.จว.สุรินทร์
ร.ต.ต. ปรีชา นาดี รอง ผบช.ภ.๓ กก.สืบสวน ภ.จว.สุรินทร์
ร.ต.ต. วนัชัย พรหมบุตร รอง ผบช.ภ.๓ กก.สืบสวน ภ.จว.สุรินทร์
ร.ต.ต. ส าราญ สร้อยจติร รอง ผบช.ภ.๓ กก.สืบสวน ภ.จว.สุรินทร์



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. กนัต์พชิาญ ดวงเกต รอง ผบช.ภ.๓ กก.สืบสวน ภ.จว.สุรินทร์
ด.ต. แกน่สาน  ดีสม รอง ผบช.ภ.๓ กก.สืบสวน ภ.จว.สุรินทร์
ด.ต. เฉลิมชนม์ สุจนิพรหม ภ.จว.สุรินทร์ กก.สืบสวน ภ.จว.สุรินทร์
ด.ต. เฉลียว เพิม่ศิริ รอง ผบช.ภ.๓ กก.สืบสวน ภ.จว.สุรินทร์
ด.ต. ชัย ขาวเครือ รอง ผบช.ภ.๓ กก.สืบสวน ภ.จว.สุรินทร์
ด.ต. ชัยวฒัน์ เปรียบกล้า รอง ผบช.ภ.๓ กก.สืบสวน ภ.จว.สุรินทร์
ด.ต. ฐิติพงษ์ คู่พมิาย รอง ผบช.ภ.๓ กก.สืบสวน ภ.จว.สุรินทร์
ด.ต. เด่นพงษ์ นามค า รอง ผบช.ภ.๓ กก.สืบสวน ภ.จว.สุรินทร์
ด.ต. ธนากร ก าจติเอก รอง ผบช.ภ.๓ กก.สืบสวน ภ.จว.สุรินทร์
ด.ต. ธวชั เจนรอบ รอง ผบช.ภ.๓ กก.สืบสวน ภ.จว.สุรินทร์
ด.ต. บรรพต ชดกลาง รอง ผบช.ภ.๓ กก.สืบสวน ภ.จว.สุรินทร์
ด.ต. ประสิทธิ์ สัตยาคุณ รอง ผบช.ภ.๓ กก.สืบสวน ภ.จว.สุรินทร์
ด.ต. พะเยาว์ สงึมรัมย์ รอง ผบช.ภ.๓ กก.สืบสวน ภ.จว.สุรินทร์
ด.ต. พศัพงศ์ วมิลธราสิทธิ์ รอง ผบช.ภ.๓ กก.สืบสวน ภ.จว.สุรินทร์
ด.ต. ภวูนัย บานเยน็ ภ.จว.สุรินทร์ กก.สืบสวน ภ.จว.สุรินทร์
ด.ต. มนัส กมลวฒันานนท์ รอง ผบช.ภ.๓ กก.สืบสวน ภ.จว.สุรินทร์
ด.ต. เรวตั ตนตรง รอง ผบช.ภ.๓ กก.สืบสวน ภ.จว.สุรินทร์
ด.ต. วสันต์ ภาสดา รอง ผบช.ภ.๓ กก.สืบสวน ภ.จว.สุรินทร์
ด.ต. วฒันชัย  ชมภพูาน รอง ผบช.ภ.๓ กก.สืบสวน ภ.จว.สุรินทร์
ด.ต. วชิัย ปิน่เยน็ รอง ผบช.ภ.๓ กก.สืบสวน ภ.จว.สุรินทร์
ด.ต. วรัิตน์ ส ารวมจติ รอง ผบช.ภ.๓ กก.สืบสวน ภ.จว.สุรินทร์
ด.ต. วศิิษ ชิณช้าง รอง ผบช.ภ.๓ กก.สืบสวน ภ.จว.สุรินทร์
ด.ต. ศักดา คุณค า รอง ผบช.ภ.๓ กก.สืบสวน ภ.จว.สุรินทร์
ด.ต. สมใจ พฒิุเพญ็ ภ.จว.สุรินทร์ กก.สืบสวน ภ.จว.สุรินทร์
ด.ต. สมบัติ หร่ังน้อย รอง ผบช.ภ.๓ กก.สืบสวน ภ.จว.สุรินทร์
ด.ต. สมาน น้อมกลาง รอง ผบช.ภ.๓ กก.สืบสวน ภ.จว.สุรินทร์
ด.ต. สิทธพิงษ์ บุญวนั รอง ผบช.ภ.๓ กก.สืบสวน ภ.จว.สุรินทร์
ด.ต. สุพรรณ สมหวงั รอง ผบช.ภ.๓ กก.สืบสวน ภ.จว.สุรินทร์
ด.ต.หญิง พกิลุ จนัทร์หอม รอง ผบช.ภ.๓ กก.สืบสวน ภ.จว.สุรินทร์
ด.ต. อดิศักด์ิ ฦาชา รอง ผบช.ภ.๓ กก.สืบสวน ภ.จว.สุรินทร์
จ.ส.ต. พฒิุพงศ์  โอทรงชัยอนันต์ รอง ผบช.ภ.๓ กก.สืบสวน ภ.จว.สุรินทร์
จ.ส.ต. ศุภวชิญ์  คะเชนทร รอง ผบช.ภ.๓ กก.สืบสวน ภ.จว.สุรินทร์
ส.ต.อ. ทนงศักด์ิ เพชรแกว้ รอง ผบช.ภ.๓ กก.สืบสวน ภ.จว.สุรินทร์
ส.ต.อ. ธรีะพงษ์ สายบุตร รอง ผบช.ภ.๓ กก.สืบสวน ภ.จว.สุรินทร์
ส.ต.อ. ภานุพงษ์ อปุเถย์ รอง ผบช.ภ.๓ กก.สืบสวน ภ.จว.สุรินทร์
ส.ต.อ. วโิรจน์ ได้ดี รอง ผบช.ภ.๓ กก.สืบสวน ภ.จว.สุรินทร์
ส.ต.ต. ทิวากร เมฆมนต์ รอง ผบช.ภ.๓ กก.สืบสวน ภ.จว.สุรินทร์
ด.ต. สิทธโิชค เพยีซ้าย ภ.จว.สุรินทร์ กก.สืบสวน ภ.จว.สุรินทร์
ร.ต.ต. รัก สิงหน์ันท์ ภ.จว.สุรินทร์ กก.สืบสวน ภ.จว.สุรินทร์
วา่ที ่ร.ต.ต. ส ารวย จนัทับ ภ.จว.สุรินทร์ กก.สืบสวน ภ.จว.สุรินทร์



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ส ารวม โปร่งกระโทก ภ.จว.สุรินทร์ กก.สืบสวน ภ.จว.สุรินทร์
ด.ต. นิพนธ์ คงอตุส่าห์ ภ.จว.สุรินทร์ กก.สืบสวน ภ.จว.สุรินทร์
พล.ต.ต. พงษ์เดช พรหมมิจติร ภ.จว.อ านาจเจริญ ผบก.ภ.จว.อ านาจเจริญ
 พ.ต.อ. อรรคชัย ศังขวณิช  ภ.จว.อ านาจเจริญ รอง ผบก.ภ.จว.อ านาจเจริญ
 พ.ต.อ. สุรโชคมพล วเิศรษฐฐิติพนัธ์  ภ.จว.อ านาจเจริญ กก.สส.ภ.จว.อ านาจเจริญ
พ.ต.ท. สุรินทราดิษฐ ทิพยเ์จริญ ภ.จว.อ านาจเจริญ กก.สส.ภ.จว.อ านาจเจริญ
พ.ต.ท. ปัญญา นราชัย ภ.จว.อ านาจเจริญ กก.สส.ภ.จว.อ านาจเจริญ
พ.ต.ท. เฉวยีงศักด์ิ อระบุตร ภ.จว.อ านาจเจริญ กก.สส.ภ.จว.อ านาจเจริญ
พ.ต.ต. ชนะ กองสิน ภ.จว.อ านาจเจริญ กก.สส.ภ.จว.อ านาจเจริญ
ร.ต.ท. วรีะวฒัน์ สุทธสิงห์ ภ.จว.อ านาจเจริญ กก.สส.ภ.จว.อ านาจเจริญ
ร.ต.ท. ศักด์ิศรี สมคะเณย์ ภ.จว.อ านาจเจริญ กก.สส.ภ.จว.อ านาจเจริญ
ร.ต.ท. ประทีป ออสูงเนิน ภ.จว.อ านาจเจริญ กก.สส.ภ.จว.อ านาจเจริญ
ร.ต.ท. เทอดชาย ภาวะชัย ภ.จว.อ านาจเจริญ กก.สส.ภ.จว.อ านาจเจริญ
ร.ต.ท. ประสาท ไชยโย ภ.จว.อ านาจเจริญ กก.สส.ภ.จว.อ านาจเจริญ
ร.ต.ท. บุญส่ง อุ่นทรวง ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.เมืองอ านาจเจรัญ
ร.ต.ท. สุพรรณ คุณแรง ภ.จว.อ านาจเจริญ กก.สส.ภ.จว.อ านาจเจริญ
ร.ต.ท. วเิศษศักด์ิ พรมสาร ภ.จว.อ านาจเจริญ กก.สส.ภ.จว.อ านาจเจริญ
ร.ต.ท. ประภสัศร ศรแกว้ ภ.จว.อ านาจเจริญ กก.สส.ภ.จว.อ านาจเจริญ
ร.ต.ท. ธนาชัย นามวาท ภ.จว.อ านาจเจริญ กก.สส.ภ.จว.อ านาจเจริญ
ร.ต.ท. สมพรชัย นาคสุด ภ.จว.อ านาจเจริญ กก.สส.ภ.จว.อ านาจเจริญ
ร.ต.ท. วเิชียร ท าดา ภ.จว.อ านาจเจริญ กก.สส.ภ.จว.อ านาจเจริญ
ร.ต.ท. ธงชัย บ่อแกว้ ภ.จว.อ านาจเจริญ กก.สส.ภ.จว.อ านาจเจริญ
ร.ตท สมหมาย นาสิงหบ์ุตร ภ.จว.อ านาจเจริญ กก.สส.ภ.จว.อ านาจเจริญ
ร.ต.ท. เกยีรติภาพ กองไชย ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ปลาค้าว
ร.ต.ต. วรีะศักด์ิ กมลรัตน์ ภ.จว.อ านาจเจริญ กก.สส.ภ.จว.อ านาจเจริญ
ด.ต. ปัญญา ประชุมรักษ์ ภ.จว.อ านาจเจริญ กก.สส.ภ.จว.อ านาจเจริญ
ด.ต. พทิัย ชนะศึก ภ.จว.อ านาจเจริญ กก.สส.ภ.จว.อ านาจเจริญ
ด.ต. เรืองศักด์ิ ศรีโยธี ภ.จว.อ านาจเจริญ กก.สส.ภ.จว.อ านาจเจริญ
 ด.ต. สมบัติ ทับงาม ภ.จว.อ านาจเจริญ กก.สส.ภ.จว.อ านาจเจริญ
ด.ต. พรีพงศ์ นัยน์กานต์ ภ.จว.อ านาจเจริญ กก.สส.ภ.จว.อ านาจเจริญ
ด.ต. เสถยีร สีรุ้ง ภ.จว.อ านาจเจริญ กก.สส.ภ.จว.อ านาจเจริญ
ด.ต. ศักด์ิชัย เถาวเ์จอื ภ.จว.อ านาจเจริญ กก.สส.ภ.จว.อ านาจเจริญ
ด.ต. จริวฒัน์ ฉมิขนัธ์ ภ.จว.อ านาจเจริญ กก.สส.ภ.จว.อ านาจเจริญ
 ด.ต. ชาติสยาม ศรีวะกลุ  ภ.จว.อ านาจเจริญ กก.สส.ภ.จว.อ านาจเจริญ
ด.ต. อานุภาพ เถาวแ์สน ภ.จว.อ านาจเจริญ กก.สส.ภ.จว.อ านาจเจริญ
ด.ต. ณรงค์ยศ บุกกลาง ภ.จว.อ านาจเจริญ กก.สส.ภ.จว.อ านาจเจริญ
ด.ต. ตะวนั ขมัภะกจิ ภ.จว.อ านาจเจริญ กก.สส.ภ.จว.อ านาจเจริญ
ด.ต. ยทุธนา สุวะศรี ภ.จว.อ านาจเจริญ กก.สส.ภ.จว.อ านาจเจริญ
ด.ต. แผ่นดิน ภศูรี ภ.จว.อ านาจเจริญ กก.สส.ภ.จว.อ านาจเจริญ
ด.ต. มาณพ เหลืองอร่าม ภ.จว.อ านาจเจริญ กก.สส.ภ.จว.อ านาจเจริญ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ปัณณวชิญ์ แกว้เถื่อน ภ.จว.อ านาจเจริญ กก.สส.ภ.จว.อ านาจเจริญ
ด.ต. วรีะศักด์ิ ฤาชัย ภ.จว.อ านาจเจริญ กก.สส.ภ.จว.อ านาจเจริญ
ด.ต. บุญส่ง ไพรีรณ ภ.จว.อ านาจเจริญ กก.สส.ภ.จว.อ านาจเจริญ
ด.ต. ประสพ อาจธะขนัธ์ ภ.จว.อ านาจเจริญ กก.สส.ภ.จว.อ านาจเจริญ
ด.ต. อาทิตย์ ธนาคุณ  ภ.จว.อ านาจเจริญ กก.สส.ภ.จว.อ านาจเจริญ
ด.ต. สิมภี วรวงษ์ ภ.จว.อ านาจเจริญ กก.สส.ภ.จว.อ านาจเจริญ
ด.ต. สถติยพ์งษ์ สุ่มมาตย์ ภ.จว.อ านาจเจริญ กก.สส.ภ.จว.อ านาจเจริญ
ด.ต. ธนกฤต เกษมสวสัด์ิ ภ.จว.อ านาจเจริญ กก.สส.ภ.จว.อ านาจเจริญ
ร.ต.ท. สุพรรณ คุณแรง ภ.จว.อ านาจเจริญ กก.สส.ภ.จว.อ านาจเจริญ
ด.ต. บุญตรง ผกาพนัธ์ ภ.จว.อ านาจเจริญ กก.สส.ภ.จว.อ านาจเจริญ
ด.ต. พนมศักด์ิ ล้วนศรี ภ.จว.อ านาจเจริญ กก.สส.ภ.จว.อ านาจเจริญ
ด.ต. ศิริ จตุัรัส ภ.จว.อ านาจเจริญ กก.สส.ภ.จว.อ านาจเจริญ
ด.ต. ชนะ แกว้ศรีนวม ภ.จว.อ านาจเจริญ กก.สส.ภ.จว.อ านาจเจริญ
จ.ส.ต. วริะพงษ์ ฤทธริณ ภ.จว.อ านาจเจริญ กก.สส.ภ.จว.อ านาจเจริญ
จ.ส.ต. ศราวธุ โชติพนัธ์ ภ.จว.อ านาจเจริญ กก.สส.ภ.จว.อ านาจเจริญ
ส.ต.อ. อนาคา ศิลาค า ภ.จว.อ านาจเจริญ กก.สส.ภ.จว.อ านาจเจริญ
ส.ต.อ.หญิง จริาพร ดวงแกว้ ภ.จว.อ านาจเจริญ ฝอ.ภ.จว.อ านาจเจริญ
พ.ต.ท.หญิง นงลักษณ์ บุญวจิติร์ ภ.จว.อ านาจเจริญ รอง.ผกก.ฝอ.ภ.จว.อ านาจเจริญ
ด.ต. อนุเทพ ทัศบุตร ภ.จว.อ านาจเจริญ กก.สส.ภ.จว.อ านาจเจริญ
ด.ต. สัมฤทธิ์ คนหาญ ภ.จว.อ านาจเจริญ กก.สส.ภ.จว.อ านาจเจริญ
พ.ต.ท. ไมตรี บุญมาศ ภ.จว.อ านาจเจริญ รอง ผกก.กก.สส.ภ.จว.อ านาจเจริญ
ร.ต.ท. นิกร หอมจ าปา ภ.จว.อ านาจเจริญ รอง.สว.ฝอ.ภ.จว.อ านาจเจริญ
พ.ต.ท.หญิง ชีวารัตน์ เอื้อวงษ์ประเสริฐ ภ.จว.อ านาจเจริญ สว.ฝอ.ภ.จว.อ านาจเจริญ
พ.ต.ท. คีรีรักษ์ มารักษ์ ภ.จว.อ านาจเจริญ สว.ฝอ.ภ.จว.อ านาจเจริญ
ร.ต.ท. วชิิต นาแซง ภ.จว.อ านาจเจริญ รอง.สว.ฝอ.ภ.จว.อ านาจเจริญ
ร.ต.ท. บุญส่ง อุ่นทรวง ภ.จว.อ านาจเจริญ รอง.สว.(ป) สภ.เมืองอ านาจเจริญ
ร.ต.ท. เชฐพงษ์ ยานุพรหม ภ.จว.อ านาจเจริญ รอง.สว.ฝอ.ภ.จว.อ านาจเจริญ
ร.ต.ท. วทิูร บัวค านิล ภ.จว.อ านาจเจริญ รอง.สว.ฝอ.ภ.จว.อ านาจเจริญ
ร.ต.ท.หญิง รัชนี ไกยสิทธิ์ ภ.จว.อ านาจเจริญ รอง.สว.ฝอ.ภ.จว.อ านาจเจริญ
ร.ต.ท.หญิง เพยีรพศิ พมิพค์ า ภ.จว.อ านาจเจริญ รอง.สว.ฝอ.ภ.จว.อ านาจเจริญ
ส.ต.อ.หญิง ออ้มใจ โคตรสมบัติ ภ.จว.อ านาจเจริญ ผบ.หมู่.ฝอ.ภ.จว.อ านาจเจริญ
ส.ต.อ.หญิง ขนิษฐา พรมส าลี ภ.จว.อ านาจเจริญ ผบ.หมู่.ฝอ.ภ.จว.อ านาจเจริญ
ร.ต.ท. ช านาญ จนัทร์ขามป้อม ภ.จว.อ านาจเจริญ รอง.สว.ฝอ.ภ.จว.อ านาจเจริญ
ร.ต.ท.หญิง จดิาภา พรมชัย ภ.จว.อ านาจเจริญ รอง.สว.ฝอ.ภ.จว.อ านาจเจริญ
ร.ต.ท.หญิง ปวณีา จ าปาสา ภ.จว.อ านาจเจริญ รอง.สว.ฝอ.ภ.จว.อ านาจเจริญ
ร.ต.ท.หญิง คณารัตน์ ธารรักษ์ ภ.จว.อ านาจเจริญ รอง.สว.ฝอ.ภ.จว.อ านาจเจริญ
พ.ต.ท. ขวญัเมือง โพธติา ภ.จว.อ านาจเจริญ รอง.ผกก.ฝอ.ภ.จว.อ านาจเจริญ
ส.ต.อ.หญิง วารุณี ทองค า ภ.จว.อ านาจเจริญ ฝอ.ภ.จว.อ านาจเจริญ
ส.ต.อ. สมพงษ์ ไชยสัตย์ ภ.จว.อ านาจเจริญ กลุ่มงานสอบสวน
พ.ต.ท. อดิศร อนิทนาม ภ.จว.อ านาจเจริญ กลุ่มงานสอบสวน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. พนมไพร แกว้บัวสา ภ.จว.อ านาจเจริญ กลุ่มงานสอบสวน
พ.ต.ท. ฉตัรพฒัน์ ไชยสัตย์ ภ.จว.อ านาจเจริญ กลุ่มงานสอบสวน
ด.ต. นิคม เชื้อพนัธ์ ภ.จว.อ านาจเจริญ ผบ.หมู ่กก.สส.ภ.จว.อจ.
พ.ต.ท. กติติภพ ธงอาจ ภ.จว.อ านาจเจริญ สว.กลุ่มงานสอบสวนฯ
พ.ต.อ. นิติธร แสงยอ้ย ภ.จว.อ านาจเจริญ พงส.ผทค.สภ.เมืองอ านาจเจริญ
พ.ต.ท. ชูสิทธิ์ หล่อแสง ภ.จว.อ านาจเจริญ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองอ านาจเจริญ
ร.ต.อ. พทิักษ์ วงศ์อาจ ภ.จว.อ านาจเจริญ สวป.สภ.เมืองอ านาจเจริญ
ร.ต.อ. ยอดรักษ์ ทองสง่า ภ.จว.อ านาจเจริญ สว.สส.สภ.เมืองอ านาจเจริญ
ร.ต.อ. มนตรี พาภกัดี ภ.จว.อ านาจเจริญ      รอง สว.สส.สภ.เมืองอ านาจเจริญ
ร.ต.อ. ชยตุ ชายแกว้ ภ.จว.อ านาจเจริญ รอง สว.จร.สภ.เมืองอ านาจเจริญ
ร.ต.อ. อนุชิต ลาภาพนัธ์ ภ.จว.อ านาจเจริญ รอง สวป.สภ.เมืองอ านาจเจริญ
ร.ต.อ. บัญชา สังขแ์จม่ ภ.จว.อ านาจเจริญ รอง สวป.สภ.เมืองอ านาจเจริญ
ร.ต.อ. ทองค า สืบส าราญ ภ.จว.อ านาจเจริญ รอง สว.สส.สภ.เมืองอ านาจเจริญ
 ร.ต.ท. ศรชัย พนัธล์ะออ ภ.จว.อ านาจเจริญ รอง สวป.สภ.เมืองอ านาจเจริญ
ร.ต.ท. อาทิตย์ สายลัดดา ภ.จว.อ านาจเจริญ รอง สวป.สภ.เมืองอ านาจเจริญ
ร.ต.ท. วรีะยทุธ เหน็สม ภ.จว.อ านาจเจริญ รอง สว.จร.สภ.เมืองอ านาจเจริญ
ร.ต.ท. จกัราวธุ ถามะพนัธ์ ภ.จว.อ านาจเจริญ รอง สวป.สภ.เมืองอ านาจเจริญ
ร.ต.ท.หญิง ณชิตา แกว้ดวงใหญ่ ภ.จว.อ านาจเจริญ รอง สว.ธร.สภ.เมืองอ านาจเจริญ
ร.ต.ท. บุญกอง มรดก ภ.จว.อ านาจเจริญ รอง สว.(ป.)สภ.เมืองอ านาจเจริญ
ร.ต.ท. สงวนศิลป์ หน่อแกว้ ภ.จว.อ านาจเจริญ รอง สว.(ป.)สภ.เมืองอ านาจเจริญ
ร.ต.ท. สุพล คลังทอง ภ.จว.อ านาจเจริญ รอง สว.(สส.)สภ.เมืองอ านาจเจริญ
ร.ต.ท. ชัยรัตน์ นามรมย์ ภ.จว.อ านาจเจริญ รอง สว.(ป.)สภ.เมืองอ านาจเจริญ
ร.ต.ท. บุญนอง ชัยนคร ภ.จว.อ านาจเจริญ รอง สว.(ป.)สภ.เมืองอ านาจเจริญ
ร.ต.ท. เล่ือน เบญมาตย์ ภ.จว.อ านาจเจริญ รอง สว.(ป.)สภ.เมืองอ านาจเจริญ
ร.ต.ท. สาคร พุม่โพธิ์ ภ.จว.อ านาจเจริญ รอง สว.(ป.)สภ.เมืองอ านาจเจริญ
ร.ต.ท. สมศักด์ิ ทองปาน ภ.จว.อ านาจเจริญ รอง สว.(ป.)สภ.เมืองอ านาจเจริญ
ร.ต.ท. วชัรินทร์ พลิาแดง ภ.จว.อ านาจเจริญ รอง สวป.สภ.เมืองอ านาจเจริญ
ร.ต.ต. นพดล ค านนท์ ภ.จว.อ านาจเจริญ รอง สว.(ป.)สภ.เมืองอ านาจเจริญ
ร.ต.ต. ปรีชา พมิพดี์ ภ.จว.อ านาจเจริญ รอง สว.(สส.)สภ.เมืองอ านาจเจริญ
ร.ต.ต. สุรพล คุณมี ภ.จว.อ านาจเจริญ รอง สว.(ป.)สภ.เมืองอ านาจเจริญ
ร.ต.ต. ชัยยศ สุขารมย์ ภ.จว.อ านาจเจริญ รอง สว.(ป.)สภ.เมืองอ านาจเจริญ
ร.ต.ต. สง่าวชิญ์ ช้อนทอง ภ.จว.อ านาจเจริญ รอง สว.(สส.)สภ.เมืองอ านาจเจริญ
ร.ต.ต. โกวทิย์ วงศ์ค า ภ.จว.อ านาจเจริญ รอง สว.(ป.)สภ.เมืองอ านาจเจริญ
ด.ต. สุพศิ กาหลง ภ.จว.อ านาจเจริญ ผบ.หมู ่(ป.)สภ.เมืองอ านาจเจริญ
ด.ต. ชัยยะ อุ่นดี ภ.จว.อ านาจเจริญ ผบ.หมู ่(ป.)สภ.เมืองอ านาจเจริญ
ด.ต. บรรพจน์ ฝ่ายบุตร ภ.จว.อ านาจเจริญ ผบ.หมู ่(ป.)สภ.เมืองอ านาจเจริญ
ด.ต. สุริยนั สมบูรณ์ ภ.จว.อ านาจเจริญ ผบ.หมู ่(ป.)สภ.เมืองอ านาจเจริญ
ด.ต. ประสพโชค จนัทร์ทอง ภ.จว.อ านาจเจริญ ผบ.หมู ่(สส.)สภ.เมืองอ านาจเจริญ
ด.ต. สธนะ วโิย ภ.จว.อ านาจเจริญ ผบ.หมู ่(ป.)สภ.เมืองอ านาจเจริญ
ด.ต. เคน กลุสุข ภ.จว.อ านาจเจริญ ผบ.หมู ่(ป.)สภ.เมืองอ านาจเจริญ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. พจิกัษณ์ ไตรทิพยด์ ารง ภ.จว.อ านาจเจริญ ผบ.หมู ่(ป.)สภ.เมืองอ านาจเจริญ
ด.ต. วรีะศักด์ิ โคตะสาร ภ.จว.อ านาจเจริญ ผบ.หมู ่(จร.)สภ.เมืองอ านาจเจริญ
ด.ต. ผไท ขมุทอง ภ.จว.อ านาจเจริญ ผบ.หมู ่(ป.) สภ.เมืองอ านาจเจริญ
ด.ต. สุพฒัน์ โสดามาตร ภ.จว.อ านาจเจริญ ผบ.หมู ่(ป.)สภ.เมืองอ านาจเจริญ
ด.ต. สิทธศัิกด์ิ ทองไทย ภ.จว.อ านาจเจริญ ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองอ านาจเจริญ
ด.ต. สถติ เหลาพร ภ.จว.อ านาจเจริญ ผบ.หมู ่(ป.)สภ.เมืองอ านาจเจริญ
ด.ต. ศักดา  ศรีสุโพธิ์ ภ.จว.อ านาจเจริญ ผบ.หมู ่(ป.)สภเมืองอ านาจเจริญ
ด.ต. ธวชัชัย สารทอง ภ.จว.อ านาจเจริญ ผบ.หมู ่(จร.)สภ.เมืองอ านาจเจริญ
ด.ต. สมปอง บุญเติม ภ.จว.อ านาจเจริญ ผบ.หมู ่(ป.)สภ.เมืองอ านาจเจริญ
ด.ต. กติติศักด์ิ วงษาสาร ภ.จว.อ านาจเจริญ ผบ.หมู ่(ป.)สภ.เมืองอ านาจเจริญ
ด.ต.หญิง นฤมล ไชยบุระ ภ.จว.อ านาจเจริญ ผบ.หมู ่(ป.)สภ.เมืองอ านาจเจริญ
ด.ต.หญิง พเยาว์ อิ่มสิน ภ.จว.อ านาจเจริญ ผบ.หมู ่(ธร.)พพ.สภ.เมืองอ านาจเจริญ
ด.ต. ศักด์ิสิทธิ์ ไชยเสริฐ ภ.จว.อ านาจเจริญ ผบ.หมู ่(ป.)สภ.เมืองอ านาจเจริญ
ด.ต. สุนทร วรีะพนัธ์ ภ.จว.อ านาจเจริญ ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองอ านาจเจริญ
ด.ต. ประสิทธิ์ ขรีะมาตย์ ภ.จว.อ านาจเจริญ ผบ.หมู ่(ป.)สภ.เมืองอ านาจเจริญ
ด.ต. ประธาน รอบรู้ ภ.จว.อ านาจเจริญ ผบ.หมู ่(ป.)สภ.เมืองอ านาจเจริญ
ด.ต. สมคิด ตะนุมาตร ภ.จว.อ านาจเจริญ ผบ.หมู ่(ป.)สภ.เมืองอ านาจเจริญ
ด.ต. จอมทอง สารบุญ ภ.จว.อ านาจเจริญ ผบ.หมู ่(ป.)สภ.เมืองอ านาจเจริญ
ด.ต. เวนิส เอื้อฐานะดิษฐ์ ภ.จว.อ านาจเจริญ ผบ.หมู ่(ป.)สภ.เมืองอ านาจเจริญ
ด.ต. สมศักด์ิ มรดก ภ.จว.อ านาจเจริญ ผบ.หมู ่(ป.)สภ.เมืองอ านาจเจริญ
ด.ต. อมัพร ศิริราช ภ.จว.อ านาจเจริญ ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองอ านาจเจริญ
ด.ต. อนุวฒัน์ เกษมสวสัด์ิ ภ.จว.อ านาจเจริญ ผบ.หมู ่(ป.)สภ.เมืองอ านาจเจริญ
ด.ต. กรกกฏ ศิริแกว้ ภ.จว.อ านาจเจริญ ผบ.หมู ่(ป.)สภ.เมืองอ านาจเจริญ
ด.ต. สัญญา  แสงจนัทร์ ภ.จว.อ านาจเจริญ ผบ.หมู ่(ป.)สภ.เมืองอ านาจเจริญ
ด.ต. ไพวรรณ โพธโิกฎ ภ.จว.อ านาจเจริญ ผบ.หมู ่(ป.)สภ.เมืองอ านาจเจริญ
จ.ส.ต.หญิง ธร์ิชา บุญหาญ ภ.จว.อ านาจเจริญ ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองอ านาจเจริญ
จ.ส.ต. เวชกร ศิริสืบ ภ.จว.อ านาจเจริญ ผบ.หมู ่(ป.) สภ.เมืองอ านาจเจริญ
จ.ส.ต. วรีพล ไกยนารถ ภ.จว.อ านาจเจริญ ผบ.หมู ่(ป.) สภ.เมืองอ านาจเจริญ
จ.ส.ต. โชคชัย สุขไชย ภ.จว.อ านาจเจริญ ผบ.หมู ่(ป.)สภ.เมืองอ านาจเจริญ
จ.ส.ต. รวภิาส ทวลัีย ภ.จว.อ านาจเจริญ ผบ.หมู ่(สส.)สภ.เมืองอ านาจเจริญ
 ส.ต.อ.  อาทิกร    บุพผาชาติ ภ.จว.อ านาจเจริญ ผบ.หมู ่(สส.) สภ.เมืองอ านาจเจริญ
ส.ต.ต. ณัฐพงษ์ คงทน ภ.จว.อ านาจเจริญ ผบ.หมู ่(ป.)สภ.เมืองอ านาจเจริญ
ร.ต.ท. ค าพา พนัธเ์พง็ ภ.จว.อ านาจเจริญ พงส.(สบ.1) สภ.เมืองอ านาจเจริญ
พ.ต.ท. วชิาญ ณรงค์แสง ภ.จว.อ านาจเจริญ สว.อก.สภ.เมืองอ านาจเจริญ
ร.ต.ต. วรีะ คะเณยแ์สน ภ.จว.อ านาจเจริญ รอง สว.(ป.)สภ.เมืองอ านาจ
ด.ต. ชัยยน ศรีโรจน์ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.เมืออ านาจ
ด.ต. ธรีะพงษ์ ขนัติจติร์ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.เมืองอ านาจ
ร.ต.ต. อทุิศ บุญธมิาศ ภ.จว.อ านาจเจริญ รอง สว.(ป.)สภ.ลืออ านาจ
พ.ต.อ. วรีะพงษ์ ทองจนัดี ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ชานุมาน
พ.ต.ท. จรัญ ผันกระโทก ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ชานุมาน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. เกษมศักด์ิ เจริญวงศ์ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ชานุมาน
พ.ต.ต. อ านาจ ปาเส ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ชานุมาน
ร.ต.อ. วฒิุชัย เสือสา ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ชานุมาน
ร.ต.ท. วริะพล ยาวะโนภาส ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ชานุมาน
ร.ต.ท. สมาน บุญลาม ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ชานุมาน
ร.ต.ท. กมัพล ศรียางนอก ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ชานุมาน
ร.ต.ท. พรชัย พทุไธสง ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ชานุมาน
ร.ต.ท. สง่า หลงชิน ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ชานุมาน
ร.ต.ท. สมชาย โสภาพงษ์ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ชานุมาน
ร.ต.ท. สมบัติ อนิทร์เลิศ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ชานุมาน
ร.ต.ท. ศักด์ิสิทธิ์ หอมจนัทร์ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ชานุมาน
ร.ต.ท. ชุมแพ วนัทอง ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ชานุมาน
ร.ต.ท. ประสาท งามเนตร์ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ชานุมาน
ร.ต.ท. มนตรี อิ่มรักษ์ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ชานุมาน
ร.ต.ท. ไชยรัตน์ สมบัติ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ชานุมาน
ร.ต.ท. สุนิตย์ คลังทอง ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ชานุมาน
ร.ต.ท. สุปัน ออ่นโพธา ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ชานุมาน
ร.ต.ท. ปัญญา พรมหล้า ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ชานุมาน
ร.ต.ท. สุรชัย ใบออ่น ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ชานุมาน
ร.ต.ท. ชัยณรงค์ เถาวลัย์ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ชานุมาน
ร.ต.ต. ไชยสิทธิ์ จนิดาชาติ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ชานุมาน
ร.ต.ต. ทราย ประหยดั ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ชานุมาน
ร.ต.ต. ประเสริฐ นาอุ่นเรือน ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ชานุมาน
ร.ต.ต. นิพนธ์ เพง็ค าศรี ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ชานุมาน
ร.ต.ต. อานนท์ชัย พรมเสนา ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ชานุมาน
ร.ต.ต. บัญชา ถนอมลาภ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ชานุมาน
ด.ต. ผ่องเพชร ผิวทอง ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ชานุมาน
ด.ต. มนูญ บัวป่า ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ชานุมาน
ด.ต. ทรัพยสิ์น ค าสุข ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ชานุมาน
ด.ต. เมืองมนต์ มาระแสง ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ชานุมาน
ด.ต. มนัส บ ารุงศร ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ชานุมาน
ด.ต. โยธนิ การสะอาด ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ชานุมาน
ด.ต. ณรงค์ศักด์ิ สอนจนัทร์ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ชานุมาน
ด.ต. ธงชัย ขมิน้ทอง ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ชานุมาน
ด.ต. รัฐยน์ัย จนัทร์อนิทร์ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ชานุมาน
ด.ต. บุญทัน โล่หช์ัย ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ชานุมาน
ด.ต. เกศษาคร สมนึก ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ชานุมาน
ด.ต. ไฉน อรอนิทร์ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ชานุมาน
ด.ต. ฉลวย ศรีลาศักด์ิ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ชานุมาน
ด.ต. สมใจ พรหมเสนา ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ชานุมาน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ประชา ขอดเมชัย ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ชานุมาน
จ.ส.ต. สง่า พาหา ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ชานุมาน
จ.ส.ต.หญิง จรีภา แกว้ธรรมมา ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ชานุมาน
จ.ส.ต. พฒันา ศรีใสค า ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ชานุมาน
ส.ต.อ. พนมกร บุญวงษ์ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ชานุมาน
ส.ต.อ. ปิยะศักด์ิ คณาชอบ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ชานุมาน
ส.ต.ต. นิพน พวงค า ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ชานุมาน
พ.ต.ต. เอกพล นาพมิาย ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ปทุมราชวงศา
ด.ต. ประดิษฐ์ เขม็ทอง ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ปทุมราชวงศา
ด.ต. ขนิษฐา เขม็ทอง ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ปทุมราชวงศา
ด.ต. ไพศาล ต่อสกลุ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ปทุมราชวงศา
ร.ต.ท. อติชาต ธรรมรักษ์ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ปทุมราชวงศา
ด.ต. อฏัฐวฒิุ อนิทร์เพญ็ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ปทุมราชวงศา
ด.ต. ปรีชาชาญ สินอว้น ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ปทุมราชวงศา
พ.ต.ท. แสงสรรค์ พวงปัญญา ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ปทุมราชวงศา
ด.ต. ปิยะ รอบโลก ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ปทุมราชวงศา
ร.ต.ท. วนิัย ใฝ่ฝัน ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ปทุมราชวงศา
ด.ต. สมบัติ สีทาเลิศ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ปทุมราชวงศา
ด.ต. จตุรวทิย์ บรรธปุา ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ปทุมราชวงศา
ด.ต. บุญลือ ออ่นสกลุ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ปทุมราชวงศา
ด.ต. วชัราวธุ บุศดี ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ปทุมราชวงศา
ส.ต.อ. ธราพงษ์ จนัทะนัด ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ปทุมราชวงศา
ด.ต. บุดดี ถาพร ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ปทุมราชวงศา
ด.ต. วเิชียร พลูเพิม่ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ปทุมราชวงศา
ด.ต. มนูญ ทีฆะพนัธ์ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ปทุมราชวงศา
ด.ต. ไพฑูรย์ แกว้พมิพ์ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ปทุมราชวงศา
ด.ต. เปรมอ านาจ บุญสุภาพ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ปทุมราชวงศา
ด.ต. วฒิุพงค์ นันตะวนั ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ปทุมราชวงศา
ด.ต. สุทัศน์ สุทธนินท์ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ปทุมราชวงศา
ด.ต. อศิมัย สิมุติ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ปทุมราชวงศา
ด.ต. สันติ เรืองแสน ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ปทุมราชวงศา
ด.ต. อร่าม มูลทรา ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ปทุมราชวงศา
ด.ต. กศุล กา้นกิ่ง ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ปทุมราชวงศา
ด.ต. ทรงศักด์ิ ศรีดาพนัธ์ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ปทุมราชวงศา
ด.ต. นิเวศ บุญเพยีง ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ปทุมราชวงศา
ด.ต. วธิาน กาทอง ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ปทุมราชวงศา
ด.ต. มนตรี พึง่ตน ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ปทุมราชวงศา
ร.ต.ต. อทุิตย์ ศรีลาศักด์ิ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ปทุมราชวงศา
ด.ต. สามารถ พมิพกณัฑ์ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ปทุมราชวงศา
ร.ต.ต. ประวติ สุภาพรม ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ปทุมราชวงศา



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. วจิติร อนิทร์หอม ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ปทุมราชวงศา
ด.ต. ประเสริฐ ช่วยคูณ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ปทุมราชวงศา
ด.ต. สนิท เจยีมจงัหรีด ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ปทุมราชวงศา
ร.ต.ต. ธานินทร์ ประมวล ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ปทุมราชวงศา
ด.ต. กจิสภณ เจริญท้าว ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ปทุมราชวงศา
ร.ต.ต. ชัยชาญ ล้อมทอง ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ปทุมราชวงศา
ด.ต. ประสาทพร กอ้นค า ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ปทุมราชวงศา
ร.ต.อ. ตรีเพชร นิยมสุข ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ปทุมราชวงศา
ร.ต.ท. พฒันฉตัร ทองยอ่ม ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ปทุมราชวงศา
ร.ต.ท. พรภทัร ปุริมาตร ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ปทุมราชวงศา
ด.ต. ภมูิเรช มาทฤทธิ์ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ปทุมราชวงศา
ด.ต. ค าพร ผกาพนัธ์ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ปทุมราชวงศา
พ.ต.ท. สมศักด์ิ อนุาวงศ์ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ปทุมราชวงศา
ร.ต.ท. รักษ์พงษ์ สามารถ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ปทุมราชวงศา
ด.ต. สายตา ทองแรง ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ปทุมราชวงศา
จ.ส.ต. สิทธนินท์ โคตรมงคุณ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ปทุมราชวงศา
ร.ต.ท. มานพ ผิวออ่น ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ปทุมราชวงศา
ร.ต.ท. ไสว รักพรม ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ปทุมราชวงศา
ร.ต.ท. วษิณุพร หาดี ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ปทุมราชวงศา
ด.ต. ปรีชา จนัทร์แดง ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ปทุมราชวงศา
พ.ต.ท. ประวทิย์ ประชาปกป้อง ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ปทุมราชวงศา
ด.ต. กติติโหม่ง เครือสนธิ์ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ปทุมราชวงศา
ด.ต. ประสพ รังทอง ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ปทุมราชวงศา
ด.ต. ประคอง พทุธขนัธ์ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ปทุมราชวงศา
ร.ต.ท. จ านง แนบชิด ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ปทุมราชวงศา
ด.ต. ชัยธชั ศิริบูรณ์ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ปทุมราชวงศา
ด.ต. สากล พนิิจ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ปทุมราชวงศา
ด.ต. ธงชัย ปริปรณะ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ปทุมราชวงศา
ร.ต.ต. อทุัย เมืองหงษ์ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ปทุมราชวงศา
ด.ต. จนัทะรา ธรรมศรี ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ปทุมราชวงศา
ร.ต.ท. เชษฐา ค ามุก ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ปทุมราชวงศา
ร.ต.ท. มลตรี โททัสสะ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ปทุมราชวงศา
ด.ต. วทิูรย์ มุง่เกดิ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ปทุมราชวงศา
ร.ต.ท. ประณิธาน ครองบุญ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ปทุมราชวงศา
ร.ต.ต. วนิัย โลหค์ า ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ปทุมราชวงศา
ด.ต. ยศธศัิกด์ิ วรรณโสภา ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ปทุมราชวงศา
ร.ต.ท. คมสัน ค าวนั ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ปทุมราชวงศา
พ.ต.อ. วลัลภ กรีกลุ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ปทุมราชวงศา
ด.ต. เชิดชัย จนัทะชิด ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ปทุมราชวงศา
พ.ต.ท. จอมพล พเิศษกลุ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.เสนางคนิคม



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. สัมฤทธิ์ อนิทรปราบ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.เสนางคนิคม
พ.ต.ท. ฐเสฏฐ์ ธานัททิพพ์ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.เสนางคนิคม
พ.ต.ท. วรากรณ์ มณีรัตน์ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.เสนางคนิคม
พ.ต.ท. ประเสริฐ วงค์หาญปราบ ภ.จว.อ านาจเจริญ ภ.จว.อ านาจเจริญ
พ.ต.ต. สุวรรณ กิ่งค า ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.เสนางคนิคม
ร.ต.ท. พงศ์พนัธ์ น้อยวมิล ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.เสนางคนิคม
ร.ต.ท. วทิยา ทองลอง ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.เสนางคนิคม
ร.ต.ท. วายุ สัตรูพา่ย ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.เสนางคนิคม
ร.ต.ท. ภริูทัตต์ ภริูทัตตานนท์ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.เสนางคนิคม
ร.ต.ท. ไพรทยนต์ ธรรมธร ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.เสนางคนิคม
ร.ต.ท. ชัยเยน็ ภมูิมะนาว ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.เสนางคนิคม
ร.ต.ท. อนนท์ ถาวรคุณ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.เสนางคนิคม
ร.ต.ท. ทองพลู แกว้ระดี ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.เสนางคนิคม
ร.ต.ท. ธชัพงษ์ ปุยะติ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.เสนางคนิคม
ร.ต.ท. ประจวบ จมัทศรี ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.เสนางคนิคม
ร.ต.ต. สุพรรณ ทองโพธิ์ศรี ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.เสนางคนิคม
ร.ต.ต. วฑูิรย์ ประเสริฐสังข์ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.เสนางคนิคม
ร.ต.ต. สมศักด์ิ อรัญเสน ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.เสนางคนิคม
ด.ต. วชิัย กนัธนิาม ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.เสนางคนิคม
ด.ต. ศิริศักด์ิ บรรลุ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.เสนางคนิคม
ด.ต. วรัิตน์ งามเถื่อน ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.เสนางคนิคม
ด.ต. สุขสันต์ มูลสุวรรณ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.เสนางคนิคม
ด.ต. แสงจนัทร์ จนัดีเทพ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.เสนางคนิคม
ด.ต. วเิชียร ปักการะโถ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.เสนางคนิคม
ด.ต. มนูญ จนัทรเสนา ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.เสนางคนิคม
ด.ต. ชัยมงคล พลบูรณ์ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.เสนางคนิคม
ด.ต. อดิศักด์ิ บัวใหญ่ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.เสนางคนิคม
ด.ต. วชิิต จนัทอง ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.เสนางคนิคม
ด.ต. ณรงค์ วริิยะกลุ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.เสนางคนิคม
ด.ต. กติติศักด์ิ พมิพพ์งษ์ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.เสนางคนิคม
ด.ต. สมบัติ เหม็วงั ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.เสนางคนิคม
ด.ต. เพลินจติร พระสุรักษ์ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.เสนางคนิคม
จ.ส.ต. ศักดิวตั เพชรดี ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.เสนางคนิคม
พ.ต.อ. วเิชียร โชคพพิฒัน์ทวี ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ลืออ านาจ
พ.ต.ท. ชัชนันต์ พรบุตร ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ลืออ านาจ
พ.ต.ท. ประกอบ รูปแกว้ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ลืออ านาจ
พ.ต.ท. สัญญา เจริญรัตน์ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ลืออ านาจ
พ.ต.ท. เริงศักด์ิ จนิาพร ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ลืออ านาจ
พ.ต.ท. ประสิทธชิัย อุ่นเมือง ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ลืออ านาจ
ร.ต.อ. สมชาย บูแ่กว้ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ลืออ านาจ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. อาทิตย์ เถาวโ์ท ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ลืออ านาจ
ร.ต.ท. วรีะศักด์ิ มิง่ส่วน ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ลืออ านาจ
ร.ต.ท. พฒันศักด์ิ โสมาเกตุ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ลืออ านาจ
ร.ต.ท. ทราย ประหยดั ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ลืออ านาจ
ร.ต.ท. ชะเอม ดุมแกว้ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ลืออ านาจ
ร.ต.ท. สมศรี เดชเสน ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ลืออ านาจ
ร.ต.ต. ไพบูลย์ วลิา ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ลืออ านาจ
ร.ต.ต. สมาน ศรีธร ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ลืออ านาจ
ร.ต.ต. ถนอม เดชผล ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ลืออ านาจ
ร.ต.ต. ยนต์ทอง ศรีพลู ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ลืออ านาจ
ร.ต.ต. เชาวลักษณ์ ดีบุญมี ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ลืออ านาจ
ร.ต.ต. นิเทศ โทสวสัด์ิ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ลืออ านาจ
ด.ต. นิพนธ์ เคร่ืองจนัทร์ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ลืออ านาจ
ด.ต. สุทธเิกยีรติ มุทาลัย ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ลืออ านาจ
ด.ต. พทิยา ดวงประเสริฐชัย ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ลืออ านาจ
ด.ต. จมุพล ผ่องใส ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ลืออ านาจ
ด.ต. สมชาย สุดตา ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ลืออ านาจ
ด.ต. พงษ์ศักด์ิ ดอกไม้ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ลืออ านาจ
ด.ต. เจนณรงค์ ดุมแกว้ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ลืออ านาจ
ด.ต. ชูชาติ ไกยสิทธิ์ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ลืออ านาจ
ด.ต. ประสพโชค จนัทร์สิงห์ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ลืออ านาจ
ด.ต. พทิยา บุญงาม ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ลืออ านาจ
ด.ต. จะเร เจริญวยั ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ลืออ านาจ
ด.ต. วรวธุ ธรรมศรี ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ลืออ านาจ
ด.ต. สุคนธ์ ต่ิงแสง ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ลืออ านาจ
ด.ต. อนุชิต เพศสุข ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ลืออ านาจ
ด.ต. สุดใจ ดาดก ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ลืออ านาจ
ด.ต. ธรรมรัฐ สานุทัศน์ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ลืออ านาจ
ด.ต. มนตรี คณะรัตน์ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ลืออ านาจ
ด.ต. ทองอนิทร์ บริสุทธิ์ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ลืออ านาจ
ด.ต. ทวศัีกด์ิ ศรีบุตร ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ลืออ านาจ
ด.ต. ศราวธุ สมหมาย ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ลืออ านาจ
ด.ต. ประสิทธิ์ ผิวเงิน ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ลืออ านาจ
ด.ต. มานิต ราชสุวรรณ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ลืออ านาจ
ด.ต. สวรรค์ ธมุาชิน ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ลืออ านาจ
ด.ต. ไพรัตน์ ก าหอม ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ลืออ านาจ
ด.ต. ทิวากรณ์ บัวทอง ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ลืออ านาจ
ด.ต. จ านง น้อยยาโน ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ลืออ านาจ
ด.ต. ทรงวฒิุ แกตขนุทด ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ลืออ านาจ
จ.ส.ต. มนตรี ธรรมโรจน์ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ลืออ านาจ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง จ.ส.ต. นิรุตต์ิ เชื้อสิงห์ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ลืออ านาจ
จ.ส.ต. ทยติุธร ศรชัย ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ลืออ านาจ
ส.ต.อ. ประมวล เหมชัย ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ลืออ านาจ
ส.ต.อ. พรีเดช พลูผล ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ลืออ านาจ
ส.ต.อ. ธราพงษ์ จนัทะนัด ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ลืออ านาจ
พ.ต.อ. ทัชชกร รชตะภวูนิทร์ ภ.จว.อ านาจเจริญ หวัตะพาน
พ.ต.ท. ศิลา สุวรรณรัตน์ ภ.จว.อ านาจเจริญ หวัตะพาน
พ.ต.ท. สมชาติ ศรีมงคล ภ.จว.อ านาจเจริญ หวัตะพาน
พ.ต.ท. เชาว์ จนัทร์พมิาย ภ.จว.อ านาจเจริญ หวัตะพาน
ร.ต.ท. ช านาญ พฒันราช ภ.จว.อ านาจเจริญ หวัตะพาน
ร.ต.ท. จรัส บุญเชิญ ภ.จว.อ านาจเจริญ หวัตะพาน
ร.ต.ท. เกริกฤทธิ์ ลาภาพนัธ์ ภ.จว.อ านาจเจริญ หวัตะพาน
ร.ต.ท. ประธาน แกน่จนัทร์ ภ.จว.อ านาจเจริญ หวัตะพาน
ร.ต.ท. ถนอม ทุมสิทธิ์ ภ.จว.อ านาจเจริญ หวัตะพาน
ร.ต.ท. วรีะพงศ์ จารุจติร ภ.จว.อ านาจเจริญ หวัตะพาน
ร.ต.ท. สุรัตน์ บูราณ ภ.จว.อ านาจเจริญ หวัตะพาน
ร.ต.ต. อทุิน ดิษธรรม ภ.จว.อ านาจเจริญ หวัตะพาน
ร.ต.ต. วเิชียร มาลาพนัธ์ ภ.จว.อ านาจเจริญ หวัตะพาน
ร.ต.ต. ภาสกร ต้ังด ารงวฒัน์ ภ.จว.อ านาจเจริญ หวัตะพาน
ด.ต. จารึก มาลาอตุม์ ภ.จว.อ านาจเจริญ หวัตะพาน
ด.ต. ประนอม ลุนสิน ภ.จว.อ านาจเจริญ หวัตะพาน
ด.ต. อชิร ภาพยนต ภ.จว.อ านาจเจริญ หวัตะพาน
ด.ต. พบิูล ออทอง ภ.จว.อ านาจเจริญ หวัตะพาน
ด.ต. เสถยีร สาไชยนัต์ ภ.จว.อ านาจเจริญ หวัตะพาน
ด.ต. บรรจง ช่วยสุข ภ.จว.อ านาจเจริญ หวัตะพาน
ด.ต. สมศักด์ิ เกื้อทาน ภ.จว.อ านาจเจริญ หวัตะพาน
ด.ต. โกวทิย์ ภกูณัหา ภ.จว.อ านาจเจริญ หวัตะพาน
จ.ส.ต. ไพฑูรย์ สืบบุตร ภ.จว.อ านาจเจริญ หวัตะพาน
ด.ต. วฒันชัย สิงหช์ู ภ.จว.อ านาจเจริญ หวัตะพาน
ด.ต. สมาน มาสขาว ภ.จว.อ านาจเจริญ หวัตะพาน
ด.ต. อภรัิกษ์ กมลรัตน์ ภ.จว.อ านาจเจริญ หวัตะพาน
ด.ต. เจริญ มณีจกั ภ.จว.อ านาจเจริญ หวัตะพาน
ด.ต. จงจติ นรศรี ภ.จว.อ านาจเจริญ หวัตะพาน
ด.ต. ประยรู จ าปาหอม ภ.จว.อ านาจเจริญ หวัตะพาน
ด.ต. ทวตัชัย ราวะรินทร์ ภ.จว.อ านาจเจริญ หวัตะพาน
ด.ต. เกรียงศักด์ิ ก าจร ภ.จว.อ านาจเจริญ หวัตะพาน
ร.ต.ต. ปรีชา เถาวโ์ท ภ.จว.อ านาจเจริญ หวัตะพาน
ร.ต.ท. บัญชากจิ ศรีรัตน์ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.หวัตะพาน
ร.ต.ต. บุญจนัทร์ สีแหล้ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.พนา
ส.ต.อ. ธนายทุธ จนัทร์หอม ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.พนา



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. ประจวบ เสาร์ฤกษ์ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.พนา
ด.ต. พทิักษิณ มรดก ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.พนา
ร.ต.ท. วนัชัย นันต๊ะแกว้ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.พนา
พ.ต.ต. สุนทร แต้มทา ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.พนา
ร.ต.ท. วชิระ มีทองแสน ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.พนา
จ.ส.ต. นพรัตน์ ลอยลม ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.พนา
ร.ต.ท. วงกต อทุิตสาร ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.พนา
ส.ต.อ. สุษาศิลป์ สีดา ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.พนา
ด.ต. อนันต์ ประทุมชาติ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.พนา
พ.ต.ท. ปราโมทย์ พลหงษ์ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.พนา
ด.ต. บุญช่วย เพช็รสังหาร ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.พนา
พ.ต.ท. ก าจดั สมบัติ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.พนา
ร.ต.ท. เกษม ประกจิรัมย์ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.พนา
ร.ต.ต. บัวลี ใจกล้า ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.พนา
พ.ต.ท. ธวชัชัย แกว้เบ้า ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.พนา
ส.ต.อ. นราธปิ แสงปาก ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.พนา
ร.ต.อ. ณัฐพล ฉลูศรี ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.พนา
ด.ต. พจิติร ศรีบุตร ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.พนา
ด.ต. พชิิต รัญญะบัตร ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.พนา
ร.ต.ต. พรเทพ กร่ิงกระโทก ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.พนา
ร.ต.ท. ปรีชา มาเฉลิม ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.พนา
ด.ต. สมจติ จนิดาวนั ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.พนา
ร.ต.ท. มงคล วงละคร ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.พนา
ร.ต.ต. ประเวศ อปุนันท์ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.พนา
ด.ต. สิทธชิัย เพง็ประโคน ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.พนา
ด.ต. เฉลิมชัย นันทะวงค์ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.พนา
ส.ต.ต. ถริะวฒัน์ วชิาเดช ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.พนา
ด.ต. รุ่งเพชร ทองแกว้ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.พนา
ส.ต.อ. จกัรีพริิยะกลุ เบิกบาน ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.พนา
ร.ต.ท. บุญธรรม แตงผ้ึง ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.พนา
ด.ต. การุณวทิย์ ปาวงค์ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.พนา
ด.ต. ณัฐวฒิุ แพงไธสง ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.พนา
ด.ต. สถติย์ โพธบิาล ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.พนา
ด.ต. แสนยากร เกษมราช ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.พนา
ร.ต.ท. ฐปนนท์ สมภกัดี ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.พนา
ร.ต.ท. ส ารอง สีลาดเลา ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.พนา
พ.ต.อ. มหฤกษ์ เสตพนัธ์ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.น้ าปลีก
พ.ต.ท. นพพร วรีะวฒันาพงษ์ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.น้ าปลีก
พ.ต.ท. วชิัย มีแวว ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.น้ าปลีก
พ.ต.ท. เดชบดี รัตนวงศ์ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.น้ าปลีก



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ต. เอกบดินทร์ โคตรมุงคุณ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.น้ าปลีก
ร.ต.อ. พสิิฐ รักษาพล ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.น้ าปลีก
ร.ต.ท. วทิยา กาสิงห์ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.น้ าปลีก
ร.ต.ท. เผด็จ สุระพนิิจ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.น้ าปลีก
ร.ต.ท. สลัด ทองสาร ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.น้ าปลีก
ร.ต.ท. อเนก นนทะคุณ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.น้ าปลีก
ร.ต.ต. บุญส่ง สมัยใหม่ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.น้ าปลีก
ร.ต.ต. ธรากร นามสง่า ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.น้ าปลีก
ร.ต.ต. เกยีรติศักด์ิ เบ้าทอง ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.น้ าปลีก
ร.ต.ต. ไพบูลย์ เถาวโ์ท ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.น้ าปลีก
ด.ต. ยทุธพล วชิาพลู ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.น้ าปลีก
ด.ต. สมร ธรุกจิ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.น้ าปลีก
ด.ต. มากบุญญา บุญพาท า ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.น้ าปลีก
ด.ต. พยง สุภาพรม ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.น้ าปลีก
ด.ต. เสกสรร แกน่กอ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.น้ าปลีก
ด.ต. นิรันดร์ สุขสบาย ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.น้ าปลีก
ด.ต. เวนิช ขนัธปุัทม์ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.น้ าปลีก
ด.ต. ธรีะศักด์ิ หอ้งแซง ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.น้ าปลีก
ด.ต. ร าไพ ธรรมชาติ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.น้ าปลีก
ด.ต. สุดใจ สุขส่ง ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.น้ าปลีก
ด.ต. ชาญวทิย์ กะมุทา ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.น้ าปลีก
ด.ต. รังสิต ชินลาภา ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.น้ าปลีก
ด.ต.หญิง วชัราภรณ์ โคตะสาร ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.น้ าปลีก
ส.ต.ต. วรวทิย์ มนต์แขง็ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.น้ าปลีก
ด.ต. ธนวฒัน์ โพธิ์พระทอง ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ปลาค้าว
ด.ต. เมฆนิทร์ สีสุวงค์ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ปลาค้าว
พ.ต.ต. ววิฒัน์ ธรีะวศิิษฐชัย ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ปลาค้าว
ร.ต.ท. ภนูิตย์ ชมพเูทพ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ปลาค้าว
ร.ต.ต. มาโนช จนัทร์สุวรรณ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ปลาค้าว
ส.ต.อ. ศักด์ิเสริม มุทุกณัฑ์ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ปลาค้าว
ร.ต.ท. ราชัน ไตรยขนัธ์ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ปลาค้าว
ร.ต.ต. ธรีะพล นามบุรี ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ปลาค้าว
ร.ต.ท. ทินกร หนิแกว้ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ปลาค้าว
ด.ต. อคัรัช กลุสิงห์ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ปลาค้าว
ด.ต. ทิศวรรณ ธรรมศรี ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ปลาค้าว
ด.ต. สายนัส์ เหลือผล ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ปลาค้าว
ด.ต. ประยทุธ แป่มจ านัก ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ปลาค้าว
พ.ต.ท. พทิักษ์ ชมพพูืน้ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ปลาค้าว
พ.ต.ท. อทิธนิพ บัวเผ่ือน ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ปลาค้าว
ด.ต. ณรงค์ชัย ต้นโพธิ์ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ปลาค้าว



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. ปรีชา สุระเกษ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ปลาค้าว
ด.ต. วฒิุพงษ์ ปัญญารมย์ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ปลาค้าว
ร.ต.ท. ยงยทุธ เสียมหงษ์ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ปลาค้าว
ร.ต.อ. คณิต ค าสอน ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ปลาค้าว
ด.ต. ยทุธนา เพง็พา ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ปลาค้าว
ด.ต. ปัญญา มีทรัพย์ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ปลาค้าว
ด.ต. ปิยะพทัธิ์ วงค์ค าจนัทร์ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ปลาค้าว
ร.ต.ต. พชัรพสิทธิ์ พทุธขนัธ์ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ปลาค้าว
ร.ต.ท. อวยชัย ศรีภริมย์ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ปลาค้าว
ด.ต. มนตรีรัตน์ ทับทิมหนิ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ปลาค้าว
ด.ต. ณรงค์ ปัดนา ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ปลาค้าว
ด.ต. สุนทร ทุมนัส ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ปลาค้าว
ด.ต. สุรัตน์ สุดชารั ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ปลาค้าว
ด.ต. จกัรกริช สุริพล ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ปลาค้าว
ร.ต.ท. ประสาน เชื้อหงษ์ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ปลาค้าว
ด.ต. ธนาชัย เสาร์แกว้ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ปลาค้าว
ด.ต. ประดิษฐ์ จนัทรภมูี ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ปลาค้าว
ด.ต. มโนรส รอบโลก ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.ปลาค้าว
พ.ต.ท. ทววีฒัน์ บัวศรี ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.โพนทอง
ร.ต.ท. สายยนต์ ปัตตาลาโพธิ์ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.โพนทอง
ร.ต.ท. เสน่ห์ เสาเวยีง ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.โพนทอง
ร.ต.ท. ร.ต.ท.ชัชวาล ทอนโพธิ์ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.โพนทอง
ร.ต.ท. ไพรัช เชื้อสิงห์ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.โพนทอง
ร.ต.ต. เด่นชัย วรพนัธุ์ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.โพนทอง
ร.ต.ท. อ านาจ ชาลีนะ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.โพนทอง
ร.ต.ท. เกรียงไกร กลุเสรี ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.โพนทอง
ร.ต.ท. เดชเจริญ กลัยาลัง ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.โพนทอง
ร.ต.ท. ศักด์ิชาย วจิติร ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.โพนทอง
จ.ส.ต. อนิทะจกัร มีนา ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.โพนทอง
ด.ต. วโิชติ ประเสริฐศิลป์ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.โพนทอง
ด.ต. ชัยวสิิทธิ์ อดุไชยา ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.โพนทอง
ด.ต. สุวทัร์ สอนบุตรดี ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.โพนทอง
ร.ต.ท. จ านง พลูศิริ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.โพนทอง
ด.ต. พฒัน์พงศ์ อศัวภมูิ ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.โพนทอง
ด.ต. ธานินทร์ โฮงโสภา ภ.จว.อ านาจเจริญ สภ.โพนทอง
ส.ต.อ. ทรงยศ พมิพบุตร ภ.จว.อ านาจเจริญ ภ.จว.อ านาจเจริญ
พ.ต.อ. นิพล บุญเกดิ ภ.จว.อบ รอง ผบก.ภ.จว.อบ.
พ.ต.ท. อมร เพง็พฒุ ภ.จว.อบ รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.
พ.ต.ท. จกัรี  สุนทโร ภ.จว.อบ รอง ผกก.ฯปรก.กก.สส.
พ.ต.ต. พฒันพงศ์ พนัธใ์หญ่ ภ.จว.อบ รอง สว.ฝอ.อบ.



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.อ.หญิง มารศรี นรชาญ ภ.จว.อบ รอง สว.ฯปรก.งาน๑ฝอ.ภ.จว.อบ
ร.ต.ท. ทองสุข  ตีระมาตย์ ภ.จว.อบ รอง สว.ฯปรก.งาน๑ฝอ.ภ.จว.อบ
ด.ต. ธวทิย์ วนันา ภ.จว.อบ ผบ.หมูฯ่ ปรก.งาน๑ ฝอ.ภ.จว.อบ
ด.ต.หญิง จรีาภา ทองโสม ภ.จว.อบ ผบ.หมูฯ่ ปรก.งาน๑ ฝอ.ภ.จว.อบ
ด.ต.หญิง พรพศิ หนูสิน ภ.จว.อบ ผบ.หมูฯ่ ปรก.งาน๑ ฝอ.ภ.จว.อบ
ส.ต.อ.หญิง สุชาดา ไชยมงคล ภ.จว.อบ ผบ.หมู ่ฝอ.ภ.จว.อบ.
ด.ต. ภสัิชชา บุญมี ภ.จว.อบ ผบ.หมูฯ่ ปรก.งาน๑ ฝอ.ภ.จว.อบ
จ.ส.ต. ชัยวฒัน์ มณีเนตร ภ.จว.อบ ผบ.หมูฯ่ ปรก.งาน๑ ฝอ.ภ.จว.อบ
ส.ต.อ. วรินทร คุณุรัตน์ ภ.จว.อบ ผบ.หม่ฯ ปรก.งาน๑ ฝอ.ภ.จว.อบ
ด.ต. สมาน พรศิริ ภ.จว.อบ ผบ.หมูฯ่ ปรก.งาน๗ ฝอ.ภ.จว.อบ
ร.ต.ท. กมล สูนานนท์ ภ.จว.อบ รอง สว.ฝอ.อบ.
ร.ต.ท. เอกพงศ์ แกว้มงคล ภ.จว.อบ รอง สว.ฯปรก.ฝอ.ภ.จว.อบ
ร.ต.ท. สุพฒัน์ ใจเมือง ภ.จว.อบ รอง สว.ฯปรก.ฝอ.ภ.จว.อบ
ร.ต.ท. นพดล บุญจอง ภ.จว.อบ รอง สว.ฝอ.อบ.
ร.ต.ท. ภริูทัต ครองยทุธ ภ.จว.อบ รอง สว.ฝอ.อบ.
ร.ต.อ. สราวธุ ผือโย ภ.จว.อบ รอง สว.ฝอ.อบ.
พ.ต.ต. อธุาร บุญจงู ภ.จว.อบ สว.ฝอ.ภ.จว.อบ
ร.ต.ท. ศักด์ิสิทธิ์ อตุมะ ภ.จว.อบ รอง สว.ฝอ.อบ.
ร.ต.ท. ไพฑูรย์ พวงจนิดา ภ.จว.อบ รอง สว.ฝอ.อบ.
ร.ต.ท. ณรงค์ เกษหอม ภ.จว.อบ รอง สว.ฝอ.อบ.
ร.ต.ท. กฤตพฒัน์ โคตรไพแสน ภ.จว.อบ รอง สว.ฯปรก.ฝอ.ภ.จว.อบ
ร.ต.ต. อนุชา แกว้ดวงงาม ภ.จว.อบ รอง สว.ฯ ปรก.ฝอ.ภ.จว.อบ
ด.ต. เทอดไทย จนัทวงศ์ ภ.จว.อบ ผบ.หมูฯ่ ปรก.ฝอ.ภ.จว.อบ
ส.ต.อ.หญิง ณิชากร บุญส่ง ภ.จว.อบ ผบ.หมู ่ฝอ.ภ.จว.อบ.
ร.ต.ท. อนันตะชัย บุญเจริญแสงพวง ภ.จว.อบ รอง สว.ฝอ.อบ.
ด.ต.หญิง สุรางคณา ปัญญาใส ภ.จว.อบ ผบ.หมู ่ปรก.ฝอ.ภ.จว.
ด.ต.(ญ) พฒัน์ศยา ปรีชากติติกรณ์ ภ.จว.อบุล ฝอ.๑ ภ.จว.อบุลราชธานี
พ.ต.ท.หญิง ทองมี โนนตูม ภ.จว.อบ งาน ๕ ฝอ.
ร.ต.ท.หญิง อบุลรัศมี บัญฑิตธรรม ภ.จว.อบ งาน ๕ ฝอ.
ร.ต.ท.หญิง สมปอง ปทุมรัตนกลุ ภ.จว.อบ งาน ๕ ฝอ.
ด.ต. พฤษธพิงษ์ ใจเป็น ภ.จว.อบ งาน ๕ ฝอ.
ด.ต. ทิมทัศน์ จนัทรสอน ภ.จว.อบ งาน ๕ ฝอ.
ด.ต.หญิง วรวลัญช์ ฐิติวฒันพงศ์ ภ.จว.อบ งาน ๕ ฝอ.
จ.ส.ต..หญิง ธรรศญา มูลจติร์ ภ.จว.อบ งาน ๕ ฝอ.
ส.ต.อ. สิทธธิรรม วงศ์ศรี ภ.จว.อบ งาน ๕ ฝอ.
ส.ต.อ.หญิง วลิลยภุา นันลา ภ.จว.อบ งาน ๕ ฝอ.
พ.ต.ท.หญิง มนพลิาส สุขเสริม ภ.จว.อบ. ฝอ.ภ.จว.อบ.
พ.ต.ต.หญิง เบญจมาศ วรรณวงษ์ ภ.จว.อบ. ฝอ.ภ.จว.อบ.
ร.ต.ท.หญิง ศิริวรรณ นาไพรวนั ภ.จว.อบ. ฝอ.ภ.จว.อบ.
ร.ต.ท. เฉลิมชน การะวงษ์ ภ.จว.อบ. ฝอ.ภ.จว.อบ.



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ณัฐพงษ์ นวลศรี ภ.จว.อบ. ฝอ.ภ.จว.อบ.
พ.ต.ต. เสฎฐวฒิุ ลาผ่าน ภ.จว.อบ. ฝอ.ภ.จว.อบ.
ร.ต.ต. ไกรสร ศรไชย ภ.จว.อบ งาน ธรุการ ภ.จว.อบ
ด.ต.หญิง อรนุช จนัทุมา ภ.จว.อบ งาน ธรุการ ภ.จว.อบ
ด.ต. ธนากร วงอาสาย ภ.จว.อบ งาน ธรุการ ภ.จว.อบ
ด.ต. เริงฤทธิ์ วรีะพนัธ์ ภ.จว.อบ งาน ธรุการ ภ.จว.อบ
พ.ต.ท. ประยงค์ ภลูายดอก ภ.จว.อบ สภ.กดุขา้วปุน้
พ.ต.ท. ภวูดล ไชยสันต์ ภ.จว.อบ สภ.กดุขา้วปุน้
ร.ต.ท. ปัญญา หอมแสง ภ.จว.อบ สภ.กดุขา้วปุน้
ร.ต.ท. เผย วงษ์ค าชัย ภ.จว.อบ สภ.กดุขา้วปุน้
ร.ต.ท. ชัยสิทธิ์ เกษมสุข ภ.จว.อบ สภ.กดุขา้วปุน้
ร.ต.ท. ณัฐเรศ อสิระภาพ ภ.จว.อบ สภ.กดุขา้วปุน้
ร.ต.ท. กรินทร์ เกื้อทาน ภ.จว.อบ สภ.กดุขา้วปุน้
ร.ต.ท. วรจกัร ผลดี ภ.จว.อบ สภ.กดุขา้วปุน้
ร.ต.ท. ประเสริฐ พนัโบ ภ.จว.อบ สภ.กดุขา้วปุน้
ร.ต.ท. อภสิิทธิ์ หงษ์ค า ภ.จว.อบ สภ.กดุขา้วปุน้
ร.ต.ท. คมสัน แสงวงค์ ภ.จว.อบ สภ.กดุขา้วปุน้
ร.ต.ท. รังสรรค์ พนัธจ์นัทร์ ภ.จว.อบ สภ.กดุขา้วปุน้
ร.ต.ต. สมทรง คงรอด ภ.จว.อบ สภ.กดุขา้วปุน้
ร.ต.ต. ดลชัย โพธิ์แกว้ ภ.จว.อบ สภ.กดุขา้วปุน้
ร.ต.ต. สถาพร โพธิ์อุ่น ภ.จว.อบ สภ.กดุขา้วปุน้
ร.ต.ต. ทวศัีกด์ิ ทูมยา ภ.จว.อบ สภ.หว้ยขา่
ด.ต. บุญชู พมิโสม ภ.จว.อบ สภ.กดุขา้วปุน้
ด.ต. วรีะชน โสภาลุน ภ.จว.อบ สภ.กดุขา้วปุน้
ด.ต. วชัพล หลงวารี ภ.จว.อบ สภ.กดุขา้วปุน้
ด.ต. บัญชา อยัจกัร์ ภ.จว.อบ สภ.กดุขา้วปุน้
ด.ต. สุทิน ภมูิลุน ภ.จว.อบ สภ.กดุขา้วปุน้
ด.ต. เสาร์ โพธิ์ชัย ภ.จว.อบ สภ.กดุขา้วปุน้
ด.ต. อรรถกฤต จนัทรส ภ.จว.อบ สภ.กดุขา้วปุน้
ด.ต. วชิิต นนทบุตร ภ.จว.อบ สภ.กดุขา้วปุน้
ด.ต. สัญชาย งามม้าว ภ.จว.อบ สภ.กดุขา้วปุน้
ด.ต. ถนอม สาริกา ภ.จว.อบ สภ.กดุขา้วปุน้
ด.ต. รัฐศักด์ิ จนัปุม่ ภ.จว.อบ สภ.กดุขา้วปุน้
ด.ต. ณัฐดนัย ขนับุตร ภ.จว.อบ สภ.กดุขา้วปุน้
ด.ต. วรัิช พนัโยศรี ภ.จว.อบ สภ.กดุขา้วปุน้
ด.ต. โกวทิย์ แสงก่ า ภ.จว.อบ สภ.กดุขา้วปุน้
ด.ต. รันดร ราชตรี ภ.จว.อบ สภ.กดุขา้วปุน้
ด.ต. ทินกร กองพร ภ.จว.อบ สภ.กดุขา้วปุน้
ด.ต. วรชัย แต้มทอง ภ.จว.อบ สภ.กดุขา้วปุน้
ส.ต.อ. โกวทิย์ เทศารินทร์ ภ.จว.อบ สภ.กดุขา้วปุน้



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.อ. ไผ่ เกตวตัร ภ.จว.อบ สภ.กดุขา้วปุน้
ส.ต.ต. ทรงวฒิุ ทองเพญ็ ภ.จว.อบ สภ.กดุขา้วปุน้
ส.ต.ต. สุริยาวฒิุ สุเทวี ภ.จว.อบ สภ.กดุขา้วปุน้
ส.ต.ต. กรกฏ สิถริะบุตร ภ.จว.อบุล สภ.กดุขา้วปุน้
ด.ต. รัตนชัย สิงหท์อง ภ.จว.อบ. กดุขา้วปุน้
ส.ต.ต. สันติภาพ จนัทรา ภ.จว.อบ สภ.กดุขา้วปุน้
ส.ต.ต. นัทธพงศ์ บุญทวี ภ.จว.อบ สภ.กดุขา้วปุน้
ส.ต.ต. วษิณุ ขมุทอง ภ.จว.อบ สภ.กดุขา้วปุน้
พ.ต.ต. ธรีเจต ต่อน้อย ภ.จว.อบ สภ.กดุขา้วปุน้
ด.ต. สุมิตร วงศ์ภา ภ.จว.อบุล สภ. กดุขา้วปุน้
พ.ต.ท. เดชา มีคุณ ภ.จว.อบ สภ.ม่วงเฒ่า
พ.ต.ท. แสงจนัทร์ บรรเทา ภ.จว.อบ สภ.ม่วงเฒ่า
พ.ต.ท. ชูเกยีรติ เลิศล้ า ภ.จว.อบ สภ.ม่วงเฒ่า
พ.ตท. สมศักด์ิ เสนาพนัธ์ ภ.จว.อบ สภ.ม่วงเฒ่า
ร.ต.ท. ยทุธชาติ เหล็กงาม ภ.จว.อบ สภ.ม่วงเฒ่า
ร.ต.ท. บุญชู ทองสวสัด์ิ ภ.จว.อบ สภ.ม่วงเฒ่า
ร.ต.ท. ธนชัย ชมภโูคตร ภ.จว.อบ สภ.ม่วงเฒ่า
ร.ต.ท. ศุภณัฐ พนิิจ ภ.จว.อบ สภ.ม่วงเฒ่า
ร.ต.ท. ประมวล พรหมศิริ ภ.จว.อบ สภ.ม่วงเฒ่า
ร.ต.ท. ธรรมนูญ พฒุเถื่อน ภ.จว.อบ สภ.ม่วงเฒ่า
ร.ต.ท. วริิทธิ์พล นาเมืองรักษ์ ภ.จว.อบ สภ.ม่วงเฒ่า
ร.ต.ท. หญิง รุ่งลาวรรณ์ ปาวงค์ ภ.จว.อบ สภ.ม่วงเฒ่า
ร.ต.ต. จรัล ยาตรา ภ.จว.อบ สภ.ม่วงเฒ่า
ร.ต.ต. ประสาทพร กลางพรหม ภ.จว.อบ สภ.ม่วงเฒ่า
ร.ต.ต. อดุม พานรอง ภ.จว.อบ สภ.ม่วงเฒ่า
ด.ต. ทวี พนัน้อย ภ.จว.อบ สภ.ม่วงเฒ่า
ด.ต. ศิริบรรจง โพธิ์ศิริ ภ.จว.อบ สภ.ม่วงเฒ่า
ด.ต. อนุสรณ์ เหมแดง ภ.จว.อบ สภ.ม่วงเฒ่า
ด.ต. ศุภรัตน์ เสนน้ าเทีย่ง ภ.จว.อบ สภ.ม่วงเฒ่า
ด.ต. สุรชัย ประทุมดี ภ.จว.อบ สภ.ม่วงเฒ่า
ด.ต. จารึก เพชราเวช ภ.จว.อบ สภ.ม่วงเฒ่า
ด.ต. สมบัติ สังขะวรรณ์ ภ.จว.อบ สภ.ม่วงเฒ่า
ด.ต. อนันทวฒัน์ พมินิวาส ภ.จว.อบ สภ.ม่วงเฒ่า
ด.ต. นิรันดร มูลศรี ภ.จว.อบ สภ.ม่วงเฒ่า
ด.ต. บุญจนัทร์ สิริรบุตร ภ.จว.อบ สภ.ม่วงเฒ่า
ส.ต.ต. สมัย ช้างสาร ภ.จว.อบ สภ.ม่วงเฒ่า
ส.ต.ต. สนธยา สุภาษร ภ.จว.อบ สภ.ม่วงเฒ่า
ส.ต.ต. ปิยะศักด์ิ ออ่นนิม่ ภ.จว.อบ สภ.ม่วงเฒ่า
ส.ต.ต. พงศนันท์ เลิศแล้ว ภ.จว.อบ สภ.ม่วงเฒ่า
ด.ต. พงศธร โคตรค า ภ.จว.อบ สภ.ม่วงเฒ่า



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ชัยวชั หาญมนตรี ภ.จว.อบ สภ.ม่วงเฒ่า
ด.ต. พเิศษสุด เพิม่ศรี ภ.จว.อบ สภ.ม่วงเฒ่า
ส.ต.ต. สุทธนิันท์ สายเสมา ภ.จว.อบุล สภ.ม่วงเฒ่า
พ.ต.ท. ถวลัย์ บุญภกัดี ภ.จว.อบ สภ.เออืดใหญ่
พ.ต.ท. วทิยา หมุนสิงห์ ภ.จว.อบ สภ.เออืดใหญ่
ร.ต.ท. สมชาย พมิพกรรณ์ ภ.จว.อบ สภ.เออืดใหญ่
ร.ต.ท. ประดิษฐ์ ชินภาชน์ ภ.จว.อบ สภ.เออืดใหญ่
ร.ต.ท. จรูญ ชาลีเอน่ ภ.จว.อบ สภ.เออืดใหญ่
ร.ต.ท. สุวจิกัษณ์ ใจดี ภ.จว.อบ สภ.เออืดใหญ่
ด.ต. ศรชัย ค าพลู ภ.จว.อบ สภ.เออืดใหญ่
ด.ต. อยธุยา จ าปาทอง ภ.จว.อบ สภ.เออืดใหญ่
ด.ต. อทุิศ เผ่าเพง็ ภ.จว.อบ สภ.เออืดใหญ่
ส.ต.ต. ชาดา แหวนสุข ภ.จว.อบ สภ.เออืดใหญ่
ด.ต. ปรีชา  ส าราญสุข ภ.จว.อบ สภ.เออืดใหญ่
ร.ต.ท. อนุชัย โชคณัติ ภ.จว.อบ สภ.เออืดใหญ่
ร.ต.ต. พเิศษ เผ่าภรีู ภ.จว.อบ สภ.เออืดใหญ่
ด.ต. ทินกร ศรีทอง ภ.จว.อบ สภ.เออืดใหญ่
พ.ต.ท. วทิยา หมุนสิงห์ ภ.จว.อบ สภ.เออืดใหญ่
ด.ต. มงคล สมศรี ภ.จว.อบ สภ.เออืดใหญ่
ด.ต. ถาวร พรหนองแสน ภ.จว.อบ สภ.เออืดใหญ่
ส.ต.ต. ภวูดล ศรีภา ภ.จว.อบ สภ.เออืดใหญ่
ด.ต. วริาช ศรีไม้ ภ.จว.อบ สภ.เออืดใหญ่
ร.ต.ท. สมพงษ์ แสงฤทธิ์ ภ.จว.อบ สภ.เออืดใหญ่
ด.ต. พชิิต เนสุสินธุ์ ภ.จว.อบ สภ.เออืดใหญ่
ร.ต.ท. ยศสรัล อรุณเจริญ ภ.จว.อบ สภ.เออืดใหญ่
ส.ต.ต. สรสิทธิ์ หนึง่ค ามี ภ.จว.อบ. สภ.เออืดใหญ่
พ.ต.ต. อทิต นาโควงษ์ ภ.จว.อบ สภ.หว้ยขะยงุ
ด.ต. วทิวฒัน์ ค าคู ภ.จว.อบ สภ.หว้ยขะยงุ
ด.ต. ขจรวทิย์ อตุคู ภ.จว.อบ สภ.หว้ยขะยงุ
ด.ต. ถวลิ พลิาภา ภ.จว.อบ สภ.หว้ยขะยงุ
ร.ต.ท. ไสว ภมูิคง ภ.จว.อบ สภ.หว้ยขะยงุ
ร.ต.ท. สมบัติ สัมพวงค์ ภ.จว.อบ สภ.หว้ยขะยงุ
ด.ต. สมรัก พนัธใ์หญ่ ภ.จว.อบ สภ.หว้ยขะยงุ
ด.ต. วชัระ เหมือนเหลา ภ.จว.อบ สภ.หว้ยขะยงุ
ด.ต. อภสิิทธิ์ ไชยดรุณ ภ.จว.อบ สภ.หว้ยขะยงุ
จ.ส.ต. ธวชัชัย สิงหส์วา่ง ภ.จว.อบ สภ.หว้ยขะยงุ
พ.ต.ท. วฒิุชัย สิงหค์ง ภ.จว.อบ สภ.หว้ยขะยงุ
ร.ต.ต. ถวลิ ดวงสนิท ภ.จว.อบ สภ.หว้ยขะยงุ
ด.ต. ท านอง สุขอว้น ภ.จว.อบ สภ.หว้ยขะยงุ
ด.ต. ชาญวทิย์ ออ่นทา ภ.จว.อบ สภ.หว้ยขะยงุ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. วรีะวงษ์ แกว้คูณ ภ.จว.อบ สภ.หว้ยขะยงุ
ร.ต.ท. สิทธชิัย                เหล็กดี ภ.จว.อบ สภ.หว้ยขะยงุ
ร.ต.ท. วระกฤษณ์ บุปผาชาติ ภ.จว.อบ สภ.หว้ยขะยงุ
ร.ต.ต. สาม ชาวสวน ภ.จว.อบ สภ.หว้ยขะยงุ
ร.ต.อ. วโิรจน์ แดงวงษ์ ภ.จว.อบ สภ.หว้ยขะยงุ
พ.ต.ท.(ญ) ชญาดา อารีพงษ์ ภ.จว.อบ สภ.หว้ยขะยงุ
ด.ต. เสถยีร พมิพห์าร ภ.จว.อบ สภ.หว้ยขะยงุ
ส.ต.อ. จกัรีวงค์ แกว้ดี ภ.จว.อบ สภ.หว้ยขะยงุ
พ.ต.อ. เกรียงปกรณ์ อธปิฏเวชช ภ.จว.อบ สภ.หว้ยขะยงุ
พ.ต.ท. เสน่ห์ ทุง่ลา ภ.จว.อบ สภ.หว้ยขะยงุ
ร.ต.ท. โอวาท พนัวทิักษ์ ภ.จว.อบ สภ.หว้ยขะยงุ
ร.ต.ท. ราเชนทร์ เกง่นอก ภ.จว.อบ สภ.หว้ยขะยงุ
ด.ต. ช านาญ คุ้มครอง ภ.จว.อบ สภ.หว้ยขะยงุ
ด.ต. กติติพนิิจ วงค์สวสัด์ิ ภ.จว.อบ สภ.หว้ยขะยงุ
พ.ต.ท. อารมณ์ วเิลปะนะ ภ.จว.อบ สภ.หว้ยขะยงุ
ด.ต. ศิริโรจน์ โรจนโชติกลุ ภ.จว.อบ สภ.หว้ยขะยงุ
ด.ต. ถาวร ชมสา ภ.จว.อบ สภ.หว้ยขะยงุ
ด.ต.(ญ) อนัญลักณ์ โรจนโชติกลุ ภ.จว.อบ สภ.หว้ยขะยงุ
ด.ต. เกรียงไกร พรมมาสุข ภ.จว.อบ สภ.หว้ยขะยงุ
ร.ต.อ. พงษ์ดนัย จ าปาสา ภ.จว.อบ สภ.หว้ยขะยงุ
ด.ต. ธนชาติ แกว้ไทรนันท์ ภ.จว.อบ สภ.หว้ยขะยงุ
ด.ต. ก าหนด คะเนตรง ภ.จว.อบ สภ.หว้ยขะยงุ
ด.ต. อณัฐ วลิามาศ ภ.จว.อบ สภ.หว้ยขะยงุ
พ.ต.ท. ชาญชศิษย์ ฉายกล้า ภ.จว.อบ สภ.บุณฑริก
พ.ต.ท. ประชา พนะสรรพ์ ภ.จว.อบ สภ.บุณฑริก
ร.ต.อ.หญิง ส าราญ โพธิ์เหลือง ภ.จว.อบ สภ.บุณฑริก
ร.ต.ท. เฉลิมพร โพธิ์เหลือง ภ.จว.อบ สภ.บุณฑริก
ร.ต.ท. ชาญวทิย์ โอชา ภ.จว.อบ สภ.บุณฑริก
ร.ต.อ. ศิริมงคล หอ้งแซง ภ.จว.อบ สภ.บุณฑริก
ร.ต.ต. นิพล ครุตทัสสะ ภ.จว.อบ สภ.บุณฑริก
ร.ต.ต. นิรพงษ์ ค าสิลา ภ.จว.อบ สภ.บุณฑริก
ร.ต.ต. ชาญวทิย์ กล้าหาญ ภ.จว.อบ สภ.บุณฑริก
ร.ต.ท. สมเกยีรติ อรุณในเมือง ภ.จว.อบ สภ.บุณฑริก
ร.ต.ท. สงกรานต์ โคเวยีง ภ.จว.อบ สภ.บุณฑริก
ร.ต.ท. ไพฑูรย์ บัวตูม ภ.จว.อบ สภ.บุณฑริก
ร.ต.ท. วฒิุไกร แดนอนิทร์ ภ.จว.อบ สภ.บุณฑริก
ร.ต.ท.หญิง ศุภลักษณ์ สันติกลุธานี ภ.จว.อบ สภ.บุณฑริก
ร.ต.ต. อ านวย ค าปลิว ภ.จว.อบ สภ.บุณฑริก
ร.ต.ต. ประหยดั ภูห่รัิญ ภ.จว.อบ สภ.บุณฑริก
ร.ต.ท. พเยาว์ เครือบุตร ภ.จว.อบ สภ.บุณฑริก



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. อนาวลิ บุญเทาว์ ภ.จว.อบ สภ.บุณฑริก
ด.ต. สมจติ ค าศรี ภ.จว.อบ สภ.บุณฑริก
ด.ต. ปัญญา อนัทะแสง ภ.จว.อบ สภ.บุณฑริก
ด.ต. เกษม วงศ์อ ามาตย์ ภ.จว.อบ สภ.บุณฑริก
ด.ต. เกรียงปกรณ์ อธปิฏเิวชช ภ.จว.อบ สภ.บุณฑริก
ด.ต. อดุลย์ ตระกลุแกว้ ภ.จว.อบ สภ.บุณฑริก
ด.ต. ไชยนต์ ช่องวารินทร์ ภ.จว.อบ สภ.บุณฑริก
ด.ต. สุริยงค์ ไชยเศษ ภ.จว.อบ สภ.บุณฑริก
ด.ต. พนมพร สารินทร์ ภ.จว.อบ สภ.บุณฑริก
ส.ต.อ. สันติพงษ์ จนัลาภา ภ.จว.อบ สภ.บุณฑริก
ส.ต.ต. ธงชัย พรมจนัทร์ ภ.จว.อบ สภ.บุณฑริก
ส.ต.ต. วทิวสั โพธิ์ศรี ภ.จว.อบ สภ.บุณฑริก
ส.ต.ต. สกลุดนัย บุญจมู ภ.จว.อบ สภ.บุณฑริก
ส.ต.ต. เอกพนัธ์ สัจธรรม ภ.จว.อบ สภ.บุณฑริก
พ.ต.ท. สมบูรณ์ กล่อมไธสง ภ.จว.อบ สภ.บุณฑริก
ร.ต.ท. ราเชษฐ์ วเิชียร ภ.จว.อบ สภ.บุณฑริก
ร.ต.ท. สินสมุทร ช่วงภกัดี ภ.จว.อบ สภ.บุณฑริก
ร.ต.ท. วชิระ สายสุวรรณ ภ.จว.อบ สภ.บุณฑริก
ด.ต. สมควร สุวะมาตย์ ภ.จว.อบ สภ.บุณฑริก
ด.ต. ร.ต.ต.ธนากร คงแสนค า ภ.จว.อบ สภ.บุณฑริก
พ.ต.อ. เฉลิมเกยีรติ  จนัทรมหา ภ.จว.อบ สภ.ตระการพชืผล
พ.ต.ท. สรศักด์ิ พอ่ค้า ภ.จว.อบ สภ.ตระการพชืผล
พ.ต.ท. บุญเลิศ เลิศวฒันกติติ ภ.จว.อบ สภ.ตระการพชืผล
พ.ต.ท. ธนชัย แกว้เสนา ภ.จว.อบ สภ.ตระการพชืผล
พ.ต.ท. สมชัย ผาสุขนิตย์ ภ.จว.อบ สภ.ตระการพชืผล
พ.ต.ท. ปาระเมศร์ จนัทรทิพย์ ภ.จว.อบ สภ.ตระการพชืผล
พ.ต.ท. ประจกัษ์ บุตรศรี ภ.จว.อบ สภ.ตระการพชืผล
พ.ต.ท.หญิง นิยะดา แกว้เมือง ภ.จว.อบ สภ.ตระการพชืผล
พ.ต.ท. สราวธุ แกว้ใส ภ.จว.อบ สภ.ตระการพชืผล
ร.ต.อ. ธรีวฒัน์ พว่งนาง ภ.จว.อบ สภ.ตระการพชืผล
ร.ต.อ. ทินกร บรรพตาธิ ภ.จว.อบ สภ.ตระการพชืผล
ร.ต.อ. บุญมี อไุรสาย ภ.จว.อบ สภ.ตระการพชืผล
ร.ต.ท. นาวนิ นันทะบัน ภ.จว.อบ สภ.ตระการพชืผล
ร.ต.ท. พรีพล บุญศรัทธา ภ.จว.อบ สภ.ตระการพชืผล
ร.ต.ท. จตุรงค์ ไตรรัตน์ ภ.จว.อบ สภ.ตระการพชืผล
ร.ต.ท. ฉลอง พรมลี ภ.จว.อบ สภ.ตระการพชืผล
ร.ต.ท. ประศาสตร์ สุภาษร ภ.จว.อบ สภ.ตระการพชืผล
ร.ต.ท. โอภาส ภาระศรี ภ.จว.อบ สภ.ตระการพชืผล
ร.ต.ท. ปิยะณัฐ ค าผุย ภ.จว.อบ สภ.ตระการพชืผล
ร.ต.ท. นิพนธ์ จ าปางาม ภ.จว.อบ สภ.ตระการพชืผล



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ประยงค์ ผิวงาม ภ.จว.อบ สภ.ตระการพชืผล
ร.ต.ท. สมนึก ละม่อมสาย ภ.จว.อบ สภ.ตระการพชืผล
ร.ต.ท. สถติย์ ประดิษฐ์ ภ.จว.อบ สภ.ตระการพชืผล
ร.ต.ท. สมภพ ปรีชาชาญ ภ.จว.อบ สภ.ตระการพชืผล
ร.ต.ท. ส าเภา บุออ่น ภ.จว.อบ สภ.ตระการพชืผล
ร.ต.ต. สนอง อนิทรทัศน์ ภ.จว.อบ สภ.ตระการพชืผล
ร.ต.ท. ธเนศ สุขสร้อย ภ.จว.อบ สภ.ตระการพชืผล
ร.ต.ท. วสันต์ รุ่งเรือง ภ.จว.อบ สภ.ตระการพชืผล
ร.ต.ต. ธรีะ แสนหล้า ภ.จว.อบ สภ.ตระการพชืผล
ร.ต.ต. วเิลียม ศรีตะเขต ภ.จว.อบ สภ.ตระการพชืผล
ร.ต.ต. พทิักษ์ ค าโกน ภ.จว.อบ สภ.ตระการพชืผล
ร.ต.ต. มนูญ ทองอาสน์ ภ.จว.อบ สภ.ตระการพชืผล
ร.ต.ต. ชุมพร ดอนมาลา ภ.จว.อบ สภ.ตระการพชืผล
ร.ต.ต. สมเจตร์ สุขศรี ภ.จว.อบ สภ.ตระการพชืผล
ร.ต.ต. มะโนช เทียมทัน ภ.จว.อบ สภ.ตระการพชืผล
ร.ต.ต. บุญเลิศ ยศสมบัติ ภ.จว.อบ สภ.ตระการพชืผล
ร.ต.ต. เฉลิม นนท์พละ ภ.จว.อบ สภ.ตระการพชืผล
ร.ต.ต. อภวิฒัน์ นันทะวเิชียร ภ.จว.อบ สภ.ตระการพชืผล
ร.ต.ต. ศิริชัย โพธิ์ทา ภ.จว.อบ สภ.ตระการพชืผล
ร.ต.ต. ส ารวย แผงผล ภ.จว.อบ สภ.ตระการพชืผล
ร.ต.ต. ไพศาล มานะการ ภ.จว.อบ สภ.ตระการพชืผล
ร.ต.ต. บ ารุง สุขทัศน์ ภ.จว.อบ สภ.ตระการพชืผล
ด.ต. พจน์ ปาสาจนัทร์ ภ.จว.อบ สภ.ตระการพชืผล
ด.ต. เสมอ กอ้นสูงเนิน ภ.จว.อบ สภ.ตระการพชืผล
ด.ต. วสิิทธิ์ สิถลิะวรรณ ภ.จว.อบ สภ.ตระการพชืผล
ด.ต. สุพล ดังกอ้ง ภ.จว.อบ สภ.ตระการพชืผล
ด.ต. ศราวธุ กญัญาพนัธ์ ภ.จว.อบ สภ.ตระการพชืผล
ด.ต. นพคุณ ค าแกว้ ภ.จว.อบ สภ.ตระการพชืผล
ด.ต. พยคัฆ์ ค าโท ภ.จว.อบ สภ.ตระการพชืผล
ด.ต. สรรพชัย โพสาลาแสง ภ.จว.อบ สภ.ตระการพชืผล
ด.ต. โกสินทร์ อนิทร์สา ภ.จว.อบ สภ.ตระการพชืผล
ด.ต. ทรงพล บุญเลิศ ภ.จว.อบ สภ.ตระการพชืผล
ด.ต. ธาตรี พมิเสน ภ.จว.อบ สภ.ตระการพชืผล
ด.ต. ประจวบ ศรีบุระ ภ.จว.อบ สภ.ตระการพชืผล
ด.ต. วชิระ ขรรค์แกว้ ภ.จว.อบ สภ.ตระการพชืผล
ด.ต.หญิง นาถอนงค์ ดอกดวง ภ.จว.อบ สภ.ตระการพชืผล
ด.ต. ทรงวธุ ดาวลัย์ ภ.จว.อบ สภ.ตระการพชืผล
ด.ต. นิโรจน์ อปุรีที ภ.จว.อบ สภ.ตระการพชืผล
ด.ต. ก าธร จนัทร์พนัธ์ ภ.จว.อบ สภ.ตระการพชืผล
ด.ต. ปัญญา ดวงศรี ภ.จว.อบ สภ.ตระการพชืผล



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ปุณณรัตน์ รูปใหญ่ ภ.จว.อบ สภ.ตระการพชืผล
ด.ต. จติรกร จติตรีเทีย่ง ภ.จว.อบ สภ.ตระการพชืผล
ด.ต. พศิณุ เหล่ากณัหา ภ.จว.อบ สภ.ตระการพชืผล
ด.ต. โชคทวี พมิพกรรณ์ ภ.จว.อบ สภ.ตระการพชืผล
ด.ต. ปริญญา กฏูโสม ภ.จว.อบ สภ.ตระการพชืผล
ด.ต. สมศักด์ิ ไชยโคตร ภ.จว.อบ สภ.ตระการพชืผล
ด.ต.หญิง ขนิษฐา พทุธา ภ.จว.อบ สภ.ตระการพชืผล
ด.ต. ประชัน แสนทวสุีข ภ.จว.อบ สภ.ตระการพชืผล
ด.ต. ยงยทุธ เพยีนอก ภ.จว.อบ สภ.ตระการพชืผล
ด.ต. วษิณุ พฒุโสม ภ.จว.อบ สภ.ตระการพชืผล
ด.ต. พงษ์ศักด์ิ ชาติแดง ภ.จว.อบ สภ.ตระการพชืผล
ด.ต. นิเวศ ธนาจติภริมย์ ภ.จว.อบ สภ.ตระการพชืผล
ด.ต. เกษม จนัทราทิพย์ ภ.จว.อบ สภ.ตระการพชืผล
ด.ต. จรีะศักด์ิ ค าล้าน ภ.จว.อบ สภ.ตระการพชืผล
ด.ต. สายนัต์ ขาววงศ์ ภ.จว.อบ สภ.ตระการพชืผล
ด.ต. สิทธชิัย ทาวะรมย์ ภ.จว.อบ สภ.ตระการพชืผล
ด.ต. สุพล โสภา ภ.จว.อบ สภ.ตระการพชืผล
ด.ต. บวรศักด์ิ คชพรหม ภ.จว.อบ สภ.ตระการพชืผล
ด.ต. ยทุธพงษ์ ชาดแดง ภ.จว.อบ สภ.ตระการพชืผล
ด.ต. สมพล ทรัพยแ์สนพนู ภ.จว.อบ สภ.ตระการพชืผล
จ.ส.ต. ประสิทธิ์ ลุนพรม ภ.จว.อบ สภ.ตระการพชืผล
พ.ต.ท. รุ่งนิรันดร์ ทองเกษมสกลุ ภ.จว.อบ นาโพธิ(์พบิูลฯ)
พ.ต.ท. สมิง สุดโต ภ.จว.อบ นาโพธิ(์พบิูลฯ)
ด.ต. นสิทธิ์ ช่วยสุทธิ์ ภ.จว.อบ นาโพธิ(์พบิูลฯ)
ด.ต. สืบพงค์ บุญหล่อ ภ.จว.อบ นาโพธิ(์พบิูลฯ)
พ.ต.ท. อนันต์ สุร าไพ ภ.จว.อบ นาโพธิ(์พบิูลฯ)
ร.ต.ท. ประมูล ชาญจติร ภ.จว.อบ นาโพธิ(์พบิูลฯ)
ร.ต.ท. ชูชาติ เนตรวรีะ ภ.จว.อบ นาโพธิ(์พบิูลฯ)
ร.ต.ท. อทุักษ์ บุญศรี ภ.จว.อบ นาโพธิ(์พบิูลฯ)
ด.ต. ชัยสิทธิ์ อามาตยม์นตรี ภ.จว.อบ นาโพธิ(์พบิูลฯ)
ด.ต. อริยา วงศ์กลม ภ.จว.อบ นาโพธิ(์พบิูลฯ)
ด.ต. พทิักษ์ อนิทนา ภ.จว.อบ นาโพธิ(์พบิูลฯ)
ส.ต.อ. สมศักด์ิ สุขสนอง ภ.จว.อบ นาโพธิ(์พบิูลฯ)
ส.ต.ต. อาทิตย์ สีสะอาด ภ.จว.อบ นาโพธิ(์พบิูลฯ)
ส.ต.ต. คัธชัย เครือทอง ภ.จว.อบ นาโพธิ(์พบิูลฯ)
ด.ต. ธนยศ วงัคะฮาด ภ.จว.อบ นาโพธิ(์พบิูลฯ)
ร.ต.ต. สุรพล ส้ินภยั ภ.จว.อบ นาโพธิ(์พบิูลฯ)
ร.ต.ท. สนธยา ท่าโพธิ์ ภ.จว.อบ นาโพธิ(์พบิูลฯ)
ด.ต. เกยีรติศักด์ิ ชาติสาย ภ.จว.อบ นาโพธิ(์พบิูลฯ)
พ.ต.ท. จรีโรจน์ อคัรภาชื่นสกลุ ภ.จว.อบ นาโพธิ(์พบิูลฯ)



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ต. สรพงษ์ นามวงษา ภ.จว.อบ นาโพธิ(์พบิูลฯ)
ด.ต. นิพล ดาบพระทิตย์ ภ.จว.อบ นาโพธิ(์พบิูลฯ)
ร.ต.ต. สุจนิต์ เมทาสิงห์ ภ.จว.อบ นาโพธิ(์พบิูลฯ)
ด.ต. พนัธะกานต์ วรสุข ภ.จว.อบ นาโพธิ(์พบิูลฯ)
ร.ต.ท. ธนาธปิ วงศ์มัน่ ภ.จว.อบ นาโพธิ(์พบิูลฯ)
ส.ต.ต. นิยม โทบุตร ภ.จว.อบ นาโพธิ(์พบิูลฯ)
พ.ต.ท. อนันต์ สุร าไพ ภ.จว.อบ นาโพธิ(์พบิูลฯ)
ด.ต. บรรดาศักด์ิ อณุาศรี ภ.จว.อบ นาโพธิ(์พบิูลฯ)
ร.ต.ท. พงษ์ฤทธิ์ รักไทย ภ.จว.อบ. นาโพธิ(์พบิูล)
ด.ต. บุญศิล จนัทร์ภงูา ภ.จว.อบ. นาโพธิ(์พบิูล)
ส.ต.ต. อาทิตย์ สีสะอาด ภ.จว.อบ. นาโพธิ(์พบิูล)
พ.ต.อ. สิทธศัิกด์ิ แสงจนัทร์ ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
พ.ต.อ. ยทุธยา ทองพทิักษ์ ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
พ.ต.อ. อทุิศ กระจายศรี ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
พ.ต.ท. คมสรรค์ รัตนแสง ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
พ.ต.ท. อลงกรณ์ สนุกพนัธ์ ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
พ.ต.ท.หญิง รัฐสรณ์ ธรรมกติติพนัธ์ ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
พ.ต.ท. อนุสรณ์ แสนส่ิง ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
พ.ต.ท. ศิริพงษ์ สุดา ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
พ.ต.ท. ฉลอง อคุะ ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
พ.ต.ท. ปราโมทย์ ชื่นตา ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
พ.ต.ต. สันติภาพ สายงาม ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
พ.ต.ต. รุ่งทวี นาปาน ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
พ.ต.ต. วจิกัขณ์ สายเบาะ ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
พ.ต.ต. เฉลิมยศ พรหมสุวรรณ ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
พ.ต.ต. อโนชา สรรศรี ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
พ.ต.ต. เสด็จ แกว้สิงหท์อง ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
พ.ต.ต. ศุภกจิ ค าโท ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
พ.ต.ต. โสภณ ประดา ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
พ.ต.ต. ศรายทุธ สุยะลา ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
พ.ต.ต. นิกลุ หนูสิน ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ร.ต.อ. ธวชัชัย เอาชัย ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ร.ต.อ.หญิง สุขรดา กองแกว้ ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ร.ต.ท.หญิง ปนิดา ค าแหง ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ร.ต.อ. ธรีะพงษ์ บุญมี ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ร.ต.อ. ชาตรี ชินพา ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ร.ต.อ. วจิติร พฒุพมิพ์ ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ร.ต.ท. รุ่งวทิย์ วพิฒันโสภากร ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ร.ต.ท. ภาณุ ผลเจริญ ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ร.ต.ท. นิรุฒน์ สีหานาม ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ธชัชัย วงศ์เสนา ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ร.ต.ท. เกษม ค ามูล ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ร.ต.ท. ประจกัษ์ ส่องศรี ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ร.ต.ท. สมบัติ สมจติร ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ร.ต.ท. ศิริชาญ สินทร ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ร.ต.ท. จกัรกฤษณ์ นระทัด ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ร.ต.ท. ชัยวฒัน์ พว่งมา ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ร.ต.ท. วเิชียร สังขบุตร ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ร.ต.ท. วสันต์ บุญยิ่ง ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ร.ต.ท. วนัส ภผูาสุข ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ร.ต.ท. ประเทือง คุรินทร์ ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ร.ต.ท. นิรันดร บูค่ า ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ร.ต.ท. ประยรู เกณทวี ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ร.ต.ท. เอกชัย บุญสง ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ร.ต.ท. กาญจน์ จนัทะสาร ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ร.ต.ท. สมคิด เขยีวฉ่ า ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ร.ต.ท. วชิัย ตุ้มทอง ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ร.ต.ท. ไพศาล ศุภโกศล ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ร.ต.ท. ธนากร วงศ์ภา ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ร.ต.ท. นันทวฒิุ อนิทอง ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ร.ต.ท. วเิศษ ศรไชย ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ร.ต.ท. ศักดา คุดนา ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ร.ต.ท. ทวี ส าเภา ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ร.ต.ท. สุรชัย ม้าวไทย ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ร.ต.ท. สมชาย โฉมนรินทร์ ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ร.ต.ท. ทนงค์ พรหมดีมา ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ร.ต.ท. วเิชต เขตสูงเนิน ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ร.ต.ท. ทรงฤทธิ์ สังขท์อง ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ร.ต.ท. หมี ศรีจนัทร์รัตน์ ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ร.ต.ท. อรุณ บุญอุ้ม ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ร.ต.ท. ไชยา บุญวจิติร์ ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ร.ต.ท. มังกร สังขมณี ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ร.ต.ท. ประภาส ดวงพฒุ ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ร.ต.ท. พบิูลย์ สืบเชื้อ ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ร.ต.ท. วรุิฬห์ กลางค า ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ร.ต.ท. วสันต์ หงษ์อนิทร์ ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ร.ต.ท. ชาตรี คุณภาที ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ร.ต.ท. ไพโรจน์ หงษ์ประสิทธิ์ ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ร.ต.ท. สมศักด์ิ ศุภสุข ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ร.ต.ท. มานิตย์ อาธเิวช ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ประวติั จนัจวง ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ร.ต.ท. อนันต์ แกว้ยศ ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ร.ต.ท. วชัรวร์ี พร้อมโกมล ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ร.ต.ท. วมิล สิงหก์ิ้ง ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ร.ต.ท. สุรเชษฐ์ ชนีวงศ์ ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ร.ต.ท. สาวติ สุจริต ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ร.ต.ต. ธรีะพงษ์ แสนทวสุีข ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ร.ต.ต. พนิิจศักด์ิ เหล่าสูง ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ร.ต.ต. จกัรพรรดิ แสนสายเนตร ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ร.ต.ต. สุพนัธ์ ประตังทะสา ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ร.ต.ต. วรจติร ขาวหมืน่ไว ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ร.ต.ต. สุทธพิฒัน์ ศุภลักษณ์ ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ร.ต.ต. ทองพลู ยอดมาลี ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ร.ต.ต. สีอาลย์ ประทุมมาศ ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ร.ต.ต. วชิัย โคตรหลักค า ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ร.ต.ต. วชิัย ตุ้มทอง ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ร.ต.ต. สันติภาพ นรชาญ ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ร.ต.ต. กรีกติ สุขแจม่ ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ร.ต.ต. พงศธร เพง็ศรี ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ร.ต.ต. นฤนาถ บัวที ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ร.ต.ต. วรัิตน์ งามโรจน์ ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ร.ต.ต. สวาท ชายผา ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ร.ต.ต. จรีะชัย แป้นจนัทร์ ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ร.ต.ต. เกยีรติยศ โทท า ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ร.ต.ต. ประเสริฐ เวชคง ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ร.ต.ต. ประจกัษ์ ผิวข า ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ร.ต.ต. ก าแพง ดวงตาเสือ ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ร.ต.ต. ธนวฒัน์ วรรณะประทีป ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ร.ต.ต. สุนันท์ ปกป้อง ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ร.ต.ต. สมชาติ ทุม่โมง ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ร.ต.ต. นพชัย รุ่งเรือง ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ร.ต.ต. เฉลียว ฤทธิ์แผลง ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ร.ต.ต. อดุลย์ จลุวงศ์ ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ร.ต.ต. อนันต์ สุทธสิิงห์ ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ร.ต.ต. ไมตรี วงศ์ชนะ ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ร.ต.ต. นันทวฒิุ อนิทอง ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ร.ต.ต. ด ารง สุพรรณ ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ร.ต.ต. ชลกร สัณฐิติเวช ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. วทิยา นาสมปอง ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. สุกจิพนัธ์ ประดับทอง ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. วรชาติ ละม่อมสาย ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. กติติธชั ผันผอง ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. อรรจน์คม ศิริพรมาโนชน์ ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. พนม ปุญญา ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. ประยรูศักด์ิ เจริญชาติ ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. ธนิน บุญครอง ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. บุญพบ บุญยรัตพนัธ์ ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. อภยั จรรยา ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. บรรณา ยอดสิงห์ ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. เทวญั เบ้าทอง ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. ประครอง นวลงาม ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. พนมพร พทุธบุญ ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. พสิษฐ์ รฐาดีชัยโชคนิธิ ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. ตะวนั สายเมฆ ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. บุญเล้ียง สิทธสิงค์ ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. สมพร บุญชิต ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. จรัส บุง้ทอง ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. อภสิมัย บุญยงั ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. พสักร อ านวย ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. ภาณุวชิญ์ คล่องอาวธุ ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. วสัณฑ์ ชัยอาษา ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต.หญิง จติตรา มาลาพนัธ์ ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต.หญิง ปิยะวดี ยอดสิงห์ ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต.หญิง รัศมี การุณย์ ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต.หญิง เสาวภา ชอบพมิาย ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต.หญิง ธญัพร ประดา ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต.หญิง จริยา พลสามารถ ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. เชษฐา บุญมาศ ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. จรีะศักด์ิ รัตนพนัธ์ ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. ตระการศักด์ิ อนิทรียวงศ์ ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. อนุชา พลูเพิม่ ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. วเิศษ บุญสาม ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. อทิธพิล คุณมี ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. สมพาน ศรีทิม ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. สุเทพ วะสุรีย์ ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. สุชน สานนท์ ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. ธนพฒัน์ วสีี ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. ธานินท์ อาษาพล ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. มนตรี เชื้อแกว้ ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. สมบัติ พฒุผา ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สมบัติ ศรีระบุตร ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. บรรพต ส าเภา ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. ศักดา ฤทธิ์สวา่ง ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. บารมี เกษมสุข ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. ณัฐธร์ี โมงขนุทด ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. พงศ์ชยตุม์ ปทุมชาติ ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. นนทพทัธิ์ เทีย่งผดุง ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. ชัยยา พลธานี ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. ชุมพล คงรอด ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. ยทุธนา ทองศรี ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. ชัยกฤต ชนะภยั ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. กฤตานนท์ พนิิจ ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. ไกรศร พฒุพมิาย ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. จกัรี แกว้สุข ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. อคัรพงษ์ แกว้พร ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. เอกสิทธิ์ ธรรมสัตย์ ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. ไพรัตน์ สมศรี ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. อ านวย พรมวงศ์ ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. ภวูนาท แกว้พรหม ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. จรูญ สมพงษ์ ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. โชค ไชยแสง ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. ชวโรจน์ กงใจ ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. ศุภภทัร ศรีสุราช ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. ก าพล พนิธรัุกษ์ ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. วชันชัย ศุภสุข ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. สุดธนฉฐั พมิพพ์ฒัน์ ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. อทุิศ สาลีงาม ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. จารุกติต์ิ แกว้กิ่ง ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. สุเทพ ไทยรัตน์ ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. สมพร สุวรรณพรม ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. เกษม พลิาศาสตร์ ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. สยามศักด์ิ โมฬีชาติ ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. วจิติร สายศรี ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. สุนันท์ เฉวยีงวงศ์ ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. สุริยา คูณทอง ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. พชิิต สมยา ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. สุพจน์ ลาธลีุ ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. ประจกัษ์ ศรีสุข ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. ไชย เดชาวตัร ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. ชัยมงคล แหล่งหล้า ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สุจนิต์ พรหมคุณ ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. อทุัย ศรีโชค ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. ชนก พวงจนัทร์ ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. พงศกร ศรไชย ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. ธติิพทัธ์ โมริดา ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. พรีะพฒัน์ เจริญศรี ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. ไชยยนัต์ บุญลี ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. ฐิติวฒัน์ พนัธดี์ ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. สมศักด์ิ สุขนิจ ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. พนม สอนสุข ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. สุรเชษฐ์ สุภกัดี ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. นคร หงษ์ค า ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. บ าเพญ็ เนือ่งนันท์ ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. สาคร ทุมมากรณ์ ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. ศักด์ิสิทธิ์ เพศสุข ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. ฤทธิ์ประครอง ขลุ่ยทอง ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. สมบัติ แสงค า ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. วสุิทธิ์ ธานี ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. วรมิตร ยิ่งรัมย์ ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. สุชาติ ออ่งค า ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. เทอดศักด์ิ เพช็รภา ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. สามารถ วงษา ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. ทวศัีกด์ สุดงาม ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. สุนันท์ ผลศิริ ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. กติติศักด์ิ สุดถนอม ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. อดุร สินประเสริฐ ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. วรัิตน์ ชาญสมร ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. วรีะพนัธ์ ประชุมรักษ์ ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. ผดุง บุตรสาร ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. วชิรพนัธ์ เวยีงค า ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. ยศพล ไชยหงษา ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. เจษฎา ทาทอง ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. ไชยยศ พวงคต ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. อารมณ์ เชื้อพนัธ์ ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. อทุัย ไชยพนัธ์ ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. กติติพงศ์ บุญประชุม ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. วานิช สมโภชน์ ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. จกัรี แกว้สุข ภ.จว.อบ. เมืองอบุลราชธานี
ด.ต. วรัิตน์ ชาญสมร ภ.จว.อบ. เมืองอบุลราชธานี
ด.ต. กฤชพณ แสงสวา่ง ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สมบัติ มุสิกสาร ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. สุริยนต์ ฉมิมา ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. มนตรี เชื้อแกว้ ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. วรีะศักด์ิ สุยงักลุ ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. วงเดือน มนตรีโพธิ์ ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. อาจนิ อคัรพฒัน์ ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. สุริยา คูณทอง ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
จ.ส.ต. อศัวบดินทร์ เสียงเสนาะ ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
จ.ส.ต. สถติย์ มงคลการ ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
จ.ส.ต. ธนัญชัย ต้นบุญ ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
จ.ส.ต. จกัรกฤษณ์ เชื้อสิงห์ ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
จ.ส.ต. กฤษฎา บรรโล ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
จ.ส.ต. ราชันย์ สมบูรณ์ ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
จ.ส.ต. ไพทูลย์ เชื้อวงศ์ ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
จ.ส.ต. ธรีะศ้กด์ิ หว่งประโคน ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ส.ต.อ. วโิรจน์ มณเฑียรอาจ ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ส.ต.อ. ปิติพงษ์ ภลูายดอก ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ส.ต.อ. กมัปนาท ศรสุระ ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
ส.ต.อ. เฉลิมพล นรศรี ภ.จว.อบ  สภ.เมืองอบุลฯ
  ร.ต.ต.  สวสัด์ิ สุขะปุณพนัธ์ ภ.จว.อบ.  สภ.เมืองอบุลฯ
  ด.ต. สมพร อนินา ภ.จว.อบ.  สภ.เมืองอบุลฯ
  ด.ต. ชัชชัย จารุการ ภ.จว.อบ.  สภ.เมืองอบุลฯ
  ด.ต. วฒันะชัย ทองบุญ ภ.จว.อบ.  สภ.เมืองอบุลฯ
      ด.ต. วรญาน เหล็กเหล้า ภ.จว.อบ.  สภ.เมืองอบุลฯ
      ด.ต. ธรีะศักด์ิ ทับทอง ภ.จว.อบ.  สภ.เมืองอบุลฯ
      ด.ต. เมฆนิ บุญชาติ ภ.จว.อบ.  สภ.เมืองอบุลฯ
      ด.ต. ณัฐพล ทุมภา ภ.จว.อบ.  สภ.เมืองอบุลฯ
    จ.ส.ต. ภคพล ผิวเหลือง ภ.จว.อบ.  สภ.เมืองอบุลฯ
    จ.ส.ต. อภชิาติ คุณพลู ภ.จว.อบ.  สภ.เมืองอบุลฯ
ร.ต.ท. ทองยศ น้อยพรม ภ.จว.อบ.  สภ.เมืองอบุลฯ
ร.ต.อ ดามพวร ทองอื่ม ภ.จว.อบ.  สภ.เมืองอบุลฯ
ร.ต.ท. สมพงษ์ ค าศรีสุข ภ.จว.อบ.  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. ชัยสิทธิ์ อามาตยม์นตรี ภ.จว.อบ.  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. ปรีชา ต้ังตระกลู ภ.จว.อบ.  สภ.เมืองอบุลฯ
ด.ต. สุเทพ คณาพนัธ์ ภ.จว.อบ.  สภ.เมืองอบุลฯ
พ.ต.อ. สนอง บุญเกดิ ภ.จว.อบ. ผกก.สภ.พบิูลมังสาหาร
พ.ต.อ. จ านงค์ มีแกว้ ภ.จว.อบ. พงส.ผทค.สภ.พบิูลมังสาหาร
พ.ต.อ. สมชาย งามตะคุ ภ.จว.อบ. พงส.ผทค.สภ.พบิูลมังสาหาร
พ.ต.ท. สุทิน สะเดา ภ.จว.อบ. รอง ผกก.ป.สภ.พบิูลมังสาหาร
พ.ต.ท. ปวรชัย บุรกรณ์ ภ.จว.อบ. รอง ผกก.สส.สภ.พบิูลมังสาหาร



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. บุญปลูก เทีย่งจติต์ ภ.จว.อบ. สวป.สภ.พบิูลมังสาหาร
พ.ต.ต. พรีะศักด์ิ สุระมะณี ภ.จว.อบ. สวป.สภ.พบิูลมังสาหาร
พ.ต.ต. ชยกร สอนอาจ ภ.จว.อบ. สว.สส.สภ.พบิูลมังสาหาร
พ.ต.ต. ชนัสพงศ์ อึ้งตระกลู ภ.จว.อบ. สวป.สภ.พบิูลมังสาหาร
ร.ต.อ. ธวชัชัย ส าราญสุข ภ.จว.อบ. พงส.สภ.พบิูลมังสาหาร
ร.ต.ท. จริยทุธ แสวงศรี ภ.จว.อบ. รอง สว.จร.สภ.พบิูลมังสาหาร
ร.ต.ท. สุริยา นนเทศา ภ.จว.อบ. พงส.สภ.น้ าขุ่น รรท.พงส.สภ.พบิูล
ร.ต.ท. รัฐ โสมสุพรรณ ภ.จว.อบ. รอง สวป.สภ.พบิูลมังสาหาร
ร.ต.ท. พลูสวสัด์ิ ศรีลาศักด์ิ ภ.จว.อบ. รอง สวป.สภ.พบิูลมังสาหาร
ร.ต.ท. นิคม มาคะวงค์ ภ.จว.อบ. รอง สวป.สภ.พบิูลมังสาหาร
ร.ต.ท. นราธปิ ภสิูงห์ ภ.จว.อบ. รอง สวป.สภ.พบิูลมังสาหาร
ร.ต.ท. วรวฒิุ ใสดี ภ.จว.อบ. รอง สวป.สภ.พบิูลมังสาหาร
ร.ต.ท. พนัพงษ์ ภกัดีค าภา ภ.จว.อบ. รอง สว.สส.สภ.พบิูลมังสาหาร
ร.ต.ท. ไพฑูรย์ บุดดาเพศ ภ.จว.อบ. รอง สวป.สภ.พบิูลมังสาหาร
ร.ต.ท. สมคิด ศรอาจ ภ.จว.อบ. รอง สวป.สภ.พบิูลมังสาหาร
ร.ต.ท. ประยรู พนัธใ์ย ภ.จว.อบ. รอง สว.(ป.)สภ.พบิูลมังสาหาร
ร.ต.ท. สุภาพ แบ้งกลาง ภ.จว.อบ. รอง สว.(ป.)สภ.พบิูลมังสาหาร
ร.ต.ท. ทองอนิทร์ จนัทร์ดา ภ.จว.อบ. รอง สว.(ป.)สภ.พบิูลมังสาหาร
ร.ต.ท. สมพล แกน่พทิักษ์ ภ.จว.อบ. รอง สว.(ป.)สภ.พบิูลมังสาหาร
ร.ต.ท. สมชาย ดอกไม้ ภ.จว.อบ. รอง สว.(ป.)สภ.พบิูลมังสาหาร
ร.ต.ท. สุดใจ เจอืจนัทร์ ภ.จว.อบ. รอง สว.(ป.)สภ.พบิูลมังสาหาร
ร.ต.ท. อมรเทพ ยงยนื ภ.จว.อบ. รอง สว.(สส.)สภ.พบิูลมังสาหาร
ร.ต.ท. ด ารง สอนจงัหรีด ภ.จว.อบ. รอง สว.(ป.)สภ.พบิูลมังสาหาร
ร.ต.ท. นัยฤทธิ์ บรรมณี ภ.จว.อบ. รอง สว.(ป.)สภ.พบิูลมังสาหาร
ร.ต.ท. พทิักษ์พงศ์ หวงัดี ภ.จว.อบ. รอง สว.(ป.)สภ.พบิูลมังสาหาร
ร.ต.ต. ชัยระวี ญาวงศ์ ภ.จว.อบ. รอง สว.(ป.)สภ.พบิูลมังสาหาร
ร.ต.ต. เชวงศักด์ิ เสตเตมิย์ ภ.จว.อบ. รอง สว.(ป.)สภ.พบิูลมังสาหาร
ร.ต.ต. วนิัยธรรม อนิหนองฉาง ภ.จว.อบ. รอง สว.(สส.)สภ.พบิูลมังสาหาร
ร.ต.ต. พรชัย บุตราช ภ.จว.อบ. รอง สว.(ป.)สภ.พบิูลมังสาหาร
ร.ต.ต. ญาณิน ภมูิค า ภ.จว.อบ. รอง สว.(จร.)สภ.พบิูลมังสาหาร
ร.ต.ต. ฉลาด กลุเกตุ ภ.จว.อบ. รอง สว.สส.สภ.พบิูลมังสาหาร
ร.ต.ต. สัญญา จนัทร์จติร ภ.จว.อบ. รอง สวป.สภ.พบิูลมังสาหาร
ร.ต.ต. ปิยะ บังศรี ภ.จว.อบ. รอง สวป.สภ.พบิูลมังสาหาร
ร.ต.ต. สุวรรณ เรืองกระโทก ภ.จว.อบ. รอง สว.(ป.)สภ.พบิูลมังสาหาร
ร.ต.ต. ประทีป ขนัธอ์อ่น ภ.จว.อบ. รอง สว.(ป.)สภ.พบิูลมังสาหาร
ด.ต. ไกรลาศ กางทอง ภ.จว.อบ. ผบ.หมู่(ป.)สภ.พบิูลมังสาหาร
ด.ต. ศักด์ิอนันต์ บรรหารบุตราไชย ภ.จว.อบ. ผบ.หมู่(ป.)สภ.พบิูลมังสาหาร
ด.ต. ทัศนัย ใบแกว้ ภ.จว.อบ. ผบ.หมู่(ป.)สภ.พบิูลมังสาหาร
ด.ต. พฒันา บุญเลิศ ภ.จว.อบ. ผบ.หมู่(ป.)สภ.พบิูลมังสาหาร
ด.ต. จกัรกฤษณ์ กฬีา ภ.จว.อบ. ผบ.หมู่(ป.)สภ.พบิูลมังสาหาร



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สมศักด์ิศรี บรรพตะธิ ภ.จว.อบ. ผบ.หมู่(ป.)สภ.พบิูลมังสาหาร
ด.ต. ภานุวฒัน์ ค าทอง ภ.จว.อบ. ผบ.หมู่(ป.)สภ.พบิูลมังสาหาร
ด.ต. ปัญญา บุญเนตร ภ.จว.อบ. ผบ.หมู่(ป.)สภ.พบิูลมังสาหาร
ด.ต. ไพศาล จนัทร์เต็ม ภ.จว.อบ. ผบ.หมู่(ป.)สภ.พบิูลมังสาหาร
ด.ต. ไพพงษ์ มิง่ขวญั ภ.จว.อบ. ผบ.หมู่(จร.)สภ.พบิูลมังสาหาร
ด.ต. เอนก พมิพบุตร ภ.จว.อบ. ผบ.หมู่(ป.)สภ.พบิูลมังสาหาร
ด.ต. ชุมพล พลบุบผา ภ.จว.อบ. ผบ.หมู่(ป.)สภ.พบิูลมังสาหาร
ด.ต. อดุม ภศิูริ ภ.จว.อบ. ผบ.หมู่(จร.)สภ.พบิูลมังสาหาร
ด.ต. บัญชา นาจารย์ ภ.จว.อบ. ผบ.หมู่(ป.)สภ.พบิูลมังสาหาร
ด.ต. ปัญญา ทนงค์ ภ.จว.อบ. ผบ.หมู่(ป.)สภ.พบิูลมังสาหาร
ด.ต. สมศักด์ิ มีสุข ภ.จว.อบ. ผบ.หมู่(ป.)สภ.พบิูลมังสาหาร
ด.ต. สิทธศัิกด์ิ แหล่งหล้า ภ.จว.อบ. ผบ.หมู่(ป.)สภ.พบิูลมังสาหาร
ด.ต. ทวี บุญพา ภ.จว.อบ. ผบ.หมู่(ป.)สภ.พบิูลมังสาหาร
ด.ต. ภพชัย จนัทร์สืบ ภ.จว.อบ. ผบ.หมู่(ปจร.)สภ.พบิูลมังสาหาร
ด.ต. ประจกัษ์ ศุภษร ภ.จว.อบ. ผบ.หมู่(สส.)สภ.พบิูลมังสาหาร
ด.ต. กษิดิศ แสนวงศ์ ภ.จว.อบ. ผบ.หมู่(ส.)สภ.พบิูลมังสาหาร
ด.ต. ดนัย ชานนท์ ภ.จว.อบ. ผบ.หมู่(ธร.)สภ.พบิูลมังสาหาร
ด.ต. พชิิตชัย บุญล้อม ภ.จว.อบ. ผบ.หมู่(ป.)สภ.พบิูลมังสาหาร
ด.ต. โกเมธ ค าล้าน ภ.จว.อบ. ผบ.หมู่(จร.)สภ.พบิูลมังสาหาร
ด.ต. มงคล บุตรสิน ภ.จว.อบ. ผบ.หมู่(ป.)สภ.พบิูลมังสาหาร
ด.ต. ประเด็นศักด์ิ พลูดี ภ.จว.อบ. ผบ.หมู่(ป.)สภ.พบิูลมังสาหาร
ด.ต. พรีพนัธ์ จนัทรุทิน ภ.จว.อบ. ผบ.หมู่(ป.)สภ.พบิูลมังสาหาร
ด.ต. สมพงษ์ ลาภเยน็ ภ.จว.อบ. ผบ.หมู่(ป.)สภ.พบิูลมังสาหาร
ด.ต. ชาญณรงค์ สายสุวรรณ ภ.จว.อบ. ผบ.หมู่(ป.)สภ.พบิูลมังสาหาร
ด.ต. ชัยวฒัน์ จรุะยา ภ.จว.อบ. ผบ.หมู่(ป.)สภ.พบิูลมังสาหาร
ด.ต. นันทชัย สินทรัพย์ ภ.จว.อบ. ผบ.หมู่(ป.)สภ.พบิูลมังสาหาร
ด.ต. สายลม สินทรัพย์ ภ.จว.อบ. ผบ.หมู่(ป.)สภ.พบิูลมังสาหาร
ด.ต. วรีะ บุญครอง ภ.จว.อบ. ผบ.หมู่(ป.)สภ.พบิูลมังสาหาร
ด.ต. วชัรินทร์ งามชื่น ภ.จว.อบ. ผบ.หมู่(ป.)สภ.พบิูลมังสาหาร
ด.ต. ชัยรัตน์ ใบแกว้ ภ.จว.อบ. ผบ.หมู่(ป.)สภ.พบิูลมังสาหาร
ด.ต. สมัย นามลีลา ภ.จว.อบ. ผบ.หมู่(ป.)สภ.พบิูลมังสาหาร
ด.ต. ประสาท ทาทอง ภ.จว.อบ. ผบ.หมู่(ป.)สภ.พบิูลมังสาหาร
ด.ต. ธนปกรณ์ ภญิโญยศโสภณ ภ.จว.อบ. ผบ.หมู่(ป.)สภ.พบิูลมังสาหาร
ด.ต. สถาวร มัน่คง ภ.จว.อบ. ผบ.หมู่(ป.)สภ.พบิูลมังสาหาร
ด.ต. วสัินต์ บุญล้อม ภ.จว.อบ. ผบ.หมู่(ป.)สภ.พบิูลมังสาหาร
ด.ต. ฉตัรชัย ชัยชาญ ภ.จว.อบ. ผบ.หมู่(ป.)สภ.พบิูลมังสาหาร
ด.ต. บุเรงนอง โพธิ์งาม ภ.จว.อบ. ผบ.หมู่(ป.)สภ.พบิูลมังสาหาร
ด.ต. สันติ เนือ่งไชยยศ ภ.จว.อบ. ผบ.หมู่(ป.)สภ.พบิูลมังสาหาร
ด.ต. วทิยา สมโสภา ภ.จว.อบ. ผบ.หมู่(ป.)สภ.พบิูลมังสาหาร
ด.ต. หญิงภทัรภร สัณฑะมาศ ภ.จว.อบ. ผบ.หมู่(ป.)สภ.พบิูลมังสาหาร



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง จ.ส.ต. ชนพณ แสนทวสุีข ภ.จว.อบ. ผบ.หมู่(ป.)สภ.พบิูลมังสาหาร
จ.ส.ต. ภทัรพล เชิงหอม ภ.จว.อบ. ผบ.หมู่(ป.)สภ.พบิูลมังสาหาร
ส.ต.อ. ววิติั ศรีหนัต์ ภ.จว.อบ. ผบ.หมู่(ป.)สภ.พบิูลมังสาหาร
ส.ต.อ. สายศิลป์ ค าบาง ภ.จว.อบ. ผบ.หมู่(ป.)สภ.พบิูลมังสาหาร
ร.ต.ท. บรรดาศักด์ิ รสโคกแฝก ภ.จว.อบ. รอง สว.(ป.)สภ.พบิูลมังสาหาร
ร.ต.ท. อนันตศิริ ดวงแกว้ ภ.จว.อบ. รอง สว.(ป.)สภ.พบิูลมังสาหาร
ด.ต. อธริาช ทางนะที ภ.จว.อบ. ผบ.หมู่(ป.)สภ.พบิูลมังสาหาร
ด.ต. วศิิษฎ์ ทองหล่อ ภ.จว.อบ. ผบ.หมู่(ป.)สภ.พบิูลมังสาหาร
ด.ต. สันติ พมิพบ์ุตร ภ.จว.อบ. ผบ.หมู่(ป.)สภ.พบิูลมังสาหาร
ร.ต.ท. สมคิด อคัคะประสาร ภ.จว.อบ. รอง สว.(ป.)สภ.พบิูลมังสาหาร
ร.ต.ท. สมหมาย สุพรรณนนท์ ภ.จว.อบ. รอง สว.(ป.)สภ.พบิูลมังสาหาร
ด.ต. อทิธพิล สุรขนัธ์ ภ.จว.อบ. ผบ.หมู่(ป.)สภ.พบิูลมังสาหาร
ร.ต.ท. วรีะพนัธ์ เยน็แยม้ ภ.จว.อบ. ผบ.หมู่(ป.)สภ.พบิูลมังสาหาร
ด.ต. อณุโชค ทองเพชร ภ.จว.อบ. ผบ.หมู่(ป.)สภ.พบิูลมังสาหาร
ร.ต.ท. รัชภมูิ นาดูน ภ.จว.อบ. เดชอดุม
ร.ต.ท. สิน เกยมาศ ภ.จว.อบ. เดชอดุม
ร.ต.ต. บุญมี ช่วงไชย ภ.จว.อบ. เดชอดุม
ร.ต.ท. พทัยานนท์ สังกะเพศ ภ.จว.อบ. เดชอดุม
ด.ต. สมกาญจน์ นาหล่ง ภ.จว.อบ. เดชอดุม
ร.ต.ท. จรวย สนุกพนัธ์ ภ.จว.อบ. เดชอดุม
ด.ต. สุทิน จนัทพนัธ์ ภ.จว.อบ. เดชอดุม
ร.ต.ท. เอก เสาใหญ่ ภ.จว.อบ. เดชอดุม
ด.ต. สมาน พลูมาก ภ.จว.อบ. เดชอดุม
ด.ต. มงคล ชาญนอก ภ.จว.อบ. เดชอดุม
ร.ต.ต. นาวนิ นันทกมลวารี ภ.จว.อบ. เดชอดุม
ด.ต. ประยรู บุญชิต ภ.จว.อบ. เดชอดุม
ร.ต.ท. พงศกร คุยบุตร ภ.จว.อบ. เดชอดุม
ด.ต.หญิง ล าเทียน ถงึประชา ภ.จว.อบ. เดชอดุม
ร.ต.ท. เอกชัย บุญศร ภ.จว.อบ. เดชอดุม
พ.ต.อ. ชัยกฤต โชติวรรณ ภ.จว.อบ. เดชอดุม
พ.ต.ท. อดุลย์ สุร าไพ ภ.จว.อบ. เดชอดุม
พ.ต.ต. ชาตรี ศิริธรีพนัธ์ ภ.จว.อบ. เดชอดุม
ด.ต. ฤทธกิร เจริญทัศน์ ภ.จว.อบ. เดชอดุม
ด.ต. อมัพร ขาววงศ์ ภ.จว.อบ. เดชอดุม
ด.ต. สุทิน จนัทพนัธ์ ภ.จว.อบ. เดชอดุม
ด.ต. ศักด์ิเทวนิ สารีอาจ ภ.จว.อบ. เดชอดุม
ด.ต. วานิช กฏูโสม ภ.จว.อบ. เดชอดุม
ร.ต.ต. ลิขติ เชื้อหลง ภ.จว.อบ. เดชอดุม
ด.ต. ไพวลัย์ ปราณีวงศ์ ภ.จว.อบ. เดชอดุม
ร.ต.ต. จตุพงษ์ กระฉอดนอก ภ.จว.อบ. เดชอดุม



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. วรีะศาสตร์ หนิแกว้ ภ.จว.อบ. เดชอดุม
ด.ต. มงคล ออ่นละมุน ภ.จว.อบ. เดชอดุม
ร.ต.ต. นราวธุ เครือบุตรดา ภ.จว.อบ. เดชอดุม
ด.ต. สุเทพ โรมพนัธ์ ภ.จว.อบ. เดชอดุม
ด.ต. สุนิพนธ์ สิงหแ์จม่ ภ.จว.อบ. เดชอดุม
ร.ต.ท. อนันต์ โชติสนธ์ ภ.จว.อบ. เดชอดุม
ด.ต. ยงค์ยทุธ ทองคู่ ภ.จว.อบ. เดชอดุม
ร.ต.ท. อดิศร แสนทวสุีข ภ.จว.อบ. เดชอดุม
ร.ต.ต. อภศัิกด์ิ ศรีจ าปา ภ.จว.อบ. เดชอดุม
ด.ต. อทิธเิชษฐ์ ชูเนตร ภ.จว.อบ. เดชอดุม
ด.ต. วทิยา ไชยเดช ภ.จว.อบ. เดชอดุม
ด.ต. ประสาน คาดสนิท ภ.จว.อบ. เดชอดุม
ด.ต. พงษ์นรินทร์ วงศ์ลาวรรณ ภ.จว.อบ. เดชอดุม
ด.ต. จกัรี แสนตรี ภ.จว.อบ. เดชอดุม
ด.ต. ไสว เจริญลอย ภ.จว.อบ. เดชอดุม
ร.ต.ท. สมโชค ศรีบุญ ภ.จว.อบ. เดชอดุม
ด.ต. บุญหลาย จติรประเสริฐ ภ.จว.อบ. เดชอดุม
ด.ต. บัลดาล คูณดก ภ.จว.อบ. เดชอดุม
ด.ต. สมบูรณ์ จนัทะรักษ์ ภ.จว.อบ. เดชอดุม
ด.ต. วชิิต ใจทน ภ.จว.อบ. เดชอดุม
ด.ต. สุริยา อุ่นจงัหาร ภ.จว.อบ. เดชอดุม
ร.ต.ต. พจน์ อมรศักด์ิ ภ.จว.อบ. เดชอดุม
ด.ต. ชรินทร์ เชิดสุนทร ภ.จว.อบ. เดชอดุม
ด.ต. เจริญรัตน์ มาเกดิ ภ.จว.อบ. เดชอดุม
ร.ต.ท. พงษ์ศักด์ิ เสนาอาจ ภ.จว.อบ. เดชอดุม
จ.ส.ต. พยงุศักด์ิ แกว้จนัดี ภ.จว.อบ. เดชอดุม
ส.ต.อ. นิคม สุทธงั ภ.จว.อบ. เดชอดุม
ด.ต. มีชัย ภปูระสิทธิ์ ภ.จว.อบ. เดชอดุม
ด.ต. ธนา จอมหงษ์ ภ.จว.อบ. เดชอดุม
ด.ต. ชัยหาญ ประสานวงศ์ ภ.จว.อบ. เดชอดุม
ร.ต.ต. บุญเพง็ แสงภารา ภ.จว.อบ. เดชอดุม
ด.ต. สนองทัย ป้อมพทิักษ์ ภ.จว.อบ. เดชอดุม
ด.ต. วรีะศักด์ิ ฉายาวรรณ ภ.จว.อบ. เดชอดุม
ด.ต. บุญรัตน์ สองเมือง ภ.จว.อบ. เดชอดุม
ด.ต. บรรจง อนิทร์แกว้ ภ.จว.อบ. เดชอดุม
ร.ต.ท. ปรีชา สระแกว้ ภ.จว.อบ. เดชอดุม
ร.ต.ท. ณพชยกรธ์ โชติเนตร ภ.จว.อบ. นาเยยี
ร.ต.ท. อทุิตย์ พมิมะศรี ภ.จว.อบ. เดชอดุม
ส.ต.อ. นฤพล หสัพมิพ์ ภ.จว.อบ. เดชอดุม
ส.ต.อ. ธนาวนิ กนัยะกาญจน์ ภ.จว.อบ. เดชอดุม



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ฟา้ บรรดาต้ัง ภ.จว.อบ. เดชอดุม
ร.ต.ท. บุญเฉลิม ต้อมถอืดี ภ.จว.อบ. เดชอดุม
ด.ต. ศักด์ิชาย ทองมา ภ.จว.อบ. เดชอดุม
ด.ต. สมภพ สุดขนัธ์ ภ.จว.อบ. เดชอดุม
ร.ต.ท. จงกล แตรบรรเลง ภ.จว.อบ. เดชอดุม
ด.ต. สุทธรัิกษ์ นามแกว้ ภ.จว.อบ. เดชอดุม
ร.ต.ท. สุมงคล ค าสอน ภ.จว.อบ. เดชอดุม
ด.ต. วศิรุต สุทธปิระภา ภ.จว.อบ. เดชอดุม
ด.ต. พงษ์ศักด์ิ จนัทร์หาย ภ.จว.อบ. เดชอดุม
ด.ต. ววิฒัน์ สุนทะโร ภ.จว.อบ. เดชอดุม
ร.ต.ท. สงัด ลาหนองแคน ภ.จว.อบ. เดชอดุม
พ.ต.อ. ทวศิีลป์ อ าลอย ภ.จว.อบ. เดชอดุม
ด.ต. วรพล พากเพยีร ภ.จว.อบ. เดชอดุม
ด.ต. มานะ มัง่ค่ัง ภ.จว.อบ. เดชอดุม
ด.ต. พรีะวฒัน์ สิงหผ์ง ภ.จว.อบ. เดชอดุม
ด.ต. ไชยยา โนนสวา่ง ภ.จว.อบ. เดชอดุม
ด.ต. ค าเดชา ริปันโน ภ.จว.อบ. เดชอดุม
ด.ต. อทุัย พลิาสันต์ ภ.จว.อบ. เดชอดุม
ร.ต.ท. ปรวศิ แสนซิว ภ.จว.อบ. เดชอดุม
ด.ต. อภวิฒัน์ อดิออ่น ภ.จว.อบ. เดชอดุม
ด.ต. รุ่งศักด์ิ พนัธโ์สรี ภ.จว.อบ. เดชอดุม
ด.ต. สมบัติ ทองนาค ภ.จว.อบ. เดชอดุม
ด.ต. วชิร ผลขาว ภ.จว.อบ. เดชอดุม
ด.ต. นราศักด์ิ สุดวนั ภ.จว.อบ. เดชอดุม
ร.ต.ต. สุเวส รางสถติย์ ภ.จว.อบ. เดชอดุม
ร.ต.ท. เดชา ยายี ภ.จว.อบ. เดชอดุม
ด.ต. ปริญญา บัวเวช ภ.จว.อบ. เดชอดุม
ร.ต.ต. หนิ แสงหรัิญ ภ.จว.อบ. เดชอดุม
ร.ต.ท. เส็ง ป้านภมูิ ภ.จว.อบ. เดชอดุม
ร.ต.ต. ไพศาล ส าลีทอง ภ.จว.อบ. เดชอดุม
ด.ต. ธญัเทพ ศรีพนัธ์ ภ.จว.อบ. เดชอดุม
ด.ต. รัชชานนท์ เจริญศรี ภ.จว.อบ. เดชอดุม
ด.ต. วงศ์สวา่ง วรรณดัด ภ.จว.อบ. เดชอดุม
ร.ต.ท. ศักดาเดช คนหาญ ภ.จว.อบ. เดชอดุม
ร.ต.ต. ไสว วงศ์ร าพนัธ์ ภ.จว.อบ. เดชอดุม
ด.ต. ตุลยเ์มธี จนัทร์พวง ภ.จว.อบ. เดชอดุม
ร.ต.ท. ชาญกจิ สารินทร์ ภ.จว.อบ. เดชอดุม
ร.ต.ต. สวาสด์ิ หาค าบุตร ภ.จว.อบ. เดชอดุม
ด.ต. อาทิตย์ ประกอบศรี ภ.จว.อบ. เดชอดุม
ร.ต.ท. เกษฎา หนูแท่น ภ.จว.อบ. เดชอดุม



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. วไิกร ยาพลัง ภ.จว.อบ. เดชอดุม
ด.ต. พรีะศักด์ิ ไชยเสริฐ ภ.จว.อบ. เดชอดุม
ร.ต.ต. สมาน พุม่จนัทร์ ภ.จว.อบ. เดชอดุม
พ.ต.ท. มนตรี ปานกล่ิน ภ.จว.อบ. เดชอดุม
พ.ต.ท. สุวทิย์ วงษ์จนัทร์ ภ.จว.อบ. เดชอดุม
ด.ต. ศักด์ิสิทธิ์ ปรัสพนัธ์ ภ.จว.อบ. เดชอดุม
ร.ต.ต. สายทอง โฮมหุม้แกว้ ภ.จว.อบ. เดชอดุม
ด.ต. เสถยีร ทองกลม ภ.จว.อบ. เดชอดุม
ร.ต.ท. ประสิทธิ์ สิทธใิหม่ ภ.จว.อบ. เดชอดุม
ร.ต.ท. ไพโรจน์ ชอบดี ภ.จว.อบ. เดชอดุม
ร.ต.อ. วศิรุต รัตนบ ารุง ภ.จว.อบ. เดชอดุม
ด.ต. สุรศักด์ิ โพธสินธ์ ภ.จว.อบ. เดชอดุม
ด.ต. อภนิันทวฒัน์ ทองรักษ์ ภ.จว.อบ. เดชอดุม
ร.ต.ท. ศักด์ิชัย จนัทร์สระน้อย ภ.จว.อบ. รอง สวป.สภ.เดชอดุม
พ.ต.ท. มนูญ มังคละพลัง ภ.จว.อบ. เดชอดุม
พ.ต.ท. ทศพล สังขเ์จริญ ภ.จว.อบ. สภ.เขมราฐ
พ.ต.ต. ฐานะ ตาราช ภ.จว.อบ. สภ.เขมราฐ
ร.ต.ท. เดชา จนัทะภา ภ.จว.อบ. สภ.เขมราฐ
ร.ต.ท.(ญ) คนึงนิตย์ ยนืนาน ภ.จว.อบ. สภ.เขมราฐ
ร.ต.อ. เกรียงศักด์ิ ส่องแสง ภ.จว.อบ. สภ.เขมราฐ
ร.ต.ต. กฤษฎา ไชยชาติ ภ.จว.อบ. สภ.เขมราฐ
ร.ต.ต. ณัฐพงษ์ เพช็รสูงเนิน ภ.จว.อบ. สภ.เขมราฐ
ร.ต.ท. สมสมัย บุผาถา ภ.จว.อบ. สภ.เขมราฐ
ร.ต.ต. พทิักษ์ อุ่นชัย ภ.จว.อบ. สภ.เขมราฐ
ร.ต.ท. ภทัรบุญ วงษ์สุทโธ ภ.จว.อบ. สภ.เขมราฐ
ร.ต.ท. ปริญญา ช านาญเวช ภ.จว.อบ. สภ.เขมราฐ
ร.ต.ท. ณัฐพงษ์ ไชยสัตย์ ภ.จว.อบ. สภ.เขมราฐ
ร.ต.ท. ประวติั สายโยธา ภ.จว.อบ. สภ.เขมราฐ
ร.ต.ท. สายณั ปีกา ภ.จว.อบ. สภ.เขมราฐ
ร.ต.ท. กลยทุธ์ ผุดผ่อง ภ.จว.อบ. สภ.เขมราฐ
ร.ต.ท. วรีะพล นารีวงษ์ ภ.จว.อบ. สภ.เขมราฐ
ร.ต.ต. ประหยดั เรืองตนนอก ภ.จว.อบ. สภ.เขมราฐ
ร.ต.ต. ประเสริฐ แนมพลกรัง ภ.จว.อบ. สภ.เขมราฐ
ร.ต.ต. อนนต์ บุญประสม ภ.จว.อบ. สภ.เขมราฐ
ร.ต.ท. ชาตรี บังศรี ภ.จว.อบ. สภ.เขมราฐ
ร.ต.ต. ทวศัีกด์ิ กอ้นจนัทร์ ภ.จว.อบ. สภ.เขมราฐ
ร.ต.ท. อาคเนย์ เหล็กเพชร ภ.จว.อบ. สภ.เขมราฐ
ร.ต.ต. ประยทุธ สตารัตน์ ภ.จว.อบ. สภ.เขมราฐ
ร.ต.ท. กติติภคั บุญสังข์ ภ.จว.อบ. สภ.เขมราฐ
ร.ต.ท. ดาวเรือง จมูดอก ภ.จว.อบ. สภ.เขมราฐ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. ค าภู สุขเสริม ภ.จว.อบ. สภ.เขมราฐ
ร.ต.ท. สุโกศล จงแกว้ ภ.จว.อบ. สภ.เขมราฐ
ร.ต.ท. บัวรันทร์ อานุภาพ ภ.จว.อบ. สภ.เขมราฐ
ร.ต.ท. อดุร รูปข า ภ.จว.อบ. สภ.เขมราฐ
ด.ต. พงศธร โคตรค า ภ.จว.อบ. สภ.เขมราฐ
ด.ต. คมกริช พรมเคน ภ.จว.อบ. สภ.เขมราฐ
ด.ต. ด ารงชัย ชายแกว้ ภ.จว.อบ. สภ.เขมราฐ
ด.ต. เสรีภมูิ พทุธปอง ภ.จว.อบ. สภ.เขมราฐ
ด.ต. ประสิทธิ์ สมสอน ภ.จว.อบ. สภ.เขมราฐ
ด.ต.หญิง สุมาลี เนตรวงษ์ ภ.จว.อบ. สภ.เขมราฐ
ด.ต. วมิาน ปาวงศ์ ภ.จว.อบ. สภ.เขมราฐ
ด.ต. สิทธพิงษ์ พรหมแสนจนัทร์ ภ.จว.อบ. สภ.เขมราฐ
ด.ต. มนัส วงศ์พรมมา ภ.จว.อบ. สภ.เขมราฐ
ด.ต. อดิสรณ์ ค าพนัธ์ ภ.จว.อบ. สภ.เขมราฐ
ด.ต. ภานุวฒัน์ ชมชิด ภ.จว.อบ. สภ.เขมราฐ
ด.ต. เด่นชัย หมิะคุณ ภ.จว.อบ. สภ.เขมราฐ
ด.ต. วฒันา พวงน้อย ภ.จว.อบ. สภ.เขมราฐ
ด.ต. ธงชัย ซาผู ภ.จว.อบ. สภ.เขมราฐ
ด.ต. รัตนศักด์ิ เชือนรัมย์ ภ.จว.อบ. สภ.เขมราฐ
ด.ต. เกยีรติศักด์ิ วจิติรสุนทร ภ.จว.อบ. สภ.เขมราฐ
ด.ต. ทองพศุิทธ์ ศรัทธาพนัธ์ ภ.จว.อบ. สภ.เขมราฐ
ด.ต. สง่า กนัยะกาญจน์ ภ.จว.อบ. สภ.เขมราฐ
ด.ต. ชยพล พรหมแสนจนัทร์ ภ.จว.อบ. สภ.เขมราฐ
ด.ต. ภาสกร ทองหมืน่ ภ.จว.อบ. สภ.เขมราฐ
ด.ต. สุรพล ไชยสีหา ภ.จว.อบ. สภ.เขมราฐ
ด.ต. อทุัย ตาพระ ภ.จว.อบ. สภ.เขมราฐ
ด.ต. ประภาส ไหวดี ภ.จว.อบ. สภ.เขมราฐ
ด.ต. วรชาติ เสนาใหญ่ ภ.จว.อบ. สภ.เขมราฐ
ด.ต. จรูญ สดรัมย์ ภ.จว.อบ. สภ.เขมราฐ
ด.ต. อนิรุทธิ์ มาโพธิ์ ภ.จว.อบ. สภ.เขมราฐ
ด.ต. ชาญณรงค์ สองจนัทร์ ภ.จว.อบ. สภ.เขมราฐ
ด.ต. บรรฑิตย์ ทองปน ภ.จว.อบ. สภ.เขมราฐ
ด.ต. คนึงศักด์ิ บุญฑริก ภ.จว.อบ. สภ.เขมราฐ
ด.ต. ณัฐวฒิุ ทับแสง ภ.จว.อบ. สภ.เขมราฐ
จ.ส.ต. สายสิทธิ์ ธรรมศรี ภ.จว.อบ. สภ.เขมราฐ
ส.ต.ต. ศุภณัฐ วารีพฒัน์ ภ.จว.อบ. สภ.เขมราฐ
ส.ต.ต. เสกสรร สอนนาค ภ.จว.อบ. สภ.เขมราฐ
ส.ต.ต. สมชัย ถาวร ภ.จว.อบ. สภ.เขมราฐ
ส.ต.ต. บัณฑิต ค าไพ ภ.จว.อบ. สภ.เขมราฐ
ส.ต.ต. ชาตรี ภงูาม ภ.จว.อบ. สภ.เขมราฐ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.อ. สุคนธ์ ดาเหลา ภ.จว.อบุล สภ.เขมราฐ
พ.ต.อ. สุทธกาญจน์  ฟกัทอง ภ.จว.อบุล  สภ.เขื่องใน
พ.ต.อ. สุพตัร สุพรม ภ.จว.อบุล  สภ.เขื่องใน
พ.ต.ท.  พรศักด์ิ เหลือนาค ภ.จว.อบุล  สภ.เขื่องใน
พ.ต.ท. เดชวฒิุ คงสิม ภ.จว.อบุล  สภ.เขื่องใน
พ.ต.ท. รักเกยีรติ แยม้บางยาง ภ.จว.อบุล  สภ.เขื่องใน
พ.ต.ท. ชัยวฒิุ ถริะกจิ ภ.จว.อบุล  สภ.เขื่องใน
พ.ต.ท.หญิง ชมบงกช มาลีหวล ภ.จว.อบุล  สภ.เขื่องใน
พ.ต.ท. สัจพงศ์ ศรีสงค์ ภ.จว.อบุล  สภ.เขื่องใน
พ.ต.ต. ขจรศักด์ิ ตระการไทย ภ.จว.อบุล  สภ.เขื่องใน
พ.ต.ต. มนัส พศิชวนชม ภ.จว.อบุล  สภ.เขื่องใน
พ.ต.ต. วนัชัย ไชยรักษ์ ภ.จว.อบุล  สภ.เขื่องใน
พ.ต.ต. อโนชา สรรศรี ภ.จว.อบุล  สภ.เขื่องใน
พ.ต.ต. วโิรจน์ แขนอก ภ.จว.อบุล  สภ.เขื่องใน
ร.ต.อ. สุรพล สุราษฎร์ ภ.จว.อบุล  สภ.เขื่องใน
ร.ต.อ. ธงชัย จรูญแสง ภ.จว.อบุล  สภ.เขื่องใน
ร.ต.ท. โสพติ วงษา ภ.จว.อบุล  สภ.เขื่องใน
ร.ต.ท. สงวน พลูเพิม่ ภ.จว.อบุล  สภ.เขื่องใน
ร.ต.ท. มงคล ศรไชย ภ.จว.อบุล  สภ.เขื่องใน
ร.ต.ท. ทักษิณ วงศ์อนันต์ ภ.จว.อบุล  สภ.เขื่องใน
ร.ต.ท. วจิติย์ วนารักษ์ ภ.จว.อบุล  สภ.เขื่องใน
ร.ต.ท. สมบัติ แววศรี ภ.จว.อบุล  สภ.เขื่องใน
ร.ต.ท. กติิพงษ์ สาลีวรรณ ภ.จว.อบุล  สภ.เขื่องใน
ร.ต.ท. นันทชัย วุ่นบ ารุง ภ.จว.อบุล  สภ.เขื่องใน
ร.ต.ท. ปัญญภณัฑ์ ชาก านัน ภ.จว.อบุล  สภ.เขื่องใน
ร.ต.ท. อดุมศักด์ิ มุธสิุทธิ์ ภ.จว.อบุล  สภ.เขื่องใน
ร.ต.ท. วรุิณ ประกอบจนัทร์ ภ.จว.อบุล  สภ.เขื่องใน
ร.ต.ท. วชิัย เถาวห์มอ ภ.จว.อบุล  สภ.เขื่องใน
ร.ต.ท. ประยทุธ การินทร์ ภ.จว.อบุล  สภ.เขื่องใน
ร.ต.ท. วรรณะ สายธนู ภ.จว.อบุล  สภ.เขื่องใน
ร.ต.ท. ระวงศ์ ดีภยั ภ.จว.อบุล  สภ.เขื่องใน
ร.ต.ท. สมคิด วงศ์ค า ภ.จว.อบุล  สภ.เขื่องใน
ร.ต.ท. ไพศาล ขนัชะลี ภ.จว.อบุล  สภ.เขื่องใน
ร.ต.ท. วเิชียร บังศรี ภ.จว.อบุล  สภ.เขื่องใน
ร.ต.ท. บุญออ่น ศรีเมือง ภ.จว.อบุล  สภ.เขื่องใน
ร.ต.ท. อารีย์ สุขพนัธ์ ภ.จว.อบุล  สภ.เขื่องใน
ร.ต.ท. ชยตุ ทองสลับ ภ.จว.อบุล  สภ.เขื่องใน
ร.ต.ท. เกยีรติกอ้ง อา่งค า ภ.จว.อบุล  สภ.เขื่องใน
ร.ต.ท. ธนวฒัน์ ฮาตระวงั ภ.จว.อบุล  สภ.เขื่องใน
ร.ต.ต. สวสัด์ิ ทิมา ภ.จว.อบุล  สภ.เขื่องใน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. ประหยดั แขง็พลิา ภ.จว.อบุล  สภ.เขื่องใน
ร.ต.ต. ลิขติ บุง่วเิศษ ภ.จว.อบุล  สภ.เขื่องใน
ร.ต.ต. จลุพล ศิริมณี ภ.จว.อบุล  สภ.เขื่องใน
ร.ต.ต. นิพนัธ์ วนิทะไชย ภ.จว.อบุล  สภ.เขื่องใน
ร.ต.ต. วฒิุกรณ์ ทองค่ า ภ.จว.อบุล  สภ.เขื่องใน
ร.ต.ต. สมศักด์ิ มะลัยทอง ภ.จว.อบุล  สภ.เขื่องใน
ร.ต.ต. สัมฤทธิ์ บุญแท้ ภ.จว.อบุล  สภ.เขื่องใน
ร.ต.ต. ปัญญา น้ าทอง ภ.จว.อบุล  สภ.เขื่องใน
ร.ต.ต. อ านาจ นาสารีย์ ภ.จว.อบุล  สภ.เขื่องใน
ร.ต.ต. หญิงณัฏฐากลุ ณัฏฐะพชิาญ์ ภ.จว.อบุล  สภ.เขื่องใน
ด.ต. สิทธชิัย สายธนู ภ.จว.อบุล  สภ.เขื่องใน
ด.ต. รุ่งโรจน์ สุริยฉาย ภ.จว.อบุล  สภ.เขื่องใน
ด.ต. อ านวยพร ภาโว ภ.จว.อบุล  สภ.เขื่องใน
ด.ต. ชัยอรุณ จดุาสิงห์ ภ.จว.อบุล  สภ.เขื่องใน
ด.ต. วนัชัย บุญเต็ม ภ.จว.อบุล  สภ.เขื่องใน
ด.ต. อบุล สมแสวง ภ.จว.อบุล  สภ.เขื่องใน
ด.ต. ศุภนัฐ เสนาดี ภ.จว.อบุล  สภ.เขื่องใน
ด.ต. สันทัด คุณมาศ ภ.จว.อบุล  สภ.เขื่องใน
ด.ต. อนงค์ วเิศษดี ภ.จว.อบุล  สภ.เขื่องใน
ด.ต. พยงุ ชูชื่น ภ.จว.อบุล  สภ.เขื่องใน
ด.ต. วชัรพงษ์ วะสุรีย์ ภ.จว.อบุล  สภ.เขื่องใน
ด.ต. ประยรู พลพวก ภ.จว.อบุล  สภ.เขื่องใน
ด.ต. ธนภทัร แสนออ่น ภ.จว.อบุล  สภ.เขื่องใน
ด.ต. เนรมิต ค าแพงหนี ภ.จว.อบ. เขื่องใน
ด.ต. ทบทิวา ทีสระคู ภ.จว.อบุล  สภ.เขื่องใน
ด.ต. เสน่ห์ บุญสอง ภ.จว.อบุล  สภ.เขื่องใน
ด.ต. หญิงสุกญัญา กมุทชาติ ภ.จว.อบุล  สภ.เขื่องใน
ด.ต. อดุร ภารการ ภ.จว.อบุล  สภ.เขื่องใน
ด.ต. วชิัย ชนะเกตุ ภ.จว.อบุล  สภ.เขื่องใน
ด.ต. สุเทพ ฤทธแิผลง ภ.จว.อบุล  สภ.เขื่องใน
ด.ต. พพิฒัน์ การินทร์ ภ.จว.อบุล  สภ.เขื่องใน
ด.ต. สุทัศน์ ธงศรี ภ.จว.อบุล  สภ.เขื่องใน
ด.ต. พรหมลิขติ สลับทอง ภ.จว.อบุล  สภ.เขื่องใน
ด.ต. หญิงสมฤทัย โกศลานนท์ ภ.จว.อบุล  สภ.เขื่องใน
ด.ต. วฒันา บุง้ทอง ภ.จว.อบุล  สภ.เขื่องใน
ด.ต. ชรัณ เดชะ ภ.จว.อบุล  สภ.เขื่องใน
ด.ต. วาสนา บุญถา่น ภ.จว.อบุล  สภ.เขื่องใน
ด.ต. ธรีะ พงษ์สถติย์ ภ.จว.อบุล  สภ.เขื่องใน
ด.ต. ครรชิต พนัธเ์ลิศ ภ.จว.อบุล  สภ.เขื่องใน
ด.ต. เกรียงไกร หมายมัน่ ภ.จว.อบุล  สภ.เขื่องใน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ทนงศักด์ิ ศรไชย ภ.จว.อบุล  สภ.เขื่องใน
ด.ต. จติกร นิลรักษา ภ.จว.อบุล  สภ.เขื่องใน
ด.ต. พษิณุ สายสณะ ภ.จว.อบุล  สภ.เขื่องใน
ด.ต. เจริญ ล้ าประเสริฐ ภ.จว.อบุล  สภ.เขื่องใน
ด.ต. นุสิทธิ์ บุญลือ ภ.จว.อบุล  สภ.เขื่องใน
ด.ต. ทรงศักด์ิ รินทรึก ภ.จว.อบุล  สภ.เขื่องใน
ด.ต. สมศักด์ิ ค านวน ภ.จว.อบุล  สภ.เขื่องใน
ด.ต. พสัินต์ ศรีชื่น ภ.จว.อบุล  สภ.เขื่องใน
ด.ต. วรีะยทุธ บัวสด ภ.จว.อบุล  สภ.เขื่องใน
ด.ต. พนมกร มหาวงศ์ ภ.จว.อบุล  สภ.เขื่องใน
ด.ต. นพรัตน์ เชื้อแกว้ ภ.จว.อบุล  สภ.เขื่องใน
ด.ต. อ านาจ ทองกลุ ภ.จว.อบุล  สภ.เขื่องใน
ด.ต. สิทธพิร หวงัสุข ภ.จว.อบุล  สภ.เขื่องใน
ด.ต. สุทิน ขนัแขง็ ภ.จว.อบุล  สภ.เขื่องใน
ด.ต. วชิระ สุวรรณ ภ.จว.อบุล  สภ.เขื่องใน
ด.ต. นัทธี พรมราช ภ.จว.อบุล  สภ.เขื่องใน
ด.ต. เด่นชัย พรหมราช ภ.จว.อบุล  สภ.เขื่องใน
ด.ต. ประชัน สิงหสิ์ทธิ์ ภ.จว.อบุล  สภ.เขื่องใน
ด.ต. บรรจง บุญภกัดี ภ.จว.อบุล  สภ.เขื่องใน
ด.ต. หนูไกร กลุาสืบ ภ.จว.อบุล  สภ.เขื่องใน
ด.ต. ทิวา ทองกลม ภ.จว.อบุล  สภ.เขื่องใน
ด.ต. ชาติชาย มงคลแกว้ ภ.จว.อบุล  สภ.เขื่องใน
ด.ต. อากาศ ทองแสน ภ.จว.อบุล  สภ.เขื่องใน
ด.ต. วรวทิย์ ทาบาล ภ.จว.อบุล  สภ.เขื่องใน
ด.ต. จงชัย แสวงนาม ภ.จว.อบุล  สภ.เขื่องใน
ด.ต. พรชัย เพง็ธรรม ภ.จว.อบุล  สภ.เขื่องใน
ด.ต. สุรภพ หมายสิน ภ.จว.อบุล  สภ.เขื่องใน
ด.ต. ธรีะ พงษ์สถติย์ ภ.จว.อบุล  สภ.เขื่องใน
ด.ต. ประวติั มีปัญญา ภ.จว.อบุล  สภ.เขื่องใน
จ.ส.ต. ชาญยทุธ สิงหว์งค์ ภ.จว.อบุล  สภ.เขื่องใน
จ.ส.ต. รณฤทธิ์ เฉลิมศิลป์ ภ.จว.อบุล  สภ.เขื่องใน
จ.ส.ต. ปิยะพงษ์ อทุุม ภ.จว.อบุล  สภ.เขื่องใน
ส.ต.อ. บรรจง อนิธรรม ภ.จว.อบุล  สภ.เขื่องใน
ส.ต.อ. ไพวรรณ สุขเจริญ ภ.จว.อบุล  สภ.เขื่องใน
ส.ต.อ. ธรีพงศ์ การินทร์ ภ.จว.อบุล  สภ.เขื่องใน
ส.ต.อ. กติติพงษ์ ดอกบัว ภ.จว.อบุล  สภ.เขื่องใน
พ.ต.อ. จกัรกฤษณ์ โพธิ์กราน ภ.จว.อบุล สภ.ช่องเม็ก
พ.ต.อ. กอ้งชนะ บุตรศิริ ภ.จว.อบุล สภ.ช่องเม็ก
พ.ต.ท. นิพนธ์ อนิทรก าแหง ภ.จว.อบุล สภ.ช่องเม็ก
พ.ต.ต. โกศล ยะฮาด ภ.จว.อบุล สภ.ช่องเม็ก



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ต. ส าราญ เคหารมย์ ภ.จว.อบุล สภ.ช่องเม็ก
ร.ต.ท. เมธา แกว้โสภา ภ.จว.อบุล สภ.ช่องเม็ก
ร.ต.ท. โสภณ วรีะพนัธ์ ภ.จว.อบุล สภ.ช่องเม็ก
ร.ต.ท. เศรษฐพงษ์ แน่นอดุร ภ.จว.อบุล สภ.ช่องเม็ก
ร.ต.ท. เฉวยีง โสภะสุนทร ภ.จว.อบุล สภ.ช่องเม็ก
ร.ต.ท. สวา่งศักด์ิ เพชรกอง ภ.จว.อบุล สภ.ช่องเม็ก
ร.ต.ท. จรูญ ชาลีเอน่ ภ.จว.อบุล สภ.ช่องเม็ก
ร.ต.ท. สุวรรณ์ แผลงงาม ภ.จว.อบุล สภ.ช่องเม็ก
ร.ต.ท. กรีติ เหมิศรีชาติ ภ.จว.อบุล สภ.ช่องเม็ก
ร.ต.ท. สกลุชาติ สาระภกัดี ภ.จว.อบุล สภ.ช่องเม็ก
ร.ต.ท. ธรีะพงษ์ พลวงศ์ ภ.จว.อบุล สภ.ช่องเม็ก
ร.ต.ท. เฉลิมชัย บุตรสุวรรณ์ ภ.จว.อบุล สภ.ช่องเม็ก
ร.ต.ท. สุขสันต์ คิรีเขยีว ภ.จว.อบุล สภ.ช่องเม็ก
ร.ต.ต. สงวน ทองทา ภ.จว.อบุล สภ.ช่องเม็ก
ร.ต.ต. สุรศักด์ิ วงษาเกษ ภ.จว.อบุล สภ.ช่องเม็ก
ร.ต.ต. บุญช่วย มาธงไชย ภ.จว.อบุล สภ.ช่องเม็ก
ร.ต.ต. สามารถ เต่าเล็ก ภ.จว.อบุล สภ.ช่องเม็ก
ด.ต. อมัพร พนัธุ์ดวง ภ.จว.อบุล สภ.ช่องเม็ก
ด.ต. สรวชิญ์ บุญครอง ภ.จว.อบุล สภ.ช่องเม็ก
ด.ต. รักเกยีรติ พละพงศ์ ภ.จว.อบุล สภ.ช่องเม็ก
ด.ต. วเิชียร จนัทร์ทอง ภ.จว.อบุล สภ.ช่องเม็ก
ด.ต. ผดุงกติย์ แกว้ใส ภ.จว.อบุล สภ.ช่องเม็ก
ด.ต. รัชพล ประดับศรี ภ.จว.อบุล สภ.ช่องเม็ก
ด.ต. สงวน โสดา ภ.จว.อบุล สภ.ช่องเม็ก
ด.ต. ศุภวฒิุ มีมาก ภ.จว.อบุล สภ.ช่องเม็ก
ด.ต. เล็ก โพธิ์ลอง ภ.จว.อบุล สภ.ช่องเม็ก
ด.ต. พนิิจ ชัยสามารถ ภ.จว.อบุล สภ.ช่องเม็ก
ด.ต. พติรพบิูล พลูดี ภ.จว.อบุล สภ.ช่องเม็ก
ด.ต. อทุัย บุญกอง ภ.จว.อบุล สภ.ช่องเม็ก
ด.ต. เดชพนัธุ์ แสงกล้าวโิรจน์ ภ.จว.อบุล สภ.ช่องเม็ก
ด.ต. สุดเขตต์ แกน่แกว้ ภ.จว.อบุล สภ.ช่องเม็ก
ด.ต. สัมพนัธ์ อยู่เจริญ ภ.จว.อบุล สภ.ช่องเม็ก
ด.ต. สมาน สิงหค์ า ภ.จว.อบุล สภ.ช่องเม็ก
ด.ต. ทศพล นวลงาม ภ.จว.อบุล สภ.ช่องเม็ก
ด.ต. ชนะปัญญายงค์ แสนณรงค์ ภ.จว.อบุล สภ.ช่องเม็ก
ด.ต. อดิวฒัน์ ลาสา ภ.จว.อบุล สภ.ช่องเม็ก
ด.ต. ประดิษฐ์ สมสอน ภ.จว.อบุล สภ.ช่องเม็ก
ด.ต. เพทาย ปริโยทัย ภ.จว.อบุล สภ.ช่องเม็ก
จ.ส.ต. สุวทิย์ ทองทับ ภ.จว.อบุล สภ.ช่องเม็ก
จ.ส.ต. เกยีรตินภา เกนสาครู ภ.จว.อบุล สภ.ช่องเม็ก



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง จ.ส.ต. ชาญชัย สายสี ภ.จว.อบุล สภ.ช่องเม็ก
ส.ต.อ. โกศล โพธิ์ชัย ภ.จว.อบุล สภ.ช่องเม็ก
ส.ต.อ. สามารถ แกว้ปลา ภ.จว.อบุล สภ.ช่องเม็ก
ส.ต.ต. อฐัพล เทวราช ภ.จว.อบุล สภ.ช่องเม็ก
พ.ต.อ. ธนาพล มีชัย ภ.จว.อบุล สภ.น้ ายนื
พ.ต.อ. ธนารักษ์ แกว้สนิท ภ.จว.อบุล สภ.น้ ายนื
พ.ต.ท. ชาญยทุธ เวชชศาสตร์ ภ.จว.อบุล สภ.น้ ายนื
พ.ต.ท. ธญัสิษฐ์ บัวพนัธุ์ ภ.จว.อบุล สภ.น้ ายนื
พ.ต.ท. นพสรัญ อาจสัญจร ภ.จว.อบุล สภ.น้ ายนื
พ.ต.ท. สมภพ ศรีแกว้ใส ภ.จว.อบุล สภ.น้ ายนื
พ.ต.ท. บรรพต ธรรมมา ภ.จว.อบุล สภ.น้ ายนื
พ.ต.ต. ศรชัย พนิิจมนตรี ภ.จว.อบุล สภ.น้ ายนื
ร.ต.ท. อทุัย นักล าทอง ภ.จว.อบุล สภ.น้ ายนื
ร.ต.ท. นิธวฒัน์ สองสี ภ.จว.อบุล สภ.น้ ายนื
ร.ต.ท. เอกนรินทร์ มณีภาค ภ.จว.อบุล สภ.น้ ายนื
ร.ต.ท. ชัยพฒัน์ ดวงโสมา ภ.จว.อบุล สภ.น้ ายนื
ร.ต.ท. บุญเพง็ เลนท ามี ภ.จว.อบุล สภ.น้ ายนื
ร.ต.ท. มนตรี บัวพนัธ์ ภ.จว.อบุล สภ.น้ ายนื
ร.ต.ท. ถาวร พลสิมมา ภ.จว.อบุล สภ.น้ ายนื
ร.ต.ท. สนอง กลยาณีย์ ภ.จว.อบุล สภ.น้ ายนื
ร.ต.ท. ธรีะรัชต์ บุญเจริญ ภ.จว.อบุล สภ.น้ ายนื
ร.ต.ท. บรรจง ธรรมประเสริฐ ภ.จว.อบุล สภ.น้ ายนื
ร.ต.ท. ฉตัรชัย ดุจดา ภ.จว.อบุล สภ.น้ ายนื
ร.ต.ท. สิทธชิัย ดอกดวง ภ.จว.อบุล สภ.น้ ายนื
ร.ต.ท. สมพร ภธูา ภ.จว.อบุล สภ.น้ ายนื
ร.ต.ท. ประจกัษ์ จ านงค์สัตย์ ภ.จว.อบุล สภ.น้ ายนื
ร.ต.ท. พาณิชย์ ไชยชาญรมย์ ภ.จว.อบุล สภ.น้ ายนื
ร.ต.ท. อดุมศักด์ิ สัตนาโด ภ.จว.อบุล สภ.น้ ายนื
ร.ต.ท. ทองสุข ตาสี ภ.จว.อบุล สภ.น้ ายนื
ร.ต.ท. ปรีชา สมบัติ ภ.จว.อบุล สภ.น้ ายนื
ร.ต.ท. เฉลิมเกยีรติ กติติพทิยานนต์ ภ.จว.อบุล สภ.น้ ายนื
ร.ต.ต. จ ารูญ กลางถิ่น ภ.จว.อบุล สภ.น้ ายนื
ร.ต.ต. บุญฤทธิ์เดช พาโคตร ภ.จว.อบุล สภ.น้ ายนื
ร.ต.ต. สุนทร ค าผา ภ.จว.อบุล สภ.น้ ายนื
ด.ต. ไพศาล มูลชาติ ภ.จว.อบุล สภ.น้ ายนื
ร.ต.ต. อทุร สินปรุ ภ.จว.อบุล สภ.น้ ายนื
ร.ต.ต. โอภาส ภริมยร์าช ภ.จว.อบุล สภ.น้ ายนื
ด.ต. ธรีะเดช แกว้ทอง ภ.จว.อบุล สภ.น้ ายนื
ด.ต. สุดใจ ศรีดาเรือน ภ.จว.อบุล สภ.น้ ายนื
ด.ต. ชาคริต ไชยขนัตรี ภ.จว.อบุล สภ.น้ ายนื



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. พริิยะสิริ แสงจนัทร์ ภ.จว.อบุล สภ.น้ ายนื
ด.ต. สาคร ศรชัย ภ.จว.อบุล สภ.น้ ายนื
ด.ต. นิมิต มวยหมัน่ ภ.จว.อบุล สภ.น้ ายนื
ด.ต. มนตรี แสงสุข ภ.จว.อบุล สภ.น้ ายนื
ด.ต. สุทัศน์ ศิลาชัย ภ.จว.อบุล สภ.น้ ายนื
ด.ต. สุขสันต์ พลเกิ้น ภ.จว.อบุล สภ.น้ ายนื
ด.ต. สมชาย นามลี ภ.จว.อบุล สภ.น้ ายนื
ด.ต. อทิธเิชษฐ์ พมิพลิา ภ.จว.อบุล สภ.น้ ายนื
ด.ต. รุ่งรัตน์ จรัญจล ภ.จว.อบุล สภ.น้ ายนื
ด.ต. สราวฒิุ แกน่นาค า ภ.จว.อบุล สภ.น้ ายนื
ด.ต. โนประกรณ์ สีท ามา ภ.จว.อบุล สภ.น้ ายนื
ด.ต. ศรชัย โยธาวงศ์ ภ.จว.อบุล สภ.น้ ายนื
ด.ต. มนพ อนิทจนัทร์ ภ.จว.อบุล สภ.น้ ายนื
ด.ต. ไพบูรณ์ สมพร ภ.จว.อบุล สภ.น้ ายนื
ด.ต. ศุภกฤต โง้นแดง ภ.จว.อบุล สภ.น้ ายนื
ด.ต. วราวฒิุ ทองเนตร ภ.จว.อบุล สภ.น้ ายนื
ด.ต. เฉลิมพล กอชารี ภ.จว.อบุล สภ.น้ ายนื
ด.ต. สมศักด์ิ สร้างพล ภ.จว.อบุล สภ.น้ ายนื
ด.ต. สืบตระกลู สอนภกัดี ภ.จว.อบุล สภ.น้ ายนื
ด.ต. อธพิงษ์ เดชะค าภู ภ.จว.อบุล สภ.น้ ายนื
ด.ต. อภเิชษฐ์ พรมสวา่ง ภ.จว.อบุล สภ.น้ ายนื
ด.ต. แหลมทอง ไชยสิงห์ ภ.จว.อบุล สภ.น้ ายนื
ส.ต.อ. เสฎฐวฒิุ วงศ์ทองนัก ภ.จว.อบุล สภ.น้ ายนื
จ.ส.ต. ศราวธุ ศุภษร ภ.จว.อบุล สภ.น้ ายนื
จ.ส.ต. อศินัย อณุาพนัธ์ ภ.จว.อบุล สภ.น้ ายนื
ส.ต.อ. พรพพิฒัน์ แสงสวา่ง ภ.จว.อบุล สภ.น้ ายนื
ส.ต.อ. สมควร ผิวค า ภ.จว.อบุล สภ.น้ ายนื
ส.ต.ต. วนิัย พนัค าภา ภ.จว.อบุล สภ.น้ ายนื
ส.ต.ต. วรุจน์ ไชยเทพ ภ.จว.อบุล สภ.น้ ายนื
ส.ต.ต. นฤพนธ์ โชติสนธิ์ ภ.จว.อบุล สภ.น้ ายนื
ส.ต.ต. พเิชษฐ์ศักด์ิ รัตพนัธ์ ภ.จว.อบุล สภ.น้ ายนื
พ.ต.ท. รุ่งศักด์ิ ทองศรี ภ.จว.อบุล สภ.ทุง่ศรีอดุม
พ.ต.ท. พพิร รักมงคลตระกลู ภ.จว.อบุล สภ.ทุง่ศรีอดุม
พ.ต.ท. สมชาย ผ่องเมืองปัก ภ.จว.อบุล สภ.ทุง่ศรีอดุม
พ.ต.ท. ไชยยศ โพธพิมิพ์ ภ.จว.อบุล สภ.ทุง่ศรีอดุม
พ.ต.ท. สุวฒัน์ อนุวรรณ ภ.จว.อบุล สภ.ทุง่ศรีอดุม
พ.ต.ท. ชลชาสน์ โกฏศิรี ภ.จว.อบุล สภ.ทุง่ศรีอดุม
ร.ต.ท. บัวลี อนิทมาตย์ ภ.จว.อบุล สภ.ทุง่ศรีอดุม
ร.ต.ท. เรือง มะไลยเถา ภ.จว.อบุล สภ.ทุง่ศรีอดุม
ร.ต.ท. พชิัย สุดแสนยา ภ.จว.อบุล สภ.ทุง่ศรีอดุม



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. วเิชียร พรหมรัตน์ ภ.จว.อบุล สภ.ทุง่ศรีอดุม
ร.ต.ท. สมบัติ อนิทร์นอก ภ.จว.อบุล สภ.ทุง่ศรีอดุม
ร.ต.ท. โกมล ทองขาว ภ.จว.อบุล สภ.ทุง่ศรีอดุม
ร.ต.ท. สถาพร วงค์สวา ภ.จว.อบุล สภ.ทุง่ศรีอดุม
ร.ต.ท. ยทุธนา พนัธพ์งษ์ ภ.จว.อบุล สภ.ทุง่ศรีอดุม
ร.ต.ท. ชาญชัย กรมาปะเต ภ.จว.อบุล สภ.ทุง่ศรีอดุม
ร.ต.ท. ชัยพฤกษ์ ลักขนิติ ภ.จว.อบุล สภ.ทุง่ศรีอดุม
ร.ต.ท. ศิริเพชร ทองเกล้ียง ภ.จว.อบุล สภ.ทุง่ศรีอดุม
ร.ต.ท. มงคล บุญมาทน ภ.จว.อบุล สภ.ทุง่ศรีอดุม
ร.ต.ต. สมจติร ศิริพฒุ ภ.จว.อบุล สภ.ทุง่ศรีอดุม
ร.ต.ต. สุเทพ ไผ่กอ ภ.จว.อบุล สภ.ทุง่ศรีอดุม
ร.ต.ต. ถวลิ สุริยะวงศ์ ภ.จว.อบุล สภ.ทุง่ศรีอดุม
ด.ต. ประทานพร ทุมมากรณ์ ภ.จว.อบุล สภ.ทุง่ศรีอดุม
ด.ต. สุรัช สุขศิริ ภ.จว.อบุล สภ.ทุง่ศรีอดุม
ด.ต. ปิยะชน แกว้ศรี ภ.จว.อบุล สภ.ทุง่ศรีอดุม
ด.ต. อาจองค์ อาจเอี่ยม ภ.จว.อบุล สภ.ทุง่ศรีอดุม
ด.ต. พลูสวสัด์ิ พรมมาโฮม ภ.จว.อบุล สภ.ทุง่ศรีอดุม
ด.ต. โสรส ข าพมิาย ภ.จว.อบุล สภ.ทุง่ศรีอดุม
ด.ต. ทวศัีกด์ิ โทแหล่ง ภ.จว.อบุล สภ.ทุง่ศรีอดุม
ด.ต. สุริยนัต์ พมิพท์อง ภ.จว.อบุล สภ.ทุง่ศรีอดุม
ด.ต. สุรชาย นามมัน่ ภ.จว.อบุล สภ.ทุง่ศรีอดุม
ด.ต. วรายทุธ วรพมิพรั์ตน์ ภ.จว.อบุล สภ.ทุง่ศรีอดุม
ด.ต. แซ่ฮ่ง ยวุผล ภ.จว.อบุล สภ.ทุง่ศรีอดุม
ด.ต. วเิศษ พลิารัตน์ ภ.จว.อบุล สภ.ทุง่ศรีอดุม
ด.ต. ธนกฤต หาญอาษา ภ.จว.อบุล สภ.ทุง่ศรีอดุม
ด.ต. สุเมธ ศรีสันต์ ภ.จว.อบุล สภ.ทุง่ศรีอดุม
ด.ต. พทิักษ์ ทองแกว้ ภ.จว.อบุล สภ.ทุง่ศรีอดุม
จ.ส.ต.หญิง สุปรียา ขนัติวงษ์ ภ.จว.อบุล สภ.ทุง่ศรีอดุม
ส.ต.อ. วเิทศ ระวงัดี ภ.จว.อบุล สภ.ทุง่ศรีอดุม
ส.ต.อ. สมบัติ พลอาจทัน ภ.จว.อบุล สภ.ทุง่ศรีอดุม
ส.ต.ต. ฐากรู กะการดี ภ.จว.อบุล สภ.ทุง่ศรีอดุม
ส.ต.ต. ทรงฤทธิ์ เกณทวี ภ.จว.อบุล สภ.ทุง่ศรีอดุม
ส.ต.ต. ชัยณรงค์ ดาวไสย์ ภ.จว.อบุล สภ.ทุง่ศรีอดุม
ส.ต.ต. ศิลป์ชัย หาญเสนา ภ.จว.อบุล สภ.ทุง่ศรีอดุม
ส.ต.ต. เอกพล วงศ์ตะลา ภ.จว.อบุล สภ.ทุง่ศรีอดุม
พ.ต.ท. ณรงค์ ทองมัง่ ภ.จว.อบุล สภ.นาเยยี
พ.ต.ท. เชื้อชาติ เยาด า ภ.จว.อบุล สภ.นาเยยี
พ.ต.ท. ประนต หงษ์ทอง ภ.จว.อบุล สภ.นาเยยี
พ.ต.ท. เชียร์ชนะ กายแกว้ ภ.จว.อบุล สภ.นาเยยี
พ.ต.ท. สงวนศักด์ิ พทุธผิล ภ.จว.อบุล สภ.นาเยยี



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ต. สมพงษ์ ศรีสนาย ภ.จว.อบุล สภ.นาเยยี
ร.ต.อ. สุนทร พงษ์วเิศษ ภ.จว.อบุล สภ.นาเยยี
ร.ต.ท. วรัิตน์ รสจนัทร์ ภ.จว.อบุล สภ.นาเยยี
ร.ต.ท. มะโน ปานใจนาม ภ.จว.อบุล สภ.นาเยยี
ร.ต.ท. วจิารณ์ สายป้อง ภ.จว.อบุล สภ.นาเยยี
ร.ต.ท. ณัฐกติต์ิ พมิพพ์งษ์ ภ.จว.อบุล สภ.นาเยยี
ร.ต.ท. วชิัย รุ่งเรือง ภ.จว.อบุล สภ.นาเยยี
ร.ต.ท. ประยรู บุญวไิล ภ.จว.อบุล สภ.นาเยยี
ร.ต.ท. ประนงค์ ไชยศาสตร์ ภ.จว.อบุล สภ.นาเยยี
ร.ต.ท. สุภนิ ปะนิทานัง ภ.จว.อบุล สภ.นาเยยี
ร.ต.ท. วนิิตย์ มาสุข ภ.จว.อบุล สภ.นาเยยี
ร.ต.ท. เกยีรติศักด์ิ ไชยสงคราม ภ.จว.อบุล สภ.นาเยยี
ร.ต.ท. โกศล วรรณสวสัด์ิ ภ.จว.อบุล สภ.นาเยยี
ร.ต.ท. วจิติร ดาวเรือง ภ.จว.อบุล สภ.นาเยยี
ร.ต.ท. วภิาส ทองจนัทร์ ภ.จว.อบุล สภ.นาเยยี
ร.ต.ต. พรศักด์ิ ศรีเชื้อ ภ.จว.อบุล สภ.นาเยยี
ร.ต.ต. เอกราช อนิญาพงษ์ ภ.จว.อบุล สภ.นาเยยี
ร.ต.ต. ดุสิต หนูพรหม ภ.จว.อบุล สภ.นาเยยี
ร.ต.ต. วรีะ วงษ์ดี ภ.จว.อบุล สภ.นาเยยี
ร.ต.ต. สมชัย แสงภารา ภ.จว.อบุล สภ.นาเยยี
ด.ต. จรูญรักษ์ เหล่าฤทธิ์ ภ.จว.อบุล สภ.นาเยยี
ด.ต. ศุภพล สายสมยา ภ.จว.อบุล สภ.นาเยยี
ด.ต. เสถยีร ผลาชิต ภ.จว.อบุล สภ.นาเยยี
ด.ต. ปิยะพงษ์ ประสานศรี ภ.จว.อบุล สภ.นาเยยี
ด.ต. สมชาย ช่วยสุข ภ.จว.อบุล สภ.นาเยยี
ด.ต. ทินกร ชาปะวงั ภ.จว.อบุล สภ.นาเยยี
ด.ต. อดุร ขนุค าแหง ภ.จว.อบุล สภ.นาเยยี
ด.ต. ประคองศักด์ิ ปัสสา ภ.จว.อบุล สภ.นาเยยี
ด.ต. กติติทัช ศรประสิทธิ์ ภ.จว.อบุล สภ.นาเยยี
ด.ต. สุพนัธ์ หนูสวสัด์ิ ภ.จว.อบุล สภ.นาเยยี
ด.ต. ค าเหล็ก คณาพนัธ์ ภ.จว.อบุล สภ.นาเยยี
ด.ต. เฉลียว ลาประวติั ภ.จว.อบุล สภ.นาเยยี
ด.ต. รุ่งระวี เดชะค าภู ภ.จว.อบุล สภ.นาเยยี
ด.ต. วชัรา สายเสมา ภ.จว.อบุล สภ.นาเยยี
ด.ต. ยทุธพงษ์ เภตรา ภ.จว.อบุล สภ.นาเยยี
ด.ต. นิพนธ์ กล่ินหอม ภ.จว.อบุล สภ.นาเยยี
ด.ต. โกมล ดุมนิล ภ.จว.อบุล สภ.นาเยยี
ด.ต. สุรชัย กานัง ภ.จว.อบุล สภ.นาเยยี
ด.ต. สายณั โพธทิัศน์ ภ.จว.อบุล สภ.นาเยยี
ด.ต. ณรงค์ชัยวรธน พวงเพชร ภ.จว.อบุล สภ.นาเยยี



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ธนเดช พชิัยช่วง ภ.จว.อบุล สภ.นาเยยี
ด.ต. จรีะวฒัน์ สุจริต ภ.จว.อบุล สภ.นาเยยี
จ.ส.ต. วรีะพงษ์ ปาสาบุตร ภ.จว.อบุล สภ.นาเยยี
จ.ส.ต. ประสิทธิ์ ลาภเรือง ภ.จว.อบุล สภ.นาเยยี
ส.ต.อ. อาทร แกน่จนัทร์ ภ.จว.อบุล สภ.นาเยยี
ส.ต.ต. สุรวทิย์ พรมพลิา ภ.จว.อบุล สภ.นาเยยี
พ.ต.อ. สถาพร เอมโอษฐ์ ภ.จว.อบุล กองก ากบัการสืบสวน
พ.ต.ท. สุเทพ บุญวไิล ภ.จว.อบุล กองก ากบัการสืบสวน
พ.ต.ท. อคัรพล รัศมี ภ.จว.อบุล กองก ากบัการสืบสวน
พ.ต.ท. ศุภกร ปะนิทานัง ภ.จว.อบุล กองก ากบัการสืบสวน
พ.ต.ท. ทศพร เส็งเรียบ ภ.จว.อบุล กองก ากบัการสืบสวน
พ.ต.ท. ณัฐพล ประทีปทอง ภ.จว.อบุล กองก ากบัการสืบสวน
ร.ต.อ. บิลศักด์ิ ชัยผา ภ.จว.อบุล กองก ากบัการสืบสวน
ร.ต.อ. ณัฐวฒิุ นางาม ภ.จว.อบุล กองก ากบัการสืบสวน
ร.ต.ต. ทวศัีกด์ิ แดงงาม ภ.จว.อบุล กองก ากบัการสืบสวน
ร.ต.ต. สิทธพิงษ์ พาดี ภ.จว.อบุล กองก ากบัการสืบสวน
ร.ต.ท. ทศพล สุนาวงศ์ ภ.จว.อบุล กองก ากบัการสืบสวน
ร.ต.ท. ณภทัร แป้นพทุธา ภ.จว.อบุล กองก ากบัการสืบสวน
ร.ต.ต. วรีะศักด์ิ นิคมรักษ์ ภ.จว.อบุล กองก ากบัการสืบสวน
ร.ต.ต. ประเสริฐ เถาถวลิ ภ.จว.อบุล กองก ากบัการสืบสวน
ร.ต.ท. ชัยชาญ ชันบุ ภ.จว.อบุล กองก ากบัการสืบสวน
ร.ต.ท. ปรีชา วงศ์เจริญ ภ.จว.อบุล กองก ากบัการสืบสวน
ร.ต.ท. ไพโรจน์ วงัรัตนาศิริกลุ ภ.จว.อบุล กองก ากบัการสืบสวน
ร.ต.ท. โกมินทร์ หนูจนัทร์ ภ.จว.อบุล กองก ากบัการสืบสวน
ร.ต.ท. ทองอนิทร์ มาตยน์อก ภ.จว.อบุล กองก ากบัการสืบสวน
ร.ต.ท. โสภณ หรุ่นนุพนัธ์ ภ.จว.อบุล กองก ากบัการสืบสวน
ร.ต.ต. ณัฐ ประตา ภ.จว.อบุล กองก ากบัการสืบสวน
ด.ต. บรรลือศักด์ิ พงษ์โสภา ภ.จว.อบ กองก ากบัการสืบสวน
ด.ต. สวาท ผิวออ่น ภ.จว.อบ. กองก ากบัการสืบสวน
ด.ต. อมรเทพ สุวรรณกฎู ภ.จว.อบุล กองก ากบัการสืบสวน
ด.ต. ทรงภพ วนัสี ภ.จว.อบุล กองก ากบัการสืบสวน
ด.ต. นราธปิ วงษ์ชารี ภ.จว.อบุล กองก ากบัการสืบสวน
ด.ต. ชิดชัย ออ่นแซม ภ.จว.อบ ผบ.หมูฯ่ กก.สส.ภ.จว.อบ
ด.ต. กฤตภาส สายไพศรี ภ.จว.อบ ผบ.หมู ่กก.สส.
ด.ต. สุนันท์ สายบุญ ภ.จว.อบ ผบ.หมู ่กก.สส.
ด.ต. โอภาส รูปแกะ ภ.จว.อบุล กองก ากบัการสืบสวน
ด.ต. อานุภาพ อรุณสวา่งล้ า ภ.จว.อบุล กองก ากบัการสืบสวน
ด.ต. กมล พวงเงิน ภ.จว.อบุล กองก ากบัการสืบสวน
ด.ต. มงคล  หมายดี ภ.จว.อบุล กองก ากบัการสืบสวน
ด.ต.(ญ) จริารัตน์ สุยะลา ภ.จว.อบุล กองก ากบัการสืบสวน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สุนทร เอกพนัธ์ ภ.จว.อบุล กองก ากบัการสืบสวน
ด.ต. อคัรวฒัน์ ธนันต์พฒัน์ ภ.จว.อบุล กองก ากบัการสืบสวน
ด.ต. สุเมธ ถนอมใจ ภ.จว.อบุล กองก ากบัการสืบสวน
จ.ส.ต. จตุพล พฒุตาลดง ภ.จว.อบุล กองก ากบัการสืบสวน
จ.ส.ต. วศิรุต เพช็ร์ภา ภ.จว.อบุล กองก ากบัการสืบสวน
จ.ส.ต. ถาวร แสงมุข ภ.จว.อบุล กองก ากบัการสืบสวน
ส.ต.อ. สิรภพ วงมาเกษ ภ.จว.อบุล กองก ากบัการสืบสวน
ส.ต.อ. เดชาณัฎฐ์ ตัณศิประพนัธ์ ภ.จว.อบุล กองก ากบัการสืบสวน
ด.ต. วชัรพล กองแกว้ ภ.จว.อบุล กองก ากบัการสืบสวน
ด.ต. สุพรชัย ค าผุย ภ.จว.อบุล กองก ากบัการสืบสวน
ด.ต. กมล ศิริสวสัด์ิ ภ.จว.อบ. กก.สส.ภ.จว.อบ.
พ.ต.ท. เศกสรรค์ สินปรุ ภ.จว.อบ. กก.สส.ภ.จว.อบ.
ส.ต.อ. ณัฐพงษ์ สุพร ภ.จว.อบุล กองก ากบัการสืบสวน
ส.ต.ต. เฉลิมเกยีรติ ศรีสวสัด์ิ ภ.จว.อบุล กองก ากบัการสืบสวน
ส.ต.ต. มณูปกรณ์ ใจภกัดี ภ.จว.อบุล กองก ากบัการสืบสวน
ส.ต.ต. วทิยา ธรรมโรจน์ ภ.จว.อบุล กองก ากบัการสืบสวน
ส.ต.ต. ณัฐภวูภพ วนัทองพลูศิริ ภ.จว.อบุล กองก ากบัการสืบสวน
ส.ต.ต. พงศธร พาหรม ภ.จว.อบุล กองก ากบัการสืบสวน
ส.ต.ต. ธนิตชัย สินเติม ภ.จว.อบุล กองก ากบัการสืบสวน
ส.ต.ต. ไกรพล กญัญพนัธ์ ภ.จว.อบุล กองก ากบัการสืบสวน
ส.ต.ต. บัณฑิต สะเดา ภ.จว.อบุล กองก ากบัการสืบสวน
ส.ต.ต. คณา สิงหสุ์วรรณ ภ.จว.อบุล กองก ากบัการสืบสวน
ด.ต.(ญ) พฒัน์ศยา ปรีชากติติกรณ์ ภ.จว.อบุล กองก ากบัการสืบสวน
ด.ต. อนุชา ค าเหลือ ภ.จว.อบุล กองก ากบัการสืบสวน
ด.ต. ธวชัชัย ดวงแกว้ ภ.จว.อบุล กองก ากบัการสืบสวน
ด.ต. อคัรเดช ปัดการระสูง ภ.จว.อบุล กองก ากบัการสืบสวน
ส.ต.ต. ธเนศธ์ เลิศรังษี ภ.จว.อบุล กองก ากบัการสืบสวน
พ.ต.ต. ธวชัชัย ประพนัธมิตร ภ.จว.อบุล กองก ากบัการสืบสวน
ร.ต.อ. ดลระวี ศรีวฒันานนท์ ภ.จว.อบุล กองก ากบัการสืบสวน
ร.ต.ท.(ญ) เบญญพฒัน์ มงคลกาล ภ.จว.อบุล กองก ากบัการสืบสวน
ด.ต. มงคล สุขเลิศ ภ.จว.อบุล กองก ากบัการสืบสวน
ด.ต. ญาณวรุตน์ พืน้แสน ภ.จว.อบุล กองก ากบัการสืบสวน
ด.ต. ปุณญฤทธิ์ ขยนัไทย ภ.จว.อบุล กองก ากบัการสืบสวน
ด.ต. จกัรชัย พรมโยธนิ ภ.จว.อบุล กองก ากบัการสืบสวน
ด.ต. สุริยะ ค างาม ภ.จว.อบุล กองก ากบัการสืบสวน
ด.ต. ผดุง บุตรสาร ภ.จว.อบุล กองก ากบัการสืบสวน
ด.ต. วรมิน บรรพตพทิักษ์ ภ.จว.อบุล กองก ากบัการสืบสวน
ร.ต.ท. พมิาน ศรีภกัดี ภ.จว.อบุล กองก ากบัการสืบสวน
ร.ต.ท. อศัวนิ กณัหา ภ.จว.อบุล กองก ากบัการสืบสวน
ร.ต.ท. สมบัติ เกษไธสง ภ.จว.อบุล กองก ากบัการสืบสวน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. ชูชาติ ราชชาลี ภ.จว.อบุล กองก ากบัการสืบสวน
ด.ต. สิทธพิร จติจนัทร์ ภ.จว.อบุล กองก ากบัการสืบสวน
ด.ต. ปัญญา รสช่าง ภ.จว.อบุล กองก ากบัการสืบสวน
ด.ต. เอกณรงค์ มาระบุตร ภ.จว.อบุล กองก ากบัการสืบสวน
ด.ต. จกัรี แกว้สุข ภ.จว.อบุล กองก ากบัการสืบสวน
ด.ต. ชิษณุพงษ์ การนา ภ.จว.อบุล กองก ากบัการสืบสวน
ด.ต. บุญศิลป์ จนัทร์ภงูา ภ.จว.อบุล กองก ากบัการสืบสวน
ด.ต. กมลชัย สุวรรณกฎู ภ.จว.อบุล กองก ากบัการสืบสวน
ด.ต. สมศักด์ิ บุตรดี ภ.จว.อบุล กองก ากบัการสืบสวน
ด.ต. ประพนัธ์ พนูผล ภ.จว.อบุล กองก ากบัการสืบสวน
ด.ต. วรัิตน์ ชาญสมร ภ.จว.อบุล กองก ากบัการสืบสวน
พ.ต.ท. ปรัชญนันท์ ปิยทัศนกลุ ภ.จว.อบุล สภ.นาตาล
พ.ต.ท. ถนอม ศิริโรจน์ธนสาร ภ.จว.อบุล สภ.นาตาล
พ.ต.ท. พสุิทธิ์ กลุโชติ ภ.จว.อบุล สภ.นาตาล
ร.ต.อ. วฒันศักด์ิ บุตรโคตร ภ.จว.อบุล สภ.นาตาล
ร.ต.ท. สุทธนู นาป่ง ภ.จว.อบุล สภ.นาตาล
ร.ต.ท. เผด็จ อนิมะโรง ภ.จว.อบุล สภ.นาตาล
ร.ต.ท. อทุัย ค าแน่น ภ.จว.อบุล สภ.นาตาล
ร.ต.ท. วรีะศักด์ิ ค้าคล่อง ภ.จว.อบุล สภ.นาตาล
ร.ต.ท. มงคลชัย ทาใบศรี ภ.จว.อบุล สภ.นาตาล
ร.ต.ท. ภทัรวฒิุ พุย้น้อย ภ.จว.อบุล สภ.นาตาล
ร.ต.ท. ปรวฒัน์ เสียงใหญ่ ภ.จว.อบุล สภ.นาตาล
ร.ต.ท. โชคทวี เพง็จนัทร์ ภ.จว.อบุล สภ.นาตาล
ร.ต.ท. เอกภาพ ภาพนัธ์ ภ.จว.อบุล สภ.นาตาล
ร.ต.ท. ราชันชัย ค าชัย ภ.จว.อบุล สภ.นาตาล
ร.ต.ท. ไค้ ช านาญพล ภ.จว.อบุล สภ.นาตาล
ร.ต.ท. สมพงษ์ โพธสิาร ภ.จว.อบุล ปฏบิัติราชการ สภ.นาตาล
ด.ต. สมเดช เยา่ยวน ภ.จว.อบุล สภ.นาตาล
ด.ต. อสิระ อทุุม ภ.จว.อบุล สภ.นาตาล
ด.ต. ปัญญาวฒิุ สันตะพนัธ์ ภ.จว.อบุล สภ.นาตาล
ด.ต. ชัยศักด์ิ ภมูิลาวลัย์ ภ.จว.อบุล สภ.นาตาล
ด.ต. วรัิต อิ่มใจ ภ.จว.อบุล สภ.นาตาล
ด.ต. อ านาจ พมิพว์งศ์ ภ.จว.อบุล สภ.นาตาล
ด.ต. ประพาส เมืองแสน ภ.จว.อบุล สภ.นาตาล
ด.ต. อเุทณ ไกยพนัธ์ ภ.จว.อบุล สภ.นาตาล
ด.ต. อรุุพงษ์ แสงหวัช้าง ภ.จว.อบุล สภ.นาตาล
ด.ต. อภชิาต วรรณธาดา ภ.จว.อบุล สภ.นาตาล
ด.ต. สัมฤทธิ์ ศรีวเิศษ ภ.จว.อบุล สภ.นาตาล
ด.ต. อเนก เพง็พล ภ.จว.อบุล สภ.นาตาล
ด.ต. มานิตร์ ทิพระษาหาร ภ.จว.อบุล สภ.นาตาล



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สมบัติ ขนับุตรศรี ภ.จว.อบุล สภ.นาตาล
ด.ต. ไพโรจน์ เขา้น้อย ภ.จว.อบุล สภ.นาตาล
ด.ต. แสงจนัทร์ ภสูมนึก ภ.จว.อบุล สภ.นาตาล
ส.ต.อ. ชนะ ดีเลิศ ภ.จว.อบุล สภ.นาตาล
ส.ต.ต. อทิธพิล ตุ้งประโคน ภ.จว.อบุล สภ.นาตาล
ส.ต.ต. กติติพงษ์ ลักขนัติ ภ.จว.อบุล สภ.นาตาล
พ.ต.อ. สุธร์ี   เศรษฐวงศ์ ภ.จว.อบุล สภ.นาจะหลวย
พ.ต.อ. อนุศาสตร์ ทองเพิม่ ภ.จว.อบุล สภ.นาจะหลวย
พ.ต.ท. บุรภชั บุรีภกัดี ภ.จว.อบุล สภ.นาจะหลวย
พ.ต.ท. กล้า ถอืคุณ ภ.จว.อบุล สภ.นาจะหลวย
พ.ต.ท. สุกฤษณ์ สัณฑมาศ ภ.จว.อบุล สภ.นาจะหลวย
พ.ต.ท. โชติพสุิทธิ์ วสุิทธิ์เมธากร ภ.จว.อบุล สภ.นาจะหลวย
พ.ต.ต. เดชศักด์ิ ผลพนัธ์ ภ.จว.อบุล สภ.นาจะหลวย
ร.ต.ท. ศุภณัฐ ศุภสุข ภ.จว.อบุล สภ.นาจะหลวย
ร.ต.ท. บุญธรรม จนัทร์ชนะ ภ.จว.อบุล สภ.นาจะหลวย
ร.ต.ท. ธงไทย นามวา ภ.จว.อบุล สภ.นาจะหลวย
ร.ต.ท. ประยงค์ แกว้ดวงงาม ภ.จว.อบุล สภ.นาจะหลวย
ร.ต.ท. สิทธพิงษ์ ผลบุบผา ภ.จว.อบุล สภ.นาจะหลวย
ร.ต.ท. สุธศัิกด์ิ ศิริโท ภ.จว.อบุล สภ.นาจะหลวย
ร.ต.ท. อคัรพล ชื่นตา ภ.จว.อบุล สภ.นาจะหลวย
ร.ต.ท. ประการ สุทธแิพทย์ ภ.จว.อบุล สภ.นาจะหลวย
ร.ต.ท. วฒิุนันท์ เจนประโคน ภ.จว.อบุล สภ.นาจะหลวย
ร.ต.ท. กฤตภาส นิพขนัธุ์ ภ.จว.อบุล สภ.นาจะหลวย
ร.ต.ท. กติติ วสีิปัตน์ ภ.จว.อบุล สภ.นาจะหลวย
ร.ต.ท. วทิยา โพรัง ภ.จว.อบุล สภ.นาจะหลวย
ร.ต.ท. ววิฒัน์ วงษ์งาม ภ.จว.อบุล สภ.นาจะหลวย
ร.ต.ท. ก าพล ส ารองพนัธ์ ภ.จว.อบุล สภ.นาจะหลวย
ร.ต.ท. สมัย สงสาร ภ.จว.อบุล สภ.นาจะหลวย
ร.ต.ท. อนุวฒัน์ ปิน่โพธิ์ ภ.จว.อบุล สภ.นาจะหลวย
ร.ต.ท. สมคิด สิทธคิ าทับ ภ.จว.อบุล สภ.นาจะหลวย
ร.ต.ท. ปรีชา ฝ่ายสัจจา ภ.จว.อบุล สภ.นาจะหลวย
ร.ต.ท. ธนะพร ปิติการ ภ.จว.อบุล สภ.นาจะหลวย
ร.ต.ท. ประทีป สีหาวงษา ภ.จว.อบุล สภ.นาจะหลวย
ร.ต.ท. ส าราญ แมตหา้ ภ.จว.อบุล สภ.นาจะหลวย
ร.ต.ท. ประศักด์ิ ไมล์โพธิ์ ภ.จว.อบุล สภ.นาจะหลวย
ร.ต.ท. รุ่งโรจน์ อารมยเ์พยีร ภ.จว.อบุล สภ.นาจะหลวย
ร.ต.ท. สุดใจ จนัทร์นิโฮม ภ.จว.อบุล สภ.นาจะหลวย
ร.ต.ท. สุรพงศ์ สุวรรณกาล ภ.จว.อบุล สภ.นาจะหลวย
ร.ต.ท. พทุธโก จนัทร์อร่าม ภ.จว.อบุล สภ.นาจะหลวย
ร.ต.ท. แสง พฒุพมิพ์ ภ.จว.อบุล สภ.นาจะหลวย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. บุญเหลือ ประจนัตะเสน ภ.จว.อบุล สภ.นาจะหลวย
ร.ต.ต. อดิศักด์ิ ภติูยา ภ.จว.อบุล สภ.นาจะหลวย
ร.ต.ต. ค าผอง นครแกว้ ภ.จว.อบุล สภ.นาจะหลวย
ร.ต.ต. อติคุณ ส าราญสุข ภ.จว.อบุล สภ.นาจะหลวย
ร.ต.ต. บุญครอง ร่มร่ืน ภ.จว.อบุล สภ.นาจะหลวย
ร.ต.ต. ศักด์ิดา หงษ์แรง ภ.จว.อบุล สภ.นาจะหลวย
ร.ต.ต. วรีะศักด์ิ ดอกไม้แกว้ ภ.จว.อบุล สภ.นาจะหลวย
ร.ต.ต. ส าราญ สอนศรี ภ.จว.อบุล สภ.นาจะหลวย
ร.ต.ต. อ านวย จนัทะ ภ.จว.อบุล สภ.นาจะหลวย
ด.ต. ธงชัย แหมไธสง ภ.จว.อบุล สภ.นาจะหลวย
ด.ต. ทวศัีกด์ิ นันอมุาลี ภ.จว.อบุล สภ.นาจะหลวย
ด.ต. วสัินต์ พรมศร ภ.จว.อบุล สภ.นาจะหลวย
ด.ต. บุญรักษ์ พรมโลก ภ.จว.อบุล สภ.นาจะหลวย
ด.ต. นิติรัฐ ไกรปราบ ภ.จว.อบุล สภ.นาจะหลวย
ด.ต. ไพทูล ภาษาพรม ภ.จว.อบุล สภ.นาจะหลวย
ด.ต. มงกฎุ ไชยรส ภ.จว.อบุล สภ.นาจะหลวย
ด.ต. ไพวลัย์ กนัหารัตน์ ภ.จว.อบุล สภ.นาจะหลวย
ด.ต. ไพฑูลย์ วงศ์ละกลุ ภ.จว.อบุล สภ.นาจะหลวย
ด.ต. ณัฏฐพชัร์ เอี่ยมหนู ภ.จว.อบุล สภ.นาจะหลวย
ด.ต. ภมูิวศิิษฏ์ ขาวเครือ ภ.จว.อบุล สภ.นาจะหลวย
ด.ต. ลิขติ จติรประเสริฐ ภ.จว.อบุล สภ.นาจะหลวย
ด.ต. นันทพงศ์ ขาวเครือ ภ.จว.อบุล สภ.นาจะหลวย
ด.ต. นาวนิ บัวสะอาด ภ.จว.อบุล สภ.นาจะหลวย
ด.ต. สันติ อทุิลักษณ์ ภ.จว.อบุล สภ.นาจะหลวย
ด.ต. อทิธฤิทธิ์ โททัย ภ.จว.อบุล สภ.นาจะหลวย
ส.ต.ต. วทิวฒัน์ วงศ์สวา ภ.จว.อบุล สภ.นาจะหลวย
ส.ต.ต. จริะวฒัน์ การะเกษ ภ.จว.อบุล สภ.นาจะหลวย
ส.ต.ต. กฤษฎา บุญอาจ ภ.จว.อบุล สภ.นาจะหลวย
พ.ต.ท. กฤษฎา สุขสวสัด์ิ ภ.จว.อบุล สภ.สิรินธร
พ.ต.ท. ธวชัชัย ประพนัธมิตร ภ.จว.อบุล สภ.สิรินธร
ร.ต.ต. อ าคา ศรีทาพกั ภ.จว.อบุล สภ.สิรินธร
ร.ต.ต. สุรชัย ชูเลิศ ภ.จว.อบุล สภ.สิรินธร
ร.ต.อ. ศินคร ทองหอ่ ภ.จว.อบุล สภ.สิรินธร
ด.ต คมศักด์ิ มิง่แนน ภ.จว.อบุล สภ.สิรินธร
ร.ต.ท. อ าพล สิงหแ์จม่ ภ.จว.อบุล สภ.สิรินธร
ร.ต.ท. ชาญชัย แสนทวสุีข ภ.จว.อบุล สภ.สิรินธร
ด.ต. ทวี จติจนัทร์ ภ.จว.อบุล สภ.สิรินธร
ร.ต.ต. ณรงค์ สายงาม ภ.จว.อบุล สภ.สิรินธร
ด.ต. สมศรี ศรีเนตร ภ.จว.อบุล สภ.สิรินธร
ด.ต. ค ามี สุปะโกสังข์ ภ.จว.อบุล สภ.สิรินธร



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ไพโรจน์ ทองศรี ภ.จว.อบุล สภ.สิรินธร
ร.ต.ท. วนัชัย ปัญญานวล ภ.จว.อบุล สภ.สิรินธร
ร.ต.ท. ศุภชาติ คูณตุ้ม ภ.จว.อบุล สภ.สิรินธร
ร.ต.ท. สนิท วรรณะ ภ.จว.อบุล สภ.สิรินธร
ร.ต.ท. อนิทร์โชติ ยนืยิ่ง ภ.จว.อบุล สภ.สิรินธร
ร.ต.ท. ปริญญา สมเสือ ภ.จว.อบุล สภ.สิรินธร
ร.ต.ท. วทิวสั รัตนางกรู ภ.จว.อบุล สภ.สิรินธร
ร.ต.ต. พลายชุมพล เภาพาด ภ.จว.อบ. สภ.สิรินธร
ร.ต.ต. สุพจน์ รักษาศิริ ภ.จว.อบ. สภ.สิรินธร
ร.ต.ต. จมุพล ลาโพธิ์ ภ.จว.อบ. สภ.สิรินธร
ร.ต.ต. วรีะพงษ์ แสนทวสุีข ภ.จว.อบ. สภ.สิรินธร
ร.ต.ต. สมจติร จอมขวญั ภ.จว.อบ. สภ.สิรินธร
ร.ต.ท. วฒิุศักด์ิ พลูพนา ภ.จว.อบ. สภ.สิรินธร
ด.ต. สิรภพ ภมูิพฒัน์ ภ.จว.อบ. สภ.สิรินธร
ด.ต. ภานุวชัร์ แกน่ค า ภ.จว.อบ. สภ.สิรินธร
ด.ต. นรินทร์ จติจนัทร์ ภ.จว.อบ. สภ.สิรินธร
ด.ต. ประชา กนัทะพนัธ์ ภ.จว.อบ. สภ.สิรินธร
ด.ต. บรรพต จนัทร์หอม ภ.จว.อบ. สภ.สิรินธร
ด.ต. สุวทิ บัวใหญ่ ภ.จว.อบ. สภ.สิรินธร
ด.ต. พงษ์ศักด์ิ หมืน่พรม ภ.จว.อบ. สภ.สิรินธร
ด.ต. บุญโสม แป้นเพชร ภ.จว.อบ. สภ.สิรินธร
ด.ต. ณัฐนันท์ จนัทร์เติม ภ.จว.อบ. สภ.สิรินธร
ด.ต. เดชา แสนทวสุีข ภ.จว.อบ. สภ.สิรินธร
ด.ต. พรพพิฒัน์ พนินาขเิลย์ ภ.จว.อบ. สภ.สิรินธร
ด.ต. บุญส่ง สุดใบสี ภ.จว.อบ. สภ.สิรินธร
ด.ต. ศราวธุ บุษราคัม ภ.จว.อบ. สภ.สิรินธร
ด.ต. ธวชัชัย ใจประนพ ภ.จว.อบ. สภ.สิรินธร
ด.ต. บันลือ ธนัชจ าปารัตน์ ภ.จว.อบ. สภ.สิรินธร
ด.ต. สัน เอี่ยมสุข ภ.จว.อบ. สภ.สิรินธร
ด.ต. ค าพนัธ์ ธาระรมย์ ภ.จว.อบ. สภ.สิรินธร
ด.ต. วรัิตน์ สิทธดิา ภ.จว.อบ. สภ.สิรินธร
ด.ต. บุญญฤทธิ์ สุดเดช ภ.จว.อบ. สภ.สิรินธร
ด.ต. พทิักษ์ กบุแกว้ ภ.จว.อบ. สภ.สิรินธร
จ.ส.ต. เกยีรติภมูิห์ วงศ์อรุณ ภ.จว.อบ. สภ.สิรินธร
พ.ต.ท. อทุัย ปุชิน ภ.จว.อบ. สภ.สิรินธร
ร.ต.ต. จติติ ละดาดก ภ.จว.อบ. สภ.สิรินธร
ร.ต.ต. นพดล ฉมิเชิด ภ.จว.อบ. สภ.สิรินธร
ส.ต.ต. โยธนิ โสมสุพรรณ ภ.จว.อบ. สภ.สิรินธร
ร.ต.ต. บันเทิง ดวงสินธ์ ภ.จว.อบ. สภ.สิรินธร
ส.ต.ต. นันทวฒิุ พฒุศรี ภ.จว.อบ. สภ.สิรินธร



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ชาญชัย แสนทวสุีข ภ.จว.อบ. สภ.สิรินธร
ด.ต.หญิง จรีะนันท์ สายสุวรรณ ภ.จว.อบ. สภ.สิรินธร
ส.ต.ต. เฉลิมวฒิุ ขมัภรัตน์ ภ.จว.อบ. สภ.สิรินธร
ด.ต. ทศพร โพธิ์เงิน ภ.จว.อบ. สภ.สิรินธร
ร.ต.ท. ณรงค์ สายงาม ภ.จว.อบ. สภ.สิรินธร
ร.ต.ต. สมศรี ศรีเนตร ภ.จว.อบ. สภ.สิรินธร
ร.ต.ต. วรีะ เรือนเจริญ ภ.จว.อบ. สภ.สิรินธร
ด.ต. วรจติร์ แกน่สา ภ.จว.อบ. สภ.สิรินธร
ด.ต. อ านวย จนัทร์เนตร ภ.จว.อบ. สภ.สิรินธร
พ.ต.อ. ปริพฒัน์ พฤทธกิลุ ภ.จว.อบ.  สภ.น้ าขุ่น
พ.ต.ท. สถติพงศ์ พาลี ภ.จว.อบ.  สภ.น้ าขุ่น
พ.ต.ท. วฒันา โคลงชัย ภ.จว.อบ.  สภ.น้ าขุ่น
พ.ต.ท. สมพงษ์ ประถมมูล ภ.จว.อบ.  สภ.น้ าขุ่น
พ.ต.ท. ปริยากร อติุลา ภ.จว.อบ.  สภ.น้ าขุ่น
พ.ต.ท. คมสันต์ ครองงาม ภ.จว.อบ.  สภ.น้ าขุ่น
พ.ต.ต. รุ่งโรจน์ วเิสษชาติ ภ.จว.อบ.  สภ.น้ าขุ่น
ร.ต.ท. ยงยทุธ สังฆกาโล ภ.จว.อบ.  สภ.น้ าขุ่น
ร.ต.ท. พทิยา บัวลา ภ.จว.อบ.  สภ.น้ าขุ่น
ร.ต.ท. ไพศาล เหมแดง ภ.จว.อบ.  สภ.น้ าขุ่น
ร.ต.ท. บุญส่ง ยาตะลี ภ.จว.อบ.  สภ.น้ าขุ่น
ร.ต.ท. ประเสริฐ วโิรจนไพศาลกลุ ภ.จว.อบ.  สภ.น้ าขุ่น
ร.ต.ท. ทิปต์นภนต์ ทิปกลุ ภ.จว.อบ.  สภ.น้ าขุ่น
ร.ต.ท. พชร ศรีภกัดี ภ.จว.อบ.  สภ.น้ าขุ่น
ร.ต.ท. ทรงศักด์ิ เงาทอง ภ.จว.อบ.  สภ.น้ าขุ่น
ร.ต.ท. สุรชัย พรหมทา ภ.จว.อบ.  สภ.น้ าขุ่น
ร.ต.ท. สมภกัด์ิ ทองเพญ็ ภ.จว.อบ.  สภ.น้ าขุ่น
ร.ต.ท. บุญธรรม อารีกลุ ภ.จว.อบ.  สภ.น้ าขุ่น
ร.ต.ท. อาทิตย์ นนนทะใส ภ.จว.อบ.  สภ.น้ าขุ่น
ร.ต.ต. มานะชัย ปานวรรณะ ภ.จว.อบ.  สภ.น้ าขุ่น
ร.ต.ต. มงคล กลยาณีย์ ภ.จว.อบ.  สภ.น้ าขุ่น
ด.ต. ศึกษา ส่องแสง ภ.จว.อบ.  สภ.น้ าขุ่น
ด.ต. วสันต์ กลุชรัตน์ ภ.จว.อบ. สภ.น้ าขุ่น
ด.ต. ไสว ธาดาวงษา ภ.จว.อบ.  สภ.น้ าขุ่น
ด.ต. วชิัย จนัทรดี ภ.จว.อบ.  สภ.น้ าขุ่น
ด.ต. ทองสุข ทรวงงาม ภ.จว.อบ.  สภ.น้ าขุ่น
ด.ต. ไวพจน์ เลพล ภ.จว.อบ.  สภ.น้ าขุ่น
ด.ต. บุญส่ง เบ้าค า ภ.จว.อบ.  สภ.น้ าขุ่น
ด.ต. สุนทร ปล้ืมกมล ภ.จว.อบ.  สภ.น้ าขุ่น
ด.ต. จกัรกฤษณ์ แสงลอย ภ.จว.อบ.  สภ.น้ าขุ่น
ด.ต. ประเสริฐ อนุยนัต์ ภ.จว.อบ.  สภ.น้ าขุ่น



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ประสิทธิ์ ศรีสุธรรม ภ.จว.อบ.  สภ.น้ าขุ่น
ด.ต. อ านาจ ซองเหล็กนอก ภ.จว.อบ.  สภ.น้ าขุ่น
ด.ต. ณัฐชภทัร บุญนอก ภ.จว.อบ.  สภ.น้ าขุ่น
ด.ต. เดชาธร พรหมเสนา ภ.จว.อบ.  สภ.น้ าขุ่น
ด.ต. เผด็จ พมิพภ์ู ภ.จว.อบ.  สภ.น้ าขุ่น
ด.ต. คมสิทธิ์ อาวลัย์ ภ.จว.อบ.  สภ.น้ าขุ่น
ส.ต.ต. ไกรพล กญัญาพนัธ์ ภ.จว.อบุล สภ.น้ าขุ่น
ด.ต. วสันต์ กลุชรัตน์ ภ.จว.อบุล สภ.น้ าขุ่น
พ.ต.อ. ตะวนักฤตฐ์ เทียมฟา้พลกรัง ภ.จว.อบ. สภ.โพธิ์ไทร
พ.ต.ท. วโิรจน์ เหมืองจา ภ.จว.อบ. สภ.โพธิ์ไทร
พ.ต.ท. สมชาย ฦๅแรง ภ.จว.อบ. สภ.โพธิ์ไทร
ร.ต.อ. ฉายญา วงศ์ค า ภ.จว.อบ. สภ.โพธิ์ไทร
ร.ต.อ. พทิยา ประนมวงศ์ ภ.จว.อบ. สภ.โพธิ์ไทร
ร.ต.อ. ไพศาล เหมแดง ภ.จว.อบ. สภ.โพธิ์ไทร
ร.ต.ท. ศักด์ิสยาม แผ้วไทสง ภ.จว.อบ. สภ.โพธิ์ไทร
ร.ต.ท. ประมวล ทวแีสง ภ.จว.อบ. สภ.โพธิ์ไทร
ร.ต.ท. นันทพล บึงพรรัตน์ ภ.จว.อบ. สภ.โพธิ์ไทร
ร.ต.ท. พงษ์ศักด์ิ ศรีงาม ภ.จว.อบ. สภ.โพธิ์ไทร
ร.ต.ท. สมดี บุญไทย ภ.จว.อบ. สภ.โพธิ์ไทร
ร.ต.ท. สุวทิย์ อาวรณ์ ภ.จว.อบ. สภ.โพธิ์ไทร
ร.ต.ท. บรรจง นาคทอง ภ.จว.อบ. สภ.โพธิ์ไทร
ร.ต.ท. ประจวบ สบายสูงเนิน ภ.จว.อบ. สภ.โพธิ์ไทร
ร.ต.ท. ถา วงศ์ไชยา ภ.จว.อบ. สภ.โพธิ์ไทร
ร.ต.ท. ทวี สิถลิะวรรณ ภ.จว.อบ. สภ.โพธิ์ไทร
ร.ต.ท. ค้ า ขลุ่ยกระโทก ภ.จว.อบ. สภ.โพธิ์ไทร
ร.ต.ท. บุญถม สายเสมา ภ.จว.อบ. สภ.โพธิ์ไทร
ร.ต.ท. สุวทิย์ สายเสมา ภ.จว.อบ. สภ.โพธิ์ไทร
ร.ต.ต. เดชา บุญทน ภ.จว.อบ. สภ.โพธิ์ไทร
ร.ต.ต. ภาณุ ผลเจริญ ภ.จว.อบ. สภ.โพธิ์ไทร
ร.ต.ต. บุญเลิศ กญุชโมริทร์ ภ.จว.อบ. สภ.โพธิ์ไทร
ร.ต.ต. สงัด ขนัทอง ภ.จว.อบ. สภ.โพธิ์ไทร
ด.ต. สาคร ทัดวรพงษ์ ภ.จว.อบ. สภ.โพธิ์ไทร
ด.ต. ทนงศักด์ิ ค าภลีู ภ.จว.อบ. สภ.โพธิ์ไทร
ด.ต. บุญส่ง ประวติักลาง ภ.จว.อบ. สภ.โพธิ์ไทร
ด.ต. นิพนธ์ สีแหล้ ภ.จว.อบ. สภ.โพธิ์ไทร
ด.ต. ชูศักด์ิ จนัทร์พวง ภ.จว.อบ. สภ.โพธิ์ไทร
ด.ต. จ าเรียงชัย สารการ ภ.จว.อบ. สภ.โพธิ์ไทร
ด.ต. พรีธชั ชาวศรี ภ.จว.อบ. สภ.โพธิ์ไทร
ด.ต. อนุชิต สัตยากลู ภ.จว.อบ. สภ.โพธิ์ไทร
ด.ต. ปานทอง บุญศรชัย ภ.จว.อบ. สภ.โพธิ์ไทร



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. โกเมศ เหล่าอทุธา ภ.จว.อบ. สภ.โพธิ์ไทร
ด.ต. กติติภพ ทองบ่อ ภ.จว.อบ. สภ.โพธิ์ไทร
ด.ต. บุญช่วย วงศ์เสนา ภ.จว.อบ. สภ.โพธิ์ไทร
ด.ต. เฉลิมเกยีรติ สมศรี ภ.จว.อบ. สภ.โพธิ์ไทร
ด.ต. ทวศัีกด์ิ สีดาเคน ภ.จว.อบ. สภ.โพธิ์ไทร
ด.ต. ประจติต์ อนิทิจนัทร์ ภ.จว.อบ. สภ.โพธิ์ไทร
ด.ต. ดนตรี ท่าหาญ ภ.จว.อบ. สภ.โพธิ์ไทร
ด.ต. ปณิธาน ทิพยคู์นอก ภ.จว.อบ. สภ.โพธิ์ไทร
ด.ต. สากลชัย แปลกศรี ภ.จว.อบ. สภ.โพธิ์ไทร
ด.ต. ศักด์ิสิทธิ์ ศรีภกัดี ภ.จว.อบ. สภ.โพธิ์ไทร
ด.ต. สุรวฒัน์ ชะนะชาญ ภ.จว.อบ. สภ.โพธิ์ไทร
ด.ต. วทิยา  อา่งศิลป์ ภ.จว.อบ. สภ.โพธิ์ไทร
ด.ต. สิทธเิดช ผาสูง ภ.จว.อบ. สภ.โพธิ์ไทร
ด.ต. พฒิุพงษ์ พรมส าลี ภ.จว.อบ. สภ.โพธิ์ไทร
ด.ต. น าพล เหล่าผา ภ.จว.อบ. สภ.โพธิ์ไทร
ด.ต. บัญชา รักษาศรี ภ.จว.อบ. สภ.โพธิ์ไทร
ด.ต. เศกสรร ผงทอง ภ.จว.อบ. สภ.โพธิ์ไทร
ด.ต. วรีะ นามราช ภ.จว.อบ. สภ.โพธิ์ไทร
ด.ต. นิยม หลงชิน ภ.จว.อบ. สภ.โพธิ์ไทร
จ.ส.ต. กษินาถ บุญอารีย์ ภ.จว.อบ. สภ.โพธิ์ไทร
ส.ต.ต. ปิยวฒัน์ สุวรรณชัยรบ ภ.จว.อบ. สภ.โพธิ์ไทร
ส.ต.ต. นวมินทร์ คนขยนั ภ.จว.อบ. สภ.โพธิ์ไทร
ร.ต.ท. ประดิษฐ บ ารุง ภ.จว.อบ. สภ.โนนกงุ
ร.ต.ท. ศรศักด์ิ เพช็รตะกั่ว ภ.จว.อบ. สภ.โนนกงุ
ร.ต.ท. ภทัรวฒิุ ศิริปรุ ภ.จว.อบ. สภ.โนนกงุ
ร.ต.ท. สง่า เกษาพนัธ์ ภ.จว.อบ. สภ.โนนกงุ
ร.ต.ท. สถาพร สายวรณ์ ภ.จว.อบ. สภ.โนนกงุ
ร.ต.ท. สุพรรณ วชิัยแสง ภ.จว.อบ. สภ.โนนกงุ
ร.ต.ท. วศิิษฐ์ สมพล ภ.จว.อบ. สภ.โนนกงุ
ร.ต.ท. โชคชัย หล้าเพง็ ภ.จว.อบ. สภ.โนนกงุ
ร.ต.ท. บุญพรหม แกน่บุตรดี ภ.จว.อบ. สภ.โนนกงุ
ร.ต.ท. เดวทิย์ สุวะศรี ภ.จว.อบ. สภ.โนนกงุ
ร.ต.ท. สมัย กระจายศรี ภ.จว.อบ. สภ.โนนกงุ
ร.ต.ท.(ญ) ปิยะรัตน์ ประสารพนัธ์ ภ.จว.อบ. สภ.โนนกงุ
ด.ต. ประเสริฐ ด้วงรัตน์ ภ.จว.อบ. สภ.โนนกงุ
ด.ต. ทวี วงค์นาม ภ.จว.อบ. สภ.โนนกงุ
ด.ต. ณัฐสิษฐ์ สุริวรรณ์ ภ.จว.อบ. สภ.โนนกงุ
ด.ต. เด่นชัย เพช็รสีสุข ภ.จว.อบ. สภ.โนนกงุ
ด.ต. พล เรือนเจริญ ภ.จว.อบ. สภ.โนนกงุ
ด.ต. ประมวล ลือออ่นดี ภ.จว.อบ. สภ.โนนกงุ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ยทุธศักด์ิ สมเสาร์ ภ.จว.อบ. สภ.โนนกงุ
ด.ต. สถติ พนัธพ์าห์ ภ.จว.อบ. สภ.โนนกงุ
ด.ต. ชัชวาล ไชยเสนา ภ.จว.อบ. สภ.โนนกงุ
ด.ต. พชิิต คูณเมือง ภ.จว.อบ. สภ.โนนกงุ
ด.ต. วรัิช ซาเสน ภ.จว.อบ. สภ.โนนกงุ
ด.ต. สมใจ เหมือนมาตร์ ภ.จว.อบ. สภ.โนนกงุ
ด.ต. สมพร จตุรวงศ์ ภ.จว.อบ. สภ.โนนกงุ
ด.ต. ประจกัร อุ่นค า ภ.จว.อบ. สภ.โนนกงุ
ด.ต. มานะ สายลุน ภ.จว.อบ. สภ.โนนกงุ
ด.ต.หญิง เยาวลักษณ์ บุญรอด ภ.จว.อบ. สภ.โนนกงุ
ส.ต.ต. ปิยะณัฐ ขยนัท า ภ.จว.อบ. สภ.โนนกงุ
ด.ต. สุวรรณวฒิุ จนัทร์สิงห์ ภ.จว.อบ. สภ.โนนกงุ
พ.ต.อ. ศรัญ นิลวรรณ ภ.จว.อบ. สภ.ม่วงสามสิบ
พ.ต.อ. ชลอ ช่อกลาง ภ.จว.อบ. สภ.ม่วงสามสิบ
พ.ต.ท. อภชิาติ ศรีส าอางค์ ภ.จว.อบ. สภ.ม่วงสามสิบ
พ.ต.ท. ปริญญา หนัไชยงุวา ภ.จว.อบ. สภ.ม่วงสามสิบ
พ.ต.ท. อบุล โนนตูม ภ.จว.อบ. สภ.ม่วงสามสิบ
พ.ต.ท. สุทธพิงศ์ พลสังข์ ภ.จว.อบ. สภ.ม่วงสามสิบ
พ.ต.ท. รักเกยีรติ แยม้บางยาง ภ.จว.อบ. สภ.ม่วงสามสิบ
ร.ต.อ. สมศักด์ิ รักพวกกลาง ภ.จว.อบ. สภ.ม่วงสามสิบ
ร.ต.อ. วทิยา นามสมบูรณ์ ภ.จว.อบ. สภ.ม่วงสามสิบ
ร.ต.ท. วทิูรย์ นิยมชาติ ภ.จว.อบ. สภ.ม่วงสามสิบ
ร.ต.ท. สมบูรณ์ จนัทรา ภ.จว.อบ. สภ.ม่วงสามสิบ
ร.ต.ท. ส าเนา บุญสมญา ภ.จว.อบ. สภ.ม่วงสามสิบ
ร.ต.ท. สุพล ผงทอง ภ.จว.อบ. สภ.ม่วงสามสิบ
ร.ต.ท. วรายทุธ์ ขมุทอง ภ.จว.อบ. สภ.ม่วงสามสิบ
ร.ต.ท. วรีะชัย ภรุู่งเรือง ภ.จว.อบ. สภ.ม่วงสามสิบ
ร.ต.ท. ประสิทธิ์ พทาเพชร ภ.จว.อบ. สภ.ม่วงสามสิบ
ร.ต.ท. วนัชัย อ่ าเกตุ ภ.จว.อบ. สภ.ม่วงสามสิบ
ร.ต.ท. บุญส่ือ ดีล้ า ภ.จว.อบ. สภ.ม่วงสามสิบ
ร.ต.ท. ไชยวฒัน์ ค าศรีสุข ภ.จว.อบ. สภ.ม่วงสามสิบ
ร.ต.ท. ศุภชัย ทองอาสน์ ภ.จว.อบ. สภ.ม่วงสามสิบ
ร.ต.ท. สมจติ บุญลี ภ.จว.อบ. สภ.ม่วงสามสิบ
ร.ต.ท. วเิชียร นามมาตร์ ภ.จว.อบ. สภ.ม่วงสามสิบ
ร.ต.ท. สมพงษ์ ชาติงาม ภ.จว.อบ. สภ.ม่วงสามสิบ
ร.ต.ท. สุขสวสัด์ิ หมทอง ภ.จว.อบ. สภ.ม่วงสามสิบ
ร.ต.ท. สุรัตน์ ศรีทอง ภ.จว.อบ. สภ.ม่วงสามสิบ
ร.ต.ท. ปราบ หมายสมกลาง ภ.จว.อบ. สภ.ม่วงสามสิบ
ร.ต.ท. ศุภศักด์ิ ฉ่ ามณี ภ.จว.อบ. สภ.ม่วงสามสิบ
ร.ต.ท. วรีะพล กาแกว้ ภ.จว.อบ. สภ.ม่วงสามสิบ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. อบุล เรืออาจ ภ.จว.อบ. สภ.ม่วงสามสิบ
ร.ต.ต. ไพจติร กาหลง ภ.จว.อบ. สภ.ม่วงสามสิบ
ร.ต.ต. สุทัศน์ ภูรั่กษ์ ภ.จว.อบ. สภ.ม่วงสามสิบ
ร.ต.ต. สวรรค์ เงียบพลกรัง ภ.จว.อบ. สภ.ม่วงสามสิบ
ร.ต.ต. ณรงค์ พรมป้อง ภ.จว.อบ. สภ.ม่วงสามสิบ
ร.ต.ต. อ านาจ หรัิญวร ภ.จว.อบ. สภ.ม่วงสามสิบ
ร.ต.ต. พฒันศักด์ิ สายแวว ภ.จว.อบ. สภ.ม่วงสามสิบ
ร.ต.ต. เกษม เรืออาจ ภ.จว.อบ. สภ.ม่วงสามสิบ
ร.ต.ต. สุรัตน์ บุตรบุราณ ภ.จว.อบ. สภ.ม่วงสามสิบ
ร.ต.ต. ใจดี รบกล้า ภ.จว.อบ. สภ.ม่วงสามสิบ
ร.ต.ต. สมศักด์ิ ภแูสนกล้า ภ.จว.อบ. สภ.ม่วงสามสิบ
ร.ต.ต. สอาด ศรีสาร ภ.จว.อบ. สภ.ม่วงสามสิบ
ร.ต.ต. สฤทธิ์ มายายดี ภ.จว.อบ. สภ.ม่วงสามสิบ
ร.ต.ต. วรีะ น่วมแม่ ภ.จว.อบ. สภ.ม่วงสามสิบ
ร.ต.ต. ประสพโชค สมสวย ภ.จว.อบ. สภ.ม่วงสามสิบ
ด.ต. สมพงษ์ ไชยมี ภ.จว.อบ. สภ.ม่วงสามสิบ
ด.ต. วริพล กลุวงศ์ ภ.จว.อบ. สภ.ม่วงสามสิบ
ด.ต.(หญิง) เพยีงพศิ จนัทร์ล้ า ภ.จว.อบ. สภ.ม่วงสามสิบ
ด.ต. ธนากร แสนนาม ภ.จว.อบ. สภ.ม่วงสามสิบ
ด.ต. ปิยะบุตร บุญชุ่ม ภ.จว.อบ. สภ.ม่วงสามสิบ
ด.ต. ศักด์ิสิทธิ์ บูชาพนัธ์ ภ.จว.อบ. สภ.ม่วงสามสิบ
ด.ต. ปี กลุวงศ์ ภ.จว.อบ. สภ.ม่วงสามสิบ
ด.ต. เจฎฐ์ สุดใจ ภ.จว.อบ. สภ.ม่วงสามสิบ
ด.ต. พรประสิทธิ์ สีทอง ภ.จว.อบ. สภ.ม่วงสามสิบ
ด.ต. วรีะพล ค างาม ภ.จว.อบ. สภ.ม่วงสามสิบ
ด.ต. ธรีะวฒิุ วงศ์พฒุ ภ.จว.อบ. สภ.ม่วงสามสิบ
ด.ต. ปรจกัร์ วงศ์เพญ็ ภ.จว.อบ. สภ.ม่วงสามสิบ
ด.ต.(หญิง) มานิดา ปานค า ภ.จว.อบ. สภ.ม่วงสามสิบ
ด.ต. อมตะ ไชยมัน่ ภ.จว.อบ. สภ.ม่วงสามสิบ
ด.ต. ศักด์ิสิทธิ์ เรืออาจ ภ.จว.อบ. สภ.ม่วงสามสิบ
ด.ต. พงษ์เกยีรติ สมใจ ภ.จว.อบ. สภ.ม่วงสามสิบ
ด.ต. อนุรักษ์ พทุธบุญ ภ.จว.อบ. สภ.ม่วงสามสิบ
ด.ต. เสวก แสวงบุญ ภ.จว.อบ. สภ.ม่วงสามสิบ
ด.ต. คมกริช กสิพนัธ์ ภ.จว.อบ. สภ.ม่วงสามสิบ
ด.ต. เชิดศักด์ิ ธนาทราย ภ.จว.อบ. สภ.ม่วงสามสิบ
ด.ต. สมบัติ ทองหล่อ ภ.จว.อบ. สภ.ม่วงสามสิบ
ด.ต. ประสงค์ ไชยค ามิง่ ภ.จว.อบ. สภ.ม่วงสามสิบ
ด.ต. พรีพฒัน์ พลูเพิม่ ภ.จว.อบ. สภ.ม่วงสามสิบ
ด.ต. ชยามร ร่วมสุข ภ.จว.อบ. สภ.ม่วงสามสิบ
ด.ต. เดชชนะ ศรีโพนทอง ภ.จว.อบ. สภ.ม่วงสามสิบ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ศักดา สายสมาน ภ.จว.อบ. สภ.ม่วงสามสิบ
ด.ต. พนมกรณ์ รวยลาภ ภ.จว.อบ. สภ.ม่วงสามสิบ
ด.ต. ทรงสิทธิ์ ผงทอง ภ.จว.อบ. สภ.ม่วงสามสิบ
ด.ต. สุพฒัน์ ภูก่ณัหา ภ.จว.อบ. สภ.ม่วงสามสิบ
ด.ต. เรวตัร สานสุด ภ.จว.อบ. สภ.ม่วงสามสิบ
ด.ต. ประโยชน์ สิงโตทอง ภ.จว.อบ. สภ.ม่วงสามสิบ
ด.ต. ค าสิงห์ โสดานาถ ภ.จว.อบ. สภ.ม่วงสามสิบ
ด.ต. เกรียงศักด์ิ คุณธรรม ภ.จว.อบ. สภ.ม่วงสามสิบ
ด.ต. สุพล เหน็เคน ภ.จว.อบ. สภ.ม่วงสามสิบ
ด.ต. ประวทิ อตุทอง ภ.จว.อบ. สภ.ม่วงสามสิบ
ด.ต. อภริมย์ พยหุะ ภ.จว.อบ. สภ.ม่วงสามสิบ
ด.ต. ชิตทะพร กนัดุลย์ ภ.จว.อบ. สภ.ม่วงสามสิบ
ด.ต. สักกะ ทองประเสริฐ ภ.จว.อบ. สภ.ม่วงสามสิบ
ด.ต. แสวงชับ แสนทวสุีข ภ.จว.อบ. สภ.ม่วงสามสิบ
ด.ต. ประศาสตร์ โสดานาถ ภ.จว.อบ. สภ.ม่วงสามสิบ
ด.ต. วเิชียร นาริโพธ์ ภ.จว.อบ. สภ.ม่วงสามสิบ
ด.ต. กอบชัย ศรีโชค ภ.จว.อบ. สภ.ม่วงสามสิบ
ด.ต. ธรีะพล บุญเต็ม ภ.จว.อบ. สภ.ม่วงสามสิบ
ด.ต. ธนพษิิฐน์ ภคูรองทุง่ ภ.จว.อบ. สภ.ม่วงสามสิบ
ด.ต. ทินกร ภาคทอง ภ.จว.อบ. สภ.ม่วงสามสิบ
ด.ต. ทรงฤทธิ์ โพธิ์แกว้ ภ.จว.อบ. สภ.ม่วงสามสิบ
ด.ต. อทุัย มณีเขยีว ภ.จว.อบ. สภ.ม่วงสามสิบ
ด.ต. วชิระพงษ์ ดีบุบผา ภ.จว.อบ. สภ.ม่วงสามสิบ
ด.ต. รุ่งนคร โยธานันท์ ภ.จว.อบ. สภ.ม่วงสามสิบ
ด.ต. ชยนัต์ รอบรู้ ภ.จว.อบ. สภ.ม่วงสามสิบ
ด.ต. มงคล สุขเลิศ ภ.จว.อบ. สภ.ม่วงสามสิบ
ด.ต. สุริยา พมิพศิ์ริ ภ.จว.อบ. สภ.ม่วงสามสิบ
ด.ต. พงษ์เนตร พวงมะลัย ภ.จว.อบ. สภ.ม่วงสามสิบ
ด.ต. ประชุม บุญหนุน ภ.จว.อบ. สภ.ม่วงสามสิบ
ร.ต.ต. วรีะศักด์ิ ลอดสิน ภ.จว.อบ. สภ.ม่วงสามสิบ
ส.ต.อ. วฒิุเดช ฤทธทิิศ ภ.จว.อบ. สภ.ม่วงสามสิบ
พ.ต.อ. อดิเทพ พชิาดุลย์ ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
พ.ต.อ. พเิชษฐ์ แสนทวสุีข ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
พ.ต.อ. คงวธุ กญัญะลา ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
พ.ต.อ. ภาคภมูิ อดุนอก ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
พ.ต.อ. พชัรพงษ์ ทองมนต์ ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
พ.ต.ท. พรีะยศ สมทรัพย์ ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
พ.ต.ท. มรกตภมูิ พลศักด์ิ ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
พ.ต.ท. ณพล ธนะศรี ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
พ.ต.ท. ธรีวฒัน์ เหงิขนุทด ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.อ. ธรีวรระน์ กอกหวาน ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ร.ต.อ. ศักด์ิพนาชัย สาธจุรัญ ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ร.ต.อ. ภานุเทพ วรสุทธิ์ ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ร.ต.อ. อดุลย์ นาชัยฤทธิ์ ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ร.ต.อ. พอทัย ฦาชา ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ร.ต.ท. ราชินทร์ สีลับสี ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ร.ต.ท. กติติพงศ์ ตังควนิช ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ร.ต.ท. ปุณวตัต์ เบิกบาน ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ร.ต.ท. อภสิิทธิ์ สิงคเสิต ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ร.ต.ท. เสกสรร วงษ์ค า ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ร.ต.ท. พงษ์ศักด์ิ โชติรัตน์ ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ร.ต.ท. เชษฐกติต์ กองสอาด ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ร.ต.ท. เศรษฐพงษ์ มีกลม ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ร.ต.ท. สมศักด์ิ ประมนต์ ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ร.ต.ท. ปราโมทย์ อปูแกว้ ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ร.ต.ท. องอาจ ปินะถา ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ร.ต.ท. พชิัยยทุธ บุญตา ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ร.ต.ท. โยธนิ จ าปารัตน์ ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ร.ต.ท. วชิัย ศรีจนัทร์ ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ร.ต.ท. บรรจง เมืองนันท์ ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ร.ต.ท. ประเสริฐ ผาจนัทร์ ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ร.ต.ท. วชิระ วงศ์สาลี ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ร.ต.ท. เวยีงไชย ทวแีสง ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ร.ต.ท. สายชล โตเรือง ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ร.ต.ท. สัมฤทธิ์ ถากลุ ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ร.ต.ท. ยทุธนา มหาศักด์ิณรงค์ ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ร.ต.ท. มนตรี สืบสายกล่ิน ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ร.ต.ท. เจริญฤทธิ์ จติอารี ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ร.ต.ท.หญิง สุมาลี สอดศรี ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ร.ต.ท. อนิตา ผุยโสภา ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ร.ต.ท. สุนันท์ มีโต ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ร.ต.ท. สุพรรณ สุ่มมาตย์ ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ร.ต.ท. มนตรี ดวงจนัทร์ ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ร.ต.ท. ทวี จนัทะพนัธ์ ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ร.ต.ท. ชวลิต บุญประกอบ ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ร.ต.ต. ธติิวฒุ ประทุมแยม้ ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ร.ต.ต. วทิยา งามสุข ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ร.ต.ต. พพิฒัน์ โคตธสิาร ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ร.ต.ต. ไพรัช ต้ังใจ ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ร.ต.ต. ธวชั จ าปางาม ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. สุเทพ ธรรมเจริญ ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ร.ต.ต. สุชัจจ์ พงศ์พฒิุพงศ์ ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ร.ต.ต. จตุพล แสงศรี ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ร.ต.ต. โสภณ เกล่ือนเพชร ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ร.ต.ต. อทุัย ทาค าสุข ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ร.ต.ต. เศรษฐ์ ผลดี ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ร.ต.ต. เทียมศักด์ิ เทนค าปราบ ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ร.ต.ต. ศิริ โปร่งสันเทียะ ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ร.ต.ต. ชุมพล ถมนาม ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ร.ต.ต. บุญยงั อนิทะรังษี ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ร.ต.ต. ณรงค์ ค าเมฆ ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ร.ต.ต. ส ารวย งามผิว ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ร.ต.ต. สุชิน แสงเดช ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ร.ต.ต. อนุวตัร์ ปานกล่ า ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ร.ต.ต. อนุสรณ์ เงินโฉม ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ร.ต.ต. สายนัห์ อยู่คง ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ร.ต.ต. วเิชียร พมิหนู ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ร.ต.ต. อนนต์ ดอนเกดิ ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ร.ต.ต. ธนารัชย์ นวลงาม ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ร.ต.ต. ศุภชัย พลูสมบัติ ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ร.ต.ต. กรฤต ศรีนิพฒัน์ ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ร.ต.ต. สุพรรณ มีปาลาน ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ร.ต.ต. วชิัย จติต์เพช็ร์ ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ร.ต.ต.หญิง  อ าไพ แท่นพรม ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ร.ต.อ. วรียทุธ ทรัพยแ์สงส่ง ภ.จว.อบ. สภ.บุณฑริก ปฏบิัติราชการฯ
ร.ต.ท. ธนาธปิ วงศ์มัน่ ภ.จว.อบ. สภ.นาโพธิ์ อ.พบิูลฯ
ร.ต.ท. ศรชัย บุญส่ง ภ.จว.อบ. สภ.เออืดใหญ่ ปฏบิัติราชการฯ
ร.ต.ท. พศิาล ศุภโกศล ภ.จว.อบ. สภ.พบิูลฯ ปฏบิัติราชการ
ร.ต.ท. อดิศักด์ิ ไชยสัตย์ ภ.จว.อบ. สภ.ม่วงสามสิบ ปฏบิัติราชการฯ
ร.ต.ท. ศักด์ิสยาม แผ้วไธสง ภ.จว.อบ. สภ.โพธิ์ไทร ปฏบิัติราชการฯ
ร.ต.ท. นคร ค าจนัทร์ ภ.จว.อบ. สภ.นาเยยี ปฏบิัติราชการฯ
ร.ต.ท. เดชาวตั ออ่นส าอางค์ ภ.จว.อบ. สภ.สิรินธร ปฏบิัติราชการฯ
ร.ต.ท. กติติศักด์ิ ทองอทุุม ภ.จว.อบ. สภ.พบิูลฯ ปฏบิัติราชการ
ร.ต.ต. มงคล จนัทร์ศรี ภ.จว.อบ. สภ.เดชอดุม ปฏบิัติราชการฯ
ร.ต.ต. พนิิจ โชคนัติ ภ.จว.อบ. สภ.พบิูลฯ ปฏบิัติราชการ
ด.ต. วรีะศักด์ิ ไถวฤทธิ์ ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ด.ต. วสันต์ บุตรทองทิม ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ด.ต. ทะนิตย์ ผ่องศรี ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ด.ต. บรรณาการ โสภาพศิ ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ด.ต. พชิิต สิทธสิาร ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ชูเกยีรติ บุญฉมิพลี ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ด.ต. วรีะศักด์ิ โพธิ์แกว้ ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ด.ต. ทัพไทย เทียมทัศน์ ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ด.ต. พรพรหม จ าปาสา ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ด.ต. สิริเชษฐ์ ศิลปศาสตร์ ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ด.ต. สมบัติ ประชุมรักษ์ ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ด.ต. ทวี สิงหม์นต์ ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ด.ต. เทพพทิักษฺ ไชยเสนา ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ด.ต. พงษ์ธณัฐ ระดาบุตร ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ด.ต. สากล เขม็เพชร ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ด.ต. อธพินัธ์ ศรศิริ ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ด.ต. ณัฐวทิย์ สมาพงษ์ ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ด.ต. ศักดา จ าปารัตน์ ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ด.ต. คเชนทร์ รอดค าทุย ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ด.ต. นวพนธ์ ฝุ่นเงิน ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ด.ต. ปรีชา ต้ังตระกลู ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ด.ต. แสวง ทองโบราณ ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ด.ต. กฤษกรณ์ จ าปารัตน์ ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ด.ต. ศิริชัย ย ายวน ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ด.ต. บัญชา ตราชู ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ด.ต. อภเิดช พทิักษ์ภกัดีนิล ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ด.ต. พชร กาษี ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ด.ต. ประภากร วงษ์มุน ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ด.ต. ณัฐนนท์ สุวรรณกฏู ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ด.ต. อรุณ อไุรวงค์ ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ด.ต. สุริยนั สุวรรณกฏู ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ด.ต. สุเพยีบ สิทธศิรี ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ด.ต. จนัทร์หนมัญฐ์ ชื่นพมิาย ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ด.ต. ศักดา ภาวะบุตร ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ด.ต. พพิฒัน์ ปัญญา ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ด.ต. วรีศักด์ิ โพธิ์จนัทร์ ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ด.ต. มงคล อทุามนตรี ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ด.ต. ชาญชัย ชารีชุม ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ด.ต. แสวง อาษาราช ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ด.ต. พรีะยทุธ จเูกษม ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ด.ต. ไพรวลัย์ เพชรพรรณ ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ด.ต. อทุัย ค าภาทู ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ด.ต. ทรงศักด์ิ รักดี ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ด.ต. บรรดิษฐ พชืพา ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ด.ต. ภานุมาศ ค าพนัธ์ ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ศักรินทร์ ส่งสุข ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ด.ต.หญิง หทัยกาญจน์ ด่านปรีชา ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ด.ต.หญิง จติติมา ทองมาลี ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ด.ต.หญิง วนิดา พนัธธ์รรม ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ด.ต. มีชัย เนตรรักษา ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ด.ต. ธนภทัร ทรัพยโ์คกสูง ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ด.ต. นิกร บางนารักษ์ ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ด.ต. อทุัย แสงศรี ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ด.ต. ชัยยงค์ กณัหาต้อ ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ด.ต. ทรงศักด์ิ ทุมมา ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ด.ต. สุพล มุธสิุทธิ์ ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ด.ต. อดุม สีลามน ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ด.ต. ศุภเชษฐ์ วรรณกาล ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ด.ต. ไพโรจน์ วรรณพงษ์ ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ด.ต. ภาสกร วงศ์ละคร ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ด.ต. สุรศักด์ิ สมรูป ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ด.ต. นรากรณ์ พรมสอน ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ด.ต. ก าจดั ออ่นค าผาง ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ด.ต. ธนกร ศรีภา ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ด.ต. อาวธุ แกว้จนัดี ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ด.ต. ละออง ภมูิภาค ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ด.ต. บวร บัวเขยีว ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ด.ต. ศุภชัย ทองออ่น ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ด.ต. สุพจน์ แสงสุกวาว ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ด.ต. ปัญญา ศรีสุวรรณ ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ด.ต. วรีะกลุ บุญเดช ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ด.ต. มีชัย โกสียบุตร ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ด.ต. วทิูล นามพร ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ด.ต. ณรงค์ คืนดี ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ด.ต. พชรพงศ์ ศิริโท ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ด.ต. ชาญณรงค์ พจน์ธรีมนตรี ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ด.ต. เกษมพฒัน์ ทองทับ ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ด.ต. มนต์ชัย อทุมล ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ด.ต. วสัินต์ โสดากลุ ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ด.ต. ธวชัชัย เลิศกระโทก ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ด.ต. ณัชพล ผลค าเจริญ ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ด.ต. ปราโมทย์ ชมชัย ภ.จว.อบ. สภ.นาเยยี ปฏบิัติราชการฯ
ด.ต. แสวง บุบผาวงค์ ภ.จว.อบ. สภ.หว้ยขะยงุ ปฏบิัติราชการฯ
จ.ส.ต. โกวทิย์ สะเดา ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
จ.ส.ต. นิพนธ์ เหล่ากสิการ ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง จ.ส.ต. พงษ์พนัธ์ วงศ์ด้วง ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
จ.ส.ต. อนิรุต พวงเขม็แดง ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
จ.ส.ต. ประทิน สนสุวรรณ ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ส.ต.อ. พสักร อนิถา ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ส.ต.อ. เนติพงษ์เดช พฒิุเปรมเดช ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ด.ต. จริทิปต์ วงศ์ค า ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ด.ต. ส าราญ ใหญ่สูงเนิน ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ส.ต.อ. ขวญัทุง่ แกว้วรรณา ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ส.ต.ท. สุพสิทธิ์ บุญมา ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
พ.ต.ท. วรพนธ์ แกว้ลี ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
พ.ต.ท. สุระชาติ ปวงสุข ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ด.ต. ประพนธ์ พลูผล ภ.จว.อบ. วารินช าราบ
ร.ต.ท. ชุมพร ปาวะรีย์ ภ.จว.อบ. วารินช าราบ
พ.ต.อ. วเิชียร สุขศิริ ภ.จว.อบุล สภ.ตาลสุม
พ.ต.ท. ประกจิ ทุมเสน ภ.จว.อบ. สภ.ตาลสุม
พ.ต.ท. โสภณ นาชัยเวยีง ภ.จว.อบ. สภ.ตาลสุม
พ.ต.ท. บุญเลิศ เอง็โอภาสนันท์ ภ.จว.อบ. สภ.ตาลสุม
 พ.ต.ท.    ไสว พรมเคน ภ.จว.อบ. สภ.ตาลสุม
พ.ต.ท.หญิง  อมรรัตน์ โสภณ ภ.จว.อบ. สภ.ตาลสุม
พ.ต.ท. บัญชา สันติวชิัยกลุ ภ.จว.อบ. สภ.ตาลสุม
พ.ต.ต. เอกวทิย์ ศรียางนอก ภ.จว.อบ. สภ.ตาลสุม
พ.ต.ต. ทองพลู จนัทะแสง ภ.จว.อบ. สภ.ตาลสุม
ร.ต.อ. สุรชัย พนัใบ ภ.จว.อบ. สภ.ตาลสุม
ร.ต.ท. ไพทูล จนับุดดี ภ.จว.อบ. สภ.ตาลสุม
ร.ต.ท. สมัย ประกอบจนัทร์ ภ.จว.อบ. สภ.ตาลสุม
ร.ต.ท. บรรเทิง มณีนิล ภ.จว.อบ. สภ.ตาลสุม
ร.ต.ท.  ตาล ศรีชนะ ภ.จว.อบ. สภ.ตาลสุม
ร.ต.ท. จ าลอง น าภา ภ.จว.อบ. สภ.ตาลสุม
ร.ต.ท. สมศักด์ิ ไกรณรงค์ ภ.จว.อบ. สภ.ตาลสุม
ร.ต.ท. วรีะพงษ์ ซ้อมวงศ์ ภ.จว.อบ. สภ.ตาลสุม
ร.ต.ท. ภวูเดช ส่องแสง ภ.จว.อบ. สภ.ตาลสุม
ร.ต.ท.     ศุภชัย     บุญไพโรจน์ ภ.จว.อบ. สภ.ตาลสุม
ร.ต.ท. สมส่วน      ผงาดนอก ภ.จว.อบ. สภ.ตาลสุม
ร.ต.ต.     สัมฤทธิ์     ค ามี ภ.จว.อบ. สภ.ตาลสุม
ร.ต.ต.    สุรพงษ์    ผ่องพรรณ ภ.จว.อบ. สภ.ตาลสุม
ร.ต.ต.  วทิยา    แพงศรี ภ.จว.อบ. สภ.ตาลสุม
ด.ต.   นพดล    แกว้คูณ ภ.จว.อบ. สภ.ตาลสุม
ด.ต.   เสถยึร    สมสิงห์ ภ.จว.อบ. สภ.ตาลสุม
ด.ต.   ชิษณุพงศ์   การนา ภ.จว.อบ. สภ.ตาลสุม
ด.ต. อนุรักษ์   จติสาร ภ.จว.อบ. สภ.ตาลสุม



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต.   สมศักด์ิ   ไชยโกฏิ ภ.จว.อบ. สภ.ตาลสุม
ด.ต.   จริะศักด์ิ สวสัด์ิมงคล ภ.จว.อบ. สภ.ตาลสุม
ด.ต.   อภศัิกด์ิ   จนัดารัตน์ ภ.จว.อบ. สภ.ตาลสุม
ด.ต.   อ านวย   มีสุวรรณ ภ.จว.อบ. สภ.ตาลสุม
ด.ต.  ตติย  ภสีูน้ า ภ.จว.อบ. สภ.ตาลสุม
ด.ต. บุญส่ง ไชยชนะ ภ.จว.อบ. สภ.ตาลสุม
ด.ต. ชาญชัย แสนทวสุีข ภ.จว.อบ. สภ.ตาลสุม
ส.ต.ต. ชุติพงศ์ วรรณสุธี ภ.จว.อบ. สภ.ตาลสุม
ด.ต. สมบูรณ์ บุญยบุตร ภ.จว.อบ. โขงเจยีม
ด.ต. ศรวสัย์ รุ่งเรืองขวญั ภ.จว.อบ. โขงเจยีม
ด.ต. อทุิศ ศรีประเสริฐ ภ.จว.อบ. โขงเจยีม
ด.ต. บรรจง จลุพล ภ.จว.อบ. โขงเจยีม
ด.ต. สายนัต์ ส่องแสง ภ.จว.อบ. โขงเจยีม
ร.ต.ท. สุดทีรัตน์ วเิศษดี ภ.จว.อบ. โขงเจยีม
จ.ส.ต. สุระศักด์ิ ธาตุศรี ภ.จว.อบ. โขงเจยีม
ส.ต.ต. วรีะพล ปักการะโต ภ.จว.อบ. โขงเจยีม
ส.ต.ต. ศุภณัฐ ทวนิันท์ ภ.จว.อบ. โขงเจยีม
ด.ต. รัชพล ดวงไข ภ.จว.อบ. โขงเจยีม
จ.ส.ต. นิวฒัน์ บุญวงั ภ.จว.อบ. โขงเจยีม
ด.ต. สุวทิย์ สาธจุรัญ ภ.จว.อบ. โขงเจยีม
ร.ต.ท. กรภทัร์ พรมวลัย์ ภ.จว.อบ. โขงเจยีม
ด.ต. ยทุธชัย ทาวะรัตน์ ภ.จว.อบ. โขงเจยีม
ด.ต. ประมูล กลุพนัธ์ ภ.จว.อบ. โขงเจยีม
ด.ต. สมถิ่น ทองค า ภ.จว.อบ. โขงเจยีม
ด.ต. ชายนัต์ บูชายนัต์ ภ.จว.อบ. โขงเจยีม
ด.ต. พทิักษ์ชัย นพราช ภ.จว.อบ. โขงเจยีม
จ.ส.ต. ศราวธุ ศุภสร ภ.จว.อบ. โขงเจยีม
ร.ต.ต. สัญญา โภคาพานิชย์ ภ.จว.อบ. โขงเจยีม
ส.ต.ต. รัฐพล พลแกว้ ภ.จว.อบ. โขงเจยีม
ด.ต. ศรานนท์ มุงคุณดา ภ.จว.อบ. โขงเจยีม
ด.ต. ศักดา นามมะนะ ภ.จว.อบ. โขงเจยีม
ด.ต. อทุิศ เผ่าเพง็ ภ.จว.อบ. สภ.โขงเจยีม
ร.ต.ท.หญิง ศรัญญา เขื่อนค า ภ.จว.อบ. โขงเจยีม
ส.ต.ต. นิวฒัน์ วรรณทอง ภ.จว.อบ. โขงเจยีม
ส.ต.ต. ชิดชัย ออ่นแช่ม ภ.จว.อบุล สภ.โขงเจยีม
ร.ต.ท. ภวูนาท ลุผล ภ.จว.อบ. โขงเจยีม
ด.ต. สุดใจ ศรีดาเรียน ภ.จว.อบ. โขงเจยีม
ด.ต. สุชาติ มูลทรา ภ.จว.อบ. โขงเจยีม
พ.ต.ท. รัชยทุธ ศักด์ิระพี ภ.จว.อบ. สภ.สวา่งวรีะวงศ์
พ.ต.ท. วทิยาวธุ กรุะนาม ภ.จว.อบ. สภ.สวา่งวรีะวงศ์



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. กติติคม ผาดผ่อง ภ.จว.อบ. สภ.สวา่งวรีะวงศ์
พ.ต.ท. เชาวว์ชัรภมูิ วเิศษศักด์ิ ภ.จว.อบ. สภ.สวา่งวรีะวงศ์
พ.ต.ท. สมัย กอมณี ภ.จว.อบ. สภ.สวา่งวรีะวงศ์
พ.ต.ต. ร าจวน แกว้สิงห์ ภ.จว.อบ. สภ.สวา่งวรีะวงศ์
พ.ต.ต. อนันตชัย ค าด้วง ภ.จว.อบ. สภ.สวา่งวรีะวงศ์
พ.ต.ต. รณพงษ์         จรสาย ภ.จว.อบ. สภ.สวา่งวรีะวงศ์
ร.ต.อ. จรัฐพชัร์       เกษเงิน ภ.จว.อบ. สภ.สวา่งวรีะวงศ์
ร.ต.ต. ปัญญา            เพญ็พมิพ์ ภ.จว.อบ. สภ.สวา่งวรีะวงศ์
ร.ต.ท. ธนะศักด์ิ           ภมูีค า ภ.จว.อบ. สภ.สวา่งวรีะวงศ์
ร.ต.ท. ปณัย                    ทองพทิักษ์ ภ.จว.อบ. สภ.สวา่งวรีะวงศ์
ร.ต.ท. ชาลี                  ขยุทอง ภ.จว.อบ. สภ.สวา่งวรีะวงศ์
ร.ต.ท. คมจกัร           ดวงศรี ภ.จว.อบ. สภ.สวา่งวรีะวงศ์
ร.ต.ท. ด ารง             แดนแกว้มูล ภ.จว.อบ. สภ.สวา่งวรีะวงศ์
ร.ต.ท. สัญชัย       เกษาวงศ์ ภ.จว.อบ. สภ.สวา่งวรีะวงศ์
ด.ต. พฤทธ ์          สายเมฆ ภ.จว.อบ. สภ.สวา่งวรีะวงศ์
ด.ต. เสกสรร       ไชยสัตย์ ภ.จว.อบ. สภ.สวา่งวรีะวงศ์
ด.ต. ไพรวรรณ์           เงินมัน่ ภ.จว.อบ. สภ.สวา่งวรีะวงศ์
ด.ต. พงษ์พพิฒัน์ พพิฒันพงศ์ไพศาล ภ.จว.อบ. สภ.สวา่งวรีะวงศ์
ด.ต. จรูญ                 เพยีลา ภ.จว.อบ. สภ.สวา่งวรีะวงศ์
จ.ส.ต. สมปอง            คณะพนัธ์ ภ.จว.อบ. สภ.สวา่งวรีะวงศ์
ด.ต. โยธ ี              พงศ์ญาติ ภ.จว.อบ. สภ.สวา่งวรีะวงศ์
ด.ต. สมพงษ์       สาขา ภ.จว.อบ. สภ.สวา่งวรีะวงศ์
ด.ต. ศราวธุ        พลูศรี ภ.จว.อบ. สภ.สวา่งวรีะวงศ์
ด.ต. ขวญัใจ        ประทุมพมิพ์ ภ.จว.อบ. สภ.สวา่งวรีะวงศ์
ด.ต.  สืบสกลุรัตน์    พรมรัตน์ ภ.จว.อบ. สภ.สวา่งวรีะวงศ์
ด.ต. คณากร        ป้องภยั ภ.จว.อบ. สภ.สวา่งวรีะวงศ์
ด.ต. มรกต                พมิพก์จิ ภ.จว.อบ. สภ.สวา่งวรีะวงศ์
ด.ต. ธาดา              แกว้บรรจง ภ.จว.อบ. สภ.สวา่งวรีะวงศ์
ด.ต. เกรียงไกร    เอื้องค าประเสริฐ ภ.จว.อบ. สภ.สวา่งวรีะวงศ์
ด.ต. ชัยวฒัน์      นารี ภ.จว.อบ. สภ.สวา่งวรีะวงศ์
ด.ต. วชิิต               ค าวนั ภ.จว.อบ. สภ.สวา่งวรีะวงศ์
ด.ต. สุขสันต์ บัวลอย ภ.จว.อบ. สภ.สวา่งวรีะวงศ์
ด.ต. สามารถ      สมโคตร ภ.จว.อบ. สภ.สวา่งวรีะวงศ์
ด.ต. ทว ี                 ค าใบ ภ.จว.อบ. สภ.สวา่งวรีะวงศ์
ด.ต. องัคาร           ใจดี ภ.จว.อบ. สภ.สวา่งวรีะวงศ์
ด.ต.หญิง สุกญัญา วงแหวน ภ.จว.อบ. สภ.สวา่งวรีะวงศ์
ส.ต.อ. วรชิต         โลหะมาศ ภ.จว.อบ. สภ.สวา่งวรีะวงศ์
ส.ต.ต. คธาวฒิุ      โทบุดดี ภ.จว.อบ. สภ.สวา่งวรีะวงศ์
พ.ต.ท. ประชา แสนโบราณ ภ.จว.อบ. สภ.หนามแท่ง
พ.ต.ท. รังศรี สืบศรี ภ.จว.อบ. สภ.หนามแท่ง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. รังสรรค์ วงษ์วริาช ภ.จว.อบ. สภ.หนามแท่ง
ร.ต.ท. ประพาสพง ชมภศูรี ภ.จว.อบ. สภ.หนามแท่ง
ร.ต.ท. ถาวร หนึง่ค ามี ภ.จว.อบ. สภ.หนามแท่ง
ร.ต.ท. สวสัด์ิ พนัธุ์วงศ์ ภ.จว.อบ. สภ.หนามแท่ง
ร.ต.ท. ประสิทธิ์ คูณภาค ภ.จว.อบ. สภ.หนามแท่ง
ร.ต.ท. สุรพรชัย ศรีสุวะ ภ.จว.อบ. สภ.หนามแท่ง
ร.ต.ต. น้อย ปนตะคุ ภ.จว.อบ. สภ.หนามแท่ง
ร.ต.ต. สมบูรณ์ กณารักษ์ ภ.จว.อบ. สภ.หนามแท่ง
ร.ต.ต. ชมเชย นามพมิพ์ ภ.จว.อบ. สภ.หนามแท่ง
ด.ต. สมบัติ ผดุงพล ภ.จว.อบ. สภ.หนามแท่ง
ด.ต. สมบัติ บุญเติม ภ.จว.อบ. สภ.หนามแท่ง
ด.ต. ชาญชัย สุดใจ ภ.จว.อบ. สภ.หนามแท่ง
ด.ต. นฤนาท อาจปรุ ภ.จว.อบ. สภ.หนามแท่ง
ด.ต. ประดิษฐ์ แคนสา ภ.จว.อบ. สภ.หนามแท่ง
ด.ต. ประหยดั ปัญญาค า ภ.จว.อบ. สภ.หนามแท่ง
ด.ต. แสวง พนัธุ์เพง็ ภ.จว.อบ. สภ.หนามแท่ง
ด.ต. นุกลู ไชยมาศ ภ.จว.อบ. สภ.หนามแท่ง
ด.ต. สุพล ช้างสาร ภ.จว.อบ. สภ.หนามแท่ง
ด.ต. เด่นพงศ์ หติายะโส ภ.จว.อบ. สภ.หนามแท่ง
ด.ต. ศักด์ิสิทธิ์ สมหมาย ภ.จว.อบ. สภ.หนามแท่ง
ด.ต. ทวชีัย กลุโชติ ภ.จว.อบ. สภ.หนามแท่ง
ด.ต. ยก สุริยะ ภ.จว.อบ. สภ.หนามแท่ง
ส.ต.ต. จตุรพร ใหญ่นาคะศิริ ภ.จว.อบ. สภ.หนามแท่ง
ส.ต.อ. สันท์ จนัทะธารี ภ.จว.อบุล สภ.หนามแท่ง
พ.ต.อ. อทิธชิัย       จารุนิล ภ.จว.อบ. สภ.ส าโรง
พ.ต.ท. ดุจดล       ด้ายละออง ภ.จว.อบ. สภ.ส าโรง
พ.ต.ท. ฐิติวฒิุ  พรหมอนิทร์แกว้ ภ.จว.อบ. สภ.ส าโรง
พ.ต.ท. พรหมมินทร์ ภมูิภกัด์ิ ภ.จว.อบ. สภ.ส าโรง
พ.ต.ท. ค าพนัธ ์ ไชยโกฏิ ภ.จว.อบ. สภ.ส าโรง
พ.ต.ท. รัฐวทิย ์  ณรงค์ดิษย์ ภ.จว.อบ. สภ.ส าโรง
พ.ต.ต. สุพจฎ ์     นาสวน ภ.จว.อบ. สภ.ส าโรง
ร.ต.อ. ไพฑูรย ์ วงัษาลุน ภ.จว.อบ. สภ.ส าโรง
ร.ต.อ. ประกาย สาทรพนัธ์ ภ.จว.อบ. สภ.ส าโรง
ร.ต.ท. วเิศษ   บัวแกว้ ภ.จว.อบ. สภ.ส าโรง
ร.ต.ท. พนัธกานต์    ผลจนัทร์ ภ.จว.อบ. สภ.ส าโรง
ร.ต.ท. อนันต์  บรรดาศักด์ิ ภ.จว.อบ. สภ.ส าโรง
ร.ต.ท. ทวชีัย      วงศ์ชาลี ภ.จว.อบ. สภ.ส าโรง
ร.ต.ท. สุพศิ      ศิริมา ภ.จว.อบ. สภ.ส าโรง
ร.ต.ท. บุญส่ง     เลือกนารี ภ.จว.อบ. สภ.ส าโรง
ร.ต.ท. ศักด์ิสิน  พากรกลุ ภ.จว.อบ. สภ.ส าโรง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ณรงค์      โชติจรุง ภ.จว.อบ. สภ.ส าโรง
ร.ต.ท. ณรงคค์     น้อยวรรณะ ภ.จว.อบ. สภ.ส าโรง
ร.ต.ท. พรชัย  แจม่เชื้อ ภ.จว.อบ. สภ.ส าโรง
ร.ต.ท. สถาปัตย ์  ไชยนิท ภ.จว.อบ. สภ.ส าโรง
ร.ต.ต. ทิฎฐิ         ดวงแกว้ ภ.จว.อบ. สภ.ส าโรง
ร.ต.ท. สมาน       ถิ่นดง ภ.จว.อบ. สภ.ส าโรง
ร.ต.ต. สนอง   ไชยรัตน์ ภ.จว.อบ. สภ.ส าโรง
ร.ต.ต. กติติวฒัน์  กญัญาพนัธ์ ภ.จว.อบ. สภ.ส าโรง
ร.ต.ต. นเรศ   เจริญทัศน์ ภ.จว.อบ. สภ.ส าโรง
ร.ต.ต. นรินท์โชติ เกยีรติธนาโอฬาร ภ.จว.อบ. สภ.ส าโรง
ด.ต. ทว ี        จ าปารัตน์ ภ.จว.อบ. สภ.ส าโรง
ด.ต. ทองดี     แสนทวสุีข ภ.จว.อบ. สภ.ส าโรง
ด.ต. ธวชัชัย   ปามุทา ภ.จว.อบ. สภ.ส าโรง
ด.ต. ศักด์ิชัย    สีดาโคตร ภ.จว.อบ. สภ.ส าโรง
ด.ต. สวสัด์ิ          ค าโฮม ภ.จว.อบ. สภ.ส าโรง
ด.ต. สุภาพ          พรมกิ่ง ภ.จว.อบ. สภ.ส าโรง
ด.ต. สงวน       สาบุตร ภ.จว.อบ. สภ.ส าโรง
ด.ต. พเิชษฐ์     วทิยาขาว ภ.จว.อบ. สภ.ส าโรง
ด.ต. ประสงค์    กนัยามิน ภ.จว.อบ. สภ.ส าโรง
ด.ต. รัศมี         ศรไชย ภ.จว.อบ. สภ.ส าโรง
ด.ต. ธนาพงศ์  โฉมลักษณ์ ภ.จว.อบ. สภ.ส าโรง
ด.ต. สุวทิย ์  เถาวท์ุมมา ภ.จว.อบ. สภ.ส าโรง
ด.ต. สิทธศัิกด์ิ กลัยาณสถติ ภ.จว.อบ. สภ.ส าโรง
ด.ต. เอกณรงค์  ทาระบุตร ภ.จว.อบ. สภ.ส าโรง
ด.ต. บุญเลิศ      ยอดมาลี ภ.จว.อบ. สภ.ส าโรง
ด.ต. สิทธิ์พงษ์   โพธเิศษ ภ.จว.อบ. สภ.ส าโรง
ด.ต. วรีะชัย    จนัทร์หอม ภ.จว.อบ. สภ.ส าโรง
ด.ต. ชาญชัย    กิ่งทะวงษ์ ภ.จว.อบ. สภ.ส าโรง
ด.ต. เขม็จนู     ทาราศรี ภ.จว.อบ. สภ.ส าโรง
ด.ต. พลสิทธิ์   ทองค าหอ่ ภ.จว.อบ. สภ.ส าโรง
ด.ต. สมนึก   ค าแสนราช ภ.จว.อบ. สภ.ส าโรง
ด.ต. สุรชัย    สองศร ภ.จว.อบ. สภ.ส าโรง
ด.ต. สมศักด์ิ   บุตรดี ภ.จว.อบ. สภ.ส าโรง
ด.ต. ประดิพฐัษ์  บัวเขยีว ภ.จว.อบ. สภ.ส าโรง
ด.ต. พนูธนวฒัน์ จอดนอก ภ.จว.อบ. สภ.ส าโรง
ด.ต. ถาวร        ทองมูล ภ.จว.อบ. สภ.ส าโรง
ด.ต. บุตรสี     เวยีงค า ภ.จว.อบ. สภ.ส าโรง
ด.ต. สาคร     สาธรพนัธ์ ภ.จว.อบ. สภ.ส าโรง
ด.ต. สุวทิย ์  อคัรอ านวย ภ.จว.อบ. สภ.ส าโรง
ด.ต. สมภาร    วถิี ภ.จว.อบ. สภ.ส าโรง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. นิคม       วงศ์พมิพ์ ภ.จว.อบ. สภ.ส าโรง
ด.ต. ทรงพล    แกว้วงษา ภ.จว.อบ. สภ.ส าโรง
ด.ต. ธรียทุธ    องิชัยภมูิ ภ.จว.อบ. สภ.ส าโรง
ด.ต. ชัยวฒิุ       ชนะกลุ ภ.จว.อบ. สภ.ส าโรง
ด.ต. อภเิชษฐ์   เขยนอก ภ.จว.อบ. สภ.ส าโรง
ด.ต. ไสว         สายสิม ภ.จว.อบ. สภ.ส าโรง
ด.ต. ประสาร   คงนิล ภ.จว.อบ. สภ.ส าโรง
ด.ต. วรีะศักด์ิ   ไกรรักษ์ ภ.จว.อบ. สภ.ส าโรง
ด.ต. เสถยีร     เลือกนารี ภ.จว.อบ. สภ.ส าโรง
ด.ต. ไมตรี          เต็มดวง ภ.จว.อบ. สภ.ส าโรง
ด.ต. นิกร     นามบุตร ภ.จว.อบ. สภ.ส าโรง
ด.ต. ชัยพล  เกษละคร ภ.จว.อบ. สภ.ส าโรง
ด.ต. ประพฒั  ค าประวติั ภ.จว.อบ. สภ.ส าโรง
ด.ต. ธรรมศักด์ิ ทองภาพ ภ.จว.อบ. สภ.ส าโรง
จ.ส.ต. ทองดี     วงศ์ใหญ่ ภ.จว.อบ. สภ.ส าโรง
จ.ส.ต. จกัรพงษ์   ขนิาวงษ์ ภ.จว.อบ. สภ.ส าโรง
ส.ต.อ. ศุภสวสัด์ิ สวสัด์ิตระกลู ภ.จว.อบ. สภ.ส าโรง
ส.ต.อ. ไพศาล     วชิาชัย ภ.จว.อบ. สภ.ส าโรง
ส.ต.อ. จรูญ   ค าแสนราช ภ.จว.อบ. สภ.ส าโรง
ด.ต. สมศักด์ิ บุตรดี ภ.จว.อบ. ส าโรง
ด.ต. เอกณรงค์ ทาระบุตร ภ.จว.อบ. ส าโรง
พ.ต.ท. ภทัรพล โพธอิะ ภ.จว.อบ. สภ.หว้ยขา่
พ.ต.ท. รุ่งนิรันดร์ ทองเกษมสกลุ ภ.จว.อบ. สภ.หว้ยขา่
พ.ต.ต. มนตรี พมิพพ์นัธ์ ภ.จว.อบ. สภ.หว้ยขา่
ร.ต.ท. สุวชิ จนิฤทธิ์ ภ.จว.อบ. สภ.หว้ยขา่
ร.ต.ท. บุญมี แกว้บุญเรือง ภ.จว.อบ. สภ.หว้ยขา่
พ.ต.ต. เจริญ ต้ังพทิักษ์สกลุ ภ.จว.อบ. สภ.หว้ยขา่
ร.ต.ท. ประพาษ เยนิสูงเนิน ภ.จว.อบ. สภ.หว้ยขา่
ร.ต.ท. พบิูล บุง่หวาย ภ.จว.อบ. สภ.หว้ยขา่
ร.ต.ต. ธวชั แสนเพชร ภ.จว.อบ. สภ.หว้ยขา่
ร.ต.ต. ทวศัีกด์ิ ทุมยา ภ.จว.อบ. สภ.หว้ยขา่
ด.ต. อนนท์ บุญแซม ภ.จว.อบ. สภ.หว้ยขา่
ด.ต. ไชยพร จนัปุม่ ภ.จว.อบ. สภ.หว้ยขา่
ด.ต. บัญชา ศรีจนัทร์ ภ.จว.อบ. สภ.หว้ยขา่
ด.ต. สมพร อนุภกัด์ิ ภ.จว.อบ. สภ.หว้ยขา่
ด.ต. พรประเสริฐ พรมเดช ภ.จว.อบ. สภ.หว้ยขา่
ด.ต. ภาณุพงษ์ มิกขนุทด ภ.จว.อบ. สภ.หว้ยขา่
ด.ต. ไพรทูล ชารีสมบัติ ภ.จว.อบ. สภ.หว้ยขา่
ด.ต. ยทุธนา อวุทิัศน์ ภ.จว.อบ. สภ.หว้ยขา่
ส.ต.ต. อรรถเวทย์ เครือเทียน ภ.จว.อบ. สภ.หว้ยขา่



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. พทุธา นามศรี ภ.จว.อบ. สภ.หว้ยขา่
ร.ต.ท. วริะศักด์ิ วรรณโสภา ภ.จว.อบ. สภ.หว้ยขา่
ร.ต.ท. สุพฒัน์ อาภรณ์ศรี ภ.จว.อบ. สภ.หว้ยขา่
ด.ต. จรัญ มะนิสสาร ภ.จว.อบ. สภ.หว้ยขา่
ด.ต. อ านวย แกว้พภิพ ภ.จว.อบ. สภ.หว้ยขา่
ด.ต. ก าจดั ป้องสงคราม ภ.จว.อบ. สภ.หว้ยขา่
ร.ต.ท. ชัยญา นันตะกลู ภ.จว.อบ. สภ.หว้ยขา่
ด.ต. เศวตศักด์ิ ศรีหะพล ภ.จว.อบ. สภ.หว้ยขา่
ร.ต.ต. ทินกร แสนทวสุีข ภ.จว.อบ. สภ.หว้ยขา่
พ.ต.ท. ชูศักด์ิ สุปิงคลัด ภ.จว.อบ. สภ.หว้ยขา่
ร.ต.ท. วภิาส ทองจนัทร์ ภ.จว.อบ. หว้ยขา่
พ.ต.อ. วนิัย เกตุพนัธ์ ภ.จว.อบ. เหล่าเสือโกก้
พ.ต.ท. สิริพงษ์ เพง็แจม่ ภ.จว.อบ. เหล่าเสือโกก้
ร.ต.ท. วรีะยศ สุขบรม ภ.จว.อบ. เหล่าเสือโกก้
ร.ต.ท. สิบแสน พวงแกว้ ภ.จว.อบ. เหล่าเสือโกก้
ร.ต.ท. ชูชาติ สุ่มมาตย์ ภ.จว.อบ. เหล่าเสือโกก้
ร.ต.ท. บุญเรศ ขานถม ภ.จว.อบ. เหล่าเสือโกก้
ร.ต.ท. ประพาส วงษ์ปัญญา ภ.จว.อบ. เหล่าเสือโกก้
ร.ต.ท. ฉลอง พลทะยาน ภ.จว.อบ. เหล่าเสือโกก้
ร.ต.ท. นคร นักพรรษา ภ.จว.อบ. เหล่าเสือโกก้
ร.ต.ท. สุนทร อดุไธสง ภ.จว.อบ. เหล่าเสือโกก้
ร.ต.ท. อ านาจ เชิดสูงเนิน ภ.จว.อบ. เหล่าเสือโกก้
ร.ต.ท. อดุลย์ ติดตารัมย์ ภ.จว.อบ. เหล่าเสือโกก้
ร.ต.ท. ณุภานนท์ นาไพรวนั ภ.จว.อบ. เหล่าเสือโกก้
ร.ต.ต. สมพงค์ มุทธเสน ภ.จว.อบ. เหล่าเสือโกก้
ร.ต.ต. ชูชาติ ราชชาลี ภ.จว.อบ. เหล่าเสือโกก้
ร.ต.ต. วรากรณ์ วงศ์โสภา ภ.จว.อบ. เหล่าเสือโกก้
ร.ต.ต. สมัย จอมศรี ภ.จว.อบ. เหล่าเสือโกก้
ร.ต.ต. วฒิุชัย เหล่ากสิการ ภ.จว.อบ. เหล่าเสือโกก้
ร.ต.ต. พนิิจ แฝงลาภ ภ.จว.อบ. เหล่าเสือโกก้
ร.ต.ต. สถติ อบบุญ ภ.จว.อบ. เหล่าเสือโกก้
ร.ต.ต. ก าจร กลุพร ภ.จว.อบ. เหล่าเสือโกก้
ด.ต. เฉลิมพล พมิพบ์ุญมา ภ.จว.อบ. เหล่าเสือโกก้
ด.ต. อภชิาติ ชูกล่ิน ภ.จว.อบ. เหล่าเสือโกก้
ด.ต. ภราดร แกน่สาร์ ภ.จว.อบ. เหล่าเสือโกก้
ด.ต. สมบัติ หตัจมุพล ภ.จว.อบ. เหล่าเสือโกก้
ด.ต. อู๊ด สวา่งพฤกษ์ ภ.จว.อบ. เหล่าเสือโกก้
ด.ต. มาฆะ สีแดง ภ.จว.อบ. เหล่าเสือโกก้
ด.ต. ไมตรี มุง่พร ภ.จว.อบ. เหล่าเสือโกก้
ด.ต. พชร เกดิสมบูรณ์ ภ.จว.อบ. เหล่าเสือโกก้



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. จริะเดช ผุสิงห์ ภ.จว.อบ. เหล่าเสือโกก้
ด.ต. วรีะชัย โสมรักษ์ ภ.จว.อบ. เหล่าเสือโกก้
ด.ต. อลงกต กออนิทร์ ภ.จว.อบ. เหล่าเสือโกก้
ด.ต. นิคมสันต์ เผือดผุด ภ.จว.อบ. เหล่าเสือโกก้
ด.ต. ศักดา ประเสริฐ ภ.จว.อบ. เหล่าเสือโกก้
ด.ต. กนัยา ธรรมโส ภ.จว.อบ. เหล่าเสือโกก้
ด.ต. ปฏวิติั หลักรัตน์ ภ.จว.อบ. เหล่าเสือโกก้
ด.ต. พทิักษ์ เสพสวสัด์ิ ภ.จว.อบ. เหล่าเสือโกก้
ด.ต. ไชยา แจง้จติร ภ.จว.อบ. เหล่าเสือโกก้
ด.ต. ผจญ ค าจนัทร์ ภ.จว.อบ. เหล่าเสือโกก้
ด.ต. สมบัติ ธรรมสัตย์ ภ.จว.อบ. เหล่าเสือโกก้
ด.ต. ธเนตร แสนปุชุม ภ.จว.อบ. เหล่าเสือโกก้
ด.ต. สมใจ แกน่การ ภ.จว.อบ. เหล่าเสือโกก้
ด.ต. สมเจตน์ มูลณี ภ.จว.อบ. เหล่าเสือโกก้
ด.ต. สามารถ มนีเนตร ภ.จว.อบ. เหล่าเสือโกก้
ด.ต. ธรียทุธ    ทองงอก ภ.จว.อบ. เหล่าเสือโกก้
ด.ต. ธรีะศักด์ิ รัตนสุข ภ.จว.อบ. เหล่าเสือโกก้
ด.ต. สงวน       สายแวว ภ.จว.อบ. เหล่าเสือโกก้
ด.ต. ภวูนาท แกว้พรม ภ.จว.อบ. เหล่าเสือโกก้
ด.ต. ประพฒั  กดุโส ภ.จว.อบ. เหล่าเสือโกก้
ด.ต. มงคล ค าแพง ภ.จว.อบ. เหล่าเสือโกก้
พ.ต.ต. วรยทุธ จนัทร์สวสัด์ิ ภ.จว.อบ. เหล่าเสือโกก้
ส.ต.อ. มงคล ค าแพง ภ.จว.อบ. เหล่าเสือโกก้
ร.ต.ต. ชูชาติ ราชชาลี ภ.จว.อบ. เหล่าเสือโกก้
ร.ต.ท. สมบัติ เกษไธสง ภ.จว.อบ. เหล่าเสือโกก้
ร.ต.อ. ชาติตระการ พมิพพ์รม ภ.จว.อบ. สภ.เหล่าเสือ
ร.ต.ท. อสิระ บรรเทา ภ.จว.อบ. เหล่าเสือโกก้
พ.ต.อ. สมยศ รามกลุ ภ.จว.อบ. สภ.ดอนมดแดง
พ.ต.ท. กรม ลอยหา ภ.จว.อบ. สภ.ดอนมดแดง
พ.ต.ท. สายชล สองเขยีว ภ.จว.อบ. สภ.ดอนมดแดง
พ.ต.ท. สมยศ ขนุหอม ภ.จว.อบ. สภ.ดอนมดแดง
พ.ต.ท. จอมเทพ ทุมมากรณ์ ภ.จว.อบ. สภ.ดอนมดแดง
พ.ต.ท. สัตยา แยม้โสภา ภ.จว.อบ. สภ.ดอนมดแดง
พ.ต.ท. สุเมธ ศรีภมูาตร ภ.จว.อบ. สภ.ดอนมดแดง
พ.ต.ท. ชัยโรจน์ กรงาม ภ.จว.อบ. สภ.ดอนมดแดง
ร.ต.ท. ธรีวฒัน์ นวลอนิทร์ ภ.จว.อบ. สภ.ดอนมดแดง
ร.ต.ท. วรวฒิุ ศรีวชิา ภ.จว.อบ. สภ.ดอนมดแดง
ร.ต.ท. ธวชัชัย สายประเสริฐ ภ.จว.อบ. สภ.ดอนมดแดง
ร.ต.ท. กฤษณะ ทองชาว ภ.จว.อบ. สภ.ดอนมดแดง
ร.ต.ท. สมควร บัวทอง ภ.จว.อบ. สภ.ดอนมดแดง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. สัญญา พนัธุ์สุวรรณ ภ.จว.อบ. สภ.ดอนมดแดง
ร.ต.ต. ทองยศ บุญยิ่ง ภ.จว.อบ. สภ.ดอนมดแดง
ร.ต.ต. บรรจง วงศ์โสม ภ.จว.อบ. สภ.ดอนมดแดง
ร.ต.ต. จรัญ ศรีศิลป์ ภ.จว.อบ. สภ.ดอนมดแดง
ร.ต.ต. อทุัย ผาสุขนิตย์ ภ.จว.อบ. สภ.ดอนมดแดง
ด.ต. กติติพงษ์ เวฬุวนารักษ์ ภ.จว.อบ. สภ.ดอนมดแดง
ด.ต. เขม วงษ์โท ภ.จว.อบ. สภ.ดอนมดแดง
ด.ต. จลุพงษ์ ทวพีงษ์ ภ.จว.อบ. สภ.ดอนมดแดง
ด.ต. ชาติชาย เวยีงจนัทร์ ภ.จว.อบ. สภ.ดอนมดแดง
ด.ต. ทสพล แสนทวสุีข ภ.จว.อบ. สภ.ดอนมดแดง
ด.ต. ทัศพล กแุกว้ ภ.จว.อบ. สภ.ดอนมดแดง
ด.ต. ธรียทุธ บุญพา ภ.จว.อบ. สภ.ดอนมดแดง
ด.ต. นพดล มิง่บุญ ภ.จว.อบ. สภ.ดอนมดแดง
ด.ต. ประชา บูชาพนัธ์ ภ.จว.อบ. สภ.ดอนมดแดง
ด.ต. ไพรฑูรย์ สีหามูล ภ.จว.อบ. สภ.ดอนมดแดง
ด.ต. มนตรี สุทธโิคตร ภ.จว.อบ. สภ.ดอนมดแดง
ด.ต. ยทุธพงศ์ พวงทอง ภ.จว.อบ. สภ.ดอนมดแดง
ด.ต. ยทุธศักด์ิ มณีภาค ภ.จว.อบ. สภ.ดอนมดแดง
ด.ต. เรืองชัย ศิริเยน็ ภ.จว.อบ. สภ.ดอนมดแดง
ด.ต. วราวฒิุ วนัดี ภ.จว.อบ. สภ.ดอนมดแดง
ด.ต. วทิยา วงศระศีล ภ.จว.อบ. สภ.ดอนมดแดง
ด.ต. วรีะพงศ์ หล้าสุดตา ภ.จว.อบ. สภ.ดอนมดแดง
ด.ต. สะอาด หรัิญพนัธ์ ภ.จว.อบ. สภ.ดอนมดแดง
ด.ต. สากล หอมสมบัติ ภ.จว.อบ. สภ.ดอนมดแดง
ด.ต. สาคร สายเบาะ ภ.จว.อบ. สภ.ดอนมดแดง
ด.ต. อ าพล พระธรรม ภ.จว.อบ. สภ.ดอนมดแดง
ด.ต. เวนิช คะตะวงษ์ ภ.จว.อบ. สภ.ดอนมดแดง
ด.ต. สุทัศน์ สาลีงาม ภ.จว.อบ. สภ.ดอนมดแดง
จ.ส.ต. ศิริชัย วนัทาวงษ์ ภ.จว.อบ. สภ.ดอนมดแดง
ส.ต.อ. ชาญวฒิุ มุกดาหาร ภ.จว.อบ. สภ.ดอนมดแดง
พ.ต.อ. สานิตย์ ไชยสถติย์ ภ.จว.อบ. สภ.ศรีเมืองใหม่ 
พ.ต.ท. ทองปาน พมิพพ์รม ภ.จว.อบ. สภ.ศรีเมืองใหม่ 
พ.ต.ท. อรุษ ค าตุ้ย ภ.จว.อบ. สภ.ศรีเมืองใหม่ 
พ.ต.ท. ปรัชญนันท์ ปิยทัศนกลุ ภ.จว.อบ. สภ.ศรีเมืองใหม่ 
พ.ต.ท. พรมมา ทุพรม ภ.จว.อบ. สภ.ศรีเมืองใหม่ 
พ.ต.ท. วรรณนา เพญ็จนัทร์ ภ.จว.อบ. สภ.ศรีเมืองใหม่ 
พ.ต.ท. สิทธโิชค พบิูลยศั์กด์ิโสภณ ภ.จว.อบ. สภ.ศรีเมืองใหม่ 
พ.ต.ท. ปาณวตัร ล่ าสัน ภ.จว.อบ. สภ.ศรีเมืองใหม่ 
พ.ต.ท. พอพล พมิพพ์รมมา ภ.จว.อบ. สภ.ศรีเมืองใหม่ 
พ.ต.ท. สุชาติ หลีพนัธุ์ ภ.จว.อบ. สภ.ศรีเมืองใหม่ 



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ต. ญาณวฒิุ สายเนตร ภ.จว.อบ. สภ.ศรีเมืองใหม่ 
ร.ต.ท. จ ารัส อนัทะรัง ภ.จว.อบ. สภ.ศรีเมืองใหม่ 
ร.ต.ท. บุญเพง็ พดุกลาง ภ.จว.อบ. สภ.ศรีเมืองใหม่ 
ร.ต.ท.หญิง หยกแกว้ สร้อยสิงห์ ภ.จว.อบ. สภ.ศรีเมืองใหม่ 
ร.ต.ท. ธวชัชัย ประสมพนัธ์ ภ.จว.อบ. สภ.ศรีเมืองใหม่ 
ร.ต.ท. รุ่งวทิย ์ วพิฒัน์โสภากร ภ.จว.อบ. สภ.ศรีเมืองใหม่ 
ร.ต.ท. ธราวธุ สายค าวงศ์ ภ.จว.อบ. สภ.ศรีเมืองใหม่ 
ร.ต.ท. ณัฐวตัร เรืองแสน ภ.จว.อบ. สภ.ศรีเมืองใหม่ 
ร.ต.ท. เผด็จ ดังพมิาย ภ.จว.อบ. สภ.ศรีเมืองใหม่ 
ร.ต.ท. วนิัย เหมวงษ์ ภ.จว.อบ. สภ.ศรีเมืองใหม่ 
ร.ต.ท. สมใจ ปิน่ทอง ภ.จว.อบ. สภ.ศรีเมืองใหม่ 
ร.ต.ท. เสง่ียม พรมมา ภ.จว.อบ. สภ.ศรีเมืองใหม่ 
ร.ต.ท. ไสว พนิิจกลุ ภ.จว.อบ. สภ.ศรีเมืองใหม่ 
ร.ต.ท. อ านาจ เคลือศิริ ภ.จว.อบ. สภ.ศรีเมืองใหม่ 
ร.ต.ท. ไพสิน บุระพร ภ.จว.อบ. สภ.ศรีเมืองใหม่ 
ร.ต.ท. ประเสริฐ กอ้นศรี ภ.จว.อบ. สภ.ศรีเมืองใหม่ 
ร.ต.ท. ช านาญ บุญจ าเนียร ภ.จว.อบ. สภ.ศรีเมืองใหม่ 
ร.ต.ต. ชาญชัย สวา่งแกว้ ภ.จว.อบ. สภ.ศรีเมืองใหม่ 
ร.ต.ต. สมทรง แสงเงิน ภ.จว.อบ. สภ.ศรีเมืองใหม่ 
ร.ต.ต. อคัรชัย ประเสริฐศรี ภ.จว.อบ. สภ.ศรีเมืองใหม่ 
ร.ต.ต. สันติ แสงสีดา ภ.จว.อบ. สภ.ศรีเมืองใหม่ 
ร.ต.ต. ตระกลู เหล่าศรี ภ.จว.อบ. สภ.ศรีเมืองใหม่ 
ร.ต.ต. เพทาย สุคัญธารุณ ภ.จว.อบ. สภ.ศรีเมืองใหม่ 
ร.ต.ต. ศักด์ิชาย แป้นในกริม ภ.จว.อบ. สภ.ศรีเมืองใหม่ 
ร.ต.ต.. จรูญศักด์ิ ทองเหลือง ภ.จว.อบ. สภ.ศรีเมืองใหม่ 
ร.ต.ต. เทียนชัย สกลุพทิักษ์ดี ภ.จว.อบ. สภ.ศรีเมืองใหม่ 
ด.ต.  ด ารงค์ แสนทวสุีข ภ.จว.อบ. สภ.ศรีเมืองใหม่ 
ด.ต. นิธทิัศน์ สามิตร ภ.จว.อบ. สภ.ศรีเมืองใหม่ 
ด.ต. สุพศิ ซองรัมย์ ภ.จว.อบ. สภ.ศรีเมืองใหม่ 
ด.ต. สยมภมูิ สงเคราะห์ ภ.จว.อบ. สภ.ศรีเมืองใหม่ 
ด.ต. ธนเดช หาระสาร ภ.จว.อบ. สภ.ศรีเมืองใหม่ 
ด.ต. วรีะธรรม ทวแีสง ภ.จว.อบ. สภ.ศรีเมืองใหม่ 
ด.ต. พชิิต โอษฐิเวช ภ.จว.อบ. สภ.ศรีเมืองใหม่ 
ด.ต. เฉลียว พมิพบุตร ภ.จว.อบ. สภ.ศรีเมืองใหม่ 
ด.ต. เทวนิ โยธาราช ภ.จว.อบ. สภ.ศรีเมืองใหม่ 
ด.ต. อดิศักด์ิ สิงหพฒัน์ ภ.จว.อบ. สภ.ศรีเมืองใหม่ 
ด.ต. ปิยศักด์ิ เชาวพ์ลกรัง ภ.จว.อบ. สภ.ศรีเมืองใหม่ 
ด.ต. ธนามาส บุญมี ภ.จว.อบ. สภ.ศรีเมืองใหม่ 
ด.ต. วทิวสั ทิพยนาสา ภ.จว.อบ. สภ.ศรีเมืองใหม่ 
ด.ต. ศิริไทย บาศรี ภ.จว.อบ. สภ.ศรีเมืองใหม่ 



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต.   นพดล นามน้าวแสง ภ.จว.อบ. สภ.ศรีเมืองใหม่ 
ด.ต. สุทธิ์พรัิชย์ ชารีสมบัติ ภ.จว.อบ. สภ.ศรีเมืองใหม่ 
ด.ต. มณเทียร ป้องวงศ์ ภ.จว.อบ. สภ.ศรีเมืองใหม่ 
ด.ต. เทพอมร ฐิตสาร ภ.จว.อบ. สภ.ศรีเมืองใหม่ 
ด.ต. พทิักษ์ ชาริชา ภ.จว.อบ. สภ.ศรีเมืองใหม่ 
ด.ต. นิวติั สาระการ ภ.จว.อบ. สภ.ศรีเมืองใหม่ 
จ.ส.ต. พนมศักด์ิ สมิตร ภ.จว.อบ. สภ.ศรีเมืองใหม่ 
ส.ต.อ. ทองพลู พนัธค์ า ภ.จว.อบ. สภ.ศรีเมืองใหม่ 
ส.ต.อ. สุรัช แสงใบ ภ.จว.อบ. สภ.ศรีเมืองใหม่ 
ส.ต.อ. ตรงกฤษ ตริวงษ์ ภ.จว.อบ. สภ.ศรีเมืองใหม่ 
ส.ต.ต. วนัชัย พาชอบ ภ.จว.อบ. สภ.ศรีเมืองใหม่ 
ส.ต.ต. วรีพล รัตนะโสภา ภ.จว.อบ. สภ.ศรีเมืองใหม่ 
ส.ต.ต. ชนาธปิ อปุนันต์ ภ.จว.อบ. สภ.ศรีเมืองใหม่ 
พ.ตท. สุรชัย พทิักษณ์เทพสมบัติ ภ.จว.อบ. สภ.นาโพธิ์ (บุณฑริก)
พ.ต.ต. ปภพ ศรีเสน ภ.จว.อบ. สภ.นาโพธิ์ (บุณฑริก)
ร.ต.ท. วนัชัย รูปแกว้ ภ.จว.อบ. สภ.นาโพธิ์ (บุณฑริก)
ร.ต.ท. สมจติ รุ่งเรือง ภ.จว.อบ. สภ.นาโพธิ์ (บุณฑริก)
ร.ต.ท. สมชาย พลาศรี ภ.จว.อบ. สภ.นาโพธิ์ (บุณฑริก)
ร.ต.ท. เสน่ห์ น้ าใจ ภ.จว.อบ. สภ.นาโพธิ์ (บุณฑริก)
ร.ต.ท. วชิิต คุณโคตร ภ.จว.อบ. สภ.นาโพธิ์ (บุณฑริก)
ร.ต.ท. ประยงค์ กลุบุญญา ภ.จว.อบ. สภ.นาโพธิ์ (บุณฑริก)
ร.ต.ท. สุเนตร อนิทมนตรี ภ.จว.อบ. สภ.นาโพธิ์ (บุณฑริก)
ร.ต.ต. บุญลุ้ง ศรีสวสัด์ิ ภ.จว.อบ. สภ.นาโพธิ์ (บุณฑริก)
ร.ต.ต. ธงชัย ธติะโพธิ์ ภ.จว.อบ. สภ.นาโพธิ์ (บุณฑริก)
ร.ต.ต. ณัฐพงศ์ ศรีแพงมล ภ.จว.อบ. สภ.นาโพธิ์ (บุณฑริก)
ด.ต. ส าราญ ไชยกาล ภ.จว.อบ. สภ.นาโพธิ์ (บุณฑริก)
ด.ต. ทวสิีทธิ์ เหม็วงั ภ.จว.อบ. สภ.นาโพธิ์ (บุณฑริก)
ด.ต. เหล็กไหล โชติเลิศ ภ.จว.อบ. สภ.นาโพธิ์ (บุณฑริก)
ด.ต. ไตรรงค์  แสนศรี ภ.จว.อบ. สภ.นาโพธิ์ (บุณฑริก)
ด.ต. ภานุพงศ์ ลาตวงษ์ ภ.จว.อบ. สภ.นาโพธิ์ (บุณฑริก)
ด.ต. ปฐมภพ บุญงาม ภ.จว.อบ. สภ.นาโพธิ์ (บุณฑริก)
ด.ต. ชัยยทุธ์ กอ้งเสียง ภ.จว.อบ. สภ.นาโพธิ์ (บุณฑริก)
ส.ต.ต. พนม สุทธศิรี ภ.จว.อบ. สภ.นาโพธิ์ (บุณฑริก)
ส.ต.ต. พฤทธิ์ หวงัมัน่ ภ.จว.อบ. สภ.นาโพธิ์ (บุณฑริก)
ส.ต.ต. วลัลพ คชพนัธ์ ภ.จว.อบ. สภ.นาโพธิ์ (บุณฑริก)
ส.ต.ต. จริวฒัน์ สีดา ภ.จว.อบ. สภ.นาโพธิ์ (บุณฑริก)
ส.ต.ต. นัฐพงษ์ เอื้อวงษ์ประเสริฐ ภ.จว.อบ. สภ.นาโพธิ์ (บุณฑริก)
ส.ต.ต. อทุิศ สุนา ภ.จว.อบ. สภ.นาโพธิ์ (บุณฑริก)
ส.ต.ต. คณา สิงหสุ์วรรณ ภ.จว.อบุล สภ.นาโพธิ์ อ.บุณฑริก
ส.ต.ต. ณัฐภวูภพ วนัทองพลูศิริ ภ.จว.อบุล สภ.นาโพธิ์  อ.บุณฑริก



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.ต. ณัฐภวูภพ วนัทองพลูศิริ ภ.จว.อบุล สภ.นาโพธิ์  อ.บุณฑริก
พ.ต.ท. พงศ์พพิฒั เหมิฉลาด ภ.จว.อบ สภ.คันไร่
พ.ต.ต. บุญเรือง สุขส าราญ ภ.จว.อบ สภ.คันไร่
ร.ต.อ. ชาญชัย ค าดีเกดิ ภ.จว.อบ สภ.คันไร่
ร.ต.อ. วรีพล เหมือนแกว้ ภ.จว.อบ สภ.คันไร่
ร.ต.ท. ธ ารงค์ศักด์ิ นนท์ศิริ ภ.จว.อบ สภ.คันไร่
ร.ต.ท. ผดุงศักด์ิ กกกลาง ภ.จว.อบ สภ.คันไร่
ร.ต.ท. สมพงษ์ คงสี ภ.จว.อบ สภ.คันไร่
ร.ต.ท. บุญนาค มุง่พงิกลาง ภ.จว.อบ สภ.คันไร่
ร.ต.ต. เชิด สัตยากลู ภ.จว.อบ สภ.คันไร่
ร.ต.ต. บุญชู เอี่ยมศรี ภ.จว.อบ สภ.คันไร่
ร.ต.ต. ชัยศรี ละดาดก ภ.จว.อบ สภ.คันไร่
ร.ต.ต. อทุัย ด าค า ภ.จว.อบ สภ.คันไร่
ด.ต. เชิด คนคม ภ.จว.อบ สภ.คันไร่
ด.ต. นภดล ยบุลพร้ิง ภ.จว.อบ สภ.คันไร่
ด.ต. เวยีงชัย ยดึวงศ์ ภ.จว.อบ สภ.คันไร่
ด.ต. วชิัย ดวงสินธุ์ ภ.จว.อบ สภ.คันไร่
ด.ต. ประจกัร์ ค าดีบุญ ภ.จว.อบ สภ.คันไร่
ด.ต. เรวตัร สุตาสุข ภ.จว.อบ สภ.คันไร่
ด.ต. พลเทพ ชูลา ภ.จว.อบ สภ.คันไร่
ด.ต. ปัฐวยีว์ฒัน์ จรทะผา ภ.จว.อบ สภ.คันไร่
ด.ต. อทุิศ เดชะค าภู ภ.จว.อบ สภ.คันไร่
ด.ต. ชิณภทัรค์ ทองปัน ภ.จว.อบ สภ.คันไร่
ด.ต. สุจติต์ หาทรัพย์ ภ.จว.อบ สภ.คันไร่
ด.ต. เวที ศรีวะวงศ์ ภ.จว.อบ สภ.คันไร่
ด.ต. ศุภชัย โพธบิา ภ.จว.อบ สภ.คันไร่
ด.ต. สัมฤทธิ์ หาทรัพย์ ภ.จว.อบ สภ.คันไร่
ด.ต. พงศ์พล เทียนหอม ภ.จว.อบ สภ.คันไร่
จ.ส.ต. ประยรู แคนศิลา ภ.จว.อบ สภ.คันไร่
ส.ต.อ. สถาพร จุ้ยหนองเมือง ภ.จว.อบ สภ.คันไร่
ส.ต.ต. อทิธพิล มีมาก ภ.จว.อบ สภ.คันไร่
ส.ต.ต. พร้อมทรัพย์ โลนปัด ภ.จว.อบ สภ.คันไร่
ส.ต.ต. อาทิตย์ รัชนะปะกจิ ภ.จว.อบ สภ.คันไร่
ร.ต.อ.หญิง ศิริรัตน์ ภมูลี ภ.จว.อบ ภ.จว.อบ.
พ.ต.อ. พชัระ จนัทบาล ภ.จว.อบ ภ.จว.อบ.
ร.ต.อ. สุริยนั ค าสอน ภ.จว.อบ ภ.จว.อบ.
ร.ต.ท.หญิง จนัทร์เพญ็ โนนตูม ภ.จว.อบ ภ.จว.อบ.
พ.ต.อ. ภาสกร สุบรรณ ณ อยธุยา ภ.จว.อบ ภ.จว.อบ.
พ.ต.อ. ไพโรจน์ มังคลา ภ.จว.อบ ภ.จว.อบ.
พ.ต.อ. วนัชัย เครือเช้า ภ.จว.อบ ภ.จว.อบ.



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. ศักด์ิดา หงษ์ทรง ภ.จว.อบ ภ.จว.อบ.
ด.ต. ส าราญ ใหม่สูงเนิน ภ.จว.อบ. สภ.วารินช าราบ
ด.ต. ปัญญา สิทธจินิดา ภ.จว.อบ. บ านาญ/สนง.กกต.จว.อบ
ส.ต.อ. วชร อรุากลุ ภ.จว.อบ. บ านาญ/สนง.กกต.จว.อบ
พ.ต.ท. ชัยรินทร์ ทองสุข ภ.จว.อบุล สภ.โคกจาน
พ.ต.ต. เกรียงศักด์ิ จนัทร์เต็ม ภ.จว.อบุล สภ.โคกจาน
ร.ต.อ. สุรพล สุราษฎร์ ภ.จว.อบุล สภ.โคกจาน
ร.ต.ท. ทินกรณ์ ทองบุราณ ภ.จว.อบุล สภ.โคกจาน
ร.ต.ท. สมยศ ทรงคาศรี ภ.จว.อบุล สภ.โคกจาน
ร.ต.ท. วจิติร บูรณะพล ภ.จว.อบุล สภ.โคกจาน
ร.ต.ท. วชิัย รินทรักษ์ ภ.จว.อบุล สภ.โคกจาน
ร.ต.ท. ชัยศักด์ิ บุญราศรี ภ.จว.อบุล สภ.โคกจาน
ร.ต.ท. วรีะวฒัน์ สัมฤทธิ์ ภ.จว.อบุล สภ.โคกจาน
ร.ต.ต. เสวย มะลิวลัย์ ภ.จว.อบุล สภ.โคกจาน
ร.ต.ต. วริินทร์ ตุ่นต้น ภ.จว.อบุล สภ.โคกจาน
ด.ต. ธรีะนนท์ ไชยสัตย์ ภ.จว.อบุล สภ.โคกจาน
ด.ต. ฤทธพิร ไชยสัตย์ ภ.จว.อบุล สภ.โคกจาน
ด.ต. กนิิลธร พฒุผา ภ.จว.อบุล สภ.โคกจาน
ด.ต. ไพโรจน์ เชิดชูนคร ภ.จว.อบุลฯ สภ.โคกจาน
ด.ต. สุระศักด์ิ ชมาฤกษ์ ภ.จว.อบุลฯ สภ.โคกจาน
ด.ต. อกุฤษณ์ วงเวยีน ภ.จว.อบุลฯ สภ.โคกจาน
ด.ต. กณัต์ พรวเิศษศิริกลุ ภ.จว.อบุลฯ สภ.โคกจาน
ด.ต. สมบัติ สายเนตร ภ.จว.อบุลฯ สภ.โคกจาน
ด.ต. สุริยา สายบุดดี ภ.จว.อบุลฯ สภ.โคกจาน
ส.ต.ต. สิทธศัิกด์ิ เดิมพนัธ์ ภ.จว.อบุลฯ สภ.โคกจาน
ส.ต.ต. ชาคริต แทบทาม ภ.จว.อบุลฯ สภ.โคกจาน
ส.ต.ต. พชรพล เพิม่บุญ ภ.จว.อบุลฯ สภ.โคกจาน
ส.ต.ต. จามร สารีบุตร ภ.จว.อบุลฯ สภ.โคกจาน
ร.ต.ท. กมล สูนานนท์ ภ.จว.อบุล ภ.จว.อบ.
ร.ต.ท. เอกพงศ์  แกว้มงคล ภ.จว.อบุล ภ.จว.อบ.
ร.ต.ท. สุพฒัน์  ใจเมือง ภ.จว.อบุล ภ.จว.อบ.
ร.ต.ท. นพดล   บุญจอง ภ.จว.อบุล ภ.จว.อบ.
ร.ต.ท.หญิง สุพตัรา ผลจนัทร์ ภ.จว.อบุล ภ.จว.อบ.
ส.ต.อ.หญิง พสัดา พลศรี ภ.จว.อบุล ภ.จว.อบ.
ร.ต.ท. อธเิมศร์ เลิศศรัณวงศ์ ภ.จว.อบ สภ.วารินช าราบ
ร.ต.ท. สมจติร มีทองแสน ภ.จว.อบ สภ.วารินช าราบ
ร.ต.ท. สมคิด เคนเติม ภ.จว.อบ สภ.วารินช าราบ
ด.ต. สัมพนัธ์ แสนสุข ภ.จว.อบ สภ.วารินช าราบ
ด.ต. ส าราญ ใหม่สูงเนิน ภ.จว.อบ สภ.วารินช าราบ
ด.ต. อทุิศ สายงาม ภ.จว.อบ สภ.วารินช าราบ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สุจติต์ ปุลันรัมย์ ภ.จว.อบ สภ.วารินช าราบ
ด.ต. ประพนัธ์ เจริญราษฎร์ ภ.จว.อบ สภ.วารินช าราบ
ด.ต. องัคาร ใจดี ภ.จว.อบ สภ.วารินช าราบ
ส.ต.อ. วสันต์ เตค าหนัต์ ภ.จว.อบ สภ.วารินช าราบ
ส.ต.อ. พทิักษ์เทพ ทองหอม ภ.จว.อบ สภ.วารินช าราบ
พ.ต.ท. กติติ สุทธศรี ภ.จว.อบ สภ.กดุขา้วปุน้
ร.ต.ท. สุนทร สุคนธพงศ์ ภ.จว.อบ สภ.สวา่งวรีะวงศ์
ด.ต. มีชัย นวลศรี ภ.จว.อบ สภ.ตระการพชืผล
พล.ต.ต. ปกรณ์ เสริมสุวรรณ บก.สส.ภ.3 บก.สส.ภ.3
พ.ต.อ. วรีะพนัธ์ ทันใจ บก.สส.ภ.3 บก.สส.ภ.3
พ.ต.อ. ปวริศ บุญสุทธิ บก.สส.ภ.3 บก.สส.ภ.3
พ.ต.อ. อทิธพิล นาคค า บก.สส.ภ.3 บก.สส.ภ.3
พ.ต.อ. สุรชัย ผดุงเจริญ บก.สส.ภ.3 ฝอ.บก.สส.ภ.3
ร.ต.ท.หญิง โชติรส อรุณศรี บก.สส.ภ.3 ฝอ.บก.สส.ภ.3
ร.ต.ท.หญิง สุพชัรา ภกัดีณรงค์ บก.สส.ภ.3 ฝอ.บก.สส.ภ.3
ด.ต.หญิง สุภาพร แกน่สกลุสุข บก.สส.ภ.3 ฝอ.บก.สส.ภ.3
ส.ต.อ. ณัฐพล บุญเสริฐ บก.สส.ภ.3 ฝอ.บก.สส.ภ.3
พ.ต.อ. ณรงค์ เสวก บก.สส.ภ.๓ กก.สืบสวน 1
พ.ต.ท. สมภพ ทองพนัชั่ง บก.สส.ภ.๓ กก.สืบสวน 1
พ.ต.ท. ศิวภาคย์ พวงจนัทร์ บก.สส.ภ.๓ กก.สืบสวน 1
ร.ต.อ. ทวนิันท์ นามวเิศษ บก.สส.ภ.๓ กก.สืบสวน 1
ร.ต.ท. ศราวธุ ภาระสุวรรณ บก.สส.ภ.๓ กก.สืบสวน 1
ร.ต.ท. เฉลิมวฒิุ จนัใด บก.สส.ภ.๓ กก.สืบสวน 1
ร.ต.ท. วนิัย ภาคาทรัพย์ บก.สส.ภ.๓ กก.สืบสวน 1
ร.ต.ท. กฤษฎ์ ภมูาศรี บก.สส.ภ.๓ กก.สืบสวน 1
ร.ต.ท. ไพทูล เชิงรัมย์ บก.สส.ภ.๓ กก.สืบสวน 1
ร.ต.ท. สุพล อนุรัตน์ บก.สส.ภ.๓ กก.สืบสวน 1
ร.ต.ท. ครรชิต จารุสิงห์ บก.สส.ภ.๓ กก.สืบสวน 1
ร.ต.ท. สมคิด แตนผักแวน่ บก.สส.ภ.๓ กก.สืบสวน 1
ร.ต.ต. สุรศักด์ิ ชาญขนุทด บก.สส.ภ.๓ กก.สืบสวน 1
ร.ต.ต. ถวลัย์ ชุนสูงเนิน บก.สส.ภ.๓ กก.สืบสวน 1
ร.ต.ต. ราเชษฐ์ แถวไธสง บก.สส.ภ.๓ กก.สืบสวน 1
ด.ต. เดชบดี เพือ่นหนุน บก.สส.ภ.๓ กก.สืบสวน 1
ด.ต. สมบัติ จนัทร์กลาง บก.สส.ภ.๓ กก.สืบสวน 1
ด.ต. วริะ ปรากฏมาก บก.สส.ภ.๓ กก.สืบสวน 1
ด.ต. เอกชัย แขกจตุัรัส บก.สส.ภ.๓ กก.สืบสวน 1
ด.ต. ชนาธปิ อาจอนงค์ บก.สส.ภ.๓ กก.สืบสวน 1
จ.ส.ต. ธรียทุธ พนัธุ์สมบัติ บก.สส.ภ.๓ กก.สืบสวน 1
จ.ส.ต. วษิณุ พมิพรัตน์ บก.สส.ภ.๓ กก.สืบสวน 1
จ.ส.ต. วฒันา ด่านใหม่ บก.สส.ภ.๓ กก.สืบสวน 1



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง จ.ส.ต. ประดิษฐ แสงสัย บก.สส.ภ.๓ กก.สืบสวน 1
ด.ต. วริิทธิ์พล พานงูหลือม บก.สส.ภ.๓ กก.สืบสวน 1
ส.ต.อ. ดนุพล บุญพา บก.สส.ภ.๓ กก.สืบสวน 1
ด.ต. ด ารงค์ อาจนุการ บก.สส.ภ.๓ กก.สืบสวน 1
พ.ต.ท. สุโชค ผู้มีโชคชัย บก.สส.ภ.๓ กก.สืบสวน 1
ร.ต.ท. ปฏพิทัธ์ ขนัติพงษ์ บก.สส.ภ.๓ กก.สืบสวน 1
ร.ต.ท. กติติพงศ์ จงูกลาง บก.สส.ภ.๓ กก.สืบสวน 1
ร.ต.ท. วรีะ เหล็กกล้า บก.สส.ภ.๓ กก.สืบสวน 1
ด.ต. ฐนนท์รัชต์ ราชชารี บก.สส.ภ.๓ กก.สืบสวน 1
พ.ต.อ. ธรรมนูญ ฉมิวงษ์ บก.สส.ภ.๓ กก.สืบสวน 2
พ.ต.ท. นิรันดร์ แกว้อนิ บก.สส.ภ.๓ กก.สืบสวน ๒
พ.ต.ท. ภมูิ ทองโพธิ์ บก.สส.ภ.๓ กก.สืบสวน ๒
พ.ต.ท. ศุภชัย ปักโคทานัง บก.สส.ภ.๓ กก.สืบสวน ๒
พ.ต.ท. สิทธศัิกด์ิ พรหมหมืน่ไวย บก.สส.ภ.๓ กก.สืบสวน ๒
พ.ต.ต. ค าพู พลอยผักแวน่ บก.สส.ภ.๓ กก.สืบสวน ๒
พ.ต.ต. กติติสัณห์ เหกิขนุทด ภ.๓ สภ.บ้างปรางค์
ร.ต.ท.หญิง เพญ็แข ชัยรัตน์กรกจิ บก.สส.ภ.๓ กก.สืบสวน ๒
ร.ต.ท. ปริวตัร วอนกระโทก บก.สส.ภ.๓ กก.สืบสวน ๒
ร.ต.ท. ทศพล จ าเริญกลุ บก.สส.ภ.๓ ฝอ.บก.สส.ภ.๓
ร.ต.ท. ปรีชา ใจใหญ่ บก.สส.ภ.๓ กก.สืบสวน ๒
ร.ต.ท. สมพร ทองประดับ บก.สส.ภ.๓ กก.สืบสวน ๒
ร.ต.ท. วรวธุิ อธริาชเทวนิทร์ บก.สส.ภ.๓ กก.สืบสวน ๒
ร.ต.ท. คนึง มาสันเทียะ บก.สส.ภ.๓ กก.สืบสวน ๒
ร.ต.ท.หญิง อาจรีย์ ชูอาวธุ บก.สส.ภ.๓ กก.สืบสวน ๒
ร.ต.ท. จลุพงษ์ พนมศิลป์ บก.สส.ภ.๓ กก.สืบสวน ๒
ร.ต.ต. ชูศักด์ิ เนือ่งกระโทก บก.สส.ภ.๓ กก.สืบสวน ๒
ร.ต.ต. ชัชชัย วงศาเวยีง บก.สส.ภ.๓ กก.สืบสวน ๒
ร.ต.ต. วรีศักด์ิ ทินค า บก.สส.ภ.๓ กก.สืบสวน ๒
ร.ต.ต. สมหมาย ชุนเกาะ บก.สส.ภ.๓ กก.สืบสวน ๒
วา่ที ่ร.ต.ต. มังกร เกง่กระโทก บก.สส.ภ.๓ กก.สืบสวน ๒
ด.ต. วรีภทัร มีนนท์ บก.สส.ภ.๓ กก.สืบสวน ๒
ด.ต. ธรีะพนัธ์ เรืองฤทธิ์ บก.สส.ภ.๓ กก.สืบสวน ๒
ด.ต. ประภาส พงัตะคุ บก.สส.ภ.๓ กก.สืบสวน ๒
ด.ต. สุวทิย์ ค าก าพดุ บก.สส.ภ.๓ กก.สืบสวน ๒
ด.ต. ธนาพพิฒัน์ พรมจนัทึก บก.สส.ภ.๓ กก.สืบสวน ๒
ด.ต. สายยนต์ พานงูเหลือม บก.สส.ภ.๓ กก.สืบสวน ๒
ด.ต. สุวทิย์ จนัทร์พลงาม บก.สส.ภ.๓ กก.สืบสวน ๒
ด.ต. ณัฐวฒัน์ กลุธนานิธนิันท์ บก.สส.ภ.๓ กก.สืบสวน ๒
ด.ต. ทิน แนบผักแวน่ บก.สส.ภ.๓ กก.สืบสวน ๒
ด.ต. อรรถพล พทุธโิกสัย บก.สส.ภ.๓ กก.สืบสวน ๒



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ไพฑรูย์ กาญจนสุทิน บก.สส.ภ.๓ กก.สืบสวน ๒
ด.ต. มนตรี อยู่หมืน่ไวย บก.สส.ภ.๓ กก.สืบสวน ๒
ด.ต. คณาธปิ นิติพนู บก.สส.ภ.๓ กก.สืบสวน ๒
ด.ต.หญิง ศุจนิันท์ สินธสิุงห์ บก.สส.ภ.๓ กก.สืบสวน ๒
ด.ต. บรรจบ กฬิาพนัธ์ บก.สส.ภ.๓ กก.สืบสวน ๒
ด.ต. ภควตัร โล่นารายณ์ บก.สส.ภ.๓ กก.สืบสวน ๒
ด.ต. สมพร เต็งผักแวน่ บก.สส.ภ.๓ กก.สืบสวน ๒
จ.ส.ต. รุ่ง โฉมกิ่ง บก.สส.ภ.๓ กก.สืบสวน ๒
ส.ต.อ. ศิวะพฒัน์ เรืองเดชณรงค์ ภ.๓ สภ.บ้านหนองจอก จว.สุรินทร์
ส.ต.อ. อนุชา ฝากชัยภมูิ บก.สส.ภ.๓ กก.สืบสวน ๒
พ.ต.อ. ไพโรจน์ ขนุหมืน่ บก.สส.ภ.๓ กก.สืบสวน ๓
พ.ต.ท. วรวรรธน์ ขนัธเ์ครือ บก.สส.ภ.๓ กก.สืบสวน ๓
พ.ต.ท. กวนิสิทธิ์ พฒัน์กติติสกลุ บก.สส.ภ.๓ กก.สืบสวน ๓
พ.ต.ท. นรพยคัฆ์ คมพยพัฆ์ บก.สส.ภ.3 กก.สืบสวน ๓
พ.ต.ต. ธงชัย วมิลศิลป์ บก.สส.ภ.๓ กก.สืบสวน ๓
ร.ต.อ. บุรัสกร ลาผ่าน บก.สส.ภ.๓ กก.ปพ.
ร.ต.ท. ณรงค์ โพธิ์สวสัด์ิ บก.สส.ภ.๓ กก.สืบสวน ๓
ร.ต.ท. อเุทน โพธิ์ชัยทร บก.สส.ภ.๓ กก.สืบสวน ๓
ร.ต.ท. ทวศัีกด์ิ กลุ่มกลาง บก.สส.ภ.๓ กก.สืบสวน ๓
ร.ต.ท.หญิง รัชนี ภเูลียงเนาะ บก.สส.ภ.๓ กก.สืบสวน ๓
ร.ต.ต. วฒิุศักด์ิ แสนดี บก.สส.ภ.๓ กก.สืบสวน ๓
ด.ต. เสกสรร สมัครณรงค์ บก.สส.ภ.๓ กก.สืบสวน ๓
ด.ต. สุรินทร์ ดอกง้ิว บก.สส.ภ.๓ กก.สืบสวน ๓
ด.ต. ปราการ ชาตยธรรม บก.สส.ภ.๓ กก.สืบสวน ๓
ด.ต. เสกสรรค์ เบีย้กระโทก บก.สส.ภ.๓ กก.สืบสวน ๓
ด.ต. จ ารัส จะปิน่ครบุรี บก.สส.ภ.๓ กก.สืบสวน ๓
ส.ต.อ. พฒันพนัธ์ จนัทรไวทิน บก.สส.ภ.๓ กก.สืบสวน ๓
ด.ต. เสกสรรค์ วาดโคกสูง บก.สส.ภ.๓ กก.สืบสวน ๓
จ.ส.ต. ทวชิ พนิไธสง บก.สส.ภ.๓ กก.สืบสวน ๓
ด.ต. เมฆภทัร พพิฒัน์ธนวงค์ บก.สส.ภ.๓ กก.สืบสวน ๓
ด.ต. ปรีชา ปล่ังกลาง บก.สส.ภ.๓ กก.สืบสวน ๓
ด.ต. ปัญญา ช่วยงาน บก.สส.ภ.๓ กก.สืบสวน ๓
ด.ต. จรัญ สุคนธ์ บก.สส.ภ.๓ กก.สืบสวน ๓
จ.ส.ต. มนัสวี ทองธรรมชาติ บก.สส.ภ.๓ กก.สืบสวน ๓
จ.ส.ต. พทิักษ์ วงษ์จิ บก.สส.ภ.๓ กก.สืบสวน ๓
ด.ต. ส าราญ เพิม่เกาะ บก.สส.ภ.๓ กก.สืบสวน ๓
ด.ต. สรายทุธ คงสวสัด์ิ บก.สส.ภ.๓ กก.สืบสวน ๓
ด.ต. สมบัติ ทาพรม บก.สส.ภ.๓ กก.สืบสวน ๓
พ.ต.อ. กมัปนาท อรุณคีรีโรจน์ บก.สส.ภ.๓ กก.วเิคราะหข์า่วฯ  
พ.ต.ท. ประเสริฐ โพธิ์ทองงาม บก.สส.ภ.๓ กก.วเิคราะหข์า่วฯ  



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ต. ณรงค์ ปรอยกระโทก บก.สส.ภ.๓ กก.วเิคราะหข์า่วฯ  
ร.ต.อ. กมล วงศ์แสนสาน บก.สส.ภ.๓ กก.วเิคราะหข์า่วฯ  
ร.ต.อ. ณัณฐพฎ เทพมณี บก.สส.ภ.๓ กก.วเิคราะหข์า่วฯ  
ร.ต.ท. สิทธพิงษ์ สัตยาภรณ์ บก.สส.ภ.๓ กก.วเิคราะหข์า่วฯ  
ร.ต.ท. ไพทูรย์ ดุดง บก.สส.ภ.๓ กก.วเิคราะหข์า่วฯ  
ร.ต.ท. เล่ือน ทวเีภค บก.สส.ภ.๓ กก.วเิคราะหข์า่วฯ  
ร.ต.ท. สุรพล รัตนโชติ บก.สส.ภ.๓ กก.วเิคราะหข์า่วฯ  
ร.ต.ท. สมัย พจนะโกสีย์ บก.สส.ภ.๓ กก.วเิคราะหข์า่วฯ  
ร.ต.ท. ส าเริง นะพทุธะ บก.สส.ภ.๓ กก.วเิคราะหข์า่วฯ  
ร.ต.ท. อดุลวทิย์ สกลุอรุณเพชร บก.สส.ภ.๓ กก.วเิคราะหข์า่วฯ  
ร.ต.ท. พงษ์ศิลป์ ศรีแกว้ บก.สส.ภ.๓ กก.วเิคราะหข์า่วฯ  
ร.ต.ท. เอกณรงค์ แลบัว บก.สส.ภ.๓ กก.วเิคราะหข์า่วฯ  
ร.ต.ต. อภชิาต เลขกระโทก บก.สส.ภ.๓ กก.วเิคราะหข์า่วฯ  
ร.ต.ต. ประยรู พรคุณากลุ บก.สส.ภ.๓ กก.วเิคราะหข์า่วฯ  
ร.ต.ต. ภาสกร โชติกิ่ง บก.สส.ภ.๓ กก.วเิคราะหข์า่วฯ  
ร.ต.ต. ทองสุข วรหาญ บก.สส.ภ.๓ กก.วเิคราะหข์า่วฯ  
ร.ต.ต. ณัชคม เอกอมร บก.สส.ภ.๓ กก.วเิคราะหข์า่วฯ  
ด.ต. จกัรพงษ์ อไุรกลาง บก.สส.ภ.๓ กก.วเิคราะหข์า่วฯ  
ด.ต. ประจกัษ์ ทนหมืน่ไวย บก.สส.ภ.๓ กก.วเิคราะหข์า่วฯ  
ด.ต. ธนโสภณ ลามูลชา บก.สส.ภ.๓ กก.วเิคราะหข์า่วฯ  
ด.ต. ณัฐภาส ศรีเดช บก.สส.ภ.๓ กก.วเิคราะหข์า่วฯ  
ด.ต. ชาญณรงค์ สามใจ บก.สส.ภ.๓ กก.วเิคราะหข์า่วฯ  
ด.ต. ศุภนัย ศกนุตนาค บก.สส.ภ.๓ กก.วเิคราะหข์า่วฯ  
ด.ต. พยงุศักด์ิ ตันวรรณรักษ์ บก.สส.ภ.๓ กก.วเิคราะหข์า่วฯ  
ด.ต. พา ภาคพรม บก.สส.ภ.๓ กก.วเิคราะหข์า่วฯ  
ด.ต. มนต์ชัย มิง่คง บก.สส.ภ.๓ กก.วเิคราะหข์า่วฯ  
ด.ต. อมร ภมูิพฤกษ์ บก.สส.ภ.๓ กก.วเิคราะหข์า่วฯ  
ด.ต.หญิง สุมาลี ทีเกาะ บก.สส.ภ.๓ กก.วเิคราะหข์า่วฯ  
ด.ต.หญิง ธนิดา อรุณเร่ือ บก.สส.ภ.๓ กก.วเิคราะหข์า่วฯ  
ด.ต.หญิง ธณาภา แนใหม่ บก.สส.ภ.๓ กก.วเิคราะหข์า่วฯ  
ด.ต.หญิง วารินทร์ จกัรแกว้ บก.สส.ภ.๓ กก.วเิคราะหข์า่วฯ  
จ.ส.ต. วชิยตุม์ จนัทรพนิิจ บก.สส.ภ.๓ กก.วเิคราะหข์า่วฯ  
จ.ส.ต. ประภาส กอบกาญจนพฤติ บก.สส.ภ.๓ กก.วเิคราะหข์า่วฯ  
พ.ต.อ. ภไูท   เชาวสู์งเนิน บก.สส.ภ.๓ กก.ปพ.
พ.ต.ท. วณีวฒัน์ ศรีแยม้ บก.สส.ภ.3 กก.ปพ.
พ.ต.ท. เฉลิมศักด์ิ ไชยณรงค์ศักด์ิ บก.สส.ภ.3 กก.ปพ.
พ.ต.ท. บรรลือ มหาศักด์ิณรงค์ บก.สส.ภ.3 กก.ปพ.
พ.ต.ต. ณพล นันทนะมณี บก.สส.ภ.3 กก.ปพ.
ร.ต.อ. โกวทิย์ มาศิริ บก.สส.ภ.3 กก.ปพ.
ร.ต.ท. คมสันต์ นราพงษ์ บก.สส.ภ.3 กก.ปพ.



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. พชิยน์ิวฐิ แขสระน้อย บก.สส.ภ.3 กก.ปพ.
ร.ต.ท. สมมาตร นวลโคกสูง บก.สส.ภ.3 กก.ปพ.
ร.ต.ท. ชาญชัย เบ็งจนัทึก บก.สส.ภ.3 กก.ปพ.
ร.ต.ท. วลัลภ วรรณดี บก.สส.ภ.3 กก.ปพ.
ร.ต.ต. ช านาญ เกื้อประโคน บก.สส.ภ.3 กก.ปพ.
ร.ต.ต. สุวรรณ พรรัตนศิริวงศ์ บก.สส.ภ.3 กก.ปพ.
ร.ต.ท. มโน ศิริทัพ บก.สส.ภ.3 กก.ปพ.
ร.ต.ท. สมศักด์ิ หบุกระโทก บก.สส.ภ.3 กก.ปพ.
ร.ต.ท. ชอุ่ม รอดใหม่ บก.สส.ภ.3 กก.ปพ.
ร.ต.ท. บันลือ ริงคณานนท์ บก.สส.ภ.3 กก.ปพ.
ร.ต.ท ศรศิลป์ บุญศรี บก.สส.ภ.3 กก.ปพ.
ร.ต.ท ภมูินทร์ กลุรักษา บก.สส.ภ.3 กก.ปพ.
ร.ต.ท สุวรรณ พรมสูงยาง บก.สส.ภ.3 กก.ปพ.
ร.ต.ท ไพบูลย์ ไชยมิง่ บก.สส.ภ.3 กก.ปพ.
ร.ต.ท พงศ์เทพ มารศรี บก.สส.ภ.3 กก.ปพ.
ร.ต.ท ณรงค์ นรมาตย์ บก.สส.ภ.3 กก.ปพ.
ร.ต.ท เดชา ศรีสุวรรณ บก.สส.ภ.3 กก.ปพ.
ร.ต.ท สุทัศน์ แยกโคกสูง บก.สส.ภ.3 กก.ปพ.
ร.ต.ท ทินกร ชิตทอง บก.สส.ภ.3 กก.ปพ.
ร.ต.ท ชัยศรี ส าเภาทอง บก.สส.ภ.3 กก.ปพ.
ร.ต.ท สมพร สิงหพงษ์ บก.สส.ภ.3 กก.ปพ.
ร.ต.ท พรรษา เทียนปรุ บก.สส.ภ.3 กก.ปพ.
ร.ต.ท ศิริพล ปองชัยภมูิ บก.สส.ภ.3 กก.ปพ.
ร.ต.ต. จกัรภณัฑ์ อนิทกลุ บก.สส.ภ.3 กก.ปพ.
ร.ต.ต. สุวทิย์ ลอยคลัง บก.สส.ภ.3 กก.ปพ.
ร.ต.ต. พนิิจ ชรอยบุญ บก.สส.ภ.3 กก.ปพ.
ร.ต.ต. อทิธพิล อนิทร์มา บก.สส.ภ.3 กก.ปพ.
ร.ต.ต. สมชาย อนิทรก าแหง บก.สส.ภ.3 กก.ปพ.
ร.ต.ต. วนิัย สุขสบาย บก.สส.ภ.3 กก.ปพ.
ร.ต.ต. เสวก คงพดุซา บก.สส.ภ.3 กก.ปพ.
ร.ต.ต. เฉลิมพล ล้อมกลาง บก.สส.ภ.3 กก.ปพ.
ร.ต.ต. วฒิุเดช ชินตะขบ บก.สส.ภ.3 กก.ปพ.
ร.ต.ต. จรัส สิมฤทธิ์ บก.สส.ภ.3 กก.ปพ.
ร.ต.ต. สัมพนัธ์ สุวรรณศรี บก.สส.ภ.3 กก.ปพ.
ร.ต.ต. สมหมาย แกว้จอหอ บก.สส.ภ.3 กก.ปพ.
ร.ต.ต. ประจกัร เทียนปรุ บก.สส.ภ.3 กก.ปพ.
ร.ต.ต. วฒิุพงษ์ ผักกระโทก บก.สส.ภ.3 กก.ปพ.
ร.ต.ต. กมล เชิดฉาย บก.สส.ภ.3 กก.ปพ.
ด.ต. ธรีะพล แยม้กระโทก บก.สส.ภ.3 กก.ปพ.
ด.ต. บรรเลง นามพลกรัง บก.สส.ภ.3 กก.ปพ.



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ภาคิไนย ชุดทะเล บก.สส.ภ.3 กก.ปพ.
ด.ต. ชาญณรงค์ ทองกระโทก บก.สส.ภ.3 กก.ปพ.
ด.ต. ณรงค์ จนัทร์แหยม บก.สส.ภ.3 กก.ปพ.
ด.ต. ธนนท์ รัตนา บก.สส.ภ.3 กก.ปพ.
ด.ต. พงษ์สถติย์ แลบัว บก.สส.ภ.3 กก.ปพ.
ด.ต. ไชยยนัต์ ใบโพธิ์ บก.สส.ภ.3 กก.ปพ.
ด.ต. เชย กลับกระโทก บก.สส.ภ.3 กก.ปพ.
ด.ต. วเิชียร หมืน่วชิิต บก.สส.ภ.3 กก.ปพ.
ด.ต. ศรายศ เพยีนอก บก.สส.ภ.3 กก.ปพ.
ด.ต. เจริญชัย องักนก บก.สส.ภ.3 กก.ปพ.
ด.ต. จริศักด์ิ ออ้มกิ่ง บก.สส.ภ.3 กก.ปพ.
ด.ต. สมชาย ค าไทย บก.สส.ภ.3 กก.ปพ.
ด.ต. ศรชัย หวายสันเทียะ บก.สส.ภ.3 กก.ปพ.
ด.ต. ปิดติ ลิมปิวงศ์ บก.สส.ภ.3 กก.ปพ.
ด.ต. สมศักด์ิ หมัน่อตุส่าห์ บก.สส.ภ.3 กก.ปพ.
ด.ต. วรวฒัน์ พพิฒัน์พงษ์ บก.สส.ภ.3 กก.ปพ.
ด.ต. ณรงค์ชัย กระสันกลาง บก.สส.ภ.3 กก.ปพ.
ด.ต. ศตพง ออ่งกลาง บก.สส.ภ.3 กก.ปพ.
ด.ต. เกรียงไกร วชัรินทร์รัตน์ บก.สส.ภ.3 กก.ปพ.
ด.ต. จรัส นนท์ขนุทด บก.สส.ภ.3 กก.ปพ.
ด.ต. สนธยา โภคสุทธภิทัร บก.สส.ภ.3 กก.ปพ.
ด.ต. ชูชาติ จนัทร์จ าปา บก.สส.ภ.3 กก.ปพ.
ด.ต. จรัญ บรรจงปรุ บก.สส.ภ.3 กก.ปพ.
ด.ต. เทอดศักด์ิ แกว้วจิติรศิลป์ บก.สส.ภ.3 กก.ปพ.
ด.ต. ชื่น โหมกหมืน่ไวย บก.สส.ภ.3 กก.ปพ.
ด.ต. นภดล แดงจะโป๊ะ บก.สส.ภ.3 กก.ปพ.
ด.ต. องอาจ จนัทร์งูเหลือม บก.สส.ภ.3 กก.ปพ.
ด.ต. ชัยววิฒัน์ สุวรรณศร บก.สส.ภ.3 กก.ปพ.
ด.ต. วรากร วชิาฤทธิ์ บก.สส.ภ.3 กก.ปพ.
ด.ต. เชิดศักด์ิ ทุมวงศ์ บก.สส.ภ.3 กก.ปพ.
ด.ต. บุญเลิศ จอนโคกกรวด บก.สส.ภ.3 กก.ปพ.
ด.ต. ประดิษฐ์ จนัทร์งูเหลือม บก.สส.ภ.3 กก.ปพ.
ด.ต. สวสัด์ิ สมัครการ บก.สส.ภ.3 กก.ปพ.
ด.ต. สุรชัย แกว้เขื่อนขนัธ์ บก.สส.ภ.3 กก.ปพ.
ด.ต. ศิวเวท พนัธส์วสัด์ิ บก.สส.ภ.3 กก.ปพ.
ด.ต. ชรินทร์ จอมเกาะ บก.สส.ภ.3 กก.ปพ.
ด.ต. บุญเรือง มุง่ดี บก.สส.ภ.3 กก.ปพ.
ด.ต. วรีะ ต้ังอทุัยกลุ บก.สส.ภ.3 กก.ปพ.
ด.ต. ธญัญพฒัน์ วงศ์พทุธา บก.สส.ภ.3 กก.ปพ.
ด.ต. ชัยชนะ เพิม่เพยีร บก.สส.ภ.3 กก.ปพ.



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. อรรคชัย ไพลกลาง บก.สส.ภ.3 กก.ปพ.
ด.ต.หญิง จรีุพร ชาญชัยศิลป์ บก.สส.ภ.3 กก.ปพ.
จ.ส.ต. ธาดา ทันธะศิริ บก.สส.ภ.3 กก.ปพ.
จ.ส.ต. สุพจน์ แท่นกระโทก บก.สส.ภ.3 กก.ปพ.
ส.ต.อ. กมัปนาท หาญพนม บก.สส.ภ.3 กก.ปพ.
ส.ต.อ. กติติศักด์ิ เกดิปิยะ บก.สส.ภ.3 กก.ปพ.
ส.ต.อ. จกัรี บุญโนนแต้ บก.สส.ภ.3 กก.ปพ.
ส.ต.อ. ธนิต พนัธล์ า บก.สส.ภ.3 กก.ปพ.
ส.ต.อ. นครินทร์ บุญพร้อม บก.สส.ภ.3 กก.ปพ.
ส.ต.อ. ประสิทธิ์ งอกโพธิ์ บก.สส.ภ.3 กก.ปพ.
ส.ต.อ. พนัชกร อปุกา บก.สส.ภ.3 กก.ปพ.
ส.ต.อ. เศรษฐวฒัน์ ชื่นมนต์ชัย บก.สส.ภ.3 กก.ปพ.
ส.ต.อ. อานนท์ เสียงเพราะ บก.สส.ภ.3 กก.ปพ.
ส.ต.ต. ประภสัพงศ์ คุ้มบัวบาน บก.สส.ภ.3 กก.ปพ.
ส.ต.ต. มานิตย์ เขม็นาค บก.สส.ภ.3 กก.ปพ.
ด.ต. บรรจบ ใหม่นาเพยีง บก.สส.ภ.3 กก.ปพ.
ส.ต.อ. พงศาวดาร สุพนัธพ์งษ์ บก.สส.ภ.3 กก.ปพ.
ด.ต. ธนาธปิ บุญค ามูล บก.สส.ภ.3 กก.ปพ.
ด.ต. กษม์วตั วชิาผา บก.สส.ภ.3 กก.ปพ.
พ.ต.ท. อดุม อนิทร์จนัทร์ ศฝร.ภ.3 ปค.ฯ
พ.ต.ท.หญิง นุชนาถ พงษ์สุภา ศฝร.ภ.3 ฝอ.ฯ
พ.ต.ท.หญิง นพรัตน์ แสงดาว ศฝร.ภ.3 กอจ.ฯ
พ.ต.ท.หญิง กนกดารา รดาวดีกรีติ ศฝร.ภ.3 กอจ.ฯ
พ.ต.ต. สุนทร  สกลลักษมีกลุ ศฝร.ภ.3 ฝอ.ฯ
ร.ต.อ. จกัรภทัร แผลงกระโทก ศฝร.ภ.3 กอจ.ฯ
ร.ต.อ.หญิง ชลิดา นาคสุด ศฝร.ภ.3 กอจ.ฯ
ร.ต.ท. ชัยรัตน์ สมบูรรัมย์ ศฝร.ภ.3 ฝอ.ฯ
ร.ต.ท. เล็ก ศรีเหมือน ศฝร.ภ.3 ฝอ.ฯ
ร.ต.ท. โกศล ภทัราธนภทัรศิริ ศฝร.ภ.3 ฝอ.ฯ
ร.ต.ท. เจริญ เพช็รกระโทก ศฝร.ภ.3 ฝอ.ฯ
ร.ต.ท. อภชิาต อาจวชิัย ศฝร.ภ.3 บศ.ฯ
ร.ต.ท. ชัยวฒัน์ วงศ์สมุทร ศฝร.ภ.3 ฝอ.ฯ
ร.ต.ท. บรรทม สุขปัญญา ศฝร.ภ.3 ฝอ.ฯ
ร.ต.ต. มีศักด์ิ ตากกระโทก ศฝร.ภ.3 ฝอ.ฯ
ร.ต.ต. นุกลู ด้วงค าจนัทร์ ศฝร.ภ.3 ฝอ.ฯ
ร.ต.ต. สมคิด คุ้มมิตร ศฝร.ภ.3 ฝอ.ฯ
ร.ต.ท. วนิิตย์ สูบโคกสูง ศฝร.ภ.3 ฝอ.ฯ
ร.ต.ท. เสน่ห์ เทียนงูเหลือม ศฝร.ภ.3 ปค.ฯ
ร.ต.ท. วรีพล อบโตนด ศฝร.ภ.3 บศ.ฯ
ร.ต.ท. สุรพงษ์ เมืองแกว้ ศฝร.ภ.3 ปค.ฯ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท.หญิง คงคา โพธขิ า ศฝร.ภ.3 ปค.ฯ
ร.ต.ท. ประนอม จงสูงเนิน ศฝร.ภ.3 ฝอ.ฯ
ร.ต.ท. ทรงพล กลอนโพธิ์ ศฝร.ภ.3 ปค.ฯ
ร.ต.ท. ประจกัษ์ ธนูสา ศฝร.ภ.3 ฝอ.ฯ
ร.ต.ท. บ าเพญ็ ภมูิพฤติพนัธ์ ศฝร.ภ.3 ฝอ.ฯ
ด.ต. สุรินทร์ ชุนเกาะ ศฝร.ภ.3 ปค.ฯ
ด.ต. เทพรักษ์ แดนโคกสูง ศฝร.ภ.3 ฝอ.ฯ
ด.ต. สุริยนต์ เกษนอก ศฝร.ภ.3 ฝอ.ฯ
ด.ต. ชัยณรงค์ ทองเพช็ร ศฝร.ภ.3 ฝอ.ฯ
ด.ต. โชคชัย ตูมนอก ศฝร.ภ.3 ฝอ.ฯ
ด.ต.หญิง ฐานิตา ปรากฏมาก ศฝร.ภ.3 ฝอ.ฯ
ด.ต. สาทิตย์ ออ่นส าโรง ศฝร.ภ.3 ฝอ.ฯ
ด.ต. มีชัย จริงใจเสมอ ศฝร.ภ.3 ฝอ.ฯ
ด.ต. ตะวนั บัณฑิตกอ่ตระกลู ศฝร.ภ.3 ฝอ.ฯ
ด.ต. พเิชษฐ์ สุทธปิระภา ศฝร.ภ.3 ฝอ.ฯ
ด.ต. ณรงค์ บุญอนันต์ ศฝร.ภ.3 ฝอ.ฯ
ด.ต. มหานคร พมิพบุตร ศฝร.ภ.3 ฝอ.ฯ
ด.ต. ภควฒัน์ สูบโคกสูง ศฝร.ภ.3 ฝอ.ฯ
ด.ต. ชาญณรงค์ ทองกระโทก ศฝร.ภ.3 ฝอ.ฯ
ด.ต. ประจติ แกว้ประพาฬ ศฝร.ภ.3 ฝอ.ฯ
ด.ต. สนับ กิ่งโพธิ์ ศฝร.ภ.3 ฝอ.ฯ
ด.ต.หญิง ปุญชรัสมิ์ ฤทธวิชัร ศฝร.ภ.3 ฝอ.ฯ
ด.ต. พชร ธติิบุญจนัทร์ ศฝร.ภ.3 ปค.ฯ
ด.ต. สาทิตย์ ออ่นกระโทก ศฝร.ภ.3 ปค.ฯ
ด.ต. พนิิจ เฟือ่งฟู ศฝร.ภ.3 ปค.ฯ
ส.ต.ต. ภวนิทร์ ตันตินวะชัย ศฝร.ภ.3 -
ด.ต.หญิง พจณี สิงหค์รุธ ศฝร.ภ.3
ร.ต.ท.หญิง กรรณิการ์ โกฎค้างพลู บก.อก.ภ.๓ ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๓
ร.ต.ท. อทุิศ วงษ์วริศรา บก.อก.ภ.๓ ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๓
ส.ต.อ.หญิง จนัทิมา สินารายณ์ ภ.จว.ชัยภมูิ
นสต. กรกช สอนค าแกว้ ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. กมล แกว้พลน้อย ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. กรกต อ่ าพนัเงิน ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. กรวชิญ์ หงษ์รัมย์ ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. กรวชิญ์ ศรีเพง็ ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. กฤตพร บุญญาธกิาร ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. กรินทร์ ยดุกลาง ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. กวพีฒัน์ ถริะโคตร ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. กฤตพล พมิพท์อง ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. กฤติพงศ์ ศรีวงษ์ ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง นสต. กติติคุณ ชาวง้ิว ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. กฤษฎา รักษาอนิทร์ ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. กฤษฎา สงคราม ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. กติติภมูิ แพงบุดดี ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. กอ้งเกยีรติ ล ามะนา ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. กติติศักด์ิ บุญลักษณ์ ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. กาจบดินทร์ หมายสม ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. กติติศักด์ิ แกว้ขนุทอง ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. กติติ สิงหช์ารี ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. กรีติ หาญปรี ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. กติติพงษ์ ค าคาวี ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. กติติวฒัน์ ธนเจริญโชติ ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. เกริกฤทธิ์ ทองนาเมือง ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. กติิศักด์ิ ยอดหอ ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. เกรียงไกร อิ่มหมี ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. เกริกฤทธิ์ สุดแสวง ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. เกรียงไกร บุญกอ้น ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. เกรียงไกร แสวงศรี ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. โกสรรค์ จนัทะเหลา ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. เกยีรติชาติ สาโท ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ไกรวทิย์ ยวุะบุตร ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. เกยีรติพงษ์ น าเจริญ ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. เกยีรติศักด์ิ เวชวงศ์ ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. คณิติน โพธนิ ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. เกยีรติศักด์ิ สวสัดี ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. คมกฤช สีทองเสือ ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. เกยีรติศักด์ิ จงจอหอ ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. จกักฤษณ์ สินยงั ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. เกยีรติศักด์ิ ค าแหง ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. จกัรกฤษณ์ คนหาญ ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ไกรวทิย์ แกว้พลิา ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. จกัรานนท์ ธาวนิัย ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ไกรสร บูชาพนัธ์ ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. จารุพฒัน์ ไพรพฒันาขจร ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ขตัติยบุรุษ เกยีรติธนกลุ ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. จารุวตัร มากอนิทร์ ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. คณนาท ทาเงิน ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. จริภาส สอิ้งแกว้ ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. จรีาวฒัน์ ซ่ือดี ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. เจษฎา บุญสุภาพ ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง นสต. คณิต คงพานิช ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. เฉลิมวงศ์ วจิารย์ ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. คณิน กสิโสภา ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ครองภพ สืบสุนทร ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ชนรรณทร บุตรจนัทร์ ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. คาวี บุตรสีตะราช ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ชนะ ชินภาชน์ ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. จตุพงษ์ ทวงลี ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ชยางกรู คันทะพรม ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. จกัรกฤษ แสงวชิัย ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ชลันธร ลือชัย ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. จกัรกฤษ เลขาตระกลู ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ชวลิต กจิรักษ์ ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. จกัรพงศ์ ยา่งเยื้อง ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ชัชชัย อานันทสฤษฏ์ ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. จกัรพงษ์ อะโรคา ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ชัยนภนัต์ พลเมฆ ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. จารุวฒัน์ อารีย์ ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ชัยรัตน์ มัญสา ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. จติรภาณุ แสงส าโรง ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ชัยวฒัน์ บุญรับ ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. จริฐา ภสูอาด ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ชาคริน ใบบัว ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. จรินันท์ ภญิโญ ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ชาญณรงค์ สุภาษี ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. จริศักด์ิ ใจทน ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ชาญยทุธ ไหลหาโคตร ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. จริะวฒัน์ นาทอง ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ชิตพล ธรรมวเิศษ ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. จริะศักด์ิ จนัค า ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. โชต จนัทร์บัว ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. จริายทุธ รัตนวงค์ ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. โชติวชัร โนนค า ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ฉตัรพล กลางประพนัธ์ ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. โชติอนันต์ ค าอนิทร์ ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. เฉลิมชัย บุญภกัดี ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ไชยวฒัน์ สุขด้วง ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ชญานิน จนัทร์ล่ิม ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ไชยา คะสุดใจ ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ชนน์นเรศ พลูศรี ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง นสต. ณฤทธิ์ รุ่งโรจน์ ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ณัฐกติต์ิ ใจวรรณ ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ชนินทร์ นึกชอบ ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ณัฐดนัย ศิลประเสริฐ ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ชนินทร์ ยอดเจริญฤทธิ์ ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ณัฐธร์ี ปณิธเิจริญวงศ์ ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ชนินทร์ พทิักษา ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ณัฐพงษ์ เล่ือนอยา่ง ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ชยากร ขขุนัธนิ ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ณัฐพงษ์ โยโพธิ์ ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ชวนินท์ แสงก่ า ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ณัฐพร ตาค า ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ชัชกนก ใจพดุซา ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ณัฐพล และมิตร ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ณัฐวฒิุ ตะเพยีรทอง ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ชัชพงศ์ ชนะชัย ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ณัฐวฒิุ ขนัติธงชัย ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ชัยนันท์ รัตนะวรรณ์ ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ณัฐวฒิุ ทิพยวงศา ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ชัยพร เลิศล้ า ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ตนุภทัร จนัทรโชติ ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ชาญชัย หวงัแววกลาง ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. เตชินท์ นามพรม ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ชาญณรงค์ จไุร ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ชาญวทิย์ ด้านเนาลา ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ทนงศักด์ิ ศรีกนัยา ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ชินดนัย วดัถมุา ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ทิวากร สิงหแ์ฮด ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ชินพฒัน์ นามจนัทร์ทึก ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. เทพกร รณรงค์ ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ชีวนิ ศรีรัตน์ ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. แทนทวนิ ล้ีกลุ ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ชูชาติ โคตะแกน่ทราย ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ธนพล ยิ่งยงค์ ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. เชษฐพงษ์ กองกระโทก ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ธนวฒัน์ สามารถกลุ ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ธนัช จวิพานิช ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ธนากร ธารเนตร์ ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. โชติวฒัน์ ฤทธิ์เดช ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ธนากร กกกระโทก ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง นสต. ฐัทชา ศรีสุภะ ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ธนากรณ์ ดลพร ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ณรงค์ ปลีกระโทก ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ธนาธปิ ภวูเดชอนันต์ ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ณัชพน มุขประดับ ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ธวชัชัย สุริยะ ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ณัฐชัย ฤกษ์ใหญ่ ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ธาดาพงศ์ วงษ์ใหญ่ ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ธรีพงศ์ แกว้นาพนัธ์ ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ณัฐดนัย ทรัพยาคม ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ณัฐดนัย บุระ ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ณัฐนนท์ ค าสิงห์ ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ธรียทุธ จปุะมัดตัง ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ณัฐพงศ์ ค าโล่ ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ธรียทุธ ศรวชิัย ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ธรีวฒัน์ บุญทศ ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ณัฐพล โทนะพนัธ์ ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ธรีศักด์ิ เพยีภเูขยีว ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ณัฐพล เบ้าทอง ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ธรีสิทธ นินายชอบ ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ณัฐพล สร้อยหล้า ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ณัฐวฒิุ ช่างเหล็ก ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ธรีะยทุธ หนูเสน ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ณัฐเศรษฐ์ เจริญทรัพย์ ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ธรีะศักด์ิ วชิัย ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ธวุวชิ ธวุพฒันาวงศ์ ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ดนัย สืบชาติ ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. นพกร กติินันท์ ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ดลธนัช มีเลิศ ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. นพพล มีสุวรรณ ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. นพรัตน์ สวา่งฟืน้ ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ด ารงค์ ม่วงมนตรี ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. นฤเทพ โพธิ์ไพร ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ทนงศักด์ิ ชัยสิทธิ์ ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. นวรัตน์ โสพรรณตระกลู ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ทรงภมูิ แพงเจริญ ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. นัฐพงษ์ วรรณวลัย์ ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ทราทิตย์ ลับโคษา ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ทศพล สรสิงห์ ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ทิพยาธร จนิดาศรี ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง นสต. นันท์ธร วรรณแวงควง ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ทีปกร โมราสุทธิ์ ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ณัฐดนัย รักพวกกลาง ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ไกรวนิ ศรีกฎุ ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ชัชพงศ์ กมัพลานนท์ ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ชนัตร วงัคะชาต ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. เกง่ศักด์ิ หลังธรรมเนียม ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. กษิดิศ เชื้อสง่า ศฝร.ภ.๓ ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ธนกฤต พืน้ผา ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ณัฐพงษ์ หนูจติร ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. วชัรายทุธ มีศิลารัตน์ ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. นิทัศน์ ปัดถานัง ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ธนพงษ์ สาธร ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ธนัวา ศีลมีสัตย์ ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ธนา บุญก่ า ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. บัลลังก์ โพระกุ ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ธนาดุล เดโช ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ธเนตร พมิพผ์า ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ปฏพิทัธ์ ทบวอร์ ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ธรรมนูญ บุษบงก์ ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ปฏมิา ช่างคิด ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ปรีเวช เผยกลาง ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ภริูทัต ทองใบ ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ประวทิย์ พลอาษา ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ธวชัชัย ชอบธรรม ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ธวชัชัย ดอนประเสริฐ ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. เพญ็เพช็ร แพงน้อย ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ปรัชญา แกว้ยอด ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ธารา คงฤทธิ์ ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ธรีพงษ์ ค ามา ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ปองภพ ราษฎร์ลือ ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ธรียทุธ พนัผง ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ปิตุพร งามข า ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ธรีวฒัน์ ปัญญาพมิพ์ ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ปริวชั อาทิตยต้ั์ง ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. นิตยะ ปิน่แกว้ ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. พศุิทธิ์ สุดสน ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. พงศกร ขนุทองแกว้ ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. พงศ์ธวชั โพธิ์สะอาด ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. บัณฑิต กาค า ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง นสต. พงษ์ศักด์ิ โยธี ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. บุญมี วงค์คูณ ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. พชร สาศิริ ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. พนากรณ์ วงศ์พนิิจ ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ปฏพิทัธ์ ถกลจติร ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. พรมเวช สุขทอง ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ปฐวี สุหญ้านาง ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ปณิธาน ใจขาน ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. พฒันพงษ์ เสโน ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ประเสริฐศักด์ิ คิดสงวน ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. พริิยะ ชาลีเครือ ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ปริญญา ศรีระษา ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. พษิณุ มัน่คง ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ปริญญา เสนามาตย์ ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. พสิิทธิ์ วาดเขยีน ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. พรีพงษ์ คชสาร ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. พรีะพงศ์ ยะแสง ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ปัญญา จติมานะ ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. พรีะพงษ์ ค าหลุ ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ปัณณพฒัน์ โชคดีสูงเนิน ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ปิยะณัฐ ธสุาวนั ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ไพรัช ประจง ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. พงศธร วฒัน์ทัน ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ภาคิน สอาดรัตน์ ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. พงศพศั เศิกศิริ ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. พงษ์เทพ ผ่องศาลา ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ภาณุพงศ์ จนิายง ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. พงษ์นรินทร์ ชมภศูรี ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ภาณุวชัร แน่นอดุร ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. พนมกรณ์ สิงหย์อย ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. พรหมชาติ ทิพยศิ์ริ ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. พลวฒัน์ โคจ านงค์ ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ภมีพฒัน์ นาคสมุทร ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. พลวฒัน์ บุญชื่น ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ภดิูทัต วรีะนันทนากร ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. พลากร วงแหวน ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ภมูิ คูเมือง ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. พชัรพฤกษ์ วรรณา ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. พฒันา เหมือนมาตย์ ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ภวูดล อยู่มา ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง นสต. พนัธศั์กด์ิ หนองม่วง ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. มุขรัฐ โสภาคะยงั ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. พเิชษฐ อมัมาลา ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. รัชพล พรหมเมฆ ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ภวูเดช นพสันเทียะ ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. รัฐภมูิ ชาดาเม็ก ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. มงคลศักด์ิ น้อยหวา้ ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. รัตน์พล นิลภมูิ ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. รัชพล พรหมเมฆ ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ภวูเดช นพสันเทียะ ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. รัฐภมูิ ชาดาเม็ก ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. มงคลศักด์ิ น้อยหวา้ ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. รัตน์พล นิลภมูิ ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ระพพีงษ์ ทองอรุณ ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. รัชชานนท์ พรมโลก ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. วรชัย ศรียะวงค์ ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. วรวฒัน์ ประจนัตะเสน ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. รุ่งโรจน์ เมืองจนัทร์ ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. วรวทิย์ พลเดช ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. เรวตัร โถมกระโทก ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. วรากร วงศ์พทิักษ์ ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ฤทธเิกยีรติ กระสินธุ์หอม ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. วชัระ ยะปิว๋ ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ปิยะเชษฐ์ สมนึก ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ยทุธชัย ศรีพรม ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ประวทิย์ อ่ าส าอางค์ ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ปฏพิล ธานี ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. รชต แสงค า ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ปิยณัฐ ผาสุขนิตย์ ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. รพพีฒัน์ พรคุณากลุ ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ปกรณ์ วเิศษเขตการณ์ ศฝร.ภ.4 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. บุญฤทธิ์ ยิ้มนิอ้ย ศฝร.ภ.5 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ลือชา แตะต้อง ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. วนัเจริญ จติไทยสง ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. วรวชิ หนองนา ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. วาทิต ธรรมสิทธิ์ ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. วราวฒิุ มุง่สิน ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. วริะพนัธ์ เกล้ียงไธสงค์ ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ศิริพงษ์ แกว้ขวญั ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. วศิรุต บัณฑิตขจร ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง นสต. วชัระ จนัทะลุน ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. วษิณุ พสุธาเลิศ ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. วชัระ พศิิลป์ ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. วษิณุ สุขภริมย์ ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. วชัระ รัตนะวนั ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. วสูิตร ผดุง ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. วชัระวทิย์ ดวงศรี ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ศุภฤกษ์ พทุธสอน ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. วนัเฉลิม ใจพนิิจ ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. วรีพงษ์ ยี่สุ่นแกว้ ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. วนัชนะ ชัยก าเนิด ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. วรีภทัร ทาทะวงศ์ ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. วชิชุกนัต์ ขวาเนาว์ ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. วรียทุธ ฉตัรทันต์ ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. วชิยตุม์ ค าพรมมาภรัิกษ์ ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. วรียทุธ ถนอมศรี ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. วทิยา บุญทน ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. วรีะพนัธ์ เริงศักด์ิ ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. วทิยา เกดิโมลี ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. วฒิุพงศ์ ปัน้เหน่งเพช็ร์ ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. วธิาร พยงุวงศ์ ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. วฒิุพงษ์ เรืองสม ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. วรีศักด์ิ เสาเปรีย ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ศรายทุธ จติรเพชร ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. วรีะยทุธ ดวงจ าปา ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ปัญญา ศรีจ านงค์ ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. วรีะศักด์ิ กลุมาตย์ ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ศราวธุ จนัทร์งาม ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. วฒิุชัย สุชาติสุนทร ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ศักด์ิดา หนัสมร ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ศรัณย์ ทิพยจนัทร์ ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ศักดิพงศ์ โสมนัด ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ศราวฒิุ ประถมผล ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ศักด์ิสิทธิ์ สันโดษ ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ศราวธุ เสนาวงค์ ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ศิรเศรษฐ์ ฝ้ันเต็ม ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ศราวธุ รุ่งอรุณ ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. น าศักด์ิ ศรีเหมือน ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ศิลปกร พกิลุงาม ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ศักด์ิชัย ปะวะโน ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง นสต. ศิวกร อนิมา ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ศักด์ินรินทร์ ค าเบ้า ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ศิวพชัร คชรัตน์ ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ศักด์ิสิทธิ์ เตชะผล ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ศิริพงษ์ ชะรุมรัมย์ ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ศิวะวธุ วนะภติู ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ศิริพงษ์ ดวนใหญ่ ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ศุกภวฒัน์ น้อยศรี ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ศิริวฒิุ พมิพบ์ึง ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ศุภวชิญ์ ทองสมัคร ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ศุภชัย ทองอุ่น ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ศุภวชิญ์ สมานค า ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ศุภฤกษ์ ชูศรียิ่ง ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ศุภศิลป์ เง้าตระกลู ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. เศรษฐโชค บุญเรือง ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. สกลุวทิย์ ดาศรี ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. เศวตฉตัร ไตรทิพย์ ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. สดุดี เนตรน้อย ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. สถาปัตย์ ค าซาว ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. สมประสงค์ ปัญญาค า ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. สมเดช อมัลา ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. สมยศ ยนืยง ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. สมประสงค์ สมัครเก ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. สราวฒิุ แสวง ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. สมพงษ์ ไตรยสุทธิ์ ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. สราวฒิุ สงพระ ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. สมภพ เทีย่งธรรม ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. สราวฒิุ สีวะสา ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. สราวธุ รัตนชู ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. สันติสุข แลพล ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. สวภทัร คงเพชร ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. สาธติ สดรัมย์ ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. สันต์ ศรีสุขเจริญรัตน์ ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. สายสัมพนัธ์ วรรณจนัทร์ ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. สันติสุข โพธิ์มาตย์ ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. สิทธพิงษ์ ชิณโชติ ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. สันติสุข มุตตะโสภา ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. สิทธพิล ทุมกลาง ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. สัมพนัธ์ แสงขาว ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. สิทธศัิกด์ิ พงษ์สระพงั ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง นสต. สาธร บุญชู ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. สุจนิดา สีหล้า ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. สาธติ เดือนเป็ง ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. สุทธเิกยีรติ เล่หก์ล ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. สาธติ งามขนุทด ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. สุทธพิงษ์ แววโคกสูง ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ภบูดี แยม้โคกสูง ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. สุทัศน์ จณิรินทร์ ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. สิทธกิร เชื่อมชิต ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. สุนันท์ คงทน ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. สิทธโิชค ไหมสีทอง ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. สุพฒัน์ จ าปาสิงห์ ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. สิทธพิงศ์ ทองสืบ ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. ไตรภพ ปานน้ าผ้ึง ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. สิทธเิวช จติรสายธาร ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. สุเมธี จติต์ปภสัสร ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. สิริวชิญ์ สมบูรณ์ผล ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. เอกอนันต์ ศรีชะตา ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. สุชน เหล่าพร ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. สุรเดช แกว้จนัดี ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. สุชาครีย์ เพง็สกลุ ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. สุรเดช สีทะ ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. สุชาครีย์ ตุ้ยแกว้ ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. สุรศักด์ิ โคตพนัธ์ ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. สุชาติ แกว้ละมุล ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. สุริยา ทองลาด ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. สุทธศัิกด์ิ ผาสุข ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. องอาจ อาจหยดุ ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. สุเทพ แซ่โฟง้ ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. องอาจ วสิาระพนัธ์ ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. สุรพนัธ์ อปุสุ ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. อดิศักด์ิ ท าดี ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. สุรศักด์ิ ไชยเพชร ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. อธปิ พรหมโคตร ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. สุรัติ มีจติร ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. อธวิฒัน์ อบุลวรรณศิริ ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. สุริยา รัตนเล่ือนทอง ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. อนันต์ สมนึก ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. สุวชั ไชยโคตร ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. อนิวตัร ดวงปัญญา ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง นสต. สุวทิย์ ไชยเพช็ร ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. อนุชา ไชยผง ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. หนึง่ชาย ไชยนอก ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. อนุชิต จนัทร์สงเคราะห์ ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. อดิศร อา้ยแกว้ ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. อนุรักษ์ สัตพนัธ์ ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. อธเิบศร์ เถาวท์วี ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. อนุวตัร ธงภกัด์ิ ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. อนนท์ สรรเพชร ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. อนุสรณ์ แกว้ไธสง ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. อนันต์ บุญซิน ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. อภบิาล สุดรัก ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. อนิพงศ์ ใจรังษี ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. อภสิิทธิ์ บัวชิต ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. อนิรุต ศรีเมือง ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. อภสิิทธิ์ จ าปา ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. อนุกลู เสนแกว้ ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. อภสิิทธิ์ เสนามนตรี ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. อนุชิต สมิตะมาน ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. อมรววิฒัน์ ค าหล้า ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. อภเิชษฐ์ ฤกษ์บ่าย ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. อรรคพล หติะผล ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. อรรถชัย มุขมนตรี ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. อภวิฒัน์ พรมท้าว ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. อรรถพล เพยีรงูเหลือม ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. อภวิฒัน์ เนตรค ายวง ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. อริยะ แกว้เขยีว ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. อภสิิทธิ์ สมค าศรี ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. อภสิิทธิ์ สิทธโิชติ ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. อคัรพงษ์ ลอดสุโข ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. อภสิิทธิ์ นามวงษา ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. อคัรพนธ์ วงศ์ไชย ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. อรรถพล สุนันต๊ะ ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. อคัรพล เวยีนนอก ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. อรรถวฒิุ อายเุจริญ ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. อศัฎากรณ์ ชัยศิรินิธโิชติ ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. อคัรนิตย์ เปาป่า ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. อสันี กลุวงศ์ ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. อคัรพล มณีราชกจิ ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. อาทิตย์ รัตนติสร้อย ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง นสต. อตัพฒัน์ แหว้เพช็ร ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. อาทิตย์ ฮอพมิาย ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. อาณุภาพ ศรีทองค า ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. อาทิตย์ ชัยอาวธุ ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. อาทิตย์ คชเสนีย์ ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. อาทิตย์ บุญจนัทร์ ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. อาทิตย์ ซอประสิทธิ์ ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. อานนท์ สมสุข ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. อานนท์ คงกดั ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. อานนท์ ศรีค า ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. อทิธพิล บุตรจนัทร์ ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. อ านาจ กอเจริญ ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. อสิระ สังวาลเพช็ร ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. อทิธพินัธ์ พรมจนัทร์ ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. เอกชัย แซ่เล้า ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. อสิระภาพ สวสัดี ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. เอกบดินทร์ แสนเรือน ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. อกุฤษฏ์ ชุมพลชัย ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. เอกยทุธ ปล้องคง ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. อดุมศักด์ิ วงศ์ขนัธ์ ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. เอกรินทร์ พนิโย ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. อดุมศักด์ิ แปลงอาวธุ ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
นสต. เอกวทิย์ ระงับภยั ศฝร.ภ.3 ฝ่ายปกครองและการฝึก
พล.ต.ท. บุญเลิศ ใจประดิษฐ ภ.4 สง.ผบช.ภ.4
พล.ต.ต. กรกต สาริยา ภ.4 รอง ผบช.ภ.4
พล.ต.ต. พนมพร อทิธปิระเสริฐ ภ.4 สง.รอง ผบช.ภ.4
พล.ต.ต. รมยสิ์ทธิ์ วริียาสรร ภ.4 สง.รอง ผบช.ภ.4
พล.ต.ต. สุรพล พนิิจชอบ ภ.4 สง.รอง ผบช.ภ.4
พ.ต.อ. เนติพงศ์ ธาตุท าเล ภ.4 สง.ผบช.ภ.4
พ.ต.ท. วชีัย ทองค า ภ.4 สง.ผบช.ภ.4
พ.ต.ท. เทิดเกยีรติ รักษาพล ภ.4 สง.ผบช.ภ.4
พ.ต.ท. ขจรฤทธิ์ วงษ์ราช ภ.4 สง.ผบช.ภ.4
ร.ต.อ. วชัรไกร ใหม่คามิ ภ.4 สง.ผบช.ภ.4
ร.ต.อ. วทัญญู ขาวไชยมหา ภ.4 สง.ผบช.ภ.4
ร.ต.ต. สมยงค์ บุราญ ภ.4 สง.ผบช.ภ.4
ร.ต.ต. บุญช่วย แพงโน ภ.4 สง.ผบช.ภ.4
ด.ต. สุปราณี การสมพจน์ ภ.4 สง.ผบช.ภ.4
ด.ต. พฒิุนาท โปร่งสันเทียะ ภ.4 สง.ผบช.ภ.4
ด.ต. คชพฒัน์ เสนะ ภ.4 สง.ผบช.ภ.4
ด.ต. ณัฎฐกติต์ิ พรมรินทร์ ภ.4 สง.ผบช.ภ.4



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สุดใจ แสงชาลี ภ.4 สง.ผบช.ภ.4
ส.ต.อ. ณัฐวฒิุ ศรีผาโคตร ภ.4 สง.ผบช.ภ.4
พ.ต.อ. ออมสิน ตรารุ่งเรือง ภ.4 สง.ผบช.ภ.4
ร.ต.ท.หญิง ธรีวรรณ อนิทะวธุ ภ.4 สง.ผบช.ภ.4
ส.ต.ต.หญิง พรทิพย์ อนิสวา่ง ภ.4 สง.ผบช.ภ.4
ส.ต.อ.หญิง เปรมปรี วงศ์กดุเลาะ ภ.4 สง.ผบช.ภ.4
พ.ต.ต. ธราดล ดีแป้น ภ.4 สง.รอง ผบช.ภ.4
ร.ต.อ. ประดุง วงชารี ภ.4 สง.รอง ผบช.ภ.4
ร.ต.อ. อภเิดช สิทธิ ภ.4 สง.รอง ผบช.ภ.4
ร.ต.ต. สมพงษ์ ชาลีคาร ภ.4 สง.รอง ผบช.ภ.4
ส.ต.อ. ชัยวฒัน์ เขมสัจจะกลุ ภ.4 สง.รอง ผบช.ภ.4
ร.ต.ท.หญิง สุกญัญา นามปัญญา ภ.4 สง.รอง ผบช.ภ.4
ส.ต.อ.หญิง สมจติ ศิริรักษ์ ภ.4 สง.รอง ผบช.ภ.4
ส.ต.อ.หญิง นิตยา เอื้อศิลามงคล ภ.4 สง.รอง ผบช.ภ.4
พ.ต.อ. ธรีะวฒัน์ นุมานิต บก.อก.ภ.4 ฝอ.1 บก.อก.ภ.4
พ.ต.ท. สุรชัย ศรีวงศ์งาม บก.อก.ภ.4 ฝอ.1 บก.อก.ภ.4
พ.ต.ท. สุชัยรัตน์ ธงทอง บก.อก.ภ.4 ฝอ.1 บก.อก.ภ.4
พ.ต.ท. มนัส สกลศิลป์ศิริ บก.อก.ภ.4 ฝอ.1 บก.อก.ภ.4
พ.ต.ท. ศิริชัย ศรีชัยปัญญา บก.อก.ภ.4 ฝอ.1 บก.อก.ภ.4
ร.ต.อ. วทิยา กงภเูวช บก.อก.ภ.4 ฝอ.1 บก.อก.ภ.4
ร.ต.อ. เปรมชัย เทพแพง บก.อก.ภ.4 ฝอ.1 บก.อก.ภ.4
ร.ต.ท. สุริยา นาสุริวงษ์ บก.อก.ภ.4 ฝอ.1 บก.อก.ภ.4
ร.ต.ท. ปณิธศิน์ ภทัรประภาส บก.อก.ภ.4 ฝอ.1 บก.อก.ภ.4
ร.ต.ท. ประยงค์ หารไชยนะ บก.อก.ภ.4 ฝอ.1 บก.อก.ภ.4
ร.ต.ท. จกัรกฤษณ์ วสุรีย์ บก.อก.ภ.4 ฝอ.1 บก.อก.ภ.4
ด.ต. บุญโฮม มาตะระ บก.อก.ภ.4 ฝอ.1 บก.อก.ภ.4
ด.ต. ศักด์ิชาย สุริยะภา บก.อก.ภ.4 ฝอ.1 บก.อก.ภ.4
ส.ต.อ. ธวชัชัย ดอนวงษ์ บก.อก.ภ.4 ฝอ.1 บก.อก.ภ.4
ส.ต.อ. ภานุวฒัน์ อนัทะนัย บก.อก.ภ.4 ฝอ.1 บก.อก.ภ.4
จ.ส.ต.หญิง ผกา ภจูติรทอง บก.อก.ภ.4 ฝอ.1 บก.อก.ภ.4
ด.ต.หญิง กรรณิการ์ อ าพรัตน์ บก.อก.ภ.4 ฝอ.1 บก.อก.ภ.4
ร.ต.ท.หญิง ชาริณี เขยีวหวาน บก.อก.ภ.4 ฝอ.1 บก.อก.ภ.4
ร.ต.ท.หญิง ปาณิสรา วอ่งไว บก.อก.ภ.4 ฝอ.1 บก.อก.ภ.4
ร.ต.ท.หญิง จนัทร์นิภา พนัธค์ าเกดิ บก.อก.ภ.4 ฝอ.1 บก.อก.ภ.4
ร.ต.อ.หญิง รินนา ธรรมวงษ์ บก.อก.ภ.4 ฝอ.1 บก.อก.ภ.4
ร.ต.อ.หญิง นิภาวรรณ ทองหยาด บก.อก.ภ.4 ฝอ.1 บก.อก.ภ.4
ร.ต.อ.หญิง รุ่งรัตน์ วลิามาตร์ บก.อก.ภ.4 ฝอ.1 บก.อก.ภ.4
ส.ต.ต.หญิง สุชญา สิทธไิพร บก.อก.ภ.4 ฝอ.1 บก.อก.ภ.4
ส.ต.อ.หญิง อนัญญา ศรีลานุรัก บก.อก.ภ.4 ฝอ.1 บก.อก.ภ.4
ส.ต.อ.หญิง จนัทจร สังหาวทิย์ บก.อก.ภ.4 ฝอ.1 บก.อก.ภ.4



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.อ.หญิง สุกลัยา พงษ์ถาวร บก.อก.ภ.4 ฝอ.1 บก.อก.ภ.4
ส.ต.อ.หญิง พชัรินทร์ ไชยสิทธุ์ บก.อก.ภ.4 ฝอ.1 บก.อก.ภ.4
พ.ต.อ. พรชัย แกน่เพชร บก.อก.ภ.4 ฝอ.2 บก.อก.ภ.4
พ.ต.ท. อลงกรณ์ ศรีณรงค์ บก.อก.ภ.4 ฝอ.2 บก.อก.ภ.4
ร.ต.ท. สกลุชัย บุตรพรม บก.อก.ภ.4 ฝอ.2 บก.อก.ภ.4
ร.ต.ท. ศุภชัย บุพศิริ บก.อก.ภ.4 ฝอ.2 บก.อก.ภ.4
ร.ต.ท. พทิักษ์ สุขประสาร บก.อก.ภ.4 ฝอ.2 บก.อก.ภ.4
ส.ต.อ. กลยทุธ บุตรตา บก.อก.ภ.4 ฝอ.2 บก.อก.ภ.4
ส.ต.อ.หญิง เจษฎาพร พนัธล์าวณัย์ บก.อก.ภ.4 ฝอ.2 บก.อก.ภ.4
พ.ต.อ. ประพนัธ์ เวทีกลู บก.อก.ภ.4 ฝอ.3 บก.อก.ภ.4
ร.ต.ท. ชัชชัย สกลุดี บก.อก.ภ.4 ฝอ.3 บก.อก.ภ.4
ร.ต.ท. ทวนทอง ศรีชัย บก.อก.ภ.4 ฝอ.3 บก.อก.ภ.4
พ.ต.ท.หญิง ศศิธร พรไพรินทร์ บก.อก.ภ.4 ฝอ.3 บก.อก.ภ.4
ส.ต.อ.หญิง สายฝน ขวญัพรม บก.อก.ภ.4 ฝอ.3 บก.อก.ภ.4
ส.ต.อ.หญิง สุภาวดี เลขกลาง บก.อก.ภ.4 ฝอ.3 บก.อก.ภ.4
ส.ต.อ.หญิง ทิวารัตน์ จ าปาพนัธุ์ บก.อก.ภ.4 ฝอ.3 บก.อก.ภ.4
พ.ต.อ. ตระกลู เกยีวประเสริฐ บก.อก.ภ.4 ฝอ.4 บก.อก.ภ.4
พ.ต.ท. ยทุธนา เคนวเิศษ บก.อก.ภ.4 ฝอ.4 บก.อก.ภ.4
พ.ต.ท. ปัฐกวนิ ทองรักษ์ บก.อก.ภ.4 ฝอ.4 บก.อก.ภ.4
พ.ต.ท. รชต มณีวงศ์ บก.อก.ภ.4 ฝอ.4 บก.อก.ภ.4
พ.ต.ท. วชรกร แต้มกลางวเิชียร บก.อก.ภ.4 ฝอ.4 บก.อก.ภ.4
ร.ต.ท. วรีะชัย วชิาชัย บก.อก.ภ.4 ฝอ.4 บก.อก.ภ.4
ร.ต.ท. ณัฐพร สมศรี บก.อก.ภ.4 ฝอ.4 บก.อก.ภ.4
ร.ต.ท. ทวี พานโน บก.อก.ภ.4 ฝอ.4 บก.อก.ภ.4
ร.ต.ท. เรืองชัย กาลพนัธ์ บก.อก.ภ.4 ฝอ.4 บก.อก.ภ.4
ร.ต.ท. ธญัญวฒัน์ ดวงเกษ บก.อก.ภ.4 ฝอ.4 บก.อก.ภ.4
ร.ต.ท. ศุภจกัร ภบูุญคง บก.อก.ภ.4 ฝอ.4 บก.อก.ภ.4
ร.ต.ต. หาญกล้า แนใหม่ บก.อก.ภ.4 ฝอ.4 บก.อก.ภ.4
ส.ต.อ. กมัพล โพธิ์ไฮ บก.อก.ภ.4 ฝอ.4 บก.อก.ภ.4
ส.ต.อ. อดิศักด์ิ ช านาญการ บก.อก.ภ.4 ฝอ.4 บก.อก.ภ.4
พ.ต.ท.หญิง เพญ็พสุิทธิ์ จนัทร์เสนา บก.อก.ภ.4 ฝอ.4 บก.อก.ภ.4
ร.ต.ท.หญิง ขวญัจติร กล้าวกิยก์รรม บก.อก.ภ.4 ฝอ.4 บก.อก.ภ.4
ร.ต.ท.หญิง พชัรา เสโส บก.อก.ภ.4 ฝอ.4 บก.อก.ภ.4
ร.ต.ท.หญิง สุธากรณ์ เศษจนัทร์ บก.อก.ภ.4 ฝอ.4 บก.อก.ภ.4
ส.ต.อ.หญิง สงกรานต์ สาระโพธิ์ บก.อก.ภ.4 ฝอ.4 บก.อก.ภ.4
ส.ต.อ.หญิง รัตติยา รัตนะธรรมรงค์ บก.อก.ภ.4 ฝอ.4 บก.อก.ภ.4
ส.ต.อ.หญิง ศิริพร พชิัยช่วง บก.อก.ภ.4 ฝอ.4 บก.อก.ภ.4
ส.ต.อ.หญิง ศศิธร ศิริมงคล บก.อก.ภ.4 ฝอ.4 บก.อก.ภ.4
ส.ต.อ.หญิง สุภารัตน์ ไชยปัญญา บก.อก.ภ.4 ฝอ.4 บก.อก.ภ.4
ส.ต.อ.หญิง ดวงใจ ศรีชมชื่น บก.อก.ภ.4 ฝอ.4 บก.อก.ภ.4



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.อ.หญิง พชิชานันทร์ โอภาสวฒันา บก.อก.ภ.4 ฝอ.4 บก.อก.ภ.4
ส.ต.อ.หญิง ศิริพร สมจนัทร์ บก.อก.ภ.4 ฝอ.4 บก.อก.ภ.4
ส.ต.อ.หญิง เดือนฉาย ศรีกดุเลาะ บก.อก.ภ.4 ฝอ.4 บก.อก.ภ.4
ส.ต.อ.หญิง สุพรรษา สุระเสนา บก.อก.ภ.4 ฝอ.4 บก.อก.ภ.4
ร.ต.อ. สมพาน พชืผักหวาน บก.อก.ภ.4 ฝอ.5 บก.อก.ภ.4
ร.ต.ท. พนมพร มุงคุณค าชาว บก.อก.ภ.4 ฝอ.5 บก.อก.ภ.4
ร.ต.ท. ปริญญา โสภา บก.อก.ภ.4 ฝอ.5 บก.อก.ภ.4
ด.ต. สมนึก จนัทร์ศิริ บก.อก.ภ.4 ฝอ.5 บก.อก.ภ.4
ด.ต.หญิง นันทิตา ชิยางคะบุตร บก.อก.ภ.4 ฝอ.5 บก.อก.ภ.4
พ.ต.ท.หญิง ลัดดาวลัย์ ทองสะอาด บก.อก.ภ.4 ฝอ.5 บก.อก.ภ.4
พ.ต.ท.หญิง มณีวรรณ ครองยติุ บก.อก.ภ.4 ฝอ.5 บก.อก.ภ.4
ร.ต.ท.หญิง ประภาพร มุง่จอมกลาง บก.อก.ภ.4 ฝอ.5 บก.อก.ภ.4
ร.ต.ท.หญิง ปิยพร แยม้สมัย บก.อก.ภ.4 ฝอ.5 บก.อก.ภ.4
ร.ต.อ.หญิง พจนารถ แกว้น่าน บก.อก.ภ.4 ฝอ.5 บก.อก.ภ.4
พ.ต.ท. สิทธศัิกด์ิ ฟุง้เฟือ่ง บก.อก.ภ.4 ฝอ.6 บก.อก.ภ.4
ร.ต.ท. ประยรู กาญจนสกลุ บก.อก.ภ.4 ฝอ.6 บก.อก.ภ.4
ร.ต.ท. บุญสวน เสมอบุญ บก.อก.ภ.4 ฝอ.6 บก.อก.ภ.4
ร.ต.ต. ปิยยะวฒัน์ คณานิตย์ บก.อก.ภ.4 ฝอ.6 บก.อก.ภ.4
ร.ต.ต. สมชาย ช านาญ บก.อก.ภ.4 ฝอ.6 บก.อก.ภ.4
พ.ต.ต.หญิง ศิริรัตน์ ช านาญ บก.อก.ภ.4 ฝอ.6 บก.อก.ภ.4
พ.ต.ท.หญิง กาญจนา พลูแกว้ บก.อก.ภ.4 ฝอ.6 บก.อก.ภ.4
พ.ต.ท.หญิง กาญจนา ทรงบัณฑิต บก.อก.ภ.4 ฝอ.6 บก.อก.ภ.4
ร.ต.ท.หญิง พทัธนันท์ หงษ์ทัพ บก.อก.ภ.4 ฝอ.6 บก.อก.ภ.4
ร.ต.ท.หญิง มัตติกา แสนโพธิ์ บก.อก.ภ.4 ฝอ.6 บก.อก.ภ.4
ร.ต.ท.หญิง วริิญญา ธนูรักษ์ บก.อก.ภ.4 ฝอ.6 บก.อก.ภ.4
ร.ต.อ.หญิง ปาริชาติ ไทยดี บก.อก.ภ.4 ฝอ.6 บก.อก.ภ.4
ส.ต.อ.หญิง นิลมุล เชียงพฤกษ์ บก.อก.ภ.4 ฝอ.6 บก.อก.ภ.4
ส.ต.อ.หญิง รัตติยา มหาสาน บก.อก.ภ.4 ฝอ.6 บก.อก.ภ.4
ส.ต.อ.หญิง แสงจนัทร์ บุตรฮาด บก.อก.ภ.4 ฝอ.6 บก.อก.ภ.4
ส.ต.อ.หญิง ดวงพร ทองอนิทร์ตา บก.อก.ภ.4 ฝอ.6 บก.อก.ภ.4
พ.ต.อ. วรพนัธุ์ การกลู บก.อก.ภ.4 ฝอ.7 บก.อก.ภ.4
พ.ต.ท. ชัยยทุธ ดอกบัว บก.อก.ภ.4 ฝอ.7 บก.อก.ภ.4
พ.ต.ท. รัฐธร์ี ศิพรพงศ์สุข บก.อก.ภ.4 ฝอ.7 บก.อก.ภ.4
ร.ต.ท. ชวลิต โสภา บก.อก.ภ.4 ฝอ.7 บก.อก.ภ.4
ร.ต.ท. สมัคร ชาวนา บก.อก.ภ.4 ฝอ.7 บก.อก.ภ.4
ร.ต.ท. สุชาติ ดัชทุยาวตัร บก.อก.ภ.4 ฝอ.7 บก.อก.ภ.4
ร.ต.ท. ราชันต์ ศรีหงษ์ บก.อก.ภ.4 ฝอ.7 บก.อก.ภ.4
ร.ต.ท. วชัรินทร์ มิเร บก.อก.ภ.4 ฝอ.7 บก.อก.ภ.4
ร.ต.ท. โกวทิย์ งามหอม บก.อก.ภ.4 ฝอ.7 บก.อก.ภ.4
ด.ต. สุรเดช หงษ์เวยีง บก.อก.ภ.4 ฝอ.7 บก.อก.ภ.4



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท.หญิง ลัลนา ภสุูวรรณ บก.อก.ภ.4 ฝอ.7 บก.อก.ภ.4
ร.ต.ท.หญิง เพญ็นภา อไุรโคตร บก.อก.ภ.4 ฝอ.7 บก.อก.ภ.4
ร.ต.ท.หญิง ยภุาภรณ์ โสเกา่ขา่ บก.อก.ภ.4 ฝอ.7 บก.อก.ภ.4
ร.ต.ท.หญิง ปราณี นาไชยสงค์ บก.อก.ภ.4 ฝอ.7 บก.อก.ภ.4
ส.ต.อ.หญิง นิภาภรณ์ ไชยพมิพ์ บก.อก.ภ.4 ฝอ.7 บก.อก.ภ.4
ส.ต.อ.หญิง ปรกฉตัร บัวระบัดทอง บก.อก.ภ.4 ฝอ.7 บก.อก.ภ.4
พ.ต.อ. พรรษวฒัน์ ทองวรรัฐ บก.อก.ภ.4 ฝอ.8 บก.อก.ภ.4
ร.ต.ท.หญิง ศิริธร จนัทร์พชัรินทร์ บก.อก.ภ.4 ฝอ.8 บก.อก.ภ.4
ส.ต.อ.หญิง อษุณี ไชยวฒิุพฒัน์ บก.อก.ภ.4 ฝอ.8 บก.อก.ภ.4
ร.ต.อ. อรม ป้องแดง บก.อก.ภ.4 ฝอ.9 บก.อก.ภ.4
ร.ต.ท. สมศักด์ิ พนัธุ์วเิศษ บก.อก.ภ.4 ฝอ.9 บก.อก.ภ.4
ร.ต.ท. ชินกร เนตรภกัดี บก.อก.ภ.4 ฝอ.9 บก.อก.ภ.4
ร.ต.ท. ชัยวฒิุ เหล่าค า บก.อก.ภ.4 ฝอ.9 บก.อก.ภ.4
ร.ต.ท. วริศ ทุมวงศ์ บก.อก.ภ.4 สง.ผบก.ประจ า.ภ.4
ด.ต. ทศพร เศรษฐรักษา บก.อก.ภ.4 สง.ผบก.ประจ า.ภ.4
ส.ต.อ.หญิง มยรีุ สุทธมา บก.อก.ภ.4 สง.ผบก.ประจ า.ภ.4
พล.ต.ต. ณรงค์วทิย์ พว่งเภตรา บก.อก.ภ.4 สง.ผบก.อก.ภ.4
พ.ต.อ. โสภณ วารี บก.อก.ภ.4 สง.ผบก.อก.ภ.4
พ.ต.อ. บุญส่ง นามกรณ์ บก.อก.ภ.4 สง.ผบก.อก.ภ.4
พ.ต.อ. นวบิูน บัวสิษห์ บก.อก.ภ.4 สง.ผบก.อก.ภ.4
ร.ต.ต. คณธภิชั ชมภบูุตร บก.อก.ภ.4 สง.ผบก.อก.ภ.4
ส.ต.อ. ปราโมทย์ จะเรียมพนัธ์ บก.อก.ภ.4 สง.ผบก.อก.ภ.4
ส.ต.อ. สุทธพิงษ์ อนิทรักษ์ บก.อก.ภ.4 สง.ผบก.อก.ภ.4
ส.ต.อ. ณัฐจริา กนัท า บก.อก.ภ.4 สง.ผบก.อก.ภ.4
ด.ต.หญิง กชพร เชิงทวี บก.อก.ภ.4 สง.ผบก.อก.ภ.4
ร.ต.อ.หญิง พรรณภา ไล้ปิตา บก.อก.ภ.4 สง.ผบก.อก.ภ.4
พ.ต.อ. พยงุศักด์ิ นามวรรณ บก.สส.ภ.4 กก.ปพ.บก.สส.ภ.4
พ.ต.ท. วฒันา พลกนัยา บก.สส.ภ.4 กก.ปพ.บก.สส.ภ.4
พ.ต.ท. ปรเมศร พะละพลิา บก.สส.ภ.4 กก.ปพ.บก.สส.ภ.4
พ.ต.ท. ประสิทธิ์สินธุ์ รุ่งเรือง บก.สส.ภ.4 กก.ปพ.บก.สส.ภ.4
พ.ต.ท. ธนพนัธุ์ จนัทร์เทพ บก.สส.ภ.4 กก.ปพ.บก.สส.ภ.4
ร.ต.ท. วฑิิตย์ จนัทร์โฮง บก.สส.ภ.4 กก.ปพ.บก.สส.ภ.4
ร.ต.ท. วชิิต องค์มาลัย บก.สส.ภ.4 กก.ปพ.บก.สส.ภ.4
ร.ต.ท. สง่า สมอเนือ้ บก.สส.ภ.4 กก.ปพ.บก.สส.ภ.4
ร.ต.ท. เรืองยศ ภชูื่นศรี บก.สส.ภ.4 กก.ปพ.บก.สส.ภ.4
ร.ต.ท. วรพศิ สุขะหา บก.สส.ภ.4 กก.ปพ.บก.สส.ภ.4
ร.ต.ท. ชาญปรีชา ธรรมกลุ บก.สส.ภ.4 กก.ปพ.บก.สส.ภ.4
ร.ต.ท. ประยรู ทุมแกว้ บก.สส.ภ.4 กก.ปพ.บก.สส.ภ.4
ร.ต.ท. ชาญ สาลี บก.สส.ภ.4 กก.ปพ.บก.สส.ภ.4
ร.ต.ท. นิตินัย รามจาตุ บก.สส.ภ.4 กก.ปพ.บก.สส.ภ.4



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ส าราญ ทองดี บก.สส.ภ.4 กก.ปพ.บก.สส.ภ.4
ร.ต.ท. มนูญ ปัชชามูล บก.สส.ภ.4 กก.ปพ.บก.สส.ภ.4
ร.ต.ท. บุญรอด ศรีเมืองบุญ บก.สส.ภ.4 กก.ปพ.บก.สส.ภ.4
ร.ต.ท. อศิรา สุตาวงศ์ บก.สส.ภ.4 กก.ปพ.บก.สส.ภ.4
ร.ต.ต. ดลตรี กองสีนนท์ บก.สส.ภ.4 กก.ปพ.บก.สส.ภ.4
ร.ต.ต. ธวชัชัย วถิเีทพ บก.สส.ภ.4 กก.ปพ.บก.สส.ภ.4
ร.ต.ต. เทิดธรรม ซ้ายสุข บก.สส.ภ.4 กก.ปพ.บก.สส.ภ.4
ร.ต.ต. นิวติั อนัพาพรม บก.สส.ภ.4 กก.ปพ.บก.สส.ภ.4
ร.ต.ต. สุรชิต วนัเพญ็ บก.สส.ภ.4 กก.ปพ.บก.สส.ภ.4
ร.ต.ต. ปริญญา ค าจนัทร์ดี บก.สส.ภ.4 กก.ปพ.บก.สส.ภ.4
ร.ต.ต. เศวต ตาลดี บก.สส.ภ.4 กก.ปพ.บก.สส.ภ.4
ร.ต.ต. ประยงค์ ประจนัทัง บก.สส.ภ.4 กก.ปพ.บก.สส.ภ.4
ร.ต.ต. พเิชษฐ ศรีกณัหา บก.สส.ภ.4 กก.ปพ.บก.สส.ภ.4
ร.ต.ต. ไสว สุขประเสริฐ บก.สส.ภ.4 กก.ปพ.บก.สส.ภ.4
ร.ต.ต. อดุม นวลงาม บก.สส.ภ.4 กก.ปพ.บก.สส.ภ.4
ร.ต.ต. ไสว กญัญะโสภา บก.สส.ภ.4 กก.ปพ.บก.สส.ภ.4
ร.ต.ต. กองชัย โพธิ์สิงห์ บก.สส.ภ.4 กก.ปพ.บก.สส.ภ.4
ร.ต.ต. ธนชาติ นาสุริวงศ์ บก.สส.ภ.4 กก.ปพ.บก.สส.ภ.4
ร.ต.ต. บรรจง โพธิ์ไฮ บก.สส.ภ.4 กก.ปพ.บก.สส.ภ.4
ด.ต. นุกลูกติร ค าเชียง บก.สส.ภ.4 กก.ปพ.บก.สส.ภ.4
ด.ต. โชติ แอบองิ บก.สส.ภ.4 กก.ปพ.บก.สส.ภ.4
ด.ต. ธนฤทธิ์ พรมทา บก.สส.ภ.4 กก.ปพ.บก.สส.ภ.4
ด.ต. ภกูริช จริโชติฐากลู บก.สส.ภ.4 กก.ปพ.บก.สส.ภ.4
ด.ต. ไชยา ส าโรงลุน บก.สส.ภ.4 กก.ปพ.บก.สส.ภ.4
ด.ต. วหิค รัชโพธิ์ บก.สส.ภ.4 กก.ปพ.บก.สส.ภ.4
ด.ต. มนัส ดาราษฎร์ บก.สส.ภ.4 กก.ปพ.บก.สส.ภ.4
ด.ต. ค าพนัธุ์ ภธูร บก.สส.ภ.4 กก.ปพ.บก.สส.ภ.4
ด.ต. อไุร มาชัยภมูิ บก.สส.ภ.4 กก.ปพ.บก.สส.ภ.4
ด.ต. ฤทธโิชติ พลทา บก.สส.ภ.4 กก.ปพ.บก.สส.ภ.4
ด.ต. สังวาล พรมค าน้อย บก.สส.ภ.4 กก.ปพ.บก.สส.ภ.4
ด.ต. สุริยา จนัทแกว้ บก.สส.ภ.4 กก.ปพ.บก.สส.ภ.4
ด.ต. เทพพทิักษ์ ใจหยดุ บก.สส.ภ.4 กก.ปพ.บก.สส.ภ.4
ด.ต. ไชยเดช ราชจนัดี บก.สส.ภ.4 กก.ปพ.บก.สส.ภ.4
ด.ต. ประยรู อทุกงั บก.สส.ภ.4 กก.ปพ.บก.สส.ภ.4
ด.ต. วทิธวชั พนัธเ์สถยีร บก.สส.ภ.4 กก.ปพ.บก.สส.ภ.4
ด.ต. ไพบูลย์ พลิาพนัธุ์ บก.สส.ภ.4 กก.ปพ.บก.สส.ภ.4
ด.ต. ชูชาติ นีระ บก.สส.ภ.4 กก.ปพ.บก.สส.ภ.4
ด.ต. สมศักด์ิ ผ่านวงษ์ บก.สส.ภ.4 กก.ปพ.บก.สส.ภ.4
ด.ต. วศิิษฐ์ ภเูนตร บก.สส.ภ.4 กก.ปพ.บก.สส.ภ.4
ด.ต. ช านาญ นามตะ บก.สส.ภ.4 กก.ปพ.บก.สส.ภ.4



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ประเสริฐ จนัตรี บก.สส.ภ.4 กก.ปพ.บก.สส.ภ.4
ด.ต. ไพสิฐ จนัทะสอน บก.สส.ภ.4 กก.ปพ.บก.สส.ภ.4
ด.ต. สุพจน์ ใจตาง บก.สส.ภ.4 กก.ปพ.บก.สส.ภ.4
ด.ต. วโิรจน์ ปานเหลือ บก.สส.ภ.4 กก.ปพ.บก.สส.ภ.4
ด.ต. ศิริศักด์ิ หน่อสีดา บก.สส.ภ.4 กก.ปพ.บก.สส.ภ.4
ด.ต. สันติ บุญประสงค์ บก.สส.ภ.4 กก.ปพ.บก.สส.ภ.4
ด.ต. พจนา โพธิ์เลิง บก.สส.ภ.4 กก.ปพ.บก.สส.ภ.4
ด.ต. วฒิุพงษ์ ยนืชีวติ บก.สส.ภ.4 กก.ปพ.บก.สส.ภ.4
ด.ต. วสูิตร ทะสังขาร บก.สส.ภ.4 กก.ปพ.บก.สส.ภ.4
ด.ต. มานิตย์ บุตรนอก บก.สส.ภ.4 กก.ปพ.บก.สส.ภ.4
ด.ต. เสรี พฒันธรีะ บก.สส.ภ.4 กก.ปพ.บก.สส.ภ.4
ด.ต. วนิิจ สีพมิพส์อ บก.สส.ภ.4 กก.ปพ.บก.สส.ภ.4
ด.ต. โกวทิย์ กอชารี บก.สส.ภ.4 กก.ปพ.บก.สส.ภ.4
ด.ต. อดิศักด์ิ อุ่นสนธิ์ บก.สส.ภ.4 กก.ปพ.บก.สส.ภ.4
ด.ต. สังคม ปานิคม บก.สส.ภ.4 กก.ปพ.บก.สส.ภ.4
ด.ต. สุรพล ถิ่นตองโขบ บก.สส.ภ.4 กก.ปพ.บก.สส.ภ.4
ด.ต. ธรียทุธ นามคันธี บก.สส.ภ.4 กก.ปพ.บก.สส.ภ.4
ด.ต. การันต์ เลิศชะกจิ บก.สส.ภ.4 กก.ปพ.บก.สส.ภ.4
ด.ต. บุญเกดิ โพธิ์สุวรรณ บก.สส.ภ.4 กก.ปพ.บก.สส.ภ.4
ด.ต. ศุภณัฐ ทัดภธูร บก.สส.ภ.4 กก.ปพ.บก.สส.ภ.4
ด.ต. วราวฒิุ ตุนชัยภมูิ บก.สส.ภ.4 กก.ปพ.บก.สส.ภ.4
ด.ต. เสกสรรค์ หงษ์สินี บก.สส.ภ.4 กก.ปพ.บก.สส.ภ.4
ด.ต. นิรุท ภจูติรทอง บก.สส.ภ.4 กก.ปพ.บก.สส.ภ.4
ด.ต. นคเรศ กล่ินร่ืน บก.สส.ภ.4 กก.ปพ.บก.สส.ภ.4
ด.ต. สันติรัฐ ลาธิ บก.สส.ภ.4 กก.ปพ.บก.สส.ภ.4
ด.ต. วรวฒิุ ค าแดง บก.สส.ภ.4 กก.ปพ.บก.สส.ภ.4
ด.ต. วรีะเดช เดชพลมาตย์ บก.สส.ภ.4 กก.ปพ.บก.สส.ภ.4
ด.ต. ฉติัวงศ์ เจริญ บก.สส.ภ.4 กก.ปพ.บก.สส.ภ.4
จ.ส.ต. เกยีรติศักด์ิ รัตนพลที บก.สส.ภ.4 กก.ปพ.บก.สส.ภ.4
จ.ส.ต. วชิาญศักด์ิ เถาวทิพย์ บก.สส.ภ.4 กก.ปพ.บก.สส.ภ.4
จ.ส.ต. อภสิิทธิ์ เค้ายา บก.สส.ภ.4 กก.ปพ.บก.สส.ภ.4
ส.ต.อ. อ าพล วรรณนุรักษ์ บก.สส.ภ.4 กก.ปพ.บก.สส.ภ.4
ส.ต.อ. ศุทธวีรา พงศ์นราทิพย์ บก.สส.ภ.4 กก.ปพ.บก.สส.ภ.4
ส.ต.อ. ยศพล วงศ์จะมาศ บก.สส.ภ.4 กก.ปพ.บก.สส.ภ.4
ด.ต.หญิง จติรลดา ผิวเหลือง บก.สส.ภ.4 กก.ปพ.บก.สส.ภ.4
ร.ต.ท.หญิง กนกพร สุขณรงค์ บก.สส.ภ.4 กก.ปพ.บก.สส.ภ.4
ส.ต.ต.หญิง เจนนิเฟอร์ เภทรี บก.สส.ภ.4 กก.ปพ.บก.สส.ภ.4
ส.ต.ต.หญิง มณิสรา ธรรมนิยม บก.สส.ภ.4 กก.ปพ.บก.สส.ภ.4
ส.ต.ต.หญิง ณัฐธดิา โสพมิพา บก.สส.ภ.4 กก.ปพ.บก.สส.ภ.4
ส.ต.ต.หญิง พชัรินทร์ บูรณะพล บก.สส.ภ.4 กก.ปพ.บก.สส.ภ.4



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. นพดล ตรีโอษฐ์ บก.สส.ภ.4 กก.วเิคราะหข์า่วฯ
พ.ต.ท. ยศพงษ์ กลุดิลก บก.สส.ภ.4 กก.วเิคราะหข์า่วฯ
ร.ต.อ. ทวทิยช์ัย เขาทอง บก.สส.ภ.4 กก.วเิคราะหข์า่วฯ
ร.ต.ท. วรัิตน์ ธสุีระ บก.สส.ภ.4 กก.วเิคราะหข์า่วฯ
ร.ต.ท. โนปกรณ์ คชสูงเนิน บก.สส.ภ.4 กก.วเิคราะหข์า่วฯ
ร.ต.ท. ก าจดั มาตรงามเมือง บก.สส.ภ.4 กก.วเิคราะหข์า่วฯ
ร.ต.ท. ศักด์ิสรรค์ สอนอน้ บก.สส.ภ.4 กก.วเิคราะหข์า่วฯ
ร.ต.ท. ส ารอง บัวจนัทร์ บก.สส.ภ.4 กก.วเิคราะหข์า่วฯ
ร.ต.ท. กมล แกว้ประทีป บก.สส.ภ.4 กก.วเิคราะหข์า่วฯ
ร.ต.ต. วเิชียร ศาลานิยะธรรม บก.สส.ภ.4 กก.วเิคราะหข์า่วฯ
ด.ต. โสภณ กอ้นแพง บก.สส.ภ.4 กก.วเิคราะหข์า่วฯ
ด.ต. ศรัณยทุธ แท่งทองหลาง บก.สส.ภ.4 กก.วเิคราะหข์า่วฯ
ด.ต. เพิม่ สังธรรม บก.สส.ภ.4 กก.วเิคราะหข์า่วฯ
จ.ส.ต. เชิดศักด์ิ ศรีสองคอน บก.สส.ภ.4 กก.วเิคราะหข์า่วฯ
จ.ส.ต. ชาญยทุธ เลพล บก.สส.ภ.4 กก.วเิคราะหข์า่วฯ
ด.ต. ฉตัรเพชร พรมนอก บก.สส.ภ.4 กก.วเิคราะหข์า่วฯ
พ.ต.อ. ธรีะวฒัน์ นุมานิต บก.สส.ภ.4 กก.วเิคราะหข์า่วฯ
ร.ต.อ. ต่อศักด์ิ หมืน่แกว้ บก.สส.ภ.4 กก.วเิคราะหข์า่วฯ
ร.ต.อ.หญิง ศศมน ถาพรพาท บก.สส.ภ.4 กก.วเิคราะหข์า่วฯ
พ.ต.อ. ณัฐนนท์ ประชุม บก.สส.ภ.4 กก.สืบสวน 1 ฯ
พ.ต.ท. ไพโรจน์ แสงอรุณ บก.สส.ภ.4 กก.สืบสวน 1 ฯ
พ.ต.ท. ชาญณรงค์ มากพสุิทธิ์ บก.สส.ภ.4 กก.สืบสวน 1 ฯ
พ.ต.ท. ณัฐพล มุงค าภา บก.สส.ภ.4 กก.สืบสวน 1 ฯ
พ.ต.ต. สมภพ กองสมบัติ บก.สส.ภ.4 กก.สืบสวน 1 ฯ
ร.ต.อ. ศัลย์ พนิิจวฒันา บก.สส.ภ.4 กก.สืบสวน 1 ฯ
ร.ต.อ. ปิยะพงษ์ ไทยออ่น บก.สส.ภ.4 กก.สืบสวน 1 ฯ
ร.ต.ท. สุรสิทธิ์ สูตรสุวรรณ บก.สส.ภ.4 กก.สืบสวน 1 ฯ
ร.ต.ท. อกุฤษฏ์ ดวงมีวนั บก.สส.ภ.4 กก.สืบสวน 1 ฯ
ร.ต.ท. ธนพนัธ์ หนัประดิษฐ์ บก.สส.ภ.4 กก.สืบสวน 1 ฯ
ร.ต.ท. อนุรักษ์ กลุาศรี บก.สส.ภ.4 กก.สืบสวน 1 ฯ
ร.ต.ท. พทิักษ์ พรหมรัตน์ บก.สส.ภ.4 กก.สืบสวน 1 ฯ
ร.ต.ท. สุรศักด์ิ เกษมสุข บก.สส.ภ.4 กก.สืบสวน 1 ฯ
ร.ต.ท. สวสัด์ิ จนัทร์โสภา บก.สส.ภ.4 กก.สืบสวน 1 ฯ
ร.ต.ต. รัชพล อทุรักษ์ บก.สส.ภ.4 กก.สืบสวน 1 ฯ
ด.ต. ประยงค์ สุขมอญ บก.สส.ภ.4 กก.สืบสวน 1 ฯ
ด.ต. วชิัย แสงเดือน บก.สส.ภ.4 กก.สืบสวน 1 ฯ
ด.ต. อานนท์ ปุเรนเต บก.สส.ภ.4 กก.สืบสวน 1 ฯ
ด.ต. สุบรรณ อนิทเสาร์ บก.สส.ภ.4 กก.สืบสวน 1 ฯ
ด.ต. นพดล ศรีเสน บก.สส.ภ.4 กก.สืบสวน 1 ฯ
ด.ต. เชิดศักด์ิ ไพรสณฑ์ บก.สส.ภ.4 กก.สืบสวน 1 ฯ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. จกัรพงษ์ หอมจนัทน์ บก.สส.ภ.4 กก.สืบสวน 1 ฯ
ด.ต. ทองปักษ์ คฤหสัส บก.สส.ภ.4 กก.สืบสวน 1 ฯ
ด.ต. ยทุธพงษ์ พลิาแกว้ บก.สส.ภ.4 กก.สืบสวน 1 ฯ
ด.ต. สุพรรณ ค าแหงพล บก.สส.ภ.4 กก.สืบสวน 1 ฯ
ด.ต. วทิยา พรมดี บก.สส.ภ.4 กก.สืบสวน 1 ฯ
จ.ส.ต. ระวทิย์ สงวนพฤกษ์ บก.สส.ภ.4 กก.สืบสวน 1 ฯ
ส.ต.อ. ต้นศักด์ิ ยี่สารพฒัน์ บก.สส.ภ.4 กก.สืบสวน 1 ฯ
พ.ต.อ. เกษม มุทาพร บก.สส.ภ.4 กก.สืบสวน 2 ฯ
พ.ต.ท. กติติพงษ์ จติรคาม บก.สส.ภ.4 กก.สืบสวน 2 ฯ
พ.ต.ท. เดชชาติ แกว้มูลมณี บก.สส.ภ.4 กก.สืบสวน 2 ฯ
พ.ต.ท. รุ่งเลิศ คันธจนัทร์ บก.สส.ภ.4 กก.สืบสวน 2 ฯ
พ.ต.ท. ปรเมษฐ์ ปัดทุมแฝง บก.สส.ภ.4 กก.สืบสวน 2 ฯ
ร.ต.อ. ภคิน วเิศษดอนหวาย บก.สส.ภ.4 กก.สืบสวน 2 ฯ
ร.ต.อ. ภานุพงศ์ บุตรสามาลี บก.สส.ภ.4 กก.สืบสวน 2 ฯ
ร.ต.อ. นพสิทธิ์ เศรษฐนิโรจน์ บก.สส.ภ.4 กก.สืบสวน 2 ฯ
ร.ต.ท. นิคม ปัสสาสัย บก.สส.ภ.4 กก.สืบสวน 2 ฯ
ร.ต.ท. ฐิติกร มัชมณฑล บก.สส.ภ.4 กก.สืบสวน 2 ฯ
ร.ต.ท. วนิัย ศรีสุภาพ บก.สส.ภ.4 กก.สืบสวน 2 ฯ
ร.ต.ท. มนตรี ขนัธะหตัถ์ บก.สส.ภ.4 กก.สืบสวน 2 ฯ
ร.ต.ท. กติติพสิิฐ ธนิกภาคิน บก.สส.ภ.4 กก.สืบสวน 2 ฯ
ร.ต.ท. ถนอม พนัธฤทธิ์ บก.สส.ภ.4 กก.สืบสวน 2 ฯ
ร.ต.ท. สมปอง หบีแกว้ บก.สส.ภ.4 กก.สืบสวน 2 ฯ
ร.ต.ต. สมโภช นามวจิติร บก.สส.ภ.4 กก.สืบสวน 2 ฯ
ร.ต.ต. บุญเพง็ เกื้อกลู บก.สส.ภ.4 กก.สืบสวน 2 ฯ
ด.ต. วเิชียร เพยีผิว บก.สส.ภ.4 กก.สืบสวน 2 ฯ
ด.ต. วจิติร ชินรัตน์ บก.สส.ภ.4 กก.สืบสวน 2 ฯ
ด.ต. คณพศ บุญปัญญาวฏั บก.สส.ภ.4 กก.สืบสวน 2 ฯ
ด.ต. ปณพ วฒันากลาง บก.สส.ภ.4 กก.สืบสวน 2 ฯ
ด.ต. สถติย์ เนตรสุภาพ บก.สส.ภ.4 กก.สืบสวน 2 ฯ
ด.ต. ปฐม ค าเชียง บก.สส.ภ.4 กก.สืบสวน 2 ฯ
ด.ต. อมฤตย ละลี บก.สส.ภ.4 กก.สืบสวน 2 ฯ
ด.ต. วรดิศ ปรีดาพนัธุ์ บก.สส.ภ.4 กก.สืบสวน 2 ฯ
ด.ต. ปราโมทย์ ทิพยม์งคล บก.สส.ภ.4 กก.สืบสวน 2 ฯ
ด.ต. มินด้า ผาหวัดง บก.สส.ภ.4 กก.สืบสวน 2 ฯ
ด.ต. วริเดช พวกพระลับ บก.สส.ภ.4 กก.สืบสวน 2 ฯ
ด.ต. วทิูรย์ บุญแจม่ บก.สส.ภ.4 กก.สืบสวน 2 ฯ
ด.ต. อภชิาติ เหล่าสีนาท บก.สส.ภ.4 กก.สืบสวน 2 ฯ
ด.ต. สหรัฐ สละ บก.สส.ภ.4 กก.สืบสวน 2 ฯ
จ.ส.ต. ศุภฉนัท์ ศรีโคตร บก.สส.ภ.4 กก.สืบสวน 2 ฯ
ด.ต.หญิง ศรันยาพร ธนัยพงศ์พร บก.สส.ภ.4 กก.สืบสวน 2 ฯ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.อ. พงศ์ฤทธิ์ คงศิริสมบัติ บก.สส.ภ.4 กก.สืบสวน 3 ฯ
พ.ต.ท. แดนไพร แกว้เวหล บก.สส.ภ.4 กก.สืบสวน 3 ฯ
พ.ต.ท. สุนันท์ วงษ์สีมี บก.สส.ภ.4 กก.สืบสวน 3 ฯ
พ.ต.ท. ภาสกร หนิเธาว์ บก.สส.ภ.4 กก.สืบสวน 3 ฯ
พ.ต.ต. ไพรวลัย์ อายวุงษ์ บก.สส.ภ.4 กก.สืบสวน 3 ฯ
ร.ต.อ. สุมิตร ล้นทม บก.สส.ภ.4 กก.สืบสวน 3 ฯ
ร.ต.อ. ชัยววิฒัน์ โอปาก บก.สส.ภ.4 กก.สืบสวน 3 ฯ
ร.ต.ท. นิเทพ ศิริโทน บก.สส.ภ.4 กก.สืบสวน 3 ฯ
ร.ต.ท. เวช จนัทวงษ์ บก.สส.ภ.4 กก.สืบสวน 3 ฯ
ร.ต.ท. อภเิดช เพชรสูงเนิน บก.สส.ภ.4 กก.สืบสวน 3 ฯ
ร.ต.ต. สุขสันต์ คามตะสีลา บก.สส.ภ.4 กก.สืบสวน 3 ฯ
ด.ต. สมชัย ส าราญ บก.สส.ภ.4 กก.สืบสวน 3 ฯ
ด.ต. รัฐศิริ ชุมแสง บก.สส.ภ.4 กก.สืบสวน 3 ฯ
ด.ต. ไพฑูรย์ ค าแป บก.สส.ภ.4 กก.สืบสวน 3 ฯ
ด.ต. อพเิชษฐ์ รัตน์รักษ์ บก.สส.ภ.4 กก.สืบสวน 3 ฯ
ด.ต. ชวรินทร์ อบสุกล่ิน บก.สส.ภ.4 กก.สืบสวน 3 ฯ
ด.ต. กล้า โพธิ์บึงกาฬ บก.สส.ภ.4 กก.สืบสวน 3 ฯ
ด.ต. เอกภพ กองผาพา บก.สส.ภ.4 กก.สืบสวน 3 ฯ
ด.ต. พงษธร ไผ่สีทอง บก.สส.ภ.4 กก.สืบสวน 3 ฯ
ด.ต.หญิง พลูสุข ค าศิริ บก.สส.ภ.4 กก.สืบสวน 3 ฯ
ร.ต.อ.หญิง สุชญา นันตะนะ บก.สส.ภ.4 กก.สืบสวน 3 ฯ
ร.ต.อ.หญิง อญัชลี นิลวงศ์ บก.สส.ภ.4 กก.สืบสวน 3 ฯ
พล.ต.ต. พรีะพงศ์ วงษ์สมาน บก.สส.ภ.4 บก.สส.ภ.4
พ.ต.อ. สันติ ไทยเสถยีร บก.สส.ภ.4 บก.สส.ภ.4
พ.ต.อ. ยรรยง เวชโอสถ บก.สส.ภ.4 บก.สส.ภ.4
พ.ต.อ. วรุิตต์ิ เยน็สวสัด์ิ บก.สส.ภ.4 บก.สส.ภ.4
ร.ต.ท. วสุิทธิ์ ทองป้อง บก.สส.ภ.4 ฝอ.บก.สส.ภ.4
ร.ต.ท. สมัคร สุริยจนัทร์ บก.สส.ภ.4 ฝอ.บก.สส.ภ.4
ร.ต.ท. พเิชฎฐ์ ตรีศูนย์ บก.สส.ภ.4 ฝอ.บก.สส.ภ.4
ร.ต.ท. ชัยยะ แสงจนัทร์นวล บก.สส.ภ.4 ฝอ.บก.สส.ภ.4
ด.ต. ณัฐพล เชิงทวี บก.สส.ภ.4 ฝอ.บก.สส.ภ.4
จ.ส.ต. บัญชา จนัมะโฮง บก.สส.ภ.4 ฝอ.บก.สส.ภ.4
จ.ส.ต. วทิยา มูลเค้า บก.สส.ภ.4 ฝอ.บก.สส.ภ.4
ด.ต.หญิง กติติพร นามสีฐาน บก.สส.ภ.4 ฝอ.บก.สส.ภ.4
พ.ต.ท. สุรพล ศรีสุโคตร บก.สส.ภ.4 ฝอ.บก.สส.ภ.4
พ.ต.ท.หญิง เนาวรัตน์ สุวรรณจฑูะ บก.สส.ภ.4 ฝอ.บก.สส.ภ.4
พ.ต.ท.หญิง นภสัวรรณ นันทวงศ์ บก.สส.ภ.4 ฝอ.บก.สส.ภ.4
พ.ต.ท.หญิง จตุพร อพุลเถยีร บก.สส.ภ.4 ฝอ.บก.สส.ภ.4
ร.ต.ท. สุรารักษ์ เกษทองมา บก.สส.ภ.4 ฝอ.บก.สส.ภ.4
ร.ต.ท.หญิง สุนี หอมออ่น บก.สส.ภ.4 ฝอ.บก.สส.ภ.4



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท.หญิง ผ่องศรี แสนสุภา บก.สส.ภ.4 ฝอ.บก.สส.ภ.4
ร.ต.ท.หญิง วลัยพร เอบุญมา บก.สส.ภ.4 ฝอ.บก.สส.ภ.4
ร.ต.ท.หญิง นงคราญ หนัจางสิทธิ์ บก.สส.ภ.4 ฝอ.บก.สส.ภ.4
ร.ต.ท.หญิง สุชาดา สิงหบ์ัวขาว บก.สส.ภ.4 ฝอ.บก.สส.ภ.4
ร.ต.ท.หญิง อาริยา วรรณชัย บก.สส.ภ.4 ฝอ.บก.สส.ภ.4
ส.ต.อ.หญิง ธญัดา ท่าไคร้กลาง บก.สส.ภ.4 ฝอ.บก.สส.ภ.4
ร.ต.ท. เกษม จาดนอก ศฝร.ภ.4 -
ร.ต.ท. นเรศน์ แรมลี ศฝร.ภ.4 -
ด.ต. นันทยา จนัทแกว้ ศฝร.ภ.4 -
ด.ต. ประหยดั บุญโยธา ศฝร.ภ.4 -
ด.ต. สุพล บุญประเสริฐ ศฝร.ภ.4 -
ร.ต.ท. พสิิฏฐ พมิพท์ะวงศ์ ศฝร.ภ.4  -
ร.ต.ต. ประจกัษ์ กลุวฒัน์ ศฝร.ภ.4  -
ด.ต. สมรภมูิ อนิทะวธุ ศฝร.ภ.4  -
ด.ต. ประสิทธิ์ พมิพรุิด ศฝร.ภ.4  -
ด.ต. สุเนตร พทิักษ์ ศฝร.ภ.4  -
ด.ต. ธเนตร สังสิมา ศฝร.ภ.4  -
ด.ต. โสภณ มารมย์ ศฝร.ภ.4  -
ด.ต. ไกรรัต ลมงาม ศฝร.ภ.4  - 
ด.ต.หญิง จารุภา ชื่นค า ศฝร.ภ.4  - 
พล.ต.ต. ภทัราวธุ เอื้อมศศิธร ศฝร.ภ.4
พ.ต.อ. ภาสกร สถติยทุธการ ศฝร.ภ.4
พ.ต.อ. สุรสิทธิ์ สุทธพินัธุ์ ศฝร.ภ.4
พ.ต.อ. พนัธุ์ศิริ ศรีเพญ็ ศฝร.ภ.4
พ.ต.อ. สายฟา้ จริวรรธนสกลุ ศฝร.ภ.4
พ.ต.ท. วรวธุ วงษ์สุ่ย ศฝร.ภ.4
พ.ต.ท. ประภาส รู้จริง ศฝร.ภ.4
พ.ต.ท. ชลาพนัธุ์ ทองแผ่น ศฝร.ภ.4
พ.ต.ท. รณยทุธ กลางการ ศฝร.ภ.4
พ.ต.ท. สธน ตะกรุดโทน ศฝร.ภ.4
พ.ต.ท. ปฏณิญา วเิชฏฐพงษ์ ศฝร.ภ.4
พ.ต.ท. จนัทา สาคร ศฝร.ภ.4
พ.ต.ท. เกรียงไกร นารมย์ ศฝร.ภ.4
พ.ต.ท. เทพวสิิทธิ์ โพธเิกง่ฤทธิ์ ศฝร.ภ.4
พ.ต.ท. สุรศิลป์ ภชู านิ ศฝร.ภ.4
พ.ต.ท. ปัญญา    ศุภษร ศฝร.ภ.4
พ.ต.ท.  ส าเร็จ  เปรมอาษา ศฝร.ภ.4
ร.ต.อ. อนุวฒัน์ จนิดา ศฝร.ภ.4
ร.ต.อ. เสกสรร ตนชัยภมูิ ศฝร.ภ.4
ร.ต.อ. เชน จงสถติรักษ์ ศฝร.ภ.4



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ภชุงค์ พระชัย ศฝร.ภ.4
ร.ต.ท. จรูญชัย อองเจยีรี ศฝร.ภ.4
ร.ต.ท. ธวชัชัย สาระผล ศฝร.ภ.4
ร.ต.ท. สัมฤทธิ์ ขวญัพรม ศฝร.ภ.4
ร.ต.ท. วธัณนันต์ ยอ่งเหล่ายงู ศฝร.ภ.4
ร.ต.ท. มงคล บุญยอด ศฝร.ภ.4
ร.ต.ท. พงศกร พรรณศิลป์ ศฝร.ภ.4
ร.ต.ท. ดุสิต ราชภเูขยีว ศฝร.ภ.4
ร.ต.ท. ชวลิต โฆสิต ศฝร.ภ.4
ร.ต.ท. วฒิุพงศ์ ทิพยฤ์าตรี ศฝร.ภ.4
ร.ต.ท. รพี ภแูซมศรี ศฝร.ภ.4
ร.ต.ท.  ธรีะพงษ์  พฒันประเสริฐ ศฝร.ภ.4
ร.ต.ท. ประจญ ออ่นมี ศฝร.ภ.4
ร.ต.ท. ชุมพล กะสังข์ ศฝร.ภ.4
ร.ต.ท. บุญส่ง เปรมสุทธารัตน์ ศฝร.ภ.4
ร.ต.ต. ไพฑูรย์ พรมมันทา ศฝร.ภ.4
ร.ต.ต. เฉลิมชัย ไชยทองศรี ศฝร.ภ.4
ร.ต.ต. บุญเรือง ลีลาด ศฝร.ภ.4
ด.ต. นัฐธคมน์ ศิวชันันทภมูิ ศฝร.ภ.4
ด.ต. ล าไพ ค ามา ศฝร.ภ.4
ด.ต. พลภทัร คงสมบัติ ศฝร.ภ.4
ด.ต. กติติพงศ์ ชาวเหนือ ศฝร.ภ.4
ด.ต. อ านวย ธรรมวงษ์ ศฝร.ภ.4
ด.ต. วชิัย ศรีนามล ศฝร.ภ.4
ด.ต. ปิยทัศน์ พนัธช์ู ศฝร.ภ.4
ด.ต. ทองสุข นิราราช ศฝร.ภ.4
ด.ต. เกรียงไกร ศรีสมประสงค์ ศฝร.ภ.4
ด.ต. สมบูรณ์ แหม่งปัง ศฝร.ภ.4
ด.ต. ชิณณวรรธน์ นีระจนัทร์ ศฝร.ภ.4
ด.ต. สัมฤทธิ์ จนัทร์โสดา ศฝร.ภ.4
ด.ต. สุรสิทธิ์ ไชยวเิชียร ศฝร.ภ.4
ด.ต. อภรัิกษ์ ภชู านิ ศฝร.ภ.4
ด.ต. วรีะศักด์ิ หงษ์สินี ศฝร.ภ.4
ด.ต. ยทุธการ ศิลาสูงเนิน ศฝร.ภ.4
ด.ต. คณาธปิ นามบุญเรือง ศฝร.ภ.4
ด.ต. พงพทิักษ์ ชื่นค า ศฝร.ภ.4
ด.ต. ชัชวาล แกว้สมจนัทร์ ศฝร.ภ.4
ด.ต.  ประพจน์  จนัทะนิล ศฝร.ภ.4
ด.ต.  ชัยวฒัน์  ดีขยนั ศฝร.ภ.4
ด.ต. หาญชัย สุภารี ศฝร.ภ.4



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. อทุัย พมิพดี์ ศฝร.ภ.4
ด.ต. นิตินัย ประเสริฐไทย ศฝร.ภ.4
ด.ต. นิคม ผ่าผล ศฝร.ภ.4
จ.ส.ต. ธรียทุธ หมืน่รัตน์ ศฝร.ภ.4
จ.ส.ต. พนัธศั์กด์ิ นามโยธา ศฝร.ภ.4
ส.ต.อ. ดิศดนัย ไสยาสน์ ศฝร.ภ.4
ส.ต.อ. สิโรฒม์ ยะโส ศฝร.ภ.4
ส.ต.ต. วชัรพล มาพร ศฝร.ภ.4
ส.ต.ต. นันทเศรษฐ์ เผือกสีสุข ศฝร.ภ.4
พ.ต.ท.หญิง บุณยรัสน์ คงกล้า ศฝร.ภ.4
พ.ต.ท.หญิง สุมาลี ตะกรุดโทน ศฝร.ภ.4
พ.ต.ท.หญิง ชูศรี ทองมนต์ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ภทัรินทร์ โชติจนัทึก ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง สยามรัฐ โพระกนั ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ภวูนาท ภวูานค า ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง คีระวฒัน์ ดีธงทอง ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง กติติพนัธ์ การเพยีร ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง อธวิฒัน์ ทานะเวช ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ชนะ วรสัมปุรณะ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ปรีชา ทอนทอง ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง เอกราช แจง้ค า ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ณัฐพล ดาทุมมา ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง พงศ์พฒัน์ ไทยถาวร ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ชยกฤต ฐิติชญานัน ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ไชยกร ขนัทเวทย์ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง นารธปิ ศิลาศักด์ิ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ปัฐวี นามสมบัติ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง อนุกลู จนัธมิา ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ทนุศิษฏ์ ถนนทอง ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ปรัชญากร ศรีพารา ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง วษิณุ ประวรรณถา ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง เสกสรร ศรีตาล ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง วฒันศักด์ิ ศรีสุวอ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ภาณุวชิญ์ นิลโสม ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง รณภมูิ หอมยศ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง สรากรณ์ สีมาจนัทร์ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ภาคภมูิ เพช็รใสดี ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง เจษฎา ชัยบัว ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ชัยยศ ไชยเสน ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง สมัย เบิกบาน ศฝร.ภ.4



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พลฯส ารอง ภธักฤต สร้างมาตุน์ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง พรีะพงษ์ ผ่องผดุง ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ปฏญิญา ศรีธรรมมา ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง อษัฎางค์ แกว้บุญเรือง ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง สุทธพิร บุญสอาด ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ภาคภมูิ รัตนวรรณ์ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ชินกฤต เจริญ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ณัฐวฒิุ ตามการ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง อรรถชัย เฮมสะมัน ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง จรัส สุระป้อง ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง โรจน์ศิพงศ์ ราชเดิม ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ประชา ค าภร์ี ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง เดชา ถอืชัย ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ชัชชล ช้อยเครือ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง นราธปิ มณีรัตน์ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง เมธี พมิพลิา ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง อศิราวธุ โคทังคะ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง นิธิ ศรีขวญั ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ปัญญา จลุฬา ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง เกรียงไกร หอมพนันา ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง สุวพิฒัน์ ทองทะไว ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ฤทธชิัย พร้อมเพรียง ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ภมูินทร์ ศรีเพชร ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง พทิักษ์ ไตยราช ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง อนุสรณ์ จนัทร์ฉ่ า ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง วชัรพล พานทอง ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง สุทธพิงษ์ อทุัยแพน ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง เสกขพชิญ์ พรายรักษา ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ธวชัชัย มงคล ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง สายณัห์ แสนนาใต้ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ชูศักด์ิ เฟือ่งฟู ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง กณัฑ์เอนก จติมะโน ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ชัยยนัต์ ชาญตะกั่ว ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง พงศกร ล้วนกล้า ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง เกรียงศักด์ิ สุน้อง ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ดนัย แกว้ก า ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ศรายทุธ ยะนา ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง เมธาวฒิุ เพช็รศรี ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ทววีฒิุ ออืนอก ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง จริกติต์ นามศรี ศฝร.ภ.4



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พลฯส ารอง คมสันต์ รากศรี ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ไมตรี มะลิวงค์ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง นัฐพล พะขนุทศ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง รัฐศักด์ิ หลักเพชร ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ไมตรี ประทุมดวง ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ภานุพงศ์ ศรีอดุร ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ธนศักด์ิ อปัมาทัง ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง เล็งเลิศ ต้ังเทียนชัยชนะ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ประเมศ อรุณเรือง ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ธนพล พระสุนิน ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ไชยเชษฐ์ พมิพแ์พน ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง จกัรกฤษณ์ วไิลวรรณ์ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ณัฐพล โพธิ์ศรี ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง จริพงค์ ณ พทัลุง ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง มงคลชัย ดัดขนุทด ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ยทุธชัย การะหตัถ์ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง กมัปนาท ถาวงษ์กลาง ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ศิริศักด์ิ วงษ์โพย ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ปิยะวฒัน์ ปัตไตร ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง รณกจิ เอี่ยมสวสัด์ิ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง สุรศักด์ิ นันทะพรม ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ศักดา เพช็รตะกั่ว ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง วษิณุ พณิาพงศ์ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง พงษ์สิทธิ์ จนัละบุตร ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง อลงกต เล่ือนล่อง ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ปุณฑริศ ปล้ืมอรุา ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ทวสัีนต์ ตรุษานนท์ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง พายุ ภรูะบัตร ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ศุภเกยีรติ ภจูริต ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ณัฐวฒิุ เหล่าลาด ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง พษิณุ บ ารุง ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง เกริกเกยีรติ อทุัยค า ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง สรัล จนัทร์เทพย์ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง อคัรพล จนัทวงษา ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง เอกพงศ์ ตู้ด า ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ศุภพฒัน์ มนัสปิติ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง สุระเดช เผ่าพนัธุ์ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง กติติศักด์ิ ปานมัง่ค่ัง ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง เริงชัย ฤทธิ์ออ่งรัก ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ศุภฤกษ์ มงคลสิน ศฝร.ภ.4



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พลฯส ารอง นิคม ศิริบูรณ์ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ศุภชัย แดงตาโคตร ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง วชัรบูล อดุทาค า ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ณัฐพล ศรีอบุล ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง อ านวย รักเสน่หา ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ธนัวา จติโภคา ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ชัยคม หวงัวงศ์ไพบูลย์ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ชวลิต เกาแกกลู ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ปรัชญา ศรีทองจอ้ย ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง คณพศ เรืองฤทธิ์ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง สิทธชิัย ขนัแดง ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ภชูิต พาน้อย ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง กอ่พงศ์ หมืน่ผ่อง ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง จาตุรนต์ จารุสิริรักษ์ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ณัฐพล ใจยนิดี ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ประยทุธ กมัประทุม ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง จกัราวฒิุ ดรออ่นเบ้า ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง วชัรินทร์ มัชฌิมาภโิร ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ธนิศร์ กนัท า ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง พงศ์ภกัด์ิ พวงปัญญา ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง วทิยา จ าวงศ์คุ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง อภวิฒัน์ สีลาดเลา ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง วรพงศ์ สัจเขต ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง วราธร คนซ่ือ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง กรวทิย์ แสงใส ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง วเิชียร อรุณแจม่วไิล ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง พฒันพงศ์ พรหมบุตร ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ฐานิศร์ สุระกา ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง วชัรินทร์ ยิ่งยงค์ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง กฤษณพล แยม้เจมิ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง นราธปิ สิมศิริวฒัน์ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง วรงค์กร วงเวยีน ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง นวคุณ ปัดทุม ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง วรวทิย์ โคตวงษ์ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง สุรชาติ บุญฤทธิ์ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง สหชัย บุญต่อ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง จารุวฒัน์ ชุมผอม ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง นฤพนธ์ แสงชาตรี ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง บุญฤทธิ์ เครือชัย ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง กติติชัย วงค์จ าปา ศฝร.ภ.4

 



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พลฯส ารอง ทิวากร ยนืยง ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ชัชวาล แกว้ไชยชาติ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ปิยะณัฐ จนัทสุข ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง จรวฒัน์ จนัทร์ออ่น ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง กอ้งนภา นนท์เขม็พรม ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง จริวฒัน์ มาตชัยเคน ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ณัฐวฒิุ สุวรรณราช ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ปรัชญ์ชวนิ นนท์ธรีะวศิาล ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ณัฐพล จนัสีชา ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง บดินทร์ พเิมย ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ชนะสิน สินธวุงศ์ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ศักด์ิชาย สรวงนอก ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง อนาสวะ ลาธลีุ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง นุชากร บุญญามิง่ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ศักด์ิระวี หมุนสมัย ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ศิริชัย ศรีหนู ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง เศรษฐพงษ์ อภชิาตบุตร ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ฉลองวฒิุ เมืองมูล ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง วรเมธ อนุพนัธ์ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ศตวรรษ ศิริเฮือง ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง วทิยา อาจลอบ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง อนุวฒัน์ กล้าพร้อม ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง สถาพร ภพูนันา ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ศิริชัย เสยกระโทก ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง จกัรพนัธุ์ แจง้ไพร ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง นวพล พระลับรักษา ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง สุรัตน์ บุญต่อ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง โชติศิวสัว์ ไชยโคตร ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง สุวฒัน์ สิงหท์อง ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ปราโมทย์ พละโคตร ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง สุวทิย์ จ าปาแดง ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง สามารถ โนนสะอาด ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง เกื้อกลู ปานรอด ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง สืบศักด์ิ สัมรวมจติ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ยทุธศักด์ิ บุรีนอก ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง อนุชา เพง็แกน่ท้าว ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง รุ่ง กาพมิพ์ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง วชัรพงศษ์ ภสีูดิน ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง แสงอรุณ การบรรจง ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ธงชัย ภแูกว้ ศฝร.ภ.4



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พลฯส ารอง พชรกร แสนป้อม ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ดิษกร อะสุรินทร์ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง นวพล วงศาโรจน์ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  วฒิุชัย  หุน่ประเสริฐ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  สุระชัย  ไชยโวหาร ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  โชคชัย  หมืน่วงค์ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  ทินกร  ปิน่หอม ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  ภาณุ  ปดิฐพร ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  ศราวธุ  มาตเลิง ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  เอกชัย  ผมค า ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  วชิรวนิทร์  กวนิวศิิษฏ์ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  นราทัศน์  พลูสวสัด์ิ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  อนุชา  สีออ่นแสง ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  พรีะศักด์ิ  วงัศธรหวา่น ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  พษิณุ  คลังจนัทร์ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  ณัฐดนัย  ภาลา ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  ปฐมพงษ์  บ าเพญ็ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  ณัฐพงษ์  จนัทร์ทอง ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  น าโชค  ไค่นุน่สิงห์ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  ลัญชกร  เล็กโล่ง ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  ศุภเชษฐ์  นวนลม ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  นัฐวฒิุ  แกว้งาม ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  สันติ  มะโนจนัทร์ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  ณรรฐ์ธพงศ์  อจระสิงห์ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  เผ่าพฒัน์  เดชา ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  ภทัรพงษ์  ดีทรัพย์ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  รัตนพล  กลางประพนัธ์ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  พศวตั  ปันยารชุน ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  กฤษฎา  ก าเนิดมณี ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  พงษ์อ ามาตย์  สมานทอง ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  พงษ์พนัธุ์  เพชรปฐมชล ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  ณรงค์กร  สมบัติเพิม่พนู ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  ภวูเดช  เด็กหลี ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  คนองศิลป์  ละวสิิทธิ์ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  สมชาย  ทองโสภา ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  อาจหาญ  น้อยโนนง้ิว ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  ตรีภพ  เครือชารี ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  วรเชษฐ์  ทองหล่อ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  ณัชพล  สมควร ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  วชัระ  แกว้แรมเรือน ศฝร.ภ.4



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พลฯส ารอง  กลุวทิย์  ขาวปล่ัง ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  ปิยนัฐ  ฆอ้งก่ า ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  ประสาน  ล้ินเนีย่ว ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  วษิณุพงษ์  แสนสุข ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  ยทุธนากร  กมลมูล ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  ณัฐภณัฑ์  พนัธเสริม ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  กฤตชัย  ไชยบัวแดง ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  จตุพล  ประเสริฐสังข์ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  ณัฐพล  สุวฒันากรู ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  นราศักด์ิ  นาคะอนิทร์ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  สุทธศัิกด์ิ  ไชยสุริย์ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  อนุกลู  ทองประดิษฐ์ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  ภวูนัย  นาเสง่ียม ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  ชนะพล  จนัทร์สนิท ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  ภาราดา  สังสีมา ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  โสมนัส  ฉลูทอง ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  ปกรณ์กฤษฏ์  มูลนาค ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  เฉลิมพงศ์  ยพุาพนิ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  ธนา  บัวเพช็ร์ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  นัฐวฒิุ  ปราบสกลุ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  เอกลักษณ์  พนิธวุงษ์ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  กฤติภาพ  พทุธศรี ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  ภาณุทัตต์  สังรวมใจ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  ฤทธเิดช  กงัแฮ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  กติติมศักด์ิ  พทุธวรคุณ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  พงศธร  คันธา ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  สยามรัฐ  คุณทะวงษ์ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  พรีะกานต์  ฤทธทิิศ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  กติต์ิธนภมูิ  พสิษฐ์ภาธรกลุ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  เอกรัตน์  แกน่เพช็ร ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  สุรศักด์ิ  อนัสนัน่ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  เฉลิมพร  ฤทธิ์บัว ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  ธริวตั  อยู่คง ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  อภวิฒัน์  สากร ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  โชคชัย  สายตา ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  มณฑล  ขมินอก ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  นที  หนูคงไหม่ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  พรีะพฒัน์  เฉลียวบุญ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  พงษ์ดนัย  บานเยน็ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  ณัฐพล  ศรีมาตย์ ศฝร.ภ.4



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พลฯส ารอง  กติติพล  รักดวงพุม่ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  ยทุธนา  มุงคุณค าชาว ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  พรีะโชติ  เพง้หล้ง ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  ทรงจติต์  สอนจติต์ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  เทียนศักด์ิ  ปัญญาศานติ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  ศตวรรษ  หลงมีวงศ์ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  ดนุพล  โนนสุวรรณ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  วชิรพล  พนิเมือง ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  นลินทร์  นุวรรณ์ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  สุวทิย์  วรรณคิด ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  ดิษฐกรณ์  แสนค า ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  อภชิาติ  สามงามทอง ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  จกัรกฤษณ์  ทองค า ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  เอกภพ  เสาสมภพ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  อมัรินทร์  โสภารัตน์ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  ฉตัรชโยดม  ดินขนุทด ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  พชิิตชัย  เหล่าเจริญ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  อภรัิตน์  รัตนวงค์ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  ชินวตัร  สินทอง ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  สันธริาช  จกัร์น้อย ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  อคัรพล  บุษบก ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  ปิยะพงษ์  ทองพริก ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  ชินธชั  สุนันต๊ะ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  คมกฤช  ชูขนัธ์ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  ขจร  ฮิสุข ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  ชัยวฒัน์  คงแกว้ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  ณัฐพงศ์  บุตรโส ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  เจษฎา  ชัยค า ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  พงศ์ดนัย  นามแสงผา ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  กาญจนพล  มาพร ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  ณัฐวฒิุ  เนือ่งค า ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  พงศกร  จนัทร ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  ชโนดม  แหล่งหล้า ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  อภสิิทธิ์  ทับทิม ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  อรรถพล  ชุมวงษ์ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  เทพประธาน  น้ าเนา ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  ณฐพงศ์  พนัธชุา ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  อนุชา  วชิัยค าจร ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  ปิยะ  สีอว้น ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  ศิริวฒัน์  ป้อมอาสา ศฝร.ภ.4



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พลฯส ารอง  ชวลิต  ไสยกจิ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  พฒัน์  สุทธเิจริญ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  นัฐเนตร  สุริโย ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง  กติติพงษ์  แสงฉาย ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง อดิศักด์ิ  สอนบัว ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ชิณวฒิุ  พลศักด์ิ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง สมภกัด์ิ  ม่วงดี ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ตริณพฏัฐ์  ศรีบุญเรือง ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง อสิระพงษ์  ปังคะบุตร ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ศตวรรษ  กนัหาชัย ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ชินภทัร  ชื่นมณี ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง พงษ์พฒัน์  อดุมทรัพย์ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง วรวทิย์  หนันลี ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง คงกฤช  ศาสตโรภาส ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ปิยะ  ปฤษณารุณ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง พเิชษฐ์  สมภาร ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง รณชัย  ไกรสิทธิ์ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ศิโรจน์  ปรีชา ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง กฤษณ์  ผิวออ่น ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง สุรศักด์ิ  สังขสี์เหลือบ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง นฤตย์  บุญหนัก ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ดนุพล  ศรีแสน ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ธนวฒัน์  อานุภาพ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ชัยยทุธภมูิ  แสนแสน ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง วสันต์  ไชยคุณ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง สันติ  มลีรัตน์ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ณัฐพล  สุไชยชิต ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ศราวธุ การเร็ว ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ฤทธเิดช กงัแฮ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ศิริวฒัน์ ป้อมอาสา ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ไกรสร อกชัย ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง นราวธุ อดุค า ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง นิติสิทธิ์ โชติคุต ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง วรุฒิ  บุญสุด ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง พนัธมิตร ศรีมาตย์ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง นิติรัฐ  คุณแกว้ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ชณณกฤดิ ยิ่งสุขวฒันา ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ศิริพงษ์ รานอก ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง อษัฎา ฉมิมา ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง อดิพงษ์ เขยีนค าสี ศฝร.ภ.4



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พลฯส ารอง อรรถพล ค าเครือ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง สุภชัย เขจรฤทธิ์ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง เกริกชัย น้อยค าภา ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง อสิระพงศ์ ชินวงษ์ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง วรีะศักด์ิ พลเยี่ยม ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ณัฐวฒิุ เลิศทอง ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ชนะชน แกว้มงคล ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ชลทิธ แสนแกว้ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ธรีธร จนัทะดวง ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง นิภทัร์ เทียมกองกาญจน์ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง กติติศักด์ิ ศิริรัตน์ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง จกัรกฤษณ์ เดชชิด ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ปวเรศ ลุ่มร้อย ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ศุภชัย แกว้ขมุเหล็ก ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ธรีศาสตร์ จนัทะโยธา ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง จตุรพร  แน่นอดุร ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ณัฐพงษ์ พานิล ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง นฤพล แคนติ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ณัฐพล ขาวเมืองน้อย ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ศักด์ิณรงค์ มาตยว์งัแสง ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง พฒันาย ุ อาสนาชัย ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ธรีพล พลกล้า ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ธนิต อปุวนัดี ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง กล้าณรงค์ รุ่งเรือง ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง สุขสันต์ิ ภจู าปา ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง กณัฑ์กฤช ภแูต้มนิล ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง พงศกร ภภูกัดี ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ณัฐวฒิุ นะชา ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง พงษ์ศักด์ิ ชนะน้อย ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ปิยณัฐ เพชรยงัพลู ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ศตวรรษ กรุงทองจนัทร์ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง อภชิาติ อยู่ดี ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ตะวนั ชูแสง ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง เกรียงศักด์ิ ยาศรี ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง อ าพล ใจแน่น ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง วทิวสั เพยีรสร้าง ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง นิรันดร์ เทีย่งทัศน์ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ณัฐพล โยธาพล ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง อภนิันท์ ช่วยแสง ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง กติิพงษ์ จติอารีย์ ศฝร.ภ.4



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พลฯส ารอง อภวิฒัน์ นรโคตร ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง กฤษฎางค์ ค าแสน ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ทววีฒิุ เนตรกนัหา ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง สิรพฒัน์ รสดี ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง สุภาส จติรสุวรรณ์ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ธเนศ มะโนจนัทร์ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง อภวิฒัน์ ศรีนอเนตร ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง นครินทร์ คงแหลม ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง วรุฒ ปัดชากาว ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง วชัรพล ออ่นบัวขาว ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง สมชัย นามยศ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ศรายทุธ โสภณิ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ธงศักด์ิ มะโนลัย ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ดนัย นันแกว้ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง นัฐพล ค ามาก ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง วรีพงษ์ บัวเยน็ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ณัฐวฒิุ ทิพยพ์ชิัย ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง กติติพงษ์ ไชยเพชร ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง สาครินทร์ สายสอน ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ศุภวฒัน์ วงษ์พระกจิ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง พทิยา ยอดทองดี ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง สรนันท์ สุขสม ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง สุทิน พรมโสภา ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง สุรวชิช์ แน่นอดุร ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง วรพงศ์ แกว้พวง ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง กติติภณ ดาดก ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ศักดาชัย สระทองเพชร ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง วชัรินทร์ บุญแต้ม ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ชนาวนิ ภเูหริ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง เจษฎา บุญช่วย ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ณัฐบดี บัณฑิตเสน ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง สุวนัฐ สามหมอ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง อนุพงษ์ สุขค าภา ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ธนาวฒิุ ซุยลา ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง มารวย คุณล้าน ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ณัฐิวฒิุ ค าเสียง ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง วรายทุธ จนัทร์นะลา ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง วชิรวทิย์ บุญยนื ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ภริูทัต อคัชาติ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ศุภวชิญ์ ผาบสิมมา ศฝร.ภ.4



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พลฯส ารอง อลงกรณ์ ไชยวนั ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง สุรชัย ทีปชมภู ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ธรีชัย ดงจ าปา ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง พงษ์ศักด์ิ เกษหงษ์ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง อภวิฒัน์ วาโยบุตร ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง อศิราวธุ เวยีงสมุทร ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง อภเิดช ประโคลาพงั ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง อภสิิทธิ์ บุษบารัตน์ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ลัพธวทิย์ พลูโคกหวาย ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ภาสิวฒัน์ ใจหาร ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง อเุทน เขยีนเอี่ยม ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ธนพล ภสีูเขยีว ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ศรัณย์ พลประเสริฐ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง สุพฒัน์ ลอดอปุโป ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ทรงวทิย์ ไชยผง ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง โรจนศักด์ิ โพธสิาร ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ภาณุวฒัน์ หาญดี ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ปฐพี วงศ์มาศ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง นิมิตร โวหาร ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง อดิเรก งามฤทธิ์ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง นพดล ศิลาไสล ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ปฏพินัธ์ พรินทรากลู ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ประจกัษ์ โต่นวธุ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ไพชยนต์ แสงศรีจนัทร์ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง อนุพงศ์ เรืองศรี ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ศตวรรษ พว่งสูงเนิน ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง วชิระ บุง่อทุุม ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง จริภาส ชาสมบัติ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง พร้อมพงค์ นนธริาช ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง สถาพร สุขเจริญ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ธนพล โคตรชุม ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ปัญญาศิลป์ ผาเบ้า ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง วาสุเทพ ชัยหงษา ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง จกัรทิพย์ สารรัตน์ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง สุรชัย แกว้มาตร ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง สมประสงค์ ลาภไธสง ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง อภชิัย ชินพะวอ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง สุปัน กระแสโสม ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง น าโชค แกว้วรรณา ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง นฤพล สมจติต์ ศฝร.ภ.4



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พลฯส ารอง วนัเฉลิม โทเพชร ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง พรีะพล ประชาชิต ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง สุรไกร อดุมลาภ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง พงศ์ธร ภกูาบเพชร ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ศิธชั ภาวะเดช ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง รัชนัย แสนเลิศ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง พภิพ โนนใหม่ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง อรรณพ แพงไทสง ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ทัศนัย แกว้ใหญ่ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง วชิราวฒิุ ไชยค าจนัทร์ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง อธบิดี ออ่นสง ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ชาญชัย จ าปาบุรี ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ณัฐดนัย ศิริวงจกัร ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ภทัรนันท์ ขสุุวรรณ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง กรีติ ประสพโชค ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ยทุธนา ศรีพนัธ์ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ธรีศักด์ิ ล้นทม ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง มนัส โยริบุตร ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ธนสรร ศรีอระพมิพ์ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง กติิศักด์ิ โฮมแพน ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง วรีศักด์ิ มาลม ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง อคัรชัย กนัเกลา ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง สายฝน สุตตาสอน ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ธงไชย บัวออ่น ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ธรีพล สุธงษา ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ศรชัย ค าสีลา ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ธนิก กนัหา ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ศุภชัย จนัสุวรรณ์ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง อคัวฒัน์ ภาสดา ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง วชร เพชรรักษ์ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ธนชัย แถนสีแสง ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง อคัรเดช ค าสวาสด์ิ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง อสิรภาพ ชมมณี ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง อภวินัท์ บัวสาย ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ทรงวฒิุ วเิศษศรี ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง วรีภทัร์ นะคะจดั ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง อภสิิทธิ์ หสัดี ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง อสิระพงษ์ นนทะ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง วฒิุชัย ลุนสะแกวงษ์ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง สถาพร เรืองค า ศฝร.ภ.4



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พลฯส ารอง ภานุวฒัน์ เกนทา ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ทศพร ทองด้วง ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง บัญชาการ แสนศิริลานนท์ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ลิขติ ยศศรีเมือง ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง กฤษดา ทองแรง ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ณัฐพงศ์ ชานนตรี ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง จกัรกฤษณ์ แกว้พวง ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ชัฏชนันท์ ภนูาเงิน ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง วชัรชาติ บุสดา ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง เทพศิลา วาปีทัม ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง ยทุธสาน ยงิรัมย์ ศฝร.ภ.4
พลฯส ารอง นพรัตน์ เทีย่งค า ศฝร.ภ.4
ร.ต.ต. กอ้งสมุทร พรหมจรรย์ ศฝร.ภ.4
ร.ต.ท.หญิง บังอร สีละพฒัน์ ศฝร.ภ.4
ร.ต.ท.หญิง อไุรวรรณ สุดเสน่ห์ ศฝร.ภ.4
ร.ต.ท.หญิง นุชวรา ศรีจารย์ ศฝร.ภ.4
ร.ต.ท.หญิง พาฝัน เรืองบุญ ศฝร.ภ.4
ร.ต.ท.หญิง นฤมล ทองสีดา ศฝร.ภ.4
ร.ต.ท.หญิง รุ้งทิพย์ เสาร่อน ศฝร.ภ.4
ร.ต.ท.หญิง นราวดี จนิดามีตกลู ศฝร.ภ.4
ร.ต.ท.หญิง สาวติรี ลาแสง ศฝร.ภ.4
ร.ต.ท.หญิง กณัญาภคั ธรีะวชั ศฝร.ภ.4
ร.ต.ท.หญิง  ศุภรา  พลลาภ ศฝร.ภ.4
ร.ต.อ.หญิง เยาวเรศ จนิดา ศฝร.ภ.4
ร.ต.อ.หญิง อชัชารัตน์ ดาลัย ศฝร.ภ.4
ส.ต.ต.หญิง ศิริรักษ์ ภนูาหา ศฝร.ภ.4
ส.ต.ต.หญิง มริสา ศรีสุยงค์ ศฝร.ภ.4
ส.ต.ต.หญิง อญัชลี กลุชาติ ศฝร.ภ.4
ส.ต.ต.หญิง ธญัญา ทองนุม่ ศฝร.ภ.4
ส.ต.ต.หญิง กติิยา เขม็สุวรรณ ศฝร.ภ.4
ส.ต.อ.หญิง อสิรียย์ากลู แกว้สืบสาว ศฝร.ภ.4
พ.ต.อ. อภปิรัชญ์ พฒันาดี ภ.จว.กาฬสินธุ์  สภ.ท่าคันโท 
พ.ต.ท. พานิชย์ เชษฐสิงห์ ภ.จว.กาฬสินธุ์  สภ.ท่าคันโท 
พ.ต.ท. จติติ อรรคพงษ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์  สภ.ท่าคันโท 
พ.ต.ต. ชูวทิย์ ศรีเพชร ภ.จว.กาฬสินธุ์  สภ.ท่าคันโท 
ร.ต.ท. จ าลอง ภาพนัธ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์  สภ.ท่าคันโท 
ร.ต.ท. ชุมพล ศิลาพฒัน์ ภ.จว.กาฬสินธุ์  สภ.ท่าคันโท 
ร.ต.ท. สะไกร ปิดสายะ ภ.จว.กาฬสินธุ์  สภ.ท่าคันโท 
ร.ต.ท. พสัินต์ นาใจคง ภ.จว.กาฬสินธุ์  สภ.ท่าคันโท 
ร.ต.ท. วเิชฎ สิมมาออ่น ภ.จว.กาฬสินธุ์  สภ.ท่าคันโท 



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. อานุภาพ แสนณรงค์ ภ.จว.กาฬสินธุ์  สภ.ท่าคันโท 
ร.ต.ต. วชิัย ฆารสวา่ง ภ.จว.กาฬสินธุ์  สภ.ท่าคันโท 
ด.ต. สวา่ง อทุัยค า ภ.จว.กาฬสินธุ์  สภ.ท่าคันโท 
ด.ต. สมศักด์ วงัภมูิใหญ่ ภ.จว.กาฬสินธุ์  สภ.ท่าคันโท 
ด.ต. ชัยวฒัน์ ชาวดอน ภ.จว.กาฬสินธุ์  สภ.ท่าคันโท 
ด.ต. สมพร จ าปี ภ.จว.กาฬสินธุ์  สภ.ท่าคันโท 
ด.ต. นิกร สุพรรณ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์  สภ.ท่าคันโท 
ด.ต. ประพนัธ์ บุตรสมบัติ ภ.จว.กาฬสินธุ์  สภ.ท่าคันโท 
ด.ต. เดชา ภผูาสุข ภ.จว.กาฬสินธุ์  สภ.ท่าคันโท 
ด.ต. เทพนิมิตร ทราศรี ภ.จว.กาฬสินธุ์  สภ.ท่าคันโท 
ด.ต. สุพจน์ เพชรสาคร ภ.จว.กาฬสินธุ์  สภ.ท่าคันโท 
ด.ต. ประหยดั แสงจนัทร์ ภ.จว.กาฬสินธุ์  สภ.ท่าคันโท 
ด.ต. อรรถพงษ์ อนัทะนิล ภ.จว.กาฬสินธุ์  สภ.ท่าคันโท 
จ.ส.ต. สัมพนัธ์ สาระวลั ภ.จว.กาฬสินธุ์  สภ.ท่าคันโท 
จ.ส.ต. จกัรพงษ์ ศิริปี ภ.จว.กาฬสินธุ์  สภ.ท่าคันโท 
ส.ต.อ. ศุภชัย พาชื่น ภ.จว.กาฬสินธุ์  สภ.ท่าคันโท 
 ด.ต.  ด ารง  ธรรมศิริ ภ.จว.กาฬสินธุ์  สภ.ท่าคันโท 
 ด.ต.  ทิชากร  ยี่ยวน ภ.จว.กาฬสินธุ์  สภ.ท่าคันโท 
 ด.ต.  ยทุธนา  สายจนัมา ภ.จว.กาฬสินธุ์  สภ.ท่าคันโท 
 ด.ต.  ช านาญ  สาระวนั ภ.จว.กาฬสินธุ์  สภ.ท่าคันโท 
 ด.ต.  ทวี  การวลัิย ภ.จว.กาฬสินธุ์  สภ.ท่าคันโท 
 ด.ต.  ไพรวงค์  พลศิริ ภ.จว.กาฬสินธุ์  สภ.ท่าคันโท 
 ด.ต.  นเรศ  นาคศรี ภ.จว.กาฬสินธุ์  สภ.ท่าคันโท 
 ร.ต.ต.  บัวลัย  โคตรมูล ภ.จว.กาฬสินธุ์  สภ.ท่าคันโท 
 ร.ต.ท.  ประยงค์  นากองศรี ภ.จว.กาฬสินธุ์  สภ.ท่าคันโท 
ส.ต.ต. นพรัตน์ ดวงจนัทร์แดง ภ.จว.กาฬสินธุ์  สภ.ท่าคันโท 
พ.ต.อ. เสกสรร อนิทรสิทธิ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ กก.สืบสวน ภ.จว.กาฬสินธุ์
พ.ต.ท. วชิิต ชุมแวงวาปี ภ.จว.กาฬสินธุ์ กก.สืบสวน ภ.จว.กาฬสินธุ์
พ.ต.ท. พชิิต เขตสกลุ ภ.จว.กาฬสินธุ์ กก.สืบสวน ภ.จว.กาฬสินธุ์
พ.ต.ต. ศักดา สุนารัตน์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ กก.สืบสวน ภ.จว.กาฬสินธุ์
พ.ต.ต. มนต์เทียน พลเยี่ยม ภ.จว.กาฬสินธุ์ กก.สืบสวน ภ.จว.กาฬสินธุ์
ร.ต.อ. ภดิูส ชัยชนะ ภ.จว.กาฬสินธุ์ กก.สืบสวน ภ.จว.กาฬสินธุ์
ร.ต.ท. ค าแผง เพญ็ประชุม ภ.จว.กาฬสินธุ์ กก.สืบสวน ภ.จว.กาฬสินธุ์
ร.ต.ท. ณัฐพงศ์ บึงบัว ภ.จว.กาฬสินธุ์ กก.สืบสวน ภ.จว.กาฬสินธุ์
ร.ต.ท. วษิณุ ภอูาภรณ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ กก.สืบสวน ภ.จว.กาฬสินธุ์
ร.ต.ท. วชัรพงษ์ มุลวไิล ภ.จว.กาฬสินธุ์ กก.สืบสวน ภ.จว.กาฬสินธุ์
ร.ต.ท. สุริยนั ประพาศพงษ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ กก.สืบสวน ภ.จว.กาฬสินธุ์
ร.ต.ท. ประวติั สุดชะเน ภ.จว.กาฬสินธุ์ กก.สืบสวน ภ.จว.กาฬสินธุ์
ร.ต.ท. บุญรัตน์ ศรีโปฎก ภ.จว.กาฬสินธุ์ กก.สืบสวน ภ.จว.กาฬสินธุ์
ร.ต.ท. มีชัย พลพร ภ.จว.กาฬสินธุ์ กก.สืบสวน ภ.จว.กาฬสินธุ์



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. จณิณวตัร หลาวมา ภ.จว.กาฬสินธุ์ กก.สืบสวน ภ.จว.กาฬสินธุ์
ร.ต.ท. กานต์พสิิษฐ์ หรรษา ภ.จว.กาฬสินธุ์ กก.สืบสวน ภ.จว.กาฬสินธุ์
ร.ต.ท. องอาจ ศรีนวลออ่น ภ.จว.กาฬสินธุ์ กก.สืบสวน ภ.จว.กาฬสินธุ์
ร.ต.ท. ธณัฐ สุวรรณพนัธ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ กก.สืบสวน ภ.จว.กาฬสินธุ์
ร.ต.ต. เชวง ภแูขง่หมอก ภ.จว.กาฬสินธุ์ กก.สืบสวน ภ.จว.กาฬสินธุ์
ร.ต.ต. โยธนิ กติิศรีวรพนัธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ กก.สืบสวน ภ.จว.กาฬสินธุ์
ร.ต.ต. ยอด วรวาท ภ.จว.กาฬสินธุ์ กก.สืบสวน ภ.จว.กาฬสินธุ์
ร.ต.ต. บุญเพง็ ญาณผาด ภ.จว.กาฬสินธุ์ กก.สืบสวน ภ.จว.กาฬสินธุ์
ร.ต.ต. สมจติ ดีสงคราม ภ.จว.กาฬสินธุ์ กก.สืบสวน ภ.จว.กาฬสินธุ์
ร.ต.ต. อภชิาติ โพนเฉลียว ภ.จว.กาฬสินธุ์ กก.สืบสวน ภ.จว.กาฬสินธุ์
ร.ต.ต. ชวลิต พรมโชติ ภ.จว.กาฬสินธุ์ กก.สืบสวน ภ.จว.กาฬสินธุ์
ด.ต. พนาสันต์ อรัญเสน ภ.จว.กาฬสินธุ์ กก.สืบสวน ภ.จว.กาฬสินธุ์
ด.ต. สุวทิยา อุ่นโสดา ภ.จว.กาฬสินธุ์ กก.สืบสวน ภ.จว.กาฬสินธุ์
ด.ต. นพดล ไพชยนต์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ กก.สืบสวน ภ.จว.กาฬสินธุ์
ด.ต. จกัรี ศรีแสง ภ.จว.กาฬสินธุ์ กก.สืบสวน ภ.จว.กาฬสินธุ์
ด.ต. ชุมพล พนัธุ์ประดับ ภ.จว.กาฬสินธุ์ กก.สืบสวน ภ.จว.กาฬสินธุ์
ด.ต. รุ่งโรจน์ เลิศสิริกนัยา ภ.จว.กาฬสินธุ์ กก.สืบสวน ภ.จว.กาฬสินธุ์
ด.ต. ไกรวชัร์ พรพนม ภ.จว.กาฬสินธุ์ กก.สืบสวน ภ.จว.กาฬสินธุ์
ด.ต. วชัรินทร์ แสงเพชร ภ.จว.กาฬสินธุ์ กก.สืบสวน ภ.จว.กาฬสินธุ์
ด.ต. กฤตภาพ เขตบุรี ภ.จว.กาฬสินธุ์ กก.สืบสวน ภ.จว.กาฬสินธุ์
ด.ต. สุเมท โยทสิงห์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ กก.สืบสวน ภ.จว.กาฬสินธุ์
ด.ต. สมชาย บุญเกตุ ภ.จว.กาฬสินธุ์ กก.สืบสวน ภ.จว.กาฬสินธุ์
ด.ต. ยทุธยา ปัญญา ภ.จว.กาฬสินธุ์ กก.สืบสวน ภ.จว.กาฬสินธุ์
ด.ต. วชัระ ฤทธิ์สุข ภ.จว.กาฬสินธุ์ กก.สืบสวน ภ.จว.กาฬสินธุ์
ด.ต. อรุณ วงศ์ค า ภ.จว.กาฬสินธุ์ กก.สืบสวน ภ.จว.กาฬสินธุ์
ด.ต. สมพงษ์ พรมประเทศ ภ.จว.กาฬสินธุ์ กก.สืบสวน ภ.จว.กาฬสินธุ์
ด.ต. สมสมัย บุญไสว ภ.จว.กาฬสินธุ์ กก.สืบสวน ภ.จว.กาฬสินธุ์
ด.ต. ชัยธรา นาชัยฤทธิ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ กก.สืบสวน ภ.จว.กาฬสินธุ์
ด.ต. พงศกร การฟุง้ ภ.จว.กาฬสินธุ์ กก.สืบสวน ภ.จว.กาฬสินธุ์
ด.ต. สุรเดช บัวพทุธา ภ.จว.กาฬสินธุ์ กก.สืบสวน ภ.จว.กาฬสินธุ์
จ.ส.ต. จรัญ กงมหา ภ.จว.กาฬสินธุ์ กก.สืบสวน ภ.จว.กาฬสินธุ์
ส.ต.อ. นพพรรณ์ แกว้พรมภกัดี ภ.จว.กาฬสินธุ์ กก.สืบสวน ภ.จว.กาฬสินธุ์
ส.ต.อ. สิทธพิงษ์ จติจกัร ภ.จว.กาฬสินธุ์ กก.สืบสวน ภ.จว.กาฬสินธุ์
ด.ต.หญิง ศิริวรรณ ปัญจมาตย์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ กก.สืบสวน ภ.จว.กาฬสินธุ์
ร.ต.ต. แสงสวา่ง อาคะราช ภ.จว.กาฬสินธุ์ ปรก.สภ.กมลาไสย
พล.ต.ต. อภชิิต เทียนเพิม่พลู ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์
พ.ต.อ. ณัฐพล มิง่พนัธ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์
พ.ต.อ. ทินณะรัตน์ เพช็รพนัธศ์รี ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์
พ.ต.อ. บัญชร มาลีศรี ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์
พ.ต.อ. ณัฏฐ์ภาณพ วชัรเสวี ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. ประดิษฐ์ ภมูิพฒัน์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์
พ.ต.ท. สรวชิญ์ ภวูเศรษฐ์นนท์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์
พ.ต.ท. วรีะพงษ์ นามโยธา ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์
พ.ต.ท. สุรพล เทพรังสฤษฎิ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์
พ.ต.ท. เสถยีร คงประเสริฐ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์
พ.ต.ท. รัฐพล ไชยโย ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์
พ.ต.ต. มนตรี บุรีรัตน์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์
พ.ต.ต. วชิาธร พมิพก์ลม ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์
ร.ต.อ. สุริยญั ฆารไสว ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์
ร.ต.อ. สังคม ปากวเิศษ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์
ร.ต.อ. สุทธพิงษ์ บรรณกจิ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์
ร.ต.อ. พงศกร ดาเชิงเขา ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์
ร.ต.ท. เดลล่ี มณีพงษ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์
ร.ต.ท. จกัรี อรรคค า ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์
ร.ต.ท. บพติร ไชยสถติย์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์
ร.ต.ท. อนุสรณ์ แขงกล้า ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์
ร.ต.ท. อ าพนั ภสูะทด ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์
ร.ต.ท. ธานินทร์ เหลืองยวง ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์
ร.ต.ท. กมล นัยวฒัน์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์
ร.ต.ท. สิทธพิล ลายทอง ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์
ร.ต.ท. เศกสิทธิ์ ภผิูวเดือน ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์
ร.ต.ท. ไพบูลย์ หารโสภา ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์
ร.ต.ท. คมสัน นามมุงคุณ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์
ร.ต.ท. พสิิษฐ์ ฤทธิ์รักษา ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์
ร.ต.ท. พชิิต ปรีประดิษฐ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์
ร.ต.ท. สมบัติ วเิศษวงศ์ษา ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์
ร.ต.ต. สมพงษ์ ภแูขง่หมอก ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์
ร.ต.ต. ชวน ฆารบุญ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์
ด.ต. วรากร ปรีดีย์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์
ด.ต. สมคิด กอบัว ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์
ด.ต. ปองพล เจริญชาติ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์
ด.ต. ทนงศักด์ิ ศรีวรรณา ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์
ด.ต. ธวชั อนันต์เอื้อ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์
ด.ต. ไชยา ภจูกังาม ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์
ด.ต. อรุชาติ ภบูุญเต็ม ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์
ด.ต. สมพร โพธิ์ศรี ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์
ด.ต. ธวชั เถื่อนทนนท์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์
ด.ต. สุรพล อน้โต ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์
ด.ต. ถาวร ทรัพยว์ลัิย ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์
ด.ต. ธญัพศิิษฐ์ ถติยอ์ าไพ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ศักด์ิชัย ทองโสภา ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์
ด.ต. อมัรินทร์ ทรงคะรักษ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์
ด.ต. ประภาษ มหาคาม ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์
ด.ต. ประทีป สีหาบัว ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์
ด.ต. สิทธชิัย บรรพต ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์
ด.ต. ฉตัรชัย ภตูาโก ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์
ด.ต. จริวฒัน์ พลูพฒัน์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์
ด.ต. สุรศักด์ิ มโนชัย ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์
ด.ต. ศักดา ศาลาประทีป ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์
ด.ต. สุวทิย์ ศักด์ิแสน ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์
ด.ต. ประเทือง ไชยค ามิง่ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์
ส.ต.อ. สุขสันต์ อศัวภมูิ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์
ด.ต.หญิง ดลลภสั คชอฤุทธิ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์
ด.ต.หญิง จณิหน์ิภา ส าราญพงษ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์
ด.ต.หญิง คนึงนุช ตามวสัิย ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์
พ.ต.ท.หญิง นรี เครือสิงห์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์
ร.ต.ต.หญิง อรพรรณ ศรีนวลออ่น ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์
ร.ต.ท.หญิง ยวุะลัย อาจหาญ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์
ร.ต.ท.หญิง รชยา สระแกว้ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์
ร.ต.ท.หญิง ณิภาพร ภนูาตีบ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์
ร.ต.ท.หญิง น าโชค รุ่งวนิัย ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์
ร.ต.ท.หญิง กรุณา สุวรรณมัลลิกา ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์
ร.ต.อ.หญิง อไุรรัตน์ เฉลิมแสน ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์
ส.ต.อ.หญิง ปิยะพร ภแูสง ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์
ส.ต.อ.หญิง ธญัญาลักษณ์ เครือวรรณ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์
ส.ต.อ.หญิง จฬุาลักษณ์ วงศ์สุวรรณ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์
ส.ต.อ.หญิง วนัวไิล ภพูนิาศ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์
ส.ต.อ.หญิง ภกัด์ิวภิา จนุันท์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์
ส.ต.อ.หญิง อรกญัญา พลเอี่ยม ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์
ส.ต.อ.หญิง ศิริวราพร โฆษา ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์
ส.ต.อ.หญิง วจิติตา ภสีูเขยีว ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์
พ.ต.ท. อ าพร สายมะณี ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กมลาไสย
พ.ต.ท. ประพนธ์ ภจูอมนิล ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กมลาไสย
พ.ต.ท. เมฆนิทร์ ภอูาภรณ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กมลาไสย
พ.ต.ท. มณี สาระขนัธ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กมลาไสย
พ.ต.ต. สมพร งิมขนุทด ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กมลาไสย
ร.ต.อ. ชัชชัย สุวรรณกลู ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กมลาไสย
ร.ต.อ. ศักด์ิชัย ช่องวารินทร์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กมลาไสย
ร.ต.อ. วลัลภ วชิัยผิน ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กมลาไสย
ร.ต.ท. กฤษณะ ปัญญา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กมลาไสย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ปิยะศักด์ิ พอ้งเสียง ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กมลาไสย
ร.ต.ท. วรศาสตร์ ปะกริะคะ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กมลาไสย
ร.ต.ท. สุควร สร้อยเสนา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กมลาไสย
ร.ต.ท. อภชิาต มณีจนัทร์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กมลาไสย
ร.ต.ท. บัณฑิต หมวกชัยภมูิ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กมลาไสย
ร.ต.ท. สมพงษ์ พรมทา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กมลาไสย
ร.ต.ท. ปฏวิติั ค าลัยวงค์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กมลาไสย
ร.ต.ท. สมนึก โพนไพรสันต์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กมลาไสย
ร.ต.ต. ศักด์ิดา ครองยศ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กมลาไสย
ร.ต.ต. สมบัติ ยบุลพร้ิง ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กมลาไสย
ร.ต.ต. ค าศรี นิตยโรจน์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กมลาไสย
ร.ต.ต. สุริยนั ฉมิหลวง ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กมลาไสย
ร.ต.ต. ศักดา สุวรรณบุผา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กมลาไสย
ด.ต. อ านาจ เขยีวข า ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กมลาไสย
ด.ต. สิทธวิฒัน์ พดัไธสง ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กมลาไสย
ด.ต. ฉตัรชัย ดีอยู่ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กมลาไสย
ด.ต. ดุสิต การรัศมี ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กมลาไสย
ด.ต. สมบูรณ์ นนทะภา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กมลาไสย
ด.ต. ประพนัธ์ เทศารินทร์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กมลาไสย
ด.ต. ทองจนัทร์ สุทธโิท ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กมลาไสย
ด.ต. พชิัย สงวนตระกลู ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กมลาไสย
ด.ต. สมศรี อนันทวรรณ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กมลาไสย
ด.ต. ยทุธนา นาชัยเพชร ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กมลาไสย
ด.ต. ยทุธศิลป์ นาใจนึก ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กมลาไสย
ด.ต. รัศมี วเิชียรฉาย ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กมลาไสย
ด.ต. วสันต์ หนัประดิษฐ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กมลาไสย
ด.ต. สุรศักด์ิ จ าปาชุม ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กมลาไสย
ด.ต. ประสิทธิ สุขภบิาล ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กมลาไสย
ด.ต. พทิักษ์ บุญลือชา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กมลาไสย
ด.ต. มงคล เฝือค า ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กมลาไสย
ด.ต. วนิัย อารีย์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กมลาไสย
ด.ต. ค าปัน หนัจรัส ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กมลาไสย
ด.ต. จกัรพงษ์ พรมรส ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กมลาไสย
ด.ต. เด็ดดวง ภสูงวน ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กมลาไสย
ด.ต. พรประสิทธิ์ ภทูองกิ่ง ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กมลาไสย
ด.ต. มนูญ นาทอนจนัทร์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กมลาไสย
ด.ต. ลัทธพล ภผูาลี ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กมลาไสย
ด.ต. โกวทิย์ กดุสาจารย์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กมลาไสย
ด.ต. ธนพรรธน์ กมลมิตร ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กมลาไสย
ด.ต. โยธนิ เครือวรรณ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กมลาไสย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สมบัติ ปรีเล่ียม ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กมลาไสย
ด.ต. อนุชิต แฉล้มขนัธ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กมลาไสย
ด.ต. อรรถกร ลากอก ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กมลาไสย
ด.ต. คมกฤช ภนูาสอน ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กมลาไสย
ด.ต. ณรงค์ มาตรา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กมลาไสย
ด.ต. สุดใจ ศรีชัยชิด ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กมลาไสย
ด.ต. ด ารง ภผูาลัย ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กมลาไสย
ด.ต. ทศพล อดุมรัตน์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กมลาไสย
ด.ต. ประภาส นาใจรีบ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กมลาไสย
ด.ต. วรีพงษ์ วเิชียรซอย ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กมลาไสย
ด.ต. ศรชัย สุจติตกลุ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กมลาไสย
ด.ต. ประยรู ทัพธานี ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กมลาไสย
ด.ต. พลูทรัพย์ วนัชูเชิด ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กมลาไสย
ด.ต. สุกฤษ ศรีชมภู ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กมลาไสย
ด.ต. ชัยยะเดช ลีโคกกลาง ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กมลาไสย
ด.ต. มนตรี ธานีวรรณ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กมลาไสย
ด.ต. สุริยเดช มหานาม ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กมลาไสย
ด.ต. นิวติั อรุณไพร ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กมลาไสย
ด.ต. ประจกัษ์ ยบุลพนัธ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กมลาไสย
ด.ต. มีเดช นาสมวา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กมลาไสย
ด.ต. วนัชัย นาชัย ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กมลาไสย
ด.ต. ไกรนุชิต ภลูะมุล ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กมลาไสย
ด.ต. ประดิษฐ์ ธรรมรักษ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กมลาไสย
ด.ต. เสกสิทธิ์ ถติยเ์จอื ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กมลาไสย
ด.ต. จนัทร์ จนัทร์ลือชา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กมลาไสย
ด.ต. นุกลู เศษวงค์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กมลาไสย
ด.ต. ดินแดน ผาแสน ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กมลาไสย
ด.ต. สากล ปรีจ ารัส ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กมลาไสย
ด.ต. สมัย นิระภาพ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กมลาไสย
ด.ต. สุข บัวศรี ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กมลาไสย
ด.ต. อดิศักด์ิ ยะไวทย์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กมลาไสย
ด.ต. อารี ภกัดีสุวรรณ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กมลาไสย
ด.ต. สุทธศัิกด์ิ   อนิทร์โท่โล่ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กมลาไสย
ด.ต. ส าฤทธิ์ ภปูรางค์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กมลาไสย
ด.ต. ไพรสวรรค์ อารมณ์สวะ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กมลาไสย
ด.ต. ชัชวาล ทิมี ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กมลาไสย
ด.ต. สมบัติ โชติยาโณ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กมลาไสย
ด.ต. เกยีรติศักด์ิ โพชะราช    ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กมลาไสย
ด.ต. เชวง ภวูชิัย ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กมลาไสย
ด.ต. แอม สุทธชิุม ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กมลาไสย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. โชคภกัดี ใจเมตตา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กมลาไสย
จ.ส.ต. วรีศักด์ิ ผจงศิลป์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กมลาไสย
จ.ส.ต. สุรศักด์ิ สายโรจน์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กมลาไสย
ส.ต.อ. พทิักษ์ สมสวสัด์ิ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กมลาไสย
ส.ต.อ. บุญญรัตน์ เพยีรสดับ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กมลาไสย
ส.ต.อ. ยิ่งยศ ศิริอตั ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กมลาไสย
ส.ต.อ. เสรี ศิริชัย ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กมลาไสย
ส.ต.อ. ธรีกร สุมังเกษตร ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กมลาไสย
ด.ต.หญิง จนัทร์เพญ็ วทิยบูรณ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กมลาไสย
ด.ต.หญิง รัตนา ภทูองหล่อ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กมลาไสย
ร.ต.ท.หญิง ปภสัสร สุพฒัน์มงคล ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กมลาไสย
พ.ต.อ. ประสิทธิ์ จ าปาทุม ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
พ.ต.อ. พศิิษฏ์ ค าชัยภมูิ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
พ.ต.อ. สมชาย ภกูองชนะ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
พ.ต.ท. พฒัน์ พรูาษฎร์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
พ.ต.ท. ไทรัฐ สมฤทธิ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
พ.ต.ท. วชิานนท์ ดวงเท้าเศษ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
พ.ต.ท. สิริโชค มุงคุณค าชาว ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
พ.ต.ท. โสภณ พรมรักษ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
พ.ต.ท. วชิพงษ์ ทิมาบุตร ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
พ.ต.ต. สุขสวสัด์ิ โคตรค า ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
พ.ต.ต. วชิิต วรรณพฤกษ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ร.ต.ท. พนัทะ ชมภพูฤกษ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ร.ต.ท. นิติพน บุญอาญา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ร.ต.ท. เอนก สุตนนท์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ร.ต.ท. ฉกาจ ศรีรัตนาม ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ร.ต.ท. ประมวล ตรีเดช ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ร.ต.ท. ประยงค์ สุไชยชิต ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ร.ต.ท. อาวฒิุ เบ็ญจโชติ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ร.ต.ท. ชูศักด์ิ คาดีวี ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ร.ต.ท. วรีวฒัน์ หรัิญภงิคา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ร.ต.ท. สุคนธ์ สินตรา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ร.ต.ท. สุวจิกัขณ์ รัตนพนัธ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ร.ต.ท. อภเิดช แสงศิริพงษ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ร.ต.ท. มีชัย คชอาจ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ร.ต.ท. พสิิษฐ์ มุระดา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ร.ต.ท. ทรงเดช สีมารักษ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ร.ต.ท. ประเพญ็ สุดน้อย ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ร.ต.ท. สุธศัิกด์ิ อทุัยแสง ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ร.ต.ท. พนัส เถาวช์าลี ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. นิกร ศรีบุตตะ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ร.ต.ท. แสง สกลุเดช ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ร.ต.ท. สรรเสริญ ไชยขนัธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ร.ต.ท. สมยศ สุระเสียง ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ร.ต.ท. ธนากร กอ้งเวหา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ร.ต.ท. พงษ์ชัย อทุัยแสง ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ร.ต.ท. ประจวบ ศรีเฮือง ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ร.ต.ท. ถาวร ทะสุนทร ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ร.ต.ท. วนิิจ ชื่นช้อย ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ร.ต.ท. ประยรู จ าปี ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ร.ต.ท. อ าพล ไชยทองศรี ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ร.ต.ท. โกวทิ บุตรชน ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ร.ต.ท. ไพรัช อฐันาค ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ร.ต.ท. วรีะเดช ไตรพษิ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ร.ต.ต. สมปอง แสนสุข ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ร.ต.ต. ทวี จติภกัดี ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ร.ต.ต. ไพเตือน เอกพมิพ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ร.ต.ต. เทพพทิักษ์ มงคลศิริ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ร.ต.ต. สุทัศน์ ศรีสวา่งวงศ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ร.ต.ต. อ านวย ประทุมชาติ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ร.ต.ต. โกวทิย์ ศรเสนา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ร.ต.ต. ไพโรจน์ แสงเพชร ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ร.ต.ต. ชัยณรงค์ รูไธสง ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ด.ต. ชาญชัย เลิศสงคราม ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ด.ต. สงบ จติจกัร ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ด.ต. ธรีะชัย มงคลศิริ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ด.ต. ณัฐภาคิน อรัญพลู ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ด.ต. ธรรมนูญ สุระเสียง ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ด.ต. เฉลิมศรี วศิรียา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ด.ต. สุเทพ โชคดีพงษ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ด.ต. อรรถวฒิุ วริิยะสิทธิ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ด.ต. อดิศักด์ิ ฤทธิ์แสง ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ด.ต. จตุพล บุญพา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ด.ต. อนุชิต บุง่วเิศษ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ด.ต. ทองนาค อนิโท่โล่ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ด.ต. อ านาจ แกว้กิ่ง ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ด.ต. เชียงราย นนท์ศิริ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ด.ต. ดอนไพ กาฬหวา้ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ด.ต. แดนชัย สุระเสียง ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ด.ต. ฉลอม ตาลสถติย์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ทองใส อทุรักษ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ด.ต. ประดิษฐ์ ทองสุวรรณ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ด.ต. อร่าม สุนรกมุภ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ด.ต. ประทูล ศรีภมูิ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ด.ต. อาวธุ วเิศษขลา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ด.ต. สมเพยีร นนทพจน์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ด.ต. พรทรัพย์ ไกรสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ด.ต. สุรพล อทุรักษ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ด.ต. บุญทรง ไชยมัชฌิม ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ด.ต. ไชยา จติจกัร์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ด.ต. อภวิฒัน์ เลิศสงคราม ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ด.ต. ไมตรี สงตลาด ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ด.ต. ปัญญา โกมาร ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ด.ต. ชัยวชิิต หนัทะรักษ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ด.ต. ถวลิ เกล้ียงสมร ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ด.ต. ส าเร็จ พนัธภุา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ด.ต. สุรพงศ์ ใจทาน ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ด.ต. นิพนธ์ สุระพร ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ด.ต. สมศักด์ิ ไทยแท้ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ด.ต. รัศมี สุริฉาย ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ด.ต. อดุลย์ อทุโท ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ด.ต. ประวนิ ชัยวงค์ษา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ด.ต. ธนัท นิม่นวน ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ด.ต. บุญเส็ง แสนณรงค์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ด.ต. ทักสินธุ์ วศิรียา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ด.ต. สันดร ปัตลา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ด.ต. บุญทัย ประสิทธิ์นอก ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ด.ต. เสน่รัส อทุรักษ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ด.ต. นันทกจิ เพง็พฒุ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ด.ต. สุวรรณ แพนบุตร ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ด.ต. องอาจ บุง่นาม ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ด.ต. ปรีดา ระดาขนัธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ด.ต. ฤทธพิร ชนะบุตร ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ด.ต. สุนทร บุตรพรม ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ด.ต. พลูชัย กาฬหวา้ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ด.ต. ธรีวฒัน์ ชมศิริ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ด.ต. บรรพต ป้องวงศ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ด.ต. สุนทร ขนัธวิตัร ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ด.ต. นิวชัต์ พลกลุ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ด.ต. สมปอง สุรินทะ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. บุญญฤทธิ์ บุญไสย์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ด.ต. ปรเมษฐ์ ปักไคหงั ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ด.ต. สมบัติ โชติจรุง ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ด.ต. ขจร ขจรโมทย์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ด.ต. ชิราวธุ ทะเสนฮด ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ด.ต. ประเสริฐ ฤทธพิรม ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ด.ต. สวสัด์ิ ชิณโสม ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ด.ต. อาณุภาพ ภทูองโปร่ง ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ด.ต. ไพโรจน์ กาฬหวา้ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ด.ต. ไพรสิทธิ์ เพง็พฒุ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ด.ต. พรชัย นาเมืองรักษ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ด.ต. ปรีชา ศิริรักษ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ด.ต. สิริกร ชาญประโคน ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ด.ต. เติมศักด์ิ ภยูาทิพย์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ด.ต. ชวนพศิ ศรีชะตา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ด.ต. กมล พุม่กาหลง ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ด.ต. เจริญชัย ศรีเสน ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ด.ต. อคัรเดช สุดเฉลียว ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ด.ต. ววิฒัน์ ไทวงัค าศิริชินวงศ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ด.ต. ทรงวฒิุ วะสัตย์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ด.ต. บุญชัย แสงนาโก ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ด.ต. ณรงฤทธิ์ ปะมา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ด.ต. ทองม้วน ขว่งสิมมา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ด.ต. บุดดี หมืน่จนัทร์ทึก ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
จ.ส.ต. ธานินทร์ ศรีแนน ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
จ.ส.ต. จกัรวรรด์ิ เขจรลัย ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
จ.ส.ต. มนตรี บุง่อทุุม ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
จ.ส.ต. วรีะศักด์ิ โชคธนะกจิพนูผล ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
จ.ส.ต. สุรเดช แกว้ค าสอน ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ส.ต.อ. ธรีะพงษ์ ศรีโพธิ์ค า ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ส.ต.ต. จารุเกยีรติ เอื้อกจิ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ส.ต.ต. ภทัรดิษฐ์ พรรคพวก ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
ส.ต.อ.หญิง อ าไพ อดักระโทก ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.กฉุนิารายณ์
พ.ต.อ. ปราโมทย์ พรหมรุ่งเรือง ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เขาวง
พ.ต.ท. สมนึก ดาบสมุทร ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เขาวง
พ.ต.ท. เด่นศักด์ิ แววไธสง ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เขาวง
พ.ต.ท. ชัยชิต โอง่กลาง ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เขาวง
พ.ต.ต. ยทุธศักด์ิ สุปัญบุตร ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เขาวง
พ.ต.ต. สมพงค์ วงัเสนา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เขาวง
ร.ต.ท. เจน คู่กระสังข์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เขาวง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. นริส ไชยสุข ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เขาวง
ร.ต.ท. ชาญวทิย์ ไชยวารี ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เขาวง
ร.ต.ท. สมัคร ถาวงศ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เขาวง
ร.ต.ท. ภธูนาจ อว้นละมัย ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เขาวง
ร.ต.ท. นิจธชิัย อทุัยชิต ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เขาวง
ร.ต.ท. อนันต์ จนัทะเสน ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เขาวง
ร.ต.ท. อภชิัย สุล านาจ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เขาวง
ร.ต.ท. บุญประสพ อดุมจติร ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เขาวง
ร.ต.ท. วรีพงษ์ ภดิูนขาว ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เขาวง
ร.ต.ท. นิยงค์ สุร านาจ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เขาวง
ร.ต.ท. พสักรรณ์ ศรีประไหม ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เขาวง
ร.ต.ท. สุจนิดา สุระเสียง ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เขาวง
ร.ต.ท. ประสิทธิ์ เครือศรี ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เขาวง
ร.ต.ท. วฒัน์ บาลเพชร ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เขาวง
ร.ต.ท. พทุธรักษ์ บุราณรมย์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เขาวง
ร.ต.ท. สมชาย ไชยนา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เขาวง
ร.ต.ท. พนัเทพ อทุโท ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เขาวง
ร.ต.ต. ยทุธศักด์ิ ทะรังศรี ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เขาวง
ร.ต.ต. ปรีชา ศรีสวาง ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เขาวง
ร.ต.ต. สกล เศษฤทธิ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เขาวง
ร.ต.ต. ทวศัีกด์ิ จนัทราช ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เขาวง
ร.ต.ต. วรีเดช สอนวงษา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เขาวง
ด.ต. สุระชาติ บุตรศรีรักษ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เขาวง
ด.ต. ชุมพร อามาตย์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เขาวง
ด.ต. ธรุะกจิ แสงนิกลุ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เขาวง
ด.ต. ใจเพชร ภดีู ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เขาวง
ด.ต. สุรศักด์ิ เครือศรี ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เขาวง
ด.ต. ไวพจน์ คนรู้ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เขาวง
ด.ต. พสิิษฐ์ บาลเพชร ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เขาวง
ด.ต. เรืองฤทธิ์ เครือศรี ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เขาวง
ด.ต. ถาวร วเิศษดี ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เขาวง
ด.ต. สะอาด ตินะโส ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เขาวง
ด.ต. ธรีะวฒัน์ หมัน่คิด ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เขาวง
ด.ต. สระภา เรืองไชย ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เขาวง
ด.ต. ธวชัชัย ถวลิการ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เขาวง
ด.ต. กมล พาลี ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เขาวง
ด.ต. พนมไพร บุญแสน ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เขาวง
ด.ต. อคัระพล จติระวงั ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เขาวง
ด.ต. ปัญญา หวานขม ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เขาวง
ด.ต. สุกยิา วดัเขา้หลาม ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เขาวง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. เทพพทิักษ์ มะลิขจร ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เขาวง
ด.ต. ประเสริฐ ศรีมูล ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เขาวง
ด.ต. อนุทิศ โพธนิาม ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เขาวง
ด.ต. ค าพอง พนัธุ์คุ้มเกา่ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เขาวง
ด.ต. ประพนัธศั์กด์ิ เรืองชัย ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เขาวง
ด.ต. อนันต์ พนัธบัวศรี ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เขาวง
ด.ต. พรชัย คณะมะ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เขาวง
ด.ต. ภาณุวฒัน์ สุครีพ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เขาวง
ด.ต. ธนากร มาตกจิ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เขาวง
ด.ต. ด ารง นวลบัตร ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เขาวง
ด.ต. อนุรักษ์ ภชูมศรี ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เขาวง
ด.ต. พรศักด์ิ อารมณ์สวะ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เขาวง
ด.ต. ชอุ่ม พมิพร์ส ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เขาวง
ด.ต. ทนงศักด์ิ พดัดง ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เขาวง
ด.ต. สิริพงศ์ ประนมศรี ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เขาวง
ด.ต. ยิ่งสันต์ ศรีคิรินทร์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เขาวง
จ.ส.ต. กติติศักด์ิ ไชยฤทธิ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เขาวง
จ.ส.ต. ยอดชาย ดวงชารี ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เขาวง
จ.ส.ต. ศักด์ิทอง รจนา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เขาวง
ร.ต.ท.หญิง สุภคั ขนิษฐวงศ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เขาวง
ร.ต.ท.หญิง สุกญัญา สุริยภาพ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เขาวง
พ.ต.อ. วฒันา เกษรมาลา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ค าม่วง
พ.ต.ท. โสณกญุช์ ทรัพยส์มบัติ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ค าม่วง
พ.ต.ท. อาคม พลสวสัด์ิ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ค าม่วง
พ.ต.ท. วรีะ ศรีลับซ้าย ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ค าม่วง
พ.ต.ท. สุวฒัน์ อวยพรส่ง ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ค าม่วง
พ.ต.ต. ฮึกหาญชัย ศรีก าพล ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ค าม่วง
ร.ต.อ. อนุรักษ์ วรนาม ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ค าม่วง
ร.ต.อ. กชฐพงศ์ ศรียางค์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ค าม่วง
ร.ต.ท. บุญหยาด อาจลึก ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ค าม่วง
ร.ต.ท. คงฤทธิ์ ยาระวงั ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ค าม่วง
ร.ต.ท. น้ าเพชร ศิลวชิัย ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ค าม่วง
ร.ต.ท. ทรงศักด์ิ พลสิทธิ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ค าม่วง
ร.ต.ท. เตียง คาดีวี ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ค าม่วง
ร.ต.ท. เดชา รสหอม ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ค าม่วง
ร.ต.ท. สาคร นิลนนท์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ค าม่วง
ร.ต.ท. ธนศักด์ิ ภตูลาดขาม ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ค าม่วง
ร.ต.ท. สมศักด์ิ หงษ์เหล่ียม ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ค าม่วง
ร.ต.ท. บุญมี จ าปาลี ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ค าม่วง
ร.ต.ท. โสภณ บัวค าโคตร ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ค าม่วง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ธรีะรักษ์ วงษ์ใส ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ค าม่วง
ร.ต.ท. สุวทิย์ ศรียางค์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ค าม่วง
ร.ต.ท. ศุภกติต์ิ สันวลิาศ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ค าม่วง
ร.ต.ท. วรีะชัย ดุลนีย์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ค าม่วง
ร.ต.ท. วชิัย อามาตย์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ค าม่วง
ร.ต.ต. พศิิษฐ์ ฤทธิ์ถาพรม ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ค าม่วง
ร.ต.ต. ชาญศักด์ิ ชาภมูี ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ค าม่วง
ร.ต.ต. บุญเนตร ภนูาฤทธิ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ค าม่วง
ร.ต.ต. แสงสุริยา มาละตะ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ค าม่วง
ร.ต.ต. กติติพงษ์ นันอดุร ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ค าม่วง
ร.ต.ต. วรีะพล มงคล ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ค าม่วง
ร.ต.ต. ถนอม แสนตุ้ย ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ค าม่วง
ด.ต. ธานินทร์ สันวลิาศ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ค าม่วง
ด.ต. ไชยเวช สันวลิาศ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ค าม่วง
ด.ต. ด.ต.คมสันต์ ชัยปัญญา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ค าม่วง
ด.ต. ไชยสิทธิ์ ภารไสว ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ค าม่วง
ด.ต. ชอุ่ม ตินะโส ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ค าม่วง
ด.ต. วนัชัย ไสยวรรณ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ค าม่วง
ด.ต. ไพฑูรย์ กอ้นค า ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ค าม่วง
ด.ต. สุนทร นามมุงคุณ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ค าม่วง
ด.ต. อาทิตย์ วงหนองแวง ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ค าม่วง
ด.ต. ประครอง นาสงวน ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ค าม่วง
ด.ต. เมธี ทานสันต์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ค าม่วง
ด.ต. ธรีพงษ์ แกว้มาลา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ค าม่วง
ด.ต. สุรศักด์ิ ฉายจรัส ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ค าม่วง
ด.ต. บรรชา ศรีพอ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ค าม่วง
ด.ต. ลัทธิ พฒันชัย ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ค าม่วง
ด.ต. ดุสิต แกว้กลุบุตร ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ค าม่วง
ด.ต. สุนี จกัษุนิล ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ค าม่วง
ด.ต. ประสิทธิ์ เทียบจนัทึก ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ค าม่วง
ด.ต. มงคล พลทัศน์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ค าม่วง
ด.ต. สงบ ดลรัศมี ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ค าม่วง
ด.ต. กติติกร รังคะราช ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ค าม่วง
ด.ต. ทองรัตน์ ศรีสวสัด์ิ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ค าม่วง
ด.ต. บัญญัติ สัตราศรี ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ค าม่วง
ด.ต. ธนู จนัดาเบ้า ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ค าม่วง
จ.ส.ต. ธรรมนันท์ จราฤทธิ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ค าม่วง
ส.ต.อ. ศิริวฒัน์ เวงวถิา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ค าม่วง
ส.ต.ต. จกัรพรรณ อศัวภมูิ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ค าม่วง
ส.ต.ต. ดารากร บุตรค าโชติ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ค าม่วง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.อ. เฉลิมศักด์ิ   ชอบธรรม ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ฆอ้งชัย
พ.ต.อ. สายพนัธ์ จนัทะกล ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ฆอ้งชัย
พ.ต.ท. ศักดิโชติ  ประสานเกษม ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ฆอ้งชัย
พ.ต.ท. พลวฒัน์ อดัโดดดร ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ฆอ้งชัย
พ.ต.ท. เพิม่พนู ทองค า ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ฆอ้งชัย
ร.ต.อ. สยาม  พลอาจทัน ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ฆอ้งชัย
ร.ต.ท. ณรงค์  วงัเสนา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ฆอ้งชัย
ร.ต.ท. สามารถ  จบัเทียน ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ฆอ้งชัย
ร.ต.ท. ปรีชา  ดีสวนโคก ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ฆอ้งชัย
ร.ต.ท. พทิักษ์  บุญเสริฐ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ฆอ้งชัย
ร.ต.ท. ปราโมทย ์ คิมหนัต์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ฆอ้งชัย
ร.ต.ท. ผดุงศิลป์  พสัดร ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ฆอ้งชัย
ร.ต.ท. สุบิน ขนัโอฬาร ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ฆอ้งชัย
ร.ต.ท. สุดทีรั่ก   ญาณกาย ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ฆอ้งชัย
ร.ต.ต. ประสิทธิ์ บุระสิทธิ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ฆอ้งชัย
ร.ต.ต. อารีย ์ พชืหมอ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ฆอ้งชัย
ร.ต.ต. ทองบุ โคระน า ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ฆอ้งชัย
ร.ต.ต. วรีะพนัธุ์ นระแสน ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ฆอ้งชัย
ร.ต.ต. เฉลิม  พนัคุมเกา่ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ฆอ้งชัย
ร.ต.ต. สมศักด์ิ เพยีช านิ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ฆอ้งชัย
ด.ต. ประสิทธิ์  ศรีกลุ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ฆอ้งชัย
ด.ต. วชัรินทร์   ดอนเมือง ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ฆอ้งชัย
ด.ต. สวาท ภงูามดาว ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ฆอ้งชัย
ด.ต. อดุลย ์ โนนเวยีงแก ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ฆอ้งชัย
ด.ต. ไพบูรณ์  เขตวจิารย์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ฆอ้งชัย
ด.ต. สละ  จติราช ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ฆอ้งชัย
ด.ต. วรีพงษ์ ภแูต้มนิล ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ฆอ้งชัย
ด.ต. ปัญญา ภเูดช ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ฆอ้งชัย
ด.ต. สายญั นาสมบัติ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ฆอ้งชัย
ด.ต. ชิณพฒัน์  ศรีสุยิ่ง ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ฆอ้งชัย
ด.ต. ไววฒิุ ศิริเมือง ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ฆอ้งชัย
ด.ต. .สมศักด์ิ  ชาบัวน้อย ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ฆอ้งชัย
ด.ต. อดุลย ์ ค าควร ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ฆอ้งชัย
ด.ต. สุริยนัต์  อาจพลทัน ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ฆอ้งชัย
ด.ต. วรัิตน์  ค าทอง ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ฆอ้งชัย
ด.ต. เมืองมล  ชัยเพชร ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ฆอ้งชัย
ด.ต. นิคม  มะลี ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ฆอ้งชัย
ด.ต. สาคร   คูหาวลั ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ฆอ้งชัย
ด.ต. ณรงค์ฤทธิ์ มาลุน ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ฆอ้งชัย
ด.ต. .ณัฐพล  กายากลุ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ฆอ้งชัย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สลัก  ภสู ารอง ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ฆอ้งชัย
ด.ต. สมทบ  ทะนิน ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ฆอ้งชัย
ด.ต. สมาน  สตาสิทธิ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ฆอ้งชัย
ด.ต. นคร  ทวบิุตร ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ฆอ้งชัย
ด.ต. จ ารัส  ชนะบูรณ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ฆอ้งชัย
ด.ต. นิคม  รัตน์สวนจติร ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ฆอ้งชัย
ด.ต. พรมมา  ลมงาม ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ฆอ้งชัย
ด.ต. ณรงค์  นันทเพชร ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ฆอ้งชัย
ด.ต. อาวธุ  อน้พรหม ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ฆอ้งชัย
ด.ต. สมบัติ อนุสนธิ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ฆอ้งชัย
ด.ต. ประทีป ภจูอมจติร ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ฆอ้งชัย
จ.ส.ต. สุวทิย ์ รัตน์วชิัย ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ฆอ้งชัย
ส.ต.อ. ชาญชัย ไชยพรม ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ฆอ้งชัย
พ.ต.ท. สยาม  จติรเพยีร ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ฆอ้งชัย
ร.ต.ท.หญิง  สิรภทัร วจิติรขะจี ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ฆอ้งชัย
พ.ต.ท. ชูชาติ ด้วงค าจนัทร์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.แซงบาดาล
พ.ต.ท. นิกลู จนัทร์หอม ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.แซงบาดาล
ร.ต.อ. บัญชา ใสจงู ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.แซงบาดาล
ร.ต.ท. วศิิษฐ์ ศรีจนัทร์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.แซงบาดาล
ร.ต.ท. ชรินทร์ อุ่นศิริ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.แซงบาดาล
ร.ต.ท. สุขค า สุวรรณรังษี ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.แซงบาดาล
ร.ต.ท. สมหมาย ระวาสศรี ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.แซงบาดาล
ร.ต.ท. เกรียงไกร ธงเสนา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.แซงบาดาล
ร.ต.ท. แสงจนัทร์ ขจรภพ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.แซงบาดาล
ร.ต.ท. ศักด์ิดา บุตรวงั ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.แซงบาดาล
ร.ต.ท. ถาวร สีจนัทร์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.แซงบาดาล
ร.ต.ท. ไพบูล ภชูัยแสง ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.แซงบาดาล
ร.ต.ต. วจิติร ชัยปัญญา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.แซงบาดาล
ด.ต. สมศักด์ิ งามเสริฐ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.แซงบาดาล
ด.ต. สุริ มหพินัธ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.แซงบาดาล
ด.ต. สัมพนัธ์ อตุเสนา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.แซงบาดาล
ด.ต. ธนวฒัน์ สวา่งสุข ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.แซงบาดาล
ด.ต. มังกร ทวยจนัทร์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.แซงบาดาล
ด.ต. เรืองศิลป์ แสนพาน ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.แซงบาดาล
ด.ต. กนัภยั เทพศรีหะ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.แซงบาดาล
ด.ต. ลิเต้ิล ทาพลขนัธ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.แซงบาดาล
ด.ต. ณรงค์ จนัทวชิัย ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.แซงบาดาล
ด.ต. ฤกษ์ สุนันทิพย์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.แซงบาดาล
ด.ต. อภรัิกษ์ กั้วมาลา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.แซงบาดาล
ด.ต. อ าพล นาใจรีบ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.แซงบาดาล



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. วรีะยทุธ จติรพงษ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.แซงบาดาล
ด.ต. วทิยา นาใจรีบ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.แซงบาดาล
ด.ต. กติติพงษ์ องิเอนุ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.แซงบาดาล
ด.ต. สายนัต์ จนัทร์สะอาด ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.แซงบาดาล
ด.ต. ประยรู กจิชมภู ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.แซงบาดาล
ด.ต. พลศักด์ิ ศรีพอ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.แซงบาดาล
ด.ต. นิวฒั วสัิย ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.แซงบาดาล
ด.ต. สมชาย ใจศิริ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.แซงบาดาล
ด.ต. ชรินทร์ งามละมัย ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.แซงบาดาล
พ.ต.อ. ธนเดช ตันติอาภา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ดอนจาน
พ.ต.ท. บพติร พรมโยธา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ดอนจาน
พ.ต.ท. ประทีป ปัญโญวฒัน์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ดอนจาน
พ.ต.ท. ปรีชา แป้นออ้ย ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ดอนจาน
พ.ต.ต. กติติพฒัน์ เฉดิเกยีรติ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ดอนจาน
พ.ต.ต. อนุชิต มุง่สูงเนิน ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ดอนจาน
ร.ต.อ. กฤษฏากรณ์ ศรีสมชัย ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ดอนจาน
ร.ต.อ. เวชแกว้ พรหมจนัทร์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ดอนจาน
ร.ต.ท. สุดสาคร พนัธะไชย ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ดอนจาน
ร.ต.ท. ปิยพล อนันต์เอื้อ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ดอนจาน
ร.ต.ท. สุนทร พรรณขาม ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ดอนจาน
ร.ต.ท. สุธรรม มาตรา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ดอนจาน
ร.ต.ท. สุวทิย์ ภตูะวนั ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ดอนจาน
ร.ต.ท. ฉลาด ภอูิ่นออ้ย ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ดอนจาน
ร.ต.ท. วมิล อนิทะคม ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ดอนจาน
ร.ต.ท. สมจติ พกิลุสอาด ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ดอนจาน
ร.ต.ต. บรรเทา หนัประดิษฐ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ดอนจาน
ร.ต.ต. สงวนวงศ์ หงษา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ดอนจาน
ด.ต. ไชยา เหล่าไทย ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ดอนจาน
ด.ต. บุญส่ง ภกูาบไส ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ดอนจาน
ด.ต. ศุภชัย จ าเริญกลุ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ดอนจาน
ด.ต. ชินสิทธิ์ นาทันตรอง ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ดอนจาน
ด.ต. สุรศักด์ิ รัตนมงคล ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ดอนจาน
ด.ต. ไพวรรณ์ ภยูาว ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ดอนจาน
ด.ต. มนต์เทียร ทองอด ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ดอนจาน
ด.ต. เฉลิมเดช พรหมหาลา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ดอนจาน
ด.ต. มนูญ ทะวะระ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ดอนจาน
ด.ต. สุรเชษฐ์ เนียมบุญ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ดอนจาน
ด.ต. ภากร สาระชู ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ดอนจาน
ด.ต. กฤษณพงศ์ วงศ์ธรรม ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ดอนจาน
ด.ต. สุวทิย์ ศรีปัจฉมิ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ดอนจาน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. อาทิตย์ พนัธุ์สุวรรณ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ดอนจาน
ด.ต. บุญชัย ศรีสร้อย ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ดอนจาน
ด.ต. อนุชา นามมุงคุณ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ดอนจาน
ด.ต. เสน่ห์ สุริฉาย ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ดอนจาน
ด.ต. นพดล โยธาฤทธิ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ดอนจาน
ด.ต. ภริมย์ พลสูงเนิน ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ดอนจาน
ด.ต. ธวฒัน์ชัย ธานี ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ดอนจาน
ด.ต. มนต์ชัย เจริญราษฏร์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ดอนจาน
ด.ต. โกวทิ นาฮ้อยทอง ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ดอนจาน
ด.ต. มงคล ยนต์ชัย ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ดอนจาน
ด.ต. อดิศักด์ิ หมัน่สร้าง ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ดอนจาน
ด.ต. จรรยา โพธิ์ศรีขาม ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ดอนจาน
ด.ต. สมเกยีรติ ภอูาบทอง ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ดอนจาน
ด.ต. ประจกัษ์ ภอูทุา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ดอนจาน
ด.ต. สมยศ สุราช ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ดอนจาน
ด.ต. สงวนวงศ์ ชื่นนิรันดร์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ดอนจาน
ด.ต. ประริวฒัน์ โพธสิวสัด์ิ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ดอนจาน
ด.ต. สมคิด นามมงคุณ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ดอนจาน
ด.ต. กนกพล นาทันริ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ดอนจาน
ด.ต. ชาญณรงค์ คงแสนค า ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ดอนจาน
ด.ต. ธาตรี น้อยชื่น ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ดอนจาน
ด.ต. สรอรรถ อรรถวลัิย ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ดอนจาน
ด.ต. สุริยะ ฤทธิ์ประดิษฐ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ดอนจาน
จ.ส.ต. สามารถ ภาคพะชัย ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ดอนจาน
ร.ต.ต.หญิง ศิริพร ธรรมเจริญ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ดอนจาน
พ.ต.ท. เชิด ผลเรือง ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นากงุ
พ.ต.ท. สุริยศักด์ิ ศิริภกัด์ิ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นากงุ
พ.ต.ท. สรายทุธ ธงสวสัด์ิ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นากงุ
พ.ต.ต. บรรลือ ภฉูายา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นากงุ
ร.ต.อ. เนติรักษ์ แสนบุดดา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นากงุ
ร.ต.ท. เรวฒั สีหานู ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นากงุ
ร.ต.ท. พสิษฐ์ โพธิ์หล้า ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นากงุ
ร.ต.ท. สุวทิย์ ไชยสถติย์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นากงุ
ร.ต.ท. ชัยณรงค์ ภสีูเขยีว ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นากงุ
ร.ต.ท. กติติพงษ์ เทีย่งกระโทก ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นากงุ
ร.ต.ท. ส าราญ บุญบุตรตะ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นากงุ
ร.ต.ต. สมศักด์ิ จนัทร์ศรีราช ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นากงุ
ร.ต.ต. กติติพงษ์ ภสูง่า ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นากงุ
ร.ต.ต. เรืองวทิย์ บรรหาร ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นากงุ
ด.ต. ประจติ โยธาฤทธิ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นากงุ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ณะวฒิุ ภปูุย ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นากงุ
ด.ต. พรไชย แกน่นาค า ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นากงุ
ด.ต. ณัฐวฒิุ พรมนิล ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นากงุ
ด.ต. วรีวฒัน์ ไร่บูรณ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นากงุ
ด.ต. วรีะพงศ์ พนัธุ์กลุ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นากงุ
ด.ต. พงษ์ศักด์ิ แซงราชา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นากงุ
ด.ต. สมเพชร ศรปัญญา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นากงุ
ด.ต. สมยศ ฤทธิ์ทรงเมือง ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นากงุ
ด.ต. จริาวฒิุ ภเูงินงาม ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นากงุ
ด.ต. ค าสัญญา วงไชยา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นากงุ
ด.ต. วทิยา อรุณไพร ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นากงุ
ด.ต. ปริญญา ยิ่งยนื ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นากงุ
ด.ต. ฤายศ รัตน์ตะบุดตา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นากงุ
ด.ต. กมัปนาท ไชยทองศรี ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นากงุ
ด.ต. สมจติร สืบมา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นากงุ
ด.ต. จกัรเพชร ภสูงวน ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นากงุ
ด.ต. อภชิาติ มาตรา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นากงุ
ด.ต. สุพจน์ ภผิูวแกว้ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นากงุ
ด.ต. ธนาวฒิุ บุษดี ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นากงุ
จ.ส.ต. รัตนชัย ถิ่นแกว้ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นากงุ
พ.ต.อ. กรองพลล์ สาราษฎร์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นาคู
พ.ต.ท. ประเสริฐศักด์ิ  ฝอยกลาง ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นาคู
พ.ต.ท. สมศักด์ิ หลาวมา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นาคู
พ.ต.ท. จริเดช ทองทัศนียพ์ร ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นาคู
พ.ต.ท. ศิริศักด์ิ  ศิริพฒันชัยกลุ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นาคู
ร.ต.อ. ประชิต ศรีเมือง ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นาคู
ร.ต.อ. เด่นชัย แกว้นิสสัย ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นาคู
ร.ต.อ. ณัฐพงศ์  วรรณทอง ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นาคู
ร.ต.ท. ภาวะดี   โคตรพฒัน์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นาคู
ร.ต.ท. สิทธิ์ ประเสริฐสังข์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นาคู
ร.ต.ท. สีเพชร วจสิีงห์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นาคู
ร.ต.ท. เฉกรัตน์  สุริสาร ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นาคู
ร.ต.ท. สมศักด์ิ   จนัทะลา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นาคู
ร.ต.ต. สรรเสริญ ทิพยสิ์งห์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นาคู
ร.ต.ต. ทวสิีทธิ์   เพง็ลุน ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นาคู
ด.ต. พงษ์ศักด์ิ   นวลบัตร ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นาคู
ด.ต. ถนอมศักด์ิ   อทุรักษ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นาคู
ด.ต. โชคชัย  มะโนขนัธ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นาคู
ด.ต. เศรษฐศักด์ิ     เรืองนุช ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นาคู
ด.ต. พรชัย  เหลือผล ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นาคู



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. มีศิลป์  ญาษาชัย ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นาคู
ด.ต. ณรงค์ฤทธิ์  ศรีล าไพ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นาคู
ด.ต. กติติ  โพธสิม ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นาคู
ด.ต. นัฐกรณ์    ลับภู ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นาคู
ด.ต. ธ ารงศักด์ิ เพชรวชิิต ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นาคู
ด.ต. สุพร พลเยี่ยม ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นาคู
ด.ต. สุขสันติ     อทุโท ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นาคู
ด.ต. วรสิทธิ์  โชติพบิูลย์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นาคู
ด.ต. เรืองฤทธิ์ โพธิ์มูล ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นาคู
ด.ต. กฤศณวฒัน์   บุษมงคล ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นาคู
ด.ต. เสริมชาติ  แกมนิล ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นาคู
ด.ต. สมศักด์ิ    มีธรรม ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นาคู
ด.ต. อคัธชิัญ  เผือกพนัธ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นาคู
ด.ต. พนัศักด์ิ   พนัธคุ้์มเกา่ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นาคู
ด.ต. บัญนิตย ์ ชราโรจ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นาคู
ด.ต. ทวศัีกด์ิ  แสนสุมา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นาคู
ด.ต. สิทธพิร วรรณทอง ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นาคู
ด.ต. ปัญญา    ไกรสูนย์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นาคู
ด.ต. สุขสันต์  วชิาหา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นาคู
ด.ต. บุญสี จติมงคล ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นาคู
ส.ต.ต. ศราวธุ ทองเจริญ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นาคู
พ.ต.อ. วรีสันธ์ สมใจ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นามน
พ.ต.ท. เกษมสุข สวสัดี ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นามน
พ.ต.ท. กฤษดา ขนัโสดา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นามน
พ.ต.ท. อดุร นามเจริญ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นามน
พ.ต.ท. ประนอม เขตประทุม ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นามน
ร.ต.ท. อนิทอน แยม้ไสย ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นามน
ร.ต.ท. บัญชา นาชัยฤทธิ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นามน
ร.ต.ท. จติภาคิน พนัธุ์เชื้อ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นามน
ร.ต.ท. ธรีภากร นาไชย ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นามน
ร.ต.ท. สุเทพ ปทุมเพชร ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นามน
ร.ต.ท. เทพรังสรรค์ แสงเชื้อพอ่ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นามน
ร.ต.ท. เทิด พรหมพนัธใ์จ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นามน
ร.ต.ท. สมศักด์ิ ฟอ้งเสียง ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นามน
ร.ต.ท. ประสาท บุญเจริญ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นามน
ร.ต.ท. นที คุณทะวงษ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นามน
ด.ต. วาสนา บุรีรัตน์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นามน
ด.ต. สีอนนท์ หาหลัก ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นามน
ด.ต. เรืองฤทธิ์ โคตรพฒัน์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นามน
ด.ต. บุญเรือง ภสูมนึก ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นามน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. อโณทัย วชิัยโย ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นามน
ด.ต. อนันต์ ค าจนัดี ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นามน
ด.ต. ประจกัร์ ขจรโมทย์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นามน
ด.ต. กล้า จนับุตรราช ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นามน
ด.ต. จรีศักด์ิ โคตรชมภู ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นามน
ด.ต. ไมตรี เวยีงอนิทร์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นามน
ด.ต. ช านาญ จ าปานิล ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นามน
ด.ต. สุขสันต์ จ าปาออ่น ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นามน
ด.ต. ระพลิ ไกยบุตร ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นามน
ด.ต. อภโิชค ก าทองดี ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นามน
ด.ต. วริะพงษ์ วเิศษชู ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นามน
ด.ต. ใจสิงห์ พลอยวเิลิศ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นามน
ด.ต. ขวญัชัย เกล้ียงเกลา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นามน
ด.ต. สัวสัด์ิ มุลชาติ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นามน
ด.ต. โกวทิย์ อุ่นสิม ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นามน
ด.ต. อาคม นาเสริฐ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นามน
ด.ต. นิยม ใจหมัน่ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นามน
ด.ต. อษัฎายธุ เรืองแสง ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นามน
ด.ต. เมธี พลิาแดง ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นามน
ด.ต. สินทบูรณ์ เสาวตัร์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นามน
ด.ต. ชาติชาย ศรีฐาน ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นามน
ด.ต. สัญญา หสัพมิพ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นามน
ด.ต. บุญมี สุขเกษม ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นามน
ด.ต. พงษ์พนัธุ์ พรชัย ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นามน
ด.ต. กฤษณ์ ไพศาล ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นามน
ด.ต. มงคล ดอนประทุม ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นามน
ส.ต.อ. ชิตพล ปะเสระกงั ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นามน
ส.ต.ต. พงศธร สลางสิงห์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นามน
ส.ต.ต. นนทยา เรืองรัตน์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นามน
ส.ต.อ.หญิง ทัศนีวลัย์ สันโดษ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.นามน
พ.ต.ท. เทอดทูล สร้อยสุขพาพนัธ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.โนนสูง
พ.ต.ท. ถวลิ กลุนาฝาย ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.โนนสูง
พ.ต.ท. ทรงศักด์ิ เกกาค า ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.โนนสูง
พ.ต.ต. ครรชิต บุง่อทุุม ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.โนนสูง
ร.ต.อ. เอกชัย บุตรวงษ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.โนนสูง
ร.ต.ท. อดิศักด์ิ บุญไชยโย ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.โนนสูง
ร.ต.ท. วรีะ ม่วงมุลตรี ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.โนนสูง
ร.ต.ท. ปิยะศักด์ิ ศรีชมภู ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.โนนสูง
ร.ต.ท. วฑูิรย์ พรมมี ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.โนนสูง
ร.ต.ท. บุญเล้ียง ภผู่านแกว้ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.โนนสูง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. วชิาญ มูลเทียนทอง ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.โนนสูง
ร.ต.ท. สนิท ภยูางดี ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.โนนสูง
ร.ต.ต. ไพวลัย์ บุระค า ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.โนนสูง
ร.ต.ต. เตย วฒิูสาร ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.โนนสูง
ร.ต.ต. สนัน่ ภสีูโสม ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.โนนสูง
ด.ต. สุธี ไปหนี้ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.โนนสูง
ด.ต. พฒันา คุณศรี ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.โนนสูง
ด.ต. สิริสวสัด์ิ กองกล่ิน ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.โนนสูง
ด.ต. สงวนศักด์ิ ค าวงษ์พลู ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.โนนสูง
ด.ต. จนัดา พลเสนา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.โนนสูง
ด.ต. ยทุธกร ภเูด่นผา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.โนนสูง
ด.ต. มีชัย วงษ์รักษา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.โนนสูง
ด.ต. นิมิตร         นนทะบูรณ์  ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.โนนสูง
ด.ต. ศุภชัย บุญค านึง ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.โนนสูง
ด.ต. พงษ์ศักด์ิ เหล่ามูล ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.โนนสูง
ด.ต. พรพนม พณิพงษ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.โนนสูง
ด.ต. อนวชั ภหูวัตลาด ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.โนนสูง
ด.ต. ประกฤษฏิ์ ทองโม้ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.โนนสูง
ด.ต. สมพร โพธิ์ศรี ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.โนนสูง
ด.ต. ฉตัรชัย กิ่งพลอยเดิม ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.โนนสูง
ด.ต. เสฏฐวฒิุ ศรีกตุา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.โนนสูง
ด.ต. วนิิจ ภเูงิน ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.โนนสูง
ด.ต. พงษ์วริษฐ์ ปัดถามา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.โนนสูง
ด.ต. ธนวนัต์ ทองเสน ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.โนนสูง
ด.ต. วรีะพงษ์ ภชูมชื่น ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.โนนสูง
ด.ต. ปิยะพล ไชยภา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.โนนสูง
จ.ส.ต. สมภพ ลีลาพนัธศิิษย์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.โนนสูง
ส.ต.ต. มนศักด์ิ ศรีดาราช ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.โนนสูง
ส.ต.ต. สิทธศัิกด์ิ เวชสูงเนิน ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.โนนสูง
ส.ต.อ.หญิง ศิริวราพร โฆษา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.โนนสูง
พ.ต.ท. ธรรมนูญ นาคแท้ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.บ้านหนองเม็ก
ร.ต.อ. สมทรง เวยีงปฏิ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.บ้านหนองเม็ก
ร.ต.ท. ศุภชัย ทบราช ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.บ้านหนองเม็ก
ร.ต.ท. อเนก วานิชสุจติ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.บ้านหนองเม็ก
ร.ต.ท. พกิลุ ทุมแกว้ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.บ้านหนองเม็ก
ร.ต.ท. วโิรจน์ มะลิขจร ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.บ้านหนองเม็ก
ร.ต.ท. บุญเด็จ เหนือคูเมือง ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.บ้านหนองเม็ก
ร.ต.ท. ทรงชัย สนัน่เอื้อ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.บ้านหนองเม็ก
ร.ต.ท. บัวแกว้ บัวโฮม ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.บ้านหนองเม็ก
ร.ต.ท. ธฤต แสบงบาล ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.บ้านหนองเม็ก



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ธราธปิ วจิารณ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.บ้านหนองเม็ก
ร.ต.ต. เมธา ปัญญา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.บ้านหนองเม็ก
ร.ต.ต. วรวฒิุ ภกูณัหา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.บ้านหนองเม็ก
ร.ต.ต. สุรสิฐ สุดแกว้ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.บ้านหนองเม็ก
ด.ต. ราชวฒัน์ แสงนิกลุ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.บ้านหนองเม็ก
ด.ต. ทองพลู วรรณสา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.บ้านหนองเม็ก
ด.ต. ศรประสิทธิ์ แกว้กอ่ง ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.บ้านหนองเม็ก
ด.ต. สุวทิย์ บุง่อทุุม ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.บ้านหนองเม็ก
ด.ต. อภเิชษฐ ชิณโสม ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.บ้านหนองเม็ก
พ.ต.อ. สงกรานต์ ใจเยน็ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
พ.ต.อ. พศินดิลก ด่านแกว้ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
พ.ต.ท. บุญเทียน พดุสีเสน ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
พ.ต.ท. ฑฤกร สอนวงษ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
พ.ต.ท. สุนันท์ สร้อยสุด ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
พ.ต.ท. ลังสันต์ ประค า ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
พ.ต.ท. สุเทพ ภกูณัหา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
พ.ต.ท. ทรงศักดา สิริโชคชัยวรกลุ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
พ.ต.ต. ทินกร ชนะบ ารุง ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
พ.ต.ต. ประชาชาติ ใจคง ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
พ.ต.ต. อดุร หนูค า ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
พ.ต.ต. ชูชาติ อทุธสิินธ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ร.ต.อ. ทวศัีกด์ิ จนัทร์เรือง ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ร.ต.อ. ธนกาญจน์ พระสุมาตย์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ร.ต.อ. ธนสิทธิ์ นาสมตรอง ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ร.ต.อ. กติติชน สนิทเชื้อ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ร.ต.อ. รัศมี ศรีวจิารย์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ร.ต.อ. ธรีภาพ ภขูนัซ้าย ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ร.ต.อ. พงษ์ศักด์ิ อารียเ์อื้อ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ร.ต.อ. พทิักษ์ชาติ จ าปานิล ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ร.ต.ท. สมพร ดอนหวับ่อ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ร.ต.ท. สมเพชร จี้กระโทก ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ร.ต.ท. อารมณ์ เจริญสรรพ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ร.ต.ท. ฉตัรชัย เหน็สมัคร ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ร.ต.ท. นพเกล้า ใหม่คามิ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ร.ต.ท. ปรีดี ภษูาจารย์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ร.ต.ท. สมทรง มิง่ขวญั ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ร.ต.ท. ทรงศักด์ิ วทิักษบุตร ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ร.ต.ท. สุวทิย์ สินธชุัย ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ร.ต.ท. เฉลิม จติบรรจง ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ร.ต.ท. ภพชัย มาตร ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. วฒิุชัย คงไมตรี ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ร.ต.ท. อทุิศ ศรีเคน ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ร.ต.ท. สุเทพ แหล่งสนาม ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ร.ต.ท. บุญญฤทธิ์ วงัหอม ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ร.ต.ท. นพวทิย์ ภนู้ าใส ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ร.ต.ท. ทินกร วงษ์ปัญญา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ร.ต.ท. บุญมา ไกรเพชร ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ร.ต.ท. สรณ์สรัณ ศรีชมพู ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ร.ต.ท. สมชัย ปัจจาเณย์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ร.ต.ท. สกลุไทย แกว้ภา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ร.ต.ท. ร าพล พนิิจงาม ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ร.ต.ต. พงษ์ศักด์ิ ดวงหนูใจ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ร.ต.ต. วฒิุพงษ์ นามวเิศษ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ร.ต.ต. ค าสิงห์ ค าแสน ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ร.ต.ต. วชิัย ป้องหาญชัย ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ร.ต.ต. ชัยชนะ แกว้สุพรรณ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ร.ต.ต. บุญชิต ฤทธิ์วงศ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ร.ต.ต. ค ารณ อนิถา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ร.ต.ต. ค าพนั ภารไสว ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ร.ต.ต. ธนิต มีชาญเชียว ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ร.ต.ต. สงวน จ านงค์ศรี ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ร.ต.ต. ไพรฑูรย์ สาทา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ร.ต.ต. สมเพช็ร นันบุรมย์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ด.ต. ก าชัย ภผูาลัย ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ด.ต. ภมูิวรินทร์ อนัทับ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ด.ต. บวรวฒิุ ปรีแผ้ว ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ด.ต. ประหยดั แพงสุทโธ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ด.ต. ลือชัย ไกรสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ด.ต. นิวฒัน์ ศรีแสนยงค์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ด.ต. สุวทิย์ ศักด์ิแสน ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ด.ต. สมพงษ์ ภทูองกิ่ง ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ด.ต. กฤษฎก์วนิ ผาสุก ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ด.ต. เกยีรติกร สาระบิล ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ด.ต. โกเศศ แสงสะเดาะ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ด.ต. ถนอมศักด์ิ อาจเดช ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ด.ต. คมสัน ไชยสา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ด.ต. จริภาส ถิ่นวาสนา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ด.ต. เฉพาะ วงวเิศษ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ด.ต. ชัยธวชั ชารีรักษ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ด.ต. ชูชาติ สารรัตน์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ธงทอง ภทูองอบู ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ด.ต. ธรีพงษ์ จนันุวงษ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ด.ต. ภทัรโรจน์ วลัลิกลุ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ด.ต. มงคล แสงชมภู ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ด.ต. มิตรสันต์ เทือกภเูขยีว ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ด.ต. ศักด์ิดา ผดุงสมัย ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ด.ต. สงกรานต์ แสนกนัยา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ด.ต. สมหมาย บุระค า ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ด.ต. สิงโต แสนกนัยา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ด.ต. อนุชิต ไชยหอม ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ด.ต. ประทวน จงหมัน่ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ด.ต. ณวพล จนัทะแสน ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ด.ต. ณัฐพงษ์ บัวพจิติร ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ด.ต. ถาวร มาตรา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ด.ต. ชูชาติ พลเทียน ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ด.ต. ทรงพล ปัญญามี ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ด.ต. ทรงสิทธิ์ พณิพงษ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ด.ต. ทักษิณ รัตนจนัทร์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ด.ต. บพธิ วรรณจกัร ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ด.ต. เดชา ถิ่นกะไสย์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ด.ต. อนันต์ ภสุูข ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ด.ต. บรรชา การรัศมี ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ด.ต. ทินกร ภผูาธรรม ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ด.ต. ทัตเทพ วชิัยโย ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ด.ต. ธรีะพนัธ์ ภปูัญญา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ด.ต. บูญเกื้อ ภสีูเขยีว ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ด.ต. นภดล ภารสงวน ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ด.ต. น้อม ศรีสุริ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ด.ต. นาวนิ พนัธโ์ภคา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ด.ต. นิกรณ์ แกว้ประเสริฐ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ด.ต. ประสิทธิ์ ภยูอดเมฆ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ด.ต. ประหยดั เดยะดี ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ด.ต. ปรีชา แกว้ค า ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ด.ต. ธนพล นาสมตรอง ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ด.ต. ปรีชา ภกูา้นกอ่ง ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ด.ต. พนมไพร ทับสี ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ด.ต. พทิยา บรรดิษฐ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ด.ต. พนูศักด์ิ ราชพลแสน ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ด.ต. พบิูรณ์ นาสมตรอง ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ด.ต. ภทัรพงษ์ นามทอง ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ไพรวลัย์ พฒุทอง ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ด.ต. ภากร ตามวสัิย ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ด.ต. มณี ปรีเลขา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ด.ต. มณีศักด์ิ จ าปาแถม ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ด.ต. เมธา กาญจนพนัธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ด.ต. ยทุธพงษ์ วงศ์มาลัย ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ด.ต. รัฏฐกรณ์ จงเรืองศรี ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ด.ต. วชิัย วฒิุสาร ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ด.ต. วชิัย ภารประดับ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ด.ต. วเิชียร จมุพลน้อย ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ด.ต. วรีะยทุธ วชิัยโย ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ด.ต. นุกลู ภทูองหล่อ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ด.ต. วฒิุ ภอูวด ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ด.ต. ศราวธุ ผาสุก ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ด.ต. ศรีไทย พนัธุ์แสงจติต์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ด.ต. ศักด์ิศรี สุขภสิาร ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ด.ต. ศิริพล บุญสิงห์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ด.ต. สมจติร ภเูล่ียมค า ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ด.ต. สุทธนิัน โนนทิง ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ด.ต. สุนิเชษฐ์ นนทภา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ด.ต. สุพจน์ ค าชนะ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ด.ต. สุวฒัน์ รัตนวชิัย ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ด.ต. เสถยีร มาตอ าพร ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ด.ต. สิทธศัิกด์ิ อรรคบุตร ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ด.ต. สาวะฤทธิ์ หมัน่ผดุง ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ด.ต. เสน่ห์ อตัไพบูลย์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ด.ต. อ านาจ ชมพู ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ด.ต. อศุเรน ฤทธิ์สวา่ง ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ด.ต. ธนะศักด์ิ พลไกรษร ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
จ.ส.ต. เศรษฐศักด์ิ มาตสะอาด ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
จ.ส.ต. สมบูรณ์ พละเดช ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
จ.ส.ต. คมจรัส กาญจนารี ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
จ.ส.ต. สมัคร วรรณพราหมณ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
จ.ส.ต. ณัชณนนท์ คงใหม่ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ส.ต.อ. ชัยยนั จติเมตตา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ส.ต.อ. ณัฐศิวชั นาใจคง ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ส.ต.อ. ธรีะพงษ์ วนัสา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ส.ต.อ. ธนวฒัน์ ภทูองเงิน ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ส.ต.อ. พชิิตชัย ภผูาสุก ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์
ร.ต.ท.หญิง กาญจนา เปกาลี ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.อ. ชัยพร พงษ์ศักด์ิ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ยางตลาด
พ.ต.อ. สุรัตน์ จนัทศิลป์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ยางตลาด
พ.ต.ท. ศักดินันท์ มูลมณี ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ยางตลาด
พ.ต.ท. อนุวตัร แกว้จนัทา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ยางตลาด
พ.ต.ท. สมพงษ์ โพธิ์ทอง ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ยางตลาด
พ.ต.ท. ปฏวิติั ประวเิศษ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ยางตลาด
พ.ต.ต. ภาณุพนัธุ์ บุญเพง็ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ยางตลาด
พ.ต.ต. สุภรณ์ กจิชมภู ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ยางตลาด
ร.ต.อ. โกวติ วงษาวตัร ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ยางตลาด
ร.ต.อ. วภิาช สุระอดุร ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ยางตลาด
ร.ต.ท. ธนรัช ขนัธวธุ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ยางตลาด
ร.ต.ท. ธรีะชัย ภเูกดิพมิพ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ยางตลาด
ร.ต.ท. เริงศักด์ิ แกว้เสน่หใ์น ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ยางตลาด
ร.ต.ท. สมนึก กลุวงศ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ยางตลาด
ร.ต.ท. สุวชัชัย เหล่าไชย ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ยางตลาด
ร.ต.ท. แดนชัย ชัยเจริญ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ยางตลาด
ร.ต.ท. ณฐกร เหล่าพาชี ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ยางตลาด
ร.ต.ท. ณัฏฐพล จโนภาส ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ยางตลาด
ร.ต.ท. ทินกร     ภกูาบขาว ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ยางตลาด
ร.ต.ท. นิวฒัน์ เครือบุดดา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ยางตลาด
ร.ต.ท. ประภวษิณ์ุ พลจร ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ยางตลาด
ร.ต.ท. วฒันะ      ภวภตูานนท์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ยางตลาด
ร.ต.ท. ศรีไสว      ภเูพง็ใจ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ยางตลาด
ร.ต.ท. สุภรัช        สมภาร ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ยางตลาด
ร.ต.ท. ทองใบ ภตูาลพบ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ยางตลาด
ร.ต.ท. สมฤทธิ์ เงาศรี ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ยางตลาด
ร.ต.ต. คมสันต์    พรหมมากลุ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ยางตลาด
ร.ต.ต. เจษฎาพร โพธิ์เกดิ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ยางตลาด
ร.ต.ต. เทพประธาน ไชยทองยศ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ยางตลาด
ร.ต.ต. ปรีชา        ภบูรรทัด ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ยางตลาด
ร.ต.ต. ศักด์ิศรี    ภวูาดสาย ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ยางตลาด
ร.ต.ต. ณรงค์       สัมพนัธพ์งษ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ยางตลาด
ร.ต.ต. อทุัย         ยคุะลัง ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ยางตลาด
ด.ต. โกศล ผจงศิลป์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ยางตลาด
ด.ต. ขจรยศ ศรีมะโรง ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ยางตลาด
ด.ต. คมสันต์    ภคูงน้ า ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ยางตลาด
ด.ต. จงรักษ์ วชิาชัย ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ยางตลาด
ด.ต. จ ารัส โคตะวนินท์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ยางตลาด
ด.ต. จ าลอง     ยนต์ชัย ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ยางตลาด
ด.ต. ฉตัรรพี ซ่ือตรง ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ยางตลาด



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ชัยนคร แสนดาหมืน่ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ยางตลาด
ด.ต. ชุมพล ภแูม่น้ า ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ยางตลาด
ด.ต. ณรงค์       ภภูกัด์ิ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ยางตลาด
ด.ต. ทรงศักด์ิ หล่อแท้ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ยางตลาด
ด.ต. ธงชัย ศรีหามาตร์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ยางตลาด
ด.ต. ธงชัย       มูลรัตน์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ยางตลาด
ด.ต. นนทนันท์ กลุศรี ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ยางตลาด
ด.ต. นฤทธิ์ สุวรรณชมภู ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ยางตลาด
ด.ต. นาค ภใูบบัว ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ยางตลาด
ด.ต. นิพนธ ์          จนัโทภาส ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ยางตลาด
ด.ต. นุกลู วรรณสิทธิ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ยางตลาด
ด.ต. บรรลือ           ภปูา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ยางตลาด
ด.ต. บัณฑิต อทุัยจอม ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ยางตลาด
ด.ต. บุญเชิด ไชยแสนทา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ยางตลาด
ด.ต. บุญถนอม   จ านงค์บุญ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ยางตลาด
ด.ต. ประจวบ ภเูนตร ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ยางตลาด
ด.ต. ประวทิย์ ภกูิ่งดาว ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ยางตลาด
ด.ต. ประสิทธิ์ พมิพโ์สม ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ยางตลาด
ด.ต. ประเสริฐ   ปนิสอน ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ยางตลาด
ด.ต. ปรีชา ชะนะบุญ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ยางตลาด
ด.ต. ปรีชา       แกว้มูลเมือง ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ยางตลาด
ด.ต. พเิชษฐ          มะลิงาม ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ยางตลาด
ด.ต. พรีพนธ ์      อดุรสงค์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ยางตลาด
ด.ต. พรีะพงษ์ กางโหลน ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ยางตลาด
ด.ต. ภมูิใจ พลต้ือ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ยางตลาด
ด.ต. มนัส นนทะน า ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ยางตลาด
ด.ต. มานิตย ์   โพธิ์สก ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ยางตลาด
ด.ต. มีเดช ภวูาดสาย ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ยางตลาด
ด.ต. ยทุธศาสตร์  ภหูวัดอน ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ยางตลาด
ด.ต. รุ่งทิพย ์   กญุชะโมรินทร์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ยางตลาด
ด.ต. วรวธุ      ปะมาระเต ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ยางตลาด
ด.ต. วชิัย เค้าหอม ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ยางตลาด
ด.ต. วธิมล เกื้อปัญญา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ยางตลาด
ด.ต. วนิัย ภวูาดสาย ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ยางตลาด
ด.ต. วสิิฐศักด์ิ ภวูอง ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ยางตลาด
ด.ต. ศักด์ิประสงค์ จนัทะเจยีง ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ยางตลาด
ด.ต. ศุภชัย ภนูกยงู ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ยางตลาด
ด.ต. สมชาย ภชู านิ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ยางตลาด
ด.ต. สมทรง     บุตรศรี ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ยางตลาด
ด.ต. สมปอง     ภปูระวนั ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ยางตลาด



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สมพงษ์    ภบูานเช้า ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ยางตลาด
ด.ต. สมศรี       ภคูงสด ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ยางตลาด
ด.ต. สมศักด์ิ เหล่าพรม ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ยางตลาด
ด.ต. สมศักด์ิ สินธไุสย ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ยางตลาด
ด.ต. ส ารอง ปูระเสมา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ยางตลาด
ด.ต. สุขมุ ภกูาสอน ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ยางตลาด
ด.ต. สุบรรณ   ภธูรฤทธิ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ยางตลาด
ด.ต. สุพจน์ ภพูานไร่ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ยางตลาด
ด.ต. โสภณ กเุวสา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ยางตลาด
ด.ต. อร่าม เสาศิริ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ยางตลาด
ด.ต. อ านาจ จนัทะโม ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ยางตลาด
ด.ต. อ านาจ ภหูวัดอน ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ยางตลาด
ด.ต. อเุทน      รัตน์พล ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ยางตลาด
จ.ส.ต. จริวฒัน์ สุทธสิินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ยางตลาด
จ.ส.ต. พทิักษ์พงศ์ ภกูิ่งพลอย ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ยางตลาด
จ.ส.ต. วศิิษฐ์ ไสยพร ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ยางตลาด
ส.ต.อ. ชาญวทิย์ อดัโดดดร ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ยางตลาด
ส.ต.อ. วทิยา ภอูาบออ่น ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ยางตลาด
ส.ต.อ. วนิัย เถาวลัยร์าช ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ยางตลาด
ส.ต.อ. อนุชา ภขูน ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ยางตลาด

วชิัย คชสาร ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ยางตลาด
พ.ต.อ. ณัฏฐพนธ์ พยอมใหม่ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ร่องค า
พ.ต.ท. สมเกยีรติ รวมวงศ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ร่องค า
พ.ต.ท. ทวี จนัทะศรี ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ร่องค า
พ.ต.ท. นิพพชิฌน์ เอี่ยมนูน ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ร่องค า
พ.ต.ท. วเิชียร ศรีจนัทร์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ร่องค า
ร.ต.ท. อภชิัย ค าตัน ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ร่องค า
ร.ต.ท. ทวี สุวรรณวงศ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ร่องค า
ร.ต.ท. ประสิทธิ์ มธรุส ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ร่องค า
ร.ต.ท. ศรายทุธ จตัวี ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ร่องค า
ร.ต.ท. เดชา มูลมณี ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ร่องค า
ร.ต.ท. สังวาลย์ บุญมา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ร่องค า
ร.ต.ต. มณี กมลผาด ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ร่องค า
ร.ต.ต. อดุม อรุณปรีย์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ร่องค า
ร.ต.ต. ประไพ ธาระเวท ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ร่องค า
ร.ต.ต. สุริยนั ดอนฉนวน ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ร่องค า
ร.ต.ต. เอกพงษ์ ค าพรมมา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ร่องค า
ร.ต.ต. จรัญ จนัทับ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ร่องค า
ด.ต. ศักด์ิสิทธิ์ นาถมทอง ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ร่องค า
ด.ต. ศุภรัตน์ เยาวเรศ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ร่องค า



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. รังสรรค์ เยาวเรศ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ร่องค า
ด.ต. สิทธศัิกด์ิ ภทูะระ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ร่องค า
ด.ต. ภคัพงศ์ เยี่ยมโกสีย์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ร่องค า
ด.ต. สมพร สารพนัธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ร่องค า
ด.ต. จรีะศักด์ิ พดุสี ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ร่องค า
ด.ต. ดนัย ชูศรียิ่ง ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ร่องค า
ด.ต. อ านวย ศรีศักด์ิขวา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ร่องค า
ด.ต. ไวยากรณ์ จอมทรักษ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ร่องค า
ด.ต. ชาญณรงค์ ภมูิพพิฒัน์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ร่องค า
ด.ต. สวาท แน่นอดุร ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ร่องค า
ด.ต. วศิิษฏ์ นิตยโรจน์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ร่องค า
ด.ต. นาวนิ ค าลือ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ร่องค า
ด.ต. ยทุธพงษ์ ศรีคัญทะมา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ร่องค า
ด.ต. ธนงศักด์ิ ไสยวจิณี ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ร่องค า
ด.ต. ปฏพิทัธิ์ อรัญพลู ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ร่องค า
ด.ต. ธานี พนัเดช ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ร่องค า
ด.ต. บุญสิน บัวศรี ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ร่องค า
ด.ต. สุพฒัน์ จนัทคัต ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ร่องค า
ด.ต. สวสัด์ิ พลเยี่ยม ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ร่องค า
ด.ต. ธนากร นาชัยโชติ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ร่องค า
ด.ต. ช านาญ เพชรมณี ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ร่องค า
ด.ต. สุวทิย์ แกว้กาหลง ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ร่องค า
ด.ต. วพิฒัน์ ลีเฮียง ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ร่องค า
ด.ต. ประพนัธุ์ มหพินัธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ร่องค า
ด.ต. นิยม นาจ ารัส ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ร่องค า
ด.ต. วริพงษ์ บัวศรี ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ร่องค า
ด.ต. สังวาลย์ เวยีงยิ่ง ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ร่องค า
ด.ต. ใจเพชร ปัญญา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ร่องค า
ด.ต. ยงยทุธ พนัธไชย ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ร่องค า
ด.ต. บุรินทร์ จงลือชา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ร่องค า
ด.ต. ทวทีรัพย์ จงส าราญ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ร่องค า
ด.ต. ประสาน ด่านนอก ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ร่องค า
ด.ต. ณัฐวชัต์ โพธิ์อามาตย์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ร่องค า
ด.ต. โสภณ ภทูะวงั ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ร่องค า
จ.ส.ต. ปิยะ พลเวยีง ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ร่องค า
จ.ส.ต. บรรจง บุญชัยแสน ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ร่องค า
จ.ส.ต. วทิยา แสนศักด์ิ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ร่องค า
จ.ส.ต. วชิิตร โลตุฤทธิ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ร่องค า
จ.ส.ต. ผดุงศักด์ิ รัชสมบัติ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ร่องค า
พ.ต.ท. รณชัย พาภริมย์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ล าปาว



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. สินทร ภแูสงส่ัน ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ล าปาว
พ.ต.ต. อทุัย แกว้บุญ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ล าปาว
ร.ต.อ. สัมฤทธิ์ หารโสภา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ล าปาว
ร.ต.ท. ธวชั ดอนกระสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ล าปาว
ร.ต.ท. สุริยนัต์ อนิทร์ช้าง ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ล าปาว
ร.ต.ท. รณกร คณาศรี ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ล าปาว
ร.ต.ท. ธวชั ดอนกระสินธุ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ล าปาว
ร.ต.ท. ทองพลู พรมที ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ล าปาว
ร.ต.ท. คุณากร บุบไชยา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ล าปาว
ร.ต.ท. อาวธุ ภแูยม้ไสย์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ล าปาว
ร.ต.ท. ประสิทธิ์ ชนะศึก ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ล าปาว
ร.ต.ต. อาณาลักษณ์ ปรีพฒุ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ล าปาว
ร.ต.ต. อมัพร ถาพรม ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ล าปาว
ร.ต.ต. อภชิาติ ปัน้วชิัย ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ล าปาว
ร.ต.ต. สันทัด พาพทุธา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ล าปาว
ร.ต.ต. ทวี อญัญะโพธิ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ล าปาว
ร.ต.ต. สมพร นิกรพรม ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ล าปาว
ร.ต.ต. ไพฑูรย์ กองเกดิ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ล าปาว
ด.ต. จกัรพล พนัธป์ระดับ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ล าปาว
ด.ต. ไกยะราช ภทูองโปร่ง ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ล าปาว
ด.ต. ธเนตร ฉายถวลิ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ล าปาว
ด.ต. ส าราญ ไผ่แผ้ว ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ล าปาว
ด.ต. สุรพงษ์ ศรีโกมาตย์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ล าปาว
ด.ต. พงษ์ศักด์ิ ภมููลมี ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ล าปาว
ด.ต. ช านาญ ปูเวสา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ล าปาว
ด.ต. วญิญู อดทน ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ล าปาว
ด.ต. พทุธลักษณ์ อนิปาว ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ล าปาว
ด.ต. วคิิต อรัญถติย์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ล าปาว
ด.ต. วชัรินทร์ นะราวงั ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ล าปาว
ด.ต. ช านาญ เหล่ามูล ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ล าปาว
ด.ต. อบุล กติติปาโล ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ล าปาว
ด.ต. บัญชา วรรณญาติ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ล าปาว
ด.ต. ดาเชนทร์ ภกูิ่งเงิน ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ล าปาว
ด.ต. วไิล ละดาศรี ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.ล าปาว
พ.ต.อ. วรการ บุญประคอง ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สมเด็จ
พ.ต.อ. วรีะชัย กอ้งเวหา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สมเด็จ
พ.ต.ท. บรรจงศักด์ิ ภทูะวงั ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สมเด็จ
พ.ต.ท. เอกกฤต กลัยาสนธ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สมเด็จ
พ.ต.ท. บุญจนัทร์ สังขท์อง ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สมเด็จ
พ.ต.ท. วรีะชัย ประทุมชาติ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สมเด็จ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. วรพจน์ วฒันะสุวรรณ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สมเด็จ
พ.ต.ต. พนัธช์ัย สุวรรณศรี ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สมเด็จ
พ.ต.ต. รพี สีพนันา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สมเด็จ
พ.ต.ต. ยงยทุธ ภตูาลพบ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สมเด็จ
ร.ต.อ. ภษูิต โคตรแสงออ่น ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สมเด็จ
ร.ต.อ. ประเสริฐ นามชารี ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สมเด็จ
ร.ต.อ. วชิิต ภไูชยแสง ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สมเด็จ
ร.ต.อ. ฤทธโิรจน์ ถนิไผ่บูรณ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สมเด็จ
ร.ต.อ. สมบัติ จรทะผา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สมเด็จ
ร.ต.อ. มนต์ชัย สารพมิพ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สมเด็จ
ร.ต.ท. ผดุงศักด์ิ ไชยบุตร ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สมเด็จ
ร.ต.ท. พงษ์พชิิต ธนาพนัธภ์กัดี ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สมเด็จ
ร.ต.ท. เมคิน ถิ่นแสนดี ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สมเด็จ
ร.ต.ท. สุริยนัต์ ศรีบุญเรือง ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สมเด็จ
ร.ต.ท. ทรงราช ศรีพทิักษ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สมเด็จ
ร.ต.ท. กติติพงษ์ พานา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สมเด็จ
ร.ต.ท. สวสัด์ิ ประสาร ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สมเด็จ
ร.ต.ท. บรรจี สอนจ าปา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สมเด็จ
ร.ต.ท. สมัคร แสงฤทธิ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สมเด็จ
ร.ต.ท. ชาญชัย จ านงกจิ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สมเด็จ
ร.ต.ท. เรืองยศ ภชูนะศรี ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สมเด็จ
ร.ต.ท. นิวฒัน์ แกว้สะอาด ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สมเด็จ
ร.ต.ท. ณรงค์ศักด์ิ โพธิ์ชัยหล้า ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สมเด็จ
ร.ต.ท. รักกจิ สังฆวนั ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สมเด็จ
ร.ต.ท. สาโรจน์ ตาสาโรจน์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สมเด็จ
ร.ต.ท. ไพเราะ โพธเิพชร ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สมเด็จ
ร.ต.ท. บุญเพิม่ บรรลือเสียง ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สมเด็จ
ร.ต.ท. นิพรชัย ไชยทองศรี ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สมเด็จ
ร.ต.ท. อกัษร โยธารินทร์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สมเด็จ
ร.ต.ต. เลิศอนันต์ จนัทะเนตร ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สมเด็จ
ร.ต.ต. อทุาน ประทุมแกว้ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สมเด็จ
ร.ต.ต. น าพล อยู่เรือง ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สมเด็จ
ร.ต.ต. สมจติร์ ปฏสินธิ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สมเด็จ
ร.ต.ต. ศักดา ออ่นเหลือ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สมเด็จ
ร.ต.ต. ประพนัธ์ อิ่มประสงค์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สมเด็จ
ร.ต.ต. สมศักด์ิ เตชสุนทรกลุ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สมเด็จ
ร.ต.ต. ชาญยทุธ ขานพมิาย ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สมเด็จ
ร.ต.ต. ณัฐพล ท ามา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สมเด็จ
ร.ต.ต. จ าลอง อ าภวา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สมเด็จ
ด.ต. ปรีชา ชาติไชยภมูิ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สมเด็จ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ธนูศิล เรืองแสน ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สมเด็จ
ด.ต. ประมวล นามพทุธา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สมเด็จ
ด.ต. พงศ์สมเด็จ ดีอนักอง ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สมเด็จ
ด.ต. ทองสุข ศรีละคร ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สมเด็จ
ด.ต. สายชล บุญเลิศ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สมเด็จ
ด.ต. ศักด์ิชัย นาสีลา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สมเด็จ
ด.ต. นคร ศรียางค์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สมเด็จ
ด.ต. วชัพล อุ่นเพญ็ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สมเด็จ
ด.ต. ธวชัชัย ภมูีเขยีน ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สมเด็จ
ด.ต. ถนอมณรงค์ชยั   ปัญญาโส ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สมเด็จ
ด.ต. พชิัย พนัธผ์า ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สมเด็จ
ด.ต. ปรีชา ขวญัโพน ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สมเด็จ
ด.ต. คมสันต์ ดอนปรีชา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สมเด็จ
ด.ต. อภชิาติ  ทองแสง ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สมเด็จ
ด.ต. ประมวล ชินพร ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สมเด็จ
ด.ต. อดุม พลต้ือ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สมเด็จ
ด.ต. บุญธรรม นิสังกาศ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สมเด็จ
ด.ต. ปรีชา มะโนรา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สมเด็จ
ด.ต. สันติภาพ ภทูองโปร่ง ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สมเด็จ
ด.ต. พรีะเชฐ   พกิลุมะโนรัตน์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สมเด็จ
ด.ต. วรัิตน์ บาลศรี ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สมเด็จ
ด.ต. อนุวงค์ ภพูพิฒัน์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สมเด็จ
ด.ต. สมบัติ ยอดยศ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สมเด็จ
ด.ต. เฉลียว เพช็รไชย ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สมเด็จ
ด.ต. ทศพร ภผิูวนาค ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สมเด็จ
ด.ต. ถนอมศักด์ิ โนรินทร์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สมเด็จ
ด.ต. ศิริชัย พมิรินทร์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สมเด็จ
ด.ต. วมิล ทองยนื ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สมเด็จ
ด.ต. ศิริยนต์ เพช็รไชย ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สมเด็จ
ด.ต. ชัยพงค์ ทฤษฎี ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สมเด็จ
ด.ต. นพพร จติจกัร์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สมเด็จ
จ.ส.ต. เดชา พาณิชย์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สมเด็จ
จ.ส.ต. วติษณุกร กั้วมาลา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สมเด็จ
จ.ส.ต. อภศัิกด์ิ บุญสิทธิ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สมเด็จ
จ.ส.ต. ปาฏหิาริย์ หาระคุณ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สมเด็จ
ส.ต.อ. ศรายทุธ นันอดุร ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สมเด็จ
ส.ต.อ. สานิต เจา้แกน่แกว้ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สมเด็จ
ส.ต.อ. สกลุมือง มาศงามเมือง ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สมเด็จ
ส.ต.อ. การุณ ปิยวฒันปรีชา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สมเด็จ
ส.ต.ต. ณัฐพล มุธรรม ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สมเด็จ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.ต. สุรเชษฐ สิงพมิพ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สมเด็จ
พ.ต.อ. ประยทุธ อรัญโชติ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สหสัขนัธ์
พ.ต.ท. ชัยสิทธิ์ ไชยพร ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สหสัขนัธ์
พ.ต.ท. เอกก์ พลูบวรรักษ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สหสัขนัธ์
พ.ต.ต. ประยทุธ ศรีมันตะ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สหสัขนัธ์
ร.ต.ท. ฉตัรพงศ์ พละเดช ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สหสัขนัธ์
ร.ต.ท. ณภทัร นังกะทา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สหสัขนัธ์
ร.ต.ท. ชัยพร ดงเจริญ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สหสัขนัธ์
ร.ต.ท. ธวชั ภสูมนึก ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สหสัขนัธ์
ร.ต.ท. ชัยรัตน์ รัตนะศรี ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สหสัขนัธ์
ร.ต.ท. บุญส่ง เหล่ียมสิงขร ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สหสัขนัธ์
ร.ต.ท. ธรีะพงษ์ ภกูิ่งหนิ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สหสัขนัธ์
ร.ต.ท. เด่นพงษ์ เพช็รปราณี ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สหสัขนัธ์
ร.ต.ท. ทองโรจน์ อปุนันท์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สหสัขนัธ์
ร.ต.ต. กติติเดช  โตรอด ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สหสัขนัธ์
ร.ต.ต. สุรสิทธิ์ ถติยอ์ าไพ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สหสัขนัธ์
ร.ต.ต. ประสาน คะองักุ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สหสัขนัธ์
ร.ต.ต. ยงยทุธ นิลหงษ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สหสัขนัธ์
ด.ต. นรวฒัน์ พดุลา   ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สหสัขนัธ์
ด.ต. เกษมสันต์ การรัตน์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สหสัขนัธ์
ด.ต. กอ้งพภิพ เจริญสุข ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สหสัขนัธ์
ด.ต. ทศพร ราชามาตร ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สหสัขนัธ์
ด.ต. เกรียงไกร โตรอด ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สหสัขนัธ์
ด.ต. นันทฤทธิ์ สารไสย์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สหสัขนัธ์
ด.ต. ธนกร สาราจนัทร์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สหสัขนัธ์
ด.ต. กติติศักด์ิ ทุม่จนัทรไตร ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สหสัขนัธ์
ด.ต. รุ่งศิลป์ ยลวชิัย ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สหสัขนัธ์
ด.ต. เดชา ภสีูเงิน ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สหสัขนัธ์
ด.ต.  มนตรี ภลูะมุล ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สหสัขนัธ์
ด.ต. ธงชัย  ยนัทะรักษ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สหสัขนัธ์
ด.ต. ดร ภผิูวผา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สหสัขนัธ์
จ.ส.ต.  ฉลาด ทิโพคา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สหสัขนัธ์
ส.ต.อ. รณชัย อนัทระบุตร ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สหสัขนัธ์
ส.ต.ต. จริภทัร พละชัย ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สหสัขนัธ์
ส.ต.ต. จกัรกฤษณ์ ชะนะบุญ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สหสัขนัธ์
จ.ส.ต. ทนงศักด์ิ อดุมชัย ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สหสัขนัธ์
ด.ต. อดุร ศรีดาแกว้ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สหสัขนัธ์
ด.ต. อดุลศักด์ิ นามวงษ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สหสัขนัธ์
ด.ต. นพรัตน์ สร้อยนาค ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สหสัขนัธ์
ด.ต. วรีะชัย อุ่นทรพนัธ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สหสัขนัธ์



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ต. ชัยณรงค์ พนูดี ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สหสัขนัธ์
พ.ต.ท. โด่งศักด์ิ  นนทวงศ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สหสัขนัธ์
พ.ต.ท. ชุมพล      วนัชัย ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สหสัขนัธ์
ร.ต.ต. กษิดิศ กฤตเบญจภาค ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สหสัขนัธ์
ร.ต.ท. นวรัตน์ โคตรแสนเมือง ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สหสัขนัธ์
ร.ต.ท. เกา้เพชร ค าจนัทร์ดี ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สหสัขนัธ์
ร.ต.ท.  สาคร สาระกรณ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สหสัขนัธ์
ร.ต.ท. ทองแหวน   สุรทิพย์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สหสัขนัธ์
พ.ต.อ. ภาคิน   โพธิ์กลุ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สามชัย
พ.ต.ท. สุดจติ ศรีศิริ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สามชัย
พ.ต.ท. สามารถ   เพชรศรี ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สามชัย
พ.ต.ท. มานพ   บุญช่วย ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สามชัย
พ.ต.ท. วรัิตน์  แสนแกว้ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สามชัย
พ.ต.ต. ประวติั   ผุยค าภา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สามชัย
ร.ต.ท. ชินดนัย  เศรษฐรักษา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สามชัย
ร.ต.ท. เวยีงสุพล  อนิทนนท์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สามชัย
ร.ต.ท. สุกจิณรงค์  นามวงศ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สามชัย
ร.ต.ท. สวา่ง  คาดีวี ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สามชัย
ร.ต.ท. ค าเด็จ  บุญมีเลิศ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สามชัย
ร.ต.ท. สมจติร  สุพรม ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สามชัย
ร.ต.ท. สัมฤทธิ์  ติชาวนั ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สามชัย
ร.ต.ท. สุพจน์   จนัทะยทุธ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สามชัย
ร.ต.ท. เพชรวไิล  สีหลวงเพชร ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สามชัย
ร.ต.ต. เกรียงศักด์ิ  บัติพมิาย ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สามชัย
ร.ต.ต. สมชัย  อาจบ ารุง ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สามชัย
ด.ต. วโิรจน์  รักษ์มณี ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สามชัย
ด.ต. ภมูิพงษ์  ภคูรองทอง ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สามชัย
ด.ต. พเิชษฐ์  เทศารินทร์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สามชัย
ด.ต. สิทธศัิกด์ิ  คัสกรณ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สามชัย
ด.ต. มนตรี  ถานาศรี ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สามชัย
ด.ต. สมบัติ  ท าเลดี ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สามชัย
ด.ต. มีเพยีร  มโนขนัธ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สามชัย
ด.ต. สุรศักด์ิ  ดวงทองมา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สามชัย
ด.ต. ไพรัตน์  หนัชัยโชติ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สามชัย
ด.ต. เจตภมูิ  ดุพงษ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สามชัย
ด.ต. เพชรรัตน์  การวบิูลย์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สามชัย
ด.ต. กติติศักด์ิ  เครือวรรณ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สามชัย
ด.ต. สุระไชย  ศรีเครือดง ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สามชัย
ด.ต. วษิณุ  ท าบุญ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สามชัย
ด.ต. วรีชาติ  บุญยบุตร ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สามชัย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. วระวฒิุ  พนัธก์ลุ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สามชัย
ด.ต. สมรส เฉยฉวิ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สามชัย
ด.ต. นิติ ยลวงศ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สามชัย
ส.ต.อ. จริวฒัน์  แสนจนัทร์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สามชัย
ส.ต.ต. ชัยชนะ   ปาปะโข ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สามชัย
ส.ต.ต. ศตวรรษ   ดวงปากดี ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.สามชัย
พ.ต.อ. นพดล ศรีชะตา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หนองกงุศรี
พ.ต.อ. บุญเกื้อ ศิลาพฒัน์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หนองกงุศรี
พ.ต.ท. ส าเภา อนิดี ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หนองกงุศรี
พ.ต.ท. สมภาร แสนค า ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หนองกงุศรี
พ.ต.ท. อารมณ์ มะลิขจร ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หนองกงุศรี
พ.ต.ต. ศักด์ิชาติ เหล่าสักสาม ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หนองกงุศรี
ร.ต.อ. วสุวฒัน์ หลานวงษ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หนองกงุศรี
ร.ต.อ. ชูเกยีรติ เศษเลิศ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หนองกงุศรี
ร.ต.ท. ชิษณุพงศ์ แจง้นาม ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หนองกงุศรี
ร.ต.ท. พรีภทัร ทองพลู ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หนองกงุศรี
ร.ต.ท. เรวตัร พลโยธา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หนองกงุศรี
ร.ต.ท. ประสิทธิ์ สินโพธิ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หนองกงุศรี
ร.ต.ท. ทองดี สีพล ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หนองกงุศรี
ร.ต.ท. มาโนช ปาปิม ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หนองกงุศรี
ร.ต.ท. สุริยน ระดาฤทธิ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หนองกงุศรี
ร.ต.ท. อรรณพ ค าดีราช ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หนองกงุศรี
ร.ต.ท. ชัยธวชั ชมภรูาช ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หนองกงุศรี
ร.ต.ท. จริะพงษ์ มากหนู ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หนองกงุศรี
ร.ต.ท. สัมฤทธิ์ เสาะสมบูรณ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หนองกงุศรี
ร.ต.ท. เรืองเดช ศรีนวลจนัทร์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หนองกงุศรี
ร.ต.ท. ณัฐวฒิุ พรมลี ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หนองกงุศรี
ร.ต.ท. ยทุธชัย ดวงปากดี ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หนองกงุศรี
ร.ต.ท. ชุมพร แกว้ดวงดี ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หนองกงุศรี
ร.ต.ท. วงศ์ดี บุตรชา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หนองกงุศรี
ร.ต.ท. สุนทร ค าภริมย์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หนองกงุศรี
ร.ต.ท. นิรันดร แกว้ศิริ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หนองกงุศรี
ด.ต. วเิชียร จรทะผา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หนองกงุศรี
ด.ต. เสด็จ สารมาตย์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หนองกงุศรี
ด.ต. รังสฤษฏ์ จรทะผา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หนองกงุศรี
ด.ต. สมาร์ท ภชูิตร ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หนองกงุศรี
ด.ต. อภชิิต นามบุรี ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หนองกงุศรี
ด.ต. วชิระพงษ์ ธงหาร ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หนองกงุศรี
ด.ต. มณเฑียร กิ่งพลอยเดิม ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หนองกงุศรี
ด.ต. สายยนั แกว้วเิชียร ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หนองกงุศรี



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. อธปิ ภเูด่นผา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หนองกงุศรี
ด.ต. สานิต อาจฤทธิ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หนองกงุศรี
ด.ต. สราวธุ พรมีฤทธิ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หนองกงุศรี
ด.ต. สุบิน ภงูามทอง ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หนองกงุศรี
ด.ต. ไพรัตน์ ทับสมบัติ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หนองกงุศรี
ด.ต. ประวติั สิมหลวง ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หนองกงุศรี
ด.ต. กติติพฒัน์ กนัยา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หนองกงุศรี
ด.ต. นิราศรัตน์ สินทะโรจน์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หนองกงุศรี
ด.ต. เสรี ธรรมโคตร ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หนองกงุศรี
ด.ต. พเิชษ พละพนัธ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หนองกงุศรี
ด.ต. กติติพงษ์ พานะวาน ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หนองกงุศรี
ด.ต. รัตนะ ภาภริมย์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หนองกงุศรี
ด.ต. สุเวช ทองสีมะดัน ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หนองกงุศรี
ด.ต. บรรจง แกว้มลคล ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หนองกงุศรี
ด.ต. สุภาชัย มาตรา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หนองกงุศรี
ด.ต. มานพ หมัน้ประกอบ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หนองกงุศรี
ด.ต. วรัิตน์ ดวงกรมนา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หนองกงุศรี
ด.ต. สุภพ สุราช ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หนองกงุศรี
ด.ต. สมร มาศงามเมือง ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หนองกงุศรี
ด.ต. กติติศักด์ิ สุนทรรส ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หนองกงุศรี
ด.ต. สุวรรณ สีสุพฒัน์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หนองกงุศรี
ด.ต. ศักด์ิสิทธิ์ เทพาศิริ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หนองกงุศรี
ด.ต. สิรณัฐฐ์ แกว้วจิติร ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หนองกงุศรี
ด.ต. ประสาท โคตตาแสง ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หนองกงุศรี
ด.ต. ขวญั แพนน้อย ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หนองกงุศรี
ด.ต. วเิชียร ปัญญาประชุม ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หนองกงุศรี
ด.ต. ไพฑูรย์ วธุพนัธ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หนองกงุศรี
ด.ต. ธรีะพงศ์ ภยูางผือ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หนองกงุศรี
ด.ต. ทองรส เพชรกอง ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หนองกงุศรี
ด.ต. ถวลัย์ ลาจนัทึก ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หนองกงุศรี
ด.ต. ค ายทุธ ศรีพละธรรม ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หนองกงุศรี
ด.ต. อทุิศ ไชยโสภา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หนองกงุศรี
ด.ต. ไพรวลัย์ สาริพนัธ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หนองกงุศรี
ด.ต. ส ารวย ทองค า ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หนองกงุศรี
ด.ต. ประภาส ภทูอง ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หนองกงุศรี
ด.ต. สุพรรณรัตน์ บัวเมือง ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หนองกงุศรี
ด.ต. อภชิาต ค าธานี ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หนองกงุศรี
ด.ต. ไพบูลย์ วธุพนัธ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หนองกงุศรี
ด.ต. วนิัย พลวงษา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หนองกงุศรี
ด.ต. สุนทร จกัรบุตร ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หนองกงุศรี



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ธนวฒัน์ ชูพนัธ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หนองกงุศรี
ด.ต. ไทยา ภลูายยาว ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หนองกงุศรี
ด.ต. สมาน แกว้อนิทร์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หนองกงุศรี
ด.ต. อดุมศักด์ิ เบ้าวรรณ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หนองกงุศรี
จ.ส.ต. ค าดี โพธิ์ศรี ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หนองกงุศรี
จ.ส.ต. วฒิุวฒัน์ ชวนอาจ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หนองกงุศรี
จ.ส.ต. ณัฐวฒิุ แสนบาง ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หนองกงุศรี
ส.ต.อ. จกัรกรี ปัญญาบุญ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หนองกงุศรี
ส.ต.อ. มานะ ภกูาบเพชร ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หนองกงุศรี
ส.ต.อ. สุริยา สีก าพี้ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หนองกงุศรี
ส.ต.อ. จกัรินทร์ ผาวจินัทร์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หนองกงุศรี
ส.ต.อ. กมัปนาท ใจบุญ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หนองกงุศรี
ส.ต.ต. จกัราวธุ ภจูอมนิล ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หนองกงุศรี
ส.ต.ต. ทวทีรัพย์ ทะสังขา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หนองกงุศรี
ร.ต.ท.หญิง ปวยีธ์ดิา พฒันา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หนองกงุศรี
ส.ต.อ.หญิง สุวดี เทียบธรรม ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หนองกงุศรี
พ.ต.ท. ธนจกัร ภมูิดิษฐ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หว้ยผ้ึง
พ.ต.ท. ชาญวทิย์ อนันทวรรณ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หว้ยผ้ึง
พ.ต.ต. สถติย์ นาสิงหท์อง ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หว้ยผ้ึง
ร.ต.อ. กติติพร รัตน์วชิัย ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หว้ยผ้ึง
ร.ต.อ. ปาน ปานาโต ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หว้ยผ้ึง
ร.ต.ท. วชิัย เขตสมัคร ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หว้ยผ้ึง
ร.ต.ท. นพธรีา ดวงวงษา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หว้ยผ้ึง
ร.ต.ท. ปัญญา วงลคร ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หว้ยผ้ึง
ร.ต.ท. วรีะศักด์ิ ฉายแผ้ว ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หว้ยผ้ึง
ร.ต.ท. ขนุผิน ศรีราชา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หว้ยผ้ึง
ร.ต.ท. อภชิาติ แสนศิริ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หว้ยผ้ึง
ร.ต.ต. อดุลย์ ค าลาย ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หว้ยผ้ึง
ร.ต.ต. พษิณุ สนิทนา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หว้ยผ้ึง
ร.ต.ต. ทองค า สุระวทิย์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หว้ยผ้ึง
ร.ต.ต. วฒันา บุญศรี ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หว้ยผ้ึง
ร.ต.ต. รัตน์ติกร เพาะนาไร่ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หว้ยผ้ึง
ร.ต.ต. บุญเรือง วทิักษ์บุตร ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หว้ยผ้ึง
ด.ต. สุวทิย ์   โคตรุชัย ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หว้ยผ้ึง
ด.ต. ชล   วรรณทอง ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หว้ยผ้ึง
ด.ต. ภทัรพล สีแกว้น้ าใส ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หว้ยผ้ึง
ด.ต. สหพล ชาระ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หว้ยผ้ึง
ด.ต. อดุม  กลุมี ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หว้ยผ้ึง
ด.ต. สุรศักด์ิ  พรหมวงษ์ซ้าย ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หว้ยผ้ึง
ด.ต. เสรี   ทิพยโ์สต ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หว้ยผ้ึง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ธนชัย  ใจประสงค์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หว้ยผ้ึง
ด.ต. กฤตพล   วเิศษศรี ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หว้ยผ้ึง
ด.ต. สิทธชิัย  สิมภาษ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หว้ยผ้ึง
ด.ต. อภชิาติ  ไชยทองศรี ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หว้ยผ้ึง
ด.ต. ภวูนาถ  วรรณเสน ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หว้ยผ้ึง
ด.ต. กอ่เขต   นิลโสม ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หว้ยผ้ึง
ด.ต. กมัปนาท  ทะเสนฮด ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หว้ยผ้ึง
ด.ต. สายนั  บุญอาสา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หว้ยผ้ึง
ด.ต. ธนงค์ศักด์ิ โคตรพฒัน์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หว้ยผ้ึง
ด.ต. บุญสิทธิ์  ประชานันท์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หว้ยผ้ึง
ด.ต. อภชิาติ แสงบุตร ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หว้ยผ้ึง
ด.ต. สุรภา ลาวลัย์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หว้ยผ้ึง
ด.ต. สมบัติ    เพิม่ขึ้น ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หว้ยผ้ึง
ด.ต. กจิธนพฒัน์ โกษา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หว้ยผ้ึง
ด.ต. พนม  ใจหมัน่ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หว้ยผ้ึง
ด.ต. อภวิฒัน์ เขตชมภู ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หว้ยผ้ึง
ด.ต. ชัยวฒิุ  การไรนอก ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หว้ยผ้ึง
ด.ต. เทียรศักด์ิ  ภสูมนึก ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หว้ยผ้ึง
ด.ต. ส าเริง ไร่บุญ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หว้ยผ้ึง
ด.ต. เทพฤทธิ์ แกน่ส าโรง ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หว้ยผ้ึง
ด.ต. ศรายทุธ วงศ์ศิริ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หว้ยผ้ึง
ด.ต. ฉลอง ศรีวไิลย์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หว้ยผ้ึง
ด.ต. วานิช สีหล่ิง ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หว้ยผ้ึง
จ.ส.ต. จรูญ  ค าจมุจงั ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หว้ยผ้ึง
ส.ต.ต. กมัปนาท แสงกล้า ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หว้ยผ้ึง
พ.ต.อ. ฤทธ ี รอดชูแสง ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หว้ยผ้ึง
พ.ต.อ. บรรจง ศิริสุทธิ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หว้ยเม็ก
พ.ต.ท. พงษ์ศักด์ิ ยทุธศรี ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หว้ยเม็ก
พ.ต.ท. ปรีชา เหล่าการ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หว้ยเม็ก
พ.ต.ท. รัฐพงษ์ ทองชื่นตระกลู ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หว้ยเม็ก
พ.ต.ท. วชิระวทิย์ วงศ์สิทธิ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หว้ยเม็ก
พ.ต.ต. ประสาท อนัทพริะ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หว้ยเม็ก
ร.ต.อ. วชิชุกร ภตูา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หว้ยเม็ก
ร.ต.อ. ไพรัตน์ เนือ่งไชยยศ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หว้ยเม็ก
ร.ต.ท. อศัวนิ หงษ์โยธี ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หว้ยเม็ก
ร.ต.ท. ชนะพล หาญอาษา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หว้ยเม็ก
ร.ต.ท. โยคิน พรมราช ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หว้ยเม็ก
ร.ต.ท. บุญเรือง ต่อมกระโทก ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หว้ยเม็ก
ร.ต.ท. สมหวงั นาคโทน ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หว้ยเม็ก
ร.ต.ท. บรรพต ฝ่ายเพช็ร ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หว้ยเม็ก



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. สุพรต อยุะศิริ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หว้ยเม็ก
ร.ต.ท. ถวสัด์ิ นะภใิจ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หว้ยเม็ก
ร.ต.ท. ไสว แกมนิรัตน์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หว้ยเม็ก
ร.ต.ท. กติติศักด์ิ ภแูซมแสง ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หว้ยเม็ก
ร.ต.ท. สงกรานต์ สีเทา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หว้ยเม็ก
ร.ต.ท. ภกัดี ภคูรองหนิ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หว้ยเม็ก
ร.ต.ท. เทีย่งตรง สุริสาร ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หว้ยเม็ก
ร.ต.ท. ชัยชนะ ภาโนมัย ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หว้ยเม็ก
ร.ต.ท. ดุสิต ภโูสภา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หว้ยเม็ก
ร.ต.ต. วรีะพล ภโูอบ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หว้ยเม็ก
ร.ต.ต. สายทอง กวุะสาร ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หว้ยเม็ก
ร.ต.ต. ไมตรี แพงขวา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หว้ยเม็ก
ร.ต.ต. ยอดชาย ภพูานไร่ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หว้ยเม็ก
ร.ต.ต. สายทอง อนันศรี ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หว้ยเม็ก
ร.ต.ต. มนตรี ชารีรักษ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หว้ยเม็ก
ด.ต. สมบัติ ลือโสภา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หว้ยเม็ก
ด.ต. เชิดศักด์ิ จรทะผา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หว้ยเม็ก
ด.ต. อภสิิทธิ์ ภจูอมจติร ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หว้ยเม็ก
ด.ต. วชัระ ก าแหงพล ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หว้ยเม็ก
ด.ต. บัญชา ทองภู ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หว้ยเม็ก
ด.ต. ประสิทธิ์ ปักเขมายงั ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หว้ยเม็ก
ด.ต. อทุิศ ภชูมศรี ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หว้ยเม็ก
ด.ต. ภวูนาท ศรีเสมอ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หว้ยเม็ก
ด.ต. อานนตร์ ภเูกดิพมิพ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หว้ยเม็ก
ด.ต. บรรจบ สีละพฒัน์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หว้ยเม็ก
ด.ต. เทพนรินทร์ สินธุ์ไสย ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หว้ยเม็ก
ด.ต. วมิาร มหาโคตร ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หว้ยเม็ก
ด.ต. ยทุธการณ์ สีหาทัพ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หว้ยเม็ก
ด.ต. จกัรกฤษณ์ ผังดี ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หว้ยเม็ก
ด.ต. ธนวชิญ์ ภกูองไชย ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หว้ยเม็ก
ด.ต. สุรพจน์ ยศม่าว ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หว้ยเม็ก
ด.ต. ประโยชน์ หงษ์สุดตา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หว้ยเม็ก
ด.ต. ธวชัชัย ถามนตรี ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หว้ยเม็ก
ด.ต. อดิศร ดีรักษา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หว้ยเม็ก
ด.ต. ถนัด แสนตุ้ย ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หว้ยเม็ก
ด.ต. ชาติวฒัน์ ไชยหม้อ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หว้ยเม็ก
ด.ต. สมพงษ์  ภงูามนิล ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หว้ยเม็ก
ด.ต. ด าริห์ มาปะโท ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หว้ยเม็ก
ด.ต. สมจติต์ ภเูด่นผา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หว้ยเม็ก
ด.ต. อ านวย ภโูคก ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หว้ยเม็ก



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ธนัย สุวรรณพนัธ์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หว้ยเม็ก
ด.ต. นิกร มาตรา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หว้ยเม็ก
ด.ต. ชราวฒิุ ศรีวรรณา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หว้ยเม็ก
จ.ส.ต. นิรัน แกว้วเิชียร ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หว้ยเม็ก
จ.ส.ต. กณัตภน ภคูรองผา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หว้ยเม็ก
จ.ส.ต. ปริญญา ศรีปัญญา ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หว้ยเม็ก
จ.ส.ต. ธรีะพงษ์ แกว้ธรรมชาติ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หว้ยเม็ก
จ.ส.ต. ณัฐพงษ์ แพนสมบัติ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หว้ยเม็ก
ส.ต.อ. คุณวฒิุ ค่าม่วง ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หว้ยเม็ก
ส.ต.ต. อภวิฒัน์ นครชัย ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หว้ยเม็ก
ร.ต.ท.หญิง ปฤษณา บุตรวงค์ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หว้ยเม็ก
พ.ต.ท. ธนภณ เกษมแสง ภ.จว.ขอนแกน่ กก.สส.ภ.จว.ขอนแกน่
พ.ต.ท. วร์ีธวชั วรีธนัยวชัร์ ภ.จว.ขอนแกน่ กก.สส.ภ.จว.ขอนแกน่
พ.ต.ต. กรณัท จติรดี ภ.จว.ขอนแกน่ กก.สส.ภ.จว.ขอนแกน่
พ.ต.ต. วธิาน ชะลอกลาง ภ.จว.ขอนแกน่ กก.สส.ภ.จว.ขอนแกน่
ร.ต.อ. สุกฤษฏิ์ พทุธทิัยธรีธร ภ.จว.ขอนแกน่ กก.สส.ภ.จว.ขอนแกน่
ร.ต.อ. นพดล ถาโงกโป้ ภ.จว.ขอนแกน่ กก.สส.ภ.จว.ขอนแกน่
ร.ต.อ. สิทธพิร มีอาษา ภ.จว.ขอนแกน่ กก.สส.ภ.จว.ขอนแกน่
ร.ต.อ. ยทุธนา ทาตะรัตน์ ภ.จว.ขอนแกน่ กก.สส.ภ.จว.ขอนแกน่
ร.ต.ท. สมทรง แซงสีนวล ภ.จว.ขอนแกน่ กก.สส.ภ.จว.ขอนแกน่
ร.ต.ท. วรัิตน์ ศรีคุณลา ภ.จว.ขอนแกน่ กก.สส.ภ.จว.ขอนแกน่
ร.ต.ท. ประมุข นาทเหนือ ภ.จว.ขอนแกน่ กก.สส.ภ.จว.ขอนแกน่
ร.ต.ท. ยรรยง พบีุง้ ภ.จว.ขอนแกน่ กก.สส.ภ.จว.ขอนแกน่
ร.ต.ท. วชิัย พมิพดี์ด ภ.จว.ขอนแกน่ กก.สส.ภ.จว.ขอนแกน่
ร.ต.ท. เดชา เพยีรชนะ ภ.จว.ขอนแกน่ กก.สส.ภ.จว.ขอนแกน่
ร.ต.ท. เกยีรติศักด์ิ นามพรหมมา ภ.จว.ขอนแกน่ กก.สส.ภ.จว.ขอนแกน่
ร.ต.ท. ไกรสร อนัภกัดี ภ.จว.ขอนแกน่ กก.สส.ภ.จว.ขอนแกน่
ร.ต.ท. ปัญญา ศรีค าภา ภ.จว.ขอนแกน่ กก.สส.ภ.จว.ขอนแกน่
ร.ต.ท. สมบัติ รูปสูง ภ.จว.ขอนแกน่ กก.สส.ภ.จว.ขอนแกน่
ร.ต.ท. วมิล โนนทะเสน ภ.จว.ขอนแกน่ กก.สส.ภ.จว.ขอนแกน่
ร.ต.ต. เสถยีร หสัโร ภ.จว.ขอนแกน่ กก.สส.ภ.จว.ขอนแกน่
ร.ต.ต. ถนอม สาระกลุ ภ.จว.ขอนแกน่ กก.สส.ภ.จว.ขอนแกน่
ร.ต.ต. นิมิตร หมัน่หนิลาด ภ.จว.ขอนแกน่ กก.สส.ภ.จว.ขอนแกน่
ร.ต.ต. สมพงษ์ ชาลีคาร ภ.จว.ขอนแกน่ กก.สส.ภ.จว.ขอนแกน่
ร.ต.ต. สมศรี ปัจจยัโคถา ภ.จว.ขอนแกน่ กก.สส.ภ.จว.ขอนแกน่
ร.ต.ต. สมคิด ภสูมหมาย ภ.จว.ขอนแกน่ กก.สส.ภ.จว.ขอนแกน่
ร.ต.ต. ชูศักด์ิ ทิพยเ์ณร ภ.จว.ขอนแกน่ กก.สส.ภ.จว.ขอนแกน่
ร.ต.ต. สัมฤทธิ์ ศรีทรัพย์ ภ.จว.ขอนแกน่ กก.สส.ภ.จว.ขอนแกน่
ร.ต.ต. กวา้ง ทิพฤาตรี ภ.จว.ขอนแกน่ กก.สส.ภ.จว.ขอนแกน่
ร.ต.ต. อดุม แกว้ตา ภ.จว.ขอนแกน่ กก.สส.ภ.จว.ขอนแกน่



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. สมพงษ์ หมืน่สีพรม ภ.จว.ขอนแกน่ กก.สส.ภ.จว.ขอนแกน่
ด.ต. พชร สอนอนิทร์ ภ.จว.ขอนแกน่ กก.สส.ภ.จว.ขอนแกน่
ด.ต. สุทธพิงค์ วทิักษ์บุตร ภ.จว.ขอนแกน่ กก.สส.ภ.จว.ขอนแกน่
ด.ต. ศุภรัตน์ วรรณเสริฐ ภ.จว.ขอนแกน่ กก.สส.ภ.จว.ขอนแกน่
ด.ต. ผดุงศักด์ิ วฒิุปรีดี ภ.จว.ขอนแกน่ กก.สส.ภ.จว.ขอนแกน่
ด.ต. ปรีชา อว้นวจิติร ภ.จว.ขอนแกน่ กก.สส.ภ.จว.ขอนแกน่
ด.ต. อทุิศ มงคล ภ.จว.ขอนแกน่ กก.สส.ภ.จว.ขอนแกน่
ด.ต. ปราโมทย์ ธรีศักด์ิวรากลุ ภ.จว.ขอนแกน่ กก.สส.ภ.จว.ขอนแกน่
ด.ต. สมบัติ วชิาธรรม ภ.จว.ขอนแกน่ กก.สส.ภ.จว.ขอนแกน่
ด.ต. ธงชัย แสนพล ภ.จว.ขอนแกน่ กก.สส.ภ.จว.ขอนแกน่
ด.ต. เสรี โยปัดทุม ภ.จว.ขอนแกน่ กก.สส.ภ.จว.ขอนแกน่
ด.ต. มังกร แกว้ศิริ ภ.จว.ขอนแกน่ กก.สส.ภ.จว.ขอนแกน่
ด.ต. พพิฒัน์ ปะทะโก ภ.จว.ขอนแกน่ กก.สส.ภ.จว.ขอนแกน่
ด.ต. นิวฒัน์ สีลาโท ภ.จว.ขอนแกน่ กก.สส.ภ.จว.ขอนแกน่
ด.ต. ราชบัญชา ส าโรงลุน ภ.จว.ขอนแกน่ กก.สส.ภ.จว.ขอนแกน่
ด.ต. เพชรรัตน์ วรรณโชติ ภ.จว.ขอนแกน่ กก.สส.ภ.จว.ขอนแกน่
ด.ต. ไกรฤกษ์ สีหะวงษ์ ภ.จว.ขอนแกน่ กก.สส.ภ.จว.ขอนแกน่
ด.ต. สนัน่ ชาเนตร ภ.จว.ขอนแกน่ กก.สส.ภ.จว.ขอนแกน่
ด.ต. นิคม ขวาขนุ ภ.จว.ขอนแกน่ กก.สส.ภ.จว.ขอนแกน่
ด.ต. วรวฒิุ จนัทวงษ์ ภ.จว.ขอนแกน่ กก.สส.ภ.จว.ขอนแกน่
ด.ต. ด.ต.ประจติ โนนศรี ภ.จว.ขอนแกน่ กก.สส.ภ.จว.ขอนแกน่
ด.ต. พชร วณิชชาโอฬาร ภ.จว.ขอนแกน่ กก.สส.ภ.จว.ขอนแกน่
ด.ต. สรวศิ คงศิลา ภ.จว.ขอนแกน่ กก.สส.ภ.จว.ขอนแกน่
ด.ต. แสงศิลป์ โนนม่วง ภ.จว.ขอนแกน่ กก.สส.ภ.จว.ขอนแกน่
ด.ต. ประสิทธิ์ สุดดี ภ.จว.ขอนแกน่ กก.สส.ภ.จว.ขอนแกน่
ด.ต. อชิระ ออ่นศิลา ภ.จว.ขอนแกน่ กก.สส.ภ.จว.ขอนแกน่
ด.ต. นิพนธ์ มะลาหอม ภ.จว.ขอนแกน่ กก.สส.ภ.จว.ขอนแกน่
ด.ต. โยธนิ ศีลมัน่ ภ.จว.ขอนแกน่ กก.สส.ภ.จว.ขอนแกน่
ด.ต. เยี่ยมยง นามโยธา ภ.จว.ขอนแกน่ กก.สส.ภ.จว.ขอนแกน่
จ.ส.ต. ชาญวชิญ์ ศรีภกัดี ภ.จว.ขอนแกน่ กก.สส.ภ.จว.ขอนแกน่
จ.ส.ต. สามารถ ชัยสอน ภ.จว.ขอนแกน่ กก.สส.ภ.จว.ขอนแกน่
ส.ต.อ. พณพงค์ ภญิโญทรัพย์ ภ.จว.ขอนแกน่ กก.สส.ภ.จว.ขอนแกน่
ส.ต.อ. คมสันต์ สุทธสิมพงษ์ ภ.จว.ขอนแกน่ กก.สส.ภ.จว.ขอนแกน่
ส.ต.อ. วฒิุ เถื่อนตีนกง ภ.จว.ขอนแกน่ กก.สส.ภ.จว.ขอนแกน่
ด.ต.หญิง พรทิพย์ มีสมบัติงาม ภ.จว.ขอนแกน่ กก.สส.ภ.จว.ขอนแกน่
พ.ต.อ. สุภากร ค าสิงหน์อก ภ.จว.ขอนแกน่ ฝอ.ภ.จว.ขอนแกน่
พ.ต.อ. สุดพเิศษ เอกศิริ ภ.จว.ขอนแกน่ ฝอ.ภ.จว.ขอนแกน่
พ.ต.อ. อนุสรณ์ พฒันถาบุตร ภ.จว.ขอนแกน่ ฝอ.ภ.จว.ขอนแกน่
พ.ต.อ. ออมสิน ตรารุ่งเรือง ภ.จว.ขอนแกน่ ฝอ.ภ.จว.ขอนแกน่
พ.ต.อ. จรีาวฒัน์ คงกระพนัธ์ ภ.จว.ขอนแกน่ ฝอ.ภ.จว.ขอนแกน่



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.อ. อคัรชัย ยลโสภณ ภ.จว.ขอนแกน่ ฝอ.ภ.จว.ขอนแกน่
พ.ต.อ. ยทุธการ โสเมือง ภ.จว.ขอนแกน่ ฝอ.ภ.จว.ขอนแกน่
พ.ต.อ. ณรงค์ฤทธิ์ แสงชาติ ภ.จว.ขอนแกน่ ฝอ.ภ.จว.ขอนแกน่
พ.ต.ท. วเิชียร ชุมมณเฑียร ภ.จว.ขอนแกน่ ฝอ.ภ.จว.ขอนแกน่
พ.ต.ท. ชาติชาย เกษรแกว้ ภ.จว.ขอนแกน่ ฝอ.ภ.จว.ขอนแกน่
พ.ต.ท. ประยรู สิทธเิสนา ภ.จว.ขอนแกน่ ฝอ.ภ.จว.ขอนแกน่
พ.ต.ท. บุฎฎา แฝงเมืองคุก ภ.จว.ขอนแกน่ ฝอ.ภ.จว.ขอนแกน่
ร.ต.อ. สุวทิย์ ภหูนองโอง ภ.จว.ขอนแกน่ ฝอ.ภ.จว.ขอนแกน่
ร.ต.ท. ถาวร ด าเนตร ภ.จว.ขอนแกน่ ฝอ.ภ.จว.ขอนแกน่
ร.ต.ท. ธนบูลย์ วงษ์ไชยศิริ ภ.จว.ขอนแกน่ ฝอ.ภ.จว.ขอนแกน่
ด.ต. เมฆนิทร์ บุญรักษา ภ.จว.ขอนแกน่ ฝอ.ภ.จว.ขอนแกน่
ด.ต. ธวรรธ บุญแดง ภ.จว.ขอนแกน่ ฝอ.ภ.จว.ขอนแกน่
ส.ต.ต. ธนภณ ขวนขวาย ภ.จว.ขอนแกน่ ฝอ.ภ.จว.ขอนแกน่
ด.ต.หญิง นภาภรณ์ รัตนพลที ภ.จว.ขอนแกน่ ฝอ.ภ.จว.ขอนแกน่
ด.ต.หญิง ภทัทิยา เจริญศิริ ภ.จว.ขอนแกน่ ฝอ.ภ.จว.ขอนแกน่
พล.ต.ต. จติรจรูญ ศรีวนิชย์ ภ.จว.ขอนแกน่ ฝอ.ภ.จว.ขอนแกน่
ร.ต.ต.หญิง  กฤติยา ศรีโม ภ.จว.ขอนแกน่ ฝอ.ภ.จว.ขอนแกน่
ร.ต.ต.หญิง  วไิลวรรณ บุญดี ภ.จว.ขอนแกน่ ฝอ.ภ.จว.ขอนแกน่
ร.ต.ท.หญิง  สริลทกานต์ อาสาสร้อย ภ.จว.ขอนแกน่ ฝอ.ภ.จว.ขอนแกน่
ร.ต.ท.หญิง  ดาวรุ่ง              จนัทะวงษา ภ.จว.ขอนแกน่ ฝอ.ภ.จว.ขอนแกน่
ร.ต.ท.หญิง  องัคณา บุตตาสี ภ.จว.ขอนแกน่ ฝอ.ภ.จว.ขอนแกน่
ร.ต.ท.หญิง  กนกวรรณ ภพสมัย ภ.จว.ขอนแกน่ ฝอ.ภ.จว.ขอนแกน่
ร.ต.ท.หญิง  นิตยา วงัคาม ภ.จว.ขอนแกน่ ฝอ.ภ.จว.ขอนแกน่
ร.ต.ท.หญิง  อญัชลี อนิทรศิริ ภ.จว.ขอนแกน่ ฝอ.ภ.จว.ขอนแกน่
ร.ต.อ.หญิง สุภาภรณ์ รุ่งเรือง ภ.จว.ขอนแกน่ ฝอ.ภ.จว.ขอนแกน่
ร.ต.อ.หญิง กญัญา แสงศรีเรือง ภ.จว.ขอนแกน่ ฝอ.ภ.จว.ขอนแกน่
ร.ต.อ.หญิง อารยา วงศ์ศรี ภ.จว.ขอนแกน่ ฝอ.ภ.จว.ขอนแกน่
ส.ต.อ.หญิง ประกายดาว บุตรศรี ภ.จว.ขอนแกน่ ฝอ.ภ.จว.ขอนแกน่
ส.ต.อ.หญิง ประภากร พงษ์พมิล ภ.จว.ขอนแกน่ ฝอ.ภ.จว.ขอนแกน่
ส.ต.อ.หญิง ปรีญาณัฐ อาษาราช ภ.จว.ขอนแกน่ ฝอ.ภ.จว.ขอนแกน่
ส.ต.อ.หญิง ธารารัตน์ ผาพนัธ์ ภ.จว.ขอนแกน่ ฝอ.ภ.จว.ขอนแกน่
พ.ต.อ. สมเพชร นารี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.กระนวน
พ.ต.ท. ปราโมทย์ ชารี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.กระนวน
พ.ต.ท. นิพนัธ์ พรมนิม่ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.กระนวน
พ.ต.ท. เอกวฒิุ ราชเหนือ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.กระนวน
พ.ต.ท. คณิศร อคัราช ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.กระนวน
พ.ต.ท. อาคม นารินทร์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.กระนวน
พ.ต.ท. ทินกร เถาวห์มอ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.กระนวน
พ.ต.ท. สวสัด์ิ ศรีแสนยง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.กระนวน
พ.ต.ท. ประสงค์ วงษ์สิน ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.กระนวน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.อ. ประยทุธ จนัทร์ประทักษ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.กระนวน
ร.ต.ท. พษิณุพงศ์ หมืน่ราชา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.กระนวน
ร.ต.ท. อนันต์ ขนุสอน ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.กระนวน
ร.ต.ท. รังสรรค์ อรชร ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.กระนวน
ร.ต.ท. ชัชวาลย ์   อทุุมภา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.กระนวน
ร.ต.ท. สนองชาติ มะโฮงค า ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.กระนวน
ร.ต.ท. สหสั ขนานแขง็ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.กระนวน
ร.ต.ท. เพยีรชัย คชสีหราช ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.กระนวน
ร.ต.ท. ผดุงชัย ปล้ืมชิงชัย ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.กระนวน
ร.ต.ท. ด าเนิน สีนาทนาวา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.กระนวน
ร.ต.ท. ค าสิงห์ เหลาหนวด ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.กระนวน
ร.ต.ท. ทองสูรย์ แสนสีมนต์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.กระนวน
ร.ต.ท. นิยม แกว้สาธร ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.กระนวน
ร.ต.ท. สมพร ไวค า ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.กระนวน
ร.ต.ท. สุรเดช โสสีทา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.กระนวน
ร.ต.ท. ทองจนัทร์ จนัทนามสี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.กระนวน
ร.ต.ท. พงศรัล หนูพศิ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.กระนวน
ร.ต.ท. ชัชวาล    ปานสาลี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.กระนวน
ร.ต.ท. วรีะจกัร์ สุดโต ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.กระนวน
ร.ต.ท. วรีะศักด์ิ แกว้บุญเรือง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.กระนวน
ร.ต.ต. วเิชษฐ์ ม่วงค าหมืน่ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.กระนวน
ร.ต.ต. โสภณ โนวะ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.กระนวน
ร.ต.ต. ฉนัท์ วงศ์วลิาศ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.กระนวน
ร.ต.ต. เสวรวทิย์ ยอดสง่า ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.กระนวน
ร.ต.ต. สุรพล ค่าภู ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.กระนวน
ร.ต.ต. เฉลิม กนัท า ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.กระนวน
ด.ต. นิโรจน์ วงษ์โก ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.กระนวน
ด.ต. ค านวณ วนัสา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.กระนวน
ด.ต. ณัฐดนัย วจิติรกลุภรณ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.กระนวน
ด.ต. พทิักษ์ ติวสร้อย ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.กระนวน
ด.ต. เตชิต พงษ์อทุธา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.กระนวน
ด.ต. ไพรวนั วงษ์ชารี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.กระนวน
ด.ต. พรชัย บุญแนน ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.กระนวน
ด.ต. สุรชัย อดุมศักด์ิ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.กระนวน
ด.ต. อรัญ มนตรีรัตน์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.กระนวน
ด.ต. พรีศักด์ิ แกว้วงศ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.กระนวน
ด.ต. สาทิศ พรมกนั ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.กระนวน
ด.ต. สมชาย ปาสาเนย์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.กระนวน
ด.ต. ค าแพง คนสมบูรณ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.กระนวน
ด.ต. ประดิษฐ์ โชติกราชกลุ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.กระนวน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ยิ่งรัก กมลหตั ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.กระนวน
ด.ต. อนุชิต ค ามูล ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.กระนวน
ด.ต. ทองพลู ดิษฐ์เจริญ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.กระนวน
ด.ต. อรุณ สีพะนามน้อย ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.กระนวน
ด.ต. ส าลี สมศรี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.กระนวน
ด.ต. วรีะศักด์ิ กองภา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.กระนวน
ด.ต. อชิตพล บุรมโคตร ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.กระนวน
ด.ต. สมศักด์ิ หงษ์ทอง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.กระนวน
ด.ต. ชัยพร เพง็วชิัย ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.กระนวน
ด.ต. วรัิตน์ ฉายาพฒัน์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.กระนวน
ด.ต. สมศรี พลอนั ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.กระนวน
ด.ต. พทิูล แกว้จนัทร์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.กระนวน
ด.ต. พนิิจ บริบูรณ์วฒัน์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.กระนวน
ด.ต. ทองปาน ใจทา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.กระนวน
ด.ต. ค าแพง คนสมบูรณ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.กระนวน
ด.ต. แยม้ วงษา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.กระนวน
ด.ต. ระพพีฒัน์ ค าอนิทร์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.กระนวน
ด.ต. ธงสภสั แสนทา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.กระนวน
ด.ต. สุวฒัน์ ต้นกนัยา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.กระนวน
ด.ต. มนตรี มุริจนัทร์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.กระนวน
ด.ต. ปิยเดช สารบ้านแหว้ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.กระนวน
ด.ต. ผดุงศักด์ิ ศรีหล่ิง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.กระนวน
ด.ต. สุครน คนสมบูรณ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.กระนวน
ด.ต. รววีฒัน์ ลือชา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.กระนวน
ด.ต. จวิรัตน์ ธนะศรีรังกลู ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.กระนวน
ด.ต. มนูญ แถนโสภาวนั ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.กระนวน
ด.ต. ชัดชัย อนิทรเพชร ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.กระนวน
ด.ต. ทรงเดช อาจเจริญ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.กระนวน
ด.ต. สิริ โพธศรีอุ่น ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.กระนวน
ด.ต. พทิยา ผ่านวงษ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.กระนวน
ด.ต. สุรชัย เจยีระแม ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.กระนวน
ด.ต. อภชิาติ. ศิริทองจกัร ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.กระนวน
ด.ต. นิยม อุ่นโชติ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.กระนวน
ด.ต. มนตรี จนัทร ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.กระนวน
ด.ต. ภชุงค์ รินทะไชย ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.กระนวน
ด.ต. บุญถิ่น ราชโยธา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.กระนวน
จ.ส.ต. ภวูนาท พรมวอินิทร์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.กระนวน
จ.ส.ต. เลิศวทิย์ อนัทะนัย ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.กระนวน
ส.ต.อ. ชลที พนัธย์าง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.กระนวน
ส.ต.อ. อาทิตย์ ทองแสน ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.กระนวน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต.หญิง สุนีย์ ศรีนาทม ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.กระนวน
ส.ต.อ.หญิง ประไพ ไชยชาติ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.กระนวน
ส.ต.อ.หญิง สุภาภรณ์ บุญเลิศ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.กระนวน
ร.ต.อ. ศักด์ิชัย ผสมศรี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.กระนวน ปรก.กก.สส.ภ.จว.ขอนแก่น
จ.ส.ต. ฉลอง จนัทะมิตร ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.กระนวน ปรก.กก.สส.ภ.จว.ขอนแก่น
ร.ต.ท. สวรรค์ มาดอนกลาง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เขาสวนกวาง
ร.ต.ท. เสาร์แกว้ จดัสม ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เขาสวนกวาง
ร.ต.ท. อนันท์ นามเสนาะ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เขาสวนกวาง
ร.ต.ท. สมเดช สุขรมย์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เขาสวนกวาง
ร.ต.ท. วนิัย สีวอค า ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เขาสวนกวาง
ร.ต.ท. ประพนัธ์ เกตุบรรจง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เขาสวนกวาง
ร.ต.ท. ทวปี ผายช านาญ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เขาสวนกวาง
ร.ต.ท. นุกลู ดวงทาทอน ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เขาสวนกวาง
ร.ต.ท. บุญเพง็ พรมโนนศรี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เขาสวนกวาง
ร.ต.ท. สนัน่ ไชยด ารง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เขาสวนกวาง
ร.ต.ต. สุกฤษฎิ์ แสงประไพ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เขาสวนกวาง
ร.ต.ต. สามารถ จกัรสมรชัย ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เขาสวนกวาง
ร.ต.ต. สุวฒัน์ ปักกะสัง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เขาสวนกวาง
ร.ต.ต. ปราโมทย์ จนัทะคาม ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เขาสวนกวาง
ร.ต.ต. สมภพ ศรีเศรษฐ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เขาสวนกวาง
ร.ต.ต. สมัย วชิัยวงศ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เขาสวนกวาง
ร.ต.ต. จ าเนียร พลวลัิย ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เขาสวนกวาง
ด.ต. ยทุธ สมภาร ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เขาสวนกวาง
ด.ต. สุภาพ พลแสน ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เขาสวนกวาง
ด.ต. สมชาย อนิทราวธุ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เขาสวนกวาง
ด.ต. สมพงษ์ ดอนแก ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เขาสวนกวาง
ด.ต. สุชาติ ช่วงชิต ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เขาสวนกวาง
ด.ต. วนัชัย สุขวเิศษ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เขาสวนกวาง
ด.ต. วโิรจน์ ศรีโพธิ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เขาสวนกวาง
ด.ต. สมาน สีนาค ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เขาสวนกวาง
ด.ต. อดิศักด์ิ นนทะสี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เขาสวนกวาง
ด.ต. วศิน หนิแกว้ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เขาสวนกวาง
ด.ต. สมหวงั ธรรมจนัทา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เขาสวนกวาง
ด.ต. สังวาล ศรีมูลผา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เขาสวนกวาง
ด.ต. เนาวรัตน์ แกว้บัง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เขาสวนกวาง
ด.ต. จติิพงษ์ ผมงาม ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เขาสวนกวาง
ด.ต. นิคม ใชยจอกเกี้ย ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เขาสวนกวาง
ด.ต. ส ารวย สร้อยบับ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เขาสวนกวาง
ด.ต. บรรชา แขง็ขนั ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เขาสวนกวาง
ด.ต. วโิรจน์ ศรีหร่ิง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เขาสวนกวาง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. นราธปิ โทอทุา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เขาสวนกวาง
ด.ต. ปิยณัท ธนันดรคุณดี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เขาสวนกวาง
ด.ต. สมาน ทองเขยีน ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เขาสวนกวาง
ด.ต. อดุมศักด์ิ อู่เหล็ก ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เขาสวนกวาง
จ.ส.ต. นิยม บุญหลักค า ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เขาสวนกวาง
ส.ต.อ. เมืองแมน แสนวงัสี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เขาสวนกวาง
ส.ต.อ. สิทธพิงษ์ บุญประคม ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เขาสวนกวาง
จ.ส.ต.หญิง จนิตนา วงศ์ชัย ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เขาสวนกวาง
ด.ต.หญิง ปุญญิศา ศรีแกว้จติ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เขาสวนกวาง
ร.ต.ท.หญิง  กาญจนาวดี ทิพยฤ์าตรี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เขาสวนกวาง
ส.ต.ต.หญิง รัตนาภรณ์ ศรีค าปลิว ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เขาสวนกวาง
ส.ต.ต.หญิง สุจติรา มนนนตรี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เขาสวนกวาง
ส.ต.ต.หญิง พรรณี คูณกณัหา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เขาสวนกวาง
ส.ต.ต.หญิง กญัญาภคั มาวนั ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เขาสวนกวาง
ส.ต.ต.หญิง รุ่งทิวา คูณสวสัด์ิ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เขาสวนกวาง
ส.ต.ต.หญิง สุกญัญา พลเมือง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เขาสวนกวาง
ส.ต.ต.หญิง ปวณีา บุญรินทร์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เขาสวนกวาง
ร.ต.ท. ณัฐพงษ์ กงจนี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เขาสวนกวาง 
พ.ต.ต. บุญมาก เครือแวงมล ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เขาสวนกวาง     
พ.ต.ต. กฤตธน ชุมนรารักษ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เขาสวนกวาง      
ร.ต.อ. ธงชัย แกว้วงัปา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เขาสวนกวาง      
พ.ต.อ. พชิิต ดียา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เขาสวนกวาง       
พ.ต.ท. สายณัห์ สิงหข์รณ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เขาสวนกวาง       
พ.ต.ท. อคัรบุตร อคัรสุขบุตร ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เขาสวนกวาง       
พ.ต.ท. ศุภฤกษ์ สุวรรณราษฎร์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เขาสวนกวาง       
พ.ต.ต. สุทัศน์ มีลุน ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เขาสวนกวาง       
ร.ต.อ. ชัชวาลย์ รายา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เขาสวนกวาง       
พ.ต.ท. กฤตวฒัน์ ลิขติบัณฑิตวงษ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โคกโพธิ์ไชย
พ.ต.ท. สุทธสิม ตระแกว้จติร ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โคกโพธิ์ไชย
พ.ต.ต. ณัฎฐชัย สุภา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โคกโพธิ์ไชย
พ.ต.ต. บ ารุงเกยีรติ จนัทะวงษ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โคกโพธิ์ไชย
พ.ต.ต. ไพฑูรย์ ออ่นสะอาด ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โคกโพธิ์ไชย
ร.ต.ท. สุรัตน์ เหล่าด้ิม ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โคกโพธิ์ไชย
ร.ต.ท. กมัพล อนุภาพ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โคกโพธิ์ไชย
ร.ต.ท. ภวูดล ค ามูล ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โคกโพธิ์ไชย
ร.ต.ท. ไพบูลย์ พมิล ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โคกโพธิ์ไชย
ร.ต.ท. สุวมิล ยนืชีพ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โคกโพธิ์ไชย
ร.ต.ท. ส าราญ พานพมิพ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โคกโพธิ์ไชย
ร.ต.ท. ณรงค์ ภหูยหิวา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โคกโพธิ์ไชย
ร.ต.ท. อคัรพล ค ามูลมี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โคกโพธิ์ไชย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. จนัทร์ศรี กงเพชร ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โคกโพธิ์ไชย
ร.ต.ต. วเิชียร ค าภาพนัธ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โคกโพธิ์ไชย
ด.ต. อนุชา เหล่าคนค้า ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โคกโพธิ์ไชย
ด.ต. ทนงศักด์ิ เสริมนา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โคกโพธิ์ไชย
ด.ต. สมยศ แสนเรียน ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โคกโพธิ์ไชย
ด.ต. สุพาง จา้ยหนองบัว ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โคกโพธิ์ไชย
ด.ต. สันติ ผาลี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โคกโพธิ์ไชย
ด.ต. เจริญ จานแสน ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โคกโพธิ์ไชย
ด.ต. สุริยา สุขโข ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โคกโพธิ์ไชย
ด.ต. ทรงเพชร ค าสุพรม ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โคกโพธิ์ไชย
ด.ต. วญิญู แฝงฤทธิ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โคกโพธิ์ไชย
ด.ต. ศุภฤกษ์ มาตรก าจร ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โคกโพธิ์ไชย
ด.ต. ศรีไพ ล้ าจมุจงั ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โคกโพธิ์ไชย
ด.ต. อนุรักษ์ เจริญสุข ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โคกโพธิ์ไชย
ด.ต. ประวติัการณ์ เขยีวดี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โคกโพธิ์ไชย
ด.ต. วชิาญ เหมะเทวนั ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โคกโพธิ์ไชย
ด.ต. กฤติเดช เคนมาตร์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โคกโพธิ์ไชย
ด.ต. ชูชาติ เสถยีรดี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โคกโพธิ์ไชย
ด.ต. อภรัิกษ์ ค าสุข ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โคกโพธิ์ไชย
ด.ต. สมพงษ์ สอนเสนา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โคกโพธิ์ไชย
ด.ต. ธนพชัร์ โสภารัตน์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โคกโพธิ์ไชย
ด.ต. นพวรรณ พทุธลอด ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โคกโพธิ์ไชย
ด.ต. ไชยา มูลแกน่ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โคกโพธิ์ไชย
ด.ต. นิคม แกว้มืด ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โคกโพธิ์ไชย
ส.ต.อ. วชัชิระ โสชารี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โคกโพธิ์ไชย
ส.ต.อ. พษิณุ รุณยทุธะ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โคกโพธิ์ไชย
ส.ต.อ. นิติกร ธรรมประเสริฐ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โคกโพธิ์ไชย
ส.ต.ต.หญิง ปิยนุช พนัธโ์นริต ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โคกโพธิ์ไชย
ส.ต.ต.หญิง ศิราภรณ์ ชูพนัธ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โคกโพธิ์ไชย
ส.ต.ต.หญิง ธาดารัตน์ จนัทร ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โคกโพธิ์ไชย
ส.ต.ต.หญิง มะยรีุ สุริโย ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โคกโพธิ์ไชย
ส.ต.ต.หญิง ศศิธร จนัทองออ่น ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โคกโพธิ์ไชย
ส.ต.ต.หญงิ ปรัชญา ผาลิกา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โคกโพธิ์ไชย ปรก.กก.สส.ภ.จว.ขก.
พ.ต.อ. จรัสพฒัน์ สุตยสรณาคม ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชนบท
พ.ต.ท. กติติคุณ พรหมประทุม ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชนบท
พ.ต.ท. ณรงค์ โสภา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชนบท
ร.ต.ท. ปกรณ์ เศรษฐธนเวชกจิ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชนบท
ร.ต.ท. ธญัญา งามชัด ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชนบท
ร.ต.ท. สมศักด์ิ สมสีดา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชนบท
ร.ต.ท. บัณภทัร ทองสง่า ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชนบท



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ชัยพชิิต ปฎสัิงข ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชนบท
ร.ต.ท. วรีศักด์ิ พลตรี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชนบท
ร.ต.ท. พรสวรรค์ ยชุิ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชนบท
ร.ต.ท. เสมียน เค้ามาก ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชนบท
ร.ต.ท. อนุกลู แต้มชัยภมูิ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชนบท
ร.ต.ท. สุพนธ์ เทศแกว้ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชนบท
ร.ต.ท. เขม็ชาย  โตโส ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชนบท
ร.ต.ท. พงษ์ศักด์ิ ศรีพทุธา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชนบท
ร.ต.ท. บุญสูง สถติยว์ฒัน์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชนบท
ร.ต.ท. มนูญ หนิเธาว ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชนบท
ร.ต.ท. เชาว์ บุตรลี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชนบท
ร.ต.ท. อาวธุ นาสินพร้อม ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชนบท
ร.ต.ท. วเิชียร ชูเนตร ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชนบท
ร.ต.ท. จอมสวรรค์ ศรีสงเคราะห์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชนบท
ร.ต.ท. มานิตย์ ออ่นนาง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชนบท
ร.ต.ต. โกวทิย์ เชื้อสีดา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชนบท
ร.ต.ต. ประมวล ประโคทานัง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชนบท
ร.ต.ต. วเิชียร อยู่ต้ังตัว   ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชนบท
ร.ต.ต. ส าราญ งามชัด ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชนบท
ร.ต.ต. .ภาณุพงศ์ บุตรลี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชนบท
ร.ต.ต. ศกร วชิัยผิน ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชนบท
ร.ต.ต. ร.ต.ต.ประถม สกลุโชติ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชนบท
ด.ต. สมศักด์ิ เมืองวงษ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชนบท
ด.ต. ฉตัรพงษ์ พรหมราช ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชนบท
ด.ต. โอภาส ผิวขม  ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชนบท
ด.ต. ประจกัษ์ ฮามพทิักษ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชนบท
ด.ต. ประดิษฐ์ สะเดา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชนบท
ด.ต. จรีะศักด์ิ          เหล่าเทวกลุ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชนบท
ด.ต. สมจติร นาสูงชน ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชนบท
ด.ต. พชิัย อนัดคะทัด ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชนบท
ด.ต. หนูเจยีร เรียงแสง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชนบท
ด.ต. คงฤทธิ์ พาศรี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชนบท
ด.ต. ทวศัีกด์ิ ปัญจนะ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชนบท
ด.ต. พทิักษ์ ค าโคกสี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชนบท
ด.ต. .นิพนธ์ มานิล ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชนบท
ด.ต. สุมิตร ค าออ้ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชนบท
ด.ต. โยธนิ พนัปี   ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชนบท
ด.ต. เรวตัร วะสมบัติ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชนบท
ด.ต. วชิิต กองพนัธ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชนบท
ด.ต. สมศักด์ิ ถวูดัสี  ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชนบท



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. รุ่งโรจน์ ผาทอง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชนบท
ด.ต. บรรจบ ค าทะเนตร ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชนบท
ด.ต. วนิัย รักเพือ่น ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชนบท
ด.ต. สุมิตร ผาทอง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชนบท
ด.ต. สมาท ดงแกว้ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชนบท
ด.ต. ค ารณ ดีมา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชนบท
ด.ต. อดุม ไชยศรี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชนบท
จ.ส.ต. ฉลาด คูณโน ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชนบท
จ.ส.ต. อนิรุทธิ์ จนัทวลิา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชนบท
จ.ส.ต. วฒิุชิระ จนัตะนิวงษ์  ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชนบท
จ.ส.ต. จรัิชญ์พฒัน์ เรือนบุตร ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชนบท
ส.ต.อ. เอกวทิย์ อรรถวลัิย ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชนบท
ส.ต.อ. ชัชวาล นิลขาว ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชนบท
ด.ต.หญิง ชัญญานุช มีลุน ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชนบท
ด.ต.หญิง วไิลวรรณ ดิษชัง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชนบท
ส.ต.ต.หญิง ชื่นนภา ถมฉมิพลี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชนบท
ส.ต.ต.หญิง พรทิพย์ อนิสวา่ง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชนบท
ส.ต.ต.หญิง ศิรินันท์ โคตรสขงึ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชนบท
ส.ต.ต.หญิง สิริขวญั แป้นพว่ง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชนบท
ส.ต.ต.หญิง วารุณี ภจูอมจติร์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชนบท
ส.ต.ต.หญิง สุกญัญา วรรณสัมพนัธ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชนบท
ส.ต.ต.หญิง ยภุาวดี วงษ์สกลุ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชนบท
ส.ต.ต.หญิง กสุุมา ทองบุ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชนบท
ส.ต.ต.หญิง วชิุดา โสมาเกตุ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชนบท
ส.ต.ต.หญิง วรยา รอดเวยีง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชนบท
ส.ต.ต.หญิง พชัรินทร์ อนิหอม ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชนบท
ร.ต.ท. เกรียงไกร พมิพจ์กัร ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชนบท ปรก.กก.สส.ภ.จว.ขอนแก่น
ส.ต.ต.หญงิ สิริขวญั แป้นพว่ง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชนบท ปรก.กก.สส.ภ.จว.ขอนแก่น
พ.ต.อ. ชัยวฒัน์ ไชยศรี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชุมแพ
พ.ต.อ. นพเกา้ โสมนัส ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชุมแพ
พ.ต.ท. ภาธร นิยมพงษ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชุมแพ
ร.ต.อ. ภกัดี พรมมา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชุมแพ
ร.ต.อ. มงคล เจยีงภเูขยีว ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชุมแพ
ร.ต.ท. เจน ชิดตะคุ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชุมแพ
ร.ต.ท. พทุธา พรมนิล ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชุมแพ
ร.ต.ท. สุธะ ฟุง้ถอืทรัพย์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชุมแพ
ร.ต.ท. ปรีชาพล สิงหส์าทร ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชุมแพ
ร.ต.ท. ด ารงค์ศักด์ิ ศิริแกว้ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชุมแพ
ร.ต.ท. รุ่งอรุณ ทองเต็ม ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชุมแพ
ร.ต.ท. มังกร ใจกวา้ง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชุมแพ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ขนุพล อวนศรี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชุมแพ
ร.ต.ท. สมาน ชัยสนาม ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชุมแพ
ร.ต.ท. ชาญชิต พรศรีระ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชุมแพ
ร.ต.ท. บันพจน์ ยงค์เพชร ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชุมแพ
ร.ต.ท. ณฐภทัร เศวตวงษ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชุมแพ
ร.ต.ท. อนุชิต จนัทิรา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชุมแพ
ร.ต.ท. ยทุธพงษ์ กลุน้อย ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชุมแพ
ร.ต.ท. พนูศิริ จนัเวยีง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชุมแพ
ร.ต.ท. สุวทิย์ โชคบัญฑิต ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชุมแพ
ร.ต.ท. อทุัย กองส าลี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชุมแพ
ร.ต.ท. บุญมา ประมนต์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชุมแพ
ร.ต.ท. ประครอง สาวะถี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชุมแพ
ร.ต.ท. ดุสิต นามภกัดี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชุมแพ
ร.ต.ท. วชิาญ พลบ ารุง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชุมแพ
ร.ต.ท. จ าเริญ วฒันาศรีกลุ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชุมแพ
ร.ต.ท. วญิญู พรศรีระ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชุมแพ
ร.ต.ท. สมาน อตุสัย ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชุมแพ
ร.ต.ท. ถวลิ แขง็แขง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชุมแพ
ร.ต.ท. สมาน สีทู ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชุมแพ
ร.ต.ท. ชูศักด์ิ ชุไชยณรงค์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชุมแพ
ร.ต.ท. สุริยา ถวลัยช์ัยวฒัน์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชุมแพ
ร.ต.ท. สุรพล มงคล ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชุมแพ
ร.ต.ต. เดชา ศุภษร ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชุมแพ
ร.ต.ต. มานพ นพคุณ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชุมแพ
ร.ต.ต. ดิเหรก อรุโณทัย ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชุมแพ
ร.ต.ต. บุญมาไชย จ ารัสแนว ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชุมแพ
ร.ต.ต. อดิพงษ์ พนิไธสง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชุมแพ
ร.ต.ต. ธนพล โม้โอชา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชุมแพ
ร.ต.ต. วทิยา ธรณี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชุมแพ
ร.ต.ต. สมพร ทศทร ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชุมแพ
ร.ต.ต. สมฤทธิ์ ธรรมสมบัติ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชุมแพ
ร.ต.ต. มนตรี ภริมยไ์กรภกัด์ิ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชุมแพ
ร.ต.ต. ศราวธุ จนัโทศรี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชุมแพ
ร.ต.ต. พฤกษ์ พรมมาปุย ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชุมแพ
ด.ต. เชิดชัย เป้าพะเนาว์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชุมแพ
ด.ต. ชนมภมูิ มีโนนทอง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชุมแพ
ด.ต. กติติพงษ์ ไชยเสน ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชุมแพ
ด.ต. ลันเท ชนะบัว ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชุมแพ
ด.ต. ศุภชัย นันต้ือ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชุมแพ
ด.ต. สุคล บุญประคม ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชุมแพ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ธงชัย เฉลิมพงษ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชุมแพ
ด.ต. สังคม ฤทธิ์ดิเศษ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชุมแพ
ด.ต. นรวชิญ์ ใจแสน ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชุมแพ
ด.ต. วมิล พรมนิล ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชุมแพ
ด.ต. ไพทูรย์ ธรรมเจญิ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชุมแพ
ด.ต. ผาสุข มีหาญเสมอ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชุมแพ
ด.ต. ชนธญั ศรีธนธรณ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชุมแพ
ด.ต. สืบสาย ธรรมะ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชุมแพ
ด.ต. โชติวติร วศิิษฐ์ธนศักด์ิ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชุมแพ
ด.ต. อดุลยก์จิ นามแดง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชุมแพ
ด.ต. ค าผล ไกรเทศ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชุมแพ
ด.ต. เรืองฤทธิ์ แกว้ศิริ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชุมแพ
ด.ต. จริภทัร์ จนัโทศรี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชุมแพ
ด.ต. นงค์ ทองมาก ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชุมแพ
ด.ต. คม ศรีธรรมบุตร ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชุมแพ
ด.ต. สุริยา สมภเูขยีว ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชุมแพ
ด.ต. จติรติศักด์ิ เจก็ภเูขยีว ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชุมแพ
ด.ต. พนิิจศักด์ิ อุ่นเกดิ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชุมแพ
ด.ต. ประมุข คลังภเูขยีว ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชุมแพ
ด.ต. พทิักษ์ โนนรุ่งเรือง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชุมแพ
ด.ต. สาโรจน์ โคตรบุตร ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชุมแพ
ด.ต. ค าเส็ง ต้ือสร้อย ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชุมแพ
ด.ต. วเิชษร เกษจนัทร์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชุมแพ
ด.ต. ศึกฤทธิ์ หาจนัดา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชุมแพ
ด.ต. พนัทิพย์ เสละคร ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชุมแพ
ด.ต. นิกร บุดดาซุย ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชุมแพ
ด.ต. ไพจติร ซุยโพธิ์น้อย ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชุมแพ
ด.ต. ธวชัชัย เหล่าดี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชุมแพ
ด.ต. ไพโรจน์ ตาปราบ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชุมแพ
ด.ต. ทวี ประทีปเมือง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชุมแพ
ด.ต. เกื้อพงษ์ มีโนนทอง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชุมแพ
ด.ต. ประเสริฐ บุญยอด ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชุมแพ
ด.ต. ชนมภมูิ มีโนนทอง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชุมแพ
ด.ต. ทรงศักด์ิ ปติตังโถ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชุมแพ
ด.ต. ธรีะ ลานพบิูลย์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชุมแพ
ด.ต. ชิราวฒิุ โชติพนัธ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชุมแพ
ด.ต. วรีะฑูรย์ โทรธรรม ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชุมแพ
ด.ต. พบิูลย์ เหล่าอ านาจ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชุมแพ
ด.ต. เศกสรรค์ วงษ์ณะรัตน์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชุมแพ
จ.ส.ต. สุพชิาติ ทุมเทียง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชุมแพ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง จ.ส.ต. ธนากฤช ชนะโยธา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชุมแพ
จ.ส.ต. เทวนิ พร้อมสุข ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชุมแพ
ส.ต.อ. อดุลย์ เมืองฮามพนัธ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชุมแพ
ส.ต.อ. สุรวทิย์ หนุนวงษ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชุมแพ
ส.ต.ต. กติติพงษ์ เซ่ียงฉนิ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชุมแพ
จ.ส.ต. ประภาส เศษทา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชุมแพ
ด.ต.หญิง สุทิศา ทัศนสมบูรณ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชุมแพ
ด.ต.หญิง ศิริธร ธรรมะ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชุมแพ
ด.ต.หญิง ศิริพร ซุยสูงเนิน ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชุมแพ
ด.ต.หญิง อญัชณา โกรธา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชุมแพ
ด.ต.หญิง สิวพร ลีนาราช ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชุมแพ
ร.ต.อ. กญัจน์ สร้อยนาค ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชุมแพ
ร.ต.อ.หญิง อมัพร บัณฑิตพตุ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชุมแพ
ส.ต.ต.หญิง ปวริศา จโินทา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชุมแพ
ส.ต.ต.หญิง อนุธดิา กาพรม ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชุมแพ
ส.ต.อ. พงษ์พษิณุ กจิอดุมสุข ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชุมแพ
จ.ส.ต. ปิยะ เกง่กวา่สิงห์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ชมุแพ ปรก.กก.สส.ภ.จว.ขอนแก่น
พ.ต.อ. สราวธุ ศรีชัย ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ซ าสูง
พ.ต.ท. อสิระพงศ์ แซงมุกดา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ซ าสูง
พ.ต.ท. สงวน เชื้อศิริ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ซ าสูง
พ.ต.ท. ช านาญวทิย์ เทพอาจ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ซ าสูง
พ.ต.ท. จรัญ อปุรัง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ซ าสูง
ร.ต.อ. ไทคมน์ สถติยค่์าย ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ซ าสูง
ร.ต.อ. มานพ จนัทะคัต ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ซ าสูง
ร.ต.ท. พฒันกติต์ิ ตลับทอง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ซ าสูง
ร.ต.ท. สุรสิทธิ์ โพธิ์ศรี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ซ าสูง
ร.ต.ท. วทิวสั วอ่งไว ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ซ าสูง
ร.ต.ท. พรชัย ศรีษะ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ซ าสูง
ร.ต.ท. สันติ ปริปัญญา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ซ าสูง
ร.ต.ท. กาจ หวงัค า ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ซ าสูง
ร.ต.ท. เบญจรัตน์ สุขรัตน์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ซ าสูง
ร.ต.ท. สงวน สุเพง็ค า ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ซ าสูง
ร.ต.ท. ประดิษฐ์ ประวนัโต ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ซ าสูง
ร.ต.ต. มงคล นันจรัส ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ซ าสูง
ร.ต.ต. สินสมุทร สะตะ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ซ าสูง
ร.ต.ต. เชิดชู ทองแสน ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ซ าสูง
ร.ต.ต. สุศิลป์ ศรีช านิ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ซ าสูง
ด.ต. สุรินันท์ ป้องเรือ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ซ าสูง
ด.ต. สุเนตร โคตรสีวงษ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ซ าสูง
ด.ต. วนัชัย ยอดเพชร ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ซ าสูง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. อนันตชัย รัตนทิพย์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ซ าสูง
ด.ต. กลุชาติ กองผาพา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ซ าสูง
ด.ต. บุญเกดิ โพธิ์หล้า ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ซ าสูง
ด.ต. ไพฑูรย์ ต้นเรือง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ซ าสูง
ด.ต. ณัฐพงศ์ เสนาฤทธิ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ซ าสูง
ด.ต. สมบัติ เรือนค า ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ซ าสูง
ด.ต. ทรงฤทธิ์ แกว้บ่อ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ซ าสูง
ด.ต. พมิล ชาค ามูล ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ซ าสูง
ด.ต. ธนาดุล กาสี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ซ าสูง
ด.ต. ฤทธเิกยีรติ เหลาศิริโชติ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ซ าสูง
ด.ต. สงวน พนัธชุิน ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ซ าสูง
ด.ต. พนม โคตรบุญเรือง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ซ าสูง
ด.ต. พรเสน่ห์ ชาวหนัค า ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ซ าสูง
ด.ต. วนัชัย อะภยัลุน ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ซ าสูง
ด.ต. สุที โพธิ์ศรี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ซ าสูง
ด.ต. บุญเรือง ออ่นละมุล ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ซ าสูง
ด.ต. ไพรสิทธิ์ ไชยแสนทา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ซ าสูง
ด.ต. วรีะศักด์ิ พรนิคม ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ซ าสูง
ด.ต. ช านาญ จลุนาค ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ซ าสูง
ด.ต. ทีฆโชติ เกษามูล ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ซ าสูง
ด.ต. กมล มีชัย ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ซ าสูง
ด.ต. อดุร นาชัยลาน ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ซ าสูง
ด.ต. ณัฐพงศ์ ขปิวติั ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ซ าสูง
ด.ต. ภคัพล โพธิ์ศรี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ซ าสูง
ด.ต. สงกราณ นิลดาศรี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ซ าสูง
จ.ส.ต. วนัชัย แสนวงั ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ซ าสูง
ส.ต.อ. ธรียทุธ นามไพร ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ซ าสูง
ส.ต.อ. ตุลา ศรีวชิา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ซ าสูง
จ.ส.ต.หญิง อมัภรณ์ กองผาพา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ซ าสูง
ด.ต.หญิง อรรถยา ทิพยฤ์าตรี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ซ าสูง
ส.ต.ต.หญิง รัตนา จาริชานนท์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ซ าสูง
พ.ต.อ. จอมพล พรประทุม ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.น้ าพอง
พ.ต.ท. รัฐพงษ์ เกยีรติวฒันกลุ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.น้ าพอง
พ.ต.ท. ถนอมศักด์ิ โสภา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.น้ าพอง
พ.ต.ท. ประดับ ออ่นตาแสง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.น้ าพอง
พ.ต.ต. เศรษฐศักด์ิ ศรีดี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.น้ าพอง
พ.ต.ต. ภวูมินทร์ อนินอก ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.น้ าพอง
ร.ต.อ. ธนภทัร นามดี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.น้ าพอง
ร.ต.อ. สมคิด ขนัตีกรม ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.น้ าพอง
ร.ต.ท. ปิยวฒัน์ พมิเพง็ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.น้ าพอง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. สราวธุ วาทไธสง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.น้ าพอง
ร.ต.ท. อาทิตย์ นินทะสิงห์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.น้ าพอง
ร.ต.ท. มนต์ชัย พลเดช ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.น้ าพอง
ร.ต.ท. บุญธรรม แสนสีมน ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.น้ าพอง
ร.ต.ท. ทนุเกยีรติ พงษ์เพยีจนัทร์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.น้ าพอง
ร.ต.ท. สุชาติ จกัรเสน ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.น้ าพอง
ร.ต.ท. ส าเนียง เกษสิมมา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.น้ าพอง
ร.ต.ท. ประภาส น้อยเลาหกลุ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.น้ าพอง
ร.ต.ท. นิวตัน์ ขานเกตุ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.น้ าพอง
ร.ต.ท. ปรีชา สีเชียงสา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.น้ าพอง
ร.ต.ท. ประชา วรแสน ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.น้ าพอง
ร.ต.ท. แสงจนัทร์ แพงด้วง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.น้ าพอง
ร.ต.ต. ไสว เรืองเดช ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.น้ าพอง
ร.ต.ต. ชาญพชิญ์ นนฤาชา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.น้ าพอง
ร.ต.ต. ไชยพงษ์ เพง็ผลา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.น้ าพอง
ร.ต.ต. ประยงค์ ศรีสารคาม ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.น้ าพอง
ร.ต.ต. ศรายทุธ ลุนเพง็ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.น้ าพอง
ร.ต.ต. ชวน เมืองฮาม ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.น้ าพอง
ร.ต.ต. วรรณลพ วงศ์ค า ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.น้ าพอง
ร.ต.ต. ทองใบ ผ่านวงษ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.น้ าพอง
ร.ต.ต. ดาวเหนือ กจิพฤกษ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.น้ าพอง
ร.ต.ต. ทรงฤทธิ์ โสดา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.น้ าพอง
ร.ต.ต. โชคชัย เทียบแสน ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.น้ าพอง
ร.ต.ต. สุพจน์ คงปัญญา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.น้ าพอง
ร.ต.ต. จติสนอง บัวละคร ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.น้ าพอง
ร.ต.ต. สมศักด์ิ ดีสร้อย ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.น้ าพอง
ร.ต.ต. เรืองศิลป์ พลสงคราม ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.น้ าพอง
ด.ต. ไวพจน์ ทูลภริมย์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.น้ าพอง
ด.ต. มณเฑียร รัตนวรรณ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.น้ าพอง
ด.ต. บัญชา รักชาติ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.น้ าพอง
ด.ต. สุภาพ ชาธรรมมา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.น้ าพอง
ด.ต. สงวน วรีะพงษ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.น้ าพอง
ด.ต. สุรศักด์ิ สิกขา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.น้ าพอง
ด.ต. อภชิัย นิง่กลาง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.น้ าพอง
ด.ต. สนิท จนัทร์แจง้ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.น้ าพอง
ด.ต. สิทธชิัย จนัทร์ฝ่าย ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.น้ าพอง
ด.ต. สมมิตร พรมแกว้ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.น้ าพอง
ด.ต. สุมิตร ชาภวูงษ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.น้ าพอง
ด.ต. เกตุ วรพนัธุ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.น้ าพอง
ด.ต. สวาสด์ิ เนตรจนัทร์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.น้ าพอง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. นริศ ทาแกว้น้อย ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.น้ าพอง
ด.ต. ปริวรรต ชาสิงหแ์กว้ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.น้ าพอง
ด.ต. ธนโชติ แสนพรม ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.น้ าพอง
ด.ต. สินธุ์สมุทร โอร้าชา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.น้ าพอง
ด.ต. กติติธร บ ารุงเมือง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.น้ าพอง
ด.ต. สุบรรณ พานสมบูรณ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.น้ าพอง
ด.ต. สมบัติ บุขนุทด ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.น้ าพอง
ด.ต. ประเทียร แกน่นาค า ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.น้ าพอง
ด.ต. ศรัณญ์ สุโคตร ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.น้ าพอง
ด.ต. อดุม อไุรล้ า ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.น้ าพอง
ด.ต. ธนศักด์ิ สารศรี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.น้ าพอง
ด.ต. รุ้งเพชร ชีกวา้ง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.น้ าพอง
ด.ต. ประสิทธิ์ ค าสุข ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.น้ าพอง
ด.ต. ปรีดา ปาระกา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.น้ าพอง
ด.ต. สมควร สีนนค า ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.น้ าพอง
ด.ต. วฒิุชัย บุญทุม ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.น้ าพอง
ด.ต. พทุธชัย กติติเคนา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.น้ าพอง
ด.ต. อารมณ์ นามแสง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.น้ าพอง
ด.ต. ดุษฎี ประทุมชมภู ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.น้ าพอง
ด.ต. นิพนธ์ ติวเรือง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.น้ าพอง
ด.ต. สมศักด์ิ เจนชัย ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.น้ าพอง
ด.ต. ไพรัช ดงใหญ่ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.น้ าพอง
ด.ต. คงศักด์ิ ใบลาศ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.น้ าพอง
ด.ต. ณัฐพงศ์ สมศรีษะ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.น้ าพอง
ด.ต. นภาพล หมืน่จร ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.น้ าพอง
ด.ต. เจษฎา มูลมาตย์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.น้ าพอง
ด.ต. สุจติร ศรีเชียงสา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.น้ าพอง
ด.ต. นุกลู มาสอน ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.น้ าพอง
ด.ต. สุเนตร เบ้าบัวเงิน ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.น้ าพอง
ด.ต. เสริมศักด์ิ นันทเพช็ร ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.น้ าพอง
จ.ส.ต. ปฐมพงศ์ ทองภาพ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.น้ าพอง
จ.ส.ต. วชัรินทร์ แสนเสาร์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.น้ าพอง
จ.ส.ต. ส านวน บุรี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.น้ าพอง
ส.ต.อ. ธรีะสิทธิ์ เทีย่งผดุง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.น้ าพอง
ส.ต.อ. สุทธลัิกษณ์ อนัทนิล ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.น้ าพอง
จ.ส.ต.หญิง พรรณธร โนนธงิ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.น้ าพอง
ด.ต.หญิง ดุจฤดี โพธิ์ศรี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.น้ าพอง
ร.ต.ท. พศวร์ี มากกระโทก ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.น้ าพอง ปรก.กก.สส.ภ.จว.ขอนแก่น
พ.ต.อ. ต่อศักด์ิ โสดามรรค ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โนนศิลา
พ.ต.ท. วรีะศักด์ิ ศิริจนัทร์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โนนศิลา



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. ปรีชา กาญจนพลี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โนนศิลา
พ.ต.ท. ศราวธุ แดนสุข ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โนนศิลา
พ.ต.ท. จกัรพงษ์ ธรรมวงศ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โนนศิลา
พ.ต.ท. พรเทพ บูชาอนิทร์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โนนศิลา
พ.ต.ต. คะนอง ภบูาลชื่น ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โนนศิลา
พ.ต.ต. เชษฐา กสุุมาลย์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โนนศิลา
ร.ต.อ. อนันต์ พลสิทธิ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โนนศิลา
ร.ต.อ. สมศักด์ิ เยน็เหลือ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โนนศิลา
ร.ต.อ. อระสาร นางงามส าโรง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โนนศิลา
ร.ต.อ. ชัยพร ฤทธริอด ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โนนศิลา
ร.ต.ท. พฑุฒิศักด์ิ พรมภกัดี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โนนศิลา
ร.ต.ท. สมพงษ์ หาญล าพงั ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โนนศิลา
ร.ต.ท. เดชา สีชุด ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โนนศิลา
ร.ต.ท. ประสิทธิ์ มหาแสง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โนนศิลา
ร.ต.ท. สมยศ ไชยคุณ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โนนศิลา
ร.ต.ท. ประสาร ฉมิพลี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โนนศิลา
ร.ต.ท. วเิชียร ชัยลา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โนนศิลา
ร.ต.ท. วรวฒิุ สุดเฉลียว ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โนนศิลา
ร.ต.ท. บุญเท วงษ์ชา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โนนศิลา
ร.ต.ท. ธนาชัย ใจหาญ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โนนศิลา
ร.ต.ท. สุวปาน จนัทร์ขอนแกน่ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โนนศิลา
ร.ต.ท. สุเมธ พรมหลง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โนนศิลา
ร.ต.ท. โกมินทร์ ศรีกระภา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โนนศิลา
ร.ต.ต. วชัราพงษ์ โสมา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โนนศิลา
ร.ต.ต. พศิิษฐ์ แกว้เลิศ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โนนศิลา
ร.ต.ต. นิยม จตุเทน ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โนนศิลา
ร.ต.ต. สิทธศัิกด์ิ รามบุตรดี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โนนศิลา
ร.ต.ต. ประหยดั ลมงาม ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โนนศิลา
ร.ต.ต. ประสิทธิ์ เค้าแคน ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โนนศิลา
ร.ต.ต. ธรีะพล บุตรสามาลี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โนนศิลา
ร.ต.ต. สงัด ตาเสาร์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โนนศิลา
ด.ต. อรรณพ ไวแสง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โนนศิลา
ด.ต. สมัย  อบเชย ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โนนศิลา
ด.ต. ยทุธพงษ์ แถวแกว้ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โนนศิลา
ด.ต. บุญมา มูลค า ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โนนศิลา
ด.ต. นพดล ชาญศึก ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โนนศิลา
ด.ต. พนม เจริญฤทธิ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โนนศิลา
ด.ต. ไกรนรินทร์ ชินพะวอ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โนนศิลา
ด.ต. ณรงค์ แสนศรี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โนนศิลา
ด.ต. ศรีคาร ไชยสิทธิ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โนนศิลา



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. จกัรพรรณ สีกลุ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โนนศิลา
ด.ต. นิวฒัน์ ศรีบุญ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โนนศิลา
ด.ต. บุรินทร์ โคกแดง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โนนศิลา
ด.ต. ไพโรจน์ นิทัศน์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โนนศิลา
ด.ต. บุญถิ่น จนัทร์โท ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โนนศิลา
ด.ต. มนัส ชาวโพธิ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โนนศิลา
ด.ต. วทิยา ศรีวงษ์ษา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โนนศิลา
ด.ต. ส ารอง ดีแป้น ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โนนศิลา
ด.ต. วทิยา หลุมนา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โนนศิลา
ด.ต. สุดา บุระภกัด์ิ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โนนศิลา
ด.ต. ไพศาล แสนสุนนท์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โนนศิลา
ด.ต. สมภพ วงษ์ชัยเพง็ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โนนศิลา
ด.ต. พชรพล ศรีกลุ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โนนศิลา
ด.ต. สมชาย กลัยาบาล ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โนนศิลา
ด.ต. สุภรณ์ อะสุรินทร์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โนนศิลา
ด.ต. ธรีวชิญน์ วจิติรจริยา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โนนศิลา
ด.ต. มนูญ ซุยเพง็ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โนนศิลา
ด.ต. นราวชิญ์ พลเยี่ยม ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โนนศิลา
ด.ต. สุรศักด์ิ ศรีนาง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โนนศิลา
ด.ต. วชิัย ใสบาล ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โนนศิลา
ด.ต. พพิฒั หระสิทธิ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โนนศิลา
ด.ต. รุงโรจน์ พทุธบุตร ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โนนศิลา
ด.ต. บ าเพญ็ ทิพราช ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โนนศิลา
ด.ต. สมจติร ศิริแวว ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โนนศิลา
ด.ต. ธเนต เกตุพบิูลย์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โนนศิลา
ด.ต. ปราโมทย์ นาบุตรบุญ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โนนศิลา
ด.ต. สราวธุ ทินราช ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โนนศิลา
ด.ต. พทิักษ์ ศิริพนัธ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โนนศิลา
จ.ส.ต. ชัยชนะ อทุัยพล ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โนนศิลา
จ.ส.ต. ไพโรจน์ รือหาร ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โนนศิลา
จ.ส.ต. ปิโยรส ส าเริง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โนนศิลา
จ.ส.ต. ธนพงษ์ สิงหก์ิ้ง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โนนศิลา
จ.ส.ต. สายชล สิงหธ์านี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โนนศิลา
จ.ส.ต. จตุพล นิมสันเทียะ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โนนศิลา
ส.ต.อ. กติติ ปาปะโข ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โนนศิลา
ร.ต.ต.หญิง ณัชชา โนนเปลือย ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โนนศิลา
ร.ต.อ.หญิง พนารัตน์ เรืองวชิรปัญญา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โนนศิลา
ส.ต.ต.หญิง อรพมิพ์ ลาภกระโทก ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โนนศิลา
ส.ต.ต.หญิง วายวุรรณ พเิมย ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โนนศิลา
ส.ต.ต.หญิง วนัสุรีย์ สมกาศ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โนนศิลา



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.ต.หญิง ศศิธร มะโนหาญ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โนนศิลา
ส.ต.ต.หญิง พมิพสุ์ภา พาศิริ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โนนศิลา
ส.ต.ต.หญิง อนุธดิา แพงสุภา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โนนศิลา
ส.ต.ต.หญิง แคทริยา เทพนา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โนนศิลา
ส.ต.ต.หญิง มัลลิกา รามบุตรดี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โนนศิลา
พ.ต.ท. ก าธร โสดาศรี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โนนศิลา / ช่วยฯ
ส.ต.ต.หญงิ อรปุณิกา ทิศหล้า ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โนนศิลา ปรก.กก.สส.ภ.จว.ขอนแก่น
พ.ต.อ. สิทธชิัย ศรีโสภาเจริญรัตน์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านไผ่
พ.ต.อ. สงวนศักด์ิ รักษาเคน ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านไผ่
พ.ต.ท. ชัชพงษ์ พงษ์สุวรรณ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านไผ่
พ.ต.ท. มนตรี สุปะต า ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านไผ่
พ.ต.ต. สัมพนัธ์ ปังลือรัตน์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านไผ่
พ.ต.ต. กฤษฎา นิติพจน์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านไผ่
ร.ต.อ. ปวร์ี มัน่เมือง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านไผ่
ร.ต.อ. พทิักษ์ สารสินธ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านไผ่
ร.ต.อ. สมนึก จติรโท ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านไผ่
ร.ต.ท. บุญเจอื ศรีอทุธา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านไผ่
ร.ต.ท. พรีะ ศรีวเิศษ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านไผ่
ร.ต.ท. ชัยฤทธิ์ พลล้ า ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านไผ่
ร.ต.ท. ประดิษฐ์ อดุม ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านไผ่
ร.ต.ท. ประดิษฐ์ เทียบสิงห์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านไผ่
ร.ต.ท. หนูกลุ นาไพวลัย์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านไผ่
ร.ต.ท. บุญเคล่ือน ศรีนา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านไผ่
ร.ต.ท. ส าราญ วชัรสุตานนท์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านไผ่
ร.ต.ท. ชิราวฒิุ เส้ียมแหลม ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านไผ่
ร.ต.ท. สุนันท์ เค้าแคน ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านไผ่
ร.ต.ท. ปพน เชิดนอก ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านไผ่
ร.ต.ท. สุวฒันา สิงหจ์นัทร์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านไผ่
ร.ต.ท. ศิริชัย ปลัดขวา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านไผ่
ร.ต.ท. จรูญ หมัน่เพยีร ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านไผ่
ร.ต.ต. ปรีชา แสนเสาร์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านไผ่
ร.ต.ต. บุญมาก อปุรัง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านไผ่
ร.ต.ต. มานิต สมศรี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านไผ่
ร.ต.ต. ยทุธศาสตร์ บุญค า ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านไผ่
ร.ต.ต. ประสิทธิ์ บรรเทาทึก ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านไผ่
ร.ต.ต. สุวทิย์ จ าปาถะ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านไผ่
ร.ต.ต. วรัิตน์ เอื้อการ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านไผ่
ร.ต.ต. ชัย มะลัยสิทธิ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านไผ่
ร.ต.ต. อ านวย สีหาราช ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านไผ่
ร.ต.ต. สวา่ง แต้มวงศ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านไผ่



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. บุญชื่น พารา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านไผ่
ร.ต.ต. โสระ สีหานาม ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านไผ่
ร.ต.ต. สะท้านภพ บุญพร้อม ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านไผ่
ด.ต. ชัยมงคล สาต้ือ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านไผ่
ด.ต. รังสี สังกะเพศ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านไผ่
ด.ต. ทรงศักด์ิ อานจ าปา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านไผ่
ด.ต. นภดล จรทะผา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านไผ่
ด.ต. ฉลอง ภกัดีลุน ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านไผ่
ด.ต. อนนท์ พชืผักหวาน ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านไผ่
ด.ต. ประดิษฐ์ เจริญอนิทร์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านไผ่
ด.ต. พลกฤต ค าวงศา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านไผ่
ด.ต. ศรีสุข ชินเกตุ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านไผ่
ด.ต. สุรทิน โสลี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านไผ่
ด.ต. นิรันดร์ เถื่อนบัวระบัติ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านไผ่
ด.ต. อภภิู จนัทรพทิักษ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านไผ่
ด.ต. สุพล โพธิ์จารย์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านไผ่
ด.ต. ชาญเวท สีหาเนตร ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านไผ่
ด.ต. ปราการ ดังกอ้ง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านไผ่
ด.ต. โต้ง สุวรรณสม ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านไผ่
ด.ต. ถาวร เฮียงโฮม ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านไผ่
ด.ต. ศิริชัย นิสยนัต์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านไผ่
ด.ต. วโิรจน์ ทองมี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านไผ่
ด.ต. ยอดพล ภดูวงดาษ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านไผ่
ด.ต. นิคม พร้อมพร่ัง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านไผ่
ด.ต. จ านง เพง็พล ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านไผ่
ด.ต. พงษ์พทิักษ์ ใบพัว้ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านไผ่
ด.ต. ธนภทัร มะโนจนัทร์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านไผ่
ด.ต. มานพ ปิตตาระโพธิ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านไผ่
ด.ต. อตัพล โนนเป้า ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านไผ่
ด.ต. เจริญ โคตบุดดี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านไผ่
ด.ต. ไชยยนัต์ ทองหนองกอย ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านไผ่
ด.ต. ศักด์ิสยาม ซิวจ าปา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านไผ่
ด.ต. ศราวธุ วนัดี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านไผ่
ด.ต. วสันต์ เขม้ วามิล ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านไผ่
ด.ต. สุรไตร จนัพนิ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านไผ่
ด.ต. ประจวบ ศรีจมูพล ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านไผ่
ด.ต. นิรันดร์ อนุสุเรนทร์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านไผ่
ด.ต. โอภาส ตุ้มชู ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านไผ่
ด.ต. อนันต์ จนิารักษ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านไผ่
ด.ต. เอกภพ ประดับวนั ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านไผ่



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. วรีศักด์ิ จนัทจติติ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านไผ่
ด.ต. ยิ่งชัย ศรีดาค า ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านไผ่
ด.ต. วชิิต กองเงิน ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านไผ่
ด.ต. อทุัย ปุริสา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านไผ่
ด.ต. อดิศักด์ิ เติมผล ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านไผ่
ด.ต. ชัยวฒัน์ หมอดู ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านไผ่
ด.ต. สุวรรณ์ ดวงดีทิพย์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านไผ่
ด.ต. คม สุดจริง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านไผ่
ด.ต. วสิิฐ สุดโต ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านไผ่
จ.ส.ต. ธนพงษ์ ค าศรี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านไผ่
จ.ส.ต. พงษ์ศักด์ิ ศิริ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านไผ่
จ.ส.ต. ธรีะศักด์ิ ราหา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านไผ่
จ.ส.ต. ณัฐพงษ์ เนตรวจิติรานนท์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านไผ่
ส.ต.อ. เจริญ อิ้งชัยภมูิ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านไผ่
ส.ต.อ. จกัรพงษ์ สุปัญญา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านไผ่
ส.ต.อ. สุรศักด์ิ ดอนสระคู ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านไผ่
ส.ต.อ. เฉลิมพงษ์ เดชเจริญ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านไผ่
ด.ต.หญิง ศรัณยา พลล้ า ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านไผ่
ส.ต.ต.หญิง กชกร มะสิกา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านไผ่
ส.ต.ต.หญิง สุประวณ์ี สุทธชิินธรรม ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านไผ่
พ.ต.อ. โผนชัย ครองยทุธ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านฝาง
พ.ต.ท. แมน ศิริฉาย ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านฝาง
พ.ต.ท. พงษ์ศักด์ิ ลิโป้ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านฝาง
พ.ต.ท. เทียรไชย ชาวส้าน ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านฝาง
พ.ต.ท. ปิยพงษ์ อุ่นศิลป์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านฝาง
พ.ต.ต. วสุิทธิ์ เกื้อกลู ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านฝาง
พ.ต.ต. ศักด์ิสิทธิ์ สายสมบัติ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านฝาง
พ.ต.ต. ศักรินทร์ เฉนียง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านฝาง
ร.ต.ท. ชาญยทุธ ศรีอบุล ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านฝาง
ร.ต.ท. เรืองศักด์ิ หอมสมบัติ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านฝาง
ร.ต.ท. อนันต์ บุญญรัตน์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านฝาง
ร.ต.ท. สมบัติ โพธิ์ชัย ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านฝาง
ร.ต.ท. สมยงค์ ประเสริฐ์ศรี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านฝาง
ร.ต.ท. สุนทร เค้าแคน ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านฝาง
ร.ต.ท. อนันต์ ฝ่ังสระ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านฝาง
ร.ต.ท. สมศักด์ิ แกว้ดอนหนั ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านฝาง
ร.ต.ท. ยทุธศิลป์ ศรีกลัป์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านฝาง
ร.ต.ท. นภดล แสงพนัธ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านฝาง
ร.ต.ท. มนตรี ใจตรง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านฝาง
ร.ต.ท. เจษฎาพณัฑ์ พนัธเสริม ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านฝาง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. กติิวฒัน์ ทุมบุญ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านฝาง
ร.ต.ท. ทวี วงศ์ค าหาร ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านฝาง
ร.ต.ท. ปฏวิติั อุ่นลี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านฝาง
ร.ต.ท. ถาวร ป่าโพธิ์ชัย ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านฝาง
ร.ต.ต. สมาน อุ่นประกอ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านฝาง
ร.ต.ต. สมศักด์ิ เสนาจกัร ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านฝาง
ร.ต.ต. ตุลธร พลอยวเิลิศ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านฝาง
ร.ต.ต. สฤษด์ิ นะวะกาศ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านฝาง
ร.ต.ต. สมพงษ์ เตาะอน้ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านฝาง
ร.ต.ต. สุรัตน์ กดูอั้ว ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านฝาง
ร.ต.ต. สุรศักด์ิ สุขประเสริฐ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านฝาง
ด.ต. สมประสงค์ เจริญภมูิ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านฝาง
ด.ต. ปรีชา รัสมีเดือน ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านฝาง
ด.ต. ชัยรัตน์ สุดแสง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านฝาง
ด.ต. ไพรวลัย์ ลีเวยีง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านฝาง
ด.ต. สมเด็จ เพชรชาญนนท์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านฝาง
ด.ต. นิติพนธ์ อนันตศิพาบุตร ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านฝาง
ด.ต. เสวยีน ผิวเหลือง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านฝาง
ด.ต. ธรีะ กองเป้า ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านฝาง
ด.ต. ธง ภาคภมูิ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านฝาง
ด.ต. นิรันดร์ พนาจารย์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านฝาง
ด.ต. ปัน่ ช่วยศรี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านฝาง
ด.ต. จาตุรนต์ อนะคร ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านฝาง
ด.ต. เสกสรร สอนอน้ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านฝาง
ด.ต. สิทธพิฒัน์ บุตรมา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านฝาง
ด.ต. วฒิุชัย สังฆพนัธ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านฝาง
ด.ต. ศักรินทร์ กองลี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านฝาง
ด.ต. พรชัย ศรีตาล ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านฝาง
ด.ต. นุเทพ โพธจิร ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านฝาง
ด.ต. เริงชัย จนัยอย ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านฝาง
ด.ต. ไพโรจน์ สุริยา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านฝาง
ด.ต. สมพร ชัยเดช ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านฝาง
ด.ต. สุระเชษฐ์        พรมวอินิทร์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านฝาง
ด.ต. แหลมศักด์ิ วรจกัร ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านฝาง
ด.ต. รุ่งนิรันดร์ รักษ์ขนัแสง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านฝาง
ด.ต. จงัโก้ บุตรศรีชา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านฝาง
ด.ต. เริงศักด์ิ มาลา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านฝาง
ด.ต. คมกฤษ แสนกลุ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านฝาง
จ.ส.ต. สราวฒุธิ์ แขง็ขยนั ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านฝาง
ส.ต.อ. จกัราวธุ จนัทคร ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านฝาง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.อ. มังกร บุราณเดช ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านฝาง
ส.ต.ต. วทิัญญ์ จนัโท ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านฝาง
ด.ต.หญิง กลัยา น้อยชมภู ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านฝาง
ร.ต.ท.หญิง นิภา ล้านบุญมี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านฝาง
พ.ต.ท. ภาสกร มหาวงค์นันท์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านแฮด
พ.ต.ท. ชัยธชั มงคลธง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านแฮด
พ.ต.ท. สมบัติ ก าบุญมา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านแฮด
พ.ต.ท. วรีะ หางนาค ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านแฮด
พ.ต.ท. มังกร ชมจติร ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านแฮด
พ.ต.ต. สุรัตน์ วนัทะมาตร ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านแฮด
ร.ต.อ. ภานุทัต นันสะอาง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านแฮด
ร.ต.อ. เทียนชัย คันทะจนัทร์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านแฮด
ร.ต.อ. สุเทพ รัตนพร ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านแฮด
ร.ต.อ. ไพรินทร์ วจิารณ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านแฮด
ร.ต.ท. ธนภทัร บุง่อทุุม ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านแฮด
ร.ต.ท. คณาวฒิุ ตรีศาสตร์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านแฮด
ร.ต.ท. สนัน่ ต้ังตระกลู ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านแฮด
ร.ต.ท. สาโรจน์ ศรีละคร ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านแฮด
ร.ต.ท. ชัย กล่ินศรีสุข ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านแฮด
ร.ต.ท. วเิศษ พระเมือง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านแฮด
ร.ต.ท. ธนาศักด์ิ พลบ ารุง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านแฮด
ร.ต.ท. สัมฤทธิ์ ทาโยธี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านแฮด
ร.ต.ท. ไพจติร สีสด ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านแฮด
ร.ต.ท. บุญเทีย่ง  จงจอหอ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านแฮด
ร.ต.ท. บุญเลิศ ประวนัตา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านแฮด
ร.ต.ท. สนัน่ ประกอบนันท์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านแฮด
ร.ต.ท. ชัยศิลป์ ทบด้าน ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านแฮด
ร.ต.ท. วเิชียร ช านาญ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านแฮด
ร.ต.ท. สุรวชัช์ พศิรี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านแฮด
ร.ต.ท. สมจติร นันท์ดี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านแฮด
ร.ต.ต. อดุม ปักเคเต ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านแฮด
ร.ต.ต. สุริยา มหาวงษ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านแฮด
ร.ต.ต. สมประสงค์ สีค าบ่อ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านแฮด
ร.ต.ต. เรืองศิลป์ แสงยศ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านแฮด
ร.ต.ต. สุพี ออ่นตา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านแฮด
ด.ต. มิตร ควรขนุทด ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านแฮด
ด.ต. สมชาย มิง่ขวญัวฒันะ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านแฮด
ด.ต. วรีะสิทธิ์ อฒัจกัร ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านแฮด
ด.ต. สุริยา พนัธุ์ทอง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านแฮด
ด.ต. พเิชษฐ เตนากลุ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านแฮด



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ประสิทธิ์ มุลตะกร ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านแฮด
ด.ต. บุญธรรม มูลแกน่ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านแฮด
ด.ต. โยธนิ เชื้อค า ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านแฮด
ด.ต. ภมร ประทุมวนั ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านแฮด
ด.ต. มนัส ประจนัตะเสน ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านแฮด
ด.ต. รุ่งสกนธิ์ อพุลเถยีร ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านแฮด
ด.ต. วฒิุเวช วงศ์กฏ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านแฮด
ด.ต. ธรีะศักด์ิ อร่ามพงษ์พนัธ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านแฮด
ด.ต. ภมูิพฒัน์ สารบรรณ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านแฮด
ด.ต. วญิญู เชื้อนาฮี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านแฮด
ด.ต. บ าราบ หนิตะ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านแฮด
ด.ต. กอ้งภพ ปานเนาว์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านแฮด
ด.ต. ธวชัชัย ลิตุ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านแฮด
ด.ต. บรรจง เมืองศรี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านแฮด
ด.ต. เตรียมศักด์ิ บุตตะมี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านแฮด
ด.ต. อาคม แกว้ผาง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านแฮด
ด.ต. ไพศาล แสนสุนนท์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านแฮด
ด.ต. จกัรกฤษณ์ สุขใจ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านแฮด
ด.ต. ธนัยา ซุยกระเด่ือง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านแฮด
ด.ต. ประการชัย ปล้องทอง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านแฮด
ด.ต. สามารถ สินทร ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านแฮด
ด.ต. เชษฐา เขมิขนัธ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านแฮด
ด.ต. สัญญา ภวสุริยกลุ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านแฮด
ด.ต. วงศพทัธธ์รณ์ สีโสภณ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านแฮด
ด.ต. วรีภทัร อนิทะพดั ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านแฮด
จ.ส.ต. วษิณุ ทองบัวบาน ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านแฮด
จ.ส.ต. ธรีะ อนัคทัศน์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านแฮด
ส.ต.อ. มานพ ศรีภมูิ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านแฮด
ส.ต.อ. วโิรจน์ สุวรรณทร ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านแฮด
ส.ต.ต. จตุรพกัตร์ ฮามค าไพ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านแฮด
ส.ต.ต. จกัรพนัธ์ ชูชานันท์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านแฮด
ด.ต.หญิง ยพุณิ ฝูงหอม ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านแฮด
พ.ต.ท.หญิง ชมพนูุท ชื่นปรีชา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านแฮด
ส.ต.ต.หญิง สุขรดา จนัทร์บุญเรือง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านแฮด
ส.ต.ต.หญงิ อรประวณ์ี สาระกลุ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.บ้านแฮด ปรก.กก.สส.ภ.จว.ขอนแก่น

พ.ต.ต. ณัฐศาสตร์ สุจริต ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เปือยน้อย
ร.ต.อ. สุทโธ หงษ์ชมภู ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เปือยน้อย
ร.ต.อ. สมบัติ ยางค า ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เปือยน้อย
ร.ต.ท. ปราโมทย์ หาแกว้ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เปือยน้อย
ร.ต.ท. ชาญณรงค์ งามพร้ิง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เปือยน้อย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. บุญเส็ง ศรีละคร ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เปือยน้อย
ร.ต.ท. เนติภมูิ ใหม่คามิ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เปือยน้อย
ร.ต.ท. วรัิญ หารมาก ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เปือยน้อย
ร.ต.ท. บุญแสง ปวงประชัง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เปือยน้อย
ร.ต.ท. สุพจน์ แกน่วงษ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เปือยน้อย
ร.ต.ท. รัชชานนท์ ศิริกจิ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เปือยน้อย
ร.ต.ท. เชิด ศรีสมครุฑ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เปือยน้อย
ร.ต.ท. ประสงค์ บรรเทา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เปือยน้อย
ร.ต.ท. อภวิฒัน์ สิงหก์ลุ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เปือยน้อย
ร.ต.ต. ด ารัส สีหาเสนา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เปือยน้อย
ร.ต.ต. ค าพนัธ์ แสงสุข ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เปือยน้อย
ร.ต.ต. พงศ์วทิย์ แสงทวี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เปือยน้อย
ด.ต. ดวง แกน่วงษ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เปือยน้อย
ด.ต. พนม อนัทฤทธิ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เปือยน้อย
ด.ต. จ าเนียร พนัแสง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เปือยน้อย
ด.ต. จรุญ นิลสมบูรณ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เปือยน้อย
ด.ต. น าโชค บุญชิต ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เปือยน้อย
ด.ต. ทรงวทิย์ เพยีรไสย์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เปือยน้อย
ด.ต. วเิชียร หวงัประสพกลาง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เปือยน้อย
ด.ต. พทุธนิันต์ ศิลป์ประกอบ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เปือยน้อย
ด.ต. สัจจา พลไธสง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เปือยน้อย
จ.ส.ต. ศักด์ิดา พนิไธสง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เปือยน้อย
ส.ต.ต.หญิง พทัธยิา ชมสาร ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เปือยน้อย
ส.ต.ต.หญิง ณัฐชา เหม่ชัยภมูิ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เปือยน้อย
จ.ส.ต. ศุภวฒัน์ วชิัย ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เปอืยน้อย ปรก.กก.สส.ภ.จว.ขก.
ส.ต.ต.หญงิ รววีรรณ เตียนศรี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เปอืยน้อย ปรก.กก.สส.ภ.จว.ขก.
ส.ต.ต.หญงิ วภิารัตน์ วเิศษโวหาร ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เปอืยน้อย ปรก.กก.สส.ภ.จว.ขก.
พ.ต.อ. ธรัีชช์ โอสถานนท์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พระยนื
พ.ต.ท. ประสิทธิ์ ผลดี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พระยนื
พ.ต.ท. อ านาจ แกว้น่าน ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พระยนื
พ.ต.ท. สุริพนัธ์ แกว้หานาม ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พระยนื
พ.ต.ท. ทินกร มะลิใหม่ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พระยนื
ร.ต.ท. ยทุธภมูิ ภคูงสด ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พระยนื
ร.ต.ท. ปราโมทย์ เนืองนี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พระยนื
ร.ต.ท. บรรทม สีส่าโหล่น ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พระยนื
ร.ต.ท. นิวฒัน์ เพยีงสังกะ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พระยนื
ร.ต.ท. พงศ์ศิริ ผลจนัทร์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พระยนื
ร.ต.ท. พรบดินทร์ รถน้อย ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พระยนื
ร.ต.ท. รัศมี ประทุมชาติ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พระยนื
ร.ต.ท. ทัศน์ วเิศษวฒิุ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พระยนื



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. สุนัน เกษมาลา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พระยนื
ร.ต.ต. โกเมนทร์ จนัทร์เพง็ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พระยนื
ร.ต.ต. บุญสวน วงศ์บัวค้อ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พระยนื
ด.ต. เฉลิมพล ตรีช่วย ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พระยนื
ด.ต. ไพบูลย์ สาทา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พระยนื
ด.ต. จ าเนียร จนัทะปิดตา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พระยนื
ด.ต. ปัญญา วงศ์ชมพู ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พระยนื
ด.ต. นพดล ร้อยพา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พระยนื
ด.ต. ไพวรรณ ยาวคิ า ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พระยนื
ด.ต. บุญคุ้ม ภตูะโชติ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พระยนื
ด.ต. วเิชียร บุญตา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พระยนื
ด.ต. อภรัิกษ์ แสงสีเรือง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พระยนื
ด.ต. เกยีรติกอ้ง ทาศรีภู ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พระยนื
ด.ต. ไพรัตน์ มณีสาย ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พระยนื
ด.ต. ชัยพร จรรยากรณ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พระยนื
ด.ต. ชาญชัย ค าสอนทา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พระยนื
ด.ต. เล็ก จนัทะรักษ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พระยนื
ด.ต. ชาญณรงค์ ตะโกสีย์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พระยนื
ด.ต. อดุลย์ สติดี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พระยนื
ด.ต. วสันต์ มูลจนัทร์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พระยนื
ด.ต. อทิธเิดช ด้วงอนิทร์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พระยนื
ด.ต. ภาระฎา บุญลือ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พระยนื
ด.ต. ชนะ กรีเทพ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พระยนื
ด.ต. มนูญ นันวดั ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พระยนื
ด.ต. สมบัติ แกน่โสม ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พระยนื
ด.ต. ประภาส ทองสุข ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พระยนื
ด.ต.หญิง กฤษณา ร้อยพา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พระยนื
พ.ต.ท.หญิง พชัรีสาน ช่างปรีชา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พระยนื
ร.ต.ท.หญิง พสิมัย วชิัยศร ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พระยนื
ร.ต.ท.หญิง ธนัยน์ภทัร ศรีนันทา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พระยนื
ด.ต. โชคชัย ช านาญ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พระยืน ปรก.กก.สส.ภ.จว.ขอนแก่น
พ.ต.อ.  สมหมาย       สิงหสู์ง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
พ.ต.ท. ทวปี รินลา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
พ.ต.ท. ดิเรก เขยีวกลม ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
พ.ต.ต.  ณฤทธธ ์      ศรีโยธา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
ร.ต.อ.  ธวชั     โสภา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
ร.ต.อ.  อดุลย ์      ศรีสาร ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
ร.ต.ท.  ประเสริฐ    เชิญกลาง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
ร.ต.ท.  สมัย      ยิ่งชนะ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
ร.ต.ท. สังวาลย์    วนันี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ประยงค์    รัตนัง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
ร.ต.ท. ธนโชติ     บัวค า ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
ร.ต.ท.  โกวทิ      สุระรัศมี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
ร.ต.ท.  วรีะยทุธ     สระค าจนัทร์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
ร.ต.ต.  สิริชัย       วรจนัทร์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
ร.ต.ต.  ภริูทัติ    ธรรมประวติั ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
ด.ต.  สุวทิย ์    ขานหวัโทน ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
ด.ต.  ทว ี    สืบสุนทร ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
ด.ต.  อนันท์     ลิพา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
ด.ต.  ทวศัีกด์ิ    ค าภาหล้า ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
ด.ต.  ศรายทุธ     บุญมี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
ด.ต.  ชัยประสิทธิ์      ชมนัด ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
ด.ต.  จ าเริญ     พฒันประเสริฐ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
ด.ต.  ยนัต์     มูลเทพ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
ด.ต.  มนูญ     จนัดี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
ด.ต.  สายนัต์     หนองแบก ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
ด.ต.  ขจรศักด์ิ    สอนอน้ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
ด.ต.  สมเศียร์    ไขมุ่กข์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
ด.ต.  ทองสุข     ไทยธานี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
ด.ต.  มานพ     พมิพว์งศ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
ด.ต.  สุปรีดี     อุ่นส าโรง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
ด.ต.  ณัฐพงษ์   จรรยา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
ด.ต.  เอก    ผิวขาว ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
ด.ต.  เดชา     รัตน์เมือง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
ด.ต.  วจิติร    พานไธสง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
ด.ต.  พรสถติย ์      กองเงิน ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
ด.ต.  ปณิธ ิ    กองเงินนอก ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
ด.ต.  บุญสนอง     แสงบัวท้าว ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
ด.ต.  ประวติร     ประจนัตะเสน ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
ด.ต.  พยงุ      อนิทร์นอก ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
ด.ต.  บัญชา     จ านงค์ถอ้ย ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
ด.ต.  ศราวฒิุ    สุทธวงศ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
ด.ต.  สมศักด์ิ       จนัทเขต ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
ด.ต.  รุ่งรว ี       มีทรัพย์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
ด.ต. พงศกร เปล่งศรี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
ด.ต. ประสิทธิ์ ฉตัรพนูกลุ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
ด.ต. สุทธพิล สุพล ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
ด.ต. ประจวบ แหลมทอง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
ด.ต. วลัลภ แสนลี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
ด.ต. อภเิดช ออ่นศรี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สุวรรณ์ ภริมยบ์ูรณ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
จ.ส.ต. ชัยวฒัน์ วรรณสัมพนัธ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
ส.ต.อ. สวสัด์ิ สมศรี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
ส.ต.อ. จกัรพนัธ์ คงชัย ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
จ.ส.ต.  สุรพงษ์     ปุผาลา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
จ.ส.ต.  นิคม      กองอาษา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
ด.ต.  สมบัติ      ชมตะคุ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
ด.ต.  ธนิท     นาโควงศ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
ด.ต.  ประเทือง      ชาติพร้อมพงษ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
ด.ต.  พชิัย      ทารวฒัน์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
ด.ต.  เสวก     แวดไธสง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
ด.ต.  อาทิตย ์   นาไชยธง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
ด.ต.  สมัย     หวานแท้ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
ด.ต.  อ าพร     หรัิญภงิคา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
ด.ต.  ศิริพงษ์      พลบุตร ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
ด.ต.  นิวฒัน์    สีล้อม ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
ด.ต.  นิยม       รักศรี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
ด.ต.  วรีะศักด์ิ       แยงไธสง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
ด.ต.  ธรีะวฒัน์      ร่ืนภาคเดช ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
ด.ต.  สายญั     แคนติ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
ด.ต.  วรีะ       แสนยามูล ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
ด.ต.  นเรศ     แถบวไิล ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
ด.ต.  วนัชัย       บุญหล้า ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
ด.ต.  จนัทร์ญา        เอกศิริ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
ด.ต.  เจตน์พลชัย      อดุมพร ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
ด.ต.  สมศักด์ิ     เรียงความ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
ด.ต.  สงคราม        ชินนอก ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
ด.ต.  สมพงษ์    นาสุริวงษ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
ด.ต.  อดุมศักด์ิ      จตุเทน ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
ด.ต.  คณาธปิ     จนัทศร ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
ด.ต.  เดชา       วงชมภู ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
ด.ต.  ธวชัชัย        สุปะมา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
ด.ต. เชาวลิต อปุแกว้ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
ด.ต. ชาญชัย ไกรยะโส ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
ด.ต. เทพประจติร จลุวงษ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
ด.ต. จลูย์ กดูซ้าย ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
ด.ต.หญิง วราภรณ์ ดาแกว้ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
พ.ต.ท.  กอ่เกยีรติ      ทองนาค ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
พ.ต.ท.  ดิเรกฤทธิ์       ปานเรือนแสน ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
พ.ต.อ. สะอาด     วสูีงเนิน ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต.  นิรนาม     ดวงหาคลัง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
ร.ต.ต.  จ าเริญ     เทนอสิสระ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
ร.ต.ต.  พฤทธิ์        ศรีชมชื่น ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
ร.ต.ต.  สายนัต์       หมวดศรี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
ร.ต.ต.  สุบัน      ค าน้ าเทีย่ง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
ร.ต.ต.  สุริยา       ล้ีอศิรามาศ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
ร.ต.ต.  มณี        สิงหศ์รี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
ร.ต.ต.หญิง   สุวรรณี    สุวรรณทร ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
ร.ต.ท.  อดุม     ปัตตาเน ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
ร.ต.ท.  นพดล     หอมดวง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
ร.ต.ท.  ไกรยวทิย ์    สุดโต ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
ร.ต.ท.  ชาญชัย    ทองสิทธิ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
ร.ต.ท.  ชาญวฒิุไกร  แพงค าแหง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
ร.ต.ท.  สาคร    สังฆมณี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
ร.ต.ท.  ล าดวน        แทบทาม ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
ร.ต.ท.  กมัปนาท      ปิติหทัยวฒัน์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
ร.ต.ท. ทองยน่ ช่วยศรี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
ร.ต.ท. ทวศัีกด์ิ หมัน่กจิ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
ร.ต.ท. กริชสุวรรณ เกษา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
ร.ต.ท. อนุชิต วงศ์หมากเหบ็ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
ร.ต.ท.หญิง  ปรานี     โทรัตน์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
ร.ต.ท.หญิง   ณฐา     กจิหนองสรวง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
ร.ต.อ.  ภทัรพงษ์      ขอดทอง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
ร.ต.อ.หญิง    เกษมศรี      คุณศึกษา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
ส.ต.ต.หญิง   โสภดิา      ค าโคกสี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
ส.ต.ต.หญิง  เพญ็จติร      จนัดีปุน ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
ส.ต.ต.หญิง   สุจติรา      ทวรัีตน์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
ส.ต.ต.หญิง  หฤทัย     ใจใส ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
ส.ต.ต.หญิง   อมรรัตน์     ไชยวรรณ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
ส.ต.ต.หญิง   สุพตัรา     หติผล ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
ส.ต.ต.หญิง   วรัญญา    เสนา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
ส.ต.ต.หญิง   สุวาลี      พานิชนอก ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
ส.ต.ต.หญิง   พนัธุ์ธชิ     แสนกติติสิริสกลุ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
ส.ต.ต.หญิง    พชันีย ์      ใจดีจริง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
ส.ต.ต.หญิง    ศิริภา       โปร่งสันเทียะ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
ส.ต.ต.หญิง    โชติมณี       ปาอนิทร์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
ส.ต.อ.  ศราวธุ       สีเขยีว ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
ส.ต.อ.หญิง ธนพร โสภาจติร ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.พล
พ.ต.อ. ชุมพล หนัชะนา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภผูาม่าน
พ.ต.ท. ขนุพล สุทธวิรรณา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภผูาม่าน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. เกษม ท่อนทอง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภผูาม่าน
พ.ต.ท. สัมมนา แกว้มาก ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภผูาม่าน
พ.ต.ต. กติติกร บังศรี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภผูาม่าน
ร.ต.อ. โกญจนาท แสงตันชัย ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภผูาม่าน
ร.ต.ท. ทินกร เพญ็ศิริวรรณกลุ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภผูาม่าน
ร.ต.ท. สุชาติ ผาค า ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภผูาม่าน
ร.ต.ท. ธวชั นามมูล ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภผูาม่าน
ร.ต.ท. นิพนธ์ คนใหญ่ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภผูาม่าน
ร.ต.ท. พพิฒัน์ ดวงสุฤทธิ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภผูาม่าน
ร.ต.ต. สมเกยีรติ บุญมา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภผูาม่าน
ร.ต.ต. วชัรินทร์ ชมพพูาน ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภผูาม่าน
ด.ต. บุญเยี่ยม โชติสุภาพ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภผูาม่าน
ด.ต. ไพวฒัน์ เชื้อวเิศษ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภผูาม่าน
ด.ต. ประจกัษ์ สารเงิน ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภผูาม่าน
ด.ต. พงศธร จนัฤาชา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภผูาม่าน
ด.ต. คณิต ร าเพยพล ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภผูาม่าน
ด.ต. พทิักษ์ พนัธแ์ซง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภผูาม่าน
ด.ต. วนิัย ปลัดจา่ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภผูาม่าน
ด.ต. ไตรเพชร ตราเงิน ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภผูาม่าน
ด.ต. โกวทิย์ วงษ์เชียงยนื ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภผูาม่าน
ด.ต. ประเทือง โพธิ์ศรีโคตร ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภผูาม่าน
ด.ต. บุญธรรม ธนะภมูิชัย ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภผูาม่าน
ด.ต. สันต์ทัศ นามโนนเขวา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภผูาม่าน
ด.ต. ธนพล ปามา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภผูาม่าน
ด.ต. พทิักษ์ เหมิขนุทด ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภผูาม่าน
ด.ต. อดุร ทุมสะกะ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภผูาม่าน
ด.ต. พทุธชาติ ช านาญรบ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภผูาม่าน
ส.ต.อ. เวยีงกลุ เหมชาด ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภผูาม่าน
ส.ต.ต. อรรฆพจน์ เพช็รฤาชัย ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภผูาม่าน
ส.ต.ต. อคัชาพนัธ์ น้อยโนนง้ิว ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภผูาม่าน
ส.ต.ต. ธนากร สอนสุภาพ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภผูาม่าน
ส.ต.ต. ณัฐนนท์ โนนโม้ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภผูาม่าน
ร.ต.อ. ณัฐวฒัน์ เจอืมา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภูผาม่าน ปรก.กก.สส.ภ.จว.ขอนแก่น

ด.ต. สุวฒัน์ สิงหะหล้า ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภเูวยีง
ด.ต. วญิญู ผุยมูลตรี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภเูวยีง
พ.ต.ท.หญิง สุมาลี นิลจนัทร์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภเูวยีง
ร.ต.ท.หญิง  มะลิกา พมิพลี์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภเูวยีง
พ.ต.ท. สมุทร สีดาราช ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภเูวยีง 
พ.ต.ท. ชัยยนัต์ ศรีมังคละ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภเูวยีง 
พ.ต.ท. ปิติ พมิพภ์มูิ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภเูวยีง 



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. สถรพร สังขนุกจิ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภเูวยีง 
พ.ต.ต. เฉลียว โมรีย์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภเูวยีง 
พ.ต.ต. ประสิทธิ์ แผงตัน ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภเูวยีง 
พ.ต.ต. ประสิทธิ์ แผงตัน ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภเูวยีง 
ร.ต.อ. เสริม สิงหห์อม ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภเูวยีง 
ร.ต.อ. ภฎูโิชติ ภสูง่า ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภเูวยีง 
ร.ต.ท. อดุลย์ สิมมาค า ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภเูวยีง 
ร.ต.ท. สงวน เหลืองดี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภเูวยีง 
ร.ต.ท. กลาง พมิพอ์กัษร ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภเูวยีง 
ร.ต.ท. สัญญาบัตร บุตรศรีชาติ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภเูวยีง 
ร.ต.ท. ยงยทุธ สะเดา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภเูวยีง 
ร.ต.ท. เด่นพงษ์ นันทะสุธา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภเูวยีง 
ร.ต.ท. อดุล ยรุะรัช ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภเูวยีง 
ร.ต.ท. วรีพงษ์ สมพงษ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภเูวยีง 
ร.ต.ท. วรวฒิุ ภทัรจติภกัดี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภเูวยีง 
ร.ต.ท. ศุภนนท์ แกว้แสงใส ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภเูวยีง 
ร.ต.ท. มังกร คมขาว ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภเูวยีง 
ร.ต.ท. นิกร ชมฮด ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภเูวยีง 
ร.ต.ท. สมบัติ นาแถมทอง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภเูวยีง 
ร.ต.ท. อมรรัตน์ จนัทร์ลา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภเูวยีง 
ร.ต.ต. สุริยนัต์ ศักขวา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภเูวยีง 
ร.ต.ต. ทรงศักด์ิ อามาตยค์ง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภเูวยีง 
ร.ต.ต. สิปปนนท์ วนัแกว้ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภเูวยีง 
ร.ต.ต. อภรัิกษ์ ลอยเมฆ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภเูวยีง 
ร.ต.ต. ประสงค์ หนิเทา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภเูวยีง 
ร.ต.ต. วมิาน จงจติร ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภเูวยีง 
ร.ต.ต. เจริญ ศรีทวกีาศ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภเูวยีง 
ร.ต.ต. วรวฒิุ เพยีชิน ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภเูวยีง 
ร.ต.ต. สมบูรณ์ ศรีแกว้ตู้ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภเูวยีง 
ด.ต. เกยีรติศักด์ิ ทัพซ้าย ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภเูวยีง 
ด.ต. ยทุธไกร พาโนนเขวา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภเูวยีง 
ด.ต. ชัยณรงค์ ยิ่งยนื ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภเูวยีง 
ด.ต. ศิริโชติ รวงสง่า ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภเูวยีง 
ด.ต. ยศ สิงหส์ าราญ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภเูวยีง 
ด.ต. พรีะพนัธ์ บัวเวยีง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภเูวยีง 
ด.ต. อทุัย น้อยอนิทร์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภเูวยีง 
ด.ต. ประเสริฐ มุมออ่น ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภเูวยีง 
ด.ต. อ านาจ ท้วมทอง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภเูวยีง 
ด.ต. พนม ชาวสวน ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภเูวยีง 
ด.ต. ศิริกลุ ค ามีหอม ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภเูวยีง 



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สนธิ์ หมัน่มี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภเูวยีง 
ด.ต. วชิิต ลีเขาสูง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภเูวยีง 
ด.ต. ปฏวิติั เศษมา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภเูวยีง 
ด.ต. วสูิตร กอ้งฝ่ัน ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภเูวยีง 
ด.ต. คมสันต์ บุญเกาะ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภเูวยีง 
ด.ต. อทุิศ ดอนกนัหา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภเูวยีง 
ด.ต. รุ่งเพชร ลุนลอด ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภเูวยีง 
ด.ต. ยิ่งสรรค์ นามบุรี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภเูวยีง 
ด.ต. นิรุช แซงบุญเรือง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภเูวยีง 
ด.ต. อภชิัย คงค า ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภเูวยีง 
ด.ต. สงวนศักด์ิ วชิาชัย ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภเูวยีง 
ด.ต. ประเสริฐ วงษ์ออ่น ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภเูวยีง 
ด.ต. พรีะภาส สาระผล ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภเูวยีง 
ด.ต. โฆษิต ค าศิริ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภเูวยีง 
ด.ต. เสรีพงษ์ แสนสกลุ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภเูวยีง 
ด.ต. วงศพทัธ์ พรรณศิวรักษ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภเูวยีง 
ด.ต. จติกร จลุลา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภเูวยีง 
ด.ต. สุระพงษ์ น้อยเมล์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภเูวยีง 
ด.ต. ปิยฤทธิ์ พบสมัย ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภเูวยีง 
ด.ต. อภศัิกด์ิ ทองเชื้อ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภเูวยีง 
ด.ต. อนุรักษ์ เจริญสุข ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภเูวยีง 
จ.ส.ต. สุรพงษ์ พวงราษฎร์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภเูวยีง 
จ.ส.ต. นพฤทธิ์ บัวกอง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภเูวยีง 
จ.ส.ต. ศักด์ิสิทธิ์ แฝงทรัพย์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภเูวยีง 
จ.ส.ต. จตุพล พนัธโคตร ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภเูวยีง 
ส.ต.อ. อภรัิตน์ สอนละ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภเูวยีง 
ส.ต.อ. นราพล สิมมาค า ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภเูวยีง 
ด.ต.หญิง เสาวะณี หมืน่แกว้ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภเูวยีง 
ด.ต.หญิง พกิลู แอมนนท์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภเูวยีง 
ส.ต.ต.หญิง เนตรนภา บรรลุสันต์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภเูวยีง 
ส.ต.ต.หญิง สุจติรา แสนสุข ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภเูวยีง 
ส.ต.ต.หญิง มัณฑนา ภพูนันา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภเูวยีง 
ส.ต.ต.หญิง อริสา อนิทะจร ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภเูวยีง 
ส.ต.ต.หญิง กรรณิการ์ ค ามานิตย์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.ภเูวยีง 
พ.ต.อ. กติติรัชต์ น้อยโพนทอง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.มัญจาคีรี
พ.ต.ท. บัญดิษฐ์ วทิยต์ะ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.มัญจาคีรี
พ.ต.ท. เพิม่ นาค า ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.มัญจาคีรี
พ.ต.ท. ศักด์ิชัย พมิพแ์กว้ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.มัญจาคีรี
พ.ต.ท. เลิศฤทธิ์ ภจูริต ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.มัญจาคีรี
พ.ต.ท. สนอง อปุลา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.มัญจาคีรี



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ต. สรวศิ สินนา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.มัญจาคีรี
พ.ต.ต. จรัส บุบผา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.มัญจาคีรี
ร.ต.อ. ทวทิย์ แผงมณี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.มัญจาคีรี
ร.ต.ท. เอนก เหล่าอดุ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.มัญจาคีรี
ร.ต.ท. จารุกติต์ อรรคชัย ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.มัญจาคีรี
ร.ต.ท. บุญล้วน วงศ์ศิลป์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.มัญจาคีรี
ร.ต.ท. ทรงยทุธ ช่างปรุง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.มัญจาคีรี
ร.ต.ท. สุกจิ สีเล ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.มัญจาคีรี
ร.ต.ท. นวพล คนยง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.มัญจาคีรี
ร.ต.ท. ทองสา สุขประเสริฐ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.มัญจาคีรี
ร.ต.ท. ค าพนัธ์ ภหูลวง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.มัญจาคีรี
ร.ต.ท. อาทิตย์ ตระแกว้จติร ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.มัญจาคีรี
ร.ต.ท. วมิล จ าปาวงษ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.มัญจาคีรี
ร.ต.ท. สวสัด์ิ ป้องกนัภยั ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.มัญจาคีรี
ร.ต.ท. เสน่ห์ ศรีหลง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.มัญจาคีรี
ร.ต.ต. เรวตั จนัทร์หล้า ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.มัญจาคีรี
ร.ต.ต. ทรงชัย นามหงษา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.มัญจาคีรี
ร.ต.ต. ธวชั โพชะกะ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.มัญจาคีรี
ร.ต.ต. โกศล โนนเขวา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.มัญจาคีรี
ร.ต.ต. ไพจติร บุตรจนัทร์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.มัญจาคีรี
ร.ต.ต. สงคราม สมยา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.มัญจาคีรี
ร.ต.ต. อมัพล อนิทรภู่ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.มัญจาคีรี
ร.ต.ต. คณิต ราชบุญมี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.มัญจาคีรี
ร.ต.ต. อบุล วรรณสินธุ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.มัญจาคีรี
ร.ต.ต. สงวน บัวเยน็ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.มัญจาคีรี
ร.ต.ต. ยงยทุธ แสงเกตุ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.มัญจาคีรี
ด.ต. ศุภชัย สิกขา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.มัญจาคีรี
ด.ต. พรหมสรรค์ มาลีเวช ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.มัญจาคีรี
ด.ต. สุฤทธิ์ นาเหล็ก ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.มัญจาคีรี
ด.ต. ทรงพล ช านาญ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.มัญจาคีรี
ด.ต. เชิดทรง สินเพง็ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.มัญจาคีรี
ด.ต. หญิงธญัวรัตน์ ติวไธสง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.มัญจาคีรี
ด.ต. สุธนิันท์ จ าปาบุรี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.มัญจาคีรี
ด.ต. วรัิชพงษ์ จนัทร์เพง็ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.มัญจาคีรี
ด.ต. สมโภชน์ เหล่าบัวดี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.มัญจาคีรี
ด.ต. สมหมาย หมายตะคุ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.มัญจาคีรี
ด.ต. สถติย ์ วงษ์ราช ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.มัญจาคีรี
ด.ต. ประวติักาล ศรีสุโข ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.มัญจาคีรี
ด.ต. มัยรัตน์ ชารีกนั ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.มัญจาคีรี
ด.ต. ชวลิต ค าทองเขยีว ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.มัญจาคีรี



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ไพบูลย์ รัตนบุญทา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.มัญจาคีรี
ด.ต. ณัฏฐ์ฌาพงศ์ เพง็มาลา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.มัญจาคีรี
ด.ต. วรจติร มอญขาม ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.มัญจาคีรี
ด.ต. โอรส บัวเยน็ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.มัญจาคีรี
ด.ต. บัญชา ภาชนะ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.มัญจาคีรี
ด.ต. ผดุงศักด์ิ ดอกไม้ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.มัญจาคีรี
ด.ต. เสน่ห์ แดนสิงห์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.มัญจาคีรี
ด.ต. ทรงวฒิุ บัวเขม็ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.มัญจาคีรี
ด.ต. นิกร วลัวาลย์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.มัญจาคีรี
ด.ต. วรัิตน์ ภกัดีลุน ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.มัญจาคีรี
ด.ต. อนุชา ฟองฟมู ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.มัญจาคีรี
ด.ต. ศุภวชิญ์ พทิักษ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.มัญจาคีรี
ด.ต. ประดิษฐ ภขูน ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.มัญจาคีรี
ด.ต. ณัฐกรณ์ สกลหล้า ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.มัญจาคีรี
ด.ต. ยอดเด่น ภริมยไ์กรภกัด์ิ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.มัญจาคีรี
ด.ต. สามารถ บุตริน ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.มัญจาคีรี
ด.ต. อติชาต รักพงษ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.มัญจาคีรี
ด.ต. อาคม พลิาวงษ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.มัญจาคีรี
ด.ต. นุรักษ์ ลีค า ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.มัญจาคีรี
ด.ต. สิทธชิัย ขามพทิักษ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.มัญจาคีรี
จ.ส.ต. สุรศิลป์ ยอดแกว้ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.มัญจาคีรี
จ.ส.ต. วชัรากรณ์ สีระคาม ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.มัญจาคีรี
ส.ต.ต. หญิงนุชจริาพร  พกิลุศรี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.มัญจาคีรี
ส.ต.ต. หญิงโชติกา อปุการะ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.มัญจาคีรี
ส.ต.ต. หญิงรัตนา กองวงษา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.มัญจาคีรี
ส.ต.ต. จริศักด์ิ อรุณชัย ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.มัญจาคีรี
ส.ต.ต. วศิณัฏฐ์ เคร่ืองฉาย ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.มัญจาคีรี
ร.ต.อ. ชาญวฒิุ เทียมมงคล ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ร.ต.ท. ศุภผล รักษ์มณี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ร.ต.ท. เพช็ร สุวรรณค า ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ร.ต.ท. นิพนธ ์ บุตรโพธิ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ร.ต.ต. วชิัย  โอง่อนิทร์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ร.ต.ต. ศิโรจน์  ศรีทายาง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ร.ต.ต. ประภาส  พมิรินทร์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ร.ต.ต. อาคม รัตนวตัร์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ร.ต.ต. หตัถพงษ์  บุตรวงษ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. ประกอบ อดุหนองเลา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. จติร์ติพล ชูคันหอม ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. จกัรกฤษณ์ ใบบ้ง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. เศกสันต์ หยองเอน่ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. กมลวชิ ทองดี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. ส าเนียง สนทอง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. สุทัศน์ ศรีลับซ้าย ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. วเิชียร ลุนส าโรง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. วรายทุ ค ามูล ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. ทรงพล  ตุ้ยศักดา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. ปรีชา  ช่างสากล ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. ปพณพชัร  ศรีหาวตัร์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. ศักด์ิชัย  ประแดงปุย ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. ศักดา  สังขะบุญญา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. สมชาย ไทยเสถยีร ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. มนตรี  พะคิณี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ส.ต.อ. พนม มูลสาระ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ส.ต.อ. ชัยณรงค์  ป้องซ้าย ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ส.ต.อ. คมสัน  จนัหอม ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ส.ต.อ. วฒันา  บ ารุงสวสัด์ิ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ส.ต.อ. วชัรพงษ์  พนัธชนก ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ส.ต.อ. รุ่งโรจน์  ม าขนุทด ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
จ.ส.ต. มานพ  พนัภรัูกษ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
จ.ส.ต. ไพฑูรย ์ สายสุด ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
จ.ส.ต. รณชัย  แสงพนัธุ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
จ.ส.ต. สนธยา  ภแูลสี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
จ.ส.ต. จริะยทุธ  นามคันที ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
จ.ส.ต. สนัน่  ถาเอน็ญวน ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
จ.ส.ต. ตาลเด่ียว  จา่เมืองฮาม ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
จ.ส.ต. วทิยา  อมัราโสภานนท์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
จ.ส.ต. อษัฏา  เอกตาแสง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
จ.ส.ต. บัณฑิตย ์ รัตนประกรณ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. สุชาติ ประวติั ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. ยทุธศักด์ิ  กรุงศรี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. เดชกญุชร  ศรีกะพา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. ศักด์ิชัย  รังคะวงษ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. วมิล  สุดชา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. ธวชัชัย  นวลบุดดี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. วลิาส  ชินเสนา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. ศักด์ิโชติ  วชิาติ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. สุพจน์  คุยบึงสิม ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. ยทุธจกัร  เพชรแกว้ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. ปรีชา  ชินจอหอ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. ทองอนิทร์  สีบุดดี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ทรงพล  ภสูมตา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. ณัฏฐกติต์ พรมรินทร์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. ชาตรี  รัตนพลที ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. กฤตพฒัน์  วรรณภาส ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. สมชาย โสภาค า ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. ศักด์ิ รังคะวงษ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. นคร  วงษ์ราช ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. พสิษฐ์  ดวงพมิพ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. ธนายทุธ  กดุทา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. ทวศัีกด์ิ   สิงหช์า ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. ชัยรัตน์  สาชิน ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. วโรตนม์  จนัโฮม ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. เรืองศิลป์  จนัทรักษ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. สมพงษ์  วรรณชัย ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. คมน์ นาบุญ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. เฑียรชัย  สะตะ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. ชัยพชิิต  รูปสูง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. แหลม  ภศัูกด์ิ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. ศักดา  เวยีงสีมา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. สังคม  พรมบัญชา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. บุญเทิด  สอนใจ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. ชัยวฒิุ  อดทน ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. ปภาวนิ  ไชยนิคม ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. ธณสรร  โนนศรี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. ศักด์ิดา  สมภาร ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. ลือชัย ศรีโย ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. ไวพจน์  แพงมา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. สมโภชน์  สิงหโ์ยธา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. ชัยรัตน์  เยน็กลาง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. จรพพิฒัน์  เพง็วชิัย ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. สุรศักด์ิ  พฒันจกัร ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. วศิิษฐ์  สีวนัดี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. ปรีชา  มุง่จอมกลาง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. กฤษเสน่ห ์ วริิยปิยะ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. วรทรรศน์  กสันุกา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. ทองพลู  พะโยโค ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. ประวติั  อปุลา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. สุริยนต์  ประสงค์ศิลป์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. แสงตะวนั  จ าปาศรีขวญัสกลุ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. เฉลิมพร  แสนเทพ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ธงชัย  ใจตรง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. พฒันโชค   ประสมพล ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. สุวฒัชัย  สุวศรี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. จริทีปต์  แฝงจนัดา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. ชินวธุ  พรมสุข ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. บรรจง  พรมณี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. วชิัย แรกจานเหนือ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. บรรจบ  วงหาเทพ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. อาทิตย ์  คมขาว ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. สถติย ์  อดทน ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. สันติ  บุตรแดงน้อย ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. ประจวบ  ทองเมืองน้อย ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. พลิม  สีเหลือง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. สักรินทร์   แดงวงษา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. วฒันา  จงมุม ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. เกยีรติศักด์ิ  ไชยมาตย์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. อนุชา  งอกไขน่้ า ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. สุวชิ  อตุโรกลุ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. ปริญญารัตน์  บุญมีศรีกลชาญ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. ไชยา  ชมมณี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. สิริโชค  ฤทธยิา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. พทิักษ์พงศ์  ศรีสุวอ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. สุขประเสริฐ คุณธรรม ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. ยอดชาย  แนวประเสริฐ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. ชัยสุ  เอติรัตนะ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. ศุภชัย   พลแสน ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. ประสิทธิ์  สิงหโ์สภา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. ประยทุธ ์ ทองดี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. ชัยวฒุธ ์ หมืน่ชนะ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. ราเมศร์  ศรีเพชร์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. ณรงค์  พารา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. วฒิุครอง  ทวชีัย ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. วฒันา  มาหนู ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. นิยม  สุเพง็ค า ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. อนุสรณ์ วชัโรสินธุ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. พลูผล  มอญขาม ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. ทองปัก  เขยีวหนู ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. จกัรพงษ์  จนัทะศิลป์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. สนธยา  คุ้มโพธิ์น้อย ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. สุนันท์  มอญขาม ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สุรัตน์   แสนเหนือ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. ฉตัรมงคล  ขอนจนัทร์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. อาธคิม  ค ามีสีนนท์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. สมพงษ์  ต้นกนัยา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. สุชาติ  ผิวขาว ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. ปณิธาน  ชดช้อย ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. วฒันา  จงมุม ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. สุนทร  เดชนรสิงห์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. ภมูินทร์  ชิตทอง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. สุขเลิส  ป้อมจนัอดั ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. พศิาล   ค าภเูวยีง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. พพิฒัน์  เค้าโคตร ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. เวยีงมนต์  เกดิศักด์ิ ณ แวงน้อย ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. ชานน  วรรณประภา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. ชัยวฒุ  อดทน ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. มานพ  ราชธานี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. ณรงค์   สุขเจริญ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. อาคม  รัตนวตัร์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. กติติพศ  เทพพร ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. อภเิดช  ทองบ้านทุม่ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. เพิม่ศักด์ิ  ศรีตาล ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. วรีะพงษ์  โพธิ์ศรีทอง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. ศรนรินทร์   หอมพรนพรัตน์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. สมทบ  อนิหล้า ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. เชิดเกยีรติ  แซงบุญเรือง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. ด ารงค์ราษฎาร์  เชื้ออสิาณ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. ส ารวย  ศรีด้วง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. ประดิษฐ์  ผาบพทุธา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. สมพร  ธนะสีรังกลู ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. ยทุธพงศ์   ขาวไชยมหา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. กหุลาบ  หอมภกัดี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. พฒันา  เกสร ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. กติติชัย  ฟองฤทธิ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. สุทธพิงษ์  ค าสุทธิ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. จติรสดา  โคตะมะ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. รุ่งเพชร  โฮ้หนู ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. แสงทอง  ขนุทอง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. ธนพนธ ์ สร้อยหนิ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. สัญญา  ศรีน้อย ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. ทศพล  ถนอมชาติ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สถติย ์ จนัทร์เทพย์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. นริศ  ศรีขน ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. พลิม  สีเหลือง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. วรัิตน์  วบิูลยก์ลุ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. มนตรี  มะลิมาศ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. ทว ี มุงคุณค าชาว ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. บัญชา  ขนัธวธุ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. ยศวนัต์  ภลิาภ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. ฉลอง  เรืองศรี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. จกักฤช พรหมโม้ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. สมเกยีรติ  ไทยเสถยีร ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. จ าเริญ  พมิพศ์รี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. ระว ี สังฆพนัธ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. ภวูนาท  สีน้ าใส ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. สุพรชัย  โพธา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. สุชาติ  วนัโส ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. ธรีะพนัธ ์ กมลตรี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. สจติต์  บุตดาวเรือง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. วทิูรย ์ ทิพยบ์าง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. สมปอง  วโรพฒัน์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. นพดล  โทผาวงษ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. ถาวร  ทะไกรราข ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. สุนทร  สุวรรณภกัดี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. ประหยดั  ป้อมแสนพล ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. จมุพล  รัตนขนัแสง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต.หญิง เยาวลักษณ์ สุทโธ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต.หญิง เมตตา  พาลา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต.หญิง วไิลลักษณ์  อาโยวงษ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต.หญิง กญัญาอร  แดนสีแกว้ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต.หญิง ศุภดิา  ศิริธกรกลุ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต.หญิง จดิาภา  พรหมมา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต.หญิง สุภาพร  นวลพนัธุ์สิริกลุ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต.หญิง วไิลวรรณ  สุวรรณรงค์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต.หญิง ปาลิดา  สมพมิตร ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต.หญิง วชัรี  สมบัตรศรีไพบูลย์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต.หญิง ราตรี  ดวงปาโคตร ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต.หญิง ยวุดี  เมืองศรี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต.หญิง สิริมา  ประทุมมา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต.หญิง อรนุช  สังคีรี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต.หญิง ญวนจติ  ไตรรัตน์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต.หญิง เตือนจติร  พชรศิริชัยกลุ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
พ.ต.ต. เดชขจร  บ ารุงนา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
พ.ต.ต. สุพฒันชัย  นภาสกลุ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
พ.ต.ต. เอกศิษฎ ์ ศิรสิทธิ์พงศ์พล ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
พ.ต.ต. จตุเรศ  ดรออ่นเบ้า ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
พ.ต.ต. อนุชิต  ผดุงชาติ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
พ.ต.ต. วโิรจน์  ศรวเิศษ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
พ.ต.ต. ปุณณริศร์  ธรานันทเศรษฐ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
พ.ต.ต. กอบเกยีรติ  พาลา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
พ.ต.ต. วงศกร  วนัชัย ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
พ.ต.ต. ชาติชาย  ทิมินกลุ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
พ.ต.ต. จรัีฐติกลุ  จรัสกมลพงศ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
พ.ต.ต. เชษฐา  กสุุมาลย์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
พ.ต.ต. สุรเดช เพยีรสร้างสรร ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
พ.ต.ท. สุพรรณ  จติรโท ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
พ.ต.ท. ทักษ์  สุระนาถ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
พ.ต.ท. ชินภทัร์  ประทุมดี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
พ.ต.ท. ประเสริฐ  ตุ้มฉมิ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
พ.ต.ท. นรวฒัน์  ค าภโิล ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
พ.ต.ท. อทิธพิล  เนตรไธสง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
พ.ต.ท. จริวฒัน์  พดุซ้อน ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
พ.ต.ท. ค ามูล  สีสะอาด ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
พ.ต.ท. คารม  พรมคุณ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
พ.ต.ท. อนุศักด์ิ  ศักดาวชัรานนท์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
พ.ต.ท. ประเนตร  เพชรรัตน์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
พ.ต.ท. ปรัชญามาศ ไชยสุระ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
พ.ต.ท. ปรีชา  อรรคฮาด ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
พ.ต.ท. ชินพนัธ์ สังขแ์กว้ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
พ.ต.อ. นพดล  เพช็ร์สุทธิ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
พ.ต.อ. ปราโมทย ์ วชิัยวงษ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
พ.ต.อ. ปรีชา  พาเมืองพล ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
พ.ต.อ. นพพร  โสภา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
พ.ต.อ. บุญฤทธิ์  ชววีฒัน์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
พ.ต.อ. สุธน     สีหามาตย์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ร.ต.ต. ณัฐพบธรรม  มุงคุณค าแสน ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ร.ต.ต. อากร  พสัิยสถาน ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ร.ต.ต. ชูชีพ  พลเยี่ยม ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ร.ต.ต. นิพนธ ์ ถิ่นถาน ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ร.ต.ต. จกัรพล  สมสุข ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ร.ต.ต. ภาณุพงศ์  คงโนนอทิร์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. อลิุตร  ภสีูเงิน ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ร.ต.ต. ชวลิต  น้อยหวา้ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ร.ต.ต. วบิูลย ์ จนัทเขต ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ร.ต.ต. ทรงฤทธิ์  วะปะแกว้ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ร.ต.ต. ขจรยศ  นานอก ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ร.ต.ต. นิกร  ชมฮด ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ร.ต.ต. สมพงษ์  ต้นกนัยา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ร.ต.ต. สมบัติ  นาแถมทอง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ร.ต.ต. ไพฑูรย ์ พลสาร ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ร.ต.ต. ขรรค์ชัย  ขนัเล่ือน ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ร.ต.ต. สมพร   เทพศิลา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ร.ต.ต. อดิเรก  ทักษะวรบุตร ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ร.ต.ต. อมุชัย  ถาปราบมาตร์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ร.ต.ต. คมเชษฐ์  แสงสวา่ง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ร.ต.ต. วรีะ  เหมมูล ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ร.ต.ต. สุพศิม์  ไสยเลิศ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ร.ต.ต. ปรีชา  ข ารักษ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ร.ต.ต. อนุวฒัน์  ศรีษะเกษ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ร.ต.ต. สนิท  กระแสร์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ร.ต.ต. ฉตัรชัย  วงศ์ชัย ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ร.ต.ต. เกษมสันต์  สิทธมิงคล ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ร.ต.ต. วเิชียร ศรีอทุธา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ร.ต.ต. วชัรพล  รักษาเคน ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ร.ต.ท. ชูศักด์ิ  หล้าโพนทัน ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ร.ต.ท. พร้อม  เอติรัตนะ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ร.ต.ท. ภาสกร  ค าอู ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ร.ต.ท. จกัรกฤต  พอ่ชมภู ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ร.ต.ท. เกยีรติศักด์ิ  สุขณรงค์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ร.ต.ท. ทว ี บุตรตรา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ร.ต.ท. สมพงษ์  คชรินทร์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ร.ต.ท. สัจจธรรม  ค างาม ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ร.ต.ท. สมร  สืบพนัธุ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ร.ต.ท. ณรงค์ศักด์ิ  เอมกลาง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ร.ต.ท. ธนายง  อนิทรสังขาร์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ร.ต.ท. สังวาล  สีสัน ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ร.ต.ท. จงกร  ปาทา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ร.ต.ท. สมใจ  เมืองนาม ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ร.ต.ท. มานิตย ์ เกตุบัวขาว ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ร.ต.ท. วนิัย  คูวงษ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ร.ต.ท. สัญชัย  ทองสอดแสง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ล าดวน  ราชบุตร ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ร.ต.ท. วะชิระ  ภดิูนแดน ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ร.ต.ท. สิทธพิงษ์  พลแสน ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ร.ต.ท. ธานินทร์  บุดดีค าภา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ร.ต.ท. วรโชติ  มาตรา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ร.ต.ท. ณัฐนนท์  รัตนพลที ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ร.ต.ท. วษิณุศักด์ิ  โชติออ่น ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ร.ต.ท. สุภชิัย  คุ้มตะบุตร ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ร.ต.ท. ศุภสิทธิ์  ชูถงึ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ร.ต.ท. ณรงค์  มุลตะกร ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ร.ต.ท. เรด้า  จนัทร์เหลือง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ร.ต.ท. สามารถ  คงกทุอง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ร.ต.ท. ศรสิทธิ์  เพลียรักษ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ร.ต.ท. วไิล  ทานา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ร.ต.ท. สมพร  เขยีวออ่น ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ร.ต.ท. อนุรักษ์  ปุริตัง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ร.ต.ท. ปรีชา  วงษ์ชารี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ร.ต.ท. สรายทุธ  ศรีหลง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ร.ต.ท. อรชุน  โพธิ์เหลือง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ร.ต.ท. มานพไชย  ผลมาตย์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ร.ต.ท. ประหยดั  สังสอาด ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ร.ต.ท. ฉรินทร์  ทองสุข  ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ร.ต.ท. สมบัติ  รูปสูง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ร.ต.ท. ปรีชา  แกว้วงัปา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ร.ต.ท.หญิง มณีวรรณ  ชนาเทพาพร ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ร.ต.อ. สนัน่ภคั  มาวงแหวน ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ร.ต.อ. นิติธร  ศรีจองแสง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ร.ต.อ. เอกวทิย ์ บาคาล ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ร.ต.อ. ปริญญา  รักสัตย์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ร.ต.อ. ธรีวฒัน์  โรจนศักด์ิภกัดี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ร.ต.อ. วาย ุ ค าภา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ร.ต.อ. ปิยวฒัน์  พลสวสัด์ิ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ร.ต.อ. อาจหาญ  แสงสงคราม ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ร.ต.อ. ณัศฐวตัรฆ ์ สุทธสิา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ร.ต.อ. เมธ ี ศรีวนันา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ร.ต.อ. ประสิทธิ์  เทพตีเหล็ก ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ร.ต.อ. ครคิด  ค าภะวา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ร.ต.อ. สุรพรชัย  วงศ์ผาคุณ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ร.ต.อ. อะสุระเมที  อาศนะ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ร.ต.อ. สุวทิย ์ สาธติธรรมชาติ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.อ. ปริญญา  โคตรสวรรค์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ร.ต.อ. กษิดิศ  พวงศรี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ร.ต.อ. วษิณุ  นิลสาคู ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ร.ต.อ. สุรศักด์ิ กล้าจอหอ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ร.ต.อ. สุวฒัน์ สีลารักษ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ส.ต.อ. ไพบูลย ์ ศิริปัญญา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ส.ต.อ. จตุรงค์  สิงหห์ฬ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ส.ต.อ. เอกราช  บรรจนู ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ส.ต.อ. กฤษณะ   อมัพวนั ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่
ด.ต. บุญจนัทร์ สิงหเ์ทพ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่ ช่วยฯ
ร.ต.ท. สุดใจ โพธิ์ศรี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมอืงขอนแก่น ปรก.กก.สส.ภ.จว.ขก.
ด.ต. ศราวฒิุ หมืน่แกว้ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมอืงขอนแก่น ปรก.กก.สส.ภ.จว.ขก.
ด.ต. ทองลี ปราบหนองบัว ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมอืงขอนแก่น ปรก.กก.สส.ภ.จว.ขก.
ด.ต. ทรงโปรด โง๊ะบุดดา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมอืงขอนแก่น ปรก.กก.สส.ภ.จว.ขก.
ด.ต. นพดล ขามธาตุ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมอืงขอนแก่น ปรก.กก.สส.ภ.จว.ขก.
ด.ต. พศักด์ิ แสงตันชัย ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมอืงขอนแก่น ปรก.กก.สส.ภ.จว.ขก.
จ.ส.ต. พงษ์พพิฒัน์ วเิศษวฒิุ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมอืงขอนแก่น ปรก.กก.สส.ภ.จว.ขก.
จ.ส.ต. ชูชาติ อยู่ยนื ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมอืงขอนแก่น ปรก.กก.สส.ภ.จว.ขก.
จ.ส.ต. ศราวธุ ธงอาษา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมอืงขอนแก่น ปรก.กก.สส.ภ.จว.ขก.
ร.ต.ท. ส าราญ วงค าชาว ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เมืองขอนแกน่/ช่วยฯ
พ.ต.อ. ธติิบูลย์ ธรรมาววิฒัน์กลุ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เวยีงเกา่
พ.ต.ท. อรุณรัตน์  ศรีเชียงสา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เวยีงเกา่
พ.ต.ท. พทิักษ์  ครุธวงษ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เวยีงเกา่
พ.ต.ท. ธนา อนุตรี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เวยีงเกา่
พ.ต.ต. ประสิทธิ์  แนวก าพล ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เวยีงเกา่
พ.ต.ต. เขม็เพชร ประชาจติกลุ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เวยีงเกา่
ร.ต.ท. วสุิทธิ์ เขตจตุรัส ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เวยีงเกา่
ร.ต.ท. กติติ อนิทรีย์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เวยีงเกา่
ร.ต.ท. วทิยา ทุมแกว้ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เวยีงเกา่
ร.ต.ท. วสุิทธพิงศ์ พืน้แสน ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เวยีงเกา่
ร.ต.ท. ธนพงศ์ ออ่นจนัทร์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เวยีงเกา่
ร.ต.ท. ยศกร พมิพศ์รี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เวยีงเกา่
ร.ต.ท. ชาญวฒิุ ทวสัีตย์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เวยีงเกา่
ร.ต.ท. สมพงษ์ วชัโรสินธุ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เวยีงเกา่
ร.ต.ท. ชัชชน วชิัยแสง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เวยีงเกา่
ร.ต.ท. ยทุธการ บุหรัน ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เวยีงเกา่
ร.ต.ต. สุริยน จนัทร์โฮง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เวยีงเกา่
ร.ต.ต. วสัินต์ กมุภะกะ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เวยีงเกา่
ร.ต.ต. สราวฒิุ วาลมนตรี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เวยีงเกา่
ร.ต.ต. วจิติร ทุยเวยีง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เวยีงเกา่



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. โกศล จนัทร์เจอื ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เวยีงเกา่
ด.ต. โชคชาญชัย พลเชียงสา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เวยีงเกา่
ด.ต. บุญเสริม ดรประชุม ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เวยีงเกา่
ด.ต. พทิักษ์ ถงุเกษแกว้ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เวยีงเกา่
ด.ต. ธญัชนก น้อยโนนทอง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เวยีงเกา่
ด.ต. ดาวรุ่ง ศรีแสง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เวยีงเกา่
ด.ต. วชิิต มุมออ่น ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เวยีงเกา่
ด.ต. ศักด์ิศรี แสนเมือง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เวยีงเกา่
ด.ต. สุภี ศรีผาโคตร ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เวยีงเกา่
ด.ต. เกรียงศักด์ิ วงษ์วชิัย ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เวยีงเกา่
ด.ต. จริาวฒิุ ฤทธธิรรม ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เวยีงเกา่
ด.ต. รุทธไิกร จงจนัทร์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เวยีงเกา่
ด.ต. ธนกฤต มิง่ชนิด ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เวยีงเกา่
ด.ต. เอกลักษณ์ จนัดาแสง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เวยีงเกา่
จ.ส.ต. ไชยนัต์ ทาริกา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เวยีงเกา่
จ.ส.ต. ศรายทุธ ทองไทย ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เวยีงเกา่
จ.ส.ต. ทวี ประไพร์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เวยีงเกา่
จ.ส.ต. อ านาจ โม้ทอง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เวยีงเกา่
ส.ต.ต. สมชาติ กองค้า ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เวยีงเกา่
ส.ต.ต. นันทวฒัน์ นันทสมบูรณ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เวยีงเกา่
ส.ต.ต. นิติพงษ์ ลครไทย ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เวยีงเกา่
ส.ต.ต. ธาราพพิฒัน์พงศ์ นกไม้ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เวยีงเกา่
ส.ต.ต. อรรถพล  กลุชาติ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เวยีงเกา่
พ.ต.ท.หญิง  ยลพชัร์ ภดิูศบุญญะนันท์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เวยีงเกา่
ส.ต.ต.หญิง  ดวงนภา พทุธรักษา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เวยีงเกา่
ส.ต.ต.หญิง  ธปิกรณ์ วงศ์พมิสอน ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เวยีงเกา่
ส.ต.ต.หญิง ชนากานต์ โชติเวทยม์ณีกลุ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เวยีงเกา่
ร.ต.ต. ณัฐพงศ์ ดวงพรหมพงษ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เวยีงเก่า ปรก.กก.สส.ภ.จว.ขอนแก่น
ด.ต. จริะพนธ์ จติจานุรัก ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เวยีงเก่า ปรก.กก.สส.ภ.จว.ขอนแก่น
ด.ต. เอกชัย แสงประกาย ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.เวยีงเก่า ปรก.กก.สส.ภ.จว.ขอนแก่น
พ.ต.อ. วทิยา ทองเหลา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.แวงน้อย
พ.ต.ท. ช านาญ คนไว ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.แวงน้อย
พ.ต.ท. สมคิด นาหนอง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.แวงน้อย
พ.ต.ท. อทิธชิัย สง่างาม ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.แวงน้อย
พ.ต.ท. ศิริศักด์ิ พงษ์ประสิทธิ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.แวงน้อย
พ.ต.ต. พนิิตศักด์ิ ภลูะคร ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.แวงน้อย
พ.ต.ต. อดิศักด์ิ งามชัด ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.แวงน้อย
ร.ต.ท. เทียนทอง แสงศรีเรือง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.แวงน้อย
ร.ต.ท. ทรงสุบรรณ นนยะโส ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.แวงน้อย
ร.ต.ท. กลม คงส าโรง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.แวงน้อย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. สงวน พมิสาร ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.แวงน้อย
ร.ต.ท. คม สุธรรม ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.แวงน้อย
ร.ต.ท. สุรวฒัน์ แกว้สุพรรณ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.แวงน้อย
ร.ต.ท. บุญศรี เนาวะราช ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.แวงน้อย
ร.ต.ท. อ านาจ แสนเภา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.แวงน้อย
ร.ต.ท. จงกร ปาทา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.แวงน้อย
ร.ต.ท. เอกลักษณ์ นามศรีนาม ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.แวงน้อย
ร.ต.ท. กติติศักด์ิ ญาติวงักุ่ม ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.แวงน้อย
ร.ต.ท. อาภรณ์ พาพลงาม ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.แวงน้อย
ร.ต.ท. คมสรรค์ สวสัด์ินะที ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.แวงน้อย
ร.ต.ต. สมบัติ พนัธม์ูล ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.แวงน้อย
ร.ต.ต. วเิชียร ศรียาโง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.แวงน้อย
ร.ต.ต. ศุภชนม์ อาจจ านงค์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.แวงน้อย
ร.ต.ต. สุทธพิงษ์ วงษ์บ าราบ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.แวงน้อย
ร.ต.ต. เสถยีร สุพล ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.แวงน้อย
ร.ต.ต. ณรงค์ชัย ไชยสีมา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.แวงน้อย
ร.ต.ต. วฒัน์ ศรีฉาย ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.แวงน้อย
ด.ต. กติติกร พนัธศ์รี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.แวงน้อย
ด.ต. วรีะชาติ หล่มเหลา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.แวงน้อย
ด.ต. มนัส อนิธสิาร ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.แวงน้อย
ด.ต. อธษิฐ์ งานไว ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.แวงน้อย
ด.ต. ประเสริฐ พมิทอง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.แวงน้อย
ด.ต. ไชยา นาคุณ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.แวงน้อย
ด.ต. สมคิด ชิดทอง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.แวงน้อย
ด.ต. ถนอมศักด์ิ พลไทย ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.แวงน้อย
ด.ต. นพดล นนทะศรี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.แวงน้อย
ด.ต. คมสัน จติแสง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.แวงน้อย
ด.ต. ภาณุพงศ์ สุวรรณที ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.แวงน้อย
ด.ต. พทุธพิฒัน์ ปานสวสัด์ิ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.แวงน้อย
ด.ต. สมบูรณ์ หม่องเม็ง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.แวงน้อย
ด.ต. พชิัย ชมจนัทร์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.แวงน้อย
ด.ต. ธรีะวฒิุ ชีชัยภมูิ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.แวงน้อย
ด.ต. อภชิาต ปัชฌาชัย ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.แวงน้อย
ด.ต. ศักดา มณีทัพ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.แวงน้อย
ด.ต. ชูวทิย์ ทองประทีป ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.แวงน้อย
ด.ต. ประศาธน์ สุวรรณศรี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.แวงน้อย
ส.ต.อ. สุวฒัน์ นาเม็ง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.แวงน้อย
ส.ต.ต. ธนดล ทุงฤทธิ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.แวงน้อย
ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ อยู่ภกัดี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.แวงน้อย
ส.ต.ต. ศิริวฒิุ ชอบค้า ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.แวงน้อย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.ต.หญิง กลุชา ปราบมนตรี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.แวงน้อย
พ.ต.ท. รณชัย โพธิ์มี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.แวงน้อย ปรก.กก.สส.ภ.จว.ขก.
ส.ต.ต. ศักด์ิธยา ดีกดุตุ้ม ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.แวงน้อย ปรก.กก.สส.ภ.จว.ขอนแก่น
พ.ต.ท. จนัทโรภาส     ชัยลา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.แวงใหญ่
พ.ต.ท. ปัญญา ภผูาคุณ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.แวงใหญ่
พ.ต.ท. กติติพนัธ์ แกว้กนัยา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.แวงใหญ่
พ.ต.ต. เชาวรัฐ              สิงหโ์ต ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.แวงใหญ่
พ.ต.ต. สุพรรณ์            พระบุ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.แวงใหญ่
ร.ต.อ. บรรพต        หมืน่ภกัดี  ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.แวงใหญ่
ร.ต.ท. วรวฒิุ สุดเฉลียว ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.แวงใหญ่
ร.ต.ท. สมพงษ์     น้อยพลทัน ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.แวงใหญ่
ร.ต.ท. จ านงค์            สุวะโกสุม ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.แวงใหญ่
ร.ต.ท. บรรจง          คลังช านาญ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.แวงใหญ่
ร.ต.ท. ชนันรัตน์           หวงัค า ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.แวงใหญ่
ร.ต.ท. สุทิน            ช่วยจนัทร์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.แวงใหญ่
ร.ต.ท. เสถยีร             สุภารัตน์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.แวงใหญ่
ร.ต.ท. เทวนิทร์   ทุมเทีย่ง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.แวงใหญ่
ร.ต.ท. ดุสิต             ช ากรม ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.แวงใหญ่
ร.ต.ท. พลภมูิ        พลัลภอศัวนัย ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.แวงใหญ่
ร.ต.ท. เจริญ           นารี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.แวงใหญ่
ร.ต.ท. อมรเดช       ท้าวมนตรี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.แวงใหญ่
ร.ต.ท. ภญิโญ วรีประทีป ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.แวงใหญ่
ร.ต.ท. สมภาร           ทะวะระ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.แวงใหญ่
ร.ต.ต. เดชมงคล         ดาทุมมา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.แวงใหญ่
ร.ต.ต. ปรีชา           เทวโรจน์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.แวงใหญ่
ร.ต.ต. สถติย ์               ถาวนัดี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.แวงใหญ่
ร.ต.ต. ทนงศิลป์           บัวผาย ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.แวงใหญ่
ด.ต. พรีณัฐ พศุิทธสุิวรรณ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.แวงใหญ่
ด.ต. บุญหนา             บุญค า ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.แวงใหญ่
ด.ต. สุ                     ใจประเสริฐ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.แวงใหญ่
ด.ต. พชิิต                  วสุิวงษ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.แวงใหญ่
ด.ต. ยทุธนา              ทองมี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.แวงใหญ่
ด.ต. ชุมพร                นนยะโส ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.แวงใหญ่
ด.ต. ศักด์ิสิทธิ์   จนัทร์หนองแวง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.แวงใหญ่
ด.ต. อาณัติ            แควน้คอนฉมิ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.แวงใหญ่
ด.ต. เสกสรรค์           พลสักขวา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.แวงใหญ่
ด.ต. สันทนากร       โคตรบรรเทา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.แวงใหญ่
ด.ต. บุญยวจัน์   ปลัดศรีช่วย ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.แวงใหญ่
ด.ต. อรุะชาติ            เยน็เสนาะ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.แวงใหญ่
ด.ต. อบุลเทพไทย ล้นทม ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.แวงใหญ่



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ชนะชัย              ทาโพธิ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.แวงใหญ่
ด.ต. รังสิทธิ์          กระแสร์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.แวงใหญ่
ด.ต. เอกชัย               เขตเจริญ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.แวงใหญ่
ด.ต. วฒิุ ดีนิวงษ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.แวงใหญ่
ด.ต. สานิตย ์             ทะวะระ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.แวงใหญ่
ด.ต. วชิัย   ประพณิ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.แวงใหญ่
จ.ส.ต. ประมวล            เชื้อไทย ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.แวงใหญ่
จ.ส.ต. กติติพงษ์         สร้อยไข ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.แวงใหญ่
จ.ส.ต. ธนดล        ลวงสวาท ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.แวงใหญ่
พ.ต.อ. คะเชนทร์ ยนืยง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.แวงใหญ่
ส.ต.ต.หญิง สายธาร   ภกูิ่งเงิน ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.แวงใหญ่
ส.ต.ต.หญิง สุชญา      ทองดี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.แวงใหญ่
พ.ต.อ. ทรงพล บริบาลประสิทธิ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.สีชมพู
พ.ต.ท. จติรกานต์ เกื้อกอ่ยอด ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.สีชมพู
พ.ต.ท. ปรีชา อุ่นค า ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.สีชมพู
พ.ต.ท. สุริยา นภกรีก าแหง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.สีชมพู
พ.ต.ท. ววิฒัน์ อนิทรบัวบุญ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.สีชมพู
พ.ต.ท. สมจติร เจริญสุข ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.สีชมพู
พ.ต.ท. สิทธพิล แควน้น้อย ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.สีชมพู
พ.ต.ท. สานิตย์ สุขแสน ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.สีชมพู
พ.ต.ท. บรรจบ เกตุชมภู ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.สีชมพู
พ.ต.ท. นภสักรณ์ ศรีสุวรรณ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.สีชมพู
พ.ต.ต. วรพล ศรีเชียงสา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.สีชมพู
ร.ต.อ. จริศักด์ิ บุราณ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.สีชมพู
ร.ต.อ. โกญจนาท แสงตันชัย ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.สีชมพู
ร.ต.ท. สุริยณั ขนัซ้าย ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.สีชมพู
ร.ต.ท. ภาณุพนัธ์ สุพนัทวี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.สีชมพู
ร.ต.ท. วฒิุชัย แผลงศาสตรา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.สีชมพู
ร.ต.ท. วยินต์ สารผล ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.สีชมพู
ร.ต.ท. พานิชย์ พนูศรี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.สีชมพู
ร.ต.ท. อดุลย์ ดีโนนโพธิ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.สีชมพู
ร.ต.ท. ส าฤทธิ์ อาระหงั ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.สีชมพู
ร.ต.ท. เกษม จนัยมิตรี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.สีชมพู
ร.ต.ท. สมบูรณ์ ดาผา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.สีชมพู
ร.ต.ท. ขวญัชนะ แสนก่ า ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.สีชมพู
ร.ต.ท. อรุณ ตะนุรักษ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.สีชมพู
ร.ต.ท. สุรศักด์ิ ราชบัวศรี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.สีชมพู
ร.ต.ท. หญิง กริณา ทองนาค ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.สีชมพู
ร.ต.ท. เดือน เจริญใจ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.สีชมพู
ร.ต.ท. ประยรู ดวงวญิญาณ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.สีชมพู



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. รณวี โสมาบุตร ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.สีชมพู
ร.ต.ต. สมชัย สันเสนาะ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.สีชมพู
ร.ต.ต. นนทพทัธ์ วาชัยยงุ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.สีชมพู
ร.ต.ต. ประมวลศิลป์ วาทโยธา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.สีชมพู
ร.ต.ต. วชัระ แกว้เรือง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.สีชมพู
ร.ต.ต. บุญธรรม นนท์ค าวงศ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.สีชมพู
ร.ต.ต. ชัย ราชานนท์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.สีชมพู
ร.ต.ต. สมรศิลป์ ปลูกสกลุ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.สีชมพู
ร.ต.ต. อธปิไตย ยมมูล ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.สีชมพู
ร.ต.ต. สามารถ ธงน้อย ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.สีชมพู
ด.ต. ธรา ศรีเคน ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.สีชมพู
ด.ต. เกรียงไกร ป้านภมูิ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.สีชมพู
ด.ต. ปรีชา มูลมาต ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.สีชมพู
ด.ต. ธรรมรงค์ ช านาญ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.สีชมพู
ด.ต. พงศธร สุวรรณขนัธ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.สีชมพู
ด.ต. สุทธพิงษ์ ขงึภเูขยีว ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.สีชมพู
ด.ต. นิพฐิพนธ์ ถาเอน็ยวน ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.สีชมพู
ด.ต. นพดล ร้อยดา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.สีชมพู
ด.ต. ศักยศ์รณ์ เคือเนตร ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.สีชมพู
ด.ต. ศิริ เพชรเสถยีร ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.สีชมพู
ด.ต. สมชาย กงเวยีน ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.สีชมพู
ด.ต. ชาติชาย สิทธไิกรพงษ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.สีชมพู
ด.ต. อดุลย์ เจริญสุข ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.สีชมพู
ด.ต. วรสิทธิ์ ศรีทอง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.สีชมพู
ด.ต. ธนมงคล เดือนกอง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.สีชมพู
ด.ต. วนัชัย อฒัจกัร์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.สีชมพู
ด.ต. สมทรง ศรีทน ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.สีชมพู
ด.ต. มัยตรี ทุยเวยีง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.สีชมพู
ด.ต. ศักด์ิศรี บุราญศรี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.สีชมพู
ด.ต. ทรงศักด์ิ พมิลา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.สีชมพู
ด.ต. สมพศิ วงษ์คาน ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.สีชมพู
ด.ต. สิทธพิร แสนธรรมมา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.สีชมพู
ด.ต. ศุภชัย เพลินลาภ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.สีชมพู
ด.ต. อภวิฒัน์ เฮียงหล้า ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.สีชมพู
ด.ต. สมพงษ์ ศรีโม ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.สีชมพู
ด.ต. จริะติ สิทธไิกรพงษ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.สีชมพู
ด.ต. จนิดา ทองคุปต์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.สีชมพู
ด.ต. ประชา เอี่ยมนูน ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.สีชมพู
ด.ต. ชูชาติ ฉมิขาว ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.สีชมพู
ด.ต. พงศธร สุวรรณขนั์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.สีชมพู



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สุรพงษ์ ภเูนตร ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.สีชมพู
ด.ต. ไพโรจน์ โสมค าภา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.สีชมพู
ด.ต. ทรงเดช หล้าค าภา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.สีชมพู
ด.ต. สุทธพิงษ์ ขงึภเูขยีว ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.สีชมพู
ด.ต. ศิริพงษ์ ผองผาย ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.สีชมพู
ด.ต. บุญสนอง แลบุตร ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.สีชมพู
ด.ต. สมนึก วงษ์คาน ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.สีชมพู
ด.ต. ทองจนัทร์ ชารินทร์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.สีชมพู
ด.ต. ถาวร วรรณพนัธ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.สีชมพู
ด.ต. บุญส่ง ค ามะตะศิลา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.สีชมพู
จ.ส.ต. คณิศร นันท์ดี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.สีชมพู
จ.ส.ต. นิรันดร์ ยศพล ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.สีชมพู
จ.ส.ต. มณเฑียร คนเฉยีบ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.สีชมพู
ส.ต.อ. วมิาน ภหูลวง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.สีชมพู
ส.ต.ต. ธนากร พทุธระสุ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.สีชมพู
ร.ต.ท. พศิน คะสีทอง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.โสกกา่ม (ช่วยราชการ)
พ.ต.ท. สมคิด งามเชื้อ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองนาค า
พ.ต.ท. ณัฐดนัย ชัยวงศ์จรัส ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองนาค า
พ.ต.ท. เชิดชัย อรัญมิง่ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองนาค า
พ.ต.ท. สุทธิ จนัทร์พาณิชย์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองนาค า
พ.ต.ท. ธรณัส นามมนตรี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองนาค า
ร.ต.ท. ประเวช กองเงินนอก ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองนาค า
ร.ต.ท. อนุชา มูลลา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองนาค า
ร.ต.ท. เอกชัย อกัษร ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองนาค า
ร.ต.ท. สุพล ดุมกลาง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองนาค า
ร.ต.ท. อ านาจ องอาจ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองนาค า
ร.ต.ท. โสวตัร หลินโนนแดง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองนาค า
ร.ต.ท. สุววิฒัน์ นิติไกรสิทธิ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองนาค า
ร.ต.ท. วลัิยพร ค าสิงห์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองนาค า
ร.ต.ท. ประเทือง บรรทุมพร ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองนาค า
ร.ต.ต. สะอาด รักโนนสูง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองนาค า
ร.ต.ต. ยศศักด์ิ สุดาจนัทร์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองนาค า
ด.ต. อารักษ์ ค ามูลนิธนินท์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองนาค า
ด.ต. สุดใจ เนหล้า ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองนาค า
ด.ต. วรีะ พลงาม ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองนาค า
ด.ต. พพิฒัน์กลุชัย ศรีดา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองนาค า
ด.ต. อร่าม หาญปรี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองนาค า
ด.ต. อนัน พรมนิล ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองนาค า
ด.ต. พรมมา โพธรุิกษ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองนาค า
ด.ต. กติติพงษ์ ยนืชีวติ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองนาค า



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ชัยมงคล บรรทุมพร ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองนาค า
ด.ต. นิโรจน์ เพชรเสถยีร ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองนาค า
ส.ต.ต. อนุชา ภกัดีศรี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองนาค า
ส.ต.ต. อรรถพล พลพทิักษ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองนาค า
ส.ต.ต. ปทัย เกยีรติวรีวฒันา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองนาค า
ส.ต.ต. พฒันรัฐ สีหา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองนาค า
ส.ต.ต. พรเทพ สู้สงคราม ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองนาค า
พ.ต.อ. ถนอมสิทธิ์ วงษ์วจิารณ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองนาค า
ร.ต.ท.หญิง  สมลักษณ์ บุญจวง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองนาค า
ส.ต.ต.หญิง นริศรา ยทุธแสน ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองนาค า
ส.ต.ต.หญิง วกิานดา ปรียารัตนโชติ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองนาค า
ส.ต.ต.หญิง เปรมกมล หงอกภลัิย ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองนาค า
ส.ต.ต.หญิง ศุภธดิา สีสมุดค า ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองนาค า
ส.ต.ต.หญิง นริศรา สุภธูร ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองนาค า
ส.ต.ต.หญิง จนิตหรา สระแกว้ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองนาค า
ส.ต.ต.หญิง บังอร วงละคร ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองนาค า
ส.ต.ต.หญงิ เบญจพร สุมาลา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองนาค า ปรก.กก.สส.ภ.จว.ขก.
ร.ต.ท. ประเวศ ลาเทิง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองนาค า ปรก.กก.สส.ภ.จว.ขอนก่น

ด.ต. สุขสันต์ แซงบุญเรือง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองนาค า/ช่วยฯ
พ.ต.อ. ธนาวชัร ดีบุญมี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองเรือ
พ.ต.ท. ไขแสง ถวลิวงษ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองเรือ
พ.ต.ท. วเิชียร เพยีชอ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองเรือ
พ.ต.ท. ส าเนียง ส าโรงพล ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองเรือ
พ.ต.ท. ธนารัตน์ มีทองหลาง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองเรือ
พ.ต.ต. สรายทุธ กา้นค า ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองเรือ
ร.ต.อ. อดินันท์ ถาวรศรี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองเรือ
ร.ต.อ. กวนิ บัวผาง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองเรือ
ร.ต.ท. กนัตภณ สุพรม ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองเรือ
ร.ต.ท. วรีศักด์ิ เหลาหอม ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองเรือ
ร.ต.ท. จ ารัส แกว้แกมดา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองเรือ
ร.ต.ท. อาทิตย์ แสงจนัทร์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองเรือ
ร.ต.ท. สัมพนัธ์ ธรรมโหร ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองเรือ
ร.ต.ท. วชิัย ซุยกระเด่ือง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองเรือ
ร.ต.ท. ศักดินา พรมผิว ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองเรือ
ร.ต.ท. อดุลย์ นารีจนัทร์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองเรือ
ร.ต.ท. ประดิษฐ์ ศรีดาราษฎร์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองเรือ
ร.ต.ต. ภานุรุจ โชติปภาธนากลู ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองเรือ
ร.ต.ต. สุรัตน์ อปุลา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองเรือ
ร.ต.ต. สมหมาย เพิม่ยนิดี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองเรือ
ร.ต.ต. ลอนดอน นันดี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองเรือ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. เชิดชัย ประกอบดี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองเรือ
ร.ต.ต. กฤษฎ์ พนัธุ์รัตน์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองเรือ
ร.ต.ต. พชิิต พทุสะท้าน ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองเรือ
ร.ต.ต. สมสมัคร ยมนัด ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองเรือ
ร.ต.ต. ไพบูลย์ ด่างทา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองเรือ
ร.ต.ต. สุฤทธิ์ แสงชาลี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองเรือ
ร.ต.ต. วรวฒิุ เอบิแจง้ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองเรือ
ร.ต.ต. กมัปนาท เลิศฤทธิ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองเรือ
ด.ต. เฉลิม โสภาพ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองเรือ
ด.ต. กติติพงศ์ พงษ์สุวรรณ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองเรือ
ด.ต. ชูชาติ ประชามอญ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองเรือ
ด.ต. ณัฐวฒิุ พรมพมิพ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองเรือ
ด.ต. วเิชียร พมิพด์วงศรี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองเรือ
ด.ต. อทุชัย เนือ่งกนัยา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองเรือ
ด.ต. มณเทียร เปรมสุทธารัตน์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองเรือ
ด.ต. ระพพีฒัน์ วรรณศิลป์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองเรือ
ด.ต. ธญัเมศวร์ ทาสุขศุภสวสัด์ิ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองเรือ
ด.ต. พธุทัย กางแม ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองเรือ
ด.ต. เสกสรร ธรีะสาร ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองเรือ
ด.ต. รักษ์ศักด์ิ เลิศฤทธเิดช ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองเรือ
ด.ต. สันติ สุริยา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองเรือ
ด.ต. คมสันต์ หาจนัดา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองเรือ
ด.ต. จารุวฒัน์ งามดี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองเรือ
ด.ต. สุชาติ ช านาญวงษ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองเรือ
ด.ต. วทิวฒัน์ สาทัน ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองเรือ
ด.ต. สายทิยพ์ ผานาค ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองเรือ
ด.ต. สมคิด ดีเวยีง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองเรือ
ด.ต. พรีะ แสนนาม ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองเรือ
ด.ต. พลวรรธน์ นวนภมูิวนั ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองเรือ
ด.ต. สมชาติ ปานพมิพ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองเรือ
ด.ต. ชัยรัตน์ ไพรัชการนันท์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองเรือ
ด.ต. ววิฒัน์ ค าป้อง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองเรือ
ด.ต. สุรพงษ์ อตุมูล ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองเรือ
ด.ต. เจนณรงค์ จาบไชยภมูิ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองเรือ
ด.ต. ดีชัย บุญเสริม ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองเรือ
ด.ต. สุริยนัต์ พนัศรีนาม ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองเรือ
ด.ต. ชาญวทิย์ รัตนพบิูลยศิ์ริ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองเรือ
ด.ต. ประดิษฐ์ ค าฉลาด ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองเรือ
ด.ต. ณรงค์ บุญถนอม ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองเรือ
ด.ต. สุรศักด์ิ วงษ์นาม ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองเรือ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ณรงค์ฤทธิ์ วงษ์ชู ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองเรือ
ด.ต. ชินชีระ เอื้องสัจจะ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองเรือ
ด.ต. ปรีดา แสนสงค์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองเรือ
ด.ต. สุรัตน์ การศรี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองเรือ
ด.ต. ไพโรจน์ กิ่งแกว้ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองเรือ
ด.ต. เกษฎา ละครศรี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองเรือ
ด.ต. ถนอม ลาดนอก ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองเรือ
ด.ต. นิพนธ์ ชาลีเอน่ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองเรือ
ด.ต. สุวทิย์ สุดดี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองเรือ
ด.ต. ฤกษ์บรรจง เหมทะยาน ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองเรือ
จ.ส.ต. เดชา ทาบทา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองเรือ
จ.ส.ต. สราวธุ จ ารัสแนว ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองเรือ
จ.ส.ต. สุนันท์ โพธิ์จนัทร์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองเรือ
จ.ส.ต. นพดล สีสมน้อย ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองเรือ
จ.ส.ต. ประเสริฐ ป้องจนัทร์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองเรือ
ส.ต.อ. ชาตรี วรรณศรี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองเรือ
ส.ต.อ. ส าเนียง เยาวพนัธุ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองเรือ
ส.ต.อ. ไตรรงค์ โคตรด้วง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองเรือ
ด.ต.หญิง ล าใย ค าป้อง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองเรือ
ด.ต.หญิง สุทธดิา ศรีโพธิ์ชัย ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองเรือ
ร.ต.ท.หญิง สลักจติ เกดิผล ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองเรือ
ส.ต.ต.หญิง วรินทรา ประจนันวล ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองเรือ
ส.ต.ต.หญิง หทัยชนก สีทาวงศ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองเรือ
ส.ต.อ.หญิง ประกายดาว บุตรศรี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองเรือ
จ.ส.ต. ดนัย นาคศรี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองเรือ ปรก.กก.สส.ภ.จว.ขอนแก่น

พ.ต.อ. จ ารัส ไชยศักด์ิ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองสองหอ้ง
พ.ต.ท. จรีะวฒัน์ โพธนิา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองสองหอ้ง
พ.ต.ท. อทุิศ ฤทธิ์จะโป๊ะ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองสองหอ้ง
พ.ต.ท. พษิณุรักษ์ มูลทองชุน ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองสองหอ้ง
พ.ต.ท. เกยีรติศักด์ิ ไกรนรา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองสองหอ้ง
พ.ต.ท. ศิระ ภมูิสถาน ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองสองหอ้ง
พ.ต.ต. ศรศักด์ิ พากระโทก ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองสองหอ้ง
ร.ต.อ. สมชาย โพธิ์แสน ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองสองหอ้ง
ร.ต.ท. สุทธพิงษ์ พนัสีนาค ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองสองหอ้ง
ร.ต.ท. สุรเชษฐ์ มาตยน์อก ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองสองหอ้ง
ร.ต.ท. ปัณณทัต สนทอง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองสองหอ้ง
ร.ต.ท. คณิศร อสุนี ณ อยธุยา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองสองหอ้ง
ร.ต.ท. สุจริต ประภาคินัง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองสองหอ้ง
ร.ต.ท. มาโนช จนัทร์ประเสริฐ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองสองหอ้ง
ร.ต.ท. สามารถ เตโช ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองสองหอ้ง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. อารมณ์ เขยีนค าสี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองสองหอ้ง
ร.ต.ท. สมจติร กระฉอดนอก ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองสองหอ้ง
ร.ต.ท. ประจกัษ์ พาณิชยศิ์ริ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองสองหอ้ง
ร.ต.ท. สมพร สุดสะอาด ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองสองหอ้ง
ร.ต.ท. สังเวยีน วงัคะฮาด ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองสองหอ้ง
ร.ต.ท. เทพ โสนชัย ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองสองหอ้ง
ร.ต.ท. สนอง ค าภู ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองสองหอ้ง
ร.ต.ท. หญิงประภาพร  ผิวขม ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองสองหอ้ง
ร.ต.ท. สุรเชษฐ์ หาญสมบัติ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองสองหอ้ง
ร.ต.ต. ไพบูลย์ ค าหาญพล ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองสองหอ้ง
ร.ต.ต. ชาลี ปุยะติ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองสองหอ้ง
ด.ต. วโิรจน์ มาลาไธสง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองสองหอ้ง
ด.ต. สมชัย ชุมภู ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองสองหอ้ง
ด.ต. อทิธศัิกด์ิ เปรมปรี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองสองหอ้ง
ด.ต. นิกร มะลัย ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองสองหอ้ง
ด.ต. นิวติั ปะมาคะโม ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองสองหอ้ง
ด.ต. นพดล พลยางนอก ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองสองหอ้ง
ด.ต. สมชาย บุญสร้าง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองสองหอ้ง
ด.ต. สวาท แกว้ตีนแท่น ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองสองหอ้ง
ด.ต. รุ่งอรุณ รสชา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองสองหอ้ง
ด.ต. ประสิทธิ์ กล่ันเกษม ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองสองหอ้ง
ด.ต. พงศ์กานต์ แกว้ดวง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองสองหอ้ง
ด.ต. ชยพล โพยนอก ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองสองหอ้ง
ด.ต. สมสมัย ใสยาง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองสองหอ้ง
ด.ต. ทองใส พรมหญ้าคา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองสองหอ้ง
ด.ต. กฤษณพงศ์ แฝงตะคุ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองสองหอ้ง
ด.ต. เสถยีร ศรีธรราษฎร์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองสองหอ้ง
ด.ต. เสรี เทียบภา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองสองหอ้ง
ด.ต. สมบัติ นาราษฎร์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองสองหอ้ง
ด.ต. วฒิุชัย ไชยศรี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองสองหอ้ง
ด.ต. ศิริชัย กองเกดิ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองสองหอ้ง
ด.ต. อดุลย์ สืบมา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองสองหอ้ง
ด.ต. สายนัต์ เตชะแกว้ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองสองหอ้ง
ด.ต. เชาวฤทธิ์ ทักสูงเนิน ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองสองหอ้ง
ด.ต. สมพงษ์ อ านาจ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองสองหอ้ง
ด.ต. อนุเทพ สีหาไตร ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองสองหอ้ง
ด.ต. ชลิต เรือนมา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองสองหอ้ง
ด.ต. ศักด์ินรินทร์ เพชรตะกั่ว ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองสองหอ้ง
ด.ต. สมเกยีรติ สุขส าราญ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองสองหอ้ง
ด.ต. อนันต์ พมิตะคุ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองสองหอ้ง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ศราวธุ ค าชัยขาว ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองสองหอ้ง
ด.ต. กรณ์ กมลมูล ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองสองหอ้ง
ด.ต. รัญจวน บุตรจนัทร์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองสองหอ้ง
ด.ต. ด ารง พลทา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองสองหอ้ง
ด.ต. ไพรัตน์ วงศ์บุตร ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองสองหอ้ง
ด.ต. พชิิต พรมนอก ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองสองหอ้ง
ด.ต. สุริยา ไสยกจิ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองสองหอ้ง
ด.ต. ชินวตัร ถนอมชีพ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองสองหอ้ง
ด.ต. สมยศ โสดาจนัทร์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองสองหอ้ง
ด.ต. สุพจน์ นามมนตรี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองสองหอ้ง
ด.ต. ไชยพร แสงสุข ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองสองหอ้ง
ด.ต. ประจวบ ตรีราช ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองสองหอ้ง
ด.ต. พเิชษฐ์ พดัสูงเนิน ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองสองหอ้ง
ด.ต. สมพร วารีศรศักด์ิ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองสองหอ้ง
ด.ต. สุวทิย์ ศรีสังข์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองสองหอ้ง
ส.ต.อ. มนตรี ภเูลียงแกว้ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองสองหอ้ง
ส.ต.อ. อนัน อดุหนองเลา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองสองหอ้ง
ส.ต.ต. หญิงจฑุาภรณ์ สีหาโบราณ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองสองหอ้ง
ส.ต.ต. หญิงหรัิญญิกา ชัยวรรณ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองสองหอ้ง
ส.ต.ต. หญิงฐิติยาพร สุแกว้ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองสองหอ้ง
ส.ต.ต. วรเมธ มีศิริ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองสองหอ้ง
ส.ต.ต. เกริกเกยีรติ ดลโสภณ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.หนองสองหอ้ง
พ.ต.อ. สุจนิต์ ศิริขนัธ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.อบุลรัตน์
พ.ต.ท. รุ่งศักด์ิ จงกลรัตน์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.อบุลรัตน์
พ.ต.ท. ภสูยาม ลารังสิต ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.อบุลรัตน์
พ.ต.ท. ศรีวลัิย ใจหมัน่ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.อบุลรัตน์
พ.ต.ต. ครอง ยอดสง่า ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.อบุลรัตน์
พ.ต.ต. สุนทร พมิพพ์า ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.อบุลรัตน์
ร.ต.อ. โยธนิ ยทุธธ์นบัณฑิต ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.อบุลรัตน์
ร.ต.อ. สงกรานต์ นามอาษา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.อบุลรัตน์
ร.ต.ท. บุญคอบ มูลป้อม ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.อบุลรัตน์
ร.ต.ท. เกยีรติศักด์ิ เรืองศรีจนัทร์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.อบุลรัตน์
ร.ต.ท. ดิเรก ศรีวชิา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.อบุลรัตน์
ร.ต.ท. นิติพฒัน์ รุ่งเรือง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.อบุลรัตน์
ร.ต.ท. สมพร ประสาวะนัง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.อบุลรัตน์
ร.ต.ท. ประภาส ไชยหนัขวา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.อบุลรัตน์
ร.ต.ท. ทวี แงดสันเทียะ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.อบุลรัตน์
ร.ต.ท. นพรัตน์ กรองไตร ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.อบุลรัตน์
ร.ต.ท. สมบูรณ์ ไชยทุม ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.อบุลรัตน์
ร.ต.ท. ธรีะนันท์ อนุอนั ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.อบุลรัตน์



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ชัยณรงค์ นนทะแสน ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.อบุลรัตน์
ร.ต.ท. ประศาสตร์ ดงลุน ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.อบุลรัตน์
ร.ต.ท. ชาญพล บุญมาตุ่น ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.อบุลรัตน์
ร.ต.ท. สุเวช หลักตา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.อบุลรัตน์
ร.ต.ท. บุญชู แกว้มาตย์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.อบุลรัตน์
ร.ต.ท. ประศักด์ิ โคตรฮุย ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.อบุลรัตน์
ร.ต.ท. สามารถ ม่วงชูอนิทร์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.อบุลรัตน์
ร.ต.ท. พรชัย ค านาค ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.อบุลรัตน์
ร.ต.ท. ณัฐพงษ์ กงจนี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.อบุลรัตน์
ร.ต.ต. คมเนตร์ เดชหามาตย์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.อบุลรัตน์
ร.ต.ต. นิคม ด้วงค าจนัทร์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.อบุลรัตน์
ร.ต.ต. บุญเยี่ยม ยุ่งพรมมา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.อบุลรัตน์
ร.ต.ต. พรัิกษ์ โคตรชุม ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.อบุลรัตน์
ร.ต.ต. นภ ศรีแกว้ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.อบุลรัตน์
ด.ต. วฒันะ บับพาน ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.อบุลรัตน์
ด.ต. ณัฐพล กอ่พนัธ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.อบุลรัตน์
ด.ต. สมหวงั มังกร ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.อบุลรัตน์
ด.ต. นิคม สีสังข์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.อบุลรัตน์
ด.ต. ไชยยา สายโรจน์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.อบุลรัตน์
ด.ต. วเิชียร มหาเสนา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.อบุลรัตน์
ด.ต. ถนอม กอ้นค า ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.อบุลรัตน์
ด.ต. สุพนัธ์ ชาววาปี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.อบุลรัตน์
ด.ต. มานพ โคตรพศิ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.อบุลรัตน์
ด.ต. สุพษิ มุลติเก ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.อบุลรัตน์
ด.ต. ศุภชัย ชาวตัร ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.อบุลรัตน์
ด.ต. ทิวากร หมัน่อตุส่าห์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.อบุลรัตน์
ด.ต. สุวตัร สมค าพี้ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.อบุลรัตน์
ด.ต. สานนท์ พกุทอง ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.อบุลรัตน์
ด.ต. สมมาตย์ จารยแ์ปะ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.อบุลรัตน์
ด.ต. ศุภกฤต สาระพมิพ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.อบุลรัตน์
ด.ต. ชาญณรงค์ ค าสุข ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.อบุลรัตน์
ด.ต. ประมวล แกน่จนัทร์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.อบุลรัตน์
ด.ต. สุรเดช โคตรชุม ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.อบุลรัตน์
ด.ต. ธรีวฒัน์ แสนสะอนิทร์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.อบุลรัตน์
ด.ต. พบิูลยท์รัพย์ บึงมุม ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.อบุลรัตน์
ด.ต. รังสรรค์ ช านาญ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.อบุลรัตน์
ด.ต. อธปิ อรัญมาลา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.อบุลรัตน์
ด.ต. ประสพ โคตรพลูชัย ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.อบุลรัตน์
ด.ต. วฒิุภทัร งามสะอาด ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.อบุลรัตน์
ด.ต. สุทธนิันท์ จ าพนัธ์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.อบุลรัตน์



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง จ.ส.ต. ประทวน อุ่นใจ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.อบุลรัตน์
จ.ส.ต. อาทิตย์ จนัที ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.อบุลรัตน์
จ.ส.ต. วนัชัย แสนวงั ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.อบุลรัตน์
ส.ต.อ. อเุทน สิงหส์ าราญ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.อบุลรัตน์
ส.ต.อ. สิทธชิัย ภจูอมคา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.อบุลรัตน์
ส.ต.ต. วสันต์ นากองศรี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.อบุลรัตน์
ส.ต.ต. จกัรี หงษ์ชุมแพ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.อบุลรัตน์
ส.ต.ต. ศราวธุ บุญสร้อย ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.อบุลรัตน์
ด.ต.หญิง ติรยา ตาดี ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.อบุลรัตน์
ด.ต.หญิง ธมลวรรณ มูลป้อม ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.อบุลรัตน์
ด.ต.หญิง ทัศนียา ทองโคตร ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.อบุลรัตน์
ด.ต.หญิง เสาวมัย ช านาญ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.อบุลรัตน์
ส.ต.ต.หญิง กนกพร หอมทรัพยสิ์น ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.อบุลรัตน์
ส.ต.ต.หญิง มริสา ศรีสุยงค์ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.อบุลรัตน์
ส.ต.ต.หญิง ฐิตามณี ช ากรม ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.อบุลรัตน์
ส.ต.ต.หญิง วจิติรตา นารีบุตร ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.อบุลรัตน์
ส.ต.ต.หญิง กรศิริ พืน้แสน ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.อบุลรัตน์
ส.ต.ต.หญิง จรินันท์ วลัิยลา ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.อบุลรัตน์
ส.ต.ต.หญิง ทวนิันท์ ทองปราบ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.อบุลรัตน์
ส.ต.ต.หญิง ทิพยรัตน์ สมสวสัด์ิ ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.อบุลรัตน์
ส.ต.ต.หญิง บุษบา ก าเลิศภู ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.อบุลรัตน์
พ.ต.ต. สมเกยีรติ มีพลู ภ.จว.ขอนแกน่ สภ.อบุลรัตน์ ปรก.กก.สส.ภ.จว.ขก.
พ.ต.ท. สมบัติ ชัยลา ภ.จว.ขอนแกน่ สว.สส.สภ.ชนบท
พ.ต.ท. พรชัย โพธิ์ศรี ภ.จว.ขอนแกน่ สว.อก.สภ.ชนบท
พ.ต.อ. พริพล อจักลับ ภ.จว.บึงกาฬ กก.สืบสวน ภ.จว.บึงกาฬ
พ.ต.ท. สันติสุข สุทธกิลุสมบัติ ภ.จว.บึงกาฬ กก.สืบสวน ภ.จว.บึงกาฬ
พ.ต.ท. อดุลย์ ฉมิทับ ภ.จว.บึงกาฬ กก.สืบสวน ภ.จว.บึงกาฬ
พ.ต.ท. อนัน ฤทธธิรรม ภ.จว.บึงกาฬ กก.สืบสวน ภ.จว.บึงกาฬ
พ.ต.ต. บดินทร์ ค าผุย ภ.จว.บึงกาฬ กก.สืบสวน ภ.จว.บึงกาฬ
ร.ต.อ. เชวง ศรีบรรเทา ภ.จว.บึงกาฬ กก.สืบสวน ภ.จว.บึงกาฬ
ร.ต.อ. พสุชา บุตรเชียงค า ภ.จว.บึงกาฬ กก.สืบสวน ภ.จว.บึงกาฬ
ร.ต.อ. ศราวธุ กองทอง ภ.จว.บึงกาฬ กก.สืบสวน ภ.จว.บึงกาฬ
ร.ต.ท. จริายุ ดวงแกว้ ภ.จว.บึงกาฬ กก.สืบสวน ภ.จว.บึงกาฬ
ร.ต.ท. ธรีวฒิุ เครือเนตร ภ.จว.บึงกาฬ กก.สืบสวน ภ.จว.บึงกาฬ
ร.ต.ท. ประกจิ ไชยประเสริฐ ภ.จว.บึงกาฬ กก.สืบสวน ภ.จว.บึงกาฬ
ร.ต.ท. นภาพล พนัธุ์แดง ภ.จว.บึงกาฬ กก.สืบสวน ภ.จว.บึงกาฬ
ร.ต.ท. ภริูภทัร ไชยแสง ภ.จว.บึงกาฬ กก.สืบสวน ภ.จว.บึงกาฬ
ร.ต.ท. วชิชากร ปุราสะเก ภ.จว.บึงกาฬ กก.สืบสวน ภ.จว.บึงกาฬ
ร.ต.ท. สุวทิย์ เหล่าถาวร ภ.จว.บึงกาฬ กก.สืบสวน ภ.จว.บึงกาฬ
ร.ต.ท. อนุศักด์ิ บุญลือ ภ.จว.บึงกาฬ กก.สืบสวน ภ.จว.บึงกาฬ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. อภเิชษย์ ศิริรักษ์ ภ.จว.บึงกาฬ กก.สืบสวน ภ.จว.บึงกาฬ
ร.ต.ต. ชาญ อว้นพรมมา ภ.จว.บึงกาฬ กก.สืบสวน ภ.จว.บึงกาฬ
ร.ต.ต. บรรลือศักด์ิ วรัิตน์ ภ.จว.บึงกาฬ กก.สืบสวน ภ.จว.บึงกาฬ
ร.ต.ต. ปรีชา ทองท ามา ภ.จว.บึงกาฬ กก.สืบสวน ภ.จว.บึงกาฬ
ร.ต.ต. โสภณ จนีะสุทธิ์ ภ.จว.บึงกาฬ กก.สืบสวน ภ.จว.บึงกาฬ
ด.ต. จติรกร ชัยภมูี ภ.จว.บึงกาฬ กก.สืบสวน ภ.จว.บึงกาฬ
ด.ต. ฉลาด สายธนู ภ.จว.บึงกาฬ กก.สืบสวน ภ.จว.บึงกาฬ
ด.ต. ณัฏฐกรณ์ แขสระน้อย ภ.จว.บึงกาฬ กก.สืบสวน ภ.จว.บึงกาฬ
ด.ต. ดาวจรัส นาแถมพลอย ภ.จว.บึงกาฬ กก.สืบสวน ภ.จว.บึงกาฬ
ด.ต. ธวชั นาคะ ภ.จว.บึงกาฬ กก.สืบสวน ภ.จว.บึงกาฬ
ด.ต. ประวทิย์ พมิพม์า ภ.จว.บึงกาฬ กก.สืบสวน ภ.จว.บึงกาฬ
ด.ต. พฒันา มะลิทอง ภ.จว.บึงกาฬ กก.สืบสวน ภ.จว.บึงกาฬ
ด.ต. มหดิล ฮามค าไพ ภ.จว.บึงกาฬ กก.สืบสวน ภ.จว.บึงกาฬ
ด.ต. วรีะพล ลุนสะแกวงษ์ ภ.จว.บึงกาฬ กก.สืบสวน ภ.จว.บึงกาฬ
ด.ต. สมศักด์ิ เลิศสงคราม ภ.จว.บึงกาฬ กก.สืบสวน ภ.จว.บึงกาฬ
ด.ต. สิทธพิล พระนคร ภ.จว.บึงกาฬ กก.สืบสวน ภ.จว.บึงกาฬ
ด.ต. สุวทิย์ พลเสนา ภ.จว.บึงกาฬ กก.สืบสวน ภ.จว.บึงกาฬ
ด.ต. อธพิฒัน์ อทุุมพรัิตน์ ภ.จว.บึงกาฬ กก.สืบสวน ภ.จว.บึงกาฬ
ด.ต. อคัรพล สอนเชียงค า ภ.จว.บึงกาฬ กก.สืบสวน ภ.จว.บึงกาฬ
ด.ต. อารยะ สุวรรณไตร ภ.จว.บึงกาฬ กก.สืบสวน ภ.จว.บึงกาฬ
จ.ส.ต. พนม อนิทไชยา ภ.จว.บึงกาฬ กก.สืบสวน ภ.จว.บึงกาฬ
จ.ส.ต. พทิักษ์ ภบูุญมา ภ.จว.บึงกาฬ กก.สืบสวน ภ.จว.บึงกาฬ
ส.ต.อ. ธนันท์ วมิุกตานนท์ ภ.จว.บึงกาฬ กก.สืบสวน ภ.จว.บึงกาฬ
ส.ต.อ. นโรดม พรมจนัทร์ ภ.จว.บึงกาฬ กก.สืบสวน ภ.จว.บึงกาฬ
ส.ต.อ. ปารมี ศรีลุนช่าง ภ.จว.บึงกาฬ กก.สืบสวน ภ.จว.บึงกาฬ
ส.ต.อ. พชิิต การหวดิ ภ.จว.บึงกาฬ กก.สืบสวน ภ.จว.บึงกาฬ
ส.ต.อ. พพิฒัน์ สิงเสนา ภ.จว.บึงกาฬ กก.สืบสวน ภ.จว.บึงกาฬ
ส.ต.อ. มาโนชย์ จา่มีเคน ภ.จว.บึงกาฬ กก.สืบสวน ภ.จว.บึงกาฬ
ส.ต.อ. มารุต นงนวล ภ.จว.บึงกาฬ กก.สืบสวน ภ.จว.บึงกาฬ
ส.ต.อ. วชัรินทร์ สิทธเิสนา ภ.จว.บึงกาฬ กก.สืบสวน ภ.จว.บึงกาฬ
ส.ต.อ. วรีะยทุธ ก าจร ภ.จว.บึงกาฬ กก.สืบสวน ภ.จว.บึงกาฬ
ส.ต.อ. สุรศักด์ิ ทองโคกศรี ภ.จว.บึงกาฬ กก.สืบสวน ภ.จว.บึงกาฬ
ส.ต.อ. เอกฉตัร อทุัยกนั ภ.จว.บึงกาฬ กก.สืบสวน ภ.จว.บึงกาฬ
ส.ต.ต. วนัชัย อนิไชยา ภ.จว.บึงกาฬ กก.สืบสวน ภ.จว.บึงกาฬ
พ.ต.อ. สุรพล พลโยธา ภ.จว.บึงกาฬ กลุ่มงานสอบสวน
พ.ต.ท. เนือ่งฤทธิ์ ตาตะมิ ภ.จว.บึงกาฬ กลุ่มงานสอบสวน
พ.ต.อ. ธนกรณฑ์  กอ้นแกว้ ภ.จว.บึงกาฬ ฝอ.ภ.จว.บึงกาฬ
พ.ต.ท. พทิักษ์ อดิศักด์ิ ภ.จว.บึงกาฬ ฝอ.ภ.จว.บึงกาฬ
พ.ต.ท. วฒิุพงพ์ สมใจ ภ.จว.บึงกาฬ ฝอ.ภ.จว.บึงกาฬ
พ.ต.ท. สุพศิน กล่อมเกษม ภ.จว.บึงกาฬ ฝอ.ภ.จว.บึงกาฬ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. อนนต ชลประทาน ภ.จว.บึงกาฬ ฝอ.ภ.จว.บึงกาฬ
พ.ต.ต. รัชกฤช ศิรวชัวรกลุ ภ.จว.บึงกาฬ ฝอ.ภ.จว.บึงกาฬ
พ.ต.ต. เวหา พรมภภิกัด์ิ ภ.จว.บึงกาฬ ฝอ.ภ.จว.บึงกาฬ
ร.ต.ท. กฤษ ฮามค าไพ ภ.จว.บึงกาฬ ฝอ.ภ.จว.บึงกาฬ
ร.ต.ท. ชัชวาล ค าภกัดี ภ.จว.บึงกาฬ ฝอ.ภ.จว.บึงกาฬ
ร.ต.ท. ทวี ผลาจติร์ ภ.จว.บึงกาฬ ฝอ.ภ.จว.บึงกาฬ
ร.ต.ท. ประสาทพร แสนพยหุะ ภ.จว.บึงกาฬ ฝอ.ภ.จว.บึงกาฬ
ร.ต.ท. พรนิมิตร อตุราชา ภ.จว.บึงกาฬ ฝอ.ภ.จว.บึงกาฬ
ร.ต.ท. วโิรจน์ โควนิทะสุด ภ.จว.บึงกาฬ ฝอ.ภ.จว.บึงกาฬ
ร.ต.ท. ศักด์ิดา เทพา ภ.จว.บึงกาฬ ฝอ.ภ.จว.บึงกาฬ
ร.ต.ท. อธุรณ์ชัย บัวน้ าออ้ม ภ.จว.บึงกาฬ ฝอ.ภ.จว.บึงกาฬ
ร.ต.ต. พทุธพิงษ์ มาสง่า ภ.จว.บึงกาฬ ฝอ.ภ.จว.บึงกาฬ
ร.ต.ต. วรุิฬห์ ชินเสนา ภ.จว.บึงกาฬ ฝอ.ภ.จว.บึงกาฬ
ร.ต.ต. ศักดา แสนวา ภ.จว.บึงกาฬ ฝอ.ภ.จว.บึงกาฬ
ร.ต.ต. อนุสรณ์ ดอนวชิิต ภ.จว.บึงกาฬ ฝอ.ภ.จว.บึงกาฬ
พ.ต.ท.หญิง อญัชรีพร สุทธปิระภา ภ.จว.บึงกาฬ ฝอ.ภ.จว.บึงกาฬ
ร.ต.ท.หญิง รัชนีภรณ์ ศรีภริมย์ ภ.จว.บึงกาฬ ฝอ.ภ.จว.บึงกาฬ
ส.ต.ต.หญิง ณพชิญ์ ปอศิริ ภ.จว.บึงกาฬ ฝอ.ภ.จว.บึงกาฬ
พ.ต.อ. สมเจตน์ กาบค า ภ.จว.บึงกาฬ รอง ผบก.
พ.ต.อ. ออมสิณ บุญญานุสนธิ ภ.จว.บึงกาฬ รอง ผบก.
พ.ต.อ. ชวศิ ศรีจนัทร์ ภ.จว.บึงกาฬ รอง ผบก.
พ.ต.อ. อานนท์ นามประเสริฐ ภ.จว.บึงกาฬ รอง ผบก.
พ.ต.อ. พนัชัย ชมภจูนัทร์ ภ.จว.บึงกาฬ รอง ผบก.
พ.ต.อ. พเิชฐ  วงษ์บุรี ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เซกา
พ.ต.ท. ฉลองพรหม บุญพรหม ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เซกา
พ.ต.ท. ช านาญ เถาหมอ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เซกา
พ.ต.ท. ประภาส ทองค าภา ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เซกา
พ.ต.ท. วชิัย ทันหล้า ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เซกา
พ.ต.ท. สุรัตน์ พนิิจมนตรี ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เซกา
พ.ต.ท. อรุณ รักสัตย์ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เซกา
ร.ต.อ. กนกพล แกว้ธานี ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เซกา
ร.ต.อ. กริชเทพ กอ๊กพมิพ์ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เซกา
ร.ต.อ. รังสรรค์ บุญละคร ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เซกา
ร.ต.ท. ชัยสวสัด์ิ เทีย่งปัด ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เซกา
ร.ต.ท. เดชา จงเกษกรณ์ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เซกา
ร.ต.ท. ทินกร ดวงแสงจนัทร์ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เซกา
ร.ต.ท. เทียนชัย ยรุปัทมการ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เซกา
ร.ต.ท. ธนกฤต สิงหสุ์พรรณ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เซกา
ร.ต.ท. บุญเลิศ ชนะดี ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เซกา
ร.ต.ท. พฒันากร วรกา ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เซกา



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. พภิพ อดุมขนัธ์ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เซกา
ร.ต.ท. ไพศาล ขา่ทิพยพ์าที ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เซกา
ร.ต.ท. ภานุวฒัน์ พลแหลม ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เซกา
ร.ต.ท. ยทุธณรงค์ วงค าแกว้ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เซกา
ร.ต.ท. ราชวตัร โนจติร ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เซกา
ร.ต.ท. เรืองชัย อุ้ยโสภา ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เซกา
ร.ต.ท. เรืองฤทธิ์ จนัทร์ผาย ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เซกา
ร.ต.ท. ศักด์ิชัย วงศ์บุตร ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เซกา
ร.ต.ท. สัมฤทธิ์ สงค์จนัทร์ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เซกา
ร.ต.ท. สุพติ กองศรี ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เซกา
ร.ต.ท. อฤุทธิ์  เทียกมูล ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เซกา
ร.ต.ต. ไทณรงค์ ปัญยาง ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เซกา
ร.ต.ต. สถติยพ์งษ์ ศัพท์พนัธ์ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เซกา
ร.ต.ต. สมนึก บัวเกตุ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เซกา
ร.ต.ต. สุทธพิงษ์ ประเสริฐทรง ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เซกา
ร.ต.ต. อทุิน นาจรูญ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เซกา
ด.ต. ก าพล จนัทร์สะอาด ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เซกา
ด.ต. ชูชาติ บุญชนะ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เซกา
ด.ต. ถาวร จนัผาย ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เซกา
ด.ต. ถาวร ทองแดง ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เซกา
ด.ต. นพพล ค าภษูา ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เซกา
ด.ต. ประสันต์ิ พวงพนัธ์ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เซกา
ด.ต. พรชัย วชัรธรรม ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เซกา
ด.ต. พรมชัย บุญละคร ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เซกา
ด.ต. โพธิ์ทะเล ศรีสุวงศ์ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เซกา
ด.ต. ไพโรจน์ มีแสง ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เซกา
ด.ต. มนตรี บุราณปู่ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เซกา
ด.ต. มรุจน์ สุกทน ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เซกา
ด.ต. ยอดธง มุง่สูงเนิน ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เซกา
ด.ต. ล้วน แสงเลข ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เซกา
ด.ต. วาษ โชติบ้านขาม ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เซกา
ด.ต. สิทธโิชค สุทธพิงษ์ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เซกา
ด.ต. อภวิชิญ์  ธนะชัย ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เซกา
จ.ส.ต. ภานุวฒัน์ สุกทน ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เซกา
จ.ส.ต. วฒันา ทีทัดด้วง ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เซกา
จ.ส.ต. เศษถา วรรณพราหมณ์ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เซกา
ส.ต.อ. คงศักด์ิ เขม็ทองดี ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เซกา
ส.ต.อ. น าชัย คล่องดี ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เซกา
ส.ต.ต. กรีติ ถานโอภาส ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เซกา
ส.ต.ต. ธรีวฒัน์ พระนา ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เซกา



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.อ. ก าพล ทันตสุวรรณ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.โซ่พสัิย
พ.ต.ท. ชาติชาย วฒันาสุข ภ.จว.บึงกาฬ สภ.โซ่พสัิย
พ.ต.ท. ประยรู ศิริสุทธนิันท์ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.โซ่พสัิย
พ.ต.ท. ยอดยม อปุกา ภ.จว.บึงกาฬ สภ.โซ่พสัิย
ร.ต.อ. อคัรเดช สุวรรณหงษ์ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.โซ่พสัิย
ร.ต.ท. ชุมพล บุญเกาะ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.โซ่พสัิย
ร.ต.ท. ธวฒัชัย ปานโพธิ์ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.โซ่พสัิย
ร.ต.ท. ธติิพทัธ์ ฝ่าผล ภ.จว.บึงกาฬ สภ.โซ่พสัิย
ร.ต.ท. ประสงค์ วานิช ภ.จว.บึงกาฬ สภ.โซ่พสัิย
ร.ต.ท. พรีพล นนท์สุรัตน์ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.โซ่พสัิย
ร.ต.ท. รักษ์ สุดรัก ภ.จว.บึงกาฬ สภ.โซ่พสัิย
ร.ต.ท. วเิชียร ตรีรัตน์ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.โซ่พสัิย
ร.ต.ท. ศักด์ิชัย พนัธวงษ์ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.โซ่พสัิย
ร.ต.ท. ศักด์ิสิทธิ์ กองทัพไทย ภ.จว.บึงกาฬ สภ.โซ่พสัิย
ร.ต.ท. สมบูรณ์ บุดดีวงษ์ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.โซ่พสัิย
ร.ต.ท. เสกสรร อนุาสี ภ.จว.บึงกาฬ สภ.โซ่พสัิย
ร.ต.ต. ช านาญ บินชัย ภ.จว.บึงกาฬ สภ.โซ่พสัิย
ร.ต.ต. เทียนชัย วรรณค าโกฏิ์ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.โซ่พสัิย
ร.ต.ต. วนิัย คนต่ า ภ.จว.บึงกาฬ สภ.โซ่พสัิย
ร.ต.ต. วนิิช วลิาศรี ภ.จว.บึงกาฬ สภ.โซ่พสัิย
ด.ต. จรินทร์ รินทา ภ.จว.บึงกาฬ สภ.โซ่พสัิย
ด.ต. เจตต์ติพงศ์ วะสมบัติ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.โซ่พสัิย
ด.ต. ชลระวี พระนคร ภ.จว.บึงกาฬ สภ.โซ่พสัิย
ด.ต. ชอบ บุญโชติ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.โซ่พสัิย
ด.ต. ชัยพชิิต ปัดถาทุม ภ.จว.บึงกาฬ สภ.โซ่พสัิย
ด.ต. ณัฐศรัณต์ หาที ภ.จว.บึงกาฬ สภ.โซ่พสัิย
ด.ต. ถนอมเกยีรติ โยธาชัย ภ.จว.บึงกาฬ สภ.โซ่พสัิย
ด.ต. ถาวร จอ้งสาระ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.โซ่พสัิย
ด.ต. ทวปี ลินกลาง ภ.จว.บึงกาฬ สภ.โซ่พสัิย
ด.ต. นาคี พมิพน์าม ภ.จว.บึงกาฬ สภ.โซ่พสัิย
ด.ต. ประยงค์ ประมาคะเต ภ.จว.บึงกาฬ สภ.โซ่พสัิย
ด.ต. ประวติั เทียบหนู ภ.จว.บึงกาฬ สภ.โซ่พสัิย
ด.ต. พรชัย ไชยโภค ภ.จว.บึงกาฬ สภ.โซ่พสัิย
ด.ต. พพิฒัน์ ธานีกลุ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.โซ่พสัิย
ด.ต. พรุิณ ยาตาล ภ.จว.บึงกาฬ สภ.โซ่พสัิย
ด.ต. ภมรพล ชัยภบิาล ภ.จว.บึงกาฬ สภ.โซ่พสัิย
ด.ต. สมคิด บุญชัย ภ.จว.บึงกาฬ สภ.โซ่พสัิย
ด.ต. สัญญา แง่พรม ภ.จว.บึงกาฬ สภ.โซ่พสัิย
ด.ต. สิทธศัิกด์ิ วบิูลยก์ลุ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.โซ่พสัิย
ด.ต. สุธี เนียมมุณี ภ.จว.บึงกาฬ สภ.โซ่พสัิย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สุภชัย อุ่นสา ภ.จว.บึงกาฬ สภ.โซ่พสัิย
ด.ต. สุรชาติ หาญสงคราม ภ.จว.บึงกาฬ สภ.โซ่พสัิย
ส.ต.อ. เชาวลิตร แนวสุจริต ภ.จว.บึงกาฬ สภ.โซ่พสัิย
ส.ต.อ. ธนา เชื้อดวงผุย ภ.จว.บึงกาฬ สภ.โซ่พสัิย
ส.ต.อ. นิพฐิพนธ์ จนัโสม ภ.จว.บึงกาฬ สภ.โซ่พสัิย
ส.ต.อ. บวร โพธิ์ศรี ภ.จว.บึงกาฬ สภ.โซ่พสัิย
ส.ต.ต. ภานุวฒัน์ แง่พรม ภ.จว.บึงกาฬ สภ.โซ่พสัิย
พ.ต.อ. ธนัช วเิสฏโฐ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ดอนหญ้านาง
พ.ต.ท. นพดล ผลพฒันา ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ดอนหญ้านาง
พ.ต.ท. ภาณุภาส ฉ่ าประสิทธิ์ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ดอนหญ้านาง
พ.ต.ท. อดุลย์ สิทธแิสง ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ดอนหญ้านาง
ร.ต.อ. วรชัชกลุ สิงหช์ารี ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ดอนหญ้านาง
ร.ต.อ. สุนันท์ แสนสีจนัทร์ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ดอนหญ้านาง
ร.ต.ท. กติติพงศ์ มะโนราช ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ดอนหญ้านาง
ร.ต.ท. ประยรูณ์ ไชยเพชร ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ดอนหญ้านาง
ร.ต.ท. ภดิูศ เศษจนัทร์ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ดอนหญ้านาง
ร.ต.ท. ร่มบุญ วชิัยโย ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ดอนหญ้านาง
ร.ต.ท. สนอง ไชยยนต์ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ดอนหญ้านาง
ร.ต.ท. สุขอนิทร์ ราจนัทร์แกว้ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ดอนหญ้านาง
ร.ต.ต. ปราโมทย์ ค าโคตร ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ดอนหญ้านาง
ร.ต.ต. อนุรัตน์ วงษ์หอม ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ดอนหญ้านาง
ร.ต.ต. อภชิาติ แสงไชยราช ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ดอนหญ้านาง
ด.ต. แกน่นคร พลจา่ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ดอนหญ้านาง
ด.ต. ถนอม สุโพธิ์ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ดอนหญ้านาง
ด.ต. วนิัส กกแกว้ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ดอนหญ้านาง
ด.ต. วฒิุไกร สุวรรณไตร ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ดอนหญ้านาง
ด.ต. สมศักด์ิ นามดี ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ดอนหญ้านาง
จ.ส.ต. พฒันพงศ์ เรืองศิลป์ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ดอนหญ้านาง
จ.ส.ต. วรปฐม ทาบุดา ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ดอนหญ้านาง
จ.ส.ต. อนุชิต นันที ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ดอนหญ้านาง
พ.ต.อ. ฐาประวชิญ์ อนิทะชัย ภ.จว.บึงกาฬ สภ.บึงโขงหลง
พ.ต.ท. ธชัพล    แสนวงั ภ.จว.บึงกาฬ สภ.บึงโขงหลง
พ.ต.ท. สุภาพ รัตนวงษ์ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.บึงโขงหลง
ร.ต.ท. โกศล ดรเขื่อนสม ภ.จว.บึงกาฬ สภ.บึงโขงหลง
ร.ต.ท. ฉกาจ แดนราษี ภ.จว.บึงกาฬ สภ.บึงโขงหลง
ร.ต.ท. ปราโมทย์ กรวรัิตน์ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.บึงโขงหลง
ร.ต.ท. พชร พมิพเ์กษ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.บึงโขงหลง
ร.ต.ท. ศิริพงษ์ ภจูอมจติร ภ.จว.บึงกาฬ สภ.บึงโขงหลง
ร.ต.ท. สนิท ค าชมภู ภ.จว.บึงกาฬ สภ.บึงโขงหลง
ร.ต.ท. สมบัติ ศรีวงค์ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.บึงโขงหลง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. สะวะริต นะโพธิ์ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.บึงโขงหลง
ร.ต.ท. สุรพล เถาวพ์นัธ์ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.บึงโขงหลง
ร.ต.ท. อนันต์ ฤทธสิิงห์ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.บึงโขงหลง
ร.ต.ต. ชาญยทุธ พรมมุก ภ.จว.บึงกาฬ สภ.บึงโขงหลง
ร.ต.ต. พชิิตร์ สุ่มมาตย์ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.บึงโขงหลง
ร.ต.ต. ยงยทุธ ทัศมี ภ.จว.บึงกาฬ สภ.บึงโขงหลง
ร.ต.ต. วทิยา จติรจกัร ภ.จว.บึงกาฬ สภ.บึงโขงหลง
ร.ต.ต. สะไกร พรวาปี ภ.จว.บึงกาฬ สภ.บึงโขงหลง
ด.ต. เขม็ชาติ สังหา ภ.จว.บึงกาฬ สภ.บึงโขงหลง
ด.ต. คณพชิญ์ ผานะวงค์ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.บึงโขงหลง
ด.ต. ชัยเจริญ แกง้ชา ภ.จว.บึงกาฬ สภ.บึงโขงหลง
ด.ต. ทศพร ปิตะระโค ภ.จว.บึงกาฬ สภ.บึงโขงหลง
ด.ต. ธรรชิต ใสบาล ภ.จว.บึงกาฬ สภ.บึงโขงหลง
ด.ต. นิติสักด์ิ เครือชารี ภ.จว.บึงกาฬ สภ.บึงโขงหลง
ด.ต. นิรันด์ ชนะดี ภ.จว.บึงกาฬ สภ.บึงโขงหลง
ด.ต. ไพรทูล เพิม่พนู ภ.จว.บึงกาฬ สภ.บึงโขงหลง
ด.ต. มนตรี นางาม ภ.จว.บึงกาฬ สภ.บึงโขงหลง
ด.ต. วสันต์ ชัยลา ภ.จว.บึงกาฬ สภ.บึงโขงหลง
ด.ต. สมเกยีรติ ค าจมุพล ภ.จว.บึงกาฬ สภ.บึงโขงหลง
ด.ต. สังเวยีน เชื้อออ่น ภ.จว.บึงกาฬ สภ.บึงโขงหลง
ด.ต. สุคิด กลุตา ภ.จว.บึงกาฬ สภ.บึงโขงหลง
ด.ต. เสน่หา เมืองแทน ภ.จว.บึงกาฬ สภ.บึงโขงหลง
จ.ส.ต. ปัญญา ทานะ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.บึงโขงหลง
จ.ส.ต. อ าพร วรรณทอง ภ.จว.บึงกาฬ สภ.บึงโขงหลง
พ.ต.อ. ธ ารงชัย ไล้ทองดี ภ.จว.บึงกาฬ สภ.บุง่คล้า
พ.ต.ท. ธานินทร์ จนิดามณี ภ.จว.บึงกาฬ สภ.บุง่คล้า
พ.ต.ท. ประพนัธ์ หล้าวงศ์ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.บุง่คล้า
พ.ต.ท. สาโรจน์ ภมร ภ.จว.บึงกาฬ สภ.บุง่คล้า
พ.ต.ต. ไกรรัตน์ ตามบุญ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.บุง่คล้า
พ.ต.ต. สุริยา แน่นอพุ า ภ.จว.บึงกาฬ สภ.บุง่คล้า
ร.ต.ท. กฤตนัน กล่ินกิ่ง ภ.จว.บึงกาฬ สภ.บุง่คล้า
ร.ต.ท. วฒันา โง่นลุน ภ.จว.บึงกาฬ สภ.บุง่คล้า
ร.ต.ท. วนัชัย ภคูงน้ า ภ.จว.บึงกาฬ สภ.บุง่คล้า
ร.ต.ท. วเิชียร โพธโิชติ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.บุง่คล้า
ร.ต.ท. วเิชียร อตุรวเิศษ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.บุง่คล้า
ร.ต.ท. สมจติ ชัยสินธุ์ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.บุง่คล้า
ร.ต.ท. สมพงษ์ อ าคา ภ.จว.บึงกาฬ สภ.บุง่คล้า
ร.ต.ท. สรศักด์ิ ทินช่วย ภ.จว.บึงกาฬ สภ.บุง่คล้า
ร.ต.ท. สุกนั อ าคา ภ.จว.บึงกาฬ สภ.บุง่คล้า
ร.ต.ท. หนิ เพช็รหวา้งะ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.บุง่คล้า



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. เวช ศิริชัยเดช ภ.จว.บึงกาฬ สภ.บุง่คล้า
ร.ต.ต. สุนทร นามบุตร ภ.จว.บึงกาฬ สภ.บุง่คล้า
ร.ต.ต. สุรพงษ์ สิทธพิทิักษ์ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.บุง่คล้า
ด.ต. กมล ยทุธอาจ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.บุง่คล้า
ด.ต. แกว้ฟา้ มูลเพยี ภ.จว.บึงกาฬ สภ.บุง่คล้า
ด.ต. ชูศักด์ิ ดอนเกดิ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.บุง่คล้า
ด.ต. นิคม มาตจฬุา ภ.จว.บึงกาฬ สภ.บุง่คล้า
ด.ต. มิตร มิตระกาญจน์ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.บุง่คล้า
ด.ต. ศรายทุธ จ าปามี ภ.จว.บึงกาฬ สภ.บุง่คล้า
ด.ต. สง่า ศรีกนัหา ภ.จว.บึงกาฬ สภ.บุง่คล้า
ด.ต. สนัน่ โคตะมี ภ.จว.บึงกาฬ สภ.บุง่คล้า
ด.ต. โสภณ อะโคตรมี ภ.จว.บึงกาฬ สภ.บุง่คล้า
ด.ต. โสภา ระทะนาม ภ.จว.บึงกาฬ สภ.บุง่คล้า
ด.ต. องอาจ โพธรุิท ภ.จว.บึงกาฬ สภ.บุง่คล้า
ด.ต. อาวธุ ตัญญาภกัด์ิ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.บุง่คล้า
ด.ต. อ านวย โมหนองเด่ิน ภ.จว.บึงกาฬ สภ.บุง่คล้า
ด.ต. อทิธพิทัธ์ กตสุริย์ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.บุง่คล้า
จ.ส.ต. ธราพงษ์ ชัยศัตรา ภ.จว.บึงกาฬ สภ.บุง่คล้า
จ.ส.ต. ประยรู สง่าดี ภ.จว.บึงกาฬ สภ.บุง่คล้า
ส.ต.ต. อรรคพล เนาชารี ภ.จว.บึงกาฬ สภ.บุง่คล้า
พ.ต.ท. สง่า อนิทร์สาธร ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ป่งไฮ
พ.ต.ต. แดนชัย มูลป้อม ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ป่งไฮ
ร.ต.อ. วรจกัร ระยา้ยาว ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ป่งไฮ
ร.ต.ท. กววีฒัน์ ช านาญ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ป่งไฮ
ร.ต.ท. ฉลอง ชาญชรา ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ป่งไฮ
ร.ต.ท. เมธี ทัพสุริย์ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ป่งไฮ
ร.ต.ท. วไิกร ศรีวะสุทธิ์ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ป่งไฮ
ร.ต.ท. วติยา ทารักษ์ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ป่งไฮ
ร.ต.ต. เจนณรงค์ บาริศรี ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ป่งไฮ
ด.ต. จ ารอง โสธรรมมงคล ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ป่งไฮ
ด.ต. ประสงค์ เบีย้วโกฏิ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ป่งไฮ
ด.ต. สกล แวงเลิศ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ป่งไฮ
ด.ต. สมบัติ ทะวะลัย ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ป่งไฮ
ด.ต. สุริยะ สารแสน ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ป่งไฮ
ด.ต. อนุวฒัน์ ภแูมนนาค ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ป่งไฮ
ด.ต. อทุัย บาลพทิักษ์ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ป่งไฮ
จ.ส.ต. พชิิตณรงค์ ค ายศ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ป่งไฮ
จ.ส.ต. อภชิัย บัวระพา ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ป่งไฮ
ส.ต.ต. สุวฒัน์ ใจออ่น ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ป่งไฮ
พ.ต.อ. อารัก มะสาธานัง ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ปากคาด



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. ชัชวาล มหาศรานนท์ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ปากคาด
พ.ต.ท. ปกรณ์ ปัญญามงคล ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ปากคาด
ร.ต.ท. จริากร สุวรรณศรี ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ปากคาด
ร.ต.ท. ชยพทัธ์ วารี ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ปากคาด
ร.ต.ท. ไชยา เกาะสมบัติ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ปากคาด
ร.ต.ท. ณรงค์ สร้างนานอก ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ปากคาด
ร.ต.ท. ธนากร นาโม ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ปากคาด
ร.ต.ท. ธรีวสิิฎฐ์ จนิจนัดา ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ปากคาด
ร.ต.ท. ปรีดา ศรีนวล ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ปากคาด
ร.ต.ท. พจน์ แขโ้ส ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ปากคาด
ร.ต.ท. พทุธ พรีติณณ์ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ปากคาด
ร.ต.ท. มนตรี ผลชารี ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ปากคาด
ร.ต.ท. รัฐพล เดชนรสิงห์ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ปากคาด
ร.ต.ท. สมพงษ์ นามศรี ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ปากคาด
ร.ต.ท. สมโภชน์ ใจยวน ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ปากคาด
ร.ต.ท. สุทัศน์ บรรณบดี ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ปากคาด
ร.ต.ท. สุพจน์ ศรีสุจนัทร์ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ปากคาด
ร.ต.ท. อเนก โพธเิสน ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ปากคาด
ร.ต.ท. อมัรินทร์ วงศ์ตาแสง ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ปากคาด
ร.ต.ต. คารมย์ ศิริษา ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ปากคาด
ร.ต.ต. เด่น ธาราธรนินทร์ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ปากคาด
ร.ต.ต. ทรงศักด์ิ ลาภทวี ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ปากคาด
ร.ต.ต. บันเทิง ด้วงหวา้ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ปากคาด
ร.ต.ต. ประจกัษ์ บุญเสริม ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ปากคาด
ร.ต.ต. วเิชียร ประทุมกลุ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ปากคาด
ร.ต.ต. สมควร สุริยะ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ปากคาด
ด.ต. ชัยเรศ ดวงไกรวงศ์ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ปากคาด
ด.ต. นน โคตรสีกลุ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ปากคาด
ด.ต. บุญถิ่น อนิทรีย์ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ปากคาด
ด.ต. บุญรัก พรมแสง ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ปากคาด
ด.ต. บุญเลิศ โพนทอง ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ปากคาด
ด.ต. พชรพล โพนพฒุ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ปากคาด
ด.ต. พรีะดนย์ มาลา ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ปากคาด
ด.ต. ภควฒิุ โคตรชมภู ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ปากคาด
ด.ต. ภวูดล แสนศรี ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ปากคาด
ด.ต. วรัญชิต เสนาภกัด์ิ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ปากคาด
ด.ต. วนิิช ชัยพฒัน์ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ปากคาด
ด.ต. สมจติร ไกรทุกข์ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ปากคาด
ด.ต. สมชาย ถิ่นมะนาว ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ปากคาด
ด.ต. สัญญา สุวรรณศักด์ิ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ปากคาด



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สาโรจน์ ราชบัณฑิต ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ปากคาด
ด.ต. สุรศักด์ิ แดดขนุทศ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ปากคาด
ด.ต. สุริยนต์ ศรีธร ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ปากคาด
ด.ต. อนันตศักด์ิ ชนชิต ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ปากคาด
ด.ต. อ าพน โสภาหสัดร ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ปากคาด
จ.ส.ต. ธวชัชัย ปานิเสน ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ปากคาด
จ.ส.ต. ไพฑูรย์ สุวรรณวงษ์ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ปากคาด
ส.ต.อ. เชิดศักด์ิ พลูเพิม่ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ปากคาด
ส.ต.อ. ศรัญยทุธ ดีโว ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ปากคาด
ส.ต.อ. สุริยา แกว้วงษ์ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ปากคาด
ส.ต.ต. ธนากร โกศิลา ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ปากคาด
พ.ต.ท.หญิง โสภา เมืองโคตร ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ปากคาด
พ.ต.อ. วทิยา สุขเกษม ภ.จว.บึงกาฬ สภ.พรเจริญ
พ.ต.ท. บุญธรรม หงษาวงษ์ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.พรเจริญ
พ.ต.ท. พชิญวร์ี พมิพห์ล่อน ภ.จว.บึงกาฬ สภ.พรเจริญ
พ.ต.ท. พรีะชาติ บุญมานนท์ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.พรเจริญ
พ.ต.ท. ไพฑูรย์ จนัทรมนตรี ภ.จว.บึงกาฬ สภ.พรเจริญ
พ.ต.ท. วงศธร เจษฎาวงศธร ภ.จว.บึงกาฬ สภ.พรเจริญ
พ.ต.ท. หรัิญ วตัรศรีวานิช ภ.จว.บึงกาฬ สภ.พรเจริญ
ร.ต.ท. ค าผัด บัวสอน ภ.จว.บึงกาฬ สภ.พรเจริญ
ร.ต.ท. ดนัย จนัทร์ปัญญา ภ.จว.บึงกาฬ สภ.พรเจริญ
ร.ต.ท. ธนบดี ศรีหาคุณ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.พรเจริญ
ร.ต.ท. ธนพงษ์ ชาวเชียงตุง ภ.จว.บึงกาฬ สภ.พรเจริญ
ร.ต.ท. พลกฤต ภไูชยแสง ภ.จว.บึงกาฬ สภ.พรเจริญ
ร.ต.ท. ไพบูลย์ พรมอดุม ภ.จว.บึงกาฬ สภ.พรเจริญ
ร.ต.ท. เรียน เขยีวออ่น ภ.จว.บึงกาฬ สภ.พรเจริญ
ร.ต.ท. วนัชัย เพชรศรีงาม ภ.จว.บึงกาฬ สภ.พรเจริญ
ร.ต.ท. วษิณุ หรดี ภ.จว.บึงกาฬ สภ.พรเจริญ
ร.ต.ท. วฒิุพงษ์ พมิดา ภ.จว.บึงกาฬ สภ.พรเจริญ
ร.ต.ท. สมบูรณ์ นาชัยดูลย์ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.พรเจริญ
ร.ต.ท. สุดใจ ภมููลนา ภ.จว.บึงกาฬ สภ.พรเจริญ
ร.ต.ต. ณัฐวตัร จนัมา ภ.จว.บึงกาฬ สภ.พรเจริญ
ร.ต.ต. ทินกร ซ้ายหนองขาม ภ.จว.บึงกาฬ สภ.พรเจริญ
ร.ต.ต. สมศักด์ิ โพธิ์พรหม ภ.จว.บึงกาฬ สภ.พรเจริญ
ด.ต. กานต์ สายสุพรรณ์ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.พรเจริญ
ด.ต. กติติศักด์ิ ขาวสร้อย ภ.จว.บึงกาฬ สภ.พรเจริญ
ด.ต. เกยีรติทนง ศรีพรหม ภ.จว.บึงกาฬ สภ.พรเจริญ
ด.ต. จติประสงค์ ส านักบ้านโคก ภ.จว.บึงกาฬ สภ.พรเจริญ
ด.ต. เฉลิมเกยีรติ วดีศิริศักด์ิ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.พรเจริญ
ด.ต. ทัยสิทธิ จ าชาติ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.พรเจริญ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ธารา ประพงษ์ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.พรเจริญ
ด.ต. นาค สมบัติวงศ์ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.พรเจริญ
ด.ต. นิคม อนัโยธา ภ.จว.บึงกาฬ สภ.พรเจริญ
ด.ต. บรรพต โพธสิวา่ง ภ.จว.บึงกาฬ สภ.พรเจริญ
ด.ต. บุญถิ่น อนัทะสีดา ภ.จว.บึงกาฬ สภ.พรเจริญ
ด.ต. ประภาส คูณหาร ภ.จว.บึงกาฬ สภ.พรเจริญ
ด.ต. ปรีชา สุวรรณไตร ภ.จว.บึงกาฬ สภ.พรเจริญ
ด.ต. ผดุงศักด์ิ ยิ้มแยม้ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.พรเจริญ
ด.ต. พงค์ปณต ปทุมมา ภ.จว.บึงกาฬ สภ.พรเจริญ
ด.ต. พริะ สีหะวงษ์ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.พรเจริญ
ด.ต. ไพรรัตน์ วฒิุสาร ภ.จว.บึงกาฬ สภ.พรเจริญ
ด.ต. ภทัรวชัร บรรลือ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.พรเจริญ
ด.ต. ภริูทัต จนัทร์ออ่น ภ.จว.บึงกาฬ สภ.พรเจริญ
ด.ต. ยศวฒัน์ จนัทร์โสม ภ.จว.บึงกาฬ สภ.พรเจริญ
ด.ต. ยทุธศิลป์ สุดจริง ภ.จว.บึงกาฬ สภ.พรเจริญ
ด.ต. รังสรรค์ เดชราช ภ.จว.บึงกาฬ สภ.พรเจริญ
ด.ต. วฒันา วนัโสภา ภ.จว.บึงกาฬ สภ.พรเจริญ
ด.ต. วรีะพงษ์ ทองที ภ.จว.บึงกาฬ สภ.พรเจริญ
ด.ต. สมคิด ทานุมา ภ.จว.บึงกาฬ สภ.พรเจริญ
ด.ต. สมบัติ ปีนะสา ภ.จว.บึงกาฬ สภ.พรเจริญ
ด.ต. สมบัติ ววิธิชัย ภ.จว.บึงกาฬ สภ.พรเจริญ
ด.ต. สมร ราชคีรี ภ.จว.บึงกาฬ สภ.พรเจริญ
ด.ต. อรดี พลปากดี ภ.จว.บึงกาฬ สภ.พรเจริญ
จ.ส.ต. สุขสันต์ แกว้ลือ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.พรเจริญ
ส.ต.อ. ฐปนนท์ สมบัติบุญสวน ภ.จว.บึงกาฬ สภ.พรเจริญ
ร.ต.ต.หญิง รัตณี ศรีภา ภ.จว.บึงกาฬ สภ.พรเจริญ
พ.ต.อ. ประจกัษ์ วงษ์หนองแวง ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เมืองบึงกาฬ
พ.ต.อ. อนุกลู ดาวลอย ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เมืองบึงกาฬ
พ.ต.ท. ฉายยนต์ ชาวดอน ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เมืองบึงกาฬ
พ.ต.ท. ชวลิต พมิพบ์ุญ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เมืองบึงกาฬ
พ.ต.ท. สันติ บุญชู ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เมืองบึงกาฬ
พ.ต.ต. สัณยพงศ์ พนัธค์ณิศร ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เมืองบึงกาฬ
ร.ต.อ. เจริญ แกว้แสนค า ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เมืองบึงกาฬ
ร.ต.อ. ไพบูลย์ พรมมาหล้า ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เมืองบึงกาฬ
ร.ต.อ. หนิม พลชม ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เมืองบึงกาฬ
ร.ต.อ. อารี ไชมาค า ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เมืองบึงกาฬ
ร.ต.อ. อดุร ศรีทุมมา ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เมืองบึงกาฬ
ร.ต.ท. กมัปนาท ลอยพมิาย ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เมืองบึงกาฬ
ร.ต.ท. เกรียงศักด์ิ เชื้อเวยีง ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เมืองบึงกาฬ
ร.ต.ท. ณัฐดน สุวรรณโค ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เมืองบึงกาฬ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. นพธน พาทิดี ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เมืองบึงกาฬ
ร.ต.ท. นิคม ศิริขนัแสง ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เมืองบึงกาฬ
ร.ต.ท. พบิูลย์ สูงกลาง ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เมืองบึงกาฬ
ร.ต.ท. มานะศักด์ิ จนัทร์แกน่ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เมืองบึงกาฬ
ร.ต.ท. วนัชัย พรมจนัทร์ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เมืองบึงกาฬ
ร.ต.ท. วทิวสั ค าสียา ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เมืองบึงกาฬ
ร.ต.ท. สนอง ลายแกว้ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เมืองบึงกาฬ
ร.ต.ท. สุพนิ ศรีค าภา ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เมืองบึงกาฬ
ร.ต.ท. สุรชัย เกตุพนัธ์ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เมืองบึงกาฬ
ร.ต.ท. สุรชาติ ชัยภธูร ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เมืองบึงกาฬ
ร.ต.ท. อดุร หนองหนิ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เมืองบึงกาฬ
ร.ต.ต. เกยีรติศักด์ิ อนิยาศรี ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เมืองบึงกาฬ
ร.ต.ต. คงพล พลเยี่ยม ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เมืองบึงกาฬ
ร.ต.ต. เควนิ ไชยรบ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เมืองบึงกาฬ
ร.ต.ต. นิคม ทองยาน ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เมืองบึงกาฬ
ร.ต.ต. นิคสันต์ ดียา ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เมืองบึงกาฬ
ร.ต.ต. สังเวยีน ดีเลิศ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เมืองบึงกาฬ
ร.ต.ต. สุรพล นามเมืองปัก ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เมืองบึงกาฬ
ด.ต. กนัต์ แสนสุข ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เมืองบึงกาฬ
ด.ต. เกรียงไกร แปะทา ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เมืองบึงกาฬ
ด.ต. เจตนิพทัธ์ ศรีชาทุม ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เมืองบึงกาฬ
ด.ต. ชัชวาล อกัษรศิริ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เมืองบึงกาฬ
ด.ต. ชัยยา พลศรี ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เมืองบึงกาฬ
ด.ต. ชัยรัตน์ นามโคตร ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เมืองบึงกาฬ
ด.ต. ชาญชัย ศรีวรษา ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เมืองบึงกาฬ
ด.ต. ชินชนะ ศรีสวา่ง ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เมืองบึงกาฬ
ด.ต. เชษฐา สุขา ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เมืองบึงกาฬ
ด.ต. ไชยา ศรีสงคราม ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เมืองบึงกาฬ
ด.ต. ณัฏฐ์พชัร์ โคตรส าราญ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เมืองบึงกาฬ
ด.ต. ไตรรัตน์ สุวะมาตย์ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เมืองบึงกาฬ
ด.ต. ทวี นาฮี ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เมืองบึงกาฬ
ด.ต. นาวนิ บรรเทา ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เมืองบึงกาฬ
ด.ต. บัณฑิต พระราช ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เมืองบึงกาฬ
ด.ต. บุญเรือง สุโพธิ์ภาค ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เมืองบึงกาฬ
ด.ต. ปรีชา ครองธรรม ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เมืองบึงกาฬ
ด.ต. พร้อม นาหอค า ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เมืองบึงกาฬ
ด.ต. พลูชัย ออ่นโกก้ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เมืองบึงกาฬ
ด.ต. ลิขติ มาติยา ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เมืองบึงกาฬ
ด.ต. วดัทวี หมอผ้ึง ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เมืองบึงกาฬ
ด.ต. วลัลภ ภผูานี ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เมืองบึงกาฬ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. วทิยา ชุมแวงวาปี ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เมืองบึงกาฬ
ด.ต. วรัิตน์ ปานทะเล ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เมืองบึงกาฬ
ด.ต. ศตวรรษ ดุลนีย์ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เมืองบึงกาฬ
ด.ต. ศลชัย มรรคลาภพร ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เมืองบึงกาฬ
ด.ต. สมพงษ์ แสงชา ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เมืองบึงกาฬ
ด.ต. สมพร กาญจนวงษา ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เมืองบึงกาฬ
ด.ต. สมโภช เพง็มี ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เมืองบึงกาฬ
ด.ต. สุพล จนัทะวนั ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เมืองบึงกาฬ
ด.ต. สุรชัย บุญประสิทธิ์ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เมืองบึงกาฬ
ด.ต. สุริยนต์ แกว้นารี ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เมืองบึงกาฬ
ด.ต. สุวทิย์ เยน็วฒันา ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เมืองบึงกาฬ
ด.ต. แสงอรุณ โสภาคะยงั ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เมืองบึงกาฬ
จ.ส.ต. สุริยา โคตรธารินทร์ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เมืองบึงกาฬ
ส.ต.อ. ณรณฤทธิ์ ค าผาลา ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เมืองบึงกาฬ
ส.ต.อ. เสกศักด์ิ ศรีกลัป์ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เมืองบึงกาฬ
ส.ต.ต. ภานุวฒัน์ พรมมาหล้า ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เมืองบึงกาฬ
พ.ต.ท.หญิง รัชนีมล ศรีเวยีง ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เมืองบึงกาฬ
พ.ต.ท. พชิิต สมบัติ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ศรีวไิล
พ.ต.ท. สนธยา ใหม่กลุะ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ศรีวไิล
พ.ต.ท. สมทรง พละเดช ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ศรีวไิล
พ.ต.ท. อดุลย์ แสงสุรินทร์ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ศรีวไิล
ร.ต.ท. คมคาย ค าเกาะ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ศรีวไิล
ร.ต.ท. บรรจง มาตรโค ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ศรีวไิล
ร.ต.ท. พงษ์พล พวิผ่อง ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ศรีวไิล
ร.ต.ท. พทิักษ์ จนัตา ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ศรีวไิล
ร.ต.ท. ไพรัตน์ อปุระ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ศรีวไิล
ร.ต.ท. สุริยนต์ วรรณประเสริฐ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ศรีวไิล
ร.ต.ท. เอกชัย แสนค า ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ศรีวไิล
ร.ต.ต. ณภทัร ยทุธยิา ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ศรีวไิล
ร.ต.ต. ประดิษฐ์ ฤทธิ์สวา่ง ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ศรีวไิล
ร.ต.ต. ผล พลโคตร ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ศรีวไิล
ร.ต.ต. พงษ์ศักด์ิ คงอุ่น ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ศรีวไิล
ร.ต.ต. พงษ์ศักด์ิ ศรีทิพยป์้อม ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ศรีวไิล
ร.ต.ต. ศิริจนัทร์ นามวงศ์ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ศรีวไิล
ด.ต. ขาว ศรีสุข ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ศรีวไิล
ด.ต. คมพเิชฐ ยลยบุล ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ศรีวไิล
ด.ต. ค าวาง บุตรศรี ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ศรีวไิล
ด.ต. จกัรรัตน์ สินมา ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ศรีวไิล
ด.ต. ชาครีย์ ชายเกตุ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ศรีวไิล
ด.ต. โชคนิรันดร์ ยนืสุข ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ศรีวไิล



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ณัฐพงษ์ เบญมาตย์ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ศรีวไิล
ด.ต. เดชา พลูเพิม่ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ศรีวไิล
ด.ต. บัญชา ศรีจนัทร์ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ศรีวไิล
ด.ต. บุญเลิศ พนัธภ์กัดื ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ศรีวไิล
ด.ต. ปรัชญา ฉมิหลวง ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ศรีวไิล
ด.ต. พฒิุพงศ์ สายแกว้ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ศรีวไิล
ด.ต. ยทุธพิงษ์ โสภา ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ศรีวไิล
ด.ต. วนิัย ไชยลือชา ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ศรีวไิล
ด.ต. วลัิย โชติชารี ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ศรีวไิล
ด.ต. วลัิย เนาวะราช ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ศรีวไิล
ด.ต. วรีะยทุธ ล าพทุธา ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ศรีวไิล
ด.ต. สด ทะวะลัย ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ศรีวไิล
ด.ต. สมชาย ศรีออ่น ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ศรีวไิล
ด.ต. สมปอง วไิธสง ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ศรีวไิล
ด.ต. สมพงษ์ มงคลศรี ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ศรีวไิล
ด.ต. สมพร ง้ิวลาย ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ศรีวไิล
ด.ต. สมัย สุวรรณเวยีง ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ศรีวไิล
ด.ต. สามารถ ค าหงษา ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ศรีวไิล
ด.ต. ส าเนียง พรรษา ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ศรีวไิล
ด.ต. สุกณั ออ่นสุงเนิน ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ศรีวไิล
ด.ต. อะนน พรมหา ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ศรีวไิล
จ.ส.ต. นภา ดาวเศรษฐ์ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ศรีวไิล
ส.ต.อ. เจษฎา ตะวงศา ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ศรีวไิล
ส.ต.อ. นิรันดร จรนามน ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ศรีวไิล
ส.ต.อ. สถาพร สาระการ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ศรีวไิล
ส.ต.ต. พฒันสิทธิ์ อุ่นเมือง ภ.จว.บึงกาฬ สภ.ศรีวไิล
พ.ต.ท. พงศ์เดชน์ ค ากอง ภ.จว.บึงกาฬ สภ.โสกกา่ม
พ.ต.ท. อทุัย ออ่นยิ้ม ภ.จว.บึงกาฬ สภ.โสกกา่ม
ร.ต.ท. เกรียงไกร ศรีพงษ์ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.โสกกา่ม
ร.ต.ท. จรีะ บัวพงษ์ชน ภ.จว.บึงกาฬ สภ.โสกกา่ม
ร.ต.ท. ทรงศักด์ิ พมิพล ภ.จว.บึงกาฬ สภ.โสกกา่ม
ร.ต.ท. นัฐพงษ์ นาอดุม ภ.จว.บึงกาฬ สภ.โสกกา่ม
ร.ต.ท. บุญธรรม ใสบาล ภ.จว.บึงกาฬ สภ.โสกกา่ม
ร.ต.ท. พรมลี รูปสูง ภ.จว.บึงกาฬ สภ.โสกกา่ม
ร.ต.ท. พศิน คะสีทอง ภ.จว.บึงกาฬ สภ.โสกกา่ม
ร.ต.ท. มนูญศักด์ิ จนัทร์วเิศษ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.โสกกา่ม
ร.ต.ท. ศิวกร พลต้ือ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.โสกกา่ม
ร.ต.ท. สุมนตรี ทับศรีรัตน์ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.โสกกา่ม
ร.ต.ท. อดุลศักด์ิ ศรีส่ง ภ.จว.บึงกาฬ สภ.โสกกา่ม
ร.ต.ท. เอกชัย มาผิว ภ.จว.บึงกาฬ สภ.โสกกา่ม



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. จฬุารัตน์ บัวภา ภ.จว.บึงกาฬ สภ.โสกกา่ม
ร.ต.ต. สุริยา โสถี ภ.จว.บึงกาฬ สภ.โสกกา่ม
ด.ต. ปรีชา แสนโคตร ภ.จว.บึงกาฬ สภ.โสกกา่ม
ด.ต. โพธิ์เงิน ปัญญาพอ่ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.โสกกา่ม
พ.ต.อ. คนองศักด์ิ ทองพนัธุ์ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.หอค า
พ.ต.ท. ณรงค์ สอนศักดา ภ.จว.บึงกาฬ สภ.หอค า
พ.ต.ท. ไพศาล ต้นแกว้ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.หอค า
พ.ต.ท. วเิวก กองศิริ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.หอค า
พ.ต.ท. อนันต์ แหล่งสท้าน ภ.จว.บึงกาฬ สภ.หอค า
พ.ต.ต. รัตนพล หอมจนัทร์ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.หอค า
ร.ต.ท. ชัชวาล มุงคุณ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.หอค า
ร.ต.ท. ประสาท สวา่งดี ภ.จว.บึงกาฬ สภ.หอค า
ร.ต.ท. สุนทร นาโม ภ.จว.บึงกาฬ สภ.หอค า
ร.ต.ท. อดิศร ยติัสาร ภ.จว.บึงกาฬ สภ.หอค า
ร.ต.ท. เอกชัย บุญมียงค์ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.หอค า
ร.ต.ต. ชาติฉกรรณ์ สร้อยทอง ภ.จว.บึงกาฬ สภ.หอค า
ร.ต.ต. องัคาร โครตอาสา ภ.จว.บึงกาฬ สภ.หอค า
ด.ต. ชัยยง วงค์พพิฒัน์ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.หอค า
ด.ต. ชาญยทุธ พลบุตร ภ.จว.บึงกาฬ สภ.หอค า
ด.ต. ทองค า ภถูกูเงิน ภ.จว.บึงกาฬ สภ.หอค า
ด.ต. ทองดี ทองสุทธิ์ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.หอค า
ด.ต. เนตร เคหะนันท์ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.หอค า
ด.ต. บุญสม ศรีจนัทร์ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.หอค า
ด.ต. ปรีชา ศรีทะนีนอก ภ.จว.บึงกาฬ สภ.หอค า
ด.ต. ลิขสิทธิ์ ทีหอค า ภ.จว.บึงกาฬ สภ.หอค า
ด.ต. สมบัติ ประพนัธพ์งษ์ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.หอค า
ด.ต. สมยศ ธนะสาร ภ.จว.บึงกาฬ สภ.หอค า
ด.ต. สุภาพ พมิพสิ์งห์ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.หอค า
ส.ต.อ. สุริยา พยคัฆพนัธ์ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.หอค า
ส.ต.ต. ศัตวรรษ วเิศษสุนทร ภ.จว.บึงกาฬ สภ.หอค า
พ.ต.ท. จรูญศักด์ิ ล าพทุธา ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เหล่าหลวง
พ.ต.ท. บัญญัติ สุริยะกาญจน์ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เหล่าหลวง
พ.ต.ต. จารุภทัร์ ค าภาบุตร ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เหล่าหลวง
ร.ต.ท. จ าลอง ดวงพรม ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เหล่าหลวง
ร.ต.ท. ชุมพร นิลบุตร ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เหล่าหลวง
ร.ต.ท. ด ารง เศวตวงษ์ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เหล่าหลวง
ร.ต.ท. นาวนิ วรรณปักษ์ศิลป์ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เหล่าหลวง
ร.ต.ท. ราชคฤห์ เฉดิละออ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เหล่าหลวง
ร.ต.ท. วกิรม ชุณหปราณ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เหล่าหลวง
ร.ต.ท. วศิรุต แสบงบาล ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เหล่าหลวง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. ไพบูลย์ สังวงั ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เหล่าหลวง
ร.ต.ต. เลิศศักด์ิ ราชชาลี ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เหล่าหลวง
ร.ต.ต. สังเวยีน ค าสุพรม ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เหล่าหลวง
ร.ต.ต. เสถยีร ตุลุย ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เหล่าหลวง
ด.ต. ณรงค์ฤทธิ์ คุณค าภา ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เหล่าหลวง
ด.ต. ถนัด หงษ์สุวรรณ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เหล่าหลวง
ด.ต. นิคม ชัยอามาตย์ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เหล่าหลวง
ด.ต. วเิชียร พลรัตน์ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เหล่าหลวง
ด.ต. สมพร ชาบัว ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เหล่าหลวง
ด.ต. สุธวิตัร บรรเทาโฮม ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เหล่าหลวง
ด.ต. สุภชัย ทุมพลา ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เหล่าหลวง
ด.ต. อภชิาติ เทพาขนัธ์ ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เหล่าหลวง
ส.ต.อ. สิทธชิัย ไกรเวท ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เหล่าหลวง
ส.ต.ต. อภนิันท์ หรัิญวร ภ.จว.บึงกาฬ สภ.เหล่าหลวง
พ.ต.อ. ชาญศิลป์ นาสูงชน ภ.จว.นครพนม  สภ.นาทม
พ.ต.ท. สมยงค์ วงษารักษ์ ภ.จว.นครพนม  สภ.นาทม
ร.ต.อ. ปุณมนัส สังสุวรรณ ภ.จว.นครพนม  สภ.นาทม
ร.ต.ท. วชัรินทร์ นิสังกาศ ภ.จว.นครพนม  สภ.นาทม
ร.ต.ท. ธนวฒัน์ ภายศรี ภ.จว.นครพนม  สภ.นาทม
ร.ต.ท. สุวทิย์ ละหวา้ ภ.จว.นครพนม  สภ.นาทม
ร.ต.ท. ประพาส ค าชา ภ.จว.นครพนม  สภ.นาทม
ร.ต.ท. ศิวกร ขาลไชย ภ.จว.นครพนม  สภ.นาทม
ร.ต.ท. อบุล โถบ ารุง ภ.จว.นครพนม  สภ.นาทม
ร.ต.ท. ประพาส ค าชา ภ.จว.นครพนม  สภ.นาทม
ร.ต.ต. ชาญณรงค์ เหง่าศรี ภ.จว.นครพนม  สภ.นาทม
ร.ต.ต. นภดล นันทะปัตย์ ภ.จว.นครพนม  สภ.นาทม
ด.ต. สง่า ศิวนิา ภ.จว.นครพนม  สภ.นาทม
ด.ต. กนัทรากร น้อยเนารัง ภ.จว.นครพนม  สภ.นาทม
ด.ต. สมบัติ พมิพดี์ ภ.จว.นครพนม  สภ.นาทม
ด.ต. ไพรบูรณ์ พฒันาศูร ภ.จว.นครพนม  สภ.นาทม
ด.ต. อดิศักด์ิ อว่มอารีย์ ภ.จว.นครพนม  สภ.นาทม
ด.ต. ทองลี ถิ่นวลัิย ภ.จว.นครพนม  สภ.นาทม
ส.ต.อ. วจิารณ์ แสนมนตรี ภ.จว.นครพนม  สภ.นาทม
ส.ต.อ. ณัฐวฒิุ ผาบชมภู ภ.จว.นครพนม  สภ.นาทม
ร.ต.ต.หญิง ลภสันันท์ ผ่านส าแดง ภ.จว.นครพนม  สภ.นาทม
พ.ต.อ. ดนัย รัตนประเสริฐ ภ.จว.นครพนม กก.สืบสวนฯ
พ.ต.ท. สมคะเน ไตรยะสุทธิ์ ภ.จว.นครพนม กก.สืบสวนฯ
พ.ต.ท. ก าพล จนิดาวงษ์ ภ.จว.นครพนม กก.สืบสวนฯ
พ.ต.ท. วรีะศักด์ิ ต้นทัพไทย ภ.จว.นครพนม กก.สืบสวนฯ
พ.ต.ท. ณรายทุธ ไตรยสุทธิ์ ภ.จว.นครพนม กก.สืบสวนฯ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.อ. คณิณ โพธิ์ไชยสาร ภ.จว.นครพนม กก.สืบสวนฯ
ร.ต.อ. ประสิทธิ์ นาใจดี ภ.จว.นครพนม กก.สืบสวนฯ
ร.ต.อ. จริเดช อตัตพงษ์ ภ.จว.นครพนม กก.สืบสวนฯ
ร.ต.ท. สุวฒัชัย ศรีวชิา ภ.จว.นครพนม กก.สืบสวนฯ
ร.ต.ท. เชาวลิต ธมีานนท์ ภ.จว.นครพนม กก.สืบสวนฯ
ร.ต.ท. วฒันพงษ์ แกว้ภริมย์ ภ.จว.นครพนม กก.สืบสวนฯ
ร.ต.ท. ศักด์ิศรี ศรีพัว่ ภ.จว.นครพนม กก.สืบสวนฯ
ร.ต.ท. พทิักษ์ หงษ์ค าดี ภ.จว.นครพนม กก.สืบสวนฯ
ร.ต.ท. เสถยีร ค าผอง ภ.จว.นครพนม กก.สืบสวนฯ
ร.ต.ท. สมบัติ คงสมมาตร ภ.จว.นครพนม กก.สืบสวนฯ
ร.ต.ท. ธนิกพล ขนัตี ภ.จว.นครพนม กก.สืบสวนฯ
ร.ต.ท. ประเทือง ชิดตะคุ ภ.จว.นครพนม กก.สืบสวนฯ
ร.ต.ท. ชัยณรงค์ ออ่นภธูร ภ.จว.นครพนม กก.สืบสวนฯ
ร.ต.ท. สมาน รุ้งสันเทีย้ะ ภ.จว.นครพนม กก.สืบสวนฯ
ร.ต.ท. ปกป้อง วรรณสินธ์ ภ.จว.นครพนม กก.สืบสวนฯ
ร.ต.ท. ไชยวฒัน์ ภงูามเงิน ภ.จว.นครพนม กก.สืบสวนฯ
ร.ต.ท. ครรชิต สูตรสุวรรณ ภ.จว.นครพนม กก.สืบสวนฯ
ร.ต.ท. สนอง เกี๋ยงซอง ภ.จว.นครพนม กก.สืบสวนฯ
ร.ต.ต. นาถ เถาวโ์ท ภ.จว.นครพนม กก.สืบสวนฯ
ร.ต.ต. ประพนัธ์ เรืองไพศาล ภ.จว.นครพนม กก.สืบสวนฯ
ร.ต.ต. สมทรง ชาญกนั ภ.จว.นครพนม กก.สืบสวนฯ
ร.ต.ต. ปทีป แจนโกนดี ภ.จว.นครพนม กก.สืบสวนฯ
ร.ต.ต. อสิระ จนัทรา ภ.จว.นครพนม กก.สืบสวนฯ
ร.ต.ต. วชัระ ศิริชาติ ภ.จว.นครพนม กก.สืบสวนฯ
ร.ต.ต. ชยตุย์ วรนาม ภ.จว.นครพนม กก.สืบสวนฯ
ร.ต.ต. ชยตุย์ วรนาม ภ.จว.นครพนม กก.สืบสวนฯ
ด.ต. ประกอบ สุทธวิรรณา ภ.จว.นครพนม กก.สืบสวนฯ
ด.ต. ประกอบ หนัประดิษฐ์ ภ.จว.นครพนม กก.สืบสวนฯ
ด.ต. สุรพล ดวงสุทา ภ.จว.นครพนม กก.สืบสวนฯ
ด.ต. พษิณุ ชาวมูล ภ.จว.นครพนม กก.สืบสวนฯ
ด.ต. สิทธโิชค สีลาเหลือง ภ.จว.นครพนม กก.สืบสวนฯ
ด.ต. วลัลภ บางพรมบาง ภ.จว.นครพนม กก.สืบสวนฯ
ด.ต. ชีวนันท์ ซาระวงศ์ ภ.จว.นครพนม กก.สืบสวนฯ
ด.ต. นุกลู ชูแหวน ภ.จว.นครพนม กก.สืบสวนฯ
ด.ต. พรชัย บุญญบุตร ภ.จว.นครพนม กก.สืบสวนฯ
ด.ต. ประดิษฐ์ นพเคราะห์ ภ.จว.นครพนม กก.สืบสวนฯ
ด.ต. สุกจิ ปากเมือง ภ.จว.นครพนม กก.สืบสวนฯ
ด.ต. แดนพนม ยะภกัดี ภ.จว.นครพนม กก.สืบสวนฯ
ด.ต. พสุิทธิ์ แกว้ปากดี ภ.จว.นครพนม กก.สืบสวนฯ
ด.ต. วรีพล ศรีวงษ์ ภ.จว.นครพนม กก.สืบสวนฯ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ทนงศักด์ิ ภกัดีวฒิุ ภ.จว.นครพนม กก.สืบสวนฯ
ด.ต. เจริญวทิย์ ดอนสมหมาย ภ.จว.นครพนม กก.สืบสวนฯ
ด.ต. สมศักด์ิ ไชยพร ภ.จว.นครพนม กก.สืบสวนฯ
ด.ต. พนัธกานต์ ปล่ังกลาง ภ.จว.นครพนม กก.สืบสวนฯ
ด.ต. ฉตัรมงคล ธมัมา ภ.จว.นครพนม กก.สืบสวนฯ
ด.ต. ประวทิย์ แกว้สด ภ.จว.นครพนม กก.สืบสวนฯ
ด.ต. ชาญณรงค์ มูลพานิชย์ ภ.จว.นครพนม กก.สืบสวนฯ
จ.ส.ต. รัชพล หอ้งแซง ภ.จว.นครพนม กก.สืบสวนฯ
จ.ส.ต. สุรจติร พอ่อามาตย์ ภ.จว.นครพนม กก.สืบสวนฯ
จ.ส.ต. เชิดศักด์ิ สมตน ภ.จว.นครพนม กก.สืบสวนฯ
จ.ส.ต. สิทธชิัย จนัทัง ภ.จว.นครพนม กก.สืบสวนฯ
จ.ส.ต. อคัรเดช ป้องหานาค ภ.จว.นครพนม กก.สืบสวนฯ
พ.ต.อ. ธทีัต อิ่มทัว่ ภ.จว.นครพนม ฝอ.ภ.จว.นครพนม
พ.ต.อ. ปราโมทย์ อทุากจิ ภ.จว.นครพนม ฝอ.ภ.จว.นครพนม
พ.ต.ท. มานพ มัน่ยิ่ง ภ.จว.นครพนม ฝอ.ภ.จว.นครพนม
พ.ต.ท. ธวชัชัย ไทรกระจา่ง ภ.จว.นครพนม ฝอ.ภ.จว.นครพนม
ร.ต.ท. สาคร ทิพมาลา ภ.จว.นครพนม ฝอ.ภ.จว.นครพนม
ร.ต.ท. กติติศักด์ิ วนันะพาล ภ.จว.นครพนม ฝอ.ภ.จว.นครพนม
ร.ต.ท. ณรงค์ วามะชาติ ภ.จว.นครพนม ฝอ.ภ.จว.นครพนม
ร.ต.ท. สมยศ บุตรทอง ภ.จว.นครพนม ฝอ.ภ.จว.นครพนม
ร.ต.ท. สมาน แขง็แรง ภ.จว.นครพนม ฝอ.ภ.จว.นครพนม
ร.ต.ต. นัฐพล ค าสีดา ภ.จว.นครพนม ฝอ.ภ.จว.นครพนม
ด.ต. ไพศาล ค าสร้าง ภ.จว.นครพนม ฝอ.ภ.จว.นครพนม
ด.ต. สัมพนัธ์ คนใจบุญ ภ.จว.นครพนม ฝอ.ภ.จว.นครพนม
ด.ต.หญิง จติุมา เศรษฐนันท์ ภ.จว.นครพนม ฝอ.ภ.จว.นครพนม
พ.ต.ท.หญิง สมพศิ เพยีรเจริญ ภ.จว.นครพนม ฝอ.ภ.จว.นครพนม
พ.ต.ท.หญิง พรอมุา สานคล่อง ภ.จว.นครพนม ฝอ.ภ.จว.นครพนม
พ.ต.ท.หญิง รัชนี สุวรรณไตร ภ.จว.นครพนม ฝอ.ภ.จว.นครพนม
ร.ต.ท. สุพรรณ ประสงใด ภ.จว.นครพนม ฝอ.ภ.จว.นครพนม
ร.ต.ท.หญิง อญัชลี ประจกัษ์โก ภ.จว.นครพนม ฝอ.ภ.จว.นครพนม
ร.ต.อ.หญิง พรรณรัตน์ สุคม ภ.จว.นครพนม ฝอ.ภ.จว.นครพนม
ส.ต.ต.หญิง ณัฐริยา สงกะศิริ ภ.จว.นครพนม ฝอ.ภ.จว.นครพนม
ส.ต.อ.หญิง วรัญญา สมอนิเอก ภ.จว.นครพนม ฝอ.ภ.จว.นครพนม
พ.ต.ท. ธรณินทร์ ศรีทอง ภ.จว.นครพนม สภ.กตุาไก้
พ.ต.ท. โกเศษฐ์ ค่ าคูณ ภ.จว.นครพนม สภ.กตุาไก้
พ.ต.ท. นราธปิ ไชยค าภา ภ.จว.นครพนม สภ.กตุาไก้
พ.ต.ท. ประยรู ค าแหงพล ภ.จว.นครพนม สภ.กตุาไก้
พ.ต.ต. สมพงษ์ แรงรอบ ภ.จว.นครพนม สภ.กตุาไก้
ร.ต.ท. กอ้งธานี ดีโนนเมือง ภ.จว.นครพนม สภ.กตุาไก้
ร.ต.ท. เชาวฤทธิ์ สิทธจินัทร์ ภ.จว.นครพนม สภ.กตุาไก้



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. เทพประจกัษ์ ชอบบุญ ภ.จว.นครพนม สภ.กตุาไก้
ร.ต.ท. เอกชัย อดุมทรัพย์ ภ.จว.นครพนม สภ.กตุาไก้
ร.ต.ท. ฉลาด ศรีวารินทร์ ภ.จว.นครพนม สภ.กตุาไก้
ร.ต.ท. รักศักด์ิ พลมณี ภ.จว.นครพนม สภ.กตุาไก้
ร.ต.ท. สุรศักด์ิ ใสส่อง ภ.จว.นครพนม สภ.กตุาไก้
ร.ต.ท. สมศักด์ิ แพงด้วง ภ.จว.นครพนม สภ.กตุาไก้
ร.ต.ท. ภมูินทร์ ปัททุม ภ.จว.นครพนม สภ.กตุาไก้
ร.ต.ต. บุญเชิด พรหมแดน ภ.จว.นครพนม สภ.กตุาไก้
ร.ต.ต. ศราวธุ บ้านหนอง ภ.จว.นครพนม สภ.กตุาไก้
ร.ต.ต. ทองมี ขา่ยเพชร ภ.จว.นครพนม สภ.กตุาไก้
ด.ต. เฉลิมชัย สุวรรณศรี ภ.จว.นครพนม สภ.กตุาไก้
ด.ต. จลุศักด์ิ พาเทียม ภ.จว.นครพนม สภ.กตุาไก้
ด.ต. บุญรัตน์  ใจดี ภ.จว.นครพนม สภ.กตุาไก้
ด.ต. วชิัยยทุธ พมิละมาศ ภ.จว.นครพนม สภ.กตุาไก้
ส.ต.อ. ศราวธุ แสงหล้า ภ.จว.นครพนม สภ.กตุาไก้
ส.ต.อ. นรินทร์ แกล้วกสิกรรม ภ.จว.นครพนม สภ.กตุาไก้
พ.ต.อ. ศรีสุพล รัดสีทา ภ.จว.นครพนม สภ.ท่าอเุทน
พ.ต.ท. สมยศ จลุโลบล ภ.จว.นครพนม สภ.ท่าอเุทน
พ.ต.ท. ฌานนท์ เนือ่งกลัยา ภ.จว.นครพนม สภ.ท่าอเุทน
พ.ต.ท. สุระชัย จนัทร์อว้น ภ.จว.นครพนม สภ.ท่าอเุทน
พ.ต.ท. อนันต์ คณโทมุข ภ.จว.นครพนม สภ.ท่าอเุทน
พ.ต.ท. ศุภกร พนัธสุ์วรรณ ภ.จว.นครพนม สภ.ท่าอเุทน
ร.ต.อ. ภาณุพงศ์ บุญคืน ภ.จว.นครพนม สภ.ท่าอเุทน
ร.ต.ท. สมเกยีรติ ส าเริง ภ.จว.นครพนม สภ.ท่าอเุทน
ร.ต.ท. ค ามาย ศิริ ภ.จว.นครพนม สภ.ท่าอเุทน
ร.ต.ท. ส าราญ พมิพจ์นัทร์ ภ.จว.นครพนม สภ.ท่าอเุทน
ร.ต.ท. พฒิุพงศ์ อตุระศรี ภ.จว.นครพนม สภ.ท่าอเุทน
ร.ต.ท. สุริยนั อปุพงษ์ ภ.จว.นครพนม สภ.ท่าอเุทน
ร.ต.ท. ชูชาติ สายธไิชย ภ.จว.นครพนม สภ.ท่าอเุทน
ร.ต.ท. โชคชัย สายเสมา ภ.จว.นครพนม สภ.ท่าอเุทน
ร.ต.ท. วจิติร จนัทนพ ภ.จว.นครพนม สภ.ท่าอเุทน
ร.ต.ท. สงคราม ภทัรวไิล ภ.จว.นครพนม สภ.ท่าอเุทน
ร.ต.ท. เกรียงศักด์ิ แกว้อนิทร์ศรี ภ.จว.นครพนม สภ.ท่าอเุทน
ร.ต.ต. สุเมธ อนิทศรี ภ.จว.นครพนม สภ.ท่าอเุทน
ร.ต.ต. ส าลี กรุ่นทอง ภ.จว.นครพนม สภ.ท่าอเุทน
ด.ต. ชาญชัย หงษ์แกว้ ภ.จว.นครพนม สภ.ท่าอเุทน
ด.ต. พบิูลย์ บุตรสิงขรณ์ ภ.จว.นครพนม สภ.ท่าอเุทน
ด.ต. สงวนชัย ภะวะ ภ.จว.นครพนม สภ.ท่าอเุทน
ด.ต. ทองยา้ย ไชยพานิชย์ ภ.จว.นครพนม สภ.ท่าอเุทน
ด.ต. ทิวา ประภาสโนบล ภ.จว.นครพนม สภ.ท่าอเุทน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. มงคล ไสยโสภณ ภ.จว.นครพนม สภ.ท่าอเุทน
ด.ต. พศิิษฐ์ ไสยกลุ ภ.จว.นครพนม สภ.ท่าอเุทน
ด.ต. พงษ์ศักด์ิ ศรีเสน ภ.จว.นครพนม สภ.ท่าอเุทน
ด.ต. สมคิด แสงวงศ์ษา ภ.จว.นครพนม สภ.ท่าอเุทน
ด.ต. แทนไทย แมนเมือง ภ.จว.นครพนม สภ.ท่าอเุทน
ด.ต. พงษ์ศักด์ิ โตดีชัย ภ.จว.นครพนม สภ.ท่าอเุทน
ด.ต. เกรียงไกร สะตะ ภ.จว.นครพนม สภ.ท่าอเุทน
ด.ต. พรมมา รามศิริ ภ.จว.นครพนม สภ.ท่าอเุทน
ด.ต. สุระ นาค า ภ.จว.นครพนม สภ.ท่าอเุทน
ด.ต. วชิัย เฟอืยงาราช ภ.จว.นครพนม สภ.ท่าอเุทน
ด.ต. สุพทัธ์ รูปขนัธ์ ภ.จว.นครพนม สภ.ท่าอเุทน
ด.ต. อนันต์ แสงตะวนั ภ.จว.นครพนม สภ.ท่าอเุทน
ด.ต. เชษฐา การุญ ภ.จว.นครพนม สภ.ท่าอเุทน
ด.ต. พงษ์พนัธ์ พึง่ร่มกลาง ภ.จว.นครพนม สภ.ท่าอเุทน
ด.ต. รุ่งธรรม อทุัยแสน ภ.จว.นครพนม สภ.ท่าอเุทน
ด.ต. ธนิศ อสัุนสา ภ.จว.นครพนม สภ.ท่าอเุทน
ด.ต. พรมริน ทองมหา ภ.จว.นครพนม สภ.ท่าอเุทน
ด.ต. สุวทิย์ สุทธอิาจ ภ.จว.นครพนม สภ.ท่าอเุทน
ด.ต.  สังวาลย์ เหล่าทอง ภ.จว.นครพนม สภ.ท่าอเุทน
ด.ต. บรรชา จ าปาทัศน์ ภ.จว.นครพนม สภ.ท่าอเุทน
ด.ต. กอ้งภพ พรรณวงศ์ ภ.จว.นครพนม สภ.ท่าอเุทน
ด.ต. นุพา ตงธิ ภ.จว.นครพนม สภ.ท่าอเุทน
ด.ต. ชลัท พาระแพน ภ.จว.นครพนม สภ.ท่าอเุทน
ด.ต. จ ารัส สาวสิิทธิ์ ภ.จว.นครพนม สภ.ท่าอเุทน
จ.ส.ต. สุรชัย พนัธเ์หลา ภ.จว.นครพนม สภ.ท่าอเุทน
จ.ส.ต. เชาวฤทธิ์ อามาตย์ ภ.จว.นครพนม สภ.ท่าอเุทน
จ.ส.ต. กฤษณะ ละครไทย ภ.จว.นครพนม สภ.ท่าอเุทน
ส.ต.อ. เลิศธพล วงศ์จนัทะ ภ.จว.นครพนม สภ.ท่าอเุทน
พ.ต.อ. ธร์ีรัฐ ทิพยน์พนนท์ ภ.จว.นครพนม สภ.ธาตุพนม
พ.ต.อ. เสถยีร กิ่งชา ภ.จว.นครพนม สภ.ธาตุพนม
พ.ต.ท. จกัรกฤษณ์ ภกัด์ิไธสง ภ.จว.นครพนม สภ.ธาตุพนม
พ.ต.ท. เรืองศักด์ิ ไชยอดุม ภ.จว.นครพนม สภ.ธาตุพนม
พ.ต.ท. ยงยทุธ ชื่นตา ภ.จว.นครพนม สภ.ธาตุพนม
พ.ต.ท. สมชาย นิลเพช็ร ภ.จว.นครพนม สภ.ธาตุพนม
พ.ต.ท. รัตนพงศ์ สุอริยพงษ์ ภ.จว.นครพนม สภ.ธาตุพนม
พ.ต.ต. จรุิฏฐ์ พมิพา ภ.จว.นครพนม สภ.ธาตุพนม
ร.ต.อ. โฆษิต หมอยา ภ.จว.นครพนม สภ.ธาตุพนม
ร.ต.อ. อภทิักษ์ ยนัทะรักษ์ ภ.จว.นครพนม สภ.ธาตุพนม
ร.ต.ท. ประสิทธิ์ บุบผา ภ.จว.นครพนม สภ.ธาตุพนม
ร.ต.ท. กษิดินทร เศรษฐานทีโชติ ภ.จว.นครพนม สภ.ธาตุพนม



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. มาโนต สินาคม ภ.จว.นครพนม สภ.ธาตุพนม
ร.ต.ท. ไมตรี พลศรี ภ.จว.นครพนม สภ.ธาตุพนม
ร.ต.ท. เจริญ กรวยทอง ภ.จว.นครพนม สภ.ธาตุพนม
ร.ต.ท. ชื่น พนัธศิ์ลา ภ.จว.นครพนม สภ.ธาตุพนม
ร.ต.ท. ประดิษฐ์ นามจนัทร์ ภ.จว.นครพนม สภ.ธาตุพนม
ร.ต.ท. อ าพล ไปบน ภ.จว.นครพนม สภ.ธาตุพนม
ร.ต.ท. สมชาย ศรีจนัทร์ ภ.จว.นครพนม สภ.ธาตุพนม
ร.ต.ท. วนัฉตัร เมืองโคตร ภ.จว.นครพนม สภ.ธาตุพนม
ร.ต.ท. เทวฤทธิ์ โมรัตน์ ภ.จว.นครพนม สภ.ธาตุพนม
ร.ต.ท. ปรีชา โสมา ภ.จว.นครพนม สภ.ธาตุพนม
ร.ต.ท. พชิิตชัย รูปคม ภ.จว.นครพนม สภ.ธาตุพนม
ร.ต.ท. เอกลักษณ์ วงศ์อนิทร์อยู่ ภ.จว.นครพนม สภ.ธาตุพนม
ร.ต.ท. ธงชัย ศรีลาดเลา ภ.จว.นครพนม สภ.ธาตุพนม
ร.ต.ท. สุเทพ พมิพศ์รี ภ.จว.นครพนม สภ.ธาตุพนม
ร.ต.ท. ยทุธยา พงษ์พนันา ภ.จว.นครพนม สภ.ธาตุพนม
ร.ต.ท. สถาพร หลักค า ภ.จว.นครพนม สภ.ธาตุพนม
ร.ต.ท. ทรงวฒิุ จติรานนท์ ภ.จว.นครพนม สภ.ธาตุพนม
ร.ต.ท. สุนทร นวลงาม ภ.จว.นครพนม สภ.ธาตุพนม
ร.ต.ท. สันทัด สุขศรี ภ.จว.นครพนม สภ.ธาตุพนม
ร.ต.ท. เกษม โพธิ์พรม ภ.จว.นครพนม สภ.ธาตุพนม
ร.ต.ท. เดชา ละศรีจนัทร์ ภ.จว.นครพนม สภ.ธาตุพนม
ร.ต.ต. ปิติพงษ์ ถนิวชิัย ภ.จว.นครพนม สภ.ธาตุพนม
ร.ต.ต. นพรัตน์ สวา่งเดือน ภ.จว.นครพนม สภ.ธาตุพนม
ร.ต.ต. เฉลย สุดมี ภ.จว.นครพนม สภ.ธาตุพนม
ร.ต.ต. นิติภมูิ ทองมัน่ ภ.จว.นครพนม สภ.ธาตุพนม
ร.ต.ต. เรืองศักด์ิ ถอืทอง ภ.จว.นครพนม สภ.ธาตุพนม
ร.ต.ต. วจิติร สุวรรณเลิศ ภ.จว.นครพนม สภ.ธาตุพนม
ร.ต.ต. เสกสรร พรมธริาช ภ.จว.นครพนม สภ.ธาตุพนม
ร.ต.ต. อานนท์ มณีโคตม์ ภ.จว.นครพนม สภ.ธาตุพนม
ร.ต.ต. ทวชิชัย ตะวงัทัน ภ.จว.นครพนม สภ.ธาตุพนม
ร.ต.ต. วนิช กาหลง ภ.จว.นครพนม สภ.ธาตุพนม
ร.ต.ต. อภชิัย จนัทร์ทร ภ.จว.นครพนม สภ.ธาตุพนม
ร.ต.ต. นิคม เทียบแสน ภ.จว.นครพนม สภ.ธาตุพนม
ร.ต.ต. ถนัด สุวรรณสุข ภ.จว.นครพนม สภ.ธาตุพนม
ร.ต.ต. ธรีะศักด์ิ ศรีวไิล ภ.จว.นครพนม สภ.ธาตุพนม
ร.ต.ต. สัมฤทธิ์ อรุณไพร ภ.จว.นครพนม สภ.ธาตุพนม
ร.ต.ต. สวาท ดวงสอนแสง ภ.จว.นครพนม สภ.ธาตุพนม
ร.ต.ต. เฉลิม โสภารัตน์ ภ.จว.นครพนม สภ.ธาตุพนม
ด.ต. สุรจติร แสงสวา่ง ภ.จว.นครพนม สภ.ธาตุพนม
ด.ต. ถาวร ทุง่มน ภ.จว.นครพนม สภ.ธาตุพนม



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. เสฏฐวฒิุ สีเทา ภ.จว.นครพนม สภ.ธาตุพนม
ด.ต. ฉตัรชัย จนัทรโคตร ภ.จว.นครพนม สภ.ธาตุพนม
ด.ต. ประหมวด วงค์หนายโกฎิ ภ.จว.นครพนม สภ.ธาตุพนม
ด.ต. สุภะชัย ทิพมนต์ ภ.จว.นครพนม สภ.ธาตุพนม
ด.ต. วรีะ ภแูม่น้ า ภ.จว.นครพนม สภ.ธาตุพนม
ด.ต. นภ ระบาเลิศ ภ.จว.นครพนม สภ.ธาตุพนม
ด.ต. สุรศักด์ิ ขอดเมชัย ภ.จว.นครพนม สภ.ธาตุพนม
ด.ต. พสุิทธิ์ธรรม สมอนิออ้ย ภ.จว.นครพนม สภ.ธาตุพนม
ด.ต. จกัรกฤษณ์ จนัทะเพชร ภ.จว.นครพนม สภ.ธาตุพนม
ด.ต. กฤษณะ ตะวงัทัน ภ.จว.นครพนม สภ.ธาตุพนม
ด.ต. ถาวร มูลสุวรรณ ภ.จว.นครพนม สภ.ธาตุพนม
ด.ต. ธานี สัญราชา ภ.จว.นครพนม สภ.ธาตุพนม
ด.ต. อรุณศักด์ิ ทศราช ภ.จว.นครพนม สภ.ธาตุพนม
ด.ต. เมืองมน ตะวงัทัน ภ.จว.นครพนม สภ.ธาตุพนม
ด.ต. วเิชียรดิลก สุขวนัธนรัตน์ ภ.จว.นครพนม สภ.ธาตุพนม
ด.ต. ศิวนันท์ เหล่าบัวดี ภ.จว.นครพนม สภ.ธาตุพนม
ด.ต. ยงยทุธ อ าพลพงษ์ ภ.จว.นครพนม สภ.ธาตุพนม
ด.ต. ปรัชญา ใจสุข ภ.จว.นครพนม สภ.ธาตุพนม
ด.ต. ราชวตัร เขตเจริญ ภ.จว.นครพนม สภ.ธาตุพนม
ด.ต. วชิัย จ ารักษา ภ.จว.นครพนม สภ.ธาตุพนม
ด.ต. วรีะพนัธ์ พมิพผ์กา ภ.จว.นครพนม สภ.ธาตุพนม
ด.ต. เขมชาต พนัธพุาน ภ.จว.นครพนม สภ.ธาตุพนม
ด.ต. วเิศษ บุญแสน ภ.จว.นครพนม สภ.ธาตุพนม
ด.ต. พชรวฒัน์ ธนสัจจวฒัน์ ภ.จว.นครพนม สภ.ธาตุพนม
ด.ต. สุรชัย ค าป้อง ภ.จว.นครพนม สภ.ธาตุพนม
ด.ต. คะนอง ตุ้มออ่น ภ.จว.นครพนม สภ.ธาตุพนม
ด.ต. ระติพงษ์ ระดาขนัธ์ ภ.จว.นครพนม สภ.ธาตุพนม
ด.ต. สมศักด์ิ หล้าก่ า ภ.จว.นครพนม สภ.ธาตุพนม
ด.ต. ไพศาล สร้อยงาม ภ.จว.นครพนม สภ.ธาตุพนม
ด.ต. สุรพล การถาง ภ.จว.นครพนม สภ.ธาตุพนม
ด.ต. ธนวฒิุ ไชยทองศรี ภ.จว.นครพนม สภ.ธาตุพนม
ด.ต. เด่นชัย มณีวรรณ ภ.จว.นครพนม สภ.ธาตุพนม
ด.ต. สมสมัย ภตูะลุน ภ.จว.นครพนม สภ.ธาตุพนม
ด.ต. ศุภชัย ศรกอ้ม ภ.จว.นครพนม สภ.ธาตุพนม
ด.ต. ธรีะพงษ์ ประขนุิงค์ ภ.จว.นครพนม สภ.ธาตุพนม
จ.ส.ต. อาจชนะ อนิธริาช ภ.จว.นครพนม สภ.ธาตุพนม
จ.ส.ต. อมรสุรพนัธ์ ฝ่ายสงฆ์ ภ.จว.นครพนม สภ.ธาตุพนม
ส.ต.อ. เทอดวฒิุ โกพลรัตน์ ภ.จว.นครพนม สภ.ธาตุพนม
ส.ต.อ. เฉลิมพงษ์ พอ่สาร ภ.จว.นครพนม สภ.ธาตุพนม
ส.ต.อ. ยทุธพล อปุัญญ์ ภ.จว.นครพนม สภ.ธาตุพนม



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต.หญิง บุษกร ทศราช ภ.จว.นครพนม สภ.ธาตุพนม
พ.ต.อ. วรเพชร เพชรบรม ภ.จว.นครพนม สภ.นาแก
พ.ต.ท. ณัฐพล ต้องเดช ภ.จว.นครพนม สภ.นาแก
พ.ต.ท. วสิิทธิ์ จนัทร ภ.จว.นครพนม สภ.นาแก
พ.ต.ท. เขม็ชาติ อนันตา ภ.จว.นครพนม สภ.นาแก
พ.ต.ท. สมชาติ เพชรโรจน์ ภ.จว.นครพนม สภ.นาแก
พ.ต.ต. สังเวยีน ศรียศ ภ.จว.นครพนม สภ.นาแก
พ.ต.ต. อลงกรณ์ กนกวรรณ ภ.จว.นครพนม สภ.นาแก
ร.ต.ท. มานิชย์ เทียบสิงห์ ภ.จว.นครพนม สภ.นาแก
ร.ต.ท. สมบูรณัตถ์ แกน่นาค า ภ.จว.นครพนม สภ.นาแก
ร.ต.ท. สุระศักด์ิ สิงหค์ะ ภ.จว.นครพนม สภ.นาแก
ร.ต.ท. แทนไท บุดดาวงศ์ ภ.จว.นครพนม สภ.นาแก
ร.ต.ท. โยต้า ถานัน ภ.จว.นครพนม สภ.นาแก
ร.ต.ท. แดนไทย แสนแพง ภ.จว.นครพนม สภ.นาแก
ร.ต.ท. สมชาย พอ่บาล ภ.จว.นครพนม สภ.นาแก
ร.ต.ท. อมัพร เสนาะเสียง ภ.จว.นครพนม สภ.นาแก
ร.ต.ท. เจษฎา กเุวสา ภ.จว.นครพนม สภ.นาแก
ร.ต.ท. มนตรี นามปากดี ภ.จว.นครพนม สภ.นาแก
ร.ต.ท. ฤทธิ์ เสียงล้ า ภ.จว.นครพนม สภ.นาแก
ร.ต.ท. สุทิน พลสิทธิ์ ภ.จว.นครพนม สภ.นาแก
ร.ต.ท. สมพงษ์ เพญ็ปรัง ภ.จว.นครพนม สภ.นาแก
ร.ต.ท. สุพล ขวากดุแข้ ภ.จว.นครพนม สภ.นาแก
ร.ต.ท. ปราโมทย์ มือยงั ภ.จว.นครพนม สภ.นาแก
ร.ต.ท. สุรีย์ ค าดี ภ.จว.นครพนม สภ.นาแก
ร.ต.ท. บุญทัย ผาจวง ภ.จว.นครพนม สภ.นาแก
ร.ต.ท. สุวทิย์ สุนทรสถติย์ ภ.จว.นครพนม สภ.นาแก
ร.ต.ท. ฉลอง ทรงทิพย์ ภ.จว.นครพนม สภ.นาแก
ร.ต.ต. สมพงศ์ รักพทุธะ ภ.จว.นครพนม สภ.นาแก
ร.ต.ต. สมัย แดนนาสาร ภ.จว.นครพนม สภ.นาแก
ร.ต.ต. บุญมา ภลูายขาว ภ.จว.นครพนม สภ.นาแก
ร.ต.ต. บุญฤทธิ์ เขตต์โลก ภ.จว.นครพนม สภ.นาแก
ร.ต.ต. สุพจน์ เหล็กจาน ภ.จว.นครพนม สภ.นาแก
ร.ต.ต. สังวาล จองป้อ ภ.จว.นครพนม สภ.นาแก
ร.ต.ต. บุญมี ดวงรัตน์ ภ.จว.นครพนม สภ.นาแก
ร.ต.ต. ด ารง ดวงดี ภ.จว.นครพนม สภ.นาแก
ร.ต.ต. บัญญัติ คุ้มเนตร ภ.จว.นครพนม สภ.นาแก
ร.ต.ต. ถนอม หลอดกระโทก ภ.จว.นครพนม สภ.นาแก
ร.ต.ต. อภทิัต แกว้เสน่ห์ ภ.จว.นครพนม สภ.นาแก
ร.ต.ต. โสภณ ปัดทุม ภ.จว.นครพนม สภ.นาแก
ร.ต.ต. เสาร์แกว้ ยศบุตร ภ.จว.นครพนม สภ.นาแก



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. วรีะชาติ ลาดโพธิ์ ภ.จว.นครพนม สภ.นาแก
ด.ต. วทิยา ภดีูทิพย์ ภ.จว.นครพนม สภ.นาแก
ด.ต. ณัฎฐนันทน์ สุขพนัธ์ ภ.จว.นครพนม สภ.นาแก
ด.ต. นพดล ดิษฐ์ภกัดี ภ.จว.นครพนม สภ.นาแก
ด.ต. บวร สอนโคตร ภ.จว.นครพนม สภ.นาแก
ด.ต. ธรีพงศ์ โรจนพรีาภสัร์ ภ.จว.นครพนม สภ.นาแก
ด.ต. เสถยีร ธาตุดี ภ.จว.นครพนม สภ.นาแก
ด.ต. อาคม สีหะนาม ภ.จว.นครพนม สภ.นาแก
ด.ต. สมจติร สมหนองบัว ภ.จว.นครพนม สภ.นาแก
ด.ต. วนิัย มีระหงษ์ ภ.จว.นครพนม สภ.นาแก
ด.ต. วนิัย เชื้อกณุะ ภ.จว.นครพนม สภ.นาแก
ด.ต. อทุัย บุตรพรมมา ภ.จว.นครพนม สภ.นาแก
ด.ต. สมชาย กมุลา ภ.จว.นครพนม สภ.นาแก
ด.ต. ดุสิต วงศ์ตาผา ภ.จว.นครพนม สภ.นาแก
ด.ต. ทักษ์สินธุ์ แกว้กิ่ง ภ.จว.นครพนม สภ.นาแก
ด.ต. มะนิตร คุ้มบุญ ภ.จว.นครพนม สภ.นาแก
ด.ต. สามารถ กระฉอดนอก ภ.จว.นครพนม สภ.นาแก
ด.ต. ครรชิต บริบูรณ์ ภ.จว.นครพนม สภ.นาแก
ด.ต. ธวชัชัย ศรีวงศ์ ภ.จว.นครพนม สภ.นาแก
ด.ต. สวนวชิัย จนัทะโสก ภ.จว.นครพนม สภ.นาแก
ด.ต. ชาญ วรสาร ภ.จว.นครพนม สภ.นาแก
ด.ต. วรพนธ์ อฎัษร ภ.จว.นครพนม สภ.นาแก
ด.ต. สงัด วงศ์ศรีชา ภ.จว.นครพนม สภ.นาแก
ด.ต. วรพนัธ์ ค ามะลุน ภ.จว.นครพนม สภ.นาแก
ด.ต. สามารถ พลศรีราช ภ.จว.นครพนม สภ.นาแก
ด.ต. ปัฐน์ธชา จนัทะคัด ภ.จว.นครพนม สภ.นาแก
ด.ต. บุญชิต บูรณะพล ภ.จว.นครพนม สภ.นาแก
ส.ต.ต. จกัรวาล เมืองมา ภ.จว.นครพนม สภ.นาแก
ด.ต.หญิง ธบิด์ิภวนิ โรจนพรีาภสัร์ ภ.จว.นครพนม สภ.นาแก
ด.ต.หญิง ถานิตา พรหมชัย ภ.จว.นครพนม สภ.นาแก
พ.ต.ท.หญิง ลักขณา อนิทุวงศ์ ภ.จว.นครพนม สภ.นาแก
ร.ต.ท.หญิง นันทนิตย์ คาค าดวน ภ.จว.นครพนม สภ.นาแก
พ.ต.ท. เอกลักษณ์ บุญแสงเจริญ ภ.จว.นครพนม สภ.นาโดน
พ.ต.ต. พงษ์อนันต์ องัคณิต ภ.จว.นครพนม สภ.นาโดน
ร.ต.อ. สุระ บุญโยธา ภ.จว.นครพนม สภ.นาโดน
ร.ต.อ. ชวนนท์ เหีย่มี ภ.จว.นครพนม สภ.นาโดน
ร.ต.ท. ปรีชา บุญเกล้ียง ภ.จว.นครพนม สภ.นาโดน
ร.ต.ท. สุพจน์ วงษ์ชาลี ภ.จว.นครพนม สภ.นาโดน
ร.ต.ท. วรัิตน์ พทุธลา ภ.จว.นครพนม สภ.นาโดน
ร.ต.ต. ปรีชา รักษาศรี ภ.จว.นครพนม สภ.นาโดน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. วริะพล ใหญ่สาร ภ.จว.นครพนม สภ.นาโดน
ด.ต. พรีศักด์ิ ช่างค า ภ.จว.นครพนม สภ.นาโดน
ด.ต. ชัยวชิิต น้อยนนท์ ภ.จว.นครพนม สภ.นาโดน
ด.ต. ยทุธนา ขอดเมชัย ภ.จว.นครพนม สภ.นาโดน
ด.ต. วรีเดช ชิณจกัร ภ.จว.นครพนม สภ.นาโดน
ส.ต.อ. ทองพลู พลเยี่ยม ภ.จว.นครพนม สภ.นาโดน
ส.ต.ต. วรัิตน์ สะใบ ภ.จว.นครพนม สภ.นาโดน
พ.ต.ท. ประสาท ปาปะขา ภ.จว.นครพนม สภ.นาหวา้
พ.ต.ท. ศักด์ิสิทธิ์ บุญเสริม ภ.จว.นครพนม สภ.นาหวา้
พ.ต.ท. อคัรวฒัน์ สุริยะพงศ์กร ภ.จว.นครพนม สภ.นาหวา้
พ.ต.ต. วภิษูิต เปร่ืองธรรมกลุ ภ.จว.นครพนม สภ.นาหวา้
พ.ต.ต. ทวศัีกด์ิ พรมแสง ภ.จว.นครพนม สภ.นาหวา้
ร.ต.ท. ทรงศักด์ิ แกว้วงษ์ ภ.จว.นครพนม สภ.นาหวา้
ร.ต.ท. วชิากร   ศรีสุจนัทร์ ภ.จว.นครพนม สภ.นาหวา้
ร.ต.ท. รณชัย ภหูดัท า ภ.จว.นครพนม สภ.นาหวา้
ร.ต.ท. วรชัย กมุลา ภ.จว.นครพนม สภ.นาหวา้
ร.ต.ท. บรรจง บุญกลาง ภ.จว.นครพนม สภ.นาหวา้
ร.ต.ท. กฤษฎากร วรรณา ภ.จว.นครพนม สภ.นาหวา้
ร.ต.ท. ธรรมรัตน์ มะลาศรี ภ.จว.นครพนม สภ.นาหวา้
ร.ต.ท. ไพฑูรย์ เพยีรทอง ภ.จว.นครพนม สภ.นาหวา้
ร.ต.ท. สุรชัย ทองน า ภ.จว.นครพนม สภ.นาหวา้
ร.ต.ท. วศิาลน์ พงษ์พานิชย์ ภ.จว.นครพนม สภ.นาหวา้
ร.ต.ท. วนัชัย สังขห์มืน่นา ภ.จว.นครพนม สภ.นาหวา้
ร.ต.ท. อดุลย์ เส้นเถาว์ ภ.จว.นครพนม สภ.นาหวา้
ร.ต.ท. เฉลาทอง   วะชุม ภ.จว.นครพนม สภ.นาหวา้
ร.ต.ท. วมิล กองตัน ภ.จว.นครพนม สภ.นาหวา้
ร.ต.ต. วทิยา ชนะพนัธ์ ภ.จว.นครพนม สภ.นาหวา้
ร.ต.ต. วชิัย ค าชนะ ภ.จว.นครพนม สภ.นาหวา้
ร.ต.ต. พนัธศั์กด์ิ จนัทร์ลือชัย ภ.จว.นครพนม สภ.นาหวา้
ร.ต.ต. เดชยศ ยาสระคู ภ.จว.นครพนม สภ.นาหวา้
ร.ต.ต. พทิักษ์ ไชยศิริวงค์สุข ภ.จว.นครพนม สภ.นาหวา้
ด.ต. เจษฎา ยงยนัต์ ภ.จว.นครพนม สภ.นาหวา้
ด.ต. ไพรัตน์ วะชุม ภ.จว.นครพนม สภ.นาหวา้
ด.ต. จรีภทัร  ผงพลิา ภ.จว.นครพนม สภ.นาหวา้
ด.ต. นิพนต์ เพชร์กลู ภ.จว.นครพนม สภ.นาหวา้
ด.ต. ราชวฒัน์ เคนพะนาน ภ.จว.นครพนม สภ.นาหวา้
ด.ต. วรีชน ชมภหูลง ภ.จว.นครพนม สภ.นาหวา้
ด.ต. จ านงค์ หรเพลิด ภ.จว.นครพนม สภ.นาหวา้
ด.ต. เมฆา โอโน ภ.จว.นครพนม สภ.นาหวา้
ด.ต. อยธุยา กมุารสิทธิ์ ภ.จว.นครพนม สภ.นาหวา้



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. นราธร บุญกศุล ภ.จว.นครพนม สภ.นาหวา้
ด.ต. วริะ แจง้ไชยศรี ภ.จว.นครพนม สภ.นาหวา้
ด.ต. อลงกรณ์ อมัพะวา ภ.จว.นครพนม สภ.นาหวา้
ด.ต. ณรงค์ชัย ขจรอนันต์ ภ.จว.นครพนม สภ.นาหวา้
ด.ต. พลศักด์ิ สืบผาง ภ.จว.นครพนม สภ.นาหวา้
ด.ต. อภชิาติ โกมลรัตน์ ภ.จว.นครพนม สภ.นาหวา้
ด.ต. ชิดพนัธ์ ผลวเิชียร ภ.จว.นครพนม สภ.นาหวา้
จ.ส.ต. นราทิตย์ เลิศศรี ภ.จว.นครพนม สภ.นาหวา้
จ.ส.ต. อดุร ชัยชราแสง ภ.จว.นครพนม สภ.นาหวา้
ส.ต.ต. อนุพล สุธรรม ภ.จว.นครพนม สภ.นาหวา้
ส.ต.ต. ฐิติพงศ์ บุณรังศรี ภ.จว.นครพนม สภ.นาหวา้
พ.ต.อ. อทุัย ทะจรสมบัติ ภ.จว.นครพนม สภ.บ้านกลาง
พ.ต.ท. ฉลองรัฐ สุขสุคนธ์ ภ.จว.นครพนม สภ.บ้านกลาง
พ.ต.ท. ศิริชัย พรหมอารักษ์ ภ.จว.นครพนม สภ.บ้านกลาง
พ.ต.ต. พนม พลิา ภ.จว.นครพนม สภ.บ้านกลาง
พ.ต.ต. บวร กอ้นอนิทร์ ภ.จว.นครพนม สภ.บ้านกลาง
ร.ต.ท. น่าน พนัธุ์คุ้มเกา่ ภ.จว.นครพนม สภ.บ้านกลาง
ร.ต.ท. ชัชวาล เกอืสีโท ภ.จว.นครพนม สภ.บ้านกลาง
ร.ต.ท. วนัทิน สุทัน ภ.จว.นครพนม สภ.บ้านกลาง
ร.ต.ต. สยาม ปะหสีุ ภ.จว.นครพนม สภ.บ้านกลาง
ร.ต.ต. ยทุธพงษ์ สุราสา ภ.จว.นครพนม สภ.บ้านกลาง
ด.ต. กติติพงษ์ กาลพนัธ์ ภ.จว.นครพนม สภ.บ้านกลาง
ด.ต. ชณยตุ ปูท่า ภ.จว.นครพนม สภ.บ้านกลาง
ด.ต. สุดเฉลียว สวนงาม ภ.จว.นครพนม สภ.บ้านกลาง
ด.ต. ทิฐินันท์ เครือวงษ์ ภ.จว.นครพนม สภ.บ้านกลาง
ด.ต. อภนิัน ไขลายหงษ์ ภ.จว.นครพนม สภ.บ้านกลาง
ด.ต. สวาท พรหมสิทธิ์ ภ.จว.นครพนม สภ.บ้านกลาง
ด.ต. เผดิม มีระหงษ์ ภ.จว.นครพนม สภ.บ้านกลาง
ด.ต. ณัฐพงษ์ พมิพพ์งษ์ ภ.จว.นครพนม สภ.บ้านกลาง
ด.ต. วรีศักด์ิ ต้นสวรรค์ ภ.จว.นครพนม สภ.บ้านกลาง
ด.ต. เทวญั บัวพฒัน์ ภ.จว.นครพนม สภ.บ้านกลาง
จ.ส.ต. สมยศ เอกพมิพ์ ภ.จว.นครพนม สภ.บ้านกลาง
พ.ต.อ. พชิัยภษูิส จารุพงศ์ ภ.จว.นครพนม สภ.บ้านแพง
พ.ต.อ. ณรงค์ วงศ์ธรรม ภ.จว.นครพนม สภ.บ้านแพง
ร.ต.อ. วรรธนายทุธ์ กิ่งน้อย ภ.จว.นครพนม สภ.บ้านแพง
ร.ต.ท. กติติภพ ภสัูงข์ ภ.จว.นครพนม สภ.บ้านแพง
ร.ต.ท. ศิริพงศ์ สีหา ภ.จว.นครพนม สภ.บ้านแพง
ร.ต.ท. พรีะพงษ์ คฤหสัถ์ ภ.จว.นครพนม สภ.บ้านแพง
ร.ต.ท. ทรงวฒิุ ใจดีจริง ภ.จว.นครพนม สภ.บ้านแพง
ร.ต.ท. บุญยู กรมพนัธ์ ภ.จว.นครพนม สภ.บ้านแพง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. บุญสนุก ปราบพาล ภ.จว.นครพนม สภ.บ้านแพง
ร.ต.ท. วสุิทธิ์ จนัทมาลี ภ.จว.นครพนม สภ.บ้านแพง
ร.ต.ท. ประวติั วโรรส ภ.จว.นครพนม สภ.บ้านแพง
ร.ต.ท. ทินกร จนัทะเรือง ภ.จว.นครพนม สภ.บ้านแพง
ร.ต.ท. ณรงค์ฤทธิ์ ประกอบเลิศ ภ.จว.นครพนม สภ.บ้านแพง
ร.ต.ท. อาทิตย์ รันศรี ภ.จว.นครพนม สภ.บ้านแพง
ร.ต.ท. วชิัย ศิริวงศ์ ภ.จว.นครพนม สภ.บ้านแพง
ร.ต.ต. บุญศรี สระภกัดี ภ.จว.นครพนม สภ.บ้านแพง
ร.ต.ต. วนิัย ธรีะไพโรจน์ ภ.จว.นครพนม สภ.บ้านแพง
ร.ต.ต. แผน สมสอง ภ.จว.นครพนม สภ.บ้านแพง
ร.ต.ต. องอาจ วภิาคะ ภ.จว.นครพนม สภ.บ้านแพง
ร.ต.ต. วรวทิย์ โพธิ์ศรี ภ.จว.นครพนม สภ.บ้านแพง
ด.ต. สมพล หยองเอน่ ภ.จว.นครพนม สภ.บ้านแพง
ด.ต. จรีะวฒัน์ ลิงลม ภ.จว.นครพนม สภ.บ้านแพง
ด.ต. ทววีฒิุ ศรีส าราญ ภ.จว.นครพนม สภ.บ้านแพง
ด.ต. วสิิทธิ์ แวงดา ภ.จว.นครพนม สภ.บ้านแพง
ด.ต. ประสพสุข พมิพส์มแดง ภ.จว.นครพนม สภ.บ้านแพง
ด.ต. ปรวฒัน์ เสาสุวรรณ ภ.จว.นครพนม สภ.บ้านแพง
ด.ต. สุรัตน์ เทพกลู ภ.จว.นครพนม สภ.บ้านแพง
ด.ต. พชิิตชัย ไชยพเิดช ภ.จว.นครพนม สภ.บ้านแพง
ด.ต. คณิต  นนทค าจนัทร์ ภ.จว.นครพนม สภ.บ้านแพง
ด.ต. วเิชียร นิลผาย ภ.จว.นครพนม สภ.บ้านแพง
ด.ต. พลไกร ภดูรนาง ภ.จว.นครพนม สภ.บ้านแพง
ด.ต. รณชัย ขาวดี ภ.จว.นครพนม สภ.บ้านแพง
ด.ต. วรัิตน์ พชืหมอ ภ.จว.นครพนม สภ.บ้านแพง
ด.ต. ประชาสรรค์  ใหญ่สาร ภ.จว.นครพนม สภ.บ้านแพง
ด.ต. พทัธพล ภลูายยาว ภ.จว.นครพนม สภ.บ้านแพง
ด.ต. แมน ศรีภมูิ ภ.จว.นครพนม สภ.บ้านแพง
ด.ต. วริชน แสนหอม ภ.จว.นครพนม สภ.บ้านแพง
ด.ต. ปราโมช  ปฏเิตนัง ภ.จว.นครพนม สภ.บ้านแพง
ด.ต. เกยีรติศักด์ิ วริิวฒัน์ ภ.จว.นครพนม สภ.บ้านแพง
ด.ต. สินธนู สุดชาดี ภ.จว.นครพนม สภ.บ้านแพง
จ.ส.ต. ช านาญ ชาภคู า ภ.จว.นครพนม สภ.บ้านแพง
จ.ส.ต. สรศักด์ิ บุญวงษ์ ภ.จว.นครพนม สภ.บ้านแพง
ส.ต.อ. รณภมูิ สุระเสียง ภ.จว.นครพนม สภ.บ้านแพง
ส.ต.อ. ทรงกฤษ สงกา ภ.จว.นครพนม สภ.บ้านแพง
ส.ต.อ. วชิรญา เลิศแกว้ ภ.จว.นครพนม สภ.บ้านแพง
ส.ต.อ. วรีะยทุธ กรงทิพย์ ภ.จว.นครพนม สภ.บ้านแพง
ส.ต.อ. กติิทัต เล่หก์ล ภ.จว.นครพนม สภ.บ้านแพง
ส.ต.อ. พศิน เจริญยทุธ ภ.จว.นครพนม สภ.บ้านแพง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.อ. สุวทิย์ รัตนวศ์ ภ.จว.นครพนม สภ.บ้านแพง
ส.ต.ต. กติติศักด์ิ บุสทิพย์ ภ.จว.นครพนม สภ.บ้านแพง
ส.ต.ต. พงศ์ศรัณย์ เศรษฐวงษ์กลุ ภ.จว.นครพนม สภ.บ้านแพง
พ.ต.ท. มนัส  พลูอนิทร์ ภ.จว.นครพนม สภ.บ้านแพง
พ.ต.ท. ยวนใจ หลักค า ภ.จว.นครพนม สภ.บ้านแพง
ร.ต.ท.หญิง นุชรา สีหา ภ.จว.นครพนม สภ.บ้านแพง
ร.ต.อ. ชินภทัร  แสนมนตรี ภ.จว.นครพนม สภ.บ้านแพง
พ.ต.ท. ประจกัร ชาญสมร ภ.จว.นครพนม สภ.ปลาปาก
พ.ต.ท. สมาน กจิสมพงษ์ ภ.จว.นครพนม สภ.ปลาปาก
พ.ต.ท. ศรีบุญเรือง ศรีนอม ภ.จว.นครพนม สภ.ปลาปาก
ร.ต.ท. สมัย ดวงอปุะ ภ.จว.นครพนม สภ.ปลาปาก
ร.ต.ท. บุญส่ง แพงแกว้ ภ.จว.นครพนม สภ.ปลาปาก
ร.ต.ท. ทวศิีลป์ จนัทร์แดง ภ.จว.นครพนม สภ.ปลาปาก
ร.ต.ท. สุนทร พนัธธ์รรม ภ.จว.นครพนม สภ.ปลาปาก
ร.ต.ท. เกรียงศักด์ิ อนิาลา ภ.จว.นครพนม สภ.ปลาปาก
ร.ต.ท. บุญโฮม ชาแท่น ภ.จว.นครพนม สภ.ปลาปาก
ร.ต.ท. ทิวา ธงชัย ภ.จว.นครพนม สภ.ปลาปาก
ร.ต.ท. จรัญ มาลาบาล ภ.จว.นครพนม สภ.ปลาปาก
ร.ต.ท. สิราวตุร โพธิ์ศรี ภ.จว.นครพนม สภ.ปลาปาก
ร.ต.ท. สมชาติ จนัทร์สวา่ง ภ.จว.นครพนม สภ.ปลาปาก
ร.ต.ท. ส ารวย ศรีแกว้เลิศ ภ.จว.นครพนม สภ.ปลาปาก
ร.ต.ท. เจตติศักด์ิ มหาวงศ์ ภ.จว.นครพนม สภ.ปลาปาก
ร.ต.ท. ประดิษฐ์ อศัวภมูิ ภ.จว.นครพนม สภ.ปลาปาก
ร.ต.ต. วรัิตน์ จนัทโทวาส ภ.จว.นครพนม สภ.ปลาปาก
ร.ต.ต. ประจวบ อนิาลา ภ.จว.นครพนม สภ.ปลาปาก
ร.ต.ต. สุเมธ หงส์จนัดา ภ.จว.นครพนม สภ.ปลาปาก
ด.ต. สุรศักด์ิ แสนโยธา ภ.จว.นครพนม สภ.ปลาปาก
ด.ต. ชายแดน ยาเกิ้น ภ.จว.นครพนม สภ.ปลาปาก
ด.ต. ทรงศักด์ิ พานอปุ ภ.จว.นครพนม สภ.ปลาปาก
ด.ต. ยอดชาย ชาสงวน ภ.จว.นครพนม สภ.ปลาปาก
ด.ต. วลัลพ ร้อยเพยี ภ.จว.นครพนม สภ.ปลาปาก
ด.ต. พทิักษ์ ภผูาสิทธิ์ ภ.จว.นครพนม สภ.ปลาปาก
ด.ต. พทิักษ์ สดใส ภ.จว.นครพนม สภ.ปลาปาก
ด.ต. วฒิุชาญ ขา่ขนัมะลี ภ.จว.นครพนม สภ.ปลาปาก
ด.ต. ไพฑูรย์ นาชัยดุลย์ ภ.จว.นครพนม สภ.ปลาปาก
ด.ต. จ ารัส พรไธสง ภ.จว.นครพนม สภ.ปลาปาก
ด.ต. ชินกร ยศอบุล ภ.จว.นครพนม สภ.ปลาปาก
ส.ต.อ. มนตรี อาจวชิัย ภ.จว.นครพนม สภ.ปลาปาก
ส.ต.ต. ช านาญศักด์ิ ฤทธิ์มนตรี ภ.จว.นครพนม สภ.ปลาปาก
ส.ต.ต. อนันต์ ปัญญาสาร ภ.จว.นครพนม สภ.ปลาปาก



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. สนิท หงษ์สุวรรณ์ ภ.จว.นครพนม สภ.พระซอง
ร.ต.ท. ล าปาง ศรีแกว้หล่อ ภ.จว.นครพนม สภ.พระซอง
ร.ต.ท. ประวทิย์ แสงจรัส ภ.จว.นครพนม สภ.พระซอง
ร.ต.ท. กษิระ เชื้อดวงผุย ภ.จว.นครพนม สภ.พระซอง
ร.ต.ท. นที ทศวฒัน์ ภ.จว.นครพนม สภ.พระซอง
ร.ต.ท. ศราวฒิุ อภยักาวี ภ.จว.นครพนม สภ.พระซอง
ร.ต.ต. พงษ์ภทัรินทร์ ภชูะหาร ภ.จว.นครพนม สภ.พระซอง
ร.ต.ต. ฉลองชัย ชัยลาภ ภ.จว.นครพนม สภ.พระซอง
ร.ต.ต. จ านงค์ศักด์ิ ดงสูงเนิน ภ.จว.นครพนม สภ.พระซอง
ร.ต.ต. ประไพ โยวะผุย ภ.จว.นครพนม สภ.พระซอง
ด.ต. ชัชวาล ค าแหง ภ.จว.นครพนม สภ.พระซอง
จ.ส.ต. กฤษฎา สัพโส ภ.จว.นครพนม สภ.พระซอง
ส.ต.อ. ธนพร ประรุรัตน์ ภ.จว.นครพนม สภ.พระซอง
ส.ต.ต. ศรุติ ไถวฤทธิ์ ภ.จว.นครพนม สภ.พระซอง
ส.ต.ต. ภริูทัติ พทุธลา ภ.จว.นครพนม สภ.พระซอง
พ.ต.ท. เสริมเกยีรติ ชาภูพ่วง ภ.จว.นครพนม สภ.โพนสวรรค์
พ.ต.ท. วชัรินทร์ จนิายศ ภ.จว.นครพนม สภ.โพนสวรรค์
พ.ต.ต. ธรีวฒิุ ด่ังเกษี ภ.จว.นครพนม สภ.โพนสวรรค์
พ.ต.ต. ภาศ สุวรรณ์ ภ.จว.นครพนม สภ.โพนสวรรค์
ร.ต.ท. สุจริต สิงหนาท ภ.จว.นครพนม สภ.โพนสวรรค์
ร.ต.ท. รงค์ ศิริพนมกลุ ภ.จว.นครพนม สภ.โพนสวรรค์
ร.ต.ท. นพดล รัตนตรัยวงศ์ ภ.จว.นครพนม สภ.โพนสวรรค์
ร.ต.ท. วฑูิรย์ คงล่ าซ า ภ.จว.นครพนม สภ.โพนสวรรค์
ร.ต.ท. ทนงศักด์ิ อปุระจนัทร์ ภ.จว.นครพนม สภ.โพนสวรรค์
ร.ต.ท. ธนพล ป่าสนธิ์ ภ.จว.นครพนม สภ.โพนสวรรค์
ร.ต.ท. เจริญ หลวงจนิา ภ.จว.นครพนม สภ.โพนสวรรค์
ร.ต.ท. ฉตัรชัย กองพนัธ์ ภ.จว.นครพนม สภ.โพนสวรรค์
ร.ต.ท. อคัรเดช ทนุกจิ ภ.จว.นครพนม สภ.โพนสวรรค์
ร.ต.ต. สุพจน์ มณีคันโท ภ.จว.นครพนม สภ.โพนสวรรค์
ร.ต.ต. เสรี จนัทะไพร ภ.จว.นครพนม สภ.โพนสวรรค์
ร.ต.ต. วจิติร บางปา ภ.จว.นครพนม สภ.โพนสวรรค์
ร.ต.ต. สุวจัน์ แกว้กาหลง ภ.จว.นครพนม สภ.โพนสวรรค์
ด.ต. ใจเพชร แสนสอาด ภ.จว.นครพนม สภ.โพนสวรรค์
ด.ต. วนัค า มาวนั ภ.จว.นครพนม สภ.โพนสวรรค์
ด.ต. วเิชียร ฝ้ายป่าน ภ.จว.นครพนม สภ.โพนสวรรค์
ด.ต. ทรงศิลป์ จติอามาตย์ ภ.จว.นครพนม สภ.โพนสวรรค์
ด.ต. อดุร โทพล ภ.จว.นครพนม สภ.โพนสวรรค์
ด.ต. วานิช สีกดุเรือ ภ.จว.นครพนม สภ.โพนสวรรค์
ด.ต. สมสุพร ตรีเดช ภ.จว.นครพนม สภ.โพนสวรรค์
ด.ต. พษิณุ ยอแสง ภ.จว.นครพนม สภ.โพนสวรรค์



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. มาตแม่น ขาวสะอาด ภ.จว.นครพนม สภ.โพนสวรรค์
ด.ต. ครรชิต สายอรุาช ภ.จว.นครพนม สภ.โพนสวรรค์
ด.ต. สถาพร อุ่นผ่อง ภ.จว.นครพนม สภ.โพนสวรรค์
ด.ต. ศราวธุ บุโพธิ์ ภ.จว.นครพนม สภ.โพนสวรรค์
ด.ต. ยอดยิ่ง เยาวภา ภ.จว.นครพนม สภ.โพนสวรรค์
ด.ต. ชรินทร์ ขาลเรือง ภ.จว.นครพนม สภ.โพนสวรรค์
ด.ต. สนัน่ นิลพงษ์ ภ.จว.นครพนม สภ.โพนสวรรค์
ด.ต. สุระ ออ่นชมพู ภ.จว.นครพนม สภ.โพนสวรรค์
ด.ต. อนนท์ หล้าประเสริฐ ภ.จว.นครพนม สภ.โพนสวรรค์
จ.ส.ต. จนัทร์โทร ไชยสุระ ภ.จว.นครพนม สภ.โพนสวรรค์
จ.ส.ต. ณรงฤทธิ์ วงหาแทน ภ.จว.นครพนม สภ.โพนสวรรค์
จ.ส.ต. ชริรทร์ ทะไกรราช ภ.จว.นครพนม สภ.โพนสวรรค์
จ.ส.ต. ครรชิต จนัทร์หาญ ภ.จว.นครพนม สภ.โพนสวรรค์
ส.ต.อ. สุริโย วงัสุขี ภ.จว.นครพนม สภ.โพนสวรรค์
ส.ต.อ. สุบรรณ อทุรักษ์ ภ.จว.นครพนม สภ.โพนสวรรค์
ร.ต.ท.หญิง รุ่งนภา ไชยสิทธิ์ ภ.จว.นครพนม สภ.โพนสวรรค์
พ.ต.ท. ประสิทธิ์ มิรัตนไพร ภ.จว.นครพนม สภ.เมืองฯ
พ.ต.ท. ประเสริฐ ธรรมชัย ภ.จว.นครพนม สภ.เมืองฯ
พ.ต.ท. สุขสวสัด์ิ บัวอิ่น ภ.จว.นครพนม สภ.เมืองฯ
พ.ต.ท. อาทิตย์ วนสินธุ์ ภ.จว.นครพนม สภ.เมืองฯ
พ.ต.ท. โดมฤทธิ์ ศรีพณิเพราะ ภ.จว.นครพนม สภ.เมืองฯ
พ.ต.ท. แวว โพธบิุตร ภ.จว.นครพนม สภ.เมืองฯ
พ.ต.ต. พงษ์อนันต์ ชุบรัมย์ ภ.จว.นครพนม สภ.เมืองฯ
พ.ต.ต. กฤษดา สุพรรณกลู ภ.จว.นครพนม สภ.เมืองฯ
ร.ต.อ. อาทิตย์ ค ายธุา ภ.จว.นครพนม สภ.เมืองฯ
ร.ต.อ. สุวทิย์ นาเวยีง ภ.จว.นครพนม สภ.เมืองฯ
ร.ต.อ. ภคัรวรรธน์ สมบูรณ์เรศ ภ.จว.นครพนม สภ.เมืองฯ
ร.ต.อ. ธนวรรธน์ ฝ่ายศิลา ภ.จว.นครพนม สภ.เมืองฯ
ร.ต.อ. ถนอมศักด์ิ ไชยบุรมณ์ ภ.จว.นครพนม สภ.เมืองฯ
ร.ต.อ. อภเิชษฐ์ เมธธีรรมาภรณ์ ภ.จว.นครพนม สภ.เมืองฯ
ร.ต.อ. กวนิพงศ์ ด ารงดาลัยพงศ์ ภ.จว.นครพนม สภ.เมืองฯ
ร.ต.ท. ธนกฤต จรีะมงคลกลุ ภ.จว.นครพนม สภ.เมืองฯ
ร.ต.ท. วศิิษฐ์ สินธรัูตนะ ภ.จว.นครพนม สภ.เมืองฯ
ร.ต.ท. สมชาย สิงหเ์สนา ภ.จว.นครพนม สภ.เมืองฯ
ร.ต.ท. พรวทิย์ รามโกมุท ภ.จว.นครพนม สภ.เมืองฯ
ร.ต.ท. ภฏั จนัดาวรรณ์ ภ.จว.นครพนม สภ.เมืองฯ
ร.ต.ท. ศักดา ต้นจนัทน์ ภ.จว.นครพนม สภ.เมืองฯ
ร.ต.ท. บุญถม จนัทร์ฤทธิ์ ภ.จว.นครพนม สภ.เมืองฯ
ร.ต.ท. สุระชัย นครค าสิงห์ ภ.จว.นครพนม สภ.เมืองฯ
ร.ต.ท. มงคล ผลออ้ ภ.จว.นครพนม สภ.เมืองฯ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ศิริพงษ์ รังสูงเนิน ภ.จว.นครพนม สภ.เมืองฯ
ร.ต.ท. คงฤทธิ์ พลศรี ภ.จว.นครพนม สภ.เมืองฯ
ร.ต.ท. นันทชัย วสัิย ภ.จว.นครพนม สภ.เมืองฯ
ร.ต.ท. เกยีรติพทิักษ์ชัย สุภา ภ.จว.นครพนม สภ.เมืองฯ
ร.ต.ท. ธงชัย มุง่สูงเนิน ภ.จว.นครพนม สภ.เมืองฯ
ร.ต.ท. สมควร เหล่าเกดิ ภ.จว.นครพนม สภ.เมืองฯ
ร.ต.ท. ยทุธการ เครือแสง ภ.จว.นครพนม สภ.เมืองฯ
ร.ต.ท. อลงกรณ์ ภขูะมา ภ.จว.นครพนม สภ.เมืองฯ
ร.ต.ท. ชัยวฒัน์ มละสาร ภ.จว.นครพนม สภ.เมืองฯ
ร.ต.ท. พยงุ ศรีโฮง ภ.จว.นครพนม สภ.เมืองฯ
ร.ต.ท. อนันต์ ทะวาผักแวน่ ภ.จว.นครพนม สภ.เมืองฯ
ร.ต.ท. เพด็ทุล ศิริกลุ ภ.จว.นครพนม สภ.เมืองฯ
ร.ต.ท. พงษ์เทพ สาระรุกข์ ภ.จว.นครพนม สภ.เมืองฯ
ร.ต.ท. สุทิน วงศ์มณี ภ.จว.นครพนม สภ.เมืองฯ
ร.ต.ท. ธนสาร พรหมมา ภ.จว.นครพนม สภ.เมืองฯ
ร.ต.ท. ชัยยทุธ รอดเวยิง ภ.จว.นครพนม สภ.เมืองฯ
ร.ต.ท. สิทธชิัย จนัโทศิริ ภ.จว.นครพนม สภ.เมืองฯ
ร.ต.ท. ทรงกรด อปุฮาต ภ.จว.นครพนม สภ.เมืองฯ
ร.ต.ท. อคัรพงษ์ เทเวลา ภ.จว.นครพนม สภ.เมืองฯ
ร.ต.ท. นครชัย ทองโสภา ภ.จว.นครพนม สภ.เมืองฯ
ร.ต.ท. กมัปนาท อรรถวลัิย ภ.จว.นครพนม สภ.เมืองฯ
ร.ต.ท. วานิต บุตะภกัด์ิ ภ.จว.นครพนม สภ.เมืองฯ
ร.ต.ท. บรรดิษฐ์ ทองมี ภ.จว.นครพนม สภ.เมืองฯ
ร.ต.ท. เศรษฐี ศรีสมพงษ์ ภ.จว.นครพนม สภ.เมืองฯ
ร.ต.ท. ประดิษฐ์ สวา่งแกว้ ภ.จว.นครพนม สภ.เมืองฯ
ร.ต.ต. สนัน่ อมุลราช ภ.จว.นครพนม สภ.เมืองฯ
ร.ต.ต. พนูสวสัด์ิ อมฤทธิ์วาจา ภ.จว.นครพนม สภ.เมืองฯ
ร.ต.ต. วนิัย เกดิบางแขม ภ.จว.นครพนม สภ.เมืองฯ
ร.ต.ต. อมัพร พนาลิกลุ ภ.จว.นครพนม สภ.เมืองฯ
ร.ต.ต. วริะสิทธิ์ ไชยรัตน์ ภ.จว.นครพนม สภ.เมืองฯ
ร.ต.ต. ครองภพ แกว้นิล ภ.จว.นครพนม สภ.เมืองฯ
ร.ต.ต. จนัทศิลป์ สุยอย ภ.จว.นครพนม สภ.เมืองฯ
ร.ต.ต. ครรชิต วพิรรณะ ภ.จว.นครพนม สภ.เมืองฯ
ด.ต. เอกวทิย์ ศรีมุกดา ภ.จว.นครพนม สภ.เมืองฯ
ด.ต. ลิขติ เปจติตัง ภ.จว.นครพนม สภ.เมืองฯ
ด.ต. ศุภมิตร มุกดาม่วง ภ.จว.นครพนม สภ.เมืองฯ
ด.ต. ประพนัธ์ สอทา ภ.จว.นครพนม สภ.เมืองฯ
ด.ต. วนันา บัญญัติ ภ.จว.นครพนม สภ.เมืองฯ
ด.ต. อ าพล ชูศรีทอง ภ.จว.นครพนม สภ.เมืองฯ
ด.ต. ชาญชัย นพเคราะห์ ภ.จว.นครพนม สภ.เมืองฯ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สมบัติ ชาวสวน ภ.จว.นครพนม สภ.เมืองฯ
ด.ต. พทิยา ณ   อบุล ภ.จว.นครพนม สภ.เมืองฯ
ด.ต. พชรภทัร หล้าบ้านโพน ภ.จว.นครพนม สภ.เมืองฯ
ด.ต. ทศพร มูลทองสุข ภ.จว.นครพนม สภ.เมืองฯ
ด.ต. อดุร สมเสียง ภ.จว.นครพนม สภ.เมืองฯ
ด.ต. ค าแหง ป้องค าสิงห์ ภ.จว.นครพนม สภ.เมืองฯ
ด.ต. ปริญญา สมแพง ภ.จว.นครพนม สภ.เมืองฯ
ด.ต. บุณยสิทธิ์ บุญสิทธิ์ภญิญา ภ.จว.นครพนม สภ.เมืองฯ
ด.ต. อนุชา อทุมนตรี ภ.จว.นครพนม สภ.เมืองฯ
ด.ต. คมกริช นุศลศาลา ภ.จว.นครพนม สภ.เมืองฯ
ด.ต. ประเวท ชินวงศ์ ภ.จว.นครพนม สภ.เมืองฯ
ด.ต. นิรุตน์ เจริญสุข ภ.จว.นครพนม สภ.เมืองฯ
ด.ต. สกลนคร จมูศิลป์ ภ.จว.นครพนม สภ.เมืองฯ
ด.ต. ธชัชัย ยะเทียม ภ.จว.นครพนม สภ.เมืองฯ
ด.ต. นพรัตน์ ชมภรูาช ภ.จว.นครพนม สภ.เมืองฯ
ด.ต. ทองสุข น้อยชัย ภ.จว.นครพนม สภ.เมืองฯ
ด.ต. ทรงศักด์ิ นนทวงศ์ ภ.จว.นครพนม สภ.เมืองฯ
ด.ต. ธรียทุธ แกว้มณี ภ.จว.นครพนม สภ.เมืองฯ
ด.ต. วจิติร ค าสุขดี ภ.จว.นครพนม สภ.เมืองฯ
ด.ต. สุรสิน สุทธอิาจ ภ.จว.นครพนม สภ.เมืองฯ
ด.ต. พงษ์ศิริ ไชยยงค์ ภ.จว.นครพนม สภ.เมืองฯ
ด.ต. พงศธร เสนานิคม ภ.จว.นครพนม สภ.เมืองฯ
ด.ต. ประสงค์ เพช็รชัย ภ.จว.นครพนม สภ.เมืองฯ
ด.ต. ส าราญ สุวรรณศรี ภ.จว.นครพนม สภ.เมืองฯ
ด.ต. ปรีดา ศรีรวรรณ์ ภ.จว.นครพนม สภ.เมืองฯ
ด.ต. นพดล ปารีพนัธ์ ภ.จว.นครพนม สภ.เมืองฯ
ด.ต. วทิัก สุนุรัตน์ ภ.จว.นครพนม สภ.เมืองฯ
ด.ต. สมพร ทองสาร ภ.จว.นครพนม สภ.เมืองฯ
ด.ต. สามารถ กไิทย ภ.จว.นครพนม สภ.เมืองฯ
ด.ต. เสรี รอดทะพร ภ.จว.นครพนม สภ.เมืองฯ
ด.ต. พรชัย พนัทะสาร ภ.จว.นครพนม สภ.เมืองฯ
ด.ต. สิทธพิร ศรีวงษ์ ภ.จว.นครพนม สภ.เมืองฯ
ด.ต. ไสว โนนทิง ภ.จว.นครพนม สภ.เมืองฯ
ด.ต. ศาสตรวฒัน์ สินโพธิ์ ภ.จว.นครพนม สภ.เมืองฯ
ด.ต. สามารถ ศรีชาลี ภ.จว.นครพนม สภ.เมืองฯ
จ.ส.ต. ประจกัร์ สมภกัดี ภ.จว.นครพนม สภ.เมืองฯ
จ.ส.ต. พษิณุ ทาระวฒัน์ ภ.จว.นครพนม สภ.เมืองฯ
จ.ส.ต. สุชาติ แกว้สังข์ ภ.จว.นครพนม สภ.เมืองฯ
จ.ส.ต. บุญสนอง ดีปราสัย ภ.จว.นครพนม สภ.เมืองฯ
จ.ส.ต. เทวญั กมุลา ภ.จว.นครพนม สภ.เมืองฯ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.อ. กฤษพชั นันตะเวช ภ.จว.นครพนม สภ.เมืองฯ
ส.ต.อ. ธรีภทัร ใจซ่ือ ภ.จว.นครพนม สภ.เมืองฯ
ส.ต.อ. สมศักด์ิ แสนธนู ภ.จว.นครพนม สภ.เมืองฯ
ส.ต.อ. กวนิวชัร์ เกษมโรจนสถติย์ ภ.จว.นครพนม สภ.เมืองฯ
ส.ต.อ. วริะพล วะมะพทุธา ภ.จว.นครพนม สภ.เมืองฯ
ร.ต.ท. พเิชษฐ์ คณานันท์ ภ.จว.นครพนม สภ.เรณูนคร
ร.ต.ท. ส าราญ วลิาพนัธ์ ภ.จว.นครพนม สภ.เรณูนคร
ร.ต.ท. ไชบัญชา วงัคะฮาต ภ.จว.นครพนม สภ.เรณูนคร
ร.ต.ท. พทิักษ์ ธรุานุช ภ.จว.นครพนม สภ.เรณูนคร
ร.ต.ท. มาน้อม พลเล็ก ภ.จว.นครพนม สภ.เรณูนคร
ร.ต.ท. ชัยศิลป์ รัตนวงษา ภ.จว.นครพนม สภ.เรณูนคร
ร.ต.ท. แสวง กองเกดิ ภ.จว.นครพนม สภ.เรณูนคร
ร.ต.ท. ชม ชูรัตน์ ภ.จว.นครพนม สภ.เรณูนคร
ร.ต.ต. สมบูรณ์ อดุใจ ภ.จว.นครพนม สภ.เรณูนคร
ร.ต.ต. ชยตุ ดวงสอนยา ภ.จว.นครพนม สภ.เรณูนคร
ร.ต.ต. สมเกยีรติ แฉง่กอง ภ.จว.นครพนม สภ.เรณูนคร
ร.ต.ต. วสัณห ์ เวชรังษีณ ระนอง  ภ.จว.นครพนม สภ.เรณูนคร
ร.ต.ต. ประเสริฐ พึง่เสือ ภ.จว.นครพนม สภ.เรณูนคร
ด.ต. ธณัวชิย์ สาริโก ภ.จว.นครพนม สภ.เรณูนคร
ด.ต. ยทุธนา นันทสุธา ภ.จว.นครพนม สภ.เรณูนคร
ด.ต. พงศธร สมสวสัด์ิ ภ.จว.นครพนม สภ.เรณูนคร
ด.ต. ชัยชนะ รังกล่ิน ภ.จว.นครพนม สภ.เรณูนคร
ด.ต. ประถม ศรีสง่า ภ.จว.นครพนม สภ.เรณูนคร
ด.ต. ธรณินทร์ โคตรพรม ภ.จว.นครพนม สภ.เรณูนคร
ด.ต. กมล ภดิูนดาน ภ.จว.นครพนม สภ.เรณูนคร
ด.ต. วสุิทธิ์ ธรุาวรรณ ภ.จว.นครพนม สภ.เรณูนคร
ด.ต. ปัญญาชัย สมภาร ภ.จว.นครพนม สภ.เรณูนคร
ด.ต. โบ้ แสงกระจา่ง ภ.จว.นครพนม สภ.เรณูนคร
ด.ต. ณรงค์ วงค์เทวราช ภ.จว.นครพนม สภ.เรณูนคร
ด.ต. สมศักด์ิ ศรีสุข ภ.จว.นครพนม สภ.เรณูนคร
ด.ต. ไชยา ชาชัย ภ.จว.นครพนม สภ.เรณูนคร
ด.ต. อนุชิต ใจช่วง ภ.จว.นครพนม สภ.เรณูนคร
ด.ต. ส าราญ พศิงาม ภ.จว.นครพนม สภ.เรณูนคร
ด.ต. นราวธุ ตะมิน ภ.จว.นครพนม สภ.เรณูนคร
ด.ต. สุรทิน ไสวารี ภ.จว.นครพนม สภ.เรณูนคร
ด.ต. นพรัตน์ จนัทะพนัธ์ ภ.จว.นครพนม สภ.เรณูนคร
ด.ต. สุพจน์ ยิ่งแสวงดี ภ.จว.นครพนม สภ.เรณูนคร
ด.ต. กมนทัต บุญไทย ภ.จว.นครพนม สภ.เรณูนคร
ด.ต. สิทธชิัย หลวงกลาง ภ.จว.นครพนม สภ.เรณูนคร
ด.ต. ธวชัชัย ชัยมาตย์ ภ.จว.นครพนม สภ.เรณูนคร



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ธวชัชัย กอ้นแพง ภ.จว.นครพนม สภ.เรณูนคร
ส.ต.ต. กฤษณะ สิทธหิาโคตร ภ.จว.นครพนม สภ.เรณูนคร
ส.ต.ต. ทัศนัย บุตรสมาน ภ.จว.นครพนม สภ.เรณูนคร
ด.ต.หญิง วริะนุช เหีย่มี ภ.จว.นครพนม สภ.เรณูนคร
ด.ต.หญิง สุนิดา โคตรพรม ภ.จว.นครพนม สภ.เรณูนคร
พ.ต.ท. สมภพ แกว้รุณค า ภ.จว.นครพนม สภ.เรณูนคร
พ.ต.ท.หญิง  รัตติยา เขยีวมณีรัตน์ ภ.จว.นครพนม สภ.เรณูนคร
ร.ต.ท. รินทร์ทอง แสนรังค์ ภ.จว.นครพนม สภ.เรณูนคร
ร.ต.ท.หญิง ณัฐวดี เดชทวี ภ.จว.นครพนม สภ.เรณูนคร
พ.ต.ท. ธชัชัย ใยศิริกลุ ภ.จว.นครพนม สภ.วงัยาง
พ.ต.ท. เทวนิทร์ วโิรพรหม ภ.จว.นครพนม สภ.วงัยาง
พ.ต.ท. วโิรจน์ แกล้วกสิกรรม ภ.จว.นครพนม สภ.วงัยาง
พ.ต.ท. นิรุช จนัทร์เพง็ ภ.จว.นครพนม สภ.วงัยาง
พ.ต.ต. ยงยทุธ ผิวพรรณ์ ภ.จว.นครพนม สภ.วงัยาง
พ.ต.ต. เจษฎา วอ่งไว ภ.จว.นครพนม สภ.วงัยาง
ร.ต.ท. ไพบูลย์ สายเนตร ภ.จว.นครพนม สภ.วงัยาง
ร.ต.ท. เศกสรรค์ ขนัโยธา ภ.จว.นครพนม สภ.วงัยาง
ร.ต.ท. แดนสง่า พอ่ไชย ภ.จว.นครพนม สภ.วงัยาง
ร.ต.ท. ธงชัย ไชยนัด ภ.จว.นครพนม สภ.วงัยาง
ร.ต.ท. พทิักษ์ สุขประสาร ภ.จว.นครพนม สภ.วงัยาง
ร.ต.ต. ธนัยา สังฆมณี ภ.จว.นครพนม สภ.วงัยาง
ร.ต.ต. สุทัศน์ จ าปาบุญ ภ.จว.นครพนม สภ.วงัยาง
ด.ต. วฒิุชัย กาพล ภ.จว.นครพนม สภ.วงัยาง
ด.ต. ชุมพล วเิท่ห์ ภ.จว.นครพนม สภ.วงัยาง
ด.ต. รุ่งทวี เนินสนิท ภ.จว.นครพนม สภ.วงัยาง
ด.ต. ประสาสน์ เมืองโคตร ภ.จว.นครพนม สภ.วงัยาง
จ.ส.ต. ชวลัวทิย์ เติมรัมย์ ภ.จว.นครพนม สภ.วงัยาง
ส.ต.อ. พรศักด์ิ      เมืองวงั ภ.จว.นครพนม สภ.วงัยาง
ส.ต.อ. อนุชา เกาะพนม ภ.จว.นครพนม สภ.วงัยาง
ส.ต.อ. กฤษฏา ชาเหลา ภ.จว.นครพนม สภ.วงัยาง
ส.ต.อ. ธเนศวร ภวูชิัย ภ.จว.นครพนม สภ.วงัยาง
พ.ต.อ. โชคชัย อนิทะนิน ภ.จว.นครพนม สภ.ศรีสงคราม
พ.ต.ท. จรัส โภคาแสง ภ.จว.นครพนม สภ.ศรีสงคราม
พ.ต.ท. กติติ มะโนรา ภ.จว.นครพนม สภ.ศรีสงคราม
พ.ต.ท. วศิน พมิพะวงษ์ ภ.จว.นครพนม สภ.ศรีสงคราม
พ.ต.ต. เพช็ร กจิพฤกษ์ ภ.จว.นครพนม สภ.ศรีสงคราม
ร.ต.อ. พรีวชิญ์ อทุัยแสน ภ.จว.นครพนม สภ.ศรีสงคราม
ร.ต.ท. บรรจง นาหมืน่หงษ์ ภ.จว.นครพนม สภ.ศรีสงคราม
ร.ต.ท. วชิากร ศรีสุจนัทร์ ภ.จว.นครพนม สภ.ศรีสงคราม
ร.ต.ท. สุบรรณ ตักโพธิ์ ภ.จว.นครพนม สภ.ศรีสงคราม



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. กลูรัตน์ บุญยนื ภ.จว.นครพนม สภ.ศรีสงคราม
ร.ต.ท. สมพงษ์ หรเพลิด ภ.จว.นครพนม สภ.ศรีสงคราม
ร.ต.ท. อนันต์ จนัทะวงค์ ภ.จว.นครพนม สภ.ศรีสงคราม
ร.ต.ท. สุริยา มงคลเคหา ภ.จว.นครพนม สภ.ศรีสงคราม
ร.ต.ท. พงษ์ศักด์ิ บุญถา่น ภ.จว.นครพนม สภ.ศรีสงคราม
ร.ต.ท. องอาจ สุทธเิสง่ียม ภ.จว.นครพนม สภ.ศรีสงคราม
ร.ต.ท. เจริญ บริเอก ภ.จว.นครพนม สภ.ศรีสงคราม
ร.ต.ท. สง่า สุวรรณเลิศ ภ.จว.นครพนม สภ.ศรีสงคราม
ร.ต.ท. พรชัย ดลรัศมี ภ.จว.นครพนม สภ.ศรีสงคราม
ร.ต.ท. ประมวล พฤกษชาติ ภ.จว.นครพนม สภ.ศรีสงคราม
ร.ต.ต. วชิัย ทองดี ภ.จว.นครพนม สภ.ศรีสงคราม
ร.ต.ต. กติติศักด์ิ รัตนพรมรินทร์ ภ.จว.นครพนม สภ.ศรีสงคราม
ร.ต.ต. บุญเกดิ ศาลาแดง ภ.จว.นครพนม สภ.ศรีสงคราม
ร.ต.ต. รัศมี ใบภกัดี ภ.จว.นครพนม สภ.ศรีสงคราม
ร.ต.ต. สมเกยีรติ วงศ์ค าจนัทร์ ภ.จว.นครพนม สภ.ศรีสงคราม
ร.ต.ต. โสภณ ชินรัตน์ ภ.จว.นครพนม สภ.ศรีสงคราม
ด.ต. วทิยา กลัยาลัง ภ.จว.นครพนม สภ.ศรีสงคราม
ด.ต. เกยีรติศักด์ิ สีละสัมปันโน ภ.จว.นครพนม สภ.ศรีสงคราม
ด.ต. พรีะยทุธ ขนานวธุ ภ.จว.นครพนม สภ.ศรีสงคราม
ด.ต. วฒุนันท์ ตรีเศียร ภ.จว.นครพนม สภ.ศรีสงคราม
ด.ต. มลเทียร อดุารักษ์ ภ.จว.นครพนม สภ.ศรีสงคราม
ด.ต. ศุภชัย ธสิาคร ภ.จว.นครพนม สภ.ศรีสงคราม
ด.ต. บุรินทร์ บัวบุญ ภ.จว.นครพนม สภ.ศรีสงคราม
ด.ต. สุทธิ จนัทะนันท์ ภ.จว.นครพนม สภ.ศรีสงคราม
ด.ต. เอนก จนัทะขนิ ภ.จว.นครพนม สภ.ศรีสงคราม
ด.ต. สมพร ศรีเมืองช้าง ภ.จว.นครพนม สภ.ศรีสงคราม
ด.ต. เกษมศักด์ิ แกว้พรม ภ.จว.นครพนม สภ.ศรีสงคราม
ด.ต. เสกสรรค์ ซ่ือตรง ภ.จว.นครพนม สภ.ศรีสงคราม
ด.ต. ปรีดา สีลุน ภ.จว.นครพนม สภ.ศรีสงคราม
ด.ต. ประดุง พรหมทา ภ.จว.นครพนม สภ.ศรีสงคราม
ด.ต. เสกสรรค์ มูลตรีภกัด์ิ ภ.จว.นครพนม สภ.ศรีสงคราม
ด.ต. สมเกยีรติ ขอลาศรี ภ.จว.นครพนม สภ.ศรีสงคราม
ด.ต. เสกสรรค์ ตรีเศียร ภ.จว.นครพนม สภ.ศรีสงคราม
ด.ต. ยทุธนา เหง้าโอสา ภ.จว.นครพนม สภ.ศรีสงคราม
ด.ต. เกรียงศักด์ิ ไชยมงค์ ภ.จว.นครพนม สภ.ศรีสงคราม
จ.ส.ต. สุริยา พลมณี ภ.จว.นครพนม สภ.ศรีสงคราม
จ.ส.ต. จรีศักด์ิ เจก็นอก ภ.จว.นครพนม สภ.ศรีสงคราม
จ.ส.ต. ไมตรี วงศ์ศรีชา ภ.จว.นครพนม สภ.ศรีสงคราม
จ.ส.ต. เจตณรงค์ ธงหาร ภ.จว.นครพนม สภ.ศรีสงคราม
จ.ส.ต. อนุลักษณ์ สิงหาโชติ ภ.จว.นครพนม สภ.ศรีสงคราม



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง จ.ส.ต. อ านาจ วรคง ภ.จว.นครพนม สภ.ศรีสงคราม
พ.ต.ท.หญิง วราภรณ์ ยกบัตร ภ.จว.นครพนม สภ.ศรีสงคราม
ร.ต.ท.หญิง จริะนันท์ พมิพะสอน ภ.จว.นครพนม สภ.ศรีสงคราม
พ.ต.ท. มนตรี ฉมิพาลี ภ.จว.นครพนม สภ.หนองบ่อ
พ.ต.ต. ชาตรี แกว้เบ้า ภ.จว.นครพนม สภ.หนองบ่อ
ร.ต.ท. สุพจน์ ลาดบาศรี ภ.จว.นครพนม สภ.หนองบ่อ
ร.ต.ท. สมจติ แดงอาจ ภ.จว.นครพนม สภ.หนองบ่อ
ร.ต.ท. ธวชัชัย อนิาลา ภ.จว.นครพนม สภ.หนองบ่อ
ร.ต.ท. พนัธท์ิพย์ ภกูิ่งเดือน ภ.จว.นครพนม สภ.หนองบ่อ
ร.ต.ท. ประยงุ แสนกาษา ภ.จว.นครพนม สภ.หนองบ่อ
ร.ต.ท. ณัฐพงษ์ อาจวชิัย ภ.จว.นครพนม สภ.หนองบ่อ
ร.ต.ท. สมดี บุตะภกัด์ิ ภ.จว.นครพนม สภ.หนองบ่อ
ร.ต.ท. ประจวบ บุญเหาะ ภ.จว.นครพนม สภ.หนองบ่อ
ร.ต.ท. สมาน ภพูวก ภ.จว.นครพนม สภ.หนองบ่อ
ร.ต.ท. วชิัย มีมาก ภ.จว.นครพนม สภ.หนองบ่อ
ร.ต.ต. ไกรสุริยนต์ นาชัยเพิม่ ภ.จว.นครพนม สภ.หนองบ่อ
ร.ต.ต. ประทีป สุนันต๊ะ ภ.จว.นครพนม สภ.หนองบ่อ
ด.ต. สมัย สกลุวงค์ ภ.จว.นครพนม สภ.หนองบ่อ
ด.ต. เกรียงศักด์ิ สารุณา ภ.จว.นครพนม สภ.หนองบ่อ
ด.ต. สัญญา ตันภกัดี ภ.จว.นครพนม สภ.หนองบ่อ
ด.ต. เทริดศักด์ิ ฮ่มป่า ภ.จว.นครพนม สภ.หนองบ่อ
ด.ต. สุวฒัน์ วรบุตร ภ.จว.นครพนม สภ.หนองบ่อ
ด.ต. บุญธรรม นนท์ค าวงค์ ภ.จว.นครพนม สภ.หนองบ่อ
ด.ต. ปฏพิล เลิศสงคราม ภ.จว.นครพนม สภ.หนองบ่อ
ด.ต. ศักด์ิวมิล แสนพนัธ์ ภ.จว.นครพนม สภ.หนองบ่อ
ด.ต. ณัฐวตัร ค าเพชรดี ภ.จว.นครพนม สภ.หนองบ่อ
ด.ต. สันติ ศรีนา ภ.จว.นครพนม สภ.หนองบ่อ
ด.ต. ฌานิน ค าชมภู ภ.จว.นครพนม สภ.หนองบ่อ
ด.ต. เสกสรร สวสัด์ิปรุ ภ.จว.นครพนม สภ.หนองบ่อ
พ.ต.ท. เสฎฐวฒิุ รอดจนัทร์ ภ.จว.นครพนม สภ.หนองฮี
พ.ต.ท. สมาน ค าตัน ภ.จว.นครพนม สภ.หนองฮี
พ.ต.ท. บัญชา แพรสีนวล ภ.จว.นครพนม สภ.หนองฮี
พ.ต.ท. อนุชา ชาวไธสง ภ.จว.นครพนม สภ.หนองฮี
ร.ต.ท. พทิูล เนือ่งชมภู ภ.จว.นครพนม สภ.หนองฮี
ร.ต.ท. สุรศักด์ิ หลาบภา ภ.จว.นครพนม สภ.หนองฮี
ร.ต.ท. วรีะศักด์ิ กองพอด ภ.จว.นครพนม สภ.หนองฮี
ร.ต.ท. เสวย ชัยภเิดช ภ.จว.นครพนม สภ.หนองฮี
ร.ต.ต. อดุม พะยอม ภ.จว.นครพนม สภ.หนองฮี
ร.ต.ต. บรรลุ อปัมะโท ภ.จว.นครพนม สภ.หนองฮี
ร.ต.ต. สิงหท์อง บุญยิ่ง ภ.จว.นครพนม สภ.หนองฮี



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. พรพทั นาคพึง่ ภ.จว.นครพนม สภ.หนองฮี
ร.ต.ต. พนมไพร ถาวงษ์กลาง ภ.จว.นครพนม สภ.หนองฮี
ร.ต.ต. เสถยีร จนัทร์พวง ภ.จว.นครพนม สภ.หนองฮี
ร.ต.ต. พจน์ บุตรสามาลี ภ.จว.นครพนม สภ.หนองฮี
ร.ต.ต. อาทิตย์ ค าจนัทร์ดี ภ.จว.นครพนม สภ.หนองฮี
ร.ต.ต. รณชัย สาลีเพง็ ภ.จว.นครพนม สภ.หนองฮี
ร.ต.ต. อนวชั ใจทอง ภ.จว.นครพนม สภ.หนองฮี
ร.ต.ต. จริะศักด์ิ วรรณจกัร์ ภ.จว.นครพนม สภ.หนองฮี
ด.ต. สวสัด์ิ เทพประเสริฐ ภ.จว.นครพนม สภ.หนองฮี
ด.ต. ถนัดกจิ โพธติะนัง ภ.จว.นครพนม สภ.หนองฮี
ด.ต. สุทัศน์ เรณูร่วง ภ.จว.นครพนม สภ.หนองฮี
ด.ต. เกษม ใจเทีย่ง ภ.จว.นครพนม สภ.หนองฮี
ด.ต. พลูชัย หมูแพง ภ.จว.นครพนม สภ.หนองฮี
จ.ส.ต. ธนัท ศรีล าไพ ภ.จว.นครพนม สภ.หนองฮี
ส.ต.อ. ศราวธุ ธ.น.โพธิ์ ภ.จว.นครพนม สภ.หนองฮี
ส.ต.อ. บริพตัร ปัดแพง ภ.จว.นครพนม สภ.หนองฮี
พ.ต.อ. รัตนทัต ศรีพล ภ.จว.นครพนม สภ.หลักศิลา
พ.ต.ท. สมบัติ ศรีปน ภ.จว.นครพนม สภ.หลักศิลา
พ.ต.ท. ทวี เกาะกิ่ง ภ.จว.นครพนม สภ.หลักศิลา
พ.ต.ท. ชัยยง จนัทรธโยธา ภ.จว.นครพนม สภ.หลักศิลา
พ.ต.ท. สมพร ไวแสน ภ.จว.นครพนม สภ.หลักศิลา
พ.ต.ต. พติรพบิูล มาตยน์อก ภ.จว.นครพนม สภ.หลักศิลา
พ.ต.ต. กอ้งภพ สนิทนวล ภ.จว.นครพนม สภ.หลักศิลา
ร.ต.ท. ส าอางค์ นาคเอี่ยม ภ.จว.นครพนม สภ.หลักศิลา
ร.ต.ท. ประถมัภ์ จติรโคตร ภ.จว.นครพนม สภ.หลักศิลา
ร.ต.ท. อมัรินทร์ ประเมินชัย ภ.จว.นครพนม สภ.หลักศิลา
ร.ต.ท. คมศักด์ิ ศรีจนัทร์ ภ.จว.นครพนม สภ.หลักศิลา
ร.ต.ท. ชัยยทุธ กาญจนศร ภ.จว.นครพนม สภ.หลักศิลา
ร.ต.ท. สุเมธ ศรีหาวงษ์ ภ.จว.นครพนม สภ.หลักศิลา
ร.ต.ท. ธนูศักด์ิ ถติยอ์ าไพ ภ.จว.นครพนม สภ.หลักศิลา
ร.ต.ท. โกวทิย์ โคตรมูล ภ.จว.นครพนม สภ.หลักศิลา
ร.ต.ท. พฒันพงศ์ สมเนตร ภ.จว.นครพนม สภ.หลักศิลา
ร.ต.ท. สรวชิญ์ ปวงรัตน์ ภ.จว.นครพนม สภ.หลักศิลา
ร.ต.ท. สมหวงั สิงหเ์สนา ภ.จว.นครพนม สภ.หลักศิลา
ร.ต.ท. วรีะ จอมสมสระ ภ.จว.นครพนม สภ.หลักศิลา
ร.ต.ต. เพชรวชิัย จนัทะคาม ภ.จว.นครพนม สภ.หลักศิลา
ร.ต.ต. วชิัย วงศ์ธนะบูรณ์ ภ.จว.นครพนม สภ.หลักศิลา
ร.ต.ต. สายชล ศักด์ิสุภาพ ภ.จว.นครพนม สภ.หลักศิลา
ด.ต. สังวาร การคาน ภ.จว.นครพนม สภ.หลักศิลา
ด.ต. พเิชษฐ อทุชัยยา ภ.จว.นครพนม สภ.หลักศิลา



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. นิเวศน์ ศิริเกตุ ภ.จว.นครพนม สภ.หลักศิลา
ด.ต. เจริญฤทธิ์  มุลเมือง ภ.จว.นครพนม สภ.หลักศิลา
ด.ต. สงัด ชัยอาจ ภ.จว.นครพนม สภ.หลักศิลา
ด.ต. บุญพร้อม อนุ ภ.จว.นครพนม สภ.หลักศิลา
ด.ต. เดโช ทัพขวา ภ.จว.นครพนม สภ.หลักศิลา
ด.ต. ครรชิต เหล่ือมเภา ภ.จว.นครพนม สภ.หลักศิลา
ด.ต. มิตรฉา      ส าราญวงษ์ ภ.จว.นครพนม สภ.หลักศิลา
ด.ต. อนุวฒัน์  พฒัน์ธวงศ์ไชย ภ.จว.นครพนม สภ.หลักศิลา
ด.ต. สุรพงษ์ พรหมจรรย์ ภ.จว.นครพนม สภ.หลักศิลา
ด.ต. วรีะพงษ์ ศรีปัญญา ภ.จว.นครพนม สภ.หลักศิลา
ด.ต. ประทักษ์ เขตนคร ภ.จว.นครพนม สภ.หลักศิลา
ด.ต. ธชัปชา กฤตภทัร์ชูลาภ ภ.จว.นครพนม สภ.หลักศิลา
จ.ส.ต. ศิวดล ก าลังสันต์ ภ.จว.นครพนม สภ.หลักศิลา
ส.ต.ต. สมบัติ รูปเร่ียม ภ.จว.นครพนม สภ.หลักศิลา
ส.ต.ต. อรรถพล แกว้สียา ภ.จว.นครพนม สภ.หลักศิลา
ส.ต.ต. ภานุวฒัน์ วอ่งไว ภ.จว.นครพนม สภ.หลักศิลา
พ.ต.อ. ภณกช หรรษา ภ.จว.มุกดาหาร กก.สืบสวน 
พ.ต.ท. นาม พานิชนอก ภ.จว.มุกดาหาร กก.สืบสวน 
พ.ต.ท. ศักด์ิดา นาคประสิทธิ์ ภ.จว.มุกดาหาร กก.สืบสวน 
พ.ต.ต. ศรีสยาม วอ่งไว ภ.จว.มุกดาหาร กก.สืบสวน 
ร.ต.อ. อกุฤษฎ์ สังฆะมณี ภ.จว.มุกดาหาร กก.สืบสวน 
ร.ต.อ. วฒิุชัย บุตรสาร ภ.จว.มุกดาหาร กก.สืบสวน 
ร.ต.อ. เจษฎากร ไชยศรีหา ภ.จว.มุกดาหาร กก.สืบสวน 
ร.ต.ท. เผด็จชัย พุม่จ าเนียร ภ.จว.มุกดาหาร กก.สืบสวน 
ร.ต.ท. วรีะศักด์ิ มัน่ธมัมา ภ.จว.มุกดาหาร กก.สืบสวน 
ร.ต.ท. สะอาด แจม่โนนคูณ ภ.จว.มุกดาหาร กก.สืบสวน 
ร.ต.ท. เพิม่พนูพร เขม็พรหยบิ ภ.จว.มุกดาหาร กก.สืบสวน 
ร.ต.ท. สนิท ภกัด์ิวรรณสิทธิ์ ภ.จว.มุกดาหาร กก.สืบสวน 
ร.ต.ท. สมบูรณ์ศักด์ิ ผัดไชย ภ.จว.มุกดาหาร กก.สืบสวน 
ร.ต.ท. กติติภพ ซ่อมจนัทึก ภ.จว.มุกดาหาร กก.สืบสวน 
ร.ต.ท. โสรัส จงกลณี ภ.จว.มุกดาหาร กก.สืบสวน 
ร.ต.ท. ทิพยอ์กัษร นิลเขต ภ.จว.มุกดาหาร กก.สืบสวน 
ร.ต.ท. มนตรี ใจดี ภ.จว.มุกดาหาร กก.สืบสวน 
ร.ต.ท. ภฏั จนัดาวรรณ์ ภ.จว.มุกดาหาร กก.สืบสวน 
ร.ต.ท. สุนธร วชิาผง ภ.จว.มุกดาหาร กก.สืบสวน 
ร.ต.ท. วชิิต บุตรธจิกัร ภ.จว.มุกดาหาร กก.สืบสวน 
ร.ต.ท. ธ ารงสวสัด์ิ ต้ังด ารงวฒัน์ ภ.จว.มุกดาหาร กก.สืบสวน 
ร.ต.ท. สุรศักด์ิ ศิริมา ภ.จว.มุกดาหาร กก.สืบสวน 
ร.ต.ท. สิงหณ์พร ผิวข า ภ.จว.มุกดาหาร กก.สืบสวน 
ร.ต.ต. จริวฒัน์ ผ่องแผ้ว ภ.จว.มุกดาหาร กก.สืบสวน 



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. ประมูล สลางสิงห์ ภ.จว.มุกดาหาร กก.สืบสวน 
ด.ต. วจิยั ล าพทุธา ภ.จว.มุกดาหาร กก.สืบสวน 
ด.ต. ด าเกงิ สุขะวฒันกลุ ภ.จว.มุกดาหาร กก.สืบสวน 
ด.ต. ทองค า ศรีแนน ภ.จว.มุกดาหาร กก.สืบสวน 
ด.ต. ผไท ศรีประเสริฐ ภ.จว.มุกดาหาร กก.สืบสวน 
ด.ต. สมนึก กหุลาบโชติ ภ.จว.มุกดาหาร กก.สืบสวน 
ด.ต. วศิวะ บูรวงค์ ภ.จว.มุกดาหาร กก.สืบสวน 
ด.ต. อภวิฒัน์ เสียงล้ า ภ.จว.มุกดาหาร กก.สืบสวน 
ด.ต. จมุพล เวยีงแกว้ ภ.จว.มุกดาหาร กก.สืบสวน 
ด.ต. สุรสิทธิ์ ค าหาญ ภ.จว.มุกดาหาร กก.สืบสวน 
ด.ต. ประสิทธิ์ ใจเอื้อ ภ.จว.มุกดาหาร กก.สืบสวน 
ด.ต. รุ่งโรจน์ วอ่งไว ภ.จว.มุกดาหาร กก.สืบสวน 
ด.ต. อดุลย์ ธงศรี ภ.จว.มุกดาหาร กก.สืบสวน 
ด.ต. ประเพญ็ศักด์ิ ไชยขนัธุ์ ภ.จว.มุกดาหาร กก.สืบสวน 
ด.ต. นิวฒัน์ จนัทร์วงศ์ ภ.จว.มุกดาหาร กก.สืบสวน 
ด.ต. สุรชัย ศรีลือชา ภ.จว.มุกดาหาร กก.สืบสวน 
ด.ต. ต้ังมัน่คง กจิด ารงศักด์ิสรี ภ.จว.มุกดาหาร กก.สืบสวน 
จ.ส.ต. อนิรุทธเ์ทวา ชูบุญ ภ.จว.มุกดาหาร กก.สืบสวน 
จ.ส.ต. พบชัย โพธิ์ชา ภ.จว.มุกดาหาร กก.สืบสวน 
จ.ส.ต. วถิี ธรรมแกว้ ภ.จว.มุกดาหาร กก.สืบสวน 
จ.ส.ต. อดิศักด์ิ ค าศรี ภ.จว.มุกดาหาร กก.สืบสวน 
จ.ส.ต. สุพร โพติยะ ภ.จว.มุกดาหาร กก.สืบสวน 
จ.ส.ต. ยศบดินทร์ ทองโสม ภ.จว.มุกดาหาร กก.สืบสวน 
จ.ส.ต. สมคิด ผิวทอง ภ.จว.มุกดาหาร กก.สืบสวน 
ส.ต.อ. สมยศ จนัทร์วงศ์ ภ.จว.มุกดาหาร กก.สืบสวน 
ด.ต.หญิง เบ็ญจวรรณ์ โภคสวสัด์ิ ภ.จว.มุกดาหาร กก.สืบสวน 
พ.ต.ท. อาทิตย์ แสนวงั ภ.จว.มุกดาหาร สภ.กกตูม
พ.ต.ท. นิรันดร  เขตเจริญ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.กกตูม
ร.ต.อ. สมบูรณ์ สีทาเลิศ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.กกตูม
ร.ต.ท. บรรจง ชลชี ภ.จว.มุกดาหาร สภ.กกตูม
ร.ต.ท. ส าเริง  แสนโคตร ภ.จว.มุกดาหาร สภ.กกตูม
ร.ต.ท. ปัญญา  แน่นอดุร ภ.จว.มุกดาหาร สภ.กกตูม
ร.ต.ท. อ าพล ทองฤทธิ์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.กกตูม
ร.ต.ท. ยรรยง ยนัตะบุศย์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.กกตูม
ร.ต.ท. ฟืน้ ฮาดดา ภ.จว.มุกดาหาร สภ.กกตูม
ร.ต.ต. สุเทพ ยบุลพนัธ์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.กกตูม
ด.ต. วชิิต  วรสาร ภ.จว.มุกดาหาร สภ.กกตูม
ด.ต. กติติเดช  วชิาสาร ภ.จว.มุกดาหาร สภ.กกตูม
ด.ต. วชิัย  เหล่าด้ิม ภ.จว.มุกดาหาร สภ.กกตูม
ด.ต. วชัระพงษ์  ทิพยสิ์งห์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.กกตูม



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สราวธุ ทองภู ภ.จว.มุกดาหาร สภ.กกตูม
ส.ต.ต. นรากร  มูลศรีนวล ภ.จว.มุกดาหาร สภ.กกตูม
พ.ต.อ. จตุรงค์ เปรมศิริ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ค าชะอี
พ.ต.ท. เกษา ตันสมรส ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ค าชะอี
พ.ต.ท. พฒันา คาดพนัโน ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ค าชะอี
พ.ต.ท. ธงชัย พาภกัดี ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ค าชะอี
พ.ต.ท. ชัย ร่มธรรมไทร ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ค าชะอี
พ.ต.ท. ช านิ เมินขนุทด ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ค าชะอี
พ.ต.ท. สุพฒัน์ กองศรี ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ค าชะอี
พ.ต.ต. ประชา มูลสาร ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ค าชะอี
ร.ต.อ. พงษ์สักก์ หงษ์เวยีง ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ค าชะอี
ร.ต.ท. วฒันา ชินหงษ์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ค าชะอี
ร.ต.ท. ศุภกฤต อฐันาค ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ค าชะอี
ร.ต.ท. จริวฒิุ  เทพบ ารุง ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ค าชะอี
ร.ต.ท. เอกพงษ์ จ าปา ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ค าชะอี
ร.ต.ท. วเิชียร ดวงขนัธ์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ค าชะอี
ร.ต.ท. วสันต์ิ เศรษฐนันท์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ค าชะอี
ร.ต.ท. พฒันา พนมแกน่ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ค าชะอี
ร.ต.ท. ฤติ นาปทุม ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ค าชะอี
ร.ต.ท. รัชพงษ์ คามนีย์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ค าชะอี
ร.ต.ท. ปรัชญา ลครไทย ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ค าชะอี
ร.ต.ท. สมพงษ์ เสียงล้ า ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ค าชะอี
ร.ต.ท. พภิพ แป๊ะพานิชย์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ค าชะอี
ร.ต.ท. สถติ สอนภริมย์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ค าชะอี
ร.ต.ท. สมศักด์ิ ศรีจนัทร์กาศ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ค าชะอี
ร.ต.ต. กอ่ วงษ์พล ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ค าชะอี
ร.ต.ต. สอน อาจหาญ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ค าชะอี
ร.ต.ต. พงษ์ศักด์ิ ยนืยั่ง ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ค าชะอี
ร.ต.ต. จ าเริญ ศรีบุรมย์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ค าชะอี
ร.ต.ต. ไพรัช สุวรรณไตรย์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ค าชะอี
ร.ต.ต. สมควร ทันแกว้ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ค าชะอี
ด.ต. ไชยา เหนือพนัธุ์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ค าชะอี
ด.ต. กญุชร บรรจง ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ค าชะอี
ด.ต. จนัทร์ฉาย ทองเจริญ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ค าชะอี
ด.ต. บุญธรรม เทพวงษา ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ค าชะอี
ด.ต. บัญชา วงัคะฮาต ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ค าชะอี
ด.ต. วรกร ลุนหล้า ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ค าชะอี
ด.ต. จติรกลู บรรจง ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ค าชะอี
ด.ต. วรัิช ธารีเธยีร ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ค าชะอี
ด.ต. โชคสุนทร ลาโภทองรุ่งเจริญ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ค าชะอี



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. วรีชัย กลางประพนัธ์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ค าชะอี
ด.ต. พทิยา ชาติไชยภมูิ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ค าชะอี
ด.ต. เชิดพงษ์ กลางประพนัธ์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ค าชะอี
ด.ต. พรชัย แกว้ร่องค า ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ค าชะอี
ด.ต. นพดล นิลเนตร ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ค าชะอี
ด.ต. สุนทร วาลุกา ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ค าชะอี
ด.ต. กติติภณ บุดดีเหมือน ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ค าชะอี
ด.ต. ปัญญา วชิัยโย ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ค าชะอี
ด.ต. รณชิต พงษ์พรม ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ค าชะอี
ด.ต. วทิยา เสียงล้ า ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ค าชะอี
ด.ต. ปุณรัตน์ ภกัดีแพง ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ค าชะอี
ด.ต. จาตุรัตน์ รัชอนิทร์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ค าชะอี
ด.ต. จกัรกฤษ เชื้อสาวะถี ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ค าชะอี
ด.ต. พรีาพล พลเยี่ยม ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ค าชะอี
ด.ต. ถาวร พนัธโ์กฎิ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ค าชะอี
จ.ส.ต. อดิศักด์ิ จ าปา ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ค าชะอี
จ.ส.ต. ศักด์ิสังวาน หว้ยทราย ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ค าชะอี
จ.ส.ต. สมชาติ จนัทรักษา ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ค าชะอี
ส.ต.อ. ยสธร เสียงล้ า ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ค าชะอี
ส.ต.อ. ภทัริยะ พลอยพนัธ์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ค าชะอี
ด.ต.หญิง เกศิณี เกษวงษ์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ค าชะอี
พ.ต.ท. ปิยมิตร แสงเมือง ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ค าป่าหลาย
ร.ต.ท. พงษ์พสุิทธิ อวนศรี ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ค าป่าหลาย
ร.ต.ท. ชัชวาลย์ มัคคะรม ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ค าป่าหลาย
ร.ต.ท. วเิชียร ดวงขนัธ์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ค าป่าหลาย
ร.ต.ท. กมลวฒัน์ ไชยค า ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ค าป่าหลาย
ร.ต.ท. อภชิาติ ศรีสุโคตร์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ค าป่าหลาย
ร.ต.ท. เชื่อม ใจทัด ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ค าป่าหลาย
ร.ต.ท. บวร วงศ์ศรีเทพ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ค าป่าหลาย
ร.ต.ท. จอมพล วงษ์นุรา ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ค าป่าหลาย
ร.ต.ท. โชตพสั ตาทิพย์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ค าป่าหลาย
ร.ต.ท. เทวา บุญจ าเนียร ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ค าป่าหลาย
ร.ต.ต. บุรินทร์ ภนูาเมือง ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ค าป่าหลาย
ด.ต. สุพฒัน์ อนิธแิสน ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ค าป่าหลาย
ด.ต. โผน เคร่ืองพาที ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ค าป่าหลาย
ด.ต. จ านงค์ ภบูุตรตะ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ค าป่าหลาย
ด.ต. สิทธพิล โคตรลือไชย ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ค าป่าหลาย
ด.ต. สรวชิญ์ คนหาญ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ค าป่าหลาย
ด.ต. พนมพร เครือดี ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ค าป่าหลาย
ด.ต. พงษ์พฒัน์ คุ้มบัวลา ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ค าป่าหลาย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. เจด็จ นาถสีทา ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ค าป่าหลาย
ส.ต.อ. จติรภาณุ ทองมหา ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ค าป่าหลาย
ส.ต.อ. สุทธศัิกด์ิ ลาภภญิโญ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ค าป่าหลาย
ส.ต.อ. ลิขติ ศรีสุพรรณ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ค าป่าหลาย
พ.ต.ท. ภวูนาท สุขรมย์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ดงเยน็
พ.ต.ต. ไพบูรณ์ สุวรรณคุณ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ดงเยน็
ร.ต.อ. ทองสุข รัตสีวอ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ดงเยน็
ร.ต.ท. วเิชียร ผางพนัธ์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ดงเยน็
ร.ต.ท. จ ารัส ศิริโสม ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ดงเยน็
ร.ต.ท. ศักด์ิชัย จนัทศิลา ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ดงเยน็
ร.ต.ท. ถนอม ภปูระเสริฐ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ดงเยน็
ร.ต.ท. ภาคภมูิ หมืน่ราชา ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ดงเยน็
ร.ต.ท. วชัรวทิย์ สลางสิงห์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ดงเยน็
ร.ต.ท. มีชัย ฉายพล ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ดงเยน็
ร.ต.ท. สุรชัย จนัทร์โท ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ดงเยน็
ด.ต. บุญทัน นนท์ชี ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ดงเยน็
ด.ต. จกัรเพชร์ เต็งกลาง ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ดงเยน็
ด.ต. พรเทพ อบุลเลิศ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ดงเยน็
ด.ต. ปันจะ สิงหน์าง ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ดงเยน็
ด.ต. ประเสริฐ ดาลัย ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ดงเยน็
ด.ต. ณรงค์ วนัปล่ัง ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ดงเยน็
ส.ต.ต. ทวศัีกด์ิ โคตรโยธา ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ดงเยน็
ส.ต.ต. นิรุตต์ สามาลา ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ดงเยน็
ส.ต.ต. อาทิตย์ ค าสมาน ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ดงเยน็
พ.ต.อ. ชูศักด์ิ  ถาวรพจน์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ดงหลวง
พ.ต.ท. เสกสิทธ ทวชีัย ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ดงหลวง
พ.ต.ท. วรีะวฒิุ เสียงใส ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ดงหลวง
พ.ต.ท. สาคร  ชมวรีะ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ดงหลวง
พ.ต.ท. เด่น  ออ่นปาน ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ดงหลวง
พ.ต.ต. ผงเพชร  ทาซ้าย ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ดงหลวง
ร.ต.ท. บุญคอม อรรคฮาตสี ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ดงหลวง
ร.ต.ท. ชัยทอง วนิทะไชย ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ดงหลวง
ร.ต.ท. ไกรศรี   ค ายา้ว ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ดงหลวง
ร.ต.ท. สิทธชิัย  ศรีชมชื่น ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ดงหลวง
ร.ต.ท. อาทิตย ์ อารีเอื้อ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ดงหลวง
ร.ต.ท. สรวชิญ์  เหมหาญ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ดงหลวง
ร.ต.ท. นาฏภริมย ์ บุญโท ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ดงหลวง
ร.ต.ท. สม  คล่องดี ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ดงหลวง
ร.ต.ต. แสงเพชร บุญภลิะ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ดงหลวง
ร.ต.ต. ธนูศิลป์ ลาภภญิโญ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ดงหลวง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. พษิณุ  ดอนศิลา ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ดงหลวง
ร.ต.ต. อศัวเดช  ยนืยั่ง ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ดงหลวง
ร.ต.ต. ครองสิทธิ์  ศรีม่วง ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ดงหลวง
ร.ต.ต. ศิริเดช  ภผูาลินิน ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ดงหลวง
ร.ต.ต. โกวทิย ์ ทวทีรัพย์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ดงหลวง
ด.ต. มุกดา   สีทาเลิศ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ดงหลวง
ด.ต. ธนศักด์ิ  พณิรัตน์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ดงหลวง
ด.ต. นพดล  ตะสิงห์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ดงหลวง
ด.ต. โกศล  พนัธสุ์วรรณ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ดงหลวง
ด.ต. ส าราญ สุทธปิระภา ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ดงหลวง
ด.ต. วนัชัย  ค ามุงคุณ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ดงหลวง
ด.ต. นพรัตน์  รอดเยน็ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ดงหลวง
ส.ต.อ. ณัฐวฒิุพงศ์  นิวาสสิริพงศ์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ดงหลวง
ส.ต.อ. ชูศักด์ิ  ชาววาปี ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ดงหลวง
ส.ต.ต. เชวงศักด์ิ  สมภาค ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ดงหลวง
ร.ต.ท.หญิง พชัราวรรณ สินพนู ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ดงหลวง
พ.ต.ท. สมศักด์ิ หอมบุญมี ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ดอนตาล
พ.ต.ท. บรรพต สุขบท ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ดอนตาล
พ.ต.ท. สุขขี บุญเต็ม ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ดอนตาล
พ.ต.ท. ถาวร ชัยหงส์ษา ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ดอนตาล
พ.ต.ท. เชิดชาย ค าบุญ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ดอนตาล
พ.ต.ต. พลไชย ภจูอมจติร ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ดอนตาล
ร.ต.ท. ชัยชนะ พานโมก ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ดอนตาล
ร.ต.ท. นครธน จกัรดา ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ดอนตาล
ร.ต.ท. พงศธร วเิศษคึมบง ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ดอนตาล
ร.ต.ท. สมเดช สุวรรณเก ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ดอนตาล
ร.ต.ท. สุรสิทธิ์ พนัธะไชย ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ดอนตาล
ร.ต.ท. เดชา ธารพล ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ดอนตาล
ร.ต.ท. ประดิษฐ์ เฉวยีงวงศ์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ดอนตาล
ร.ต.ท. บัวศิลป์ กลุศิริ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ดอนตาล
ร.ต.ท. พบิูลย์ ขนัประกอบ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ดอนตาล
ร.ต.ท. มนัส บุตรวงศ์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ดอนตาล
ร.ต.ต. ระพภีานุพงศ์ อร่ามเรือง ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ดอนตาล
ร.ต.ต. ดนัย ณะวงัสา ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ดอนตาล
ร.ต.ต. แสน จงเทพ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ดอนตาล
ร.ต.ต. ธนพงษ์ ประเสริฐสังข์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ดอนตาล
ด.ต. พชัรพงษ์ แสนกงชัย ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ดอนตาล
ด.ต. คมสัน สุวรรณโชติ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ดอนตาล
ด.ต. ถวลัย์ กบุขนุทด ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ดอนตาล
ด.ต. จกัรกฤษณ์ สิทธทิองสี ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ดอนตาล



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ชาญชัย บุทธจิกัร ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ดอนตาล
ด.ต. โทรจติร แขง็แรง ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ดอนตาล
ด.ต. ธวชัชัย น้อยนาดี ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ดอนตาล
ด.ต. บันเลง ดีสงคราม ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ดอนตาล
ด.ต. ประมวล พรมเสนา ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ดอนตาล
ด.ต. ประสงค์ มูลมัง่ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ดอนตาล
ด.ต. ปรีชา ขนัธช์่วย ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ดอนตาล
ด.ต. ปรีดี คนไว ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ดอนตาล
ด.ต. พรีเดช พทุธบุญ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ดอนตาล
ด.ต. พลูศักด์ิ ใจตรง ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ดอนตาล
ด.ต. ภานุวฒัน์ ศรีพอ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ดอนตาล
ด.ต. วเิศษ ปาวงศ์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ดอนตาล
ด.ต. ศักด์ิสิทธิ์ อคัรอ านวย ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ดอนตาล
ด.ต. สมทรง ไชยวงศ์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ดอนตาล
ด.ต. สมโพด สกลุไทย ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ดอนตาล
ด.ต. สิทธศัิกด์ิ สกลุไทย ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ดอนตาล
ด.ต. สุพรรณ สอนวนิิจฉยั ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ดอนตาล
ด.ต. สุเมธ ศรีลาศักด์ิ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ดอนตาล
ด.ต. สุรัชพงษ์ ประทุมวนั ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ดอนตาล
ด.ต. อชิฬะ ทิศอทุิศ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ดอนตาล
ด.ต. อภชิาต โพธิ์ไทร ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ดอนตาล
ด.ต. สรยทุธ โยธา ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ดอนตาล
จ.ส.ต. พลกฤต พนัธแ์จม่ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ดอนตาล
จ.ส.ต. วรรณ วรรณอ าไพ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ดอนตาล
จ.ส.ต. สุพจน์ พนัธว์งศ์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ดอนตาล
จ.ส.ต. สุรพล เวยีงสอน ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ดอนตาล
ส.ต.อ. ชัยวชิิต แสงงาม ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ดอนตาล
ส.ต.ต. ชิตพล คุณะชัย ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ดอนตาล
ส.ต.ต. พรพนา วงชารี ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ดอนตาล
ร.ต.ท.หญิง รุจเิรข กล่ินจนัทน์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ดอนตาล
พ.ต.ท. บุญหลาย ศรีอบุล ภ.จว.มุกดาหาร สภ.นาอดุม
ร.ต.อ. วชัรพล จนัทรศรี ภ.จว.มุกดาหาร สภ.นาอดุม
ร.ต.อ. ธวชั ขนัแกว้ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.นาอดุม
ร.ต.ท. สุระศักด์ิ บรรลือหาญ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.นาอดุม
ร.ต.ท. ศุทภณ เวฬุวนาธรณ์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.นาอดุม
ร.ต.ต. ขวญัณรงค์ จนัเพง็ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.นาอดุม
ร.ต.ต. จ าเริญ ศรีบุรมย์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.นาอดุม
ด.ต. เสรีย์ แสวงผล ภ.จว.มุกดาหาร สภ.นาอดุม
ด.ต. อาทิตย์ รูปไข่ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.นาอดุม
ด.ต. ดุสิต มูลบุตร ภ.จว.มุกดาหาร สภ.นาอดุม



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ภริมยศั์กด์ิ นาโสก ภ.จว.มุกดาหาร สภ.นาอดุม
พ.ต.อ. ณรงค์ นาคทัง่ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.นิคมค าสร้อย
พ.ต.อ. อรัญ รักการ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.นิคมค าสร้อย
พ.ต.ท. วชิยานนท์ นิติกลุ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.นิคมค าสร้อย
พ.ต.ท. ประภาส สุจนัทา ภ.จว.มุกดาหาร สภ.นิคมค าสร้อย
พ.ต.ท. อนุวฒัน์ สุทธสินธิ์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.นิคมค าสร้อย
ร.ต.อ. ต่อฤทธิ์ ศิลาคุปต์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.นิคมค าสร้อย
ร.ต.ท. ธนศักด์ิ ศรีสุราช ภ.จว.มุกดาหาร สภ.นิคมค าสร้อย
ร.ต.ท. ขวญัชัย หอมพนา ภ.จว.มุกดาหาร สภ.นิคมค าสร้อย
ร.ต.ท. วรีะศักด์ิ บุญมาศ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.นิคมค าสร้อย
ร.ต.ท. วนิัย แกว้หลวง ภ.จว.มุกดาหาร สภ.นิคมค าสร้อย
ร.ต.ท. ศักด์ิศิลป์ ซินฮาต ภ.จว.มุกดาหาร สภ.นิคมค าสร้อย
ร.ต.ท. บุญชัย อฐันาค ภ.จว.มุกดาหาร สภ.นิคมค าสร้อย
ร.ต.ท. สิทธชิัย นิยมลักษณ์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.นิคมค าสร้อย
ร.ต.ท. ทรงศักด์ิ นัยจติร ภ.จว.มุกดาหาร สภ.นิคมค าสร้อย
ร.ต.ท. ประดิษฐ์ วงชารี ภ.จว.มุกดาหาร สภ.นิคมค าสร้อย
ร.ต.ท. วานิช เพชรพลอย ภ.จว.มุกดาหาร สภ.นิคมค าสร้อย
ร.ต.ต. ศิลา วรีะศักด์ิ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.นิคมค าสร้อย
ร.ต.ต. ชัยณรงค์ บุญลิลา ภ.จว.มุกดาหาร สภ.นิคมค าสร้อย
ร.ต.ต. สถติย์ ชูคันหอม ภ.จว.มุกดาหาร สภ.นิคมค าสร้อย
ร.ต.ต. แสวง มณี ภ.จว.มุกดาหาร สภ.นิคมค าสร้อย
ร.ต.ต. ภเูบชร์ แจม่จนัทร์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.นิคมค าสร้อย
ร.ต.ต. นิคม ดีตะขบ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.นิคมค าสร้อย
ร.ต.ต. สมเดช ยนัตะบุศย์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.นิคมค าสร้อย
ด.ต. คนอง ยนืยาว ภ.จว.มุกดาหาร สภ.นิคมค าสร้อย
ด.ต. อภชิาต พรหมศร ภ.จว.มุกดาหาร สภ.นิคมค าสร้อย
ด.ต. ชาญ ขนัธะหตัถ์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.นิคมค าสร้อย
ด.ต. พลกฤต กติิเงิน ภ.จว.มุกดาหาร สภ.นิคมค าสร้อย
ด.ต. สมปอง มีชัย ภ.จว.มุกดาหาร สภ.นิคมค าสร้อย
ด.ต. สมพศิ จ าปา ภ.จว.มุกดาหาร สภ.นิคมค าสร้อย
ด.ต. วสิิษฎ สารีรัตน์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.นิคมค าสร้อย
ด.ต. ภคพล มุขภกัดี ภ.จว.มุกดาหาร สภ.นิคมค าสร้อย
ด.ต. วรีะ โพธิ์พนัธราช ภ.จว.มุกดาหาร สภ.นิคมค าสร้อย
ด.ต. อดิศร เพลิงกณุา ภ.จว.มุกดาหาร สภ.นิคมค าสร้อย
ด.ต. นราธปิ แสบงบาล ภ.จว.มุกดาหาร สภ.นิคมค าสร้อย
ด.ต. พษิณุ ทองสุข ภ.จว.มุกดาหาร สภ.นิคมค าสร้อย
ด.ต. ทินกฤต อทิธโิยธนิ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.นิคมค าสร้อย
ด.ต. อดิศักด์ิ ประเสริฐสังข์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.นิคมค าสร้อย
ด.ต. ยอดนักรบ ดาวงัปา ภ.จว.มุกดาหาร สภ.นิคมค าสร้อย
ด.ต. อ านาจ จนัทรสาขา ภ.จว.มุกดาหาร สภ.นิคมค าสร้อย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. วชิพงษ์ ด าเนิน ภ.จว.มุกดาหาร สภ.นิคมค าสร้อย
ด.ต. ภริูภทัร แสนโคตร ภ.จว.มุกดาหาร สภ.นิคมค าสร้อย
ด.ต. ศรายทุธ คุณสุทธิ์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.นิคมค าสร้อย
ด.ต. ปรีชา พนัธก์ิ่งทิพย์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.นิคมค าสร้อย
ด.ต. กนัทรากร สายโสม ภ.จว.มุกดาหาร สภ.นิคมค าสร้อย
ด.ต. เขม็ชาติ อาจวชิัย ภ.จว.มุกดาหาร สภ.นิคมค าสร้อย
ด.ต. ดุลยช์นะ สุภามาตย์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.นิคมค าสร้อย
ด.ต. นฤพล ภผูาลัย ภ.จว.มุกดาหาร สภ.นิคมค าสร้อย
ด.ต. สกลรัตน์ ประศรี ภ.จว.มุกดาหาร สภ.นิคมค าสร้อย
ด.ต. สาธติ โสเสมอ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.นิคมค าสร้อย
ด.ต. จกัรินทร์ สุวรรณศรี ภ.จว.มุกดาหาร สภ.นิคมค าสร้อย
ด.ต. โยฤทธิ แสนสุข ภ.จว.มุกดาหาร สภ.นิคมค าสร้อย
ด.ต. พฒิุสรรค์ ศรีวเิชียร ภ.จว.มุกดาหาร สภ.นิคมค าสร้อย
ด.ต. จรัิฎฐ์ ศรีพลอย ภ.จว.มุกดาหาร สภ.นิคมค าสร้อย
ด.ต. ทวทีรัพย์ งอยภธูร ภ.จว.มุกดาหาร สภ.นิคมค าสร้อย
ด.ต. วรพจน์ พลโยธา ภ.จว.มุกดาหาร สภ.นิคมค าสร้อย
ด.ต. พรธวธั หมีตี ภ.จว.มุกดาหาร สภ.นิคมค าสร้อย
จ.ส.ต. วราวธุ จ าปารัตน์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.นิคมค าสร้อย
พ.ต.ท.หญิง สุธดิา        แกว้เพชร ภ.จว.มุกดาหาร สภ.นิคมค าสร้อย
พ.ต.ท. ธนาศักด์ิ บุตรเนียร ภ.จว.มุกดาหาร สภ.บ้านค้อ
พ.ต.ท. ทวี ปะมา ภ.จว.มุกดาหาร สภ.บ้านค้อ
พ.ต.ท. สนธศักด์ิ สร้อยผาบ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.บ้านค้อ
พ.ต.ต. สุทธศัิกด์ิ สอนสะอาด ภ.จว.มุกดาหาร สภ.บ้านค้อ
พ.ต.ต. สมชาย กิ่งมลิ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.บ้านค้อ
ร.ต.อ. สัมฤทธิ์ พนัชมภู ภ.จว.มุกดาหาร สภ.บ้านค้อ
ร.ต.อ. พลูศักด์ิ กลางประพนัธ์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.บ้านค้อ
ร.ต.ท. วชิัย อนัพนัล า ภ.จว.มุกดาหาร สภ.บ้านค้อ
ร.ต.ท. ปฏวิติั  ศิริสุนทร ภ.จว.มุกดาหาร สภ.บ้านค้อ
ร.ต.ท. สวา่ง บุญรักษ์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.บ้านค้อ
ร.ต.ท. พมิพ์ ไชยายงค์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.บ้านค้อ
ร.ต.ท. คะเนย์ อริยจริาพงศ์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.บ้านค้อ
ร.ต.ท. ทองใส ยนืนาน ภ.จว.มุกดาหาร สภ.บ้านค้อ
ร.ต.ต. บุญเรียน มงคลมะไฟ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.บ้านค้อ
ร.ต.ต. วรีะชัย เถาวช์าลี ภ.จว.มุกดาหาร สภ.บ้านค้อ
ร.ต.ต. อร่าม ยนืยั่ง ภ.จว.มุกดาหาร สภ.บ้านค้อ
ร.ต.ต. ถนอม คนหาญ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.บ้านค้อ
ด.ต. วเิชียร อุ่นทะยา ภ.จว.มุกดาหาร สภ.บ้านค้อ
ด.ต. ยงยทุธ ส่ิวส าแดง ภ.จว.มุกดาหาร สภ.บ้านค้อ
ด.ต. เชิดศักด์ิ รัตนวงค์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.บ้านค้อ
ด.ต. สมควร สาคร ภ.จว.มุกดาหาร สภ.บ้านค้อ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. โกศล เนตรวงค์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.บ้านค้อ
ด.ต. วฒันา นามบุตร ภ.จว.มุกดาหาร สภ.บ้านค้อ
ด.ต. ศักด์ิสิทธิ์ ละครไทย ภ.จว.มุกดาหาร สภ.บ้านค้อ
จ.ส.ต. สุนันท์ ส าราญบุญ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.บ้านค้อ
ส.ต.ต. ธวชัชัย แสงปาก ภ.จว.มุกดาหาร สภ.บ้านค้อ
ส.ต.ต. ศราวธุ สุวรรณศรี ภ.จว.มุกดาหาร สภ.บ้านค้อ
ส.ต.ต. ศักดาชัย ปรีวลัิย ภ.จว.มุกดาหาร สภ.บ้านค้อ
พ.ต.ท. พทิยา วรรณโยชน์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ป่าไร่
พ.ต.ท. กจิจาวชัร แสงศรี ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ป่าไร่
พ.ต.ท. พทุธา สีออ่น ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ป่าไร่
ร.ต.ท. สุนทร ระดาพฒัน์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ป่าไร่
ร.ต.ท. เพชรณรงค์ แสนสุข ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ป่าไร่
ร.ต.ท. อมรศักด์ิ บัวทัน ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ป่าไร่
ร.ต.ท. ชาญชัย ศรีบุญรัตน์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ป่าไร่
ร.ต.ท. เลิศพสิิฐธร สมบัติภธูร ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ป่าไร่
ร.ต.ท. ชุมพล ก าลังเลิศ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ป่าไร่
ร.ต.ต. ประสงค์ ไทยโส ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ป่าไร่
ร.ต.ต. เผด็จ สุริยะบุตร ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ป่าไร่
ด.ต. ประจวบ รัตนวนั ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ป่าไร่
ด.ต. มนตรี วใิจค า ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ป่าไร่
ด.ต. นิโรจน์ ศรีจนัทร์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ป่าไร่
ด.ต. ธรีะพงษ์ กนึกรัตน์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ป่าไร่
ด.ต. ธนสินธิ์ ผิวเหลือง ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ป่าไร่
ด.ต. สหรัฐ ศรีลาศักด์ิ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ป่าไร่
จ.ส.ต. บุญท า ค าพล ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ป่าไร่
ส.ต.อ. กติติพงษ์ พรหมเสนา ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ป่าไร่
 ด.ต. อคัรัตน์ วงศ์แดง ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ป่าไร่
พ.ต.อ. พฒิุนันท์ อ าพนัธ์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ผ่ึงแดด
พ.ต.ท. ลิขติ คันศร ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ผ่ึงแดด
พ.ต.ท. วจิติร บุญวรรณ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ผ่ึงแดด
พ.ต.ท. ชยพล กจินัทร์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ผ่ึงแดด
พ.ต.ท. ภศวรรษ บุญหลักค า ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ผ่ึงแดด
พ.ต.ท. ธรีเดช เหมนนท์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ผ่ึงแดด
ร.ต.ท. พรเกษ วรนาม ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ผ่ึงแดด
ร.ต.ท. อดิศักด์ิ จ าปา ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ผ่ึงแดด
ร.ต.ท. วนิิจ อปุแสน ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ผ่ึงแดด
ร.ต.ท. ธรีภทัร์ แสนไชย ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ผ่ึงแดด
ร.ต.ท. ทองปอลย์ ภาภกัดี ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ผ่ึงแดด
ร.ต.ท. ไพศาล พึง่เจยีม ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ผ่ึงแดด
ร.ต.ท. อาคม วงัคะฮาต ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ผ่ึงแดด



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ราวี อปุัญญ์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ผ่ึงแดด
ร.ต.ต. อรุณ มะปะรัง ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ผ่ึงแดด
ร.ต.ต. เจริญ ศรีภกัดี ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ผ่ึงแดด
ด.ต. ไพฑูรย์ โคตรวงศ์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ผ่ึงแดด
ด.ต. นัทที กลางประพนัธ์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ผ่ึงแดด
ด.ต. เสถยีร คินันติ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ผ่ึงแดด
ด.ต. ประวทิย์ ดวงสมสา ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ผ่ึงแดด
ด.ต. สุวชั อปุชัย ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ผ่ึงแดด
ด.ต. บริรักษ์ สมนึก ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ผ่ึงแดด
ด.ต. ทองสุข ชินสอน ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ผ่ึงแดด
ด.ต. สุนทร มีธรรม ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ผ่ึงแดด
ด.ต. สมจติร แสนจนัทร์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ผ่ึงแดด
ด.ต. อ านวย หล้าแหล่ง ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ผ่ึงแดด
ด.ต. สะอาด จติติมาตย์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ผ่ึงแดด
ด.ต. เทวา สารขนัธ์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ผ่ึงแดด
ด.ต. เทียมฮง หอ้งแซง ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ผ่ึงแดด
ด.ต. สมพงษ์ พรมชาติ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ผ่ึงแดด
ด.ต. สันติ พลเยี่ยม ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ผ่ึงแดด
ด.ต. นพชาติ พมิพสัิย ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ผ่ึงแดด
ส.ต.อ. สินศึก สุค าภา ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ผ่ึงแดด
ส.ต.ต. สมภพ หว้ยทราย ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ผ่ึงแดด
ส.ต.ต. พษิณุ คาดพนัโน ภ.จว.มุกดาหาร สภ.ผ่ึงแดด
พ.ต.อ. สุริยนัต์ จนิดาวลัย์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
พ.ต.อ. ชาคริต รักษาศิลป์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
พ.ต.ท. น าชัย ศรีเวยีง ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
พ.ต.ท. ชินดล งามสุทธิ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
พ.ต.ท. กติเตชิษฐ์ บ ารุง ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
พ.ต.ท. ณรงค์ สิตวงษ์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
พ.ต.ท. กวี เสนนอก ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
พ.ต.ท. คเชนท์ พนันุมา ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
พ.ต.ท. เจด็จ ปรีพลู ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
พ.ต.ท. ประหสั ปลายด่วน ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
พ.ต.ท. พชิิต ศรีวรรณา ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
พ.ต.ท. วทิยา หนิโยธา ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
พ.ต.ต. นิยม ดลราษี ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
ร.ต.อ. ฉตัรมงคล บุญกลาง ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
ร.ต.อ. กลุโรจน์ ปัททุม ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
ร.ต.อ. นิรัณธกรณ์ ทานวรวทิย์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
ร.ต.ท. สุภพ พนัธภ์ญิญา ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
ร.ต.ท. เดชา เวฬุวนารักษ์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. สุพจน์ สายบุปผา ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
ร.ต.ท. นวพล เบญมาตย์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
ร.ต.ท. วรีศักด์ิ นนท์สะเกษ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
ร.ต.ท. บรรจง เครือแวงมนต์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
ร.ต.ท. ณรงค์ฤทธิ์ ภริมยก์จิ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
ร.ต.ท. นพสิน ผุยค าสิงห์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
ร.ต.ท. ธนะเมศฐ์ ธนกลุทวสิีริ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
ร.ต.ท. สุรสิทธิ์ ทาศรีเพชร ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
ร.ต.ท. คมกริช เนียมกลาง ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
ร.ต.ท. พทิยา ทางดี ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
ร.ต.ท. ค าหล้า จนัทะวงศ์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
ร.ต.ท. สุรชาติ เหล็กสีไทย ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
ร.ต.ท. สุทธเิดช ศรีลัย ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
ร.ต.ท. สุริยา ขนัแขง็ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
ร.ต.ท. ประกอบกจิ อกัษรศักด์ิ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
ร.ต.ท. บรรลัง สุขแสน ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
ร.ต.ท. สุครีพ ต้องเดช ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
ร.ต.ท. ประยงค์ บัวทอง ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
ร.ต.ท. ปรีชา มณีกระโทก ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
ร.ต.ท. ทองหล่อ ดอกไม้ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
ร.ต.ท. มังกร บุญช านาญ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
ร.ต.ท. ทักษิณ ธงศรี ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
ร.ต.ท. ประจวบ ปิตโต ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
ร.ต.ท. ไพศาล ค าจลุลา ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
ร.ต.ท. อลงกรณ์ แวงวรรณ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
ร.ต.ต. พภิพ พมิพส์มแดง ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
ร.ต.ต. จรีะศักด์ิ ทองค า ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
ร.ต.ต. บุญเพิม่ ค าทะลิ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
ร.ต.ต. อ านวย เจริญกจิ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
ร.ต.ต. วชิิต กองอดุม ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
ร.ต.ต. ยตุยงค์ หาศิริ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
ร.ต.ต. วริษฐ์ พมิดา ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
ร.ต.ต. บวร ศรีวเิศษ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
ร.ต.ต. สีไพบูรณ์ จนัปุม่ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
ร.ต.ต. กรวชิญ์ ภหูาด ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
ด.ต. วชิรพงษ์ สิงหเ์สรีนาค ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
ด.ต. ประจกัษ์ กลุสิงห์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
ด.ต. ชัชพล วงละคร ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
ด.ต. วชัรพล ทิพมณี ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
ด.ต. ทยตุ มะโนธรรม ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สัมฤทธิ์ ประสมสุข ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
ด.ต. เสถยีร สมยา ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
ด.ต. จ ารอง เพง็เหล่าง้ิว ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
ด.ต. คันชิด ใยวงัหน้า ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
ด.ต. ไชยา สุริวรรณ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
ด.ต. นิคม อกัษร ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
ด.ต. ศิริวฒัน์ พร้อมชาติ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
ด.ต. ปัญญา นครชัย ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
ด.ต. ปราศภยัพาล แกว้ทรายขาว ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
ด.ต. พรชัย สีดอน ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
ด.ต. มงคล เตาแกว้ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
ด.ต. ทวสิีน จนัปุม่ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
ด.ต. วชิัย ขาวสอาด ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
ด.ต. พฒันา วงัคะฮาต ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
ด.ต. พชิิต อนิผิว ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
ด.ต. สุเทียน ทองโสม ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
ด.ต. สมัย หว้ยทราย ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
ด.ต. เทียนชัย เถาวท์ี ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
ด.ต. สมคิด ขวญัศิริ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
ด.ต. กิ่งเพชร สุรินทร์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
ด.ต. คูชาติ อาจวชิัย ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
ด.ต. สุเทพ พละสูนย์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
ด.ต. กติติศักด์ิ พวงพภีดิูนันท์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
ด.ต. สมร แสงยศ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
ด.ต. จริวฒัน์ ภทัรพลสวสัด์ิ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
ด.ต. วนิัย กลางประพนัธ์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
ด.ต. บุญชม มุทุกนัต์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
ด.ต. สุนทร ค าแกว้ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
ด.ต. อาทิตย์ ศรีวะรมย์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
ด.ต. อานุภาพ นามภงูา ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
ด.ต. อทิธเิดช พรหมเสนา ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
ด.ต. ยทุธพินัธ์ พรมเพญ็ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
ด.ต. ภมูิพฒัน์ พลิาวชิชาวชิญ์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
ด.ต. ฐิติกร เมืองโคตร ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
ด.ต. ไกรสิทธิ์ มาตแสง ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
ด.ต. ประสิทธิ์ คะเณศรี ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
ด.ต. เด่นชัย ผ่อนดี ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
ด.ต. ประจกัษ์ โมคาพนัธ์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
ด.ต. ภาคภมูิ ทิพยบ์ุญศรี ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
ด.ต. นพนัย โมกไธสง ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ประหยดั คุ้มผล ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
ด.ต. ประสาน ศรีสุภา ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
ด.ต. สมิทธิ์ นิลโสม ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
ด.ต. บัญชา มุริจนัทร์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
ด.ต. จาตุรงค์ พรหมเมตตา ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
ด.ต. สุนทร เกตราช ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
ด.ต. ด ารง นาชัยเร่ิม ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
ด.ต. ทนงศักด์ิ ศรีมหา ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
ด.ต. วโิรจน์ โคตรพฒัน์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
ด.ต. ไสว สุภตัูง ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
ด.ต. รัชชานนท์ มุลดวง ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
ด.ต. ธนบุรี ทองแสวง ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
ด.ต. ศักด์ิสิทธิ์ เมืองโคตร ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
ด.ต. ยงยทุธ ยนืยง ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
ด.ต. สุริยา ทองน้อย ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
ด.ต. ค ารนต์ กิ่งกลุ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
ด.ต. ประชารักษ์ ชิณโสม ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
ด.ต. ไชยยนต์ สุตภกัด์ิ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
ด.ต. ธนกฤต โอฆะพนม ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
ด.ต. พทิยา ทิพมนต์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
จ.ส.ต. ภทัรพงศ์ ประกอบสุข ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
จ.ส.ต. ปริญญา สารบุญ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
จ.ส.ต. ธนภทัร จะตุเทน ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
จ.ส.ต. กรีฑาพล บุญมาศ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
จ.ส.ต. สวาท พพทิักษ์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
จ.ส.ต. สุริยงค์ ค าทอง ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
จ.ส.ต. สิทธภิมูิ สุทธสิิน ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
จ.ส.ต. สิทธริาช แสงสวา่ง ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
จ.ส.ต. ศราวธุ วชัโรสินธุ์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
จ.ส.ต. อถสัินห์ ฆรินทุง์ามพศิ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
จ.ส.ต. เปีย่มศักด์ิ คนไว ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
จ.ส.ต. ถนอม คนไว ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
ส.ต.อ. พงรัก สีดา ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
ส.ต.อ. พพิฒัน์ ภพูลิา ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
ส.ต.อ. วนิัย แสงสลวย ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
ส.ต.อ. อศัวนิ พลัลภอศัวนัย ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
ส.ต.อ. อนุวฒัน์ ศรีสาพนัธ์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
ส.ต.อ. ชาติเกรียงไกร จนิดาวลัย์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
ส.ต.อ. ปรีชา เสียงล้ า ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
ส.ต.อ. สุวทิย์ ดีสี ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต.หญิง นรากร สร้อยผาบ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
ด.ต.หญิง ปราณี ค้อโนนแดง ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
ด.ต.หญิง แกว้ตา วาระสิทธิ์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.เมืองมุกดาหาร
พ.ต.อ. กฤตนัย บัวพนัธ์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.หนองสูง
พ.ต.ท. โอภาส วงษ์ค าหาญ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.หนองสูง
พ.ต.ท. ณัฐฐ์ อภณัิฐธณสมบัติ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.หนองสูง
พ.ต.ท. วทิิพย์ โพธิ์สุข ภ.จว.มุกดาหาร สภ.หนองสูง
พ.ต.ท. ธรีพล มนต์ดี ภ.จว.มุกดาหาร สภ.หนองสูง
ร.ต.อ. สวาท ศรีแนน ภ.จว.มุกดาหาร สภ.หนองสูง
ร.ต.ท. ไพทูล ใคร่นุน่นา ภ.จว.มุกดาหาร สภ.หนองสูง
ร.ต.ท. บุญเลิศ รากทอง ภ.จว.มุกดาหาร สภ.หนองสูง
ร.ต.ท. พยงุ เกษตรสินธิ์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.หนองสูง
ร.ต.ท. ธรีะโชติ สิมมะโรง ภ.จว.มุกดาหาร สภ.หนองสูง
ร.ต.ท. ปริญญา วริิยะ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.หนองสูง
ร.ต.ท. บุญทอน พงษ์มา ภ.จว.มุกดาหาร สภ.หนองสูง
ร.ต.ท. กษิด์เดช ฉววีงษ์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.หนองสูง
ร.ต.ท. สาฑิต รุณเกตุ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.หนองสูง
ร.ต.ต. พนัพษิ สุวรรณพนัธ์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.หนองสูง
ร.ต.ต. ทองแดง วอ่งไว ภ.จว.มุกดาหาร สภ.หนองสูง
ร.ต.ต. สมหมาย สายบุง่คล้า ภ.จว.มุกดาหาร สภ.หนองสูง
ร.ต.ต. สิทธพิล แป้นพว่ง ภ.จว.มุกดาหาร สภ.หนองสูง
ร.ต.ต. วชัรพล เปรมสุข ภ.จว.มุกดาหาร สภ.หนองสูง
ร.ต.ต. สมชาย เล็กประเสริฐ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.หนองสูง
ร.ต.ต. วชิัย สีอาด ภ.จว.มุกดาหาร สภ.หนองสูง
ร.ต.ต. ศุภชัย ฉลูศรี ภ.จว.มุกดาหาร สภ.หนองสูง
ด.ต. ณัฐศักด์ิ พนัธโุพธิ์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.หนองสูง
ด.ต. ศรีส ารอง แสนสุข ภ.จว.มุกดาหาร สภ.หนองสูง
ด.ต. สุรพล วงัวงค์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.หนองสูง
ด.ต. อมรรัต อาจวชิัย ภ.จว.มุกดาหาร สภ.หนองสูง
ด.ต. สุวทิย์ ศรีบุรมย์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.หนองสูง
ด.ต. เอกชัย บุง่นาม ภ.จว.มุกดาหาร สภ.หนองสูง
ด.ต. บริสุทธิ์ จนัปุม่ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.หนองสูง
ด.ต. ส าราญ วงัคะฮาต ภ.จว.มุกดาหาร สภ.หนองสูง
ด.ต. สมชาย สืบสงห์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.หนองสูง
ด.ต. ประยติั แสนโคตร ภ.จว.มุกดาหาร สภ.หนองสูง
ด.ต. พลูศักด์ิ ศรีบุตตะ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.หนองสูง
ด.ต. ศุภวชิญ์ ศรีนอม ภ.จว.มุกดาหาร สภ.หนองสูง
ด.ต. อภศัิกด์ิ นันทราช ภ.จว.มุกดาหาร สภ.หนองสูง
ด.ต. มนต์ศักด์ิ ผมเพช็ร ภ.จว.มุกดาหาร สภ.หนองสูง
ด.ต. ไวพจน์ บุษบงค์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.หนองสูง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. โชติ ศรชัย ภ.จว.มุกดาหาร สภ.หนองสูง
ด.ต. อานุศาสตร์ แสงเพชร ภ.จว.มุกดาหาร สภ.หนองสูง
ด.ต. ชุมพร พามโพธิ์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.หนองสูง
ด.ต. ไพฑูรย์ บรรจง ภ.จว.มุกดาหาร สภ.หนองสูง
ด.ต. เจริญ คนหาญ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.หนองสูง
ด.ต. ปราโมทย์ น้อยเมืองโพน ภ.จว.มุกดาหาร สภ.หนองสูง
ด.ต. วรีะพงษ์ นามเหลา ภ.จว.มุกดาหาร สภ.หนองสูง
ด.ต. โต จมูแพง ภ.จว.มุกดาหาร สภ.หนองสูง
ด.ต. ทิพพทิักษ์ วเิศษศรี ภ.จว.มุกดาหาร สภ.หนองสูง
ด.ต. พทิักษ์ จนัทร์เต็ม ภ.จว.มุกดาหาร สภ.หนองสูง
จ.ส.ต. ยทุธศาสตร์ แสนสุข ภ.จว.มุกดาหาร สภ.หนองสูง
ส.ต.อ. ชิดณรงค์ เทียบชัย ภ.จว.มุกดาหาร สภ.หนองสูง
ด.ต.หญิง รัชรินทร์ ชมภวูเิศษ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.หนองสูง
ด.ต.หญิง อาคเณ กลางประพนัธ์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.หนองสูง
ด.ต.หญิง เยาวรัตน์ เฮ้าประมงค์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.หนองสูง
พ.ต.ท. วรีะวฒิุ เศษแสงศรี ภ.จว.มุกดาหาร สภ.หนองสูงใต้
ร.ต.ท. ฟืน้ฟู ทองโคตร ภ.จว.มุกดาหาร สภ.หนองสูงใต้
ร.ต.ท. ชัยภทัร รัชอนิทร์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.หนองสูงใต้
ด.ต. ภมูิชัย แสนสุข ภ.จว.มุกดาหาร สภ.หนองสูงใต้
ด.ต. ไพรมน กจิพฤกษ์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.หนองสูงใต้
ด.ต. ยทุธ แกว้วงัวร ภ.จว.มุกดาหาร สภ.หนองสูงใต้
ด.ต. สัญญา ชมภวูเิศษ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.หนองสูงใต้
ด.ต. บุญถม พลศรี ภ.จว.มุกดาหาร สภ.หนองสูงใต้
ด.ต. วรีะศักด์ิ โพธิ์สุข ภ.จว.มุกดาหาร สภ.หนองสูงใต้
ด.ต. วชัรากรณ์ เขจรรักษ์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.หนองสูงใต้
ด.ต. จ าเริญ สุวรรณพนัธ์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.หนองสูงใต้
จ.ส.ต. สุนทรสวสัด์ิ สนัน่เอื้อ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.หนองสูงใต้
จ.ส.ต. อดิศักด์ิ บุรัตน์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.หนองสูงใต้
จ.ส.ต. ประวทิย์ ปะมายะยงั ภ.จว.มุกดาหาร สภ.หนองสูงใต้
พ.ต.ท. สุรจติ จนัทร์แดง ภ.จว.มุกดาหาร สภ.หวา้นใหญ่
พ.ต.ท. เกรียงไกร กญุชร ภ.จว.มุกดาหาร สภ.หวา้นใหญ่
พ.ต.ต. ณรงค์ฤทธิ์ สุวะศรี ภ.จว.มุกดาหาร สภ.หวา้นใหญ่
พ.ต.ต. รัตนะ เยี่ยมนูน ภ.จว.มุกดาหาร สภ.หวา้นใหญ่
ร.ต.อ. พนัศักด์ิ ปรัชชัยกลู ภ.จว.มุกดาหาร สภ.หวา้นใหญ่
ร.ต.ท. อตุส่าห์ จนัทะไทย ภ.จว.มุกดาหาร สภ.หวา้นใหญ่
ร.ต.ท. ประสงค์ บุญชาญ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.หวา้นใหญ่
ร.ต.ท. พชิิต พาหะริ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.หวา้นใหญ่
ร.ต.ท. ธนากร ปาวะพรม ภ.จว.มุกดาหาร สภ.หวา้นใหญ่
ร.ต.ท. ธวชัชัย โพธิ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.หวา้นใหญ่
ร.ต.ท. สมคิด ฤทธมิหา ภ.จว.มุกดาหาร สภ.หวา้นใหญ่



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. วฒันา เศรษศึกษา ภ.จว.มุกดาหาร สภ.หวา้นใหญ่
ร.ต.ท. พงษ์ศักด์ิ ค าศรีระภาพ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.หวา้นใหญ่
ร.ต.ต. เสนีย์ ทวพีนัธ์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.หวา้นใหญ่
ร.ต.ต. เอนก เสรีวฒิุชัย ภ.จว.มุกดาหาร สภ.หวา้นใหญ่
ร.ต.ต. ประจติ ทัสมี ภ.จว.มุกดาหาร สภ.หวา้นใหญ่
ด.ต. ชะยนัต์ เมืองโคตร ภ.จว.มุกดาหาร สภ.หวา้นใหญ่
ด.ต. บุญธรรม เมืองโคตร ภ.จว.มุกดาหาร สภ.หวา้นใหญ่
ด.ต. ศุกฤกษ์ คนที ภ.จว.มุกดาหาร สภ.หวา้นใหญ่
ด.ต. พชัรพล เพง็พาศ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.หวา้นใหญ่
ด.ต. ณรงค์ศักด์ิ พรมเคน ภ.จว.มุกดาหาร สภ.หวา้นใหญ่
ด.ต. อภชิาต กลุสุทธิ์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.หวา้นใหญ่
ด.ต. กติติ ศรีลาศักด์ิ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.หวา้นใหญ่
ด.ต. สุระ บุญวาล ภ.จว.มุกดาหาร สภ.หวา้นใหญ่
จ.ส.ต. อทิธกิร เมืองโคตร ภ.จว.มุกดาหาร สภ.หวา้นใหญ่
ส.ต.อ. ภาณุกร เพง็อารีย์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.หวา้นใหญ่
ส.ต.อ. สายนัห์ เมืองโคตร ภ.จว.มุกดาหาร สภ.หวา้นใหญ่
ส.ต.อ. ค าพนัธ์ พรมขนัธ์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.หวา้นใหญ่
ส.ต.อ. ภมูิศักด์ิ ผลไสว ภ.จว.มุกดาหาร สภ.หวา้นใหญ่
ส.ต.ต. กติติ บัวสาย ภ.จว.มุกดาหาร สภ.หวา้นใหญ่
ส.ต.ต. จกัรพนัธิ์ จนัทราภณ์ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.หวา้นใหญ่
ส.ต.ต. พสุิทธิ์ สมบัติ ภ.จว.มุกดาหาร สภ.หวา้นใหญ่
พ.ต.อ. ชัชชัย วงค์สุนะ ภ.จว.มุกดาหาร
พ.ต.อ. กวกีฤษฏิ์ ชูวงศ์เหมือนแท้ ภ.จว.มุกดาหาร
พ.ต.อ. หมัน่  สิงหสุต ภ.จว.มุกดาหาร
พ.ต.ท. ชูพล  ออ่นชัย ภ.จว.มุกดาหาร
พ.ต.ท. ไพโรจน์ จนัทิม ภ.จว.มุกดาหาร
พ.ต.ท. ชัยยนัต์ สอนเสียม ภ.จว.มุกดาหาร
ร.ต.อ. จ าเริญฤทธิ์ พาโคกทม ภ.จว.มุกดาหาร
ร.ต.ท. สมภพ สีมาพฒุ ภ.จว.มุกดาหาร
ร.ต.ท. ถาวร ขรุาษี ภ.จว.มุกดาหาร
ร.ต.ท. ส าเร็จ บุตรพรม ภ.จว.มุกดาหาร
ร.ต.ท. อภชิาติ วรีะประดิษฐ์ ภ.จว.มุกดาหาร
ร.ต.ต. แมนศักด์ิ จนัทร์สิงห์ ภ.จว.มุกดาหาร
ร.ต.ต. ปรีชา ยางศิลา ภ.จว.มุกดาหาร
ด.ต. ยวุรัตน์ พลซ่ือ ภ.จว.มุกดาหาร
ด.ต. ยศนันท์ จ าปา ภ.จว.มุกดาหาร
ด.ต. เกษราช แสงโคตร ภ.จว.มุกดาหาร
ด.ต. อทุัย เศรษฐแสงศรี ภ.จว.มุกดาหาร
ด.ต. พพิฒัน์ กลางประพนัธ์ ภ.จว.มุกดาหาร
ส.ต.ท. วสันต์ ยอดสังวาลย์ ภ.จว.มุกดาหาร



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท.หญิง วาศินี อนุกจิพานิช ภ.จว.มุกดาหาร
ร.ต.ท.หญิง นิตยา แสนอาจ ภ.จว.มุกดาหาร
ร.ต.ต.  วบิูลยศิ์ลป์  ทองดี ภ.จว.มหาสารคาม  สภ.เชียงยนื
ด.ต.  ภาสกร  ค าลือ ภ.จว.มหาสารคาม  สภ.เชียงยนื
 จ.ส.ต.  ชัยชาติ  ไชยสมบัติ ภ.จว.มหาสารคาม  สภ.เชียงยนื
 จ.ส.ต.  สัญญา  แฝงทรัพย์ ภ.จว.มหาสารคาม  สภ.เชียงยนื
 จ.ส.ต.  ถวลิ  เทียมภกัดี ภ.จว.มหาสารคาม  สภ.เชียงยนื
 ด.ต.  จกัรพรรณ  พาที ภ.จว.มหาสารคาม  สภ.เชียงยนื
 ด.ต.  ปรีดี  ดีรักษา ภ.จว.มหาสารคาม  สภ.เชียงยนื
 ด.ต.  สังคม  ศิริบาล ภ.จว.มหาสารคาม  สภ.เชียงยนื
 ด.ต.  พนิิจ  ทิทึกทักษ์ ภ.จว.มหาสารคาม  สภ.เชียงยนื
 ด.ต.  ชูวทิย์  สายสิม ภ.จว.มหาสารคาม  สภ.เชียงยนื
 ด.ต.  ชัยวชิิต  ดวงปากเพง็ ภ.จว.มหาสารคาม  สภ.เชียงยนื
 ด.ต.  สมปอง  ลีลาศ ภ.จว.มหาสารคาม  สภ.เชียงยนื
 ด.ต.  สุรสิทธิ์  ไชยศิลป์ ภ.จว.มหาสารคาม  สภ.เชียงยนื
 ด.ต.  ฉลอง  บัวค า ภ.จว.มหาสารคาม  สภ.เชียงยนื
 ด.ต.  วริะพงษ์  สุขเกษม ภ.จว.มหาสารคาม  สภ.เชียงยนื
 ด.ต.  ธนกฤต  ลือค าหาร ภ.จว.มหาสารคาม  สภ.เชียงยนื
 ด.ต.  สิทธพิงษ์  โคตรโสภา ภ.จว.มหาสารคาม  สภ.เชียงยนื
 ด.ต.  พงษ์เสถยีร  พนัเดช ภ.จว.มหาสารคาม  สภ.เชียงยนื
 ด.ต.  ทนงศักด์ิ  สิงหธ์นะ ภ.จว.มหาสารคาม  สภ.เชียงยนื
 ด.ต.  ประยงุชัย  หนิวเิศษ ภ.จว.มหาสารคาม  สภ.เชียงยนื
 ด.ต.  ธงชัย  โคค า ภ.จว.มหาสารคาม  สภ.เชียงยนื
 ด.ต.  จนัทรา  จอมทอง ภ.จว.มหาสารคาม  สภ.เชียงยนื
 ด.ต.  นรินทร  นงคะวาส ภ.จว.มหาสารคาม  สภ.เชียงยนื
 ด.ต.  วรนาถ  ภวูชิัย ภ.จว.มหาสารคาม  สภ.เชียงยนื
 ด.ต.  อนุสัน  แกว้จนัทา ภ.จว.มหาสารคาม  สภ.เชียงยนื
 ด.ต.  กติิ  พลค ามาก ภ.จว.มหาสารคาม  สภ.เชียงยนื
 ด.ต.  หงษ์เทศ  สีหาเนตร ภ.จว.มหาสารคาม  สภ.เชียงยนื
 ด.ต.  สมาน  จอมทอง ภ.จว.มหาสารคาม  สภ.เชียงยนื
 ด.ต.  หนีง่  แกว้บูโฮม ภ.จว.มหาสารคาม  สภ.เชียงยนื
 ด.ต.  มงคล  แกว้ก่ า ภ.จว.มหาสารคาม  สภ.เชียงยนื
 ด.ต.  สุรศักด์ิ  ดวงทองมา ภ.จว.มหาสารคาม  สภ.เชียงยนื
 พ.ต.ท.  ชินวฒัน์  ศรีสวสัด์ิ ภ.จว.มหาสารคาม  สภ.เชียงยนื
 พ.ต.ท.  ธรีะพล  ดวงธสิาร ภ.จว.มหาสารคาม  สภ.เชียงยนื
 พ.ต.ท.  ประยรู  สายสุด ภ.จว.มหาสารคาม  สภ.เชียงยนื
 พ.ต.ท.  ณรงค์เดช  นิมิตร ภ.จว.มหาสารคาม  สภ.เชียงยนื
 พ.ต.ท.  สายนัต์  แกว้นิสัย ภ.จว.มหาสารคาม  สภ.เชียงยนื
 ร.ต.ต.  สุรศักด์ิ  สุวรรณโพธิ์ ภ.จว.มหาสารคาม  สภ.เชียงยนื
 ร.ต.ต.  สามารถ  อภยัพรหม ภ.จว.มหาสารคาม  สภ.เชียงยนื



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง  ร.ต.ต.  ทองพนู  จอมทอง ภ.จว.มหาสารคาม  สภ.เชียงยนื
 ร.ต.ท.  สมแดง  สุครีพ ภ.จว.มหาสารคาม  สภ.เชียงยนื
 ร.ต.ท.หญิง นันทนา  จนัทสิงห์ ภ.จว.มหาสารคาม  สภ.เชียงยนื
 ร.ต.ท.  ภทัรพล  ภสีูดิน ภ.จว.มหาสารคาม  สภ.เชียงยนื
 ร.ต.ท.  ส าเริง  พนัธท์อง ภ.จว.มหาสารคาม  สภ.เชียงยนื
 ร.ต.ท.  ทวศัีกด์ิ  พรมค าน้อย ภ.จว.มหาสารคาม  สภ.เชียงยนื
 ร.ต.ท.  ประดิษฐ์  รัตนวงษา ภ.จว.มหาสารคาม  สภ.เชียงยนื
 ร.ต.ท.  สุริยา  เปียทอง ภ.จว.มหาสารคาม  สภ.เชียงยนื
 ร.ต.ท.  เสริม  อนิทร์เสนา ภ.จว.มหาสารคาม  สภ.เชียงยนื
 ร.ต.อ.  มงคล  แวงวรรณ ภ.จว.มหาสารคาม  สภ.เชียงยนื
 ร.ต.อ.  จารุพนัธ์  จ าเริญศรี ภ.จว.มหาสารคาม  สภ.เชียงยนื
 ร.ต.อ.  สมดี  จนัทาทิพย์ ภ.จว.มหาสารคาม  สภ.เชียงยนื
ส.ต.อ.  วทิยา  รัตนทิพย์ ภ.จว.มหาสารคาม  สภ.เชียงยนื
 พ.ต.ท.  แดง  ดวงตาไท้ ภ.จว.มหาสารคาม  สภ.นาเชือก
พ.ต.อ. ชัยโรจน์ นาคราช ภ.จว.มหาสารคาม กก.สส.ภ.จว.มหาสารคาม
พ.ต.ท. กฤษฎิภ์วิชัร์ ปรีดาพนัธ์ ภ.จว.มหาสารคาม กก.สส.ภ.จว.มหาสารคาม
พ.ต.ท. ชาญชัย สีหามาตย์ ภ.จว.มหาสารคาม กก.สส.ภ.จว.มหาสารคาม
พ.ต.ท. วรีะพงศ์ ฉมิคล้าย ภ.จว.มหาสารคาม กก.สส.ภ.จว.มหาสารคาม
พ.ต.ท. ทรงฤทธิ์ เวยีงบาล ภ.จว.มหาสารคาม กก.สส.ภ.จว.มหาสารคาม
พ.ต.ท. หญิงกษิรา วงษ์สินธุ์ ภ.จว.มหาสารคาม กก.สส.ภ.จว.มหาสารคาม
พ.ต.ท. นนภริูช เดชธนดุล ภ.จว.มหาสารคาม กก.สส.ภ.จว.มหาสารคาม
พ.ต.ต. นรวชิญ์ แสงทัพ ภ.จว.มหาสารคาม กก.สส.ภ.จว.มหาสารคาม
พ.ต.ต. ดุสิต ภหูงษ์เพชร ภ.จว.มหาสารคาม กก.สส.ภ.จว.มหาสารคาม
ร.ต.ท. สายณัห์ สุริยะวงศ์ ภ.จว.มหาสารคาม กก.สส.ภ.จว.มหาสารคาม
ร.ต.ท. พบิูลย์ ธนูชาญ ภ.จว.มหาสารคาม กก.สส.ภ.จว.มหาสารคาม
ร.ต.ท. วนัชัย เนตรสีทา ภ.จว.มหาสารคาม กก.สส.ภ.จว.มหาสารคาม
ร.ต.ท. สมัครชัย แสงตันชัย ภ.จว.มหาสารคาม กก.สส.ภ.จว.มหาสารคาม
ร.ต.ท. ธงชัย พรรษาวนัส ภ.จว.มหาสารคาม กก.สส.ภ.จว.มหาสารคาม
ร.ต.ท. เกยีรติศักด์ิ วจิติขะจี ภ.จว.มหาสารคาม กก.สส.ภ.จว.มหาสารคาม
ร.ต.ท. วนัชัย พนมพงษ์ ภ.จว.มหาสารคาม กก.สส.ภ.จว.มหาสารคาม
ร.ต.ท. วชิชา ภารัง ภ.จว.มหาสารคาม กก.สส.ภ.จว.มหาสารคาม
ร.ต.ท. นิยม  อดุมจติร ภ.จว.มหาสารคาม กก.สส.ภ.จว.มหาสารคาม
ร.ต.ท. ประมุข สาศิริ ภ.จว.มหาสารคาม กก.สส.ภ.จว.มหาสารคาม
ร.ต.ท. ชาลี ทองกอง ภ.จว.มหาสารคาม กก.สส.ภ.จว.มหาสารคาม
ร.ต.ท. จรสันทร์ ศรีอบุล ภ.จว.มหาสารคาม กก.สส.ภ.จว.มหาสารคาม
ร.ต.ท. ไกรวชิญ์ พมิภธูรณ์ ภ.จว.มหาสารคาม กก.สส.ภ.จว.มหาสารคาม
ร.ต.ท. วรพจน์ สุดาบุตร ภ.จว.มหาสารคาม กก.สส.ภ.จว.มหาสารคาม
ร.ต.ท. สุระชัย ศรีวชิา ภ.จว.มหาสารคาม กก.สส.ภ.จว.มหาสารคาม
ร.ต.ท. นิคม มะโรงรัตน์ ภ.จว.มหาสารคาม กก.สส.ภ.จว.มหาสารคาม
ด.ต. ทศพร กอชารี ภ.จว.มหาสารคาม กก.สส.ภ.จว.มหาสารคาม



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ทรงพล ศรีผิวจนัทร์ ภ.จว.มหาสารคาม กก.สส.ภ.จว.มหาสารคาม
ด.ต. สุรศักด์ิ แสนละคร ภ.จว.มหาสารคาม กก.สส.ภ.จว.มหาสารคาม
ด.ต. อดุมชัย ดาวยนัต์ ภ.จว.มหาสารคาม กก.สส.ภ.จว.มหาสารคาม
ด.ต. ปรีดา เนือ่งวงษา ภ.จว.มหาสารคาม กก.สส.ภ.จว.มหาสารคาม
ด.ต. อศัจรรย์ โพธิ์เหลือง ภ.จว.มหาสารคาม กก.สส.ภ.จว.มหาสารคาม
ด.ต. บัญญัติ โนนวงษา ภ.จว.มหาสารคาม กก.สส.ภ.จว.มหาสารคาม
ด.ต. บัณฑิตย์ จนัทร์เรือง ภ.จว.มหาสารคาม กก.สส.ภ.จว.มหาสารคาม
ด.ต. สวาท บุรมศรี ภ.จว.มหาสารคาม กก.สส.ภ.จว.มหาสารคาม
ด.ต. แสวง มีหริิ ภ.จว.มหาสารคาม กก.สส.ภ.จว.มหาสารคาม
ด.ต. ประทีป คล่ืนสนัน่ ภ.จว.มหาสารคาม กก.สส.ภ.จว.มหาสารคาม
ด.ต. ลิขสิทธิ์ บัวทิน ภ.จว.มหาสารคาม กก.สส.ภ.จว.มหาสารคาม
ด.ต. จกัรวรรด์ิ พงษ์ศิริ ภ.จว.มหาสารคาม กก.สส.ภ.จว.มหาสารคาม
ด.ต. สังทอง พลเรือง ภ.จว.มหาสารคาม กก.สส.ภ.จว.มหาสารคาม
ด.ต. สัมฤทธิ์ กองทอง ภ.จว.มหาสารคาม กก.สส.ภ.จว.มหาสารคาม
ด.ต. ประไมล์ เหลาค า ภ.จว.มหาสารคาม กก.สส.ภ.จว.มหาสารคาม
ด.ต. ยทุธพร แกว้หานาม ภ.จว.มหาสารคาม กก.สส.ภ.จว.มหาสารคาม
ด.ต. บุญส่ง แสนดี ภ.จว.มหาสารคาม กก.สส.ภ.จว.มหาสารคาม
ด.ต. ทรงศักด์ิ เรืองศรีมัน่ ภ.จว.มหาสารคาม กก.สส.ภ.จว.มหาสารคาม
ด.ต. วชัระ ตาลสุก ภ.จว.มหาสารคาม กก.สส.ภ.จว.มหาสารคาม
ด.ต. ขจรศักด์ิ วฒันประไพจติร ภ.จว.มหาสารคาม กก.สส.ภ.จว.มหาสารคาม
ด.ต. บุญค้ า ไชยค าภา ภ.จว.มหาสารคาม กก.สส.ภ.จว.มหาสารคาม
ด.ต. ธนวชิญ์ วนันา ภ.จว.มหาสารคาม กก.สส.ภ.จว.มหาสารคาม
ด.ต. ราชัน ปะกแิพ ภ.จว.มหาสารคาม กก.สส.ภ.จว.มหาสารคาม
ด.ต. รณยทุธ แขกธปู ภ.จว.มหาสารคาม กก.สส.ภ.จว.มหาสารคาม
ด.ต. ลภณ เหล่าเคน ภ.จว.มหาสารคาม กก.สส.ภ.จว.มหาสารคาม
ด.ต. ปณิธาน ปานนาท ภ.จว.มหาสารคาม กก.สส.ภ.จว.มหาสารคาม
ด.ต. จฑุามาส ลายพรหม ภ.จว.มหาสารคาม กก.สส.ภ.จว.มหาสารคาม
ด.ต. เฉลิมพร ตาลชัย ภ.จว.มหาสารคาม กก.สส.ภ.จว.มหาสารคาม
ด.ต. บุญมี ศรีกลุบุตร ภ.จว.มหาสารคาม กก.สส.ภ.จว.มหาสารคาม
ด.ต. ธวชัชัย เดชยศดี ภ.จว.มหาสารคาม กก.สส.ภ.จว.มหาสารคาม
ด.ต. วฒันา เอี่ยมสะอาด ภ.จว.มหาสารคาม กก.สส.ภ.จว.มหาสารคาม
ด.ต. จมุพล สืบประยรู ภ.จว.มหาสารคาม กก.สส.ภ.จว.มหาสารคาม
ด.ต. สงวนศักด์ิ สุภาษี ภ.จว.มหาสารคาม กก.สส.ภ.จว.มหาสารคาม
ด.ต. อานุภาพ ธนสีลังกรู ภ.จว.มหาสารคาม กก.สส.ภ.จว.มหาสารคาม
ด.ต. ชาตโยดม ชินวตัรปัญญา ภ.จว.มหาสารคาม กก.สส.ภ.จว.มหาสารคาม
ด.ต. ประมวล นนทะค าจนัทร์ ภ.จว.มหาสารคาม กก.สส.ภ.จว.มหาสารคาม
ด.ต. สาธติ ภริมย์ ภ.จว.มหาสารคาม กก.สส.ภ.จว.มหาสารคาม
ด.ต. จกัราวฒิุ ศรีปัดถา ภ.จว.มหาสารคาม กก.สส.ภ.จว.มหาสารคาม
ด.ต. สมโภชน์ จนัทะคาม ภ.จว.มหาสารคาม กก.สส.ภ.จว.มหาสารคาม
ด.ต. ประเวช พทุธบุตร ภ.จว.มหาสารคาม กก.สส.ภ.จว.มหาสารคาม



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. บุญเลิศ จนัทริมา ภ.จว.มหาสารคาม กก.สส.ภ.จว.มหาสารคาม
ด.ต. ไสว วงศ์เชียงยนื ภ.จว.มหาสารคาม กก.สส.ภ.จว.มหาสารคาม
จ.ส.ต. ยทุธพล ภหูวัไร่ ภ.จว.มหาสารคาม กก.สส.ภ.จว.มหาสารคาม
จ.ส.ต. ฐิติวชัร์ อริยศิริธนากลุ ภ.จว.มหาสารคาม กก.สส.ภ.จว.มหาสารคาม
จ.ส.ต. บัญชา นพตะนา ภ.จว.มหาสารคาม กก.สส.ภ.จว.มหาสารคาม
จ.ส.ต. เสกสรร ค าปัง ภ.จว.มหาสารคาม กก.สส.ภ.จว.มหาสารคาม
จ.ส.ต. คมสันต์ พนัจกัร ภ.จว.มหาสารคาม กก.สส.ภ.จว.มหาสารคาม
ส.ต.อ. วรีะศักด์ิ ค าบับภา ภ.จว.มหาสารคาม กก.สส.ภ.จว.มหาสารคาม
ส.ต.อ. วฒิุชัย สาดแล่น ภ.จว.มหาสารคาม กก.สส.ภ.จว.มหาสารคาม
ส.ต.อ. อโณทัย ไทยแท้ ภ.จว.มหาสารคาม กก.สส.ภ.จว.มหาสารคาม
ส.ต.อ. นิรัญ พลลาภ ภ.จว.มหาสารคาม กก.สส.ภ.จว.มหาสารคาม
ส.ต.อ. อทิธเิดช ดงภกัดี ภ.จว.มหาสารคาม กก.สส.ภ.จว.มหาสารคาม
ส.ต.อ. สิทธชิัย โสเพง็ ภ.จว.มหาสารคาม กก.สส.ภ.จว.มหาสารคาม
ร.ต.ท. วนิิจ ภศูรี ภ.จว.มหาสารคาม ปรก.สภ.ชื่นชม
ร.ต.ท. ทนงค์ ทองหนองยาง ภ.จว.มหาสารคาม ปรก.สภ.ชื่นชม
ร.ต.ท. วนิิจ ภศูรี ภ.จว.มหาสารคาม ปรก.สภ.ชื่นชม
ร.ต.ท. ทนงค์ ทองหนองยาง ภ.จว.มหาสารคาม ปรก.สภ.ชื่นชม
พ.ต.อ. วรพล มะกล่ าทอง ภ.จว.มหาสารคาม ภ.จว.มหาสารคาม
พ.ต.อ. พานทอง สุวรรณจฑุะ ภ.จว.มหาสารคาม ภ.จว.มหาสารคาม
พ.ต.อ. วนัชัย ยงัเทียน ภ.จว.มหาสารคาม ภ.จว.มหาสารคาม
พ.ต.อ. กฤษฎณิทร์ จนัทร์ศรีชา ภ.จว.มหาสารคาม ภ.จว.มหาสารคาม
พ.ต.ท. พชรกร พรหมอน้ ภ.จว.มหาสารคาม ภ.จว.มหาสารคาม
พ.ต.ท. อายทุธ ธนสารโสภณิ ภ.จว.มหาสารคาม ภ.จว.มหาสารคาม
ร.ต.อ. ธานินท์ ค าสุวรรณ ภ.จว.มหาสารคาม ภ.จว.มหาสารคาม
ร.ต.ท. วเิชียร เถยีรชานารถ ภ.จว.มหาสารคาม ภ.จว.มหาสารคาม
ร.ต.ท. วนิิจ ทับทิมไสย์ ภ.จว.มหาสารคาม ภ.จว.มหาสารคาม
ร.ต.ท. สนธยา ค าอดุ ภ.จว.มหาสารคาม ภ.จว.มหาสารคาม
ร.ต.ต. สุขสันต์ ศรีธรราษฏร์ ภ.จว.มหาสารคาม ภ.จว.มหาสารคาม
ด.ต. แทนไท พทุธสอน ภ.จว.มหาสารคาม ภ.จว.มหาสารคาม
ส.ต.อ. วฒันา อปุแสน ภ.จว.มหาสารคาม ภ.จว.มหาสารคาม
ส.ต.อ. วชัรินทร์ สังฆะพนัธุ์ ภ.จว.มหาสารคาม ภ.จว.มหาสารคาม
พ.ต.ท.หญิง พรยพุา           โนนตาไทย ภ.จว.มหาสารคาม ภ.จว.มหาสารคาม
ร.ต.ท.หญิง สุกลัยา ชมชื่น ภ.จว.มหาสารคาม ภ.จว.มหาสารคาม
ร.ต.ท.หญิง พชัรินทร์ นามโคตร ภ.จว.มหาสารคาม ภ.จว.มหาสารคาม
ร.ต.ท.หญิง ฐนิชชา นันทะแสน ภ.จว.มหาสารคาม ภ.จว.มหาสารคาม
ร.ต.ท.หญิง ล าพนู สุวอ ภ.จว.มหาสารคาม ภ.จว.มหาสารคาม
ร.ต.ท.หญิง วรกร ต้ังภกัดี ภ.จว.มหาสารคาม ภ.จว.มหาสารคาม
ร.ต.ท.หญิง สุชยา วฒันศักด์ิสุรกลุ ภ.จว.มหาสารคาม ภ.จว.มหาสารคาม
ร.ต.ท.หญิง ฐิดาพชัร์ ภกูาบิล ภ.จว.มหาสารคาม ภ.จว.มหาสารคาม
ร.ต.ท.หญิง วราภรณ์ บัวเมือง ภ.จว.มหาสารคาม ภ.จว.มหาสารคาม



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.อ.หญิง พชัรินทร์ เหล่านรสิงห์ ภ.จว.มหาสารคาม ภ.จว.มหาสารคาม
ส.ต.อ.หญิง กาญจนา แท่นทองจนัทร์ ภ.จว.มหาสารคาม ภ.จว.มหาสารคาม
พ.ต.อ. เศกสรร สุขประเสริฐ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กนัทรวชิัย
พ.ต.ท. สาคร พลูมะเริง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กนัทรวชิัย
พ.ต.ท. ทวศัีกด์ิ ใบปอด ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กนัทรวชิัย
ร.ต.อ. อ านาจ เศษสุ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กนัทรวชิัย
ร.ต.อ. สมพงษ์ สามสี ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กนัทรวชิัย
ร.ต.อ. ชูชาติ ไชยสมคุณ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กนัทรวชิัย
ร.ต.ท. นเรศร์ ศรีคุณ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กนัทรวชิัย
ร.ต.ท. ศราวธุ ยวงโพธิ์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กนัทรวชิัย
ร.ต.ท. สุพจน์ ศิริภกัด์ิ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กนัทรวชิัย
ร.ต.ท. มนต์ชัย สระมูล ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กนัทรวชิัย
ร.ต.ท. สวสัด์ิ ฤทธิ์ทรงเมือง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กนัทรวชิัย
ร.ต.ท. ศิริปัญญา โสภารัตน์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กนัทรวชิัย
ร.ต.ท. สมพงษ์ ศรีจ านงค์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กนัทรวชิัย
ร.ต.ท. สุนทร หสัพมิพ์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กนัทรวชิัย
ร.ต.ท. เศกสิทธิ์ ศรีสุพรรณ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กนัทรวชิัย
ร.ต.ต. ณัฐพงษ์ ร้อยลา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กนัทรวชิัย
ร.ต.ต. จริะศักด์ิ สิงวะราช ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กนัทรวชิัย
ร.ต.ต. สมปอง โมคศิริ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กนัทรวชิัย
ร.ต.ต. ภานุวชั วชิัยศร ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กนัทรวชิัย
ร.ต.ต. กมล รัตนทิพย์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กนัทรวชิัย
ด.ต. ธนชัย ธรรมทินโน ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กนัทรวชิัย
ด.ต. สถติย์ เหล่ามาลา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กนัทรวชิัย
ด.ต. หนูเล็ก ฤทธิ์ทรงเมือง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กนัทรวชิัย
ด.ต. เรืองยศ ภผูานี ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กนัทรวชิัย
ด.ต. สมคิด ภดิูนดาน ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กนัทรวชิัย
ด.ต. ธรรมนูญ โพธิ์สิงห์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กนัทรวชิัย
ด.ต. เกรียงไกร นามหาชัย ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กนัทรวชิัย
ด.ต. สุนทร พลศิริ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กนัทรวชิัย
ด.ต. สท้าน วงษ์ผักเบีย้ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กนัทรวชิัย
ด.ต. สุรินทร์ อทุัยเรือง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กนัทรวชิัย
ด.ต. พงษ์ชัย ยศสงคราม ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กนัทรวชิัย
ด.ต. พงศกร เวยีงโพนละออม ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กนัทรวชิัย
ด.ต. สุคนธ์ เนือ่งคันธร์ี ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กนัทรวชิัย
ด.ต. สมจติร หงสกล ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กนัทรวชิัย
ด.ต. เกรียงไกร เหล่าไชย ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กนัทรวชิัย
ด.ต. ไกรวทิย์ สุวรรณเพง็ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กนัทรวชิัย
ด.ต. ฉตัรชัย เนือ่งพระแกว้ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กนัทรวชิัย
ด.ต. ไพฑรูย์ เหล่านรสิงห์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กนัทรวชิัย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สุทธพิงษ์ เทียบพมิพ์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กนัทรวชิัย
ด.ต. เกษม โพธิ์เหลือง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กนัทรวชิัย
ด.ต. อดุร วงภกัดี ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กนัทรวชิัย
ด.ต. ภานุพงษ์ กองค า ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กนัทรวชิัย
ด.ต. วรัิช สุขวชิัย ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กนัทรวชิัย
ด.ต. ศิริพงษ์ เทศพรม ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กนัทรวชิัย
ด.ต. ธรีชัย ค าภริมย์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กนัทรวชิัย
ด.ต. บวร พลิาชัย ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กนัทรวชิัย
จ.ส.ต. มนูญ วชิาฮาด ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กนัทรวชิัย
จ.ส.ต. ศักด์ิสิทธิ์ แสงทะรา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กนัทรวชิัย
จ.ส.ต. สัญญา ขนันอก ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กนัทรวชิัย
จ.ส.ต. ณัฐพงษ์ พรรภกัดี ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กนัทรวชิัย
ส.ต.อ. ธงชัย สีแก ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กนัทรวชิัย
ส.ต.อ. สินชากร กา้วหน้าวาณิช ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กนัทรวชิัย
ส.ต.อ. เกยีรติศักด์ิ ใบลลาสน์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กนัทรวชิัย
ร.ต.ท. ธรีภทัร์ วงศ์วลิาศ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ก าพี้
ร.ต.ท. สมจนัทร์ เขตคาม ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ก าพี้
ร.ต.ท. ส าเริง ชาดง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ก าพี้
ร.ต.ท. ประหยดั บมสระน้อย ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ก าพี้
ร.ต.ท. สมศักด์ิ โทแกว้ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ก าพี้
ร.ต.ท. ทองจนัทร์ จนัทนามสี ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ก าพี้
ร.ต.ท. ประเสริฐ สุตาภกัดี ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ก าพี้
ร.ต.ท. โอทูล องิคประเสริฐ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ก าพี้
ร.ต.ท. คงฤทธิ์ ภมูิสถาน ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ก าพี้
ร.ต.ท. ปรีชา สระบก ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ก าพี้
ร.ต.ต. บุญทัน มงคลมะไฟ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ก าพี้
ด.ต. เทพวงค์ สุนทร ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ก าพี้
ด.ต. สัญญา โยเหลา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ก าพี้
ด.ต. ถาวร มะไฟ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ก าพี้
ด.ต. ณัชพล เนือ่งสิทธะ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ก าพี้
ด.ต. พภิกัด์ิ มอญขาม ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ก าพี้
ด.ต. สุรศักด์ิ ดวงมา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ก าพี้
ด.ต. คมสันต์ เพยีรแกว้ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ก าพี้
ด.ต. วรัิตน์ แสนโคตร ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ก าพี้
ด.ต. สุพรรณ์ แกว้อาด ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ก าพี้
ด.ต. ค าพอง เทีย่งนา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ก าพี้
ด.ต. อดุลย์ จนัทร ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ก าพี้
ด.ต. อภชิาติ หรัิญรัตน์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ก าพี้
ด.ต. ภริูทัต ทศดร ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ก าพี้
พ.ต.อ. พนักฤษณ์ วชิญชีวนิทร์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กดุรัง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. วริาช ค ารินทร์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กดุรัง
พ.ต.ท. บุญช่วย จนัทร์ศิริ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กดุรัง
พ.ต.ท. วรงค์ แสนเทพ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กดุรัง
พ.ต.ท. พทิักษ์ กองทัพไทย ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กดุรัง
พ.ต.ท. สุรชา พรหมผุย ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กดุรัง
พ.ต.ท. ไมตรี โปร่งจติร ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กดุรัง
ร.ต.อ. กฤษณ์ ผ่ึงบรรณหาร ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กดุรัง
ร.ต.อ. บัญญัติ สีด้วง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กดุรัง
ร.ต.ท. ศาสตรา กจิพฤกษ์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กดุรัง
ร.ต.ท. ณรงค์ ปะเพโส ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กดุรัง
ร.ต.ท. เชิญศิลป์ ดวงทาทอน ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กดุรัง
ร.ต.ท. พงพนัธ์ เขยีวใส ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กดุรัง
ร.ต.ท. ธรีะเดช จติรสังวร ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กดุรัง
ร.ต.ท. ประพณิ ไมตรีแพน ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กดุรัง
ร.ต.ท. สวสัด์ิ คุณบัวลา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กดุรัง
ร.ต.ต. ศิลา แดนราษี ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กดุรัง
ร.ต.ต. สมพงษ์ เพชรกอง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กดุรัง
ร.ต.ต. วนิัย อกุฤษ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กดุรัง
ร.ต.ต. ส ารวย อะโน ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กดุรัง
ร.ต.ต. สมพงษ์ พนัชะคาม ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กดุรัง
ด.ต. วโิรจน์ ชาสมบัติ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กดุรัง
ด.ต. อฤุทธิ์ บุษบง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กดุรัง
ด.ต. ประยคุ โพธิ์ชารี ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กดุรัง
ด.ต. บุญเลิศ ชินค า ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กดุรัง
ด.ต. มานิต สนิท ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กดุรัง
ด.ต. สันชัย อวชิัย ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กดุรัง
ด.ต. จริศักด์ิ ด่านพงษ์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กดุรัง
ด.ต. ชัยชิต โพธิ์น้อย ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กดุรัง
ด.ต. ประสงค์ แฝงเมืองคุก ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กดุรัง
ด.ต. พชิิตชัย ลุนมาตร ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กดุรัง
ด.ต. รุ่งเพชร ปะกคิา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กดุรัง
ด.ต. ณรงค์ ปิตามานัง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กดุรัง
ด.ต. ไตรภพ พมิโพธิ์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กดุรัง
ด.ต. สมบัติ ดวงปาโคตร ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กดุรัง
ด.ต. ถริวฒัน์ พมิสิม ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กดุรัง
ด.ต. แสวง โยธาทูล ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กดุรัง
ด.ต. เสถยีรพงษ์ ไชยแพน ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กดุรัง
ด.ต. รณชัย กระราชเพชร ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กดุรัง
ด.ต. วรรณชัย ศรีจนัทร์ชัย ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กดุรัง
ด.ต. ปัญญา กลุชะโมรินทร์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กดุรัง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ฉตัรเทวนิ สุวรรณ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กดุรัง
ด.ต. บันเทิง สีเนหะ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กดุรัง
ด.ต. วรีะศักด์ิ พฒันกติติภกัดี ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กดุรัง
ด.ต. สมัย อนิกอง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กดุรัง
ด.ต. เทวนิ ค าสา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กดุรัง
ด.ต. ปริญญา พึง่สวา่ง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กดุรัง
ด.ต. รังสรรค์ หบีแกว้ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กดุรัง
ด.ต. ประเทือง เพยียรุะ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กดุรัง
ด.ต. สลายทุธ พรรณภกัดี ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กดุรัง
ด.ต. ขนุพยคัฆ์ เรืองศรี ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กดุรัง
ด.ต. สาคร ยาวะสิทธิ์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กดุรัง
ด.ต. ดิเรก สัตถาวโห ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กดุรัง
ด.ต. สุนันท์ พนัธฤทธิ์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กดุรัง
ด.ต. มงคล ไชยวธุ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กดุรัง
ด.ต. โสภณ พนัชะคาม ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กดุรัง
ด.ต. โกวทิย์ ชุมแกว้ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กดุรัง
ด.ต. สุวชิา ศรีผิวจนัทร์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กดุรัง
ด.ต. อนุชา หงษ์ลอยลม ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กดุรัง
ด.ต. วฒิุไกร จนัตะคุณ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กดุรัง
ด.ต. วรีะพงษ์ เนตรพรหม ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กดุรัง
ด.ต. อภ ิชาติ กองพธิี ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กดุรัง
จ.ส.ต. วฒิุพงษ์ สูงเนิน ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กดุรัง
จ.ส.ต. มานิตย์ ป้องหานาค ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กดุรัง
ส.ต.อ. เมธี อดุม ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กดุรัง
ส.ต.อ. ประหยดั เนือ่งด้วง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กดุรัง
ส.ต.อ. ประหยดั เนือ่งด้วง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กดุรัง
พ.ต.ท. ปรีชากร แสนเมือง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กู่ทอง
พ.ต.ท. กติติภพ จนัทาศรี ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กู่ทอง
พ.ต.ท. จตุรงค์ มหทิธโิชติ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กู่ทอง
พ.ต.ท. พธุ ชาดา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กู่ทอง
ร.ต.อ. จรีพฒัน์ นนตรี ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กู่ทอง
ร.ต.อ. ธรรมนูญ มูลสมบัติ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กู่ทอง
ร.ต.ท. สุรพงษ์ เพงิผา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กู่ทอง
ร.ต.ท. อทุัย ขนัชะพฒัน์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กู่ทอง
ร.ต.ท. สุวนัชัย สีทา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กู่ทอง
ร.ต.ท. ผดุง โสพดุออ่น ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กู่ทอง
ร.ต.ท. ยทุธพล สีมาวงษ์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กู่ทอง
ร.ต.ท. อนันต์ ทับศรี ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กู่ทอง
ร.ต.ต. ทนงศักด์ิ บุญเฮ้า ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กู่ทอง
ร.ต.ต. มงคล ไชยพเิดช ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กู่ทอง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. ชาติชาย ทองแสน ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กู่ทอง
ร.ต.ต. ธรีะ ไชยเดช ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กู่ทอง
ด.ต. สุธพิล ภปูาทา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กู่ทอง
ด.ต. วรีะวฒัน์ น้อยม่วง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กู่ทอง
ด.ต. วรีะศักด์ิ เหล่าวงษา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กู่ทอง
ด.ต. นพดล โคตรศรีวงษ์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กู่ทอง
ด.ต. ยทุธชัย ภกูองชนะ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กู่ทอง
ด.ต. ยศพนธ์ ภมูิประหมัน ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กู่ทอง
ด.ต. บัญชา ไพรพยอม ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กู่ทอง
ด.ต. ธนวนิ สีดาเคน ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กู่ทอง
ด.ต. พรีะพล ไมตรีแพน ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กู่ทอง
ด.ต. อ านาจ เอาะน้อย ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กู่ทอง
ด.ต. วทิยา สีหาราช ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กู่ทอง
ด.ต. ประหยดั พาละเอน็ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กู่ทอง
ด.ต. อนันต์ วงศ์จนัทร์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กู่ทอง
ด.ต. สายญั ทะสา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กู่ทอง
ด.ต. สาคร ผิวแดง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กู่ทอง
ด.ต. สราวธุ วงศ์ประมวล ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กู่ทอง
ด.ต. ฉลอง สีมาวงษ์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กู่ทอง
ด.ต. สุทัศน์ บุตรพรม ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กู่ทอง
ด.ต. ขวญั โพธิ์พฒุ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.กู่ทอง
พ.ต.ท. วรวฒิุ ดีสุรกลุ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.แกด า
พ.ต.ท. โอฬาร ศรีตะปัน ภ.จว.มหาสารคาม สภ.แกด า
พ.ต.ท. ธรีะยทุธ ภวูดลผาแดง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.แกด า
ร.ต.ท. สัมฤทธิ์ พลสีขาว ภ.จว.มหาสารคาม สภ.แกด า
ร.ต.ท. สุวทิย์ ภตูเขต ภ.จว.มหาสารคาม สภ.แกด า
ร.ต.ท. วรัิตน์ แสนค า ภ.จว.มหาสารคาม สภ.แกด า
ร.ต.ท. ทองใส เทพดู่ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.แกด า
ร.ต.ท. ชิราวธุ พทุธบาล ภ.จว.มหาสารคาม สภ.แกด า
ร.ต.ท. ธงชัย ยพัราษฎร์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.แกด า
ร.ต.ท. ธรีะ ศรีสูง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.แกด า
ร.ต.ท. พฤดล เหล่าอรรคะ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.แกด า
ร.ต.ท. ธนวฒัน์ จนัทะรถ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.แกด า
ร.ต.ท. นันทวฒัน์ ประกอบนันท์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.แกด า
ร.ต.ต. สุรศักด์ิ ละสามา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.แกด า
ด.ต. พลูสวสัด์ิ วะเกดิเป้ง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.แกด า
ด.ต. ไพบูลย์ จนัทจร ภ.จว.มหาสารคาม สภ.แกด า
ด.ต. มังกรฟา้ อนิทรเอด็ศรี ภ.จว.มหาสารคาม สภ.แกด า
ด.ต. ไพรวลัย์ อรรคดี ภ.จว.มหาสารคาม สภ.แกด า
ด.ต. ปรารถนา อาจหาญ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.แกด า



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. พลวฒัน์ ขนันาม ภ.จว.มหาสารคาม สภ.แกด า
ด.ต. ธนกฤต บรรณาลัย ภ.จว.มหาสารคาม สภ.แกด า
ด.ต. จริวฒัน์ ทับสีรักษ์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.แกด า
ด.ต. มนต์ชัย สุวรรณเพง็ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.แกด า
ด.ต. สมนึก สังฆบุรินทร์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.แกด า
ด.ต. วลัลภ ภเูขม้า ภ.จว.มหาสารคาม สภ.แกด า
ด.ต. คมฤทธิ์ ลุนดาพร ภ.จว.มหาสารคาม สภ.แกด า
ด.ต. ไพวลัย์ อนัทองลา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.แกด า
ด.ต. ไพฑูรย์ วงษาปัดนา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.แกด า
ด.ต. คมกริช สุวรรณหาร ภ.จว.มหาสารคาม สภ.แกด า
ด.ต. รังสันต์ สีออ่น ภ.จว.มหาสารคาม สภ.แกด า
ด.ต. สิทธกิร นารินนท์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.แกด า
ด.ต. นนบุรี ภดิูนดาน ภ.จว.มหาสารคาม สภ.แกด า
ด.ต. บุญธรรม ศรีอทุา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.แกด า
ด.ต. ธรีะเดช ไชยค า ภ.จว.มหาสารคาม สภ.แกด า
ด.ต. ยทุธนา จนัทะกล ภ.จว.มหาสารคาม สภ.แกด า
ด.ต. ธรีะวฒิุ ดวงพรม ภ.จว.มหาสารคาม สภ.แกด า
ด.ต. ประเสริฐ ศิริเลิศปรานีกลุ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.แกด า
ด.ต. อนุสร แสนราช ภ.จว.มหาสารคาม สภ.แกด า
จ.ส.ต. ธนะชัย ศรีอ ารุง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.แกด า
พ.ต.อ. ธวชัชัย สัตยพฒัน์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.โกสุมพสัิย
พ.ต.อ. วโิรจน์ สีน้ าเงิน ภ.จว.มหาสารคาม สภ.โกสุมพสัิย
พ.ต.ท. ชรัช จนัทร์สุระ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.โกสุมพสัิย
พ.ต.ท. อดุม ภคู าสอน ภ.จว.มหาสารคาม สภ.โกสุมพสัิย
พ.ต.ท. ฐากร บุง้ทอง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.โกสุมพสัิย
พ.ต.ท. สุภรณ์ ดวงมะฮุง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.โกสุมพสัิย
พ.ต.ท. วสุิทธิ์ บุญโชติ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.โกสุมพสัิย
พ.ต.ท. ไตรมิตร มูลผาลา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.โกสุมพสัิย
พ.ต.ต. วรีะชัย บรรพจนัทร์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.โกสุมพสัิย
พ.ต.ต. ศราวฒิุ โยชน์เมืองไพร ภ.จว.มหาสารคาม สภ.โกสุมพสัิย
ร.ต.อ. จ าเนียร แกว้ลาด ภ.จว.มหาสารคาม สภ.โกสุมพสัิย
ร.ต.อ. วนัชนะ พณิพงษ์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.โกสุมพสัิย
ร.ต.อ. อ านาจ อดุมแกว้ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.โกสุมพสัิย
ร.ต.ท. ชิษพงศ์ ภลัูบ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.โกสุมพสัิย
ร.ต.ท. สุวจิกัขณ์ ดอนมิง่คุณ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.โกสุมพสัิย
ร.ต.ท. เกยีรติศักด์ิ  โพธิ์ศรี ภ.จว.มหาสารคาม สภ.โกสุมพสัิย
ร.ต.ท. ล้วน ศรีวงษ์หลง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.โกสุมพสัิย
ร.ต.ท. ประดิษฐ ดวงมะฮุง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.โกสุมพสัิย
ร.ต.ท. ปราโมทย์ ประสงค์ดี ภ.จว.มหาสารคาม สภ.โกสุมพสัิย
ร.ต.ท. สัมพนัธ์ ศรีจกัรโคตร ภ.จว.มหาสารคาม สภ.โกสุมพสัิย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ชัยวฒัน์ มาตยค์ ามี ภ.จว.มหาสารคาม สภ.โกสุมพสัิย
ร.ต.ท. ปรากาญจน์ โพนสงคราม ภ.จว.มหาสารคาม สภ.โกสุมพสัิย
ร.ต.ท. สถติย์ ดวงกนัยา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.โกสุมพสัิย
ร.ต.ท. รวย บุตรดา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.โกสุมพสัิย
ร.ต.ท. อทิธพิร ผุดผ่อง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.โกสุมพสัิย
ร.ต.ท. สุพล ธนูสา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.โกสุมพสัิย
ร.ต.ท. วรีะศักด์ิ สุตะพนัธ์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.โกสุมพสัิย
ร.ต.ท. อนันต์ เขยีวสวาท ภ.จว.มหาสารคาม สภ.โกสุมพสัิย
ร.ต.ท. ทองนาค กลัยา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.โกสุมพสัิย
ร.ต.ท. เรวติั บุษยานุรักษ์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.โกสุมพสัิย
ร.ต.ต. ทรงวฒิุ ประเสริฐศิลป์พล

มา ภ.จว.มหาสารคาม
สภ.โกสุมพสัิย

ร.ต.ต. สุริยงค์ ชนะอรรถ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.โกสุมพสัิย
ร.ต.ต. สงวน ตรีสอน ภ.จว.มหาสารคาม สภ.โกสุมพสัิย
ร.ต.ต. สุรวงศ์ จนัทร์เปล่ง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.โกสุมพสัิย
ร.ต.ต. ชูสด ดรโท ภ.จว.มหาสารคาม สภ.โกสุมพสัิย
ร.ต.ต. มนตรี ศรีกลุบุตร ภ.จว.มหาสารคาม สภ.โกสุมพสัิย
ด.ต. สุขมุ ดรอนิทร์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.โกสุมพสัิย
ด.ต. ฉลาด ดรศรีจนัทร์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.โกสุมพสัิย
ด.ต. สันติ สุวรรณี ภ.จว.มหาสารคาม สภ.โกสุมพสัิย
ด.ต. ชยนัต์ยทุธ พาสิงหสี์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.โกสุมพสัิย
ด.ต. ศรีศักด์ิ ศรีกลุบุตร ภ.จว.มหาสารคาม สภ.โกสุมพสัิย
ด.ต. ประจกัษ์ สาคร ภ.จว.มหาสารคาม สภ.โกสุมพสัิย
ด.ต. พรีพฒัน์ สุวรรณหงษ์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.โกสุมพสัิย
ด.ต. พรชัย ชินภกัดี ภ.จว.มหาสารคาม สภ.โกสุมพสัิย
ด.ต. สงวน หลักธรรม ภ.จว.มหาสารคาม สภ.โกสุมพสัิย
ด.ต. สายทอง ศรีวรสาร ภ.จว.มหาสารคาม สภ.โกสุมพสัิย
ด.ต. เกยีรติศักด์ิ พรจนัท้าว ภ.จว.มหาสารคาม สภ.โกสุมพสัิย
ด.ต. สมศักด์ิ โยชนะ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.โกสุมพสัิย
ด.ต. ไพวรรณ์ พฒุเขยีว ภ.จว.มหาสารคาม สภ.โกสุมพสัิย
ด.ต. สวสัด์ิ จมิปัก ภ.จว.มหาสารคาม สภ.โกสุมพสัิย
ด.ต. ไพวลัย์ ศรีมูลเขยีว ภ.จว.มหาสารคาม สภ.โกสุมพสัิย
ด.ต. ไพบูลย์ ค าเพราะ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.โกสุมพสัิย
ด.ต. วฒิุพงษ์ ลุนทา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.โกสุมพสัิย
ด.ต. นพรัตน์ ค าแยม้ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.โกสุมพสัิย
ด.ต. จกัรพนัธ์ เกยีงขวา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.โกสุมพสัิย
ด.ต. สุทธช์นะ ดวงทองมา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.โกสุมพสัิย
ด.ต. จริะศักด์ิ นวลศรี ภ.จว.มหาสารคาม สภ.โกสุมพสัิย
ด.ต. สราวธุ ศิริโยธา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.โกสุมพสัิย
ด.ต. ปริญญา ศิริทองจกัร ภ.จว.มหาสารคาม สภ.โกสุมพสัิย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. พฒัน์ ราชสีห์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.โกสุมพสัิย
ด.ต. พงษ์สันต์ วงัทอง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.โกสุมพสัิย
ด.ต. วนิัย ละทัยนิล ภ.จว.มหาสารคาม สภ.โกสุมพสัิย
ด.ต. มนตรี ศรีบุรี ภ.จว.มหาสารคาม สภ.โกสุมพสัิย
ด.ต. จริาธวิฒัน์ พมิพท์อง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.โกสุมพสัิย
ด.ต. ชัยโรจน์ จนัดาโรจน์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.โกสุมพสัิย
ด.ต. ปิยะ ดรลีเคน ภ.จว.มหาสารคาม สภ.โกสุมพสัิย
ด.ต. โกวทิ ดวงกง้แสน ภ.จว.มหาสารคาม สภ.โกสุมพสัิย
ด.ต. องอาจ มหาจนัทวงศ์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.โกสุมพสัิย
ด.ต. สันติ ศิริเม็งราช ภ.จว.มหาสารคาม สภ.โกสุมพสัิย
ด.ต. ชนะ ทองสืบสาย ภ.จว.มหาสารคาม สภ.โกสุมพสัิย
ด.ต. บัณฑิต มีหริิ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.โกสุมพสัิย
ด.ต. พรุิณ พมิพว์ชิัย ภ.จว.มหาสารคาม สภ.โกสุมพสัิย
ด.ต. เอนก อะวชิัย ภ.จว.มหาสารคาม สภ.โกสุมพสัิย
ด.ต. นพดลย์ ดวงตรีมูล ภ.จว.มหาสารคาม สภ.โกสุมพสัิย
ด.ต. มานัสนันตน์ ดอนไชยสีหา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.โกสุมพสัิย
ด.ต. บุญเพง็ พรมตา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.โกสุมพสัิย
ด.ต. รุทร์ ปัญญาวบิูลย์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.โกสุมพสัิย
ด.ต. พชิัย ชินกร ภ.จว.มหาสารคาม สภ.โกสุมพสัิย
ด.ต. ลือชัย นาชัยดูลย์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.โกสุมพสัิย
ด.ต. อนุกลู มูลมาตย์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.โกสุมพสัิย
ด.ต. อทิธพิงษ์ แกว้มาตย์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.โกสุมพสัิย
ด.ต. มัธวาลย์ มาตสะอาด ภ.จว.มหาสารคาม สภ.โกสุมพสัิย
ด.ต. สุรัตนชัย จนุใจ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.โกสุมพสัิย
ด.ต. วริะศักด์ิ พลอนิทร์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.โกสุมพสัิย
ด.ต. อภชิาต สุทธรัง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.โกสุมพสัิย
ด.ต. สมบัติ บุปผา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.โกสุมพสัิย
ด.ต. กฤษฎา บุญมาตย์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.โกสุมพสัิย
ด.ต. สันติ แสนวชิัย ภ.จว.มหาสารคาม สภ.โกสุมพสัิย
ด.ต. สุนทร กอ้นทอง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.โกสุมพสัิย
ด.ต. สมพงษ์ จมูพล ภ.จว.มหาสารคาม สภ.โกสุมพสัิย
ด.ต. สาคร ธนะสีลังกลู ภ.จว.มหาสารคาม สภ.โกสุมพสัิย
ด.ต. ปัญญา จนัทรักษ์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.โกสุมพสัิย
ด.ต. วรวธิ สอรักษา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.โกสุมพสัิย
ด.ต. ธณบดี โหสี ภ.จว.มหาสารคาม สภ.โกสุมพสัิย
ด.ต. ธนภทัร ศรีมุงคุณ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.โกสุมพสัิย
ด.ต. สาคร ขานอยู่ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.โกสุมพสัิย
ด.ต. กติติพงศ์ สร้อยค า ภ.จว.มหาสารคาม สภ.โกสุมพสัิย
ด.ต. ช านาญวธุ นรินยา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.โกสุมพสัิย
ด.ต. ปรีดา แสนเมือง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.โกสุมพสัิย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ถวลัย์ สมโสก ภ.จว.มหาสารคาม สภ.โกสุมพสัิย
ด.ต. วรีวฒัน์ ศิริอ ามาตย์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.โกสุมพสัิย
ด.ต. แสน แร่เพชร ภ.จว.มหาสารคาม สภ.โกสุมพสัิย
จ.ส.ต. ชัยเรตร์ ศรีเพยีแกว้ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.โกสุมพสัิย
จ.ส.ต. ปัญญา นามโยธา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.โกสุมพสัิย
จ.ส.ต. ศักด์ิศิลป์ ศรีษะโคตร ภ.จว.มหาสารคาม สภ.โกสุมพสัิย
จ.ส.ต. ยงยทุธ์ สาโดด ภ.จว.มหาสารคาม สภ.โกสุมพสัิย
ส.ต.อ. วนิัย ชินสีห์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.โกสุมพสัิย
ส.ต.อ. ธริาช แสนภกัดี ภ.จว.มหาสารคาม สภ.โกสุมพสัิย
ส.ต.ต. ณัฐพล เพยีรสร้าง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.โกสุมพสัิย
ด.ต.หญิง ธมลวรรณ พมิพท์อง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.โกสุมพสัิย
ร.ต.ท.หญิง วนิดา สิทธชิัย ภ.จว.มหาสารคาม สภ.โกสุมพสัิย
พ.ต.ท. สุทธนิันท์ ช านาญ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เขวาใหญ่
พ.ต.ท. สมศักด์ิ ตาละซอน ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เขวาใหญ่
พ.ต.ท. สมภพ ปาปะใน ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เขวาใหญ่
พ.ต.ท. ณกรณ์ รักแร่ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เขวาใหญ่
พ.ต.ต. คมกริช วงษ์ชารี ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เขวาใหญ่
พ.ต.ต. ฉลอง เลพล ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เขวาใหญ่
ร.ต.อ. จริะพฒัน์ นนตรี ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เขวาใหญ่
ร.ต.อ. สุวทิย์ บัวประสิทธพิร ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เขวาใหญ่
ร.ต.ท. พนิิจ พลเหลา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เขวาใหญ่
ร.ต.ท. อภสิิทธิ์ กนัดุลย์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เขวาใหญ่
ร.ต.ท. ทักษดนย์ ใหญ่สาร ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เขวาใหญ่
ร.ต.ท. ภเูบศร์ ภกูระบิล ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เขวาใหญ่
ร.ต.ท. พศิิษฎ์ พรหมดอนยาง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เขวาใหญ่
ร.ต.ท. สมพงษ์ แพงจนัทร์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เขวาใหญ่
ร.ต.ต. เร่ิม ชูพนัธ์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เขวาใหญ่
ร.ต.ต. ประภาส เนือ่งคันธร์ี ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เขวาใหญ่
ร.ต.ต. มานิตย์ ค าภาบุตร ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เขวาใหญ่
ร.ต.ต. วชัระ ขนัผนึก ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เขวาใหญ่
ด.ต. อนุวฒัน์ ไชยศักด์ิ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เขวาใหญ่
ด.ต. มณฑล ประการพลูผล ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เขวาใหญ่
ด.ต. หนูเพยีร บรรเทา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เขวาใหญ่
ด.ต. วนัทา ชูตา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เขวาใหญ่
ด.ต. ปรีชา อนัทะลัย ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เขวาใหญ่
ด.ต. วเิชษฐ์ แน่นอดุร ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เขวาใหญ่
ด.ต. ยง สายสุขงั ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เขวาใหญ่
ด.ต. บัญฑิต ช่อประพนัธ์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เขวาใหญ่
ด.ต. อนันตวฒัน์ โพธิ์วโิรจน์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เขวาใหญ่
ด.ต. น้อย มะณีจนัทร์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เขวาใหญ่



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. จลุ ศรีรักษา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เขวาใหญ่
ด.ต. แสงชัย สุขชารี ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เขวาใหญ่
ด.ต. ธวชัชัย ภกูองชนะ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เขวาใหญ่
ด.ต. ณรงศักด์ิ ภกูิ่งหนิ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เขวาใหญ่
ด.ต. สมศรี เหล่ามูล ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เขวาใหญ่
ด.ต. พชัรชัย พลวนั ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เขวาใหญ่
ด.ต. ไพฑูรย์ ภสูามารถ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เขวาใหญ่
ด.ต. มาโนทย์ ใหม่คามิ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เขวาใหญ่
ด.ต. สุพจน์ ชินโฮง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เขวาใหญ่
ด.ต. นิติธร ธณภถูนิันท์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เขวาใหญ่
ด.ต. ดนัย  ใหม่คามิ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เขวาใหญ่
ด.ต. สมควร กณุโฮง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เขวาใหญ่
จ.ส.ต. เฉลิมพล นาสิหท์อง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เขวาใหญ่
พ.ต.อ. กจิจา แสงชวลิต ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ชื่นชม
พ.ต.อ. กจิจา แสงชวลิต ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ชื่นชม
พ.ต.ท. ยอดเพชร โคทนา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ชื่นชม
พ.ต.ท. ศิริภาพ จนัทร์ดก ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ชื่นชม
พ.ต.ท. กมล ศิริพนัธ์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ชื่นชม
พ.ต.ท. ยอดเพชร โคทนา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ชื่นชม
พ.ต.ท. ศิริภาพ จนัทร์ดก ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ชื่นชม
พ.ต.ท. กมล ศิริพนัธ์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ชื่นชม
พ.ต.ท. ทองสุข ไชยวงษ์จนัทร์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ชื่นชม
พ.ต.ต. พงษ์เทพ ยลอนันต์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ชื่นชม
พ.ต.ต. พงษ์เทพ ยลอนันต์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ชื่นชม
ร.ต.อ. วบิูลย์ ศรีพลแสน ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ชื่นชม
ร.ต.อ. วบิูลย์ ศรีพลแสน ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ชื่นชม
ร.ต.ท. นิคม ดาวยนัต์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ชื่นชม
ร.ต.ท. ศุภกฤษด์ิ โยแกว้ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ชื่นชม
ร.ต.ท. สาคร เหล่าการ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ชื่นชม
ร.ต.ท. ศุภรักษ์ ศุขศิริ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ชื่นชม
ร.ต.ท. เหรียญชัย ไชยรักษ์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ชื่นชม
ร.ต.ท. บุญแต่ง ขนัทสอน ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ชื่นชม
ร.ต.ท. เชิด อภยัภกัด์ิ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ชื่นชม
ร.ต.ท. ธนรัฐ พลยางนอก ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ชื่นชม
ร.ต.ท. นิคม ดาวยนัต์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ชื่นชม
ร.ต.ท. ศุภกฤษด์ิ โยแกว้ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ชื่นชม
ร.ต.ท. สาคร เหล่าการ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ชื่นชม
ร.ต.ท. ศุภรักษ์ ศุขศิริ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ชื่นชม
ร.ต.ท. เหรียญชัย ไชยรักษ์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ชื่นชม
ร.ต.ท. บุญแต่ง ขนัทสอน ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ชื่นชม



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. เชิด อภยัภกัด์ิ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ชื่นชม
ร.ต.ท. ธนรัฐ พลยางนอก ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ชื่นชม
ร.ต.ต. สมศักด์ิ ศรีอ านวย ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ชื่นชม
ร.ต.ต. สุรินทร์ ค าสุด ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ชื่นชม
ร.ต.ต. ไสว พลศิริ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ชื่นชม
ร.ต.ต. สมศักด์ิ ศรีอ านวย ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ชื่นชม
ร.ต.ต. สุรินทร์ ค าสุด ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ชื่นชม
ร.ต.ต. ไสว พลศิริ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ชื่นชม
ด.ต. ประสพ กซัุว ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ชื่นชม
ด.ต. สมพงษ์ ไต่ตาม ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ชื่นชม
ด.ต. ไชยา พลหมอ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ชื่นชม
ด.ต. ค าพริถ เลพล ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ชื่นชม
ด.ต. ไวพจน์ โพธิ์ศรี ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ชื่นชม
ด.ต. ชัยวฒัน์ ดวงเพยีอม้ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ชื่นชม
ด.ต. ศักด์ิดา ค าวนัศรี ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ชื่นชม
ด.ต. พชิัย สารสวสัด์ิ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ชื่นชม
ด.ต. กรกฎ พรมดวงศรี ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ชื่นชม
ด.ต. ปฏวิติั โยทาวนั ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ชื่นชม
ด.ต. ไพฑูรย์ บุตรลานช้าง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ชื่นชม
ด.ต. พทิักษ์ ผิวผ่อง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ชื่นชม
ด.ต. วรุช ไชยทองยศ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ชื่นชม
ด.ต. ไชยยงค์ ทันศึก ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ชื่นชม
ด.ต. ศักด์ิดา ศรีขวาพา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ชื่นชม
ด.ต. สุรนาจ พนัธไ์ชย ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ชื่นชม
ด.ต. ธรีะเวท จนัทร์โสภณ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ชื่นชม
ด.ต. บุญสวน แกว้แสนเมือง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ชื่นชม
ด.ต. กมลศิลป์ กงเพชร ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ชื่นชม
ด.ต. ศุภวชิญ์ สุวรรณโสภา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ชื่นชม
ด.ต. สุจติร์ สายหลักค า ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ชื่นชม
ด.ต. วรัิตน์ชัย ค าธะนี ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ชื่นชม
ด.ต. สมศักด์ิ สีหาบัว ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ชื่นชม
ด.ต. สุริตย์ ริโยธา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ชื่นชม
ด.ต. สุคนธ์ ถาปราบมาตย์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ชื่นชม
ด.ต. ปรีดา นรศรี ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ชื่นชม
ด.ต. สมเกยีรติ รัตนสมบัติ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ชื่นชม
ด.ต. วสันต์ วรรณภกัด์ิ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ชื่นชม
ด.ต. มานพ สุขชื่น ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ชื่นชม
ด.ต. สวา่ง ดาสีวงัปา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ชื่นชม
ด.ต. สุนทร พลเสนา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ชื่นชม
ด.ต. สถติย์ นาทันลิ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ชื่นชม



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ขจรศักด์ิ ทัดทาอามาตย์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ชื่นชม
ด.ต. รัชตะ เหล่าทอง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ชื่นชม
ด.ต. ชัยวธุ พลเสนา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ชื่นชม
ด.ต. นุสนธิ์ พลค ามาก ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ชื่นชม
ด.ต. เสทียน มุงคุณค าชาว ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ชื่นชม
ด.ต. ประสพ กซัุว ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ชื่นชม
ด.ต. สมพงษ์ ไต่ตาม ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ชื่นชม
ด.ต. ไชยา พลหมอ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ชื่นชม
ด.ต. ค าพริถ เลพล ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ชื่นชม
ด.ต. ไวพจน์ โพธิ์ศรี ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ชื่นชม
ด.ต. ชัยวฒัน์ ดวงเพยีอม้ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ชื่นชม
ด.ต. ศักด์ิดา ค าวนัศรี ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ชื่นชม
ด.ต. พชิัย สารสวสัด์ิ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ชื่นชม
ด.ต. กรกฎ พรมดวงศรี ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ชื่นชม
ด.ต. ปฏวิติั โยทาวนั ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ชื่นชม
ด.ต. ไพฑูรย์ บุตรลานช้าง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ชื่นชม
ด.ต. พทิักษ์ ผิวผ่อง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ชื่นชม
ด.ต. วรุช ไชยทองยศ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ชื่นชม
ด.ต. ไชยยงค์ ทันศึก ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ชื่นชม
ด.ต. ศักด์ิดา ศรีขวาพา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ชื่นชม
ด.ต. สุรนาจ พนัธไ์ชย ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ชื่นชม
ด.ต. ธรีะเวท จนัทร์โสภณ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ชื่นชม
ด.ต. บุญสวน แกว้แสนเมือง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ชื่นชม
ด.ต. กมลศิลป์ กงเพชร ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ชื่นชม
ด.ต. ศุภวชิญ์ สุวรรณโสภา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ชื่นชม
ด.ต. สุจติร์ สายหลักค า ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ชื่นชม
ด.ต. วรัิตน์ชัย ค าธะนี ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ชื่นชม
ด.ต. สมศักด์ิ สีหาบัว ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ชื่นชม
ด.ต. สุริตย์ ริโยธา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ชื่นชม
ด.ต. สุคนธ์ ถาปราบมาตย์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ชื่นชม
ด.ต. ปรีดา นรศรี ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ชื่นชม
ด.ต. สมเกยีรติ รัตนสมบัติ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ชื่นชม
ด.ต. วสันต์ วรรณภกัด์ิ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ชื่นชม
ด.ต. มานพ สุขชื่น ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ชื่นชม
ด.ต. สวา่ง ดาสีวงัปา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ชื่นชม
ด.ต. สุนทร พลเสนา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ชื่นชม
ด.ต. สถติย์ นาทันลิ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ชื่นชม
ด.ต. ขจรศักด์ิ ทัดทาอามาตย์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ชื่นชม
ด.ต. รัชตะ เหล่าทอง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ชื่นชม
ด.ต. ชัยวธุ พลเสนา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ชื่นชม



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. นุสนธิ์ พลค ามาก ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ชื่นชม
ด.ต. เสทียน มุงคุณค าชาว ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ชื่นชม
ด.ต. นพคุณ มูลแอด ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ชื่นชม
จ.ส.ต. เปรม เนือ่งทะบาล ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ชื่นชม
จ.ส.ต. เปรม เนือ่งทะบาล ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ชื่นชม
จ.ส.ต. วรีะวฒุ ประกอบแสง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ชื่นชม
ส.ต.อ. วรวฒัน์ จติุรักษ์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ชื่นชม
ส.ต.อ. วรวฒัน์ จติุรักษ์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ชื่นชม
ร.ต.ท. พเยาว์ คนล้ า ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เชียงยนื
ร.ต.ต. สมพงษ์ บุตรดี ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เชียงยนื
ร.ต.ต. เทพพทิักษ์ ไชยพเิดช ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เชียงยนื
ด.ต. มนัส เฮืองศรี ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เชียงยนื
ด.ต. ทองดี ศรีจลุลา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เชียงยนื
จ.ส.ต. ชวนชัย เลพล ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เชียงยนื
ด.ต. วลัชัย วงษ์ช่าง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เชียงยนื
ส.ต.อ. สุพร มาตวงัแสง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เชียงยนื
ส.ต.อ. ไชยวฒัน์ จนัเสนา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เชียงยนื
ส.ต.อ. วรวฒิุ พลเสนา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เชียงยนื
ส.ต.อ. วรวทิย์ แกว้ตาบรรเจดิ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เชียงยนื
พ.ต.ท. เฉลิมชาติ ทิพยวชิิน ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ดอนหวา่น
พ.ต.ท. สังคม ปองไป ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ดอนหวา่น
พ.ต.ท. นาวนิ อุ่นใจชน ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ดอนหวา่น
ร.ต.ท. พลรัตน์ แกว้ตา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ดอนหวา่น
ร.ต.ท. วฒุาพร ค าแหง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ดอนหวา่น
ร.ต.ท. วรวฒิุ พลมนตรี ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ดอนหวา่น
ร.ต.ท. เฉลิม เทพราชา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ดอนหวา่น
ร.ต.ท. ชาญวทิย์ แสนมี ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ดอนหวา่น
ร.ต.ท. สมบัติ อทุธยิา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ดอนหวา่น
ร.ต.ท. ประวทิย์ เสถยีรขนัธ์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ดอนหวา่น
ร.ต.ท. ส าฤทธิ์ แกว้สมศรี ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ดอนหวา่น
ร.ต.ต. ประสิทธิ์ ถานสีนาม ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ดอนหวา่น
ร.ต.ต. ค าหมุน ภบิาลจอมมี ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ดอนหวา่น
ร.ต.ต. สิทธพิล ศรีปัจฉมิ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ดอนหวา่น
ร.ต.ต. สวสัด์ิ ปฏทิานาโต ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ดอนหวา่น
ร.ต.ต. ปรีชา หอมภามา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ดอนหวา่น
ร.ต.ต. วฒันา อนุอนั ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ดอนหวา่น
ร.ต.ต. ภษูิต วรชินา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ดอนหวา่น
ด.ต. เสริฐศรี อดุค า ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ดอนหวา่น
ด.ต. พรมมา สันโดษ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ดอนหวา่น
ด.ต. อคัรเดช วนัละค า ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ดอนหวา่น



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. พนิิจพนธ์ จลุชีพ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ดอนหวา่น
ด.ต. บุญพร้อม ปะโปตินัง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ดอนหวา่น
ด.ต. ไพรวรรณ กล่อมปัญญา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ดอนหวา่น
ด.ต. อภโิชติ วงษ์แสน ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ดอนหวา่น
ด.ต. สุดใจ ภผิูวผา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ดอนหวา่น
ด.ต. ส าราญ สุริยะ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ดอนหวา่น
ด.ต. ไพศาล อนัชื่น ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ดอนหวา่น
ด.ต. อภวิฒัน์ ดรนาม ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ดอนหวา่น
ด.ต. ภาสกร แกว้พนิิจ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ดอนหวา่น
ด.ต. บ าเพญ็ ไชยชราแสง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ดอนหวา่น
ด.ต. ชยกร เศษรินทร์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ดอนหวา่น
ด.ต. ถวลิ อคัฮาดศรี ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ดอนหวา่น
ด.ต. ประสิทธิ์ หนองแบก ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ดอนหวา่น
ด.ต. เพชร โพธนิาม ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ดอนหวา่น
ด.ต. เรืองวทิย์ จนัทะฮุย ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ดอนหวา่น
ด.ต. อนุกลูย์ ประจะเนย์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ดอนหวา่น
ด.ต. วรีะพนัธ์ จนัทจร ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ดอนหวา่น
ด.ต. แสวง นาเจมิพลอย ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ดอนหวา่น
ด.ต. นิรันดร ศรีโยไว ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ดอนหวา่น
ด.ต. ไพรบูลย์ ศรีป้อง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ดอนหวา่น
ด.ต. ปัญญา ชื่นตา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ดอนหวา่น
ด.ต. พเิชษฐ์ ประธปิอาราม ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ดอนหวา่น
ด.ต. ณรงค์ เดชบุรัมย์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ดอนหวา่น
ด.ต. สงคราม สีเทา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ดอนหวา่น
จ.ส.ต. อนิรุทธิ์ บุญเฟือ่ง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ดอนหวา่น
พ.ต.ท. พรชัย  คุณาเมือง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ท่าตูม
พ.ต.ต. เชษฐา ผดาวงศ์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ท่าตูม
ร.ต.อ. สุภชัย โยธาจนัทร์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ท่าตูม
ร.ต.ท. ธนโชติ ขอ้งชัยภมูิ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ท่าตูม
ร.ต.ท. จกัรกฤษณ์ แสงโทโพธิ์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ท่าตูม
ร.ต.ท. สะไหม สมหมายสมบัติ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ท่าตูม
ร.ต.ท. สมาน แลบุตร ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ท่าตูม
ร.ต.ท. เอกชัย นนทะค าจนัทร์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ท่าตูม
ร.ต.ท. องอาจ สะกลาง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ท่าตูม
ร.ต.ท. พวง ละครชัย ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ท่าตูม
ร.ต.ท. ทรงธรรม วทิักษบุตร ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ท่าตูม
ร.ต.ท. เส็ง ค าสะอาด ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ท่าตูม
ร.ต.ต. สุรจกัร  จกัรนารายณ์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ท่าตูม
ด.ต. อนันต์ วนัดี ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ท่าตูม
ด.ต. วรีะพงษ์ ดวงพรม ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ท่าตูม



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ธรีะวทิย์ ชัยบัง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ท่าตูม
ด.ต. นพดล สังฆะมะณี ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ท่าตูม
ด.ต. ชูชาติ จ าปาสี ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ท่าตูม
ด.ต. วสันต์ นันทะแสง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ท่าตูม
ด.ต. เมือง ค าเกตุ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ท่าตูม
ด.ต. พชิัย ทับสุริย์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ท่าตูม
ด.ต. ชวนชัย ไชยชาติ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ท่าตูม
ด.ต. เกษม ทับสุริ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ท่าตูม
ด.ต. พทิักษ์ จกัรนารายณ์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ท่าตูม
ด.ต. ประกฤตฎ์ นนตะสี ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ท่าตูม
ด.ต. ชัชวาล ประจกัษ์จติร ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ท่าตูม
ด.ต. คุณากร ภดูวงดาษ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ท่าตูม
ด.ต. บุญจนัทร์ ค าบุญเกดิ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ท่าตูม
จ.ส.ต. บุญส่ง จ านงค์นิจ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ท่าตูม
พ.ต.ท. พงษ์ศิริ พลเยี่ยม ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาขา่
พ.ต.ท. วรเชษฐ์ ประตังเวสา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาขา่
พ.ต.ต. ค าพอง ดังกอ้ง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาขา่
ร.ต.ท. ประเทืองวทิย์ ไชยรงศรี ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาขา่
ร.ต.ท. วรรษสรร จนัทรัตน์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาขา่
ร.ต.ท. ทองจนัทร์ กระทุม่ขนัธ์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาขา่
ร.ต.ท. ชาญเดช นามภกัดี ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาขา่
ร.ต.ท. อนุชิต ภสีูฤทธิ์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาขา่
ร.ต.ท. ทวชีัย ยางแดง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาขา่
ร.ต.ต. วรีพงษ์ วงศ์โพธสิาร ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาขา่
ร.ต.ต. สมบัติ ทะวะลี ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาขา่
ด.ต. ไพรัตน์ จนัทร์แทน ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาขา่
ด.ต. วโิรจน์ สีส่ิว ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาขา่
ด.ต. ถาวร ไชยน้ าออ้ม ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาขา่
ด.ต. เสกสันต์ วนิทะไชย ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาขา่
ด.ต. ปราโมทย์ บุญอนิทร์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาขา่
ด.ต. สมพงษ์ ปุลา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาขา่
ด.ต. หวดั ประภาวชิา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาขา่
ส.ต.อ. พทิักษ์ไทย เรืองสมบัติ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาขา่
พ.ต.ท. ละเอยีด พาลา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาเชือก
พ.ต.ท. ไชย นิลจนัทร์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาเชือก
ร.ต.อ. ยง ปัทมะรีย์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาเชือก
ร.ต.ท. อ าพล สารกาล ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาเชือก
ร.ต.ท. ศุภโชค พละไกร ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาเชือก
ร.ต.ท. กมัปนาท พนิิจ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาเชือก
ร.ต.ท. วชิัย บุดดีด่อน ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาเชือก



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. พนมกร ผองข า ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาเชือก
ร.ต.ท. วรีศักด์ิ ช่างยา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาเชือก
ร.ต.ท. สุชน เทียงมา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาเชือก
ร.ต.ท. ไพศาล ฝางมาลา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาเชือก
ร.ต.ท. บัญญัติ อดุม ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาเชือก
ร.ต.ท. ชัยณรงค์ อนัชื่น ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาเชือก
ร.ต.ท. เด่นชัย จนัทา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาเชือก
ร.ต.ท. ธญัญา จนัทร์พลิา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาเชือก
ร.ต.ต. สังเวยีน ศรีมงคล ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาเชือก
ร.ต.ต. ธรีะพนัธ์ บุญศรี ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาเชือก
ร.ต.ต. นิคม ตุ้มมี ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาเชือก
ร.ต.ต. จริะพงศ์ ทองนอก ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาเชือก
ร.ต.ต. ทองค า เทียบเพชร์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาเชือก
ร.ต.ต. วรีะพงศ์ พนูศิริ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาเชือก
ด.ต. วริะ ลุนทอ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาเชือก
ด.ต. อภชิาต ขนุแกว้ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาเชือก
ด.ต. มานิต พาคาม ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาเชือก
ด.ต. ชาตรี กนับุรมย์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาเชือก
ด.ต. เฉลิม พทุไธสง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาเชือก
ด.ต. อธคิม พนูไธสง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาเชือก
ด.ต. ไฉน อาณารัตน์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาเชือก
ด.ต. บัญชา สุทธธิรรม ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาเชือก
ด.ต. ธงชัย เจริญบุญ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาเชือก
ด.ต. ประเสริฐ สุทธสิา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาเชือก
ด.ต. นิวฒัน์ เทียงดาห์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาเชือก
ด.ต. ชัยญา บุตรศรีวงศ์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาเชือก
ด.ต. วรัิตน์ ค าแกว้ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาเชือก
ด.ต. รังสันต์ิ เทพราชา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาเชือก
ด.ต. ธรีะชัย ด่านสมัคร ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาเชือก
ด.ต. อมัฤต แพร่เมือง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาเชือก
ด.ต. สุชาติ พรมดอนกลอย ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาเชือก
ด.ต. สมบัติ แสนราช ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาเชือก
ด.ต. จ าลอง ลุนอดุม ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาเชือก
ด.ต. ธนญชัย จนัทร์ศรี ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาเชือก
ด.ต. พรเทศ อนิทร์สิงห์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาเชือก
ด.ต. มนตรี เทียบเพชร์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาเชือก
ด.ต. ศิริศักด์ิ ชูชุมพล ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาเชือก
ด.ต. บุญเลิศ สมสงวน ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาเชือก
ด.ต. สุนทร ประดิษฐ์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาเชือก
ด.ต. สามารถ ราชเหลา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาเชือก



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ชูศักด์ิ เชื้อตาเคน ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาเชือก
ด.ต. โอกาส อนิธแิสน ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาเชือก
ด.ต. สนัน่ สุดชา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาเชือก
ด.ต. บุญศรี สิงหท์อง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาเชือก
ด.ต. วจิยั ศรีแกว้น้ าใสย์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาเชือก
ด.ต. ศราวธุ พลิาด ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาเชือก
ด.ต. บุญจนัทร์ จนัทะบูรณ์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาเชือก
ด.ต. กาญจน์ แกว้นารี ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาเชือก
ด.ต. ยทุธการ วงษ์ผักเบืย้ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาเชือก
ด.ต. บุญยศักด์ิ ทองรัก ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาเชือก
ด.ต. สุพล ประทุมมา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาเชือก
ด.ต. สุทธภิทัร สารสังข์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาเชือก
จ.ส.ต. เอกรัตน์ แพงไธสง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาเชือก
จ.ส.ต. อภชิัย ทบเทิบ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาเชือก
จ.ส.ต. พรวษิณุศิลป์ อนิทร ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาเชือก
ส.ต.อ. ธรีะยทุธ เทียบค า ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาเชือก
ส.ต.ต. ชัชวาล ค าเหนือ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาเชือก
ร.ต.ต.หญิง ออ้มจนัทร์ ม่วงแกว้ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาเชือก
พ.ต.ท. พนิิจ ค ามี ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาดูน
พ.ต.ท. สุนทร ประจกัโก ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาดูน
พ.ต.ท. ศักด์ิสิทธิ์ ศิริประภานนท์กลุ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาดูน
พ.ต.ต. นักรบ แสงจนัโท ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาดูน
ร.ต.ท. ปริญญา นามภกัด์ิ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาดูน
ร.ต.ท. สุพรรณ นิสาวนั ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาดูน
ร.ต.ท. กติติ ธารายศ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาดูน
ร.ต.ท. สมเดช เทีย่งภกัด์ิ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาดูน
ร.ต.ท. ศุภวงศ์ มีทองขาว ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาดูน
ร.ต.ท. นพพล ปัดตาลาคะ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาดูน
ร.ต.ท. ธทีัต มหาพานต์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาดูน
ร.ต.ท. ชูวติ โลคลัง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาดูน
ร.ต.ท. ปิติพงษ์ ขาวภา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาดูน
ร.ต.ท. ธรีวฒัน์ สุวรรณหาร ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาดูน
ร.ต.ท. กติติ ปักกนุัง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาดูน
ร.ต.ท. สกล พาณิชยศิ์ริ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาดูน
ร.ต.ต. สมคิด ระวะใจ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาดูน
ร.ต.ต. สมร ศรีวงษ์ษา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาดูน
ร.ต.ต. กฤติพล แกว้โพธิ์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาดูน
ร.ต.ต. สุรชัย สีหาบุญมาก ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาดูน
ด.ต. อสิรา ปุผาลา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาดูน
ด.ต. จริโชติ ศรีวชิา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาดูน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ธนินท์ เวยีงโพนละออม ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาดูน
ด.ต. เรืองยศ วรลักษณ์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาดูน
ด.ต. ประเสริฐ ศรีสมบัติ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาดูน
ด.ต. ทววีฒัน์ ยางนอก ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาดูน
ด.ต. พชิิต อดุทาทอง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาดูน
ด.ต. ส าเภา ธรรมกลุ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาดูน
ด.ต. กฤษณุลักษณ์ สุรียรั์ตน์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาดูน
ด.ต. สมพงษ์ มอญขาม ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาดูน
ด.ต. วชิัย ลามะให ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาดูน
ด.ต. ประมวล ปะระทัง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาดูน
ด.ต. ธวชัชัย แสนบุดดา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาดูน
ด.ต. อดิรุธ นิรุธติคุณ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาดูน
ด.ต. สมเล่ือน สีหาโบราณ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาดูน
ด.ต. ค าพอง ค าสีแกว้ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาดูน
ด.ต. ณรงค์ฤทธิ์ อนิทรศิรา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาดูน
ด.ต. ปรีด์ิปราโมทย์ พรมธริาช ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาดูน
ด.ต. ชัยยา บุญมาพลิา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาดูน
ด.ต. ภยัร็อด ธศิาเวช ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาดูน
ด.ต. ธนพล บุญละคร ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาดูน
ด.ต. กรกฎ บุรีมาศ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาดูน
ด.ต. ถนัด จนัทร์สระบัว ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาดูน
ด.ต. ทองม้วน วงษ์ภกัดี ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาดูน
ด.ต. สุภาพ โกพา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาดูน
ด.ต. สวาท ศรีบุญมา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาดูน
ด.ต. พษิณุ มูลวไิล ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาดูน
ด.ต. เฉลิม ศรีระบุตร ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาดูน
ด.ต. เอกชัย ปินะสา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาดูน
ด.ต. วเิชียร มูลนิล ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาดูน
ด.ต. สุรัตน์ อปัติกานัง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาดูน
ด.ต. จริโชติ ศรีวชิา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาดูน
ด.ต. ทวศัีกด์ิ โพธิ์พยคัฆ์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาดูน
ด.ต. อดิรัตน์ วงรักษา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาดูน
ด.ต. ภเูบศ ลาหนองแคน ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาดูน
ด.ต. สุพษิ สารผล ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาดูน
ด.ต. พเิชษฐ์ สีหาบุญมาก ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาดูน
ด.ต. สันติชัย โพธิ์ลาลัย ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาดูน
ด.ต. วริิยะ สีหาบุญมาก ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาดูน
ด.ต. ปรีดา ทาเภา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาดูน
ด.ต. ทวี ศิริส าราญ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาดูน
ด.ต. ชาญชัย ทิพยโ์อสถ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาดูน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ชูวทิย์ ศิริพรทุม ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาดูน
ด.ต. ยทุธชัย จนัทรเจริญ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาดูน
ด.ต. สุพจน์ บุตะโชติ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาดูน
จ.ส.ต. สุรสิทธิ์ เดาขนุทด ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาดูน
จ.ส.ต. พทุธ ปินะภา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาดูน
จ.ส.ต. คมกฤษ พมิพพ์นัธุ์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาดูน
ส.ต.ท. ดนัย ทัพขวา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาดูน
ส.ต.ต. เอกสิทธิ์ ปัจจยัโคถา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาดูน
ส.ต.อ.หญิง อรอนงค์ ปัตตาเคนัง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาดูน
พ.ต.ท. บรรลุ สินนา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาสีนวน
ร.ต.ท. เอกชัย ทะสา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาสีนวน
ร.ต.ท. จริะศักด์ิ ภแูล่นกี่ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาสีนวน
ร.ต.ท. คมคาย เรืองสมบัติ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาสีนวน
ร.ต.ท. ประวทิย์ ไชยผง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาสีนวน
ร.ต.ท. เสกสรร เทีย่งมา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาสีนวน
ร.ต.ต. ชิงชัย เหล่าต้น ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาสีนวน
ด.ต. พรชัย โยธาระ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาสีนวน
ด.ต. ศักด์ิศรี ภแูซมศรี ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาสีนวน
ด.ต. อมัพล กงเพชร ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาสีนวน
ด.ต. ประยงค์ แสนไชย ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาสีนวน
ด.ต. นภดล แกว้นิสัย ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาสีนวน
ด.ต. ประสิทธิ์ กลุวดั ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาสีนวน
ด.ต. สมพศิ โพธิ์หล้า ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาสีนวน
ด.ต. สุพรชัย ศิริฮาต ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาสีนวน
ด.ต. ทองสูน บุญหล้า ภ.จว.มหาสารคาม สภ.นาสีนวน
พ.ต.อ. อนาวลิ ภูเ่งิน ภ.จว.มหาสารคาม สภ.บรบือ
พ.ต.ท. เกยีรติศักด์ิ เขยีวกลม ภ.จว.มหาสารคาม สภ.บรบือ
พ.ต.ท. กฤษภณ ไชยรส ภ.จว.มหาสารคาม สภ.บรบือ
พ.ต.ท. สวา่ง เดชบุรัมย์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.บรบือ
พ.ต.ท. ธนพล ทาทอง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.บรบือ
พ.ต.ท. สุวรรณ นูเพง็ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.บรบือ
พ.ต.ท. ยงยทุธ วรสาร ภ.จว.มหาสารคาม สภ.บรบือ
พ.ต.ต. กริชเทพ วรรณประไพ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.บรบือ
พ.ต.ต. อเนก รัฐหนองขี ภ.จว.มหาสารคาม สภ.บรบือ
ร.ต.อ. ประจกัษ์ ตาละซอน ภ.จว.มหาสารคาม สภ.บรบือ
ร.ต.อ. สุรศักด์ิ พวงเพชร ภ.จว.มหาสารคาม สภ.บรบือ
ร.ต.ท. ถนัด ชูคันหอม ภ.จว.มหาสารคาม สภ.บรบือ
ร.ต.ท. พดุ สุพร ภ.จว.มหาสารคาม สภ.บรบือ
ร.ต.ท. คมเดช ไชยเดือน ภ.จว.มหาสารคาม สภ.บรบือ
ร.ต.ท. อ านวย คูณทวี ภ.จว.มหาสารคาม สภ.บรบือ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. พงษ์ศิริ หมูใ่หญ่ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.บรบือ
ร.ต.ท. อศิวะ ยาประดิษฐ์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.บรบือ
ร.ต.ท. พเิชฐ สีอองโคตร ภ.จว.มหาสารคาม สภ.บรบือ
ร.ต.ท. ประชา ดวงพายพั ภ.จว.มหาสารคาม สภ.บรบือ
ร.ต.ท. วงเดือน ปะนัดเท ภ.จว.มหาสารคาม สภ.บรบือ
ร.ต.ท. ปิยธนา ปรีนคร ภ.จว.มหาสารคาม สภ.บรบือ
ร.ต.ท. ณวฒิุ ดงเสือ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.บรบือ
ร.ต.ท. ทวศัีกด์ิ มูลสาร ภ.จว.มหาสารคาม สภ.บรบือ
ร.ต.ท. บุญเลิศ บุราณเกา่ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.บรบือ
ร.ต.ท. สวสัด์ิ สีเทา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.บรบือ
ร.ต.ท. ดารัน รัตนพลแสน ภ.จว.มหาสารคาม สภ.บรบือ
ร.ต.ท. สุพสิ วชิัย ภ.จว.มหาสารคาม สภ.บรบือ
ร.ต.ท. แหลมทอง ปราณี ภ.จว.มหาสารคาม สภ.บรบือ
ร.ต.ต. ศุภมิตร เทียนใส ภ.จว.มหาสารคาม สภ.บรบือ
ร.ต.ต. สงคราม น้อยพลทัน ภ.จว.มหาสารคาม สภ.บรบือ
ร.ต.ต. ธนะชัย พงษ์อดุทา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.บรบือ
ด.ต. สุดตา มูลสมบัติ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.บรบือ
ด.ต. วชิิต ศรีบุญเรือง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.บรบือ
ด.ต. ทรงฤทธิ์ นาถมทอง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.บรบือ
ด.ต. ธรีพล กลุโยธี ภ.จว.มหาสารคาม สภ.บรบือ
ด.ต. จรัญญา เนือ่งโนราช ภ.จว.มหาสารคาม สภ.บรบือ
ด.ต. สมัย สุวรรณเหลา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.บรบือ
ด.ต. กฤษดากร ช่างยา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.บรบือ
ด.ต. ทองสุก พรเพง็ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.บรบือ
ด.ต. ฉลามศักด์ิ โยวะผุย ภ.จว.มหาสารคาม สภ.บรบือ
ด.ต. ธวฒัน์ นนทสิงห์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.บรบือ
ด.ต. สมพร รักษาพล ภ.จว.มหาสารคาม สภ.บรบือ
ด.ต. พนิิจ ดอนโชติ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.บรบือ
ด.ต. วชิาญ พฒุหล้า ภ.จว.มหาสารคาม สภ.บรบือ
ด.ต. สถติ รักษาพล ภ.จว.มหาสารคาม สภ.บรบือ
ด.ต. อดิศัย พานศรี ภ.จว.มหาสารคาม สภ.บรบือ
ด.ต. สุเนตร ธนาเดชาวฒันกลุ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.บรบือ
ด.ต. สุบิน อะสุรินทร์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.บรบือ
ด.ต. ธนูชัย ศิริโสม ภ.จว.มหาสารคาม สภ.บรบือ
ด.ต. ทองชัย ชัยสิทธิ์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.บรบือ
ด.ต. เดชเดโช พนัสมบัติ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.บรบือ
ด.ต. วรัิตน์ สาลาด ภ.จว.มหาสารคาม สภ.บรบือ
ด.ต. สัมฤทธ์ บุษเนตร ภ.จว.มหาสารคาม สภ.บรบือ
ด.ต. กติติ บุดสีสวย ภ.จว.มหาสารคาม สภ.บรบือ
ด.ต. สุชาติ ถาวรจนัทร์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.บรบือ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. พยงุศักด์ิ ทาสิงห์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.บรบือ
ด.ต. สุพจน์ ขาลพล ภ.จว.มหาสารคาม สภ.บรบือ
ด.ต. มงคล ราษี ภ.จว.มหาสารคาม สภ.บรบือ
ด.ต. ขจรเกยีรติ ดวงมุลลี ภ.จว.มหาสารคาม สภ.บรบือ
ด.ต. ธนาวฒิุ บุญยภทัรากลุ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.บรบือ
ด.ต. เสน่ห์ จงเกษกรณ์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.บรบือ
ด.ต. ชลวทิย์ ยางหงษ์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.บรบือ
ด.ต. อนุวฒัน์ ปัจจมุัติโต ภ.จว.มหาสารคาม สภ.บรบือ
ด.ต. ทรงผล ไชยรัตน์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.บรบือ
ด.ต. สนธยา ชารีอนั ภ.จว.มหาสารคาม สภ.บรบือ
ด.ต. อทุัย เศษรักษา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.บรบือ
ด.ต. ณัฐวฒิุ ดาวฒิุ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.บรบือ
ด.ต. ชัยรัตน์ ดวงตา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.บรบือ
ด.ต. ชัยวฒัน์ โยวะ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.บรบือ
ด.ต. ประภาส ปรีชาสมบัติ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.บรบือ
ด.ต. วชิรศักด์ิ สุนทรรส ภ.จว.มหาสารคาม สภ.บรบือ
ด.ต. ประยงค์ ศรีจ านงค์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.บรบือ
ด.ต. เด่นศักด์ิ แสนจนัศรี ภ.จว.มหาสารคาม สภ.บรบือ
ด.ต. ประภคั พาลา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.บรบือ
ด.ต. เกรียงศักด์ิ จนัทร์ศรี ภ.จว.มหาสารคาม สภ.บรบือ
ด.ต. ส าเริง เขตคาม ภ.จว.มหาสารคาม สภ.บรบือ
ด.ต. อดุลยรั์กษ์ ศรีจนัทร์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.บรบือ
ด.ต. สุภาพ จนับัวลา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.บรบือ
ด.ต. เจษฎา ชมภพูาน ภ.จว.มหาสารคาม สภ.บรบือ
ด.ต. อดุลย์ ผองข า ภ.จว.มหาสารคาม สภ.บรบือ
ด.ต. สุทัศ ค าสิงห์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.บรบือ
ด.ต. นนทพทัธ์ บัวผัน ภ.จว.มหาสารคาม สภ.บรบือ
ด.ต. สมพร สาดแล่น ภ.จว.มหาสารคาม สภ.บรบือ
จ.ส.ต. บวร พนัธว์งศ์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.บรบือ
จ.ส.ต. จรูญ พลิาชัย ภ.จว.มหาสารคาม สภ.บรบือ
ส.ต.อ. ศิวะพงษ์ นามวชิา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.บรบือ
ส.ต.อ. ศักดา วลิาศ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.บรบือ
ส.ต.อ. พเิชษฐ พมิโยธา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.บรบือ
ส.ต.อ. วทิวสั ภารชมภู ภ.จว.มหาสารคาม สภ.บรบือ
ส.ต.ต. อนิวฒัน์ ขอบเพชร ภ.จว.มหาสารคาม สภ.บรบือ
ด.ต.หญิง สรินยา ศรีเรืองสุข ภ.จว.มหาสารคาม สภ.บรบือ
ร.ต.ท.หญิง กองแกว้ ผ่องวไิล ภ.จว.มหาสารคาม สภ.บรบือ
พ.ต.ท. อยัรัตน์ ถาวรเรืองฤทธิ์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ปอพาน
ร.ต.อ. บุญเล้ียง หล้าออ่น ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ปอพาน
ร.ต.อ. มงคล หาคลัง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ปอพาน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. สมพร สารคาม ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ปอพาน
ร.ต.ท. วรีะพงษ์ มูละชาติ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ปอพาน
ร.ต.ท. วรพจน์ สุดาบุตร ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ปอพาน
ร.ต.ท. อภนิพ กองเกดิ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ปอพาน
ร.ต.ท. บุญเรือง ทวศีรี ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ปอพาน
ร.ต.ท. บรรพต ชัยจนัทึก ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ปอพาน
ด.ต. ธติิพงษ์ เทียกมา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ปอพาน
ด.ต. สมพงษ์ เอี่ยมศรี ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ปอพาน
ด.ต. พงษ์ศักด์ิ ทบด้าน ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ปอพาน
ด.ต. ไพรัตน์ ผาไธสง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ปอพาน
ด.ต. สุหลา สิทธดิา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ปอพาน
ด.ต. พยนต์ อดุทารุณ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ปอพาน
ด.ต. วทิยา ผิวหล่อ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ปอพาน
ด.ต. สุรเดช กานุมาร ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ปอพาน
ด.ต. ณรง ประเสริฐศร ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ปอพาน
ด.ต. สมโภชน์ มาลาไธสง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ปอพาน
ด.ต. ชารี วรหนิ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ปอพาน
ด.ต. รัตนโชติ เทียนไทย ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ปอพาน
ด.ต. ช านาญ มะโนรัตน์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ปอพาน
พ.ต.อ. ณัฐชัย คงบุญ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.พยคัฆภมูิพสัิย
พ.ต.ท. นิติวฒิุ อทุปา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.พยคัฆภมูิพสัิย
พ.ต.ท. ไชยวฒัน์ ไชยโภชน์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.พยคัฆภมูิพสัิย
พ.ต.ท. ณรงค์ บึงมุม ภ.จว.มหาสารคาม สภ.พยคัฆภมูิพสัิย
พ.ต.ท. ธนิต ใจนิยม ภ.จว.มหาสารคาม สภ.พยคัฆภมูิพสัิย
พ.ต.ท. บารมี วงษ์อนิตา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.พยคัฆภมูิพสัิย
พ.ต.ท. ณัฐชัย ผาตากแดด ภ.จว.มหาสารคาม สภ.พยคัฆภมูิพสัิย
พ.ต.ท. สมชาย ออ่นศรีดอนทอง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.พยคัฆภมูิพสัิย
ร.ต.อ. ภทัรชัย มงคลศรี ภ.จว.มหาสารคาม สภ.พยคัฆภมูิพสัิย
ร.ต.อ. พสธร โคช่วย ภ.จว.มหาสารคาม สภ.พยคัฆภมูิพสัิย
ร.ต.อ. อดุลย์ มะลิติไข ภ.จว.มหาสารคาม สภ.พยคัฆภมูิพสัิย
ร.ต.อ. วเิชียร ศรีสุพฒัน์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.พยคัฆภมูิพสัิย
ร.ต.อ. สายนัต์ จนัทร์ภงูา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.พยคัฆภมูิพสัิย
ร.ต.อ. สมภพ พลวเิศษ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.พยคัฆภมูิพสัิย
ร.ต.ท. วสิิทธิ์ นะราวงั ภ.จว.มหาสารคาม สภ.พยคัฆภมูิพสัิย
ร.ต.ท. บรรลุ บัวทุม ภ.จว.มหาสารคาม สภ.พยคัฆภมูิพสัิย
ร.ต.ท. เดชา ทักษิณ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.พยคัฆภมูิพสัิย
ร.ต.ท. นพดล สุทธเิจริญ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.พยคัฆภมูิพสัิย
ร.ต.ท. กติติศักด์ิ ไชยสงคราม ภ.จว.มหาสารคาม สภ.พยคัฆภมูิพสัิย
ร.ต.ท. วรัิช ลาพานิช ภ.จว.มหาสารคาม สภ.พยคัฆภมูิพสัิย
ร.ต.ท. สงวน บุตรวเิศษ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.พยคัฆภมูิพสัิย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ยทุธยา ทวดอาจ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.พยคัฆภมูิพสัิย
ร.ต.ท. ด าเนิน แผลติตะ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.พยคัฆภมูิพสัิย
ร.ต.ท. สฤษด์ิ ชุ่มชูใจ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.พยคัฆภมูิพสัิย
ร.ต.ท. พทิักษ์ เขมะปัญญา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.พยคัฆภมูิพสัิย
ร.ต.ต. ประยรู ชัยธานี ภ.จว.มหาสารคาม สภ.พยคัฆภมูิพสัิย
ร.ต.ต. สุพรรณ วงษ์สวสัด์ิ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.พยคัฆภมูิพสัิย
ร.ต.ต. ส ารวย กองทอง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.พยคัฆภมูิพสัิย
ร.ต.ต. สันติสุข หลงสอน ภ.จว.มหาสารคาม สภ.พยคัฆภมูิพสัิย
ด.ต. วรีะพงษ์ ปะสีระเตสัง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.พยคัฆภมูิพสัิย
ด.ต. ไพฑูรย์ นามปะพดั ภ.จว.มหาสารคาม สภ.พยคัฆภมูิพสัิย
ด.ต. ทศพร บ ารุง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.พยคัฆภมูิพสัิย
ด.ต. เรืองศักด์ิ จนัทะเสน ภ.จว.มหาสารคาม สภ.พยคัฆภมูิพสัิย
ด.ต. วรีะชาติ ชูเนตร ภ.จว.มหาสารคาม สภ.พยคัฆภมูิพสัิย
ด.ต. อดุลย์ อปุถมัภ์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.พยคัฆภมูิพสัิย
ด.ต. จรีศักด์ิ พนัธพ์ยคัฆ์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.พยคัฆภมูิพสัิย
ด.ต. สิทธศัิกด์ิ ป้อมอาสา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.พยคัฆภมูิพสัิย
ด.ต. ทวยเทพ เหลืองเจริญ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.พยคัฆภมูิพสัิย
ด.ต. มนตรี พมิพดี์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.พยคัฆภมูิพสัิย
ด.ต. พงษ์ศักด์ิ บุดดีคง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.พยคัฆภมูิพสัิย
ด.ต. กศุล ม่วงแมน ภ.จว.มหาสารคาม สภ.พยคัฆภมูิพสัิย
ด.ต. มานพ ศิริพรทุม ภ.จว.มหาสารคาม สภ.พยคัฆภมูิพสัิย
ด.ต. ธงไทย บุง้ทอง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.พยคัฆภมูิพสัิย
ด.ต. สุกฤษฎิ์ สุขบาล ภ.จว.มหาสารคาม สภ.พยคัฆภมูิพสัิย
ด.ต. กล้าณรงค์ พรมมาแข้ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.พยคัฆภมูิพสัิย
ด.ต. ประจวบ โพธสัิย ภ.จว.มหาสารคาม สภ.พยคัฆภมูิพสัิย
ด.ต. สุปัญญา พรมเป ภ.จว.มหาสารคาม สภ.พยคัฆภมูิพสัิย
ด.ต. ปราโมทย์ เคล่ือนไธสง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.พยคัฆภมูิพสัิย
ด.ต. สุรสันต์ ทุมโนน้อย ภ.จว.มหาสารคาม สภ.พยคัฆภมูิพสัิย
ด.ต. ดาว สุ่มมาตย์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.พยคัฆภมูิพสัิย
ด.ต. ชาญวฒิุ ป้องชารี ภ.จว.มหาสารคาม สภ.พยคัฆภมูิพสัิย
ด.ต. จลุศักด์ิ ปักอนิทรีย์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.พยคัฆภมูิพสัิย
ด.ต. ฐิติวฒิุ อารีเอื้อ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.พยคัฆภมูิพสัิย
ด.ต. เจริญเดช ปะมังคะตา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.พยคัฆภมูิพสัิย
ด.ต. จติรกร จนัทร์เต ภ.จว.มหาสารคาม สภ.พยคัฆภมูิพสัิย
ด.ต. โกศิล มาหา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.พยคัฆภมูิพสัิย
ด.ต. บุญเผ่ือน เยยโพธิ์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.พยคัฆภมูิพสัิย
ด.ต. นาวี ทวยไธสง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.พยคัฆภมูิพสัิย
ด.ต. สมนึก สีมาจนัทร์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.พยคัฆภมูิพสัิย
ด.ต. วฒิุศักด์ิ สีโส ภ.จว.มหาสารคาม สภ.พยคัฆภมูิพสัิย
ด.ต. ทรงศักด์ิ วงสีสา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.พยคัฆภมูิพสัิย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ณฤทธิ์ บุญที ภ.จว.มหาสารคาม สภ.พยคัฆภมูิพสัิย
ด.ต. ทรงศักด์ิ พนิิจ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.พยคัฆภมูิพสัิย
ด.ต. ทวปี ชัยบัว ภ.จว.มหาสารคาม สภ.พยคัฆภมูิพสัิย
ด.ต. สามารถ วารียนัต์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.พยคัฆภมูิพสัิย
ด.ต. ร่วมมิตร ปะวะเสนัง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.พยคัฆภมูิพสัิย
ด.ต. ฉนัทวฒิุ บุนรสิงห์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.พยคัฆภมูิพสัิย
ด.ต. ยทุธนา สุทธสิน ภ.จว.มหาสารคาม สภ.พยคัฆภมูิพสัิย
ด.ต. นิทัศน์ พนิิจ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.พยคัฆภมูิพสัิย
ด.ต. บรรจง สาตรา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.พยคัฆภมูิพสัิย
จ.ส.ต. สรรพชัย ยิ่งยง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.พยคัฆภมูิพสัิย
จ.ส.ต. นพปภฏัฐ์ พระขนัธ์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.พยคัฆภมูิพสัิย
จ.ส.ต. สหภาพ ปัจจาเณย์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.พยคัฆภมูิพสัิย
จ.ส.ต. ธวชัชัย พลรัตน์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.พยคัฆภมูิพสัิย
จ.ส.ต. กมล ชาภคู า ภ.จว.มหาสารคาม สภ.พยคัฆภมูิพสัิย
จ.ส.ต. ทินกร นินทะราช ภ.จว.มหาสารคาม สภ.พยคัฆภมูิพสัิย
จ.ส.ต. สมคิด เชียงเครือ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.พยคัฆภมูิพสัิย
จ.ส.ต. ธนกฤต สิริภาณุภาส ภ.จว.มหาสารคาม สภ.พยคัฆภมูิพสัิย
จ.ส.ต. กติิเดช ศรีบุญเรือง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.พยคัฆภมูิพสัิย
จ.ส.ต. ทองจนัทร์ จตุัประสาร ภ.จว.มหาสารคาม สภ.พยคัฆภมูิพสัิย
จ.ส.ต. นักรบ จนัทร์สุวรรณ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.พยคัฆภมูิพสัิย
ส.ต.อ. วชัรินทร์ ศรีอบุล ภ.จว.มหาสารคาม สภ.พยคัฆภมูิพสัิย
ส.ต.อ. กรันต์ เลิศล้ า ภ.จว.มหาสารคาม สภ.พยคัฆภมูิพสัิย
ส.ต.อ. อภชิาติ ท าธงุ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.พยคัฆภมูิพสัิย
ส.ต.อ. อาทิรัฐ วงษ์สวสัด์ิ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.พยคัฆภมูิพสัิย
ส.ต.ต. นครินทร์ จนัทร์มณี ภ.จว.มหาสารคาม สภ.พยคัฆภมูิพสัิย
ด.ต.หญิง อรอนงค์ ศรีวเิศษ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.พยคัฆภมูิพสัิย
ร.ต.ท.หญิง เอื้อมพร สอนบุญชู ภ.จว.มหาสารคาม สภ.พยคัฆภมูิพสัิย
พ.ต.ต. สมจติร ชาลาเชาวว์รุิฬน์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.มะค่า
ร.ต.อ. สฤษด์ิ จลุนาค ภ.จว.มหาสารคาม สภ.มะค่า
ร.ต.อ. สมภพ พลวเิศษ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.มะค่า
ร.ต.อ. สนธยา หติายะโส ภ.จว.มหาสารคาม สภ.มะค่า
ร.ต.ท. เสน่ห์ ดนตรี ภ.จว.มหาสารคาม สภ.มะค่า
ร.ต.ท. นิวฒัน์ โมฆรัตน์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.มะค่า
ร.ต.ท. เอกชัย เภาชา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.มะค่า
ร.ต.ท. มรกต ไชยหาญ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.มะค่า
ร.ต.ท. จติจา รักษานาม ภ.จว.มหาสารคาม สภ.มะค่า
ร.ต.ท. สราวธุ นามสงค์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.มะค่า
ด.ต. บุญถิ่น จนัทร์มา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.มะค่า
ด.ต. สุริยา สีลวนั ภ.จว.มหาสารคาม สภ.มะค่า
ด.ต. ถวลิ ศรีจ านงค์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.มะค่า



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. อดุม แกว้ผล ภ.จว.มหาสารคาม สภ.มะค่า
ด.ต. บุญเสริม มะประไพ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.มะค่า
ด.ต. สุนันท์ ดนตรี ภ.จว.มหาสารคาม สภ.มะค่า
ด.ต. วชิรศักด์ิ ชิณเทศน์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.มะค่า
ด.ต. คมเพชร แสงยศ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.มะค่า
ด.ต. จรัญ นามพทุธา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.มะค่า
ด.ต. สุรัตน์ชัย แกว้สุระ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.มะค่า
ด.ต. นิวฒัน์ แสนตุ้ย ภ.จว.มหาสารคาม สภ.มะค่า
ด.ต. วรีพงษ์ บัวโฮม ภ.จว.มหาสารคาม สภ.มะค่า
ด.ต. ประดิษฐ์ ปิไชยโย ภ.จว.มหาสารคาม สภ.มะค่า
ด.ต. ถนอมจติร ไชยพนิิจ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.มะค่า
ด.ต. ทวศัีกด์ิ พนัสุวอ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.มะค่า
ด.ต. วมิาน ศรีดาราช ภ.จว.มหาสารคาม สภ.มะค่า
ส.ต.อ. วรียทุธ กรงทิพย์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.มะค่า
ด.ต.หญิง บุษบา ปะกแิพ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.มะค่า
พ.ต.อ. ประยทุธ์ พทิักษ์เผ่าสกลุ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
พ.ต.อ. อดุมศักด์ิ เปล่ียนข า ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
พ.ต.ท. เกยีรติขจร อดุรเขต ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
พ.ต.ท. ขวญัชัย อตัโณ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
พ.ต.ท. ฐิติพงศ์ อนุพงศ์พพิฒัน์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
พ.ต.ท. มิตรธศิาล นรชาญ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
พ.ต.ท. วสุิทธิ์ สิทธเิราะ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
พ.ต.ท. วฒิุ ศรีวลัิย ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
พ.ต.ท. สมพงษ์ เยาวนิจ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
พ.ต.ท. สมพงษ์ อดุมเดช ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
พ.ต.ท. สมมาส สถติวฒัน์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
พ.ต.ท. สมยศ ศรีพระคุณ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
พ.ต.ท. ส าเริง นวลแกว้ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
พ.ต.ท. สุขกวี ศรีอสิาณ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
พ.ต.ท. สุภาชน เต่ือยมา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
พ.ต.ต. วชิญ์ศรุต บ ารุงสานต์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
พ.ต.ต. สุรัช รัตนวงษา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ร.ต.อ. ไชยยงค์ มุงคุณค าซาว ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ร.ต.อ. ณัฏฐาชล เชื้อไพบูลย์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ร.ต.อ. ณัฐชัย นามเทพ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ร.ต.อ. สมพงษ์ วรรณการ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ร.ต.อ. สวสัดี บัวนาค ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ร.ต.อ. สุริยนต์ ราชพนัแสน ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ร.ต.ท. กติิภมูิ ภแูกด า ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ร.ต.ท. คมสันต์ บุพตา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. จ านง อนุเวช ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ร.ต.ท. จ านง ทอนศรี ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ร.ต.ท. ทอง ใบบ้ง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ร.ต.ท. ทองม้วน ราชสุวรรณ์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ร.ต.ท. ธนวรรธน์ วรพฒัน์รัชฎากลุ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ร.ต.ท. ธนากร ศรีอดุม ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ร.ต.ท. ธนู ชาวพงษ์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ร.ต.ท. ธรีะศักด์ิ ศรีสุภกัด์ิ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ร.ต.ท. นิติธร อรัญชัย ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ร.ต.ท. นิพนัธ์ รักโคตร ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ร.ต.ท. นิรันดร์ ยศพล ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ร.ต.ท. บุญทัน รักษาพล ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ร.ต.ท. บุญยงั วานิชย์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ร.ต.ท. ประนอม ดวงเพยีราช ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ร.ต.ท. ปิติ บัวศรี ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ร.ต.ท. พรมมา รัตนทิพย์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ร.ต.ท. มานิตย์ รักสวนจกิ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ร.ต.ท. ยทุธนา พลตรี ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ร.ต.ท. ยทุธนา ลาดสีโท ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ร.ต.ท. รินทอง ออ่นบ้านแดง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ร.ต.ท. ไวพจน์ ไกรวาปี ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ร.ต.ท. วทิยา รักษาสัตย์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ร.ต.ท. สุรชัย วงศ์จนัดา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ร.ต.ท. สุริยศักด์ิ สันป่าเงิน ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ร.ต.ท. โอภาส เสนา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ร.ต.ท. อภวิฒัน์ แสนศักด์ิ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ร.ต.ท. อ านาจ ประสารสัตย์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ร.ต.ต. ดุสิต แพนสมบัติ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ร.ต.ต. ตรัยรัตน์ รัตนดอน ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ร.ต.ต. ทวี โถมกระโทก ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ร.ต.ต. พรศักด์ิ อรรคฮาตศรี ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ร.ต.ต. ราชัย ขนัธวธุ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ร.ต.ต. เวยีงชัย ใสโศก ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ร.ต.ต. วชัระเกยีรติ บอกบุญ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ร.ต.ต. วนัชัย ต้องถอืดี ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ร.ต.ต. วรีะ นันตะนะ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ร.ต.ต. วรีะศักด์ิ ทิพยพ์ชิัย ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ร.ต.ต. ศรีจนัทร์ พลศรี ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ร.ต.ต. ศักดา วทิักษบุตร ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ร.ต.ต. เสริมศักด์ิ ธรุะท า ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. โสภณ พายบุุตร ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ร.ต.ต. สรสิช สุขขา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ร.ต.ต. สุนทร หาญอาษา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ร.ต.ต. อดุลย์ โยทะคง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ร.ต.ต. อรุณ เสนาภกัด์ิ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ร.ต.ต. อานนท์ เขม็ภเูขยีว ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ด.ต. กมล นามภกัดี ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ด.ต. คมเพชร เนตรสงคราม ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ด.ต. คมกริช ศรีล าใย ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ด.ต. เจษฎา ท ามา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ด.ต. จรัส กญัญาพนัธ์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ด.ต. จกัรภทัร ดนตรี ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ด.ต. จ าเนียร สมบัติตรา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ด.ต. จรีะพนัธ์ บุระค า ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ด.ต. เชาวฤทธิ์ รัตนทิพย์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ด.ต. ชัยยา โคช่วย ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ด.ต. ชัยวฒัน์ ศรีมาตย์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ด.ต. ชุมพร มณีโรจน์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ด.ต. ชูชาติ หาญปรี ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ด.ต. ชูศักด์ิ ภเูกา้แกว้ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ด.ต. ฑัศธญั วงศาพนัธ์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ด.ต. ณฎฐพล แสงจารุ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ด.ต. ดุลยฤทธิ์ ชามนตรี ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ด.ต. ทวี ดวงกณุา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ด.ต. ทวี ทัพสุริย์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ด.ต. ทองใส เหล่าพร ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ด.ต. ธงชัย เลียงลิลา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ด.ต. ธรรมนูญ แกว้บรรจกัร ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ด.ต. ธรีะพงษ์ ชอบงาม ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ด.ต. นิกร ทองเพชร์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ด.ต. นิพนธ์ บัวลาด ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ด.ต. นิยม พมิพโ์พธิ์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ด.ต. บรรจง หายะคุณ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ด.ต. บุญโฮม วงัหอม ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ด.ต. เปรมศักดา โคช่วย ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ด.ต. ปกรณ์ นนทวงษา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ด.ต. ปกรณ์ อปุาระ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ด.ต. ประเสริฐ โฮซิน ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ด.ต. ประโชค อรุพนม ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ด.ต. ประจนั หลาวเงิน ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ประชัน ปาโส ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ด.ต. ประชา ศรีมาตรา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ด.ต. ประดิษฐ์ ภาระโข ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ด.ต. ประมวล จนับัวลา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ด.ต. ประยรู มะโพธิ์ศรี ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ด.ต. ประยรู ค าเกตุ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ด.ต. ประหยดั ทองภธูรณ์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ด.ต. ปริชญ์ ทองกอง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ด.ต. พชิัย ขาวออ่น ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ด.ต. พทิวน น้อยนอนเมือง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ด.ต. พทิักษ์พงศ์ บุญญานุสนธิ์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ด.ต. ภชุชงค์ อนิทพรม ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ด.ต. มงกฎุ ศรีแกว้ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ด.ต. มาโนช มีค าทอง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ด.ต. มาณพ มาเมือง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ด.ต. มาตรชัย เอกรักษา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ด.ต. มานพ นวมพะเนียด ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ด.ต. รณภพ บริบูรณ์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ด.ต. ราวนั ยางสุด ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ด.ต. รุ่งสุริยา พนัธุ์แดง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ด.ต. เลิศฤทธิ์ อนัปัญญา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ด.ต. วรวบิูล เสนาคูณ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ด.ต. วชัรินทร์ สุพรรณกนก ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ด.ต. วรัิตน์ จนัทจร ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ด.ต. วรัิตน์ เหล่าวงษี ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ด.ต. วรีพงษ์ ขานรินทร์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ด.ต. วรีะพงษ์ อนัปัญญา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ด.ต. วรีะวฒัน์ เหล่ามูล ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ด.ต. เศกสิทธิ์ ศิริกจิ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ด.ต. เสกสรรค์ โพธร์ี ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ด.ต. สนอง เผ่าแสนเมือง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ด.ต. สมโภชน์ แผ่ทอง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ด.ต. สมโภชน์ ช่วยรัมย์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ด.ต. สมจติต์ แกว้วเิศษ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ด.ต. สมจติร ศรีรัตนพนัธ์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ด.ต. สมพร แกว้กาเหรียญ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ด.ต. สมพร ภมูิสุวรรณ์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ด.ต. สมพศิ เปียงสันเทียะ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ด.ต. สมศักด์ิ ไชยชนะ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ด.ต. สยามรัฐ โง่นสุข ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สรกฤช บุตรศรีภมูิ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ด.ต. สัญญา วอขวา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ด.ต. สันติ อคัษร ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ด.ต. สายนัต์ วชิาเรือง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ด.ต. ส าเนียง ภคูงน้ า ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ด.ต. สิรวชัร ศรีพมิพส์อ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ด.ต. สุเมธ พยหุะ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ด.ต. สุขเกษม ไชยพเิดช ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ด.ต. สุขสันต์ รัตนเวฬุ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ด.ต. สุชาติ กานุมาร ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ด.ต. สุชาติ รัตนพลแสน ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ด.ต. สุทธพิงศ์ สิงหค้์อ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ด.ต. สุบัน ประกอบค า ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ด.ต. สุพจน์ ภคู าวงศ์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ด.ต. สุพร ใจส าราญ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ด.ต. สุภเรศ การะเกตุ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ด.ต. สุภชัย ศรีชมชื่น ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ด.ต. สุภาพ มูลอตั ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ด.ต. สุรสิทธิ์ ประเทืองศรี ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ด.ต. สุระชัย ก ามุขโช ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ด.ต. สุระศักด์ิ ชูพนัธ์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ด.ต. สุวรรณ นามใสย์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ด.ต. สุวตัร จนัทรสอน ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ด.ต. เอนกพร ปะกริะคะ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ด.ต. อดิศักด์ิ บุพโชติ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ด.ต. อดิษฐา ภนู้ าเยน็ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ด.ต. อภชิาติ ศักดาค า ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ด.ต. อภนิันท์ ธนูชาญ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ด.ต. อภลัิกษณ์ หลอดเพชร ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ด.ต. อภวิชัร์ เจริญพรีะเพชร ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ด.ต. อายทุธ หลูอารียสุ์วรรณ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ด.ต. อทุัย เรืองสมบัติ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ด.ต. สราวฒิุ โทนไทย ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ด.ต. เดชาวตั ฆารประเดิม ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
จ.ส.ต. นัฐพงษ์ ประทุมข า ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
จ.ส.ต. มนเทียน สีชมแสง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
จ.ส.ต. ยงยทุธ สิงวเิศษ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
จ.ส.ต. วชิิต สายแสน ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ส.ต.อ. ธชัพล กญุชะโร ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ส.ต.อ. นิวฒัน์ อรัญมิตร ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.อ. บริพฒัน์ สุดสม ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ส.ต.อ. พงษ์พทิักษ์ ค าสะอาด ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ส.ต.อ. พทิยา เนือ่งสิทธะ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ส.ต.อ. วฒิุพงษ์ ประทุมมา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ส.ต.อ. สากล แสนวงั ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ส.ต.อ. อภเิดช นูสีวอ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ส.ต.ต. คมกริช เฝ้าหอม ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ด.ต.หญิง กรรณิการ์ รัตนศรี ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ด.ต.หญิง กาญจนา สารีบุตร ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ด.ต.หญิง จนัทร์เพญ็ อลุหสัสา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ด.ต.หญิง มาธณีิ สิมวเิศษ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ด.ต.หญิง ยพุเยาว์ โคช่วย ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ด.ต.หญิง ลัดดาวรรณ์ พเิคราะหก์จิ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ด.ต.หญิง อญัชลี กางสี ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
ร.ต.ท.หญิง ศิริเพญ็ วงค์ดุษฎกีลุ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม
พ.ต.อ. ณรงค์ฤทธิ์ สุริยะ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ยางสีสุราช
พ.ต.ท. อ านวย เสนาหนอก ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ยางสีสุราช
พ.ต.ท. ยทุธพงศ์ ชนะโยธา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ยางสีสุราช
พ.ต.ท. ปณสิทธิ์ ฤทธริงค์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ยางสีสุราช
ร.ต.อ. สนิท สุริยะ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ยางสีสุราช
ร.ต.ท. ธนกร แกว้ระวงั ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ยางสีสุราช
ร.ต.ท. เดชา พรมนาเสียว ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ยางสีสุราช
ร.ต.ท. โชตินรินท์ พาขนุทด ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ยางสีสุราช
ร.ต.ท. อานนท์ ใจดี ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ยางสีสุราช
ร.ต.ท. ชาติณรงค์ อาศิวมณี ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ยางสีสุราช
ร.ต.ท. จกัรภพ กล้าณรงค์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ยางสีสุราช
ร.ต.ท. สมบัติ ดีนวลพะเนาว์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ยางสีสุราช
ร.ต.ต. ศานิต จนัทะกล ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ยางสีสุราช
ร.ต.ต. ไพรัช ชูภู่ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ยางสีสุราช
ร.ต.ต. บัวรี ภทูอง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ยางสีสุราช
ร.ต.ต. อทุัย อนัปัญญา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ยางสีสุราช
ด.ต. สุชาติ ปินะถา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ยางสีสุราช
ด.ต. สมพงษ์ แกว้แกมเกษ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ยางสีสุราช
ด.ต. สงวน ตุ่นยอด ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ยางสีสุราช
ด.ต. กมัปนาท บรรดา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ยางสีสุราช
ด.ต. อธษิฐาน ปะวะทัง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ยางสีสุราช
ด.ต. ปฏวิติั เสนาโนฤทธิ์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ยางสีสุราช
ด.ต. พรสวรรค์ จนัทเขต ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ยางสีสุราช
ด.ต. สิริศักด์ิ ศิริพรทุม ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ยางสีสุราช
ด.ต. นิราศ บุนรสิงห์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ยางสีสุราช



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ถนอม กรวยทอง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ยางสีสุราช
ด.ต. บุญมาก สวา่งไธสง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ยางสีสุราช
ด.ต. ธนดล อาบสุวรรณ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ยางสีสุราช
ด.ต. ฐาปกรณ์พล อทุปา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ยางสีสุราช
ด.ต. นพดล บุญมาพลิา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ยางสีสุราช
ด.ต. พลวฒัน์ พรมจกัร์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ยางสีสุราช
ด.ต. ทองเจริญ วสีิปัตน์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ยางสีสุราช
ด.ต. ธนเสฏฐ์ วจิารจติต์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ยางสีสุราช
ด.ต. จรีศักด์ิ สุรพล ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ยางสีสุราช
ด.ต. บุญส่ง ศิลารัตน์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ยางสีสุราช
ด.ต. ประหยดั รัดจนัทอง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ยางสีสุราช
ด.ต. สุรชัย สมบัวคู ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ยางสีสุราช
ด.ต. บรรจง วงค์นอก ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ยางสีสุราช
ด.ต. วบิูลย์ ปินะเก ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ยางสีสุราช
ด.ต. สุทธรัิกษ์ วงศ์สมศักด์ิ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ยางสีสุราช
ด.ต. สง่า ค าชู ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ยางสีสุราช
ด.ต. บรรจง กองไธสง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ยางสีสุราช
ด.ต. สมยศ แพง่ต่ี ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ยางสีสุราช
ด.ต. ไพบูลย์ อทุปา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ยางสีสุราช
ด.ต. อลงกรณ์ แกว้สังข์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ยางสีสุราช
ด.ต. อดีต ค าธานี ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ยางสีสุราช
จ.ส.ต. นัฐวฒิุ เบ้าหวัดง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ยางสีสุราช
จ.ส.ต. ชวณัฐ ติสองเมือง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ยางสีสุราช
จ.ส.ต. ธกฤต เพง็สุวรรณ์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ยางสีสุราช
ร.ต.ท.หญิง ประริญญานัน ปักกาเวสา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ยางสีสุราช
พ.ต.ท. เจษฏา เปรมโต ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ราษฎร์เจริญ
พ.ต.ท. ทองค า พลอาจทัน ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ราษฎร์เจริญ
พ.ต.ท. ด ารง บรรจงรอด ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ราษฎร์เจริญ
ร.ต.อ. เด่น พทุธเิสน ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ราษฎร์เจริญ
ร.ต.ท. ชญานนท์ สมออ่น ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ราษฎร์เจริญ
ร.ต.ท. วรุิฬหท์รัพย์ เขยีวศรี ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ราษฎร์เจริญ
ร.ต.ท. อภเิดช มงคลมะไฟ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ราษฎร์เจริญ
ร.ต.ท. รังสันต์ คะมานิคม ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ราษฎร์เจริญ
ร.ต.ท. ปิยธนา ปรีนคร ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ราษฎร์เจริญ
ร.ต.ท. นวน อุ่นดา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ราษฎร์เจริญ
ร.ต.ต. สงวน ขนัทับ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ราษฎร์เจริญ
ร.ต.ต. อทุัย เต็งผักแวน่ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ราษฎร์เจริญ
ร.ต.ต. อนันต์ ทวทีรัพย์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ราษฎร์เจริญ
ร.ต.ต. จกัรภณัฑ์ เคนจ าปา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ราษฎร์เจริญ
ร.ต.ต. อ านวยพร คงสมบัติ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ราษฎร์เจริญ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. เมธาสิทธิ์ จ านงภทัร ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ราษฎร์เจริญ
ด.ต. ไพโรจน์ ซินสุน ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ราษฎร์เจริญ
ด.ต. นิคม สุพรรณรัง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ราษฎร์เจริญ
ด.ต. พชิัย ผาดไธสง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ราษฎร์เจริญ
ด.ต. สมาน ปัสส าราญ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ราษฎร์เจริญ
ด.ต. สหสมบัติ ประทุมทอง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ราษฎร์เจริญ
ด.ต. โกวทิ จ าปาทอง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ราษฎร์เจริญ
ด.ต. ค าหมูน ทองสิทธิ์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ราษฎร์เจริญ
ด.ต. ไพศาล สถานรัมย์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ราษฎร์เจริญ
ด.ต. กติติพศ  สิงหโ์คตร ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ราษฎร์เจริญ
ด.ต. ศักด์ิสิทธิ์ บุนนท์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ราษฎร์เจริญ
ด.ต. สุเมต มาตมูล ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ราษฎร์เจริญ
ด.ต. สมทบ สวสัดิผล ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ราษฎร์เจริญ
ด.ต. ชัยชัช รัตนทรัพย์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ราษฎร์เจริญ
ด.ต. สัญญา อึ่งชื่น ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ราษฎร์เจริญ
ด.ต. เอกพล จมูพลา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ราษฎร์เจริญ
ด.ต. สุเมธ มาตมูล ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ราษฎร์เจริญ
จ.ส.ต. อดุมศิลป์ ปะมาระเต ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ราษฎร์เจริญ
ส.ต.อ. วรายทุธ คาสมบัติ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.ราษฎร์เจริญ
พ.ต.อ. วศัิกด์ิ อนิทกรอดุม ภ.จว.มหาสารคาม สภ.วาปีปทุม
พ.ต.ท. จกัรกฤษณ์ อดุมชัย ภ.จว.มหาสารคาม สภ.วาปีปทุม
พ.ต.ท. ไพบูลย์ วงค์อนิตา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.วาปีปทุม
พ.ต.ท. ประเทืองทิน วงค์ศิริ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.วาปีปทุม
พ.ต.ท. สมชิต วนิทะไชย ภ.จว.มหาสารคาม สภ.วาปีปทุม
พ.ต.ท. ธติิพงศ์ วเิศษวงศา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.วาปีปทุม
พ.ต.ท. จ ารัส เกตุแสง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.วาปีปทุม
พ.ต.ต. ทว ี ไชยสีดา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.วาปีปทุม
พ.ต.ต. สุประวณ์ี ปุริสา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.วาปีปทุม
พ.ต.ต. จ ารัส เกตุแสง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.วาปีปทุม
ร.ต.อ. ชูเกยีรติ พาพทิักษ์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.วาปีปทุม
ร.ต.อ. สุรศักด์ิ ด่านแกว้ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.วาปีปทุม
ร.ต.อ. วฒันา ยซิุ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.วาปีปทุม
ร.ต.ท. ชาญยทุธ แกว้จนัดา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.วาปีปทุม
ร.ต.ท. อทุิศ ปะนาโส ภ.จว.มหาสารคาม สภ.วาปีปทุม
ร.ต.ท. สุพล อณุาภาค ภ.จว.มหาสารคาม สภ.วาปีปทุม
ร.ต.ท. ภาคภมูิ ชมภเูพชร ภ.จว.มหาสารคาม สภ.วาปีปทุม
ร.ต.ท. อานนท์ ทอนเสาร์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.วาปีปทุม
ร.ต.ท. สมควร ปริตวา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.วาปีปทุม
ร.ต.ท. เรืองปิติกร ศรีวรขนัธุ์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.วาปีปทุม
ร.ต.ท. ชูรัช แปลงมาลย์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.วาปีปทุม



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ใหม่ ชุมมุง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.วาปีปทุม
ร.ต.ท. เอกนิติ วรรภา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.วาปีปทุม
ร.ต.ท. ปรีชา ปะเสระกงั ภ.จว.มหาสารคาม สภ.วาปีปทุม
ร.ต.ท. นิพนธ์ สร้อยเพชร ภ.จว.มหาสารคาม สภ.วาปีปทุม
ร.ต.ท. เปีย่มศักด์ิ เผ่ือสูงเนิน ภ.จว.มหาสารคาม สภ.วาปีปทุม
ร.ต.ท. วสันต์ ศรีหนู ภ.จว.มหาสารคาม สภ.วาปีปทุม
ร.ต.ท. สมพงษ์ แสงศรศรี ภ.จว.มหาสารคาม สภ.วาปีปทุม
ร.ต.ต. พมิล ค าพนัธ์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.วาปีปทุม
ร.ต.ต. ชาญชัย อนัสุวรรณ์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.วาปีปทุม
ร.ต.ต. สุกรี ชินชาติ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.วาปีปทุม
ด.ต. วรีะพนัธ์ บุญเรือ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.วาปีปทุม
ด.ต. เทียรชัย โบราณประสิทธิ์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.วาปีปทุม
ด.ต. สุนา ประวรรณถา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.วาปีปทุม
ด.ต. ยงยทุธ ปักกงัเวสัง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.วาปีปทุม
ด.ต. เทอดศักด์ิ ติดวงษา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.วาปีปทุม
ด.ต. ศุภสิทธิ์ พมิพภ์กัดี ภ.จว.มหาสารคาม สภ.วาปีปทุม
ด.ต. วนัชัย ส่อนราช ภ.จว.มหาสารคาม สภ.วาปีปทุม
ด.ต. สายญั โสภาไฮ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.วาปีปทุม
ด.ต. โอชา บุญหล้า ภ.จว.มหาสารคาม สภ.วาปีปทุม
ด.ต. สังวร ปานาเต ภ.จว.มหาสารคาม สภ.วาปีปทุม
ด.ต. ปิยฉตัร แกว้สังข์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.วาปีปทุม
ด.ต. บุญศรี มัชปะโม ภ.จว.มหาสารคาม สภ.วาปีปทุม
ด.ต. ประทวนชัย มัง่มี ภ.จว.มหาสารคาม สภ.วาปีปทุม
ด.ต. พนูวทิย์ ป้องขวาเลา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.วาปีปทุม
ด.ต. อนุวฒัน์ ป้องขวาเลา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.วาปีปทุม
ด.ต. วโิรจน์ วงเสียงดัง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.วาปีปทุม
ด.ต. ประกายเพชร ปักกนุนัน ภ.จว.มหาสารคาม สภ.วาปีปทุม
ด.ต. ทรงศักด์ิ ปะสีระเตสัง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.วาปีปทุม
ด.ต. สมัย ปาปะขงั ภ.จว.มหาสารคาม สภ.วาปีปทุม
ด.ต. ทัศนัยน์ ศรีชมภู ภ.จว.มหาสารคาม สภ.วาปีปทุม
ด.ต. วชัรพล กองโส ภ.จว.มหาสารคาม สภ.วาปีปทุม
ด.ต. วนัชัย โยวะ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.วาปีปทุม
ด.ต. ชาติชาย อนัสุวรรณ์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.วาปีปทุม
ด.ต. นิยม ปุจฉาธรรม ภ.จว.มหาสารคาม สภ.วาปีปทุม
ด.ต. กฤติ เทียบหนู ภ.จว.มหาสารคาม สภ.วาปีปทุม
ด.ต. สมศักด์ิ ชัยธานี ภ.จว.มหาสารคาม สภ.วาปีปทุม
ด.ต. สาธติ ประพาศพงษ์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.วาปีปทุม
ด.ต. พพิฒัน์พงษ์ ปะมาระเต ภ.จว.มหาสารคาม สภ.วาปีปทุม
ด.ต. เทวนิ วรรณศรี ภ.จว.มหาสารคาม สภ.วาปีปทุม
ด.ต. สุเมร วรรณศรี ภ.จว.มหาสารคาม สภ.วาปีปทุม



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. พรีะพฒัน์ กางมาเทศ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.วาปีปทุม
ด.ต. พงศ์ศรัณย์ จนัจ านงค์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.วาปีปทุม
ด.ต. วรีศักด์ิ ประทุมรุ่ง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.วาปีปทุม
ด.ต. อภรัิกษ์ ปะวะโข ภ.จว.มหาสารคาม สภ.วาปีปทุม
ด.ต. บัณฑิต ปักกะทานัง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.วาปีปทุม
ด.ต. สมพร โนศรี ภ.จว.มหาสารคาม สภ.วาปีปทุม
ด.ต. อภชิาต สุวรรณพนัธ์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.วาปีปทุม
ด.ต. ส าอาง บัวบุญ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.วาปีปทุม
ด.ต. ไกรวฒิุ ภทัราบุญญากลุ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.วาปีปทุม
ด.ต. ณรงค์ ปามุทา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.วาปีปทุม
ด.ต. ปราโมทย์ ทอนโพธิ์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.วาปีปทุม
ด.ต. ถาวร ปะวะเสนะ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.วาปีปทุม
ด.ต. พนัส ราชพนัแสน ภ.จว.มหาสารคาม สภ.วาปีปทุม
ด.ต. วรีะกจิ ทอนโพธิ์แกว้ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.วาปีปทุม
ด.ต. รัชต์ กริะวสิาล ภ.จว.มหาสารคาม สภ.วาปีปทุม
ด.ต. สถาพร วแิสง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.วาปีปทุม
ด.ต. ชินกร จนัทะกล ภ.จว.มหาสารคาม สภ.วาปีปทุม
ด.ต. สัมฤทธิ์ มหาคาม ภ.จว.มหาสารคาม สภ.วาปีปทุม
ด.ต. วรีะธรรม จอมค าสิงห์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.วาปีปทุม
ด.ต. จริาวธุ อนิวงค์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.วาปีปทุม
ด.ต. สงบ วรรณปะเก ภ.จว.มหาสารคาม สภ.วาปีปทุม
ด.ต. ประสิทธิ์ ปาสาน า ภ.จว.มหาสารคาม สภ.วาปีปทุม
ด.ต. ประสิทธิ์ พนัโนราช ภ.จว.มหาสารคาม สภ.วาปีปทุม
ด.ต. ธนพงษ์ ธรรมภบิาล ภ.จว.มหาสารคาม สภ.วาปีปทุม
ด.ต. อารีย์ ต่อโชติ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.วาปีปทุม
ด.ต. คมกริช มลาศรี ภ.จว.มหาสารคาม สภ.วาปีปทุม
ด.ต. ชาญณรงค์ แสนเยน็ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.วาปีปทุม
ด.ต. นันทวฒัน์ พลเยี่ยม ภ.จว.มหาสารคาม สภ.วาปีปทุม
ด.ต. มานะ ทองพา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.วาปีปทุม
จ.ส.ต. วรีะพงษ์ ราชพนัแสน ภ.จว.มหาสารคาม สภ.วาปีปทุม
จ.ส.ต. นาคิน ประภาวะนัง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.วาปีปทุม
จ.ส.ต. ชาติ ศิริส าราญ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.วาปีปทุม
จ.ส.ต. ขมุทรัพย์ เดชบุรัมย์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.วาปีปทุม
จ.ส.ต. อดิศร ชาวด่าน ภ.จว.มหาสารคาม สภ.วาปีปทุม
จ.ส.ต. ทรงวฒิุ ปาปะเถ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.วาปีปทุม
ส.ต.อ. จกัรพงศ์ ภมูาศ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.วาปีปทุม
ส.ต.ต. ธนกรู วงค์โคกสูง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.วาปีปทุม
ด.ต. สมใจ ชาวเกวยีน ภ.จว.มหาสารคาม สภ.วาปีปทุม
ด.ต.หญิง ณาตญา ศรีเฮือง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.วาปีปทุม
ร.ต.ท.หญิง นัชรินทร์ แสนบุญศิริ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.วาปีปทุม



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. วโิรจน์ นาหนองขาม ภ.จว.มหาสารคาม สภ.หนองซอน
พ.ต.ท. วโิรจน์ นาหนองขาม ภ.จว.มหาสารคาม สภ.หนองซอน
ร.ต.อ. พมิล ธรรมมุลตรี ภ.จว.มหาสารคาม สภ.หนองซอน
ร.ต.ท. เปรม สาวงษ์นาม ภ.จว.มหาสารคาม สภ.หนองซอน
ร.ต.ท. วนัเสด็จ เกษมจติร ภ.จว.มหาสารคาม สภ.หนองซอน
ร.ต.ท. กรุง สุวรรณเพง็ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.หนองซอน
ด.ต. ทรงวฒิุ ทิพยพ์ชิัย ภ.จว.มหาสารคาม สภ.หนองซอน
ด.ต. รักศักด์ิ ธรรมวงษ์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.หนองซอน
ด.ต. สุนทร ภฆูอ้งไชย ภ.จว.มหาสารคาม สภ.หนองซอน
ด.ต. มนตรี สีท ามา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.หนองซอน
ด.ต. ยทุธนา ภแูช่มโชติ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.หนองซอน
ส.ต.ต. ประดิษฐ์ โคตรชารี ภ.จว.มหาสารคาม สภ.หนองซอน
พ.ต.ท. ไพชยนต์ วงศ์วฒิุโท ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เหล่า
พ.ต.ท. วจิติร ทดคุย ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เหล่า
พ.ต.ต. โชติ ศรีเชียงหา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เหล่า
ร.ต.ท. ฉตัรชัย ดวงสุริยเนตร ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เหล่า
ร.ต.ท. เมธี ศรีสุข ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เหล่า
ร.ต.ท. ประสงค์ สีหาจอ่ง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เหล่า
ร.ต.ท. วทิยา ประเสริฐศิลป์พลมา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เหล่า
ร.ต.ท. นฤนาท จ ารัสรักษ์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เหล่า
ร.ต.ท. วชัรินทร์ ภาภริมย์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เหล่า
ร.ต.ท. สัมฤทธิ์ สีดา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เหล่า
ร.ต.ท. ตรีเดช ดวงพทุธา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เหล่า
ร.ต.ต. เรืองอนันท์ แดนค าสาร ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เหล่า
ร.ต.ต. นริศ สมบูรณ์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เหล่า
ด.ต. คมสันต์ จนัทะแสง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เหล่า
ด.ต. สุวรรณ รักษาภกัดี ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เหล่า
ด.ต. สมวงษ์ ค างาม ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เหล่า
ด.ต. มิตร ภาคแกว้ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เหล่า
ด.ต. อทุิศ สีลา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เหล่า
ด.ต. ชาญวฒิุ แสนมี ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เหล่า
ด.ต. นพดล พมิพช์ารี ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เหล่า
ด.ต. นเรศ นุม่มีศรี ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เหล่า
ด.ต. ธวชัชัย สุ่ยวงษ์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เหล่า
ด.ต. กรกช ดวงค ารัตน์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เหล่า
ด.ต. วนัชัย สิงหป์้อง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เหล่า
ด.ต. กมล บัวผาง ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เหล่า
ด.ต. บัญชา ดรบุญล้น ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เหล่า
ด.ต. พงษ์เทพ แกว้หานาม ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เหล่า
ด.ต. สุระพนั แดนค าสาร ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เหล่า



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. นิพล นาถ้ าพลอย ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เหล่า
ด.ต. นิสิต ศรีพารา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เหล่า
ด.ต. ภานุมาศ เดชศิริ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เหล่า
ด.ต. สายณัห์ ต่อพนัธ์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เหล่า
ด.ต. อดุม พลรักษ์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เหล่า
ด.ต. สมพงษ์ วงษาวตัร์ ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เหล่า
ด.ต. ด ารงเวทย์ นามโยธา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เหล่า
ด.ต. ศักด์ิสิน อดัธนสิน ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เหล่า
ด.ต. อนุวฒัน์ เถื่อนโยธา ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เหล่า
ร.ต.ท. ไพบูลย์ บ่อไทย ภ.จว.มหาสารคาม สภ.เหล่า
พ.ต.อ. สมพงษ์ พนัธุ์ชัย ภ.จว.ร้อยเอด็ กก.สืบสวน
พ.ต.ท. ณัฐฎเ์อก จงตระการสมบัติ ภ.จว.ร้อยเอด็ กก.สืบสวน
พ.ต.ท. วรเชษฐ์ แสวง ภ.จว.ร้อยเอด็ กก.สืบสวน
พ.ต.ท. รัชพง นามปัดสา ภ.จว.ร้อยเอด็ กก.สืบสวน
พ.ต.ต. นพวทิย์ ดิษฐาธนาธรสิริ ภ.จว.ร้อยเอด็ กก.สืบสวน
ร.ต.อ. สมนึก ปัญญารมย์ ภ.จว.ร้อยเอด็ กก.สืบสวน
ร.ต.อ. สมโภช แสวงแกว้ ภ.จว.ร้อยเอด็ กก.สืบสวน
ร.ต.ท. จติ ตุ่มงาม ภ.จว.ร้อยเอด็ กก.สืบสวน
ร.ต.ท. อานุภาพ เผ่าภธูร ภ.จว.ร้อยเอด็ กก.สืบสวน
ร.ต.ท. สาคร แดงสีบัว ภ.จว.ร้อยเอด็ กก.สืบสวน
ร.ต.ท. ทรงศักด์ิ หล้าพนัธ์ ภ.จว.ร้อยเอด็ กก.สืบสวน
ร.ต.ท. สนิท สุ่มมาตย์ ภ.จว.ร้อยเอด็ กก.สืบสวน
ร.ต.ท. ไพรทูล ศรีมหาพรม ภ.จว.ร้อยเอด็ กก.สืบสวน
ร.ต.ท. ยงยทุธ นากกระแสร์ ภ.จว.ร้อยเอด็ กก.สืบสวน
ร.ต.ต. วจิกัษ์ กลีบบัว ภ.จว.ร้อยเอด็ กก.สืบสวน
ร.ต.ต. พนัธศั์กด์ิ เอกทัศน์ ภ.จว.ร้อยเอด็ กก.สืบสวน
ร.ต.ต. ค านึง พรมประสิทธิ์ ภ.จว.ร้อยเอด็ กก.สืบสวน
ร.ต.ต. บุญธรรม โสรถาวร ภ.จว.ร้อยเอด็ กก.สืบสวน
ร.ต.ต. นิยม พรมเลิศ ภ.จว.ร้อยเอด็ กก.สืบสวน
ด.ต. อทุัย อดุมทรัพย์ ภ.จว.ร้อยเอด็ กก.สืบสวน
ด.ต. สุเมธ ขตัฤกษ์ ภ.จว.ร้อยเอด็ กก.สืบสวน
ด.ต. ธรีภทัร ภกูลาง ภ.จว.ร้อยเอด็ กก.สืบสวน
ด.ต. ไสว พลทองมาก ภ.จว.ร้อยเอด็ กก.สืบสวน
ด.ต. สุชาติ บ าเรอ ภ.จว.ร้อยเอด็ กก.สืบสวน
ด.ต. บัณฑิต รักธรรม ภ.จว.ร้อยเอด็ กก.สืบสวน
ด.ต. วรวทิย์ วเิศษสัตย์ ภ.จว.ร้อยเอด็ กก.สืบสวน
ด.ต. สุรศักด์ิ ภมูิบุญ ภ.จว.ร้อยเอด็ กก.สืบสวน
ด.ต. ประสิทธิ์ สุยโพธิ์น้อย ภ.จว.ร้อยเอด็ กก.สืบสวน
ด.ต. ด ารง ไถวฤทธิ์ ภ.จว.ร้อยเอด็ กก.สืบสวน
ด.ต. นาวี ดีสนาม ภ.จว.ร้อยเอด็ กก.สืบสวน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. วเิชษฐ์ วนิทะไชย ภ.จว.ร้อยเอด็ กก.สืบสวน
ด.ต. สุนทร ศิลาเกตุ ภ.จว.ร้อยเอด็ กก.สืบสวน
ด.ต. อภวิฒัน์ สุวรรณศรี ภ.จว.ร้อยเอด็ กก.สืบสวน
ด.ต. เสรี นาสิงหค์าร ภ.จว.ร้อยเอด็ กก.สืบสวน
ด.ต. ปริญญา อรรคนิมาตย์ ภ.จว.ร้อยเอด็ กก.สืบสวน
ด.ต. จรูญ สีหานาม ภ.จว.ร้อยเอด็ กก.สืบสวน
ด.ต. วเิชียร มุริกา ภ.จว.ร้อยเอด็ กก.สืบสวน
ด.ต. สุรพล โพธิ์ค า ภ.จว.ร้อยเอด็ กก.สืบสวน
ด.ต. สายณัห์ เหมวฒัน์ ภ.จว.ร้อยเอด็ กก.สืบสวน
ด.ต. ปัญญา วนิทะไชย ภ.จว.ร้อยเอด็ กก.สืบสวน
ด.ต. ชาญ แกว้จนัดา ภ.จว.ร้อยเอด็ กก.สืบสวน
ด.ต. กติติพงศ์ จ านงกจิ ภ.จว.ร้อยเอด็ กก.สืบสวน
ด.ต. ธนกฤต ศรีวนัทา ภ.จว.ร้อยเอด็ กก.สืบสวน
ด.ต. เฉลิม เวยีงนนท์ ภ.จว.ร้อยเอด็ กก.สืบสวน
ด.ต. ปกรณ์ สายเชื้อ ภ.จว.ร้อยเอด็ กก.สืบสวน
ด.ต. วฒิุชัย วรรณชัยมงคล ภ.จว.ร้อยเอด็ กก.สืบสวน
ด.ต. อศัวนิ โยธายทุธ ภ.จว.ร้อยเอด็ กก.สืบสวน
ด.ต. ศักด์ิชัย เมืองศรี ภ.จว.ร้อยเอด็ กก.สืบสวน
ด.ต. บุญช่วย สวสัด์ิผล ภ.จว.ร้อยเอด็ กก.สืบสวน
ด.ต. เอกวฒัน์ สวสัด์ิผล ภ.จว.ร้อยเอด็ กก.สืบสวน
ด.ต. อภวิฒัน์ อริยาพฒัน์ ภ.จว.ร้อยเอด็ กก.สืบสวน
ด.ต. ณัฐพล เสมอวนั ภ.จว.ร้อยเอด็ กก.สืบสวน
ด.ต. ธเนช ยิ่งก าแหง ภ.จว.ร้อยเอด็ กก.สืบสวน
ด.ต. สมศักด์ิ ไชยคิรินทร์ ภ.จว.ร้อยเอด็ กก.สืบสวน
ด.ต. จนัดี มาศส าโรง ภ.จว.ร้อยเอด็ กก.สืบสวน
ด.ต. สัญชัย กองมะลี ภ.จว.ร้อยเอด็ กก.สืบสวน
จ.ส.ต. วรีะพงษ์ พมิพศั์กด์ิ ภ.จว.ร้อยเอด็ กก.สืบสวน
จ.ส.ต. จริศักด์ิ ชาวงศ์ ภ.จว.ร้อยเอด็ กก.สืบสวน
ด.ต. ศาสตราวธุ อทุการ ภ.จว.ร้อยเอด็ กก.สืบสวน
พ.ต.ท. เกรียงไกร จ านงกจิ ภ.จว.ร้อยเอด็ ฝอ.ภ.จว.ร้อยเอด็
ด.ต. ไทยคณิต มาบุญธรรม ภ.จว.ร้อยเอด็ ฝอ.ภ.จว.ร้อยเอด็
ด.ต. อกุฤษ เล่ียมวนิิจ ภ.จว.ร้อยเอด็ ฝอ.ภ.จว.ร้อยเอด็
ด.ต. บุญเจอ หมัน่อตุส่าห์ ภ.จว.ร้อยเอด็ ฝอ.ภ.จว.ร้อยเอด็
ด.ต. เดชะ ผ่านส าแดง ภ.จว.ร้อยเอด็ ฝอ.ภ.จว.ร้อยเอด็
ร.ต.ท. สุระทัย วชิาผง ภ.จว.ร้อยเอด็ ฝอ.ภ.จว.ร้อยเอด็
ร.ต.ท.หญิง ภทัราวดี บุตนนท์ ภ.จว.ร้อยเอด็ ฝอ.ภ.จว.ร้อยเอด็
พล.ต.ต. ยงเกยีรติ มนปราณีต ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.จว.ร้อยเอด็
พ.ต.อ. ธนชาติ รอดคลองตัน ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.จว.ร้อยเอด็
พ.ต.อ. สรพล สรสกลุชัย ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.จว.ร้อยเอด็
พ.ต.อ. วบิูลย์ วงศ์กอ้ม ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.จว.ร้อยเอด็



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.อ. สิงหท์อง พลลา ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.จว.ร้อยเอด็
พ.ต.อ. จกัรพงศ์ นามสง่า ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.จว.ร้อยเอด็
พ.ต.ท. ประพนัธศั์กด์ิ จนัทร์ศิริ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.จว.ร้อยเอด็
พ.ต.ท. ทรงวฒิุ สินทรธรรม ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.จว.ร้อยเอด็
ร.ต.ท. เอกชัย โสภาอทุก ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.จว.ร้อยเอด็
ร.ต.ท. อนิวรรตน์ ศรีโคตร ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.จว.ร้อยเอด็
ร.ต.ต. วทิยา ภนูาใบ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.จว.ร้อยเอด็
ร.ต.ต. มนัส เพง็ประพฒัน์ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.จว.ร้อยเอด็
ร.ต.ต.หญิง ประยรู มาตแกว้ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.จว.ร้อยเอด็
ร.ต.ต.หญิง พชัรี วงษ์ไพร ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.จว.ร้อยเอด็
ร.ต.ท.หญิง พรสวสัด์ิ นามบุญลา ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.จว.ร้อยเอด็
ร.ต.ท.หญิง เบญญาดา เหรียญสุกาญจน์ ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.จว.ร้อยเอด็
ส.ต.อ.หญิง ภาวณีิ ปุเลโต ภ.จว.ร้อยเอด็ ภ.จว.ร้อยเอด็
พ.ต.อ. ธนิต เหรียญเจริญ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เกษตรวสัิย 
พ.ต.ท. ชัยพล พลเยี่ยม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เกษตรวสัิย 
พ.ต.ท. พชิัย จนัทรัตน์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เกษตรวสัิย 
พ.ต.ท. เกษมรัฐฒ์ วนัทอง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เกษตรวสัิย 
พ.ต.ท. ส าราญราชเดช เฉยีบแหลม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เกษตรวสัิย 
พ.ต.ท. กฤษณะ ศิริสิงห์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เกษตรวสัิย 
พ.ต.ต. ฉตัรณรงค์ ผสมศรี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เกษตรวสัิย 
พ.ต.ต. ประสงค์ พนัธุ์สุภา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เกษตรวสัิย 
ร.ต.อ. ทรงชาติ เขยีวสนาม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เกษตรวสัิย 
ร.ต.อ. อนุพงศ์ ประชานันท์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เกษตรวสัิย 
ร.ต.ท. สมัย วอ่งเพชรชัย ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เกษตรวสัิย 
ร.ต.ท. สุบิน พบิูลย์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เกษตรวสัิย 
ร.ต.ท. เจริญยศ โนบรรเทา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เกษตรวสัิย 
ร.ต.ท. โกมล วานิชชัง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เกษตรวสัิย 
ร.ต.ท. ชาญชัย อตุระชัย ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เกษตรวสัิย 
ร.ต.ท. พงษ์พรรณ จนัทะคาม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เกษตรวสัิย 
ร.ต.ท. สุบรรณ อปูแกว้ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เกษตรวสัิย 
ร.ต.ท. สวสัด์ิ กลุจนัทร์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เกษตรวสัิย 
ร.ต.ท. เทียนชัย สามสี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เกษตรวสัิย 
ร.ต.ท. ตะวดั น้อยสุพรรณ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เกษตรวสัิย 
ร.ต.ท. พบิูลย์ จนัทร์เฮียง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เกษตรวสัิย 
ร.ต.ท. ทองนาค งามแสง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เกษตรวสัิย 
ร.ต.ท. วสันต์ ศรีกระทุม่ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เกษตรวสัิย 
ร.ต.ท. วฒิุชัย รัศมี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เกษตรวสัิย 
ร.ต.ท. บ าเพญ็ พรมเสนา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เกษตรวสัิย 
ร.ต.ท. ประเทือง มูลจนัทร์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เกษตรวสัิย 
ร.ต.ท. พชิัย พลเยี่ยม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เกษตรวสัิย 



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. สุดใจ หมอกสังข์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เกษตรวสัิย 
ร.ต.ต. สุพจน์ สิทธสิาร ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เกษตรวสัิย 
ร.ต.ต. บุญเทิน พลมะศรี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เกษตรวสัิย 
ร.ต.ต. ภทัรพล ภมูิเพง็ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เกษตรวสัิย 
ร.ต.ต. นัน ทวทีรัพย์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เกษตรวสัิย 
ร.ต.ต. ปวเรศ จนัทะแสน ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เกษตรวสัิย 
ด.ต. นิคม ธรรมชาพร ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เกษตรวสัิย 
ด.ต. ฤทธพิร ชนะดี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เกษตรวสัิย 
ด.ต. อดุม ตรีคาม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เกษตรวสัิย 
ด.ต. อ านาจ พลสุโพธิ์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เกษตรวสัิย 
ด.ต. อนันตชัย ปากหาญ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เกษตรวสัิย 
ด.ต. ธงไทย สมภกัดี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เกษตรวสัิย 
ด.ต. วนัชัย โพธไิพร ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เกษตรวสัิย 
ด.ต. วนัชัย เวยีงค า ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เกษตรวสัิย 
ด.ต. กฤษติศักด์ิ พรมดวงศรี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เกษตรวสัิย 
ด.ต. ยรรยง ชมหวา้ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เกษตรวสัิย 
ด.ต. วรีะพล โพธจิกัร ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เกษตรวสัิย 
ด.ต. สมบัติ ช่อรักษ์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เกษตรวสัิย 
ด.ต. ประมง ไขแสง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เกษตรวสัิย 
ด.ต. วชิัย วงศ์สูงยาง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เกษตรวสัิย 
ด.ต. อทุัย ศรีมาดี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เกษตรวสัิย 
ด.ต. กรกฎ บ ารุง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เกษตรวสัิย 
ด.ต. สิงหโ์ต ธรรมโหร ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เกษตรวสัิย 
ด.ต. บรรจง ไขแสง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เกษตรวสัิย 
ด.ต. วชัระเดช พายหุะ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เกษตรวสัิย 
ด.ต. อเุทน ชินภกัด์ิ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เกษตรวสัิย 
ด.ต. สมพร กา้นจนัทร์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เกษตรวสัิย 
ด.ต. สาคร ศรีพนัธุ์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เกษตรวสัิย 
ด.ต. สมศรี มาศส าโรง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เกษตรวสัิย 
ด.ต. พพิฒัน์พล ภบิาล ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เกษตรวสัิย 
ด.ต. ดุสิต มะณีแสง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เกษตรวสัิย 
ด.ต. สุรศักด์ิ โคตุทา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เกษตรวสัิย 
ด.ต. โกวทิย์ วนัชูเสริม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เกษตรวสัิย 
ด.ต. ฉลองชัย แกว้เสน่หา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เกษตรวสัิย 
ด.ต. ปรีชา อนิทร์พนัธ์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เกษตรวสัิย 
ด.ต. บุญเด็จ สีหาวงษ์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เกษตรวสัิย 
ด.ต. สุรศักด์ิ พตัรภกัด์ิ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เกษตรวสัิย 
ด.ต. สายยญั สีนวนจนัทร์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เกษตรวสัิย 
ด.ต. สมศักด์ิ สินธุ์พรม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เกษตรวสัิย 
ด.ต. ธวชัชัย จนัทร์สุธรรม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เกษตรวสัิย 



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. วชัรินทร์ ศิริสิงห์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เกษตรวสัิย 
ด.ต. ด ารงฤทธิ์ ฤาโสภา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เกษตรวสัิย 
ด.ต. ธรีะพงษ์ สุริโย ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เกษตรวสัิย 
ด.ต. สุบิน ใจมัน่ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เกษตรวสัิย 
ด.ต. วเิชียร นามวงษ์ศรี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เกษตรวสัิย 
ด.ต. อศัษะนาวนิ ศรีส่วย ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เกษตรวสัิย 
ด.ต. ชัยสิทธิ์ แสนอนิทร์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เกษตรวสัิย 
ด.ต. เทพนรินทร์ อนิทร์บัญชา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เกษตรวสัิย 
ด.ต. พนิิช ประทุม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เกษตรวสัิย 
ด.ต. ค าพา ตาแสง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เกษตรวสัิย 
ด.ต. ทองแดง ศักด์ิแสง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เกษตรวสัิย 
จ.ส.ต. เกรียงศักด์ิ มงคลศรี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เกษตรวสัิย 
จ.ส.ต. เกรียงศักด์ิ ออ่นละมูล ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เกษตรวสัิย 
จ.ส.ต. นิรันทร์ สิทธสิาร ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เกษตรวสัิย 
จ.ส.ต. จกัรินทร์ จนัทร์เมืองหงษ์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เกษตรวสัิย 
ด.ต.หญิง คณิฏฐา ศรีกลับเจริญ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เกษตรวสัิย 
ร.ต.ท.หญิง เกษราพร ใต้เมืองปาก ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เกษตรวสัิย 
ส.ต.อ. พรีะพงษ์ นาเมือง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เกษตรวสัิย 
ส.ต.อ. ธวชัชัย กมิภา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เกษตรวสัิย 
ส.ต.อ. อรัญธรรม วรสุทธิ์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เกษตรวสัิย 
พ.ต.ท. อ านาจ พฒันศักด์ิศิริ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ขวาว
พ.ต.ท. ถาวร ค ากอง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ขวาว
พ.ต.ต. สาคร ชายพรม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ขวาว
พ.ต.ต. สมพงษ์ พนัส ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ขวาว
ร.ต.ท. วเิวช เกาะอ าไพ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ขวาว
ร.ต.ท. มนตรี แกน่นาค า ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ขวาว
ร.ต.ท. จ ารัส ศรีเคลือบ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ขวาว
ร.ต.ท. ไทยรัตน์ โนนแกว้ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ขวาว
ร.ต.ท. คมสันต์ิ ธรุกจิ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ขวาว
ร.ต.ต. วริะชัย ศรีสุโข ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ขวาว
ด.ต. ธวชัชัย กล่ินบัว ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ขวาว
ด.ต. ทองคูณ ตุลาโมกข์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ขวาว
ด.ต. สุวฒัน์ พนัธุ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ขวาว
ด.ต. สะกาศ นาคศรี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ขวาว
ด.ต. สมศักด์ิ โพธิ์สิงห์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ขวาว
ด.ต. จรีะศักด์ิ ปะวนัเณย์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ขวาว
ด.ต. สุภาพ พนัธรุะ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ขวาว
ด.ต. ธรีะพงษ์ เวยีนศรี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ขวาว
ด.ต. นิกร มัดหา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ขวาว
ส.ต.ต. กนกศักด์ิ ชมภวูเิศษ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ขวาว



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.ต. ภาษิต จติมงคล ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ขวาว
ส.ต.ต. ธวชัชัย วงับง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ขวาว
ส.ต.ต. ฉตัรชัย มงคุณค าซาว ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ขวาว
พ.ต.ท. ถวลิ ค าเกษ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โคกสวา่ง
พ.ต.ท. เนติพจน์ สุภารี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โคกสวา่ง
พ.ต.ต. บุญร่วม ปาริโชติ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โคกสวา่ง
ร.ต.อ. อฒัชัย รสจนัทร์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โคกสวา่ง
ร.ต.ท. พรสวรรค์ ชมภเูขา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โคกสวา่ง
ร.ต.ท. วรีะชาติ บุตรดี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โคกสวา่ง
ร.ต.ท. มังกร อนิผิว ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โคกสวา่ง
ร.ต.ท. สุดสาคร แกว้ศรีนวม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โคกสวา่ง
ร.ต.ต. ชยนนท์ พลเยี่ยม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โคกสวา่ง
ร.ต.ต. เสถยีร วรนาม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โคกสวา่ง
ร.ต.ต. วชิิต ศรีทอง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โคกสวา่ง
ด.ต. ปรีชา ศรีหานู ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โคกสวา่ง
ด.ต. นิกลุ โชติสุวรรณ์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โคกสวา่ง
ด.ต. พลูสวสัด์ิ บรรจมาตย์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โคกสวา่ง
ด.ต. อทุัย โพธิ์สุข ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โคกสวา่ง
ด.ต. อดุลย์ ปุญญบาล ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โคกสวา่ง
ด.ต. สมใจ ขวานทอง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โคกสวา่ง
ด.ต. มงคล พลเยี่ยม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โคกสวา่ง
ด.ต. นิกร ขนัทะเนตร ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โคกสวา่ง
ด.ต. เรืองฤทธิ์ ชอบบุญ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โคกสวา่ง
ด.ต. ตรีเนตร พลเยี่ยม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โคกสวา่ง
ด.ต. พเิชษฐ เมืองศรี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โคกสวา่ง
จ.ส.ต. พนม เทพพนมพทิักษ์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โคกสวา่ง
ส.ต.ต. กฤษณ์ ชุมแวงวาปี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โคกสวา่ง
พ.ต.อ. วนัชัย วนิทะสมบัติ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จตุรพกัตรพมิาน
พ.ต.ท. ธนันท์ชัย สภาวะนัสนิติกลุ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จตุรพกัตรพมิาน
พ.ต.ท. นัฏฐ์ วนัเพญ็ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จตุรพกัตรพมิาน
พ.ต.ต. ศักด์ิดา เผ่าภธูร ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จตุรพกัตรพมิาน
พ.ต.ต. บุญศรี เดชชัย ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จตุรพกัตรพมิาน
ร.ต.ท. สุเทพ สุรัตน์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จตุรพกัตรพมิาน
ร.ต.ท. นิธไิชย พนัธบ์ุญมีเดช ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จตุรพกัตรพมิาน
ร.ต.ท. วทิยา เหล่ายนขาม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จตุรพกัตรพมิาน
ร.ต.ท. คงฤทธิ์ วรรณโพธิ์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จตุรพกัตรพมิาน
ร.ต.ท. วนิัย สิงหอ์น้ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จตุรพกัตรพมิาน
ร.ต.ท. นิกร พมิพาสีดา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จตุรพกัตรพมิาน
ร.ต.ท. สุรศักด์ิ เจริญราช ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จตุรพกัตรพมิาน
ร.ต.ท. วเิดช วรเชษฐ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จตุรพกัตรพมิาน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ยงยทุธ อรุณดี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จตุรพกัตรพมิาน
ร.ต.ท. รามเดช เนาวรัตน์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จตุรพกัตรพมิาน
ร.ต.ท. บุญช่วย ซ่ือสัตย์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จตุรพกัตรพมิาน
ร.ต.ท. ปัญญา สังขะกลุรัตน์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จตุรพกัตรพมิาน
ร.ต.ท. จริะวฒัน์ วนัโพนทอง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จตุรพกัตรพมิาน
ร.ต.ท. สายนัต์ คู่กระสังข์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จตุรพกัตรพมิาน
ร.ต.ต. สังคม เมืองนาม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จตุรพกัตรพมิาน
ร.ต.ต. เจริญ ปรุงเสริม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จตุรพกัตรพมิาน
ร.ต.ต. ทิวา จ าปาพรม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จตุรพกัตรพมิาน
ร.ต.ต. สงกรานต์ หงษ์สุด ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จตุรพกัตรพมิาน
ร.ต.ต. วรรณธา แสงหวัช้าง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จตุรพกัตรพมิาน
ร.ต.ต. ประชา ธญัญา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จตุรพกัตรพมิาน
ร.ต.ต. รณฤทธิ์ จนัทะสิงห์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จตุรพกัตรพมิาน
ร.ต.ต. สะอาด ทุมลา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จตุรพกัตรพมิาน
ร.ต.ต. ภาณุพงศ์ ตริพงษา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จตุรพกัตรพมิาน
ร.ต.ต. หนูกนั วรรณสิงห์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จตุรพกัตรพมิาน
ด.ต. ชัยรัตน์ มาตยว์เิศษ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จตุรพกัตรพมิาน
ด.ต. ไกรษร อนิธสิาร ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จตุรพกัตรพมิาน
ด.ต. พรชัย สวา่งแสง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จตุรพกัตรพมิาน
ด.ต. เศกสรร แสงภารา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จตุรพกัตรพมิาน
ด.ต. สมทรัพย์ โพธสิาร ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จตุรพกัตรพมิาน
ด.ต. กาจสิน อนิธสิา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จตุรพกัตรพมิาน
ด.ต. ธานี แสนล้ินฟา้ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จตุรพกัตรพมิาน
ด.ต. สมร พาตฤทธิ์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จตุรพกัตรพมิาน
ด.ต. ไพจติ ศิลารัมย์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จตุรพกัตรพมิาน
ด.ต. วชิัย แกว้ไพรวนั ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จตุรพกัตรพมิาน
ด.ต. แอด๊ นางสะอาด ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จตุรพกัตรพมิาน
ด.ต. วรัิตน์ ขจรภพ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จตุรพกัตรพมิาน
ด.ต. ธวชัชัย วงศ์อาษา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จตุรพกัตรพมิาน
ด.ต. รุ่งเพชร   รสชา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จตุรพกัตรพมิาน
ด.ต. วเิชียร ขา่ขนัมะลี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จตุรพกัตรพมิาน
ด.ต. รังสฤษด์ิ หมายมุง่ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จตุรพกัตรพมิาน
ด.ต. ส าราญ ดีสุหร่าย ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จตุรพกัตรพมิาน
ด.ต. ณัตพล วภิกัด์ิ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จตุรพกัตรพมิาน
ด.ต. เพชรรัตน์ จนัทร์โสม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จตุรพกัตรพมิาน
ด.ต. สุดตา สิทธเิสนา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จตุรพกัตรพมิาน
ด.ต. สุบรรณ วเิลิศบริบูรณ์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จตุรพกัตรพมิาน
ด.ต. พงษ์พนัธ์ สีหาฤทธิ์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จตุรพกัตรพมิาน
ด.ต. คมเพชร มุลาลี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จตุรพกัตรพมิาน
ด.ต. วเิชียร จนัทร์ช านิ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จตุรพกัตรพมิาน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. อดุม โตนวธุ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จตุรพกัตรพมิาน
ด.ต. จงกล นาคดี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จตุรพกัตรพมิาน
ด.ต. มนตรี แสนพมิล ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จตุรพกัตรพมิาน
ด.ต. ไชยยา โยธาช้าง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จตุรพกัตรพมิาน
ด.ต. เกษฎา หอมไกล ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จตุรพกัตรพมิาน
ด.ต. ประกอบ เหลืองเจริญ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จตุรพกัตรพมิาน
ด.ต. อบุล ไวยเจริญ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จตุรพกัตรพมิาน
ด.ต. วทิูลย์ วรรณพาต ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จตุรพกัตรพมิาน
ด.ต. รุ่งศักด์ิวารินทร์ ปิน่แคน ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จตุรพกัตรพมิาน
ด.ต. ด ารง จนัทร์หา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จตุรพกัตรพมิาน
ด.ต. ส าราญ แสงหวัช้าง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จตุรพกัตรพมิาน
ด.ต. เทียมทาน ชินพรม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จตุรพกัตรพมิาน
ด.ต. จริชาติ หงส์มาลา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จตุรพกัตรพมิาน
ด.ต. จตุพงษ์ จาจี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จตุรพกัตรพมิาน
ด.ต. พรพนัธ์ พทุสีเสน ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จตุรพกัตรพมิาน
ด.ต. ส าราญ ดีสุหร่าย ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จตุรพกัตรพมิาน
ด.ต. สุริยา นามจมุจงั ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จตุรพกัตรพมิาน
ด.ต. อ านาจ สังฆะมณี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จตุรพกัตรพมิาน
ด.ต. ชัลลัย ขนับุตร ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จตุรพกัตรพมิาน
ด.ต. ศักด์ิชาย โทนหงส์ษา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จตุรพกัตรพมิาน
ด.ต. สิทธศัิกด์ิ ค าภาพนัธ์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จตุรพกัตรพมิาน
ด.ต. ทองม้วน วงษ์ภกัดี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จตุรพกัตรพมิาน
ด.ต. บุญยงั พทุธลา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จตุรพกัตรพมิาน
ด.ต. ไชยยงค์ แกว้ภมูิแห่ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จตุรพกัตรพมิาน
ด.ต. กรวฒิุ คงเจริญ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จตุรพกัตรพมิาน
ด.ต. สหภาพ สุขอุ่นพงษ์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จตุรพกัตรพมิาน
จ.ส.ต. เกยรู ไชยทิพย์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จตุรพกัตรพมิาน
จ.ส.ต. วรีะชัย ดงขนัตี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จตุรพกัตรพมิาน
จ.ส.ต. สมศักด์ิ ยอยโพธิ์สัย ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จตุรพกัตรพมิาน
จ.ส.ต. คมสัน จนัทร์เหลือง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จตุรพกัตรพมิาน
ส.ต.อ. ศักรินทร์ พชัรานุ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จตุรพกัตรพมิาน
ส.ต.อ. ทองทัต วรรณสุทธิ์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จตุรพกัตรพมิาน
ส.ต.อ. วรีศักด์ิ หานุสิงห์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จตุรพกัตรพมิาน
ด.ต.หญิง วรรณนีย์ ปาระจมู ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จตุรพกัตรพมิาน
ด.ต.หญิง ณัฐนันท์ ประสพศิลป์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จตุรพกัตรพมิาน
พ.ต.ต. ธรรม์ปทีป วตันสุขชัย ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จตุรพกัตรพมิาน
พ.ต.ต. สมศักด์ิ ศรีชะอุ่ม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จตุรพกัตรพมิาน
ร.ต.อ.หญิง ศิรินทร รัตนพรหมรินทร์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จตุรพกัตรพมิาน
ร.ต.ท. สมพงษ์ เดชเจริญ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จตุรพกัตรพมิาน
พ.ต.ท. ธวชัชัย ชัยประสิทธิ์วงศ์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จงัหาร



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. อานนท์ โยธะการี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จงัหาร
พ.ต.ท. ญาณวฒิุ คุ้มบัวลา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จงัหาร
พ.ต.ท. ประเสริฐ สุ่มมาตย์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จงัหาร
พ.ต.ท. เกรียงไกร พรมลี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จงัหาร
พ.ต.ท. จติรศักด์ิ เนตรโสภา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จงัหาร
ร.ต.ท. นภสินธุ์ สอนใจ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จงัหาร
ร.ต.ท. ประยทุธ ปะถาปะตา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จงัหาร
ร.ต.ท. สุรไกร ภามนตรี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จงัหาร
ร.ต.ท. ภวูศิ แสนค า ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จงัหาร
ร.ต.ท. สมพงษ์ ศิริกจิ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จงัหาร
ร.ต.ท. รุ่งเรือง พฒันโพธิ์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จงัหาร
ร.ต.ท. พฒิุพงศ์ โพธชิัย ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จงัหาร
ร.ต.ท. จรัญ มาลาบาล ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จงัหาร
ร.ต.ท. ชยานันท์ อรุณไพร ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จงัหาร
ร.ต.ต. ประกายพฤกษ์ อนิทรก าแหง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จงัหาร
ร.ต.ต. นิพล บุญวเิศษ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จงัหาร
ด.ต. ธรรศ ขนุวลัิย ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จงัหาร
ด.ต. มายู บุตรศรีรักษ์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จงัหาร
ด.ต. กติติภพ เสาสมภพ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จงัหาร
ด.ต. อนุชา สวสัด์ิเอื้อ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จงัหาร
ด.ต. วชิัย สมทรัพย์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จงัหาร
ด.ต. สมทรง ศรีอาราม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จงัหาร
ด.ต. ไพรัตน์ สุวรรณกาล ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จงัหาร
ด.ต. พษิณุ พลาบัญช์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จงัหาร
ด.ต. พนัลพ รัตนเวฬุ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จงัหาร
ด.ต. กฤติกร   ทองทาภมูิรักษ์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จงัหาร
ด.ต. ชยพล ภมูิภาค ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จงัหาร
ด.ต. วรวฒิุ พนมเขต ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จงัหาร
ด.ต. อาทิตย์ มนตรีชน ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จงัหาร
ด.ต. เสน่ห์ อนันตา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จงัหาร
ด.ต. อภวิฒัน์ สืบเหล่าง้ิว ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จงัหาร
ด.ต. ประสิทธิ์ ทองดี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จงัหาร
จ.ส.ต. นิรุตต์ิ สิทธเิสนา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จงัหาร
จ.ส.ต. อ าพล พรรณขาม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จงัหาร
จ.ส.ต. สมพร คชมิตร ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จงัหาร
จ.ส.ต. สุทิน พนัธุ์วเิศษ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จงัหาร
ส.ต.อ. นิพนธ์ แน่นอดุร ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จงัหาร
ส.ต.ต. จรยทุธ รัตนวนั ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จงัหาร
ส.ต.ต. ตฤณวทิย์ พฒันเศรษฐดิลก ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จงัหาร
ด.ต.หญิง จริาพร วรรณฟกั ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จงัหาร



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต.หญิง รัดดา อุ่นเจริญ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จงัหาร
ด.ต.หญิง สรวศิา พฒันานันท์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จงัหาร
ร.ต.ท.หญิง จนัทร์สุดา ดาศรี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.จงัหาร
พ.ต.อ. วฒิุชัย แช่มช้อย ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เชียงขวญั
พ.ต.ท. รัชพล สาครขนัธ์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เชียงขวญั
พ.ต.ท. ส าอาง   สีหาบุตรโต ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เชียงขวญั
พ.ต.ท. กติติพงศ์ เขยีงหวาน ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เชียงขวญั
พ.ต.ท. บุญช่วย ภอูทุา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เชียงขวญั
พ.ต.ท. กติติ วนิทะไชย ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เชียงขวญั
พ.ต.ท. อดิศักด์ิ ทรงอาษา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เชียงขวญั
พ.ต.ต. สุนทร สียางนอก ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เชียงขวญั
พ.ต.ต. ประวทิย์ วชิัย ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เชียงขวญั
ร.ต.ท. ประยทุธ วรวตัน์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เชียงขวญั
ร.ต.ท. ไพรัตน์ ปิตะบูรณ์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เชียงขวญั
ร.ต.ท. อนัน คชรมย์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เชียงขวญั
ร.ต.ท. ปรีชาพล อบุลพนัธ์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เชียงขวญั
ร.ต.ท. สัญชัย อทุุมภา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เชียงขวญั
ร.ต.ท. สมพงษ์ อุ่นเจริญ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เชียงขวญั
ร.ต.ท. วทิยา ธรุะกจิ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เชียงขวญั
ร.ต.ท. สุทัศน์ เสียงสังข์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เชียงขวญั
ร.ต.ท. ประจกัษ์ กญัญาวธุ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เชียงขวญั
ร.ต.ท. สมชาย ต้ังหลัก ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เชียงขวญั
ร.ต.ท. เดช สหสันา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เชียงขวญั
ร.ต.ต. พชิิต พฒันาศูร ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เชียงขวญั
ร.ต.ต. สวสัด์ิ เพช็รทอง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เชียงขวญั
ร.ต.ต. วรีะพล สระกาศ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เชียงขวญั
ร.ต.ต. เกรียรติ อตุรชัย ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เชียงขวญั
ด.ต. อรรคเดช สายรัตน์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เชียงขวญั
ด.ต. ไพบูลย์ ไกรแกว้ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เชียงขวญั
ด.ต. กติติวฒัน์ พศิพาร ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เชียงขวญั
ด.ต. ปรีชา แน่นอดุร ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เชียงขวญั
ด.ต. ทวปี มุลลีปุม้ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เชียงขวญั
ด.ต. สุระมิตร วนัทา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เชียงขวญั
ด.ต. สุพล ศรีขดัเค้า ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เชียงขวญั
ด.ต. จริศักด์ิ นิลเกษม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เชียงขวญั
ด.ต. วฒันพล วงค์วนัดี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เชียงขวญั
ด.ต. สมคิด บุตรนัย ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เชียงขวญั
ด.ต. พรหมเวท พรมเสาร์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เชียงขวญั
ด.ต. หทัย พาบุดดา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เชียงขวญั
ด.ต. เรืองศิลป์ รมยรั์ตน์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เชียงขวญั



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. เรืองเดช ดิษฐเนตร ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เชียงขวญั
ด.ต. วมินต์ ส่ิวส าแดง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เชียงขวญั
ด.ต. สุเทพ ศรีระศาสตร์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เชียงขวญั
ด.ต. วทิยา พมิพม์หา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เชียงขวญั
ด.ต. ธวชัชัย สมฤาแสง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เชียงขวญั
ด.ต. สมัย สีน้อย ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เชียงขวญั
ด.ต. วษิณุ ค าภกัดี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เชียงขวญั
ด.ต. จารึก สิงหน์้อย ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เชียงขวญั
ด.ต. วชิาญ สีหาโมกข์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เชียงขวญั
ด.ต. เวยีง สะณารักษ์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เชียงขวญั
ด.ต. พรทิพย์ ชรารัตน์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เชียงขวญั
ด.ต. บัญชา ลาลุน ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เชียงขวญั
ด.ต. ร่วมมิตร นาเมืองรักษ์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เชียงขวญั
ด.ต. สุพจน์ ศรีขดัเค้า ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เชียงขวญั
ด.ต. สุเนตร ชรารัตน์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เชียงขวญั
ด.ต. ทองเล่ือน น้อมระวี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เชียงขวญั
ด.ต. สุระศักด์ิ บุตรใส ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เชียงขวญั
ด.ต. วรวฒิุ ศรีลัย ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เชียงขวญั
จ.ส.ต. โกศล พลธแิสง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เชียงขวญั
จ.ส.ต. อทุัย พลธแิสง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เชียงขวญั
ส.ต.อ. อดิเรก แสงสวสัด์ิ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เชียงขวญั
ส.ต.ต. ปัณณวฒัน์ ปัสสาวะภา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เชียงขวญั
ร.ต.ท. ยทุธกร เขวาล าธาร ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เชียงขวญั
พ.ต.ท. สุภสิทธิ์ สุวรรณี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เชียงใหม่
พ.ต.ท. เสรี อทุิศ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เชียงใหม่
พ.ต.ท. แสวง สวสัด์ินะที ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เชียงใหม่
พ.ต.ท. ธชัพล มูลละคร ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เชียงใหม่
พ.ต.ท. ภมูรินทร์ ขามชู ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เชียงใหม่
พ.ต.ต. นพราช จนัปาน ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เชียงใหม่
ร.ต.อ. วเิชียร จงหาญ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เชียงใหม่
ร.ต.อ. ธรีวชิจ์ กมลช่วง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เชียงใหม่
ร.ต.ท. ปัญญา ทุหา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เชียงใหม่
ร.ต.ท. ชาตรี นามวงศ์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เชียงใหม่
ร.ต.ท. ณฐสิทธิ์ ชินทวนั ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เชียงใหม่
ร.ต.ท. ประหยดั รจนัย ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เชียงใหม่
ร.ต.ท. ไพบูลย์ อรุณรัตน์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เชียงใหม่
ร.ต.ต. ค าอา้ย ศรีปัดถา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เชียงใหม่
ร.ต.ต. ถาวร สีสองเมือง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เชียงใหม่
ร.ต.ต. นพรัตน์ ผลาชิตร ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เชียงใหม่
ด.ต. ชานุวฒัน์ อา่นเขยีน ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เชียงใหม่



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ทองใบ เอื้อทัดทาน ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เชียงใหม่
ด.ต. สุขมุวาท กมลชิต ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เชียงใหม่
ด.ต. จตุพล ปุริสา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เชียงใหม่
ด.ต. พรภริมย์ เพชรโรจน์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เชียงใหม่
ด.ต. วรวฒิุ ดุจพายพั ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เชียงใหม่
ด.ต. เหมราชย์ ประชาโชติ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เชียงใหม่
ด.ต. วนิชพงษ์ จติจ านงค์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เชียงใหม่
ด.ต. เกยีรติศักด์ิ ปักเคระเต ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เชียงใหม่
ด.ต. ยทุยา พฒันโชติ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เชียงใหม่
ด.ต. สงวน ทิณรัตน์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เชียงใหม่
ด.ต. สืบศักด์ิ รักพทุธะ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เชียงใหม่
ด.ต. สุภี ชูศรีทอง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เชียงใหม่
ด.ต. วชิัย จงชมผา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เชียงใหม่
ด.ต. ณัฐพนัธุ์ บรรจมาตย์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เชียงใหม่
ด.ต. ธนาธปิ โคตรค า ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เชียงใหม่
ด.ต. จกัรกฤษ อรรถวเิศษ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เชียงใหม่
ด.ต. พนัตรี ไชยโชค ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เชียงใหม่
ด.ต. สมทรง งามพร้ิง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เชียงใหม่
ด.ต. ทวศัีกด์ิ แสนอุ่น ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เชียงใหม่
ด.ต. ธนกร เจยีงคง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เชียงใหม่
ด.ต. เกรียงศักด์ิ กมลวบิูลย์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เชียงใหม่
ด.ต. วเิชียร ผกาผาด ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เชียงใหม่
ด.ต. เชาวฤทธิ์ สุวรรณธาดา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เชียงใหม่
ด.ต. นพรัตน์ ประชานันท์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เชียงใหม่
ด.ต. นิเวช บุญสินชัย ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เชียงใหม่
ด.ต. เสกสรร ค์ สมุทรศรี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เชียงใหม่
จ.ส.ต. สุรพงษ์ วงษ์วลิาศ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เชียงใหม่
จ.ส.ต. พงษ์พนัธ์ กมลวบิูลย์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เชียงใหม่
ด.ต.หญิง ศิริลักษณ์ อาจศัตรู ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เชียงใหม่
พ.ต.ท. วรัิตน์ นิลเหลือง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ดงคร่ังใหญ่
พ.ต.ท. นรินทร์ วชัรไกร ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ดงคร่ังใหญ่
พ.ต.ท. บุญมา บุตรทา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ดงคร่ังใหญ่
ร.ต.อ. ชัยศักด์ิ สุดสังข์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ดงคร่ังใหญ่
ร.ต.ท. พชิิต ศรีแกน่จนัทร์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ดงคร่ังใหญ่
ร.ต.ท. วเิชียร ไชยสงค์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ดงคร่ังใหญ่
ร.ต.ท. ไพวลัย์ โพธิ์นาแค ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ดงคร่ังใหญ่
ร.ต.ท. วชิิต ลาชัย ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ดงคร่ังใหญ่
ร.ต.ท. ศุภเนตร ช่างยนัต์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ดงคร่ังใหญ่
ร.ต.ต. อมัพร แพงศรีรักษา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ดงคร่ังใหญ่
ร.ต.ต. อดุลย์ สุขประเสริฐ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ดงคร่ังใหญ่



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. รังสรรค์ สีธสิาร ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ดงคร่ังใหญ่
ร.ต.ต. สุนทร เกษนาค ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ดงคร่ังใหญ่
ร.ต.ต. พจิติร สารยศ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ดงคร่ังใหญ่
ด.ต. วเิชียร พนัธุ์พานิชย์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ดงคร่ังใหญ่
ด.ต. เสรี สุขแสง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ดงคร่ังใหญ่
ด.ต. ถาวี ราชภกัดี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ดงคร่ังใหญ่
ด.ต. พฒันพงษ์ พงษ์เฉลียว ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ดงคร่ังใหญ่
ด.ต. สมศักด์ิ กลางราช ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ดงคร่ังใหญ่
ด.ต. อดุมทรัพย์ แกว้สระคู ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ดงคร่ังใหญ่
ด.ต. ประพฒัน์ วเิศษสา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ดงคร่ังใหญ่
ด.ต. ไพจติร ขยนัชม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ดงคร่ังใหญ่
ด.ต. ประดิษฐ์ สระแกว้ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ดงคร่ังใหญ่
ด.ต. สุพจน์ โล่วนัทา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ดงคร่ังใหญ่
ด.ต. ส าอาง สุขพนัธ์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ดงคร่ังใหญ่
ด.ต. ถนอมศักด์ิ สังขศิลา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ดงคร่ังใหญ่
ด.ต. นพรัตน์ วดัหนิกอง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ดงคร่ังใหญ่
พ.ต.ท. วชิิต ศรีสุนารถ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ดู่ใหญ่
พ.ต.ท. เชณ ภโูอบ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ดู่ใหญ่
ร.ต.อ. อศัวนิ แกว้ธานี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ดู่ใหญ่
ร.ต.ท. สันติ ค าอ าไพร ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ดู่ใหญ่
ร.ต.ท. นิติพฒัน์ สัตบุตร ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ดู่ใหญ่
ร.ต.ท. สะอาด มาศิลป์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ดู่ใหญ่
ร.ต.ท. อดุม ทัพชัย ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ดู่ใหญ่
ร.ต.ท. กฤษณศักด์ิ โคโยทา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ดู่ใหญ่
ร.ต.ท. อทุิตย์ มาตวงัแสง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ดู่ใหญ่
ร.ต.ต. พเิชษฐ์ บัวออ่น ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ดู่ใหญ่
ร.ต.ต. ธรีะพงษ์ ไชยเกตุ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ดู่ใหญ่
ด.ต. บวร พรมจนัทร์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ดู่ใหญ่
ด.ต. สมพล พาโคกทม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ดู่ใหญ่
ด.ต. สรวศิ กา้นจกัร ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ดู่ใหญ่
ด.ต. ผดุงศิลป์ ศักด์ิศรีกรม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ดู่ใหญ่
ด.ต. ณัฐวฒิุ ค าวเิศษ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ดู่ใหญ่
ส.ต.ต. วงศกร บุตตะคาม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ดู่ใหญ่
ส.ต.ต. ปฏภิาณ ใจซ่ือ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ดู่ใหญ่
พ.ต.ท. พรศักด์ิ ศรีโพธา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ทุง่เขาหลวง
พ.ต.ท. ไพโรจน์ ดวงชาทม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ทุง่เขาหลวง
พ.ต.ต. นิติภทัร ชุมพล ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ทุง่เขาหลวง
พ.ต.ต. เสรีภาพ พานา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ทุง่เขาหลวง
ร.ต.ท. จริะศักด์ิ หนองเรือง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ทุง่เขาหลวง
ร.ต.ท. ธนกร วฒันเสริมแสง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ทุง่เขาหลวง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. จนิดา ชัยรัตน์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ทุง่เขาหลวง
ร.ต.ท. อรรถวชิญ์ ขรุาษี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ทุง่เขาหลวง
ร.ต.ท. ธเนศพล เจมิจลุสวสัด์ิ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ทุง่เขาหลวง
ร.ต.ท. วเิชียร คงคล้าย ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ทุง่เขาหลวง
ร.ต.ต. มงคล ไชยสิงห์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ทุง่เขาหลวง
ร.ต.ต. กมลชัย มุง่ผล ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ทุง่เขาหลวง
ร.ต.ต. เชวงศักด์ิ หรพร้อม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ทุง่เขาหลวง
ด.ต. ด ารัส มูลต้น ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ทุง่เขาหลวง
ด.ต. ออ่นจนัทร์ บุตรพรม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ทุง่เขาหลวง
ด.ต. บัญชา ศรีโต ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ทุง่เขาหลวง
ด.ต. ชราวฒิุ สตารัตน์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ทุง่เขาหลวง
ด.ต. รังณ์สันต์ ค าตะพนัธ์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ทุง่เขาหลวง
ด.ต. ธนบดี โพธรุิกข์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ทุง่เขาหลวง
ด.ต. ไพฑูรย์ อนัทะชัย ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ทุง่เขาหลวง
ด.ต. ชาญวทิย์ รัตนตรัยวงค์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ทุง่เขาหลวง
ด.ต. อมัพร จตุรโพธิ์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ทุง่เขาหลวง
ด.ต. ไชยยนัต์ แกน่นาค า ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ทุง่เขาหลวง
ด.ต. ผาสิงห์ จกัษุกจิ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ทุง่เขาหลวง
ด.ต. สุรพด ค้อชากลุ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ทุง่เขาหลวง
ด.ต. พชิัย ชนะพนัธ์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ทุง่เขาหลวง
ด.ต. ณัฐิวฒิุ อวนศรี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ทุง่เขาหลวง
ด.ต. สัมพนัธ์ โคเวยีง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ทุง่เขาหลวง
ด.ต. พชิิต ดวงไขษ่ร ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ทุง่เขาหลวง
ด.ต. บุญศรี พรมศรีแกว้ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ทุง่เขาหลวง
ด.ต. ไพบูลย์ ขนัธวธุ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ทุง่เขาหลวง
ด.ต. วชิิต บานเยน็ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ทุง่เขาหลวง
ด.ต. โกศล ภผูานี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ทุง่เขาหลวง
ด.ต. ธวชัชัย สุริโย ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ทุง่เขาหลวง
ด.ต. ประพทัธ์ มัธนัง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ทุง่เขาหลวง
ด.ต. สุนทร เกตุค า ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ทุง่เขาหลวง
ด.ต. ทรงศักด์ิ ศรีสุระ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ทุง่เขาหลวง
ด.ต. ไวยวฒิุ สังขารมย์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ทุง่เขาหลวง
พ.ต.ท. สีหชาติ  พรจรรยา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ธวชับุรี
พ.ต.ท. สุรเดช อฐัเสนา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ธวชับุรี
พ.ต.ท. ณปภชั สงเคราะห์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ธวชับุรี
พ.ต.ท. อนุวตัร บุญวเิศษ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ธวชับุรี
พ.ต.ต. สมศักด์ิ เกตุพบิูลย์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ธวชับุรี
ร.ต.อ. วรวทิย์ สุ่มมาตย์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ธวชับุรี
ร.ต.อ. วรีะศักด์ิ พนัทะชุม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ธวชับุรี
ร.ต.อ. ประเสริฐ สระแกว้ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ธวชับุรี



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. แสงเทียน พรมชาดา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ธวชับุรี
ร.ต.ท. เรืองสินธุ์ ค ามุลนา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ธวชับุรี
ร.ต.ท. บ าเพญ็ ไทยสงคราม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ธวชับุรี
ร.ต.ท. ธวชั จ านง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ธวชับุรี
ร.ต.ท. ณัฐพงษ์ พลเวยีง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ธวชับุรี
ร.ต.ท. ประวทิย์ สร้อยสิงห์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ธวชับุรี
ร.ต.ท. สุพจน์ จนัทร์ค า ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ธวชับุรี
ร.ต.ท. จลุพล กตัุน ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ธวชับุรี
ร.ต.ท. ฉตัรมงคล ม่วงคลา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ธวชับุรี
ร.ต.ท. วฒันา ขา่ขนัมะลี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ธวชับุรี
ร.ต.ท. บรรจง อนันเอื้อ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ธวชับุรี
ร.ต.ท. สง่า บัวสมบัติ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ธวชับุรี
ร.ต.ท. บุญชัย จตุเทน ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ธวชับุรี
ร.ต.ต. สมหวงั จ าปาเทศ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ธวชับุรี
ร.ต.ต. บุญเรือง ภมูิภาค ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ธวชับุรี
ร.ต.ต. ยทุธชัย จ าปาแถม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ธวชับุรี
ร.ต.ต. อทุัย สินทะแสน ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ธวชับุรี
ด.ต. ไพรัตน์ วชิพล ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ธวชับุรี
ด.ต. รัศมี สุวรรณศรี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ธวชับุรี
ด.ต. กวนอู สกลุซ้ง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ธวชับุรี
ด.ต. สุพจน์ สังฆคาม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ธวชับุรี
ด.ต. พงศธร ศรีชัย   ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ธวชับุรี
ด.ต. ปรีดา อารีเอื้อ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ธวชับุรี
ด.ต. ประสิทธิ์ หน่ายครบุรี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ธวชับุรี
ด.ต. โสพรรณ วงศ์พมิล ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ธวชับุรี
ด.ต. ไพบูลย์ ผ่องศาลา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ธวชับุรี
ด.ต. กมัพล วเิศษสุด ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ธวชับุรี
ด.ต. บุญทัน วเิชียรศรี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ธวชับุรี
ด.ต. บุญธรรม ศรีโยธี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ธวชับุรี
ด.ต. สมจติ จลุวงษ์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ธวชับุรี
ด.ต. วรีะพล ด าแดงดี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ธวชับุรี
ด.ต. สมเกยีรติ สุวรรณศรี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ธวชับุรี
ด.ต. พเิชษฐ์ ปิน่นาค ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ธวชับุรี
ด.ต. สุวฒัน์ ใจกวา้ง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ธวชับุรี
ด.ต. ธรีวฒัน์ พชืผักหวาน ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ธวชับุรี
ด.ต. สมัย สงครินทร์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ธวชับุรี
ด.ต. มังกร สุวรรณกมุาร ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ธวชับุรี
ด.ต. สัมฤทธิ์ หงส์วไิล ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ธวชับุรี
ด.ต. วชัรพงศ์ ยิ่งค าแหง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ธวชับุรี
ด.ต. เสริมตระกลู เทีย่งผดุง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ธวชับุรี



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. อดุม สาระวถิี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ธวชับุรี
ด.ต. อติชาติ ศรีทอง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ธวชับุรี
ด.ต. ครรชิต ผริตะโกมล ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ธวชับุรี
ด.ต. สนัน่ จนัทร์เสถยีร ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ธวชับุรี
ด.ต. สมควร เศษจนัทร์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ธวชับุรี
ด.ต. ธนโชติ วารีหยาด ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ธวชับุรี
ด.ต. เถลิงศักด์ิ อณุภา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ธวชับุรี
ด.ต. สินสวสัด์ิ สุวรรณศรี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ธวชับุรี
ด.ต. สงกรานต์ ภใูจดี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ธวชับุรี
ด.ต. พรีพงษ์ วรีะษร ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ธวชับุรี
ด.ต. กฤษดา ใหญ่แกน่ทราย ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ธวชับุรี
ด.ต. ชนม์ณกรณ์ แดงพบิูลย์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ธวชับุรี
ด.ต. พฃัิย โสภาวนัส ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ธวชับุรี
ด.ต. วชัรวทิย์ บุตรวงศ์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ธวชับุรี
ด.ต. ประพล วงศ์อามาตย์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ธวชับุรี
ด.ต. สงวน ซ่ือสัตย์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ธวชับุรี
ด.ต. เพชร นนทะภา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ธวชับุรี
ด.ต. เฉลิมพล สุรเสน ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ธวชับุรี
ด.ต. พนม ศรีสุราช ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ธวชับุรี
จ.ส.ต. สมภพ ไชยคิรินทร์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ธวชับุรี
ส.ต.อ. พรีพฒัน์ จลุสม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ธวชับุรี
ส.ต.อ. วรวทิย ์ นาวารี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ธวชับุรี
ส.ต.อ. ภราดร สิทธจินิดา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ธวชับุรี
ส.ต.อ. สุรไกร ไชยชิน ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ธวชับุรี
ส.ต.อ. สุรชัย ตาเมือง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ธวชับุรี
ส.ต.ต. สุทินต์ ศรีวพินัธ์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ธวชับุรี
ด.ต.หญิง มยรีุ วงศ์สนาม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ธวชับุรี
ด.ต.หญิง วนิดา โคตรบรรเทา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ธวชับุรี
พ.ต.ท. ยทุธนา วรัิกษา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.บ้านดู่
พ.ต.ท. สมนึก โนนพล ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.บ้านดู่
พ.ต.ต. ชาคริต กวมีูล ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.บ้านดู่
ร.ต.ท. ทวชีัย กนัหาโนน ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.บ้านดู่
ร.ต.ท. ธนเดช กกฝ้าย ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.บ้านดู่
ร.ต.ท. สุริยนต์ ยติุพนัธ์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.บ้านดู่
ร.ต.ท. ประไพร ศาลาจนัทร์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.บ้านดู่
ร.ต.ท. บุญมา บัวจนัทร์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.บ้านดู่
ร.ต.ท. วรรณชัย รสหอม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.บ้านดู่
ร.ต.ท. กศุล วงพมิล ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.บ้านดู่
ร.ต.ต. พยงุ กลุค าแสง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.บ้านดู่
ร.ต.ต. พภิพ สกลุจมุจงั ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.บ้านดู่



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ชมชาติ งอยสูงเนิน ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.บ้านดู่
ด.ต. จรัส บุตรราช ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.บ้านดู่
ด.ต. วมิล อนิธบิาล ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.บ้านดู่
ด.ต. สุรพล ทอนศรี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.บ้านดู่
ด.ต. สมเกตุ นันตะเวช ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.บ้านดู่
ด.ต. คมสัน สมัยบัวสิงห์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.บ้านดู่
ด.ต. ประเวช กนุัน ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.บ้านดู่
ด.ต. พบิูลย์ ฤทธแิสง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.บ้านดู่
ด.ต. ทองพนู อโิน ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.บ้านดู่
ด.ต. อภชิาติ บุตะกะ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.บ้านดู่
ด.ต. ชาญวทิย์ ค าสุทธี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.บ้านดู่
ด.ต. สัมฤทธิ์ วรนาม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.บ้านดู่
ด.ต. สิทธนินท์ หาญสุโพธิ์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.บ้านดู่
ด.ต. เกรียงไกร ขนุสูงเนิน ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.บ้านดู่
ด.ต. ประจวบ จา้ยหนองบัว ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.บ้านดู่
ด.ต. สามิตร พลต้ือ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.บ้านดู่
ด.ต. สนาม หว้ยทราย ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.บ้านดู่
พ.ต.อ. ส านวน พวงพนัธ์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.บ้านบัวขาว
พ.ต.ต. ศักรินทร์ บุญเสง่ียม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.บ้านบัวขาว
ร.ต.ท. ชวนิ ปริพล ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.บ้านบัวขาว
ร.ต.ท. พศิน ทองสระคู ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.บ้านบัวขาว
ร.ต.ท. วชิัย พลทม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.บ้านบัวขาว
ร.ต.ท. เกษม ตีเวยีง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.บ้านบัวขาว
ร.ต.ต. เทพรักษ์ จอมค าสิงห์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.บ้านบัวขาว
ร.ต.ต. ทองดี นวลเถลิงศักด์ิ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.บ้านบัวขาว
ร.ต.ต. นิวฒัน์ กองมณี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.บ้านบัวขาว
ด.ต. อ านาจ ค าวโิส ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.บ้านบัวขาว
ด.ต. สมดี นวลเถลิงศักด์ิ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.บ้านบัวขาว
ด.ต. บุญถม หารศรีภมูิ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.บ้านบัวขาว
ด.ต. ทองสอน คงวร ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.บ้านบัวขาว
ด.ต. กมล สิทธเิสนา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.บ้านบัวขาว
ด.ต. สาคร ฤาโสภา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.บ้านบัวขาว
ด.ต. เด่นพงษ์ เพยีรถนอม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.บ้านบัวขาว
ด.ต. สุรพล แท่นประยทุธ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.บ้านบัวขาว
ด.ต. ภทัรพล โยทานันท์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.บ้านบัวขาว
ด.ต. บุญตา พลอาจทัน ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.บ้านบัวขาว
ด.ต. บัวผิน จนัทร์สระบัว ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.บ้านบัวขาว
ด.ต. ด ารงค์ฤทธิ์  มะณีเลิศ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.บ้านบัวขาว
ด.ต. บุรี เจริญเขต ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.บ้านบัวขาว
ด.ต. ประสิทธิ์ มาลัย ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.บ้านบัวขาว



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ประยทุธ์ ด ารี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.บ้านบัวขาว
ด.ต. พรีพล บึงลอย ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.บ้านบัวขาว
ด.ต. วริะ ฤาโสภา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.บ้านบัวขาว
ด.ต. ทองรัก   ปาเส ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.บ้านบัวขาว
ส.ต.อ. ปริญญา โยทานันท์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.บ้านบัวขาว
พ.ต.ท. เฉลิมเกยีรติ นาถ้ าเพชร ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.บ้านบัวขาว
พ.ต.ท. สุรสิทธิ์ สุวรรณโคตร ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.บ้านบัวขาว
พ.ต.ท. วเิชียร มะโนธรรม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.บ้านบัวขาว
ร.ต.ท. วรีภทัร  ชมภคู า ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.บ้านบัวขาว
พ.ต.ท. ภานุกลู พลูสุข ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ปทุมรัตต์
พ.ต.ท. อวยชัย ภมูิเศษ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ปทุมรัตต์
พ.ต.ท. สินชัย จนัทร์เนย ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ปทุมรัตต์
ร.ต.ท. ปอนด์ วชิัยวงค์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ปทุมรัตต์
ร.ต.ท. ธงชัย สังฆะ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ปทุมรัตต์
ร.ต.ท. สุนทร ไชยลาภ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ปทุมรัตต์
ร.ต.ท. ญาณวฒัน์ มาตยว์งค์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ปทุมรัตต์
ร.ต.ท. ประสพ ประดุดง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ปทุมรัตต์
ร.ต.ต. สมมาต บัวทอง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ปทุมรัตต์
ร.ต.ต. สังวาล พรวเิศษศิริกลุ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ปทุมรัตต์
ร.ต.ต. สุดใจ ภมูิอนิทร์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ปทุมรัตต์
ร.ต.ต. สุระ ปลายไม้ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ปทุมรัตต์
ด.ต. ขจรศักด์ิ โสหนองบัว ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ปทุมรัตต์
ด.ต. วฒันชัย ประโกสันตัง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ปทุมรัตต์
ด.ต. สาคร สังฆะ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ปทุมรัตต์
ด.ต. อดุมศักด์ิ ประโกสันตัง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ปทุมรัตต์
ด.ต. ณัฐกติต์ิ ยมนัตถ์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ปทุมรัตต์
ด.ต. ศิรชัช แขง็แรง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ปทุมรัตต์
ด.ต. พษิณุ ด้วงค า ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ปทุมรัตต์
ด.ต. อทุัย ยอดสะเทิน ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ปทุมรัตต์
ด.ต. รณชัย ดวงแกว้ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ปทุมรัตต์
ด.ต. สายสัมพนัธ์ นามหงษา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ปทุมรัตต์
ด.ต. ประภาส ชินสุทธิ์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ปทุมรัตต์
ด.ต. ประทีป หาสีงาม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ปทุมรัตต์
ด.ต. ไพรินทร์ คู่กระสังข์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ปทุมรัตต์
ด.ต. สมชาย สุโพแสน ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ปทุมรัตต์
ด.ต. ปรีชา นามบุญลือ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ปทุมรัตต์
ด.ต. โชคช านาญ พลละคร ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ปทุมรัตต์
ด.ต. มังกร ศรีบุญ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ปทุมรัตต์
ด.ต. จ าเริญ เติมสุข ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ปทุมรัตต์
ด.ต. สุเวช นันโท ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ปทุมรัตต์



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สุรพล ปะกคิา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ปทุมรัตต์
ด.ต. สุทิน อรังศรี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ปทุมรัตต์
ด.ต. บุญธรรม เวยีงใต้ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ปทุมรัตต์
ด.ต. อทุัย จา่ภา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ปทุมรัตต์
ด.ต. นิคม นันตะนะ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ปทุมรัตต์
จ.ส.ต. องอาจ มาตแกว้ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ปทุมรัตต์
จ.ส.ต. คมจติร ไชยลาภ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ปทุมรัตต์
จ.ส.ต.หญิง วภิา บุญที ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ปทุมรัตต์
จ.ส.ต.หญิง ทองสูนย์ ราชแสง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ปทุมรัตต์
พ.ต.ท. ประมวล ยทุธชิต ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.พนมไพร
พ.ต.ท. ดาบทอง อภุยัพรม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.พนมไพร
พ.ต.ท. สุริยา ยอดวงษ์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.พนมไพร
พ.ต.ต. เสถยีรภมูิ ศรสุทธิ์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.พนมไพร
ร.ต.อ. มนตรี ชัยจติร ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.พนมไพร
ร.ต.อ. ธนชัย หนองฮี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.พนมไพร
ร.ต.ท. ฐิติวฒัน์ ต้นชมภู ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.พนมไพร
ร.ต.ท. จ าเนียร หวัหนองหาร ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.พนมไพร
ร.ต.ท. ศุภกาญ ยะไวทย์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.พนมไพร
ร.ต.ท. วรรณะ ศรทรง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.พนมไพร
ร.ต.ท. บุญเล่ือน เขม็เพชร ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.พนมไพร
ร.ต.ท. วรีะ ศรีฮาด ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.พนมไพร
ร.ต.ท. สุวรรณ บุญราช ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.พนมไพร
ร.ต.ท. สฤษด์ิ จลุสม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.พนมไพร
ร.ต.ท. พรมมา เชื้อชาว ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.พนมไพร
ร.ต.ต. ชม เพชรดี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.พนมไพร
ร.ต.ต. มงคล โนภาศ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.พนมไพร
ร.ต.ต. ประสาน ชูเสน ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.พนมไพร
ร.ต.ต. สุเมธ จนัทะไพร ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.พนมไพร
ร.ต.ต. รุ่งศักด์ิ อโิน ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.พนมไพร
ร.ต.ต. ทนุธรรม ชาคระธรรม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.พนมไพร
ด.ต. ณรงค์ ไวพจน์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.พนมไพร
ด.ต. สิริศักด์ิ สุขแสง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.พนมไพร
ด.ต. บันฑิต บุบผาพลิา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.พนมไพร
ด.ต. สันติ โหราจนัทร์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.พนมไพร
ด.ต. วชิญะพจน์ ไวพจน์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.พนมไพร
ด.ต. ชาญวทิย์ ถวลิไพร ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.พนมไพร
ด.ต. โสภณ แกว้โสภา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.พนมไพร
ด.ต. ไพรัตน์ โวออ่นสี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.พนมไพร
ด.ต. ศักด์ิชาย สุ่มมาตย์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.พนมไพร
ด.ต. มนตรี สิงหน์ันท์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.พนมไพร



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. นิรัช แหล่งสท้าน ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.พนมไพร
ด.ต. เจริญ สุกญัญา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.พนมไพร
ด.ต. สามารถ ผงทวี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.พนมไพร
ด.ต. กฤติชาติ ภลู้นแกว้ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.พนมไพร
ด.ต. ธนภทัร โอฆะพนม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.พนมไพร
ด.ต. กฤษกร ชัยภมูิ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.พนมไพร
ด.ต. ทววีฒัน์ ฤทธทิักษ์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.พนมไพร
ด.ต. เมฆนิทร์ เนตรรักษ์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.พนมไพร
ด.ต. รวงทอง ไตยะมณี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.พนมไพร
ด.ต. สันติ จนัโทภาศ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.พนมไพร
ด.ต. สุรศักด์ิ พลิาน้อย ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.พนมไพร
ด.ต. บุญมา จรรยาศิริ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.พนมไพร
ด.ต. ประยงค์ องัคะค ามูล ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.พนมไพร
จ.ส.ต. ทรงศักด์ิ ชัยหงษา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.พนมไพร
ส.ต.อ. พฒันะกลุ แกว้พลิา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.พนมไพร
ส.ต.ต. กฤช ศิริวฒันานนท์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.พนมไพร
ส.ต.ต. ทววีฒิุ ไกยะราช ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.พนมไพร
ส.ต.ต. กฤตัชญ์ หวลไธสง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.พนมไพร
ส.ต.ต. พงษ์ชิต อนันตา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.พนมไพร
ส.ต.ต. จกัภทัร เขม็เพชร ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.พนมไพร
พ.ต.อ. สะอาด เวยีงเงิน ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพธิ์ชัย
พ.ต.ท. สุรจติร ประชาชู ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพธิ์ชัย
พ.ต.ท. สมพร เวยีงธรรม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพธิ์ชัย
พ.ต.ท. ทินกร เถนิมงคล ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพธิ์ชัย
พ.ต.ท. กศุล แม่นเมือง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพธิ์ชัย
พ.ต.ต. ประสิทธิ์ พรมมา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพธิ์ชัย
ร.ต.อ. สวสัด์ิ โคตรบรรเทา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพธิ์ชัย
ร.ต.ท. วนิัย รัชปัญญา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพธิ์ชัย
ร.ต.ท. ชลระทิศ มลาไสย์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพธิ์ชัย
ร.ต.ท. เทพพทิักษ์ หงษ์แกว้ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพธิ์ชัย
ร.ต.ท. เสกสรรค์ เถื่อนศร ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพธิ์ชัย
ร.ต.ท. ศิวะพนัธ์ ไทยโกสม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพธิ์ชัย
ร.ต.ท. ประยรู บุญเหมาะ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพธิ์ชัย
ร.ต.ท. ภานุสันต์ จนัทะสิงห์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพธิ์ชัย
ร.ต.ท. อทุัย ด้วงค าจนัทร์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพธิ์ชัย
ร.ต.ท. สมยงค์ ชื่นบุญชู ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพธิ์ชัย
ร.ต.ท. นิสิต มลาไสย์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพธิ์ชัย
ร.ต.ท. อนุชา ลิขติวาส ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพธิ์ชัย
ร.ต.ต. วรีวชิญ์ บุตรพรหม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพธิ์ชัย
ร.ต.ต. ธงชัย ศรียาฤทธิ์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพธิ์ชัย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. ประพนัธ์ เตรียมพล ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพธิ์ชัย
ร.ต.ต. นิมิตร พุม่ใย ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพธิ์ชัย
ด.ต. สมร พมิพน์นท์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพธิ์ชัย
ด.ต. มาณรงค์ พงษ์ศาสตร์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพธิ์ชัย
ด.ต. รัฐวฒิุ แกว้กาหลง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพธิ์ชัย
ด.ต. เสด็จ ศรีนุกลุ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพธิ์ชัย
ด.ต. ปรีชา คชานันท์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพธิ์ชัย
ด.ต. สังคม สารวนั ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพธิ์ชัย
ด.ต. พรชัย จ าปาจนัทร์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพธิ์ชัย
ด.ต. บุญล้ า คงหอม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพธิ์ชัย
ด.ต. ปรีชา ระดาเสริฐ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพธิ์ชัย
ด.ต. เกยีรติชัย ศิริภกัด์ิ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพธิ์ชัย
ด.ต. ทองพลู เบ็ญจรูญ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพธิ์ชัย
ด.ต. เตชสิทธิ์ นันทพล ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพธิ์ชัย
ด.ต. ฉวี โพธาราม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพธิ์ชัย
ด.ต. อดุร ธานีวรรณ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพธิ์ชัย
ด.ต. ปรีชา ชมภพูฤกษ์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพธิ์ชัย
ด.ต. วสันต์ สังฆะมณี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพธิ์ชัย
ด.ต. ยศพฒัศ์ แกว้ขอนแกน่ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพธิ์ชัย
ด.ต. เสรี กล่ันบิดา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพธิ์ชัย
ด.ต. ฉตัรชนก เผ่าศิริ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพธิ์ชัย
ด.ต. สาคร ศรีดวงโชติ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพธิ์ชัย
ด.ต. โอภาส ยะลาไสย์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพธิ์ชัย
ด.ต. วตัถา คุณชัย ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพธิ์ชัย
ด.ต. เฉลิมพล อะวชิิน ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพธิ์ชัย
ด.ต. อ านาจ ศรีสุลัย ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพธิ์ชัย
ด.ต. สุนทร บุตรศาสตร์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพธิ์ชัย
ด.ต. สามารถ ด้วงค าจนัทร์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพธิ์ชัย
ด.ต. จตุรงค์ ผาด่านแกว้ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพธิ์ชัย
ด.ต. สุวทิ ดวงวงษา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพธิ์ชัย
ด.ต. ประยงค์ โพธิ์เหลือง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพธิ์ชัย
ด.ต. บุญช่วย ทิพจรูญ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพธิ์ชัย
ด.ต. ณภทั ไสยประกาศ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพธิ์ชัย
ด.ต. จตุพล พรรคพล ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพธิ์ชัย
ด.ต. จารุวทิย ์ อาษาศรี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพธิ์ชัย
จ.ส.ต. ศราวฒิุ บุบผาโชติ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพธิ์ชัย
จ.ส.ต. เพชรรัตน์ ส่ิวส าแดง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพธิ์ชัย
ส.ต.อ. บวรทัต ไชยชนะ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพธิ์ชัย
ด.ต.หญิง จารุวรรณ บุญเกดิ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพธิ์ชัย
พ.ต.อ. ธนัยพ์ศิน เพง็พี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพธิ์ทอง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. สุรพนัธ์ ทองพทิักษ์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพธิ์ทอง
พ.ต.ต. อนันต์ นามวเิศษ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพธิ์ทอง
พ.ต.ต. ชุติพงศ์ พมิทา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพธิ์ทอง
ร.ต.ท. ชัยยง แซงสวา่ง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพธิ์ทอง
ร.ต.ท. ศราวธุ ภชู านิ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพธิ์ทอง
ร.ต.ท. ณัฐดนัย เพิม่พนู ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพธิ์ทอง
ร.ต.ท. เฉลิมชัย วนิทะไชย ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพธิ์ทอง
ร.ต.ท. อานนท์ ไชยศาสตร์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพธิ์ทอง
ร.ต.ท. สิทธิ ศิริเม็งราช ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพธิ์ทอง
ร.ต.ท. สนัน่ ราญมีชัย ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพธิ์ทอง
ร.ต.ท. สมศักด์ิ ดารา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพธิ์ทอง
ร.ต.ต. ทรงโปรด อว่มเพช็ร ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพธิ์ทอง
ด.ต. นิมิตร แกว้ไพทูลย์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพธิ์ทอง
ด.ต. สธน แสงอนิทร์ตา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพธิ์ทอง
ด.ต. ณัฐพงษ์ มีไธสง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพธิ์ทอง
ด.ต. สุระ ตะโคดม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพธิ์ทอง
ด.ต. นิคม ฉายะโคตร ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพธิ์ทอง
ด.ต. สมบัติ บูรณะพล ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพธิ์ทอง
ด.ต. เสกสรร บุญวเิศษ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพธิ์ทอง
จ.ส.ต. สุเยาว์ ศรีกอง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพธิ์ทอง
ส.ต.ต. ปฏพิล รักพงษ์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพธิ์ทอง
ส.ต.ต. รัชพงษ์ หาญศรี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพธิ์ทอง
ส.ต.ต. โยธนิ ปริโต ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพธิ์ทอง
ส.ต.ต. รัชดล พลค ามาก ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพธิ์ทอง
ส.ต.ต. วชัรินทร์ แกว้เสน่หใ์น ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพธิ์ทอง
ร.ต.ท.หญิง วลัยา จนัทร ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพธิ์ทอง
ส.ต.ต. โยธนิ ปริโต ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพธิ์ทอง 
พ.ต.อ. นิมิตร จนัทศิริศรี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทราย
พ.ต.ท. เสรี พดุหล้า ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทราย
พ.ต.ท. ชนณรงค์ วนัชา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทราย
พ.ต.ท. วชิาญ สุทธปิระภา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทราย
พ.ต.ท. บุญมี ไทยออ่น ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทราย
พ.ต.ท. พทิักษ์ ธงศรี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทราย
ร.ต.อ. ดิเรก ศรีวะสุทธิ์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทราย
ร.ต.ท. ประเสริฐ ศรีฮาด ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทราย
ร.ต.ท. สราวธุ ทัดภธูร ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทราย
ร.ต.ท. อภชิาต อาจพรม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทราย
ร.ต.ท. ปรีชา ศรีโนนยาง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทราย
ร.ต.ท. บรรจง เทีย่งปา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทราย
ร.ต.ท. วรัิตน์ บางโท ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทราย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. วเิชษฐ์ สนามพล ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทราย
ร.ต.ท. สุนทร ชมภเูวยีง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทราย
ร.ต.ท. ธนูฤทธิ์ กมุดรัตน์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทราย
ร.ต.ท. ธนาดุลย์ เพชรชรัตน์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทราย
ร.ต.ต. สถาพร สังสุดชา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทราย
ร.ต.ต. จมิธง ถวลิรักษ์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทราย
ร.ต.ต. เฉลิมศักด์ิ กลัวชิา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทราย
ร.ต.ต. ประมวล วงัน้อย ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทราย
ร.ต.ต. กล่ิน อสิพงษ์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทราย
ร.ต.ต. อมัพร ค าสะไมล์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทราย
ด.ต. จ ารัส โมเม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทราย
ด.ต. สุพรรณ บุญจวง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทราย
ด.ต. ทวี ภมูิเรศสุนทร ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทราย
ด.ต. เกษม ปราสาร ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทราย
ด.ต. ฐาปกรณ์ ส าโรงแสง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทราย
ด.ต. นิกร จารีรัตน์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทราย
ด.ต. สมบูรณ์ ทองนวล ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทราย
ด.ต. วเิชษฐ์ ศรีค าพนัธ์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทราย
ด.ต. พงษ์นเรศ จลุนาค ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทราย
ด.ต. วทิยา กจิรัส ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทราย
ด.ต. จนัทร์ชัย รัตใส ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทราย
ด.ต. บรรณเพญ็ ภสูมนึก ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทราย
ด.ต. ประจกัษ์ สาวกินั ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทราย
ด.ต. สมบัติ ชัยนาท ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทราย
ด.ต. สมศักด์ิ หนองหวา้ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทราย
ด.ต. ประสิทธิ์ สายค า ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทราย
ด.ต. เสถยีร ศรีไศล ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทราย
ด.ต. กติิศักด์ิ เจริญลอย ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทราย
ด.ต. วโิรจน์ ค าหวล ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทราย
ด.ต. อภวิฒัน์ ลาจนัทร์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทราย
ด.ต. อดุม เพชรรักษา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทราย
ส.ต.อ. พงศกร เวคะวากยานนท์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทราย
ส.ต.ต. ปรัชญา บัวงาม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทราย
ส.ต.ต. พชิิตชัย บุญยงั ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทราย
ส.ต.ต. ธนาวฒิุ โป๊ะประนม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทราย
พ.ต.อ. พนัธศั์กด์ิ อปุพงศ์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทอง
พ.ต.อ. สมทรัพย์ จนัทะสาร ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทอง
พ.ต.ท. ทองพลู ทองจนัทร์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทอง
พ.ต.ท. พริะวฒัน์ ภมูิภาค ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทอง
พ.ต.ท. ณัฏฐชัย พดุหล้า ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทอง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ต. ค าปัน มะโนรมย์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทอง
พ.ต.ต. เอนกชัย สุขอาษา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทอง
ร.ต.อ. ฉลาด นาเมืองรักษ์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทอง
ร.ต.อ. จกัรินทร์ ชอบบุญ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทอง
ร.ต.ท. วชิิต แสนขาว ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทอง
ร.ต.ท. สัญปกรณ์ นครเพชร ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทอง
ร.ต.ท. ไพรวลัย์ บุตรวงั ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทอง
ร.ต.ท. ทวชิงค์ วรสาร ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทอง
ร.ต.ท. สุรพงษ์ พละวงศ์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทอง
ร.ต.ท. ปัญญา มุมกลาง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทอง
ร.ต.ท. ธนภทัร สินแสง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทอง
ร.ต.ท. แสวง จนัท่าม่วง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทอง
ร.ต.ท. เพิม่ศักด์ิ พลเยี่ยม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทอง
ร.ต.ท. เกยีรติคุณ ทองค า ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทอง
ร.ต.ท. สมชาย ธาตุทอง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทอง
ร.ต.ท. ประวทิย์ ทอนทอง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทอง
ร.ต.ท. บัญญัติ จนัทรโคตร ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทอง
ร.ต.ท. สมคิด สมัครไทย ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทอง
ร.ต.ท. ค าหาญ ปะระขา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทอง
ร.ต.ต. วชัระศักด์ิ บุบผาสร้อย ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทอง
ร.ต.ต. ผจญ นาสุข ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทอง
ร.ต.ต. ประยงค์ ปัญจมาตย์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทอง
ร.ต.ต. ส าราญ สูงหา้งหวา้ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทอง
ร.ต.ต. โสภาพ ดาวยนัต์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทอง
ร.ต.ต. ธรีพล สมนึก ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทอง
ร.ต.ต. บุญเพง็ พวงหอ้ย ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทอง
ด.ต. เชิดประดิษฐ์ พลเยี่ยม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทอง
ด.ต. สุรพล พลเยี่ยม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทอง
ด.ต. นพดล พลเยี่ยม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทอง
ด.ต. ถวลิ เค็งนอก ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทอง
ด.ต. บ ารุง ภมูิภาค ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทอง
ด.ต. ณรงค์ บุตรพรม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทอง
ด.ต. ฉลาด แน่นอดุร ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทอง
ด.ต. กติติภฎั ยนืยาว ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทอง
ด.ต. ภมูิเพชร พรมโสภา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทอง
ด.ต. อภชิากร ขระณี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทอง
ด.ต. นัฐชพงษ์ ขนัทะวี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทอง
ด.ต. สนิท ไชยโชค ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทอง
ด.ต. สมนคร มุลิตา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทอง
ด.ต. อเุทน พลเยี่ยม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทอง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ประคอง หนองภกัดี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทอง
ด.ต. ไพรัช ชินโสม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทอง
ด.ต. วราวฒิุ ชายสวสัด์ิ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทอง
ด.ต. ทศวรรษ สุริโย ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทอง
ด.ต. ประสิทธิ์ แวงวรรณ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทอง
ด.ต. ไพรจติร์ มหาเนตร์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทอง
ด.ต. ถาวร  บุตรไสย์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทอง
ด.ต. สมาน อดุมรักษ์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทอง
ด.ต. ยทุธยา พนัธเ์ทศ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทอง
ด.ต. นพดล ศรีพาย ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทอง
ด.ต. สมัย จนัทช านิ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทอง
ด.ต. มัย พมิพท์อง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทอง
ด.ต. ทวศัีกด์ิ โสหา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทอง
ด.ต. ไพศาล วะโรรส ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทอง
ด.ต. สมบัติ พลเยี่ยม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทอง
ด.ต. อษัฏายทุธ ศรีเสนาศักด์ิ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทอง
ด.ต. นพพร ทิพมณี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทอง
ด.ต. ศักด์ิศรี สรรพวธุ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทอง
ด.ต. ประไพ โฮมจมุจงั ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทอง
ด.ต. วชิรเมศ กิ่งเมือง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทอง
ด.ต. วสันต์ สุทธปิระภา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทอง
ด.ต. วทิยา พลเยี่ยม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทอง
ด.ต. ววิฒันา สารบรรณ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทอง
ด.ต. สรณะ โคตรนายงู ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทอง
ด.ต. สมชาย ค าขวา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทอง
ด.ต. เอกพล เปลรินทร์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทอง
ด.ต. เดชา ภมูิภาค ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทอง
ด.ต. รัฐพล ศรีไกรรส ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทอง
ด.ต. เอกอสิระ แสนสง่า ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทอง
ด.ต. สมนึก ลาศา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทอง
ด.ต. สุวชิา จนัทรโคตร ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทอง
ด.ต. กมล สาไชยยนัต์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทอง
ด.ต. พลูทวี อนันทวรรณ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทอง
ด.ต. บุญเพง็ แวงวรรณ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทอง
ด.ต. ธวชัชัย กลุค้อ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทอง
ด.ต. อนุสรณ์ บุตรพรม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทอง
ด.ต. ไวพจน์ พลเยี่ยม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทอง
ด.ต. สุวทิย์ จนัทิพย์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทอง
ด.ต. อทุัย บูรณะอดุม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทอง
ด.ต. ช านาญศิลป์ พศิพาร ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทอง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ด ารง แกน่นาค า ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทอง
ด.ต. อรรถสิทธิ์ ภมูิภาค ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทอง
ด.ต. สุนทร อรัญโสด ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทอง
ด.ต. วนิัย สุริโย ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทอง
ด.ต. ธาตรี โลตุลิต ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทอง
ด.ต. คิมหนัต์ สุนทรารักษ์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทอง
ด.ต. ปรีชา ค าจมุจงั ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทอง
ด.ต. บุญคุ้ม ปัญจมาตย์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทอง
จ.ส.ต. วชัระ บุญสินชัย ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทอง
จ.ส.ต. ฉลองชัย วงศ์ศิลป์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทอง
จ.ส.ต. รังสรรค์ พงุธริาช ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทอง
จ.ส.ต. เลอสรรค์ วโรรส ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทอง
จ.ส.ต. ไชยวฒัน์ บวมขนุทด ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทอง
ส.ต.อ. โกศล มัน่จติ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทอง
ส.ต.อ. ชวนชัย ศรีก าพละ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทอง
ส.ต.อ. จริาวฒัน์ แสนจนัทร์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทอง
ส.ต.อ. วชิิต ไขส่อนศักด์ิ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทอง
ส.ต.อ. ธรีวฒัน์ พลเยี่ยม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทอง
ส.ต.อ. พงษ์พฒัน์ ภงูามเขยีว ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทอง
ส.ต.อ. สนองชัย ภมูิสิทธิ์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทอง
ด.ต.หญิง ภทัรวลัญช์ ขระณี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทอง
ด.ต.หญิง เฉลิมศรี มุลิตา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.โพนทอง
พ.ต.ท. สุเมธ เหล่ายนขาม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ม่วงลาด
พ.ต.ท. นิพนธ์ วนัดีศรี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ม่วงลาด
ร.ต.ท. ไพบูลย์ สุระชน ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ม่วงลาด
ร.ต.ท. กติติศักด์ิ รักการ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ม่วงลาด
ร.ต.ท. วฒิุ จ าปาลี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ม่วงลาด
ร.ต.ท. ทวนทอง ศิริจกัรหงษ์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ม่วงลาด
ร.ต.ท. ส าราญ คุ้มสีไวย์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ม่วงลาด
ร.ต.ต. ถาวร สีสองเมือง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ม่วงลาด
ด.ต. ชัยยา กนิาสูนย์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ม่วงลาด
ด.ต. สนิท อรัญศรี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ม่วงลาด
ด.ต. ยทุธนา อรัญศรี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ม่วงลาด
ด.ต. กมัพล กจิงามวงศ์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ม่วงลาด
ด.ต. เทียนชัย ถวลิไพร ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ม่วงลาด
ด.ต. เอกรินทร์ ทะทุมมา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ม่วงลาด
ด.ต. ชาญวชิ บุตรขาว ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ม่วงลาด
ด.ต. สมพร เมาะราษี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ม่วงลาด
ด.ต. กรรญา โยธะการี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ม่วงลาด
ด.ต. อรงกาต อนันทวรรณ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ม่วงลาด



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. คณิต ลันศรี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ม่วงลาด
ด.ต. ศักด์ิอนันต์ พนัธต์า ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ม่วงลาด
พ.ต.ท. รุจน์ วเิชียรภกัด์ิ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมยวดี
พ.ต.ท. ภากร สุขประเสริฐ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมยวดี
พ.ต.ท. สัมพนัธ์ สังขค์ า ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมยวดี
พ.ต.ท. บุญสม นันสถติย์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมยวดี
ร.ต.ท. ราเชนทร์ ชมศรีวรรณ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมยวดี
ร.ต.ท. จกัรกฤษ พลเยี่ยม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมยวดี
ร.ต.ท. วรัิตน์ ช่างม่วง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมยวดี
ร.ต.ท. ประสิทธิ์ ผลจนัทร์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมยวดี
ร.ต.ท. ทักษิณ ไถวสิน ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมยวดี
ร.ต.ต. สวสัด์ิ ลาเทศ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมยวดี
ด.ต. ฉลอง ศิริยา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมยวดี
ด.ต. ไชยยศ สุขแสง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมยวดี
ด.ต. วฒิุชัย ไชยคุณ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมยวดี
ด.ต. ณรงค์ ร่มเยน็ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมยวดี
ด.ต. ชนะชล คาดีวี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมยวดี
ด.ต. ไพโรชน์ ไกลราช ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมยวดี
ด.ต. นิวฒันชัย บุง่อทุุม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมยวดี
ด.ต. สุริยนั พลเยี่ยม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมยวดี
ด.ต. พทุธรัตน์ ศรีรับขวา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมยวดี
ส.ต.ต. พชระ โวหารกล้า ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมยวดี
ส.ต.ต. นนทชา พงค์ชยดุา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมยวดี
พ.ต.อ. สมชัย นิลจนัทร์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
พ.ต.อ. แสวง นาตาแสง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
พ.ต.อ. สุคิด เพช็รโยธา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
พ.ต.ท. อไุร ค าสวาสด์ิ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
พ.ต.ท. วฒิุศักด์ิ รองเมือง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
พ.ต.ท. สุริยา แสงออ่นตา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
พ.ต.ท. ธราธปิ เขง่คุ้ม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
พ.ต.ท. ไพรวลัย์ นาวลัย์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
พ.ต.ท. เรืองสวสัด์ิ โยธคล ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
พ.ต.ท. ยศวฒัน์ เกยีรติกรทวยีศ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
พ.ต.ต. ชาญชัย นนท์ชนะ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
พ.ต.ต. สุรศักด์ิ ออ่นวจิารย์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
พ.ต.ต. สมัย มงคลชู ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
พ.ต.ต. อดุลย์ จดุศรี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
พ.ต.ต. นิคม วชิาชัย ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
พ.ต.ต. หาญพล หาญโยธี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ร.ต.อ. วริศ ศิริพงษ์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.อ. เอกภพ บุญน า ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ร.ต.อ. ปฐมพงษ์ พทุธลา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ร.ต.อ. อธริาช นาคศรี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ร.ต.อ. ธนพนธ์ พลโยธา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ร.ต.อ. สุธรรม กกุดุเรือ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ร.ต.ท. พชร มาตรก าจร ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ร.ต.ท. สัมฤทธิ์ พรมสีแกว้ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ร.ต.ท. สุรพล พลพนัธ์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ร.ต.ท. สุพล บุญหงษ์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ร.ต.ท. ประหยดั ค าโหยก ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ร.ต.ท. ไพรวลัย์ วทิยา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ร.ต.ท. วชิิต สวสัด์ิเอื้อ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ร.ต.ท. สังวรณ์ เครือแวงมล ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ร.ต.ท. ชนินทร์ บุญสา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ร.ต.ท. มงคล ศรีรับขวา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ร.ต.ท. วรวทุธ โพธิ์อามาตย์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ร.ต.ท. บัณฑิต จกัรทอง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ร.ต.ท. จกักรี วนิทะไชย ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ร.ต.ท. พลพฒัน์ เตรียมพล ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ร.ต.ท. ธรียทุธ ชุมผาง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ร.ต.ท. ฉตัรเพชร เนือ้สะอาด ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ร.ต.ท. เชิดเกยีรติ จนัทร์เพชร ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ร.ต.ต. กษิด์ิเดช กลัดป้อม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ร.ต.ต. สุดแสนเสน่ห์ ชมภบูุตร ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ร.ต.ต. บุญนาค วงษ์สีดา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ร.ต.ต. สมัย ภาคฤทธิ์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ร.ต.ต. สิทธศัิกด์ิ เมืองแวง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ร.ต.ต. ประสิทธิ์ วงษ์สมศรี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ร.ต.ต. นิคม สีหานาม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ร.ต.ต. สุชาติ ผ่องผ้ึง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ร.ต.ต. สมัย ธภิกัดี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ร.ต.ต. เรืองยศ ทีล้ินฟา้ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ร.ต.ต. สมศักด์ิ ศักด์ิศรีเท้า ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ร.ต.ต. ปรีชา พดัจาก ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ร.ต.ต. ภญิโญ พนัอนุ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ร.ต.ต. ทองเพชร แน่นอดุร ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ร.ต.ต. จมุพล วเิชียรศรี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ร.ต.ต. สุวทิย์ ศรีคุณ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ร.ต.ต. วษิณุ ค าโต ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ร.ต.ต. มานิตย์ จลุสม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. ช านาญ วงษ์เจยีม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ร.ต.ต. สุพศิพงษ์ โพธนิาม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ร.ต.ต. สมศักด์ิ อญัญโพธิ์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ร.ต.ต. วทิยา กองมะลี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ร.ต.ต. เสริม มะลิโช ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ด.ต. บริรักษ์ กลับประโคน ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ด.ต. นันทะ กลุสุข ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ด.ต. จติติ เวยีงนนท์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ด.ต. ประจกัษ์ พลูสระคู ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ด.ต. บุญร่วม มนตรีโพธิ์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ด.ต. ประพจน์ สืบสกลุ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ด.ต. สุพรรณ์ อทุธสิินธุ์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ด.ต. เทพพทิักษ์ มากไถล ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ด.ต. พรนิพนธ์ รักษากา้นตรง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ด.ต. สมเกยีรติ มีแกว้ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ด.ต. อ าพร จ าลองเพง็ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ด.ต. ชัชชัย วงษ์สีดา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ด.ต. นิยม รอบรู้ดี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ด.ต. ปัญญา นัลศรี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ด.ต. กติติเชษฐ์ สุขอาษา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ด.ต. กฤษฎา ปัญญา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ด.ต. สมศักด์ิ ประสบศิลป์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ด.ต. ไกรลาศ ยนัสูงเนิน ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ด.ต. ศิริพงษ์ อากาศไชย ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ด.ต. ปชาธปิ อาวรณ์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ด.ต. ศุภกร ศรีโยธี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ด.ต. เชิดชัย อาทิตยศิ์ริกลุ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ด.ต. ธวชัชัย ภาระพนัธ์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ด.ต. ชัยยงค์ เผ่ามงคล ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ด.ต. สมใจ แสนสง่า ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ด.ต. สนัน่ แสนธนู ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ด.ต. อดุมศิลป์ จงจติ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ด.ต. ภวูทันนท์ พมิพป์ระชา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ด.ต. วทิยา วรรณโสภา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ด.ต. วชัรพล สุรเสน ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ด.ต. แมนรัตน์ บุญทวี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ด.ต. วนัวศิิษฎ์ ภมูิศาสตร์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ด.ต. ชาญศักด์ิ มิตรอดุม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ด.ต. ปัญญา สุทธสิน ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ด.ต. พรมแดน ไชยเลิศ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. วรัิตน์ นิตุธร ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ด.ต. อคัรเดช โหน่งที ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ด.ต. เกรียงศักด์ิ บุญแจม่ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ด.ต. ชูชาติ จตุเทน ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ด.ต. ประสิทธิ์ อนิทพรม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ด.ต. วธุชา กนัโสภา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ด.ต. อนุชิต จนัทร์จ าปา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ด.ต. บรรลือศักด์ิ บุญวเิศษ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ด.ต. สุวทิย์ สิทธศิาสตร์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ด.ต. พนูศักด์ิ วงศ์แสนโค้ง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ด.ต. ยอด พาริหาญ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ด.ต. อลงกรณ์ สิตวงศ์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ด.ต. สังวร มาตยว์เิศษ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ด.ต. สมบูรณ์ ค าพนัธ์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ด.ต. เรืองยศ ภทัษ์ไพบูลย์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ด.ต. สมบูรณ์ น้อยหลุบเลา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ด.ต. ทิฐินันท์ สิงหพ์นัธุ์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ด.ต. ชิษณุพงศ์ แกว้ไพรวนั ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ด.ต. ประวทิย์ วนัพฤติ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ด.ต. ทวี หงษา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ด.ต. สุรชิต นิรดา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ด.ต. สนิท ขจรอนันต์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ด.ต. มาโนชญ์ คงวนั ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ด.ต. บุญมี เคนสีแกว้ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ด.ต. เสริมศักด์ิ อดุมศักด์ิ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ด.ต. ปรีดา นุน่นาแซง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ด.ต. สุรศักด์ิ สระบัว ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ด.ต. สวสัด์ิ ดวงภกัดี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ด.ต. นราชัย สุราอามาตย์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ด.ต. อดุลยเ์กยีรติ ชาวตัร ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ด.ต. เสมอ เอกวารีย์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ด.ต. ทวศัีกด์ิ สารรัตน์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ด.ต. ชัยยศ พลดอน ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ด.ต. วทิย์ สุโพธิ์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ด.ต. สุนัน ทิศกระโทก ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ด.ต. กฤติเดช ตรีกลุ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ด.ต. เฉลิมศักด์ิ ปักกะสีนัง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ด.ต. ชวนิโรจน์ ปัสสาธนาสันต์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ด.ต. วริะ แสงลุน ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ด.ต. ประพนัธ์ เชื้อหลง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สาคร เฉวยีงวาส ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ด.ต. สมบัติ ภาคมฤค ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ด.ต. วชิัย เหล่าวงษ์โคตร ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ด.ต. บุญทวี ขา่ขนัมะลี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ด.ต. วจิติร บุตรหนองแสง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ด.ต. เอกชัย ชงจงัหรีด ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ด.ต. พนม วนัชูพร้ิง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ด.ต. สาธติ ทองเกษม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ด.ต. สุชาติ ไวสู้้ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ด.ต. คมสัน ศรีค าผาย ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ด.ต. ธรีะธาดา เนตรวงศ์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ด.ต. สมปอง พนูมากนอก ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ด.ต. เฉลิมชัย ลือจนัดา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ด.ต. ณรงค์วทิย์ ศรีทองจนัทร์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ด.ต. สุทธพิจน์ ศรีเกษตรวานิช ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ด.ต. เศรษฐพงษ์ ไชยทุม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ด.ต. บัญชา บุญวเิศษ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ด.ต. เริงฤทธิ์ ป้องขวาเลา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ด.ต. ชัยวฒัน์ จตุเทน ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ด.ต. ขวญัชัย ชมภวูเิศษ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ด.ต. วชิราวธุ ศาลางาม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ด.ต. กณัวฒัน์ เขตผดุง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ด.ต. กฤษณะชัย อบภริมย์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ด.ต. ศุภชัย จลุโนนยาง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ด.ต. ถวลิ โทศรี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ด.ต. พงษ์สยาม มาตยว์เิศษ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ด.ต. ธน ผาสุก ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ด.ต. สัมฤทธิ์ จนัทะวงค์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ด.ต. ฉตัรชัย ศรฉตัรารักษ์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ด.ต. วทิย์ สุโพธิ์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ด.ต. ประกจิ ฤทธิ์มนตรี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
จ.ส.ต. เรวตั ปัทมะแกน่ทราย ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
จ.ส.ต. ธนากร ศักด์ิขวา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
จ.ส.ต. นิกร วริะทูล ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
จ.ส.ต. จริะศักด์ิ วงษ์นอก ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
จ.ส.ต. เดชา ธงเสนา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
จ.ส.ต. สุนันต์ ค าวไิชย ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
จ.ส.ต. ภานุพงศ์ ธรรมศิลป์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
จ.ส.ต. นิติกร การกวี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
จ.ส.ต. รุ่งอรุณ ภสีูเขยีว ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง จ.ส.ต. พรีะพล ค าภกัดี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
จ.ส.ต. สมพร งามเจริญ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
จ.ส.ต. เทพพร ปาปะไพ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
จ.ส.ต. นรงค์ รัฐราษฎร์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
จ.ส.ต. วงศ์วฒัน์ วารสิทธิ์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
จ.ส.ต. นฤมิตร จนัทะวงค์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
จ.ส.ต. ฤทธเิกยีรติ ประนาตา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
จ.ส.ต. ทรรศนะ หนูแสน ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
จ.ส.ต. ไพบูลย์ พรมมี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
จ.ส.ต. สุนันต์ หล้าก้ า ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ส.ต.อ. ไพศาล กางศรี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ส.ต.อ. อดิศักด์ิ นิลผาย ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ส.ต.อ. กนัตินันท์ อปุัชฌาย์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ส.ต.อ. มานิจ โพธิ์ภกัดี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ส.ต.อ. พทิักษ์ ศรีจนัทร์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ส.ต.อ. สุทัศน์ สูงหา้งหวา้ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ส.ต.ต. พพิฒัน์ แกว้พุม่ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ด.ต.หญิง แสงจนัทร์ บ้านแสน ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ด.ต.หญิง ทิวาพร เทีย่งอารมณ์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ด.ต.หญิง อริยา ริคะรมย์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ด.ต.หญิง มณฑ์ลัชชา สวสัด์ินะที ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ด.ต.หญิง นัยนา บุญภลิะ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ด.ต.หญิง เรณู สุราษฎร์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ร.ต.ท.หญิง พชัริดา พมิเภา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ร.ต.อ.หญิง สุนันทา วงมณี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
ส.ต.อ.หญิง สาวติรี หรรษา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองร้อยเอด็
พ.ต.อ. วโิรจน์รัตน์ จั่นประดับ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองสรวง
พ.ต.ท. สุทัศน์  อะทาโส ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองสรวง
พ.ต.ท. สุภาพ หารี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองสรวง
พ.ต.ท. วเิศษ สังขพฒัน์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองสรวง
พ.ต.ท. ทินนิกร  จนัทโยธา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองสรวง
พ.ต.ท. ภทรพล ภาษี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองสรวง
ร.ต.อ. วริิยะ  ชนเกา่น้อย ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองสรวง
ร.ต.ท. บัญญัติ  ปิตะบูรณ์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองสรวง
ร.ต.ท. ค าพนัธ ์ พมิสินธุ์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองสรวง
ร.ต.ท. เอกรัฐ อรุะนันต์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองสรวง
ร.ต.ท. ศิริสิทธิ์ โยทองยศ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองสรวง
ร.ต.ท. วจิติร พลอาษา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองสรวง
ร.ต.ท. พงษ์ศาสตร์  จนันา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองสรวง
ร.ต.ท. วริศร์ เศษวกิา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองสรวง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. เฉลิมศักด์ิ มูลมณี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองสรวง
ร.ต.ต. ค าพนู ไชยราช ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองสรวง
ร.ต.ต. รวพีล  จนัทรู ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองสรวง
ร.ต.ต. ถาวร ศรีเวยีง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองสรวง
ด.ต. สุทัศน์ ไกรแกว้ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองสรวง
ด.ต. ธนพนธ์ ศรีหล้า ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองสรวง
ด.ต. พรีพฒัน์ ล้ าเลิศ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองสรวง
ด.ต. อดิศักด์ิ แกน่สา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองสรวง
ด.ต. จติจลุ ไชยเกตุ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองสรวง
ด.ต. สนัน่ สุมาลี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองสรวง
ด.ต. ณรงค์ มะรังษี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองสรวง
ด.ต. สมบุญ วงศ์อามาตย์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองสรวง
ด.ต. ธรีพงษ์ สมภกัดี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองสรวง
ด.ต. ชาญชัย ลาศา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองสรวง
ด.ต. สันติราษฎร์ชัย สุขทวนิันท์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองสรวง
ด.ต. ปัญญา สง่าศรี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองสรวง
ด.ต. พนิิวฒันา เถื่อนโทสาร ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองสรวง
ด.ต. สุทิน ศรพลธรรม์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองสรวง
ด.ต. พฒันา สังขช์ุม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองสรวง
ด.ต. ทวี ค าชาย ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองสรวง
ด.ต. เดชาธร พรมอกศรี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองสรวง
ด.ต. ศักด์ิสยาม วรนาม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองสรวง
ด.ต. สุเมฆ พาริหาญ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองสรวง
ด.ต. แสงศิริ โพธโิสรีย์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองสรวง
จ.ส.ต. กฤษณะ ค าชาย ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองสรวง
จ.ส.ต. ขวญัชัย ศรีรัตนาม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองสรวง
ส.ต.อ. สมัย คงเสนา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองสรวง
ส.ต.อ. วรัญญู ไชยผา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองสรวง
ส.ต.ต. จริานุวฒัน์ นิใจ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองสรวง
ส.ต.ต. วฒิุไกร นครศรี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองสรวง
ร.ต.ต. จ านงค์ ชนะพนัธ์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองสรวง
ส.ต.อ.หญิง สุนินัทธ์ ตอเสนา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เมืองสรวง
พ.ต.ท. ประเทือง   ขจรอนันต์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ศรีสมเด็จ
พ.ต.ท. อทิธพิล      แอตาล ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ศรีสมเด็จ
พ.ต.ท. สุพนั         ค าไพรินทร์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ศรีสมเด็จ
พ.ต.ต. เดชาชัย อนันตา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ศรีสมเด็จ
พ.ต.ต. ยทุธพร ค าโนนง้ิว ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ศรีสมเด็จ
ร.ต.อ. พงษ์พนัธ์ ค าผ่าย ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ศรีสมเด็จ
ร.ต.ท. วชัร มงคลกลุ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ศรีสมเด็จ
ร.ต.ท. สมนึก โสดก ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ศรีสมเด็จ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. เนติ ศรีชัย ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ศรีสมเด็จ
ร.ต.ท. ไพจติร เพง็วภิาส ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ศรีสมเด็จ
ร.ต.ท. ไพบูลย ์ พลออ่นสา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ศรีสมเด็จ
ร.ต.ท. มานพ     แช่มเมืองปัก ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ศรีสมเด็จ
ร.ต.ท. สมเดช      โคตรุฉนิ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ศรีสมเด็จ
ร.ต.ท. วชัรินทร์     วเิศษวสัิย ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ศรีสมเด็จ
ร.ต.ท. สมพงษ์     อกัษร ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ศรีสมเด็จ
ร.ต.ท. สุวทิย์ พฒันาศูร ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ศรีสมเด็จ
ร.ต.ต. ทนงศักด์ิ    ทิพยท์อง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ศรีสมเด็จ
ร.ต.ต. ศิริพงษ์    พนิิจการ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ศรีสมเด็จ
ด.ต. คมกฤช     แนมพลกรัง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ศรีสมเด็จ
ด.ต. กติติศักด์ิ ภกัดีสมัย ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ศรีสมเด็จ
ด.ต. โกมล สิทธจินัทร์เสน ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ศรีสมเด็จ
ด.ต. พสิิทธิ์ สุวรรณศรี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ศรีสมเด็จ
ด.ต. ทรงฤทธิ์     สิทธศิาสตร์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ศรีสมเด็จ
ด.ต. ธนัยบูรณ์   แกว้ขอนแกน่ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ศรีสมเด็จ
ด.ต. รณยทุธ     ไชยสอน ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ศรีสมเด็จ
ด.ต. วโิรจน์      วรรณยนั ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ศรีสมเด็จ
ด.ต. สะเกณ สังฆะมณี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ศรีสมเด็จ
ด.ต. สุพรรณ ปัดส าราญ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ศรีสมเด็จ
ด.ต. อนุ           เฉลยพจน์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ศรีสมเด็จ
ด.ต. รุ่งสาง บุตรปราบ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ศรีสมเด็จ
จ.ส.ต. บุญธรรม ล้ าจมุจงั ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ศรีสมเด็จ
จ.ส.ต. อดินัน     พนัอนุ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ศรีสมเด็จ
ส.ต.อ. สุรชัย   ศรีวจิารณ์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ศรีสมเด็จ
ด.ต. อ าพล    สุทธโิสกเชือก ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ศรีสมเด็จ
ด.ต. มงคล    พรมมงคล ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ศรีสมเด็จ
ด.ต. สวาท     ฮะยงยทุธ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ศรีสมเด็จ
ด.ต. สุรยทุธ    บุบผาพลิา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ศรีสมเด็จ
ด.ต. ณรงค์     สมุทรสาคร ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ศรีสมเด็จ
ด.ต. รักษ์ศักด์ิ   พานา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ศรีสมเด็จ
ด.ต.   ประจวบ รักความซ่ือ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ศรีสมเด็จ
ด.ต.    ประมวล อารี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ศรีสมเด็จ
ด.ต.    ชวนชม สมบัติหอม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ศรีสมเด็จ
ด.ต.    ยงยทุธ      พนิิจงาม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ศรีสมเด็จ
ด.ต.    วสิทวฒัน์  จงัหวดักลาง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ศรีสมเด็จ
ด.ต.    สุระสิทธิ์ เอื้อกจิ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ศรีสมเด็จ
ด.ต.     จมุพล สองศรี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ศรีสมเด็จ
ด.ต.     ถนัด ไชยเลิศ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ศรีสมเด็จ
ด.ต.      สาคร สองค าชุม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ศรีสมเด็จ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต.      วเิชธ ผลาฤทธิ์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ศรีสมเด็จ
ด.ต.       บรรยงค์ กลุพพิษิย์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ศรีสมเด็จ
ด.ต.       ประยรู แสงประเสริฐ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ศรีสมเด็จ
ด.ต.หญิง มะลิ ทวกีนั ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ศรีสมเด็จ
ด.ต.หญิง ลัดดาวลัย ์ วงมาเกษ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ศรีสมเด็จ
ร.ต.ท.หญิง พชิามญช์  วฒิุชัย ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.ศรีสมเด็จ
พ.ต.ท. เทอดศักด์ิ พรีะพนัธุ์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สวา่ง
พ.ต.ท. ประสาท ฤทธแิสง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สวา่ง
พ.ต.ท. ณรงค์ ศรีตระกลู ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สวา่ง
พ.ต.ต. สมเกยีรติ บัวนิล ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สวา่ง
พ.ต.ต. สิรวชิญ์ แสงกดุเรือ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สวา่ง
ร.ต.ท. วชิิต บูรณะพล ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สวา่ง
ร.ต.ท. กศุล อรรคเศรษฐัง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สวา่ง
ร.ต.ท. ประภาส ทิพพลู ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สวา่ง
ร.ต.ท. ประวทิย์ จนัเมืองหงษ์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สวา่ง
ร.ต.ท. เตรียมศักด์ิ ดอกบัว ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สวา่ง
ร.ต.ท. ชาญ ศรีอทุัย ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สวา่ง
ร.ต.ท. สุรจติ กรมขนัธ์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สวา่ง
ร.ต.ท. มงคล ประทุมชาติ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สวา่ง
ร.ต.ท. วรีะพงษ์ วเิทห์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สวา่ง
ร.ต.ต. บุญมี เทินสระเกษ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สวา่ง
ร.ต.ต. ศรายทุธ เวยีงสมุทร ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สวา่ง
ร.ต.ต. พลูศักด์ิ ทิพยป์ระมวล ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สวา่ง
ด.ต. ธงชัย งามพร้ิง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สวา่ง
ด.ต. สุพจน์ ไชยคิรินทร์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สวา่ง
ด.ต. สมคิด นิรมล ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สวา่ง
ด.ต. พรมจนัทร์ บุตรพรม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สวา่ง
ด.ต. สุรพงษ์ แยงไธสง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สวา่ง
ด.ต. สมเกรียติ เศรษฐมาตย์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สวา่ง
ด.ต. ราชันย์ ค าแดงไสย์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สวา่ง
ด.ต. ไชยา กลุชโมรินทร์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สวา่ง
ด.ต. ปรีดา จงสมชัย ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สวา่ง
ด.ต. รักพงษ์ พงษ์ละออ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สวา่ง
ด.ต. สมัย ชิณโสม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สวา่ง
ด.ต. แสง แวงวรรณ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สวา่ง
ด.ต. วรีะ ซุ่นขวญั ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สวา่ง
ด.ต. ธงชัย ไชยมี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สวา่ง
ด.ต. พรชัย ทะนามศรี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สวา่ง
ด.ต. วฒันพร ภสูนาม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สวา่ง
ด.ต. อดุร ศรีชัย ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สวา่ง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. พชิัย บุตรพรม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สวา่ง
ด.ต. สมพาน เดชจร ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สวา่ง
ด.ต. ชัยมงคล อามาตยม์นตรี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สวา่ง
ด.ต. วรัิตน์ โมกรัตน์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สวา่ง
ด.ต. นิรุจน์ ดอนลาดลี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สวา่ง
ด.ต. ไวพจน์ ดวงจ า ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สวา่ง
ด.ต. อาทิตย์ บุตรพรม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สวา่ง
ด.ต. ประกติ โพธชิาราช ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สวา่ง
ด.ต. ยรรยง อศัวภมูิ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สวา่ง
ส.ต.อ. อทิธพิล ศรีอทุัย ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สวา่ง
พ.ต.ท. พงษ์ศักด์ิ เตยหล้า ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สุวรรณภมูิ
พ.ต.ท. ไชยา นามสิมมา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สุวรรณภมูิ
พ.ต.ท. ปัตตะพงษ์  พฒันิบูลย์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สุวรรณภมูิ
พ.ต.ท. สุบัน  จนัทะคาม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สุวรรณภมูิ
พ.ต.ท. ประสิทธิ์ ลาสองชั้น ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สุวรรณภมูิ
พ.ต.ต. ธวชัชัย ชัยศรี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สุวรรณภมูิ
พ.ต.ต. สมบัติ ผิวผ่อง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สุวรรณภมูิ
ร.ต.อ. วชิาญ คูเมือง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สุวรรณภมูิ
ร.ต.อ. บุญรอด หนองทุม่ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สุวรรณภมูิ
ร.ต.อ. จนัที ค าวไิชย ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สุวรรณภมูิ
ร.ต.ท. สุวฒัน์ โคตุนันท์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สุวรรณภมูิ
ร.ต.ท. บันจง บุราคร ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สุวรรณภมูิ
ร.ต.ท. สมพงษ์ วกิล ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สุวรรณภมูิ
ร.ต.ท. อดุร  ธรรมเสนา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สุวรรณภมูิ
ร.ต.ท. วรีะวฒัน์  นาสุข ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สุวรรณภมูิ
ร.ต.ท. วนัชัย  จนัทวมิล ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สุวรรณภมูิ
ร.ต.ท. พทุธา ศิริวงศ์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สุวรรณภมูิ
ร.ต.ท. วรศักด์ิ   ค่ าชู ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สุวรรณภมูิ
ร.ต.ท. วรีะชน   แปลกสินธุ์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สุวรรณภมูิ
ร.ต.ท. พชร   บุญสถติพพิฒัน์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สุวรรณภมูิ
ร.ต.ท. นคร ไชยดวงแกว้ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สุวรรณภมูิ
ร.ต.ท. วฒิุชัย   ศรีชินราช ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สุวรรณภมูิ
ร.ต.ท. สมหมาย อปุมัย ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สุวรรณภมูิ
ร.ต.ท. เสถยีร แดงสาย ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สุวรรณภมูิ
ร.ต.ท. อาทิตย์ หงษ์ธมัรงค์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สุวรรณภมูิ
ร.ต.ท. สุพจน์ ส าโรงแสง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สุวรรณภมูิ
ร.ต.ท. ณัชพล ดวงกางกอ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สุวรรณภมูิ
ร.ต.ต. สมเกยีรติ ภญิโญ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สุวรรณภมูิ
ร.ต.ต. เทพพร  กศุล ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สุวรรณภมูิ
ร.ต.ต. อดุม  พลหนิกอง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สุวรรณภมูิ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. ณทพงษ์  กลุชนก ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สุวรรณภมูิ
ร.ต.ต. บุญยนื  พนัธวุงค์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สุวรรณภมูิ
ร.ต.ต. ประพนัธ ์ จนิาศรีพลู ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สุวรรณภมูิ
ร.ต.ต. สวงิ  กลุนาจนัทร์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สุวรรณภมูิ
ด.ต. อนุรักษ์ สมภกัดี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สุวรรณภมูิ
ด.ต. เด่นพงษ์  พงษ์สุริยะฉาย ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สุวรรณภมูิ
ด.ต. เสกสรรค์ ทีสระคู ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สุวรรณภมูิ
ด.ต. จารุวทิย ์ สิทธสิาร ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สุวรรณภมูิ
ด.ต. ปัญญา  ทาเจริญ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สุวรรณภมูิ
ด.ต. สัตยา จนัทร์หนองสรวง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สุวรรณภมูิ
ด.ต. ประนม  สมภงูา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สุวรรณภมูิ
ด.ต. ฐกฤต ไกยสวน ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สุวรรณภมูิ
ด.ต. ประดิษฐ์  ศรีพลิา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สุวรรณภมูิ
ด.ต. สุเทพ เทพบาล ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สุวรรณภมูิ
ด.ต. อคัรเดช ธรรมมา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สุวรรณภมูิ
ด.ต. รณยทุธ  หลักค า ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สุวรรณภมูิ
ด.ต. สุชาติ พาราศรี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สุวรรณภมูิ
ด.ต. พนัฤทธิ์ ราชธเิสน ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สุวรรณภมูิ
ด.ต. ประยรู พลภงูา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สุวรรณภมูิ
ด.ต. ทองเปลว   วงศ์นาค ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สุวรรณภมูิ
ด.ต. วนิัย ทาโยหา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สุวรรณภมูิ
ด.ต. สุพฒัน์ ซุ่ยน้ าเทีย่ง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สุวรรณภมูิ
ด.ต. อดุร สัณฐาน ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สุวรรณภมูิ
ด.ต. ไพบูลย์ สังกะสิงห์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สุวรรณภมูิ
ด.ต. เทพรัศมี   ปรักมาศ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สุวรรณภมูิ
ด.ต. พลายชุมพล เงาะสนาม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สุวรรณภมูิ
ด.ต. ชูศักด์ิ ลาวลัย์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สุวรรณภมูิ
ด.ต. บุญพศิ เพญ็บุญ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สุวรรณภมูิ
ด.ต. ยศธร สุทธธิรรม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สุวรรณภมูิ
ด.ต. สุระทิน  วชิาผง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สุวรรณภมูิ
ด.ต. สุพล โคตรสุวรรณ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สุวรรณภมูิ
ด.ต. ปราโมทย์ เพชรดี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สุวรรณภมูิ
ด.ต. บรรลุ พลจา่ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สุวรรณภมูิ
ด.ต. จริน จนัเต้ีย ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สุวรรณภมูิ
ด.ต. องอาจ  พนัธห์นองบัว ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สุวรรณภมูิ
ด.ต. คงศักด์ิ   บัวลอย ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สุวรรณภมูิ
ด.ต. ทรงฤทธิ์ อนันทวรรณ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สุวรรณภมูิ
ด.ต. อารวฒัน์ เขตเจริญ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สุวรรณภมูิ
ด.ต. บรรจง      ผลสุข          ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สุวรรณภมูิ
ด.ต. นิวฒัน์     ชุมสงค์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สุวรรณภมูิ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ทิวา ศรีเวยีง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สุวรรณภมูิ
ด.ต. ค านวล  อนันตัง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สุวรรณภมูิ
ด.ต. วรนันท์ คูเมือง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สุวรรณภมูิ
ด.ต. วนิัย ละคร ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สุวรรณภมูิ
ด.ต. สุรศักด์ิ บุตรกนัหา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สุวรรณภมูิ
ด.ต. สุเทพ สิทธจินัทร์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สุวรรณภมูิ
ด.ต. ธณัณธรณ์ โมคภา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สุวรรณภมูิ
ด.ต. มาโนช ปราบภยั ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สุวรรณภมูิ
ด.ต. ไพรี เศษโถ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สุวรรณภมูิ
ด.ต. โอชา อปุวงค์ษา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สุวรรณภมูิ
ด.ต. วนิัย ศักด์ิแสง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สุวรรณภมูิ
ด.ต. สุนทร ประวนัโน ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สุวรรณภมูิ
ด.ต. สยาม ร่องจกิ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สุวรรณภมูิ
จ.ส.ต. เศรษฐวฒิุ บัวทุม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สุวรรณภมูิ
จ.ส.ต. สิทธเิดช มีสนาม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สุวรรณภมูิ
จ.ส.ต. สนัน่ ดวงจนัทร์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สุวรรณภมูิ
จ.ส.ต. อนุมาส บุตรสุข ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สุวรรณภมูิ
จ.ส.ต. บวร เพง็แข ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สุวรรณภมูิ
จ.ส.ต. สุธร์ี สดใส ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สุวรรณภมูิ
จ.ส.ต. ประกาศ สาวสัิย ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สุวรรณภมูิ
จ.ส.ต. ศราวฒิุ พาที ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สุวรรณภมูิ
จ.ส.ต. ชัยวฒัน์ ชื่นบาน ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สุวรรณภมูิ
จ.ส.ต. สราวฒิุ นะมลธี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สุวรรณภมูิ
ส.ต.อ. ทศพล กจิช านาญ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สุวรรณภมูิ
ส.ต.อ. ฉตัรชัย วนัภงูา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สุวรรณภมูิ
ส.ต.อ. พรีะศักด์ิ สายสุข ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สุวรรณภมูิ
ส.ต.ต. อสิระพงศ์ จนัทศิลป์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สุวรรณภมูิ
ส.ต.ต. สุระชัย หลุมทอง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สุวรรณภมูิ
ด.ต.หญิง จลุจริา มะโนมัย ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สุวรรณภมูิ
ด.ต.หญิง ศศิธร เกดิเกรียงไกร ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สุวรรณภมูิ
พ.ต.ท. สมศักด์ิ  อาจหาญ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สุวรรณภมูิ
พ.ต.อ. สุริเดช วรรณสุทธิ์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สุวรรณภมูิ
ส.ต.อ.หญิง ศิตรา เชื้อทอง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.สุวรรณภมูิ
พ.ต.อ. ประวทิย ์ โทหา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เสลภมูิ
พ.ต.ท. ศักยะ แสงวรรณ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เสลภมูิ
พ.ต.ท. อภรัิกษ์ ดวงใจ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เสลภมูิ
พ.ต.ท. ไพบูรณ์ ทิพยโ์สต ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เสลภมูิ
พ.ต.ท. วฒิุววิฒัน์ แวสะแลแม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เสลภมูิ
พ.ต.ต. มงคล  พนาดร ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เสลภมูิ
ร.ต.อ. นิคม  โพธิ์สิทธิ์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เสลภมูิ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. จกัรกฤษ    แฝงสีดา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เสลภมูิ
ร.ต.ท. วชิิต ขนทรัพย์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เสลภมูิ
ร.ต.ท. สนิท  โยทาวงษ์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เสลภมูิ
ร.ต.ท. โอภาส    ละครแกว้ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เสลภมูิ
ร.ต.ท. ศรชัย ทองจนัดี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เสลภมูิ
ร.ต.ท. ค าไพโรจน์ แหส่ถติย์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เสลภมูิ
ร.ต.ท. เทพรังสรรค์  สินธไุพร ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เสลภมูิ
ร.ต.ท. ประมวล    กนัยานัด ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เสลภมูิ
ร.ต.ท. สุขสันต์  พืน้ชมภู ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เสลภมูิ
ร.ต.ท. สุเมฆ  เวยีงค า ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เสลภมูิ
ร.ต.ท. ช านิ   ระดาชัย ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เสลภมูิ
ร.ต.ท. เพทาย ทันใจ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เสลภมูิ
ร.ต.ท. ทักษิณ ไถวสิน ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เสลภมูิ
ร.ต.ท. เดวเิจยีง    ลีค าโหมง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เสลภมูิ
ร.ต.ต. ณทพรรษ แกว้ขอนแกน่ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เสลภมูิ
ร.ต.ต. ปริญญา  มาลาสีตะ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เสลภมูิ
ร.ต.ต. สนิท  ล าพทุธา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เสลภมูิ
ร.ต.ต. อทุัย   ทะพลี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เสลภมูิ
ร.ต.ต. สงวน  สุวรรณฤทัย ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เสลภมูิ
ร.ต.ต. วรีะ       ม่วงรอด ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เสลภมูิ
ร.ต.ต. ประจกัษ์  ภเูนตร ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เสลภมูิ
ร.ต.ต. สุพจน์  ทองวงษ์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เสลภมูิ
ด.ต. ฉตัรชัย     วทิยบูรณ์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เสลภมูิ
ด.ต. เสมอ    โคตรเพชร ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เสลภมูิ
ด.ต. อนุภทัร จนัละบุตร ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เสลภมูิ
ด.ต. แสวง    พลหาญ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เสลภมูิ
ด.ต. ชัชวาลย ์ ปราบมนตรี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เสลภมูิ
ด.ต. จนิดา     ดอนอสิวน ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เสลภมูิ
ด.ต. กฤตเมธ   ชัยเจริญ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เสลภมูิ
ด.ต. ไพรวลัย ์ น้ าพาย ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เสลภมูิ
ด.ต. เขยีน  บาลีพรม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เสลภมูิ
ด.ต. สิทธวิฒัน์    แกน่นาค า ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เสลภมูิ
ด.ต.  นิคม        จนัทะโยธา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เสลภมูิ
ด.ต. วศิวะ  อวนทอง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เสลภมูิ
ด.ต. สุวฒัน์  ชื่นตา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เสลภมูิ
ด.ต. สงัด     ล่ามละคร  ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เสลภมูิ
ด.ต. พรเทพ     บุญกญัญา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เสลภมูิ
ด.ต. กติติพงษ์  กลับพษิ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เสลภมูิ
ด.ต. สุนทร   เจดียพ์ล ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เสลภมูิ
ด.ต. ชนาย ุ    เชษฐ์สิงห์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เสลภมูิ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ราเชนทร์   ศาลารัตน์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เสลภมูิ
ด.ต. ประจวบ  วาระสิทธิ์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เสลภมูิ
ด.ต. ธนากร   แสนวนัแสง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เสลภมูิ
ด.ต. เอกชัย     ชนาลักษณ์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เสลภมูิ
ด.ต. ไกรวลัย ์    วรรณสิงห์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เสลภมูิ
ด.ต. ธนสัณห ์    ช านาญภมูิ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เสลภมูิ
ด.ต. พรหมนิพล   สุวรรณท้าว ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เสลภมูิ
ด.ต. อมรเทพ     บุตรพรม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เสลภมูิ
ด.ต. ไพบูลย ์ หลักค าแพง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เสลภมูิ
ด.ต. นัฏวทิย ์    สุวรรณศรี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เสลภมูิ
ด.ต. อคัรชัย     แนบชิตร์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เสลภมูิ
ด.ต. ใจยา    พชืสิงห์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เสลภมูิ
ด.ต. ชัชรินทร์  ชินบุตร ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เสลภมูิ
ด.ต. วรัิตน์      สวสัด์ิเอื้อ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เสลภมูิ
ด.ต. สวาสด์ิ     วงนารี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เสลภมูิ
ด.ต. วนัชัย    ชมภวูงศ์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เสลภมูิ
ด.ต. จริศักด์ิ   ดีสุด ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เสลภมูิ
ด.ต. ประสิทธิ์ชัย  ช่องวารินทร์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เสลภมูิ
ด.ต. อ านาจ     น้อมระวี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เสลภมูิ
ด.ต. ชาญยทุธ  สุวรรณศรี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เสลภมูิ
ด.ต. วรีะยทุธ ์    เถระวลัย์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เสลภมูิ
ด.ต. ชวลัวทิย ์ ศรีไชยวาน ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เสลภมูิ
ด.ต. จ าปา  กลุสุวรรณ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เสลภมูิ
ด.ต. ประสพ  ปานนะลา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เสลภมูิ
ด.ต. ไชยา  ชาติประทุม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เสลภมูิ
ด.ต. เกษม     นันทะเสน ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เสลภมูิ
ด.ต. ชัยวชิิตร์ เวยีงสิมา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เสลภมูิ
ด.ต. กติติพนัธ์ บ ารุงรัตน์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เสลภมูิ
ด.ต. สุจติ     มารศรี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เสลภมูิ
ด.ต. ดุสิต ไชยสภา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เสลภมูิ
ด.ต. มงคล มโนธรรม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เสลภมูิ
ด.ต. ธรีะ ชนะเกตุ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เสลภมูิ
ด.ต. แสวง บุดดาจกัร ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เสลภมูิ
จ.ส.ต. วทิยา ไพรจนัดา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เสลภมูิ
จ.ส.ต. พชิิต     เสถยีรเขต ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เสลภมูิ
ส.ต.อ. อทุิศ   พร้อมสุข ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เสลภมูิ
ส.ต.อ. จรัส ขนัวสิิทธิ์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เสลภมูิ
ส.ต.อ. นพพล อนิทร์พจน์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เสลภมูิ
ส.ต.อ. โกวทิย์ รัตนเพชร ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เสลภมูิ
ส.ต.อ. วฑิิต นุชวงษ์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เสลภมูิ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.ต. ธรีเดช  บุญทวี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เสลภมูิ
ด.ต.หญิง รุ่งนภา   สุ่มมาตย์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เสลภมูิ
ร.ต.ต. บัญญัติ จตุเทน ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.เสลภมูิ
พ.ต.อ. ไวยยวฒิุ รัตนวโิรจน์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองพอก
พ.ต.ท. ศุภกร ไชยทิพย์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองพอก
พ.ต.ท. ถาวร ถาวรบุตร ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองพอก
พ.ต.ท. ปรีชา สารพล ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองพอก
พ.ต.ท. ธรีวร์ี อตุตรชน ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองพอก
พ.ต.ท. ไพศาล เขมะรัง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองพอก
ร.ต.อ. วรพฒัน์ เทศสิงห์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองพอก
ร.ต.ท. สุชาติ พนูขนุทด ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองพอก
ร.ต.ท. วเิรศ เจริญจติร ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองพอก
ร.ต.ท. สวรรค์ พนัธป์ลาโด ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองพอก
ร.ต.ท. ทวศัีกด์ิ จนัทะโยธา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองพอก
ร.ต.ท. ปัญญา เสียงล้ า ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองพอก
ร.ต.ท. ธรีะพงษ์ ทบศรี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองพอก
ร.ต.ท. วเิชียร นาเมืองรักษ์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองพอก
ร.ต.ท. ปรพล วงัคะฮาด ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองพอก
ร.ต.ท. รักชาติ ภสูนาม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองพอก
ร.ต.ท. สังคม ประทุมชาติ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองพอก
ร.ต.ต. บุญน าโชค อุ่มชัย ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองพอก
ร.ต.ต. สุพฒัน์ กา้นจกัร ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองพอก
ร.ต.ต. สมศักด์ิ พุม่เปีย่ม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองพอก
ร.ต.ต. พฤหสั พลเยี่ยม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองพอก
ร.ต.ต. บรรดิษฐ์ พรมรักษา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองพอก
ด.ต. วรียทุธ ยอดใส ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองพอก
ด.ต. สุวทิย์ นาปองสี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองพอก
ด.ต. วเิชียร พนัธสี์มา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองพอก
ด.ต. บุญชู เฉนียง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองพอก
ด.ต. สุพศิชัย มูลวรรณ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองพอก
ด.ต. เฉลียว ศรีวรมย์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองพอก
ด.ต. โสภณ พรรคพล ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองพอก
ด.ต. ประทีป แสงจนัดา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองพอก
ด.ต. อเุทน ศรีชาติ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองพอก
ด.ต. นิรันต์ ใหม่คามิ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองพอก
ด.ต. ยอดพงษ์ พลเยี่ยม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองพอก
ด.ต. สมศักด์ิ ตรีโอษฐ์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองพอก
ด.ต. วเิชียร สีหานาม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองพอก
ด.ต. เมธี สมบัติศรี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองพอก
ด.ต. ประสาน ไหลหาโคตร ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองพอก



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. มนตรี จนัทะบาล ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองพอก
ด.ต. พงษ์พพิฒัน์ ไชยพมิพา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองพอก
ด.ต. เดชอนันต์ ศรีกลาง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองพอก
ด.ต. ปิยะ เทียมมาลา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองพอก
ด.ต. ไพรวลัย์ นัยจติร ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองพอก
ด.ต. มีชัยรัตน์ พลแสน ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองพอก
ด.ต. ฉลอง แสงภกัดี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองพอก
ด.ต. จริะศักด์ิ ยะราไสย ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองพอก
ด.ต. สุนทร แสนอนิตา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองพอก
ด.ต. สุวฒัน์ ชื่นนิรันดร์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองพอก
ด.ต. สรวทิย์ โพธจิกัร ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองพอก
ด.ต. ไพทูลย์ อดุมนิวิ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองพอก
ด.ต. จติติ แสนแกว้ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองพอก
ด.ต. วรีะวธุ อรัญมิง่ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองพอก
จ.ส.ต. พงษ์ดนัย นากอ้นทอง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองพอก
จ.ส.ต. พนัธศั์กด์ิ ทองไชย ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองพอก
ส.ต.อ. ยิ่งศักด์ิ ไชยบุตร ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองพอก
ส.ต.ต. พงษ์พฒัน์ กั้วพทิักษ์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองพอก
ส.ต.ต. อทิธพิล ภกูิ่งแกว้ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองพอก
ร.ต.ท.หญิง ลัดดาวลัย์ อปุฮาต ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองพอก
พ.ต.ท. พร้อมศักด์ิ  รัตนดี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองแวงควง
พ.ต.ต. บุรินทร์ อตุมรัตน์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองแวงควง
ร.ต.ท. ประภาส เปลือยหนองแข้ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองแวงควง
ร.ต.ท. วศิน วเิชียรศรี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองแวงควง
ร.ต.ท. วชิัย สมยาภกัดี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองแวงควง
ร.ต.ท. ไพฑูรย์ ผาลิกา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองแวงควง
ร.ต.ท. สะอาด ไชยมาตร์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองแวงควง
ร.ต.ท. ประกาศิต มีทอง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองแวงควง
ร.ต.ท. สมาส ฮะยงยทุธ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองแวงควง
ร.ต.ท. ทรงศักด์ิ มิตรอดุม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองแวงควง
ร.ต.ต. สมศักด์ิ ประโหมด ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองแวงควง
ด.ต. ฐิติพงษ์ พรมเกตุ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองแวงควง
ด.ต. ประเสริฐศักด์ิ พนัทะไชย ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองแวงควง
ด.ต. สมชาย กงเพชร ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองแวงควง
ด.ต. มนเทียน ขนัตรี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองแวงควง
ด.ต. พนิัย ยศพล ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองแวงควง
ด.ต. ส าเริง ปิติแกน่ทราย ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองแวงควง
ด.ต. วเิชียร ศรีบุญมา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองแวงควง
ด.ต. กติกร ป้อมไชยา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองแวงควง
ด.ต. ทรงศักด์ิ อาษา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองแวงควง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. นราศิลป์ คู่กระสังข์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองแวงควง
ด.ต. วาโยธา ท าสุนา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองแวงควง
ด.ต. ชัยยา ชาหล่อน ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองแวงควง
ด.ต. เดช โสมาสุข ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองแวงควง
ด.ต. สถติ พนัทะชุม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองแวงควง
ด.ต. คงฤทธิ์ แพงจนัทร์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองแวงควง
ด.ต. ประภาส ต้นจาน ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองแวงควง
ด.ต. ยทุธศาสตร์ เหล่าคะเนย์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองแวงควง
ด.ต. ประสาน ภแูซมโชติ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองแวงควง
ด.ต. เจยีงคม สีโชระ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองแวงควง
พ.ต.อ. สงัด เอี่ยมทราย ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองฮี
พ.ต.ท. วทิวฒิุ สมภกัดี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองฮี
พ.ต.ท. สมพร ธมิาชัย ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองฮี
พ.ต.ท. สุริยา พรมหจารีย์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองฮี
ร.ต.อ. ศุภกร วงษ์จนัทร์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองฮี
ร.ต.ท. พเิชษฐ์ บางโท ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองฮี
ร.ต.ท. ดุสิต ยมรัตน์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองฮี
ร.ต.ท. นคร ขาววสุิทธิ์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองฮี
ร.ต.ท. ศุภชัย ไชยโย ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองฮี
ร.ต.ท. ตุลา ตรีสอน ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองฮี
ร.ต.ท. ภชิยะ ปินะถา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองฮี
ร.ต.ต. สุพจน์ กมลเลิศ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองฮี
ร.ต.ต. บุญส่ง ใจจลุละ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองฮี
ร.ต.ต. ศรีรัตน์ บุญกลอย ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองฮี
ร.ต.ต. สมาน ศุภฤกษ์เดชากร ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองฮี
ร.ต.ต. ประดิษฐ์ ศรีทอง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองฮี
ร.ต.ต. ส าเร็จ หงษ์พพิจิ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองฮี
ด.ต. บุญถม พละเดช ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองฮี
ด.ต. พงษ์พนัธ์ พาล าโกน ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองฮี
ด.ต. ประภาส พรมลุน ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองฮี
ด.ต. นิกร ปราบหนองบัว ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองฮี
ด.ต. สุนัย ไชบูรณ์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองฮี
ด.ต. วเิชียร บุญวเิศษ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองฮี
ด.ต. สมหมาย พรมท้าว ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองฮี
ด.ต. นิยม สิทธิ์จนัทร์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองฮี
ด.ต. ประสิทธิ์ จนัทะคัด ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองฮี
ด.ต. สุเมธ วสูิงเร ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองฮี
ด.ต. พนม สุทธธิรรม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองฮี
ด.ต. สมพาน ชัยภมูิ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองฮี
ด.ต. พงศักด์ิ ไชยา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองฮี



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สมหมาย ศาลา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองฮี
ด.ต. สมพล มูลรัตน์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองฮี
ด.ต. มานิตย์ อนิทวี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองฮี
ด.ต. เสถยีร สามาลา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองฮี
ด.ต. ประสิทธิ์ เดชะ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองฮี
ส.ต.ต. อรรณพ เฮ้ารัง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองฮี
ส.ต.ต. ภาสุ เยาวลักษณ์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองฮี
ส.ต.ต. อภสิิทธิ์ เท่านันท์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองฮี
ส.ต.ต. พงศกร เสนฤทธิ์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองฮี
ด.ต.หญิง เพชรสินีกาญจน์ มะโนรัตน์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หนองฮี
พ.ต.ท. ชลิต มรกตศรีวรรณ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หน่อม
ร.ต.ท. สันคพล มะโนมัย ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หน่อม
ร.ต.ท. อดุมศักด์ิ ศาลาจนัทร์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หน่อม
ร.ต.ท. ทศพร อตุมะพรหม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หน่อม
ร.ต.ท. บัญชา พนัธพ์มิพ์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หน่อม
ร.ต.ต. ววิฒัน์ สดรัมย์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หน่อม
ร.ต.ต. ประนอม สีสัน ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หน่อม
ด.ต. งามพล ไชยธงรัตน์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หน่อม
ด.ต. อภลัิกษณ์ ค ายนื ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หน่อม
ด.ต. ปราบ แสนแกว้ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หน่อม
ด.ต. ภขูจร ชุมพรม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หน่อม
ด.ต. เชษดา แกว้แสงใส ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หน่อม
ด.ต. กติติศักด์ิ ฉ่ ามณี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หน่อม
ด.ต. เสด็จ มุณีไชย ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หน่อม
ด.ต. สิทธศัิกด์ิ พร้อมสมุด ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หน่อม
ด.ต. ธรีวชั ไชยเคน ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หน่อม
ด.ต. เมธี โพธจิกัร์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หน่อม
ด.ต. คงฤทธิ์ ผิวงาม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หน่อม
ด.ต. ไชยนต์ เคนโยธา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หน่อม
ด.ต. ค ามร นิลสิงห์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หน่อม
ด.ต. นิคม ช่างการ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หน่อม
ด.ต. ทองไทย เนือ่งวงษา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หน่อม
ด.ต. สมจติร ศรีวนค้ า ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หน่อม
ด.ต. วสันต์ ภผิูวโคก ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หน่อม
ด.ต.หญิง มันตา แสนแกว้ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หน่อม
ร.ต.ท. สุรศักด์ิ มุณีไชย ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หน่อม 
พ.ต.ท. ชาญณรงค์ ขนัประกอบ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หวัโทน
พ.ต.ท. สุรพล วนิทะไชย ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หวัโทน
พ.ต.ท. โสภติ ลุนส าโรง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หวัโทน
ร.ต.อ. อดิศร อนิธจิกัร ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หวัโทน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.อ. วชัรพล ตรีกลุ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หวัโทน
ร.ต.ท. พวน ออ่นสองชั้น ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หวัโทน
ร.ต.ท. สุพจน์ ส าโรงแสง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หวัโทน
ร.ต.ท. สุเทพ เหลาศรี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หวัโทน
ร.ต.ท. พเิชษฐ์ บางโท ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หวัโทน
ด.ต. จนัทร์ทบ พืน้นวล ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หวัโทน
ด.ต. เจตน์สฤษฏิ์ แกว้โพนงาม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หวัโทน
ด.ต. ณรงค์ อาษาธง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หวัโทน
ด.ต. ทรงเกยีรติ ทองหนองบัว ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หวัโทน
ด.ต. ทองแดง อดุม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หวัโทน
ด.ต. นรินทร์ ชูค้ า ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หวัโทน
ด.ต. ลือชัย จุ่นหวัโทน ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หวัโทน
ด.ต. พทุธศักด์ิ อาศัยสงฆ์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หวัโทน
ด.ต. เพยีรศักด์ิ สิงเค้า ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หวัโทน
ด.ต. วลัลภ แกว้ค าไสย์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หวัโทน
ด.ต. วทิยา สมหวงั ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หวัโทน
ด.ต. วเิชียร ศรีตะวนั ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หวัโทน
ด.ต. วฒิุนันท์ อปูแกว้ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หวัโทน
ด.ต. ชูศักด์ิ แสนศรี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หวัโทน
ด.ต. จรูญ ลาศา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หวัโทน
ด.ต. ประสาท ใจละม่อม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หวัโทน
ด.ต. นคเนตร เศรษพงศ์ศิริ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.หวัโทน
พ.ต.อ. พงษ์ศักด์ิ วรีะศิริ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.อาจสามารถ
พ.ต.ท. อนันต์ อตุรศาสตร์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.อาจสามารถ
พ.ต.ท. เจนพล พลเยี่ยม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.อาจสามารถ
พ.ต.ท. โชคชัย ประดิษฐพงษ์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.อาจสามารถ
พ.ต.ท. เสริมวชิ ดอนหนองบัว่ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.อาจสามารถ
พ.ต.ต. สมคิด ไชยพลงาม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.อาจสามารถ
พ.ต.ต. ออ่นสี สีดามาตย์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.อาจสามารถ
ร.ต.อ. คมเพชร พลอาสา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.อาจสามารถ
ร.ต.ท. วชิัย ประเสริฐสังข์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.อาจสามารถ
ร.ต.ท. พชิิต รุ่งราม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.อาจสามารถ
ร.ต.ท. ศักด์ิชัย ชัยศรี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.อาจสามารถ
ร.ต.ท. ประพนัธศั์กด์ิ จนัทะโคตร ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.อาจสามารถ
ร.ต.ท. ปุณณรัตน์ ดิศเจริญ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.อาจสามารถ
ร.ต.ท. บุญญวฒัน์ ขจรชัย ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.อาจสามารถ
ร.ต.ท. นุวตัร ทองเรือง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.อาจสามารถ
ร.ต.ท. ยิ่งยศ มลโมลี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.อาจสามารถ
ร.ต.ท. นิคม แตะยา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.อาจสามารถ
ร.ต.ท. สุนทร สีสมัย ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.อาจสามารถ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. สุพจน์ โยธานันต์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.อาจสามารถ
ร.ต.ท. วเิชียร ทะนงยิ่ง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.อาจสามารถ
ร.ต.ต. อดุลย์ ศรีศิริ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.อาจสามารถ
ร.ต.ต. ไพรัตน์ บัวนิล ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.อาจสามารถ
ร.ต.ต. คะนอง ชูค้ า ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.อาจสามารถ
ร.ต.ต. บรรเจดิ ปวงเร่ิม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.อาจสามารถ
ร.ต.ต. ชัชชัย สิมสินธิ์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.อาจสามารถ
ด.ต. สากล แสงมุข ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.อาจสามารถ
ด.ต. มานพ เวลุนารักษ์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.อาจสามารถ
ด.ต. สุทิน จติรโคตร ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.อาจสามารถ
ด.ต. สมัคร ลือชัยราม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.อาจสามารถ
ด.ต. สมบัติ มูลมานัส ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.อาจสามารถ
ด.ต. ไพรวรรณ หงส์จมุพล ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.อาจสามารถ
ด.ต. อภชิาต ไหวดี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.อาจสามารถ
ด.ต. สุพร ชินวงษ์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.อาจสามารถ
ด.ต. ฉตัรชัย แวงวรรณ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.อาจสามารถ
ด.ต. วนัชัย ภโูททิพย์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.อาจสามารถ
ด.ต. บุญยงั เกล้ียงไธสง ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.อาจสามารถ
ด.ต. อรุณ ชะรากามุด ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.อาจสามารถ
ด.ต. ค าหมัน่ ลาหลายเลิศ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.อาจสามารถ
ด.ต. ทองค า ดวงเดือน ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.อาจสามารถ
ด.ต. วจิติร ณรงค์ไชย ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.อาจสามารถ
ด.ต. รังสันต์ นามศิริ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.อาจสามารถ
ด.ต. นิคม ยิ่งยงสันต์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.อาจสามารถ
ด.ต. สมหวงั อรุโณ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.อาจสามารถ
ด.ต. อรัญ รังษา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.อาจสามารถ
ด.ต. บุญเถงิ รอเสนา ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.อาจสามารถ
ด.ต. ฉลาด โยธานันต์ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.อาจสามารถ
ด.ต. แสงชัย เปลือยหนองแข้ ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.อาจสามารถ
ด.ต. สุพรรณ แดงน้อย ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.อาจสามารถ
ด.ต. สุรพงษ์ บุตรพรม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.อาจสามารถ
ด.ต. นิยม วชิาธรรม ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.อาจสามารถ
ด.ต. อภชิาต ไหวดี ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.อาจสามารถ
ส.ต.ต. จกัรพงษ์ สมุทรสาคร ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.อาจสามารถ
ด.ต.หญิง ศรีสุวรรณ ผลาผล ภ.จว.ร้อยเอด็ สภ.อาจสามารถ
พ.ต.อ. ชัยยทุธ ธรรมสุนา ภ.จว.เลย กก.สืบสวน ภ.จว.เลย
พ.ต.ท. ยศวจัน์ ต้ังจติรมณีศักดา ภ.จว.เลย กก.สืบสวน ภ.จว.เลย
พ.ต.ท. ทวนทอง พทุธเสน ภ.จว.เลย กก.สืบสวน ภ.จว.เลย
พ.ต.ต. ธนเดช ระเวงวรรณ ภ.จว.เลย กก.สืบสวน ภ.จว.เลย
ร.ต.อ. กฤศณัฏฐ์ พมิพก์รีติ ภ.จว.เลย กก.สืบสวน ภ.จว.เลย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.อ. โกวทิย์ ศรีนวล ภ.จว.เลย กก.สืบสวน ภ.จว.เลย
ร.ต.อ. ภมูินันท์ สีหากลุ ภ.จว.เลย กก.สืบสวน ภ.จว.เลย
ร.ต.อ. รังสิต กนัยาลักษณ์ ภ.จว.เลย กก.สืบสวน ภ.จว.เลย
ร.ต.อ. อนุสรณ์ จนัทศร ภ.จว.เลย กก.สืบสวน ภ.จว.เลย
ร.ต.ท. บรรหาร อนิทมาตย์ ภ.จว.เลย กก.สืบสวน ภ.จว.เลย
ร.ต.ท. ทากร สอนจนัทร์ ภ.จว.เลย กก.สืบสวน ภ.จว.เลย
ร.ต.ท. วรากรณ์ แสนกติตะ ภ.จว.เลย กก.สืบสวน ภ.จว.เลย
ร.ต.ท. สมเกยีรติ วงค์หาจกัร์ ภ.จว.เลย กก.สืบสวน ภ.จว.เลย
ร.ต.ท. สมบัติ เชื้อบุญมี ภ.จว.เลย กก.สืบสวน ภ.จว.เลย
ร.ต.ท. ยอดมณี นามศรี ภ.จว.เลย กก.สืบสวน ภ.จว.เลย
ร.ต.ท. ปัญญา เล็กประชา ภ.จว.เลย กก.สืบสวน ภ.จว.เลย
ร.ต.ท. ถวลิ ก าริสุ ภ.จว.เลย กก.สืบสวน ภ.จว.เลย
ร.ต.ท. พยนต์ บานชื่น ภ.จว.เลย กก.สืบสวน ภ.จว.เลย
ร.ต.ท. นรินทร์ ดีแกว้ ภ.จว.เลย กก.สืบสวน ภ.จว.เลย
ร.ต.ท. ยงยทุธ บรรดา ภ.จว.เลย กก.สืบสวน ภ.จว.เลย
ร.ต.ท. สมศักด์ิ สุวณิชย์ ภ.จว.เลย กก.สืบสวน ภ.จว.เลย
ร.ต.ท. สน อนินัง่แท่น ภ.จว.เลย กก.สืบสวน ภ.จว.เลย
ร.ต.ท. สุริยา บุญประคม ภ.จว.เลย กก.สืบสวน ภ.จว.เลย
ร.ต.ท. วชัรินทร์ ทินแท่น ภ.จว.เลย กก.สืบสวน ภ.จว.เลย
ร.ต.ท. ศุภกร เจริญศิลป์ ภ.จว.เลย กก.สืบสวน ภ.จว.เลย
ร.ต.ต. จรัญ เรืองสมบัติ ภ.จว.เลย กก.สืบสวน ภ.จว.เลย
ร.ต.ต. ชาณวฒิุพงษ์ ชมเชย ภ.จว.เลย กก.สืบสวน ภ.จว.เลย
ด.ต. วานิชย์ บุตรปัสสา ภ.จว.เลย กก.สืบสวน ภ.จว.เลย
ด.ต. วรีะศักด์ิ โสธรรมมงคล ภ.จว.เลย กก.สืบสวน ภ.จว.เลย
ด.ต. สมพงษ์ ศิริหล้า ภ.จว.เลย กก.สืบสวน ภ.จว.เลย
ด.ต. สยามพล เทียงดาห์ ภ.จว.เลย กก.สืบสวน ภ.จว.เลย
ด.ต. พทิยา ปัญญาภู ภ.จว.เลย กก.สืบสวน ภ.จว.เลย
ด.ต. พทิักษ์ เสติ ภ.จว.เลย กก.สืบสวน ภ.จว.เลย
ด.ต. คธชาติ จนัทะวนั ภ.จว.เลย กก.สืบสวน ภ.จว.เลย
ด.ต. กติติคุณ สิทธิ์ทองหลาง ภ.จว.เลย กก.สืบสวน ภ.จว.เลย
ด.ต. สนัน่ กนัทะรส ภ.จว.เลย กก.สืบสวน ภ.จว.เลย
ด.ต. อาทิตย์ พลซา ภ.จว.เลย กก.สืบสวน ภ.จว.เลย
ด.ต. คณพศ พนัธบ์ุญศรี ภ.จว.เลย กก.สืบสวน ภ.จว.เลย
ด.ต. พฒัน์ธนัฐ คัมภบ์ุญยอ ภ.จว.เลย กก.สืบสวน ภ.จว.เลย
ด.ต. สรรเสริญ ศรีสาวงศ์ ภ.จว.เลย กก.สืบสวน ภ.จว.เลย
ด.ต. สรายทุธ แพทยเ์จริญ ภ.จว.เลย กก.สืบสวน ภ.จว.เลย
ด.ต. นพดล ศรีทะบาล ภ.จว.เลย กก.สืบสวน ภ.จว.เลย
ด.ต. กานต์ ยอดและ ภ.จว.เลย กก.สืบสวน ภ.จว.เลย
ด.ต. ปภพ ศรีพเิมือง ภ.จว.เลย กก.สืบสวน ภ.จว.เลย
ด.ต. ศุภชณ หสัโก ภ.จว.เลย กก.สืบสวน ภ.จว.เลย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ภควตั ชัยจนัทึก ภ.จว.เลย กก.สืบสวน ภ.จว.เลย
ด.ต. ภญิโญ วรีฤทธิ์ ภ.จว.เลย กก.สืบสวน ภ.จว.เลย
ด.ต. สรรเพชญ สมีแจง้ ภ.จว.เลย กก.สืบสวน ภ.จว.เลย
ด.ต. สิวะพงศ์ บุตรโยจนัโท ภ.จว.เลย กก.สืบสวน ภ.จว.เลย
ด.ต. เกยีรติภมูิ ธนสิทธภิคนนท์ ภ.จว.เลย กก.สืบสวน ภ.จว.เลย
ด.ต. อรรถพล พพิธิกลุ ภ.จว.เลย กก.สืบสวน ภ.จว.เลย
ด.ต. พชัร์ธวทิย์ สอนสุภาพ ภ.จว.เลย กก.สืบสวน ภ.จว.เลย
ด.ต. ชัยยนัต์ พนัธุ์มาก ภ.จว.เลย กก.สืบสวน ภ.จว.เลย
ด.ต. วรรณชัย หงษ์ทอง ภ.จว.เลย กก.สืบสวน ภ.จว.เลย
ด.ต. จรัญ รวมบุญเจอื ภ.จว.เลย กก.สืบสวน ภ.จว.เลย
ด.ต. ฐปนรรฆ์ แวงวรรณ ภ.จว.เลย กก.สืบสวน ภ.จว.เลย
ด.ต. รังสิต พรมนิล ภ.จว.เลย กก.สืบสวน ภ.จว.เลย
ด.ต. อธภิทัร บุตรดีมี ภ.จว.เลย กก.สืบสวน ภ.จว.เลย
ด.ต. จรูญ วรีฤทธิ์ ภ.จว.เลย กก.สืบสวน ภ.จว.เลย
ด.ต. ไกรพงศ์ นกเพช็ร ภ.จว.เลย กก.สืบสวน ภ.จว.เลย
ด.ต. รวชิญ์ ไชยวาน ภ.จว.เลย กก.สืบสวน ภ.จว.เลย
ด.ต. พนูสุข พทุธจนัทร์ ภ.จว.เลย กก.สืบสวน ภ.จว.เลย
จ.ส.ต. เชวงศักด์ิ จนัทรมัย ภ.จว.เลย กก.สืบสวน ภ.จว.เลย
ส.ต.อ. อภวิฒัน์ ชัยพจน์ ภ.จว.เลย กก.สืบสวน ภ.จว.เลย
ส.ต.อ. สุวฒัน์     ชุมพล ภ.จว.เลย กก.สืบสวน ภ.จว.เลย
ส.ต.อ. ไกรสรณ์ รามศิริ ภ.จว.เลย กก.สืบสวน ภ.จว.เลย
ส.ต.อ. กงจกัร์ มุง่เป้า ภ.จว.เลย กก.สืบสวน ภ.จว.เลย
ด.ต.หญิง อญัชลี โพธิ์สุวรรณ ภ.จว.เลย กก.สืบสวน ภ.จว.เลย
ด.ต.หญิง รัตตาภคั โยธานัก ภ.จว.เลย กก.สืบสวน ภ.จว.เลย
พล.ต.ต. ศักดา วงศ์ศิริยานนท์ ภ.จว.เลย ภ.จว.เลย
พ.ต.อ. ชาติชาย วฒันสุขชัย ภ.จว.เลย ภ.จว.เลย
พ.ต.อ. ศรีพงษ์ เตียประพงษ์ ภ.จว.เลย ภ.จว.เลย
พ.ต.อ. ปิติพฒัน์ ธวชัวเิชียร ภ.จว.เลย ภ.จว.เลย
พ.ต.อ. วรวฒิุ คุณะเกษม ภ.จว.เลย ภ.จว.เลย
พ.ต.ท. อดุร ชูกา้น ภ.จว.เลย ภ.จว.เลย
พ.ต.ท. สมสกลุ โวหารลึก ภ.จว.เลย ภ.จว.เลย
พ.ต.ท. ศิริศักด์ิ ชนะกาญจน์ ภ.จว.เลย ภ.จว.เลย
พ.ต.ต. พรีพงษ์ รากสี ภ.จว.เลย ภ.จว.เลย
พ.ต.ต. ประมวล สมานทอง ภ.จว.เลย ภ.จว.เลย
พ.ต.ต. แดนชัย ฤทธิ์รักษา ภ.จว.เลย ภ.จว.เลย
ร.ต.อ. สุภชัย พระรักษา ภ.จว.เลย ภ.จว.เลย
ร.ต.ท. นพรัตน์ ศรีมาธรณ์ ภ.จว.เลย ภ.จว.เลย
ร.ต.ท. ต ารา สุธาวา ภ.จว.เลย ภ.จว.เลย
ร.ต.ท. ภวูไนย อทุธตรี ภ.จว.เลย ภ.จว.เลย
ร.ต.ท. วรีะชน แสนยศ ภ.จว.เลย ภ.จว.เลย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ณรงค์ชัย ค าดี ภ.จว.เลย ภ.จว.เลย
ร.ต.ท. พนมพร ร่วมกศุล ภ.จว.เลย ภ.จว.เลย
ร.ต.ท. อ านาจ จติสงวน ภ.จว.เลย ภ.จว.เลย
ร.ต.ต. วรสิทธิ์ ราชแกว้ ภ.จว.เลย ภ.จว.เลย
ส.ต.อ. บริพนธ์ นนทะโคตร ภ.จว.เลย ภ.จว.เลย
ด.ต.หญิง นันทิวา แพทยเ์จริญ ภ.จว.เลย ภ.จว.เลย
ด.ต.หญิง อารีวรรณ ไชยวาน ภ.จว.เลย ภ.จว.เลย
ด.ต.หญิง เนตรดาวพรรณ บุตรดีสุวรรณ ภ.จว.เลย ภ.จว.เลย
พ.ต.ท.หญิง ปราณี สินเธาว์ ภ.จว.เลย ภ.จว.เลย
ร.ต.ท. ชาตรี สิมสวสัด์ิ ภ.จว.เลย ภ.จว.เลย
ร.ต.ท.หญิง นารีรัตน์ กองขนุทด ภ.จว.เลย ภ.จว.เลย
ร.ต.ท.หญิง ภมรรัตน์ แพงชัยภมูิ ภ.จว.เลย ภ.จว.เลย
ส.ต.อ.หญิง สุนีรัตน์ สีหะวงค์ ภ.จว.เลย ภ.จว.เลย
ส.ต.อ.หญิง ไพรัช พรีะภาค ภ.จว.เลย ภ.จว.เลย
ส.ต.อ.หญิง อชัณา เทพบรรหาร ภ.จว.เลย ภ.จว.เลย
ส.ต.อ.หญิง ณัฐปภสัร์ แสนโคตร ภ.จว.เลย ภ.จว.เลย
พ.ต.อ. ชาลี เรียนถาวร ภ.จว.เลย สภ.โคกงาม
พ.ต.ท. ธงชัย ถิ่นวงษ์แพง ภ.จว.เลย สภ.โคกงาม
พ.ต.ท. เชี่ยวชาญ ท้าวบุตร ภ.จว.เลย สภ.โคกงาม
พ.ต.ท. บุญชู มีศรี ภ.จว.เลย สภ.โคกงาม
พ.ต.ท. ยศพล พทิักษ์ธรรม ภ.จว.เลย สภ.โคกงาม
พ.ต.ต. ส าราญ ช่วยท้าว ภ.จว.เลย สภ.โคกงาม
ร.ต.อ. บุญทรง แสงรัตน์ ภ.จว.เลย สภ.โคกงาม
ร.ต.อ. ผดุงศักด์ิ จนัทะวงษ์ ภ.จว.เลย สภ.โคกงาม
ร.ต.ท. อปุถมั เครือหงษ์ ภ.จว.เลย สภ.โคกงาม
ร.ต.ท. พสิิษฐ สุทธิ ภ.จว.เลย สภ.โคกงาม
ร.ต.ท. นพฤกษ์ กปัตพล ภ.จว.เลย สภ.โคกงาม
ร.ต.ท. สีสุข แจง้โทน ภ.จว.เลย สภ.โคกงาม
ร.ต.ท. ปริพล แกว้พล ภ.จว.เลย สภ.โคกงาม
ร.ต.ท. วรวฒิุ มูลค า ภ.จว.เลย สภ.โคกงาม
ร.ต.ท. สมศักด์ิ อิ่มพนัธ์ ภ.จว.เลย สภ.โคกงาม
ร.ต.ต. พรเทพ เชิงฉลาด ภ.จว.เลย สภ.โคกงาม
ร.ต.ต. วานิตย์ พรรณา ภ.จว.เลย สภ.โคกงาม
ด.ต. ณัฐวฒัน์ ชฎาวงศ์ ภ.จว.เลย สภ.โคกงาม
ด.ต. พฒันา วนัเพช็ร ภ.จว.เลย สภ.โคกงาม
ด.ต. ณรงค์ ศรีสวสัด์ิฉมิ ภ.จว.เลย สภ.โคกงาม
ด.ต. ศรนรินทร์ ศรรุ่ง ภ.จว.เลย สภ.โคกงาม
ด.ต. ชาตรี จลุวถิี ภ.จว.เลย สภ.โคกงาม
ด.ต. มานิตย์ พงษ์พาน ภ.จว.เลย สภ.โคกงาม
ด.ต. สยาม รักษ์สัจจ์ ภ.จว.เลย สภ.โคกงาม



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สงกรานต์ ค าแกว้ ภ.จว.เลย สภ.โคกงาม
ด.ต. ประสิทธิ์ กลุทอง ภ.จว.เลย สภ.โคกงาม
ด.ต. เสริม ทองหล้า ภ.จว.เลย สภ.โคกงาม
ด.ต. ทวศัีกด์ิ พรหมภกัดี ภ.จว.เลย สภ.โคกงาม
ด.ต. นรินทร์ แงวกดุเรือ ภ.จว.เลย สภ.โคกงาม
ด.ต. สุภชัย สุวรรณธรรมมา ภ.จว.เลย สภ.โคกงาม
ด.ต. อ าพร เร่ือศรีจนัทร์ ภ.จว.เลย สภ.โคกงาม
ด.ต. สุรพนัธ์ สละ ภ.จว.เลย สภ.โคกงาม
ด.ต. สุทัศน์ โกษาจนัทร์ ภ.จว.เลย สภ.โคกงาม
จ.ส.ต. กฤษณะ ชัยเจริญ ภ.จว.เลย สภ.โคกงาม
ส.ต.ต. ทวศัีกด์ิ ยศพมิพ์ ภ.จว.เลย สภ.โคกงาม
ส.ต.ต. คุณาพร พรหมมูล ภ.จว.เลย สภ.โคกงาม
ด.ต.หญิง สมศรี ศรรุ่ง ภ.จว.เลย สภ.โคกงาม
พ.ต.ท. เสรี เยน็สวสัด์ิ ภ.จว.เลย สภ.เชียงกลม
พ.ต.ท. ชาติชาย ศรีบุรินทร์ ภ.จว.เลย สภ.เชียงกลม
พ.ต.ต. ชัยยา ดวงริวงศ์ ภ.จว.เลย สภ.เชียงกลม
พ.ต.ต. ชัชวสัส์ บุตรอนิทร์ ภ.จว.เลย สภ.เชียงกลม
ร.ต.อ. พยพุล ขนัตีชู ภ.จว.เลย สภ.เชียงกลม
ร.ต.อ. จกัรราช หงษา ภ.จว.เลย สภ.เชียงกลม
ร.ต.ท. สุจนิต์ เบ้าสุภี ภ.จว.เลย สภ.เชียงกลม
ร.ต.ท. ธนงฤทธิ์ วรรธนะ ภ.จว.เลย สภ.เชียงกลม
ร.ต.ท. สนอง แจม่ใส ภ.จว.เลย สภ.เชียงกลม
ร.ต.ท. มนัส นพรัตน์ไมตรี ภ.จว.เลย สภ.เชียงกลม
ร.ต.ท. ศิริชัย ยะรินทร์ ภ.จว.เลย สภ.เชียงกลม
ร.ต.ท. ธนศักด์ิ ออมิตา ภ.จว.เลย สภ.เชียงกลม
ร.ต.ท. ทองสุข อนุรักษ์ ภ.จว.เลย สภ.เชียงกลม
ร.ต.ต. วศิิษฐ์ บัวแดง ภ.จว.เลย สภ.เชียงกลม
ร.ต.ต. ประสิทธิ์ จนัทะภา ภ.จว.เลย สภ.เชียงกลม
ร.ต.ต. ไพฑูรย์ บุตรโคษา ภ.จว.เลย สภ.เชียงกลม
ด.ต. ส าเนียง ศรีสงคราม ภ.จว.เลย สภ.เชียงกลม
ด.ต. วเิชียร สุวรรณค า ภ.จว.เลย สภ.เชียงกลม
ด.ต. ณภทัร คงเชียงซา ภ.จว.เลย สภ.เชียงกลม
ด.ต. บรรจงศักด์ิ พรประทุม ภ.จว.เลย สภ.เชียงกลม
ด.ต. มัฆวาน ไชยคีรี ภ.จว.เลย สภ.เชียงกลม
ด.ต. ศุภวฒิุ สวนเจริญ ภ.จว.เลย สภ.เชียงกลม
ด.ต. ฤทธิ์ณรงค์ มนตรี ภ.จว.เลย สภ.เชียงกลม
ด.ต. สุทธพิงษ์ โคตรออ่น ภ.จว.เลย สภ.เชียงกลม
ด.ต. อนุศิษย์ คามะดา ภ.จว.เลย สภ.เชียงกลม
ด.ต. ศุภชัย เมืองโคตร์ ภ.จว.เลย สภ.เชียงกลม
ส.ต.อ. วชัระ พรมมาวนั ภ.จว.เลย สภ.เชียงกลม



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.อ. วารินทร์ จนัทร์เบาะ ภ.จว.เลย สภ.เชียงกลม
ส.ต.อ. ปฏพิทัธ์ สอนพรม ภ.จว.เลย สภ.เชียงกลม
พ.ต.อ. พงษ์ศักด์ิ ศรีสุข ภ.จว.เลย สภ.เชียงคาน
พ.ต.ท. ววิฒัน์ ตรีธรรมกลุ ภ.จว.เลย สภ.เชียงคาน
พ.ต.ท. มนต์ชัย บางยี่ขนั ภ.จว.เลย สภ.เชียงคาน
พ.ต.ท. วฑูิรย์ เทียงคาม ภ.จว.เลย สภ.เชียงคาน
พ.ต.ท. สมเกยีรติ สุพฒัน์ทรงฤทธิ์ ภ.จว.เลย สภ.เชียงคาน
พ.ต.ท. ธาตรี เสนาผดุง ภ.จว.เลย สภ.เชียงคาน
พ.ต.ต. วชัรัพงษ์ จกัรโนวนั ภ.จว.เลย สภ.เชียงคาน
ร.ต.อ. มังกร จนินะ ภ.จว.เลย สภ.เชียงคาน
ร.ต.อ. ศุภกร โสกนัทัด ภ.จว.เลย สภ.เชียงคาน
ร.ต.ท. ราเชนทร์ โพธิ์จนัทร์ ภ.จว.เลย สภ.เชียงคาน
ร.ต.ท. วทิยา วไิลรัตน์ ภ.จว.เลย สภ.เชียงคาน
ร.ต.ท. นคร ศรีชมษร ภ.จว.เลย สภ.เชียงคาน
ร.ต.ท. เรวฒิุ บุญแยม้ ภ.จว.เลย สภ.เชียงคาน
ร.ต.ท. พรีพฒัน์ ชมชัย ภ.จว.เลย สภ.เชียงคาน
ร.ต.ท. อดิรุจ ประเสริฐกลุ ภ.จว.เลย สภ.เชียงคาน
ร.ต.ท. จริภทัร ศิริเพญ็ ภ.จว.เลย สภ.เชียงคาน
ร.ต.ท. ฉลอง แกว้เบ้า ภ.จว.เลย สภ.เชียงคาน
ร.ต.ท. วมิล มินาลา ภ.จว.เลย สภ.เชียงคาน
ร.ต.ท. ประภวตั ศิริเพญ็ ภ.จว.เลย สภ.เชียงคาน
ร.ต.ท. วนิัย โสภานิตย์ ภ.จว.เลย สภ.เชียงคาน
ร.ต.ท. นิคม รัตนพร ภ.จว.เลย สภ.เชียงคาน
ร.ต.ท. วรัิตน์ ธรีศาสตร์ ภ.จว.เลย สภ.เชียงคาน
ร.ต.ท. ทรงชัย พานแกว้ ภ.จว.เลย สภ.เชียงคาน
ร.ต.ท. บุญส่ง ศรีกาญจน์ ภ.จว.เลย สภ.เชียงคาน
ร.ต.ท. ศุภากร ศรีช านิ ภ.จว.เลย สภ.เชียงคาน
ร.ต.ท. สมศักด์ิ นาดี ภ.จว.เลย สภ.เชียงคาน
ร.ต.ท. สมบุญ มีแพง ภ.จว.เลย สภ.เชียงคาน
ร.ต.ท. รุ่ง สุขโม้ ภ.จว.เลย สภ.เชียงคาน
ร.ต.ท. พชิัย บุญมี ภ.จว.เลย สภ.เชียงคาน
ร.ต.ต. บัณฑิต คงเจริญ ภ.จว.เลย สภ.เชียงคาน
ร.ต.ต. อนูญ ชาติไทย ภ.จว.เลย สภ.เชียงคาน
ร.ต.ต. ยทุธพล จนัทวงั ภ.จว.เลย สภ.เชียงคาน
ร.ต.ต. อบุล คชรักษ์ ภ.จว.เลย สภ.เชียงคาน
ด.ต. ทัชชกร เขม็จนัทร์ ภ.จว.เลย สภ.เชียงคาน
ด.ต. ภมูศักด์ิ วรรณชัย ภ.จว.เลย สภ.เชียงคาน
ด.ต. ประดิษฐ์ แฮดี ภ.จว.เลย สภ.เชียงคาน
ด.ต. สมบูรณ์ ขนัโอฬาร ภ.จว.เลย สภ.เชียงคาน
ด.ต. ไพโรจน์ พลิาทา ภ.จว.เลย สภ.เชียงคาน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ประทีป ช่างลอ ภ.จว.เลย สภ.เชียงคาน
ด.ต. วลัลภ บานชื่นวจิติร ภ.จว.เลย สภ.เชียงคาน
ด.ต. ยทุธนา อปุลา ภ.จว.เลย สภ.เชียงคาน
ด.ต. มีชัย พานหล้า ภ.จว.เลย สภ.เชียงคาน
ด.ต. อานนท์ แสนใจวฒิุ ภ.จว.เลย สภ.เชียงคาน
ด.ต. ภสิูทธิ์ ภสีูดิน ภ.จว.เลย สภ.เชียงคาน
ด.ต. เฉลิมพงษ์ พลเยี่ยม ภ.จว.เลย สภ.เชียงคาน
ด.ต. สุพล นาคเจริญ ภ.จว.เลย สภ.เชียงคาน
ด.ต. อร่าม ใจเอื้อ ภ.จว.เลย สภ.เชียงคาน
ด.ต. ประมวล อนุา ภ.จว.เลย สภ.เชียงคาน
ด.ต. สมศักด์ิ แกว้ผาง ภ.จว.เลย สภ.เชียงคาน
ด.ต. บุญเลิศ บุญตา ภ.จว.เลย สภ.เชียงคาน
ด.ต. ประจกัษ์ ออ่นแพง ภ.จว.เลย สภ.เชียงคาน
ด.ต. เกรียงศักด์ิ บัวรมย์ ภ.จว.เลย สภ.เชียงคาน
ด.ต. อดุมศักด์ิ สีเพยีง ภ.จว.เลย สภ.เชียงคาน
ด.ต. ณรงค์ศักด์ิ ผิวศิริ ภ.จว.เลย สภ.เชียงคาน
ด.ต. อรุณ พรหมเทศ ภ.จว.เลย สภ.เชียงคาน
ด.ต. รัชพล โพธมิาตย์ ภ.จว.เลย สภ.เชียงคาน
ด.ต. ศักด์ิสิทธิ์ จนัทะนันท์ ภ.จว.เลย สภ.เชียงคาน
ด.ต. มีนา ดีเวยีง ภ.จว.เลย สภ.เชียงคาน
ด.ต. ค าพนัธ์ เนตรพล ภ.จว.เลย สภ.เชียงคาน
ด.ต. วฒันา ทาปลัด ภ.จว.เลย สภ.เชียงคาน
ด.ต. เกรียงศักด์ิ กาศเกษม ภ.จว.เลย สภ.เชียงคาน
ส.ต.อ. ปณิธาน ปรัสพนัธ์ ภ.จว.เลย สภ.เชียงคาน
ส.ต.อ. ปิยณัฐ กองจนัทร์ดี ภ.จว.เลย สภ.เชียงคาน
ส.ต.อ. พทุธนิันท์ พนัธศิ์ริ ภ.จว.เลย สภ.เชียงคาน
ส.ต.ต. ณัฐวฒัน์ อนันทะวนั ภ.จว.เลย สภ.เชียงคาน
ส.ต.ต. จกัรินทร์ แทนโสภา ภ.จว.เลย สภ.เชียงคาน
พ.ต.อ. ยทุธวฒัน์ โชคชัย ภ.จว.เลย สภ.ด่านซ้าย
พ.ต.ท. ณัฐนันท์ เปรมกมล ภ.จว.เลย สภ.ด่านซ้าย
พ.ต.ท. วรีะพนั สมสุข ภ.จว.เลย สภ.ด่านซ้าย
พ.ต.ท. สมพงษ์ ชนะพล ภ.จว.เลย สภ.ด่านซ้าย
พ.ต.ท. บุญหลง อสิระไพศาล ภ.จว.เลย สภ.ด่านซ้าย
พ.ต.ต. ไพรัช จนัทร์สิงห์ ภ.จว.เลย สภ.ด่านซ้าย
ร.ต.อ. วรีะ พลิาดา ภ.จว.เลย สภ.ด่านซ้าย
ร.ต.อ. ธรีะพงษ์ การบรรจง ภ.จว.เลย สภ.ด่านซ้าย
ร.ต.ท. อ านาจ อดุจนัทร์ ภ.จว.เลย สภ.ด่านซ้าย
ร.ต.ท. พึง่พงษ์ จติรจนัทร์ ภ.จว.เลย สภ.ด่านซ้าย
ร.ต.ท. สุวทิย์ บุญยะเพญ็ ภ.จว.เลย สภ.ด่านซ้าย
ร.ต.ท. อทุัย โคตรมณี ภ.จว.เลย สภ.ด่านซ้าย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ภริมย์ รักบ้านดอน ภ.จว.เลย สภ.ด่านซ้าย
ร.ต.ท. ทองหล่อ มณีปะลุ ภ.จว.เลย สภ.ด่านซ้าย
ร.ต.ท. ฉตัรชัย ทองสวสัด์ิ ภ.จว.เลย สภ.ด่านซ้าย
ร.ต.ท. ศุภชัย พุม่อิ่ม ภ.จว.เลย สภ.ด่านซ้าย
ร.ต.ท. จรัญ เตชะ ภ.จว.เลย สภ.ด่านซ้าย
ร.ต.ท. สุวรรณ ปันทะรส ภ.จว.เลย สภ.ด่านซ้าย
ร.ต.ท. ค านนท์ ช่างยา ภ.จว.เลย สภ.ด่านซ้าย
ร.ต.ท. วสุิทธิ์ กงภธูร ภ.จว.เลย สภ.ด่านซ้าย
ร.ต.ท. เตชวศิ นามกนัยา ภ.จว.เลย สภ.ด่านซ้าย
ร.ต.ต. พลภทัร ไชยบัวแดง ภ.จว.เลย สภ.ด่านซ้าย
ร.ต.ต. ชัยพร พทิักษ์ ภ.จว.เลย สภ.ด่านซ้าย
ร.ต.ต. ชินวฒัน์ ข าทับทิม ภ.จว.เลย สภ.ด่านซ้าย
ร.ต.ต. ศุภกร ต๊ะถา ภ.จว.เลย สภ.ด่านซ้าย
ร.ต.ต. มงคล บุญรักษา ภ.จว.เลย สภ.ด่านซ้าย
ด.ต. สุรินทร์ ฤทธศัิกด์ิ ภ.จว.เลย สภ.ด่านซ้าย
ด.ต. วรีะ ด้วยสาร ภ.จว.เลย สภ.ด่านซ้าย
ด.ต. ภวูนารถ คุ้มภยั ภ.จว.เลย สภ.ด่านซ้าย
ด.ต. กมัพล โปรณะ ภ.จว.เลย สภ.ด่านซ้าย
ด.ต. สุเมธ ภาเขม็ ภ.จว.เลย สภ.ด่านซ้าย
ด.ต. เกรียงไกร วงัคีรี ภ.จว.เลย สภ.ด่านซ้าย
ด.ต. ไตรเดช สาจกัร ภ.จว.เลย สภ.ด่านซ้าย
ด.ต. สุรเชษฐ์ เชื้อบุญมี ภ.จว.เลย สภ.ด่านซ้าย
ด.ต. ล าดวน กลุาชัย ภ.จว.เลย สภ.ด่านซ้าย
ด.ต. วญิญู ดวงประวติั ภ.จว.เลย สภ.ด่านซ้าย
ด.ต. ประสพ ผู้ภกัดี ภ.จว.เลย สภ.ด่านซ้าย
ด.ต. ประเสริฐ ตัญญรักษ์ ภ.จว.เลย สภ.ด่านซ้าย
ด.ต. นิคม ฝอยเงิน ภ.จว.เลย สภ.ด่านซ้าย
ด.ต. อาทิตย์ ศรีพนัดอน ภ.จว.เลย สภ.ด่านซ้าย
ด.ต. กติติพงษ์ สังปัสสา ภ.จว.เลย สภ.ด่านซ้าย
ด.ต. สุทธี สารมะโน ภ.จว.เลย สภ.ด่านซ้าย
ด.ต. สุเทพ สิทธศัิกด์ิ ภ.จว.เลย สภ.ด่านซ้าย
ด.ต. เอกสิทธิ์ โยเฮือง ภ.จว.เลย สภ.ด่านซ้าย
ด.ต. นิรันดร์ เทียกมูล ภ.จว.เลย สภ.ด่านซ้าย
ด.ต. ประเสริฐ เนตรแสงศรี ภ.จว.เลย สภ.ด่านซ้าย
จ.ส.ต. ศิริชัยเดวี พวกดอนเค็ง ภ.จว.เลย สภ.ด่านซ้าย
ส.ต.อ. สมยศ กมิขาว ภ.จว.เลย สภ.ด่านซ้าย
ส.ต.ต. จริเดช พลเสน ภ.จว.เลย สภ.ด่านซ้าย
ส.ต.ต. จริยุ แกว้ประดิฐษ์ ภ.จว.เลย สภ.ด่านซ้าย
ร.ต.ท.หญิง นันท์นภสั พรมมาก ภ.จว.เลย สภ.ด่านซ้าย
พ.ต.อ. สุรพงษ์ ออ่นปุย ภ.จว.เลย สภ.ท่าล่ี



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. เปล่ียน นามพรมมา ภ.จว.เลย สภ.ท่าล่ี
พ.ต.ท. ประสาท ชูลิขติ ภ.จว.เลย สภ.ท่าล่ี
พ.ต.ท. สุวจิกัขณ์ เนติเจริญรุจน์ ภ.จว.เลย สภ.ท่าล่ี
พ.ต.ท. ใจชาย หงษ์เวยีง ภ.จว.เลย สภ.ท่าล่ี
พ.ต.ท. สมทรง โชคบัณฑิต ภ.จว.เลย สภ.ท่าล่ี
พ.ต.ท. บรรลุ ลครพล ภ.จว.เลย สภ.ท่าล่ี
พ.ต.ต. ยทุธพล ไชยอตุม์ ภ.จว.เลย สภ.ท่าล่ี
ร.ต.อ. นิพล บุญเรือง ภ.จว.เลย สภ.ท่าล่ี
ร.ต.อ. รัฐพล เขยีนศิริ ภ.จว.เลย สภ.ท่าล่ี
ร.ต.ท. วรทัศน์ ไชยแสง ภ.จว.เลย สภ.ท่าล่ี
ร.ต.ท. อมร บุญทัน ภ.จว.เลย สภ.ท่าล่ี
ร.ต.ท. กศุล กรมเกลียว ภ.จว.เลย สภ.ท่าล่ี
ร.ต.ท. จาตุรงค์ ยทุธมานพ ภ.จว.เลย สภ.ท่าล่ี
ร.ต.ท. วรีะยทุธ พดัประไพ ภ.จว.เลย สภ.ท่าล่ี
ร.ต.ท. สมทรง บุญปัน ภ.จว.เลย สภ.ท่าล่ี
ร.ต.ท. เคารพ หนูจู ภ.จว.เลย สภ.ท่าล่ี
ร.ต.ท. ดุสิต กลัยาณบัณฑิต ภ.จว.เลย สภ.ท่าล่ี
ร.ต.ท. สมสันต์ พทิักษ์พล ภ.จว.เลย สภ.ท่าล่ี
ร.ต.ท. ดิลก หอมดี ภ.จว.เลย สภ.ท่าล่ี
ร.ต.ท. ทัตตเดช ออ่นนุม่ ภ.จว.เลย สภ.ท่าล่ี
ร.ต.ท. อดุม มุลนี ภ.จว.เลย สภ.ท่าล่ี
ร.ต.ท. พศวตั จนัทร์ดุ้ง ภ.จว.เลย สภ.ท่าล่ี
ร.ต.ต. วเิชียร แสนสิงห์ ภ.จว.เลย สภ.ท่าล่ี
ด.ต. ฉลอง สร้อยค า ภ.จว.เลย สภ.ท่าล่ี
ด.ต. นฤนาท แหวนทองจนัทร์ ภ.จว.เลย สภ.ท่าล่ี
ด.ต. สมพศิ เจดีย์ ภ.จว.เลย สภ.ท่าล่ี
ด.ต. สุระพล แปงใจ ภ.จว.เลย สภ.ท่าล่ี
ด.ต. ศักราช พลมิตร ภ.จว.เลย สภ.ท่าล่ี
ด.ต. ประจวบ มูลทากรม ภ.จว.เลย สภ.ท่าล่ี
ด.ต. ไพบูลย์ บุญเพง็ ภ.จว.เลย สภ.ท่าล่ี
ด.ต. อนุชาติ มณีไวย์ ภ.จว.เลย สภ.ท่าล่ี
ด.ต. เฉลิมวธุ กรมเกลียว ภ.จว.เลย สภ.ท่าล่ี
ด.ต. นวพล นนสีลาด ภ.จว.เลย สภ.ท่าล่ี
ด.ต. วเิศษ วนิากร ภ.จว.เลย สภ.ท่าล่ี
ด.ต. เอกภพ โวหารลึก ภ.จว.เลย สภ.ท่าล่ี
ด.ต. บุญสงค์ มาตมุงคุณ ภ.จว.เลย สภ.ท่าล่ี
ด.ต. สมภาร วงัคีรี ภ.จว.เลย สภ.ท่าล่ี
ด.ต. ประสิทธิ์ พลิาออน ภ.จว.เลย สภ.ท่าล่ี
ด.ต. สมัย จนัทร์กลาง ภ.จว.เลย สภ.ท่าล่ี
ด.ต. สมศักด์ิ เพง็สมนึก ภ.จว.เลย สภ.ท่าล่ี



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ธรรมนูญ ลุนาหา ภ.จว.เลย สภ.ท่าล่ี
ด.ต. ศุภกรณ์ สีทองดี ภ.จว.เลย สภ.ท่าล่ี
ด.ต. อภศัิกด์ิ จนัทร์สูง ภ.จว.เลย สภ.ท่าล่ี
ด.ต. สมบัติ คนอาจ ภ.จว.เลย สภ.ท่าล่ี
ด.ต. นิกร แสงโสดา ภ.จว.เลย สภ.ท่าล่ี
ด.ต. โยธนิ ล่ าดี ภ.จว.เลย สภ.ท่าล่ี
ด.ต. สมบูรณ์ ขนัทะนะ ภ.จว.เลย สภ.ท่าล่ี
ด.ต. อเุธน หมอแพทย์ ภ.จว.เลย สภ.ท่าล่ี
จ.ส.ต. พรีพชัร์ นิจจ านงค์ ภ.จว.เลย สภ.ท่าล่ี
ส.ต.อ. พพิฒัน์วงศ์ มหาชัย ภ.จว.เลย สภ.ท่าล่ี
ส.ต.อ. อดิศักด์ิ สุดาผล ภ.จว.เลย สภ.ท่าล่ี
ส.ต.ต. วทิยา ศรีนวลสูง ภ.จว.เลย สภ.ท่าล่ี
ส.ต.ต. องอาจ หวานจติร ภ.จว.เลย สภ.ท่าล่ี
ส.ต.อ.หญิง ชนกานต์ ศรีบุรินทร์ ภ.จว.เลย สภ.ท่าล่ี
พ.ต.อ. ชัชทอง   ธรุะทอง ภ.จว.เลย สภ.นาด้วง
พ.ต.ท. อดุลย์ สุทธแิสน ภ.จว.เลย สภ.นาด้วง
พ.ต.ท. พชิัย นิม่ศรี ภ.จว.เลย สภ.นาด้วง
พ.ต.ท. สินศักด์ิ แควภเูขยีว ภ.จว.เลย สภ.นาด้วง
พ.ต.ท. นิธศิ แสงนภากาศ ภ.จว.เลย สภ.นาด้วง
ร.ต.อ. ประเพยีร กมุผัน ภ.จว.เลย สภ.นาด้วง
ร.ต.อ. ณัฐนนท์ ค าแกว้ ภ.จว.เลย สภ.นาด้วง
ร.ต.อ. เฉลียวเดช พริิยะธนากลุ ภ.จว.เลย สภ.นาด้วง
ร.ต.ท. ณัฐกติต์ิ เอบุญมา ภ.จว.เลย สภ.นาด้วง
ร.ต.ท. โสภณ เอมพนัธ์ ภ.จว.เลย สภ.นาด้วง
ร.ต.ท. อรุษ แสงจนัทร์ ภ.จว.เลย สภ.นาด้วง
ร.ต.ท. ทองใส ศรีสงคราม ภ.จว.เลย สภ.นาด้วง
ร.ต.ท. วศิรุตวฒัน์ ด้วงเคน ภ.จว.เลย สภ.นาด้วง
ร.ต.ท. ศรัณพชัร์ ศรีอิ่นแกว้ ภ.จว.เลย สภ.นาด้วง
ร.ต.ท. พงศักด์ิ ธนะสูตร ภ.จว.เลย สภ.นาด้วง
ร.ต.ท. สมจติร์ มณฑา ภ.จว.เลย สภ.นาด้วง
ร.ต.ท. ชูชัย พงศ์พานิชย์ ภ.จว.เลย สภ.นาด้วง
ร.ต.ท. สุเทพ พรมลอย ภ.จว.เลย สภ.นาด้วง
ร.ต.ท. บุญธรรม โสธรรมมงคล ภ.จว.เลย สภ.นาด้วง
ร.ต.ต. สุเวช นามไพร ภ.จว.เลย สภ.นาด้วง
ร.ต.ต. นิพนธ์ สิงสาธร ภ.จว.เลย สภ.นาด้วง
ร.ต.ต. นิยม สีสมัย ภ.จว.เลย สภ.นาด้วง
ร.ต.ต. วนิัย พงษ์เต้า ภ.จว.เลย สภ.นาด้วง
ด.ต. สุรเดช นามวงษา ภ.จว.เลย สภ.นาด้วง
ด.ต. ธนบูลย์ ภจูติรทอง ภ.จว.เลย สภ.นาด้วง
ด.ต. วรัิกษ์ พลซา ภ.จว.เลย สภ.นาด้วง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. อนนท์ วรรธนะสมบัติ ภ.จว.เลย สภ.นาด้วง
ด.ต. อดิศักด์ิ โกมาสถติย์ ภ.จว.เลย สภ.นาด้วง
ด.ต. ซาฟนี ไชยรักษา ภ.จว.เลย สภ.นาด้วง
ด.ต. สัญชาติ หล้าบุญ ภ.จว.เลย สภ.นาด้วง
ด.ต. สัมฤทธิ์ วรรณแจม่ ภ.จว.เลย สภ.นาด้วง
ด.ต. ปฏวิติั สิริสถติย์ ภ.จว.เลย สภ.นาด้วง
ด.ต. ววิฒัน์ เปดี ภ.จว.เลย สภ.นาด้วง
ด.ต. สุริเยช มลาวาสน์ ภ.จว.เลย สภ.นาด้วง
ส.ต.อ. ศรัญญู ทองปัน้ ภ.จว.เลย สภ.นาด้วง
ส.ต.ต. อรรถสิทธิ์ จนัทะรักษ์ ภ.จว.เลย สภ.นาด้วง
ส.ต.ต. ปฏภิาณ แกน่ชัยภมูิ ภ.จว.เลย สภ.นาด้วง
ด.ต.หญิง อารีพชัร์ กองแกว้ ภ.จว.เลย สภ.นาด้วง
พ.ต.อ. ณัฐกฤต ค าวเิศษชัย ภ.จว.เลย สภ.นาดินด า
พ.ต.ต. สามารถ ตองหวา้น ภ.จว.เลย สภ.นาดินด า
ร.ต.อ. ประจกัษ์ พลซา ภ.จว.เลย สภ.นาดินด า
ร.ต.อ. มนัสวี บ ารุงจติร ภ.จว.เลย สภ.นาดินด า
ร.ต.ท. ปรัชญา หาศิริ ภ.จว.เลย สภ.นาดินด า
ร.ต.ท. ใจเพชร ใจมัน่ ภ.จว.เลย สภ.นาดินด า
ร.ต.ท. ปติภทั จงัพล ภ.จว.เลย สภ.นาดินด า
ร.ต.ท. นิวทิย์ บริษัท ภ.จว.เลย สภ.นาดินด า
ร.ต.ท. อดุลย์ สนธมิูล ภ.จว.เลย สภ.นาดินด า
ร.ต.ท. ศรัญย์ แสนหล้า ภ.จว.เลย สภ.นาดินด า
ร.ต.ท. สมพร โยธาราช ภ.จว.เลย สภ.นาดินด า
ร.ต.ท. สันต์ จนัลาศรี ภ.จว.เลย สภ.นาดินด า
ร.ต.ท. บรรทูล อนิน้อย ภ.จว.เลย สภ.นาดินด า
ร.ต.ท. สมยศ เปาวะนา ภ.จว.เลย สภ.นาดินด า
ร.ต.ท.  อภชิาติ จะปูน ภ.จว.เลย สภ.นาดินด า
ร.ต.ต. ไพโรจน์ หาญสุวรรณ ภ.จว.เลย สภ.นาดินด า
ร.ต.ต. ทองมาก ซุยลา ภ.จว.เลย สภ.นาดินด า
ด.ต. ณรงค์ หล้ากนัหา ภ.จว.เลย สภ.นาดินด า
ด.ต. สมพงษ์ นุชแจง้บง ภ.จว.เลย สภ.นาดินด า
ด.ต. สวสัด์ิ จนัทร์ผัด ภ.จว.เลย สภ.นาดินด า
ด.ต. ประดิษฐ์ พลิาคุณ ภ.จว.เลย สภ.นาดินด า
ด.ต. สุนทร บุตรปาน ภ.จว.เลย สภ.นาดินด า
ด.ต. สุทธิ คชมาตย์ ภ.จว.เลย สภ.นาดินด า
ด.ต. ทวศัีกด์ิ ศิริหล้า ภ.จว.เลย สภ.นาดินด า
ด.ต. ฐาปนา มาระเทศ ภ.จว.เลย สภ.นาดินด า
ด.ต. ประสาท ใจเยน็ ภ.จว.เลย สภ.นาดินด า
ด.ต. ชัยรัตน์ หงษ์ทอง ภ.จว.เลย สภ.นาดินด า
ด.ต. วทิูล อนินามมา ภ.จว.เลย สภ.นาดินด า



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. เนติวศิว์ คุณาเมือง ภ.จว.เลย สภ.นาดินด า
ด.ต. สมชาย สุนา ภ.จว.เลย สภ.นาดินด า
ด.ต. แดนไทย มูลวฒัน์ ภ.จว.เลย สภ.นาดินด า
ด.ต. ฤทธเิดช หลักค า ภ.จว.เลย สภ.นาดินด า
ด.ต. พทิยา วงษ์หอม ภ.จว.เลย สภ.นาดินด า
ด.ต. สิทธพิร สุพรม ภ.จว.เลย สภ.นาดินด า
ด.ต. ปัญญา สาค า ภ.จว.เลย สภ.นาดินด า
ด.ต. แสนคม มุงคุณ ภ.จว.เลย สภ.นาดินด า
ด.ต. ศุภศิลป์ โสกณัฑัต ภ.จว.เลย สภ.นาดินด า
ด.ต. เชาวฤทธิ์ แกว้ไชยยะ ภ.จว.เลย สภ.นาดินด า
ด.ต. ปิยะวฒัน์ สารวงษ์นพกลุ ภ.จว.เลย สภ.นาดินด า
จ.ส.ต. จารุวฒัน์ อธสุิมงคล ภ.จว.เลย สภ.นาดินด า
ส.ต.ต. พรีะพงศ์ โพธิ์ศรี ภ.จว.เลย สภ.นาดินด า
ส.ต.ต. ศรายทุธ บุญหล้า ภ.จว.เลย สภ.นาดินด า
ด.ต.หญิง รัตติยา ศรีเพง่ ภ.จว.เลย สภ.นาดินด า
พ.ต.ท. คารมณ์ ผดุงพจน์ ภ.จว.เลย สภ.นาดินด า
พ.ต.ท. สฤษด์ิชัย มณีเนตร ภ.จว.เลย สภ.นาดินด า
พ.ต.ท. เสถยีร ศรีสมุทร ภ.จว.เลย สภ.นาดินด า
พ.ต.ท. วบิูลวฒัฐ์ วรรณพมิพ์ ภ.จว.เลย สภ.นาดินด า
พ.ต.ท. วมิล นามป้อง ภ.จว.เลย สภ.นาดินด า
พ.ต.ท. สุริยา แสงสุริยา ภ.จว.เลย สภ.นาดินด า
พ.ต.ท. อรรคเดช บุญงาม ภ.จว.เลย สภ.นาดินด า
พ.ต.อ. อภชิิต สุรพนิิจ ภ.จว.เลย สภ.นาแหว้
พ.ต.ท. ณัฎฐ์ชัยอมร ทุมรินทร์ ภ.จว.เลย สภ.นาแหว้
พ.ต.ท. อนันต์ เกษร ภ.จว.เลย สภ.นาแหว้
พ.ต.ต. ชาตรี ซ่ือตรง ภ.จว.เลย สภ.นาแหว้
ร.ต.อ. สมหวงั เถาวท์ิพย์ ภ.จว.เลย สภ.นาแหว้
ร.ต.ท. ศรีธน วนัทอง ภ.จว.เลย สภ.นาแหว้
ร.ต.ท. ประนอม แสนเรืองเดช ภ.จว.เลย สภ.นาแหว้
ร.ต.ท. นิรันดร เฮ้าวนั ภ.จว.เลย สภ.นาแหว้
ร.ต.ท. พชิิต แยม้แกว้ ภ.จว.เลย สภ.นาแหว้
ร.ต.ท. บุญเพง็ เลพล ภ.จว.เลย สภ.นาแหว้
ร.ต.ท. นิรภฏั อยู่งาน ภ.จว.เลย สภ.นาแหว้
ร.ต.ท. ทองพนู แสนบริสุทธิ์ ภ.จว.เลย สภ.นาแหว้
ร.ต.ท. ประมาณ บุตรเพลิน ภ.จว.เลย สภ.นาแหว้
ร.ต.ต. สมบัติ สิทธไิกรพง์ ภ.จว.เลย สภ.นาแหว้
ร.ต.ต. ประทีป สิทธจิกัร ภ.จว.เลย สภ.นาแหว้
ร.ต.ต. กองศรี กลัยาพรม ภ.จว.เลย สภ.นาแหว้
ร.ต.ต. กติติ สะเดาว์ ภ.จว.เลย สภ.นาแหว้
ร.ต.ต. วทิยา บุบผา ภ.จว.เลย สภ.นาแหว้



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สนัน่ อนิทอง ภ.จว.เลย สภ.นาแหว้
ด.ต. สวาท แขโ้ส ภ.จว.เลย สภ.นาแหว้
ด.ต. วนิัย กล่ินปาน ภ.จว.เลย สภ.นาแหว้
ด.ต. วญิโย ยศทะศรี ภ.จว.เลย สภ.นาแหว้
จ.ส.ต. ปิติ เสนามนตรี ภ.จว.เลย สภ.นาแหว้
พ.ต.อ. เอกพงษ์ พลมณี ภ.จว.เลย สภ.ปากชม
พ.ต.ท. ดรัมพร พรมตู้ ภ.จว.เลย สภ.ปากชม
พ.ต.ท. สมชาย ใจสามารถ ภ.จว.เลย สภ.ปากชม
พ.ต.ท. ธรรมศักด์ิ บุญคมรัตน์ ภ.จว.เลย สภ.ปากชม
ร.ต.อ. พงศภคั คนบ ารุง ภ.จว.เลย สภ.ปากชม
ร.ต.อ. เสนีย์ ศรีโยธา ภ.จว.เลย สภ.ปากชม
ร.ต.อ. จนัทรัตน์ ยอดสิงห์ ภ.จว.เลย สภ.ปากชม
ร.ต.ท. อนุวฒัน์ แสนศรีมนต์ ภ.จว.เลย สภ.ปากชม
ร.ต.ท. สุริยนั ทองยา ภ.จว.เลย สภ.ปากชม
ร.ต.ท. อภริมย์ เพยีช านิ ภ.จว.เลย สภ.ปากชม
ร.ต.ท. สุริยา นนศรีภกัด์ิ ภ.จว.เลย สภ.ปากชม
ร.ต.ท. สุทัศน์ หงษ์วรรณา ภ.จว.เลย สภ.ปากชม
ร.ต.ท. สมคิด บุญไชย ภ.จว.เลย สภ.ปากชม
ร.ต.ท. ชายะ ข าไชโย ภ.จว.เลย สภ.ปากชม
ร.ต.ท. สันติ บุญบุตตะ ภ.จว.เลย สภ.ปากชม
ร.ต.ท. เชิดชาย กนัหา ภ.จว.เลย สภ.ปากชม
ร.ต.ท. เรืองศิลป์ เพยีงโงก ภ.จว.เลย สภ.ปากชม
ร.ต.ท. สมเผ่า โพธิ์ศรี ภ.จว.เลย สภ.ปากชม
ร.ต.ท. สมพงษ์ เวยีงสมุทร ภ.จว.เลย สภ.ปากชม
ร.ต.ท. สนิท พลสวสัด์ิ ภ.จว.เลย สภ.ปากชม
ร.ต.ท. สุนัน สกณุา ภ.จว.เลย สภ.ปากชม
ร.ต.ท. บุญเลิศ คงปาน ภ.จว.เลย สภ.ปากชม
ร.ต.ท. ทองดา สุริโย ภ.จว.เลย สภ.ปากชม
ร.ต.ต. ทวศัีกด์ิ บุญราช ภ.จว.เลย สภ.ปากชม
ร.ต.ต. ค านึง สมประสงค์ถาวร ภ.จว.เลย สภ.ปากชม
ร.ต.ต. บุญกอง พลนงค์ ภ.จว.เลย สภ.ปากชม
ร.ต.ต. สุรสิทธิ์ พมิพห์ล่อน ภ.จว.เลย สภ.ปากชม
ด.ต. ภาณุมาศ จนัสด ภ.จว.เลย สภ.ปากชม
ด.ต. ฉลาด คณะโจทย์ ภ.จว.เลย สภ.ปากชม
ด.ต. ศักด์ิสิทธิ์ วรศักด์ิ ภ.จว.เลย สภ.ปากชม
ด.ต. นาวนิ พรหมดี ภ.จว.เลย สภ.ปากชม
ด.ต. เสริฐศักด์ิ สมบูรณ์ ภ.จว.เลย สภ.ปากชม
ด.ต. พสิ ศรีษะ ภ.จว.เลย สภ.ปากชม
ด.ต. รณชัย หลักเพชร ภ.จว.เลย สภ.ปากชม
ด.ต. สมเกยีรติ มุง้ตุ้ย ภ.จว.เลย สภ.ปากชม



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. อาคม พลเชียงสา ภ.จว.เลย สภ.ปากชม
ด.ต. วรชาติ บุญปัน ภ.จว.เลย สภ.ปากชม
ด.ต. ทศพร  คายทอง ภ.จว.เลย สภ.ปากชม
จ.ส.ต. สมโชค เลิศนา ภ.จว.เลย สภ.ปากชม
จ.ส.ต. ชัยวชิิต วงษ์ศิริ ภ.จว.เลย สภ.ปากชม
จ.ส.ต. สมพงษ์ สุขส าราญ ภ.จว.เลย สภ.ปากชม
ส.ต.อ. ลัทธพล เหล่าโพธิ์แดง ภ.จว.เลย สภ.ปากชม
ส.ต.ท. นัฐพล เพง็สาเกษ ภ.จว.เลย สภ.ปากชม
ส.ต.ต. สิทธกิร ภาบุศย์ ภ.จว.เลย สภ.ปากชม
ส.ต.ต. จตุรงค์ เวยีงสิมา ภ.จว.เลย สภ.ปากชม
 จ.ส.ต. โสภณ อนิทะจร ภ.จว.เลย สภ.ปากชม
พ.ต.อ. สายสิทธิ์ พุม่จนัทร์ธนัง ภ.จว.เลย สภ.ผาขาว
พ.ต.ท. อดุมศักด์ิ ประจนิต์ ภ.จว.เลย สภ.ผาขาว
พ.ต.ท. พชิัย ชาวสวน ภ.จว.เลย สภ.ผาขาว
พ.ต.ท. จงรักษ์ นามอั้ง ภ.จว.เลย สภ.ผาขาว
พ.ต.ท. ทัศน์พล จนัทีนอก ภ.จว.เลย สภ.ผาขาว
พ.ต.ท. นิยม ภมรพล ภ.จว.เลย สภ.ผาขาว
พ.ต.ต. พรีวชิญ์ สมีแจม่ ภ.จว.เลย สภ.ผาขาว
ร.ต.ท. วชัระ ชาบุตรบุณฑริก ภ.จว.เลย สภ.ผาขาว
ร.ต.ท. กฤษฎา อตัศรี ภ.จว.เลย สภ.ผาขาว
ร.ต.ท. สุภรักษ์ มูลตรี ภ.จว.เลย สภ.ผาขาว
ร.ต.ท. จรัญ ศรีค าม้วน ภ.จว.เลย สภ.ผาขาว
ร.ต.ท. เดชขจร ผาภา ภ.จว.เลย สภ.ผาขาว
ร.ต.ท. อดิศร สอนสุภาพ ภ.จว.เลย สภ.ผาขาว
ร.ต.ท. ประยรู หนิวเิศษ ภ.จว.เลย สภ.ผาขาว
ร.ต.ท. รันดร์ ไกรวนั ภ.จว.เลย สภ.ผาขาว
ร.ต.ท. สุรชัย บาบุญ ภ.จว.เลย สภ.ผาขาว
ร.ต.ท. ดาวเร่ือง ชุ่มอภยั ภ.จว.เลย สภ.ผาขาว
ร.ต.ท. ณรงค์ อนิทมาตย์ ภ.จว.เลย สภ.ผาขาว
ร.ต.ท. ฉลาด แสนเภา ภ.จว.เลย สภ.ผาขาว
ร.ต.ท. วชิัย สารวงษ์ ภ.จว.เลย สภ.ผาขาว
ร.ต.ท. คมสันต์ อนุสุริยา ภ.จว.เลย สภ.ผาขาว
ร.ต.ต. อดุลย์ ชนะภู ภ.จว.เลย สภ.ผาขาว
ร.ต.ต. เจมิ สิมสวสัด์ิ ภ.จว.เลย สภ.ผาขาว
ร.ต.ต. ชัยรัตน์ ชมชื่น ภ.จว.เลย สภ.ผาขาว
ร.ต.ต. ณรงค์ โปร่งมณี ภ.จว.เลย สภ.ผาขาว
ร.ต.ต. สุพฒัน์ ศรีเสริม ภ.จว.เลย สภ.ผาขาว
ด.ต. ธรีะวฒัน์ ปอสิงห์ ภ.จว.เลย สภ.ผาขาว
ด.ต. พทุธพงษ์ บุญมาก ภ.จว.เลย สภ.ผาขาว
ด.ต. อาคม เสาร่อน ภ.จว.เลย สภ.ผาขาว



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. วรียทุธ คงมัน่ ภ.จว.เลย สภ.ผาขาว
ด.ต. ไชยา ใต้ร่มโพธิ์ทอง ภ.จว.เลย สภ.ผาขาว
ด.ต. สมพร กล้ารอด ภ.จว.เลย สภ.ผาขาว
ด.ต. สถาพร ลาปะ ภ.จว.เลย สภ.ผาขาว
ด.ต. เพชร นากอ้นทอง ภ.จว.เลย สภ.ผาขาว
ด.ต. สุชาติ ถเีศษ ภ.จว.เลย สภ.ผาขาว
ด.ต. ชาญชัย มูลเครือค า ภ.จว.เลย สภ.ผาขาว
ด.ต. สฤษด์ิ เขม็ลา ภ.จว.เลย สภ.ผาขาว
ด.ต. ร่มฉตัร ชุ่มใจรัก ภ.จว.เลย สภ.ผาขาว
ด.ต. เวหา สายสิงห์ ภ.จว.เลย สภ.ผาขาว
ด.ต. ธงชัย โพธบิุญมา ภ.จว.เลย สภ.ผาขาว
ด.ต. อสิสระ ไทยออ่น ภ.จว.เลย สภ.ผาขาว
ด.ต. กฤษดา หาแกว้ ภ.จว.เลย สภ.ผาขาว
ด.ต. ประสิทธิ์ ระวพินัธ์ ภ.จว.เลย สภ.ผาขาว
ด.ต. จรัส ศรีจนัทะ ภ.จว.เลย สภ.ผาขาว
ด.ต. วชิาญ ตรีชารี ภ.จว.เลย สภ.ผาขาว
ด.ต. บรรเทิง พมิเขตร ภ.จว.เลย สภ.ผาขาว
ด.ต. ประนอม ประวเิศษ ภ.จว.เลย สภ.ผาขาว
ด.ต. สมคิด หล้าจนัดี ภ.จว.เลย สภ.ผาขาว
จ.ส.ต. สัมฤทธิ์ สายจนัทร์เจยีม ภ.จว.เลย สภ.ผาขาว
จ.ส.ต. สรรพยา ชุ่มสูงเนิน ภ.จว.เลย สภ.ผาขาว
ส.ต.อ. อคัรพงษ์ สงมูลนาค ภ.จว.เลย สภ.ผาขาว
ส.ต.อ. วรีะ พมิเขตร ภ.จว.เลย สภ.ผาขาว
ส.ต.ต. พภิทัรวรรินทร์ บุญนาม ภ.จว.เลย สภ.ผาขาว
ส.ต.ต. ทศพล ขนัต์ิถม ภ.จว.เลย สภ.ผาขาว
พ.ต.ท.หญิง ปรียาภทัร์ มูลสุวรรณ์ ภ.จว.เลย สภ.ผาขาว
พ.ต.อ. สุพจน์ ดวงไพชุม ภ.จว.เลย สภ.โพนทอง
พ.ต.ท. กติติพงษ์ พรหมสุวรรณ ภ.จว.เลย สภ.โพนทอง
พ.ต.ท. พชัรินทร์ เขื่อนแกว้ ภ.จว.เลย สภ.โพนทอง
พ.ต.ท. สมศักด์ิ ค ามงคุณ ภ.จว.เลย สภ.โพนทอง
พ.ต.ท. บรรจง เปรมอยู่ ภ.จว.เลย สภ.โพนทอง
พ.ต.ท. ไพโรจน์ ลอดคูบอน ภ.จว.เลย สภ.โพนทอง
ร.ต.อ. รณกฤต ฤทธศัิกด์ิ ภ.จว.เลย สภ.โพนทอง
ร.ต.อ. สุพฒัน์ พลค้อ ภ.จว.เลย สภ.โพนทอง
ร.ต.ท. ประดิษฐ์ เคนดา ภ.จว.เลย สภ.โพนทอง
ร.ต.ท. คงฤทธิ์ ตะเมือง ภ.จว.เลย สภ.โพนทอง
ร.ต.ท. พงศ์พพิฒัน์ บุตรวงศ์ ภ.จว.เลย สภ.โพนทอง
ร.ต.ท. ประหยดั บรรพลา ภ.จว.เลย สภ.โพนทอง
ร.ต.ท. เวศ เทียนหอม ภ.จว.เลย สภ.โพนทอง
ร.ต.ท. ทักษิณ อภวิงศ์งาม ภ.จว.เลย สภ.โพนทอง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. วรวทิย์ แผลติตะ ภ.จว.เลย สภ.โพนทอง
ร.ต.ท. วรีะชัย ธนะสูตร ภ.จว.เลย สภ.โพนทอง
ร.ต.ท. สันทัด จนัทะสอน ภ.จว.เลย สภ.โพนทอง
ร.ต.ท. พฤณฑ์ ภแูยม้ ภ.จว.เลย สภ.โพนทอง
ร.ต.ต. เพลิน ทองหมู่ ภ.จว.เลย สภ.โพนทอง
ร.ต.ต. ประยงค์ หารไชยนะ ภ.จว.เลย สภ.โพนทอง
ร.ต.ต. ประสิทธิ์ หวัดอน ภ.จว.เลย สภ.โพนทอง
ร.ต.ต. บุญถม ดาวยนัต์ ภ.จว.เลย สภ.โพนทอง
ด.ต. ถวาย ดาระภา ภ.จว.เลย สภ.โพนทอง
ด.ต. อาดิษร เทพวนัดี ภ.จว.เลย สภ.โพนทอง
ด.ต. ธวชัชัย ภกัดีสาร ภ.จว.เลย สภ.โพนทอง
ด.ต. ส าเนียง งามชัด ภ.จว.เลย สภ.โพนทอง
ด.ต. พสิษฐ์ แดงสี ภ.จว.เลย สภ.โพนทอง
ด.ต. ทรงชัย แกว้โนนตุ่น ภ.จว.เลย สภ.โพนทอง
ด.ต. รักชัย โภคานิตย์ ภ.จว.เลย สภ.โพนทอง
ด.ต. สุภกฤษณ์ ขนุจนัทึก ภ.จว.เลย สภ.โพนทอง
ด.ต. สุภวทัน์ วศิิษฐ์ฤทธไิกร ภ.จว.เลย สภ.โพนทอง
จ.ส.ต. ประกาศิต ไสยะกจิ ภ.จว.เลย สภ.โพนทอง
ส.ต.อ. ศักดา เหล่ากาสี ภ.จว.เลย สภ.โพนทอง
ส.ต.อ. จกัรพงศ์ สุขสม ภ.จว.เลย สภ.โพนทอง
พ.ต.อ. กติติ แดงสมบูรณ์ ภ.จว.เลย สภ.ภกูระดึง
พ.ต.ท. พทิักษ์ ลาดล่าย ภ.จว.เลย สภ.ภกูระดึง
พ.ต.ท. สุพฒัน์ นันทะแสง ภ.จว.เลย สภ.ภกูระดึง
พ.ต.ต. สันติราษฎร์ บุษดี ภ.จว.เลย สภ.ภกูระดึง
ร.ต.ท. ณรงค์ฤทธิ์ สุทธสิา ภ.จว.เลย สภ.ภกูระดึง
ร.ต.ท. ผดุงเกยีรติ จู้ดศรี ภ.จว.เลย สภ.ภกูระดึง
ร.ต.ท. วสันต์ แสงโทโพธิ์ ภ.จว.เลย สภ.ภกูระดึง
ร.ต.ท. ยทุธพงษ์ สุธรรม ภ.จว.เลย สภ.ภกูระดึง
ร.ต.ท. สมศักด์ิ สิงหท์องลา ภ.จว.เลย สภ.ภกูระดึง
ร.ต.ท. สุพจน์ อนะคร ภ.จว.เลย สภ.ภกูระดึง
ร.ต.ท. สถติ สาระวงษ์ ภ.จว.เลย สภ.ภกูระดึง
ร.ต.ท. โสรกานต์ สิมเสน ภ.จว.เลย สภ.ภกูระดึง
ร.ต.ท. สมัย ตราเงิน ภ.จว.เลย สภ.ภกูระดึง
ร.ต.ท. ประสาท กนัแพงศรี ภ.จว.เลย สภ.ภกูระดึง
ร.ต.ท. สมาน ชุมแวงวาปี ภ.จว.เลย สภ.ภกูระดึง
ร.ต.ท. สมพงษ์ สวสัด์ิวอ ภ.จว.เลย สภ.ภกูระดึง
ร.ต.ท. ทองพนู อนิทร์จนัทร์ ภ.จว.เลย สภ.ภกูระดึง
ร.ต.ท. ถนอม โพธิ์ชัย ภ.จว.เลย สภ.ภกูระดึง
ร.ต.ท. จ ารัส มะยโุรวาส ภ.จว.เลย สภ.ภกูระดึง
ร.ต.ท. วาทิน ปาปะกาย ภ.จว.เลย สภ.ภกูระดึง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. อทุัย โตภเูขยีว ภ.จว.เลย สภ.ภกูระดึง
ร.ต.ต. พชิิต แกน่คง ภ.จว.เลย สภ.ภกูระดึง
ร.ต.ต. ภมูิพฒัน์ แกว้ยม ภ.จว.เลย สภ.ภกูระดึง
ร.ต.ต. วรีะพงษ์ ภสูอดสี ภ.จว.เลย สภ.ภกูระดึง
ร.ต.ต. ส าเนาว์ เอบุญมา ภ.จว.เลย สภ.ภกูระดึง
ร.ต.ต. วทิยา จนัทร์ดิษฐ์ ภ.จว.เลย สภ.ภกูระดึง
ด.ต. สุวทิย์ โสภาเปีย้ ภ.จว.เลย สภ.ภกูระดึง
ด.ต. นาธาน เวยีงสีมา ภ.จว.เลย สภ.ภกูระดึง
ด.ต. อดุลย์ ทองดีนอก ภ.จว.เลย สภ.ภกูระดึง
ด.ต. ศุภกร ศรีบุญมี ภ.จว.เลย สภ.ภกูระดึง
ด.ต. อาทิตย์ อนัคทัศน์ ภ.จว.เลย สภ.ภกูระดึง
ด.ต. ศักด์ิสิทธิ์ ธงอาษา ภ.จว.เลย สภ.ภกูระดึง
ด.ต. พงษ์อนันท์ จนัสาวะดี ภ.จว.เลย สภ.ภกูระดึง
ด.ต. ทรงฤทธิ์ สมบัติโพธิ์ ภ.จว.เลย สภ.ภกูระดึง
ด.ต. ธรีพล ศิริบุตร ภ.จว.เลย สภ.ภกูระดึง
ด.ต. แสนชัย ยลีุ ภ.จว.เลย สภ.ภกูระดึง
ด.ต. อดุลรัตน์ ชะโยมชัย ภ.จว.เลย สภ.ภกูระดึง
ด.ต. ธรีะยทุธ แถวบุญตา ภ.จว.เลย สภ.ภกูระดึง
ด.ต. อดุร ผานิล ภ.จว.เลย สภ.ภกูระดึง
ด.ต. สังวาล มีชัยมาตย์ ภ.จว.เลย สภ.ภกูระดึง
จ.ส.ต. วทิยา หงษ์ศรีทอง ภ.จว.เลย สภ.ภกูระดึง
ส.ต.อ. พสิิษฐ์ พลเสนา ภ.จว.เลย สภ.ภกูระดึง
ส.ต.อ. ปริญญา ดีโว ภ.จว.เลย สภ.ภกูระดึง
ส.ต.อ. ประภาส ปักกะโต ภ.จว.เลย สภ.ภกูระดึง
ส.ต.อ. ยทุธนา เสนาเจริญ ภ.จว.เลย สภ.ภกูระดึง
ส.ต.อ. วษิณุพงษ์ อกุฤษ ภ.จว.เลย สภ.ภกูระดึง
ส.ต.ต. จริวฒัน์ ยทุธยิา ภ.จว.เลย สภ.ภกูระดึง
ส.ต.ต. กฤษณะ สุภาโส ภ.จว.เลย สภ.ภกูระดึง
พ.ต.อ. สุรใจ รุ่งเรือง ภ.จว.เลย สภ.ภเูรือ
พ.ต.ท. เทอดศักด์ิ บุญโชติ ภ.จว.เลย สภ.ภเูรือ
พ.ต.ท. สิทธพินัธ์ พงษ์ธนาวฒิุกรณ์ ภ.จว.เลย สภ.ภเูรือ
พ.ต.ท. ประสาร พรศรี ภ.จว.เลย สภ.ภเูรือ
พ.ต.ท. ชินพฒัน์ พรหมสาขา ณ สกลนคร ภ.จว.เลย สภ.ภเูรือ
พ.ต.ต. บุญชัย สิมพลา ภ.จว.เลย สภ.ภเูรือ
ร.ต.อ. มนัส วงค์โคกสูง ภ.จว.เลย สภ.ภเูรือ
ร.ต.อ. ชัยรัตน์ ภกัด์ิจรุง ภ.จว.เลย สภ.ภเูรือ
ร.ต.อ. ส าเนียง ศรีพรหม ภ.จว.เลย สภ.ภเูรือ
ร.ต.ท. รัตน์นริศ พมิพลั์บ ภ.จว.เลย สภ.ภเูรือ
ร.ต.ท. ชัยวฒิุ สุวนนท์ ภ.จว.เลย สภ.ภเูรือ
ร.ต.ท. อนันต์ ปล้ืมใจ ภ.จว.เลย สภ.ภเูรือ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. กลินท์ กอ้นค าบา ภ.จว.เลย สภ.ภเูรือ
ร.ต.ท. เยาว์ ตรีเลิศ ภ.จว.เลย สภ.ภเูรือ
ร.ต.ท. ไพโรจน์ บุญตอม ภ.จว.เลย สภ.ภเูรือ
ร.ต.ท. ณัฐวฒิุ โพธรุิกข์ ภ.จว.เลย สภ.ภเูรือ
ร.ต.ท. วทิูรย์ เหล่าวงโคตร ภ.จว.เลย สภ.ภเูรือ
ร.ต.ต. ไขแสง นุชภเิรนทร์ ภ.จว.เลย สภ.ภเูรือ
ร.ต.ต. ปรีชา เวยีงสมุทร ภ.จว.เลย สภ.ภเูรือ
ร.ต.ต. บรรลือ ทัดเศษ ภ.จว.เลย สภ.ภเูรือ
ร.ต.ต. เสวก คงปรีชา ภ.จว.เลย สภ.ภเูรือ
ร.ต.ต. วรีศักด์ิ วน่เครือ ภ.จว.เลย สภ.ภเูรือ
ร.ต.ต. ค าพงษ์เทพ บุญศรี ภ.จว.เลย สภ.ภเูรือ
ด.ต. ชาญชัย ภริมยไ์กรภกัด์ิ ภ.จว.เลย สภ.ภเูรือ
ด.ต. สิงห์ อาจแกว้ ภ.จว.เลย สภ.ภเูรือ
ด.ต. ณรงค์ กนัไชย ภ.จว.เลย สภ.ภเูรือ
ด.ต. วชัระ ทองหล่อ ภ.จว.เลย สภ.ภเูรือ
ด.ต. วทิยากร ดีขวาน้อย ภ.จว.เลย สภ.ภเูรือ
ด.ต. เฉลิมศักด์ิ ไชยเจริญ ภ.จว.เลย สภ.ภเูรือ
ด.ต. รพนิทร์ เรืองกอง ภ.จว.เลย สภ.ภเูรือ
ด.ต. จเด็จ โพธปิัสสา ภ.จว.เลย สภ.ภเูรือ
ด.ต. สุริยา อรัญมิตร ภ.จว.เลย สภ.ภเูรือ
ด.ต. พชิัยยทุธ คุณฟอง ภ.จว.เลย สภ.ภเูรือ
ด.ต. ธนรัฐ พนัธโ์สดา ภ.จว.เลย สภ.ภเูรือ
ด.ต. ชัยณรงค์ ทมเจริญ ภ.จว.เลย สภ.ภเูรือ
ด.ต. จติรกรณ์ จนัทะกนัยา ภ.จว.เลย สภ.ภเูรือ
ด.ต. ชาตรี ภเูขยีวศักด์ิ ภ.จว.เลย สภ.ภเูรือ
ด.ต. ธวชั พมิสร ภ.จว.เลย สภ.ภเูรือ
ด.ต. สมเดช พลพมิพ์ ภ.จว.เลย สภ.ภเูรือ
ด.ต. จ ารอง แสงชมภู ภ.จว.เลย สภ.ภเูรือ
ด.ต. ธนโชค เสนาใน ภ.จว.เลย สภ.ภเูรือ
ด.ต. ศุภกจิ อนัทะปัญญา ภ.จว.เลย สภ.ภเูรือ
ด.ต. เอกสิทธิ์ ท าทิพย์ ภ.จว.เลย สภ.ภเูรือ
จ.ส.ต. สรัลนภทัร ศรีธนะชาติ ภ.จว.เลย สภ.ภเูรือ
จ.ส.ต. วชิาญ ขนัธรัิตน์ ภ.จว.เลย สภ.ภเูรือ
ส.ต.อ. ดนัย แสนค า ภ.จว.เลย สภ.ภเูรือ
ส.ต.อ. ปิติภทัร คุณชื่น ภ.จว.เลย สภ.ภเูรือ
ส.ต.อ. บ ารุง ประธปิคุณ ภ.จว.เลย สภ.ภเูรือ
ส.ต.อ. วฒิุนันท์ แกว้บุญเรือง ภ.จว.เลย สภ.ภเูรือ
ส.ต.ต. อานุภาพ ดวงจนิดา ภ.จว.เลย สภ.ภเูรือ
ส.ต.อ.หญิง ปภาณัช ปุณณวรสิงห์ ภ.จว.เลย สภ.ภเูรือ
ส.ต.อ.หญิง สุจติตรา โกษาจนัทร์ ภ.จว.เลย สภ.ภเูรือ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.อ. ดาวเรืองภมูิ สันดี ภ.จว.เลย สภ.ภหูลวง
พ.ต.ท. ธนูศิลป์ มะโรณีย์ ภ.จว.เลย สภ.ภหูลวง
พ.ต.ท. มนตรี หงษ์ทวี ภ.จว.เลย สภ.ภหูลวง
พ.ต.ท. คมเดช สุวรรณชาติ ภ.จว.เลย สภ.ภหูลวง
พ.ต.ท. ชาญชัย กณุะวงษ์ ภ.จว.เลย สภ.ภหูลวง
พ.ต.ต. บรรเจดิ จจูนัทร์ ภ.จว.เลย สภ.ภหูลวง
พ.ต.ต. ยงยทุธ สินพร ภ.จว.เลย สภ.ภหูลวง
ร.ต.อ. ณรงค์ศักด์ิ มะรังโส ภ.จว.เลย สภ.ภหูลวง
ร.ต.ท. ชยางกรู หนุสาย ภ.จว.เลย สภ.ภหูลวง
ร.ต.ท. ปราโมช สารมะโน ภ.จว.เลย สภ.ภหูลวง
ร.ต.ท. นพพร อนัทระ ภ.จว.เลย สภ.ภหูลวง
ร.ต.ท. มงคล ค ามา ภ.จว.เลย สภ.ภหูลวง
ร.ต.ท. มงคล คามบุตร ภ.จว.เลย สภ.ภหูลวง
ร.ต.ท. บุญธรรม ศรีแกว้ ภ.จว.เลย สภ.ภหูลวง
ร.ต.ท. สุวตัร วนัดี ภ.จว.เลย สภ.ภหูลวง
ร.ต.ท. นิมิตร จตุัรัส ภ.จว.เลย สภ.ภหูลวง
ร.ต.ท. บัณฑิต มุงคุณค าชาว ภ.จว.เลย สภ.ภหูลวง
ร.ต.ท. สิทธเิดช บุญโท ภ.จว.เลย สภ.ภหูลวง
ร.ต.ต. วชิญ์ธนิันท์ ประเสริฐโถ ภ.จว.เลย สภ.ภหูลวง
ร.ต.ต. อภวิสิิฐ แกะริมาฐิพฒัน์ ภ.จว.เลย สภ.ภหูลวง
ร.ต.ต. อรุณ มัดศรี ภ.จว.เลย สภ.ภหูลวง
ร.ต.ต. อ านาจ ตาทา ภ.จว.เลย สภ.ภหูลวง
ด.ต. สนัน่ ชอบอดุม ภ.จว.เลย สภ.ภหูลวง
ด.ต. พพิฒัน์ บุตรจนัทร์ ภ.จว.เลย สภ.ภหูลวง
ด.ต. สุรสิทธิ์ สมสิทธิ์ ภ.จว.เลย สภ.ภหูลวง
ด.ต. กรกช แหลมไธสง ภ.จว.เลย สภ.ภหูลวง
ด.ต. เกริกชัย โคตรชนะ ภ.จว.เลย สภ.ภหูลวง
ด.ต. สมพร ศรีทองแท้ ภ.จว.เลย สภ.ภหูลวง
ด.ต. องอาจ บุตรภเูขยีว ภ.จว.เลย สภ.ภหูลวง
ด.ต. พรพชิิต มูลมา ภ.จว.เลย สภ.ภหูลวง
ด.ต. เฉลิม อนิทร์มณี ภ.จว.เลย สภ.ภหูลวง
ด.ต. เสถยีร ชัยปุริ ภ.จว.เลย สภ.ภหูลวง
ด.ต. วนัยิ้น บุตนัย ภ.จว.เลย สภ.ภหูลวง
ด.ต. เปียว ศรีอนิทร์ ภ.จว.เลย สภ.ภหูลวง
ด.ต. ณฐกร อาจแกว้ ภ.จว.เลย สภ.ภหูลวง
ด.ต. เดชนรินทร์ อทุธบูรณ์ ภ.จว.เลย สภ.ภหูลวง
ด.ต. เมืองกรานต์ มูลตรี ภ.จว.เลย สภ.ภหูลวง
ด.ต. พลธปิ ศรีทองแท้ ภ.จว.เลย สภ.ภหูลวง
ด.ต. สุรศักด์ิ ศรีสวสัด์ิ ภ.จว.เลย สภ.ภหูลวง
ด.ต. จารุกติต์ิ โจะโวะสิงห์ ภ.จว.เลย สภ.ภหูลวง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. พลกฤษณ์ ภขูลิบม่วง ภ.จว.เลย สภ.ภหูลวง
ด.ต. ธนยศ ไพเมือง ภ.จว.เลย สภ.ภหูลวง
ด.ต. ไชโย ขนัชุมพล ภ.จว.เลย สภ.ภหูลวง
ด.ต. ทรงศักด์ิ ภถูาดลาย ภ.จว.เลย สภ.ภหูลวง
ด.ต. นิยม ศรีบุรินทร์ ภ.จว.เลย สภ.ภหูลวง
ด.ต. แมนชัย เศรษฐ์ภกัดี ภ.จว.เลย สภ.ภหูลวง
ด.ต. พรชัย ปริวนัทะโก ภ.จว.เลย สภ.ภหูลวง
ด.ต. ภาคภมูิ รัตนมงคล ภ.จว.เลย สภ.ภหูลวง
จ.ส.ต. ภานุมาตย์ แสนใจวฒิุ ภ.จว.เลย สภ.ภหูลวง
จ.ส.ต. ไพรทูน นามกนัยา ภ.จว.เลย สภ.ภหูลวง
ส.ต.ต. ประทีป ค าสุเรศ ภ.จว.เลย สภ.ภหูลวง
ส.ต.ต. ยทุธนา พรมโคตรค้า ภ.จว.เลย สภ.ภหูลวง
ร.ต.ท.หญิง หชัญา ทองแยม้ ภ.จว.เลย สภ.ภหูลวง
พ.ต.อ. ต่อศักด์ิ อรัณยกานนท์ ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
พ.ต.อ. รังศิษย์ พนิทุวรรณ์ ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
พ.ต.ท. สมบุญพล ค าตา ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
พ.ต.ท. คณพศ ภคูงน้ า ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
พ.ต.ท. ด ารงค์  วงษ์ลืออ านาจ ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
พ.ต.ท. พานิช อานุภาพประเสริฐ ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
พ.ต.ท. คงกระพนั  วงัค ากฤษทรัพย์ ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
พ.ต.ท. พนมศักด์ิ  มีระหงษ์ ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
พ.ต.ท. ยศวจัน์  แกว้สืบธญันิจ ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
พ.ต.ท. จริพงษ์ สิงหสุริยะ ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
พ.ต.ท. อรรถศักด์ิ  ศิริพานิช ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
พ.ต.ท. จกัรี  มาตราคิด ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
พ.ต.ท. วฒิุพงษ์  ภาดี ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
พ.ต.ต. สุรพล ทองเงิน ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
พ.ต.ต. เดชา  โพธาราม ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
พ.ต.ต. วานิช  ภดูวงดาษ ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
พ.ต.ต. ณัฐกมล  ท้าวกลาง ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ร.ต.อ. วนิัย  นครขวาง ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ร.ต.อ. เรืองยศ  ภดูานุ ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ร.ต.อ. สมพงษ์  ดอนอนิทร์ ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ร.ต.อ. ธนาตรี  ศรีลุนช่าง ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ร.ต.อ. ชุมพร  ค าลือ ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ร.ต.อ. สุรวชิย ์ กองตาพริิยะกลุ ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ร.ต.ท. ยิ่งยศ จมูจะนะ ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ร.ต.ท. สมศักด์ิ    ชมพู ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ร.ต.ท. เหมรักษ์  วงษ์เหลา ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ร.ต.ท. เอก  สารเหล่าโพธิ์ ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ณธกร  โสระเสาร์ ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ร.ต.ท. พรชัย  ค าภร์ี ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ร.ต.ท. รัชพล  จ าปาแกว้ ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ร.ต.ท. สุพล   มะลิวลัย์ ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ร.ต.ท. ชวนินทร์  อนิอ าคา ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ร.ต.ท. พลวฒัน์  รสโสดา ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ร.ต.ท. ธวชัชัย ชนะมาร ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ร.ต.ท. สมศักด์ิ   ดลภกัดี ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ร.ต.ท. พทิักษ์ชัย  วรินทรา ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ร.ต.ท. วเิชียร  ใบลี ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ร.ต.ท. เอกศักด์ิ  จนัทร์ออ่น ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ร.ต.ท. ส ารวย  เหล่าบุรี ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ร.ต.ท. ประเสริฐ  เสริฐศรี ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ร.ต.ท. วทิยา  โหแ้พร ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ร.ต.ท. ศักดา  ช่างเหล็ก ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ร.ต.ท. จมุพล  พุม่พฒิุพงศกร ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ร.ต.ท. สิทธโิชติ พลทอง ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ร.ต.ท. สมพร   วารสิทธิ์ ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ร.ต.ท. เกษม  หน้างาม ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ร.ต.ท. สุริยา   นวลสวาท ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ร.ต.ท. ทรงพล  สิงหล้์ า ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ร.ต.ท. จ านง  ไชยน้ าออ้ม ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ร.ต.ท. สนัน่  ธรรมผาลา ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ร.ต.ท. สังเวยีน  ศิริกนัรัตน์ ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ร.ต.ท. ธวชัชัย แสนใจวฒิุ ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ร.ต.ท. นพดล  พมิพม์ุข ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ร.ต.ท. สวาท  พลซา ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ร.ต.ท. วษิณุ  ทองยา ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ร.ต.ท. สุพจน์ โพธิ์สุวรรณ ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ร.ต.ท. ไกรสุรสีห ์ ศรีราชอนิทร์ ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ร.ต.ต. ขรรค์ชัย เศษมา ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ร.ต.ต. ประมวลศักด์ิ ธนะสีลังกลุ ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ร.ต.ต. ปราโมทย ์ จนัทร์เทียบ ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ร.ต.ต. เด่นชาติ    หงษ์แกว้ ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ร.ต.ต. พจนารถ  บรรเทา ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ร.ต.ต. สิงหไ์ทย  ขะพนิิจ ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ร.ต.ต. สุภรักษ์  อรัญสาร ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ร.ต.ต. วลิาส อาจแกว้ ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ร.ต.ต. ใหม่  มะโหรี ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ด.ต. ฐิติเดช ฮดลือชา ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. อทุัย โสมาศรี ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ด.ต. วเิศษ  ผุยมาตย์ ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ด.ต. ไตรรัตน์  โสภารักษ์ ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ด.ต. สุปรีชา  ภคู าตา ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ด.ต. ประเวส  ไชยแสง ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ด.ต. วชิัย   ตุ้ยดา ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ด.ต. ณัฏฐวฒัน์   สะบูแ่กว้ ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ด.ต. สุขครศักด์ิ  กอ้มมะณี ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ด.ต. สุวทิย ์ ภนูาเงิน ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ด.ต. ธรีะพงษ์ ทิพยสุ์โข ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ด.ต. ทศพร  ชาติสมบูรณ์ ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ด.ต. ชาตรี  สุวรรณดี ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ด.ต. บรรเลง ค าต้ือ ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ด.ต. อดุล  พมิศรี ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ด.ต. สมเกยีรติ  ศาลางาม ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ด.ต. ไพฑูรย ์ หมืน่สีพรม ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ด.ต. ธรีะพล  ษรจนัทร์ศรี ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ด.ต. อ าพล  ผุยมาตย์ ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ด.ต. บัญชา   พลขาง ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ด.ต. วหิค  สีหะ ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ด.ต. ศิลธรรม  จนัทราช ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ด.ต. ทิม  วงศ์ป้อง ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ด.ต. ชัชวาลย ์ สร้อยจนัดา ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ด.ต. ค า   ติดตาสี ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ด.ต. เสริมศักด์ิ  ส าราญใจ ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ด.ต. สะดวก  นันทะค าศรี ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ด.ต. เพญ็ชัย  ดีบุรี ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ด.ต. สันธ ์ แกว้ศิริ ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ด.ต. วชิาญ ทนงอาจ ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ด.ต. สุริยนต์    มณีศรี ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ด.ต. สงกรานต์ เนตะเทศ ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ด.ต. ชัยยงยทุธ  ภมูิพระบุ ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ด.ต. ธรรมรัตน์  ด าแดงดี ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ด.ต. กจิเกษม  คุณาชนม์ ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ด.ต. บอย  ชายศรี ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ด.ต. วชัระ  กองค า ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ด.ต. สุรพล  เหง้าพรหมมินทร์ ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ด.ต. ไกรสิทธิ์ วนัหากจิ ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ด.ต. วงศ์ตะวนั สุวรรณศรี ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ด.ต. ด าเนิน  เจริญรัมย์ ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สุทธพิงษ์ พทิักษ์สฤษด์ิ ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ด.ต. ณัฐพล  สุขสวสัด์ิ ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ด.ต. สวาสด์ิ  ค าหารพล ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ด.ต. เพิม่พลู  ปองไป ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ด.ต. อาดิเรก  มาดา ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ด.ต. ทัศวสั   โสกณัทัต ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ด.ต. ชัยวฒัน์  ไชยสิงห์ ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ด.ต. เริงชัย  ชุมพร ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ด.ต. สุรศักด์ิ ไชยค า ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ด.ต. ชัยณรงค์ แกว้บุดดา ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ด.ต. ไพโรจน์  พรหมอนิทร์ ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ด.ต. ณัฐพงษ์  วงษ์ลา ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ด.ต. กติติศักด์ิ อนันต์แพงพุม่ ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ด.ต. อทุร   อนิทร์สุข ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ด.ต. วงัไพร  เกตะวนัดี ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ด.ต. หนิง  ขนัซ้าย ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ด.ต. พรชัย  สุธงษา ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ด.ต. พริมย ์ วนัปรีดา ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ด.ต. จกัรพงษ์  ราชแขง็ ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ด.ต. ศุภณัฐ  เจริญธรรม ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ด.ต. ธงชัย  โคตรบรม ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ด.ต. นิธโิรจน์ เบญจพฒิุพฒัน์ ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ด.ต. มนต์สิทธิ์  ธนบุญญะวงศ์ ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ด.ต. วเิชียร  นามวงศ์ ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ด.ต. ภทัรพล  บุญเทพ ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ด.ต. คณพงษ์  ศรีบุรินทร์ ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ด.ต. ชัยนาตย ์ ชุมแวงวาปี ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ด.ต. ปรีชา  เกณทวี ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ด.ต. เสนีย ์ อทุธตรี ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ด.ต. ฤทธชิัย  จี่พมิาย ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ด.ต. เฉลิมชัย  จนัวมิล ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ด.ต. สกล  ศรีวชัรกลุ ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ด.ต. แหลมทอง  ฝ่ายสัจจา ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ด.ต. ศักด์ิดา  ไชยคิรินทร์ ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ด.ต. สุรเดช  โปรยไธสง ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ด.ต. สุเทพ  จดุศรี ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ด.ต. กระสัต สุปันโน ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ด.ต. พษิณุ  ทิมาชัย ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ด.ต. สุชาติ  ยรีุ ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ด.ต. นพดล   สีระหดั ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ประสาน  พลซา ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ด.ต. สุรสิทธิ์  บุญงาม ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ด.ต. รธวิฐั ธาตุทอง ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ด.ต. นเรศ  พรหมราช ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ด.ต. พรภริมย ์ ลุนพฒุ ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ด.ต. สุภชัย จนัทร์แจม่ ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ด.ต. ประเสริฐ  ค ามา ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ด.ต. หสัดิน พรหมหาราช ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ด.ต. พษิณุ พอ่บุตรดี ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ด.ต. ประภวตั ผิวพงษ์ ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ด.ต. สมหวงั น้อยศิริ ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ด.ต. นฤชัย ดวงชัย ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ด.ต. โป๊ะ มะระวงั ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ด.ต. พงษ์พศิิษฎ์ เจริญแสน ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ด.ต. ธงชัย  พรหมเสนา ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ด.ต. กฤช อนิอภยัพงษ์ ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ด.ต. ศัตรูพา่ย สุจมิงคล ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ด.ต. บุญนาค จงดา ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ด.ต. วชัราชัย ส าเร็จงาน ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ด.ต. สากล เจริญภมูิ ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ด.ต. ประสงค์ สารเงิน ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ด.ต. สุริยนัต์ ทุง่มล ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ด.ต. จริวฒัน์ ป้านภมูิ ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ด.ต. มาโนตย ์ เกตุนาค ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ด.ต. เดวสิ นรสีหา ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ด.ต. สุระศักด์ิ  โสมค า ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ด.ต. พเิชฐ ราชพฒัน์ ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ด.ต. เอกนันต์ ตาสี ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
จ.ส.ต. สนธยา ใจกวา้ง ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
จ.ส.ต. สาโรจน์  แกว้ป้องปก ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
จ.ส.ต. พษิณุ สิทธกิานต์ ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
จ.ส.ต. อทิธพิล  คนใหญ่ ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
จ.ส.ต. ประเสริฐ เชื้อบุญมี ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
จ.ส.ต. อานัส  ศรีแสงเมือง ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
จ.ส.ต. ยอดรักษ์  ศรีบุรินทร์ ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
จ.ส.ต. ภชูิด กมล ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
จ.ส.ต. อนุชา  แสนบุง่ค้อ ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
จ.ส.ต. นิยม อนิทะจร ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
จ.ส.ต. ตระกลูศักด์ิ ไชยแสน ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
จ.ส.ต. ทรงวฒิุ เพชรกอง ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง จ.ส.ต. มานะ เหล่ารอด ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ส.ต.อ. วมิล ดีตนะ ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ส.ต.อ. เจษฏา ขนัทอง ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ส.ต.อ. พศิาล  จนัทะสงเคราะห์ ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ส.ต.อ. เอม็  ไพไทย ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ส.ต.อ. ประดลฤทธิ์ จนิดามุข ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ส.ต.อ. ธเิบต  นิกรสุข ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ส.ต.อ. พงษ์พนัธ ์ จนัทร์ปัญญา ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ส.ต.อ. สามารถ พรมพทุธา ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ส.ต.ต. สุธรีดล แสนนางชน ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ส.ต.ต. ภานุพงศ์  ชมพู ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ส.ต.ต. รุจกิร  พลูรอด ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ส.ต.ต. จกัรพนัธ ์ จนัทนา ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ด.ต.หญิง อารุณี  ฤทธิ์ศักด์ิ ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ด.ต.หญิง พณัณ์ชิตา    ชัชวาลย์ ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ด.ต.หญิง อารีรัตน์  ส านวน ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ด.ต.หญิง กหุลาบ แสนศรีแกว้ ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
ด.ต.หญิง วนิดา โสวรรณ ภ.จว.เลย สภ.เมืองเลย
พ.ต.อ. สุจนิต์ นาวาเรือน ภ.จว.เลย สภ.วงัสะพงุ
พ.ต.ท. ยศพนธ์ วนัทองสังข์ ภ.จว.เลย สภ.วงัสะพงุ
ร.ต.อ. ปรีชา ข าชู ภ.จว.เลย สภ.วงัสะพงุ
ร.ต.อ. ไชยรส ดู่ป้อง ภ.จว.เลย สภ.วงัสะพงุ
ร.ต.อ. สุขมุ ถาวร ภ.จว.เลย สภ.วงัสะพงุ
ร.ต.ท. ก าพล จนัสุราช ภ.จว.เลย สภ.วงัสะพงุ
ร.ต.ท. สุริยนัต์ แสงกนิณะรี ภ.จว.เลย สภ.วงัสะพงุ
ร.ต.ท. เสนาะ วานมนตรี ภ.จว.เลย สภ.วงัสะพงุ
ร.ต.ท. ไพร๊อต นาคครุฑ ภ.จว.เลย สภ.วงัสะพงุ
ร.ต.ท. อนุชา สอาดปรุ ภ.จว.เลย สภ.วงัสะพงุ
ร.ต.ท. สะไกร เทีย่งผดุง ภ.จว.เลย สภ.วงัสะพงุ
ร.ต.ท. อสิเรส อนิทร์ชัยศรี ภ.จว.เลย สภ.วงัสะพงุ
ร.ต.ท. กฤษณะ อดุมเดชาธรรม ภ.จว.เลย สภ.วงัสะพงุ
ร.ต.ท. เกรียงศักด์ิ อุ่นผาง ภ.จว.เลย สภ.วงัสะพงุ
ร.ต.ท. บุญแผน ลีลาพฒัน์ ภ.จว.เลย สภ.วงัสะพงุ
ร.ต.ท. ธติิพงศ์ กลุเทียนประดิษฐ์ ภ.จว.เลย สภ.วงัสะพงุ
ร.ต.ท. สุทด แหวนทองจนัทร์ ภ.จว.เลย สภ.วงัสะพงุ
ร.ต.ท. แพง สอนเวยีง ภ.จว.เลย สภ.วงัสะพงุ
ร.ต.ท. ชาญชัย วรรณโรจน์ ภ.จว.เลย สภ.วงัสะพงุ
ร.ต.ท. บรรหาร บุญทศ ภ.จว.เลย สภ.วงัสะพงุ
ร.ต.ท. วรัิตน์ แสนสอน ภ.จว.เลย สภ.วงัสะพงุ
ร.ต.ท. พรชัย ประพนิ ภ.จว.เลย สภ.วงัสะพงุ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ธนพล ชอบสร้างส้ิน ภ.จว.เลย สภ.วงัสะพงุ
ร.ต.ท. ประเสริฐ บุตรวงศ์ ภ.จว.เลย สภ.วงัสะพงุ
ร.ต.ท. บัญฑิต ใจสวา่ง ภ.จว.เลย สภ.วงัสะพงุ
ร.ต.ท. จริทีปต์  ดวงทิม ภ.จว.เลย สภ.วงัสะพงุ
ร.ต.ท. พชิัย ทองค า ภ.จว.เลย สภ.วงัสะพงุ
ร.ต.ท. วมิล แกว้อาสา ภ.จว.เลย สภ.วงัสะพงุ
ร.ต.ท. อสิรพงศ์ วงษา ภ.จว.เลย สภ.วงัสะพงุ
ร.ต.ต. สุนทร สาทไทย ภ.จว.เลย สภ.วงัสะพงุ
ร.ต.ต. เกยีรติชัย มอญขนัธ์ ภ.จว.เลย สภ.วงัสะพงุ
ร.ต.ต. สุรัตน์ สารีแกว้ ภ.จว.เลย สภ.วงัสะพงุ
ร.ต.ต. สมชาย ศรีสวา่ง ภ.จว.เลย สภ.วงัสะพงุ
ร.ต.ต. นฤดล สุวรรณสนธิ์ ภ.จว.เลย สภ.วงัสะพงุ
ร.ต.ต. กติติศักด์ิ พลซา ภ.จว.เลย สภ.วงัสะพงุ
ร.ต.ต. สวสัด์ิ สุปันโน ภ.จว.เลย สภ.วงัสะพงุ
ร.ต.ต. เดโช ป้องศิริ ภ.จว.เลย สภ.วงัสะพงุ
ร.ต.ต. เตียน จตุโน ภ.จว.เลย สภ.วงัสะพงุ
ร.ต.ต. สาคร บุตรจนัทร์ ภ.จว.เลย สภ.วงัสะพงุ
ร.ต.ต. สวา่ง รองเมือง ภ.จว.เลย สภ.วงัสะพงุ
ร.ต.ต. วสันต์ พรมศรี ภ.จว.เลย สภ.วงัสะพงุ
ด.ต. สุระ จรภกัดี ภ.จว.เลย สภ.วงัสะพงุ
ด.ต. เดชา ไตรรงค์พทิักษ์ ภ.จว.เลย สภ.วงัสะพงุ
ด.ต. ชาญชิต จงภกัดี ภ.จว.เลย สภ.วงัสะพงุ
ด.ต. วราพงษ์ เพชรล้ า ภ.จว.เลย สภ.วงัสะพงุ
ด.ต. รังสิทธิ์ น้อยดี ภ.จว.เลย สภ.วงัสะพงุ
ด.ต. มงคล ปัจจยัโคถา ภ.จว.เลย สภ.วงัสะพงุ
ด.ต. นพดล จนิตนานนท์ ภ.จว.เลย สภ.วงัสะพงุ
ด.ต. ศิริศักด์ิ จนัทะพนั ภ.จว.เลย สภ.วงัสะพงุ
ด.ต. มาโนช แสนพรมมา ภ.จว.เลย สภ.วงัสะพงุ
ด.ต. เฉลิม เสริฐกวี ภ.จว.เลย สภ.วงัสะพงุ
ด.ต. ธรีวฒัน์ จนัทะวงษ์ ภ.จว.เลย สภ.วงัสะพงุ
ด.ต. พมิล อนิทร์เพช็ร ภ.จว.เลย สภ.วงัสะพงุ
ด.ต. มงคล บัวงาม ภ.จว.เลย สภ.วงัสะพงุ
ด.ต. อทุัย ภหูวัดอน ภ.จว.เลย สภ.วงัสะพงุ
ด.ต. อนุรุทธิ์ ชนะพาล ภ.จว.เลย สภ.วงัสะพงุ
ด.ต. ชาญชัย ดงพระกจิ ภ.จว.เลย สภ.วงัสะพงุ
ด.ต. จรัล สิมมาสุด ภ.จว.เลย สภ.วงัสะพงุ
ด.ต. ทรรศพงษ์ กา๋วงศ์ ภ.จว.เลย สภ.วงัสะพงุ
ด.ต. บุญโฮม จนัโม้ ภ.จว.เลย สภ.วงัสะพงุ
ด.ต. สกาย ปันทะมา ภ.จว.เลย สภ.วงัสะพงุ
ด.ต. วรีะศักด์ิ ทาสาลี ภ.จว.เลย สภ.วงัสะพงุ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ส าเนียง จตุโน ภ.จว.เลย สภ.วงัสะพงุ
ด.ต. จกัรพงศ์ เมืองฮามพนัธ์ ภ.จว.เลย สภ.วงัสะพงุ
ด.ต. สุวทิย์ เจริญวยั ภ.จว.เลย สภ.วงัสะพงุ
ด.ต. สุริยน นามสีฐาน ภ.จว.เลย สภ.วงัสะพงุ
ด.ต. มงคล งามเสน่ห์ ภ.จว.เลย สภ.วงัสะพงุ
ด.ต. ภานุภณ สิงมะหาพรม ภ.จว.เลย สภ.วงัสะพงุ
ด.ต. ส าเนียง สุวรรณศรี ภ.จว.เลย สภ.วงัสะพงุ
ด.ต. บุญญฤทธิ์ หตุาไชย ภ.จว.เลย สภ.วงัสะพงุ
ด.ต. ชาญยทุธ ศรีทรงเมือง ภ.จว.เลย สภ.วงัสะพงุ
ด.ต. ธานี สินค้า ภ.จว.เลย สภ.วงัสะพงุ
ด.ต. สงกรานต์ กองปราณีสกลุ ภ.จว.เลย สภ.วงัสะพงุ
ด.ต. โกวทิย์ แถลงกณัฑ์ ภ.จว.เลย สภ.วงัสะพงุ
ด.ต. สาคร สุขวรรณ ภ.จว.เลย สภ.วงัสะพงุ
ด.ต. สุทิน ค าภากมุ ภ.จว.เลย สภ.วงัสะพงุ
ด.ต. ไชยา กดัติยะ ภ.จว.เลย สภ.วงัสะพงุ
ด.ต. ปภาวนิ พมิสอน ภ.จว.เลย สภ.วงัสะพงุ
ด.ต. ธนนท์ น้อยวนั ภ.จว.เลย สภ.วงัสะพงุ
ด.ต. ศรศักด์ิ อทุธกงั ภ.จว.เลย สภ.วงัสะพงุ
ด.ต. สุระชาติ อนุสรณ์ประดิษฐ์ ภ.จว.เลย สภ.วงัสะพงุ
ด.ต. จกัรพล กติติกมลพนัธ์ ภ.จว.เลย สภ.วงัสะพงุ
ด.ต. เพลิน พลค ามาตย์ ภ.จว.เลย สภ.วงัสะพงุ
ด.ต. ไกรลาศ เจนสกลุภกัดี ภ.จว.เลย สภ.วงัสะพงุ
ด.ต. สุระชาติ กระฉอดนอก ภ.จว.เลย สภ.วงัสะพงุ
ด.ต. จรัญ ปลัดนู ภ.จว.เลย สภ.วงัสะพงุ
ด.ต. พสิาร สุปัญญา ภ.จว.เลย สภ.วงัสะพงุ
ด.ต. วเิชียร ค านุชิต ภ.จว.เลย สภ.วงัสะพงุ
จ.ส.ต. วโิรจน์ กงภธูร ภ.จว.เลย สภ.วงัสะพงุ
จ.ส.ต. ยอดชาย กดัติยะ ภ.จว.เลย สภ.วงัสะพงุ
ส.ต.อ. ธนวฒิุ บ ารุง ภ.จว.เลย สภ.วงัสะพงุ
ส.ต.อ. ธนกร สิงหเ์งา ภ.จว.เลย สภ.วงัสะพงุ
ส.ต.อ. ณัฐพล นามวงษ์ ภ.จว.เลย สภ.วงัสะพงุ
ส.ต.อ. ธงชัย ประเสริฐ ภ.จว.เลย สภ.วงัสะพงุ
ส.ต.ต. จกัรพนัธ์ หมายมัน่ ภ.จว.เลย สภ.วงัสะพงุ
ด.ต.หญิง มะลิ มีสวสัด์ิ ภ.จว.เลย สภ.วงัสะพงุ
ด.ต.หญิง พรนภา ภหูวัดอน ภ.จว.เลย สภ.วงัสะพงุ
ด.ต.หญิง บุญรัศมี พแิปลง ภ.จว.เลย สภ.วงัสะพงุ
ด.ต.หญิง ฉมามาศ พรหมมาศ ภ.จว.เลย สภ.วงัสะพงุ
ด.ต.หญิง มยรีุ ศรีมาธร ภ.จว.เลย สภ.วงัสะพงุ
ร.ต.ท.หญิง จติติมา ธนพงศากร ภ.จว.เลย สภ.วงัสะพงุ
พ.ต.ต. ทองยทุธ    หงษ์ภมูี ภ.จว.เลย สภ.หนองหญ้าปล้อง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. กฤต       ชัยนรินทร์ ภ.จว.เลย สภ.หนองหญ้าปล้อง
ด.ต. สุกจิ      ภกัดีสาร ภ.จว.เลย สภ.หนองหญ้าปล้อง
ด.ต. ธรีะพงษ์ เติมวงศ์ ภ.จว.เลย สภ.หนองหญ้าปล้อง
ส.ต.อ. นิวฒัน์   สวสัด์ิรัตน์ ภ.จว.เลย สภ.หนองหญ้าปล้อง
ส.ต.อ. พรีะยทุธ   นาแพง ภ.จว.เลย สภ.หนองหญ้าปล้อง
ด.ต.  ปริญญา    ชมภพูาน ภ.จว.เลย สภ.หนองหญ้าปล้อง
ด.ต. รักชาติ      ทัพซ้าย ภ.จว.เลย สภ.หนองหญ้าปล้อง
ด.ต.  ยทุธพงษ์   พมิเขตร์ ภ.จว.เลย สภ.หนองหญ้าปล้อง
พ.ต.ท. เสย    เสนามา ภ.จว.เลย สภ.หนองหญ้าปล้อง
พ.ต.ท. พรีพฒัน์    โกษา ภ.จว.เลย สภ.หนองหญ้าปล้อง
พ.ต.อ. สุกจิ    อว่มวงษ์ ภ.จว.เลย สภ.หนองหญ้าปล้อง
ร.ต.ต.   เกยีรติศักด์ิ       สงกา ภ.จว.เลย สภ.หนองหญ้าปล้อง
ร.ต.ต.หญิง  วไิลพร    มะพนัธุ์ ภ.จว.เลย สภ.หนองหญ้าปล้อง
ร.ต.ท. รุ่งทิพย ์   แสนบุราญ ภ.จว.เลย สภ.หนองหญ้าปล้อง
ร.ต.ท.  จติกร    สิงหน์้อย ภ.จว.เลย สภ.หนองหญ้าปล้อง
ร.ต.ท.  จกัรพล    คนเพยีร ภ.จว.เลย สภ.หนองหญ้าปล้อง
ร.ต.ท.  วทิูรย ์ วรรณไชย ภ.จว.เลย สภ.หนองหญ้าปล้อง
ร.ต.ท.   สุวฒัน์       สุชาดา ภ.จว.เลย สภ.หนองหญ้าปล้อง
ร.ต.อ. ศิริวฒัน์ สุรทิพย์ ภ.จว.เลย สภ.หนองหญ้าปล้อง
ร.ต.อ.  ไพจติร    เวยีงสมุทร ภ.จว.เลย สภ.หนองหญ้าปล้อง
ส.ต.ต. ชญากร    โกศล ภ.จว.เลย สภ.หนองหญ้าปล้อง
พ.ต.อ. สมชาย พมิพช์ู ภ.จว.เลย สภ.หนองหนิ
พ.ต.ท. วโิรจน์ ตระกลูวงศ์ ภ.จว.เลย สภ.หนองหนิ
พ.ต.ท. สมศักด์ิ โกศล ภ.จว.เลย สภ.หนองหนิ
พ.ต.ท. สมบูรณ์ สวสัดี ภ.จว.เลย สภ.หนองหนิ
พ.ต.ท. เสน่ห์ รักวาด ภ.จว.เลย สภ.หนองหนิ
พ.ต.ต. ทองสา ร่องชาติ ภ.จว.เลย สภ.หนองหนิ
พ.ต.ต. ยศพล พรเติม ภ.จว.เลย สภ.หนองหนิ
พ.ต.ต. ชาติ บุญไล ภ.จว.เลย สภ.หนองหนิ
ร.ต.อ. สุรพงค์ เนติธรรมนาถ ภ.จว.เลย สภ.หนองหนิ
ร.ต.ท. ชาญชัย ตุ้มขนัธ์ ภ.จว.เลย สภ.หนองหนิ
ร.ต.ท. บูรณ์พภิพ บุญไพโรจน์ ภ.จว.เลย สภ.หนองหนิ
ร.ต.ท. คะนองเดช ขตัติสอน ภ.จว.เลย สภ.หนองหนิ
ร.ต.ท. ปราศาสตร์ เทาดี ภ.จว.เลย สภ.หนองหนิ
ร.ต.ต. ธวชัชัย ดวงจ าปา ภ.จว.เลย สภ.หนองหนิ
ร.ต.ต. ชาญชัย สุวรรณทร ภ.จว.เลย สภ.หนองหนิ
ร.ต.ต. ชลธารา หลอดอาษา ภ.จว.เลย สภ.หนองหนิ
ร.ต.ต. ภทัรกร ทะนงค์ ภ.จว.เลย สภ.หนองหนิ
ร.ต.ต. สุวทิย์ นัดทะยาย ภ.จว.เลย สภ.หนองหนิ
ร.ต.ต. ประสิทธิ์ นวลตาล ภ.จว.เลย สภ.หนองหนิ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. ประยนัต์ โสมค า ภ.จว.เลย สภ.หนองหนิ
ร.ต.ต. สุระชัย ธนะสูตร ภ.จว.เลย สภ.หนองหนิ
ร.ต.ต. ส ารวย ศิริพนัธะ ภ.จว.เลย สภ.หนองหนิ
ร.ต.ต. สุบิน เจริญศรี ภ.จว.เลย สภ.หนองหนิ
ร.ต.ต. ปรีชา บุตะเขยีว ภ.จว.เลย สภ.หนองหนิ
ด.ต. พทิักษ์ โกศล ภ.จว.เลย สภ.หนองหนิ
ด.ต. มงคล พทุธา ภ.จว.เลย สภ.หนองหนิ
ด.ต. วราวธุ สุนีย์ ภ.จว.เลย สภ.หนองหนิ
ด.ต. วภิษูิต ศรีหาภธูร ภ.จว.เลย สภ.หนองหนิ
ด.ต. ธรีะพงษ์ คนอาจ ภ.จว.เลย สภ.หนองหนิ
ด.ต. ยอดชาย ภกัมี ภ.จว.เลย สภ.หนองหนิ
ด.ต. วรพงษ์ บัวระภา ภ.จว.เลย สภ.หนองหนิ
ด.ต. สมพร โคตรมงคุณ ภ.จว.เลย สภ.หนองหนิ
ด.ต. อาทิตย์ พลบูรณ์ ภ.จว.เลย สภ.หนองหนิ
ด.ต. ศราวธุ ฮดฤาชา ภ.จว.เลย สภ.หนองหนิ
ด.ต. บุญโฮม อาจแกว้ ภ.จว.เลย สภ.หนองหนิ
ด.ต. สมศักด์ิ ปัจฉมิมา ภ.จว.เลย สภ.หนองหนิ
ด.ต. สิทธชิัย นามมณี ภ.จว.เลย สภ.หนองหนิ
ด.ต. เสวยีน ร่องจติ ภ.จว.เลย สภ.หนองหนิ
ด.ต. ชัยสิทธิ์ ทองวเิศษ ภ.จว.เลย สภ.หนองหนิ
ด.ต. ภชุพงษ์ นครธรรม ภ.จว.เลย สภ.หนองหนิ
ด.ต. ปรีดา พรมภกัดี ภ.จว.เลย สภ.หนองหนิ
ด.ต. วโิรจน์ มุทุกณัฑ์ ภ.จว.เลย สภ.หนองหนิ
ด.ต. ธานินทร์ หล้าออ่น ภ.จว.เลย สภ.หนองหนิ
ด.ต. ภกรณ์ ไชยชิน ภ.จว.เลย สภ.หนองหนิ
ด.ต. ชัยรัชต์ กนัไชย ภ.จว.เลย สภ.หนองหนิ
ด.ต. ไพจติร ไชยตาแสง ภ.จว.เลย สภ.หนองหนิ
ด.ต. อ านวย ช่างพะเนา ภ.จว.เลย สภ.หนองหนิ
จ.ส.ต. สิทธพิงษ์ แกว้เหล่ายงู ภ.จว.เลย สภ.หนองหนิ
จ.ส.ต. บรรเลง เกษทองมา ภ.จว.เลย สภ.หนองหนิ
จ.ส.ต. องอาจ วงศ์สามารถ ภ.จว.เลย สภ.หนองหนิ
ส.ต.อ. สุระเดช ขนัทา ภ.จว.เลย สภ.หนองหนิ
ส.ต.ต. ปฐมพงศ์ ผาบคีรี ภ.จว.เลย สภ.หนองหนิ
ส.ต.ต. อดิศร วงษ์พนม ภ.จว.เลย สภ.หนองหนิ
ด.ต. พทิยา บัวระภา ภ.จว.เลย สภ.หนองหนิ
ด.ต.หญิง วรรณภา แกว้เหล่ายงู ภ.จว.เลย สภ.หนองหนิ
พ.ต.อ. สวสัด์ิ เตียวรัิตน์ ภ.จว.เลย สภ.เอราวณั
พ.ต.ท. ปัฐพงษ์ สิงหเ์ถื่อน ภ.จว.เลย สภ.เอราวณั
พ.ต.ท. ชัยพล ค านอก ภ.จว.เลย สภ.เอราวณั
พ.ต.ท. สมนึก เหล่าจนัดา ภ.จว.เลย สภ.เอราวณั



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. จ าเนียร ไชยวาส ภ.จว.เลย สภ.เอราวณั
พ.ต.ท. ณัฐพงษ์ ทัศนียานนท์ ภ.จว.เลย สภ.เอราวณั
พ.ต.ท. ศักด์ิสิทธิ์ เปรมบ ารุง ภ.จว.เลย สภ.เอราวณั
พ.ต.ต. สุรพล ทองสุขแกง้ ภ.จว.เลย สภ.เอราวณั
ร.ต.อ. สุรพล ดลประสิทธิ์ ภ.จว.เลย สภ.เอราวณั
ร.ต.อ. สุบัน โยทุม ภ.จว.เลย สภ.เอราวณั
ร.ต.ท. สมัย ปิน่เจริญ ภ.จว.เลย สภ.เอราวณั
ร.ต.ท. สุวทิย์ พลซา ภ.จว.เลย สภ.เอราวณั
ร.ต.ท. มาณพ สะดาแนน ภ.จว.เลย สภ.เอราวณั
ร.ต.ท. ณัชพล เหล่าลาภะ ภ.จว.เลย สภ.เอราวณั
ร.ต.ท. พเิชษฐ์ แกว้หยอ่ง ภ.จว.เลย สภ.เอราวณั
ร.ต.ท. ธงชัย ภทูองจนัทร์ ภ.จว.เลย สภ.เอราวณั
ร.ต.ท. จกัรชัย เพช็รกอง ภ.จว.เลย สภ.เอราวณั
ร.ต.ท. ธนวชั อนิทร์แขน ภ.จว.เลย สภ.เอราวณั
ร.ต.ท. ศุภชัย โสดามา ภ.จว.เลย สภ.เอราวณั
ร.ต.ท. เนรมิต บุตรศรี ภ.จว.เลย สภ.เอราวณั
ร.ต.ต. ศักด์ินิรันดร์ ยนับัวบาน ภ.จว.เลย สภ.เอราวณั
ร.ต.ต. สุพฒัน์ สิงหบ์ุญมา ภ.จว.เลย สภ.เอราวณั
ร.ต.ต. ชูวทิย์ ถาวะโร ภ.จว.เลย สภ.เอราวณั
ร.ต.ต. สุวฒัน์ ผิวแดง ภ.จว.เลย สภ.เอราวณั
ร.ต.ต. ทองเล่ือน ทบภกัด์ิ ภ.จว.เลย สภ.เอราวณั
ร.ต.ต. ภชิัย ชัยภมูิ ภ.จว.เลย สภ.เอราวณั
ด.ต. สมเกยีรติ รัตนเวฬุ ภ.จว.เลย สภ.เอราวณั
ด.ต. เพชร เหล่าชัย ภ.จว.เลย สภ.เอราวณั
ด.ต. ธนพล หอมนาน ภ.จว.เลย สภ.เอราวณั
ด.ต. วฒันา สัจจเขต ภ.จว.เลย สภ.เอราวณั
ด.ต. ว ิ สนธมิูล ภ.จว.เลย สภ.เอราวณั
ด.ต. พนัพลัง ประชาโชติ ภ.จว.เลย สภ.เอราวณั
ด.ต. จ าเริญ อ าคา ภ.จว.เลย สภ.เอราวณั
ด.ต. เชาวลิต ทองชื่น ภ.จว.เลย สภ.เอราวณั
ด.ต. ระวทิย์ ศรีเมือง ภ.จว.เลย สภ.เอราวณั
ด.ต. บุญมี แสนสี ภ.จว.เลย สภ.เอราวณั
ด.ต. บุญรัตน์ พลที ภ.จว.เลย สภ.เอราวณั
ด.ต. สมบูรณ์ โคพล ภ.จว.เลย สภ.เอราวณั
ด.ต. จรณินทร์ ธนสิริพาณิชย์ ภ.จว.เลย สภ.เอราวณั
ด.ต. ชลิต         ศรีษะสมุทร ภ.จว.เลย สภ.เอราวณั
ด.ต. รังสรรค์ ศรีบุญ ภ.จว.เลย สภ.เอราวณั
ด.ต. ไพทูรย์ ดวงลาปา ภ.จว.เลย สภ.เอราวณั
ด.ต. ประกาย  สิทธสิาร ภ.จว.เลย สภ.เอราวณั
ด.ต. จฬุา บ ารุงส าราญ ภ.จว.เลย สภ.เอราวณั



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. วชิระ ชิณวงศ์ ภ.จว.เลย สภ.เอราวณั
ด.ต. ครรชิต โคตรชนะ ภ.จว.เลย สภ.เอราวณั
ด.ต. สุปาการ แกน่โพธิ์ ภ.จว.เลย สภ.เอราวณั
ด.ต. ชัยรัตน์  แสนโคตร ภ.จว.เลย สภ.เอราวณั
จ.ส.ต. อ าพล คุณศรีสอน ภ.จว.เลย สภ.เอราวณั
จ.ส.ต. สีหนาท ตาควนั ภ.จว.เลย สภ.เอราวณั
ส.ต.ท. สามารถ มงคลแสน ภ.จว.เลย สภ.เอราวณั
ส.ต.ต. กอบชัย เปร่ืองธรรมกลุ ภ.จว.เลย สภ.เอราวณั
ส.ต.ต. วรวฒิุ ราชารี ภ.จว.เลย สภ.เอราวณั
ร.ต.อ.  ธรีเดช  รีบเร่งรัมย์ ภ.จว.สกลนคร  สภ.โคกสี
ร.ต.ท. อคัรพงษ์ เทเวลา ภ.จว.สกลนคร  สภ.โคกสี
ร.ต.ท. ประนอม มะลาหอม ภ.จว.สกลนคร  สภ.โคกสี
ร.ต.ท.  ชิณราช  ภารมงคล ภ.จว.สกลนคร  สภ.โคกสี
ร.ต.ท.  สมศักด์ิ    ศรีแดน ภ.จว.สกลนคร  สภ.โคกสี
ร.ต.ต.  เกยีรติชัย  ศรีเมือง ภ.จว.สกลนคร  สภ.โคกสี
ด.ต. สง่า  ยะโสราษฎร์ ภ.จว.สกลนคร  สภ.โคกสี
ด.ต. คุณวรรษ อสุ่าห์ ภ.จว.สกลนคร  สภ.โคกสี
ด.ต.  อศิรา  ยะโสราษฎร์ ภ.จว.สกลนคร  สภ.โคกสี
 ด.ต. ปรเมศวร์  อนิธสิาร ภ.จว.สกลนคร  สภ.โคกสี
 พ.ต.ท.  อภชิาต  มัฆนาโส ภ.จว.สกลนคร  สภ.โคกสี
 พ.ต.ท.  ชุมพร  พรมอนิทร์ ภ.จว.สกลนคร  สภ.โคกสี
 ร.ต.ท.   สมาน  เนียมจนัทร์หอม ภ.จว.สกลนคร  สภ.โคกสี
 ร.ต.ท.   เพชร์แท้ บัวส่อง ภ.จว.สกลนคร  สภ.โคกสี
 ร.ต.ท.  ภมูิภกัดี  ภกัดีวฒิุ ภ.จว.สกลนคร  สภ.โคกสี
 ร.ต.ท.  ชัชวาล  ศรีจนัทร์ ภ.จว.สกลนคร  สภ.โคกสี
 ร.ต.ท.  พนูศักด์ิ  แสนภวูา ภ.จว.สกลนคร  สภ.โคกสี
 ร.ต.ท. ชัยยา โคตรหนองปิง ภ.จว.สกลนคร  สภ.โคกสี
 ร.ต.ท.  สถาพร  ไตรทิพย์ ภ.จว.สกลนคร  สภ.โคกสี
 ร.ต.ท. ชวลิต แสงโพธิ์ ภ.จว.สกลนคร  สภ.โคกสี
พ.ต.อ. รชตะ ศรีวณิช ภ.จว.สกลนคร  สภ.เจริญศิลป์
พ.ต.ต. นิรันดร์ พทุธวงศ์ ภ.จว.สกลนคร  สภ.เจริญศิลป์
ร.ต.ต. รังสรรค์ สุริยไชย ภ.จว.สกลนคร  สภ.เจริญศิลป์
ร.ต.ต. พทิยาคม แสนเภา ภ.จว.สกลนคร  สภ.เจริญศิลป์
ร.ต.ต. ด ารง ปาลสาร ภ.จว.สกลนคร  สภ.เจริญศิลป์
ร.ต.ต. ทองค า คมเฉยีบ ภ.จว.สกลนคร  สภ.เจริญศิลป์
ร.ต.ต. ปริญญา อปุครราช ภ.จว.สกลนคร  สภ.เจริญศิลป์
ร.ต.ต. บุญทัน ชัยพเิดช ภ.จว.สกลนคร  สภ.เจริญศิลป์
ร.ต.ต. พชิัย ละศรีจนัทร์ ภ.จว.สกลนคร  สภ.เจริญศิลป์
ร.ต.ต. มณี ยอดจนัทร์ ภ.จว.สกลนคร  สภ.เจริญศิลป์
ด.ต. สมเดช ทองท ามา ภ.จว.สกลนคร  สภ.เจริญศิลป์



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สิงหนาท คะองักุ ภ.จว.สกลนคร  สภ.เจริญศิลป์
ด.ต. สนิท แซงแสวง ภ.จว.สกลนคร  สภ.เจริญศิลป์
ด.ต. อนันต์ ศิริมาตร ภ.จว.สกลนคร  สภ.เจริญศิลป์
ด.ต. ณัฐพงศ์ ศุภรรัตน์ ภ.จว.สกลนคร  สภ.เจริญศิลป์
ด.ต. ณรงค์ ผุยมนตรี ภ.จว.สกลนคร  สภ.เจริญศิลป์
ด.ต. สุรัตน์ พมิโคตร ภ.จว.สกลนคร  สภ.เจริญศิลป์
ด.ต. ไมตรี แสนสวาท ภ.จว.สกลนคร  สภ.เจริญศิลป์
ด.ต. คงเดช สีสานอก ภ.จว.สกลนคร  สภ.เจริญศิลป์
ด.ต. วเิชียร ไชยจนัทา ภ.จว.สกลนคร  สภ.เจริญศิลป์
ด.ต. กติติภพ ชิโนชัย ภ.จว.สกลนคร  สภ.เจริญศิลป์
ด.ต. ประเวช ผิวยะเมือง ภ.จว.สกลนคร  สภ.เจริญศิลป์
ด.ต. ชัลญา กาญจนาภา ภ.จว.สกลนคร  สภ.เจริญศิลป์
ด.ต. วเิชียร ชูแกว้ ภ.จว.สกลนคร  สภ.เจริญศิลป์
ด.ต. ประพนธ์ วรีะบุรุษ ภ.จว.สกลนคร  สภ.เจริญศิลป์
ด.ต. กฤษณะ วเิศษลา ภ.จว.สกลนคร  สภ.เจริญศิลป์
ด.ต. ทวี งอกงาม ภ.จว.สกลนคร  สภ.เจริญศิลป์
ด.ต. ศราวธุ ดุงศรีแกว้ ภ.จว.สกลนคร  สภ.เจริญศิลป์
ด.ต. ประยรู พแุพง ภ.จว.สกลนคร  สภ.เจริญศิลป์
จ.ส.ต. ภทากรช์ เร่ิมรักษ์ ภ.จว.สกลนคร  สภ.เจริญศิลป์
พ.ต.ท. อภรัิกษ์     ผ่องวไิล ภ.จว.สกลนคร  สภ.วานรนิวาส
พ.ต.ท. ประทีป กลุแกว้ ภ.จว.สกลนคร  สภ.วานรนิวาส
พ.ต.ท. สมพงษ์  ขนัติยู ภ.จว.สกลนคร  สภ.วานรนิวาส
ด.ต. นพดล            พณิพมิาย ภ.จว.สกลนคร  สภ.วานรนิวาส
ด.ต. ทฤษฎ ี           บุญเลิศ ภ.จว.สกลนคร  สภ.วานรนิวาส
จ.ส.ต. กล้า             แสงสุวรรณ ภ.จว.สกลนคร  สภ.วานรนิวาส
ด.ต. วเิชียร             กองจนัทร์ ภ.จว.สกลนคร  สภ.วานรนิวาส
ด.ต. เดชาวธุ            นาชัยเวยีง ภ.จว.สกลนคร  สภ.วานรนิวาส
ด.ต. วชิิต              จ าปาวงค์ ภ.จว.สกลนคร  สภ.วานรนิวาส
ด.ต. ค าเป๊ก          ส าเภาทอง ภ.จว.สกลนคร  สภ.วานรนิวาส
ด.ต. วไิชย             สุขานนท์ ภ.จว.สกลนคร  สภ.วานรนิวาส
ด.ต. บุญส่ง            อารีรักษ์ ภ.จว.สกลนคร  สภ.วานรนิวาส
ด.ต. ศุภวฒัน์         แสนสวาท ภ.จว.สกลนคร  สภ.วานรนิวาส
ด.ต.หญิง ปาลิตา ศรีพลู ภ.จว.สกลนคร  สภ.วานรนิวาส
ร.ต.ต. พรสวรรค์        พลซ่ือ ภ.จว.สกลนคร  สภ.วานรนิวาส
ร.ต.ท. กล้า              พรมเสน ภ.จว.สกลนคร  สภ.วานรนิวาส
ร.ต.ท. พมิพา กจิเชื้อ ภ.จว.สกลนคร  สภ.วานรนิวาส
ร.ต.ท. ทวรัีตน์ จางวาง ภ.จว.สกลนคร  สภ.วานรนิวาส
ร.ต.ท. สุระ บุญแสง ภ.จว.สกลนคร  สภ.วานรนิวาส
ร.ต.ท. เปรม            เตรียมตัว ภ.จว.สกลนคร  สภ.วานรนิวาส
ร.ต.ท. ยงยทุธ สุพรมพทิักษ์ ภ.จว.สกลนคร  สภ.วานรนิวาส



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.อ. รุ่งวทิยา บุญวเิศษ ภ.จว.สกลนคร  สภ.วานรนิวาส
ส.ต.ต. กฤษดา         ขานพล ภ.จว.สกลนคร  สภ.วานรนิวาส
ร.ต.ท. จอมชัย ออ่นพฤกษ์ภมูิ ภ.จว.สกลนคร กก.สส.
ด.ต. อนุวฒัน์ ศรีพยอม ภ.จว.สกลนคร กก.สส.
ด.ต. นิยม ดงบัง ภ.จว.สกลนคร กก.สส.
ด.ต. อทุัย จนัทรเสนา ภ.จว.สกลนคร กก.สส.
ร.ต.ท. เชวงศักด์ิ วงศ์แสน ภ.จว.สกลนคร กก.สส.ภ.จว.สน.(ช่วย สภ.พงัโคน)
พ.ต.อ. พพิฒัน์ มนาปี ภ.จว.สกลนคร กก.สืบสวน
พ.ต.ท. กฤศกร เชื้อสิงห์ ภ.จว.สกลนคร กก.สืบสวน
พ.ต.ท. สมคิด ผาณิบุศย์ ภ.จว.สกลนคร กก.สืบสวน
พ.ต.ท. ปฏพิทัธ์ คงวฒันานันทน์ ภ.จว.สกลนคร กก.สืบสวน
พ.ต.ท. ณัฎฐชัย สิริศรีจนัทร์ ภ.จว.สกลนคร กก.สืบสวน
ร.ต.ท. เสถยีร ภมูิพรม ภ.จว.สกลนคร กก.สืบสวน
ร.ต.ท. ศักด์ิ แน่นอดุร ภ.จว.สกลนคร กก.สืบสวน
ร.ต.ท. ภชุงค์ ด าเนิน ภ.จว.สกลนคร กก.สืบสวน
ร.ต.ท. ศุภกร ดงอนนท์ ภ.จว.สกลนคร กก.สืบสวน
ร.ต.ท. สมควร กลุสุวรรณ์ ภ.จว.สกลนคร กก.สืบสวน
ร.ต.ท. รชต งอยกดุจกิ ภ.จว.สกลนคร กก.สืบสวน
ร.ต.ท. สง่า มณีสวาท ภ.จว.สกลนคร กก.สืบสวน
ร.ต.ท. ณัฐดนัย เชื้อกลุ ภ.จว.สกลนคร กก.สืบสวน
ร.ต.ท. ปัญญา รัตนเพชร ภ.จว.สกลนคร กก.สืบสวน
ร.ต.ท. สถาพร เหง้าน้อย ภ.จว.สกลนคร กก.สืบสวน
ร.ต.ต. ธวชัชัย ศรีสุธรรม ภ.จว.สกลนคร กก.สืบสวน
ร.ต.ต. ธวชัชัย ทับธานี ภ.จว.สกลนคร กก.สืบสวน
ร.ต.ต. ประกวด กล้ัวจ านงค์ ภ.จว.สกลนคร กก.สืบสวน
ร.ต.ต. อดุม เสนาไชย ภ.จว.สกลนคร กก.สืบสวน
ร.ต.ต. ชัยศักด์ิ ฝ่ายเทศ ภ.จว.สกลนคร กก.สืบสวน
ด.ต. ศักดา ใหม่คามิ ภ.จว.สกลนคร กก.สืบสวน
ด.ต. พมิล แคลนคอง ภ.จว.สกลนคร กก.สืบสวน
ด.ต. อดิศักด์ิ อคัพนิ ภ.จว.สกลนคร กก.สืบสวน
ด.ต. ชัยณรงค์ นามมัน่ ภ.จว.สกลนคร กก.สืบสวน
ด.ต. คมสันต์ ค าสีลา ภ.จว.สกลนคร กก.สืบสวน
ด.ต. วนิัย สมจติร ภ.จว.สกลนคร กก.สืบสวน
ด.ต. ประดิษฐ์ พรหมศรี ภ.จว.สกลนคร กก.สืบสวน
ด.ต. อาทิตย์ ธรรมธรุะ ภ.จว.สกลนคร กก.สืบสวน
ด.ต. ยรรยงค์ แกว้ศรีไตรย์ ภ.จว.สกลนคร กก.สืบสวน
ด.ต. กานต์ ภาวงศ์ ภ.จว.สกลนคร กก.สืบสวน
ด.ต. ดิน บุตรสานาม ภ.จว.สกลนคร กก.สืบสวน
ด.ต. สุทัศน์ ลาจนัทร์ ภ.จว.สกลนคร กก.สืบสวน
ด.ต. สุริยา บลลา ภ.จว.สกลนคร กก.สืบสวน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ชุมพล ปาระพมิพ์ ภ.จว.สกลนคร กก.สืบสวน
ด.ต. สิทธกิลุ กาติวงค์ ภ.จว.สกลนคร กก.สืบสวน
ด.ต. มงคล เอี่ยมเวยีง ภ.จว.สกลนคร กก.สืบสวน
ด.ต. อนุวฒัน์ ศรีพยอม ภ.จว.สกลนคร กก.สืบสวน
ด.ต. อทุัย จนัทรเสนา ภ.จว.สกลนคร กก.สืบสวน
ด.ต. นิยม ดงบัง ภ.จว.สกลนคร กก.สืบสวน
ด.ต. ชัยรัตน์ บัวทอง ภ.จว.สกลนคร กก.สืบสวน
จ.ส.ต. สุนทร ศรีกดุหวา้ ภ.จว.สกลนคร กก.สืบสวน
ส.ต.อ. เอกพงษ์ ค าทะเนตร ภ.จว.สกลนคร กก.สืบสวน
ส.ต.อ. ไพฑูรย์ แฟมไธสง ภ.จว.สกลนคร กก.สืบสวน
ด.ต. พชิัย สินธกุมุ ภ.จว.สกลนคร กก.สืบสวน
ด.ต.หญิง คณิตฐา ศิริขนัธ์ ภ.จว.สกลนคร กก.สืบสวน
ร.ต.ต.หญิง เนาวรัตน์ ศุกรนันทน์ ภ.จว.สกลนคร กก.สืบสวน
พ.ต.อ. สุรสิทธิ์ ถาวร ภ.จว.สกลนคร ตาดโตน
พ.ต.ท. นุกลู ขาวแม้นจนัทร์ ภ.จว.สกลนคร ตาดโตน
พ.ต.ท. ดนัย ทองค า ภ.จว.สกลนคร ตาดโตน
พ.ต.ท. เมทสิทธิ์ มธรุส ภ.จว.สกลนคร ตาดโตน
พ.ต.ท. ประกาศ สุนันทา ภ.จว.สกลนคร ตาดโตน
พ.ต.ต. สุเนตร นวลบัตร ภ.จว.สกลนคร ตาดโตน
ร.ต.อ. ณัฐวฒัน์ พนัธส์วรรค์ ภ.จว.สกลนคร ตาดโตน
ร.ต.ท. ณัฐฐพล วรสาร ภ.จว.สกลนคร ตาดโตน
ร.ต.ท. ชัยยงค์ โคตรุชัย ภ.จว.สกลนคร ตาดโตน
ร.ต.ท. นิคม ขาวไป๋ ภ.จว.สกลนคร ตาดโตน
ร.ต.ท. อภชิาต โยระบัน ภ.จว.สกลนคร ตาดโตน
ร.ต.ท. วฒันศิลป์ ผายวงษา ภ.จว.สกลนคร ตาดโตน
ร.ต.ท. พทิักษ์ คมคาย ภ.จว.สกลนคร ตาดโตน
ร.ต.ท. พภิพ คณะเมือง ภ.จว.สกลนคร ตาดโตน
ร.ต.ท. สังคม เหล่าจมู ภ.จว.สกลนคร ตาดโตน
ร.ต.ต. ณรงค์ พรหมโคตร ภ.จว.สกลนคร ตาดโตน
ร.ต.ต. ภริมย์ ช านาญกลุ ภ.จว.สกลนคร ตาดโตน
ร.ต.ต. โกมล สดสะอาด ภ.จว.สกลนคร ตาดโตน
ด.ต. อดิเรก อนิทร์ค าน้อย ภ.จว.สกลนคร ตาดโตน
ด.ต. ชวนชัย คึมยะราช ภ.จว.สกลนคร ตาดโตน
ด.ต. อ านวย วชิัยผิน ภ.จว.สกลนคร ตาดโตน
ด.ต. อภชิาต บุญบุตร ภ.จว.สกลนคร ตาดโตน
ด.ต. ภวูดล ชัยสิริเจริญ ภ.จว.สกลนคร ตาดโตน
จ.ส.ต. วรีะชัย ฟองออ่น ภ.จว.สกลนคร ตาดโตน
ส.ต.อ. สุรวฒัน์ กดุวงศ์แกว้ ภ.จว.สกลนคร ตาดโตน
ส.ต.อ. กติตินันท์ วเิศษนันท์ ภ.จว.สกลนคร ตาดโตน
ส.ต.อ. ชัยวฒัน์ สุริยาชัยวฒัน์ ภ.จว.สกลนคร ตาดโตน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.ต. จกัรพงศ์ สรรพกจิ ภ.จว.สกลนคร ตาดโตน
ด.ต. วรวฒิุ ชาวระ ภ.จว.สกลนคร ตาดโตน
ด.ต. ทศพฒัน์ชัย หบีแกว้ ภ.จว.สกลนคร ตาดโตน
ด.ต. สุขสันต์ สุกรรณ ภ.จว.สกลนคร ตาดโตน
พ.ต.ท.หญิง ศุภสิรา จนัทะรักษ์ ภ.จว.สกลนคร ตาดโตน
ร.ต.ท.หญิง สุภาพร แฟมไธสง ภ.จว.สกลนคร ตาดโตน
พ.ต.อ. กริช ปัตลา ภ.จว.สกลนคร บ้านม่วง
พ.ต.ท. วรัิตน์ เขยีวนิล ภ.จว.สกลนคร บ้านม่วง
พ.ต.ท. วเิชียร สายประศาสน์ ภ.จว.สกลนคร บ้านม่วง
พ.ต.ท. วฒันา รักเสมอวงศ์ ภ.จว.สกลนคร บ้านม่วง
พ.ต.ท. จกัรพรรดิ วจิติรไวทยะ ภ.จว.สกลนคร บ้านม่วง
พ.ต.ต. อติโรจน์ ทาแจง้ ภ.จว.สกลนคร บ้านม่วง
ร.ต.ท. ปรีชา ปากดีสี ภ.จว.สกลนคร บ้านม่วง
ร.ต.ท. วชิิต ผิวนางงาม ภ.จว.สกลนคร บ้านม่วง
ร.ต.ท. บัวภาส ภเูงิน ภ.จว.สกลนคร บ้านม่วง
ร.ต.ท. ไพศาล ชรินทร์ ภ.จว.สกลนคร บ้านม่วง
ร.ต.ท. สุทธนิันท์ ค าสีลา ภ.จว.สกลนคร บ้านม่วง
ร.ต.ท. กรกฎ ทินนา ภ.จว.สกลนคร บ้านม่วง
ร.ต.ท. เสกสรร สมสนุก ภ.จว.สกลนคร บ้านม่วง
ร.ต.ท. พทิักษ์ เทีย่งธรรม ภ.จว.สกลนคร บ้านม่วง
ร.ต.ท. ประยรู อุ่นตา ภ.จว.สกลนคร บ้านม่วง
ร.ต.ท. สมศักด์ิ จลุบาท ภ.จว.สกลนคร บ้านม่วง
ร.ต.ท. วทิยา พานิชชา ภ.จว.สกลนคร บ้านม่วง
ร.ต.ท. นรากร แกว้สีขาว ภ.จว.สกลนคร บ้านม่วง
ร.ต.ท. สุภศัิกด์ิ ภทู ามา ภ.จว.สกลนคร บ้านม่วง
ร.ต.ต. ถาวร หมายมัน่ ภ.จว.สกลนคร บ้านม่วง
ร.ต.ต. จกัรกฤษณ์ เนตรสวา่ง ภ.จว.สกลนคร บ้านม่วง
ร.ต.ต. สมัญพงษ์ ปานแยม้ ภ.จว.สกลนคร บ้านม่วง
ร.ต.ต. ไพฑูรย์ พลิา ภ.จว.สกลนคร บ้านม่วง
ร.ต.ต. อภนิันท์ กองลุน ภ.จว.สกลนคร บ้านม่วง
ร.ต.ต. จ านง แกว้ดี ภ.จว.สกลนคร บ้านม่วง
ด.ต. สมพงษ์จติร ชรินทร์ ภ.จว.สกลนคร บ้านม่วง
ด.ต. ธนกฤษ ผายทอง ภ.จว.สกลนคร บ้านม่วง
ด.ต. วรีะศักด์ิ จ าปาวนั ภ.จว.สกลนคร บ้านม่วง
ด.ต. พชร ศรีโคตา ภ.จว.สกลนคร บ้านม่วง
ด.ต. น าพล จนัทรัตน์ ภ.จว.สกลนคร บ้านม่วง
ด.ต. เกรียงไกร หม่องเหล็ก ภ.จว.สกลนคร บ้านม่วง
ด.ต. สกล ภทูองสุข ภ.จว.สกลนคร บ้านม่วง
ด.ต. ระเบียบ ธรรมคันธี ภ.จว.สกลนคร บ้านม่วง
ด.ต. อ านวย งาสิทธิ์ ภ.จว.สกลนคร บ้านม่วง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. บุญมี ชมภพูืน้ ภ.จว.สกลนคร บ้านม่วง
ด.ต. บุญตุ้ม มีเลข ภ.จว.สกลนคร บ้านม่วง
ด.ต. เดชาชัย พรหมจนัทรา ภ.จว.สกลนคร บ้านม่วง
ด.ต. อดุล คลังทอง ภ.จว.สกลนคร บ้านม่วง
ด.ต. สุชาติ กติิราช ภ.จว.สกลนคร บ้านม่วง
ด.ต. เฉลิมชัย โพธปิัดชา ภ.จว.สกลนคร บ้านม่วง
ด.ต. ค าผัน สมานทอง ภ.จว.สกลนคร บ้านม่วง
ด.ต. เอกพร ปะติเก ภ.จว.สกลนคร บ้านม่วง
ด.ต. ยงยทุธ บุญสิทธิ์ ภ.จว.สกลนคร บ้านม่วง
ด.ต. สกล แสนเวยีง ภ.จว.สกลนคร บ้านม่วง
ด.ต. สังคม กาลจกัร์ ภ.จว.สกลนคร บ้านม่วง
ด.ต. เกยีมศักด์ิ สิงหช์ัย ภ.จว.สกลนคร บ้านม่วง
ด.ต. ประชิด เทพเสนา ภ.จว.สกลนคร บ้านม่วง
ด.ต. ไพฑูรย์ ใจใหญ่ ภ.จว.สกลนคร บ้านม่วง
ด.ต. ศักดา นาสิม ภ.จว.สกลนคร บ้านม่วง
ด.ต. สัมพนัธ์ หตัถประนิต ภ.จว.สกลนคร บ้านม่วง
ด.ต. ศรีสุโธ สุวรรณไตร ภ.จว.สกลนคร บ้านม่วง
ส.ต.ท. พรสวรรค์ กองวงศ์ ภ.จว.สกลนคร บ้านม่วง
ส.ต.ต. จรีศักด์ิ สมใจ ภ.จว.สกลนคร บ้านม่วง
ส.ต.ต. นิรัตน์ อว่มสิน ภ.จว.สกลนคร บ้านม่วง
ร.ต.ท.หญิง แพรวพราว โนนทิง ภ.จว.สกลนคร บ้านม่วง
ร.ต.ท. กติติศักด์ิ วนันะพาล ภ.จว.สกลนคร ภ.จว.นครพนม
พ.ต.อ. สมประสงค์ พมิพลิา ภ.จว.สกลนคร ภ.จว.สกลนคร
พ.ต.อ. สุคนธ์ พฒัน์มณี ภ.จว.สกลนคร ภ.จว.สกลนคร
พ.ต.ท. ธานัท จริาธนะกลุ ภ.จว.สกลนคร ภ.จว.สกลนคร
พ.ต.ท. อคัรเดช แสนภวูา ภ.จว.สกลนคร ภ.จว.สกลนคร
พ.ต.ท. บุญสวน เหล่าจมู ภ.จว.สกลนคร ภ.จว.สกลนคร
พ.ต.ท. ชัชชุมพล คนซ่ือ ภ.จว.สกลนคร ภ.จว.สกลนคร
พ.ต.ท. วรีชัช เภานาง ภ.จว.สกลนคร ภ.จว.สกลนคร
พ.ต.ต. อทุิตย์ ลาชัย ภ.จว.สกลนคร ภ.จว.สกลนคร
ร.ต.อ. กมลดิษฐ์ ดวงสุพรรณ ภ.จว.สกลนคร ภ.จว.สกลนคร
ร.ต.ท. ศักด์ิดา ใจกลาง ภ.จว.สกลนคร ภ.จว.สกลนคร
ร.ต.ท. มิน พวงใบดี ภ.จว.สกลนคร ภ.จว.สกลนคร
ร.ต.ท. กติติภพ แหลมฉลาด ภ.จว.สกลนคร ภ.จว.สกลนคร
ร.ต.ท. วรวฒิุ ศรีทวกีาศ ภ.จว.สกลนคร ภ.จว.สกลนคร
ร.ต.ท. จริะพงษ์ จริาทิวฒันากลุ ภ.จว.สกลนคร ภ.จว.สกลนคร
ร.ต.ต. แสนรุ่ง ทักษิณพลิา ภ.จว.สกลนคร ภ.จว.สกลนคร
ร.ต.ต. อสิระ ส าราญสุข ภ.จว.สกลนคร ภ.จว.สกลนคร
ร.ต.ต. ธวชัชัย ยบุลชู ภ.จว.สกลนคร ภ.จว.สกลนคร
ร.ต.ต. ศศิธร แสงสี ภ.จว.สกลนคร ภ.จว.สกลนคร



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. แมนรัตน์ อรุณรุ่ง ภ.จว.สกลนคร ภ.จว.สกลนคร
ด.ต. คมกฤช บุญประจงค์ ภ.จว.สกลนคร ภ.จว.สกลนคร
ด.ต. ชัชวาลย์ ศรล้อม ภ.จว.สกลนคร ภ.จว.สกลนคร
ส.ต.อ. วษิณุพงษ์ ภลูะคร ภ.จว.สกลนคร ภ.จว.สกลนคร
ส.ต.อ. วรรธนา พนัธุ์กลุ ภ.จว.สกลนคร ภ.จว.สกลนคร
พ.ต.ต.หญิง สุรีรัตน์ สิทธศัิกด์ิ ภ.จว.สกลนคร ภ.จว.สกลนคร
พ.ต.ท.หญิง ยพุนิ ขนัติยู ภ.จว.สกลนคร ภ.จว.สกลนคร
พ.ต.ท.หญิง สรวงสุดา สุภา ภ.จว.สกลนคร ภ.จว.สกลนคร
ร.ต.ท.หญิง บังอร ทาคูบอน ภ.จว.สกลนคร ภ.จว.สกลนคร
ร.ต.ท.หญิง พรนัชชา ทองโสม ภ.จว.สกลนคร ภ.จว.สกลนคร
ร.ต.ท.หญิง ส าราญรักษ์ ค ามีแสง ภ.จว.สกลนคร ภ.จว.สกลนคร
ร.ต.ท.หญิง ปัทมาภรณ์ ภผูานี ภ.จว.สกลนคร ภ.จว.สกลนคร
ร.ต.ท.หญิง ชมัยภรณ์ มิง่สายทอง ภ.จว.สกลนคร ภ.จว.สกลนคร
ร.ต.อ.หญิง กาญจนา ถาวรฟงั ภ.จว.สกลนคร ภ.จว.สกลนคร
ส.ต.ต. เอกสิทธิ แกว้กา่ ภ.จว.สกลนคร ภ.จว.สกลนคร
ส.ต.ต.หญิง อไุรวรรณ พลิาศรี ภ.จว.สกลนคร ภ.จว.สกลนคร
ส.ต.อ.หญิง บังอร สายสุริย์ ภ.จว.สกลนคร ภ.จว.สกลนคร
ส.ต.อ.หญิง นันทิดา อุ่นทะอบั ภ.จว.สกลนคร ภ.จว.สกลนคร
ส.ต.อ.หญิง บุษราภรณ์ ตันมูล ภ.จว.สกลนคร ภ.จว.สกลนคร
ส.ต.อ.หญิง อรุณรัตน์ ใจปัดชา ภ.จว.สกลนคร ภ.จว.สกลนคร
พ.ต.อ. วชิยนัต์ ดวงกง้แสน ภ.จว.สกลนคร แวง
พ.ต.ท. สุรินทร์ อปุระโคตร ภ.จว.สกลนคร แวง
พ.ต.ท. บุญเชิด พลแสน ภ.จว.สกลนคร แวง
พ.ต.ท. อบุล วงษ์รักไทย ภ.จว.สกลนคร แวง
พ.ต.ต. สันติ ปุณริบูรณ์ ภ.จว.สกลนคร แวง
ร.ต.อ. เปลวทอง สารีนันท์ ภ.จว.สกลนคร แวง
ร.ต.ท. สุเวศ พรหมพทิักษ์ ภ.จว.สกลนคร แวง
ร.ต.ท. สมใจ แร่ทอง ภ.จว.สกลนคร แวง
ร.ต.ท. สุเมธ หาทองค า ภ.จว.สกลนคร แวง
ร.ต.ท. คงเดช อ ามาตย์ ภ.จว.สกลนคร แวง
ร.ต.ท. ธนากร มาระมิง่ ภ.จว.สกลนคร แวง
ร.ต.ท. อนุกร ชื่นอรุา ภ.จว.สกลนคร แวง
ร.ต.ท. อนุศักด์ิ สิงหด์ง ภ.จว.สกลนคร แวง
ร.ต.ท. สุกฤษฎิ์ รักษาแสง ภ.จว.สกลนคร แวง
ร.ต.ท. ทนงชัย สุนารักษ์ ภ.จว.สกลนคร แวง
ร.ต.ต. ด ารงค์ สมบัติดี ภ.จว.สกลนคร แวง
ร.ต.ต. รัตน์ แกว้โพนยอ ภ.จว.สกลนคร แวง
ด.ต. รณฤทธิ์ เวยีงนนท์ ภ.จว.สกลนคร แวง
ด.ต. ค ารณ รักษาแสง ภ.จว.สกลนคร แวง
ด.ต. เกตุแกว้ การุญ ภ.จว.สกลนคร แวง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สุริยนัต์ ยนัตะพนัธ์ ภ.จว.สกลนคร แวง
ด.ต. ธนวฒัน์ สุนารักษ์ ภ.จว.สกลนคร แวง
ด.ต. ทองใบ วชิัยแสง ภ.จว.สกลนคร แวง
ด.ต. นิคม ศรีทองสุข ภ.จว.สกลนคร แวง
ด.ต. ชนุดม ไชยหนัขวา ภ.จว.สกลนคร แวง
ด.ต. ธรีะพงษ์ สระแกว้ ภ.จว.สกลนคร แวง
ด.ต. เชษฐา ศรีประทุมวงศ์ ภ.จว.สกลนคร แวง
ด.ต. เนรมิต อาจวชิัย ภ.จว.สกลนคร แวง
ด.ต. ศรีสมพงค์ ควรคง ภ.จว.สกลนคร แวง
ด.ต. ปรมัต ธรุารัตน์ ภ.จว.สกลนคร แวง
ด.ต. ประครอง แลนเชย ภ.จว.สกลนคร แวง
ด.ต. นเรศ ศรีสุราช ภ.จว.สกลนคร แวง
ด.ต. ไชยยา เพง็วรรณ ภ.จว.สกลนคร แวง
ด.ต. บุญร่วม อนิทรมนตรี ภ.จว.สกลนคร แวง
ด.ต. ไกรศักด์ิ สุนารักษ์ ภ.จว.สกลนคร แวง
ด.ต.หญิง สวา่งจติต์ ค าหล้า ภ.จว.สกลนคร แวง
พ.ต.ท. สมคิด หาญชุยชาย ภ.จว.สกลนคร สภ.กดุบาก
ร.ต.ท. สงวน งามดี ภ.จว.สกลนคร สภ.กดุบาก
ร.ต.ท. วเิชียร บรรเทา ภ.จว.สกลนคร สภ.กดุบาก
ร.ต.ท. ฉลาด เพญ็ธสิาร ภ.จว.สกลนคร สภ.กดุบาก
ร.ต.ท. ปรีชา มิง่ชนิด ภ.จว.สกลนคร สภ.กดุบาก
ร.ต.ท. ปัญญา วงศ์กาไสย ภ.จว.สกลนคร สภ.กดุบาก
ร.ต.ท. เสถยีร สีหานู ภ.จว.สกลนคร สภ.กดุบาก
ร.ต.ท. บุญลบ วงศ์ศรีดา ภ.จว.สกลนคร สภ.กดุบาก
ร.ต.ต. โสภณ โอภาโส ภ.จว.สกลนคร สภ.กดุบาก
ด.ต. เอนก วภิาคะ ภ.จว.สกลนคร สภ.กดุบาก
ด.ต. ศักด์ิสิทธิ์ ภสูมปอง ภ.จว.สกลนคร สภ.กดุบาก
ด.ต. รัศมี มิยะเศษ ภ.จว.สกลนคร สภ.กดุบาก
ด.ต. เชิดศักด์ิ มาตยาคุณ ภ.จว.สกลนคร สภ.กดุบาก
ด.ต. สัมฤทธิ์ ปรีนึก ภ.จว.สกลนคร สภ.กดุบาก
ด.ต. วรีะพงษ์ ภจูกัรเพชร ภ.จว.สกลนคร สภ.กดุบาก
ส.ต.อ. อรรถพล แกว้อนิทร์ ภ.จว.สกลนคร สภ.กดุบาก
ส.ต.อ. ชนะศึก อดุมนา ภ.จว.สกลนคร สภ.กดุบาก
ส.ต.ต. นฤชิต นาชัยฤทธิ์ ภ.จว.สกลนคร สภ.กดุบาก
ด.ต. ชัยวฒัน์ สุรินทะ ภ.จว.สกลนคร สภ.กดุบาก
พ.ต.ท. รุ่งชาย ลูกอนิทร์ ภ.จว.สกลนคร สภ.กสุุมาลย์
พ.ต.ท. ธเนศ ประทุมวลัย์ ภ.จว.สกลนคร สภ.กสุุมาลย์
พ.ต.ท. ธญัวฒิุ เสือขา้ม ภ.จว.สกลนคร สภ.กสุุมาลย์
พ.ต.ต. กติติชัย จกัรบุตร ภ.จว.สกลนคร สภ.กสุุมาลย์
ร.ต.อ. ถวลิ อนุไพร ภ.จว.สกลนคร สภ.กสุุมาลย์



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. จรีะศักด์ิ พลศรี ภ.จว.สกลนคร สภ.กสุุมาลย์
ร.ต.ท. มนต์ชัย คงฉาย ภ.จว.สกลนคร สภ.กสุุมาลย์
ร.ต.ท. เรวตั ขอค า ภ.จว.สกลนคร สภ.กสุุมาลย์
ร.ต.ท. ส าราญ พมิพว์งษ์ ภ.จว.สกลนคร สภ.กสุุมาลย์
ร.ต.ท. บุญมี ไขประภาย ภ.จว.สกลนคร สภ.กสุุมาลย์
ร.ต.ต. แสงเพชร หล้าเนตร ภ.จว.สกลนคร สภ.กสุุมาลย์
ร.ต.ต. วรีชน บุญจนัทร์ ภ.จว.สกลนคร สภ.กสุุมาลย์
ร.ต.ต. สกลรัตน์ โลหะสาร ภ.จว.สกลนคร สภ.กสุุมาลย์
ร.ต.ต. พกิลุ บุระค า ภ.จว.สกลนคร สภ.กสุุมาลย์
ร.ต.ต. อภชิน อนิทร์เอี่ยม ภ.จว.สกลนคร สภ.กสุุมาลย์
ร.ต.ต. กมัปนาท มังคะตา ภ.จว.สกลนคร สภ.กสุุมาลย์
ร.ต.ต. สมศิลป์ พรหมพนิิจ ภ.จว.สกลนคร สภ.กสุุมาลย์
ด.ต. สัมฤทธิ์ ศิริเกตุ ภ.จว.สกลนคร สภ.กสุุมาลย์
ด.ต. อคัรเดช มาตราช ภ.จว.สกลนคร สภ.กสุุมาลย์
ด.ต. สุทธพิงษ์ ทะวงศ์นา ภ.จว.สกลนคร สภ.กสุุมาลย์
ด.ต. บรรจง กอ้นบุญใส ภ.จว.สกลนคร สภ.กสุุมาลย์
ด.ต. วโิรจน์ มุงคุณ ภ.จว.สกลนคร สภ.กสุุมาลย์
ด.ต. พเิชษฐ์ เขจรสาย ภ.จว.สกลนคร สภ.กสุุมาลย์
ด.ต. ทรงศักด์ิ ค าภา ภ.จว.สกลนคร สภ.กสุุมาลย์
ด.ต. สนิทร์ นุบาล ภ.จว.สกลนคร สภ.กสุุมาลย์
ด.ต. ไกรศักด์ิ ครุดอทุา ภ.จว.สกลนคร สภ.กสุุมาลย์
ด.ต. วริะยทุธ ปัญญาประชุม ภ.จว.สกลนคร สภ.กสุุมาลย์
ส.ต.อ. สายสิทธิ์ พนัธไ์ชย ภ.จว.สกลนคร สภ.กสุุมาลย์
ส.ต.อ. ธวชัชัย เป่งอนิทร์ ภ.จว.สกลนคร สภ.กสุุมาลย์
ส.ต.ต. สิทธชิัย กดุแถลง ภ.จว.สกลนคร สภ.กสุุมาลย์
ส.ต.ต. อานนท์ ไสยโ์ยธา ภ.จว.สกลนคร สภ.กสุุมาลย์
พ.ต.ต. สมานศักด์ิ ศรีประเสริฐ ภ.จว.สกลนคร สภ.กสุุมาลย์
พ.ต.อ. เกรียงศักด์ิ องอาจ ภ.จว.สกลนคร สภ.ขมิน้
พ.ต.ท. ทองสัมฤทธิ์ อุ่นวเิศษ ภ.จว.สกลนคร สภ.ขมิน้
พ.ต.ท. ไมตรี เทพล ภ.จว.สกลนคร สภ.ขมิน้
พ.ต.ท. ชัยรัตน์ เคร่ืองดี ภ.จว.สกลนคร สภ.ขมิน้
พ.ต.ท. หรรษกานต์ ปะกริะคัง ภ.จว.สกลนคร สภ.ขมิน้
ร.ต.อ. ประสิทธิ์ สอนพรหม ภ.จว.สกลนคร สภ.ขมิน้
ร.ต.ท. กล่องทิพย์ วงศ์ศรีชัย ภ.จว.สกลนคร สภ.ขมิน้
ร.ต.ท. ไชยสิทธิ์ พรหมวงศ์ ภ.จว.สกลนคร สภ.ขมิน้
ร.ต.ท. เทพพร โนนตูม ภ.จว.สกลนคร สภ.ขมิน้
ร.ต.ท. จรินทร์ พมิพจ์นัทร์ ภ.จว.สกลนคร สภ.ขมิน้
ร.ต.ท. วฒิุพงษ์ ลุยตัน ภ.จว.สกลนคร สภ.ขมิน้
ร.ต.ท. อภสิิทธิ์ บุญตา ภ.จว.สกลนคร สภ.ขมิน้
ร.ต.ท. สุพล หล่อยดา ภ.จว.สกลนคร สภ.ขมิน้



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. ชัยยา นาสมทรง ภ.จว.สกลนคร สภ.ขมิน้
ร.ต.ต. ไพศาล ศรีกะแจะ ภ.จว.สกลนคร สภ.ขมิน้
ร.ต.ต. บัญชา สุโพธิ์ค า ภ.จว.สกลนคร สภ.ขมิน้
ด.ต. ณัชพล อนัภกัดี ภ.จว.สกลนคร สภ.ขมิน้
ด.ต. ชูชาติ กอ้นแพง ภ.จว.สกลนคร สภ.ขมิน้
ด.ต. ทนงศักด์ิ พนัธอ์ั้ว ภ.จว.สกลนคร สภ.ขมิน้
ด.ต. วสิิฐศักด์ิ อาจวชิัย ภ.จว.สกลนคร สภ.ขมิน้
ด.ต. นักรบ ยา่พรหม ภ.จว.สกลนคร สภ.ขมิน้
ด.ต. นคร พมิพพ์งษ์ ภ.จว.สกลนคร สภ.ขมิน้
ด.ต. วฒิุพงษ์ โพธิ์พรหม ภ.จว.สกลนคร สภ.ขมิน้
ด.ต. วลัิยศักด์ิ รัตนแสนศรี ภ.จว.สกลนคร สภ.ขมิน้
ด.ต. พศิิษฐ์ ศิริกลุ ภ.จว.สกลนคร สภ.ขมิน้
ด.ต. ณัฐวธุ เรืองสวสัด์ิ ภ.จว.สกลนคร สภ.ขมิน้
ด.ต. คง พรหมสาส์น ภ.จว.สกลนคร สภ.ขมิน้
ด.ต. สนัน่ วนัธงชัย ภ.จว.สกลนคร สภ.ขมิน้
ด.ต. บุญเรือง พมิพม์ีลาย ภ.จว.สกลนคร สภ.ขมิน้
ด.ต. ชินราช ริยะบุตร ภ.จว.สกลนคร สภ.ขมิน้
ด.ต. เกี้ยง ศรีชนะ ภ.จว.สกลนคร สภ.ขมิน้
ด.ต. วรพจน์ โยธายศ ภ.จว.สกลนคร สภ.ขมิน้
ด.ต. มนตรี งันปัญญา ภ.จว.สกลนคร สภ.ขมิน้
จ.ส.ต. สุดท้าย บุญตะหล้า ภ.จว.สกลนคร สภ.ขมิน้
ส.ต.อ. ศราวธุ สรรพกจิ ภ.จว.สกลนคร สภ.ขมิน้
ส.ต.อ. สมโภช สุวรรณ ภ.จว.สกลนคร สภ.ขมิน้
ส.ต.อ. ณัฐพล ภดูงยาว ภ.จว.สกลนคร สภ.ขมิน้
ส.ต.อ. อ าพล นังกะทา ภ.จว.สกลนคร สภ.ขมิน้
ส.ต.อ. ไพฑูรย์ ฉลาดล้ า ภ.จว.สกลนคร สภ.ขมิน้
ส.ต.ต. กล้า หาญเลิศ ภ.จว.สกลนคร สภ.ขมิน้
พ.ต.อ. ธรีนารถ ปาลกะวงศ์ ณ อยธุยา ภ.จว.สกลนคร สภ.ค าตากล้า
พ.ต.ท. ธรีเมฐ ศรีบาง ภ.จว.สกลนคร สภ.ค าตากล้า
พ.ต.ท. บรรลุ ทะชาดา ภ.จว.สกลนคร สภ.ค าตากล้า
พ.ต.ท. ปรีชา แฉล้มศรี ภ.จว.สกลนคร สภ.ค าตากล้า
พ.ต.ท. อาทิตย์ พาคาม ภ.จว.สกลนคร สภ.ค าตากล้า
พ.ต.ท. สมคิด ขนุนายก ภ.จว.สกลนคร สภ.ค าตากล้า
ร.ต.ท. ชาติชาย แกว้พรม ภ.จว.สกลนคร สภ.ค าตากล้า
ร.ต.ท. นรวฒัน์ มูลมณี ภ.จว.สกลนคร สภ.ค าตากล้า
ร.ต.ท. อษัฎา ผิวนวล ภ.จว.สกลนคร สภ.ค าตากล้า
ร.ต.ท. บรรพจน์ บุญไพโรจน์ ภ.จว.สกลนคร สภ.ค าตากล้า
ร.ต.ท. ปฏวิติั หาระคุณ ภ.จว.สกลนคร สภ.ค าตากล้า
ร.ต.ท. วนิัย หลอดพาโก ภ.จว.สกลนคร สภ.ค าตากล้า
ร.ต.ท. ประภาส ค าหารพล ภ.จว.สกลนคร สภ.ค าตากล้า



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. นันทวทิย์ กลุวฒัน์ ภ.จว.สกลนคร สภ.ค าตากล้า
ร.ต.ท. บวร แสนศรี ภ.จว.สกลนคร สภ.ค าตากล้า
ร.ต.ท. บุญทวี ศิริมา ภ.จว.สกลนคร สภ.ค าตากล้า
ร.ต.ท. สมัยสิลป์ ค าชามา ภ.จว.สกลนคร สภ.ค าตากล้า
ร.ต.ท. เรืองศิลป์ นารี ภ.จว.สกลนคร สภ.ค าตากล้า
ร.ต.ต. พนัธกานต์ ภลู้นแกว้ ภ.จว.สกลนคร สภ.ค าตากล้า
ร.ต.ต. สมพล ดวงศรี ภ.จว.สกลนคร สภ.ค าตากล้า
ร.ต.ต. พยคัฆ์ พฒันิบูลย์ ภ.จว.สกลนคร สภ.ค าตากล้า
ร.ต.ต. นนทพฒัน์ อยู่ศรี ภ.จว.สกลนคร สภ.ค าตากล้า
ร.ต.ต. ประยรู ทองพรหม ภ.จว.สกลนคร สภ.ค าตากล้า
ร.ต.ต. โอกาศ ไชยพมิพ์ ภ.จว.สกลนคร สภ.ค าตากล้า
ด.ต. สมพงษ์ สุวรรณเลิศ ภ.จว.สกลนคร สภ.ค าตากล้า
ด.ต. ไสว ทองสะอาด ภ.จว.สกลนคร สภ.ค าตากล้า
ด.ต. มีศักด์ิ นาสินส่ง ภ.จว.สกลนคร สภ.ค าตากล้า
ด.ต. นรินทร นาคปรีชา ภ.จว.สกลนคร สภ.ค าตากล้า
ด.ต. สมยศ ชินเม ภ.จว.สกลนคร สภ.ค าตากล้า
ด.ต. พเิชษฐ์ ใจชื่น ภ.จว.สกลนคร สภ.ค าตากล้า
ด.ต. ศุภสิทธิ์ หวานเสร็จ ภ.จว.สกลนคร สภ.ค าตากล้า
ด.ต. ด ารงค์ ไชยสุระ ภ.จว.สกลนคร สภ.ค าตากล้า
ด.ต. ทาชาญ ใครบุตร ภ.จว.สกลนคร สภ.ค าตากล้า
ด.ต. เฉลิม สอนค ามี ภ.จว.สกลนคร สภ.ค าตากล้า
ส.ต.ต. นราธปิ สิทธวิงศ์ ภ.จว.สกลนคร สภ.ค าตากล้า
ส.ต.ต. นาวนิ ร่มวาปี ภ.จว.สกลนคร สภ.ค าตากล้า
พ.ต.ท. วรพงษ์ พุม่ศิโร ภ.จว.สกลนคร สภ.ค าบ่อ
พ.ต.ท. สุพนัธ์ อนัทะเกตุ ภ.จว.สกลนคร สภ.ค าบ่อ
ร.ต.ท. บรรณจง มะลไมย์ ภ.จว.สกลนคร สภ.ค าบ่อ
ร.ต.ท. ชาญชัย ทิพยเ์นตร ภ.จว.สกลนคร สภ.ค าบ่อ
ร.ต.ท. คะนองฤทธิ์ สอนสกลุ ภ.จว.สกลนคร สภ.ค าบ่อ
ร.ต.ต. ทองเพชร ฝ่ายขนัธ์ ภ.จว.สกลนคร สภ.ค าบ่อ
ร.ต.ต. พงษ์ศักด์ิ สิงหาด ภ.จว.สกลนคร สภ.ค าบ่อ
ร.ต.ต. ศักด์ิศิลป์ นาคะอนิทร์ ภ.จว.สกลนคร สภ.ค าบ่อ
ร.ต.ต. บุญสงค์ พรหมวชิัย ภ.จว.สกลนคร สภ.ค าบ่อ
ร.ต.ต. กติติศักด์ิ ค าโสภา ภ.จว.สกลนคร สภ.ค าบ่อ
ร.ต.ต. บัญญัติ อศีาสตร์ ภ.จว.สกลนคร สภ.ค าบ่อ
ด.ต. ทรงสินธ์ แสนหล้า ภ.จว.สกลนคร สภ.ค าบ่อ
ด.ต. สุบิล ภาวงค์ ภ.จว.สกลนคร สภ.ค าบ่อ
ด.ต. ศักด์ิชาย นาโควงศ์ ภ.จว.สกลนคร สภ.ค าบ่อ
ด.ต. ไพรวลัย์ ค าปัง ภ.จว.สกลนคร สภ.ค าบ่อ
ด.ต. พธุ วงษ์ไพร ภ.จว.สกลนคร สภ.ค าบ่อ
ด.ต. วาส ปาระพมิพ์ ภ.จว.สกลนคร สภ.ค าบ่อ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. บุญกอง แกว้ค าสอน ภ.จว.สกลนคร สภ.ค าบ่อ
ด.ต. หนิเพชร มหาโคตร ภ.จว.สกลนคร สภ.ค าบ่อ
ด.ต. ประจวบ ค าภาพนัธ์ ภ.จว.สกลนคร สภ.ค าบ่อ
ด.ต. ค าปอง ปาระพมิพ์ ภ.จว.สกลนคร สภ.ค าบ่อ
ด.ต. เวยีงชัย ขาวขนัธ์ ภ.จว.สกลนคร สภ.ค าบ่อ
ด.ต. สุขสัน ศรีมีชัย ภ.จว.สกลนคร สภ.ค าบ่อ
ด.ต. พยงุ พรหมจรรย์ ภ.จว.สกลนคร สภ.ค าบ่อ
ด.ต. ประเวทร์ สิงหาด ภ.จว.สกลนคร สภ.ค าบ่อ
ด.ต. วนัชัย วรรณภกัด์ิ ภ.จว.สกลนคร สภ.ค าบ่อ
ด.ต. ปองปรีดา พรหมจ าปา ภ.จว.สกลนคร สภ.ค าบ่อ
ร.ต.ท.หญิง ลภสัรดา ค าทองแกว้ ภ.จว.สกลนคร สภ.ค าบ่อ
พ.ต.อ. บุญฤทธิ์ เลิศธรรม ภ.จว.สกลนคร สภ.โคกศรีสุพรรณ
พ.ต.ท. ภทัรพล กมล ภ.จว.สกลนคร สภ.โคกศรีสุพรรณ
พ.ต.ท. วาสน์ วาระสิทธิ์ ภ.จว.สกลนคร สภ.โคกศรีสุพรรณ
พ.ต.ท. อาทร สิมพลา ภ.จว.สกลนคร สภ.โคกศรีสุพรรณ
พ.ต.ท. สุรเชษฐ์ ปูท่า ภ.จว.สกลนคร สภ.โคกศรีสุพรรณ
พ.ต.ท. ศรายทุธ ศักด์ิศรีบุญดี ภ.จว.สกลนคร สภ.โคกศรีสุพรรณ
พ.ต.ต. วรวทิย์ นนพละ ภ.จว.สกลนคร สภ.โคกศรีสุพรรณ
ร.ต.อ. สันทัด ถาอาดนา ภ.จว.สกลนคร สภ.โคกศรีสุพรรณ
ร.ต.ท. พนิิจ ชินบุตร ภ.จว.สกลนคร สภ.โคกศรีสุพรรณ
ร.ต.ท. ศุภการ หาญชัย ภ.จว.สกลนคร สภ.โคกศรีสุพรรณ
ร.ต.ท. พงษ์พนัธ์ วรัิชอารีกลุ ภ.จว.สกลนคร สภ.โคกศรีสุพรรณ
ร.ต.ท. นัทธวฒิุ ค าชมภู ภ.จว.สกลนคร สภ.โคกศรีสุพรรณ
ร.ต.ท. เกริกเกยีรติ ศุภวทิยะ ภ.จว.สกลนคร สภ.โคกศรีสุพรรณ
ร.ต.ท. ชัยมงคล ภสีูนวน ภ.จว.สกลนคร สภ.โคกศรีสุพรรณ
ร.ต.ท. เชวง บุญเรือน ภ.จว.สกลนคร สภ.โคกศรีสุพรรณ
ร.ต.ท. นิรบ ค าทะเนตร์ ภ.จว.สกลนคร สภ.โคกศรีสุพรรณ
ร.ต.ท. อดุม กลัยาบาล ภ.จว.สกลนคร สภ.โคกศรีสุพรรณ
ร.ต.ท. วเิชียร สวสัด์ิปรุ ภ.จว.สกลนคร สภ.โคกศรีสุพรรณ
ร.ต.ท. บุญนะ กจิคณะ ภ.จว.สกลนคร สภ.โคกศรีสุพรรณ
ร.ต.ท. โสภณ รอดงาม ภ.จว.สกลนคร สภ.โคกศรีสุพรรณ
ร.ต.ท. ถาวร ออละมาลี ภ.จว.สกลนคร สภ.โคกศรีสุพรรณ
ร.ต.ท. ธงชัย สาขนัธโ์คตร ภ.จว.สกลนคร สภ.โคกศรีสุพรรณ
ร.ต.ต. บรรยง ทิพฤาชา ภ.จว.สกลนคร สภ.โคกศรีสุพรรณ
ร.ต.ต. ทรงเกยีรติ จ าปาแดง ภ.จว.สกลนคร สภ.โคกศรีสุพรรณ
ร.ต.ต. บุญหนา ไขประภาย ภ.จว.สกลนคร สภ.โคกศรีสุพรรณ
ร.ต.ต. วนัทอง ภกูองไชย ภ.จว.สกลนคร สภ.โคกศรีสุพรรณ
ร.ต.ต. ประสาน พาระแพง ภ.จว.สกลนคร สภ.โคกศรีสุพรรณ
ร.ต.ต. ประจนิ ชาวบน ภ.จว.สกลนคร สภ.โคกศรีสุพรรณ
ร.ต.ต. ช านาญ ศรีวคิ า ภ.จว.สกลนคร สภ.โคกศรีสุพรรณ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. สมศักด์ิ วรรณสัมผัส ภ.จว.สกลนคร สภ.โคกศรีสุพรรณ
ร.ต.ต. สุริยนัต์ นาสินเพิม่ ภ.จว.สกลนคร สภ.โคกศรีสุพรรณ
ร.ต.ต. สะอาด คิสาลัง ภ.จว.สกลนคร สภ.โคกศรีสุพรรณ
ด.ต. ทองพนู อดุร ภ.จว.สกลนคร สภ.โคกศรีสุพรรณ
ด.ต. มีชัย วงศืเครือศร ภ.จว.สกลนคร สภ.โคกศรีสุพรรณ
ด.ต. ประจวบ ชูรัตน์ ภ.จว.สกลนคร สภ.โคกศรีสุพรรณ
ด.ต. สฤษด์ิ สิงหรั์ง ภ.จว.สกลนคร สภ.โคกศรีสุพรรณ
ด.ต. เจริญ ศรีเรืองสุข ภ.จว.สกลนคร สภ.โคกศรีสุพรรณ
ด.ต. ธงชัย ไพเราะ ภ.จว.สกลนคร สภ.โคกศรีสุพรรณ
ด.ต. วษิณุ วรรณชาติ ภ.จว.สกลนคร สภ.โคกศรีสุพรรณ
ด.ต. อภชิาต วรบุตร ภ.จว.สกลนคร สภ.โคกศรีสุพรรณ
ด.ต. อนิทร์แถม วงศ์เครือศร ภ.จว.สกลนคร สภ.โคกศรีสุพรรณ
ด.ต. ถาวร วงศ์เครือศร ภ.จว.สกลนคร สภ.โคกศรีสุพรรณ
ด.ต. เกยีรติรัตน์ วรวจิารณ์ ภ.จว.สกลนคร สภ.โคกศรีสุพรรณ
ด.ต. สุรเชฏฐ์ บุตรชาติ ภ.จว.สกลนคร สภ.โคกศรีสุพรรณ
ด.ต. มาโนช ถิ่นตองโขบ ภ.จว.สกลนคร สภ.โคกศรีสุพรรณ
ด.ต. ภคัพล พาใบศรี ภ.จว.สกลนคร สภ.โคกศรีสุพรรณ
ด.ต. นเรศ นามธริาช ภ.จว.สกลนคร สภ.โคกศรีสุพรรณ
ด.ต. กอบศักด์ิ ทุมชะ ภ.จว.สกลนคร สภ.โคกศรีสุพรรณ
ด.ต. ตะวนั วงศ์กาฬสินธุ์ ภ.จว.สกลนคร สภ.โคกศรีสุพรรณ
จ.ส.ต. สุธพีงศ์ อปุนันท์ ภ.จว.สกลนคร สภ.โคกศรีสุพรรณ
ส.ต.อ. เรืองฤทธิ์ ทินคาม ภ.จว.สกลนคร สภ.โคกศรีสุพรรณ
ส.ต.ต. ชวลิต จนัใด ภ.จว.สกลนคร สภ.โคกศรีสุพรรณ
ส.ต.ต. นัฐพล ศรีนา ภ.จว.สกลนคร สภ.โคกศรีสุพรรณ
ด.ต.หญิง อบุล ไพเราะ ภ.จว.สกลนคร สภ.โคกศรีสุพรรณ
ร.ต.ท.หญิง ทองปัก พรหมพนิิจ ภ.จว.สกลนคร สภ.โคกศรีสุพรรณ
พ.ต.ท. โสภณ ชั้นไพบูลย์ ภ.จว.สกลนคร สภ.เจริญศิลป์
พ.ต.ต. จรีะศักด์ิ ภแูสนศรี ภ.จว.สกลนคร สภ.เจริญศิลป์
ร.ต.อ. บัณฑิต ขนัธวชิัย ภ.จว.สกลนคร สภ.เจริญศิลป์
ร.ต.ท. สัญญา จนัทรเสนา ภ.จว.สกลนคร สภ.เจริญศิลป์
ด.ต. ชัยชนะ อาจโยธา ภ.จว.สกลนคร สภ.เจริญศิลป์
ด.ต. เสกสรร สุวรรณบุตร ภ.จว.สกลนคร สภ.เจริญศิลป์
ด.ต. โสวตัร ถนิสถติย์ ภ.จว.สกลนคร สภ.เจริญศิลป์
ด.ต. สมศักด์ิ หนัจางสิทธิ์ ภ.จว.สกลนคร สภ.เจริญศิลป์
ส.ต.ต. สุทธพิงษ์ สังขท์ิพย์ ภ.จว.สกลนคร สภ.เจริญศิลป์
พ.ต.ต. สมัคร์ กองเกดิ ภ.จว.สกลนคร สภ.ดงมะไฟ
พ.ต.ต. เพือ่น พรมดี ภ.จว.สกลนคร สภ.ดงมะไฟ
พ.ต.ต. นันท์มนัส โพธิ์ศรี ภ.จว.สกลนคร สภ.ดงมะไฟ
ร.ต.ท. สุริยา นนท์ค าวงค์ ภ.จว.สกลนคร สภ.ดงมะไฟ
ร.ต.ท. อดุลย์ ประเสริฐกลุ ภ.จว.สกลนคร สภ.ดงมะไฟ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. จนิดา วงษาเวยีง ภ.จว.สกลนคร สภ.ดงมะไฟ
ร.ต.ท. โรจน์ศักด์ิ พึง่วร ภ.จว.สกลนคร สภ.ดงมะไฟ
ร.ต.ต. อนันต์ บุตรต้ัว ภ.จว.สกลนคร สภ.ดงมะไฟ
ร.ต.ต. สังคม สุล านาจ ภ.จว.สกลนคร สภ.ดงมะไฟ
ด.ต. พฒันพงค์ ผุยผล ภ.จว.สกลนคร สภ.ดงมะไฟ
ด.ต. อภชิาต หมายมี ภ.จว.สกลนคร สภ.ดงมะไฟ
ส.ต.อ. เดวทิ ปิดตังถาเน ภ.จว.สกลนคร สภ.ดงมะไฟ
ส.ต.ต. อคัรพล ศรีมุงคุล ภ.จว.สกลนคร สภ.ดงมะไฟ
ส.ต.ต. บุญญฤทธิ์ ค าผาง ภ.จว.สกลนคร สภ.ดงมะไฟ
ด.ต. อาณัติ ถิ่นกาแบง ภ.จว.สกลนคร สภ.ตาดโตน
พ.ต.อ. เกษม จอ้ยสีดา ภ.จว.สกลนคร สภ.เต่างอย
พ.ต.ท. นิรันดร์ อรุณชัย ภ.จว.สกลนคร สภ.เต่างอย
พ.ต.ต. วรีะพงษ์ สุวรรณเกศาวงษ์ ภ.จว.สกลนคร สภ.เต่างอย
ร.ต.อ. อนุวตัร์ มูลมาตร ภ.จว.สกลนคร สภ.เต่างอย
ร.ต.อ. สุพล บุญชิต ภ.จว.สกลนคร สภ.เต่างอย
ร.ต.ท. คงเดช กวา้งสวาสด์ิ ภ.จว.สกลนคร สภ.เต่างอย
ร.ต.ท. ศรัทธา ฤทธิ์สยอง ภ.จว.สกลนคร สภ.เต่างอย
ร.ต.ท. พฤกษ์ วฒิุสาร ภ.จว.สกลนคร สภ.เต่างอย
ร.ต.ท. เสง่ียม วรรณศรี ภ.จว.สกลนคร สภ.เต่างอย
ร.ต.ท. มานิต สกลุฮูฮา ภ.จว.สกลนคร สภ.เต่างอย
ร.ต.ท. จกัรายทุธ ชมภบูุตร ภ.จว.สกลนคร สภ.เต่างอย
ร.ต.ท. ทองพลู บุญดา ภ.จว.สกลนคร สภ.เต่างอย
ร.ต.ท. อทิธเิดช สกลุซ้ง ภ.จว.สกลนคร สภ.เต่างอย
ร.ต.ต. ค าบู่ หนิชนะ ภ.จว.สกลนคร สภ.เต่างอย
ร.ต.ต. มีศักด์ิ กองศูนย์ ภ.จว.สกลนคร สภ.เต่างอย
ด.ต. ธณพนธ์ นนท์ค าวงค์ ภ.จว.สกลนคร สภ.เต่างอย
ด.ต. ทรงลักษณ์ สุขกลุ ภ.จว.สกลนคร สภ.เต่างอย
ด.ต. วลัลภ พยพุล ภ.จว.สกลนคร สภ.เต่างอย
ด.ต. สมชาย เนาวศ์รีสอน ภ.จว.สกลนคร สภ.เต่างอย
ด.ต. ฤทธชิัย มานันที ภ.จว.สกลนคร สภ.เต่างอย
ด.ต. ศักรินทร์ หาญกล้า ภ.จว.สกลนคร สภ.เต่างอย
ด.ต. ปริญญา ประชาชิต ภ.จว.สกลนคร สภ.เต่างอย
ด.ต. ชูศักด์ิ ค าชมภู ภ.จว.สกลนคร สภ.เต่างอย
ด.ต. เจษฎา นนท์มหา ภ.จว.สกลนคร สภ.เต่างอย
ด.ต. สามารถ ทองใส ภ.จว.สกลนคร สภ.เต่างอย
ด.ต. ทรงพล ศรีมารัตน์ ภ.จว.สกลนคร สภ.เต่างอย
ด.ต. วรีะชัย โชติมุข ภ.จว.สกลนคร สภ.เต่างอย
ด.ต. ดวงจนัทร์ วดีิสา ภ.จว.สกลนคร สภ.เต่างอย
ด.ต. ธนัสกฤตย์ ลีลาชัยวรีพร ภ.จว.สกลนคร สภ.เต่างอย
ด.ต. วนัชาติ สัพโส ภ.จว.สกลนคร สภ.เต่างอย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สุริยนัต์ สิงหค์ ามา ภ.จว.สกลนคร สภ.เต่างอย
ด.ต. กฤษดา เหมิหอม ภ.จว.สกลนคร สภ.เต่างอย
ด.ต. เอนก ศรีนวล ภ.จว.สกลนคร สภ.เต่างอย
ด.ต. ประโยชน์ บ่อค า ภ.จว.สกลนคร สภ.เต่างอย
จ.ส.ต. พฒันา จ าปาแกว้ ภ.จว.สกลนคร สภ.เต่างอย
ส.ต.อ. ปฏกิรณ์ ภดีู ภ.จว.สกลนคร สภ.เต่างอย
ส.ต.อ. ทวนทอง จนัทะนวน ภ.จว.สกลนคร สภ.เต่างอย
ส.ต.ต. สมยศ หาสอดส่อง ภ.จว.สกลนคร สภ.เต่างอย
ส.ต.ต. ธงชัย อติุลา ภ.จว.สกลนคร สภ.เต่างอย
ส.ต.ต. จาตุรันต์ ชิณศิริ ภ.จว.สกลนคร สภ.เต่างอย
ร.ต.อ.หญิง ศุภรา วงค์ประชา ภ.จว.สกลนคร สภ.เต่างอย
พ.ต.ท. ณัฐพชัร์ วเิทหว์รกาญน์ ภ.จว.สกลนคร สภ.นาใน
พ.ต.ต. ชาติชัย วงษ์แสงจนัทร์ ภ.จว.สกลนคร สภ.นาใน
ร.ต.ท. อภชิัย ธรรมศรี ภ.จว.สกลนคร สภ.นาใน
ร.ต.ท. ปกรณ์พศ วนัที ภ.จว.สกลนคร สภ.นาใน
ร.ต.ท. ทนงศักด์ิ เสียงหวาน ภ.จว.สกลนคร สภ.นาใน
ร.ต.ท. วชินุ ยลส าอางค์ ภ.จว.สกลนคร สภ.นาใน
ร.ต.ท. วภิพ วฒิุงาม ภ.จว.สกลนคร สภ.นาใน
ร.ต.ต. นเรศ อนิทะสีดา ภ.จว.สกลนคร สภ.นาใน
ร.ต.ต. อดิเรก ศรีสิงห์ ภ.จว.สกลนคร สภ.นาใน
ร.ต.ต. ทองศรี แสนศรี ภ.จว.สกลนคร สภ.นาใน
ด.ต. รังสรรค์ สีมิงาม ภ.จว.สกลนคร สภ.นาใน
ด.ต. สมัย อนิทร์ค าน้อย ภ.จว.สกลนคร สภ.นาใน
ด.ต. บุญหลาย เณธชิัย ภ.จว.สกลนคร สภ.นาใน
ส.ต.อ. พศิิษฐ กมลอนิทร์ ภ.จว.สกลนคร สภ.นาใน
ส.ต.อ. กริชดนัย พระไตรราช ภ.จว.สกลนคร สภ.นาใน
ส.ต.อ. วรวทิย์ นาวารี ภ.จว.สกลนคร สภ.นาใน
ส.ต.อ. ณัฐกร เพชรกนัหา ภ.จว.สกลนคร สภ.นาใน
ส.ต.อ. ชนัญพงศ์ มะลิทอง ภ.จว.สกลนคร สภ.นาใน
ส.ต.อ. พฒันะพงษ์  จลุลนันท์ ภ.จว.สกลนคร สภ.นาใน
ส.ต.อ. ทศพล เจริญคร ภ.จว.สกลนคร สภ.นาใน
ส.ต.อ. ยทุธนา สารบรรณ ภ.จว.สกลนคร สภ.นาใน
พ.ต.ท. ทองพนู จนัทะเนตร ภ.จว.สกลนคร สภ.น้ าโสม
พ.ต.อ. พงศ์ปณต หนูแกว้ ภ.จว.สกลนคร สภ.นิคมน้ าอนู
พ.ต.ท. สีมอญ ตันตุลา ภ.จว.สกลนคร สภ.นิคมน้ าอนู
พ.ต.ท. เอกวฒัน์ รักโคตร ภ.จว.สกลนคร สภ.นิคมน้ าอนู
พ.ต.ท. ชาญณรงค์ นนทมาร ภ.จว.สกลนคร สภ.นิคมน้ าอนู
พ.ต.ท. ส าราญ เวยีงนนท์ ภ.จว.สกลนคร สภ.นิคมน้ าอนู
พ.ต.ต. เชี่ยวชาญ จ าปาเมือง ภ.จว.สกลนคร สภ.นิคมน้ าอนู
ร.ต.ท. ปรีชา ธรรมมา ภ.จว.สกลนคร สภ.นิคมน้ าอนู



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. กติติภณ มีทรัพยส์กล ภ.จว.สกลนคร สภ.นิคมน้ าอนู
ร.ต.ท. ณรงค์ การสอน ภ.จว.สกลนคร สภ.นิคมน้ าอนู
ร.ต.ต. ทวี อาสามูล ภ.จว.สกลนคร สภ.นิคมน้ าอนู
ร.ต.ต. คงฤทธิ์ ทุมมานอก ภ.จว.สกลนคร สภ.นิคมน้ าอนู
ร.ต.ต. ธวชั พฒัคาต ภ.จว.สกลนคร สภ.นิคมน้ าอนู
ด.ต. วะชิระ ริยะบุตร ภ.จว.สกลนคร สภ.นิคมน้ าอนู
ด.ต. คนองเดช ทิพม้อม ภ.จว.สกลนคร สภ.นิคมน้ าอนู
ด.ต. ประภาส สิงหค์ า ภ.จว.สกลนคร สภ.นิคมน้ าอนู
ด.ต. ไกรพชิิต ยางธสิาร ภ.จว.สกลนคร สภ.นิคมน้ าอนู
ด.ต. ทศพร ผลาจนัทร์ ภ.จว.สกลนคร สภ.นิคมน้ าอนู
ด.ต. วนิัย แสงเพชร์ ภ.จว.สกลนคร สภ.นิคมน้ าอนู
ด.ต. พรมมา โสดาพรม ภ.จว.สกลนคร สภ.นิคมน้ าอนู
ด.ต. กศุล สวา่งดี ภ.จว.สกลนคร สภ.นิคมน้ าอนู
ส.ต.อ. วฒิุศักด์ิ โคตรวชิา ภ.จว.สกลนคร สภ.นิคมน้ าอนู
ส.ต.ต. ธรีวฒัน์ เกื้อทาน ภ.จว.สกลนคร สภ.นิคมน้ าอนู
ด.ต.หญิง วไิลวรรณ โคตมูล ภ.จว.สกลนคร สภ.นิคมน้ าอนู
พ.ต.อ. ระพพีฒัน์ บุญคง ภ.จว.สกลนคร สภ.พรรณานิคม
พ.ต.ท. ไชยยงค์ ทิท า ภ.จว.สกลนคร สภ.พรรณานิคม
พ.ต.ท. เด่นพงศ์ บุตรประเสริฐ ภ.จว.สกลนคร สภ.พรรณานิคม
พ.ต.ท. สนัน่ ค าสีเขยีว ภ.จว.สกลนคร สภ.พรรณานิคม
พ.ต.ท. สุเทพ สนิทชน ภ.จว.สกลนคร สภ.พรรณานิคม
พ.ต.ท. ชาตรี พงษ์ไพบูลย์ ภ.จว.สกลนคร สภ.พรรณานิคม
ร.ต.อ. ไชยรัตน์ ชาสมบัติ ภ.จว.สกลนคร สภ.พรรณานิคม
ร.ต.อ. วฒิุไกร ทาคูบอน ภ.จว.สกลนคร สภ.พรรณานิคม
ร.ต.อ. ปริญญา จ าปาแพง ภ.จว.สกลนคร สภ.พรรณานิคม
ร.ต.ท. ประจกัษ์ เดชโฮม ภ.จว.สกลนคร สภ.พรรณานิคม
ร.ต.ท. จกัรบดินทร์ พนิิจมนตรี ภ.จว.สกลนคร สภ.พรรณานิคม
ร.ต.ท. เทพประพา ฮาบเมืองซอง ภ.จว.สกลนคร สภ.พรรณานิคม
ร.ต.ท. ววิฒัน์ สิงหค์ ามา ภ.จว.สกลนคร สภ.พรรณานิคม
ร.ต.ท. อคัรพล เพยีวเิศษ ภ.จว.สกลนคร สภ.พรรณานิคม
ร.ต.ท. ประดิษฐ์ บุญการี ภ.จว.สกลนคร สภ.พรรณานิคม
ร.ต.ท. เสฏฐวฒิุ ชูปัญญา ภ.จว.สกลนคร สภ.พรรณานิคม
ร.ต.ท. ประชวน จดัแจง ภ.จว.สกลนคร สภ.พรรณานิคม
ร.ต.ท. ทวชีัย ประทีป ภ.จว.สกลนคร สภ.พรรณานิคม
ร.ต.ท. สาวทิย์ กอ้นตาล ภ.จว.สกลนคร สภ.พรรณานิคม
ร.ต.ท. อดุม กอนจนัทร์ ภ.จว.สกลนคร สภ.พรรณานิคม
ร.ต.ท. ศุภชัย นามม่อง ภ.จว.สกลนคร สภ.พรรณานิคม
ร.ต.ท. สมจติต์ กจุะพนัธ์ ภ.จว.สกลนคร สภ.พรรณานิคม
ร.ต.ท. ณัฐภาส สาขานิติวริิยะสกลุ ภ.จว.สกลนคร สภ.พรรณานิคม
ร.ต.ต. สมศักด์ิ ยทุธปรีชานันท์ ภ.จว.สกลนคร สภ.พรรณานิคม



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ชูชัย ซาระวงค์ ภ.จว.สกลนคร สภ.พรรณานิคม
ด.ต. โสภณ ขนัธพฒัน์ ภ.จว.สกลนคร สภ.พรรณานิคม
ด.ต. อภเิดช บุญสาร ภ.จว.สกลนคร สภ.พรรณานิคม
ด.ต. วชิัย แสนเศษ ภ.จว.สกลนคร สภ.พรรณานิคม
ด.ต. วชัรินทร์ ไชยวงค์คต ภ.จว.สกลนคร สภ.พรรณานิคม
ด.ต. ศุภวฒัน์ ธวิะโต ภ.จว.สกลนคร สภ.พรรณานิคม
ด.ต. สัมฤทธิ์ สมอหอม ภ.จว.สกลนคร สภ.พรรณานิคม
ด.ต. ชัชวาล จลุณีย์ ภ.จว.สกลนคร สภ.พรรณานิคม
ด.ต. วชัระพงษ์ นนตะแสน ภ.จว.สกลนคร สภ.พรรณานิคม
ด.ต. เกรียงศักด์ิ บัวศรี ภ.จว.สกลนคร สภ.พรรณานิคม
ด.ต. เวยีงชัย จนัทวงค์ ภ.จว.สกลนคร สภ.พรรณานิคม
ด.ต. วทิยา ใจกล้า ภ.จว.สกลนคร สภ.พรรณานิคม
ด.ต. วทิยา สุวรรณไชยรบ ภ.จว.สกลนคร สภ.พรรณานิคม
ด.ต. สุริยา ปราบไพรี ภ.จว.สกลนคร สภ.พรรณานิคม
ด.ต. ชนะ เฒ่าอดุม ภ.จว.สกลนคร สภ.พรรณานิคม
ด.ต. สุริยนั จนัฤาชัย ภ.จว.สกลนคร สภ.พรรณานิคม
ด.ต. นิสิต วงศ์ประทุม ภ.จว.สกลนคร สภ.พรรณานิคม
ด.ต. อรรถกร จนัทร์คามค า ภ.จว.สกลนคร สภ.พรรณานิคม
ด.ต. วรีะชัย อปุสิทธิ์ ภ.จว.สกลนคร สภ.พรรณานิคม
ด.ต. เตชินท์ จนัทวงศ์ ภ.จว.สกลนคร สภ.พรรณานิคม
ด.ต. เทพพทิักษ์ อิ่มประสงค์ ภ.จว.สกลนคร สภ.พรรณานิคม
ด.ต. สันติกร พมิภาภริมย์ ภ.จว.สกลนคร สภ.พรรณานิคม
ด.ต. กานต์ พทุธมาตย์ ภ.จว.สกลนคร สภ.พรรณานิคม
ด.ต. หรรษา สุวรรณเทน ภ.จว.สกลนคร สภ.พรรณานิคม
ด.ต. ชาตรี ไตรยงค์ ภ.จว.สกลนคร สภ.พรรณานิคม
ด.ต. เจษฎา อุ่นสากล ภ.จว.สกลนคร สภ.พรรณานิคม
ด.ต. ชาตรี จลุนีย์ ภ.จว.สกลนคร สภ.พรรณานิคม
จ.ส.ต. สุพล ศรีจนัทร์ปลิว ภ.จว.สกลนคร สภ.พรรณานิคม
จ.ส.ต. ชาญชัย เสนาค า ภ.จว.สกลนคร สภ.พรรณานิคม
จ.ส.ต. ปณวตัร กอทอง ภ.จว.สกลนคร สภ.พรรณานิคม
ส.ต.อ. ชัชวาลย์ ศิริเวช ภ.จว.สกลนคร สภ.พรรณานิคม
ส.ต.ต. วรงค์ พนัต่าย ภ.จว.สกลนคร สภ.พรรณานิคม
ด.ต.หญิง เทพา ขนัติยู ภ.จว.สกลนคร สภ.พรรณานิคม
ด.ต.หญิง กรียต์ราพนัธุ์ แสนไชย ภ.จว.สกลนคร สภ.พรรณานิคม
ด.ต.หญิง วราวรรณ เสนาค า ภ.จว.สกลนคร สภ.พรรณานิคม
ร.ต.ท.หญิง สุมิตตรา รักดี ภ.จว.สกลนคร สภ.พรรณานิคม
ร.ต.ท.หญิง ชัญญานุช ผาลี ภ.จว.สกลนคร สภ.พรรณานิคม
พ.ต.อ. วฒิุชัย จนัโทภาส ภ.จว.สกลนคร สภ.พงัโคน
พ.ต.ท. ไกร สอนสี ภ.จว.สกลนคร สภ.พงัโคน
พ.ต.ท. ไพจติร ใครบุตร ภ.จว.สกลนคร สภ.พงัโคน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. ปกรณ์ กนัยะจนัทร์ ภ.จว.สกลนคร สภ.พงัโคน
พ.ต.ต. ดุลย์ รัตนะ ภ.จว.สกลนคร สภ.พงัโคน
ร.ต.อ. ธวชัชัย มุริจนัทร์ ภ.จว.สกลนคร สภ.พงัโคน
ร.ต.อ. คมน์ มุงคุณ ภ.จว.สกลนคร สภ.พงัโคน
ร.ต.อ. ชูชาติ บุญสา ภ.จว.สกลนคร สภ.พงัโคน
ร.ต.อ. มัง่เจริญ เทีย่งบุญ ภ.จว.สกลนคร สภ.พงัโคน
ร.ต.อ. นิธศิ รอดคลองตัน ภ.จว.สกลนคร สภ.พงัโคน
ร.ต.ท. สุชาติ วงศ์ศิริ ภ.จว.สกลนคร สภ.พงัโคน
ร.ต.ท. พสิษฐ์ วงศ์กลุ่ม ภ.จว.สกลนคร สภ.พงัโคน
ร.ต.ท. ชูชาติ จนัทวงค์ ภ.จว.สกลนคร สภ.พงัโคน
ร.ต.ท. ถาวร ใจปัดชา ภ.จว.สกลนคร สภ.พงัโคน
ร.ต.ท. ภทัรดร จนัทรบุตร ภ.จว.สกลนคร สภ.พงัโคน
ร.ต.ท. ส าเริง งาทิพย์ ภ.จว.สกลนคร สภ.พงัโคน
ร.ต.ท. อรรณพ หลอดเณร ภ.จว.สกลนคร สภ.พงัโคน
ร.ต.ท. ประภาส ค าทองไชย ภ.จว.สกลนคร สภ.พงัโคน
ร.ต.ท. สากล พลเวยีง ภ.จว.สกลนคร สภ.พงัโคน
ร.ต.ท. อดุม แดงนกขุ้ม ภ.จว.สกลนคร สภ.พงัโคน
ร.ต.ท. ชนะ วงษ์ตา ภ.จว.สกลนคร สภ.พงัโคน
ร.ต.ต. ทวทีรัพย์ ศรีสารคาม ภ.จว.สกลนคร สภ.พงัโคน
ร.ต.ต. อดุลย์ อรัญรัตน์ ภ.จว.สกลนคร สภ.พงัโคน
ร.ต.ต. ถนอม ทิพยป์ัญญา ภ.จว.สกลนคร สภ.พงัโคน
ร.ต.ต. สุพจน์ โพธสิาระ ภ.จว.สกลนคร สภ.พงัโคน
ร.ต.ต. พฑูิรย์ สอนอน้ ภ.จว.สกลนคร สภ.พงัโคน
ด.ต. เด่นชัย สีหาราช ภ.จว.สกลนคร สภ.พงัโคน
ด.ต. ธวฒัน์ชัย ติไตรวรรณ ภ.จว.สกลนคร สภ.พงัโคน
ด.ต. เทพนิมิต มณีนพ ภ.จว.สกลนคร สภ.พงัโคน
ด.ต. ศาสตรา สุวรรณชัยรบ ภ.จว.สกลนคร สภ.พงัโคน
ด.ต. อดล มีภคู า ภ.จว.สกลนคร สภ.พงัโคน
ด.ต. สถาพร สุจริต ภ.จว.สกลนคร สภ.พงัโคน
ด.ต. พลูศักด์ิ สงศ์สาย ภ.จว.สกลนคร สภ.พงัโคน
ด.ต. ณรงค์พล พรมไพสน ภ.จว.สกลนคร สภ.พงัโคน
ด.ต. ศราวฒิุ ขนัธพ์ฒัน์ ภ.จว.สกลนคร สภ.พงัโคน
ด.ต. พศวตั พงษ์ศุภรางค์ ภ.จว.สกลนคร สภ.พงัโคน
ด.ต. สมพงษ์ โสระเสาร์ ภ.จว.สกลนคร สภ.พงัโคน
ด.ต. เกรียงศักด์ิ ค าตานิตย์ ภ.จว.สกลนคร สภ.พงัโคน
ด.ต. ธรรมศักด์ิ นาลงพรม ภ.จว.สกลนคร สภ.พงัโคน
ด.ต. ชุติพงษ์ ชนชี ภ.จว.สกลนคร สภ.พงัโคน
ด.ต. พงศ์สันต์ ภาชนะวรรณ์ ภ.จว.สกลนคร สภ.พงัโคน
ด.ต. เมธาวี บุญการี ภ.จว.สกลนคร สภ.พงัโคน
ด.ต. สายชน แกว้ทอง ภ.จว.สกลนคร สภ.พงัโคน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สุธี ป้อมไชยา ภ.จว.สกลนคร สภ.พงัโคน
ด.ต. แอด๊ สัพโส ภ.จว.สกลนคร สภ.พงัโคน
ด.ต. ทรงฤทธิ์ ปรานกฤตธรรม ภ.จว.สกลนคร สภ.พงัโคน
ด.ต. วรรณ์รพ ปาระพมิพ์ ภ.จว.สกลนคร สภ.พงัโคน
ด.ต. นิวฒัน์ ทองโคตร ภ.จว.สกลนคร สภ.พงัโคน
ด.ต. ประจวบ สัพโส ภ.จว.สกลนคร สภ.พงัโคน
ด.ต. สุรพล สุวรรณเขต ภ.จว.สกลนคร สภ.พงัโคน
ด.ต. สุวฤกษ์ กาศสนุก ภ.จว.สกลนคร สภ.พงัโคน
ด.ต. อทุัย เพยีนาม ภ.จว.สกลนคร สภ.พงัโคน
ด.ต. สุรศักด์ิ ศรีจนัทร์ ภ.จว.สกลนคร สภ.พงัโคน
ด.ต. พงษ์เทพ ไชยศล ภ.จว.สกลนคร สภ.พงัโคน
ด.ต. ยทุธสิน วงษ์เสน ภ.จว.สกลนคร สภ.พงัโคน
ด.ต. จกัรกฤษ ลีจนัทึก ภ.จว.สกลนคร สภ.พงัโคน
ด.ต. วรีะชัย ธวิะโต ภ.จว.สกลนคร สภ.พงัโคน
ด.ต. ลือชัย นาสองศรี ภ.จว.สกลนคร สภ.พงัโคน
ด.ต. สกลกจิ สอนสิงหไ์ชย ภ.จว.สกลนคร สภ.พงัโคน
จ.ส.ต. เจดิศักด์ิ บุระสิทธิ์ ภ.จว.สกลนคร สภ.พงัโคน
จ.ส.ต. ประสิทธิ์ วงษ์ศรีปา ภ.จว.สกลนคร สภ.พงัโคน
จ.ส.ต. นพรัตน์ สร้อยค า ภ.จว.สกลนคร สภ.พงัโคน
ส.ต.อ. วรวฒิุ จนัฤาชัย ภ.จว.สกลนคร สภ.พงัโคน
ส.ต.อ. ณรงค์เดช ค าศรีพล ภ.จว.สกลนคร สภ.พงัโคน
ส.ต.อ. จกัรพนัธ์ ปานประเสริฐ ภ.จว.สกลนคร สภ.พงัโคน
ส.ต.ต. ชัชพงศ์ ภโูสภา ภ.จว.สกลนคร สภ.พงัโคน
ส.ต.ต. สิทธพิงษ์ เอกบัว ภ.จว.สกลนคร สภ.พงัโคน
ด.ต.หญิง สงกรานต์ สัพโส ภ.จว.สกลนคร สภ.พงัโคน
ด.ต.หญิง จนิตวร์ี อายศุรี ภ.จว.สกลนคร สภ.พงัโคน
ร.ต.ท.หญิง นุสิกานต์ ชุมแสง ภ.จว.สกลนคร สภ.พงัโคน
พ.ต.ท. กลุชาต จนัโทริ ภ.จว.สกลนคร สภ.โพนงาม
พ.ต.ท. อ านวย ศืลวชิัย ภ.จว.สกลนคร สภ.โพนงาม
พ.ต.ท. ปรีดา วฒันะสุระ ภ.จว.สกลนคร สภ.โพนงาม
พ.ต.ต. วเิชี่ยร ผ่องใสศรี ภ.จว.สกลนคร สภ.โพนงาม
ร.ต.อ. พชิัย ศิริกลุ ภ.จว.สกลนคร สภ.โพนงาม
ร.ต.ท. บรรพต ศรีสุราช ภ.จว.สกลนคร สภ.โพนงาม
ร.ต.ท. อยัสิทธิ์ เขม็ทอง ภ.จว.สกลนคร สภ.โพนงาม
ร.ต.ท. นันทชัย รอบรู้ ภ.จว.สกลนคร สภ.โพนงาม
ร.ต.ท. สิทธโิชค ต้นงอ ภ.จว.สกลนคร สภ.โพนงาม
ร.ต.ต. เสมียน แสงวฒิุ ภ.จว.สกลนคร สภ.โพนงาม
ด.ต. หาญ สุวรรณพนัธ์ ภ.จว.สกลนคร สภ.โพนงาม
ด.ต. พรสวรรค์ เชิดชู ภ.จว.สกลนคร สภ.โพนงาม
ด.ต. เชี่ยวชาญไชย สาริบุตร ภ.จว.สกลนคร สภ.โพนงาม



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ใจสวรรค์ สาริบุตร ภ.จว.สกลนคร สภ.โพนงาม
ด.ต. สามารถ ไชยอนิทร์ ภ.จว.สกลนคร สภ.โพนงาม
ด.ต. สุรศักด์ิ มอญขาม ภ.จว.สกลนคร สภ.โพนงาม
ด.ต. รังสรรค์ สุกนั ภ.จว.สกลนคร สภ.โพนงาม
ด.ต. บรรจง คุณทะวงษ์ ภ.จว.สกลนคร สภ.โพนงาม
ด.ต. นิทัศน์ พลศรี ภ.จว.สกลนคร สภ.โพนงาม
ด.ต. บุตสี บุญชาญ ภ.จว.สกลนคร สภ.โพนงาม
ด.ต. วฒิุพงษ์ ใขค า ภ.จว.สกลนคร สภ.โพนงาม
ด.ต. ธนศิลป์ จฬุารมย์ ภ.จว.สกลนคร สภ.โพนงาม
ด.ต. จริศักด์ิ กลุภา ภ.จว.สกลนคร สภ.โพนงาม
พ.ต.อ. บุญเลิศ ราชพรหมมา ภ.จว.สกลนคร สภ.โพนนาแกว้
พ.ต.ท. เชิงศักด์ิ เอบิอาบ ภ.จว.สกลนคร สภ.โพนนาแกว้
พ.ต.ท. ปรีดา สุดชา ภ.จว.สกลนคร สภ.โพนนาแกว้
พ.ต.ท. กองเกยีรติ จนัทร์สนิท ภ.จว.สกลนคร สภ.โพนนาแกว้
พ.ต.ต. สมศักด์ิ ค าหนัก ภ.จว.สกลนคร สภ.โพนนาแกว้
ร.ต.ท. มงคล เวยีงนนท์ ภ.จว.สกลนคร สภ.โพนนาแกว้
ร.ต.ท. กติติปัญญา อนิธแิสง ภ.จว.สกลนคร สภ.โพนนาแกว้
ร.ต.ท. วชัรินทร์ วงศ์ธรรม ภ.จว.สกลนคร สภ.โพนนาแกว้
ร.ต.ท. วโิรจน์ จนัเกตุ ภ.จว.สกลนคร สภ.โพนนาแกว้
ร.ต.ท. ณรงค์ศักด์ิ พนัโภคา ภ.จว.สกลนคร สภ.โพนนาแกว้
ร.ต.ท. ปรีดา โลหะสาร ภ.จว.สกลนคร สภ.โพนนาแกว้
ร.ต.ท. ถาวร สุ่มมาตย์ ภ.จว.สกลนคร สภ.โพนนาแกว้
ร.ต.ต. สุนทร ศรีสุวะ ภ.จว.สกลนคร สภ.โพนนาแกว้
ด.ต. ศรชัย จอมจนัทร์ ภ.จว.สกลนคร สภ.โพนนาแกว้
ด.ต. พลสพ กลุมินทร์ ภ.จว.สกลนคร สภ.โพนนาแกว้
ด.ต. จฬุาพรรณ บุญตะหล้า ภ.จว.สกลนคร สภ.โพนนาแกว้
ด.ต. สมเกยีรติ พรมเมือง ภ.จว.สกลนคร สภ.โพนนาแกว้
ด.ต. ทองพนู ภผิูวเงิน ภ.จว.สกลนคร สภ.โพนนาแกว้
ด.ต. วชิราวธุ ง้ิวโสม ภ.จว.สกลนคร สภ.โพนนาแกว้
ด.ต. ปรีชา ท ามาน้อย ภ.จว.สกลนคร สภ.โพนนาแกว้
ด.ต. เรวฒัน์ ภลูะมุล ภ.จว.สกลนคร สภ.โพนนาแกว้
ด.ต. พรัิตน์ รัตนวงษ์ ภ.จว.สกลนคร สภ.โพนนาแกว้
ด.ต. ชยตุรา เหมชาติ ภ.จว.สกลนคร สภ.โพนนาแกว้
ด.ต. ศักดา ชาแสน ภ.จว.สกลนคร สภ.โพนนาแกว้
ด.ต. ผนาวทิย์ เพยีสา ภ.จว.สกลนคร สภ.โพนนาแกว้
ด.ต. ชัยณรงค์ โสภาพ ภ.จว.สกลนคร สภ.โพนนาแกว้
ด.ต. เรืองศกด์ิ สอนวงศ์ษา ภ.จว.สกลนคร สภ.โพนนาแกว้
ด.ต. วฒิุไกร พลหงษ์ ภ.จว.สกลนคร สภ.โพนนาแกว้
จ.ส.ต. พเยาว์ ภหูวัไร่ ภ.จว.สกลนคร สภ.โพนนาแกว้
ส.ต.อ. จรูญ อาสาภา ภ.จว.สกลนคร สภ.โพนนาแกว้



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.อ. ณัฐพงษ์ ยนต์ชัย ภ.จว.สกลนคร สภ.โพนนาแกว้
ส.ต.ต. พงศธร อาษานาม ภ.จว.สกลนคร สภ.โพนนาแกว้
พ.ต.ท. ชิน ติงมหาอนิทร์ ภ.จว.สกลนคร สภ.โพนแพง
พ.ต.ท. บรรดิษฐ์ วงศ์กาศ ภ.จว.สกลนคร สภ.โพนแพง
ร.ต.อ. เดชา ไชยอนิทร์ ภ.จว.สกลนคร สภ.โพนแพง
ร.ต.ท. หนูคล้าย ราชภกัดี ภ.จว.สกลนคร สภ.โพนแพง
ร.ต.ท. อารีย์ สิมงาม ภ.จว.สกลนคร สภ.โพนแพง
ร.ต.ท. ปิยะ อทุิพย์ ภ.จว.สกลนคร สภ.โพนแพง
ร.ต.ท. ธนพงษ์ ศิริส าราญ ภ.จว.สกลนคร สภ.โพนแพง
ร.ต.ท. ชนทัช วงศ์ลา ภ.จว.สกลนคร สภ.โพนแพง
ร.ต.ท. พรชัย แง่มสุราช ภ.จว.สกลนคร สภ.โพนแพง
ร.ต.ท. ชาญวทิย์ นามม่อง ภ.จว.สกลนคร สภ.โพนแพง
ร.ต.ท. ปรีชา โลหะสาร ภ.จว.สกลนคร สภ.โพนแพง
ร.ต.ท. เด็ด กางทอง ภ.จว.สกลนคร สภ.โพนแพง
ด.ต. บ ารุง โยวะผุย ภ.จว.สกลนคร สภ.โพนแพง
ด.ต. ประจกัษ์ งันปัญญา ภ.จว.สกลนคร สภ.โพนแพง
ด.ต. ประดิษฐ์ จามน้อยพรม ภ.จว.สกลนคร สภ.โพนแพง
ด.ต. สายนั ธรรมรักษ์ ภ.จว.สกลนคร สภ.โพนแพง
จ.ส.ต. ธนารัตน์ อคัรจนัทร์ ภ.จว.สกลนคร สภ.โพนแพง
จ.ส.ต. เสกสรร บัวศรี ภ.จว.สกลนคร สภ.โพนแพง
ส.ต.อ. สุชาติ วงค์หนายโกฏิ ภ.จว.สกลนคร สภ.โพนแพง
พ.ต.อ. ขวญัชาติ ไขแสง ภ.จว.สกลนคร สภ.ภพูาน
พ.ต.ท. นรินทร์ โคตรค าจนัทร์ ภ.จว.สกลนคร สภ.ภพูาน
พ.ต.ท. ขวญัชัย แถลงจติร ภ.จว.สกลนคร สภ.ภพูาน
พ.ต.ท. ศาสตรวรรธ จนัทร์งาม ภ.จว.สกลนคร สภ.ภพูาน
พ.ต.ท. สรศักด์ิ แกว้อดุม ภ.จว.สกลนคร สภ.ภพูาน
พ.ต.ต. วฒันวทิย์ นิคม ภ.จว.สกลนคร สภ.ภพูาน
ร.ต.ท. มานพ เอกศิริ ภ.จว.สกลนคร สภ.ภพูาน
ร.ต.ท. ปริญญกรณ์ พยคัฆท์อง ภ.จว.สกลนคร สภ.ภพูาน
ร.ต.ท. ทววีฒิุ นันทะสุข ภ.จว.สกลนคร สภ.ภพูาน
ร.ต.ท. เนติพงษ์ จติรชื่น ภ.จว.สกลนคร สภ.ภพูาน
ร.ต.ท. สุขสันต์ ภดูอนนาง ภ.จว.สกลนคร สภ.ภพูาน
ร.ต.ต. ยทุธ์ ศรีสถาน ภ.จว.สกลนคร สภ.ภพูาน
ร.ต.ต. สาคร ใจหมัน่ ภ.จว.สกลนคร สภ.ภพูาน
ร.ต.ต. อภรัิกษ์ งามสิทธิ์ ภ.จว.สกลนคร สภ.ภพูาน
ร.ต.ต. สุพฒัน์ โกศล ภ.จว.สกลนคร สภ.ภพูาน
ร.ต.ต. เศรษฐกจิ ศรีโพน ภ.จว.สกลนคร สภ.ภพูาน
ร.ต.ต. ประสพ สาขา ภ.จว.สกลนคร สภ.ภพูาน
ร.ต.ต. ธนงชัย วชิาผา ภ.จว.สกลนคร สภ.ภพูาน
ด.ต. วชัระ ทองสืบสาย ภ.จว.สกลนคร สภ.ภพูาน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. อเุทน สิทธทิองจนัทร์ ภ.จว.สกลนคร สภ.ภพูาน
ด.ต. นิเวท ถงึค าภู ภ.จว.สกลนคร สภ.ภพูาน
ด.ต. วฒิุชัย ประบุญเรือง ภ.จว.สกลนคร สภ.ภพูาน
ด.ต. ปริญญา ทุมเพง็ ภ.จว.สกลนคร สภ.ภพูาน
ด.ต. ชวลิต วรสาร ภ.จว.สกลนคร สภ.ภพูาน
ด.ต. สุพดั โถดาสา ภ.จว.สกลนคร สภ.ภพูาน
ด.ต. วโิรจน์ วรรณทอง ภ.จว.สกลนคร สภ.ภพูาน
ด.ต. พชิิต ศรีบัวเทศ ภ.จว.สกลนคร สภ.ภพูาน
ด.ต. จริะเมศร์ เจริญชัย ภ.จว.สกลนคร สภ.ภพูาน
ด.ต. มะนพ มุงคุณ ภ.จว.สกลนคร สภ.ภพูาน
ส.ต.อ. ปฏเิวธ ชิณโน ภ.จว.สกลนคร สภ.ภพูาน
ส.ต.อ. กติิศักด์ิ นันทบุญ ภ.จว.สกลนคร สภ.ภพูาน
ส.ต.ต. พทุธพิงษ์ ไตรพษิ ภ.จว.สกลนคร สภ.ภพูาน
ส.ต.ต. สุริยะ ภสู ารอง ภ.จว.สกลนคร สภ.ภพูาน
ร.ต.ท.หญิง วารุณี ลุนลา ภ.จว.สกลนคร สภ.ภพูาน
พ.ต.อ. ฐากรูสมบัติ สวงโท ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
พ.ต.อ. ภธูร จนัทร์ฤาชัย ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
พ.ต.ท. เกยีรติภมูิ สุวรรณไตรย์ ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
พ.ต.ท. ธติิ สมศรี ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
พ.ต.ท. ภมูิเทพ ภมูิธนานนท์ ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
พ.ต.ท. สมจติร เบ็ญเจดิ ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
พ.ต.ท. อภชิาต ครองยศ ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
พ.ต.ท. รัฐศาสตร์ ดียิ่ง ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
พ.ต.ท. ชานนท์ สืบสุนทร ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
พ.ต.ต. เดชาธร เชี่ยววานิช ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ร.ต.อ. สลาม ค ามณี ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ร.ต.อ. กติติพล เกตุมาลา ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ร.ต.อ. นรินทร์ นาสินสร้อย ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ร.ต.อ. นิรัน ทะวะระ ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ร.ต.อ. พบิูลย์ จนัทะมาตย์ ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ร.ต.อ. ชาตรี ทิพยโ์ชติ ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ร.ต.อ. ทรงฤทธิ์ ดวงค า ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ร.ต.อ. พานิช วงค์หนายโกด ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ร.ต.ท. ปฏิ เพยีรภายลุน ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ร.ต.ท. สมยศ โฮนอก ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ร.ต.ท. ภวูนัย สาวงษ์ ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ร.ต.ท. ชัยยทุธ นามแสงโคตร ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ร.ต.ท. สมัย ฝ่ายเทศ ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ร.ต.ท. วรรณลภ โพธิ์สีมา ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ร.ต.ท. สันติ จนัทร์ศิริ ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. สิทธศัิกด์ิ ไชยบุบผา ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ร.ต.ท. สุริยนัต์ อุ่นอบ ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ร.ต.ท. เฉลิมศักด์ิ ชาวดง ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ร.ต.ท. ศักดา คูณมา ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ร.ต.ท. พภิพ สุเพง็ค า ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ร.ต.ท. วริทธ์ งอยกดุจกิ ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ร.ต.ท. บุญล้ า วงค์วนัดี ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ร.ต.ท. จ ารัส นนพทิักษ์ ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ร.ต.ท. กฤษกร เดชขนัธ์ ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ร.ต.ท. จรูญ แกว้แสนค า ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ร.ต.ท. เสง่ียม วรรณศรี ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ร.ต.ท. มนต์ชัย มุมทอง ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ร.ต.ต. สุพล โพธิ์ออ่น ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ร.ต.ต. โกศล พรหมสาขา ณ สกลนคร ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ร.ต.ต. สุรพล คงคาแสน ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ร.ต.ต. เหล็กจนัทร์ ภตูรี ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ร.ต.ต. สวสัด์ิ ภกัดี ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ร.ต.ต. ทวศัีกด์ิ แสงจนัทร์ ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ร.ต.ต. ปราโมทย์ รุ่งเผ่าพนัธ์ ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ร.ต.ต. สาคร พมิพสิาร ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ร.ต.ต. วทิูรย์ สมศรี ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ร.ต.ต. เทียนชัย ดนตรี ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ร.ต.ต. วรีะศักด์ิ กมลพทุธ ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ร.ต.ต. ปรีดา ธรรมดวงศรี ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ร.ต.ต. เรวตัร ไขประภาย ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ร.ต.ต. ปฏภิาณ เรืองเพชร ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ด.ต. นรากร ฮมแสน ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ด.ต. คิมหนัต์ วรรณชัย ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ด.ต. นิยม สุดใจ ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ด.ต. ธนกฤต สร้อยปลิว ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ด.ต. ธรีญาณมุณี ศรีสุทโท ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ด.ต. สกล เมตุลา ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ด.ต. ประเสริฐ สุวรรณโข ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ด.ต. บัญชา ธารเอี่ยม ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ด.ต. เพิม่ศักด์ิ ทุพแหม่ง ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ด.ต. อดุร เครือตาแกว้ ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ด.ต. มงคล วงค์ษาภา ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ด.ต. สมบูรณ์ โลหะสาร ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ด.ต. รุ่งโรจน์ กอ้นแพง ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ด.ต. ไชยกาล โสค าภา ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. พรีะพล กวานปรัชชา ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ด.ต. สุดใจ เสนารักษ์ ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ด.ต. ชาญศักด์ิ บุญเฮ้า ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ด.ต. อนุชิต กลยานีย์ ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ด.ต. รันดร จนัทร์แกว้ ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ด.ต. สุภาพ พลิาชัย ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ด.ต. ฉลาด ม่อมพะเนาว์ ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ด.ต. ฉลาด จนัทะเนตร ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ด.ต. รัตนพงศ์ เหมือยพรหม ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ด.ต. ลือชัย นันทะวงษ์ ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ด.ต. เรืองเดช โชติรัตน์ ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ด.ต. อดุมศักด์ิ ภลูายยาว ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ด.ต. ธนกฤต ภมูิภาค ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ด.ต. ศักด์ิโสภณ อคับาล ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ด.ต. จกัรพนัธ์ ขนัมะจนัทร์ ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ด.ต. อาร์มมี่ ฆารพล ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ด.ต. เสน่ห์ ศึกษา ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ด.ต. พรศักด์ิ พงษ์ไพบูลย์ ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ด.ต. วชิิต พนัธุ์ผา ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ด.ต. ประสิทธิ์ คึมยะราช ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ด.ต. ต่อบุญ เกษมพนัธ์ ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ด.ต. ภานุพงษ์ ไกรสินธุ์ ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ด.ต. ยงยทุธ ค ากอง ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ด.ต. อไุร ศรีสุชาติ ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ด.ต. สมภาพ สุจริต ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ด.ต. สุภาพ จติต์โพธิ์ ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ด.ต. วษิณุ เติมพนัธ์ ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ด.ต. จกัรพนัธ์ สุวรรณ ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ด.ต. คมกริช สิทธวิงศ์ ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ด.ต. บุญมี อนุฤทธิ์ ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ด.ต. สวาท ยตะโคตร ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ด.ต. ชิดชัย สุขพนัธ์ ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ด.ต. ฐิติวชัร์ ขจรเกษ ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ด.ต. ยทุธนา เสริมมติวงศ์ ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ด.ต. ยทุธนา นามสมบัติ ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ด.ต. ธนารัตน์ ฤทธวิงศ์ ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ด.ต. ประวติั ปาระคะ ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ด.ต. โกวทิย์ ไกรพล ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ด.ต. บัญชา โชติจฑุาพร ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ด.ต. คมเดช นาหมืน่หงษ์ ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สมเกยีรติ สาทิพจนัทร์ ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ด.ต. สังขท์อง รณเรืองฤทธิ์ ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ด.ต. พสิษฐ์ สาสัย ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ด.ต. นาวนิ ศิลารักษ์ ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ด.ต. นาวกิ รามค า ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ด.ต. พงษ์สวสัด์ิ อปุพงษ์ ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ด.ต. สิทธชิัย มหาสุขมุ ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ด.ต. เดช ง้ิวไชยราช ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ด.ต. ประภาส สิงหค์ะ ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ด.ต. ศรีสุพล ขนัทีท้าว ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ด.ต. สายนัห์ วชิาดี ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ด.ต. อลงกรณ์ ทอนฮามแกว้ ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ด.ต. กรีะ ชื่นบาน ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ด.ต. วจิติร เยี่ยมพลัง ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ด.ต. ประสิทธิ์ แสงกล้า ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ด.ต. น้อย สุดทอง ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ด.ต. วฒิุชัย แกว้กิ่ง ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ด.ต. จฬุากรณ์ ชุติสรณ์กฤติธี ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ด.ต. นพรัตน์ ภเูล่ือน ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ด.ต. ทรัพยสิ์น ไขประภาย ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ด.ต. นพดล ทองรักษ์ ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ด.ต. นพดล ธรรมวเิศษ ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ด.ต. วนัชัย ค าหล้า ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ด.ต. ชัชพงศ์ สุริยะ ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ด.ต. ประชา เสริมแสง ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ด.ต. ปัญญา ไตรทิพย์ ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ด.ต. พนมพร นามเสน ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ด.ต. อดุร โม่หนิ ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ด.ต. ชัยพชิิต รุณศรี ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ด.ต. สุรพล ประทุมถม ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ด.ต. อคัรเดช ประจนัตะเสน ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ด.ต. ประนม ศรีแสง ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ด.ต. สุวทิย์ ศิริสานต์ ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ด.ต. พรีภทัร โยธานัก ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ด.ต. จดุประสงค์ สุวรรณไตร ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ด.ต. คมศักด์ิ จรศรชัย ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ด.ต. สราวธุ พมิพม์า ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ด.ต. อภวิชิญ์ นามโยธา ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ด.ต. ดนัย คู่คิด ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ด.ต. สมัย แสงหุน้ ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. อธวิฒัน์ แพงสาย ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ด.ต. สุทธพิงษ์ เพชรพรรณ ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ด.ต. ถาวร สุติบุตร ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
จ.ส.ต. วราวธุ ผาจวง ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
จ.ส.ต. กรประเสริฐ ขอค า ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
จ.ส.ต. เอกศักด์ิ เชื้อค าเพง็ ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
จ.ส.ต. กติติพงษ์ เตโช ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
จ.ส.ต. ชัยมงคล ทุมมนตรี ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
จ.ส.ต. ธนภทัร นนท์สะเกษ ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ส.ต.อ. วายพุงษ์ ปาปะโม ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ส.ต.อ. จรีศักด์ิ บุติมาลย์ ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ส.ต.อ. พทิวสั กาญจนารี ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ส.ต.อ. วชัรา แสงเพชร ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ส.ต.อ. สงวน สัตราศรี ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ส.ต.อ. สิทธกิร จนัทรโคตร ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ส.ต.อ. สมเกยีรติ พยอมหวล ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ส.ต.อ. สุพรรณ เจริญศิริ ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ส.ต.อ. วรีะศักด์ิ เหลาแตว ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ส.ต.อ. รัตนะ ตรีโอษฐ์ ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ส.ต.อ. สุรไกร ลาเสือ ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ส.ต.อ. เสด็จ ศรีพลพา ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ส.ต.อ. สุรเดช ถานันท์ ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ส.ต.อ. เดชสุริยา สีโนนสูง ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ส.ต.อ. อดุมศักด์ิ อรรคฮาดสี ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ส.ต.ต. สาธติ ภพูนัใบ ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ส.ต.ต. เกษม ภสูมปอง ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ส.ต.ต. ณัฐพล ลามทุม ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ด.ต.หญิง ธรีาลักษณ์ เบ็ญเจดิ ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ด.ต.หญิง ถาวร นาสถติย์ ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ด.ต.หญิง ธรีาลักษณ์ เบ็ญเจดิ ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ด.ต.หญิง ศิรินทร เลพล ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
ร.ต.ท.หญิง มาลินี โมรารัตน์ ภ.จว.สกลนคร สภ.เมืองสกลนคร
พ.ต.อ. สุรกจิ นิลพบิูลย์ ภ.จว.สกลนคร สภ.วานรนิวาส
พ.ต.ท. ชัยเชษฐ์      สุระเสียง ภ.จว.สกลนคร สภ.วานรนิวาส
ร.ต.ต. ประจกัษ์        โขลา ภ.จว.สกลนคร สภ.วานรนิวาส
ร.ต.ต. สุทิน สงวนพรหม ภ.จว.สกลนคร สภ.วานรนิวาส
ร.ต.ต. พาย ุ ศูนยจ์นัทร์ ภ.จว.สกลนคร สภ.วานรนิวาส
ด.ต. วฒิัราวลัย์ ร่าเริง ภ.จว.สกลนคร สภ.วานรนิวาส
ด.ต. สุรชาติ ศรีเขม้ ภ.จว.สกลนคร สภ.วานรนิวาส
ด.ต. ประไพร แสนทัน ภ.จว.สกลนคร สภ.วานรนิวาส



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ประจกัษ์ศิลป์    ไชยตะมาตย์ ภ.จว.สกลนคร สภ.วานรนิวาส
ด.ต. ไกรเชษฐ บุญเฮ้า ภ.จว.สกลนคร สภ.วานรนิวาส
ด.ต. นิคม             ทีฆะพนัธ์ ภ.จว.สกลนคร สภ.วานรนิวาส
ด.ต. ธนพล             ลือชัย ภ.จว.สกลนคร สภ.วานรนิวาส
จ.ส.ต. สถาพร          จนัทร์มาลา ภ.จว.สกลนคร สภ.วานรนิวาส
ด.ต. บุญลอง   กองพธิี ภ.จว.สกลนคร สภ.วานรนิวาส
ด.ต. เล้ียง               อนิทะสร้อย ภ.จว.สกลนคร สภ.วานรนิวาส
ด.ต. สุวรรณ      ญาณสะอาด ภ.จว.สกลนคร สภ.วานรนิวาส
ด.ต. พนมรักษ์          สุทธแิสน ภ.จว.สกลนคร สภ.วานรนิวาส
ด.ต. ภราดร              ซินโซ ภ.จว.สกลนคร สภ.วานรนิวาส
ด.ต. ชยพล              พทุธอาสน์ ภ.จว.สกลนคร สภ.วานรนิวาส
ด.ต. สราวธุ              หวานเสร็จ ภ.จว.สกลนคร สภ.วานรนิวาส
ด.ต. เดชา               ค าพา ภ.จว.สกลนคร สภ.วานรนิวาส
ด.ต. ธวชัชัย            พรมวงั ภ.จว.สกลนคร สภ.วานรนิวาส
ด.ต. สัมฤทธิ์            สิทธเินตร ภ.จว.สกลนคร สภ.วานรนิวาส
ด.ต. นิรันดร์           ไชยเชษฐ์ ภ.จว.สกลนคร สภ.วานรนิวาส
ด.ต. วชิัย                หล้าอามาตย์ ภ.จว.สกลนคร สภ.วานรนิวาส
ด.ต. นิรันดร์            วอ่งไว ภ.จว.สกลนคร สภ.วานรนิวาส
ด.ต. เอื้อ               จนัทวงศ์ ภ.จว.สกลนคร สภ.วานรนิวาส
ด.ต. ฉตัชวาล         ทิพวงั ภ.จว.สกลนคร สภ.วานรนิวาส
ด.ต. ชาญชัย            แสวงสุข ภ.จว.สกลนคร สภ.วานรนิวาส
ด.ต. กติติคม         อนัทรบุตร ภ.จว.สกลนคร สภ.วานรนิวาส
ด.ต. ประวตั            แกว้ลอดหล้า ภ.จว.สกลนคร สภ.วานรนิวาส
ด.ต.  ธวชั             ใยพนัธ์ ภ.จว.สกลนคร สภ.วานรนิวาส
พ.ต.ท. ธรียทุธ  วณัณกลุ ภ.จว.สกลนคร สภ.วานรนิวาส
ร.ต.ท. สุรศักด์ิ ทองไชย ภ.จว.สกลนคร สภ.วานรนิวาส
ร.ต.ท. สุขสัน             เหาะเหนิ ภ.จว.สกลนคร สภ.วานรนิวาส
ร.ต.ท. ทรงสิน       ค าเกาะ ภ.จว.สกลนคร สภ.วานรนิวาส
ร.ต.ท. กติต์ิธเนศ ธนาเศรษฐโชติชัย ภ.จว.สกลนคร สภ.วานรนิวาส
ร.ต.ท. สมศักด์ิ          ศรีสุข ภ.จว.สกลนคร สภ.วานรนิวาส
ร.ต.อ. พธัทว ี           กางทอง ภ.จว.สกลนคร สภ.วานรนิวาส
พ.ต.อ. นิยม พทุธาศรี ภ.จว.สกลนคร สภ.วาริชภมูิ
พ.ต.ท. วเิชษฐ์ เทพพานิชย์ ภ.จว.สกลนคร สภ.วาริชภมูิ
พ.ต.ท. ณัฐกติต์ิ แกว้ค าแสน ภ.จว.สกลนคร สภ.วาริชภมูิ
พ.ต.ท. สุพนิ แวงแสน ภ.จว.สกลนคร สภ.วาริชภมูิ
พ.ต.ต. อธพิงษ์ กงพาน ภ.จว.สกลนคร สภ.วาริชภมูิ
พ.ต.ต. อภเิดช บุญไชยโย ภ.จว.สกลนคร สภ.วาริชภมูิ
ร.ต.อ. อดุลย์ สุวโรจนวรกจิ ภ.จว.สกลนคร สภ.วาริชภมูิ
ร.ต.ท. สมบัติ ภกูนั ภ.จว.สกลนคร สภ.วาริชภมูิ
ร.ต.ท. อาทิตย์ สุวรรณศรี ภ.จว.สกลนคร สภ.วาริชภมูิ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. กฤษณ์ อปุัญญ์ ภ.จว.สกลนคร สภ.วาริชภมูิ
ร.ต.ท. ชยานันท์ สอนน า ภ.จว.สกลนคร สภ.วาริชภมูิ
ร.ต.ท. ปรารถนา ชาติช านิ ภ.จว.สกลนคร สภ.วาริชภมูิ
ร.ต.ท. วนิิจ บุญเมืองแสน ภ.จว.สกลนคร สภ.วาริชภมูิ
ร.ต.ท.  เกยีง จนัทา ภ.จว.สกลนคร สภ.วาริชภมูิ
ร.ต.ท. ชัชวาลย์ จารยม์าตร ภ.จว.สกลนคร สภ.วาริชภมูิ
ร.ต.ต. ประครอง ฤทธร่ิวม ภ.จว.สกลนคร สภ.วาริชภมูิ
ร.ต.ต. นพดล กา้นขนุทด ภ.จว.สกลนคร สภ.วาริชภมูิ
ร.ต.ต. ครองชัย อาษาสร้อย ภ.จว.สกลนคร สภ.วาริชภมูิ
ด.ต. ด ารงค์ มงคลรัตน์ ภ.จว.สกลนคร สภ.วาริชภมูิ
ด.ต. สมัคร จนัทร์ป้อง ภ.จว.สกลนคร สภ.วาริชภมูิ
ด.ต. ศักด์ิชัย ชัยหมืน่ ภ.จว.สกลนคร สภ.วาริชภมูิ
ด.ต. ยทุธตระนัย จนัทร์ปุม่ ภ.จว.สกลนคร สภ.วาริชภมูิ
ด.ต. ทนงศักด์ิ บุญรักษา ภ.จว.สกลนคร สภ.วาริชภมูิ
ด.ต. ประหยดั มะณีนพ ภ.จว.สกลนคร สภ.วาริชภมูิ
ด.ต. โชติ โง่นแน่น ภ.จว.สกลนคร สภ.วาริชภมูิ
ด.ต. ธรีพงศ์ ไชยนนท์ ภ.จว.สกลนคร สภ.วาริชภมูิ
ด.ต. โกสินทร์ หาดทวายกาญณ์ ภ.จว.สกลนคร สภ.วาริชภมูิ
ด.ต. ยทุธศิลป์ ศรีตัดสูง ภ.จว.สกลนคร สภ.วาริชภมูิ
ด.ต. วเิชียร ศรีวลัิย ภ.จว.สกลนคร สภ.วาริชภมูิ
ด.ต. สราวธุ อรุะแสง ภ.จว.สกลนคร สภ.วาริชภมูิ
ด.ต. ศักด์ิชัย ภาวงศ์ ภ.จว.สกลนคร สภ.วาริชภมูิ
ด.ต. ธราวชิญ์ บุญเฟรือง ภ.จว.สกลนคร สภ.วาริชภมูิ
ด.ต. อนุรักษ์ ธสิาเวทย์ ภ.จว.สกลนคร สภ.วาริชภมูิ
จ.ส.ต. สุวทิย์ นาถาดทอง ภ.จว.สกลนคร สภ.วาริชภมูิ
จ.ส.ต. ณัฐวฒิุ ลุนอดุม ภ.จว.สกลนคร สภ.วาริชภมูิ
ส.ต.อ. จตุรวทิย์ นาสมโภชน์ ภ.จว.สกลนคร สภ.วาริชภมูิ
 ด.ต. สาคร สุทธอิาจ ภ.จว.สกลนคร สภ.วาริชภมูิ
 พ.ต.ท. ทองสุข นารีจนัทร์ ภ.จว.สกลนคร สภ.วาริชภมูิ
ด.ต.หญิง ผทัยรัตน์ พนารัตน์ ภ.จว.สกลนคร สภ.วาริชภมูิ
ด.ต. วจิติร โคตรวชิา ภ.จว.สกลนคร สภ.วาริชภมูิ
ร.ต.อ.หญิง รุ่งนภา งอยภธูร ภ.จว.สกลนคร สภ.แวง
พ.ต.อ. กติติศักด์ิ จนัทร์ศรี ภ.จว.สกลนคร สภ.ศรีวชิัย
พ.ต.ท. วนัชัย เขื่อนธะนะ ภ.จว.สกลนคร สภ.ศรีวชิัย
พ.ต.ท. ขวญัทอง ฟองลม ภ.จว.สกลนคร สภ.ศรีวชิัย
พ.ต.ท. กติติพงษ์ อกัษรพมิพ์ ภ.จว.สกลนคร สภ.ศรีวชิัย
พ.ต.ท. จงฑณ ชื่นสกลุ ภ.จว.สกลนคร สภ.ศรีวชิัย
ร.ต.อ. สังคม นาเมือง ภ.จว.สกลนคร สภ.ศรีวชิัย
ร.ต.ท. วรวฒัน์ อกัษร ภ.จว.สกลนคร สภ.ศรีวชิัย
ร.ต.ท. พงศ์สันต์ อนัทะราษี ภ.จว.สกลนคร สภ.ศรีวชิัย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. วทิพล แถลงศรี ภ.จว.สกลนคร สภ.ศรีวชิัย
ร.ต.ท. ชัยวชิิต แสงโพธิ์ ภ.จว.สกลนคร สภ.ศรีวชิัย
ร.ต.ท. ปราโมทย์ วงัสระ ภ.จว.สกลนคร สภ.ศรีวชิัย
ร.ต.ท. อนัทธญา เทพวงศ์ษา ภ.จว.สกลนคร สภ.ศรีวชิัย
ร.ต.ท. สยาม จ าปาแดง ภ.จว.สกลนคร สภ.ศรีวชิัย
ร.ต.ท. ไสว ต้นชาลี ภ.จว.สกลนคร สภ.ศรีวชิัย
ร.ต.ต. บุญหลาย โคตรเรือง ภ.จว.สกลนคร สภ.ศรีวชิัย
ร.ต.ต. บุญส่ง ยนัตะพนัธ์ ภ.จว.สกลนคร สภ.ศรีวชิัย
ร.ต.ต. ค ากอง อตุรนคร ภ.จว.สกลนคร สภ.ศรีวชิัย
ร.ต.ต. ทรงศักด์ิ ดามะนาว ภ.จว.สกลนคร สภ.ศรีวชิัย
ร.ต.ต. ประยนต์ นิลนิตย์ ภ.จว.สกลนคร สภ.ศรีวชิัย
ร.ต.ต. สุรชัย หบีแกว้ ภ.จว.สกลนคร สภ.ศรีวชิัย
ร.ต.ต. ประมินทร์ มีธรรม ภ.จว.สกลนคร สภ.ศรีวชิัย
ด.ต. ส ารอง สารสวสัด์ิ ภ.จว.สกลนคร สภ.ศรีวชิัย
ด.ต. อวยชัย แดงประสาท ภ.จว.สกลนคร สภ.ศรีวชิัย
ด.ต. ประมวลศักด์ิ ไลยะรัตน์ ภ.จว.สกลนคร สภ.ศรีวชิัย
ด.ต. ยงยทุธ เหลาพรหม ภ.จว.สกลนคร สภ.ศรีวชิัย
ด.ต. อาทิตย์ วงศ์สุพรหม ภ.จว.สกลนคร สภ.ศรีวชิัย
ด.ต. ศรัญญู สัพโส ภ.จว.สกลนคร สภ.ศรีวชิัย
ด.ต. เอกฤทธิ์ กางทอง ภ.จว.สกลนคร สภ.ศรีวชิัย
ด.ต. นิรันดร์ บุตรโคตร ภ.จว.สกลนคร สภ.ศรีวชิัย
ด.ต. ทรงศักด์ิ สุดาชาติ ภ.จว.สกลนคร สภ.ศรีวชิัย
จ.ส.ต. จริะพงษ์ มายรู ภ.จว.สกลนคร สภ.ศรีวชิัย
ส.ต.อ. สิทธศัิกด์ิ พนัธไ์ชย ภ.จว.สกลนคร สภ.ศรีวชิัย
ส.ต.อ. ไมตรี อุ่นสา ภ.จว.สกลนคร สภ.ศรีวชิัย
พ.ต.ท. พรศักด์ิ งามดี ภ.จว.สกลนคร สภ.สร้างค้อ
พ.ต.ท. สุวทิย์ สุวรรณ ภ.จว.สกลนคร สภ.สร้างค้อ
พ.ต.ท. สราวธุ มันตาพนัธ์ ภ.จว.สกลนคร สภ.สร้างค้อ
ร.ต.ท. ปรีชา นามวงสา ภ.จว.สกลนคร สภ.สร้างค้อ
ร.ต.ท. ทรงศักด์ิ พองพรหม ภ.จว.สกลนคร สภ.สร้างค้อ
ร.ต.ท. ร่วมชาติ สาระการ ภ.จว.สกลนคร สภ.สร้างค้อ
ร.ต.ท. เทอดชัย ดอนไพร ภ.จว.สกลนคร สภ.สร้างค้อ
ร.ต.ท. ทองฤทธิ์ การร้อย ภ.จว.สกลนคร สภ.สร้างค้อ
ร.ต.ต. สมมาศ ยอดญาติไทย ภ.จว.สกลนคร สภ.สร้างค้อ
ร.ต.ต. สมุทร ด้วงค าจนัทร์ ภ.จว.สกลนคร สภ.สร้างค้อ
ร.ต.ต. ไพรัตน์ แกว้ค าภา ภ.จว.สกลนคร สภ.สร้างค้อ
ร.ต.ต. ประมวล พรรณขาม ภ.จว.สกลนคร สภ.สร้างค้อ
ด.ต. สุคนธ ์ ทาบรรหาร ภ.จว.สกลนคร สภ.สร้างค้อ
ด.ต. พชิัย มูลเหลา ภ.จว.สกลนคร สภ.สร้างค้อ
ด.ต. ศักด์ิศรี แสนเมือง ภ.จว.สกลนคร สภ.สร้างค้อ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. เชิงชาย โพธศิรี ภ.จว.สกลนคร สภ.สร้างค้อ
ด.ต. ธวชัชัย บุญเสริม ภ.จว.สกลนคร สภ.สร้างค้อ
ด.ต. ทวี ชาซิโย ภ.จว.สกลนคร สภ.สร้างค้อ
ด.ต. ณัฐกานต์ อาจนารินทร์ ภ.จว.สกลนคร สภ.สร้างค้อ
ด.ต. ประดิษฐ์ พลสิทธิ์ ภ.จว.สกลนคร สภ.สร้างค้อ
ด.ต. เมธา เลิศวเิชียร ภ.จว.สกลนคร สภ.สร้างค้อ
ด.ต. พงษ์พนัธ์ ส่งเสริม ภ.จว.สกลนคร สภ.สร้างค้อ
ด.ต. สมมิตร นารอง ภ.จว.สกลนคร สภ.สร้างค้อ
จ.ส.ต. จริะพงศ์ จ าปีสี ภ.จว.สกลนคร สภ.สร้างค้อ
ส.ต.ต. อภรัิกษ์ พานพงษ์ ภ.จว.สกลนคร สภ.สร้างค้อ
พ.ต.ท. ศุภชัย เชื้อกรุงเทพ ภ.จว.สกลนคร สภ.สวา่ง
พ.ต.ท. ตะวนั ฉววีรรณ์ ภ.จว.สกลนคร สภ.สวา่ง
พ.ต.ท. จ ารัส ประคอง ภ.จว.สกลนคร สภ.สวา่ง
ร.ต.อ. ภานุวฒัน์ แสนอบุล ภ.จว.สกลนคร สภ.สวา่ง
ร.ต.ท. บ าเพญ็ ไวยรจนา ภ.จว.สกลนคร สภ.สวา่ง
ร.ต.ท. พนิต สกลุเดช ภ.จว.สกลนคร สภ.สวา่ง
ร.ต.ท. ไชยวตัร เรียมแสน ภ.จว.สกลนคร สภ.สวา่ง
ร.ต.ท. ชูชาติ มหานิล ภ.จว.สกลนคร สภ.สวา่ง
ร.ต.ท. สมชาย ทิมฉมิพลี ภ.จว.สกลนคร สภ.สวา่ง
ร.ต.ท. สมทบ เลไธสง ภ.จว.สกลนคร สภ.สวา่ง
ร.ต.ท. นเรศ ทองเรือง ภ.จว.สกลนคร สภ.สวา่ง
ร.ต.ท. ค าเต็ม หนูมี ภ.จว.สกลนคร สภ.สวา่ง
ร.ต.ท. สันติ ศรีเตชะ ภ.จว.สกลนคร สภ.สวา่ง
ร.ต.ต. สมศักด์ิ คามะทิตย์ ภ.จว.สกลนคร สภ.สวา่ง
ร.ต.ต. นเรศ มาตตายา ภ.จว.สกลนคร สภ.สวา่ง
ร.ต.ต. บรรยงค์ น าสุย ภ.จว.สกลนคร สภ.สวา่ง
ด.ต. พรทรัพย์ ชมจนัทร์ ภ.จว.สกลนคร สภ.สวา่ง
ด.ต. สงกา เจริญชัย ภ.จว.สกลนคร สภ.สวา่ง
ด.ต. ขวญัประชา ผิวดี ภ.จว.สกลนคร สภ.สวา่ง
ส.ต.อ. ขวญัชัย ทุมเสน ภ.จว.สกลนคร สภ.สวา่ง
ส.ต.อ. ทองคูณ ภพูาดนา ภ.จว.สกลนคร สภ.สวา่ง
ส.ต.ต. อานุภาพ โพธิ์ทรัพย์ ภ.จว.สกลนคร สภ.สวา่ง
ร.ต.ท.หญิง กญัญาวร์ี พลากลุ ภ.จว.สกลนคร สภ.สวา่ง
พ.ต.อ. กวศัีกด์ิ สุขบาง ภ.จว.สกลนคร สภ.สวา่งแดนดิน
พ.ต.ท. ณัฐพล เติมแกว้ ภ.จว.สกลนคร สภ.สวา่งแดนดิน
พ.ต.ท. วทิยากรณ์ ษมากรวทิิต ภ.จว.สกลนคร สภ.สวา่งแดนดิน
พ.ต.ท. ชัยพร สีมาวธุ ภ.จว.สกลนคร สภ.สวา่งแดนดิน
พ.ต.ท. วสันต์ ใจหมัน่ ภ.จว.สกลนคร สภ.สวา่งแดนดิน
พ.ต.ท. ชัยสิทธิ์ ศรีโยธา ภ.จว.สกลนคร สภ.สวา่งแดนดิน
พ.ต.ต. ดุลยธนู หมืน่พรม ภ.จว.สกลนคร สภ.สวา่งแดนดิน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ต. พลัลภ กล่ินหอม ภ.จว.สกลนคร สภ.สวา่งแดนดิน
ร.ต.อ. สุริยนั อนิทร์สา ภ.จว.สกลนคร สภ.สวา่งแดนดิน
ร.ต.อ. ประดิษฐ์ หนัจางสิทธิ์ ภ.จว.สกลนคร สภ.สวา่งแดนดิน
ร.ต.ท. ยทุธศิลป์ กอกษัตริย์ ภ.จว.สกลนคร สภ.สวา่งแดนดิน
ร.ต.ท. สมภมูิ ขนัตีกลุ ภ.จว.สกลนคร สภ.สวา่งแดนดิน
ร.ต.ท. สมรัก บุตรวงษ์ ภ.จว.สกลนคร สภ.สวา่งแดนดิน
ร.ต.ท. เทวฤทธิ์ หงษ์ภู ภ.จว.สกลนคร สภ.สวา่งแดนดิน
ร.ต.ท. ประมง โสมชัย ภ.จว.สกลนคร สภ.สวา่งแดนดิน
ร.ต.ท. พรีวฒัน์ กั้งจ าปา ภ.จว.สกลนคร สภ.สวา่งแดนดิน
ร.ต.ท. รัฐวชิญ์ จนัทา ภ.จว.สกลนคร สภ.สวา่งแดนดิน
ร.ต.ท. ประกอบ หงษ์ทวี ภ.จว.สกลนคร สภ.สวา่งแดนดิน
ร.ต.ท. เดชาธร เจตเจริญกลุ ภ.จว.สกลนคร สภ.สวา่งแดนดิน
ร.ต.ท. วบิูลย์ ช านิงาน ภ.จว.สกลนคร สภ.สวา่งแดนดิน
ร.ต.ท. ประเสริฐ พนัธแ์สน ภ.จว.สกลนคร สภ.สวา่งแดนดิน
ร.ต.ท. บุญจนัทร์ ศรีสถาน ภ.จว.สกลนคร สภ.สวา่งแดนดิน
ร.ต.ท. รัฐคง ค าขรีุ ภ.จว.สกลนคร สภ.สวา่งแดนดิน
ร.ต.ท. ดาวรุ่ง เทาทองสุข ภ.จว.สกลนคร สภ.สวา่งแดนดิน
ร.ต.ท. วสันต์ ไชยมาศ ภ.จว.สกลนคร สภ.สวา่งแดนดิน
ร.ต.ต. ประยรู จรอนันต์ ภ.จว.สกลนคร สภ.สวา่งแดนดิน
ร.ต.ต. ระวี ทองพอก ภ.จว.สกลนคร สภ.สวา่งแดนดิน
ร.ต.ต. สีไว คณาดี ภ.จว.สกลนคร สภ.สวา่งแดนดิน
ร.ต.ต. ทองอนิทร์ ปัญญะ ภ.จว.สกลนคร สภ.สวา่งแดนดิน
ร.ต.ต. นิติกร สารมาศ ภ.จว.สกลนคร สภ.สวา่งแดนดิน
ร.ต.ต. วฒิุศักด์ิ สารบาล ภ.จว.สกลนคร สภ.สวา่งแดนดิน
ด.ต. คม ชาญประไพร ภ.จว.สกลนคร สภ.สวา่งแดนดิน
ด.ต. ศักด์ิดา สัพโส ภ.จว.สกลนคร สภ.สวา่งแดนดิน
ด.ต. โกเมนทร์ วงษ์อนันต์ ภ.จว.สกลนคร สภ.สวา่งแดนดิน
ด.ต. ปริทรรตน์ ตาเมือง ภ.จว.สกลนคร สภ.สวา่งแดนดิน
ด.ต. ศักด์ิณรงค์ ชินทะวนั ภ.จว.สกลนคร สภ.สวา่งแดนดิน
ด.ต. จรูญศักด์ิ วชิัยโย ภ.จว.สกลนคร สภ.สวา่งแดนดิน
ด.ต. เดชณรงค์ วงศ์ละคร ภ.จว.สกลนคร สภ.สวา่งแดนดิน
ด.ต. ภาคิไนย พึม่ชัย ภ.จว.สกลนคร สภ.สวา่งแดนดิน
ด.ต. มัน่คง จนัชมภู ภ.จว.สกลนคร สภ.สวา่งแดนดิน
ด.ต. บัญญัติ ดีจนัทร์ ภ.จว.สกลนคร สภ.สวา่งแดนดิน
ด.ต. ประยรู พนัธฤ์ทธิ์ ภ.จว.สกลนคร สภ.สวา่งแดนดิน
ด.ต. วกิาน ไชยรบ ภ.จว.สกลนคร สภ.สวา่งแดนดิน
ด.ต. รุ่ง สันทา ภ.จว.สกลนคร สภ.สวา่งแดนดิน
ด.ต. วรีะชน แสนซิว ภ.จว.สกลนคร สภ.สวา่งแดนดิน
ด.ต. ศุรเณศก์ มาละอนิทร์ ภ.จว.สกลนคร สภ.สวา่งแดนดิน
ด.ต. ปรัชญา ศรีสวา่ง ภ.จว.สกลนคร สภ.สวา่งแดนดิน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. กติติศักด์ิ มุง่มาตร ภ.จว.สกลนคร สภ.สวา่งแดนดิน
ด.ต. นคร ทองสอดแสง ภ.จว.สกลนคร สภ.สวา่งแดนดิน
ด.ต. มานะชัย ทองไทย ภ.จว.สกลนคร สภ.สวา่งแดนดิน
ด.ต. สมยศ มุกดาม่วง ภ.จว.สกลนคร สภ.สวา่งแดนดิน
ด.ต. นิยม มีเพยีร ภ.จว.สกลนคร สภ.สวา่งแดนดิน
ด.ต. พนิิจ สารสุข ภ.จว.สกลนคร สภ.สวา่งแดนดิน
ด.ต. บุญถิ่น ต้ังกลุบริบูรณ์ ภ.จว.สกลนคร สภ.สวา่งแดนดิน
ด.ต. ประจกัษ์ นิเทียน ภ.จว.สกลนคร สภ.สวา่งแดนดิน
ด.ต. ธนเอนก นุน่สวสัด์ิ ภ.จว.สกลนคร สภ.สวา่งแดนดิน
ด.ต. สุรชัย ทอดทอง ภ.จว.สกลนคร สภ.สวา่งแดนดิน
ด.ต. วชัรินทร์ โพนอาจทัน ภ.จว.สกลนคร สภ.สวา่งแดนดิน
ด.ต. สุวฒัน์ชัย แกว้ลอดหล้า ภ.จว.สกลนคร สภ.สวา่งแดนดิน
ด.ต. เนียม บุญมาก ภ.จว.สกลนคร สภ.สวา่งแดนดิน
ด.ต. ชาญ เจริญเหล่า ภ.จว.สกลนคร สภ.สวา่งแดนดิน
ด.ต. วนั ธรุารัตน์ ภ.จว.สกลนคร สภ.สวา่งแดนดิน
ด.ต. สวสัด์ิ เกื้อทาน ภ.จว.สกลนคร สภ.สวา่งแดนดิน
ด.ต. ประดิษฐ์ อดใจ ภ.จว.สกลนคร สภ.สวา่งแดนดิน
ด.ต. โกศล กณัหาป้อง ภ.จว.สกลนคร สภ.สวา่งแดนดิน
ด.ต. อนุกลู นามดาแสง ภ.จว.สกลนคร สภ.สวา่งแดนดิน
ด.ต. ยทุธนา พาเสน่ห์ ภ.จว.สกลนคร สภ.สวา่งแดนดิน
ด.ต. ยทุธนา วโรรส ภ.จว.สกลนคร สภ.สวา่งแดนดิน
ด.ต. ศักด์ิศรี หนูพนัธ์ ภ.จว.สกลนคร สภ.สวา่งแดนดิน
ด.ต. วสันต์ จตุเทน ภ.จว.สกลนคร สภ.สวา่งแดนดิน
ด.ต. วชิิต ชมภทูีป ภ.จว.สกลนคร สภ.สวา่งแดนดิน
ด.ต. คมกฤต อโนมพนัธุ์ ภ.จว.สกลนคร สภ.สวา่งแดนดิน
ด.ต. พเิชษฐ์ สุริยนั ภ.จว.สกลนคร สภ.สวา่งแดนดิน
ด.ต. พชิิต พลสิทธิ์ ภ.จว.สกลนคร สภ.สวา่งแดนดิน
ด.ต. พรมม์ แกว้กนัยา ภ.จว.สกลนคร สภ.สวา่งแดนดิน
ด.ต. ชาญวฒิุ ผ่องเสียง ภ.จว.สกลนคร สภ.สวา่งแดนดิน
จ.ส.ต. ภริมณ์ นาดอน ภ.จว.สกลนคร สภ.สวา่งแดนดิน
จ.ส.ต. คมสัน พรมวงั ภ.จว.สกลนคร สภ.สวา่งแดนดิน
ส.ต.อ. วชัรินทร์ วงศ์ธร ภ.จว.สกลนคร สภ.สวา่งแดนดิน
ส.ต.อ. เวชยนัต์ มวลทอง ภ.จว.สกลนคร สภ.สวา่งแดนดิน
ส.ต.อ. ธรีะยทุธ พรมวงั ภ.จว.สกลนคร สภ.สวา่งแดนดิน
ส.ต.ต. เฉลิมเดช ศรีทะจกัร์ ภ.จว.สกลนคร สภ.สวา่งแดนดิน
ส.ต.ต. ววิววิาห์ นวลศรี ภ.จว.สกลนคร สภ.สวา่งแดนดิน
ส.ต.ต. พรเกษม แสนบุญ ภ.จว.สกลนคร สภ.สวา่งแดนดิน
ส.ต.ต. สุทธี นันตะทัย ภ.จว.สกลนคร สภ.สวา่งแดนดิน
ด.ต.หญิง หทัยภทัร สีหาปัญญา ภ.จว.สกลนคร สภ.สวา่งแดนดิน
ด.ต.หญิง ก าไล ทิพมาตย์ ภ.จว.สกลนคร สภ.สวา่งแดนดิน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต.หญิง รักษา นาตาแสง ภ.จว.สกลนคร สภ.สวา่งแดนดิน
ร.ต.ท.หญิง ธนวนัต์  บัวช่วย ภ.จว.สกลนคร สภ.สวา่งแดนดิน
ร.ต.อ. สุวรรณ ศิริรักษ์ ภ.จว.สกลนคร สภ.สวา่งแดนดิน
ร.ต.อ. นิรุต โสมนาวตัร์ ภ.จว.สกลนคร สภ.สวา่งแดนดิน
ร.ต.อ.หญิง อรัญญา แจง้สุข ภ.จว.สกลนคร สภ.สวา่งแดนดิน
พ.ต.ท. ขวญันิรันดร์ พละพนัธ์ ภ.จว.สกลนคร สภ.ส่องดาว
พ.ต.ท. สุเนตร นราศร ภ.จว.สกลนคร สภ.ส่องดาว
พ.ต.ท. ทรงพล วนัทาวงษ์ ภ.จว.สกลนคร สภ.ส่องดาว
พ.ต.ท. บุญญฤทธิ์ สิทธิ ภ.จว.สกลนคร สภ.ส่องดาว
ร.ต.ท. ชาญณรงค์ ลือชาขนัธ์ ภ.จว.สกลนคร สภ.ส่องดาว
ร.ต.ท. สุริยา บรมโคตร ภ.จว.สกลนคร สภ.ส่องดาว
ร.ต.ท. อภชิาต โคตรวชิา ภ.จว.สกลนคร สภ.ส่องดาว
ร.ต.ท. แสวง ศรีบุรมย์ ภ.จว.สกลนคร สภ.ส่องดาว
ร.ต.ท. สงวน เทพวรินทร์ ภ.จว.สกลนคร สภ.ส่องดาว
ร.ต.ต. ทองศูนย์ วงภกัดี ภ.จว.สกลนคร สภ.ส่องดาว
ร.ต.ต. นพสิทธิ์ ศรีแสงออ่น ภ.จว.สกลนคร สภ.ส่องดาว
ร.ต.ต. สมพร จนัดีสี ภ.จว.สกลนคร สภ.ส่องดาว
ร.ต.ต. สุริเยศ วชิัยพรหม ภ.จว.สกลนคร สภ.ส่องดาว
ร.ต.ต. อนุชาติ ช่างสอน ภ.จว.สกลนคร สภ.ส่องดาว
ร.ต.ต. บุญเส็ง นามบุรี ภ.จว.สกลนคร สภ.ส่องดาว
ด.ต. อทุิน แกว้มุงคุณ ภ.จว.สกลนคร สภ.ส่องดาว
ด.ต. สัญญา บุญมาก ภ.จว.สกลนคร สภ.ส่องดาว
ด.ต. ประทุม กรมวงศ์ ภ.จว.สกลนคร สภ.ส่องดาว
ด.ต. มนต์ราวี อยัวรรณ ภ.จว.สกลนคร สภ.ส่องดาว
ด.ต. ทนงศักด์ิ ราชสีเมือง ภ.จว.สกลนคร สภ.ส่องดาว
ด.ต. สมชาติ น้อยหวา้ ภ.จว.สกลนคร สภ.ส่องดาว
ด.ต. จรูญ ขนัท์ขวา ภ.จว.สกลนคร สภ.ส่องดาว
ด.ต. เสกสันต์ จนัทร์เก ภ.จว.สกลนคร สภ.ส่องดาว
ด.ต. ไสว โฮมวงค์ ภ.จว.สกลนคร สภ.ส่องดาว
ด.ต. ธวชัชัย ไชยราช ภ.จว.สกลนคร สภ.ส่องดาว
ด.ต. สมัย แสนณรงค์ ภ.จว.สกลนคร สภ.ส่องดาว
ด.ต. อมรเทพ ม่านสุวรรณ์ ภ.จว.สกลนคร สภ.ส่องดาว
ด.ต. สมเกยีรติ ศรีสุมังค์ ภ.จว.สกลนคร สภ.ส่องดาว
ด.ต. สุพทิยา พรหมบุตร ภ.จว.สกลนคร สภ.ส่องดาว
ด.ต. อคัรเดช ณ นครพนม ภ.จว.สกลนคร สภ.ส่องดาว
ด.ต. วชิิต ชินบุตร ภ.จว.สกลนคร สภ.ส่องดาว
ด.ต. สัญญา บัวออ่น ภ.จว.สกลนคร สภ.ส่องดาว
ด.ต. สุรสิทธิ์ พรรณศรี ภ.จว.สกลนคร สภ.ส่องดาว
จ.ส.ต. ววิฒันชัย เสมาเพชร ภ.จว.สกลนคร สภ.ส่องดาว
ส.ต.ต. อานนท์ ภาวงค์ ภ.จว.สกลนคร สภ.ส่องดาว



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. ธวชัชัย โคแกว้ ภ.จว.สกลนคร สภ.หนองสนม
ร.ต.อ. สถติย์ บ ารุงภกัดี ภ.จว.สกลนคร สภ.หนองสนม
ร.ต.ท. สนธยา ธมิี ภ.จว.สกลนคร สภ.หนองสนม
ร.ต.ต. วฒิุพงษ์ สุวรรณศรี ภ.จว.สกลนคร สภ.หนองสนม
ร.ต.ต. ทองดี พนัธน์า ภ.จว.สกลนคร สภ.หนองสนม
ด.ต. มังกรณ์ มาสขาว ภ.จว.สกลนคร สภ.หนองสนม
ด.ต. ยอย้ สีระโคตร ภ.จว.สกลนคร สภ.หนองสนม
ด.ต. สุพจน์ โสมสิทธิ์ ภ.จว.สกลนคร สภ.หนองสนม
ด.ต. ท านอง วลิามาตร ภ.จว.สกลนคร สภ.หนองสนม
ส.ต.อ. พฒันะพงษ์ แสงกล้า ภ.จว.สกลนคร สภ.หนองสนม
ส.ต.อ. นฤเบศ บุญจงู ภ.จว.สกลนคร สภ.หนองสนม
พ.ต.ท. สุพจน์ นาสถติย์ ภ.จว.สกลนคร สภ.อากาศอ านวย
พ.ต.ท. เอกชัย บุตรวงศ์ ภ.จว.สกลนคร สภ.อากาศอ านวย
พ.ต.ท. ไพชยนต์ ผายทอง ภ.จว.สกลนคร สภ.อากาศอ านวย
ร.ต.ท. ศราวธุ พอ่คุณตรง ภ.จว.สกลนคร สภ.อากาศอ านวย
ร.ต.ท. ชาญชัย แสนบุญศิริ ภ.จว.สกลนคร สภ.อากาศอ านวย
ร.ต.ท. นเรศรี แสนมนตรี ภ.จว.สกลนคร สภ.อากาศอ านวย
ร.ต.ท. เจษฏสั์ณห์ ง้ิวโสม ภ.จว.สกลนคร สภ.อากาศอ านวย
ร.ต.ท. มลตรี ปิน่สุพรรณ ภ.จว.สกลนคร สภ.อากาศอ านวย
ร.ต.ท. วสุิทธิ์ งอธริาช ภ.จว.สกลนคร สภ.อากาศอ านวย
ร.ต.ท. มนัส พวงเงิน ภ.จว.สกลนคร สภ.อากาศอ านวย
ร.ต.ท. กอ้งภพ อทุัยกนั ภ.จว.สกลนคร สภ.อากาศอ านวย
ร.ต.ท. วลัลภ สมสีดา ภ.จว.สกลนคร สภ.อากาศอ านวย
ร.ต.ต. วไิล สัพโส ภ.จว.สกลนคร สภ.อากาศอ านวย
ร.ต.ต. เรวทิย์ สิงหบ์ุตรา ภ.จว.สกลนคร สภ.อากาศอ านวย
ร.ต.ต. อานันท์ โพธิ์แดง ภ.จว.สกลนคร สภ.อากาศอ านวย
ร.ต.ต. วทิยา สงกะศิริ ภ.จว.สกลนคร สภ.อากาศอ านวย
ร.ต.ต. ยงยทุธ นีระกลุ ภ.จว.สกลนคร สภ.อากาศอ านวย
ร.ต.ต. สฤษด์ิ ตงแกว้ ภ.จว.สกลนคร สภ.อากาศอ านวย
ร.ต.ต. จติติ พลสุวรรณ ภ.จว.สกลนคร สภ.อากาศอ านวย
ด.ต. ปรปัก แง่มสุราช ภ.จว.สกลนคร สภ.อากาศอ านวย
ด.ต. ประกอบการ ริยะบุตร ภ.จว.สกลนคร สภ.อากาศอ านวย
ด.ต. ฐปนนท์ สมบูรณ์ ภ.จว.สกลนคร สภ.อากาศอ านวย
ด.ต. อชิตพล ตงธิ ภ.จว.สกลนคร สภ.อากาศอ านวย
ด.ต. ทศพร แกว้อนิธิ ภ.จว.สกลนคร สภ.อากาศอ านวย
ด.ต. ทวศัีกด์ิ สถวรรณชัยรบ ภ.จว.สกลนคร สภ.อากาศอ านวย
ด.ต. ทะนุ กบขนุทด ภ.จว.สกลนคร สภ.อากาศอ านวย
ด.ต. พนม พลดี ภ.จว.สกลนคร สภ.อากาศอ านวย
ด.ต. คงเดช ไตรยงค์ ภ.จว.สกลนคร สภ.อากาศอ านวย
ด.ต. ชาตรี ขจรเพชร ภ.จว.สกลนคร สภ.อากาศอ านวย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. จวงจนัทร์ เตียงชัย ภ.จว.สกลนคร สภ.อากาศอ านวย
ด.ต. ชาติ แกว้ศรีไตรย์ ภ.จว.สกลนคร สภ.อากาศอ านวย
ด.ต. เดชศิลปื ตงแกว้ ภ.จว.สกลนคร สภ.อากาศอ านวย
ด.ต. เกรียงไกร ใครบุตร ภ.จว.สกลนคร สภ.อากาศอ านวย
ด.ต. พเิชษฐ บุพศิริ ภ.จว.สกลนคร สภ.อากาศอ านวย
ด.ต. ศุภชัย ฤาชา ภ.จว.สกลนคร สภ.อากาศอ านวย
ด.ต. พชิา สุทธอิาจ ภ.จว.สกลนคร สภ.อากาศอ านวย
ด.ต. ยทุธนา เพริศแกว้ ภ.จว.สกลนคร สภ.อากาศอ านวย
ด.ต. สุพศักด์ิ ผายดี ภ.จว.สกลนคร สภ.อากาศอ านวย
ด.ต. ณัฐวฒิุ เครือบุดดี ภ.จว.สกลนคร สภ.อากาศอ านวย
ด.ต. วทิูรย์ สมบูรณ์ ภ.จว.สกลนคร สภ.อากาศอ านวย
ด.ต. อนุวฒัน์ เพริศแกว้ ภ.จว.สกลนคร สภ.อากาศอ านวย
ด.ต. ค ามี อตุรหงษ์ ภ.จว.สกลนคร สภ.อากาศอ านวย
ด.ต. อธคิม เหง้าละคร ภ.จว.สกลนคร สภ.อากาศอ านวย
ด.ต. พรพพิฒัน์ แกว้จลุลา ภ.จว.สกลนคร สภ.อากาศอ านวย
ด.ต. กติติพฒัน์ เฒ่าอดุม ภ.จว.สกลนคร สภ.อากาศอ านวย
จ.ส.ต. สุพจน์ มายอด ภ.จว.สกลนคร สภ.อากาศอ านวย
จ.ส.ต. เสรี ผายเงิน ภ.จว.สกลนคร สภ.อากาศอ านวย
จ.ส.ต. อาคม ทีสุกะ ภ.จว.สกลนคร สภ.อากาศอ านวย
ส.ต.ต. ธนากร บุลสถาพร ภ.จว.สกลนคร สภ.อากาศอ านวย
ร.ต.ต. พชิัยสิทธิ์ เหล่าบุรี ภ.จว.สกลนคร
ร.ต.ต. นิวฒัน์ พลสระคู ภ.จว.สกลนคร
ด.ต. สมนึก รมจนัทร์อนิทร์ ภ.จว.สกลนคร
ด.ต. รุณสิทธิ์ ไชยพรม ภ.จว.สกลนคร
ด.ต. ภเูวยีง ลาคมุณี ภ.จว.สกลนคร
ร.ต.อ.   ไพเราะ พุม่ค า ภ.จว.หนองบัวล าภู กก.สืบสวน 
พ.ต.ท. สรภพ หมืน่กนัยา ภ.จว.หนองบัวล าภู กก.สืบสวน ภ.จว.ฯ
พ.ต.ต. สมหมาย สุทโธ ภ.จว.หนองบัวล าภู กก.สืบสวน ภ.จว.ฯ
ร.ต.อ. เจษฎา หา้วหาญ ภ.จว.หนองบัวล าภู กก.สืบสวน ภ.จว.ฯ
ร.ต.อ. ยม ช่วยรักษา ภ.จว.หนองบัวล าภู กก.สืบสวน ภ.จว.ฯ
ร.ต.อ. กติติพฒัน์ คงผดุง ภ.จว.หนองบัวล าภู กก.สืบสวน ภ.จว.ฯ
ร.ต.ท. ณรง ศรีธนปัญญากลุ ภ.จว.หนองบัวล าภู กก.สืบสวน ภ.จว.ฯ
ร.ต.ท. วชิัย ไทยทอง ภ.จว.หนองบัวล าภู กก.สืบสวน ภ.จว.ฯ
ร.ต.ท. คณิตศิลป์ พลบูรณ์ ภ.จว.หนองบัวล าภู กก.สืบสวน ภ.จว.ฯ
ร.ต.ท. สถติ คูณพลู ภ.จว.หนองบัวล าภู กก.สืบสวน ภ.จว.ฯ
ร.ต.ท. ลือชัย ค าคล่ี ภ.จว.หนองบัวล าภู กก.สืบสวน ภ.จว.ฯ
ร.ต.ท. อานนท์ แกว้บัวโฮม ภ.จว.หนองบัวล าภู กก.สืบสวน ภ.จว.ฯ
ร.ต.ท. กมัปนาท ศรีสุข ภ.จว.หนองบัวล าภู กก.สืบสวน ภ.จว.ฯ
ร.ต.ท. ยงยทุธ์ แสงนิล ภ.จว.หนองบัวล าภู กก.สืบสวน ภ.จว.ฯ
ร.ต.ต. .นฤมินทร์ ค ามูล ภ.จว.หนองบัวล าภู กก.สืบสวน ภ.จว.ฯ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. อนุวฒัน์ จนัสีชา ภ.จว.หนองบัวล าภู กก.สืบสวน ภ.จว.ฯ
ร.ต.ต. ศรณ์ สุระเสียง ภ.จว.หนองบัวล าภู กก.สืบสวน ภ.จว.ฯ
ด.ต. ณพล นาคเสน ภ.จว.หนองบัวล าภู กก.สืบสวน ภ.จว.ฯ
ด.ต. ประวทิย์ จนัทร์เทาว์ ภ.จว.หนองบัวล าภู กก.สืบสวน ภ.จว.ฯ
ด.ต. นิกร แสงพา ภ.จว.หนองบัวล าภู กก.สืบสวน ภ.จว.ฯ
ด.ต. คมสัน แสนสายเนตร ภ.จว.หนองบัวล าภู กก.สืบสวน ภ.จว.ฯ
ด.ต. ศตวรรษ ผาเนตร ภ.จว.หนองบัวล าภู กก.สืบสวน ภ.จว.ฯ
ด.ต. .สุรพงษ์ รวมสิทธิ์ ภ.จว.หนองบัวล าภู กก.สืบสวน ภ.จว.ฯ
ด.ต. จนัทกานต์ มีจติร ภ.จว.หนองบัวล าภู กก.สืบสวน ภ.จว.ฯ
ด.ต. อนันตชัย บัวสาลี ภ.จว.หนองบัวล าภู กก.สืบสวน ภ.จว.ฯ
ด.ต. พกิลุ ศรีพทุธา ภ.จว.หนองบัวล าภู กก.สืบสวน ภ.จว.ฯ
ด.ต. สุชาติ สุดชา ภ.จว.หนองบัวล าภู กก.สืบสวน ภ.จว.ฯ
ด.ต. พรสวรรค์ อทุกงั ภ.จว.หนองบัวล าภู กก.สืบสวน ภ.จว.ฯ
ด.ต. ทองอนิทร์ สังกะสี ภ.จว.หนองบัวล าภู กก.สืบสวน ภ.จว.ฯ
ด.ต. ณรงค์ คานลุน ภ.จว.หนองบัวล าภู กก.สืบสวน ภ.จว.ฯ
ด.ต. จรูญ รัตนะ ภ.จว.หนองบัวล าภู กก.สืบสวน ภ.จว.ฯ
ด.ต. สันทบ วงัค าแหง ภ.จว.หนองบัวล าภู กก.สืบสวน ภ.จว.ฯ
ด.ต. วรีศักด์ิ สิริสถติย ์  ภ.จว.หนองบัวล าภู กก.สืบสวน ภ.จว.ฯ
ด.ต. เจตพศุิทธ์ ศรีสุภะ ภ.จว.หนองบัวล าภู กก.สืบสวน ภ.จว.ฯ
ด.ต. สายนัต์ พวงพนัธุ์ ภ.จว.หนองบัวล าภู กก.สืบสวน ภ.จว.ฯ
ด.ต. กฤษณะ ภมูิแสน ภ.จว.หนองบัวล าภู กก.สืบสวน ภ.จว.ฯ
พ.ต.ท. สมศักด์ิ ศรีบุญเรือง ภ.จว.หนองบัวล าภู ชก.สภ.สุวรรณคูหา
ร.ต.ต. วสันต์ ชานุชิต ภ.จว.หนองบัวล าภู ฝอ.ภ.จว.หนองบัวล าภู
พ.ต.อ. สุสันต์       พยคัหาญ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นากลาง
พ.ต.ท. สุภ ี         พลดงนอก ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นากลาง
พ.ต.ท. ภริมชัย      นาคสุวรรณ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นากลาง
พ.ต.ท. ถนัด          ค าสุข ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นากลาง
พ.ต.ท. สมใจ         รักศิลป์ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นากลาง
พ.ต.ท. ฐากลูอตุส่าห์ ศรีหาค า ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นากลาง
พ.ต.ท. วชิรา  ศรีเวยีงราช ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นากลาง
พ.ต.ท. ยงยทุธ         เพยีราษฎร์ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นากลาง
พ.ต.ต. พษิณุ          สุริยะ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นากลาง
พ.ต.ต. ประยทุธ ์ ลายเฆม ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นากลาง
ร.ต.อ. สง่า  ทองใบ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นากลาง
ร.ต.อ. ศาสตร์ตราวธุ ระหารสิม ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นากลาง
ร.ต.อ. สุทธนิันท์ รอดค าวงศ์ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นากลาง
ร.ต.ท. วนิัย         ขนัติโก ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นากลาง
ร.ต.ท. กติติพนัธ ์   ไชยศรี ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นากลาง
ร.ต.ท. สงกรานต์ คะเณสุข ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นากลาง
ร.ต.ท. ถาวร เสริมสุข ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นากลาง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ประยธุ พรมดี ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นากลาง
ร.ต.ท. วลัลภ ค าเบาะ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นากลาง
ร.ต.ท. จริโรจน์ พนัธสุุภา ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นากลาง
ร.ต.ท. นิคม สุริยะสิงห์ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นากลาง
ร.ต.ท. สุพฒัน์ อุ่นแกว้ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นากลาง
ร.ต.ท. ค าสัย แสนเทพ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นากลาง
ร.ต.ท. ชัยเชษฐ์ กนัยาประสิทธิ์ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นากลาง
ร.ต.ท. สมบูรณ์ จนัพรมมี ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นากลาง
ร.ต.ท. สมัคร ชาทอง ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นากลาง
ร.ต.ท. พรีะวสั สุวรรณพรหม ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นากลาง
ร.ต.ท. จ าลอง ยะหวัดง ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นากลาง
ร.ต.ท. ราวนิ ภชูุม ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นากลาง
ร.ต.ต. สังเวยีน จนัทะบุรี ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นากลาง
ร.ต.ต. สมชาติ โพธชิาราช ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นากลาง
ด.ต. สมสมัย สุนะไตร ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นากลาง
ด.ต. ประดิษฐ์ ไชยหาญ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นากลาง
ด.ต. เทพพทิักษ์ หาญพงษ์ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นากลาง
ด.ต. นิกร ภแูซมโชติ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นากลาง
ด.ต. ประดิษฐ์ เปดี ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นากลาง
ด.ต. วรัิตน์ บรรณกจิ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นากลาง
ด.ต. พลูสวสัด์ิ ทองถาวร ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นากลาง
ด.ต. ประสงค์ ชาสังข์ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นากลาง
ด.ต. สุกจิ อรรควทิยานุกลู ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นากลาง
ด.ต. ประดิษฐ แสนวงั ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นากลาง
ด.ต. ศักด์ิชาย จนัทร์เกตุ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นากลาง
ด.ต. สมาน ชูรัตน์ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นากลาง
ด.ต. ชาติชาย วงษ์ตาแสง ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นากลาง
ด.ต. บุญจนัทร์ ไชยธงรัตน์ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นากลาง
ด.ต. วชิิต ใหทอง ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นากลาง
ด.ต. วรวฒิุ ไชยศรี ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นากลาง
ด.ต. ญวง ไชยชาติ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นากลาง
ด.ต. ภษูิต ชูชาติ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นากลาง
ด.ต. พนัธศั์กด์ิ ศรีนอก ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นากลาง
ด.ต. ณัฐกลุ ยบุลชู ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นากลาง
ด.ต. สมพร ป่าหญ้า ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นากลาง
ด.ต. ธนา วลิาจนัทร์ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นากลาง
ด.ต. บุญเฮง ภมูิโคก ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นากลาง
ด.ต. สุภชัย จนัทรา ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นากลาง
ด.ต. จนิดา จติเจริญ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นากลาง
ด.ต. ณรงค์ภทัร ภาคศิริ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นากลาง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สราวธุ บุญประคม ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นากลาง
ด.ต. กติติพฒัน์ สีหาบุตร ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นากลาง
ด.ต. สุธน สุริยงค์ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นากลาง
ด.ต. ปรีดา ฮาดสม ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นากลาง
ด.ต. สมหมาย ค าลือ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นากลาง
ด.ต. อ านาจ สีแสง ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นากลาง
ด.ต. สมเกยีรติ จะเรียมพนัธ์ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นากลาง
ด.ต. สิริบูลย์ เสนามนตรี ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นากลาง
ด.ต. สมใจ        รักศิลปช์ินรัตน์ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นากลาง
ด.ต. เศรษฐพงษ์ ศรีบุรินทร์ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นากลาง
ด.ต. สนอง วอหล้า ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นากลาง
ด.ต. นรินทร์ พนัธโ์ย ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นากลาง
ด.ต. ณัฐกมล โพธกิมล ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นากลาง
ด.ต. ไกรวชิญ์ แกว้อดุม ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นากลาง
ด.ต. ธงชัย พนัธุ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นากลาง
ด.ต. ประวทิย์ นระบุตร ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นากลาง
จ.ส.ต. ภมูิศักด์ิ พึง่ตาแสง ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นากลาง
จ.ส.ต. อภชิัย เดชพฒุ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นากลาง
ส.ต.อ. ศรัณย์ ตันติยาสวสัดิกลุ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นากลาง
ส.ต.อ. กติติศักด์ิ สีหานาท ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นากลาง
ส.ต.อ. ทรงเกยีรติ จรรยาศรี ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นากลาง
ส.ต.อ. จฬุาพงษ์ พะประโคน ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นากลาง
ส.ต.ต. ชรัญญู ค าภู ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นากลาง
พ.ต.อ. อดุมศักด์ิ ส าราญถิ่น ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นาวงั
พ.ต.ท. เกยีรติชัย ปอวจิติกลุ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นาวงั
พ.ต.ท. พรหมศักด์ิ หงษ์วรรณา ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นาวงั
พ.ต.ท. พงษ์ศักด์ิ ดอนศรีชา ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นาวงั
พ.ต.ท. ธนโชติ ปราบหลอด ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นาวงั
พ.ต.ท. ชูวทิย์ ชุมแวงวาปี ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นาวงั
พ.ต.ต. คมสัน ปัดถม ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นาวงั
ร.ต.อ. ไสว วนัทองดี ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นาวงั
ร.ต.ท. มังกร ชาติแพงตา ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นาวงั
ร.ต.ท. สุวชิาญ พลศรีดา ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นาวงั
ร.ต.ท. ไชยวฒัน์ ภมูิจนัทร์ทิพย์ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นาวงั
ร.ต.ท. ตุ๋ย ดวงค าจนัทร์ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นาวงั
ร.ต.ท. สุพฒัน์ สุดชา ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นาวงั
ร.ต.ท. สุกจิ ฮามพทิักษ์ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นาวงั
ร.ต.ท. ณัฐสิทธิ์ พนัธศ์รี ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นาวงั
ร.ต.ท. ณัฐพชิญ์ กล่อมจนัทร์ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นาวงั
ร.ต.ท. วทิยา ศิริเทพ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นาวงั



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ฆฤณ ผุยค าพิ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นาวงั
ด.ต. ฉตัรมงคล เทีย่งสูงเนิน ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นาวงั
ด.ต. วฒิุพงศ์ บุญประคม ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นาวงั
ด.ต. เจริญชัย ค าใสสุข ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นาวงั
ด.ต. ทัศยหุ์ จลุนิล ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นาวงั
ด.ต. สถาพร สอนพลัละ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นาวงั
ด.ต. บุญชัย วงษ์จวง ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นาวงั
ด.ต. ณัฏฐ์ วงัคีรี ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นาวงั
ด.ต. ประมวล จงส าราญ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นาวงั
ด.ต. เจษฎา วงษ์นาม ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นาวงั
ด.ต. วชิาญวชิญ์ ชุมพล ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นาวงั
ด.ต. เทวาฤทธิ์ พนมกลุ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นาวงั
ด.ต. เกรียงศักด์ิ เดชแกว้ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นาวงั
ด.ต. รุ่งเดช บุญอาจ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นาวงั
ด.ต. สายนัต์ วนิทะไชย ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นาวงั
ด.ต. กติติศักด์ิ ฝ่ายแสนยอ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นาวงั
ด.ต. สุวฒัน์ สิงหสุ์พรรณ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นาวงั
ด.ต. สุดใจ มากมูล ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นาวงั
ด.ต. เดวดิ วรยศ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นาวงั
ด.ต. ธวชั แสนมานิตย์ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นาวงั
ด.ต. ชัยกฤษ อปุสีดา ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นาวงั
จ.ส.ต. อนันท์ สีอทุา ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นาวงั
ส.ต.อ. จรีศักด์ิ สุศรี ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นาวงั
ส.ต.อ. อคิุต อา่งแกว้ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นาวงั
ส.ต.ต. วชัรพล มาพร ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นาวงั
ส.ต.ต. วรีวฒัน์ รัสแสง ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นาวงั
ส.ต.ต. พฤหสั จนัทร ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นาวงั
ส.ต.ต. ทรงพล รัตนวงษ์ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นาวงั
ส.ต.ต. สุทิน โพธิ์ทอง ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นาวงั
ร.ต.ต. สมเด็จ ชฎาวงษ์ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.นาวงั
พ.ต.ต. กรีติพงษ์ แสนศรีมหาชัย ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.โนนเมือง
ร.ต.อ. ประวทิย์ อลุานันท์ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.โนนเมือง
ร.ต.อ. ชาติ สีบัวค้อ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.โนนเมือง
ร.ต.อ. คมกริบ ใยแกว้ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.โนนเมือง
ร.ต.ท. สุชีพ สัปสาร ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.โนนเมือง
ร.ต.ท. สัญญา แพงสอน ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.โนนเมือง
ร.ต.ท. บุญสิน ภยูอดนิล ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.โนนเมือง
ร.ต.ต. เศรษฐศักด์ิ ซันติโก ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.โนนเมือง
ด.ต. อภเิชษฐ์ ค าปิน่ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.โนนเมือง
ด.ต. นิติวฒิุ หวานดี ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.โนนเมือง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. วทิยา ทิพดง ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.โนนเมือง
ด.ต. ขวญัชัย โหม่งพฒุ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.โนนเมือง
ด.ต. มนภทัธ์ อปุฮาด ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.โนนเมือง
ด.ต. ปัญญาวฒิุ ปัญญศรี ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.โนนเมือง
ด.ต. แสงกล้า บุญพร้อม ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.โนนเมือง
ด.ต. บุญสิน โชตะวนั ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.โนนเมือง
ด.ต. อภชิาติ ศิริขวา ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.โนนเมือง
ด.ต. สุวรรณณัติ สุวรรณไตร ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.โนนเมือง
ด.ต. อากาศ สายสิงห์ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.โนนเมือง
ด.ต. วชัรินทร์ ทิพยป์ระสงค์ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.โนนเมือง
ด.ต. โอสถ แพงค าฮัก ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.โนนเมือง
ส.ต.อ. อรรถพล แจม่ศรี ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.โนนเมือง
ส.ต.อ. สุธรีะ สัปสาร ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.โนนเมือง
ร.ต.ต. อนันต์ แสนนา ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.โนนเมือง
พ.ต.อ. สุวฒัชัย มะลิทอง ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.โนนสัง
พ.ต.ท. ณรงค์ภทัร ช้วนกลุ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.โนนสัง
พ.ต.ท. อทิธวิตัร มูลขนุทศ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.โนนสัง
พ.ต.ต. ธนายทุธ ดวงทองมา ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.โนนสัง
ร.ต.ท. พนัแสง พัว่โพธิ์ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.โนนสัง
ร.ต.ท. นิคม หาญค าแพง ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.โนนสัง
ร.ต.ท. สัญญา หล้าหาญ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.โนนสัง
ร.ต.ท. ออมทรัพย์ กรงูเหลือม ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.โนนสัง
ร.ต.ท. วเิชียร ศรีชมภู ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.โนนสัง
ร.ต.ท. วรีศักด์ิ พรหมภกัดี ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.โนนสัง
ร.ต.ท. ประสาท สังหมืน่เหม้า ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.โนนสัง
ร.ต.ท. กญัหา สีนาง ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.โนนสัง
ร.ต.ท. สลัก สอนประเทศ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.โนนสัง
ร.ต.ท. นิคม ภเูงิน ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.โนนสัง
ร.ต.ท. บุเรง มาสุข ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.โนนสัง
ร.ต.ท. เกษม อทุัยกนั ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.โนนสัง
ร.ต.ท. มานิตย์ เกตุบัวขาว ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.โนนสัง
ร.ต.ท. สมพร เงาสมรูป ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.โนนสัง
ร.ต.ต. ชัยวฒิุ ว.ประดิษฐ์ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.โนนสัง
ร.ต.ต. มนตรี พลบูรณ์ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.โนนสัง
ร.ต.ต. ประพนัธ์ นามโคตร ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.โนนสัง
ร.ต.ต. กติติศักด์ิ รังสีปัญญา ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.โนนสัง
ร.ต.ต. สุรเดช ตาแกว้ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.โนนสัง
ด.ต. ไพฑูรย์ วงษ์กาฬสินธุ์ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.โนนสัง
ด.ต. สายณัห์ ริพลชัย ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.โนนสัง
ด.ต. รัญจวน อนุศรีเพง็ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.โนนสัง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. พาวรรณ ฉลาดดี ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.โนนสัง
ด.ต. สมพศิ สมค าพี้ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.โนนสัง
ด.ต. วงศ์วชัระธนากร ดวงก าชนะชัย ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.โนนสัง
ด.ต. เพชร แกว้ผล ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.โนนสัง
ด.ต. วชัรินทร์ บรรพรหม ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.โนนสัง
ด.ต. ศรายทุธ สะตะ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.โนนสัง
ด.ต. สมพงษ์ ยศปัญญา ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.โนนสัง
ด.ต. สายชล ศรีนอก ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.โนนสัง
ด.ต. นิกรณ์ ศรีวงษ์รักษ์ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.โนนสัง
ด.ต. รณฤทธิ์ วชิัยวงษ์ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.โนนสัง
ด.ต. ทรงฤทธ์ สุรวทิย์ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.โนนสัง
ด.ต. วชัรา ปาจรียานนท์ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.โนนสัง
ด.ต. บรรจง สุปัญญา ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.โนนสัง
ด.ต. ประจวบ ผอนนอก ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.โนนสัง
ด.ต. เชิดชัย ดอนช่างลุน ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.โนนสัง
ด.ต. วนิัส สมาคม ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.โนนสัง
ด.ต. ไพรัตน์ วชิพล ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.โนนสัง
ด.ต. เสกสรร จงเกดิ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.โนนสัง
ด.ต. กริะชัย สีชมภู ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.โนนสัง
ด.ต. พชิิต สมจนัทร์ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.โนนสัง
ด.ต. วรรธนะ ประทุมชัย ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.โนนสัง
ด.ต. บุญโฮม หงสาทร ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.โนนสัง
ด.ต. วมิาน ไชยสิน ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.โนนสัง
ด.ต. ประดิษฐ์ ศรีเพยีแกว้ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.โนนสัง
ด.ต. สุทธชิัย ปิน่ตาศรี ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.โนนสัง
ด.ต. สมัย นามวชิิต ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.โนนสัง
ด.ต. ดนัย ฝ่ายพรหม ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.โนนสัง
ด.ต. พชัรพล วงษ์ศิลป์ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.โนนสัง
ด.ต. สุภี เจริญสุข ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.โนนสัง
ด.ต. ณรงค์ วงชนะ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.โนนสัง
ด.ต. ต้อย ท าบุญ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.โนนสัง
ส.ต.อ. ภชูิกรณ์ ชัยสอน ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.โนนสัง
ส.ต.อ. ปณต ดุลยปวณี ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.โนนสัง
ส.ต.อ. นราศักด์ิ จนัทะรักษ์ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.โนนสัง
ส.ต.ต. ณัฐพล จ านงค์สุข ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.โนนสัง
พ.ต.ท. อ านาจ ฉมิมา ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.เมืองหนองบัวล าภู
พ.ต.ท. มานะ ธญัญะวานิช ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.เมืองหนองบัวล าภู
พ.ต.ท. นิกร หอมออ่น ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.เมืองหนองบัวล าภู
พ.ต.ท. พฒิุพฒัน์ พนมชัยจริกลุ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.เมืองหนองบัวล าภู
พ.ต.ท. ชธกิร ค าภธพิเนศ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.เมืองหนองบัวล าภู



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. สมคิด ชื่นชม ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.เมืองหนองบัวล าภู
พ.ต.ท. สุชาติ สุทธภิาพ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.เมืองหนองบัวล าภู
พ.ต.ท. สมโภชน์ กาญจนสกลุ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.เมืองหนองบัวล าภู
พ.ต.ต. สุเนตร สรรพส์มบัติ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.เมืองหนองบัวล าภู
พ.ต.ต. เสาร์ค า ชุมภปูิก ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.เมืองหนองบัวล าภู
ร.ต.อ. ณัฎฐชัย อคัชาติ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.เมืองหนองบัวล าภู
ร.ต.อ. เชิดศักด์ิ พลิาวนั ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.เมืองหนองบัวล าภู
ร.ต.อ. นิรันดร์ ปัสสาโท ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.เมืองหนองบัวล าภู
ร.ต.อ. ส าเร็จ เนือ่งชมภู ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.เมืองหนองบัวล าภู
ร.ต.อ. ไพโรจน์ ค ามะตะศิลา ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.เมืองหนองบัวล าภู
ร.ต.อ. ทัน โคตรหมอ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.เมืองหนองบัวล าภู
ร.ต.ท. ผล ช านาญวงศ์ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.เมืองหนองบัวล าภู
ร.ต.ท. ชุมพล มารศรี ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.เมืองหนองบัวล าภู
ร.ต.ท. รุ่งโรจน์ จาระ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.เมืองหนองบัวล าภู
ร.ต.ท. ประเสริฐ ทองดี ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.เมืองหนองบัวล าภู
ร.ต.ท. วรพล นาหนองตูม ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.เมืองหนองบัวล าภู
ร.ต.ท. วชิัย ลาสม ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.เมืองหนองบัวล าภู
ร.ต.ท. สมพร แกน่ผา ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.เมืองหนองบัวล าภู
ร.ต.ท. ถาวร แสงพา ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.เมืองหนองบัวล าภู
ร.ต.ท. บุญชม วนัทอง ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.เมืองหนองบัวล าภู
ร.ต.ท. ประยรู พรมศักด์ิ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.เมืองหนองบัวล าภู
ร.ต.ท. ประเสริฐ พฤฒิสาร ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.เมืองหนองบัวล าภู
ร.ต.ท. สุรชาติ ไชยทองรัตน์ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.เมืองหนองบัวล าภู
ร.ต.ท. พงษ์ ภนูายา ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.เมืองหนองบัวล าภู
ร.ต.ท. สุพชิญ์ สารโภคา ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.เมืองหนองบัวล าภู
ร.ต.ต. วนิัย ศูนยจ์นัทร์ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.เมืองหนองบัวล าภู
ร.ต.ต. ประเสริฐ พลรักษา ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.เมืองหนองบัวล าภู
ร.ต.ต. เทพพทิักษ์ สุริยะสิงห์ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.เมืองหนองบัวล าภู
ร.ต.ต. พงษ์ศักด์ิ ทินบุตร ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.เมืองหนองบัวล าภู
ร.ต.ต. ชูชาติ บุญบุตรท้าว ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.เมืองหนองบัวล าภู
ร.ต.ต. เฉลียว ดวงดี ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.เมืองหนองบัวล าภู
ด.ต. สัญญพงษ์ ปิน่ค า ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.เมืองหนองบัวล าภู
ด.ต. เสน่ห์ ตาปะบุตร ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.เมืองหนองบัวล าภู
ด.ต. อทุัย วงค์ชาลี ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.เมืองหนองบัวล าภู
ด.ต. ณัฐกร พรมเพกิ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.เมืองหนองบัวล าภู
ด.ต. ชยกร พมิมะขนั ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.เมืองหนองบัวล าภู
ด.ต. สุรชัย ศิริชน ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.เมืองหนองบัวล าภู
ด.ต. สุริยา ยะหวัดง ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.เมืองหนองบัวล าภู
ด.ต. หอมหวล เดชแพง ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.เมืองหนองบัวล าภู
ด.ต. บรรจบ สีหามาตย์ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.เมืองหนองบัวล าภู



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. อคัรเดช พมิพลา ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.เมืองหนองบัวล าภู
ด.ต. สุรศักด์ิ ปัสสาวะพา ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.เมืองหนองบัวล าภู
ด.ต. ชาตรี โททวง ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.เมืองหนองบัวล าภู
ด.ต. พงศักด์ิ ทุมผารักษ์ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.เมืองหนองบัวล าภู
ด.ต. รัชพล พรมดีราช ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.เมืองหนองบัวล าภู
ด.ต. พสิิษฐ์พงศ์ ตาลหยง ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.เมืองหนองบัวล าภู
ด.ต. ศุภกานต์ พมิพา ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.เมืองหนองบัวล าภู
ด.ต. เกยีรติ ค าผาแดง ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.เมืองหนองบัวล าภู
ด.ต. ชาติชาย เหมโส ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.เมืองหนองบัวล าภู
ด.ต. ประสิทธิ์ พาภกัดี ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.เมืองหนองบัวล าภู
ด.ต. นรเทพ บุญแยม้ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.เมืองหนองบัวล าภู
ด.ต. สรรเพชญ ยะหวัดง ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.เมืองหนองบัวล าภู
ด.ต. อธกิาร ใจไวย์ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.เมืองหนองบัวล าภู
ด.ต. อลงกรณ์ แซมภโูกฎิ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.เมืองหนองบัวล าภู
ด.ต. สมบูรณ์ นนทค าจนัทร์ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.เมืองหนองบัวล าภู
ด.ต. เดชรัฐ โมรา ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.เมืองหนองบัวล าภู
ด.ต. จลุภกัด์ิ ไททะนี ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.เมืองหนองบัวล าภู
ด.ต. สังวร สิงหค์ า ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.เมืองหนองบัวล าภู
ด.ต. สุเมฆ โพธิ์ศรี ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.เมืองหนองบัวล าภู
ด.ต. สมบัติ ภมูิสายดร ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.เมืองหนองบัวล าภู
ด.ต. สุรนาท ทองโกฏิ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.เมืองหนองบัวล าภู
ด.ต. บุญเกดิ คุ้มหา้งสูง ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.เมืองหนองบัวล าภู
ด.ต. อาคม หงษ์ศรีจนัทร์ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.เมืองหนองบัวล าภู
ด.ต. สมปอง ดวงจนัทร์ศรี ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.เมืองหนองบัวล าภู
ด.ต. ธนู คีรี ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.เมืองหนองบัวล าภู
ด.ต. พรภวษิย์ โต๊ะชาลี ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.เมืองหนองบัวล าภู
ด.ต. สายญั วงษ์จวง ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.เมืองหนองบัวล าภู
ด.ต. อธวิฒัน์ พนัธงั ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.เมืองหนองบัวล าภู
ด.ต. ประจบ พกุหน้า ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.เมืองหนองบัวล าภู
ด.ต. วโิรจน์ โสเกษ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.เมืองหนองบัวล าภู
จ.ส.ต. วฑูิรย์ ค าใบ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.เมืองหนองบัวล าภู
จ.ส.ต. อมรเทพ ภาพนัธ์ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.เมืองหนองบัวล าภู
จ.ส.ต. ชัยวชิิต พรมมาหล้า ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.เมืองหนองบัวล าภู
ส.ต.อ. เชิดชัย สมบูรณ์ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.เมืองหนองบัวล าภู
ส.ต.อ. อาทิตย์ พรมลา ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.เมืองหนองบัวล าภู
ส.ต.อ. วฒิุนันต์ แสงหาชัย ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.เมืองหนองบัวล าภู
ส.ต.อ. เจษฏา พลซา ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.เมืองหนองบัวล าภู
ส.ต.อ. พชิญ์ นวลมณี ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.เมืองหนองบัวล าภู
ส.ต.ท. ชาญชัย กะทุง่กาง ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.เมืองหนองบัวล าภู
ส.ต.ต. ฉตัรมงคล สองจนัทร์ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.เมืองหนองบัวล าภู



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.อ. เกรียงศักด์ิ พลพทุธา ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.ศรีบุญเรือง
พ.ต.ท. จนิดา อภชิาติบุญมา ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.ศรีบุญเรือง
พ.ต.ท. สิทธิ์ศักด์ิ อคัรฮาด ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.ศรีบุญเรือง
พ.ต.ท. เกยีรติศักด์ิ ศรีวงษ์ชัย ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.ศรีบุญเรือง
พ.ต.ท. นพวฒัน์ ธาตุชนะ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.ศรีบุญเรือง
พ.ต.ท. พงศ์ศักด์ิ ชัยชนะกลุ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.ศรีบุญเรือง
พ.ต.ท. ธเนศร อาจกล้า ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.ศรีบุญเรือง
พ.ต.ท. วรวทิย์ น้ าใจดี ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.ศรีบุญเรือง
พ.ต.ท. รักษา ไชยนา ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.ศรีบุญเรือง
ร.ต.อ. ยงยทุธ์ สืบจติร ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.ศรีบุญเรือง
ร.ต.อ. ยิ่งภญิโญ หล้าค าภา ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.ศรีบุญเรือง
ร.ต.อ. คมกริบ ใยแกว้ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.ศรีบุญเรือง
ร.ต.ท. อนุสรณ์ พลูภาพ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.ศรีบุญเรือง
ร.ต.ท. บุญคุ้ม ราชบัวโคตร ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.ศรีบุญเรือง
ร.ต.ท. พเิชฐพงศ์ ราชบัวโคตร ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.ศรีบุญเรือง
ร.ต.ท. อเุทน แกว้ดวงดี ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.ศรีบุญเรือง
ร.ต.ท. วเิชียร สุกขนัต์ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.ศรีบุญเรือง
ร.ต.ท. วชิัด แกว้ถงัเมือง ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.ศรีบุญเรือง
ร.ต.ท. บุญพร้อม สุทธวิเิศษ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.ศรีบุญเรือง
ร.ต.ท. ทองเพชร โทแกว้ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.ศรีบุญเรือง
ร.ต.ท. สุรศักด์ิ สุมาลัย ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.ศรีบุญเรือง
ร.ต.ท. สราวฒิุ ประทุมมา ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.ศรีบุญเรือง
ร.ต.ต. นนทวฒัน์ วนัดี ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.ศรีบุญเรือง
ร.ต.ต. นิติพฒัน์ จงดา ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.ศรีบุญเรือง
ร.ต.ต. ธรีะเทพ เด่ือสกลุ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.ศรีบุญเรือง
ร.ต.ต. คมเพชร อนิทรเพชร ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.ศรีบุญเรือง
ร.ต.ต. สังคม อนิทรเพชร ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.ศรีบุญเรือง
ร.ต.ต. นิคม บุญประคม ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.ศรีบุญเรือง
ร.ต.ต. เสถยีร ป้องค า ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.ศรีบุญเรือง
ร.ต.ต. วไิล เพชรพรีี ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.ศรีบุญเรือง
ร.ต.ต. สมศรี แสนค าภา ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.ศรีบุญเรือง
ร.ต.ต. บุญ จนัทร์มา ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.ศรีบุญเรือง
ร.ต.ต. สาคอน ภกูาบเพชร ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.ศรีบุญเรือง
ร.ต.ต. วรีะ ทาภกัดี ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.ศรีบุญเรือง
ร.ต.ต. ราชัญ งานดี ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.ศรีบุญเรือง
ร.ต.ต. อนุสรณ์ โยทองยศ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.ศรีบุญเรือง
ร.ต.ต. อษัฎาวฒิุ มุง่หมาย ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.ศรีบุญเรือง
ร.ต.ต. เดชศิริ สุริยสิงห์ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.ศรีบุญเรือง
ร.ต.ต. ถนอม แสนราช ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.ศรีบุญเรือง
ด.ต. สากล พาน้อย ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.ศรีบุญเรือง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สุพฒัน์ เถื่อนมูลแสน ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.ศรีบุญเรือง
ด.ต. สุรพงษ์ นุริตมนต์ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.ศรีบุญเรือง
ด.ต. ทรงศักด์ิ ศิริรุ่งเรืองวชิญ์ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.ศรีบุญเรือง
ด.ต. วสันต์ ผลวฒันา ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.ศรีบุญเรือง
ด.ต. นิวฒัน์ คัวอกัเถงิ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.ศรีบุญเรือง
ด.ต. สุพชิชัย พฒันาศรี ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.ศรีบุญเรือง
ด.ต. กติติพงศ์ ภแูพง ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.ศรีบุญเรือง
ด.ต. ไพโรจน์ ต้ังตระกลูไพสิฐ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.ศรีบุญเรือง
ด.ต. ไพศาล อปุระถา ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.ศรีบุญเรือง
ด.ต. กมล มอญขนัธ์ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.ศรีบุญเรือง
ด.ต. ประทีป แกว้ดอนหนั ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.ศรีบุญเรือง
ด.ต. เทพพร โคตรวงษา ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.ศรีบุญเรือง
ด.ต. พศิิษฐ์ วรสวสัด์ิ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.ศรีบุญเรือง
ด.ต. สุเวช นวลส าลี ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.ศรีบุญเรือง
ด.ต. สุทธชิัย ตุ่นเฮ้า ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.ศรีบุญเรือง
ด.ต. ดาวรุ่ง ดวงแกว้ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.ศรีบุญเรือง
ด.ต. ภมูิ เดชกษิดิศ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.ศรีบุญเรือง
ด.ต. เวยีงแกว้ แวววงศ์ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.ศรีบุญเรือง
ด.ต. วชิยนิ เดชเจริญ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.ศรีบุญเรือง
ด.ต. สมควร สิทธจินัทร์ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.ศรีบุญเรือง
ด.ต. วราวธุ สอนอน้ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.ศรีบุญเรือง
ด.ต. ถาวร หลักทอง ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.ศรีบุญเรือง
ด.ต. หลักชัย พนัสนิท ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.ศรีบุญเรือง
ด.ต. พนิิจ โนนทิง ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.ศรีบุญเรือง
ด.ต. บพติร พานนนท์ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.ศรีบุญเรือง
ด.ต. สุธี ป้านภมูิ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.ศรีบุญเรือง
ด.ต. โยคิน กปัโก ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.ศรีบุญเรือง
ด.ต. วชิัย บัวบกหวาน ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.ศรีบุญเรือง
ด.ต. ประมล ภแูพง ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.ศรีบุญเรือง
ด.ต. สุรัตน์ ปูห่ลุ่น ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.ศรีบุญเรือง
ด.ต. บันดาล ทองภู ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.ศรีบุญเรือง
ด.ต. นภดล ป้องปาน ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.ศรีบุญเรือง
ด.ต. สมัย ธติะเชียง ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.ศรีบุญเรือง
ด.ต. สามารถ บุญประคม ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.ศรีบุญเรือง
ด.ต. อดุลย์ ครองหนิลาด ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.ศรีบุญเรือง
ด.ต. พชิิต จนัดาเวยีง ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.ศรีบุญเรือง
ด.ต. สาคร กล้าเมืองกลาง ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.ศรีบุญเรือง
ด.ต. ณรงค์ ภคูงคา ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.ศรีบุญเรือง
ด.ต. มงคล บุญครอง ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.ศรีบุญเรือง
ด.ต. บุญทัน ศรีคงเพชร ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.ศรีบุญเรือง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ศุภวฒัน์ วงษ์เวยีง ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.ศรีบุญเรือง
ด.ต. ละออง โพธิ์ยั่งยนื ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.ศรีบุญเรือง
ด.ต. มงคล รัตนรองใต้ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.ศรีบุญเรือง
ด.ต. สมจติร พมิสา ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.ศรีบุญเรือง
ด.ต. ศิริศักด์ิ บรรจงจติ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.ศรีบุญเรือง
ด.ต. ณัฐนันท์ ซันติโก ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.ศรีบุญเรือง
ด.ต. สมัคร สืบเทพ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.ศรีบุญเรือง
ด.ต. ไตรภพ หาญเชิงชัย ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.ศรีบุญเรือง
ด.ต. สมพร จนัทร์ชะฎา ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.ศรีบุญเรือง
ด.ต. ประสิทธิ์ อนิเรืองศรี ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.ศรีบุญเรือง
ด.ต. สัญญา ภเูทียมศรี ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.ศรีบุญเรือง
ด.ต. นครินทร์ สิทธบิุตร ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.ศรีบุญเรือง
ด.ต. ส ารอง วนัพทุธา ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.ศรีบุญเรือง
ด.ต. สุชาติ ฝุ่นแกว้ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.ศรีบุญเรือง
ด.ต. ทรงเวช สุทธพิล ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.ศรีบุญเรือง
ด.ต. สมเพชร จนัเทพ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.ศรีบุญเรือง
ด.ต. ชูวทิย์ คาตา ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.ศรีบุญเรือง
จ.ส.ต. วชิระ พรมไตร ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.ศรีบุญเรือง
จ.ส.ต. ไพบูลย์ จนัทร์เขยีว ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.ศรีบุญเรือง
ส.ต.อ. สามารถ ศรีวชิา ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.ศรีบุญเรือง
ส.ต.อ. มาโนช บุญประคม ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.ศรีบุญเรือง
ส.ต.อ. องอาจ ค าเคร่ือง ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.ศรีบุญเรือง
ด.ต. ชูวทิย์ คาตา ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.ศรีบุญเรือง
พ.ต.อ. ฉกาจน์ เทียมวงศ์ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.สุวรรณคูหา
พ.ต.ท. ธรีะยทุธ ฉายาวฒิุพงศ์ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.สุวรรณคูหา
พ.ต.ท. ศักด์ิสิทธิ์ สารโพคา ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.สุวรรณคูหา
พ.ต.ท. วรรณะ กมลตรี ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.สุวรรณคูหา
พ.ต.ท. อ านวยพล กรรมหาวงศ์ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.สุวรรณคูหา
พ.ต.ท. ชวโรจน์ ต้นเงิน ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.สุวรรณคูหา
ร.ต.อ. ศราวธุ ลือค าหาญ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.สุวรรณคูหา
ร.ต.ท. สนอง มาโสภา ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.สุวรรณคูหา
ร.ต.ท. ส ารอง อิ่มนาง ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.สุวรรณคูหา
ร.ต.ท. หนูเจน ก ามหาวงศ์ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.สุวรรณคูหา
ร.ต.ท. ออ๊ด วงษ์ศรีชา ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.สุวรรณคูหา
ร.ต.ท. สุริยนัต์ ชุมพร ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.สุวรรณคูหา
ร.ต.ท. สุมินทร์ วรรณดา ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.สุวรรณคูหา
ร.ต.ท. ออ่นสี ช่างหล่อ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.สุวรรณคูหา
ร.ต.ท. อนุวตัน์ หสัโก ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.สุวรรณคูหา
ร.ต.ท. ถวลัย์ หอมพรมมา ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.สุวรรณคูหา
ร.ต.ท. เฉล่ียง บุญประกอบ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.สุวรรณคูหา



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. วโิรจน์ อุ้ยปะโค ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.สุวรรณคูหา
ร.ต.ต. ธนูศักด์ิ ฮามพทิักษ์ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.สุวรรณคูหา
ร.ต.ต. ไสว ปัจฉมิบุตร ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.สุวรรณคูหา
ร.ต.ต. สมชาย วฒัตพนัธุ์ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.สุวรรณคูหา
ร.ต.ต. เกรียงไกร พงษ์พบิูลย์ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.สุวรรณคูหา
ร.ต.ต. ดอน สมบูรณ์ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.สุวรรณคูหา
ด.ต. อดุร เสนาไชย ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.สุวรรณคูหา
ด.ต. สุภาพ ก าจดัภยั ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.สุวรรณคูหา
ด.ต. อาคม ชูพรหมวงศ์ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.สุวรรณคูหา
ด.ต. สมปราชญ์ อ าพวา ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.สุวรรณคูหา
ด.ต. สยาม ถาวงษ์กลาง ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.สุวรรณคูหา
ด.ต. ปรีชา ฝ่ายอปุละ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.สุวรรณคูหา
ด.ต. ปริญญา จนัทร์เขยีว ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.สุวรรณคูหา
ด.ต. บุญเลิศ บุตรชา ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.สุวรรณคูหา
ด.ต. ประมูล สังสีมา ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.สุวรรณคูหา
ด.ต. ชัยสิทธิ์ ดงหลวง ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.สุวรรณคูหา
ด.ต. ล าพลู บุตรดา ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.สุวรรณคูหา
ด.ต. พทิักษ์ บุตนุ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.สุวรรณคูหา
ด.ต. เฉวตร กลุชนิ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.สุวรรณคูหา
ด.ต. ประพนัธ์ สิงหน์อก ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.สุวรรณคูหา
ด.ต. อาคม พนาลิกลุ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.สุวรรณคูหา
ด.ต. บุญถิ่น ค าพลิา ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.สุวรรณคูหา
ด.ต. ผดุง แสนปอพาน ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.สุวรรณคูหา
ด.ต. วทิยา ป้านวนั ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.สุวรรณคูหา
ด.ต. เทิดศักด์ิ โทกลุ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.สุวรรณคูหา
ด.ต. ชาติชาย พนารัตน์ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.สุวรรณคูหา
ด.ต. สมจติร คุ้มกดุลิง ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.สุวรรณคูหา
ส.ต.อ. พทิักษ์พงษ์ ภเูงิน ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.สุวรรณคูหา
ส.ต.อ. ภาณุพนัธ์ ค าภธูร ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.สุวรรณคูหา
ส.ต.อ. อ าพล แกว้วงัสัน ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.สุวรรณคูหา
ส.ต.อ. สุเนตร พนัโน ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.สุวรรณคูหา
ส.ต.อ. นพรัตน์ ปากหวาน ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.สุวรรณคูหา
ส.ต.อ. อาทิตย์ สุ่มมาตย์ ภ.จว.หนองบัวล าภู สภ.สุวรรณคูหา
พ.ต.อ. ชลิฏ วงศ์เจริญกจิ ภ.จว.หนองบัวล าภู
พ.ต.อ. ทวศัีกด์ิ สุขเกษม ภ.จว.หนองบัวล าภู
พ.ต.อ. ธรรมจกัร คงมงคล ภ.จว.หนองบัวล าภู
พ.ต.อ. ชาญเดช ศรีสังข์ ภ.จว.หนองบัวล าภู
พ.ต.อ. นิรุธ ปัญญาธร ภ.จว.หนองบัวล าภู
พ.ต.อ. บุญเลิศ บวรมหาชนก ภ.จว.หนองบัวล าภู
พ.ต.ท. สุชาติ วรรณา ภ.จว.หนองบัวล าภู



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. เฉลิมพล ยอดประทุม ภ.จว.หนองบัวล าภู
พ.ต.ท. ธงชัย บุระผากา ภ.จว.หนองบัวล าภู
ร.ต.อ. ภทัรพล เทพภมูี ภ.จว.หนองบัวล าภู
ร.ต.ท. ภวูนิทร์ สมศรี ภ.จว.หนองบัวล าภู
ร.ต.ท. สุริยา ศรีสังข์ ภ.จว.หนองบัวล าภู
ร.ต.ท. ชนาเมธ มีมะจ า ภ.จว.หนองบัวล าภู
ร.ต.ท. วฆิเนศ ซ่ือตรง ภ.จว.หนองบัวล าภู
ร.ต.ท. ศราวธุ บุญเลิศ ภ.จว.หนองบัวล าภู
ร.ต.ต. จรีะภทัร นงภา ภ.จว.หนองบัวล าภู
ร.ต.ต. สมศักด์ิ ศรีบุญเรือง ภ.จว.หนองบัวล าภู
ร.ต.ต. บุญสิน เศรษฐาวงษ์ ภ.จว.หนองบัวล าภู
ร.ต.ต. ธนากร กาฬสินธุ์ ภ.จว.หนองบัวล าภู
ด.ต. ปัณวชิญ์กรณ์ ศรีสะอาด ภ.จว.หนองบัวล าภู
ด.ต. ไพรวลัย์ ผลจนัทร์ ภ.จว.หนองบัวล าภู
ด.ต. วนัชัย บุตรหงึษ์ ภ.จว.หนองบัวล าภู
ด.ต. ธเิบต บุญโนนยาง ภ.จว.หนองบัวล าภู
ด.ต. สายชล จนันาวนั ภ.จว.หนองบัวล าภู
ด.ต. วสันต์ เกดิแกว้ ภ.จว.หนองบัวล าภู
ด.ต. อดุมศักด์ิ ระวงัชาติ ภ.จว.หนองบัวล าภู
ด.ต. อนุรักษ์ สุปัญญา ภ.จว.หนองบัวล าภู
ด.ต. ล าไพร ศรีสถาน ภ.จว.หนองบัวล าภู
ด.ต. สมศักด์ิ ประทุมวรรณ ภ.จว.หนองบัวล าภู
ด.ต. พรศักด์ิ จนัโท ภ.จว.หนองบัวล าภู
ด.ต. ศุภชัย ริยะวงศ์ ภ.จว.หนองบัวล าภู
ส.ต.อ. อรรถสิทธิ์ ราชบัณฑิต ภ.จว.หนองบัวล าภู
ส.ต.อ. คมสันต์ ทิศเพญ็ ภ.จว.หนองบัวล าภู
ส.ต.อ. ชาคริต บารมีทรัพยเ์พิม่ ภ.จว.หนองบัวล าภู
ร.ต.ท.หญิง ภษูณิศา โอราชา ภ.จว.หนองบัวล าภู
ร.ต.ท.หญิง จติรัตน์ดา ยาสงคราม ภ.จว.หนองบัวล าภู
ส.ต.อ.หญิง สุกญัญา กองสมบัติ ภ.จว.หนองบัวล าภู
ส.ต.อ.หญิง จรีาวรรณ ภกัดี ภ.จว.หนองบัวล าภู
ร.ต.ต. ทนาพล ทินาพมิพ์ ภ.จว.หนองคาย กก.สส.ภ.จว.หนองคาย
ร.ต.ต. มงคล คุณละ ภ.จว.หนองคาย กก.สส.ภ.จว.หนองคาย
ด.ต. บุญทัน ไชยธงรัตน์ ภ.จว.หนองคาย กก.สส.ภ.จว.หนองคาย
ด.ต.หญิง วนัเพญ็ สีหานู ภ.จว.หนองคาย กก.สส.ภ.จว.หนองคาย
พ.ต.ท. รณฤทธิ์ แสงค า ภ.จว.หนองคาย กก.สืบสวน ภ.จว.หนองคาย
ร.ต.ท. ยรรทิพย์ ทิพสุต ภ.จว.หนองคาย กก.สืบสวน ภ.จว.หนองคาย
ร.ต.ท. สุพจน์ คุณาวฒัน์ ภ.จว.หนองคาย กก.สืบสวน ภ.จว.หนองคาย
ร.ต.ท. ชัยสิทธิ์ จนัทร์ปุม่ ภ.จว.หนองคาย กก.สืบสวน ภ.จว.หนองคาย
ร.ต.ท. ธญัญะ ชิยางคะบุตร ภ.จว.หนองคาย กก.สืบสวน ภ.จว.หนองคาย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. สุรศักด์ิ จนัทร์เหลือ ภ.จว.หนองคาย กก.สืบสวน ภ.จว.หนองคาย
ร.ต.ท. อาคม จนัละบุตร ภ.จว.หนองคาย กก.สืบสวน ภ.จว.หนองคาย
ร.ต.ท. เจษฎา สุโขยะชัย ภ.จว.หนองคาย กก.สืบสวน ภ.จว.หนองคาย
ร.ต.ท. ปรเมศร์ มณีศรีวงศ์กลู ภ.จว.หนองคาย กก.สืบสวน ภ.จว.หนองคาย
ร.ต.ท. สมเกยีรติ เจริญวยั ภ.จว.หนองคาย กก.สืบสวน ภ.จว.หนองคาย
ร.ต.ท. ไกร ประสงค์ศิลป์ ภ.จว.หนองคาย กก.สืบสวน ภ.จว.หนองคาย
ร.ต.ท. จ าเนียร โมลี ภ.จว.หนองคาย กก.สืบสวน ภ.จว.หนองคาย
ร.ต.ท. พชิัย สืบม่วงไทย ภ.จว.หนองคาย กก.สืบสวน ภ.จว.หนองคาย
ร.ต.ต. ชาติชาย องัคาวธุ ภ.จว.หนองคาย กก.สืบสวน ภ.จว.หนองคาย
ร.ต.ต. ศุภชาติ โพธจินัทร์ ภ.จว.หนองคาย กก.สืบสวน ภ.จว.หนองคาย
ร.ต.ต. คนอง คิดชอบ ภ.จว.หนองคาย กก.สืบสวน ภ.จว.หนองคาย
ร.ต.ต. นคร พระนคร ภ.จว.หนองคาย กก.สืบสวน ภ.จว.หนองคาย
ร.ต.ต. ศตวรรษ์ ประเศรษฐสุต ภ.จว.หนองคาย กก.สืบสวน ภ.จว.หนองคาย
ร.ต.ต. ธวชั วงษ์แกว้ ภ.จว.หนองคาย กก.สืบสวน ภ.จว.หนองคาย
ร.ต.ต. พลูศักด์ิ มนตรี ภ.จว.หนองคาย กก.สืบสวน ภ.จว.หนองคาย
ร.ต.ต. จรูง เผ่าทองสุข ภ.จว.หนองคาย กก.สืบสวน ภ.จว.หนองคาย
ด.ต. อศิเรศ สิงหต้ั์น ภ.จว.หนองคาย กก.สืบสวน ภ.จว.หนองคาย
ด.ต. กานต์ ราชกจิ ภ.จว.หนองคาย กก.สืบสวน ภ.จว.หนองคาย
ด.ต. ทองออน ไชยวงษ์ ภ.จว.หนองคาย กก.สืบสวน ภ.จว.หนองคาย
ด.ต. อภนิันท์ สุวรรณทรัพย์ ภ.จว.หนองคาย กก.สืบสวน ภ.จว.หนองคาย
ด.ต. ธนัช ภากรวณิชย์ ภ.จว.หนองคาย กก.สืบสวน ภ.จว.หนองคาย
ด.ต. ไสว มะติยาภกัด์ิ ภ.จว.หนองคาย กก.สืบสวน ภ.จว.หนองคาย
ด.ต. จรัญ ขาวภา ภ.จว.หนองคาย กก.สืบสวน ภ.จว.หนองคาย
ด.ต. จามร ใจสุข ภ.จว.หนองคาย กก.สืบสวน ภ.จว.หนองคาย
ด.ต. สามิตร ฉวรัีกษ์ ภ.จว.หนองคาย กก.สืบสวน ภ.จว.หนองคาย
ด.ต. นที นนท์ฤทธิ์ ภ.จว.หนองคาย กก.สืบสวน ภ.จว.หนองคาย
ด.ต. อคัรพล พงค์ศรี ภ.จว.หนองคาย กก.สืบสวน ภ.จว.หนองคาย
ด.ต. ไพโรจน์ ชัยภมูินทร์ ภ.จว.หนองคาย กก.สืบสวน ภ.จว.หนองคาย
ด.ต. สุชาติ ศรีประโชติ ภ.จว.หนองคาย กก.สืบสวน ภ.จว.หนองคาย
ด.ต. ชาญชัย ดวงภกัดี ภ.จว.หนองคาย กก.สืบสวน ภ.จว.หนองคาย
จ.ส.ต. พชิัย มีจนิดา ภ.จว.หนองคาย กก.สืบสวน ภ.จว.หนองคาย
ส.ต.ต. อนุวตัน์ นุลละวงศ์ ภ.จว.หนองคาย กก.สืบสวน ภ.จว.หนองคาย
ด.ต. เรืองชัย พณิรัตน์ ภ.จว.หนองคาย กก.สืบสวน ภ.จว.หนองคาย
ส.ต.ต.หญิง วนิดา ขนุศรี ภ.จว.หนองคาย กก.สืบสวน ภ.จว.หนองคาย
พ.ต.อ. ไพโรจน์ กจุริพนัธ์ ภ.จว.หนองคาย กลุ่มงานสอบสวน
พ.ต.อ. กติต์ิธเนศ ภทัรศิริกรพฒัน์ ภ.จว.หนองคาย กลุ่มงานสอบสวน
ด.ต. สัณหวชั สอนน า ภ.จว.หนองคาย ฝอ.ภ.จว.หนองคาย
ร.ต.ท. สายนัต์ จติพไิล ภ.จว.หนองคาย ฝอ.ภ.จว.ฯ
พล.ต.ต. ชูรัตน์ ปานเหง้า ภ.จว.หนองคาย ภ.จว.หนองคาย
พ.ต.อ. ไพศาล ปานจนิดา ภ.จว.หนองคาย ภ.จว.หนองคาย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.อ. จารุพล ยี่ตัน ภ.จว.หนองคาย ภ.จว.หนองคาย
พ.ต.อ. กติติศักด์ิ จ ารัสประเสริฐ ภ.จว.หนองคาย ภ.จว.หนองคาย
พ.ต.อ. ไพศาล ลือสมบูรณ์ ภ.จว.หนองคาย ภ.จว.หนองคาย
พ.ต.อ. อรรคพงศ์ พมิลศิริ ภ.จว.หนองคาย ภ.จว.หนองคาย
พ.ต.อ. ธนเดช ศรีเรไร ภ.จว.หนองคาย ภ.จว.หนองคาย
พ.ต.ท. สุขประเสริฐ ดรพล ภ.จว.หนองคาย ภ.จว.หนองคาย
พ.ต.ท. วสิิฏฐ์ ศรีทรัพย์ ภ.จว.หนองคาย ภ.จว.หนองคาย
พ.ต.ท. ชวภณ ฝ้ายขาว ภ.จว.หนองคาย ภ.จว.หนองคาย
พ.ต.ท. คูณทัต วรีะศักดิกลุ ภ.จว.หนองคาย ภ.จว.หนองคาย
พ.ต.ท. รักชาติ นามมูล ภ.จว.หนองคาย ภ.จว.หนองคาย
พ.ต.ต. มงคลชัย พลบูรณ์ ภ.จว.หนองคาย ภ.จว.หนองคาย
ร.ต.ท. สมยศ คชเถื่อน ภ.จว.หนองคาย ภ.จว.หนองคาย
ร.ต.ท. ภกัดี สุวรรณชัยรบ ภ.จว.หนองคาย ภ.จว.หนองคาย
ร.ต.ท. ประสิทธิ์ บุญโชติ ภ.จว.หนองคาย ภ.จว.หนองคาย
ร.ต.ท. ธรีวฒัน์ ชุมดาวงษ์ ภ.จว.หนองคาย ภ.จว.หนองคาย
ร.ต.ท. ประสิทธิ์ จนัทร์เมือง ภ.จว.หนองคาย ภ.จว.หนองคาย
ร.ต.ท. สุรศักด์ิ หมืน่ท้าว ภ.จว.หนองคาย ภ.จว.หนองคาย
ร.ต.ท. พงษ์กฤต บุญยส์ะอาด ภ.จว.หนองคาย ภ.จว.หนองคาย
ร.ต.ท. สืบวงค์ สุดหนองบัว ภ.จว.หนองคาย ภ.จว.หนองคาย
ร.ต.ท. ธรียทุธ พลิาคง ภ.จว.หนองคาย ภ.จว.หนองคาย
ร.ต.ต. เจษฎา ศักดิภาชน์ ภ.จว.หนองคาย ภ.จว.หนองคาย
ร.ต.ต. เดชอนันท์ มัน่มี ภ.จว.หนองคาย ภ.จว.หนองคาย
ร.ต.ต. ณัฐนนท์ ญาติค า ภ.จว.หนองคาย ภ.จว.หนองคาย
ร.ต.ต. นัฐพล ลามทุม ภ.จว.หนองคาย ภ.จว.หนองคาย
ด.ต. วรวทิย์ อุ่นจติ ภ.จว.หนองคาย ภ.จว.หนองคาย
ด.ต. ธรีะศักด์ิ ดวงเสนา ภ.จว.หนองคาย ภ.จว.หนองคาย
จ.ส.ต. วรีะวฒัน์ ฉายจรุง ภ.จว.หนองคาย ภ.จว.หนองคาย
ส.ต.อ. อดุมพร อุ่นทะยา ภ.จว.หนองคาย ภ.จว.หนองคาย
ส.ต.อ. สุวฒัน์ นาเม็ง ภ.จว.หนองคาย ภ.จว.หนองคาย
ส.ต.อ. ภานุวฒัน์ อนัทะนัย ภ.จว.หนองคาย ภ.จว.หนองคาย
ส.ต.ต. ฆะนาการ ปิทะแสง ภ.จว.หนองคาย ภ.จว.หนองคาย
ส.ต.ต. ณัฐชัย ปทุมชาติ ภ.จว.หนองคาย ภ.จว.หนองคาย
ส.ต.ต. อดิรุจ ฝ้ายขาว ภ.จว.หนองคาย ภ.จว.หนองคาย
ด.ต.   อภศัิกด์ิ จนิดาวงค์ ภ.จว.หนองคาย ภ.จว.หนองคาย
ด.ต.   ยงยทุธ จนัทะแจม่ ภ.จว.หนองคาย ภ.จว.หนองคาย
ด.ต.หญิง ภทัธริา ดวงพทิักษ์ดี ภ.จว.หนองคาย ภ.จว.หนองคาย
ด.ต.หญิง รัชฏาวนั แกว้วเิศษ ภ.จว.หนองคาย ภ.จว.หนองคาย
ด.ต.หญิง อมัพร ญาติค า ภ.จว.หนองคาย ภ.จว.หนองคาย
พ.ต.ท.หญิง วรรณกลุ ติโนชัง ภ.จว.หนองคาย ภ.จว.หนองคาย
ร.ต.ท.   สมชาย งามพศิ ภ.จว.หนองคาย ภ.จว.หนองคาย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท.หญิง มัลลิกา พทุธสุริวงค์ ภ.จว.หนองคาย ภ.จว.หนองคาย
ร.ต.ท.หญิง สุณีรัตน์ บูชาอนิทร์ ภ.จว.หนองคาย ภ.จว.หนองคาย
ร.ต.ท.หญิง สุภาพรรณ สมบูรณ์ ภ.จว.หนองคาย ภ.จว.หนองคาย
ร.ต.ท.หญิง กริณา โพธญิาณ ภ.จว.หนองคาย ภ.จว.หนองคาย
ร.ต.ท.หญิง   มัสริสา อนิทะวงศ์ ภ.จว.หนองคาย ภ.จว.หนองคาย
ร.ต.อ.หญิง มยรีุ มุงเคน ภ.จว.หนองคาย ภ.จว.หนองคาย
ส.ต.ต.   กรีฑาพล จติรโท ภ.จว.หนองคาย ภ.จว.หนองคาย
ส.ต.อ.  อนุวฒัน์  แกว้เกตุ ภ.จว.หนองคาย ภ.จว.หนองคาย
ส.ต.อ.หญิง สุภาภรณ์ บุญเลิศ ภ.จว.หนองคาย ภ.จว.หนองคาย
ส.ต.อ.หญิง ศิริพร ธรรมมิยะ ภ.จว.หนองคาย ภ.จว.หนองคาย
พ.ต.ท. สุเวศ ศรีแนน ภ.จว.หนองคาย สภ.เซิม
พ.ต.ต. รังสรรค์ ประยงค์วรีะกลุ ภ.จว.หนองคาย สภ.เซิม
ร.ต.ท. ทวศัีกด์ิ เอี่ยมสะอาด ภ.จว.หนองคาย สภ.เซิม
ร.ต.ท. ประสงค์ ธรรมรัตน์ ภ.จว.หนองคาย สภ.เซิม
ร.ต.ท. พลายชุมพล จนัทวมิล ภ.จว.หนองคาย สภ.เซิม
ร.ต.ท. กติติธชั ค าเสมอ ภ.จว.หนองคาย สภ.เซิม
ร.ต.ท. ธนะเมศฐ์ วรกลุกฤตยสิ์ริ ภ.จว.หนองคาย สภ.เซิม
ร.ต.ท. นาวนิ จนัทิพย์ ภ.จว.หนองคาย สภ.เซิม
ร.ต.ท. ทศรินทร์ อนิทรกองแกว้ ภ.จว.หนองคาย สภ.เซิม
ร.ต.ท. ชาตรี ทาปลัด ภ.จว.หนองคาย สภ.เซิม
ร.ต.ท. คมพยคัฆ์ ปุง้มา ภ.จว.หนองคาย สภ.เซิม
ร.ต.ท. บรรยง อทุธา ภ.จว.หนองคาย สภ.เซิม
ร.ต.ท. ประเสริฐ แกว้เรือง ภ.จว.หนองคาย สภ.เซิม
ร.ต.ท. เสกสรรค์ หนองผือ ภ.จว.หนองคาย สภ.เซิม
ร.ต.ต. บรรจง วงษ์เชียงยนื ภ.จว.หนองคาย สภ.เซิม
ร.ต.ต. เสนอ ประสมศรี ภ.จว.หนองคาย สภ.เซิม
ด.ต. ธงชัย ศรีชัยชนะ ภ.จว.หนองคาย สภ.เซิม
ด.ต. ถนอม มังคละแสน ภ.จว.หนองคาย สภ.เซิม
ด.ต. สมพร ชนะพนัธ์ ภ.จว.หนองคาย สภ.เซิม
ด.ต. ยทุธชัย บรรจง ภ.จว.หนองคาย สภ.เซิม
ด.ต. ประกาญจน์ ค ากอ้น ภ.จว.หนองคาย สภ.เซิม
ด.ต. สุจติร อปัมาตย์ ภ.จว.หนองคาย สภ.เซิม
ด.ต. สมควร หมืน่สุข ภ.จว.หนองคาย สภ.เซิม
ด.ต. สุวชิชาชาญ ชาลี ภ.จว.หนองคาย สภ.เซิม
ด.ต. โสภา ศรีชัยชนะ ภ.จว.หนองคาย สภ.เซิม
จ.ส.ต. นพดล มลากรรณ์ ภ.จว.หนองคาย สภ.เซิม
ส.ต.ต. กมลเนตร วงศ์กนัยา ภ.จว.หนองคาย สภ.เซิม
ส.ต.ต. วนัเฉลิม ภกูนัดาร ภ.จว.หนองคาย สภ.เซิม
ส.ต.ต. ธนาวธุ โรหติเสถยีร ภ.จว.หนองคาย สภ.เซิม
พ.ต.อ. ประสงค์ กองปัญญา ภ.จว.หนองคาย สภ.ท่าบ่อ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.อ. สมชาย สงวนศักด์ิภกัดี ภ.จว.หนองคาย สภ.ท่าบ่อ
พ.ต.ท. กติติธชั สีหาชัย ภ.จว.หนองคาย สภ.ท่าบ่อ
พ.ต.ท. ทันสมัย พรหมสิทธิ์ ภ.จว.หนองคาย สภ.ท่าบ่อ
พ.ต.ท. ไพรงาม ยศปัญญา ภ.จว.หนองคาย สภ.ท่าบ่อ
พ.ต.ท. สายณัห์ นาพา ภ.จว.หนองคาย สภ.ท่าบ่อ
พ.ต.ท. อนันต์ สุพรรณเภสัช ภ.จว.หนองคาย สภ.ท่าบ่อ
พ.ต.ท. อนุวตัร ออ่นโกก้ ภ.จว.หนองคาย สภ.ท่าบ่อ
พ.ต.ต. สุริยะ เต่าทอง ภ.จว.หนองคาย สภ.ท่าบ่อ
ร.ต.อ. เนติพงษ์ จ านงนิตย์ ภ.จว.หนองคาย สภ.ท่าบ่อ
ร.ต.อ. อคัรินทร์ กลุเสน ภ.จว.หนองคาย สภ.ท่าบ่อ
ร.ต.ท. กติติคม พลตระกรรม ภ.จว.หนองคาย สภ.ท่าบ่อ
ร.ต.ท. จ าลอง ค าจนัทร์ ภ.จว.หนองคาย สภ.ท่าบ่อ
ร.ต.ท. ชะวายรัุกษ์ จนัทร์อปุ ภ.จว.หนองคาย สภ.ท่าบ่อ
ร.ต.ท. ชัชชัย ดีนาค ภ.จว.หนองคาย สภ.ท่าบ่อ
ร.ต.ท. ณัฐวฒิุ ไชยศิริ ภ.จว.หนองคาย สภ.ท่าบ่อ
ร.ต.ท. ธเนศวร ปิยะวรรณกลุ ภ.จว.หนองคาย สภ.ท่าบ่อ
ร.ต.ท. ธรรมนูญ อภยัวงค์ ภ.จว.หนองคาย สภ.ท่าบ่อ
ร.ต.ท. บุญธรรม ค าวงั ภ.จว.หนองคาย สภ.ท่าบ่อ
ร.ต.ท. ประยงค์ ศรีพล ภ.จว.หนองคาย สภ.ท่าบ่อ
ร.ต.ท. ปรีชาพล พะยงัเค ภ.จว.หนองคาย สภ.ท่าบ่อ
ร.ต.ท. ปัญญา เสร็จกจิ ภ.จว.หนองคาย สภ.ท่าบ่อ
ร.ต.ท. พนมกร ปุญญะโสภณ ภ.จว.หนองคาย สภ.ท่าบ่อ
ร.ต.ท. ไพฑูรย์ ชั้นเสมา ภ.จว.หนองคาย สภ.ท่าบ่อ
ร.ต.ท. ไพศิลป์ โสภา ภ.จว.หนองคาย สภ.ท่าบ่อ
ร.ต.ท. วจิติร พรหมโคตร ภ.จว.หนองคาย สภ.ท่าบ่อ
ร.ต.ท. วทิยา มุขพรหม ภ.จว.หนองคาย สภ.ท่าบ่อ
ร.ต.ท. วรัิต ราศรี     ภ.จว.หนองคาย สภ.ท่าบ่อ
ร.ต.ท. วไิลย์ จนัทร์พลู ภ.จว.หนองคาย สภ.ท่าบ่อ
ร.ต.ท. วรีวฒัน์ หารมนตรี ภ.จว.หนองคาย สภ.ท่าบ่อ
ร.ต.ท. วรีะชาติ ค าเพราะ ภ.จว.หนองคาย สภ.ท่าบ่อ
ร.ต.ท. สมหมาย ค าภา ภ.จว.หนองคาย สภ.ท่าบ่อ
ร.ต.ท. สาธติ เขยีวศรี ภ.จว.หนองคาย สภ.ท่าบ่อ
ร.ต.ท. สีหศั์กด์ิ พมิพา ภ.จว.หนองคาย สภ.ท่าบ่อ
ร.ต.ท. สุทิน เหม็สมัคร ภ.จว.หนองคาย สภ.ท่าบ่อ
ร.ต.ท. สุเทพ ผาด า ภ.จว.หนองคาย สภ.ท่าบ่อ
ร.ต.ท. สุนทร ศรีแกว้ ภ.จว.หนองคาย สภ.ท่าบ่อ
ร.ต.ท. สุริยนัต์ ศรีธร ภ.จว.หนองคาย สภ.ท่าบ่อ
ร.ต.ท. ไสว ชาวดอน ภ.จว.หนองคาย สภ.ท่าบ่อ
ร.ต.ท. อารีย์ ป้องขวาพล ภ.จว.หนองคาย สภ.ท่าบ่อ
ร.ต.ท. อทิธพิล ปาณะพรหม ภ.จว.หนองคาย สภ.ท่าบ่อ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. อทุัย วารินทร์ ภ.จว.หนองคาย สภ.ท่าบ่อ
ร.ต.ท. สนัน่ วงศ์พรมบุตร ภ.จว.หนองคาย สภ.ท่าบ่อ
ร.ต.ต. คม ศรีต้นวงศ์ ภ.จว.หนองคาย สภ.ท่าบ่อ
ร.ต.ต. ธวชัชัย ก่ าพระบาง ภ.จว.หนองคาย สภ.ท่าบ่อ
ร.ต.ต. ธรีภทัร กา้นจกัษ์ ภ.จว.หนองคาย สภ.ท่าบ่อ
ร.ต.ต. พรชัย อนิทรักษา ภ.จว.หนองคาย สภ.ท่าบ่อ
ร.ต.ต. ล าพลู บุญตาระวะ ภ.จว.หนองคาย สภ.ท่าบ่อ
ร.ต.ต. วรเดช ศรีภา ภ.จว.หนองคาย สภ.ท่าบ่อ
ร.ต.ต. วชิัย พัว้มณี ภ.จว.หนองคาย สภ.ท่าบ่อ
ร.ต.ต. สมาน ภพูนันา ภ.จว.หนองคาย สภ.ท่าบ่อ
ร.ต.ต. สุรพงษ์ วงศ์ดี ภ.จว.หนองคาย สภ.ท่าบ่อ
ร.ต.ต. สุรวธุ วงศ์สุวรรณ ภ.จว.หนองคาย สภ.ท่าบ่อ
ร.ต.ต. สุรสิทธิ์ สุวรรณี ภ.จว.หนองคาย สภ.ท่าบ่อ
ร.ต.ต. เสมอ ปราบพาล ภ.จว.หนองคาย สภ.ท่าบ่อ
ร.ต.ต. อดุลยเ์ดช มุขพรหม ภ.จว.หนองคาย สภ.ท่าบ่อ
ด.ต. ชยพล ธรรมสุข ภ.จว.หนองคาย สภ.ท่าบ่อ
ด.ต. หนึง่ ศรีหาบุตร ภ.จว.หนองคาย สภ.ท่าบ่อ
ด.ต. กมล บุตะเขยีว ภ.จว.หนองคาย สภ.ท่าบ่อ
ด.ต. กรินทร์ ธรรมวเิศษ ภ.จว.หนองคาย สภ.ท่าบ่อ
ด.ต. กรีติ แกว้รัตน์ ภ.จว.หนองคาย สภ.ท่าบ่อ
ด.ต. เกษม แสงสายภกัดี ภ.จว.หนองคาย สภ.ท่าบ่อ
ด.ต. จกัรพนัธ์ นันทโพธิ์เดช ภ.จว.หนองคาย สภ.ท่าบ่อ
ด.ต. จริยทุธ ขะทุม ภ.จว.หนองคาย สภ.ท่าบ่อ
ด.ต. ชัชวาลย ์  ภกูิ่งเงิน ภ.จว.หนองคาย สภ.ท่าบ่อ
ด.ต. ณรงค์ศักด์ิ ศรีจนัทร์ ภ.จว.หนองคาย สภ.ท่าบ่อ
ด.ต. เดชาธร สุนทองหา้ว ภ.จว.หนองคาย สภ.ท่าบ่อ
ด.ต. ธนดล นิลแกว้ ภ.จว.หนองคาย สภ.ท่าบ่อ
ด.ต. ธนวฒัน์ จงปัตนา ภ.จว.หนองคาย สภ.ท่าบ่อ
ด.ต. นรเศรษฐ์ พรมมา ภ.จว.หนองคาย สภ.ท่าบ่อ
ด.ต. นิรุส พุม่ไพจติร ภ.จว.หนองคาย สภ.ท่าบ่อ
ด.ต. บุญธรรม พรมมา ภ.จว.หนองคาย สภ.ท่าบ่อ
ด.ต. บุญสนอง สามารถ ภ.จว.หนองคาย สภ.ท่าบ่อ
ด.ต. ประดิษฐ์ โม้เวยีง ภ.จว.หนองคาย สภ.ท่าบ่อ
ด.ต. ประหยดั สุพนัธะ ภ.จว.หนองคาย สภ.ท่าบ่อ
ด.ต. ปรีชา สุพนัธะ ภ.จว.หนองคาย สภ.ท่าบ่อ
ด.ต. ปัญญา ค าจนัทร์ ภ.จว.หนองคาย สภ.ท่าบ่อ
ด.ต. ปัญญา แขมเกษม ภ.จว.หนองคาย สภ.ท่าบ่อ
ด.ต. ปิยวฒัน์ ก าเนิดเกดิ ภ.จว.หนองคาย สภ.ท่าบ่อ
ด.ต. พรชัย พรหมรินทร์ ภ.จว.หนองคาย สภ.ท่าบ่อ
ด.ต. ภษูิต ภวูนนท์ ภ.จว.หนองคาย สภ.ท่าบ่อ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ยรรยงค์   โหราฤทธิ์ ภ.จว.หนองคาย สภ.ท่าบ่อ
ด.ต. วทิยา ค าอยู่ ภ.จว.หนองคาย สภ.ท่าบ่อ
ด.ต. วทิยา สาริกา   ภ.จว.หนองคาย สภ.ท่าบ่อ
ด.ต. สกลรัฐ แกน่ดี ภ.จว.หนองคาย สภ.ท่าบ่อ
ด.ต. สมจติ บินตะคุ ภ.จว.หนองคาย สภ.ท่าบ่อ
ด.ต. สมชาย จ าปาเทศ ภ.จว.หนองคาย สภ.ท่าบ่อ
ด.ต. สมร พดัพรม ภ.จว.หนองคาย สภ.ท่าบ่อ
ด.ต. สัญญา แจม่กระจา่ง ภ.จว.หนองคาย สภ.ท่าบ่อ
ด.ต. สุคนธ์ คุณความดี ภ.จว.หนองคาย สภ.ท่าบ่อ
ด.ต. สุรมิตร แกน่ดี ภ.จว.หนองคาย สภ.ท่าบ่อ
ด.ต. เสถยีร วงศ์สุวรรณ ภ.จว.หนองคาย สภ.ท่าบ่อ
ด.ต. อภชิาติ          กดุหอม ภ.จว.หนองคาย สภ.ท่าบ่อ
ด.ต. อรุณ กองศิลป์ ภ.จว.หนองคาย สภ.ท่าบ่อ
ด.ต. อลงกฎ วเิศษแกว้ ภ.จว.หนองคาย สภ.ท่าบ่อ
ด.ต. อวยชัย นุลละวงศ์ ภ.จว.หนองคาย สภ.ท่าบ่อ
ด.ต. อาคม กลัยา ภ.จว.หนองคาย สภ.ท่าบ่อ
ด.ต. อทิธศัิกด์ิ ผิวเงิน ภ.จว.หนองคาย สภ.ท่าบ่อ
ด.ต. สุริยา กอ้นวมิล ภ.จว.หนองคาย สภ.ท่าบ่อ
จ.ส.ต. ไชยยา ภาติกบุตร ภ.จว.หนองคาย สภ.ท่าบ่อ
จ.ส.ต. ปฏญิญา กองลาแซ ภ.จว.หนองคาย สภ.ท่าบ่อ
ส.ต.อ. กล้าณรงค์ ประตา ภ.จว.หนองคาย สภ.ท่าบ่อ
ส.ต.อ. ญาณวรุตม์ สินทร ภ.จว.หนองคาย สภ.ท่าบ่อ
ส.ต.อ. ปรเมศวร์ อนิทร์อดุม ภ.จว.หนองคาย สภ.ท่าบ่อ
ส.ต.อ. ปวริศน์ งามโนนทอง ภ.จว.หนองคาย สภ.ท่าบ่อ
ส.ต.อ. วชิรศักด์ิ สิงหลี์ ภ.จว.หนองคาย สภ.ท่าบ่อ
ส.ต.อ. วรีะยทุธ ผงอว้น ภ.จว.หนองคาย สภ.ท่าบ่อ
ส.ต.อ. ศุภชัย สอนเสนา ภ.จว.หนองคาย สภ.ท่าบ่อ
ส.ต.อ. สมคิด กองลุน ภ.จว.หนองคาย สภ.ท่าบ่อ
ส.ต.อ. สุทธพิงษ์ อนิทรักษ์ ภ.จว.หนองคาย สภ.ท่าบ่อ
ส.ต.อ. อรุธพล จนัทกล่ิน ภ.จว.หนองคาย สภ.ท่าบ่อ
ด.ต.หญิง สุธดิา คินาพษิ ภ.จว.หนองคาย สภ.ท่าบ่อ
พ.ต.ท.หญิง เบญจมาศ ปิตกภทัรากร ภ.จว.หนองคาย สภ.ท่าบ่อ
พ.ต.ท. ทวี พรหมกลุ ภ.จว.หนองคาย สภ.นาง้ิว
พ.ต.ท. ชลธชิา อกัษร ภ.จว.หนองคาย สภ.นาง้ิว
พ.ต.ท. นิพนธ์ สมานชาติ ภ.จว.หนองคาย สภ.นาง้ิว
ร.ต.ท. ณัฐกติต์ิ เอบุญมา ภ.จว.หนองคาย สภ.นาง้ิว
ร.ต.ท. สมพาน แกน่สา ภ.จว.หนองคาย สภ.นาง้ิว
ร.ต.ท. สมยทุธ ศรอรรคพรหม ภ.จว.หนองคาย สภ.นาง้ิว
ร.ต.ท. ประเทือง ป้องสุวรรณ ภ.จว.หนองคาย สภ.นาง้ิว
ร.ต.ท. บัญชา พลบุญ ภ.จว.หนองคาย สภ.นาง้ิว



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. เสน่ห์ นิลพนัธ์ ภ.จว.หนองคาย สภ.นาง้ิว
ร.ต.ท. มงคล ยอดศิริ ภ.จว.หนองคาย สภ.นาง้ิว
ร.ต.ท. สิมมา ศิริกนัรัตน์ ภ.จว.หนองคาย สภ.นาง้ิว
ร.ต.ท. ปิยะพงษ์ วงศ์ดี ภ.จว.หนองคาย สภ.นาง้ิว
ร.ต.ท. เบญจพล นามปาน ภ.จว.หนองคาย สภ.นาง้ิว
ร.ต.ท. วรัิตน์ วงค์สอน ภ.จว.หนองคาย สภ.นาง้ิว
ร.ต.ท. ปองพล จนัทร์เสนา ภ.จว.หนองคาย สภ.นาง้ิว
ร.ต.ต. นิพนธ์ นุริตมนต์ ภ.จว.หนองคาย สภ.นาง้ิว
ด.ต. นิคม จงหมวด ภ.จว.หนองคาย สภ.นาง้ิว
ส.ต.อ. ณัฐวฒิุ อ าพล ภ.จว.หนองคาย สภ.นาง้ิว
ส.ต.อ. ไกรสร ศรีสุข ภ.จว.หนองคาย สภ.นาง้ิว
ส.ต.ต. กฤษธนา สุพานิชกร ภ.จว.หนองคาย สภ.นาง้ิว
พ.ต.อ. ปัญญา ปุยนุเคราะห์ ภ.จว.หนองคาย สภ.บ้านเด่ือ
พ.ต.ท. วษิณุ ฉตัรวริิยะ ภ.จว.หนองคาย สภ.บ้านเด่ือ
พ.ต.ท. พชิญ์วฒิุ โพธิ์จนัทร์ ภ.จว.หนองคาย สภ.บ้านเด่ือ
พ.ต.ท. สิทธรัิกษ์  สิริสิงห์ ภ.จว.หนองคาย สภ.บ้านเด่ือ
พ.ต.ท. อรรถพล ประกบิดี ภ.จว.หนองคาย สภ.บ้านเด่ือ
พ.ต.ต. สดใส ลาลด ภ.จว.หนองคาย สภ.บ้านเด่ือ
พ.ต.ต. นรเศรษฐ สืบส าราญ ภ.จว.หนองคาย สภ.บ้านเด่ือ
ร.ต.ท. ทองเล่ียน ชัยวงศา ภ.จว.หนองคาย สภ.บ้านเด่ือ
ร.ต.ท. ศราวธุ จนัทวงษ์ ภ.จว.หนองคาย สภ.บ้านเด่ือ
ร.ต.ท. อาทิชัย รักษาเมือง ภ.จว.หนองคาย สภ.บ้านเด่ือ
ร.ต.ท. ถริเดช ควรสุทธิ ภ.จว.หนองคาย สภ.บ้านเด่ือ
ร.ต.ท. พทิยา ศรีสุวรรณ ภ.จว.หนองคาย สภ.บ้านเด่ือ
ร.ต.ท. ประมวล โพธิ์พนัธ์ ภ.จว.หนองคาย สภ.บ้านเด่ือ
ร.ต.ท. มานิตย์ อคัคะฮาต ภ.จว.หนองคาย สภ.บ้านเด่ือ
ร.ต.ต. วชิัย ด ารงเชื้อ ภ.จว.หนองคาย สภ.บ้านเด่ือ
ร.ต.ต. บัญชา หากนัได้ ภ.จว.หนองคาย สภ.บ้านเด่ือ
ร.ต.ต. อนุวฒัน์ อดุมวฒันะ ภ.จว.หนองคาย สภ.บ้านเด่ือ
ร.ต.ต. ธงชัย ศิลากลุ ภ.จว.หนองคาย สภ.บ้านเด่ือ
ด.ต. รัฎฐพฒัน์ ยศจนัทร์ ภ.จว.หนองคาย สภ.บ้านเด่ือ
ด.ต. ธนายทุธ สุขรักษา ภ.จว.หนองคาย สภ.บ้านเด่ือ
ด.ต. อรุณ บุตตะนันท์ ภ.จว.หนองคาย สภ.บ้านเด่ือ
ด.ต. วชิัย พลูเพิม่ ภ.จว.หนองคาย สภ.บ้านเด่ือ
ด.ต. สนิท พมิพจ์อ่ง ภ.จว.หนองคาย สภ.บ้านเด่ือ
ด.ต. ไพรวนั เหล่าศรีนาท ภ.จว.หนองคาย สภ.บ้านเด่ือ
ด.ต. พเิชษฐ สุระเสียง ภ.จว.หนองคาย สภ.บ้านเด่ือ
ด.ต. สมศักด์ิ ตันนารัตน์ ภ.จว.หนองคาย สภ.บ้านเด่ือ
ส.ต.ต. โกสินทร์ ดรศรีจนัทร์ ภ.จว.หนองคาย สภ.บ้านเด่ือ
ส.ต.ต. วษิณุ โนนวงษา ภ.จว.หนองคาย สภ.บ้านเด่ือ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.ต. ยศธร สุดบุรินทร์ ภ.จว.หนองคาย สภ.บ้านเด่ือ
ส.ต.ต. กติิพงษ์ ไชยเสนา ภ.จว.หนองคาย สภ.บ้านเด่ือ
ร.ต.ต. วรีะชัย สุวรรณมาโจ ภ.จว.หนองคาย สภ.บ้านเด่ือ
พ.ต.อ. วรพงษ์ นันทลักษณ์ ภ.จว.หนองคาย สภ.เฝ้าไร่
พ.ต.ท. จกัรทิพย ์ กลูพฤกษี ภ.จว.หนองคาย สภ.เฝ้าไร่
พ.ต.ท. สมคง ศรีวเิศษ ภ.จว.หนองคาย สภ.เฝ้าไร่
พ.ต.ต. วชิรุจน์ สังขเ์ขยีว ภ.จว.หนองคาย สภ.เฝ้าไร่
พ.ต.ต. อธศิ แสนเภา ภ.จว.หนองคาย สภ.เฝ้าไร่
ร.ต.อ. หาญชนะ พรมดี ภ.จว.หนองคาย สภ.เฝ้าไร่
ร.ต.ท. ณัฐวฒัน์ สินทะสิทธิ์ ภ.จว.หนองคาย สภ.เฝ้าไร่
ร.ต.ท. ไพฑูรย์ บุญสอน ภ.จว.หนองคาย สภ.เฝ้าไร่
ร.ต.ท. รัฐมนูญ ภตูะมาตย์ ภ.จว.หนองคาย สภ.เฝ้าไร่
ร.ต.ท. พทิักษ์ พรหมวงษ์ซ้าย ภ.จว.หนองคาย สภ.เฝ้าไร่
ร.ต.ท. สัตยา สะวสัิย ภ.จว.หนองคาย สภ.เฝ้าไร่
ร.ต.ท. แหลมทอง บึงลี ภ.จว.หนองคาย สภ.เฝ้าไร่
ร.ต.ท. ชุมพล ศรีสุจนัทร์ ภ.จว.หนองคาย สภ.เฝ้าไร่
ร.ต.ต. ประทีป ปะจนัทะศรี ภ.จว.หนองคาย สภ.เฝ้าไร่
ร.ต.ต. สัมฤทธิ์ สุระจติร ภ.จว.หนองคาย สภ.เฝ้าไร่
ร.ต.ต. เล่ือนชัย ศิริชัย ภ.จว.หนองคาย สภ.เฝ้าไร่
ด.ต. บรรลือ บุญพระบาง ภ.จว.หนองคาย สภ.เฝ้าไร่
ด.ต. สุทิน ชวนจติร ภ.จว.หนองคาย สภ.เฝ้าไร่
ด.ต. ทวศัีกด์ิ ม่วงทา ภ.จว.หนองคาย สภ.เฝ้าไร่
ด.ต. สมเกยีรติ ทองใบ ภ.จว.หนองคาย สภ.เฝ้าไร่
ด.ต. สินชัย อรรถวลัิย ภ.จว.หนองคาย สภ.เฝ้าไร่
ด.ต. อภชิาติ โพธิ์ศรี ภ.จว.หนองคาย สภ.เฝ้าไร่
ด.ต. วศิิษย์ ขนัเขต ภ.จว.หนองคาย สภ.เฝ้าไร่
ด.ต. ฉตัรชัย วเิชฏฐพงษ์ ภ.จว.หนองคาย สภ.เฝ้าไร่
ด.ต. คมสัน จนัทร์เมือง ภ.จว.หนองคาย สภ.เฝ้าไร่
จ.ส.ต. เศรษฐศักด์ิ ทิมินกลุ ภ.จว.หนองคาย สภ.เฝ้าไร่
จ.ส.ต. สันติพล จติรดี ภ.จว.หนองคาย สภ.เฝ้าไร่
ส.ต.อ. เทอดฤทธิ์ บินติโตวา ภ.จว.หนองคาย สภ.เฝ้าไร่
ส.ต.อ. เพิม่ศักด์ิ พชัรพสิิฐ ภ.จว.หนองคาย สภ.เฝ้าไร่
ส.ต.อ. สุรพงษ์ รงค์โสภณ ภ.จว.หนองคาย สภ.เฝ้าไร่
ส.ต.อ. ปรีชา ปานาราช ภ.จว.หนองคาย สภ.เฝ้าไร่
ส.ต.อ. วรวธุ ไตยศรี ภ.จว.หนองคาย สภ.เฝ้าไร่
ส.ต.ต. ภชูิต โยธาภกัดี ภ.จว.หนองคาย สภ.เฝ้าไร่
ส.ต.ต. อดิรุจ ฝ้ายขาว ภ.จว.หนองคาย สภ.เฝ้าไร่
พ.ต.ท. วรีะเดช เจริญสุข ภ.จว.หนองคาย สภ.เฝ้าไร่
ร.ต.ท. ศุภวฒัน์ ศิริเล้ียง ภ.จว.หนองคาย สภ.เฝ้าไร่
พ.ต.อ. พลาเดช เพช็รหวา้โง๊ะ ภ.จว.หนองคาย สภ.โพธิ์ตาก



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. เมธี ดีบุรี ภ.จว.หนองคาย สภ.โพธิ์ตาก
พ.ต.ท. ประเสริฐ อนิทวงษ์ ภ.จว.หนองคาย สภ.โพธิ์ตาก
พ.ต.ต. อทุัย ชาธรรม ภ.จว.หนองคาย สภ.โพธิ์ตาก
ร.ต.ท. ชัยเกยีรติ แดงอไุร ภ.จว.หนองคาย สภ.โพธิ์ตาก
ร.ต.ท. ปกรณ์ ศรีล้อม ภ.จว.หนองคาย สภ.โพธิ์ตาก
ร.ต.ท. ชยพล ศรีเมือง ภ.จว.หนองคาย สภ.โพธิ์ตาก
ร.ต.ท. สุรพล มูลโต ภ.จว.หนองคาย สภ.โพธิ์ตาก
ร.ต.ท. อนันท์ พณิรัตน์ ภ.จว.หนองคาย สภ.โพธิ์ตาก
ร.ต.ท. รุ่งศักด์ิ วรนาม ภ.จว.หนองคาย สภ.โพธิ์ตาก
ร.ต.ท. ศุภกฤต ขนัตีค า ภ.จว.หนองคาย สภ.โพธิ์ตาก
ร.ต.ท. วรชัย สุวรรณผา ภ.จว.หนองคาย สภ.โพธิ์ตาก
ร.ต.ท. ฉลอง มุง่หมาย ภ.จว.หนองคาย สภ.โพธิ์ตาก
ร.ต.ท. ส ารวย ชมภจูนัทร์ ภ.จว.หนองคาย สภ.โพธิ์ตาก
ร.ต.ท. สุนันท์ บรรดาศักด์ิ ภ.จว.หนองคาย สภ.โพธิ์ตาก
ร.ต.ท. ประยติั ถสูีงเนิน ภ.จว.หนองคาย สภ.โพธิ์ตาก
ร.ต.ท. ชอบ กลุวงษ์ ภ.จว.หนองคาย สภ.โพธิ์ตาก
ร.ต.ต. นิวฒัน์ ไชยหาญ ภ.จว.หนองคาย สภ.โพธิ์ตาก
ร.ต.ต. พงษ์เทพ บุตรวเิศษ ภ.จว.หนองคาย สภ.โพธิ์ตาก
ร.ต.ต. บุญเรือง มุง่หมาย ภ.จว.หนองคาย สภ.โพธิ์ตาก
ด.ต. ประภาต นาถมทอง ภ.จว.หนองคาย สภ.โพธิ์ตาก
ด.ต. ทนงศักด์ิ อากาศไชย ภ.จว.หนองคาย สภ.โพธิ์ตาก
ด.ต. วริะ บุตรจนัทร์ ภ.จว.หนองคาย สภ.โพธิ์ตาก
ด.ต. ไสว แกว้แกน่คูณ ภ.จว.หนองคาย สภ.โพธิ์ตาก
ด.ต. วเิชียร มณีรัตน์ ภ.จว.หนองคาย สภ.โพธิ์ตาก
ด.ต. สากล มุง่หมาย ภ.จว.หนองคาย สภ.โพธิ์ตาก
ด.ต. สมบัติ ปัจชะ ภ.จว.หนองคาย สภ.โพธิ์ตาก
ด.ต. กติติ ถามูลเลศ ภ.จว.หนองคาย สภ.โพธิ์ตาก
ด.ต. อาทิตย์ สอนอร ภ.จว.หนองคาย สภ.โพธิ์ตาก
ด.ต. วโิรจน์ กงช่าง ภ.จว.หนองคาย สภ.โพธิ์ตาก
จ.ส.ต. ปิยะพนัธ์ แกว้พล ภ.จว.หนองคาย สภ.โพธิ์ตาก
ส.ต.อ. ศิริศักด์ิ ซุยโพธิ์น้อย ภ.จว.หนองคาย สภ.โพธิ์ตาก
ส.ต.อ. ชาตรี ศรีน้ าค า ภ.จว.หนองคาย สภ.โพธิ์ตาก
ส.ต.อ. สุวฒัน์ สะวนันา ภ.จว.หนองคาย สภ.โพธิ์ตาก
ส.ต.อ. ณรงค์ บัวใหญ่รักษา ภ.จว.หนองคาย สภ.โพธิ์ตาก
ส.ต.อ. ปรีดา โพศาลาแสง ภ.จว.หนองคาย สภ.โพธิ์ตาก
ส.ต.ต. วศัพล เคางาม ภ.จว.หนองคาย สภ.โพธิ์ตาก
ส.ต.ต. ชัยณรงค์ แสงสายภกัดี ภ.จว.หนองคาย สภ.โพธิ์ตาก
ร.ต.ท.หญิง พรสวรรค์ สมปัญญา ภ.จว.หนองคาย สภ.โพธิ์ตาก
พ.ต.อ. ชนะเกยีรติ วงศ์แสงเทียน ภ.จว.หนองคาย สภ.โพนพสัิย
พ.ต.ท. ฐนกร ถาวะโร ภ.จว.หนองคาย สภ.โพนพสัิย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. สมพงค์ อ่ ากรด ภ.จว.หนองคาย สภ.โพนพสัิย
พ.ต.ท. ธนาเดช พทิักษ์ชลเดช ภ.จว.หนองคาย สภ.โพนพสัิย
พ.ต.ท. ไพบูลย์ กณัหา ภ.จว.หนองคาย สภ.โพนพสัิย
พ.ต.ท. เจษฎา ศรีกวนชา ภ.จว.หนองคาย สภ.โพนพสัิย
ร.ต.อ. ปฏวิติั ชุมแวงวาปี ภ.จว.หนองคาย สภ.โพนพสัิย
ร.ต.ท. สดใส แพงงา ภ.จว.หนองคาย สภ.โพนพสัิย
ร.ต.ท. อทุัย ศรีเชียงสา ภ.จว.หนองคาย สภ.โพนพสัิย
ร.ต.ท. นิกร ชาญอไุร ภ.จว.หนองคาย สภ.โพนพสัิย
ร.ต.ท. พทิยากลู สร้างช้าง ภ.จว.หนองคาย สภ.โพนพสัิย
ร.ต.ท. เฉลิม โลกธาตุ ภ.จว.หนองคาย สภ.โพนพสัิย
ร.ต.ท. ประณต เตโช ภ.จว.หนองคาย สภ.โพนพสัิย
ร.ต.ท. บวร มีเพยีร ภ.จว.หนองคาย สภ.โพนพสัิย
ร.ต.ท. สุทิน พรมจกัร ภ.จว.หนองคาย สภ.โพนพสัิย
ร.ต.ท. ฤกษ์กติติ ทองแสน ภ.จว.หนองคาย สภ.โพนพสัิย
ร.ต.ท. ประสิทธิ์ กะกลุพมิพ์ ภ.จว.หนองคาย สภ.โพนพสัิย
ร.ต.ท. มุทจะริน ออ่นศรี ภ.จว.หนองคาย สภ.โพนพสัิย
ร.ต.ท. สิทธนินท์ ศรีนอม ภ.จว.หนองคาย สภ.โพนพสัิย
ร.ต.ท. ราชศักด์ิ บุญจง ภ.จว.หนองคาย สภ.โพนพสัิย
ร.ต.ท. เดชาวตั ชัยภมูิ ภ.จว.หนองคาย สภ.โพนพสัิย
ร.ต.ท. สุรชัย ศรีวรสาร ภ.จว.หนองคาย สภ.โพนพสัิย
ร.ต.ท. สมคิด พลค้อ ภ.จว.หนองคาย สภ.โพนพสัิย
ร.ต.ท. สมบัติ ปาณศรี ภ.จว.หนองคาย สภ.โพนพสัิย
ร.ต.ท. วทิยา บุษราคัม ภ.จว.หนองคาย สภ.โพนพสัิย
ร.ต.ท. ชาติณฬงค์ แกว้ทอง ภ.จว.หนองคาย สภ.โพนพสัิย
ร.ต.ท. อธวิฒัน์ ขนัทะภกัดี ภ.จว.หนองคาย สภ.โพนพสัิย
ร.ต.ท. ยทุธภมูิชัย สุขไชยศรี ภ.จว.หนองคาย สภ.โพนพสัิย
ร.ต.ท. วรีศักด์ิ ด่านขนุทด ภ.จว.หนองคาย สภ.โพนพสัิย
ร.ต.ท. ประพนัธ์ กติิอาษา ภ.จว.หนองคาย สภ.โพนพสัิย
ร.ต.ต. ชัยศักด์ิ พทิักษ์ ภ.จว.หนองคาย สภ.โพนพสัิย
ร.ต.ต. บุญน้อม ทองวาส ภ.จว.หนองคาย สภ.โพนพสัิย
ร.ต.ต. อทุัย งามสระคู ภ.จว.หนองคาย สภ.โพนพสัิย
ร.ต.ต. พมิล บัวค าเกดิ ภ.จว.หนองคาย สภ.โพนพสัิย
ร.ต.ต. อ านวย วงศ์มหา ภ.จว.หนองคาย สภ.โพนพสัิย
ร.ต.ต. สุนันท์ พนัธลุาวลัย์ ภ.จว.หนองคาย สภ.โพนพสัิย
ร.ต.ต. บุญอุ้ม แสงปัญญา ภ.จว.หนองคาย สภ.โพนพสัิย
ร.ต.ต. ไมตรี ศรีพนม ภ.จว.หนองคาย สภ.โพนพสัิย
ร.ต.ต. สมสมัคร ธารเอี่ยม ภ.จว.หนองคาย สภ.โพนพสัิย
ร.ต.ต. ธวชั ค าวงั ภ.จว.หนองคาย สภ.โพนพสัิย
ร.ต.ต. สุริยนัต์ ศิลาออ่น ภ.จว.หนองคาย สภ.โพนพสัิย
ร.ต.ต. นุกลู สังขท์อง ภ.จว.หนองคาย สภ.โพนพสัิย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. สุบรรณ สิงหสิริ ภ.จว.หนองคาย สภ.โพนพสัิย
ร.ต.ต. พนิัย เกล้ียงไธสง ภ.จว.หนองคาย สภ.โพนพสัิย
ด.ต. ประมวล ทิมพรมราช ภ.จว.หนองคาย สภ.โพนพสัิย
ด.ต. ทรงยศ ค าดีบุญ ภ.จว.หนองคาย สภ.โพนพสัิย
ด.ต. ชยพล ประทุมซ้าย ภ.จว.หนองคาย สภ.โพนพสัิย
ด.ต. ประครอง กะกลุพมิพ์ ภ.จว.หนองคาย สภ.โพนพสัิย
ด.ต. เทพนิรันด์ สีเทา ภ.จว.หนองคาย สภ.โพนพสัิย
ด.ต. ไพศาล โพธหิล้า ภ.จว.หนองคาย สภ.โพนพสัิย
ด.ต. ชัชชพล กนิบุญ ภ.จว.หนองคาย สภ.โพนพสัิย
ด.ต. ชัชวาล สุวรรณเลิศ ภ.จว.หนองคาย สภ.โพนพสัิย
ด.ต. วสุิทธิ์ แวดล้อม ภ.จว.หนองคาย สภ.โพนพสัิย
ด.ต. คมกริช บุญทรัพย์ ภ.จว.หนองคาย สภ.โพนพสัิย
ด.ต. อธปิ สะวสัิย ภ.จว.หนองคาย สภ.โพนพสัิย
ด.ต. ประเสริฐ ดีปราสัย ภ.จว.หนองคาย สภ.โพนพสัิย
ด.ต. ลือชัย สมวงษ์ ภ.จว.หนองคาย สภ.โพนพสัิย
ด.ต. ศราวธุ ค าพลิา ภ.จว.หนองคาย สภ.โพนพสัิย
ด.ต. กฤติเดช ไชยสาร ภ.จว.หนองคาย สภ.โพนพสัิย
ด.ต. คงสิทธิ์ เถื่อนโยธา ภ.จว.หนองคาย สภ.โพนพสัิย
ด.ต. บุญล้อม กะกลุพมิพ์ ภ.จว.หนองคาย สภ.โพนพสัิย
ด.ต. สมาน ภาระพงษ์ ภ.จว.หนองคาย สภ.โพนพสัิย
ด.ต. ศิริชัย ประภาแกน่ทราย ภ.จว.หนองคาย สภ.โพนพสัิย
ด.ต.  อรรฆพงศ์ ปุตุธรรม ภ.จว.หนองคาย สภ.โพนพสัิย
ด.ต. พบิูลย์ ภมูิพนัธ์ ภ.จว.หนองคาย สภ.โพนพสัิย
ด.ต. ทศพล ประชานันท์ ภ.จว.หนองคาย สภ.โพนพสัิย
ด.ต. สมาน ชนูนันท์ ภ.จว.หนองคาย สภ.โพนพสัิย
ด.ต. ภรภทัร เศรษฐาวงษ์ ภ.จว.หนองคาย สภ.โพนพสัิย
ด.ต. เดวทิย์ สุภาพเพช็ร ภ.จว.หนองคาย สภ.โพนพสัิย
ด.ต. ทองต่อ เทียบเพยี ภ.จว.หนองคาย สภ.โพนพสัิย
ด.ต. ประจวบ ค่อมพนัธ์ ภ.จว.หนองคาย สภ.โพนพสัิย
ด.ต. อารีย์  สังวร ภ.จว.หนองคาย สภ.โพนพสัิย
ด.ต. ไชยา วงศ์ใหญ่ ภ.จว.หนองคาย สภ.โพนพสัิย
ด.ต. ฐิติพงษ์ พสัิยพนัธ์ ภ.จว.หนองคาย สภ.โพนพสัิย
ด.ต. ชัยมงคล ค้าขาย ภ.จว.หนองคาย สภ.โพนพสัิย
จ.ส.ต. ไชยพศ ผ่านพเิคราะห์ ภ.จว.หนองคาย สภ.โพนพสัิย
ส.ต.อ. ณธรรศ จติรจกัษ์ ภ.จว.หนองคาย สภ.โพนพสัิย
ส.ต.อ. วโิรจน์ ฆอ้งอยัสี ภ.จว.หนองคาย สภ.โพนพสัิย
ส.ต.อ. กฤติพงษ์ โคช่วย ภ.จว.หนองคาย สภ.โพนพสัิย
ส.ต.อ. ศรัญญู ภบูัวทอง ภ.จว.หนองคาย สภ.โพนพสัิย
ส.ต.อ. สรายทุธ สันวลิาศ ภ.จว.หนองคาย สภ.โพนพสัิย
ส.ต.อ. อดุมพร ทวเีฉลิมดิษฐ์ ภ.จว.หนองคาย สภ.โพนพสัิย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.อ. อภศัิกด์ิ กรองทิพย์ ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
พ.ต.ท. เรืองยศ ภแูช่มโชติ ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
พ.ต.ท. ณัฐวฒัน์ วงษ์สนิทธรีา ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
พ.ต.ท. เนรมิตร นนสะเกตุ ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
พ.ต.ท. สมพงษ์ ล้ิมพานิชย์ ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
พ.ต.ท. สุริยะ เลิศภมูิปัญญา ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
พ.ต.ท. วริิยภาพ วริิยะวงัพรม ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
พ.ต.ท. วเิศษ ลานอุ่น ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
พ.ต.ท. วเิศษ ลานอุ่น ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
พ.ต.ต. ณัฐวฒิุ สีเสมอ ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
พ.ต.ต. สมพาน ขนัเงิน ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ร.ต.อ. ภาคภมูิ ปลุกปล้ืม ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ร.ต.อ. พทุธชิัย จนัทร์ทอง ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ร.ต.อ. เหรียญชัย ศรีเชียงสา ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ร.ต.อ. สรวยี์ พกิลุศรี ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ร.ต.อ. ชรินทร์ เดชฤทธิ์ ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ร.ต.อ. ไพบูลย์ จนัธริาช ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ร.ต.อ. ฐิติพนัธ์ รอดชมภู ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ร.ต.อ. ชัยโชติ สิทธโิชติ ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ร.ต.อ. สถาพร สัพโส ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ร.ต.อ. ปวชิ อรุาสาย ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ร.ต.อ. ศราวธุ ทองน้อย ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ร.ต.ท. ธรีพงษ์ ท่าโทม ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ร.ต.ท. กฤษณะ ธรรมจติร ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ร.ต.ท. จ าเนียร ดอนหนองบัว ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ร.ต.ท. วรีพงษ์ วรวตัร ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ร.ต.ท. เกษม สมสิน ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ร.ต.ท. อคัรเดช พรมโสภา ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ร.ต.ท. สิทธศัิกด์ิ มูลมานัส ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ร.ต.ท. ณัฐนนท์ รัตนวงษ์ ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ร.ต.ท. อธพิงศ์ สิริธนสุข ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ร.ต.ท. สรวศิิษฎ์ มีเพยีร ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ร.ต.ท. ถาวร เหลาแพง ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ร.ต.ท. สงัด พรมดวงศรี ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ร.ต.ท. สุวฒัน์ ค าหมาย ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ร.ต.ท. วฒิุ อทิธดิิษยาพงศ์ ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ร.ต.ท. สายญั โยธาทร ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ร.ต.ท. รังสิต ไชยสิทธิ์ ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ร.ต.ท. กฤษฎา แกว้ประสาน ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ร.ต.ท. พนมศักด์ิ จนัทะเบ้า ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. สมาน ขนัขวา ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ร.ต.ท. อดุม อยู่ภกัดี ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ร.ต.ต. จกัรกฤษ โรหติเสถยีร ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ร.ต.ต. ชัยชาญ นามอาษา ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ร.ต.ต. วรรลบ อปุัชฌาย์ ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ร.ต.ต. วเิชษฐ์ โคตรบุตร ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ร.ต.ต. คงฤทธิ์ ประจนัตะเสน ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ร.ต.ต. นิตย์ สีหานนท์ ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ร.ต.ต. สมคิด รัตนติสร้อย ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ร.ต.ต. พลูศักด์ิ ชนะบุญ ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ร.ต.ต. ดนัยน์ วรรัตน์ ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ร.ต.ต. สังคม สร้อยหล้า ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ร.ต.ต. สุระชัย เหล่าศรีนาท ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ร.ต.ต. ค าใส ทิพวรี ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ร.ต.ต. สมหมาย ศรีวงษ์ ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ร.ต.ต. ปรีดา ลีทองดี ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ร.ต.ต. ยทุธศักด์ิ อนิทะวมิาน ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ร.ต.ต. สมพร โยคันชัย ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ร.ต.ต. กรกฤษ จนัศรี ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ร.ต.ต. ปราสาท ทองศรี ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ร.ต.ต. กติติ สุทธโิชติ ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ด.ต. ณรงค์ศักด์ิ เสนารักษ์ ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ด.ต. นิรันดร อปุดิษฐ์ ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ด.ต. นพดล ใจใหญ่ ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ด.ต. จกัรกฤษณ์ ส่างเสาร์ ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ด.ต. บดินทร์ จ าปาลอย ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ด.ต. อชัพล หวงัชมกลาง ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ด.ต. สุวรรณ์ โพธิ ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ด.ต. สมพร ทองสะโคม ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ด.ต. สุเทพ ประวนัจะ ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ด.ต. ประพนัธ์ ภกูิ่งพลอย ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ด.ต. ธนธรณ์ รอญยทุธ ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ด.ต. ธนศานต์ เนือ่งชมภู ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ด.ต. อรรณพ สมบัติศิริ ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ด.ต. ธรีะยทุธ บุบผาสังข์ ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ด.ต. ธรีะชัย พอ่ค้าไทย ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ด.ต. วรสิทธิ์ ธานีกลุ ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ด.ต. จรัิฏฐ์ กษัณธรีพนัธ์ ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ด.ต. โชตชัย นวลส าลี ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ด.ต. อภชิาต แสงจนัทร์ ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ชัยณรงค์ หมัพานนท์ ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ด.ต. ชัยปกรณ์ ขติัยะเนตร ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ด.ต. กฤษณะ อตุ้น ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ด.ต. คมสันติ ภวูนาถ ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ด.ต. เหรียญเพชร โภคานิตย์ ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ด.ต. สุวทิย์ สุวรรณทรัพย์ ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ด.ต. นิรันดร์ ดวงจนัทร์ศรี ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ด.ต. เจนณรงค์ วสัิชนาม ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ด.ต. ศุภวฒัน์ เครือทองศรี ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ด.ต. ศิวะ โคจ านงค์ ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ด.ต. ชัยทอง แสนดี ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ด.ต. ชาติสีชน ศิริกจิ ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ด.ต. สุพศิ ทองโคตร ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ด.ต. คณิต สาริมาตย์ ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ด.ต. อรรคเดช สีหานู ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ด.ต. หาญนพพล อุ่นแสง ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ด.ต. สถติ เขยีนจมู ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ด.ต. โกวทิย์ ปัตตานี ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ด.ต. ชัยโย พะกะยะ ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ด.ต. บุญเล้ียง ไกแ่กว้ ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ด.ต. อนุสรณ์ อบุลแสน ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ด.ต. ศุภกติต์ิ พวงมาลัย ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ด.ต. กล้าทน อาทิตยต้ั์ง ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ด.ต. บุญสูง ลาภเจริญ ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ด.ต. ศักด์ิสิทธิ์ วงัค าแหง ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ด.ต. ศักดินาท ราชูธร ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ด.ต. แดนชัย พรมมา ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ด.ต. นิคม น้อยตะริ ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ด.ต. นิรันดร์ ทุมรักษา ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ด.ต. รุ่งนิรันดร์ สิงหอ์อ่น ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ด.ต. สุริยนัต์ พรมส าลี ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ด.ต. ทินกร สนิทนา ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ด.ต. สุนทร นันแกว้ ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ด.ต. วรัิตน์ บวรศักด์ิ ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ด.ต. วรวทิย์ สร้อยผาบ ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ด.ต. พทิักษ์ เคนมี ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ด.ต. สินธุ์ เลพล ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ด.ต. ธรรมรัตน์ อนิดา ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ด.ต. กฤษฎช์นพล วงศ์สกลุค าโคตร ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ด.ต. ไพบูลย์ ผาละนัด ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ณัฐวฒัน์ ไตรสูงเนิน ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ด.ต. ศุภฤกษ์ วงัคะฮาต ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ด.ต. ประเสริฐ รอดชมภู ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ด.ต. ประพฒั ศรีสวสัด์ิ ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ด.ต. สมเดช มหาอปุ ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ด.ต. เศกสรร ทาวงษ์ ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ด.ต. สมมาตร กลุเนตร ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ด.ต. อดุร แฝงจนัดา ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ด.ต. นิพนธ์ ผิวอนิทร์ ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ด.ต. สุชาติ ศรีประโชติ ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ด.ต. วนัชัย สวสัด์ิเมือง ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ด.ต. วนิัย แพงออ่น ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ด.ต. ประชา รัตนะ ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ด.ต. พลายงาม สิงหป์ระเสริฐ ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ด.ต. พรทวี ชื่นชม ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ด.ต. ภพรัตน์ บุตรมะ ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ด.ต. ปราโมทย์ โคตรชมภู ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ด.ต. อ านวย แสนเชียงเนา ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ด.ต. ทิวากร ค าสุข ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
จ.ส.ต. ศิริชัย พรมสาเพชร ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
จ.ส.ต. มานพ กจิประเสริฐ ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
จ.ส.ต. สุวทิย์ ศรีจนัทะ ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
จ.ส.ต. อ านาจ อนิแปง ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
จ.ส.ต. ศราวธุ จนัต๊ะ ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
จ.ส.ต. สุขประสาท โทด ามา ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
จ.ส.ต. วชิระ มะลาศรี ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
จ.ส.ต. ณรงค์ศักด์ิ ชูนุกจิ ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
จ.ส.ต. สุวฒัน์ แกว้ดอนญวน ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ส.ต.อ. อาทิตย์ ทองแสน ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ส.ต.อ. บัณฑิต จะเรียมพนัธ์ ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ส.ต.อ. ยทุธรัตน์ นิลสนธิ ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ส.ต.อ. ชัยวฒัน์ ชัยวี ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ส.ต.อ. ศักด์ิสกล โพธญิาณ์ ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ส.ต.อ. ธรีะพงษ์ สิงหค์ราม ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ส.ต.อ. วฒิุชัย จตุรวงศ์ ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ส.ต.อ. พชิัย โคทะนา ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ส.ต.อ. ปริญญา สืบส าราญ ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ส.ต.อ. อานนท์ เพชรแสน ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ส.ต.อ. ประสพชัย อดุรจรัส ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ส.ต.อ. ภาดา ค าจนัทร์ ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.อ. ธนิต พนัธล์ า ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ส.ต.อ. ฐกฤต ประจกัษ์ ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
ด.ต.หญิง สมถวลิ โฮมชัย ภ.จว.หนองคาย สภ.เมืองหนองคาย
พ.ต.อ. วรัิช นกแกว้ ภ.จว.หนองคาย สภ.รัตนวาปี
พ.ต.ท. จารึก พุม่ระยา้ ภ.จว.หนองคาย สภ.รัตนวาปี
พ.ต.ท. ไพฑูรย์ กาญจนลักษณ์ ภ.จว.หนองคาย สภ.รัตนวาปี
พ.ต.ท. ณัฐพล โอฆะพนม ภ.จว.หนองคาย สภ.รัตนวาปี
ร.ต.อ. อทิธฤิทธิ์ ภโูอบ ภ.จว.หนองคาย สภ.รัตนวาปี
ร.ต.อ. วฒิุนันท์ วงหาญ ภ.จว.หนองคาย สภ.รัตนวาปี
ร.ต.ท. ออมสิน แดงน้อย ภ.จว.หนองคาย สภ.รัตนวาปี
ร.ต.ท. รณกร เตโช ภ.จว.หนองคาย สภ.รัตนวาปี
ร.ต.ท. เกยีรติศักด์ิ สิงหศิริ ภ.จว.หนองคาย สภ.รัตนวาปี
ร.ต.ท. เลอศักด์ิ รอญยทุธ ภ.จว.หนองคาย สภ.รัตนวาปี
ร.ต.ท. ภาสกร แกว้บุตร ภ.จว.หนองคาย สภ.รัตนวาปี
ร.ต.ท. ชนาธปิ ศรีสมบูรณ์ ภ.จว.หนองคาย สภ.รัตนวาปี
ร.ต.ท. รุ่งรุด ประจมิทิศ ภ.จว.หนองคาย สภ.รัตนวาปี
ร.ต.ต. สุนาวนิ แกว้เมืองกลาง ภ.จว.หนองคาย สภ.รัตนวาปี
ร.ต.ต. เสถยีร ศรีราช ภ.จว.หนองคาย สภ.รัตนวาปี
ร.ต.ต. บุญโฮม บ่อแกว้ ภ.จว.หนองคาย สภ.รัตนวาปี
ร.ต.ต. อ าพนัธ์ จนัทวารีย์ ภ.จว.หนองคาย สภ.รัตนวาปี
ร.ต.ต. ประสิทธิ์ วเิชฎฐพงษ์ ภ.จว.หนองคาย สภ.รัตนวาปี
ร.ต.ต. บุญสวน อทุัยแพน ภ.จว.หนองคาย สภ.รัตนวาปี
ร.ต.ต. ทวี จ าปาลา ภ.จว.หนองคาย สภ.รัตนวาปี
ร.ต.ต. ไพวลัย์ ชนะชัย ภ.จว.หนองคาย สภ.รัตนวาปี
ร.ต.ต. วรีะศักด์ิ  ฟองสารี ภ.จว.หนองคาย สภ.รัตนวาปี
ร.ต.ต. ไพฑูรย์ ผายช านาญ ภ.จว.หนองคาย สภ.รัตนวาปี
ร.ต.ต. สมเกยีรติ สุทธอิาคาร ภ.จว.หนองคาย สภ.รัตนวาปี
ด.ต. สายชล กองกลุ ภ.จว.หนองคาย สภ.รัตนวาปี
ด.ต. ณรงค์ เคหฐาน ภ.จว.หนองคาย สภ.รัตนวาปี
ด.ต. ปราชญ์ ปรัตเถ ภ.จว.หนองคาย สภ.รัตนวาปี
ด.ต. สุรพนัธ์ ศรีสุวรรณรัตน์ ภ.จว.หนองคาย สภ.รัตนวาปี
ด.ต. สดับ สุขา ภ.จว.หนองคาย สภ.รัตนวาปี
ด.ต. อทุร ผายช านาญ ภ.จว.หนองคาย สภ.รัตนวาปี
ด.ต. สุริยนต์ นามวงษ์ ภ.จว.หนองคาย สภ.รัตนวาปี
ด.ต. จรัญ แสนทวสุีข ภ.จว.หนองคาย สภ.รัตนวาปี
ด.ต. สุเทพ ศิริษา ภ.จว.หนองคาย สภ.รัตนวาปี
ด.ต. พเิชษฐ์ ปาปะข า ภ.จว.หนองคาย สภ.รัตนวาปี
ด.ต. โชคชัย รัตนกรีติกร ภ.จว.หนองคาย สภ.รัตนวาปี
ด.ต. เชิด จนัทาฟา้เล่ียม ภ.จว.หนองคาย สภ.รัตนวาปี
ด.ต. ววิฒัน์ นามหงษา ภ.จว.หนองคาย สภ.รัตนวาปี



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. โกมินทร์ นิลแสงศรี ภ.จว.หนองคาย สภ.รัตนวาปี
จ.ส.ต. มงคล อปัการัตน์ ภ.จว.หนองคาย สภ.รัตนวาปี
จ.ส.ต. สมศักด์ิ สุขช านาญ ภ.จว.หนองคาย สภ.รัตนวาปี
จ.ส.ต. วฒิุศักด์ิ สยมชัย ภ.จว.หนองคาย สภ.รัตนวาปี
จ.ส.ต. สิทธศัิกด์ิ โพธจิร ภ.จว.หนองคาย สภ.รัตนวาปี
จ.ส.ต. สายนัณ์ จบัตะเฆ้ ภ.จว.หนองคาย สภ.รัตนวาปี
จ.ส.ต. สุเมฆ บุญศรี ภ.จว.หนองคาย สภ.รัตนวาปี
ส.ต.อ. โกสินธุ์ ประโพศรี ภ.จว.หนองคาย สภ.รัตนวาปี
ส.ต.อ. ทัชนะ ประชาราษฎร์ ภ.จว.หนองคาย สภ.รัตนวาปี
ส.ต.อ. ภาณุวฒัน์ คนเพยีร ภ.จว.หนองคาย สภ.รัตนวาปี
ส.ต.อ. ประวทิย์ คงแจง้ ภ.จว.หนองคาย สภ.รัตนวาปี
ส.ต.อ. วภิาค ค าดีบุญ ภ.จว.หนองคาย สภ.รัตนวาปี
ส.ต.อ. วรีะชาติ มลาชู ภ.จว.หนองคาย สภ.รัตนวาปี
ส.ต.อ. สุระชาติ หลักมี ภ.จว.หนองคาย สภ.รัตนวาปี
ส.ต.ต. อภชิัย ไผ่สีทอง ภ.จว.หนองคาย สภ.รัตนวาปี
ส.ต.ต. อรรถพล สุขเขยีว ภ.จว.หนองคาย สภ.รัตนวาปี
ร.ต.ท.หญิง อจัฉราพรรณ โพธดิา ภ.จว.หนองคาย สภ.รัตนวาปี
ร.ต.ท. วไิลย์ ขนุศรี ภ.จว.หนองคาย สภ.เวยีงคุก
ร.ต.ท. เสน่ห์ พรมสุข ภ.จว.หนองคาย สภ.เวยีงคุก
ร.ต.ท. เสถยีร ศรีตะเขต ภ.จว.หนองคาย สภ.เวยีงคุก
ร.ต.ท. แดนไตร แสงทอง ภ.จว.หนองคาย สภ.เวยีงคุก
ร.ต.ท. ประเสริฐ ทองสุข ภ.จว.หนองคาย สภ.เวยีงคุก
ร.ต.ท. ธรีะ ข าศิริ ภ.จว.หนองคาย สภ.เวยีงคุก
ร.ต.ท. แสวง ค าอุ่น ภ.จว.หนองคาย สภ.เวยีงคุก
ร.ต.ต. สมร จนัทภาค ภ.จว.หนองคาย สภ.เวยีงคุก
ร.ต.ต. สุนันท์ ทีเหล็ก ภ.จว.หนองคาย สภ.เวยีงคุก
ร.ต.ต. บุญเคน ตะจนัทร์ ภ.จว.หนองคาย สภ.เวยีงคุก
ด.ต. วรีะพงษ์ ยศแกว้ ภ.จว.หนองคาย สภ.เวยีงคุก
ด.ต. ธเนศ ลีเพญ็ ภ.จว.หนองคาย สภ.เวยีงคุก
ด.ต. ทินกร เพง็พา ภ.จว.หนองคาย สภ.เวยีงคุก
ด.ต. วฒิุพนธ์ อาจเดช ภ.จว.หนองคาย สภ.เวยีงคุก
ด.ต. ปราโมทย์ โคตรชมภู ภ.จว.หนองคาย สภ.เวยีงคุก
ด.ต. ปาลศักด์ิ โมทนา ภ.จว.หนองคาย สภ.เวยีงคุก
ด.ต. พงศภคั โคตรชมภู ภ.จว.หนองคาย สภ.เวยีงคุก
ด.ต. ชัยณรงค์ สุวรรณเกษี ภ.จว.หนองคาย สภ.เวยีงคุก
ด.ต. สุพจน์ ประวนัเทา ภ.จว.หนองคาย สภ.เวยีงคุก
ด.ต. รังสรรค์ ธงชัย ภ.จว.หนองคาย สภ.เวยีงคุก
ด.ต. วญิญู สมสนุก ภ.จว.หนองคาย สภ.เวยีงคุก
ด.ต. มานพ วยิะกลุ ภ.จว.หนองคาย สภ.เวยีงคุก
ด.ต. ส าราญ สมีเพชร ภ.จว.หนองคาย สภ.เวยีงคุก



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ธรีกานต์ ศรีภา ภ.จว.หนองคาย สภ.เวยีงคุก
ด.ต. ทิวากร กนัหมุด ภ.จว.หนองคาย สภ.เวยีงคุก
ด.ต. ดลยวฒัน์ พทุธามาตย์ ภ.จว.หนองคาย สภ.เวยีงคุก
ส.ต.อ. วชิรศักด์ิ สิงหลี์ ภ.จว.หนองคาย สภ.เวยีงคุก
ส.ต.ต. เนติพล วงศรีแกว้ ภ.จว.หนองคาย สภ.เวยีงคุก
พ.ต.ท. ดนุกานต์ ผาตูมพทิักษ์ ภ.จว.หนองคาย สภ.ศรีเชียงใหม่
พ.ต.ต. ณัชพล ใจดี ภ.จว.หนองคาย สภ.ศรีเชียงใหม่
ร.ต.ท. ทูลใจ มะโนขนัธ์ ภ.จว.หนองคาย สภ.ศรีเชียงใหม่
ร.ต.ท. ชวลิต ศรีไพร ภ.จว.หนองคาย สภ.ศรีเชียงใหม่
ร.ต.ท. นันทวฒัน์ สิงโต ภ.จว.หนองคาย สภ.ศรีเชียงใหม่
ร.ต.ท. สินสมบัติ ไวแพน ภ.จว.หนองคาย สภ.ศรีเชียงใหม่
ร.ต.ท. อนันต์ ภมูี ภ.จว.หนองคาย สภ.ศรีเชียงใหม่
ร.ต.ท. ปรีดา ค าสุข ภ.จว.หนองคาย สภ.ศรีเชียงใหม่
ร.ต.ท. คมสันต์ อ าไพ ภ.จว.หนองคาย สภ.ศรีเชียงใหม่
ร.ต.ท. ค านวณ จนัทร์บัว ภ.จว.หนองคาย สภ.ศรีเชียงใหม่
ร.ต.ท. ประมวล ฤทธิ์ทอง ภ.จว.หนองคาย สภ.ศรีเชียงใหม่
ร.ต.ท. วนิัย ค าภาพงษา ภ.จว.หนองคาย สภ.ศรีเชียงใหม่
ร.ต.ต. ปฐมพงษ์ ชิณฤทธิ์ ภ.จว.หนองคาย สภ.ศรีเชียงใหม่
ร.ต.ต. สมเดช ศรีสันต์ ภ.จว.หนองคาย สภ.ศรีเชียงใหม่
ด.ต. สมรชัย รัตนมงคล ภ.จว.หนองคาย สภ.ศรีเชียงใหม่
ด.ต. ณรงค์ ทับชา ภ.จว.หนองคาย สภ.ศรีเชียงใหม่
ด.ต. ทวชิ ชนาสิทธิ์ ภ.จว.หนองคาย สภ.ศรีเชียงใหม่
ด.ต. โกวทิ รัตนกร ภ.จว.หนองคาย สภ.ศรีเชียงใหม่
ด.ต. กฤษณะ โพธนิาม ภ.จว.หนองคาย สภ.ศรีเชียงใหม่
ด.ต. ธนพฒัน์ บุญรอด ภ.จว.หนองคาย สภ.ศรีเชียงใหม่
ส.ต.อ. ชัยวฒัน์ พลรักษา ภ.จว.หนองคาย สภ.ศรีเชียงใหม่
 ด.ต. วรีศักด์ิ ทิพยส์มบัติ ภ.จว.หนองคาย สภ.ศรีเชียงใหม่
 ด.ต. นภสั ศรีสุมา ภ.จว.หนองคาย สภ.ศรีเชียงใหม่
 ด.ต. ทศพล โสดา ภ.จว.หนองคาย สภ.ศรีเชียงใหม่
 ด.ต. ค าสอน กงภเูวส ภ.จว.หนองคาย สภ.ศรีเชียงใหม่
 ด.ต. สมยศ โนนจาด ภ.จว.หนองคาย สภ.ศรีเชียงใหม่
 ด.ต. บุญ จนัเทพา ภ.จว.หนองคาย สภ.ศรีเชียงใหม่
 ด.ต. พทิักษ์ ศรีสุรัตน์ ภ.จว.หนองคาย สภ.ศรีเชียงใหม่
 ด.ต. ศิริชัย สารศิริ ภ.จว.หนองคาย สภ.ศรีเชียงใหม่
 ด.ต. นุวตัร พรานหาญ ภ.จว.หนองคาย สภ.ศรีเชียงใหม่
 ด.ต. สุวทิย์ จนัทร์บวร ภ.จว.หนองคาย สภ.ศรีเชียงใหม่
 ด.ต. วโิรจน์ คะเนนิล ภ.จว.หนองคาย สภ.ศรีเชียงใหม่
 ด.ต. สมพงษ์ ทิพยสุ์ทธิ์ ภ.จว.หนองคาย สภ.ศรีเชียงใหม่
 พ.ต.ต. วาทชัย สัมนวนชี ภ.จว.หนองคาย สภ.ศรีเชียงใหม่
 พ.ต.ท. ศุภกร  เพยีรเสมอ ภ.จว.หนองคาย สภ.ศรีเชียงใหม่



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง  ร.ต.ต. ศรัณย์ มะณีแสง ภ.จว.หนองคาย สภ.ศรีเชียงใหม่
 ร.ต.ต. สฤษด์ิ มะนิตสาร ภ.จว.หนองคาย สภ.ศรีเชียงใหม่
 ร.ต.ต. อภชิาติ   มาลาชาสิงห์ ภ.จว.หนองคาย สภ.ศรีเชียงใหม่
 ร.ต.ต. นุลักษณ์ รักไทย ภ.จว.หนองคาย สภ.ศรีเชียงใหม่
 ร.ต.ต. สมศักด์ิ แววไธสง ภ.จว.หนองคาย สภ.ศรีเชียงใหม่
 ร.ต.ต. วรวทิย์ แสนค าคิด ภ.จว.หนองคาย สภ.ศรีเชียงใหม่
 ร.ต.ต. ประสิทธิ์ โสภณสา ภ.จว.หนองคาย สภ.ศรีเชียงใหม่
 ร.ต.ท. ไพทูรย์ ชั้นเสมา ภ.จว.หนองคาย สภ.ศรีเชียงใหม่
 ร.ต.ท. ครรชิต บทมาตย์ ภ.จว.หนองคาย สภ.ศรีเชียงใหม่
 ร.ต.ท. เจริญวทิย์ ทองบ่อ ภ.จว.หนองคาย สภ.ศรีเชียงใหม่
 ร.ต.ท. สราวธุ หนูจนัทร์ ภ.จว.หนองคาย สภ.ศรีเชียงใหม่
 ร.ต.ท. ดีเด่น จนัทะวริะ ภ.จว.หนองคาย สภ.ศรีเชียงใหม่
 ร.ต.ท. ร าพนั ดรหลักค า ภ.จว.หนองคาย สภ.ศรีเชียงใหม่
 ร.ต.ท. มงคล ผิวบาง ภ.จว.หนองคาย สภ.ศรีเชียงใหม่
 ร.ต.ท. สัมฤทธิ์ นาถมทอง ภ.จว.หนองคาย สภ.ศรีเชียงใหม่
 ร.ต.ท. สฤษด์ิ ตาลาด ภ.จว.หนองคาย สภ.ศรีเชียงใหม่
 ร.ต.ท. ฐิติวฒัน์ ชัยราช ภ.จว.หนองคาย สภ.ศรีเชียงใหม่
ส.ต.อ.หญิง วจันารัตน์ ปลายชัยภมูิ ภ.จว.หนองคาย สภ.ศรีเชียงใหม่
พ.ต.ท. ศิริมงคล  บุญหนุน  ภ.จว.หนองคาย สภ.สระใคร
พ.ต.ท. พทิูรย์ นินทระ  ภ.จว.หนองคาย สภ.สระใคร
พ.ต.ต. สานิต สิงหเ์สนา ภ.จว.หนองคาย สภ.สระใคร
ร.ต.ท. ชัยวานิช ค าละมูล ภ.จว.หนองคาย สภ.สระใคร
ร.ต.ท. ชาติชาย สลับศรี ภ.จว.หนองคาย สภ.สระใคร
ร.ต.ท. ค ามาย ศรีบุญเรือง ภ.จว.หนองคาย สภ.สระใคร
ร.ต.ท. ทรงชัย ชัยเจริญ ภ.จว.หนองคาย สภ.สระใคร
ร.ต.ท. วชิาญ แกว้ปรีชากร ภ.จว.หนองคาย สภ.สระใคร
ร.ต.ท. สุริยา ลาแสง ภ.จว.หนองคาย สภ.สระใคร
ร.ต.ท. เรืองศักด์ิ ธาตุไชย ภ.จว.หนองคาย สภ.สระใคร
ร.ต.ต. พศิิษฐ์ ทองวเิศษ ภ.จว.หนองคาย สภ.สระใคร
ร.ต.ต. อดุลย์ พทุธวิงศ์ ภ.จว.หนองคาย สภ.สระใคร
ร.ต.ต. ชัยพชิญ์ อชัมงคล ภ.จว.หนองคาย สภ.สระใคร
ร.ต.ต. สุริยา โสดาวชิิต ภ.จว.หนองคาย สภ.สระใคร
ด.ต. สุพฒัน์ พงษ์ศิริ ภ.จว.หนองคาย สภ.สระใคร
ด.ต. พงษ์สรรค์ แกว้ปัญญา ภ.จว.หนองคาย สภ.สระใคร
ด.ต. พทิวล หงส์วงค์ ภ.จว.หนองคาย สภ.สระใคร
ด.ต. สมคิด เทียนนาวา ภ.จว.หนองคาย สภ.สระใคร
ด.ต. เสถยีร ค าไพ ภ.จว.หนองคาย สภ.สระใคร
ด.ต. วรัิตน์ ตุลา ภ.จว.หนองคาย สภ.สระใคร
ด.ต. เกษม ศรีชมภู ภ.จว.หนองคาย สภ.สระใคร
ด.ต. แกว้ กอมาตย์ ภ.จว.หนองคาย สภ.สระใคร



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. โชคชัย จติรักษ์ ภ.จว.หนองคาย สภ.สระใคร
ด.ต. พงษ์ศักด์ิ จนัทร ภ.จว.หนองคาย สภ.สระใคร
ด.ต. สุริยนัต์ ยศจนัทร์ ภ.จว.หนองคาย สภ.สระใคร
ด.ต. อกัษร พรหมศรี ภ.จว.หนองคาย สภ.สระใคร
ด.ต. สุธรรม กางทอง ภ.จว.หนองคาย สภ.สระใคร
ด.ต. สุริย์ ขะพนิิจ  ภ.จว.หนองคาย สภ.สระใคร
ด.ต. ณรงค์ โพธวิอ ภ.จว.หนองคาย สภ.สระใคร
ด.ต. สมบัติ หนูกลาง ภ.จว.หนองคาย สภ.สระใคร
ด.ต. มีชัย ผาณิบุศย์ ภ.จว.หนองคาย สภ.สระใคร
ด.ต. ปรีชา วงัซ้าย ภ.จว.หนองคาย สภ.สระใคร
จ.ส.ต. สาคร รัตนะคุณ ภ.จว.หนองคาย สภ.สระใคร
ส.ต.อ. อวยชัย ศุภมาตร ภ.จว.หนองคาย สภ.สระใคร
ส.ต.ต. ฆนาการ ปิตะแสง ภ.จว.หนองคาย สภ.สระใคร
พ.ต.ท. อภชิาช สนิทวงศ์ไชย ภ.จว.หนองคาย สภ.สังคม
พ.ต.ท. ชวลิต วฒิุเป๊ก ภ.จว.หนองคาย สภ.สังคม
พ.ต.ท. วทิยา ลีทอง ภ.จว.หนองคาย สภ.สังคม
พ.ต.ท. พนัส เนาวรัตน์ ภ.จว.หนองคาย สภ.สังคม
พ.ต.ต. เอกชัย บุญวาส ภ.จว.หนองคาย สภ.สังคม
ร.ต.ท. สุรชัย พรหมประกาย ภ.จว.หนองคาย สภ.สังคม
ร.ต.ท. น าพล แกว้วรรณา ภ.จว.หนองคาย สภ.สังคม
ร.ต.ท. สุเทพ กลุเสน ภ.จว.หนองคาย สภ.สังคม
ร.ต.ท. สถาพร ด้วงกลาง ภ.จว.หนองคาย สภ.สังคม
ร.ต.ท. อาคม ป้องศิริ ภ.จว.หนองคาย สภ.สังคม
ร.ต.ท. บันเทิง หาญอาสา ภ.จว.หนองคาย สภ.สังคม
ร.ต.ท. คะนอง เทีย่งมนต์ ภ.จว.หนองคาย สภ.สังคม
ร.ต.ท. เกรียงไกร แกว้มณี ภ.จว.หนองคาย สภ.สังคม
ร.ต.ท. อภรัิฐ กองสุข ภ.จว.หนองคาย สภ.สังคม
ร.ต.ท. ร าไพ พรมพลิา ภ.จว.หนองคาย สภ.สังคม
ร.ต.ท. วชิัย ไชยพเิดช ภ.จว.หนองคาย สภ.สังคม
ร.ต.ท. คมกฤช เสาวรส ภ.จว.หนองคาย สภ.สังคม
ร.ต.ท. ภารณุวฒุน์ สังครินทร์ ภ.จว.หนองคาย สภ.สังคม
ร.ต.ท. พรียทุธ อชุชิน ภ.จว.หนองคาย สภ.สังคม
ร.ต.ท. อบุล วงศ์ค าไชย ภ.จว.หนองคาย สภ.สังคม
ร.ต.ท. ธรรมนูญ อภยัวงศ์ ภ.จว.หนองคาย สภ.สังคม
ด.ต. ชาญยทุธ ทองบุตร ภ.จว.หนองคาย สภ.สังคม
ด.ต. เดชย์ สารบัญดิษฐ ภ.จว.หนองคาย สภ.สังคม
ด.ต. อภชิาติ ภญิโยดม ภ.จว.หนองคาย สภ.สังคม
ด.ต. สุบรรณ สิงหา ภ.จว.หนองคาย สภ.สังคม
ด.ต. ธนาธปิ ปัญญาแกว้ ภ.จว.หนองคาย สภ.สังคม
ด.ต. วารี สุวรรณแสง ภ.จว.หนองคาย สภ.สังคม



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ล าพอง เชื้อกลางใหญ่ ภ.จว.หนองคาย สภ.สังคม
ด.ต. จริทีปย์ วเิศษโวหาร ภ.จว.หนองคาย สภ.สังคม
ด.ต. วรรณชัย ไขบุดดี ภ.จว.หนองคาย สภ.สังคม
ด.ต. มงคล ศรีบาง ภ.จว.หนองคาย สภ.สังคม
ด.ต. สนัน่ พลรักษา ภ.จว.หนองคาย สภ.สังคม
ด.ต. เล่ือนฤทธิ์ ตาตะมิ ภ.จว.หนองคาย สภ.สังคม
ส.ต.อ. ถาวร หาโคตร ภ.จว.หนองคาย สภ.สังคม
ส.ต.ต. พสิิฎฐ์ศักด์ิ สุริอาจ ภ.จว.หนองคาย สภ.สังคม
ส.ต.ต. ธนวทิย์ ช านาญ ภ.จว.หนองคาย สภ.สังคม
พ.ต.ท. สุรชิต ฤทธลีิ ภ.จว.หนองคาย สภ.เหล่าต่างค า
พ.ต.ท. อภศัิกด์ิ วงค์นุกลู ภ.จว.หนองคาย สภ.เหล่าต่างค า
ร.ต.ท. สันติชัย สร้อยสาวะ ภ.จว.หนองคาย สภ.เหล่าต่างค า
ร.ต.ท. ธรีพงษ์ เจริญธรรม ภ.จว.หนองคาย สภ.เหล่าต่างค า
ร.ต.ท. ไชยพศ มินเทน ภ.จว.หนองคาย สภ.เหล่าต่างค า
ร.ต.ท. ธวชัชัย ไชยจงมี ภ.จว.หนองคาย สภ.เหล่าต่างค า
ร.ต.ท. เกรียงไกร เหล่าศรีนาท ภ.จว.หนองคาย สภ.เหล่าต่างค า
ร.ต.ท. อมัพร เขจรใหญ่ ภ.จว.หนองคาย สภ.เหล่าต่างค า
ร.ต.ท. ประกอบ หอกระโทก ภ.จว.หนองคาย สภ.เหล่าต่างค า
ร.ต.ท. สุขเกษม จติตะปัญญา ภ.จว.หนองคาย สภ.เหล่าต่างค า
ร.ต.ท. สมนึก สีหามาตย์ ภ.จว.หนองคาย สภ.เหล่าต่างค า
ร.ต.ต. สมนึก อาสนามิ ภ.จว.หนองคาย สภ.เหล่าต่างค า
ร.ต.ต. ฉกาจ อปุัชฌาย์ ภ.จว.หนองคาย สภ.เหล่าต่างค า
ร.ต.ต. ชัยศิริเดช ปรารักษ์ ภ.จว.หนองคาย สภ.เหล่าต่างค า
ร.ต.ต. ผดุงศักด์ิ ชาตินาม ภ.จว.หนองคาย สภ.เหล่าต่างค า
ร.ต.ต. สนิท บาลี ภ.จว.หนองคาย สภ.เหล่าต่างค า
ด.ต. สมัคร โพธริาช ภ.จว.หนองคาย สภ.เหล่าต่างค า
ด.ต. ณรงค์ฤทธิ์ อนิทะวงศ์ ภ.จว.หนองคาย สภ.เหล่าต่างค า
ด.ต. อภวิฒิุ แยม้ประโคน ภ.จว.หนองคาย สภ.เหล่าต่างค า
ด.ต. อนันต์ทชัยปิยะ บริพฒัน์ ภ.จว.หนองคาย สภ.เหล่าต่างค า
ด.ต. พทุธชาติ พรมมา ภ.จว.หนองคาย สภ.เหล่าต่างค า
ด.ต. ปิยะ จนัทวฤทธิ์ ภ.จว.หนองคาย สภ.เหล่าต่างค า
ด.ต. นิตินัย ทองเภา้ ภ.จว.หนองคาย สภ.เหล่าต่างค า
ด.ต. ปัญญา สัจจะเขตร ภ.จว.หนองคาย สภ.เหล่าต่างค า
ด.ต. อรรถพงศ์ บุตรโคตร ภ.จว.หนองคาย สภ.เหล่าต่างค า
ด.ต. ธวชัชัย อนิทรโชติ ภ.จว.หนองคาย สภ.เหล่าต่างค า
จ.ส.ต. วสุ วงษ์แกว้ ภ.จว.หนองคาย สภ.เหล่าต่างค า
ส.ต.อ. ศราวธุ เกษี ภ.จว.หนองคาย สภ.เหล่าต่างค า
ส.ต.ต. ณัฐชัย ประทุมชาติ ภ.จว.หนองคาย สภ.เหล่าต่างค า
พ.ต.อ. สามารถ แพงค า ภ.จว.อดุรธานี  สภ.สร้างคอม
พ.ต.ท. คล่องเดช บุญลือ ภ.จว.อดุรธานี  สภ.สร้างคอม



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. สมโภชน์ ประจติร ภ.จว.อดุรธานี  สภ.สร้างคอม
พ.ต.ท. พชิิต รักธง ภ.จว.อดุรธานี  สภ.สร้างคอม
พ.ต.ท. ภาคภมูิ ธรรมวงศ์ผล ภ.จว.อดุรธานี  สภ.สร้างคอม
พ.ต.ท. ยทุธนา พรหมโท ภ.จว.อดุรธานี  สภ.สร้างคอม
พ.ต.ต. กอ้งภากจิ พฒิุโชคธนัช ภ.จว.อดุรธานี  สภ.สร้างคอม
ร.ต.อ. สมหมาย โพนสิงห์ ภ.จว.อดุรธานี  สภ.สร้างคอม
ร.ต.ท. วชิัย พาดี ภ.จว.อดุรธานี  สภ.สร้างคอม
ร.ต.ท. ปรีชา กงัขอนนอก ภ.จว.อดุรธานี  สภ.สร้างคอม
ร.ต.ท. เขม็ควร สมานทอง ภ.จว.อดุรธานี  สภ.สร้างคอม
ร.ต.ท. ชัยยทุธ โฆสิต ภ.จว.อดุรธานี  สภ.สร้างคอม
ร.ต.ท. อ านวย พลเทพ ภ.จว.อดุรธานี  สภ.สร้างคอม
ร.ต.ท. สมพงษ์ อาบเงิน ภ.จว.อดุรธานี  สภ.สร้างคอม
ร.ต.ท. พอดี ไชยค าหาญ ภ.จว.อดุรธานี  สภ.สร้างคอม
ร.ต.ต. สาคร โพนสิงห์ ภ.จว.อดุรธานี  สภ.สร้างคอม
ด.ต. อดุลย์ ศรีพมิพส์อ ภ.จว.อดุรธานี  สภ.สร้างคอม
ด.ต. วนิัย ราชโยธา ภ.จว.อดุรธานี  สภ.สร้างคอม
ด.ต. ครรชิต ถสูีงเนิน ภ.จว.อดุรธานี  สภ.สร้างคอม
ด.ต. วนิัย สีมืด ภ.จว.อดุรธานี  สภ.สร้างคอม
ด.ต. สิทธพิล วนัโย ภ.จว.อดุรธานี  สภ.สร้างคอม
ด.ต. ทักษิณ แกว้นารี ภ.จว.อดุรธานี  สภ.สร้างคอม
ด.ต. วรชัย ขาวอนิทร์ ภ.จว.อดุรธานี  สภ.สร้างคอม
ด.ต. เอนก กรินทร์ ภ.จว.อดุรธานี  สภ.สร้างคอม
ด.ต. สงวน ค าพนัธ์ ภ.จว.อดุรธานี  สภ.สร้างคอม
ส.ต.อ. อดิสรณ์ ศรีชมชื่น ภ.จว.อดุรธานี  สภ.สร้างคอม
ส.ต.ต. เกยีรติพงศ์ ค าเหมือน ภ.จว.อดุรธานี  สภ.สร้างคอม
ส.ต.ต. จกัรรินทร์ สินมา ภ.จว.อดุรธานี  สภ.สร้างคอม
ส.ต.ต. ฤทธเิกยีรติ  ฉนัท์มิตร ภ.จว.อดุรธานี  สภ.สร้างคอม
ส.ต.ต. ศุภณัฐ เชียงไขแกว้ ภ.จว.อดุรธานี  สภ.สร้างคอม
ส.ต.ต. ฉตัรวฒิุ ครุธเกตุ ภ.จว.อดุรธานี  สภ.สร้างคอม
ด.ต.หญิง สมจนัทร์ สูตรไชย ภ.จว.อดุรธานี  สภ.สร้างคอม
พ.ต.อ. วธิ มุทธสินธุ์ ภ.จว.อดุรธานี กก.สืบสวน
พ.ต.ท. เศกสันต์ ฤาเวทย์ ภ.จว.อดุรธานี กก.สืบสวน
พ.ต.ต. มานิตย์ แกว้เจริญ ภ.จว.อดุรธานี กก.สืบสวน
ร.ต.อ. ไพฑูรย์ โสนะโชติ ภ.จว.อดุรธานี กก.สืบสวน
ร.ต.อ. อทุัย ชุดชนบท ภ.จว.อดุรธานี กก.สืบสวน
ร.ต.ท. สุนันท์ สงครามศรี ภ.จว.อดุรธานี กก.สืบสวน
ร.ต.ท. สมพร เงาสมรูป ภ.จว.อดุรธานี กก.สืบสวน
ร.ต.ท. วรีะ ธรุารัตน์ ภ.จว.อดุรธานี กก.สืบสวน
ร.ต.ท. ฉลองรัฐ หวายแกว้ ภ.จว.อดุรธานี กก.สืบสวน
ร.ต.ท. ชัยยทุธ โกษาจนัทร์ ภ.จว.อดุรธานี กก.สืบสวน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. สรศักด์ิ องิคประเสริฐ ภ.จว.อดุรธานี กก.สืบสวน
ร.ต.ท. วเิชียร ศึกษาการ ภ.จว.อดุรธานี กก.สืบสวน
ร.ต.ท. สิรวชัร พทุธา ภ.จว.อดุรธานี กก.สืบสวน
ร.ต.ท. ประเจตน์ บุญหลง ภ.จว.อดุรธานี กก.สืบสวน
ร.ต.ต. ศิรวฒัน์ บริกลุ ภ.จว.อดุรธานี กก.สืบสวน
ร.ต.ต. อร่าม ดวงมาลา ภ.จว.อดุรธานี กก.สืบสวน
ร.ต.ต. จกัรพนัธ์ โพธผิล ภ.จว.อดุรธานี กก.สืบสวน
ร.ต.ต. ปารมี ร่ืนรมย์ ภ.จว.อดุรธานี กก.สืบสวน
ร.ต.ต. ไชยโรจน์ นาเมืองรักษ์ ภ.จว.อดุรธานี กก.สืบสวน
ร.ต.ต. ภาศกร เพช็รปัญญา ภ.จว.อดุรธานี กก.สืบสวน
ร.ต.ต. สมศักด์ิ สีหาใต้ ภ.จว.อดุรธานี กก.สืบสวน
ด.ต. สายหยดุ กนัทะเวช ภ.จว.อดุรธานี กก.สืบสวน
ด.ต. ธวชัชัย ธรรมวงศ์ ภ.จว.อดุรธานี กก.สืบสวน
ด.ต. ภาคภมูิ มุสิกา ภ.จว.อดุรธานี กก.สืบสวน
ด.ต. คมสัน ทับศรี ภ.จว.อดุรธานี กก.สืบสวน
ด.ต. สมบัติ ค าชมภู ภ.จว.อดุรธานี กก.สืบสวน
ด.ต. สุรินทร์ ปรีเรือง ภ.จว.อดุรธานี กก.สืบสวน
ด.ต. ทรงกต สีดาหา้ว ภ.จว.อดุรธานี กก.สืบสวน
ด.ต. ศักด์ิชัย จนัทรวจิติร ภ.จว.อดุรธานี กก.สืบสวน
ด.ต. มานพ ศรีประทุมพร ภ.จว.อดุรธานี กก.สืบสวน
ด.ต. สิทธชิัย ทุมพลา ภ.จว.อดุรธานี กก.สืบสวน
ด.ต. รัฐพล เชื้อหอม ภ.จว.อดุรธานี กก.สืบสวน
ด.ต. ราชวตั อปุการ ภ.จว.อดุรธานี กก.สืบสวน
ด.ต. ศุภชาติ บ่อบัวเงิน ภ.จว.อดุรธานี กก.สืบสวน
ด.ต. ทนงศักด์ิ เครือเนตร ภ.จว.อดุรธานี กก.สืบสวน
ด.ต. วรัิตน์ แรมประชา ภ.จว.อดุรธานี กก.สืบสวน
ด.ต. มานะ สุรชนม์ ภ.จว.อดุรธานี กก.สืบสวน
ด.ต. ประชา แขง็แรงดี ภ.จว.อดุรธานี กก.สืบสวน
ด.ต. สมปรารถน์ เวยีงนนท์ ภ.จว.อดุรธานี กก.สืบสวน
ด.ต. สุพจน์ กมุภี ภ.จว.อดุรธานี กก.สืบสวน
ด.ต. ยทุธนา บุญรักษา ภ.จว.อดุรธานี กก.สืบสวน
ด.ต. พชิัย หงษาค า ภ.จว.อดุรธานี กก.สืบสวน
ด.ต. ปพน พระสวา่ง ภ.จว.อดุรธานี กก.สืบสวน
ด.ต. ส าเร็จ คุณาพนัธ์ ภ.จว.อดุรธานี กก.สืบสวน
ด.ต. วชิาญ กกกลาง ภ.จว.อดุรธานี กก.สืบสวน
ด.ต. ภมร จนัทร์บุญสิทธิ์ ภ.จว.อดุรธานี กก.สืบสวน
ด.ต. ทินกร ปัญญาชัยสิทธิ ภ.จว.อดุรธานี กก.สืบสวน
ด.ต. บัณฑิต นันทะแสง ภ.จว.อดุรธานี กก.สืบสวน
จ.ส.ต. สุรศักด์ิ กรินทร์ ภ.จว.อดุรธานี กก.สืบสวน
จ.ส.ต. ววิฒัน์ บุญจนัทร์ศรี ภ.จว.อดุรธานี กก.สืบสวน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.อ. พศิน ปัสสาโก ภ.จว.อดุรธานี กก.สืบสวน
ส.ต.อ. พงษ์ศักด์ิ พเิคราะหย์าม ภ.จว.อดุรธานี กก.สืบสวน
ด.ต.หญิง กษิรา บวรเสาวภาคย์ ภ.จว.อดุรธานี กก.สืบสวน
ร.ต.ท.หญิง ทัศธนาวดี หมิพรหม ภ.จว.อดุรธานี กก.สืบสวน
ส.ต.อ. อนุรักษ์ ชูคันหอม ภ.จว.อดุรธานี กก.สืบสวน 
พ.ต.อ. วรีะชาติ สุบงกช ภ.จว.อดุรธานี ฝอ.ภ.จว.อดุรธานี
พ.ต.ท. บุญจนัทร์ หงส์ชั้น ภ.จว.อดุรธานี ฝอ.ภ.จว.อดุรธานี
พ.ต.ท. ปรีชาพล บูรณพทิักษ์สันติ ภ.จว.อดุรธานี ฝอ.ภ.จว.อดุรธานี
พ.ต.ท. จรัญ โคตรประทุม ภ.จว.อดุรธานี ฝอ.ภ.จว.อดุรธานี
ร.ต.ท. ภริูวฒัน์ แสงเรือง ภ.จว.อดุรธานี ฝอ.ภ.จว.อดุรธานี
ร.ต.ท. ศาตราพล บุญหาญ ภ.จว.อดุรธานี ฝอ.ภ.จว.อดุรธานี
ร.ต.ท. ณัฐวฒิุ ศิริเวช ภ.จว.อดุรธานี ฝอ.ภ.จว.อดุรธานี
ร.ต.ท. สมพล ข าผิวพรรณ ภ.จว.อดุรธานี ฝอ.ภ.จว.อดุรธานี
ร.ต.ท. เสริมพล เพยีรชัยสังข์ ภ.จว.อดุรธานี ฝอ.ภ.จว.อดุรธานี
ด.ต. เกยีรติศักด์ิ สมเทศน์ ภ.จว.อดุรธานี ฝอ.ภ.จว.อดุรธานี
ด.ต.หญิง ขนิษฐา ธนานันท์ ภ.จว.อดุรธานี ฝอ.ภ.จว.อดุรธานี
ร.ต.ต.หญิง พรลี พรมแสนปัง ภ.จว.อดุรธานี ฝอ.ภ.จว.อดุรธานี
ร.ต.ต.หญิง กลัยา สาจ าปา ภ.จว.อดุรธานี ฝอ.ภ.จว.อดุรธานี
ร.ต.ท.หญิง เนตรทราย เพชรนาวาส ภ.จว.อดุรธานี ฝอ.ภ.จว.อดุรธานี
ร.ต.ท.หญิง พนิดา เงินขาว ภ.จว.อดุรธานี ฝอ.ภ.จว.อดุรธานี
ร.ต.ท.หญิง นันทิชา ขาวกลุชร ภ.จว.อดุรธานี ฝอ.ภ.จว.อดุรธานี
ร.ต.อ.หญิง ศิริพร มุกขะกงั ภ.จว.อดุรธานี ฝอ.ภ.จว.อดุรธานี
ร.ต.อ.หญิง ดาวรรณ ยาวาปี ภ.จว.อดุรธานี ฝอ.ภ.จว.อดุรธานี
ส.ต.อ.หญิง สิริลักษณ์ สุริยะ ภ.จว.อดุรธานี ฝอ.ภ.จว.อดุรธานี
พล.ต.ต. ชัยญัติ สายถิ่น ภ.จว.อดุรธานี ภ.จว.อดุรธานี
พ.ต.อ. จกัฎก์ฤษณ์ จนัทรรัตน์ ภ.จว.อดุรธานี ภ.จว.อดุรธานี
พ.ต.อ. ธวชัชัย ถงุเป้า ภ.จว.อดุรธานี ภ.จว.อดุรธานี
พ.ต.อ. พรหมณัฏฐเขต ฮามอ าไพ ภ.จว.อดุรธานี ภ.จว.อดุรธานี
พ.ต.อ. ชัยพงษ์ ทรงพลนภจร ภ.จว.อดุรธานี ภ.จว.อดุรธานี
พ.ต.ท. ประยทุธ วรรนิวาส ภ.จว.อดุรธานี สภ.กลางใหญ่
พ.ต.ต. อ านาจ พรมสาลี ภ.จว.อดุรธานี สภ.กลางใหญ่
ร.ต.ท. สุนทร แพงแกว้ ภ.จว.อดุรธานี สภ.กลางใหญ่
ร.ต.ท. ภคัพล พลภคัดี ภ.จว.อดุรธานี สภ.กลางใหญ่
ร.ต.ท. ด ารงค์ หบีแกว้ ภ.จว.อดุรธานี สภ.กลางใหญ่
ร.ต.ท. กริะศักด์ิ วาสิงหน ภ.จว.อดุรธานี สภ.กลางใหญ่
ร.ต.ท. เดช อามาตมนตรี ภ.จว.อดุรธานี สภ.กลางใหญ่
ร.ต.ต. แสงเพชร ชัยภมูิ ภ.จว.อดุรธานี สภ.กลางใหญ่
ร.ต.ต. ประสิทธิ์ ศรีทอง ภ.จว.อดุรธานี สภ.กลางใหญ่
ด.ต. ทวี อรรคนันต์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.กลางใหญ่
ด.ต. อดุลย์ ศรีทุม ภ.จว.อดุรธานี สภ.กลางใหญ่



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ปกรณ์ พลูภาพ ภ.จว.อดุรธานี สภ.กลางใหญ่
ด.ต. ธรีะพงษ์ ปราบพาล ภ.จว.อดุรธานี สภ.กลางใหญ่
ด.ต. สมศักด์ิ ชัยพล ภ.จว.อดุรธานี สภ.กลางใหญ่
ด.ต. จรูญ ค าราช ภ.จว.อดุรธานี สภ.กลางใหญ่
ด.ต. วชิระ เหล่าอ านาจ ภ.จว.อดุรธานี สภ.กลางใหญ่
ด.ต. อนุทิน มูลหาร ภ.จว.อดุรธานี สภ.กลางใหญ่
ด.ต. ชะคัตพล คันธี ภ.จว.อดุรธานี สภ.กลางใหญ่
ด.ต. ชุมพล ศรีมุกข์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.กลางใหญ่
ด.ต. สุรศักด์ิ นรินทร์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.กลางใหญ่
ด.ต. เอกมงคล ศรีหาโคตร ภ.จว.อดุรธานี สภ.กลางใหญ่
ด.ต. สนอง พรมมาซุย ภ.จว.อดุรธานี สภ.กลางใหญ่
ส.ต.อ. วนัเฉลิม ฟกูลาง ภ.จว.อดุรธานี สภ.กลางใหญ่
ส.ต.ต. นพรัฐ พาที ภ.จว.อดุรธานี สภ.กลางใหญ่
ส.ต.ต. ชัยณรงค์ ดอนสมพงษ์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.กลางใหญ่
ส.ต.ต. ภวูดล เสนารักษ์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.กลางใหญ่
พ.ต.ท. ดร. ณรงค์ ศรีวเิชียร ภ.จว.อดุรธานี สภ.กลางใหญ่
พ.ต.อ. ธนานันท์วชิญ์ ศรีบุญเรือง ภ.จว.อดุรธานี สภ.กดุจบั 
พ.ต.ท. ปรัชญา สนิทวงศ์ชัย ภ.จว.อดุรธานี สภ.กดุจบั 
พ.ต.ท. ชยกติต์ิ นิธเิดชวศิิษฎ์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.กดุจบั 
พ.ต.ท. สันต์   ถานันตะ ภ.จว.อดุรธานี สภ.กดุจบั 
พ.ต.ท. ศักด์ิสิทธิ์ ฤทธิ์มหา ภ.จว.อดุรธานี สภ.กดุจบั 
พ.ต.ท. พงษ์พษิณุ คงแสนค าเจริญ ภ.จว.อดุรธานี สภ.กดุจบั 
พ.ต.ท. ธานินทร์ อนิทร์กอง ภ.จว.อดุรธานี สภ.กดุจบั 
ร.ต.อ. ภวูนาถพงษ์ สิริบุตรวงศ์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.กดุจบั 
ร.ต.ท. สมบัติ  ประพนัธ์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.กดุจบั 
ร.ต.ท. อภวิฒัน์  แสนรัตน์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.กดุจบั 
ร.ต.ท. ภชูิชย ์ อรรคฮาต ภ.จว.อดุรธานี สภ.กดุจบั 
ร.ต.ท. สุพล  เกตุรุน ภ.จว.อดุรธานี สภ.กดุจบั 
ร.ต.ท. สามารถ ไปล่งูเหลือม ภ.จว.อดุรธานี สภ.กดุจบั 
ร.ต.ท. มนตรี ศิริบูรณ์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.กดุจบั 
ร.ต.ท. พงษ์เทพ บุดดา ภ.จว.อดุรธานี สภ.กดุจบั 
ร.ต.ท. รักเพือ่น ขุ้ยสุข ภ.จว.อดุรธานี สภ.กดุจบั 
ร.ต.ท. ปรีชา พรหมวชิัย ภ.จว.อดุรธานี สภ.กดุจบั 
ร.ต.ท. ปรีชา เบ้าหล่อเพชร ภ.จว.อดุรธานี สภ.กดุจบั 
ร.ต.ท. โกวทิย์ สุ่มมาตย์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.กดุจบั 
ร.ต.ท. ประเสริฐ เทียบศรี ภ.จว.อดุรธานี สภ.กดุจบั 
ร.ต.ท. สันติ วงัทอง ภ.จว.อดุรธานี สภ.กดุจบั 
ร.ต.ท. พรีะพงษ์ นารินทร์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.กดุจบั 
ร.ต.ท. พลบุตร บุษราคัม ภ.จว.อดุรธานี สภ.กดุจบั 
ร.ต.ท. วฒิุชัย สุดชาข า ภ.จว.อดุรธานี สภ.กดุจบั 



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. สมจติร หอมจนัทร์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.กดุจบั 
ร.ต.ต. สุรมิตร คงเสนะ ภ.จว.อดุรธานี สภ.กดุจบั 
ร.ต.ต. สุภาพชาย ไชยค าสุข ภ.จว.อดุรธานี สภ.กดุจบั 
ด.ต. ศักด์ิ เทพโอทา ภ.จว.อดุรธานี สภ.กดุจบั 
ด.ต. บัณฑิต ปัดทุม ภ.จว.อดุรธานี สภ.กดุจบั 
ด.ต. นพพร แกน่สิงห์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.กดุจบั 
ด.ต. ชาญศักด์ิ หอมหวน ภ.จว.อดุรธานี สภ.กดุจบั 
ด.ต. อนันต์ ธรรมอปุระ ภ.จว.อดุรธานี สภ.กดุจบั 
ด.ต. ปัญญา เจริญชัย ภ.จว.อดุรธานี สภ.กดุจบั 
ด.ต. วนิัย สายเหลา ภ.จว.อดุรธานี สภ.กดุจบั 
ด.ต. สราวฒิุ  ปัดทุม ภ.จว.อดุรธานี สภ.กดุจบั 
ด.ต. สมยศ  รอดแพง ภ.จว.อดุรธานี สภ.กดุจบั 
ด.ต. นฤทัย แสนโสภณ ภ.จว.อดุรธานี สภ.กดุจบั 
ด.ต. กมัปนาท  ศรีบัวเทพ ภ.จว.อดุรธานี สภ.กดุจบั 
ด.ต. สุวฒัน์ชัย จนัทร์แดง ภ.จว.อดุรธานี สภ.กดุจบั 
ด.ต. อตุสา แซกกระโทก ภ.จว.อดุรธานี สภ.กดุจบั 
ด.ต. ศักดา แกว้ศรีคราม ภ.จว.อดุรธานี สภ.กดุจบั 
ด.ต. สุนทร บุญธรรม ภ.จว.อดุรธานี สภ.กดุจบั 
ด.ต. สังเวยีน  เพง็ค าศรี ภ.จว.อดุรธานี สภ.กดุจบั 
ด.ต. พรไพโรจน์ บุดดาเวยีง ภ.จว.อดุรธานี สภ.กดุจบั 
ด.ต. สุริยา ฝ่ายชาวนา ภ.จว.อดุรธานี สภ.กดุจบั 
ด.ต. ชาลี  บุญประคม ภ.จว.อดุรธานี สภ.กดุจบั 
ด.ต. สงกรานต์ ทุมมูล ภ.จว.อดุรธานี สภ.กดุจบั 
ด.ต. ศิริศักด์ิ  ราชนะ ภ.จว.อดุรธานี สภ.กดุจบั 
ด.ต. ประหยดั กตัุน ภ.จว.อดุรธานี สภ.กดุจบั 
ด.ต. ธวชั แกว้พฒัน์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.กดุจบั 
ด.ต. ปรัชญา นามอตุวงศ์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.กดุจบั 
ด.ต. ชิษชนุต์ิกฤช  มุริจนัทร์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.กดุจบั 
ด.ต. วโิรจน์ บุญหยวก ภ.จว.อดุรธานี สภ.กดุจบั 
ด.ต. อ านวย  ต้นไทร ภ.จว.อดุรธานี สภ.กดุจบั 
ด.ต. ไทเกอร์  เยาวลา ภ.จว.อดุรธานี สภ.กดุจบั 
ด.ต. สมปอง    ดาวสวา่ง ภ.จว.อดุรธานี สภ.กดุจบั 
ด.ต. สมคิด  วอ่งไว ภ.จว.อดุรธานี สภ.กดุจบั 
ด.ต. อรุณ  ชาวพอ่ค้า ภ.จว.อดุรธานี สภ.กดุจบั 
ด.ต. ทศพล  รอดแพง ภ.จว.อดุรธานี สภ.กดุจบั 
ด.ต. ววิฒัน์   ทีป้อง ภ.จว.อดุรธานี สภ.กดุจบั 
ด.ต. สุขสันต์ หมัน่วชิา ภ.จว.อดุรธานี สภ.กดุจบั 
ด.ต. เกริกกอ้ง พนัธโ์ยธี ภ.จว.อดุรธานี สภ.กดุจบั 
จ.ส.ต. เอี่ยมชัย หวงัดี ภ.จว.อดุรธานี สภ.กดุจบั 
ส.ต.ต. อคัรเดช  สุทธวิรรณา ภ.จว.อดุรธานี สภ.กดุจบั 



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท.หญิง อลิตา ไชยพนัธ์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.กดุจบั 
พ.ต.อ. วชิาญ สุธรรมแปง ภ.จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี
พ.ต.อ. สรรธาน อนิทรจกัร์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี
พ.ต.ท. เสนีย์ กาญจนคช ภ.จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี
พ.ต.ท. นพดล ขนัตีกลุ ภ.จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี
พ.ต.ต. ธนาดุล ศรีเต้ด ภ.จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี
ร.ต.อ. อธศิ นนทศรี ภ.จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี
ร.ต.อ. พชิิต เทพจนัทร์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี
ร.ต.อ. ศราวธุ กองทอง ภ.จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี
ร.ต.ท. บัญชา ศรีอนิทร์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี
ร.ต.ท. นาวนิ ทองมัน่ ภ.จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี
ร.ต.ท. อดิศักด์ิ ชาญศึก ภ.จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี
ร.ต.ท. เริงฤทธิ์ วงษ์พทุธ์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี
ร.ต.ท. ทศพล พรมสามี ภ.จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี
ร.ต.ท. ประสิทธิ์ ศรีปะโค ภ.จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี
ร.ต.ท. ณัฐพงศ์ ขจรมณี ภ.จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี
ร.ต.ท. สวสัด์ิ ทะวงษา ภ.จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี
ร.ต.ท. ประดิษฐ์ พลิาตัน ภ.จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี
ร.ต.ท. สมบูรณ์ จนัทรทิพย์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี
ร.ต.ท. ส าราญ กองแกว้ ภ.จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี
ร.ต.ท. ประมวล สิงหสุ์โต ภ.จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี
ร.ต.ท. สุดใจ ศรีพรม ภ.จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี
ร.ต.ท. วรัิตน์ ออ่นอทุัย ภ.จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี
ร.ต.ท. แกว้พทิักษ์ มาตรอ ภ.จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี
ร.ต.ท. สุริยา ทองใบ ภ.จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี
ร.ต.ท. สมคิด พกัทิง ภ.จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี
ร.ต.ท. ไพศาล ภมูิบุตร ภ.จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี
ร.ต.ท. ทองหลาง จนัทะวะโร ภ.จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี
ร.ต.ท. จริะพงษ์ ภธูรรมะ ภ.จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี
ร.ต.ท. ไพบูลย์ กองค า ภ.จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี
ร.ต.ท. อาทิตย์ ค าหารพล ภ.จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี
ร.ต.ท. ณัฐพงศ์ หา้วหาญ ภ.จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี
ร.ต.ท. พงศ์พล อุ้ยเจริญศรี ภ.จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี
ร.ต.ท. ไพรราช นิกรกลุ ภ.จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี
ร.ต.ต. ธนัช ชินบุตร ภ.จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี
ร.ต.ต. สมภษิฐ์ ชื่นบุญชู ภ.จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี
ร.ต.ต. วชัรินทร์ บัญฑิตกลุ ภ.จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี
ร.ต.ต. กอบกฤต ปัญญาใส ภ.จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี
ร.ต.ต. มานะ พลเยี่ยม ภ.จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี
ด.ต. เศวตชัยศรี ศรีคต ภ.จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ทวปี ลีศรีค า ภ.จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี
ด.ต. ธนทร สุขใจ ภ.จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี
ด.ต. นิพนธ์ บุญกลาง ภ.จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี
ด.ต. เจริญ ทาราช ภ.จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี
ด.ต. ธรรมรัตน์ ฐิติชัยรัตน์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี
ด.ต. ปริญญา พลูศิริ ภ.จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี
ด.ต. ประไกร ธรรมประดิษฐ์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี
ด.ต. สมสง่า ใหห้วนั ภ.จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี
ด.ต. สุวทิย์ เจตะโน ภ.จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี
ด.ต. เกษมสันต์ จนัทร์สุข ภ.จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี
ด.ต. ทักษ์ดนัย กล้าหาญ ภ.จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี
ด.ต. วนัชัย วรรณพราหมณ์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี
ด.ต. ถวลัย์ เพือ่ทนง ภ.จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี
ด.ต. บุญเร่ือง ถ าวาปี ภ.จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี
ด.ต. นพดล สิทธจินัเสน ภ.จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี
ด.ต. ปรัชญา สีนนเฮียง ภ.จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี
ด.ต. พชิิต ทองบ้านทุม่ ภ.จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี
ด.ต. วชัระ ชุมดาวงษ์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี
ด.ต. อภรัิฐ สิทธคิ าทับ ภ.จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี
ด.ต. เดวทิย์ บรมฤทธิ์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี
ด.ต. เสกสรรค์ แสนขอนยาง ภ.จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี
ด.ต. จกัรพนัธ์ ภมูิเพง็ ภ.จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี
ด.ต. มนตรี ภภูมดี ภ.จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี
ด.ต. ภญิโญ เงินขาว ภ.จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี
ด.ต. สมควร ศรีขา ภ.จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี
ด.ต. ชาญยทุธ พน้ทุกข์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี
ด.ต. ธงชัย พรหมแสนปัง ภ.จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี
ด.ต. สุภาพ วบิูลยก์ลุ ภ.จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี
ด.ต. ยทุธยา วรรณสวสัด์ิ ภ.จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี
ด.ต. แพน กองแกว้ ภ.จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี
ด.ต. ภวูศิ แกว้สมบัติ ภ.จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี
ด.ต. นิพนธ์ สุขเกษม ภ.จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี
ด.ต. มงคล อนุสัย ภ.จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี
ด.ต. บุญหลาย พมิพบ์ึง ภ.จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี
ด.ต. ชาญณรงค์ เพยีงงาม ภ.จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี
ด.ต. พลีวฒิุ ฤทธมิาลย์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี
ด.ต. พนิิจ การะปักษ์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี
ด.ต. กติติ เพง็สวา่ง ภ.จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี
ด.ต. สมศักด์ิ รัตนา ภ.จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี
ด.ต. สุระชาติ จนัทะเมธิ ภ.จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. มนเทียร สิทธจินัเสน ภ.จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี
ด.ต. ประสงค์วทิย์ สนิทชน ภ.จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี
ด.ต. ชัชวาล โสประโคน ภ.จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี
ด.ต. วนิัย มาตรเทพ ภ.จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี
ด.ต. ด ารง สีเขยีว ภ.จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี
ด.ต. กอบชัย ทิมิลกลุ ภ.จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี
ด.ต. ธนภทัร จนัทะบัวลา ภ.จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี
ด.ต. อดิศร ค าบุศย์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี
ด.ต. จอมขวญั แกว้พนา ภ.จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี
ด.ต. เชิดศักด์ิ โบราณกลุ ภ.จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี
ด.ต. ธนบูลย์ พึง่สวา่ง ภ.จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี
ด.ต. วริชัย อดุชาชน ภ.จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี
ด.ต. ยงยทุธ์ ธติานนท์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี
ด.ต. ไพฑูรย์ ศรีแดดัน ภ.จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี
จ.ส.ต. สวาท บุญเมฆ ภ.จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี
จ.ส.ต. ณัฐพล สีระบุตร ภ.จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี
จ.ส.ต. ฉตัรชัย คลังกลาง ภ.จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี
จ.ส.ต. เสกสรร บุญสถาพร ภ.จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี
ส.ต.อ. เชิดชัย ศรีกลุวงษ์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี
ส.ต.อ. ปารเมศ ไตรยางค์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี
ส.ต.อ. คมเพร็ช ศรีเต้ด ภ.จว.อดุรธานี สภ.กมุภวาปี
พ.ต.อ. ปพณพชัร์ ต้ังจติจารุพชัร์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.กู่แกว้
พ.ต.ท. คณิน พงศ์ธ ารง ภ.จว.อดุรธานี สภ.กู่แกว้
พ.ต.ท. ศิวนาถ ป่าล่ันทม ภ.จว.อดุรธานี สภ.กู่แกว้
พ.ต.ท. ทองแท่ง เพยีเฮียง ภ.จว.อดุรธานี สภ.กู่แกว้
พ.ต.ท. วชิรวชิญ์ พสัดร ภ.จว.อดุรธานี สภ.กู่แกว้
ร.ต.ท. อทุัย จนัทคัต ภ.จว.อดุรธานี สภ.กู่แกว้
ร.ต.ท. สิทธศัิกด์ิ บุญหล้ า ภ.จว.อดุรธานี สภ.กู่แกว้
ร.ต.ท. บุญหนัก สุทธบิริบาล ภ.จว.อดุรธานี สภ.กู่แกว้
ร.ต.ท. ธนาธปิ เชื้อค าจนัทร์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.กู่แกว้
ร.ต.ท. สายนัต์ แปะทา ภ.จว.อดุรธานี สภ.กู่แกว้
ร.ต.ท. เรืองศิลป์ เทียกสีบุญ ภ.จว.อดุรธานี สภ.กู่แกว้
ร.ต.ท. สมพร บุตรวงศ์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.กู่แกว้
ร.ต.ท. อาทิตย์ ค าหารพล ภ.จว.อดุรธานี สภ.กู่แกว้
ร.ต.ท. ประวทิย์ ลาสาลี ภ.จว.อดุรธานี สภ.กู่แกว้
ร.ต.ท. ชินาธปิ บัวเขม็ ภ.จว.อดุรธานี สภ.กู่แกว้
ร.ต.ต. อทิธพิล ดวงจนัโคตร ภ.จว.อดุรธานี สภ.กู่แกว้
ร.ต.ต. วรพจน์ วงศ์พฒุ ภ.จว.อดุรธานี สภ.กู่แกว้
ร.ต.ต. อทิธพิล ดวงจนัโคตร ภ.จว.อดุรธานี สภ.กู่แกว้
ด.ต. คิด ไสวสมพงษ์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.กู่แกว้



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ศิริพงศ์ วงษ์ธานี ภ.จว.อดุรธานี สภ.กู่แกว้
ด.ต. พงษ์พล กล้าขยนั ภ.จว.อดุรธานี สภ.กู่แกว้
ด.ต. บรรจง จนัทะแจม่ ภ.จว.อดุรธานี สภ.กู่แกว้
ด.ต. อทุิพย์ พบิูลยว์ฒันวงษ์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.กู่แกว้
ด.ต. ธนวฒัน์ ประสมทรัพย์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.กู่แกว้
ด.ต. กมลพรหม แกว้มุงคุณ ภ.จว.อดุรธานี สภ.กู่แกว้
ด.ต. ประเสริฐ ภนู้ าต้น ภ.จว.อดุรธานี สภ.กู่แกว้
ด.ต. เยี่ยม พฒิุเสน ภ.จว.อดุรธานี สภ.กู่แกว้
ด.ต. มนตรี นามดี ภ.จว.อดุรธานี สภ.กู่แกว้
ด.ต. วรวงศ์ เคร่ืองประดับ ภ.จว.อดุรธานี สภ.กู่แกว้
ด.ต. ทศพร ดวงดี ภ.จว.อดุรธานี สภ.กู่แกว้
ด.ต. ธรีะพงษ์ พบิูลยว์ฒันวงษ์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.กู่แกว้
ด.ต. คิด ไสวสมพงษ์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.กู่แกว้
ด.ต. ทนงศักด์ิ ลาพมิล ภ.จว.อดุรธานี สภ.กู่แกว้
ด.ต. วาทิตย์ แสนโคตร ภ.จว.อดุรธานี สภ.กู่แกว้
ด.ต. โกมุท ผงสา ภ.จว.อดุรธานี สภ.กู่แกว้
ด.ต. เกรียงไกร นิกลูกาญจน์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.กู่แกว้
ด.ต. เกยีรติพงศ์ อดุตะกะ ภ.จว.อดุรธานี สภ.กู่แกว้
ด.ต. พงศ์เทพ ถมอดุทา ภ.จว.อดุรธานี สภ.กู่แกว้
ด.ต. ยทุธ ราชธานี ภ.จว.อดุรธานี สภ.กู่แกว้
ด.ต. วษิณุ ณ ค าสี ภ.จว.อดุรธานี สภ.กู่แกว้
ด.ต. ปราโมทย์ ปัตตะนุ ภ.จว.อดุรธานี สภ.กู่แกว้
ด.ต. ปัญญา ขวาแซ้น ภ.จว.อดุรธานี สภ.กู่แกว้
ส.ต.ต. ศุภเกยีรติ กสุโร ภ.จว.อดุรธานี สภ.กู่แกว้
ส.ต.ต. เอกชัย ชัยพฤกษ์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.กู่แกว้
ส.ต.ต. ปรัชญา โสดาพรม ภ.จว.อดุรธานี สภ.กู่แกว้
ส.ต.ต. ธนพล สิมมา ภ.จว.อดุรธานี สภ.กู่แกว้
ร.ต.ท.หญิง มัสริสา อนิทะวงศ์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.กู่แกว้
พ.ต.อ. รัชพล เสริมศรัณย์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.ไชยวาน
พ.ต.ท. นิทัศน์ ทนะขวา้ง ภ.จว.อดุรธานี สภ.ไชยวาน
พ.ต.ท. เชี่ยวชาญ มีชัย ภ.จว.อดุรธานี สภ.ไชยวาน
พ.ต.ท. ปรมัตถ์ นนทะบุตร ภ.จว.อดุรธานี สภ.ไชยวาน
พ.ต.ท. ศัลยวทิย์ ปาลินทร ภ.จว.อดุรธานี สภ.ไชยวาน
พ.ต.ต. ภาสกร โคตรบรรเทา ภ.จว.อดุรธานี สภ.ไชยวาน
พ.ต.ต. บุญเหลือ ค าศรี ภ.จว.อดุรธานี สภ.ไชยวาน
ร.ต.อ. ธนพล ภเูด่นผา ภ.จว.อดุรธานี สภ.ไชยวาน
ร.ต.ท. เขมชาติ รามวเิศษ ภ.จว.อดุรธานี สภ.ไชยวาน
ร.ต.ท. บรรลือ กสุโล ภ.จว.อดุรธานี สภ.ไชยวาน
ร.ต.ท. สมพร บัวเกา่ ภ.จว.อดุรธานี สภ.ไชยวาน
ร.ต.ท. วจิติร หาญชุยชาย ภ.จว.อดุรธานี สภ.ไชยวาน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ธงชัย บุญสิทธิ์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.ไชยวาน
ร.ต.ท. พเิชษ พรมสมบัติ ภ.จว.อดุรธานี สภ.ไชยวาน
ร.ต.ท. สิทธกิร ทองพอก ภ.จว.อดุรธานี สภ.ไชยวาน
ร.ต.ท. นิมิต ขนัอาษา ภ.จว.อดุรธานี สภ.ไชยวาน
ร.ต.ท. สุมิตร ปัญเศษ ภ.จว.อดุรธานี สภ.ไชยวาน
ร.ต.ท. อคัรวฒัน์ เพชรวสัิย ภ.จว.อดุรธานี สภ.ไชยวาน
ร.ต.ต. เอกชัย สมกล้า ภ.จว.อดุรธานี สภ.ไชยวาน
ร.ต.ต. บุญชัย วงษ์ชารี ภ.จว.อดุรธานี สภ.ไชยวาน
ร.ต.ต. วเิชียร สอนสมบัติ ภ.จว.อดุรธานี สภ.ไชยวาน
ด.ต. โสภณ ศรีกงพาน ภ.จว.อดุรธานี สภ.ไชยวาน
ด.ต. สุเวศน์ ศรีสุข ภ.จว.อดุรธานี สภ.ไชยวาน
ด.ต. นิคม มูลลี ภ.จว.อดุรธานี สภ.ไชยวาน
ด.ต. ศักด์ิสิทธิ์ แสงศร ภ.จว.อดุรธานี สภ.ไชยวาน
ด.ต. ชาติชาย จนีสูงเนิน ภ.จว.อดุรธานี สภ.ไชยวาน
ด.ต. สมพงษ์ พรมเลิศ ภ.จว.อดุรธานี สภ.ไชยวาน
ด.ต. ธานี ไขแสงจนัทร์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.ไชยวาน
ด.ต. ภคัรนันท์ ดวงพลจนัทร์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.ไชยวาน
ด.ต. ทินกร หรัญรัตน์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.ไชยวาน
ด.ต. ธนวชิญ์ จนัทะสิงหห์าร ภ.จว.อดุรธานี สภ.ไชยวาน
ด.ต. สามารถ ภมูีศรี ภ.จว.อดุรธานี สภ.ไชยวาน
ด.ต. นิเวศ ภดูวงดาษ ภ.จว.อดุรธานี สภ.ไชยวาน
ด.ต. สุรศักด์ิ ปากวเิศษ ภ.จว.อดุรธานี สภ.ไชยวาน
ด.ต. ชัยวซิิต ปัตถาวะโร ภ.จว.อดุรธานี สภ.ไชยวาน
ด.ต. เดชา ธงชัย ภ.จว.อดุรธานี สภ.ไชยวาน
ด.ต. วรีะพงษ์ ชัยล้ินฟา้ ภ.จว.อดุรธานี สภ.ไชยวาน
ด.ต. ส ารวน เลหม์นตรี ภ.จว.อดุรธานี สภ.ไชยวาน
ด.ต. กงัวาลย์ ตะสอน ภ.จว.อดุรธานี สภ.ไชยวาน
ด.ต. อดิศร อนุมาตย์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.ไชยวาน
ด.ต. สงบ บุญทานัง ภ.จว.อดุรธานี สภ.ไชยวาน
ด.ต. รังสี ศรีโบราณ ภ.จว.อดุรธานี สภ.ไชยวาน
ด.ต. สุคิด บ่อชน ภ.จว.อดุรธานี สภ.ไชยวาน
ด.ต. เนติธร บุญหล้า ภ.จว.อดุรธานี สภ.ไชยวาน
ด.ต. ณรงค์ชัย ทองสา ภ.จว.อดุรธานี สภ.ไชยวาน
ด.ต. วสุิทธิ์พงษ์ โลตุฤทธิ์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.ไชยวาน
ด.ต. กญุชร หรัญรัตน์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.ไชยวาน
ด.ต. อดุม บุญตาแสง ภ.จว.อดุรธานี สภ.ไชยวาน
ด.ต. เจด็จ เพชรวซิิต ภ.จว.อดุรธานี สภ.ไชยวาน
ด.ต. บรรเจดิ จนัทดี ภ.จว.อดุรธานี สภ.ไชยวาน
ด.ต. โยชาน วงษ์นนท์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.ไชยวาน
ด.ต. วรวฒิุ ศรีล้อม ภ.จว.อดุรธานี สภ.ไชยวาน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สมใจ แสนบรรเทา ภ.จว.อดุรธานี สภ.ไชยวาน
ด.ต. เลิงนาริน ชาวดอน ภ.จว.อดุรธานี สภ.ไชยวาน
ส.ต.อ. กรพจน์ เวยีงแก ภ.จว.อดุรธานี สภ.ไชยวาน
พ.ต.อ. ไชยยทุธ  วงค์โคกสูง ภ.จว.อดุรธานี สภ.ทุง่ฝน
พ.ต.ท. ชัยศักด์ิ บูรณะบัญญัติ ภ.จว.อดุรธานี สภ.ทุง่ฝน
พ.ต.ท. อลงกต  พึง่โพธิ์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.ทุง่ฝน
พ.ต.ท. นัธทวฒัน์  ธรรมชาดา ภ.จว.อดุรธานี สภ.ทุง่ฝน
พ.ต.ท. เมฆ  ก าเนิด ภ.จว.อดุรธานี สภ.ทุง่ฝน
พ.ต.ท. เขม็ทอง บุตตะโยธี ภ.จว.อดุรธานี สภ.ทุง่ฝน
ร.ต.อ. สมเพช็ร  เพช็รกอง ภ.จว.อดุรธานี สภ.ทุง่ฝน
ร.ต.ท. ณรงค์รัชช์   กาลวบิูลย์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.ทุง่ฝน
ร.ต.ท. ธนวฒัน์     เสริญอนันต์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.ทุง่ฝน
ร.ต.ท. ประเสริฐ   ขมิน้เขยีว ภ.จว.อดุรธานี สภ.ทุง่ฝน
ร.ต.ท. เจริญศักด์ิ เอนออ่น ภ.จว.อดุรธานี สภ.ทุง่ฝน
ร.ต.ท. สมจติร ล ามะนา ภ.จว.อดุรธานี สภ.ทุง่ฝน
ร.ต.ท. ทองพนู  ขนัทองชัย ภ.จว.อดุรธานี สภ.ทุง่ฝน
ร.ต.ท. รัฐศักด์ิ อทุัยศรี ภ.จว.อดุรธานี สภ.ทุง่ฝน
ร.ต.ท. อ านาจ มูลเมืองแสน ภ.จว.อดุรธานี สภ.ทุง่ฝน
ร.ต.ท. ดุลวตั เป็งจนัตา ภ.จว.อดุรธานี สภ.ทุง่ฝน
ร.ต.ต. กมล   ทองสุข ภ.จว.อดุรธานี สภ.ทุง่ฝน
ร.ต.ต. สุระกานต์ กองแกว้ ภ.จว.อดุรธานี สภ.ทุง่ฝน
ด.ต. ทนงค์ศักด์ิ  ศรีธรณ์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.ทุง่ฝน
ด.ต. ทว ี ชาวน่าน ภ.จว.อดุรธานี สภ.ทุง่ฝน
ด.ต. สมใจ   คงสูงเนิน ภ.จว.อดุรธานี สภ.ทุง่ฝน
ด.ต. ประเสริฐ  บิลลาชัย ภ.จว.อดุรธานี สภ.ทุง่ฝน
ด.ต. พรชัย  กาญบุตร ภ.จว.อดุรธานี สภ.ทุง่ฝน
ด.ต. สมหมาย  โสภาพ ภ.จว.อดุรธานี สภ.ทุง่ฝน
ด.ต. พนมไพร  ถนอมสมบัติ ภ.จว.อดุรธานี สภ.ทุง่ฝน
ด.ต. ชาญชัย นิคร ภ.จว.อดุรธานี สภ.ทุง่ฝน
ด.ต. เสกสันต์ จนัทะบาน ภ.จว.อดุรธานี สภ.ทุง่ฝน
ด.ต. ไพศาล  แสงยศ ภ.จว.อดุรธานี สภ.ทุง่ฝน
ด.ต. จกัรกฤษณ์ ทองค า ภ.จว.อดุรธานี สภ.ทุง่ฝน
ด.ต. อรรณพ  วงษาแกว้ ภ.จว.อดุรธานี สภ.ทุง่ฝน
ด.ต. สุรินทร์  สัจจะนรพนัธ์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.ทุง่ฝน
ด.ต. วรีะยทุธ   โอชารส ภ.จว.อดุรธานี สภ.ทุง่ฝน
ด.ต. โยธนิ  ภเูด่นผา ภ.จว.อดุรธานี สภ.ทุง่ฝน
ด.ต. กฤษณะ  สุระเสนา ภ.จว.อดุรธานี สภ.ทุง่ฝน
ด.ต. รุ่งเรือง  ลาลด ภ.จว.อดุรธานี สภ.ทุง่ฝน
ด.ต. ประจนัทร์ พระไตรราช ภ.จว.อดุรธานี สภ.ทุง่ฝน
ด.ต. องอาจ  ยางนอก ภ.จว.อดุรธานี สภ.ทุง่ฝน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. พเิชษฐ์  แกน่าค า ภ.จว.อดุรธานี สภ.ทุง่ฝน
ด.ต. ณรงค์  สาธเลศ ภ.จว.อดุรธานี สภ.ทุง่ฝน
ด.ต. สัญชัย  อตุโรกลุ ภ.จว.อดุรธานี สภ.ทุง่ฝน
ด.ต. ธรีะยทุธ  รสดี ภ.จว.อดุรธานี สภ.ทุง่ฝน
ด.ต. สกลุ    ชนะสะแบง ภ.จว.อดุรธานี สภ.ทุง่ฝน
ด.ต. สมศักด์ิ  แกว้กงพาน ภ.จว.อดุรธานี สภ.ทุง่ฝน
ด.ต. ชนตรี    สุทธวิงษ์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.ทุง่ฝน
ด.ต. เถลิงศักด์ิ ศิริวานก ภ.จว.อดุรธานี สภ.ทุง่ฝน
ส.ต.อ. สมัคร     แสนค า ภ.จว.อดุรธานี สภ.ทุง่ฝน
ส.ต.ต. กติติ    กาญจนพนัธ์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.ทุง่ฝน
ส.ต.ต. วศิววทิ   เวยีงเหล็ก ภ.จว.อดุรธานี สภ.ทุง่ฝน
ส.ต.ต. นพรุจ   ลวสินอาภรณ์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.ทุง่ฝน
พ.ต.อ. สมาน ศรีสันต์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.นายงู
พ.ต.ท. ชินวตัร จนัทร์ประทัศน์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.นายงู
พ.ต.ท. ประสงค์ นอสิทธิ์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.นายงู
พ.ต.ต. พรไพฑูรย์ ศรีวรรณะโชติ ภ.จว.อดุรธานี สภ.นายงู
ร.ต.อ. สมิง โถทอง ภ.จว.อดุรธานี สภ.นายงู
ร.ต.ท. บุญเลิศ พนัธแ์สน ภ.จว.อดุรธานี สภ.นายงู
ร.ต.ท. ปรีชา เชื้อกลางใหญ่ ภ.จว.อดุรธานี สภ.นายงู
ร.ต.ท. บัณฑิต เพือ่นสงคราม ภ.จว.อดุรธานี สภ.นายงู
ร.ต.ท. สมศักด์ิ ดุจพายพั ภ.จว.อดุรธานี สภ.นายงู
ร.ต.ท. ปริญญา สาวาโย ภ.จว.อดุรธานี สภ.นายงู
ร.ต.ท. เสถยีร วงศ์หาจกัร ภ.จว.อดุรธานี สภ.นายงู
ร.ต.ท. กติติกวนิท์ อมุาฐิติพงศ์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.นายงู
ร.ต.ต. กล้าหาญ สูนทอง ภ.จว.อดุรธานี สภ.นายงู
ร.ต.ต. โสภณิ พวงประทุม ภ.จว.อดุรธานี สภ.นายงู
ร.ต.ต. เอกชัย ผิวชะอุ่ม ภ.จว.อดุรธานี สภ.นายงู
ร.ต.ต. ส าราญ แสนธนู ภ.จว.อดุรธานี สภ.นายงู
ร.ต.ต. เรืองศักด์ิ รักสุทธี ภ.จว.อดุรธานี สภ.นายงู
ด.ต. อทุัย โคตรนารา ภ.จว.อดุรธานี สภ.นายงู
ด.ต. สุนัน ดอนชาม่วง ภ.จว.อดุรธานี สภ.นายงู
ด.ต. อนุชา ภนูามูล ภ.จว.อดุรธานี สภ.นายงู
ด.ต. บุญช่วย นาแพงสอน ภ.จว.อดุรธานี สภ.นายงู
ด.ต. โกเมนทร์ วงษ์ปัญญา ภ.จว.อดุรธานี สภ.นายงู
ด.ต. นาวา ค าลือ ภ.จว.อดุรธานี สภ.นายงู
ด.ต. สรรเสริญ ดงเจริญ ภ.จว.อดุรธานี สภ.นายงู
ด.ต. อทุัย บุญยะแสน ภ.จว.อดุรธานี สภ.นายงู
ด.ต. โชคชัย สิทธธิรรม ภ.จว.อดุรธานี สภ.นายงู
ด.ต. ถนอม พรมประเสริฐ ภ.จว.อดุรธานี สภ.นายงู
ด.ต. จกัรพงษ์ หบีทอง ภ.จว.อดุรธานี สภ.นายงู



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ววิฒัน์ หยวกกลุ ภ.จว.อดุรธานี สภ.นายงู
จ.ส.ต. ไชยา เนาศรี ภ.จว.อดุรธานี สภ.นายงู
ส.ต.อ. ธรีะพนัธ์ ปัจจยัโคถา ภ.จว.อดุรธานี สภ.นายงู
ส.ต.อ. วรีวฒัน์ มาตโสภา ภ.จว.อดุรธานี สภ.นายงู
ส.ต.อ. ทวี สิงหสุ์ธรรม ภ.จว.อดุรธานี สภ.นายงู
ส.ต.ต. ศักด์ิชัย อทุัยคู ภ.จว.อดุรธานี สภ.นายงู
ส.ต.ต. ศุภกติต์ิ ฤทธิ์เดช ภ.จว.อดุรธานี สภ.นายงู
ร.ต.ท.หญิง กอบแกว้ พนัไธสง ภ.จว.อดุรธานี สภ.นายงู
พ.ต.อ. ประสาร ชนกน าพล ภ.จว.อดุรธานี สภ.น้ าโสม
พ.ต.ท. นัฐเชษฐ์ โคตรนาม ภ.จว.อดุรธานี สภ.น้ าโสม
พ.ต.ท. จนัทวี ชาวชายโขง ภ.จว.อดุรธานี สภ.น้ าโสม
พ.ต.ท. ปรีชา จนัทร์พนิิจรัตน์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.น้ าโสม
พ.ต.ท. สะอาด กาญจนรูจี ภ.จว.อดุรธานี สภ.น้ าโสม
ร.ต.อ. ไกรศรี พรมวนั ภ.จว.อดุรธานี สภ.น้ าโสม
ร.ต.ท. นิคม ยะจอม ภ.จว.อดุรธานี สภ.น้ าโสม
ร.ต.ท. วราเทพ โลทัง ภ.จว.อดุรธานี สภ.น้ าโสม
ร.ต.ท. วเิชียร ศรีคราม ภ.จว.อดุรธานี สภ.น้ าโสม
ร.ต.ท. พฒัน์พงศ์ ชารีนิวฒัน์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.น้ าโสม
ร.ต.ท. อดุมโชค สิงหกลุศิริ ภ.จว.อดุรธานี สภ.น้ าโสม
ร.ต.ท. มานัส กาสี ภ.จว.อดุรธานี สภ.น้ าโสม
ร.ต.ต. ขวญัชัย พรมแพง ภ.จว.อดุรธานี สภ.น้ าโสม
ร.ต.ต. ธวชั บุตรแสนลี ภ.จว.อดุรธานี สภ.น้ าโสม
ร.ต.ต. มณฑป ค าแพงตา ภ.จว.อดุรธานี สภ.น้ าโสม
ร.ต.ต. สมบัติ แสนสุข ภ.จว.อดุรธานี สภ.น้ าโสม
ด.ต. มงคล เมืองสนธิ์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.น้ าโสม
ด.ต. สมโภช สิงหเ์พง็ ภ.จว.อดุรธานี สภ.น้ าโสม
ด.ต. พทิยา มหาชาติ ภ.จว.อดุรธานี สภ.น้ าโสม
ด.ต. สุทธพิงษ์ ยนดัน ภ.จว.อดุรธานี สภ.น้ าโสม
ด.ต. เฉลิมศักด์ิ แสนชัย ภ.จว.อดุรธานี สภ.น้ าโสม
ด.ต. รณกติ มณฑาทิพย์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.น้ าโสม
ด.ต. สุริยนั เหมุทัย ภ.จว.อดุรธานี สภ.น้ าโสม
ด.ต. ปิยะ แทนสมบัติ ภ.จว.อดุรธานี สภ.น้ าโสม
ส.ต.อ. ธงชัย พลที ภ.จว.อดุรธานี สภ.น้ าโสม
ส.ต.อ. บดินทร์ ไชยชาญ ภ.จว.อดุรธานี สภ.น้ าโสม
ส.ต.ต. อดิศร หบีทอง ภ.จว.อดุรธานี สภ.น้ าโสม
ร.ต.ท.หญิง พพิทิยช์ยานันต์ มูลเสนา ภ.จว.อดุรธานี สภ.น้ าโสม
ร.ต.ท.หญิง ณัฐทิตา มหาชาติ ภ.จว.อดุรธานี สภ.น้ าโสม
พ.ต.ท. ชัยยะ หนูคุ้มทรัพย์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.โนนสะอาด
พ.ต.ท. ลิขติ สมศรีทอง ภ.จว.อดุรธานี สภ.โนนสะอาด
พ.ต.ท. สิทธพิร ธารากลุทิพย์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.โนนสะอาด



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. สมศักด์ิ มูลสาร ภ.จว.อดุรธานี สภ.โนนสะอาด
พ.ต.ท. ธนากร หนัจางสิทธิ์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.โนนสะอาด
พ.ต.ท. พสิิษฐ พลูเฉลิม ภ.จว.อดุรธานี สภ.โนนสะอาด
พ.ต.ท. ต่อพนัธุ์ ปุสันเทียะ ภ.จว.อดุรธานี สภ.โนนสะอาด
พ.ต.ต. ทะวี สุครีพ ภ.จว.อดุรธานี สภ.โนนสะอาด
ร.ต.อ. เชิดชัย ศรีทาพฒุ ภ.จว.อดุรธานี สภ.โนนสะอาด
ร.ต.อ. ชัชชัย อนุภาพ ภ.จว.อดุรธานี สภ.โนนสะอาด
ร.ต.ท. ประจวบ  ธาตุไชย ภ.จว.อดุรธานี สภ.โนนสะอาด
ร.ต.ท. วชิระ สาทิพยจ์นัทร์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.โนนสะอาด
ร.ต.ท. สีนวม ศรีทวกีาศ ภ.จว.อดุรธานี สภ.โนนสะอาด
ร.ต.ท. สายนัต์ นันทะพงษ์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.โนนสะอาด
ร.ต.ท. กนัพพิฒัน์ มนัสสิลา ภ.จว.อดุรธานี สภ.โนนสะอาด
ร.ต.ท. ประหยดั  ทองจนัทร์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.โนนสะอาด
ร.ต.ท. ส ารอง วงษ์กนัยา ภ.จว.อดุรธานี สภ.โนนสะอาด
ร.ต.ท. สายยน ภดิูนดาน ภ.จว.อดุรธานี สภ.โนนสะอาด
ร.ต.ท. บุญกาญจน์ ภพูรรณา ภ.จว.อดุรธานี สภ.โนนสะอาด
ร.ต.ท. ธวชั ชุมแวงวาปี ภ.จว.อดุรธานี สภ.โนนสะอาด
ร.ต.ท. เพชรทองค า โนนทิง ภ.จว.อดุรธานี สภ.โนนสะอาด
ร.ต.ต. ประพาส รัชธานี ภ.จว.อดุรธานี สภ.โนนสะอาด
ร.ต.ต. เสรี สายนื ภ.จว.อดุรธานี สภ.โนนสะอาด
ร.ต.ต. พชิัย เนตรพรหม ภ.จว.อดุรธานี สภ.โนนสะอาด
ด.ต. จรีศักด์ิ สุรพล ภ.จว.อดุรธานี สภ.โนนสะอาด
ด.ต. อนัน ทิพรส ภ.จว.อดุรธานี สภ.โนนสะอาด
ด.ต. ปรีชา แท่งทอง ภ.จว.อดุรธานี สภ.โนนสะอาด
ด.ต. ชัยณรงค์ ค าสิงหว์งศ์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.โนนสะอาด
ด.ต. ภาคภมูิ โสภาวะนัส ภ.จว.อดุรธานี สภ.โนนสะอาด
ด.ต. ธนากร บึงมุม ภ.จว.อดุรธานี สภ.โนนสะอาด
ด.ต. ประพนธ์ สีดามนต์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.โนนสะอาด
ด.ต. ทินกร โสภาวะนัส ภ.จว.อดุรธานี สภ.โนนสะอาด
ด.ต. สังเวยีน ลุนสะแกวงศ์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.โนนสะอาด
ด.ต. เกรียงไกร ศรีทะรักษ์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.โนนสะอาด
ด.ต. สุชาติ ทองจนัดี ภ.จว.อดุรธานี สภ.โนนสะอาด
ด.ต. สุชาติ รัฐมนตรี ภ.จว.อดุรธานี สภ.โนนสะอาด
ด.ต. วฒันา วอ่งไว ภ.จว.อดุรธานี สภ.โนนสะอาด
ด.ต. ฤทธี สมศรีทอง ภ.จว.อดุรธานี สภ.โนนสะอาด
ด.ต. ปรีชา พลิาวงศ์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.โนนสะอาด
ด.ต. ฤทธพิร นามวเิศษ ภ.จว.อดุรธานี สภ.โนนสะอาด
ด.ต. ธวชัร์ พลเคน ภ.จว.อดุรธานี สภ.โนนสะอาด
ด.ต. สุรศักด์ิ พมิพศ์รี ภ.จว.อดุรธานี สภ.โนนสะอาด
ด.ต. คมเพชร ศรีระบุตร ภ.จว.อดุรธานี สภ.โนนสะอาด



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ณัฐยทุธ บุญศรี ภ.จว.อดุรธานี สภ.โนนสะอาด
ด.ต. สนัน่ มะละตะ ภ.จว.อดุรธานี สภ.โนนสะอาด
ด.ต. อศิรา ถาอปุชิต ภ.จว.อดุรธานี สภ.โนนสะอาด
ด.ต. สามารถ ไชยแสนฤทธิ์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.โนนสะอาด
ด.ต. อดุม ลีรักษ์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.โนนสะอาด
ด.ต. ไพโรจน์ สมพมิาย ภ.จว.อดุรธานี สภ.โนนสะอาด
ด.ต. พเินตร บรมโคตร ภ.จว.อดุรธานี สภ.โนนสะอาด
ด.ต. กมลสิงห์ สุทธวิรรณา ภ.จว.อดุรธานี สภ.โนนสะอาด
ด.ต. นนทภทัร เสนามงคล ภ.จว.อดุรธานี สภ.โนนสะอาด
ด.ต. ชัยสิทธิ์ บุดดีเหมือน ภ.จว.อดุรธานี สภ.โนนสะอาด
ด.ต. นิยม โกสินธุ์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.โนนสะอาด
ด.ต. ชาญวทิย์ พมิพา ภ.จว.อดุรธานี สภ.โนนสะอาด
ด.ต. สายณั พฤกษชาติ ภ.จว.อดุรธานี สภ.โนนสะอาด
ด.ต. ไพบูลย ์ ทาไธสงค์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.โนนสะอาด
จ.ส.ต. จกัรกฤษณ์ เพยียรุะ ภ.จว.อดุรธานี สภ.โนนสะอาด
จ.ส.ต. ณรงค์ศักด์ิ อรน้อม ภ.จว.อดุรธานี สภ.โนนสะอาด
ส.ต.อ. พษิณุกรณ์ ฤทธสิอน ภ.จว.อดุรธานี สภ.โนนสะอาด
ส.ต.อ. ศราวธุ ทาสีแสง ภ.จว.อดุรธานี สภ.โนนสะอาด
ส.ต.อ. สมศักด์ิ ชุมค าน้อย ภ.จว.อดุรธานี สภ.โนนสะอาด
ส.ต.ต. วชัรวฒิุ วรวฒิุ ภ.จว.อดุรธานี สภ.โนนสะอาด
จ.ส.ต.หญิง พรพรรณ ภคูรองตา ภ.จว.อดุรธานี สภ.โนนสะอาด
ด.ต.หญิง ปิติมน ธาตุไชย ภ.จว.อดุรธานี สภ.โนนสะอาด
ร.ต.ต.หญิง สุภาวดี สมสาร์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.โนนสะอาด
ร.ต.ท.หญิง รัติพร ไชยแสนฤทธิ์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.โนนสะอาด
พ.ต.ท. ทวศัีกด์ิ รักษาศิลป์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านดุง
พ.ต.ท. วฒันา มีทองหลาง ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านดุง
พ.ต.ท. ชันวฒัน์ มิตรศรีจารุกลุ ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านดุง
พ.ต.ท. มงคล กางการ ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านดุง
พ.ต.ต. อนุวรรตร ฆอ้นทอง ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านดุง
พ.ต.ต. ยนืยง ค าบอน ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านดุง
พ.ต.ต. นภดล วงศ์เสาร์เนาว์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านดุง
ร.ต.อ. บุรินทร์ ส่องโสม ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านดุง
ร.ต.ท. วรปรัชญ์ พรหมวงศ์ซ้าย ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านดุง
ร.ต.ท. พชิิต อุ่นสมัย ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านดุง
ร.ต.ท. พงษ์ศักด์ิ ทองสีเหลือง ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านดุง
ร.ต.ท. ช านาญ วรรณสอน ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านดุง
ร.ต.ท. สิทธชิัย พรมสุภา ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านดุง
ร.ต.ท. พทิักษ์ นวนพา ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านดุง
ร.ต.ท. ธเนษฐ โชติศิริ ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านดุง
ร.ต.ท. ถาวร ดีลุนไชย ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านดุง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. วจิติร ยศค าลือ ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านดุง
ร.ต.ท. วเิชียร สีเมฆ ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านดุง
ร.ต.ท. เกยีรติศักด์ิ บรรดาศักด์ิ ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านดุง
ร.ต.ท. สัมพนัธ์ อนุวฒิุ ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านดุง
ร.ต.ท. ประกอบ นาสินสร้อย ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านดุง
ร.ต.ต. ประหยดั ภคูรองนา ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านดุง
ร.ต.ต. ปราบปราม อนิทร์จงล้าน ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านดุง
ร.ต.ต. พชิิต นาตรีชน ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านดุง
ร.ต.ต. ประสิทธิ์ วงัโน ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านดุง
ร.ต.ต. บุญเกื้อ ดุงศรีแกว้ ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านดุง
ร.ต.ต. เกรียงศักด์ิ คันถรจนาจารย์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านดุง
ร.ต.ต. สมจติร ศรีปาน ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านดุง
ด.ต. มานพ เสียงล้ า ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านดุง
ด.ต. สวาท จนัทจร ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านดุง
ด.ต. ไพโรจน์ สัจจพรหม ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านดุง
ด.ต. สมศักด์ิ แสนเสน ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านดุง
ด.ต. จ านง พมิพรภริมย์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านดุง
ด.ต. ถาวร แฝงจนัดา ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านดุง
ด.ต. วนัชัย โครตชมภู ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านดุง
ด.ต. ดุสิต สุขเอก ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านดุง
ด.ต. ประเสริฐ ค าแสนกลุ ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านดุง
ด.ต. วเิชียร แกว้ทรายขาว ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านดุง
ด.ต. สมหมาย สมบูรณ์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านดุง
ด.ต. สังขท์อง ขนุทุม ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านดุง
ด.ต. สุนทรพจน์ คุณค าพระ ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านดุง
ด.ต. สุพรรณ์ อบุลสาร ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านดุง
ด.ต. สุรพล ฤาชาพนัธ์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านดุง
ด.ต. จ านง สุร าไพ ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านดุง
ด.ต. ประยรู น าสงค์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านดุง
ด.ต. ณรงค์รักษ์ คชมิตร ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านดุง
ด.ต. ไวยกรณ์ นามวชิา ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านดุง
ด.ต. วรีะ อนิทัง ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านดุง
ด.ต. สายชล ปิน่ทองพนัธ์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านดุง
ด.ต. สุรสิทธิ์ ฆารเจริญ ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านดุง
ด.ต. ชัยรัตน์ มูลตรสา ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านดุง
ด.ต. ละพนิ ชุมหวา้ ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านดุง
ด.ต. สุทิน แสงกล้า ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านดุง
ด.ต. เขมลักษณ์ โพธิ ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านดุง
ด.ต. วงศิลป์ นามแสง ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านดุง
ด.ต. ภพธร อปุัน ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านดุง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. วลัลภ บุญมี ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านดุง
ด.ต. เกง่กาจ มูลสาร ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านดุง
ด.ต. อทิธพิล มีค าแสน ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านดุง
ด.ต. ไชยสิทธิ์ บุตตะโยธี ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านดุง
ด.ต. คะนอง ถ าวาปี ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านดุง
ด.ต. กสุุมาลย์ ใจทน ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านดุง
ด.ต. ศักด์ิสยาม วงษ์สุริยนั ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านดุง
ส.ต.อ. ธานี โชติกลุ ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านดุง
ร.ต.ท. ศราวธุ ชมภธูร ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านดุง
ร.ต.ท. วฒิุชัย สุนทรหา้ว ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านดุง
ด.ต. สันติชัย ภมิาลย์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านเทือ่ม
พ.ต.ท. วรียทุธ  เหมือนพฒุ ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านเทือ่ม 
พ.ต.ท. ยศพนธ์ เสริมรัมย์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านเทือ่ม 
พ.ต.ท. ปฏภิาณ ไมยะปัน ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านเทือ่ม 
พ.ต.ท. อดิศร คงประพฒัน์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านเทือ่ม 
พ.ต.ท. รฤชภล เมฆสงค์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านเทือ่ม 
พ.ต.ท. ชัยชาญนณฐ์ สุขเดช ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านเทือ่ม 
พ.ต.ท. สุชัย นันแกว้ ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านเทือ่ม 
พ.ต.ท. เอกนรินทร์ วงศ์ชัย ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านเทือ่ม 
พ.ต.ท. วรียทุธ  เหมือนพฒุ ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านเทือ่ม 
พ.ต.ท. ยศพนธ์ เสริมรัมย์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านเทือ่ม 
พ.ต.ท. ปฏภิาณ ไมยะปัน ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านเทือ่ม 
พ.ต.ท. อดิศร คงประพฒัน์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านเทือ่ม 
พ.ต.ท. รฤชภล เมฆสงค์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านเทือ่ม 
พ.ต.ท. ชัยชาญนณฐ์ สุขเดช ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านเทือ่ม 
พ.ต.ท. สุชัย นันแกว้ ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านเทือ่ม 
พ.ต.ท. เอกนรินทร์ วงศ์ชัย ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านเทือ่ม 
ร.ต.ท. ศุภเกยีรติ วรแสน ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านเทือ่ม 
ร.ต.ท. สุพศิ เสนน้ าเทีย่ง ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านเทือ่ม 
ร.ต.ท. ธนวฒัน์ สรวงศิริ ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านเทือ่ม 
ร.ต.ท. ประสงค์ ทรงคุณ ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านเทือ่ม 
ร.ต.ท. ภานุวฒัน์ สิทธิ ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านเทือ่ม 
ร.ต.ท. ศุภเกยีรติ วรแสน ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านเทือ่ม 
ร.ต.ท. สุพศิ เสนน้ าเทีย่ง ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านเทือ่ม 
ร.ต.ท. ธนวฒัน์ สรวงศิริ ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านเทือ่ม 
ร.ต.ท. ประสงค์ ทรงคุณ ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านเทือ่ม 
ร.ต.ท. ภานุวฒัน์ สิทธิ ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านเทือ่ม 
ร.ต.ต. ก าธร บุญวาสนา ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านเทือ่ม 
ร.ต.ต. สุบิน อนิลา ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านเทือ่ม 
ร.ต.ต. วโิรจน์ อนิทร์สะอาด ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านเทือ่ม 



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. ก าธร บุญวาสนา ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านเทือ่ม 
ร.ต.ต. สุบิน อนิลา ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านเทือ่ม 
ร.ต.ต. วโิรจน์ อนิทร์สะอาด ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านเทือ่ม 
ด.ต. ชัยณรงค์ นาส าแดง ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านเทือ่ม 
ด.ต. มงคล จนัทร์อปุ ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านเทือ่ม 
ด.ต. บรรเทา ดงประจ า ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านเทือ่ม 
ด.ต. กรชัย ค าเมืองคุณ ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านเทือ่ม 
ด.ต. อาหลิด เกตุแกว้ ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านเทือ่ม 
ด.ต. รังสรรค์ สิงหะหล้า ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านเทือ่ม 
ด.ต. กติติศักด์ิ สูงสุมาลย์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านเทือ่ม 
ด.ต. พลูทรัพย์ ศรีปัจฉมิ ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านเทือ่ม 
ด.ต. สุรเดช หอมดวง ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านเทือ่ม 
ด.ต. เชาวฤทธิ์ จนีะกาญจน์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านเทือ่ม 
ด.ต. ซอบิรอน สัสดี ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านเทือ่ม 
ด.ต. มงคล จนัทร์อปุ ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านเทือ่ม 
ด.ต. บรรเทา ดงประจ า ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านเทือ่ม 
ด.ต. กรชัย ค าเมืองคุณ ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านเทือ่ม 
ด.ต. อาหลิด เกตุแกว้ ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านเทือ่ม 
ด.ต. รังสรรค์ สิงหะหล้า ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านเทือ่ม 
ด.ต. กติติศักด์ิ สูงสุมาลย์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านเทือ่ม 
ด.ต. พลูทรัพย์ ศรีปัจฉมิ ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านเทือ่ม 
ด.ต. สุรเดช หอมดวง ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านเทือ่ม 
ด.ต. เชาวฤทธิ์ จนีะกาญจน์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านเทือ่ม 
ด.ต. ซอบิรอน สัสดี ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านเทือ่ม 
จ.ส.ต. บัณฑิต เทียมวงศ์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านเทือ่ม 
จ.ส.ต. บัณฑิต เทียมวงศ์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านเทือ่ม 
ส.ต.ต. วรวฒิุ แรมประชา ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านเทือ่ม 
ส.ต.ต. วรเทพ เพง็ค าศรี ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านเทือ่ม 
ส.ต.ต. เกษฎาวธุ วเิศษศรี ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านเทือ่ม 
ส.ต.ต. จริะ ชนาสิทธิ์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านเทือ่ม 
ส.ต.ต. วรวฒิุ แรมประชา ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านเทือ่ม 
ส.ต.ต. วรเทพ เพง็ค าศรี ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านเทือ่ม 
ส.ต.ต. เกษฎาวธุ วเิศษศรี ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านเทือ่ม 
ส.ต.ต. จริะ ชนาสิทธิ์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านเทือ่ม 
ร.ต.ท.หญิง จรีาวรรณ ใบใหญ่ ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านเทือ่ม 
ร.ต.ท.หญิง จรีาวรรณ ใบใหญ่ ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านเทือ่ม 
พ.ต.อ. พรชัย บุญรอด ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านผือ
พ.ต.อ. ภาณุวฒัน์ วเิศษเลิศ ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านผือ
พ.ต.ท. ราเชนทร์ ฉลองธรรม ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านผือ
พ.ต.ท. พสิษฐ์ ค าสุข ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านผือ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. สุริยนัต์ เถื่อนศร ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านผือ
พ.ต.ท. อรรถศาสตร์ พลิาเคน ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านผือ
พ.ต.ท. ธชักร แกว้กาหลง ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านผือ
พ.ต.ท. องอาจ ปลัดขวา ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านผือ
พ.ต.ต. อมัพร ปลัดพรมมา ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านผือ
ร.ต.อ. เทียนทอง สงศรี ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านผือ
ร.ต.ท. ดาบศึก แสนสวาท ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านผือ
ร.ต.ท. รณภพ ทิพยสุ์วรรณ์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านผือ
ร.ต.ท. มนต์ชัย พลายแสง ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านผือ
ร.ต.ท. สัมฤทธิ์ สุวรรณสม ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านผือ
ร.ต.ท. นิวตัร โยธาศิริ ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านผือ
ร.ต.ท. นรินทร์ อรรคนันท์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านผือ
ร.ต.ท. อทุิตย์ ไทยทองหลาง ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านผือ
ร.ต.ท. อนันต์ แสงตา ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านผือ
ร.ต.ท. พงศ์ประเสริฐ เกตุหอม ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านผือ
ร.ต.ท. กติติภมูิ วงษ์สิงห์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านผือ
ร.ต.ท. บุญพบ เทพช่วย ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านผือ
ร.ต.ท. บุญส่ง แจม่จ ารัส ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านผือ
ร.ต.ท. วเิชียร โยธา ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านผือ
ร.ต.ท. สุวทิย์ ถมศรี ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านผือ
ร.ต.ท. บุญมี  ค ามอนมาย ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านผือ
ร.ต.ต. บรรเทิง ทัพโยธา ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านผือ
ร.ต.ต. วลัิย บุตตะคาม ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านผือ
ร.ต.ต. ไพฑูรย์ ปราบพาล ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านผือ
ร.ต.ต. วรีะ ศรีงาม ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านผือ
ร.ต.ต. ฉลอง โคตรเพชร ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านผือ
ด.ต. ณรงค์ อนิตาพรหม ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านผือ
ด.ต. ค าแหง พลประเสริฐ ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านผือ
ด.ต. บุญเลิศ จบัมัน่ ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านผือ
ด.ต. เศรษฐ์สัณห์ เหล่าอ านาจ ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านผือ
ด.ต. ประเวศ แสงบุตร ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านผือ
ด.ต. กมล ฟองสมุทร ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านผือ
ด.ต. สงคราม ถอืแกว้ ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านผือ
ด.ต. รังกร เอกจติร ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านผือ
ด.ต. อทุัย พลถาวร ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านผือ
ด.ต. บุญท า วารีศรี ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านผือ
ด.ต. เสกสันต์ วรุิณปักษี ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านผือ
ด.ต. จริพฒัน์ ฤาชา ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านผือ
ด.ต. อาณัฐ ชัยจนัหอม ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านผือ
ด.ต. ปรีชา โคเวยีง ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านผือ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง จ.ส.ต. ชุมพล ไชยสอาด ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านผือ
จ.ส.ต. อมัรินทร์ ดาวงัปา ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านผือ
จ.ส.ต. สุพรรณ คันเสถยีร ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านผือ
ส.ต.อ. เมธี สังขท์อง ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านผือ
ส.ต.อ. ศุภชัย เทาดี ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านผือ
ส.ต.ต. อภวิฒัน์ โพธิ์ศรี ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านผือ
ส.ต.ต. ธรีะพงษ์ แสนเมือง ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านผือ
ส.ต.ต. ณัฐพงษ์ น้อยโนลา ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านผือ
ส.ต.ต. รณยทุธ ลีโพนทอง ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านผือ
ส.ต.ต. อาทิตย์ ค าสิงหน์อก ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านผือ
ร.ต.ท.หญิง เอมอร ภโูอบ ภ.จว.อดุรธานี สภ.บ้านผือ
พ.ต.อ. นวาระ จนันาวนั ภ.จว.อดุรธานี สภ.ประจกัษ์ศิลปาคม
พ.ต.ท. ไพรวลัย์ ท้าวพรม ภ.จว.อดุรธานี สภ.ประจกัษ์ศิลปาคม
พ.ต.ท. จ าลอง ปัญจนะ ภ.จว.อดุรธานี สภ.ประจกัษ์ศิลปาคม
พ.ต.ท. ณรงค์ศักด์ิ วนไชยสงค์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.ประจกัษ์ศิลปาคม
พ.ต.ท. อดิศร เขยีวทอง ภ.จว.อดุรธานี สภ.ประจกัษ์ศิลปาคม
พ.ต.ท. ค าปุน คลังค าภา ภ.จว.อดุรธานี สภ.ประจกัษ์ศิลปาคม
ร.ต.ท. ทวศัีกด์ิ เฉลิมแสน ภ.จว.อดุรธานี สภ.ประจกัษ์ศิลปาคม
ร.ต.ท. นิติพนัธ์ สุภะดี ภ.จว.อดุรธานี สภ.ประจกัษ์ศิลปาคม
ร.ต.ท. สุภทัร สาระพนัธ์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.ประจกัษ์ศิลปาคม
ร.ต.ท. เวโรจน์ พมิดา ภ.จว.อดุรธานี สภ.ประจกัษ์ศิลปาคม
ร.ต.ท. ประเวศ ค าวะเนตร ภ.จว.อดุรธานี สภ.ประจกัษ์ศิลปาคม
ร.ต.ท. ณัฐพงษ์ สอนสิทธิ์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.ประจกัษ์ศิลปาคม
ร.ต.ท. พรุิณ สีบุดดี ภ.จว.อดุรธานี สภ.ประจกัษ์ศิลปาคม
ร.ต.ท. สรายทุธ ราษฏร์สรรเสริญ ภ.จว.อดุรธานี สภ.ประจกัษ์ศิลปาคม
ร.ต.ท. ชาญยทุธ เศวตวงศ์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.ประจกัษ์ศิลปาคม
ร.ต.ท. ถริโยธนิ ทรัพยสิ์นธ์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.ประจกัษ์ศิลปาคม
ร.ต.ต. ชาญณรงค์ กมุลทรา ภ.จว.อดุรธานี สภ.ประจกัษ์ศิลปาคม
ร.ต.ต. วรนิช ตางจงราช ภ.จว.อดุรธานี สภ.ประจกัษ์ศิลปาคม
ร.ต.ต. เรืองศิลป์ มูลตรีภกัดี ภ.จว.อดุรธานี สภ.ประจกัษ์ศิลปาคม
ด.ต. ชัยพนิทร์ ไชยนิลวรรณ ภ.จว.อดุรธานี สภ.ประจกัษ์ศิลปาคม
ด.ต. ทองใบ เตาะอน้ ภ.จว.อดุรธานี สภ.ประจกัษ์ศิลปาคม
ด.ต. อนันตกลุ ภปูัญญา ภ.จว.อดุรธานี สภ.ประจกัษ์ศิลปาคม
ด.ต. สุรศักด์ิ พลพนัธ์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.ประจกัษ์ศิลปาคม
ด.ต. สุริศักด์ิ จรูญเนตร ภ.จว.อดุรธานี สภ.ประจกัษ์ศิลปาคม
ด.ต. สันติ หล้าเครือ ภ.จว.อดุรธานี สภ.ประจกัษ์ศิลปาคม
ด.ต. ปิยพล กนัตรีสมบัติ ภ.จว.อดุรธานี สภ.ประจกัษ์ศิลปาคม
ด.ต. สุริยา พลูจติต์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.ประจกัษ์ศิลปาคม
ด.ต. ดุสิต อดุชุมพสัิย ภ.จว.อดุรธานี สภ.ประจกัษ์ศิลปาคม
ด.ต. สมหมาย ประสงค์ศิลป์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.ประจกัษ์ศิลปาคม



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. อ าพล มณีสาย ภ.จว.อดุรธานี สภ.ประจกัษ์ศิลปาคม
ด.ต. ไตรรงค์ ช้างรักษา ภ.จว.อดุรธานี สภ.ประจกัษ์ศิลปาคม
ด.ต. พเิชษฐ์ โคตรชาลี ภ.จว.อดุรธานี สภ.ประจกัษ์ศิลปาคม
ด.ต. สมพงษ์ เฉื่อยมะเริง ภ.จว.อดุรธานี สภ.ประจกัษ์ศิลปาคม
ด.ต. ธงชัย แรงชัย ภ.จว.อดุรธานี สภ.ประจกัษ์ศิลปาคม
ด.ต. วทิยา บ ารุง ภ.จว.อดุรธานี สภ.ประจกัษ์ศิลปาคม
ด.ต. ธญัญา ยศตีนเทียน ภ.จว.อดุรธานี สภ.ประจกัษ์ศิลปาคม
ด.ต. สวรรค์ วอ่งไวรัตน์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.ประจกัษ์ศิลปาคม
ด.ต. สุรพงษ์ พรมเลิศ ภ.จว.อดุรธานี สภ.ประจกัษ์ศิลปาคม
ด.ต. พชิิต โพธิ์ศรี ภ.จว.อดุรธานี สภ.ประจกัษ์ศิลปาคม
ด.ต. สุพจน์ นักผูก ภ.จว.อดุรธานี สภ.ประจกัษ์ศิลปาคม
ด.ต. เจริญ พลสมัคร ภ.จว.อดุรธานี สภ.ประจกัษ์ศิลปาคม
ด.ต. สรุศักด์ิ พลพนัธ์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.ประจกัษ์ศิลปาคม
ด.ต. สุขสันต์ สีดาวฒัน์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.ประจกัษ์ศิลปาคม
ด.ต. บุญธรรม ทองวเิศษ ภ.จว.อดุรธานี สภ.ประจกัษ์ศิลปาคม
ด.ต. ลิขติ นฤสรณ์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.ประจกัษ์ศิลปาคม
ด.ต. ศราวธุ นามบุปผา ภ.จว.อดุรธานี สภ.ประจกัษ์ศิลปาคม
ด.ต. แสวง เรืองเดช ภ.จว.อดุรธานี สภ.ประจกัษ์ศิลปาคม
ส.ต.ต. อนุรักษ์ แสนราช ภ.จว.อดุรธานี สภ.ประจกัษ์ศิลปาคม
ส.ต.ต. วกิรม สาระจนัทร์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.ประจกัษ์ศิลปาคม
ส.ต.ต. สนอง ธรรมผาลา ภ.จว.อดุรธานี สภ.ประจกัษ์ศิลปาคม
ส.ต.ต. ปรีชา คุณสมกนั ภ.จว.อดุรธานี สภ.ประจกัษ์ศิลปาคม
ร.ต.ท.หญิง อญัชิสา ปูนกลาง ภ.จว.อดุรธานี สภ.ประจกัษ์ศิลปาคม
พ.ต.อ. อดุลย์ ขวญัมัน่ ภ.จว.อดุรธานี สภ.พบิูลยรั์กษ์
พ.ต.ท. ธรีวฒิุ วงศาอว้น ภ.จว.อดุรธานี สภ.พบิูลยรั์กษ์
พ.ต.ท. ปรีดา มุลาลินน์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.พบิูลยรั์กษ์
พ.ต.ท. กมล อปัการัตน์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.พบิูลยรั์กษ์
พ.ต.ท. ผลิตอรัญ บุญมาตุ่น ภ.จว.อดุรธานี สภ.พบิูลยรั์กษ์
พ.ต.ท. สุนทร วงษ์อนันต์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.พบิูลยรั์กษ์
พ.ต.ต. ฤทธริณ ฝักฝ่าย ภ.จว.อดุรธานี สภ.พบิูลยรั์กษ์
ร.ต.ท. ทองกานต์ ยางสุด ภ.จว.อดุรธานี สภ.พบิูลยรั์กษ์
ร.ต.ท. สายนัต์ ศรีมหาพรม ภ.จว.อดุรธานี สภ.พบิูลยรั์กษ์
ร.ต.ท. สมโภชน์ ศรีเศรษฐ์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.พบิูลยรั์กษ์
ร.ต.ท. ภริูภทัร เหล่ายา ภ.จว.อดุรธานี สภ.พบิูลยรั์กษ์
ร.ต.ท. ยสินทร วาระสิทธิ์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.พบิูลยรั์กษ์
ร.ต.ท. อาทิตย์ สุดแดน ภ.จว.อดุรธานี สภ.พบิูลยรั์กษ์
ร.ต.ท. สุเมศ เพง็จนัทร์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.พบิูลยรั์กษ์
ร.ต.ท. ณัฐวฒิุ จวิศิริวงษ์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.พบิูลยรั์กษ์
ร.ต.ต. ทองคูณ สมบูรณ์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.พบิูลยรั์กษ์
ร.ต.ต. ปราโมทย์ ทวแีปลง ภ.จว.อดุรธานี สภ.พบิูลยรั์กษ์



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สุรพล บัวชาบาล ภ.จว.อดุรธานี สภ.พบิูลยรั์กษ์
ด.ต. ศุภโชค คันธบุปผา ภ.จว.อดุรธานี สภ.พบิูลยรั์กษ์
ด.ต. ศุภมิตร จนัทร์จ าปา ภ.จว.อดุรธานี สภ.พบิูลยรั์กษ์
ด.ต. สมศักด์ิ แกว้เฮียง ภ.จว.อดุรธานี สภ.พบิูลยรั์กษ์
ด.ต. อร่าม คันธบุปผา ภ.จว.อดุรธานี สภ.พบิูลยรั์กษ์
ด.ต. สุพฒัน์ โคตรสีทา ภ.จว.อดุรธานี สภ.พบิูลยรั์กษ์
ด.ต. ไมตรี บุญประเสริฐ ภ.จว.อดุรธานี สภ.พบิูลยรั์กษ์
ด.ต. วษิณุ กรัยรัตน์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.พบิูลยรั์กษ์
ด.ต. กฤษดา บัวป่า ภ.จว.อดุรธานี สภ.พบิูลยรั์กษ์
ด.ต. สมชัย บัวจาน ภ.จว.อดุรธานี สภ.พบิูลยรั์กษ์
ด.ต. พนิิจ บริกลุ ภ.จว.อดุรธานี สภ.พบิูลยรั์กษ์
ด.ต. ประนพ แกว้มาลุน ภ.จว.อดุรธานี สภ.พบิูลยรั์กษ์
ด.ต. วชิระ พลับแกว้ ภ.จว.อดุรธานี สภ.พบิูลยรั์กษ์
ด.ต. ธติิธวตัร บุญพา ภ.จว.อดุรธานี สภ.พบิูลยรั์กษ์
ด.ต. อดุมศักด์ิ ปัถพี ภ.จว.อดุรธานี สภ.พบิูลยรั์กษ์
ด.ต. ภาคภมูิ สาลีจนัทร์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.พบิูลยรั์กษ์
ด.ต. ชุมพล โคตรชาลี ภ.จว.อดุรธานี สภ.พบิูลยรั์กษ์
ด.ต. ไพรัตน์ ผาบจนัดา ภ.จว.อดุรธานี สภ.พบิูลยรั์กษ์
ส.ต.ต. ชนกนัต์ หมูห่วันา ภ.จว.อดุรธานี สภ.พบิูลยรั์กษ์
ส.ต.ต. มงคล ไชยค าหาญ ภ.จว.อดุรธานี สภ.พบิูลยรั์กษ์
พ.ต.อ. รักษ์พงศ์ รัตนพงศ์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.เพญ็
พ.ต.ท. กานต์ ต้ังวจิติร ภ.จว.อดุรธานี สภ.เพญ็
พ.ต.ท. มานะชัย ศรีบัวออ่น ภ.จว.อดุรธานี สภ.เพญ็
พ.ต.ท. นพดล วเิศษศรี ภ.จว.อดุรธานี สภ.เพญ็
พ.ต.ท. พรชัย ขนุศรี ภ.จว.อดุรธานี สภ.เพญ็
พ.ต.ท. สรพงษ์ งิมสันเทียะ ภ.จว.อดุรธานี สภ.เพญ็
ร.ต.อ. บุญร่วม หนูกลาง ภ.จว.อดุรธานี สภ.เพญ็
ร.ต.อ. บุญจนัทร์ ไชยชาติ ภ.จว.อดุรธานี สภ.เพญ็
ร.ต.อ. สุวชิัย วงษ์ค าด้วง ภ.จว.อดุรธานี สภ.เพญ็
ร.ต.อ. อดุลชัย ขาวข า ภ.จว.อดุรธานี สภ.เพญ็
ร.ต.ท. ประโคม พะหงษา ภ.จว.อดุรธานี สภ.เพญ็
ร.ต.ท. ชวลิต อปุพงษ์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.เพญ็
ร.ต.ท. แดงน้อย นารากรณ์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.เพญ็
ร.ต.ท. ภทัรพล ศรีวงษ์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.เพญ็
ร.ต.ท. อดุร สุขศิริ ภ.จว.อดุรธานี สภ.เพญ็
ร.ต.ท. ธนวฒัน์ ทองวลัิย ภ.จว.อดุรธานี สภ.เพญ็
ร.ต.ท. เจษฎากรณ์ กะพีโ้สม ภ.จว.อดุรธานี สภ.เพญ็
ร.ต.ท. วรีะยทุธ ทิพยล์ม ภ.จว.อดุรธานี สภ.เพญ็
ร.ต.ท. ธนพล สิริโชคปัญญากลุ ภ.จว.อดุรธานี สภ.เพญ็
ร.ต.ท. อนุพงศ์ บุญนาน ภ.จว.อดุรธานี สภ.เพญ็



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ทรงศักด์ิ รอดชมภู ภ.จว.อดุรธานี สภ.เพญ็
ร.ต.ท. สมผล ชมภธูร ภ.จว.อดุรธานี สภ.เพญ็
ร.ต.ท. วชิัยโย โยชน์สุวรรณ ภ.จว.อดุรธานี สภ.เพญ็
ร.ต.ท. สิทธพิล สามปรุ ภ.จว.อดุรธานี สภ.เพญ็
ร.ต.ท. นรสิงห์ บุตรธนู ภ.จว.อดุรธานี สภ.เพญ็
ร.ต.ท. นิพนธ์ ไชยพนัธ์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.เพญ็
ร.ต.ต. ธรีะวฒัน์ มานะศรี ภ.จว.อดุรธานี สภ.เพญ็
ร.ต.ต. สัญญา ไชยค าหาญ ภ.จว.อดุรธานี สภ.เพญ็
ร.ต.ต. โกสุม ศิริธร ภ.จว.อดุรธานี สภ.เพญ็
ร.ต.ต. พงษ์ศักด์ิ โฆสิต ภ.จว.อดุรธานี สภ.เพญ็
ด.ต. ผดุง สินผิว ภ.จว.อดุรธานี สภ.เพญ็
ด.ต. โอสถ มณีโรจน์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.เพญ็
ด.ต. ดนตรี คุยล าเจยีม ภ.จว.อดุรธานี สภ.เพญ็
ด.ต. จกัราวธุ ธาตุวสัิย ภ.จว.อดุรธานี สภ.เพญ็
ด.ต. บุญเลิศ ประเคนคะชา ภ.จว.อดุรธานี สภ.เพญ็
ด.ต. วรพจน์ ขสุุวรรณ ภ.จว.อดุรธานี สภ.เพญ็
ด.ต. ชาติณรงค์ ไพรสณฑ์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.เพญ็
ด.ต. ไพบูลย์ ครุฑราช ภ.จว.อดุรธานี สภ.เพญ็
ด.ต. ไพฑูรย์ อุ่นเสือ ภ.จว.อดุรธานี สภ.เพญ็
ด.ต. อทิธพิล ทองเพญ็ ภ.จว.อดุรธานี สภ.เพญ็
ด.ต. สุปะชัย กติติประจกัษ์โชติ ภ.จว.อดุรธานี สภ.เพญ็
ด.ต. พลพทิักษ์ ส่อนไชย ภ.จว.อดุรธานี สภ.เพญ็
ด.ต. สุริยนัต์ คันเสถยีร ภ.จว.อดุรธานี สภ.เพญ็
ด.ต. สุเนตร จนัทับ ภ.จว.อดุรธานี สภ.เพญ็
ด.ต. อดุลย์ สุวรไตร ภ.จว.อดุรธานี สภ.เพญ็
ด.ต. สท้าน ประทุมรัตน์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.เพญ็
ด.ต. ธวชัชัย นิลหล้า ภ.จว.อดุรธานี สภ.เพญ็
ด.ต. สมบูรณ์ พนิิจมนตรี ภ.จว.อดุรธานี สภ.เพญ็
ด.ต. ผ่อน บุญชุม ภ.จว.อดุรธานี สภ.เพญ็
ด.ต. สิทธพิร แสนนาราษฎร์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.เพญ็
ด.ต. อนันต์ ไชยสอน ภ.จว.อดุรธานี สภ.เพญ็
ด.ต. สมัย เชียงพฤกษ์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.เพญ็
ด.ต. สราวธุ อู่จอหอ ภ.จว.อดุรธานี สภ.เพญ็
ด.ต. พรชัย ชาวกล้า ภ.จว.อดุรธานี สภ.เพญ็
ด.ต. ศุภชัย ยางขนัธ์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.เพญ็
ด.ต. อรุณ สุนทรา ภ.จว.อดุรธานี สภ.เพญ็
ด.ต. ค าแสน สุพนัทะนัน ภ.จว.อดุรธานี สภ.เพญ็
ด.ต. เอกชัย สิทธิ ภ.จว.อดุรธานี สภ.เพญ็
ด.ต. ค ามาย พนัส่ิว ภ.จว.อดุรธานี สภ.เพญ็
ด.ต. ธรีะพงษ์ ธาตุมี ภ.จว.อดุรธานี สภ.เพญ็



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. พรชัย เพญ็สวสัด์ิ ภ.จว.อดุรธานี สภ.เพญ็
ด.ต. ยศพทัธ์ สุขใจ ภ.จว.อดุรธานี สภ.เพญ็
ด.ต. พชิิต บุญแสนแผน ภ.จว.อดุรธานี สภ.เพญ็
ด.ต. สนธยา ผันทะนะแกว้ ภ.จว.อดุรธานี สภ.เพญ็
ด.ต. จกัรา ขนัธชัย ภ.จว.อดุรธานี สภ.เพญ็
ด.ต. วฒันา วาจารัตน์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.เพญ็
ด.ต. บุญมี จนัดา ภ.จว.อดุรธานี สภ.เพญ็
ด.ต. สมฤทธิ์ ศรีสุพรรณ ภ.จว.อดุรธานี สภ.เพญ็
ด.ต. อาคม คณะโท ภ.จว.อดุรธานี สภ.เพญ็
ด.ต. นรเศรษฐ์ จนัทศิลป์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.เพญ็
ด.ต. เชิดจกัร รอดชมภู ภ.จว.อดุรธานี สภ.เพญ็
ด.ต. สมัย ชาวยามกา ภ.จว.อดุรธานี สภ.เพญ็
ด.ต. สมชาย สมศรี ภ.จว.อดุรธานี สภ.เพญ็
ด.ต. อดุร ส่อนชัย ภ.จว.อดุรธานี สภ.เพญ็
ด.ต. สุรพล ค าจ าปา ภ.จว.อดุรธานี สภ.เพญ็
จ.ส.ต. มานะ ชัยนามล ภ.จว.อดุรธานี สภ.เพญ็
จ.ส.ต. ชัยพฤกษ์ ธรุะท า ภ.จว.อดุรธานี สภ.เพญ็
ส.ต.อ. อดิศักด์ิ น้อยตะริ ภ.จว.อดุรธานี สภ.เพญ็
ส.ต.อ. เอกรินทร์ สิทธโิชติ ภ.จว.อดุรธานี สภ.เพญ็
ส.ต.ต. อภชิัย ประสงค์ศิลป์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.เพญ็
จ.ส.ต.หญิง ไฉไล สุวรรณวาปี ภ.จว.อดุรธานี สภ.เพญ็
พ.ต.ท.หญิง ปจารีย์ นรากลู ภ.จว.อดุรธานี สภ.เพญ็
ร.ต.ท.หญิง ยพุนิ วงศ์กอ่ ภ.จว.อดุรธานี สภ.เพญ็
พ.ต.อ. บรรจบ สีหานาวี ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
พ.ต.อ. สม วาโย ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
พ.ต.อ. ธารา จนัทินทรางกรู ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
พ.ต.อ. วรีะพล พาโส ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
พ.ต.อ. พชิญุตม์ พฒุศิริวชัรวชิญ์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
พ.ต.ท. วรีะชัย เสนาลอย ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
พ.ต.ท. หญิง วชัราภรณ์ จนัทร์หล้า ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
พ.ต.ท. อติเมธ พลมุข ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
พ.ต.ต. ศิริชัย กลุวทิิต ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
พ.ต.ต. ฉลาม ภเูมืองขวา ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
พ.ต.ต. นิวตัร กลุศรี ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ร.ต.อ. หญิง อชิรญา เอกบุตร ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ร.ต.อ. อดิศักด์ิ สวสัดิพนัธ์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ร.ต.อ. พรพทิักษ์ ลุนชัยภา ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ร.ต.อ. คมกริช ศรีหร่ิง ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ร.ต.อ. สกล อปุัญญ์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ร.ต.ท. พศุิทธิ์ธรรม ศรีบูจนัดี ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. สมัย ชัยบัวลา ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ร.ต.ท. บัญชา สาระปัญญา ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ร.ต.ท. วรัิตน์ เอี่ยมสาย ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ร.ต.ท. วชัรชัย มลิวลัย์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ร.ต.ท. คงเดช แกว้มหาดไทย ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ร.ต.ท. ธนนท์      ศรีกงพาน ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ร.ต.ท. กฤษฎา           ชานนท์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ร.ต.ท. ววิฒัน์ อปุโคตร ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ร.ต.ท. สมศักด์ิ ค าสูงเนิน ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ร.ต.ท. ศักด์ิชัย สุระดะนัย ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ร.ต.ท. เฉลียว ศรีรักษา ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ร.ต.ท. สากล เจริญไวย์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ร.ต.ท. เวนิช ประเสริฐ ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ร.ต.ท. กมล พมิพา ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ร.ต.ท. บดินทร์ ปัญญาโส ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ร.ต.ท. ทองคูณ บัวระพา ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ร.ต.ท. สมชาย ศรีพยาต ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ร.ต.ท. วชิัย ชยามฤต ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ร.ต.ท. พรชัย สายคง ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ร.ต.ท. กติติชัย สวา่งวงศ์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ร.ต.ท. ปิลันธน์ ศรีสถาน ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ร.ต.ท. สถาพร ภขูะมา ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ร.ต.ท. พเิชษฐ์ ปักเคธาติ ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ร.ต.ท. บรรพต ภริูศรี ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ร.ต.ท. ชนาธปิ ลาสงยาง ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ร.ต.ท. ธนนท์ ศรีกงพาน ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ร.ต.ท. ชัยรัตน์ ประสารพนัธ์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ร.ต.ท. ประเสริฐ สุปัญญา ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ร.ต.ท. คมกริช ไชยววรณ ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ร.ต.ท. ทิฐินันท์ ศรีเชียงหวาง ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ร.ต.ต. สุรพล สุโพธิ์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ร.ต.ต. ณรงค์เดช ผลจนัทน์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ร.ต.ต. ไพฑูรย์ วงศ์ม่าน ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ร.ต.ต. ประมุข ช านาญวงษ์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ร.ต.ต. ประวติั สอนกลุภกัดี ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ร.ต.ต. ทรงกฤษ สงฆก์า ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ร.ต.ต. บุญช่วย เม้าราศรี ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ร.ต.ต. ธนาดุล สารสม ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ร.ต.ต. วชิัย เหล่าลาภะ ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ร.ต.ต. เสถยีร ด าเวยีงค า ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. สายนัต์ เจริญสุข ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ร.ต.ต. ทรงพร นรากรณ์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ร.ต.ต. อมัพร จกัษุทิพย์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ร.ต.ต. ลิขติ อารียรั์กษ์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ร.ต.ต. บุญเลิศ ไทยเอี่ยม ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ร.ต.ต. อาณัฐนนท์ วกิจิการโกศล ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ด.ต. ส าเนียง วงศ์พรหม ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ด.ต. หญิง กฤษณา ศรีพยาต ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ด.ต. หญิง มาริษา ผงผ่าน ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ด.ต. หญิง ลัดดาวรรณ์ ข าผิวพรรณ ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ด.ต. ประสิทธิ์ ปิดตาระโพธิ์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ด.ต. สุพจน์ สมันจติร ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ด.ต. อาทิตย์ สอนฮูม ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ด.ต. วทิวสั เครือชารี ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ด.ต. มนูญ เอกบุตร ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ด.ต. สุทธพิร วลัยศรี ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ด.ต. วฒันพงศ์ แกว้ไชย ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ด.ต. ชุติมา สิงหสั์ตย์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ด.ต. ประสบ ตู้เจริญ ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ด.ต. เทพฤทธิ์ กล่อมวงษ์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ด.ต. ฉตัรมงคล ยศปัญญา ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ด.ต. ปกาสิต มานะงาน ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ด.ต. หญิง กญัญาณัฐ จนัทรบุตร ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ด.ต. สมพร น้อยลา ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ด.ต. ธรีะชัย เพง็ค าศรี ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ด.ต. รุ่งเพชร สุดสนธ์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ด.ต. ชยเดช เดชขนัธ์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ด.ต. ชัยนาท พงษ์ประเทศ ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ด.ต. ธรีะยทุธ พรหมบุตร ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ด.ต. ฐณะวรีะ ผิวบาง ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ด.ต. จตุกานต์ หาญสีนาด ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ด.ต. ศักด์ิชัย ภริูศรี ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ด.ต. พทิยตุม์ ดรครชุม ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ด.ต. พนมพร สุขรมย์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ด.ต. อทุัย กองสุข ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ด.ต. พงศกร ล้ิมทอง ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ด.ต. ปองปรีดา วรรณราม ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ด.ต. ประภาส แรงน้อย ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ด.ต. วรุิจน์ สุขส าราญ ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ด.ต. สมเกยีรติ ทนทาน ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. บุญเลิศ เพือ่นไพร ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ด.ต. กฤษนนท์ สมสิวะกลุ ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ด.ต. สุรชัย คูหาทอง ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ด.ต. มานะ นนทภา ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ด.ต. เศรษฐา ขอนจนัทร์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ด.ต. ธนกร แกว้โยธาทวี ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ด.ต. ประยงค์ นวลศรี ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ด.ต. สมบัติ จนิะราช ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ด.ต. อสิรภาพ ชุมมวล ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ด.ต. วจิติร วชิาโคตร ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ด.ต. ฐาปณพงษ์ คงสิมมา ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ด.ต. เศรษฐพงษ์ ขนัตี ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ด.ต. กฤษตฤณ ราชเทียน ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ด.ต. จรัส เปปะตัง ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ด.ต. ศรุต พชิัยภษูิต ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ด.ต. ภสิูทธิ กลางโยธี ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ด.ต. สุริยา สัมพดัสิน ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ด.ต. ค าผล แนวตัน ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ด.ต. สงกรานต์ เรืองสวสัด์ิ ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ด.ต. อรุณ พฒันชัยวฒัน์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ด.ต. เทวกฤต พายบุุตร ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ด.ต. ไพรวรรณ อปุรโคตร ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ด.ต. ชุบ เหล่าอทุธา ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ด.ต. สันติ จนัทวงษา ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ด.ต. โยธนิ ทองมัน่ ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ด.ต. วนิัย ภริูศรี ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ด.ต. ชัย ปภพโภควนิท์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ด.ต. จริะพงษ์ ค าป้อง ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ด.ต. พลรัช โคตรมุงคุณ ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ด.ต. สมทบ จ าปากลุ ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ด.ต. นิติรัฐ ศรีสุเลิศ ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ด.ต. อทุิศ แกว้จอมพล ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ด.ต. ฉตัรชัย ราชนาวี ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ด.ต. ยทุธชัย ในจติร ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ด.ต. ปฐมพงศ์ พร้อมไธสงค์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ด.ต. พรีะพล โพธิ์พรม ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ด.ต. เทอดศักด์ิ อตุรมาตย์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ด.ต. นภาวฒัน์ พงษ์สมบูรณ์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ด.ต. พบิูลย์ สนสายสิงห์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ด.ต. ธรีพงษ์ เสนียวงศ์ ณ อยธุยา ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. พชิา สิงหเ์สนา ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ด.ต. ภาสกร ศรีพวง ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ด.ต. ธนาพนัธุ์ พมิพก์รุะกนั ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ด.ต. เกษม ภอูอม ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ด.ต. อานนท์ ศรีศักด์ิ ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ด.ต. ลิขติ อปัมาตย์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ด.ต. เด่นชัย ผลทิพย์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ด.ต. สุวรรณชัย เหมบุรุษ ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ด.ต. จนิดา มูลต้น ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ด.ต. พทิักษ์ ค าสุนันท์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ด.ต. ประยรู ศรีกงพาน ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ด.ต. จนัทร์ศรี ขนัวสิิทธิ์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ด.ต. บรรจง แซมโพธิ์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ด.ต. ปิยมิตร งามเหลา ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ด.ต. ไพบูลย์ เพรงมา ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ด.ต. อทุัย พลูสวสัด์ิ ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ด.ต. ศักดา ไชยค าหาญ ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ด.ต. ชุติพนธ์ วลิาวลัยบ์ุปผา ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ด.ต.  กฤษดา โสณโชติ ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ด.ต. ดนัย ขมิน้เครือ ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ด.ต. วรทัศน์ อนิทมาตยากลุ ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ด.ต. คมกฤษณ์ กกกลาง ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ด.ต. พรีะวฒิุ วะโรหะ ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ด.ต. นพดล จนัทนามล ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ด.ต. อณุรุทธ์ ทะศรี ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ด.ต. ชัยยนัต์ มหาโยธี ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ด.ต. รณกจิ เทิดทอง ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ด.ต. ประสพ พมิพดี์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ด.ต. นัทเศรษฐ์ ขนัผนึก ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
จ.ส.ต. วรีะ ทองงาม ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
จ.ส.ต. กนัตภณ ศรีนาค ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
จ.ส.ต. ศิวกร ต้ังมัน่ดี ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
จ.ส.ต. สุชาติ ค าค้อ ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
จ.ส.ต. เจริญ จนัทรรักษ์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
จ.ส.ต. สุทวี ศรีสุวรรณ ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
จ.ส.ต. พนม นาดอน ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
จ.ส.ต. โกศล ปะทีตานัง ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
จ.ส.ต. ธรีพงษ์ มาตยส์าลี ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
จ.ส.ต. ชัชวาลย์ สุธรรมฤทธิ์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ส.ต.อ. หญิง นิตยา เค็งมะโฮง ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.อ. หญิง เบญจมาศ อดุมลาภ ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ส.ต.อ. หญิง วยิะดา วารภาพ ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ส.ต.อ. หญิงศิริญญา โชวป์ัญญา ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ส.ต.อ. รัชนัย อนิทร์สูงเนิน ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ร.ต.อ. สุรบดินท์ วงศ์รินทอง ภ.จว.อดุรธานี สภ.เมืองอดุร
ด.ต. ประสิทธิ์  รัตน์วเิศษ ภ.จว.อดุรธานี สภ.วงัสามหมอ
ด.ต. พรีศักด์ิ   บุญเกดิ ภ.จว.อดุรธานี สภ.วงัสามหมอ
จ.ส.ต. วชิิต   ม่วงศรี ภ.จว.อดุรธานี สภ.วงัสามหมอ
ส.ต.ต. ศิริวฒัน์   กนัยา ภ.จว.อดุรธานี สภ.วงัสามหมอ
จ.ส.ต. ชาติชาย  ประไมยะ ภ.จว.อดุรธานี สภ.วงัสามหมอ
จ.ส.ต.  พงศ์ศักด์ิ อสัสาไพร ภ.จว.อดุรธานี สภ.วงัสามหมอ
จ.ส.ต.  ส าเริง ศรีออ่น ภ.จว.อดุรธานี สภ.วงัสามหมอ
ด.ต.  ทองดี อทุัยศรี ภ.จว.อดุรธานี สภ.วงัสามหมอ
ด.ต.  บุญมี วงศ์แกว้ ภ.จว.อดุรธานี สภ.วงัสามหมอ
ด.ต.  อมัพร ศรีอ ารุง ภ.จว.อดุรธานี สภ.วงัสามหมอ
ด.ต.  วจิติร ภาโนมัย ภ.จว.อดุรธานี สภ.วงัสามหมอ
ด.ต.  ธรีชัย ภพูวก ภ.จว.อดุรธานี สภ.วงัสามหมอ
ด.ต.  จริทีปย์ วเิศษโวหาร ภ.จว.อดุรธานี สภ.วงัสามหมอ
ด.ต.  สันติ มนทชาติ ภ.จว.อดุรธานี สภ.วงัสามหมอ
ด.ต.  ประสงค์ องคะกาศ ภ.จว.อดุรธานี สภ.วงัสามหมอ
ด.ต.  ไพรบูรณ์ สังฆพ์นัธ์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.วงัสามหมอ
ด.ต.   สมชาย กาลวบิูลย์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.วงัสามหมอ
ด.ต.   วชัระ น้อยทรง ภ.จว.อดุรธานี สภ.วงัสามหมอ
ด.ต.   อภวิฒัน์ เกษโสภา ภ.จว.อดุรธานี สภ.วงัสามหมอ
ด.ต.   ปรีชา ส าเริง ภ.จว.อดุรธานี สภ.วงัสามหมอ
ด.ต.   ชนะชัย ทองค า ภ.จว.อดุรธานี สภ.วงัสามหมอ
ด.ต.   วรวธุ หน่อสุวรรณ ภ.จว.อดุรธานี สภ.วงัสามหมอ
ด.ต.   ศักด์ิศิริ ศรีแสง ภ.จว.อดุรธานี สภ.วงัสามหมอ
ด.ต.   ทักษ์สิน สุวรรณเลิศ ภ.จว.อดุรธานี สภ.วงัสามหมอ
ด.ต.   ชินกร วงษ์ภา ภ.จว.อดุรธานี สภ.วงัสามหมอ
ด.ต.   ประวทิย์ ภแูช่มโชติ ภ.จว.อดุรธานี สภ.วงัสามหมอ
ด.ต.   ภวูนัย นาสถติยื ภ.จว.อดุรธานี สภ.วงัสามหมอ
ด.ต.   ปรีดี จนัทร์ออ่น ภ.จว.อดุรธานี สภ.วงัสามหมอ
ด.ต.   ราวี ไพรสนฑ์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.วงัสามหมอ
ด.ต.   วรัชญ์กวนิ เมตตา ภ.จว.อดุรธานี สภ.วงัสามหมอ
ด.ต.   จกัรวาลย์ ยลวงศ์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.วงัสามหมอ
ด.ต.   ชูเกยีรติ กอ้งเวหา ภ.จว.อดุรธานี สภ.วงัสามหมอ
ด.ต.   ทองใส วงศ์จอม ภ.จว.อดุรธานี สภ.วงัสามหมอ
ด.ต.   วรีะพนัธ์ สุราฤทธิ์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.วงัสามหมอ
พ.ต.ต.    พสิษฐ์ สิมสา ภ.จว.อดุรธานี สภ.วงัสามหมอ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ต.       ชวชั อุ่มสัมฤทธิ์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.วงัสามหมอ
พ.ต.ท.   นวกฤต นวการพานิชย์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.วงัสามหมอ
พ.ต.ท.   พเิซษฐ์ บุตรี ภ.จว.อดุรธานี สภ.วงัสามหมอ
พ.ต.ท.     เจริญ ไชโยกลุ ภ.จว.อดุรธานี สภ.วงัสามหมอ
พ.ต.ท.     อสิระ ตาระบัติ ภ.จว.อดุรธานี สภ.วงัสามหมอ
พ.ต.อ.  นิวฒัน์  ดวงจรัส ภ.จว.อดุรธานี สภ.วงัสามหมอ
ร.ต.ต. ฉลอง  อนัทปัญญา ภ.จว.อดุรธานี สภ.วงัสามหมอ
ร.ต.ต. วรีะ  สุวรรณฑา ภ.จว.อดุรธานี สภ.วงัสามหมอ
ร.ต.ต.  ศิริพฒัน์ ไทยใจดี ภ.จว.อดุรธานี สภ.วงัสามหมอ
ร.ต.ต.  บัญชาติ ภศูรีฤทธิ์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.วงัสามหมอ
ร.ต.ต.  ชาย พมิพะวงษ์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.วงัสามหมอ
ร.ต.ต.  บุญชัย วงษ์ชารี ภ.จว.อดุรธานี สภ.วงัสามหมอ
ร.ต.ต.   วสุริยนัต์ ไอน้ าปาด ภ.จว.อดุรธานี สภ.วงัสามหมอ
ร.ต.ต.   สมพร ไชยวาน ภ.จว.อดุรธานี สภ.วงัสามหมอ
ร.ต.ท.  สฤษฏพ์งษ์ ไพศาล ภ.จว.อดุรธานี สภ.วงัสามหมอ
ร.ต.ท.  ธรีวฒัน์ วทิยะรติโชติตระกลู ภ.จว.อดุรธานี สภ.วงัสามหมอ
ร.ต.ท.  ไพรบูรณ์ เทพนา ภ.จว.อดุรธานี สภ.วงัสามหมอ
ร.ต.ท.  ถริวฒัน์  ภชู านิ ภ.จว.อดุรธานี สภ.วงัสามหมอ
ร.ต.ท.  บุญเหลือ ชิณโฮง ภ.จว.อดุรธานี สภ.วงัสามหมอ
ร.ต.ท.  อ านาจ นาทมพล ภ.จว.อดุรธานี สภ.วงัสามหมอ
ร.ต.ท.  ประดิษฐ์ ตู้หม่อง ภ.จว.อดุรธานี สภ.วงัสามหมอ
ร.ต.ท.  สุวฒัน์ พนัธณ์วงศ์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.วงัสามหมอ
ร.ต.ท.  ฉลองชัย ผาอาจ ภ.จว.อดุรธานี สภ.วงัสามหมอ
ร.ต.ท.   นันทวฒิุ สัตรัตน์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.วงัสามหมอ
ร.ต.ท.   สุริยา  อนิทจติร ภ.จว.อดุรธานี สภ.วงัสามหมอ
ร.ต.ท.   อดุมพล โพธนิันท์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.วงัสามหมอ
ร.ต.ท.   ทองพนู อตุรี ภ.จว.อดุรธานี สภ.วงัสามหมอ
ร.ต.ท.   สุพจน์ อทิวฒัน์วงษา ภ.จว.อดุรธานี สภ.วงัสามหมอ
ร.ต.ท.   พชิิต ทันใจ ภ.จว.อดุรธานี สภ.วงัสามหมอ
ร.ต.ท.   สราวธุ ดวงบุญมี ภ.จว.อดุรธานี สภ.วงัสามหมอ
ร.ต.ท.   พทุธ ภมูิประหมัน ภ.จว.อดุรธานี สภ.วงัสามหมอ
ร.ต.ท.    ภริมย์ มุงเคน ภ.จว.อดุรธานี สภ.วงัสามหมอ
ร.ต.ท.     พสักร  ช่างถม ภ.จว.อดุรธานี สภ.วงัสามหมอ
ร.ต.ท.     อนุชา พชิัยช่วง ภ.จว.อดุรธานี สภ.วงัสามหมอ
ร.ต.ท.     ถนัด แกว้อนิทร์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.วงัสามหมอ
ร.ต.ท.     ทนง รักษาภายใน ภ.จว.อดุรธานี สภ.วงัสามหมอ
ร.ต.ท.     สุทิน แกว้คอนไทย ภ.จว.อดุรธานี สภ.วงัสามหมอ
ร.ต.ท.      ยง ศรีพอ ภ.จว.อดุรธานี สภ.วงัสามหมอ
ร.ต.ท.       ด ารง วเิศษโวหาร ภ.จว.อดุรธานี สภ.วงัสามหมอ
ร.ต.ท.       พชิิต ปัญญาแกว้ ภ.จว.อดุรธานี สภ.วงัสามหมอ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.อ. ณรงค์ศักด์ กาสี ภ.จว.อดุรธานี สภ.วงัสามหมอ
ส.ต.ต.   ณัฐภณ หมอผ้ึง ภ.จว.อดุรธานี สภ.วงัสามหมอ
ส.ต.อ. ณรงค์ศักด์ ขดิภเูขยีว ภ.จว.อดุรธานี สภ.วงัสามหมอ
พ.ต.อ. อาลักษณ์ เจริญธนกลุ ภ.จว.อดุรธานี สภ.ศรีธาตุ
พ.ต.ท. วชิระ จ าปาวงศ์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.ศรีธาตุ
พ.ต.ท. เดชา บูรณะคาม ภ.จว.อดุรธานี สภ.ศรีธาตุ
พ.ต.ท. ปริญญา หาพรหม ภ.จว.อดุรธานี สภ.ศรีธาตุ
พ.ต.ท. มนตรี แกว้ปัญญา ภ.จว.อดุรธานี สภ.ศรีธาตุ
ร.ต.อ. โสวทิย์ แสนศาลา ภ.จว.อดุรธานี สภ.ศรีธาตุ
ร.ต.ท. ทองสุข โพธิ์ชัยสาร ภ.จว.อดุรธานี สภ.ศรีธาตุ
ร.ต.ท. สถาพร อ านาจเจริญ ภ.จว.อดุรธานี สภ.ศรีธาตุ
ร.ต.ท. ศิริพงษ์ โพธชิัยยา ภ.จว.อดุรธานี สภ.ศรีธาตุ
ร.ต.ท. ววิรรธน์ จวงทอง ภ.จว.อดุรธานี สภ.ศรีธาตุ
ร.ต.ท. พสุิทธิ์ ภคูรองตา ภ.จว.อดุรธานี สภ.ศรีธาตุ
ร.ต.ท. สุรชาติ จนัทรสมบัติ ภ.จว.อดุรธานี สภ.ศรีธาตุ
ร.ต.ท. เมธาสิทธิ์ ภนูิคม ภ.จว.อดุรธานี สภ.ศรีธาตุ
ร.ต.ท. วเิศษ พลูศิริ ภ.จว.อดุรธานี สภ.ศรีธาตุ
ร.ต.ท. ศุภกร เฉยีบแหลม ภ.จว.อดุรธานี สภ.ศรีธาตุ
ร.ต.ท. ไพศาล แสงวนัดี ภ.จว.อดุรธานี สภ.ศรีธาตุ
ร.ต.ต. สุดใจ ชุ่มจนัทร์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.ศรีธาตุ
ร.ต.ต. สุนันท์ หตัถประนิตย์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.ศรีธาตุ
ร.ต.ต. ชูเกยีรติ ตะกรุดวดั ภ.จว.อดุรธานี สภ.ศรีธาตุ
ด.ต. ค าตัน โคตะมี ภ.จว.อดุรธานี สภ.ศรีธาตุ
ด.ต. วนัชัย ค าถา ภ.จว.อดุรธานี สภ.ศรีธาตุ
ด.ต. ครรชิต หนูทอง ภ.จว.อดุรธานี สภ.ศรีธาตุ
ด.ต. ชัยยา ใจทน ภ.จว.อดุรธานี สภ.ศรีธาตุ
ด.ต. ชุมพร แกว้ศิริ ภ.จว.อดุรธานี สภ.ศรีธาตุ
ด.ต. สิทธเิดช ภชูัน ภ.จว.อดุรธานี สภ.ศรีธาตุ
ด.ต. ประจวบ โสภาค า ภ.จว.อดุรธานี สภ.ศรีธาตุ
ด.ต. อเนก บุญธรรม ภ.จว.อดุรธานี สภ.ศรีธาตุ
ด.ต. ประยงค์ ศรีพรมมา ภ.จว.อดุรธานี สภ.ศรีธาตุ
ด.ต. มงคล วงัไฉล ภ.จว.อดุรธานี สภ.ศรีธาตุ
ด.ต. พงษ์ศักด์ิ พวงพรรณทอง ภ.จว.อดุรธานี สภ.ศรีธาตุ
ด.ต. รัคนโชติ เสนเทพ ภ.จว.อดุรธานี สภ.ศรีธาตุ
ด.ต. สมาน จติต์ผล ภ.จว.อดุรธานี สภ.ศรีธาตุ
ด.ต. พนมกร โพระกุ ภ.จว.อดุรธานี สภ.ศรีธาตุ
ด.ต. ศุภชัย กลางบุญเรือง ภ.จว.อดุรธานี สภ.ศรีธาตุ
ด.ต. ชวนิ โสภณิ ภ.จว.อดุรธานี สภ.ศรีธาตุ
ด.ต. สมชาย ยศสงคราม ภ.จว.อดุรธานี สภ.ศรีธาตุ
ด.ต. เกยีรติศักด์ิ บุราโส ภ.จว.อดุรธานี สภ.ศรีธาตุ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. วนิัย ศรีเสาวงศ์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.ศรีธาตุ
ด.ต. เกยีรติไกร ฤทธิ์รังษีโสภณ ภ.จว.อดุรธานี สภ.ศรีธาตุ
ด.ต. เกษม นาสมใจ ภ.จว.อดุรธานี สภ.ศรีธาตุ
ด.ต. ทรงพล จนัทร์โท ภ.จว.อดุรธานี สภ.ศรีธาตุ
ด.ต. ทิพยช์าติ โสระศรี ภ.จว.อดุรธานี สภ.ศรีธาตุ
ด.ต. บังคม ค าควร ภ.จว.อดุรธานี สภ.ศรีธาตุ
ด.ต. เสริมศักด์ิ ธนาฤกษ์มงคล ภ.จว.อดุรธานี สภ.ศรีธาตุ
ด.ต. ไกรสร ศรีลุนช่าง ภ.จว.อดุรธานี สภ.ศรีธาตุ
ด.ต. แสงอรุณ หอมอม้ ภ.จว.อดุรธานี สภ.ศรีธาตุ
ด.ต. สุรชาญ สายทอง ภ.จว.อดุรธานี สภ.ศรีธาตุ
ด.ต. สิทธเิชษฐ์ ใสสะอาด ภ.จว.อดุรธานี สภ.ศรีธาตุ
ด.ต. อมัรินทร์ วรรณพราหมณ์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.ศรีธาตุ
ด.ต. วนัชัย ค ายอ่ย ภ.จว.อดุรธานี สภ.ศรีธาตุ
ด.ต. สุรจติร ชัยรงค์ศรี ภ.จว.อดุรธานี สภ.ศรีธาตุ
ด.ต. อลงกต วบิูลยก์ลุ ภ.จว.อดุรธานี สภ.ศรีธาตุ
ด.ต. อนุวตั ทิพยโ์ชติ ภ.จว.อดุรธานี สภ.ศรีธาตุ
ด.ต. พงษ์สิทธิ์ จนัทร์สีดา ภ.จว.อดุรธานี สภ.ศรีธาตุ
ด.ต. ชรินทร์ จนัทร์แกว้ ภ.จว.อดุรธานี สภ.ศรีธาตุ
ด.ต. เอกพนัธ์ ยามา ภ.จว.อดุรธานี สภ.ศรีธาตุ
ด.ต. มงคล ศรีทอง ภ.จว.อดุรธานี สภ.ศรีธาตุ
ด.ต. ธนพล ภคู า ภ.จว.อดุรธานี สภ.ศรีธาตุ
ด.ต. ศักด์ิสิทธิ์ โพธิ์นา ภ.จว.อดุรธานี สภ.ศรีธาตุ
ด.ต. อรัุตน์ คันธราช ภ.จว.อดุรธานี สภ.ศรีธาตุ
ด.ต. เกษมศักด์ิ เหลาลาภะ ภ.จว.อดุรธานี สภ.ศรีธาตุ
ด.ต. ประดิพทัธ์ นาคเสน ภ.จว.อดุรธานี สภ.ศรีธาตุ
ด.ต. จกัวรรด์ิ รอบรู้ ภ.จว.อดุรธานี สภ.ศรีธาตุ
ด.ต. วนิัย โยธาวงศ์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.ศรีธาตุ
ด.ต. พชิิต โสภากลุ ภ.จว.อดุรธานี สภ.ศรีธาตุ
ด.ต. มนูญ เหม็ค าภา ภ.จว.อดุรธานี สภ.ศรีธาตุ
ด.ต. ประสพสุข เมืองศรีมาตย์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.ศรีธาตุ
จ.ส.ต. สมบูรณ์ โสภาค า ภ.จว.อดุรธานี สภ.ศรีธาตุ
จ.ส.ต. ประสาร พนมใหญ่ ภ.จว.อดุรธานี สภ.ศรีธาตุ
จ.ส.ต. สุระชัย สมศิริ ภ.จว.อดุรธานี สภ.ศรีธาตุ
พ.ต.อ. ทศพร จเินราวตั ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองววัซอ
พ.ต.ท. นนทจติ บุดดีค า ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองววัซอ
พ.ต.ท. กรีติกร กลัดกนัแสง ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองววัซอ
พ.ต.ท. เพยีรรัตน์ สมยนื ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองววัซอ
พ.ต.ท. สิทธพิงษ์ ปัญจนะ ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองววัซอ
ร.ต.ท. อดุร ยศพล ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองววัซอ
ร.ต.ท. ภวูนัย ใจเกง่ ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองววัซอ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ชัยญา เขื่อนแกว้ ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองววัซอ
ร.ต.ท. ชวนสันติ จนัทคัต ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองววัซอ
ร.ต.ท. เสง่ียม ศรีนัครินทร์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองววัซอ
ร.ต.ท. วรีเชษฐ์ จนัทร์แซม ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองววัซอ
ร.ต.ท. สมศักด์ิ อตุทอง ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองววัซอ
ร.ต.ท. นิพนธ์ ฉลองชาติ ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองววัซอ
ร.ต.ท. ปราบ ศรีสังข์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองววัซอ
ร.ต.ท. ณรงค์ ผิวออ่น ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองววัซอ
ร.ต.ท. สมหมาย ภมูีค า ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองววัซอ
ร.ต.ท. พงษ์ศักด์ิ ผาจวง ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองววัซอ
ร.ต.ท. สวาท เจริญรมย์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองววัซอ
ร.ต.ท. สุเทพ ลุนละวงษ์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองววัซอ
ร.ต.ท. สุวพชิญ์ ชาวบ้านตาด ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองววัซอ
ร.ต.ท. ประยทุธ์ ภแูสงศรี ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองววัซอ
ร.ต.ท. กติติพงษ์ ศิริศรีทวน ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองววัซอ
ร.ต.ท. มงคล ศรีบุตรชิน ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองววัซอ
ร.ต.ท. ชุมพล พมิพศ์รี ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองววัซอ
ร.ต.ท. เฉดิชัย เฉดิรัศมี ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองววัซอ
ร.ต.ท. ธรีศักด์ิ นามสง่า ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองววัซอ
ร.ต.ท. พนม แสนทอง ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองววัซอ
ร.ต.ต. อดิศักด์ิ อคัฮาด ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองววัซอ
ร.ต.ต. ชูพงษ์ ชินเฮียง ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองววัซอ
ร.ต.ต. สิทธพิงษ์ อนับุรี ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองววัซอ
ร.ต.ต. สุวทิย์ ล าพทุธา ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองววัซอ
ด.ต. ศานติวติั ด ารงสัจจศิ์ริ ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองววัซอ
ด.ต. วรีชาติ สรรพอาษา ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองววัซอ
ด.ต. ไพรัตน์ พนัธมุย ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองววัซอ
ด.ต. สุพรรณ์ พกิากนั ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองววัซอ
ด.ต. ประกาศิต ชั้นงาม ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองววัซอ
ด.ต. คมสันต์ ตะบุตร ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองววัซอ
ด.ต. สมเดช โลหติดี ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองววัซอ
ด.ต. ศุภชัย ไชยมิง่ ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองววัซอ
ด.ต. สุระชัย พมิพโ์คตร ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองววัซอ
ด.ต. รัฐมนูญ โพธิ์ยา ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองววัซอ
ด.ต. ปรีชา สีดาบุตร ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองววัซอ
ด.ต. สัญญา แกว้หล้า ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองววัซอ
ด.ต. ศักดา ประเทศสิงห์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองววัซอ
ด.ต. บุญเลิศ ปิน่ค า ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองววัซอ
ด.ต. ทองใส หบีแกว้ ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองววัซอ
ด.ต. อภรัิกษ์ เบ้าทองหล่อ ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองววัซอ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. เจษฎา พรหมพมิพก์ลุ ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองววัซอ
ด.ต. บุญมี หมอยา ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองววัซอ
ด.ต. สุพี ทองอนิทร์ลา ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองววัซอ
ด.ต. ประหยดั เพช็รนาวา ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองววัซอ
ด.ต. ค ามุข สิงหค์ราม ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองววัซอ
ด.ต. สุริยนัต์ ภวภตูานนท์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองววัซอ
ด.ต. ธรีะเชษฐ์ รุจริะวทิยา ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองววัซอ
ด.ต. คงฤทธิ์ บุตรดี ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองววัซอ
ด.ต. ชาญชัย ฝ้ายสีงาม ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองววัซอ
ด.ต. สหรัฐ เนินทราย ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองววัซอ
ด.ต. ภานุพงศ์ เทีย่งจติร์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองววัซอ
จ.ส.ต. ปภาวชิญ์ พกิลุศรี ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองววัซอ
จ.ส.ต. ประจกัษ์ โมระสาก ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองววัซอ
จ.ส.ต. สมคิด ทาราช ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองววัซอ
ส.ต.อ. ไชยวฒัน์ เคนค าภา ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองววัซอ
ด.ต.หญิง ณฐมน แสงนภากาศ ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองววัซอ
พ.ต.ท.
หญิง

จนัทร์ศมน นาสมพนัธุ์
ภ.จว.อดุรธานี

สภ.หนองววัซอ

ร.ต.ท.หญิง นันทยา พรมโคตร ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองววัซอ
พ.ต.อ. วเิชียร สุนทรพนิิจ ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองแสง
พ.ต.ท. นาวี ศรีหาสมบัติ ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองแสง
พ.ต.ท. คุณาวฒิุ สมบัตินันท์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองแสง
พ.ต.ท. กิ่ง แสงจ าปา ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองแสง
พ.ต.ท. วชัรา พาโส ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองแสง
พ.ต.ต. สมศักด์ิ สุทธรัตน์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองแสง
ร.ต.อ. คุณธรรม สุริยะเดช ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองแสง
ร.ต.ท. เจริญฤทธิ์ มีหนิกอง ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองแสง
ร.ต.ท. พชิิต พลโต ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองแสง
ร.ต.ท. ปรีชา รามโคตร ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองแสง
ร.ต.ท. สมพร ยอดเสน่ห์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองแสง
ร.ต.ท. ทองไสย ทุลลี ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองแสง
ร.ต.ท. สุรวชิัย พาดี ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองแสง
ร.ต.ต. นิคม ศรีสถาน ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองแสง
ร.ต.ต. วฒันา ปัดถาวะโร ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองแสง
ร.ต.ต. อภชิาต โสภณรัตน์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองแสง
ร.ต.ต. คามิน ศรีล าดวน ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองแสง
ด.ต. สกลุชัย ภแูขง่หมอก ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองแสง
ด.ต. นนทเศรษฐ หมืน่ณะรินทร์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองแสง
ด.ต. มนตรี สุริยะจนัทร์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองแสง
ด.ต. ประพาส เหง้าพรหมมินทร์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองแสง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สุวทิย์ เจริญศิริ ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองแสง
ด.ต. สุบิน สุนนท์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองแสง
ด.ต. นาวา คนแรง ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองแสง
ด.ต. พงษ์สวสัด์ิ โยคะวฒัน์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองแสง
ด.ต. สมพร ตาประดับ ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองแสง
ด.ต. สุชาติ ปะโกสันตัง ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองแสง
ด.ต. สมพงษ์ เยน็อารมณ์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองแสง
ด.ต. สมนึก เทศประสิทธิ์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองแสง
ด.ต. คมสัน แสนสีระ ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองแสง
ด.ต. ธวชัชัย กนัหาวาปี ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองแสง
ด.ต. จรินทร์ โสภณรัตน์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองแสง
ด.ต. กนัตภณ จนัทรเสนา ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองแสง
ด.ต. รุ่ง ทัณฑรักษ์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองแสง
ด.ต. ณฐวร บุนรสิงห์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองแสง
ด.ต. ณัฐพงษ์ ศรีไสว ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองแสง
ด.ต. พทิักษ์ ไชยจ านงค์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองแสง
ด.ต. วจิติร ปรีชาฎก ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองแสง
ด.ต. ถวลัย์ บูรพนัธ์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองแสง
ด.ต. มนตรี สารพนัธ์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองแสง
ด.ต. สุชาติ ปะโกสันตัง ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองแสง
ด.ต. ค าหล้า ดวงดี ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองแสง
ด.ต. พงศักด์ิ ชุ่มอภยั ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองแสง
ด.ต. อทุัย เสนาวงษ์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองแสง
ส.ต.ต. อทิธพิล มาลิกลุ ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองแสง
พ.ต.อ. อารีย ์              สินธรุา ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองหาน
พ.ต.อ. ชวนชัย          ชนะบัว ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองหาน
พ.ต.ท. สรายทุธ         ฉ่ าผิว ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองหาน
พ.ต.ท. รัฐพล            เพญ็สงคราม ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองหาน
พ.ต.ท. เจริญศักด์ิ       อบุลพทิักษ์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองหาน
พ.ต.ท. สุรศักด์ิ          อกัษรกลาง ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองหาน
พ.ต.ท. ศรีนวล  ศรีสวสัด์ิ ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองหาน
พ.ต.ท. กอ่เกยีรติ        ชื่นชม ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองหาน
พ.ต.ท. ทวชั               นิยมสุข ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองหาน
พ.ต.ต. ภตูะวนั           มูลเมือง ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองหาน
ร.ต.ท. สินสมุทร     แกว้จลุลา ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองหาน
ร.ต.ท. ประภาส      ไกยรัตน์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองหาน
ร.ต.ท. อาวธุ             โภคสวสัด์ิ ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองหาน
ร.ต.ท. อ านาจ            อนิทรวงศ์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองหาน
ร.ต.ท. วลัลพ              ทิง้แสน ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองหาน
ร.ต.ท. ประกาศ ดงแสนสุข ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองหาน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ขนัติ                พาสัญจร ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองหาน
ร.ต.ท. เรืองฤทธิ์ บุญเทีย่ง ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองหาน
ร.ต.ท. พลังกร            ศิรินิกร ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองหาน
ร.ต.ท. วนิัย                 ผิวผ่อง ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองหาน
ร.ต.ท. จงกล               บัวแกว้ ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองหาน
ร.ต.ท. ชลวตัร      ภริมยไ์กรภกัด์ิ ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองหาน
ร.ต.ท. เต็มศักด์ิ         ศริวไิล ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองหาน
ร.ต.ท. ทนงศักด์ิ       แสนศรีระ ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองหาน
ร.ต.ท. ศุภกฤติ วาโย ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองหาน
ร.ต.ท. รัฐธร์ี ภพูาดนา ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองหาน
ร.ต.ต. นพรัตน์ อาลัย ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองหาน
ร.ต.ต. ประพาส นามมนตรี ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองหาน
ร.ต.ต. สุริยา พลูศรี ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองหาน
ร.ต.ต. สมัย ปัจชะ ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองหาน
ร.ต.ต. สุวชิัย ไพศาลพนัธ์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองหาน
ร.ต.ต. สมศักด์ิ ธงอาษา ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองหาน
ร.ต.ต. รัฐธนินท์ รฐาธนัยวรินทร ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองหาน
ร.ต.ต. วนัชัย ธรรมดี ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองหาน
ร.ต.ต. วเิชียร เกณฑ์เมือง ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองหาน
ด.ต. ไพฑูรย์ สาคร ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองหาน
ด.ต. ดุษดี โภคสวสัด์ิ ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองหาน
ด.ต. รุ่งศักด์ิ แสงอว่ม ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองหาน
ด.ต. บุญส่ง แดนแกว้มูล ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองหาน
ด.ต. วนัชัย ศรีสร้อยพร้าว ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองหาน
ด.ต. สราวธุ อนิทรประเสริฐ ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองหาน
ด.ต. อทิธพิร รัตนโกเมศ ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองหาน
ด.ต. สุนทร ปัตตาวะตัง ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองหาน
ด.ต. วรีะพนัธ์ มานะงาน ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองหาน
ด.ต. วรีะพงษ์ จนัทรเสนา ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองหาน
ด.ต. ประหยดั สิทธสิวนจกิ ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองหาน
ด.ต. พศิิษ สาคร ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองหาน
ด.ต. ทองอนิทร์ ค าไสย ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองหาน
ด.ต. วสัินต์ สุวรรณจนัลา ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองหาน
ด.ต. ชาญวทิย์ โคตรวงษ์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองหาน
ด.ต. สถติย์ จนัทร์โฮง ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองหาน
ด.ต. วพิสั ผิวด า ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองหาน
ด.ต. ทักษิณ สวา่งดี ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองหาน
ด.ต. กล้าณรงค์ กาญบุตร ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองหาน
ด.ต. พฒันะ นรินทร์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองหาน
ด.ต. ไพโรจน์ ทาทาด ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองหาน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สมศักด์ิ ค ารังสี ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองหาน
ด.ต. น าพล มีค า ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองหาน
ด.ต. วสุ สุขโต ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองหาน
ด.ต. พชิิต ศรีสุวรรณ ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองหาน
ด.ต. พรพทิักษ์ ศิริโสม ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองหาน
ด.ต. ฉตัรชัย ราชนาวี ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองหาน
ด.ต. สุเมฆ เลิศศรีเพชร ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองหาน
ด.ต. กติติศักด์ิ ไชยค าหาญ ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองหาน
ด.ต. นิรันดร์ ดงสิงห์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองหาน
ด.ต. ธนกฤษต์ ทิพยโ์ชติ ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองหาน
ด.ต. ประชัน ไชยเสนา ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองหาน
ด.ต. เทอดพงศ์ พาภกัดี ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองหาน
ด.ต. คงคมกฤช โนนทอง ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองหาน
ด.ต. เชิดชัย เชื้อมณฑา ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองหาน
ด.ต. สมบัติ แสงวชิัย ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองหาน
ด.ต. เชาวลิต ค าระหงษ์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองหาน
ด.ต. ประยงค์ ภตูาเพดิ ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองหาน
ด.ต. สมชาย แกน่วงษ์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองหาน
ด.ต. เชษฐา บัวจาน ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองหาน
ด.ต. ประณต สมภาร ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองหาน
จ.ส.ต. ประมุข พฤฒิจริะวงศ์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองหาน
จ.ส.ต. กริช ชุมแวงวาปี ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองหาน
จ.ส.ต. บุญเกดิ อุ่นสงคราม ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองหาน
จ.ส.ต. มณเฑียร หนองสุธรรม ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองหาน
ส.ต.อ. ภาดา ค าจนัทร์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองหาน
ส.ต.ต. ธราธร สัมพนัธ์ ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองหาน
ส.ต.ต. ศราวธุ ดวงภกัดี ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองหาน
ส.ต.ต. รณชัย โคตรบุตร ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองหาน
ส.ต.อ.หญิง มยรีุ แสงวชิัย ภ.จว.อดุรธานี สภ.หนองหาน
พ.ต.ท. วนิทุ ฝังใจ ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.หนองกงุศรี
ร.ต.ท. ประวฒิุ ปาลสาร บก.อก.ภ.4 ฝอ.2 บก.อก.ภ.4
พ.ต.ท. สุธรัีตน์ วรรณค า บก.อก.ภ.4 ฝอ.2 บก.อก.ภ.4
พล.ต.ท. ธนิตศักด์ิ ธรีะสวสัด์ิ บช.ภ.๕ ผบช.ภ.๕
พล.ต.ต. ติณภทัร ภมุรินทร์ บช.ภ.5 บก.อก.ภ.๕
พ.ต.อ. พษิณุ อณุหเสรี บก.ภ.จว.เชียงใหม่ รอง ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่
พ.ต.อ. สิทธชิัย ธนันไชย บก.อก.ภ.๕ บก.อก.ภ.๕
พ.ต.อ. ธนภทัร บุญตันบุตร บก.อก.ภ.๕ บก.อก.ภ.๕
พ.ต.ท. ปกรณ์ ผาทอง บก.สส.ภ.๕ บก.สส.ภ.๕
พ.ต.ต. พงษ์เอก จนัทร์ตา บก.สส.ภ.๕ บก.สส.ภ.๕
พ.ต.ท. มณฑล แกว้สมบุญ ศฝร.ภ.5 ศฝร.ภ.5



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ต. เจริญ ธรรมธาดากลุ ภ.จว.เชียงใหม่ สวป.สภ.สันก าแพง จว.เชียงใหม่
ร.ต.อ. เฉลิมพล ซ่ือสัตย์ ภ.จว.เชียงราย รอง สว.สส.กก.สส.ภ.จว.เชียงราย
ร.ต.อ. อษัฏาวธุ ขวญัเมือง บก.สส.น.๖ รอง สว. สส.บก.น.6
ร.ต.ท.หญิง สุทธพิรรณ จามูล บก.อก.ภ.๕ รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.5
ร.ต.ท. บัณฑูลย์ รัตนคีรี บก.สส.ภ.๕ รอง สวป.กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
จ.ส.ต. สมชาย ใจผูก บก.สส.ภ.๕ ผบ.หมู ่กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ร.ต.ต. พพิฒัน์ สุขจนัทร์ ภ.จว.เชียงใหม่ รอง สว. (จร.) สภ.สารภ ีจว.เชียงใหม่
ด.ต. สุบิน วรรณชัย ภ.จว.เชียงใหม่ ผบ.หมู ่(คผศ.) สภ.เมืองเชียงใหม่
ด.ต. ปรีชา มะลิกา บก.ทท.เชียงใหม่ ผบ.หมู ่บก.ทท.
ด.ต.หญิง ณิชชาอร หล่อทอง ภ.จว.เชียงใหม่ ผบ.หมู ่ป. สภ.สารภ ีจว.เชียงใหม่
ส.ต.อ.หญิง ชฏาภรณ์ ทาระจนี บก.อก.ภ.๕ ผบ.หมู ่ฝอ.1 บก.อก.ภ.5
ส.ต.อ.หญิง วรัชญา พรมมาริยะ ภ.จว.น่าน ผบ.หมู ่ป. สภ.เฉลิมพระเกยีรติ จว.น่าน
ส.ต.ต. ศักด์ิกมล รัตนประทุม ภ.จว.ล าพนู ผบ.หมู ่ป. สภ.แม่ทา จว.ล าพนู
ส.ต.ต. เจษฏา วชิาเรือง ภ.จว.แม่ฮ่องสอน ผบ.หมู ่ป. สภ.ขนุยวม จว.มส.
พล.ต.ต. พงษ์สักก์ เชื้อสมบูรณ์ บช.ภ.๕ รอง ผบช.ภ.5
พ.ต.ต. เร๊าะมัน หะมิแร บช.ภ.5 นว.ผบช.ภ.๕
พล.ต.ต. ทรงธรรม อลัภาชน์ บช.ภ.๕ รอง ผบช.ภ.5
พ.ต.อ. วชัรา รักษ์คิด บก.อก.ภ.5 ฝอ.1 บก.อก.ภ.๕
พ.ต.ท. กฤษดา พงษ์สุวรรณ บก.อก.ภ.๕ ฝอ.1 บก.อก.ภ.๕
พ.ต.ท. กติติชัย อนิเต้า บก.อก.ภ.๕ ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๕
ร.ต.ท. กติติภณ ลอยพระดวง บก.อก.ภ.๕ ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๕
จ.ส.ต. บุญยู กวรัีตนขจร บก.อก.ภ.๕ ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๕
ร.ต.ท.หญิง สุธดิา มูลสุรินทร์ บก.อก.ภ.๕ ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๕
ร.ต.ท.หญิง ประภากร ปัญญา บก.อก.ภ.๕ ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๕
ร.ต.ท.หญิง ปรัศมน แกว้ช่วย บก.อก.ภ.๕ ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๕
ด.ต. ทินกร กสุุมภร์าชกจิเจริญ บก.อก.ภ.๕ ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๕
ด.ต. ธนภทัร สุทธปิัญญา บก.อก.ภ.๕ ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๕
จ.ส.ต. อรรถพล ไชยวร บก.อก.ภ.๕ ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๕
พ.ต.อ. ฐาปนพงศ์ ชัยรังษี บก.อก.ภ.๕ ฝอ.2
พ.ต.ท. กฤษณะ พลนาค บก.อก.ภ.๕ ฝอ.2
พ.ต.ท. ชาญวทิย์ สุริยาทิพยเ์นตร บก.อก.ภ.๕ ฝอ.2
พ.ต.ท.
หญิง

นภสัวรรณ ศรีภา บก.อก.ภ.๕ ฝอ.2

พ.ต.ท.
หญิง

นันทธรรมรัตน์ สังประกลุ บก.อก.ภ.๕ ฝอ.2

ร.ต.ท. ธรีวฒัน์ ชัยเดช บก.อก.ภ.๕ ฝอ.2
ร.ต.ท. รัศมี มีชัย บก.อก.ภ.๕ ฝอ.2
ร.ต.ท. พสัินต์ นันทชัย บก.อก.ภ.๕ ฝอ.2
ร.ต.ท.หญิง ยลรดี สุกใส บก.อก.ภ.๕ ฝอ.2
ร.ต.ต.หญิง อมัพร มงคลพนัธ์ บก.อก.ภ.๕ ฝอ.2



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ณัฐวชัต์ ขดัค า บก.อก.ภ.๕ ฝอ.2
ด.ต.หญิง ดวงพร ทะกนัเอง บก.อก.ภ.๕ ฝอ.2
พ.ต.อ. กมล สายโอโห้ บก.อก.ภ.๕ ฝอ.๓
พ.ต.ท. ฐิติพล อรุณสกลุ บก.อก.ภ.๕ ฝอ.๓
พ.ต.ท.
หญิง

ตระการกลุ ละครวงษ์ บก.อก.ภ.๕ ฝอ.๓

พ.ต.ต. เดชา วบิูลกจิ บก.อก.ภ.๕ ฝอ.๓
ร.ต.ท. บุญชุม ไชยชนะ บก.อก.ภ.๕ ฝอ.๓
ร.ต.ท.หญิง ชบาพร สิงหท์อง บก.อก.ภ.๕ ฝอ.๓
ร.ต.ท. เกยีรติพงศ์ ทันวนั บก.อก.ภ.๕ ฝอ.๓
ร.ต.ท.หญิง สิรพรรณ มาโนชญ์นิมมาน บก.อก.ภ.๕ ฝอ.๓
ร.ต.ท. เสวตร แกว้กนัทา บก.อก.ภ.๕ ฝอ.๓
ร.ต.ท. วเิชียร ดอนชาไพร บก.อก.ภ.๕ ฝอ.๓
ร.ต.ท. นัฐวฒิุ พรหมเสน บก.อก.ภ.๕ ฝอ.๓
ร.ต.ท. ปิยะพงษ์ ชัยน า บก.อก.ภ.๕ ฝอ.๓
ร.ต.ท. ดนัย เตจะ๊ใหม่ บก.อก.ภ.๕ ฝอ.๓
ร.ต.ท.หญิง พชัราภรณ์ ผาจนัทร์ยอ บก.อก.ภ.๕ ฝอ.๓
ด.ต. ถนอม มาดี บก.อก.ภ.๕ ฝอ.๓
จ.ส.ต.หญิง ภริูสรา ขจรไชยเดช บก.อก.ภ.๕ ฝอ.๓
ส.ต.อ. อดิเรก ภมิุข บก.อก.ภ.๕ ฝอ.๓
ส.ต.อ.หญิง ณภทัร เชียงจนัทร์ บก.อก.ภ.๕ ฝอ.๓
ส.ต.อ.หญิง วารุณี บัวลาแกว้ บก.อก.ภ.๕ ฝอ.๓
ส.ต.อ.หญิง สุจติรา สะอาดคต ช่วยราชการ ฝอ.๓ สภ.ประตูเมือง
ส.ต.อ. ยทุธพงษ์ ตันประเสริฐ ช่วยราชการ ฝอ.๓ สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ส.ต.อ. ณัฐวทิย์ อฐัวงศ์ ช่วยราชการ ฝอ.๓ สภ.ปางมะผ้า
ส.ต.อ. ทศพร สุภาค า ช่วยราชการ ฝอ.๓ สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ส.ต.อ. ภวูดล ปันธนนท์ ช่วยราชการ ฝอ.๓ สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
พ.ต.อ. ธนภทัร  บุญตันบุตร บก.อก.ภ.๕ ฝอ.๔ บก.ฯ
พ.ต.ท. ปริญญา  นุชแจง้บง บก.อก.ภ.๕ ฝอ.๔ บก.ฯ
พ.ต.ท.หญิง ธนิษฐา  น้อยภู่ บก.อก.ภ.๕ ฝอ.๔ บก.ฯ
พ.ต.ท. วนิัย  กนัธยิะ บก.อก.ภ.๕ ฝอ.๔ บก.ฯ
พ.ต.ท. สมศักด์ิ  วงษ์ไชยแยม้ บก.อก.ภ.๕ ฝอ.๔ บก.ฯ
ร.ต.ท. อมรินทร์  ชัยเนตร บก.อก.ภ.๕ ฝอ.๔ บก.ฯ
ร.ต.ท.หญิง เสาวลักษณ์ วฒิุนนท์ชัย บก.อก.ภ.๕ ฝอ.๔ บก.ฯ
ร.ต.ท. ทิวา  วยีะศรี บก.อก.ภ.๕ ฝอ.๔ บก.ฯ
ร.ต.ท. สิงหท์อง  สะอาด บก.อก.ภ.๕ ฝอ.๔ บก.ฯ
ร.ต.ท.หญิง สิริกานต์ ขนัทอง บก.อก.ภ.๕ ฝอ.๔ บก.ฯ
ร.ต.ท. อภรัิกษ์  ไทยธวชั บก.อก.ภ.๕ ฝอ.๔ บก.ฯ
ร.ต.ท. ศักดา  ยานุกลุ บก.อก.ภ.๕ ฝอ.๔ บก.ฯ
ร.ต.ท. สุเทศ เป็นแผ่น บก.อก.ภ.๕ ฝอ.๔ บก.ฯ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ชลิต  หมืน่ประเสริฐดี บก.อก.ภ.๕ ฝอ.๔ บก.ฯ
ร.ต.ท. นพรัตน์ นากาศ บก.อก.ภ.๕ ฝอ.๔ บก.อก.ภ.๕
ด.ต. เกตุกติติ มหาพรหม บก.อก.ภ.๕ ฝอ.๔ บก.ฯ
ด.ต. สิทธชิัย ขา้มส่ี บก.อก.ภ.๕ ฝอ.๔ บก.ฯ
ด.ต. ทักษิณ แกน่แกว้ บก.อก.ภ.๕ ฝอ.๔ บก.ฯ
ด.ต. โยคิน ไทยวงษ์ บก.อก.ภ.๕ ฝอ.๔ บก.ฯ
ส.ต.อ.หญิง พกิลุทอง  จรสืบ บก.อก.ภ.๕ ฝอ.๔ บก.ฯ
ส.ต.อ. ธรีพฒัน์  ไชยศรี บก.อก.ภ.๕ ฝอ.๔ บก.ฯ
ร.ต.ท. ณัฐพงษ์  จนิะการ สภ. ไชยปราการ ปฏบิัติราชการ ฝอ.4 บก.อก.ภ.5
ร.ต.ท. เด่น  สารค า ภ.จว.แม่ฮ่องสอน ปฏบิัติราชการ ฝอ.4 บก.อก.ภ.5
ด.ต. สันตวนิ   จนัทร์แสน กก.ปพ.ภ.๕ ปฏบิัติราชการ ฝอ.4 บก.อก.ภ.5
พ.ต.ท.หญิง นิสา สีชมพู บก.อก.ภ.๕ ฝอ.๕
ร.ต.ท. ดวงฤทธิ์ หมืน่ประจ า บก.อก.ภ.๕ ฝอ.๕
ร.ต.ท. ดิเรก พทิาค า บก.อก.ภ.๕ ฝอ.๕
ร.ต.ท. บุญณรงค์ เผ่าไทย บก.อก.ภ.๕ ฝอ.๕
ร.ต.ท. วชิัย ท าความชอบ บก.อก.ภ.๕ ฝอ.๕
ร.ต.ท. ชะนะ ไชยรัตน์ บก.อก.ภ.๕ ฝอ.๕
ร.ต.ท. นพดล กา๋ใจ บก.อก.ภ.๕ ฝอ.๕
ร.ต.ท. บุญนพ กองงาม บก.อก.ภ.๕ ฝอ.๕
ร.ต.ท. เดชณรงค์ พพิฒัน์ บก.อก.ภ.๕ ฝอ.๕
ร.ต.ต.หญิง กานต์รวี เยน็ตระกลู บก.อก.ภ.๕ ฝอ.๕
ร.ต.อ.หญิง กรรณิการ์ พรหมกนัธา บก.อก.ภ.๕ ฝอ.๕
ร.ต.ท.หญิง เมทิณี คัมภร์ี บก.อก.ภ.๕ ฝอ.๕
ด.ต.หญิง นันทิพร อนิเมืองแกว้ บก.อก.ภ.๕ ฝอ.๕
ด.ต. มานพ เรืองศิลป์ บก.อก.ภ.๕ ฝอ.๕
ร.ต.อ. ณัฐวฒัน์ วฒิุศักด์ิสกลุ บก.อก.ภ.๕ ฝอ.๕
พ.ต.อ. สิทธชิัย ไกรแสง บก.อก.ภ.๕ ฝอ.6 บก.อก.ภ.5
พ.ต.ท.หญิง ฐานิต บุญตระกลูพนูทวี บก.อก.ภ.๕ ฝอ.6 บก.อก.ภ.5
พ.ต.ท.หญิง จริยา ศรีภา บก.อก.ภ.๕ ฝอ.6 บก.อก.ภ.5
วา่ที ่พ.ต.ต. ประกอบ มีมาก บก.อก.ภ.๕ ฝอ.6 บก.อก.ภ.5
พ.ต.ท. ธนายทุธ สิงหเ์ทศดี บก.อก.ภ.๕ ฝอ.6 บก.อก.ภ.5
พ.ต.ท. สุพจน์ ค าราพศิ บก.อก.ภ.๕ ฝอ.6 บก.อก.ภ.5
ร.ต.อ. มาโนช โนราช บก.อก.ภ.๕ ฝอ.6 บก.อก.ภ.5
ร.ต.ท. ภาณุวฒัน์ โพธิ์ศรี บก.อก.ภ.๕ ฝอ.6 บก.อก.ภ.5
ร.ต.ท.หญิง กลัยา วงศ์ตา บก.อก.ภ.๕ ฝอ.6 บก.อก.ภ.5
ร.ต.ท.หญิง จฬุาลักษณ์ โยธาราษฎร์ บก.อก.ภ.๕ ฝอ.6 บก.อก.ภ.5
ร.ต.ท. อศิรา งามเปีย่ม บก.อก.ภ.๕ ฝอ.6 บก.อก.ภ.5
ร.ต.ท.หญิง จนัจริา ไชยวงค์ บก.อก.ภ.๕ ฝอ.6 บก.อก.ภ.5
ร.ต.ท.หญิง รุจริาลัย อนิต๊ะรัตน์ บก.อก.ภ.๕ ฝอ.6 บก.อก.ภ.5
ด.ต. อภเิดช แกว้มูล บก.อก.ภ.๕ ฝอ.6 บก.อก.ภ.5



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สุรพล ขาวอิ่น บก.อก.ภ.๕ ฝอ.6 บก.อก.ภ.5
ส.ต.อ. กติิพงษ์ วงศ์ไชย บก.อก.ภ.๕ ฝอ.6 บก.อก.ภ.5
พ.ต.ท. สมเกยีรติ สุรินทร์ บก.อก.ภ.๕ ฝอ.7. บก.อก.ภ.5
พ.ต.ท. กฤษดา จนัทร์ศรี บก.อก.ภ.๕ ฝอ.7. บก.อก.ภ.5
พ.ต.ท. บุญส่ง สวา่งวงศ์ บก.อก.ภ.๕ ฝอ.7. บก.อก.ภ.5
พ.ต.ท. ณัฐ รัตโนภาส บก.อก.ภ.๕ ฝอ.7. บก.อก.ภ.5
 ร.ต.อ. ไตรภพ ปัญญาเจริญ บก.อก.ภ.๕ ฝอ.7. บก.อก.ภ.5
ร.ต.ท. สมนึก เชื้อเมืองพาน บก.อก.ภ.๕ ฝอ.7. บก.อก.ภ.5
ร.ต.ท. ศราวธุ ศิริเขตต์ บก.อก.ภ.๕ ฝอ.7. บก.อก.ภ.5
ร.ต.ท. วรีะชาติ สุริยา บก.อก.ภ.๕ ฝอ.7. บก.อก.ภ.5
ร.ต.ท. ขวญัชัย เรือนสอน บก.อก.ภ.๕ ฝอ.7. บก.อก.ภ.5
ร.ต.ท. นิพนธ์ เขม็เอก บก.อก.ภ.๕ ฝอ.7. บก.อก.ภ.5
ร.ต.ท. สุรชัย สวนแกว้ บก.อก.ภ.๕ ฝอ.7. บก.อก.ภ.5
ร.ต.ท. ชูชาติ อนิทร์แกว้ บก.อก.ภ.๕ ฝอ.7. บก.อก.ภ.5
ร.ต.ท. วฒิุชัย ชัยยะ บก.อก.ภ.๕ ฝอ.7. บก.อก.ภ.5
ร.ต.ท. ชานุวรรธน์ อนิทมา บก.อก.ภ.๕ ฝอ.7. บก.อก.ภ.5
ร.ต.ท. โกศล รันตพงศ์ บก.อก.ภ.๕ ฝอ.7. บก.อก.ภ.5
ร.ต.ต. พนัธศั์กด์ิ พนัธวงค์ บก.อก.ภ.๕ ฝอ.7. บก.อก.ภ.5
ด.ต. พชรพล ใจค า บก.อก.ภ.๕ ฝอ.7. บก.อก.ภ.5
ด.ต. สมบูรณ์ ปันทะวงค์ บก.อก.ภ.๕ ฝอ.7. บก.อก.ภ.5
ด.ต. ดิลก ศรีสุข บก.อก.ภ.๕ ฝอ.7. บก.อก.ภ.5
ด.ต. มังกร มูลธิ บก.อก.ภ.๕ ฝอ.7. บก.อก.ภ.5
ด.ต.หญิง องัคนี วงค์ตะวนั บก.อก.ภ.๕ ฝอ.7. บก.อก.ภ.5
ด.ต.หญิง ศรีสุรางค์ จ ารูญวรกลู บก.อก.ภ.๕ ฝอ.7. บก.อก.ภ.5
ด.ต. ศักด์ิดา อาขาล บก.อก.ภ.๕ ฝอ.7. บก.อก.ภ.5
พ.ต.อ. อดุลย์ ศรีจนัทร์ต๊ะ บก.อก.ภ.๕ ฝอ.๘
พ.ต.ต. อคัรเดช อนิชัย บก.อก.ภ.๕ ฝอ.๘
ร.ต.ท.หญิง สุพชิฌาย์ ปาละ บก.อก.ภ.๕ ฝอ.๘
ร.ต.ท. จอมวงค์ นพเดชกรณ์พงศ์ บก.อก.ภ.๕ ฝอ.๘
ร.ต.ท. ธวชัชัย ไกลถิ่น บก.อก.ภ.๕ ฝอ.๘
ร.ต.ท. เชาวลิต กนัธมิา บก.อก.ภ.๕ ฝอ.๘
พ.ต.อ. วโิรจน์ เกษาพร บก.อก.ภ.๕ ฝอ.๙ บก.อก.ภ.๕
พ.ต.ท. เพิม่ศักด์ิ สุทธพิงษ์ บก.อก.ภ.๕ ฝอ.๙ บก.อก.ภ.๕
พ.ต.ท. อดุม กนัทาแจม่ บก.อก.ภ.๕ ฝอ.๙ บก.อก.ภ.๕
พ.ต.ต. สุพศิลย์ แสงมีอานุภาพ บก.อก.ภ.๕ ฝอ.๙ บก.อก.ภ.๕
ร.ต.ท. อติคุณ จนัภริมณ์ บก.อก.ภ.๕ ฝอ.๙ บก.อก.ภ.๕
ร.ต.ท. พรพงศ์ ค าสายใย บก.อก.ภ.๕ ฝอ.๙ บก.อก.ภ.๕
ร.ต.ท. อโนชา พวัสุวรรณ์ บก.อก.ภ.๕ ฝอ.๙ บก.อก.ภ.๕
ร.ต.ท. ธรีะศักด์ิ เป็งค า บก.อก.ภ.๕ ฝอ.๙ บก.อก.ภ.๕
ร.ต.ท. ดุลยวชิญ์ ปริยะ บก.อก.ภ.๕ ฝอ.๙ บก.อก.ภ.๕



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. เรวติั บุญตันหล้า บก.อก.ภ.๕ ฝอ.๙ บก.อก.ภ.๕
ส.ต.อ.หญิง ลภสัรดา วงัซ้าย บก.อก.ภ.๕ ฝอ.๙ บก.อก.ภ.๕
ส.ต.อ.หญิง วนัวสิา โปธติา บก.อก.ภ.๕ ฝอ.๙ บก.อก.ภ.๕
ส.ต.อ. มาลินี ค าโมโน บก.อก.ภ.๕ ฝอ.๙ บก.อก.ภ.๕
ส.ต.อ. อลัปรียา สุปินตา บก.อก.ภ.๕ ฝอ.๙ บก.อก.ภ.๕
ส.ต.อ.หญิง ชุติกาญจน์ ปัญญา บก.อก.ภ.๕ ฝอ.๙ บก.อก.ภ.๕
ด.ต. ชัยวฒัน์ ริยะวารี บก.อก.ภ.๕ ช่วยราชการ ฝอ.๙ บก.อก.ภ.๕
ด.ต. สมชาย สุรินทร์ต๊ะ บก.อก.ภ.๕ ช่วยราชการ ฝอ.๙ บก.อก.ภ.๕
พล.ต.ต. ประจวบ วงศ์สุข บก.สส.ภ.5 บก.สส.ภ.5
พ.ต.อ. ชินวชิ ชัยธนพฒัน์ บก.สส.ภ.5 บก.สส.ภ.5
พ.ต.อ. ธรรมนูญ ประยนืยง บก.สส.ภ.5 บก.สส.ภ.5
พ.ต.อ. วรีชน บุญทวี บก.สส.ภ.5 บก.สส.ภ.5
พ.ต.อ. สุวฒัน์ แกว้ดวงโต บก.สส.ภ.5 บก.สส.ภ.5
จ.ส.ต. ศรัณย์ ไพรบูลย์ บก.สส.ภ.5 บก.สส.ภ.5
จ.ส.ต.หญิง เรวษิร สมภาร บก.สส.ภ.5 บก.สส.ภ.5
พ.ต.อ. อคัรภณ วริศเจริญ บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
พ.ต.ท. ดนุพนัธุ์ ขวา้งไชย บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
พ.ต.ท. พพิฒัน์ นาระเดช บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
พ.ต.ท. ศุภฤกษ์ ยอดค า บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
พ.ต.ต. สุรชัย ท่างาม บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ร.ต.อ. ธนรรถ บุญมากาศ บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ร.ต.อ. นรวชิญ์ กนัทะ บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ร.ต.อ. ยทุธนา ใจการ บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ร.ต.อ. อาคม แดงสนัน่ บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ร.ต.ท. กติติพงษ์ ศรีโท บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ร.ต.ท. โดม จนัทนนท์ บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ร.ต.ท. ถนัด ฐิติอาถาเสถยีร บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ร.ต.ท. ทรงพร ใจค า บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ร.ต.ท. ทรงพล ลือชา บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ร.ต.ท. ทักษะ ปาระมีมิง่ บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ร.ต.ท. ธนภมูิ โพธิ์คง บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ร.ต.ท. นรินทร์ ตรีสุคนธรัตน์ บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ร.ต.ท. นิกร ขนัไชย บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ร.ต.ท. บรรเทา บริบูรณ์ บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ร.ต.ท. บัณฑูลย์ รัตนคีรี บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ร.ต.ท. ประทิน ปิมปา บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ร.ต.ท. ประพนัธ์ ธาวงศ์ บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ร.ต.ท. ประสาน ช านาญการ บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ร.ต.ท. ประสิทธิ์ บุตรชา บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ร.ต.ท. ปรีดา ดวงดี บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ผจญ บัวหอม บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ร.ต.ท. เพชรเรือน จนัต๊ะตึง บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ร.ต.ท. ไพรศัณย์ บูรณะพมิพ์ บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ร.ต.ท. รณรงค์ อภวิงค์งาม บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ร.ต.ท. วราวฒิุ มาฆะถกึ บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ร.ต.ท. สวาท ตุงคบุรี บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ร.ต.ท. สุนทร ดีมงคล บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ร.ต.ท. สุนิตย์ ทิพยวงค์ บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ร.ต.ท. สุพรรณ เค้ามูล บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ร.ต.ท. สุริยา ค าตา บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ร.ต.ท. โสภณ เกดิทีสุ่ด บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ร.ต.ท. โสภณ หล้าดวงดี บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ร.ต.ท. อคัรเดช วงค์ฉายา บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ร.ต.ต. เกษม เดชะกลู บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ร.ต.ต. เกษม เดชะกลู บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ร.ต.ต. คณพศ เขื่อนคุ้ม บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ร.ต.ต. จรินทร์ หมืน่โฮ้ง บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ร.ต.ต. จ ารัส วฒิุ บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ร.ต.ต. ชุมพล กาวเีปิบ๊ บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ร.ต.ต. เติม ไชยเลิศ บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ร.ต.ต. ธะวชั เลิศบัวบาน บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ร.ต.ต. นเรศ กมลเวชช์ บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ร.ต.ต. นิคม บุญช่วย บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ร.ต.ต. นิยม อรมณี บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ร.ต.ต. นิเวศน์ ฆอ้งเลิศ บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ร.ต.ต. บุญร่วม ดีมุงคุณวตัร บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ร.ต.ต. บุญรัตน์ แกว้จนัทร์ บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ร.ต.ต. ปกรณ์ กนัใหม่ บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ร.ต.ต. ปกาศิต ไชยศิริ บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ร.ต.ต. ประพล สิทธโิม่ง บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ร.ต.ต. ประยรู ใจบุญ บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ร.ต.ต. ภวตั กล่ินนาคสกลุ บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ร.ต.ต. รัชชานนท์ ศรีโชค บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ร.ต.ต. วเิชียร ท าบุญ บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ร.ต.ต. สมบัติ ใจค า บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ร.ต.ต. สะอาด ไชยวงศ์ บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ร.ต.ต. สาคร ปินตาค า บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ร.ต.ต. สุนทร ปิยภาณีกลุ บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ร.ต.ต. สุประวณ์ี ศรีอทุิศ บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ร.ต.ต. อนาวลิ นันตา บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. อภชิาติ ปรมหนิ บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ร.ต.ต. อาคม ไทยเดิม บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ร.ต.ต. อ านน ทิพยป์ระจา บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ร.ต.ต. อดุม เชื้อพลู บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ด.ต. คณิตนพ การดี บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ด.ต. คมกริช สุดวรรค์ บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ด.ต. จรัส ธรรมเสนา บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ด.ต. จรีะศักด์ิ นาวะระ บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ด.ต. จรีะศักด์ิ พศิร บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ด.ต. เจตน์ เตียวตระกลู บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ด.ต. เฉลิมชาติ ไชยสุวรัตน์ บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ด.ต. ชัยคริต ชินรัตนตรัย บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ด.ต. ชาติฉกรรจ์ ถาแดง บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ด.ต. ฐิติวฒัน์ วงัลึก บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ด.ต. ณรงค์ธร อตุมะ บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ด.ต. ณรงค์ศักด์ิ สุขรัตน์ บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ด.ต. ณัฐพงศ์ ดวงใย บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ด.ต. ด ารงค์เดช แสงอรุณ บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ด.ต. ทนงศักด์ิ ทิพยแ์สง บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ด.ต. ธงศักด์ิ นิธสิารัตถกลุ บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ด.ต. ธนกลุ บุญเทียม บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ด.ต. ธนภทัร วรรณกลึง บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ด.ต. ธวฒัน์ จ าปาเทศ บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ด.ต. นครินทร์ โยสิทธิ์ บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ด.ต. นิธฤิทธิ์ ผดุงกล่ิน บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ด.ต. ปกรณ์ ประพนัธก์ลุรัตน์ บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ด.ต. ปฏภิาณ ศรีธิ บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ด.ต. ประยรู ปันชะนะ บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ด.ต. ปริญญา จนิดามงคล บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ด.ต. ปัดกวี กาญจนธรีา บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ด.ต. พชิิต กนัต๊ะ บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ด.ต. ภลัลภ ชมพงูาม บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ด.ต. ภานุพนัธ์ ชมภศูรี บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ด.ต. มนัส กล่ินชู บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ด.ต. มานิตย์ วชิัยโย บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ด.ต. วสันต์ ทะนันชัย บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ด.ต. วสันต์ ศรีสวา่ง บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ด.ต. วสุพล มัง่มูล บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ด.ต. วทิวติั ใจตา บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ด.ต. วษิณุ ราชอุ่น บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. วรีพนัธ์ ประวงค์ บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ด.ต. ศรุต ศรีกนัทา บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ด.ต. ศฤงคาร มุง่หมาย บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ด.ต. ศักด์ิดา อาขาล บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ด.ต. สถาพร ยะค า บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ด.ต. สมยศ ปัญญามาก บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ด.ต. สรวศิิษฎ์ พยหุพรรค์ บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ด.ต. สันตวนิ จนัทร์แสน บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ด.ต. สุเทพ จนัทร์ต๊ะเครือ บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ด.ต. สุพจน์ ไชยบุญเรือง บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ด.ต. สุมิตร แกว้ทิพย์ บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ด.ต. สุรศักด์ิ ฟองจนัทร์ บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ด.ต. สุริยนั ศรีชนะ บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ด.ต. สุริยนั สารีบุตร บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ด.ต. เสกสรรค์ สุรินทร์ บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ด.ต. อดุลย์ ขติัยศ บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ด.ต. อนัน วงศ์ศิริ บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ด.ต. อนุรักษ์ อนิทขติั บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ด.ต. อมรินทร์ สิงหท์อง บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ด.ต. อรรถพล ลังกา บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ด.ต. อศัวนิ จติอารี บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ด.ต. อาณัติ กนัจนิะ บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ด.ต. อนิทร เป็งโต บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ด.ต. อดุมเดช จนัพรมมินทร์ บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ด.ต. อทุัย กนัธา บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ด.ต. อบุลรัตน์ เตชะลือ บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ด.ต. เอกไทย นภานิวติักลุ บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ด.ต. เอกวทิย์ ขดัผาบ บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ด.ต.หญิง นิตยา วรรณกลึง บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ด.ต.หญิง ประไพ พวงสายใจ บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ด.ต.หญิง พรทนา ศิริวาท บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ด.ต.หญิง เพชรพชัรภรณ์ วสุิทธิ์ศักดา บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ด.ต.หญิง ลาวณัย์ สิงหค์ง บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
จ.ส.ต. เกยีรติศักด์ิ ลาวชิัย บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
จ.ส.ต. จรีาวฒัน์ ดวงแกว้ บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
จ.ส.ต. ชัชวาล ทะนุก้ า บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
จ.ส.ต. ณัทกร กนัจนิะ บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
จ.ส.ต. วรกฤต ไชยวงศ์ บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
จ.ส.ต. วรวฒิุ เนตรสุวรรณ บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
จ.ส.ต. วฑูิรย์ ไชยแกว้ บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.อ. ชฎลิ ถนอมชาติ บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ส.ต.อ. ธราเทพ โพทวี บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ส.ต.อ. ธทีัต เชียงแรง บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ส.ต.อ. ธรีะวฒัน์ นันทะพงษ์ บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ส.ต.อ. นิกร อนิกองงาม บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ส.ต.อ. ประกาศิต หงส์หนิ บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ส.ต.อ. ประเสริฐ เขตกนั บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ส.ต.อ. ปริญญา เดชปัญญา บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ส.ต.อ. พรมกนก พมิพลิา บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ส.ต.อ. พสิษฐ์ สิทธแิกว้ บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ส.ต.อ. พสิษฐ์ สิทธแิกว้ บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ส.ต.อ. รณชัย ค าน้อย บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ส.ต.อ. วชัระ อะกะเรือน บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ส.ต.อ. วรุิฬชัย แสนต๊ิบ บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ส.ต.อ. วฒิุชัย ทะวงัตัน บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ส.ต.อ. สุรศักด์ิ สมแกว้ บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ส.ต.อ. อภชิา จงเจริญนานา บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ส.ต.อ. อภชิาติ กาวชิัย บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ส.ต.อ. อภสิิทธิ์ พรมกรรณ์ บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ส.ต.อ. เอกรัตน์ รินค า บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ส.ต.ต. กฤษฎา ธาวงค์ บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ส.ต.ต. กฤษฎาพงษ์ สารเทพ บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ส.ต.ต. กติติพงษ์ ธวิงศ์ บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ส.ต.ต. กรีติ ทิทัศน์ บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ส.ต.ต. จกัรกฤต ประยรูวงศ์ บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ส.ต.ต. จรีายทุธ ค าคง บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ส.ต.ต. โชคชัย จนัต๊ะยอด บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ส.ต.ต. ณัฎฐชัย วงศ์สุนทร บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ส.ต.ต. ณัฐพล ล าทา บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ส.ต.ต. ทฤษฎี ตระกลูสันติไมตรี บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ส.ต.ต. ธนพตั ภทัรศิริพร บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ส.ต.ต. นรากร อทุยานุกลุ บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ส.ต.ต. พงษ์ศิริ เลิศพฤกษ์ บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ส.ต.ต. พทิักษ์ ค านนท์คอม บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ส.ต.ต. พทิักษ์พงษ์ ใจมา บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ส.ต.ต. ไพบูลย์ นามแกว้ บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ส.ต.ต. ภาคภมูิ สุวรรณกลุ บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ส.ต.ต. ภาณุเดช ดวงใจ บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ส.ต.ต. ภาณุวฒัน์ วงค์ใส บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ส.ต.ต. วทิวสั ซองเงิน บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.ต. สุชัย เสริมตระกลู บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ส.ต.ต. สุพรรณ อรุณจนัทร์ฉาย บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ส.ต.ต. สุริยศักด์ิ ขนัทราษฎร์ บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ดต. วกิรม ปีบ้านใหม่ บก.สส.ภ.5 กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
พ.ต.อ. จติร์พสุิทธิ์ อิ่มสงวน บก.สส.ภ.5 กก.วเิคราะหข์า่วฯ 
พ.ต.ท. พเิชษฐ์ รุ่งรักษา บก.สส.ภ.5 กก.วเิคราะหข์า่วฯ 
พ.ต.ท. สมชัย จอมดวง บก.สส.ภ.5 กก.วเิคราะหข์า่วฯ 
พ.ต.ท. สวสัด์ิ วงค์ชัย บก.สส.ภ.5 กก.วเิคราะหข์า่วฯ 
พ.ต.ท. สุทัศน์  ขนัจนัทร์ บก.สส.ภ.5 กก.วเิคราะหข์า่วฯ 
ร.ต.อ. ธนาท อนิทุง่ บก.สส.ภ.5 กก.วเิคราะหข์า่วฯ 
ร.ต.อ. ภควนัต์    ขนัติพทิักษ์กลุ บก.สส.ภ.5 กก.วเิคราะหข์า่วฯ 
ร.ต.อ. สวาท ค าลุน บก.สส.ภ.5 กก.วเิคราะหข์า่วฯ 
ร.ต.ท. กร        สุขสวสัด์ิ บก.สส.ภ.5 กก.วเิคราะหข์า่วฯ 
ร.ต.ท. จกัริน สิงหไ์ผ่ บก.สส.ภ.5 กก.วเิคราะหข์า่วฯ 
ร.ต.ท. ณพชร เกศะรักษ์ บก.สส.ภ.5 กก.วเิคราะหข์า่วฯ 
ร.ต.ท. ทนงศักด์ิ สุริยงค์ บก.สส.ภ.5 กก.วเิคราะหข์า่วฯ 
ร.ต.ท. สหรัฐ มีช านาย บก.สส.ภ.5 กก.วเิคราะหข์า่วฯ 
ร.ต.ท. เสถยีร เรืองฤทธิ์ บก.สส.ภ.5 กก.วเิคราะหข์า่วฯ 
ร.ต.ต. จรัญ มหาวรรณ บก.สส.ภ.5 กก.วเิคราะหข์า่วฯ 
ร.ต.ต. เสรี สติมัน่ บก.สส.ภ.5 กก.วเิคราะหข์า่วฯ 
ด.ต. จรีภทัร ปินตานา บก.สส.ภ.5 กก.วเิคราะหข์า่วฯ 
ด.ต. ชาญวทิย์ กญัเทพ บก.สส.ภ.5 กก.วเิคราะหข์า่วฯ 
ด.ต. เชาวริช      โต๊ะพงศ์อนันต์ บก.สส.ภ.5 กก.วเิคราะหข์า่วฯ 
ด.ต. ณฤทธิ์       ธรุะ บก.สส.ภ.5 กก.วเิคราะหข์า่วฯ 
ด.ต. ทวนทอง   ชายแกว้ บก.สส.ภ.5 กก.วเิคราะหข์า่วฯ 
ด.ต. ทศพร       เสมอใจ บก.สส.ภ.5 กก.วเิคราะหข์า่วฯ 
ด.ต. ธราวธุ วงค์ธดิา บก.สส.ภ.5 กก.วเิคราะหข์า่วฯ 
ด.ต. ธวชั มูลน า บก.สส.ภ.5 กก.วเิคราะหข์า่วฯ 
ด.ต. ปฎพิทัธ ์     กาวชิา บก.สส.ภ.5 กก.วเิคราะหข์า่วฯ 
ด.ต. พรหมมินทร์  แสนสุข บก.สส.ภ.5 กก.วเิคราะหข์า่วฯ 
ด.ต. พเิชษฐ ดวงเกดิ บก.สส.ภ.5 กก.วเิคราะหข์า่วฯ 
ด.ต. พรีภาส      ชาญฤทธิ์ บก.สส.ภ.5 กก.วเิคราะหข์า่วฯ 
ด.ต. พรีะ          เพช็ร์วรี บก.สส.ภ.5 กก.วเิคราะหข์า่วฯ 
ด.ต. ศุภชัย รัตนปานต์ บก.สส.ภ.5 กก.วเิคราะหข์า่วฯ 
ด.ต. สุพศิ            บุญมาเทพ บก.สส.ภ.5 กก.วเิคราะหข์า่วฯ 
ด.ต. อภชิาติ ประสพโชคชัย บก.สส.ภ.5 กก.วเิคราะหข์า่วฯ 
ด.ต. อ านวย ประสงค์ทรัพย์ บก.สส.ภ.5 กก.วเิคราะหข์า่วฯ 
พ.ต.อ. ธวชัชัย พงษ์ววิฒันชัย บก.สส.ภ.5 กก.สส.1 บก.สส.ภ.5
พ.ต.ท. นริช สอนดิษฐ บก.สส.ภ.5 กก.สส.1 บก.สส.ภ.5
พ.ต.ท. ปริญญา ชัยเววา บก.สส.ภ.5 กก.สส.1 บก.สส.ภ.5



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ต. ทนันชัย พอพนิ บก.สส.ภ.5 กก.สส.1 บก.สส.ภ.5
พ.ต.ต. ธวชัวงศ์ ชูกจิคุณ บก.สส.ภ.5 กก.สส.1 บก.สส.ภ.5
พ.ต.ต. เส้นชัย ฟูเ่จริญ บก.สส.ภ.5 กก.สส.1 บก.สส.ภ.5
ร.ต.อ. ธนัตถ์ นันศิริ บก.สส.ภ.5 กก.สส.1 บก.สส.ภ.5
ร.ต.อ. ฤทธชิัย บรรเลงสุวรรณ บก.สส.ภ.5 กก.สส.1 บก.สส.ภ.5
ร.ต.ท. กรชลิต มาตยาบุญ บก.สส.ภ.5 กก.สส.1 บก.สส.ภ.5
ร.ต.ท. คมสัน พรหมประเสริฐ บก.สส.ภ.5 กก.สส.1 บก.สส.ภ.5
ร.ต.ท. ชุมพล พณิไชย บก.สส.ภ.5 กก.สส.1 บก.สส.ภ.5
ร.ต.ท. ฐาปนัชไชย ใจบาล บก.สส.ภ.5 กก.สส.1 บก.สส.ภ.5
ร.ต.ท. นิติศักด์ิ กาบมาลา บก.สส.ภ.5 กก.สส.1 บก.สส.ภ.5
ร.ต.ท. ปรีชา ค านนท์ บก.สส.ภ.5 กก.สส.1 บก.สส.ภ.5
ร.ต.ท. มานพ วงค์คม บก.สส.ภ.5 กก.สส.1 บก.สส.ภ.5
ร.ต.ท. อรรณพ อนิเหมย บก.สส.ภ.5 กก.สส.1 บก.สส.ภ.5
ร.ต.ท. อาพร เจริญเกตุ บก.สส.ภ.5 กก.สส.1 บก.สส.ภ.5
ร.ต.ท. อณุรุฑ เรืองศรี บก.สส.ภ.5 กก.สส.1 บก.สส.ภ.5
ร.ต.ท. เอกชัย ตุมะแกว้ บก.สส.ภ.5 กก.สส.1 บก.สส.ภ.5
ร.ต.ต. มนตรี ใจแจม่ บก.สส.ภ.5 กก.สส.1 บก.สส.ภ.5
ร.ต.ต. สันติ ไชยวงค์ บก.สส.ภ.5 กก.สส.1 บก.สส.ภ.5
ร.ต.ต. โสรัจ จงสมจติต์ บก.สส.ภ.5 กก.สส.1 บก.สส.ภ.5
ด.ต. กนัธกฤตย์ วรพกัตร์ บก.สส.ภ.5 กก.สส.1 บก.สส.ภ.5
ด.ต. จรัล ดวงสมร บก.สส.ภ.5 กก.สส.1 บก.สส.ภ.5
ด.ต. ชาญชัย อปุะทะ บก.สส.ภ.5 กก.สส.1 บก.สส.ภ.5
ด.ต. ณัฐวฒิุ สุริยา บก.สส.ภ.5 กก.สส.1 บก.สส.ภ.5
ด.ต. ถวลิ ศิริวงศ์ บก.สส.ภ.5 กก.สส.1 บก.สส.ภ.5
ด.ต. บิลชัย เตชะทน บก.สส.ภ.5 กก.สส.1 บก.สส.ภ.5
ด.ต. ประจวบ ศรีสงัด บก.สส.ภ.5 กก.สส.1 บก.สส.ภ.5
ด.ต. ประสิทธิ์ วฒิุนนท์ชัย บก.สส.ภ.5 กก.สส.1 บก.สส.ภ.5
ด.ต. ประหยดั ศรีใหม บก.สส.ภ.5 กก.สส.1 บก.สส.ภ.5
ด.ต. พรลิขติ ฉลาดธญัญกจิ บก.สส.ภ.5 กก.สส.1 บก.สส.ภ.5
ด.ต. ไพบูลย์ ชาญฤทธิ์ บก.สส.ภ.5 กก.สส.1 บก.สส.ภ.5
ด.ต. วชรวรรษ ค าราช บก.สส.ภ.5 กก.สส.1 บก.สส.ภ.5
ด.ต. วเิชียร ทานุโวหาร บก.สส.ภ.5 กก.สส.1 บก.สส.ภ.5
ด.ต. วรีะวฒิุ พรมมาลา บก.สส.ภ.5 กก.สส.1 บก.สส.ภ.5
ด.ต. สมพงษ์ สุขเจริญ บก.สส.ภ.5 กก.สส.1 บก.สส.ภ.5
ด.ต. สมหมาย ชัยน าบิน บก.สส.ภ.5 กก.สส.1 บก.สส.ภ.5
ด.ต. สันต์ภพ เจริญพนัธ์ บก.สส.ภ.5 กก.สส.1 บก.สส.ภ.5
ด.ต. สุพจน์ สิทธตัิน บก.สส.ภ.5 กก.สส.1 บก.สส.ภ.5
ด.ต. อดิศักด์ิ กจิรักษ์ บก.สส.ภ.5 กก.สส.1 บก.สส.ภ.5
ด.ต. อนันต์ เทพฟองค า บก.สส.ภ.5 กก.สส.1 บก.สส.ภ.5
จ.ส.ต. พษิณุ ตะเวที บก.สส.ภ.5 กก.สส.1 บก.สส.ภ.5



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง จ.ส.ต. รัฐศรัณย์ พานิชกจิเจริญ บก.สส.ภ.5 กก.สส.1 บก.สส.ภ.5
ส.ต.อ. เกรียงไกร ค าวงศ์ บก.สส.ภ.5 กก.สส.1 บก.สส.ภ.5
ส.ต.อ. จตุนนท์ บรรณสาร บก.สส.ภ.5 กก.สส.1 บก.สส.ภ.5
ส.ต.อ. เพิม่ยศ เรือนตุ้ย บก.สส.ภ.5 กก.สส.1 บก.สส.ภ.5
พ.ต.อ. สันติ  กองสมัคร บก.สส.ภ.5 กก.สส.2 บก.สส.ภ5
พ.ต.ท. นพฤทธิ์ กนัทา บก.สส.ภ.5 กก.สส.2 บก.สส.ภ5
พ.ต.ท. นฤทธิ์ เกดิดี บก.สส.ภ.5 กก.สส.2 บก.สส.ภ5
พ.ต.ท. มานพ คนหลัก บก.สส.ภ.5 กก.สส.2 บก.สส.ภ5
พ.ต.ต. ชยกร มามุง่ปณิธาน บก.สส.ภ.5 กก.สส.2 บก.สส.ภ5
ร.ต.อ. กติิพงษ์ อนิต๊ะไชยวงศ์ บก.สส.ภ.5 กก.สส.2 บก.สส.ภ5
ร.ต.อ. ณัฐวฒิุ  น้อยสอน บก.สส.ภ.5 กก.สส.2 บก.สส.ภ5
ร.ต.อ. พยม เขยีวงาม บก.สส.ภ.5 กก.สส.2 บก.สส.ภ5
ร.ต.อ. อนันต์ ค าชมภู บก.สส.ภ.5 กก.สส.2 บก.สส.ภ5
ร.ต.ท. เกษม จนัทร์อนิทร์ บก.สส.ภ.5 กก.สส.2 บก.สส.ภ5
ร.ต.ท. จกัรภพ ค าหอม บก.สส.ภ.5 กก.สส.2 บก.สส.ภ5
ร.ต.ท. ถริวฒัน์ ทนันชัย บก.สส.ภ.5 กก.สส.2 บก.สส.ภ5
ร.ต.ท. พพิฒัน์พงศ์ ดาวเรือง บก.สส.ภ.5 กก.สส.2 บก.สส.ภ5
ร.ต.ท. วชัรพงษ์ ปันนะสาร บก.สส.ภ.5 กก.สส.2 บก.สส.ภ5
ร.ต.ท. สุพร ล้ิมไพบูลย์ บก.สส.ภ.5 กก.สส.2 บก.สส.ภ5
ร.ต.ต. ช านาญ พฒันะภาคยส์กลุ บก.สส.ภ.5 กก.สส.2 บก.สส.ภ5
ร.ต.ต. ไพฑูรย์ วเิศษศิริ บก.สส.ภ.5 กก.สส.2 บก.สส.ภ5
ร.ต.ต. ไพศาล พลูอดุม บก.สส.ภ.5 กก.สส.2 บก.สส.ภ5
ด.ต. กมลวฒัน์ ธาตุอนิจนัทร์ บก.สส.ภ.5 กก.สส.2 บก.สส.ภ5
ด.ต. กร สิทธพิานิช บก.สส.ภ.5 กก.สส.2 บก.สส.ภ5
ด.ต. เกรียงไกร คนกล้า บก.สส.ภ.5 กก.สส.2 บก.สส.ภ5
ด.ต. ชัชชัย แจม่จนัทร์ บก.สส.ภ.5 กก.สส.2 บก.สส.ภ5
ด.ต. ธนกฤษ ไชยสมบัติ บก.สส.ภ.5 กก.สส.2 บก.สส.ภ5
ด.ต. ธนพล ศรีวรรณะ บก.สส.ภ.5 กก.สส.2 บก.สส.ภ5
ด.ต. นครินทร์ ศรีหมอก บก.สส.ภ.5 กก.สส.2 บก.สส.ภ5
ด.ต. นพพร ยาวฒิุ บก.สส.ภ.5 กก.สส.2 บก.สส.ภ5
ด.ต. นราธปิ เงินค า บก.สส.ภ.5 กก.สส.2 บก.สส.ภ5
ด.ต. นิคม ชมภกูา บก.สส.ภ.5 กก.สส.2 บก.สส.ภ5
ด.ต. รังสรรค์ พลพชัรวฒัน์ บก.สส.ภ.5 กก.สส.2 บก.สส.ภ5
ด.ต. วชัรินทร์ แจม่จนัทร์ บก.สส.ภ.5 กก.สส.2 บก.สส.ภ5
ด.ต. วนัชัย ขนัยา บก.สส.ภ.5 กก.สส.2 บก.สส.ภ5
ด.ต. สวสัด์ิ กนัทะสัก บก.สส.ภ.5 กก.สส.2 บก.สส.ภ5
ด.ต. สุรภาณุวชิญ์ ซาวค า บก.สส.ภ.5 กก.สส.2 บก.สส.ภ5
ด.ต. สุวทิย์ ไชยธิ บก.สส.ภ.5 กก.สส.2 บก.สส.ภ5
จ.ส.ต. รุ่งโรจน์ มโนรา บก.สส.ภ.5 กก.สส.2 บก.สส.ภ5
จ.ส.ต. วชิาญ ชาญพวง บก.สส.ภ.5 กก.สส.2 บก.สส.ภ5



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง จ.ส.ต. วรีชัย ไขแ่กว้ บก.สส.ภ.5 กก.สส.2 บก.สส.ภ5
จ.ส.ต. สุระศักด์ิ นาคะป่า บก.สส.ภ.5 กก.สส.2 บก.สส.ภ5
จ.ส.ต. สุวนิัย ชัยปัญญา บก.สส.ภ.5 กก.สส.2 บก.สส.ภ5
ส.ต.อ. ชาตรี ศรีดวงแกว้ บก.สส.ภ.5 กก.สส.2 บก.สส.ภ5
ส.ต.อ. ปิยะพงษ์ วงศ์ไชยา บก.สส.ภ.5 กก.สส.2 บก.สส.ภ5
ร.ต.อ. พนมชัย ทองดี บก.สส.ภ.5 กก.สส.3 บก.สส.ภ.5
ร.ต.อ. พรีพจน์ ธรุะกจิ บก.สส.ภ.5 กก.สส.3 บก.สส.ภ.5
ร.ต.อ. วษิณุ บุญมา บก.สส.ภ.5 กก.สส.3 บก.สส.ภ.5
ร.ต.อ. เอกภทัร คูหามุข บก.สส.ภ.5 กก.สส.3 บก.สส.ภ.5
ร.ต.ท. ชัยวฒิุ ดอกจนัทร์ บก.สส.ภ.5 กก.สส.3 บก.สส.ภ.5
ร.ต.ท. นที ทองแกว้ขติัยะ บก.สส.ภ.5 กก.สส.3 บก.สส.ภ.5
ร.ต.ท. ประเสริฐ ม่วงงาม บก.สส.ภ.5 กก.สส.3 บก.สส.ภ.5
ร.ต.ท. พรีะยทุธ ศรีวพิฒัน์ บก.สส.ภ.5 กก.สส.3 บก.สส.ภ.5
ร.ต.ท. รังสรรค์ ไชยวงศ์ บก.สส.ภ.5 กก.สส.3 บก.สส.ภ.5
ร.ต.ท. ศักด์ินรินทร์ กมลวลิาวณัย์ บก.สส.ภ.5 กก.สส.3 บก.สส.ภ.5
ร.ต.ท. สมเกยีรติ ใจค า บก.สส.ภ.5 กก.สส.3 บก.สส.ภ.5
ร.ต.ท. สมศักด์ิ จกัรมณี บก.สส.ภ.5 กก.สส.3 บก.สส.ภ.5
ร.ต.ต. พสัิณห์ ธรรมสรางกรู บก.สส.ภ.5 กก.สส.3 บก.สส.ภ.5
ร.ต.ต. วทิยา ค าปิว บก.สส.ภ.5 กก.สส.3 บก.สส.ภ.5
ร.ต.ต. อคัรเดช หน่อค า บก.สส.ภ.5 กก.สส.3 บก.สส.ภ.5
ด.ต. ก าพล กองขนัธ์ บก.สส.ภ.5 กก.สส.3 บก.สส.ภ.5
ด.ต. จอมเพชร  ใหม่ดี บก.สส.ภ.5 กก.สส.3 บก.สส.ภ.5
ด.ต. จติรกร ปินทา บก.สส.ภ.5 กก.สส.3 บก.สส.ภ.5
ด.ต. ชัชวาล นวลจนัทร์ บก.สส.ภ.5 กก.สส.3 บก.สส.ภ.5
ด.ต. ณรงค์ศักด์ิ ทาวรรณะ บก.สส.ภ.5 กก.สส.3 บก.สส.ภ.5
ด.ต. ถนอมศักด์ิ จมมา บก.สส.ภ.5 กก.สส.3 บก.สส.ภ.5
ด.ต. ทรงกลด สวยสด บก.สส.ภ.5 กก.สส.3 บก.สส.ภ.5
ด.ต. ทวศัีกด์ิ  ถิ่นเดิม บก.สส.ภ.5 กก.สส.3 บก.สส.ภ.5
ด.ต. ธนวฒัน์ เลาหะวฒัน์ บก.สส.ภ.5 กก.สส.3 บก.สส.ภ.5
ด.ต. ธวชัชัย ชัยค า บก.สส.ภ.5 กก.สส.3 บก.สส.ภ.5
ด.ต. บดินทร์ สีเหลือง บก.สส.ภ.5 กก.สส.3 บก.สส.ภ.5
ด.ต. บรรจง ชายป่า บก.สส.ภ.5 กก.สส.3 บก.สส.ภ.5
ด.ต. ประชา ป้องพฒันกลุ บก.สส.ภ.5 กก.สส.3 บก.สส.ภ.5
ด.ต. ประภาส สมบัติ บก.สส.ภ.5 กก.สส.3 บก.สส.ภ.5
ด.ต. พฒัรศักด์ิ ตาเร็ว บก.สส.ภ.5 กก.สส.3 บก.สส.ภ.5
ด.ต. พนิิจ พงษ์พนัธ์ บก.สส.ภ.5 กก.สส.3 บก.สส.ภ.5
ด.ต. มาโนช  โน๊ตไชยา บก.สส.ภ.5 กก.สส.3 บก.สส.ภ.5
ด.ต. สมคิด ปัญญาเพชร บก.สส.ภ.5 กก.สส.3 บก.สส.ภ.5
ด.ต. สายณัห์ กาวนิค า บก.สส.ภ.5 กก.สส.3 บก.สส.ภ.5
ด.ต. อณิวชัร์ วงค์เทพ บก.สส.ภ.5 กก.สส.3 บก.สส.ภ.5



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. อดิสรณ์ จนัทราทิพย์ บก.สส.ภ.5 กก.สส.3 บก.สส.ภ.5
ด.ต. อมรชัย เชื้อแกว้ บก.สส.ภ.5 กก.สส.3 บก.สส.ภ.5
ด.ต. เอนก ยศอนันต์ บก.สส.ภ.5 กก.สส.3 บก.สส.ภ.5
ด.ต.หญิง ณิชชาอร หล่อทอง บก.สส.ภ.5 กก.สส.3 บก.สส.ภ.5
ด.ต.หญิง สุมาลี ศรีพรหมนิล บก.สส.ภ.5 กก.สส.3 บก.สส.ภ.5
ด.ต.หญิง อจัฉราวดี ปกปิงเมือง บก.สส.ภ.5 กก.สส.3 บก.สส.ภ.5
พ.ต.ท.  ไพโรจน์ ทองขาว บก.สส.ภ.5 กก.สส.3 บก.สส.ภ.5
พ.ต.ท. นิรันดร์ ถกูแผน บก.สส.ภ.5 กก.สส.3 บก.สส.ภ.5
พ.ต.ท. ปกรณ์ ผาทอง บก.สส.ภ.5 กก.สส.3 บก.สส.ภ.5
พ.ต.อ.  วรพงศ์ ค าลือ บก.สส.ภ.5 กก.สส.3 บก.สส.ภ.5
ร.ต.ต. บุญเติม ชัยลังกา บก.สส.ภ.5 กก.สส.3 บก.สส.ภ.5
ร.ต.อ. พงษ์เอก จนัทร์ตา บก.สส.ภ.5 กก.สส.3 บก.สส.ภ.5
ร.ต.อ.หญิง วรรณภา โชตินอก บก.สส.ภ.5 กก.สส.3 บก.สส.ภ.5
ด.ต. ภสัณุภคั เมืองเหลือ บก.สส.ภ.5 กก.สส.3 บก.สส.ภ.6
ส.ต.อ. ชาญณรงค์ พเิคราะห์ บก.สส.ภ.5 ฝอ. บก.สส.ภ.5
ส.ต.อ.หญิง ธญัลักษณ์ ไชยมิง่ บก.สส.ภ.5 ฝอ. บก.สส.ภ.5
ส.ต.อ.หญิง สุชญา นุม่สวน บก.สส.ภ.5 ฝอ. บก.สส.ภ.5
พ.ต.อ. พงษ์เดช ค าใจสู้ บก.สส.ภ.5 ฝอ.บก.สส.ภ.5
พ.ต.ท. ณัฐพล อนิทารักษ์ บก.สส.ภ.5 ฝอ.บก.สส.ภ.5
พ.ต.ท. ศรัณยพงศ์ เฉลิมจนัทร์ บก.สส.ภ.5 ฝอ.บก.สส.ภ.5
พ.ต.ท.หญิง ณิชญา จโิน บก.สส.ภ.5 ฝอ.บก.สส.ภ.5
ร.ต.ท. นพรัตน์ ยะปะนัน บก.สส.ภ.5 ฝอ.บก.สส.ภ.5
ร.ต.ท. ปรีชา ตันวงค์ษา บก.สส.ภ.5 ฝอ.บก.สส.ภ.5
ร.ต.ท. เอนก นักเทศ บก.สส.ภ.5 ฝอ.บก.สส.ภ.5
ด.ต. พริชัช ชูชัยมงคล ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจร จว.เชียงใหม่
ด.ต. ปฐม ศรีนวล ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
ด.ต. จรีวฒัน์ อาสาหม้อ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ด.ต. รักชัย สุนทร ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ด.ต. ราวี ปทุมรุ่ง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ด.ต. สมควร ค าภชิัย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ร.ต.ท. ประจกัษ์ จนัทิมา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ร.ต.ต. อรรถกานต์ จนิตกสิกรรม ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ร.ต.ท. พชร ต้ังพชรวงศ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แฝก 
ด.ต. ปริญญา อปุระ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันก าแพง
ส.ต.อ. อรรถพล บุญทวี ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.กองกอ๋ย
ร.ต.ท. ปราโมทย์ บุญตันบุตร ภ.จว.ล าปาง สภ.ร่องเคาะ 
พ.ต.ท. วบิูลย์ เกตุฉตัร ภ.จว.ล าพนู สภ.เหมืองจี้
พล.ต.ต. อดุม พรหมสุรินทร์ ศฝร.ภ.5
พ.ต.อ. ศักด์ิระพี ฉนัทะแพทย์ ศฝร.ภ.5
พ.ต.ท. ราชันย์ ชินายศ ศฝร.ภ.5



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. สวา่ง ธริญาติ ศฝร.ภ.5
พ.ต.ท. อรรณพ กาวกิลุ ศฝร.ภ.5
พ.ต.ท. จกัรพงศ์ วงศ์พทิักษ์กลุ ศฝร.ภ.5
พ.ต.ท. ธวชัชัย รักเตียสกลุ ศฝร.ภ.5
พ.ต.ท. รัชต์พล ตันติ ศฝร.ภ.5
พ.ต.ท. ทรงศักด์ิ ธติิธารวฒัน์ ศฝร.ภ.5
พ.ต.ท. ด าเนิน ต๊ะค าวรรณ์ ศฝร.ภ.5
พ.ต.ท. พรุิณ ธรรมลังกา ศฝร.ภ.5
พ.ต.ท.หญิง สุพตัรา สิงหข์ร ศฝร.ภ.5
พ.ต.ท.หญิง นภสัวรรณ พทุธา ศฝร.ภ.5
พ.ต.ท. ประดิษฐ์ เลิศจนัทร์ ศฝร.ภ.5
พ.ต.ท. สมญัติ ค าปาละ ศฝร.ภ.5
พ.ต.ท. สุทธกิจิ พลูสวสัด์ิ ศฝร.ภ.5
พ.ต.ต. อ านาจ กติิยศ ศฝร.ภ.5
ร.ต.อ. ประชา ธนัญชัย ศฝร.ภ.5
ร.ต.ท. ภราดร มหาวจัน์ ศฝร.ภ.5
ร.ต.ท. ไกรสร ปินตายศ ศฝร.ภ.5
ร.ต.ท. ฤทธิ์พงษ์ อนิต๊ะวนิ ศฝร.ภ.5
ร.ต.ท. อ าพนัธุ์ ไสยวาฬ ศฝร.ภ.5
ร.ต.ท. จลุพงษ์ อนิทะนิล ศฝร.ภ.5
ร.ต.ท. ณรงค์ เต็มสวสัด์ิ ศฝร.ภ.5
ร.ต.ท. ชาญวสุิทธิ์ ต้นมณี ศฝร.ภ.5
ร.ต.ท. ณรงค์เดช จนัทร์ใจ ศฝร.ภ.5
ร.ต.ท. เชิด แมตสอง ศฝร.ภ.5
ร.ต.ท. อดุม จนัทาพนู ศฝร.ภ.5
ร.ต.ท. นิพนธ์ สุเมธะ ศฝร.ภ.5
ร.ต.ท. ประสาน ผลกนัทา ศฝร.ภ.5
ร.ต.ท. สนิท ชุมภงูาม ศฝร.ภ.5
ร.ต.ท. ชัยพพิฒัน์ ผิวงาม ศฝร.ภ.5
ร.ต.ท. จตุพร โชคชัยพศุิทธิ์ ศฝร.ภ.5
ร.ต.ท. ผจญ นันต๊ะน้อย ศฝร.ภ.5
ร.ต.ท. สุขสันต์ หมุดเชื้อ ศฝร.ภ.5
ร.ต.ท. สุรชาติ ไชยวงัราษฎร์ ศฝร.ภ.5
ร.ต.ท. สมบัติ ทะทืม ศฝร.ภ.5
ร.ต.ท. ชุณนเกยีรติ วงศ์สุวรณธญั ศฝร.ภ.5
ร.ต.ท. สมุทร โพธานนท์ ศฝร.ภ.5
ร.ต.ท. บุญสิทธิ์ ม่วงสุด ศฝร.ภ.5
ร.ต.ท. ธาดา สุระสะ ศฝร.ภ.5
ร.ต.ท. ชาญคณิต ปิงยศ ศฝร.ภ.5
ร.ต.ท. สงวน สันบุญเป็ง ศฝร.ภ.5



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. สมจติร ไทยากรณ์ ศฝร.ภ.5
ร.ต.ท.หญิง สุรดา สวา่งปัญญา ศฝร.ภ.5
ร.ต.ต. เกษม กาศสกลุ ศฝร.ภ.5
ร.ต.ต. นคร ปัญญาเรียน ศฝร.ภ.5
ร.ต.ต. วรีะชัย เครือนวล ศฝร.ภ.5
ร.ต.ต. วเิชียร พทุธวงวรรณ ศฝร.ภ.5
ร.ต.ต. ชาย เตชะกนั ศฝร.ภ.5
ร.ต.ต. ประสงค์ สร้อยสุวรรณ ศฝร.ภ.5
ร.ต.ต. สมเกยีรติ กาติน ศฝร.ภ.5
ร.ต.ต. สมเผ่า เอกระ ศฝร.ภ.5
ร.ต.ต. สานิตย์ ส าอางค์ศรี ศฝร.ภ.5
ร.ต.ต. มงคล ทองบ่อ ศฝร.ภ.5
ร.ต.ต. พชิิตพงษ์ อนิตาวงศ์ ศฝร.ภ.5
ร.ต.ต. สมศักด์ิ รินชุมภู ศฝร.ภ.5
ร.ต.ต. ประทีป ทาริยะ ศฝร.ภ.5
ร.ต.ต.หญิง พลิาวลัย์ ศรีทินนท์ ศฝร.ภ.5
ด.ต. ประเดิม พญาไทย ศฝร.ภ.5
ด.ต. เมติภทัร ศรีบัวบาล ศฝร.ภ.5
ด.ต. ทวี กองฟู ศฝร.ภ.5
ด.ต. สุชาติ ฉตัรค าแปง ศฝร.ภ.5
ด.ต. ปัญญา วงศ์วงัสกลุ ศฝร.ภ.5
ด.ต. สืบสกลุ สุนันต๊ะ ศฝร.ภ.5
ด.ต. ถนอม โกยรัตโกศล ศฝร.ภ.5
ด.ต. สมศักด์ิ สุวรรณ ศฝร.ภ.5
ด.ต. นิคม เปีย้ปลูก ศฝร.ภ.5
ด.ต. ถวลิ เครือวงศ์ ศฝร.ภ.5
ด.ต. ทะวี เงินฝร่ัง ศฝร.ภ.5
ด.ต. สมชาย ชัยชมภู ศฝร.ภ.5
ด.ต. ประจกัร ศรีวชิัย ศฝร.ภ.5
ด.ต. ปัญพงค์ ไชยวงศ์สาย ศฝร.ภ.5
ด.ต. นพดล อกตัน ศฝร.ภ.5
ด.ต. ภดิูน โสมา ศฝร.ภ.5
ด.ต. นิคม ใจวฒิุ ศฝร.ภ.5
ด.ต. จกัรพงศ์ ยากองโค ศฝร.ภ.5
ด.ต. ฐปนรรฆ์ โภคินพลวฒัน์ ศฝร.ภ.5
ด.ต. อาดุลชัย สันเทพ ศฝร.ภ.5
ด.ต. ปริญญา เครือสายใจ ศฝร.ภ.5
ด.ต. ปกครอง อิ่นค า ศฝร.ภ.5
ด.ต.หญิง ลินดา จกัรเครือ ศฝร.ภ.5
ด.ต. สุรพนัธ์ ศิริผัด ศฝร.ภ.5



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ปิยะชัย สุขพนัธพ์งศ์ ศฝร.ภ.5
ด.ต. พรีะ อึ้งตระกลู ศฝร.ภ.5
จ.ส.ต. ราเชนทร์ มงคล ศฝร.ภ.5
จ.ส.ต. หสักานท์ ธรรมสิทธิ์ ศฝร.ภ.5
ส.ต.อ. ปิยะณัฐ เด่ียวสันติกลุ ศฝร.ภ.5
ส.ต.อ. นิติพงษ์ ใจยอด ศฝร.ภ.5
ส.ต.อ. เกยีรติศักด์ิ เตชะนา ศฝร.ภ.5
ส.ต.อ.หญิง ประไพลักษณา บุญตัน ศฝร.ภ5
ส.ต.อ.หญิง รุจร์ดา ใจกล้า ศฝร.ภ5
พลฯส ารอง กติติ ขู่ค าราม ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง กติติชัย ฟกันิล ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง กติติพงษ์ เทียนแกว้ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง กติติภมูิ หาญจกัรแกว้ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง กติติวทิย์ สิริเจริญพร ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ชเนรินทร์ อ าข า ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ชัยณรงค์ วงศ์ชัย ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ชัยรัตน์ ธรรมใจ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ชัยวฒิุ วงศ์ชัย ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ณัฐพงศ์ ทิศธรรม ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ตรัยรัตน์ อุ่นเรือน ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ไตรทศ อปุละ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ธนพงษ์ ไชยชนะ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง นรภทัร์ กนัเดช ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง นรภทัร ตันหล้า ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง นัฐพงค์ พทุธไชย ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง นัฐพร แสนสุข ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง นุพล ออนสา ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ปฐวี วงศ์พฒิุ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ประดิพทัธ์ แฮค า ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ปริเวศน์ สุวรรณเจริญ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง พงษ์พฒัน์ สุใจ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง พณวฒัน์ จติเจริญ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง พอเจตต์ มีบุญ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง พศุิทธิ์ ไชยลังกา ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง มติลาภ พรมดวงดี ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง มานะชัย แกว้ไหลมา ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง วรรณวจิติร ดงน้อย ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง วนิัย ง้าวจนัหล้า ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ววิฒันา ตาขนั ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง วรีะพงษ์ จอมทอง ศฝร.ภ.๕



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พลฯส ารอง วรีะยทุธิ์ ปลูกเรือน ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง วฒิุชัย ประกอบมูล ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ศรายทุธ ไชยวงศ์ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ศิวพงษ์ ทองปา ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ศุภณัฐ ริมจนัทร์ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง สมเดช จแิฮ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง สันติชาติ ปัญญาน๊ะ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง สันติสุข เลสัก ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง สามิภกัด์ิ อนิฟู ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง สุนทร สุนทรแดนไพร ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง สุภวชั เตชาวงศ์ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง สุมิกลัย์ ปลาสุวรรณ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง โสภณ ออ่นน่วม ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง อนุวฒัน์ เรียบปวง ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง อเุทน ธญัญแกว้ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง กติติ ขู่ค าราม ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง กติติชัย ฟกันิล ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง กติติพงษ์ เทียนแกว้ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง กติติภมูิ หาญจกัรแกว้ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง กติติวทิย์ สิริเจริญพร ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ชเนรินทร์ อ าข า ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ชัยณรงค์ วงศ์ชัย ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ชัยรัตน์ ธรรมใจ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ชัยวฒิุ วงศ์ชัย ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ณัฐพงศ์ ทิศธรรม ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ตรัยรัตน์ อุ่นเรือน ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ไตรทศ อปุละ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ธนพงษ์ ไชยชนะ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง นรภทัร์ กนัเดช ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง นรภทัร ตันหล้า ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง นัฐพงค์ พทุธไชย ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง นัฐพร แสนสุข ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง นุพล ออนสา ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ปฐวี วงศ์พฒิุ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ประดิพทัธ์ แฮค า ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ปริเวศน์ สุวรรณเจริญ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง พงษ์พฒัน์ สุใจ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง พณวฒัน์ จติเจริญ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง พอเจตต์ มีบุญ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง พศุิทธิ์ ไชยลังกา ศฝร.ภ.๕



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พลฯส ารอง มติลาภ พรมดวงดี ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง มานะชัย แกว้ไหลมา ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง วรรณวจิติร ดงน้อย ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง วนิัย ง้าวจนัหล้า ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ววิฒันา ตาขนั ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง วรีะพงษ์ จอมทอง ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง วรีะยทุธิ์ ปลูกเรือน ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง วฒิุชัย ประกอบมูล ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ศรายทุธ ไชยวงศ์ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ศิวพงษ์ ทองปา ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ศุภณัฐ ริมจนัทร์ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง สมเดช จแิฮ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง สันติชาติ ปัญญาน๊ะ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง สันติสุข เลสัก ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง สามิภกัด์ิ อนิฟู ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง สุนทร สุนทรแดนไพร ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง สุภวชั เตชาวงศ์ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง สุมิกลัย์ ปลาสุวรรณ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง โสภณ ออ่นน่วม ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง อนุวฒัน์ เรียบปวง ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง อเุทน ธญัญแกว้ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง กลวชัร ณ มา ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง กติติพงษ์ ยงยนื ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง กติติศักด์ิ ฟกัแกว้ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง กติิพงศ์ แซ่วะ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง กรียทุธ์ อาจหาญ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง เกยีรติวรา ศิริกญัตา ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง โกเมนทร์ ธยิะ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ไกรวชิญ์ กองแกว้ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ขจรเกยีรติ ค าวชิัยรัตน์ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง คุณภาพ อนิต๊ะเสน ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง คุณากร เขม็กลุ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง จกัรกฤษณ์ ธปิัน ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง จกัรพงศ์ เรืองบุญมา ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง จกัรพนัธุ์ เขื่อนศรี ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง จริายุ จนัทรวมิูล ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง จรีเดช ปัญญาเพช็ร ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง จรีวฒิุ เมฆวนั ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง เจนวทิย์ เป็นคุณ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง เจษฎากร บัวประเสริฐ ศฝร.ภ.๕



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พลฯส ารอง เฉลิมพล สาธรรม ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ณรงค์ฤทธิ์ ยารังฝ้ัน ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ณรงค์ศักด์ิ อาภาบุญยนื ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ณัฐดนัย มีพยงุ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ณัฐบดินทร์ ปงใจ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ณัฐพนธ์ สารทอง ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ณัฐพล อนิถา ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ทศพร ทาไชยวงค์ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง เทพฤทธิ์ ศิริบุญยนื ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ธนพตัร์ ค าชุ่ม ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ธนพทัธ์ ปันซ่ือ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ธนวฒัน์ ไชยศิลป์ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ธญัญาวทิย์ เชียงค า ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ธรีวฒัน์ รัตนแสง ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง นครินทร์ ปลูกชาลี ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง นณชัย กรรณิกา ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง นภดล ไชยช่อฟา้ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง นวมินท์ โชติแสง ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง นุกลู ค าเจริญ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ประทิน ปันนวน ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ปิยวชั อดุมวงษ์ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง พงศกร สุทธเสน ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง พงศกร วงศ์เมือง ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง พงศธร มะโนรา ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง พงศ์พล ใจภกัดี ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง พงศ์ศิริ อารีราษฎร์ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง พชร ปัญญา ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง พชรพล มงคลเนตร์ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง พนธนพรรศ กล้าหาญ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง พลพพิฒัน์ ทองงามข า ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง พลรัตน์ กาอว้น ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง พเิชษฐ รบไพรี ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง พษิณุ แสงออ่ง ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง พรีพล จนิะการ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ภราดร เตือนราช ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ภทัร เอี่ยมส าอางค์ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ภานุพงศ์ ภริะบรรพ์ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ภานุรักษ์ ปาลี ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ภริูวรรต บุญลี ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ยศนันท์ มงคลศิริ ศฝร.ภ.๕



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พลฯส ารอง รชตะ ศิริกลุชัย ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง รฐนนท์ พสิิฐวรากลุ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง รณชัย วเิศษดอนหวาย ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง รักษิต ม่วงทอง ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง วงศกร เยน็ขนั ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง วรวชั ใจวงั ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง วรายทุธ จนัทร์แกว้ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง วริศ ไชยลั์งกา ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง วรุตม์ จ าปาจี ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง วสันต์ ขยนักจิ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง วนัชัย เถื่อนรักษ์ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง วนัศักด์ิ ธญัพฒิุพงศ์ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง วธิวนิท์ จนัทร์สุวรรณ์ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง วรีะพงษ์ ใสสะอาด ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ศรีวชิัย ยทุธกจิรัตนา ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ศักดา ฌานดินแดง ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง สถาพร ชุมแสง ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง สมิทธิ์ มาเเดง ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง สรวชิญ์ จนิจ า ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง สหฤกษ์ อตุมะ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง สันติ สร้อยเงิน ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง สันติ ครุฑจบันาค ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง สาริน หลวงอนิตา ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง สิทธกิานต์ จนัเหลือง ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง สิทธชิัย พฒุธิ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง สุรกติ รักการ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง สุรเกยีรติ มะโนยะ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง สุรเชษฐ์ ชูเด่น ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง โสภณวฒัน์ ใจกล้า ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง อดิเศกชัย บุญคง ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง อดุลยว์ทิย์ แสงมูล ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง อนนต์ เสารี ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง อนุชา ต๋าค าปัน ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง อนุพนัธ์ สมภารวงค์ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง อนุรักษ์ สุริยะมโน ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง อรรถสิทธิ์ ไชยโย ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง อศัวชาติ เป็นคุณ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง อ าพล โพธพิฤกษ์ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง อสิระพงษ์ เพชรอารินทร์ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง เอกรินทร์ อนิทะยศ ศฝร.ภ.๕



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พลฯส ารอง กษิดิศ ครองแกว้ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง กษิดิศ สายส าราญ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง กฤษณวตัน์ แกว้แสนเมือง ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง กนัตวชิญ์ ดีปินตา ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง กติติกรณ์ ผาลา ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง กติติธชั ปิจวงค์ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง กติติพงษ์ ปัญญาลึก ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ชัยธวชั วชิิตาภา ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ณัฐพล อนิทรา ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ณัฐวชัร รักหบุตร ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ณัฐวฒิุ ปิน่วถิี ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ณัฐวฒิุ นะติกา ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ณัฐิวฒิุ ต้ังเจริญสุขจรีะ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ดวงฤทธิ์ สิงหแ์กว้ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ดิษการ ค าต้ือ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ทรงชัย เพอเมีย ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ธนพล มาตัน ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ธนพฒัน์ วงค์ปิน ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ธนากร จนัทิมา ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ธนาพงค์ ท าทอง ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง นพเกา้ ณ เชียงใหม่ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง นพรัตน์ ชุ่มมะโน ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง นัฐกรณ์ ทองพลู ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง นัฐพงษ์ ปงสนิทย์ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง นิพนธ์ แกว้ศิริ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง เนติพงศ์ ยาประเสริฐ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง เนติพงศ์ ทาทูน ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง เบรนเด้นไมค์เคิล คาร์เน่ย์ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ปกาศิต วงค์เวยีน ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ปฏพิล ท้าวแกน่จนัทร์ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ปฏวิติั ใจมา ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ประกติ สัญเพญ็ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ปรัชญา จอมงาม ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ปรัญชัย ค าลือ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ปริญญาวฒิุ นาซีก ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ปิยพทัธ์ มีมาเมิน ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ปิยวฒัน์ ตรัสสุภาพ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง พงศธร ล้ิมวณิชยก์ลุ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง พงษ์สันต์ แกว้พงิค์ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง พรเทพ อิ่นอา้ย ศฝร.ภ.๕



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พลฯส ารอง พลากร จอมนวล ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง พลากร อิ่นแกว้ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง พทิยา ปันจนี๊ะ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง พสิิษฐ์ ยงุระแหง ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง พสิิษฐ์ โหว้ฒันรัตน์ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ภมรเทพ มาอุ่น ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ภราดร มาอุ่น ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ภาสวรรธน์ จริะวงศ์หรัิญ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ภเูมธ แสงสวา่ง ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ภริูวจัน์ พงค์ชัยธนโชติ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง มงคล ไชยโย ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง เมธาสิทธิ์ เบ้าพมิพา ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง เมธ ปินตา ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ยศไกร อนิต๊ะวงค์ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง รณภมูิ คงทายาท ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง รัฐศาสตร์ ตาสม ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง เลิศศักด์ิ จนัทร์เปรียง ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง วรันต์พงษ์ แตงฉ่ า ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง วรากร สุเป็ง ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง วชัรวทิย์ มูลนิลตา ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง วชัระ มูลเมือง ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง วชัระ ลาภเกดิ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง วาที หนองแกว้ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง วทิยา สมศรี ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง วทิยา จนัทรา ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง วศิรุท เสง่ียมงาม ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง วรีะพล พรมมีเดช ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ศราวฒิุ โป๊ะประนม ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ศตวรรษ ทิมขลิบ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ศรุต วงศ์ก าแหง ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ศักดิพตั ชินกระจา่งกจิ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ศิลวตั เกง่การณ์ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ศภฤกษ์ จนัทร์แสง ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง สกลวตัน์ ปันโยทิพย์ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง สถาปัตย์ เครือวงศ์ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง สรวฒิุ วงปรีชาชาญ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง สันติพงศ์ โพธพิฤกษ์ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง สิทธศัิกดิ เขอืงสถุ่ง ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง สุชิน บริคุต ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง สุปณัฐ เขื่อนสอน ศฝร.ภ.๕



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พลฯส ารอง สุภณิห์ รูปใหญ่ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง สุรพงษ์ ใจปิน ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง อนุพนธ์ ปรารมภ์ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง อนุรักษ์ เจริญศิลป์ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง อนุวฒัน์ แกว้ก าแพง ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง อนุวตัร เรือนรู ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง อภวิฒัน์ กา้งยาง ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง อศันี พพิาพนัธ์ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง เอกชัย เป็งปัน ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง เอกปรียา นพพบิูร์ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง เอกพงษ์ พรหมใจดี ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง เอกภาพ ศรีพลาย ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง เอกภมูินทร์ ไชยพงศ์กลู ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง เอกรินทร์ ขตัตา ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง เกยีรติศักด์ิ ศิริกลุชัย ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง คณาธปิ อิ่นแกว้ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง จกัรพนัธ์ อุ่นใจ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ณภทัร อนิกงลาด ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ณวพล กาเกตุ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ณัฏฐนันทน์ เรืองปิงวงั ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ณัฐกร แสงพนัธ์ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ณัฐดนัย ไชยจ าเริญ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ถทัร ศุภศรีสกลุ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง กติติชัย สีคล้าย ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง นิติศาสตร์ รัตนโรจน์ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง เอกลักษณ์ เชียงแรง ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง อภชิาต ต่ออิ่น ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง สุรวชิ มายาง ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง กษิดิศ น้อยตา ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง สมภพ พรมพงั ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง อภวิฒัน์ ขดัทาน ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง องอาจ อนิต๊ะขตัย์ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง รุ่งโรจน์ ทัศเกตุ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ประทีบ ร้องหาญแกว้ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง สารัช อนิทรประดิษฐ์ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง กฤษณพล ต๊ะเรือน ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง สุพฒัน์ กล่ินธปู ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง เอกมงคล ศรีรินต๊ิบ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง อภรัิกษ์ บุญวาส ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ชัยบุญ มานะพลสกลุ ศฝร.ภ.๕



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พลฯส ารอง มาตุภมูิ เดชะบุญ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ปริญญา ธนะสารสมบูรณ์ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง วสุสรรค์ รัญจวน ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง สหชาติ บุญวฒิุ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ณัฐชนน ปุด๊ปวน ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง กฤษฎา ชัยมงคล ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง นพพล เผ่าพรม ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง พงษ์เจริญ เจริญดี ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ทศพล ยศศรีใจ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง จกัรี ไชยมงคล ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ชาติชาย หงษ์ทอง ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ธรียทุธ จนัต๊ะบุญ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ธนวฒัน์ กาวี ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ปิยะวฒัน์ มาตรไตร ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ธนกร ธงสิบเจด็ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ชลทิศ รวมสุข ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง กรีติ ศรียอด ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ธนพล อนิต๊ะขนั ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ศิรวทิย์ จั๋นจู่ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง วรวฒิุ ปันจะ๊ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง สิริพงษ์ กองพนัธ์ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง วรัิช ทรงภวิฒัน์กลุ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง คามิน ปิงวงั ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง กติติศักด์ิ ใจหนัก ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ธรีวฒัน์ เขื่อนธะนะ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ธนิก อนิทรภริมย์ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง วรวฒิุ สุภวฒันชัย ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ชยพล ศรีชุมภู ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ธนวฒัน์ กปัปะหะ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง อคัรพล แกว้คร่ าทอง ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ณัฐนนท์ เลิศวริิยวรางกรู ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง วทิยา สอนแกว้ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง อนุพงษ์ ใจเทพ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ธรีภทัร เหล่าวงศา ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง อภนิันท์ เสนาธรรม ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ภวูดล ชุมด า ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ณัฐวฒิุ ศรีวชิัย ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง เธยีรธนัว์ พนัมีทอง ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง วรเชษฐ์ จนิาเคียน ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ณัฐพนธ์ ทัง่หรัิญ ศฝร.ภ.๕



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พลฯส ารอง ภวูดล ค าปลิว ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง อภชิาต ค าอา้ย ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ชัชพล สมบูรณ์ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง สุรวชั ทองเทีย่ง ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง พรชัย สิริภทัรตระกลู ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง สุทิวสั สอาดจติด์ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง อภสิิทธิ์ ค าใจซ่ือ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง นิติ ข าโนนง้ิว ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ธนวฒัน์ สุขใจ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง นิธโิรจน์ ค าปัญญา ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ณัฐวฒิุ ความมัง ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ฉตัรวฒัน์ ฉนัทะ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง รัชชานนท์ เศวตวรีภทัร์ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ภานุพงศ์ อาษา ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ชัยณรงค์ ชาติสืบ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง วรวทิย์ ปาระมี ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง สุรศักด์ิ หมืน่สุข ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ปัญธนัฐ เขยฟู ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง เมธี ศรีรัตน์ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง จาตุรันต์ มณีขติัย์ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ปฏภิาค เงาแกว้ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ชัยเกษม ทองยศ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง กมลวฒัน์ กณุหลวง ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ถริวฒิุ ไชยวงษา ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง พงษ์พฒัน์ สุโรพนัธ์ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง สรศักด์ิ จนัต๊ะคาด ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ฉตัรชัย ค าปา ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ดนัย ใจกล้า ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ชัชวาลย์ ญะวญิชาญ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ธนกฤต รัตนชัยเสมากลุ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ศตวรรษ โยต ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง นฤพล หอมนาน ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง พงษ์ศกร กรรมใจ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ศักด์ิสิทธิ์ ปันอวน ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง วสันต์ แกว้ใจ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง สิทธชิัย รุ่งกจิการ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง กฤษฎา เนียมสกลุ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ววิฒัน์ บุญเรือง ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง เมธี ศรีธวิงค์ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง อานุภาพ อปุพนัธวิงค์ ศฝร.ภ.๕



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พลฯส ารอง พฒันพงษ์ สุปินนะ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง สมัชชา ปาฝาง ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง เกริกพล กองเพชร ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง วรานนท์ รินค า ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง กฤตนัย ผันอนิทร์ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ไทซึเกะ ฮาระดะ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ศศิภณ ทิพยพ์มิพว์งษ์ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง อภรัิกษ์ มณีทวง ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ปิยวฒัน์ ปัญญาศิลป์ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง นพสิทธิ์ นุชทรวง ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง อนิรุจน์ อนิใจค า ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ญาณวทิย์ อคันีดิน ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง กฤษฎา วจิารณ์ปรีชา ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ธนวฒัน์ ทะนันไชย ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง สฤษฎ์ ค าแสน ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง อธริาช ตันวจิติณ์ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ปองพล ภงูามนิล ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง กติติภทัร์ สิริเจริญพร ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง กติติศักด์ิ กายะ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง กติิพงษ์ โลกค าลือ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง จกัรกฤษ คะมะนาม ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง จกัรี สุจารี ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง จารุพงศ์ ปวงค า ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง เจนณรงค์ แจง้อิ่ม ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง เจษฎากร วรรณกลึง ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ชาญชัย รักเมืองไพร ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ชานน เลิศรัตนวงศ์ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง เชิดสกลุ ณ ล าปาง ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ณัฏฐฉตัร ใจมิภกัด์ิ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ณัฐนัย อารยะกลุ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ณัฐพงศ์ จา้วบุญญาภพ ศฝร.ภ.๕
พลฯส ารอง ณัฐพงษ์ ปัญญา ศฝร.ภ.๕
พล.ต.ต. มนตรี สัมบุณณานนท์ ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่  -
พ.ต.อ. กติติสาร แกว้ประดับ รอง ผบก.ภ.จว.ชม.  -
พ.ต.อ. ยทุธชัย พวัประเสริฐ รอง ผบก.ภ.จว.ชม.  -
พ.ต.อ. มณฑป แสงจ านง รอง ผบก.ภ.จว.ชม.  -
พ.ต.อ. มงคล สัมภวะผล รอง ผบก.ภ.จว.ชม.  -
พ.ต.อ. พษิณุ อณุหเสรี รอง ผบก.ภ.จว.ชม.  -
พ.ต.อ. พเิชษฐ จรีะนันตสิน รอง ผบก.ภ.จว.ชม.  -
ร.ต.อ. ศิริศักด์ิ จติรหาญ ภ.จว.เชียงใหม่ นว.(สบ 1)ผบก.ภ.จว.ชม.



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. ชัยยทุธ  โสกนัเกตุ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.โหล่งขอด
พ.ต.ท. วทิยา วงศ์ใหญ่ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.โหล่งขอด
พ.ต.ท. อ านวย ค าจอง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.โหล่งขอด
พ.ต.ต. จริภาส   ศักด์ิสูง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.โหล่งขอด
พ.ต.ต. วารินทร์  เล็นค า ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.โหล่งขอด
ร.ต.อ. สิริโรจน์ มงคลอมัพร ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.โหล่งขอด
ร.ต.ท. กติติศักด์ิ  บุญก้ า ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.โหล่งขอด
ร.ต.ท. เจริญ กาเชียงราย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.โหล่งขอด
ร.ต.ท. ชัยวฒัน์ เชื้อเมืองพาน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.โหล่งขอด
ร.ต.ท. ไชยวฒัน์ บรรเรียนกจิ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.โหล่งขอด
ร.ต.ท. เดชสิทธิ์  ค าสาร ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.โหล่งขอด
ร.ต.ท. ถาวร ขยนักจิ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.โหล่งขอด
ร.ต.ท. บุญศรี  พฤทธพิงศ์เดชา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.โหล่งขอด
ร.ต.ท. ปพสัศ์พงศ์ แกว้รากมุก ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.โหล่งขอด
ร.ต.ท. พงค์นรินทร์ ธนกรองักลู        ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.โหล่งขอด
ร.ต.ท. พสิิฐศักด์ิ  หาญใจ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.โหล่งขอด
ร.ต.ท. พนูกมล  แสนชนะ        ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.โหล่งขอด
ร.ต.ท. มนัส เขยีวออ่น ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.โหล่งขอด
ร.ต.ท. วมิล วงศ์สิงห์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.โหล่งขอด
ร.ต.ท. สุรพงษ์  พรมไชย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.โหล่งขอด
ร.ต.ต. เกตุ แกว้มา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.โหล่งขอด
ร.ต.ต. ฉลาด เป็งค า ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.โหล่งขอด
ร.ต.ต. วลัลภ ตาค า ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.โหล่งขอด
ร.ต.ต. สุรพล  สุนทรนันท์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.โหล่งขอด
ด.ต. กนกพล จนัต๊ะนัง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.โหล่งขอด
ด.ต. เกยีรติศักด์ิ  ไชยภา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.โหล่งขอด
ด.ต. ชานุวฒัน์ ค าตุ้ย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.โหล่งขอด
ด.ต. ทนงศักด์ิ  ไชยทิพย์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.โหล่งขอด
ด.ต. นพดล ขนันา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.โหล่งขอด
ด.ต. นิคม ค านวล ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.โหล่งขอด
ด.ต. เนตร นารายณ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.โหล่งขอด
ด.ต. บุญทวี เพญ็กลุ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.โหล่งขอด
ด.ต. ประกรณ์  มาวนั ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.โหล่งขอด
ด.ต. ปรีชา มูลปา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.โหล่งขอด
ด.ต. พนูทรัพย ์ หลวงสุรินทร์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.โหล่งขอด
ด.ต. วเิชียร รังผ้ึง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.โหล่งขอด
ด.ต. ศรทิพ  ทวคุีณ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.โหล่งขอด
ด.ต. สายนัต์ นามวงค์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.โหล่งขอด
ด.ต. สุรชาติ  รักมนุษย์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.โหล่งขอด
ด.ต. สุริยนั ขอดขวด ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.โหล่งขอด



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.ต. ชิตพล  เสือเพชร ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.โหล่งขอด
ส.ต.ต. ณรงค์ สะสาง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.โหล่งขอด
จ.ส.ต. จ าลอง จอมน า ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.โหล่งขอด
พ.ต.อ. วชิระ กาญจนวภิาดา ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
พ.ต.อ. วศิิษฐ์ สืบศรี ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
พ.ต.อ. สมพร ปานพรหม ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
พ.ต.ท. จรัิฐติพงษ์ เลิศวริิยานันท์ ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
พ.ต.ท. เจน โสภา ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
พ.ต.ท. ธเนตถ ์    วบิูลยเ์กยีรต์ิ ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
พ.ต.ท. พงษ์สวสัด์ิ กณัฑะสิทธิ์ ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
พ.ต.ท. สิทธพิร บัวสุก ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
พ.ต.ต. ณรงค์ชัย เอกฉนัท์ ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
พ.ต.ต. สถติชัย นิตยวนั ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
พ.ต.ต. สนัน่ จนัทรบุตร ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ร.ต.อ. เกยีรติศักด์ิ ผัดกา๋ ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ร.ต.อ. ชัยยะ จนัเต็บ ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ร.ต.อ. ณัฐนนท์ หมืน่กนั ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ร.ต.อ. นิทัศน์ อภวิงค์งาม ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ร.ต.อ. ประชัน พรหมภา ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ร.ต.อ. สมชาญ อมรบุตร ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ร.ต.อ. สยาม อนิทร์น้อย ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ร.ต.อ. สุชาติ บัวออ่น ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ร.ต.อ. เอกคณิต ขจจีติร์ ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ร.ต.ท. เกรียงศักด์ิ เครือทอง ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ร.ต.ท. ชัยพร สุทาตัน ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ร.ต.ท. ชาคริส กนัทะแกว้ ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ร.ต.ท. ธนะสิทธิ์ เพิม่พนู ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ร.ต.ท. นภดล เอกจติร ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ร.ต.ท. นภดล เอกจติร ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ร.ต.ท. ประยพุ วงศ์รัตนมัจฉา ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ร.ต.ท. ปิยวทิย์ วงค์ปรีชาชาญ ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ร.ต.ท. พฒัน์ หอมนาน ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ร.ต.ท. พชิัย ศรีหวรรณ ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ร.ต.ท. ภทัรภพ ถนอมกลุกาญจน์ ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ร.ต.ท. วรวทิย์ จติตรง ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ร.ต.ท. สมบัติ บุตรช้าง ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ร.ต.ท. สมพงศ์ ส าเหนียก ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ร.ต.ท. สุคิด จกัรสุวรรณ ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ร.ต.ท. สุทิน วงศ์ไชยา ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ร.ต.ท. สุเทียน มณีรัตน์ ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. สุวทิ หลวงโปธา ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ร.ต.ท. หญิงมนต์ริสสา บุญก้ า ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ร.ต.ท. อดุลย์ อรุณสิทธิ์ ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ร.ต.ท. อนุวตัร สีหวา้สะโสม ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ร.ต.ท. อภสิิทธิ์ สุนันต๊ะ ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ร.ต.ท. อนิชวน ญีน่าง ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ร.ต.ต. ณรงค์ จายค า ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ร.ต.ต. ณัฐพงษ์ ศรีวชิัย      ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ร.ต.ต. ด าริห์ สมัครการไถ ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ร.ต.ต. ธนบูรณ์ โอดศรี ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ร.ต.ต. ธวชั เทีย่งธรรม ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ร.ต.ต. บัญชา พรหมบ้านสังข์ ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ร.ต.ต. ประศิลป์ หรัิญยศกลุ ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ร.ต.ต. ประเสริฐ โอง่หล่าย ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ร.ต.ต. พงษ์ประยรู แสนสุข  ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ร.ต.ต. วรัิตน์ อนิทมูล  ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ร.ต.ต. สมคิด กณุะ ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ด.ต. กรกต ลาภใหญ่ ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ด.ต. กติิ มนูญชัย ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ด.ต. เกรียงศักด์ิ งามช่วง ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ด.ต. โกสินทร์ บุญมาภิ ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ด.ต. จกัรพงษ์ ตันเจริญ ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ด.ต. เจตน์ บุญช่วย ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ด.ต. ชวลิต ผัดผ่อง ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ด.ต. ชวลัณัฏฐ์ ปาลียร์วี ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ด.ต. ไชยา แสงเงิน ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ด.ต. ณฐชนนท์ รตนพงศ์รังษี ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ด.ต. ณัชกษิชา ฟุม่เฟอืย ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ด.ต. เดชา ครินชัย ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ด.ต. ทนงศักด์ิ ใจวงศ์ ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ด.ต. ทรงเดช มานะกจิ ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ด.ต. ทวศัีกด์ิ วงศ์ใจ ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ด.ต. ธนโชค ศรีบุญเรือง ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ด.ต. ธนพนธ์ กนัธา ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ด.ต. ธเนศพล ปัญญาสูง ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ด.ต. ธวชัชัย วงศ์ชัย ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ด.ต. ธวชัชัย วงศ์แกว้ ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ด.ต. ธรีธชั ขนัทมาศ ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ด.ต. ธรีะพงษ์ สินธศุรี ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ด.ต. ธรีะพร เขม็ทอง ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. นคร สมบูรณ์ ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ด.ต. นพดล ตุ่นค า ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ด.ต. นิเวศ เชียงทา ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ด.ต. บุญเตือน อยู่ดี ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ด.ต. บุญธรรม ตันกลู ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ด.ต. บุญมี รักพงษ์ ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ด.ต. บูชา ธนะภาษี ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ด.ต. ปณิธาน มานพกาวี ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ด.ต. ประเทือง ดวงดีวงศ์ ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ด.ต. ประสูติ หล้าปวงค า ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ด.ต. ปรีชา โสภญิญา ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ด.ต. พงศ์ธร ศรีสุภา ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ด.ต. พงศ์วษิณุ บุรีแกว้ ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ด.ต. พนมศักด์ิ วงศ์อนิทร์ ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ด.ต. พสิิษฐ์ ฟกัแกว้ ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ด.ต. พรีะพงษ์ แลวาฤทธิ์ ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ด.ต. ไพฑูรย์ มีพนัธ์ ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ด.ต. ไพโรจน์ กนัถนิ ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ด.ต. มงคล ชัยชนะ ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ด.ต. ยงยทุธ ศรีเรือน ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ด.ต. ยอดไทย วงศ์กาวนิ ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ด.ต. รณภมูิ ศรีวชิัย ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ด.ต. วชัรินทร์ ตนะทิพย์ ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ด.ต. วเิชียร สรอยศักด์ิ ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ด.ต. วเิชียร ค าลือ ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ด.ต. วญิญู วชิรวานิชกลุ ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ด.ต. ศักด์ิชัย เรืองสังข์ ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ด.ต. ศุภนิมิต คุณา ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ด.ต. เศรษฐภมูิ สิทธไิชย ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ด.ต. สมพร เชื้อสะอาด ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ด.ต. สมเพชร สมบูรณ์ ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ด.ต. สมภพ มาตยา ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ด.ต. สรายธุ ละออง ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ด.ต. สามารถ สู่เจริญ ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ด.ต. สุกฤษฎ์ คงงาม ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ด.ต. สุจนิ อยู่สุข ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ด.ต. สุรจติ หมัน่พลู ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ด.ต. สุรศักด์ิ รู้ธรรม ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ด.ต. สุริยง บูรณสรรค์ ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ด.ต. เสกสรร แสนมะโน ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. เสนอ ฝาเรือนดี ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ด.ต. หญิงทัศนาภรณ์ พวงงาม ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ด.ต. หญิงวนัทนี ศรีสมทรัพย์ ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ด.ต. แหลมทอง ศรีแจม่ ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ด.ต. อดุลย์ อทุธยิา ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ด.ต. อนุชิต ราชาตัน ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ด.ต. อาคม อนันตศักด์ิศิริ ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ด.ต. อ านาจ ปงกนัมูล ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ด.ต. เอกชัย ค าวงั ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ด.ต. เอกลักษณ์ มะโนค า ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ส.ต.อ. จริเมธ ณ น่าน ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ส.ต.อ. ชรัมภ์ ค าเมืองใจ ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ส.ต.ต. ทรงยศ หวงัเกษมสุข ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ส.ต.ต. ยงยทุธ บุญขจาย ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ส.ต.ต. รักษิต สวา่งเนตร ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
ส.ต.ต. เอกศักด์ิ จนิาเคียน ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
จ.ส.ต. ผจญ จติจกัร ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
จ.ส.ต. วชิิตพงศ์ ธมิาเกตุ ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
จ.ส.ต. วนิัย วงค์บุตร ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
จ.ส.ต. หนึง่ธนา ยาท้วม ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.ช้างเผือก
พ.ต.อ.   ศักด์ิศรี  ยะปาละ ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.เชียงดาว
พ.ต.ท. เฉลิมชัย เจริญเกตุ ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.เชียงดาว
พ.ต.ท. ธงชัย บัวเงิน ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.เชียงดาว
พ.ต.ท. ธงชัย เอื้อแท้ ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.เชียงดาว
พ.ต.ท. น าพล พรหมการัตน์ ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.เชียงดาว
พ.ต.ท. ภาสกร ปกปิงเมือง ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.เชียงดาว
พ.ต.ท. วนัรัตน์ บรรเรียนกจิ ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.เชียงดาว
พ.ต.ท. อสิระพงษ์ อภชิัย ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.เชียงดาว
พ.ต.ต. ปณาวธุ โชติพงษ์ ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.เชียงดาว
ร.ต.อ. ฐิติกร แสนกนัทะ ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.เชียงดาว
ร.ต.อ. สุค า จนัทร์ใหม่ ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.เชียงดาว
ร.ต.ท. กรกฏ นึกเร็ว ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.เชียงดาว
ร.ต.ท. คงเดช แปงจนัเขยีว ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.เชียงดาว
ร.ต.ท. คมสัน เสนากติต์ ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.เชียงดาว
ร.ต.ท. เฉวก แปงการิยา ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.เชียงดาว
ร.ต.ท. เชาวรินทร์ กายยอด ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.เชียงดาว
ร.ต.ท. ณภทัร  แสนชัยชุม ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.เชียงดาว
ร.ต.ท. ณัฐภาส บุญรสศักด์ิ ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.เชียงดาว
ร.ต.ท. ธาม รังทะษี ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.เชียงดาว
ร.ต.ท. นเรศ ติค า ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.เชียงดาว



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. นิกรณ์ กนัทะวงค์ ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.เชียงดาว
ร.ต.ท. นิติโดม ดอกแดง ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.เชียงดาว
ร.ต.ท. บรรจบ อตุรศรี ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.เชียงดาว
ร.ต.ท. ประพนัธ์ ปาใจประเสริฐ ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.เชียงดาว
ร.ต.ท. ภาคภมูิ มณีจกัร ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.เชียงดาว
ร.ต.ท. ยทุธนา ภคัดี ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.เชียงดาว
ร.ต.ท. รุ่ง รักส ารวจ ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.เชียงดาว
ร.ต.ท. วมิล สีนะ ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.เชียงดาว
ร.ต.ท. ศตวรรษ นวานุช ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.เชียงดาว
ร.ต.ท. ศิริ อนิสม ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.เชียงดาว
ร.ต.ท. สมนึก ใหม่หลวงกาศ ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.เชียงดาว
ร.ต.ท. สุกนัท์ อนิทรประสาน ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.เชียงดาว
ร.ต.ท. สุจติร์ ค าแสน ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.เชียงดาว
ร.ต.ท. สุพจน์ อปุโย ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.เชียงดาว
ร.ต.ท. สุรศักด์ิ สุวรรณศักด์ิ ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.เชียงดาว
ร.ต.ท. อภวิชิช์ เทียมตา ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.เชียงดาว
ร.ต.ต. นพดล สุขสวสัด์ิ ณ อยธุยา ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.เชียงดาว
ร.ต.ต. ประเสริฐ บุญเถงิ ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.เชียงดาว
ด.ต. กติติคม ค าปาลี ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.เชียงดาว
ด.ต. ชุมพล ใจฟอง ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.เชียงดาว
ด.ต. ด ารง ภูเ่สือ ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.เชียงดาว
ด.ต. ธงไชย ตานที ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.เชียงดาว
ด.ต. ธรีพฒัน์ โสภา ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.เชียงดาว
ด.ต. ธรีะพงษ์ วงศ์จรุงโรจน์ ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.เชียงดาว
ด.ต. นราวธุ ศรีศร ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.เชียงดาว
ด.ต. นิคม อภยั ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.เชียงดาว
ด.ต. ประสิทธิ์ จวิหานัง ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.เชียงดาว
ด.ต. พทิยาธร นามวงั ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.เชียงดาว
ด.ต. มณฑล ยอดน้ าค า ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.เชียงดาว
ด.ต. มนู สายสิงหท์อง ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.เชียงดาว
ด.ต. ยรรยง ค าต้ือ ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.เชียงดาว
ด.ต. วชัรพงษ์ โพธิ์อ าพล ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.เชียงดาว
ด.ต. วชิาญญ์วชัร์ พลวมิลฉนัท์ ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.เชียงดาว
ด.ต. วศิิษฏ์ มูลค า ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.เชียงดาว
ด.ต. ศรายทุธ บุตรพรม ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.เชียงดาว
ด.ต. สมชาย เชื้อตรง ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.เชียงดาว
ด.ต. สมชาย เกง่กล้า ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.เชียงดาว
ด.ต. สลิล พมิพรัิตน์ ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.เชียงดาว
ด.ต. สุขชัย ใจกลุค า ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.เชียงดาว
ด.ต. สุชาติ ผ่องใส ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.เชียงดาว



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. อนุชัย ใจฟอง ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.เชียงดาว
ด.ต. อนุชา การหมัน่ ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.เชียงดาว
ส.ต.ต. ฐิรวฒัน์ แซ่ล้ิม ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.เชียงดาว
ส.ต.ต. ณัฐดนัย เริญตะขลิ ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.เชียงดาว
ส.ต.ต. ดิศักด์ิ กาวเินตร ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.เชียงดาว
ส.ต.ต. ธรีะพนัธ์ ทองประไพ ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.เชียงดาว
ส.ต.ต. ปฏเิวช ขาววเิศษ ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.เชียงดาว
ส.ต.ต. พลวฒัน์ สุวรรณค ามูล ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.เชียงดาว
ส.ต.ต. ภานุวฒัน์ วงศ์ปิง ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.เชียงดาว
ส.ต.ต. สุรศักด์ิ ปันต๊ิบ ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.เชียงดาว
ส.ต.ต. อดิศร อนิทะปัญโญ ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.เชียงดาว
พ.ต.อ. นรินทร์ วรรณมณี ภ.จว.เชียงใหม่ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
พ.ต.ท. ไกรศรี จฬุพรรค์ ภ.จว.เชียงใหม่ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
พ.ต.ท. เจษฎา ดวงใย ภ.จว.เชียงใหม่ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
พ.ต.ท. ณัฏฐพล ใจกนัทา ภ.จว.เชียงใหม่ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
พ.ต.ท. เด่นชาย เจริญยทุธ ภ.จว.เชียงใหม่ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
พ.ต.ท. มณเฑียร มหาวนัแจม่ ภ.จว.เชียงใหม่ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
พ.ต.ท. วรชัย วงัลัยค า ภ.จว.เชียงใหม่ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
พ.ต.ท. อานุภาพ ชัยศิริ ภ.จว.เชียงใหม่ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
พ.ต.ต. ธนัญชัย อาจชัยชาญ ภ.จว.เชียงใหม่ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
ร.ต.อ. ภควนัต์ ขนัติพทิักษ์กลุ ภ.จว.เชียงใหม่ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
ร.ต.อ. ศักด์ิชาย สิทธชิมพู ภ.จว.เชียงใหม่ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
ร.ต.อ. สุรดิษ แกน่ลืม ภ.จว.เชียงใหม่ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
ร.ต.อ. อภชิัย พนัธุ์คงชื่น ภ.จว.เชียงใหม่ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
ร.ต.อ. อาคม ศรีฟอง ภ.จว.เชียงใหม่ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
ร.ต.ท. ก าพล วงค์ปัน ภ.จว.เชียงใหม่ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
ร.ต.ท. กติติศักด์ิ บุญก้ า ภ.จว.เชียงใหม่ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
ร.ต.ท. คณิน ปิงบุญ ภ.จว.เชียงใหม่ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
ร.ต.ท. ชยตุม์ศักด์ิ สังขรักษ์ ภ.จว.เชียงใหม่ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
ร.ต.ท. ชูชัย พึง่ตรัยรัตน์ ภ.จว.เชียงใหม่ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
ร.ต.ท. ณัฎฐปภสัร์ เชื้ออนิทร์ ภ.จว.เชียงใหม่ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
ร.ต.ท. ดุรงค์ฤทธิ์ ไวใ้จ ภ.จว.เชียงใหม่ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
ร.ต.ท. ถวลัย์ ปิงค าพชิัย ภ.จว.เชียงใหม่ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
ร.ต.ท. ทินกร เรืองวลัิย ภ.จว.เชียงใหม่ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
ร.ต.ท. นคร ขนัธะ ภ.จว.เชียงใหม่ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
ร.ต.ท. บุญเชิญ วงษาแจม่ ภ.จว.เชียงใหม่ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
ร.ต.ท. บุญส่ง แกน่ศรีสุข ภ.จว.เชียงใหม่ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
ร.ต.ท. ประเทือง เขา้แท่น ภ.จว.เชียงใหม่ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
ร.ต.ท. มงคล เผือกแกว้ ภ.จว.เชียงใหม่ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
ร.ต.ท. มนตรี ม้วนหน่อ ภ.จว.เชียงใหม่ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. วนิัย เอี่ยมลออ ภ.จว.เชียงใหม่ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
ร.ต.ท. วรัิตน์ ทาสี ภ.จว.เชียงใหม่ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
ร.ต.ท. ศราวธุ รัตน์สุวรรณ ภ.จว.เชียงใหม่ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
ร.ต.ท. สงวน หบีค า ภ.จว.เชียงใหม่ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
ร.ต.ท. สุกฤษฎพชัร อฑัฒเศรษฐ์กลุ ภ.จว.เชียงใหม่ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
ร.ต.ท. สุชาติ มหายศ ภ.จว.เชียงใหม่ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
ร.ต.ท. องอาจ พรมรินทร์ ภ.จว.เชียงใหม่ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
ร.ต.ท. เอนก จโินทา ภ.จว.เชียงใหม่ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
ร.ต.ต. กรณ์ภวิฒัน์ ทัศน์ธนภรณ์ ภ.จว.เชียงใหม่ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
ร.ต.ต. ณรงค์วสั ยะสม ภ.จว.เชียงใหม่ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
ร.ต.ต. ดรุณ ค าฟอง ภ.จว.เชียงใหม่ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
ร.ต.ต. ธวชัชัย ธงนาค ภ.จว.เชียงใหม่ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
ร.ต.ต. ปฐม เมืองแกว้ ภ.จว.เชียงใหม่ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
ร.ต.ต. สมชาย ปัญญา ภ.จว.เชียงใหม่ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
ร.ต.ต. สมศักด์ิ จนัทร์ปิน้ ภ.จว.เชียงใหม่ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
ร.ต.ต. สมาน ไชยทองศรี ภ.จว.เชียงใหม่ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
ร.ต.ต. สิรภพ โชติพฒันพบิูลย์ ภ.จว.เชียงใหม่ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
ร.ต.ต. ไสว มีแสง ภ.จว.เชียงใหม่ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
ด.ต. กนัตพฒัน์ ก าลังประสิทธิ์ ภ.จว.เชียงใหม่ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
ด.ต. กมัปนาท เหล็กชาย ภ.จว.เชียงใหม่ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
ด.ต. เกรียงศักด์ิ ชมภเูทศ ภ.จว.เชียงใหม่ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
ด.ต. คณาศักด์ิ ศรีพระจนัทร์ ภ.จว.เชียงใหม่ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
ด.ต. จรูญ ธนขวา้ง ภ.จว.เชียงใหม่ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
ด.ต. จ านง เบญจวรารัตน์ ภ.จว.เชียงใหม่ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
ด.ต. จ านง ค์ เทพขะ ภ.จว.เชียงใหม่ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
ด.ต. จรีศักด์ิ ปันสุรินทร์ ภ.จว.เชียงใหม่ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
ด.ต. เจริญชัย หวานแหลม ภ.จว.เชียงใหม่ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
ด.ต. ชยกร จนัทิมา ภ.จว.เชียงใหม่ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
ด.ต. ชยกร จนัธมิา ภ.จว.เชียงใหม่ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
ด.ต. ชารี อุ่นค ามี ภ.จว.เชียงใหม่ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
ด.ต. ด ารง จนัทรศานติ ภ.จว.เชียงใหม่ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
ด.ต. ทวศัีกด์ิ อนุวงศ์ ภ.จว.เชียงใหม่ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
ด.ต. ธนชาต วรีะจนัทร์ ภ.จว.เชียงใหม่ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
ด.ต. ธนวสัส์ ใจเมืองมูล ภ.จว.เชียงใหม่ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
ด.ต. นราพงษ์ กองเมือง ภ.จว.เชียงใหม่ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
ด.ต. บรรพจน์ ผลนวพจน์ ภ.จว.เชียงใหม่ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
ด.ต. ประดิษฐ์ อิ่นฝ้ัน ภ.จว.เชียงใหม่ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
ด.ต. ประยงค์ วรรณทะวงษ์ ภ.จว.เชียงใหม่ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
ด.ต. ปรีชา จนัทร์หอม ภ.จว.เชียงใหม่ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
ด.ต. พนม วงัสิงห์ ภ.จว.เชียงใหม่ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่



บก. กก./สน./สภ.
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                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. พสักร อปุละกลุ ภ.จว.เชียงใหม่ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
ด.ต. พานิช ค านา ภ.จว.เชียงใหม่ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
ด.ต. ภาณุวฒัน์ จริยะปัญญานนท์ ภ.จว.เชียงใหม่ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
ด.ต. มนู ทิพยป์ัญญา ภ.จว.เชียงใหม่ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
ด.ต. มัฆวนิทร์ แปงเพช็ร ภ.จว.เชียงใหม่ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
ด.ต. ยทุธนา อนิจนัทร์ ภ.จว.เชียงใหม่ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
ด.ต. รพพีงศ์ อนิยาวเิลิศ ภ.จว.เชียงใหม่ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
ด.ต. เรขพลัภ์ กองสถาน ภ.จว.เชียงใหม่ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
ด.ต. วนัเฉลิม ชูไชย ภ.จว.เชียงใหม่ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
ด.ต. วชิิต ดอนดี ภ.จว.เชียงใหม่ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
ด.ต. วรัิตน์ โยรภตัร ภ.จว.เชียงใหม่ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
ด.ต. ศิริมงคล กศุล ภ.จว.เชียงใหม่ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
ด.ต. สง่า ใจยาค า ภ.จว.เชียงใหม่ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
ด.ต. สมชาย ล้ิมตระกลู ภ.จว.เชียงใหม่ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
ด.ต. สังวร อรุณวรีะชัย ภ.จว.เชียงใหม่ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
ด.ต. ส าราญ สามใจ ภ.จว.เชียงใหม่ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
ด.ต. สุทัศน์ แสนหมุด ภ.จว.เชียงใหม่ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
ด.ต. สุรศักด์ิ หมวกขจุ๋ม ภ.จว.เชียงใหม่ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
ด.ต. โสภณ จนัทราภรณ์ ภ.จว.เชียงใหม่ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
ด.ต. อภชิาต ภรีะค า ภ.จว.เชียงใหม่ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
ด.ต. อภเิชษฐ์ วงศ์ใหญ่ ภ.จว.เชียงใหม่ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
ด.ต. อรรถพล ชัยมงคล ภ.จว.เชียงใหม่ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
ด.ต. องักรู แปงใจ ภ.จว.เชียงใหม่ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
ด.ต. อทุัย กนัธะ ภ.จว.เชียงใหม่ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
ด.ต. เอกวทิย์ รัตนพฤกษาสกลุ ภ.จว.เชียงใหม่ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
ส.ต.ต. กฤษณะ แกว้มงคล ภ.จว.เชียงใหม่ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
ส.ต.ต. ไกรพล นนทวงศ์ ภ.จว.เชียงใหม่ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
ส.ต.ต. จรีพงศ์ ปภาสกลุวงศ์ ภ.จว.เชียงใหม่ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
ส.ต.ต. ณัฐพล ตันเครือ ภ.จว.เชียงใหม่ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
ส.ต.ต. นพดล ไวรักษ์ ภ.จว.เชียงใหม่ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
ส.ต.ต. นวพรต สกลุเพช็ร ภ.จว.เชียงใหม่ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
ส.ต.ต. พทัธเทพ ชัยยา ภ.จว.เชียงใหม่ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
ส.ต.ต. พชิชากร ทะตัน ภ.จว.เชียงใหม่ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
ส.ต.ต. พพิฒัพงษ์ ไชยนันท์ ภ.จว.เชียงใหม่ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
ส.ต.ต. วฒิุชัย ไวใ้จ ภ.จว.เชียงใหม่ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
ส.ต.ต. ศตวรรษ ศรีโพธิ์ ภ.จว.เชียงใหม่ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
ส.ต.ต. ศราวธุ ชัยสุริยะ ภ.จว.เชียงใหม่ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
ส.ต.ต. ศุภกจิ ใจหมัน้ ภ.จว.เชียงใหม่ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
ส.ต.ต. สันติ ขนัไทย ภ.จว.เชียงใหม่ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
ส.ต.ต. สิทธชิัย ข าสุวรรณ ภ.จว.เชียงใหม่ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
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                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.ต. สิทธพิล มณีรัตน์ ภ.จว.เชียงใหม่ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
ส.ต.ต. อภวิฒัน์ แกว้โมลา ภ.จว.เชียงใหม่ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
จ.ส.ต. ทรงพล พทุธจง ภ.จว.เชียงใหม่ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
ร.ต.ท. ไวยพจน์ เจยีมสกลุ ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจร
ด.ต. พงศ์วฒิุกร ทารสจติติพงศ์ ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจร
ร.ต.ต. ชาคริต สุขเมือง ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจร ชม.
ด.ต. สุพจน์ หอมชื่น ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจร ชม.
ด.ต. อรุณ อนิต๊ะ ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจร ชม.
พ.ต.อ. ปิยะพนัธ์ ภทัรพงศ์สินธุ์ ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
พ.ต.ท. ณรัฐช์พงศ์ อดุมศรี ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
พ.ต.ท. ธนภทัร วฒันพงษ์ภรณ์ ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
พ.ต.ท. ธนันชัย ศิริวรรณา ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
พ.ต.ท. พชรพล วงศ์รจติ ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
พ.ต.ท. มารุต ดาวนันท์ ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
พ.ต.ท. วรเชษฐ สกจิกนั ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
พ.ต.ท. สกลุรัชช์ คงทอง ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
พ.ต.ต. ศุภชัย จนัทรา ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
พ.ต.ต. สุนทร อนิใจค า ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ร.ต.อ. กฤตธชั ศรีค ามูล ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ร.ต.อ. กฤตภาส ธนวฒันันทกลุ ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ร.ต.อ. เธยีรนันท์ ปาละปิน ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ร.ต.อ. เธยีรนันท์ ปาละปิน ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ร.ต.อ. เนติกร ยศวฒันะ ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ร.ต.อ. วรกติ พลธนะ ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ร.ต.อ. เอี่ยม ร้องเพราะ ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ร.ต.ท. .ยรรยง ไขแ่กว้ ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ร.ต.ท. กติติศักด์ิ วงกรด ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ร.ต.ท. คงศักด์ิ ภญิโญ ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ร.ต.ท. ค ารณ นุชถิ่น ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ร.ต.ท. ชุมพล สุวรรณธชั ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ร.ต.ท. โชติวทิย์ สายอดุ ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ร.ต.ท. ณพทัศ สุนทรสัตถาพร ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ร.ต.ท. ณรงค์ฤทธิ์ จนัต๊ะ ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ร.ต.ท. ทองทศ สุรินทร์ ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ร.ต.ท. ทัชธร สุริยา ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ร.ต.ท. ธงทอง วรรณา ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ร.ต.ท. ธวชัศักด์ิ สุรินแปง ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ร.ต.ท. นวชัศรานต์ิ ตระกลูจนัทร์แดง ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ร.ต.ท. นิกร ขจรมณี ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ร.ต.ท. นิคม ศรีดวงอนิทร์ ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
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                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. นิทัต วเิศษขนัธ์ ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ร.ต.ท. นิรันดร์ หงษ์หนิ ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ร.ต.ท. บรรจง ค าคุณ ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ร.ต.ท. บังบล ศรีสุข ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ร.ต.ท. รังสรรค์ เทียนไพโรจน์ ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ร.ต.ท. รัฐศาสตร์ พรหมเผ่า ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ร.ต.ท. วทิยา สุจารี ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ร.ต.ท. วทิยา ศิริรัตน์ ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ร.ต.ท. ววิฒัน์ ทาระโส ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ร.ต.ท. วรีะเดช ต้นหนองดู่ ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ร.ต.ท. ศรีสุข รัตนประดิษฐ์ ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ร.ต.ท. สงวน กนัธา ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ร.ต.ท. สมเกยีรติ เงินพะช่อ ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ร.ต.ท. สมควร อนิทะราชา ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ร.ต.ท. สราวธุ หน่อแกว้ ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ร.ต.ท. สันดุษิต อภวิงศ์สานนท์ ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ร.ต.ท. สิงหส์มุทร จวูารี ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ร.ต.ท. สิปปภาส กสิชีวนิ ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ร.ต.ท. สุภาพ ทาจนัทร์ ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ร.ต.ท. สุรชัย วรัิติพาส ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ร.ต.ท. สุรพล นันทวฒิุวรากร ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ร.ต.ท. สุวทิย์ เกล้ืยกล่อม ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ร.ต.ท. อดุร สุวรรณประเสริฐ ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ร.ต.ต. จงกล ตารังษี ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ร.ต.ต. จงกล ตารังษี ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ร.ต.ต. จมุภฏ หอมหวาน ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ร.ต.ต. ทนาศักด์ิ ทรัพยศ์รี ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ร.ต.ต. ทองเมฆ สมบูรณ์ ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ร.ต.ต. ธนกฤต แกว้อารีย์ ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ร.ต.ต. ธรีวฒิุ ประไพบูลย์ ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ร.ต.ต. นิกร ค้ิมแหน ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ร.ต.ต. นิวติั ภเูงิน ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ร.ต.ต. บันเทิง ดวงมณีย์ ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ร.ต.ต. ปฐมพงษ์ ไชยณรงค์ ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ร.ต.ต. ไมตรี ปัญญาลือ ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ร.ต.ต. เรวฒัน์ ปินตาดง ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ร.ต.ต. วชัรพงษ์ สุขเจริญ ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ร.ต.ต. สนัน่ ใหญ่วงค์ ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ร.ต.ต. สนัน่ ใหญ่วงศ์ ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ร.ต.ต. สังเวยีน วอ่งไว ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. สายณัห์ สุต๋า ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ร.ต.ต. อ านวย อนิทรา ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ร.ต.ต. อทุัย  กนัธี ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ด.ต. กมล ค าหมัน้ ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ด.ต. กมลชัย อนิต๊ะ ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ด.ต. กรุงเกษม ไชยรัมย์ ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ด.ต. กฤษดา สายสุริยะ ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ด.ต. กษิดิศ บุญยงั ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ด.ต. กติติพฒัน์ เสาค า ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ด.ต. เกยรู ชาวสวน ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ด.ต. เกษม ชมภอูนิทร์ ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ด.ต. เกยีรติศักด์ิ เตชะตน ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ด.ต. จกัรี ปราบหงษ์ ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ด.ต. ฉตัรชัย ปัญญาเยาว์ ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ด.ต. ชัยพร วงษ์รักษ์ ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ด.ต. ชัยพล ทิพยว์งค์ ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ด.ต. ชาญชัย ธรรมเสนา ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ด.ต. ชาญณรงค์ มณีทอง ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ด.ต. ชาญวทิย์ พานิชโปรยโสภา ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ด.ต. ชินโชติ กนัธะวงั ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ด.ต. เชิงชาย วงศ์บุรินทร์พาน ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ด.ต. ณคร สารค า ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ด.ต. ณธกร นพบุญญานนท์ ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ด.ต. ณัฐวฒัน์ ชมพู ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ด.ต. ณัฐวฒิุ มีฉลาด ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ด.ต. ดวงอาทิตย์ สมณา ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ด.ต. เดือน กนัทิยะ ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ด.ต. ถนัด เหล่าวาณิชวฒันา ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ด.ต. ถริวฒัน์ นาคพทิักษ์ ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ด.ต. ทินกร บุญนาวา ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ด.ต. ธนภทัร ธนัธนกาญจน์ ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ด.ต. ธนัช  นนทะวงษ์ ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ด.ต. ธนากร นาคค า ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ด.ต. ธญัเทพ ยะเป็ง ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ด.ต. ธฑัีต มีหนิกอง ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ด.ต. นทชัย อดุมอ าไพพงษ์ ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ด.ต. นพดล สังขค์ า ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ด.ต. นพรัตน์ ขนัเพช็ร ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ด.ต. นันทวฒัน์ ต้ังใจ ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ด.ต. นันทสันต์ พรีะการัณยเศรษฐ์ ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. นาวา กลุสะโมรินทร์ ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ด.ต. นิติพล วรมณีรัตน์ ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ด.ต. บัณฑิต ศรีเดชะกลุ ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ด.ต. บุญทวี คุณนา ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ด.ต. ประกจิ หาญวริิยกจิ ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ด.ต. พงศ์วฒิุกร ทารสจติติพงศ์ ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ด.ต. พจน์ สิงหใ์ส ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ด.ต. พศิตพงค์ พงษ์อานันต์ ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ด.ต. พนัล้าน ปัญญาแดง ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ด.ต. พนิิจ สิทธวิฒัน์ ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ด.ต. พพิฒัน์ จกัร์แกว้ ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ด.ต. พรีชัช ชูชัยมงคล ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ด.ต. พรีะ นิมะรังกลู ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ด.ต. พรีะ ชัยวงศ์ ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ด.ต. ไพโรจน์ เทียมแสน ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ด.ต. ภาณุพนัธ์ ปันเจริญ ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ด.ต. มงคล เมืองมา ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ด.ต. มนต์ชัย โพธิ์ประดิษฐ์ ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ด.ต. มนัส หทัยสุวรรณกลุ ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ด.ต. มานพ พยาราช ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ด.ต. ยทุธนา สุธรรม ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ด.ต. รตนชาญ อนุสนธิ์ ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ด.ต. รังสรรค์ ใสดี ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ด.ต. ฤทธเิดช แกว้ประดิษฐ ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ด.ต. วชิรวทิย์ สีแดง ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ด.ต. วทิธวชั มณีวงศ์ ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ด.ต. วทิิศ เทวทีรัพย์ ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ด.ต. วรีะ พรหมกนัธา ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ด.ต. วรีะ แรงกสิวทิย์ ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ด.ต. วรีะพนัธ์ ภริส ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ด.ต. วฒิุชัย กลมมา ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ด.ต. ศราวธุ พรหมวชัรานนท์ ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ด.ต. ศักย์ นันตากาศ ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ด.ต. ศุภเชษฐ์ ปรีวฒันานันท์ ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ด.ต. ศุภวฒิุ อายมุัน่ ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ด.ต. สถาพร ทะเจริญ ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ด.ต. สมควร สมบัติปัน ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ด.ต. สันติพงศ์ ศรีกนัธา ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ด.ต. สานุ สายไฮค า ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ด.ต. สิทธภิาคย์ อนิทร์ไชย ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สุชาติ ช านาญ ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ด.ต. สุพจน์ ศรีบุญมา ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ด.ต. สุพรรณ ภริมย์ ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ด.ต. สุเมธี สุริโยดร ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ด.ต. สุรชัย ณะวรรณ์ ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ด.ต. สุวฒัชัย ช านาญเอื้อ ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ด.ต. อดุลยรัตน์ สุมนวฒันกลุ ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ด.ต. อนันต์ กลุกติติโกวทิ ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ด.ต. อนุกลู เรือนสุภาธง ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ด.ต. อนุชา พรหมมาสระ ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ด.ต. อคัรวฒัน์ เพช็รชัย ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ด.ต. อ านาจ ปัญญา ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ด.ต. อทุัย จรเทศ ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ส.ต.อ. เสฎฐวฒิุ มีสอน ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
 ร.ต.ท. จรัญ บุตรตาค า ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
จ.ส.ต. ญาณพล ป้อน้อย ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ด.ต.หญิง นิตยา สุภาวะ ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
พ.ต.ท รณชัย รอดลอย ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
ร.ต.ต มานัส รัตนมงคล ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรฯ
พ.ต.อ. รัฐการ สุรงคบพติร ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานสอบสวนฯ
พ.ต.ท. ปฐมพงศ์ องัศุกรานต์ ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานสอบสวนฯ
ร.ต.ท. ภญิโญ เวยีงค า ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานสอบสวนฯ
ร.ต.ท. หญิง เสาวลักษณ์ มะใบ ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานสอบสวนฯ
ด.ต. กติิพงษ์ ยศอโุมงค์ ภ.จว.เชียงใหม่ กลุ่มงานสืบสวน(นปพ.)
ร.ต.ท. นิคม ปัญญาสูง ภ.จว.เชียงใหม่ จร.ภ.จว.เชียงใหม่
ร.ต.ท. ธรีศักด์ิ ธฉิลาด ภ.จว.เชียงใหม่ ช่วยราชการ 
ร.ต.ท. องอาจ บุญมาสม ภ.จว.เชียงใหม่ ช่วยราชการ 
ด.ต. จริะวฒัน์ พรไชยบุญเรือง ภ.จว.เชียงใหม่ ช่วยราชการ 
ด.ต. ฐานันดร พาเรือง ภ.จว.เชียงใหม่ ช่วยราชการ 
ด.ต. ทวเีกยีรติ ด่านตระกลู ภ.จว.เชียงใหม่ ช่วยราชการ 
ด.ต. ทวศัีกด์ิ สายทอง ภ.จว.เชียงใหม่ ช่วยราชการ 
ด.ต. ธราพงศ์ ปุนนะมา ภ.จว.เชียงใหม่ ช่วยราชการ 
ด.ต. ธรีะพร เขม็ทอง ภ.จว.เชียงใหม่ ช่วยราชการ 
ด.ต. พนม สักกะโต ภ.จว.เชียงใหม่ ช่วยราชการ 
ด.ต. ภวูดล พุม่พวง ภ.จว.เชียงใหม่ ช่วยราชการ 
ด.ต. รัชพล ธนาธาดาวงศ์ ภ.จว.เชียงใหม่ ช่วยราชการ 
ส.ต.ต. ณัฐพร์ี เศรษฐ์ศุภกร ภ.จว.เชียงใหม่ ช่วยราชการ 
ร.ต.อ. วรการ รัตนกนัทา ภ.จว.เชียงใหม่ บก.อก.ภ.5
พ.ต.อ. ภาณุวฒัน์ บัวชาติ ภ.จว.เชียงใหม่ ผกก.ฝอ.ภ.จว.เชียงใหม่
พ.ต.ท. ชูชัย มงคล ภ.จว.เชียงใหม่ ฝอ.ภ.จว.เชียงใหม่



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.อ. หญิง นงนุช สุนันทเวยีงทอง ภ.จว.เชียงใหม่ ฝอ.ภ.จว.เชียงใหม่
ร.ต.ท. บุญเลิศ ปัญญา ภ.จว.เชียงใหม่ ฝอ.ภ.จว.เชียงใหม่
ร.ต.ท. นรุตม์ ศิริกณัหา ภ.จว.เชียงใหม่ ฝอ.ภ.จว.เชียงใหม่
ร.ต.ท. หญิง วรพรรณ มงคล ภ.จว.เชียงใหม่ ฝอ.ภ.จว.เชียงใหม่
ร.ต.ต. ภาคภมูิ สารศิริวงศ์ ภ.จว.เชียงใหม่ ฝอ.ภ.จว.เชียงใหม่
ร.ต.ต. หญิง ฐิตากานต์ กมลรัตนา ภ.จว.เชียงใหม่ ฝอ.ภ.จว.เชียงใหม่
ร.ต.ต. หญิง สโรชา สุนทรศรีพนิิจ ภ.จว.เชียงใหม่ ฝอ.ภ.จว.เชียงใหม่
ร.ต.ท.หญิง จฑุาดา ศักด์ิศรีกรม ภ.จว.เชียงใหม่ ฝอ.ภ.จว.เชียงใหม่
ร.ต.ท.หญิง ชนิศา อายยุนื ภ.จว.เชียงใหม่ ฝอ.ภ.จว.เชียงใหม่
ร.ต.ท.หญิง ศิริลักษณ์ พลูศิริ ภ.จว.เชียงใหม่ ฝอ.ภ.จว.เชียงใหม่
ส.ต.อ.หญิง วรัญญา เสริมตระกลู ภ.จว.เชียงใหม่ ฝอ.ภ.จว.เชียงใหม่
ส.ต.อ.หญิง ศิริพร ก าแพงแกว้ ภ.จว.เชียงใหม่ ฝอ.ภ.จว.เชียงใหม่
พ.ต.ท. หญิง ฐิติพร พพิฒันกลุ ภ.จว.เชียงใหม่ รอง ผกก.ฝอ.ฯ
ร.ต.ท. ประพนัธ์ โชติพฒันานนท์ ภ.จว.เชียงใหม่ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.เชียงใหม่
ร.ต.ท. นรุตม์ ศิริกณัหา ภ.จว.เชียงใหม่ รอง สว.ฝอ.ฯ
พ.ต.อ. ไพศาล นันตา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.จอมทอง
พ.ต.ท. ด ารงค์วทิค์ รัตนฟวูงศ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.จอมทอง
พ.ต.ท. ทวศัีกด์ิ พทุธสอน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.จอมทอง
พ.ต.ท. เผด็จ ชุมดวง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.จอมทอง
พ.ต.ท. พรหมมินทร์ อนิทนันท์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.จอมทอง
พ.ต.ท. วเิชียร ค าเสาร์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.จอมทอง
พ.ต.ท. ศักด์ิจรูญ ดาวสุข ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.จอมทอง
พ.ต.ท. อรุณ ร่วมสุข ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.จอมทอง
พ.ต.ต. สมศักด์ิ สมใจอา้ย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.จอมทอง
ร.ต.อ. ธรรม์ธรรศ ตาจมุปา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.จอมทอง
ร.ต.ท. เกษม เงินค าคง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.จอมทอง
ร.ต.ท. จกัรินทร์ จนัตาเงิน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.จอมทอง
ร.ต.ท. จรีพนัธ์ นันตาปวน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.จอมทอง
ร.ต.ท. ณฐมนัส ธนาค า ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.จอมทอง
ร.ต.ท. ณรงค์ แสนสุรินทร์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.จอมทอง
ร.ต.ท. ณรงค์ ปินะสุ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.จอมทอง
ร.ต.ท. ธนาชัย รัตนทะนุกลู ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.จอมทอง
ร.ต.ท. นพรัตน์ กนัฑะสิทธิ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.จอมทอง
ร.ต.ท. บุญธรรม ปัญญาเทพ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.จอมทอง
ร.ต.ท. ประดิษฐ์ ค าโต๊ะ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.จอมทอง
ร.ต.ท. ประสิทธิ์ กนัธจนัทร์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.จอมทอง
ร.ต.ท. ปัญญา นามเทพ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.จอมทอง
ร.ต.ท. พรีะพล ดาวงัปา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.จอมทอง
ร.ต.ท. ไพบูลย์ จนัทร์ปิน้ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.จอมทอง
ร.ต.ท. ภานุศักด์ิ นันตา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.จอมทอง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ยงยทุธ ดิดชิด ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.จอมทอง
ร.ต.ท. ยงยทุธ ดิดชิด ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.จอมทอง
ร.ต.ท. รัตน์ ถาริยะ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.จอมทอง
ร.ต.ท. ลือชา กนัทาดง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.จอมทอง
ร.ต.ท. วชิราพงษ์ แกว้สุใจ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.จอมทอง
ร.ต.ท. วรภพ สุยอด ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.จอมทอง
ร.ต.ท. วโิรจน์ จนัทราช ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.จอมทอง
ร.ต.ท. วรีะ แสนใจ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.จอมทอง
ร.ต.ท. วรีะศักด์ิ บุษบง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.จอมทอง
ร.ต.ท. สมชาย ลิดี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.จอมทอง
ร.ต.ท. สมชาย ธรรมดา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.จอมทอง
ร.ต.ท. สมโภชน์ อนุพนัธ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.จอมทอง
ร.ต.ท. สวา่ง เครือมณี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.จอมทอง
ร.ต.ท. สุทิน เพชรชอบ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.จอมทอง
ร.ต.ท. สุรชัย จนัทวงค์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.จอมทอง
ร.ต.ท. สุรศักด์ิ แสนวชิัย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.จอมทอง
ร.ต.ท. สุวรรณ อนิทรเทพ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.จอมทอง
ร.ต.ท. อ าพล เจริญเดช ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.จอมทอง
ร.ต.ท. อนิสม สุปินนะ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.จอมทอง
ร.ต.ท. อเุทน สิทธกิจิ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.จอมทอง
ร.ต.ท. เอนก นุชัย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.จอมทอง
ร.ต.ต. ณรงค์ ป๊อกเชื้อ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.จอมทอง
ร.ต.ต. ณรงค์ ป๊อกเชื้อ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.จอมทอง
ร.ต.ต. ธชัชัย ชัยชนะ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.จอมทอง
ร.ต.ต. บรรจง กนัทะอโุมงค์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.จอมทอง
ร.ต.ต. ผจญ หล้าค ามี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.จอมทอง
ร.ต.ต. มนัส แสนทา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.จอมทอง
ร.ต.ต. รุจน์  ปิงชัย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.จอมทอง
ร.ต.ต. วรัิช อนิใจ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.จอมทอง
ร.ต.ต. วรัิช กนัทะใจ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.จอมทอง
ร.ต.ต. วรีะพนัธ์ อนิต๊ะแกว้ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.จอมทอง
ร.ต.ต. สมบัติ ด้วงประสิทธิ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.จอมทอง
ร.ต.ต. สมยศ พงศ์จรีทีปต์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.จอมทอง
ร.ต.ต. สุทธี แกว้ทันใจ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.จอมทอง
ร.ต.ต. สุนทร นามเทพ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.จอมทอง
ด.ต. กฤต อนิต๊ะปาน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.จอมทอง
ด.ต. โกสินทร์ ปัญญาเหล็ก ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.จอมทอง
ด.ต. จรัส ยะท่าตุ้ม ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.จอมทอง
ด.ต. จารึก นิม่ปฏพิทัธพ์งศ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.จอมทอง
ด.ต. จรีนันท์ วธิี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.จอมทอง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ชัยยา จ าปาจี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.จอมทอง
ด.ต. ชัยยา จ าปาจี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.จอมทอง
ด.ต. ด.ต.นิกร กองใจ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.จอมทอง
ด.ต. ทรงชัย สมใจอา้ย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.จอมทอง
ด.ต. ทอง เตชะตา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.จอมทอง
ด.ต. นงคราญ ถาน้อย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.จอมทอง
ด.ต. นิกร ค าแห่ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.จอมทอง
ด.ต. นิกร บุญท้าวราช ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.จอมทอง
ด.ต. นิกร กนัยะวงค์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.จอมทอง
ด.ต. นิคม พรมชิตมาตร ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.จอมทอง
ด.ต. นิวฒัน์ ด้วงโอะ๊ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.จอมทอง
ด.ต. บัญญัติ ปัญญาน่าน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.จอมทอง
ด.ต. ประจกัษ์ ปูทอง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.จอมทอง
ด.ต. ประวทิย์ แสนสุข ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.จอมทอง
ด.ต. ประเสริฐ เรือนปัญญา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.จอมทอง
ด.ต. ปัทธพงศ์ เปียงใจ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.จอมทอง
ด.ต. ผจญ รู้แหลม ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.จอมทอง
ด.ต. พเิชฐ ปัญญาเหล็ก ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.จอมทอง
ด.ต. เพญ็ศรี จโีน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.จอมทอง
ด.ต. มงคล กนุะค า ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.จอมทอง
ด.ต. มานิต มานา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.จอมทอง
ด.ต. วชิระ สุยะสาม ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.จอมทอง
ด.ต. วรทร พรมจนัใจ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.จอมทอง
ด.ต. วราพงค์ ถาน้อย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.จอมทอง
ด.ต. วทิยา พรหมมา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.จอมทอง
ด.ต. วรัิตน์ สายค าอา้ย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.จอมทอง
ด.ต. ศรีเดินเดชา ค าปา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.จอมทอง
ด.ต. สนิท กรุะนัย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.จอมทอง
ด.ต. สมยศ ชูราษฎร์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.จอมทอง
ด.ต. สมศักด์ิ ค าคุณา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.จอมทอง
ด.ต. สุชาติ อนิต๊ะยศ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.จอมทอง
ด.ต. สุฐิน สุธรรมแปง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.จอมทอง
ด.ต. สุภาพ นันต๊ะโส ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.จอมทอง
ด.ต. สุวรรณ เพง่สมุทร์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.จอมทอง
ด.ต. เสน่ห์ ปินตาดง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.จอมทอง
ด.ต. อดุลย์ ศิวะพลงาม ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.จอมทอง
ด.ต. อาณัติ สุนันท์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.จอมทอง
ด.ต. อดุม ปริยะ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.จอมทอง
ส.ต.อ. นิกร สุปินโน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.จอมทอง
ส.ต.ต. ปุริมวฒัน์ แสนใจ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.จอมทอง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.ต. วชัรากร ใจมณี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.จอมทอง
จ.ส.ต. ศักด์ิสิทธิ์ สนมณี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.จอมทอง
พ.ต.ต. สนัน่ จนัทรบุตร ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ช้างเผือก
ร.ต.อ. เกยีรติศักด์ิ ผัดกา๋ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ช้างเผือก
ร.ต.อ. สมชาญ อมรบุตร ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ช้างเผือก
ร.ต.ต. บุญมาก กรสวรรค์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ช้างเผือก
ด.ต. กติติพนัธ์ จนัทร์สา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ช้างเผือก
ส.ต.ต. ฤทธิ์ธา สีสวย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เชียงดาว
พ.ต.อ. สุรกจิ ศรีมนัส ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ไชยปราการ
พ.ต.ท. ชัชวาลย ์ ชัยประภา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ไชยปราการ
พ.ต.ท. ใชยา คนชอบ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ไชยปราการ
พ.ต.ท. ธนดล น้อยสุวรรณ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ไชยปราการ
พ.ต.ท. นิกร สุจริตธรรฒ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ไชยปราการ
พ.ต.ท. ประเทือง ศรีทิพย์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ไชยปราการ
พ.ต.ท. มงคล ปันตี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ไชยปราการ
พ.ต.ท. ยงยทุธ ทาสุวรรณ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ไชยปราการ
พ.ต.ท. สมบัติ กาละสุข ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ไชยปราการ
พ.ต.ท. สมัย มูลประการ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ไชยปราการ
พ.ต.ท. อนันต์ เกดิเอี่ยม ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ไชยปราการ
ร.ต.ท. ณัฐวตัน์ ศรีค าจกัร์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ไชยปราการ
ร.ต.ท. ดวงฤทธิ์ วรรณฤทธิ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ไชยปราการ
ร.ต.ท. ถนัด กลุบุตร ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ไชยปราการ
ร.ต.ท. ธนากร สารินจา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ไชยปราการ
ร.ต.ท. บรรทม สุภาชนะ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ไชยปราการ
ร.ต.ท. ประจวบ บางโปร่ง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ไชยปราการ
ร.ต.ท. ประยรู ทับไธสง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ไชยปราการ
ร.ต.ท. พลวฒัน์ บุญชู ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ไชยปราการ
ร.ต.ท. วฒันา แดนราษี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ไชยปราการ
ร.ต.ท. วนัเฉลิม ทาสมบูรณ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ไชยปราการ
ร.ต.ท. วนัเฉลิม ทาสมบูรณ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ไชยปราการ
ร.ต.ท. วาฑิต ไชยสมบูรณ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ไชยปราการ
ร.ต.ท. วรัิตน์ เทพวงค์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ไชยปราการ
ร.ต.ท. สมบูรณ์ เฉลิมพล ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ไชยปราการ
ร.ต.ท. อดุลย์ ศรีจะตะ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ไชยปราการ
ร.ต.ต. คมน์ วรรณรัตน์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ไชยปราการ
ร.ต.ต. ชัยยา กนัทะวนั ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ไชยปราการ
ร.ต.ต. เชิดชู ศรีจอมแปง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ไชยปราการ
ร.ต.ต. ปกติ วงศ์ใหม่ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ไชยปราการ
ร.ต.ต. ประสิทธิ์ บุญหล่อ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ไชยปราการ
ร.ต.ต. ปิยะ สีทา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ไชยปราการ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. พทิักษ์ จณิะไชย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ไชยปราการ
ร.ต.ต. พมิล นักสิงห์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ไชยปราการ
ร.ต.ต. อภเิดช อนิต๊ะ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ไชยปราการ
ร.ต.ต. อนิชัย ทุกอยา่ง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ไชยปราการ
ร.ต.ต. เอกชัย ทาชมภู ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ไชยปราการ
ด.ต. ขจร สะอาดล้วน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ไชยปราการ
ด.ต. เขม็ทอง ปัญโญกจิ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ไชยปราการ
ด.ต. คมภศิูษฐ์ ธนดาวพจิารณ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ไชยปราการ
ด.ต. จกัรี กติิวรรณ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ไชยปราการ
ด.ต. ชัยวฒัน์ ทาแกว้ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ไชยปราการ
ด.ต. ชูชาติ หน่อต๊ือ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ไชยปราการ
ด.ต. เชวง เมืองมูล ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ไชยปราการ
ด.ต. เชาวลิต อยู่สุขศรี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ไชยปราการ
ด.ต. ณรงค์ ศรีใจวงค์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ไชยปราการ
ด.ต. ณรงค์ อนิถอด ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ไชยปราการ
ด.ต. ณัฐวชัต์ จนัทร์แรง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ไชยปราการ
ด.ต. ธนากร แกว้รากมุข ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ไชยปราการ
ด.ต. นรินทร์ กองบุญ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ไชยปราการ
ด.ต. นิวฒัน์ ทรายมูล ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ไชยปราการ
ด.ต. บุญช่วย อนิธรรม ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ไชยปราการ
ด.ต. พลัลภ แสงศิริโรจน์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ไชยปราการ
ด.ต. พรีพฒัน์ สุหล้า ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ไชยปราการ
ด.ต. ภาณุวฒัน์ แสนกนัทา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ไชยปราการ
ด.ต. มนัส อนิภไิชย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ไชยปราการ
ด.ต. มรกต พนัธว์ไิล ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ไชยปราการ
ด.ต. ยรรยง กนัไชยา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ไชยปราการ
ด.ต. ยทุธนา ไชยลังการ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ไชยปราการ
ด.ต. วจิารย์ นวลแกว้ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ไชยปราการ
ด.ต. วรีะพงษ์ อปุาลี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ไชยปราการ
ด.ต. ศักด์ิชัย นันตา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ไชยปราการ
ด.ต. สง่า สอาดล้วน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ไชยปราการ
ด.ต. สนิท ศรีวรรณตัน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ไชยปราการ
ด.ต. สมชาย จี้สอน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ไชยปราการ
ด.ต. สมบูรณ์ ปันกา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ไชยปราการ
ด.ต. สมพล วงค์วลัิย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ไชยปราการ
ด.ต. สายณัห์ พรหมพงิค์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ไชยปราการ
ด.ต. ส าราญ มูลชุมภู ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ไชยปราการ
ด.ต. สิทธตั คงเมือง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ไชยปราการ
ด.ต. อนงค์ ตุ้ยเทพ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ไชยปราการ
ด.ต. อนุสรณ์ ตรีกลุ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ไชยปราการ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. อนิทร ค าใหญ่ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ไชยปราการ
ด.ต. อดุม พนมการ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ไชยปราการ
ด.ต. อดุร จนัทร์สีมุย่ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ไชยปราการ
ส.ต.ต. ณัฐดนัย เศษฐา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ไชยปราการ
ส.ต.ต. อทิธชิัย ป๊กค า ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ไชยปราการ
จ.ส.ต. ชวนากร มหากจิทัชชกร ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ไชยปราการ
จ.ส.ต. สัมฤทธิ์ ยนืสา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ไชยปราการ
พ.ต.ท. คงศักด์ิ พนัพอน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยเต่า
พ.ต.ท. ประพนัธ์ จนัทร์ดีแกว้สกลุ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยเต่า
พ.ต.ท. วชัโรทัย หอมเยน็ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยเต่า
พ.ต.ท. สัมพนัธ์ อนิทา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยเต่า
ร.ต.ท.  พชิิต ไชยคุณ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยเต่า
ร.ต.ท. กติติ อนิทรักษ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยเต่า
ร.ต.ท. ฉลอง ใจมัง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยเต่า
ร.ต.ท. ชัยรัตน์ เซมา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยเต่า
ร.ต.ท. ดิฐวตั พรรณบุตร ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยเต่า
ร.ต.ท. ปรีชา ดวงพฒัน์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยเต่า
ร.ต.ท. วชิัย ขอบปี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยเต่า
ร.ต.ท. สงัด วงค์ต๊ิบ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยเต่า
ร.ต.ท. สวสัด์ิ อฐัวงศ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยเต่า
ร.ต.ท. สุชาติ จนัทร์แกว้ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยเต่า
ร.ต.ท. อลงกรณ์ ศรีชัย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยเต่า
ร.ต.ท. อทุัย เมืองไชย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยเต่า
ร.ต.ต. พเิชฏฐ์ อญัชุลีมงคล ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยเต่า
ร.ต.ต. วรีะพล ไพรยารมณ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยเต่า
ร.ต.ต. สุวทิย์ จนัทากาศ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยเต่า
ด.ต. กญุชร งาทอง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยเต่า
ด.ต. เกษม กติิสาย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยเต่า
ด.ต. จกัราวธุ โสภาพนัธ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยเต่า
ด.ต. โชคอ านวย สินธยุะ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยเต่า
ด.ต. ณรินทร์ วงัป่าตาล ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยเต่า
ด.ต. ณัฐพงค์ เงาใส ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยเต่า
ด.ต. นิกร ปัญญาเตยม์ีย์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยเต่า
ด.ต. บัญชา ทับทัง่ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยเต่า
ด.ต. ไพรสนธ์ มัน่ขนั ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยเต่า
ด.ต. เริงฤทธิ์ นาคพรหมมินทร์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยเต่า
ด.ต. วรีะยทุธ วงค์ริยะ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยเต่า
ด.ต. ศักดา แกว้โมรา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยเต่า
ด.ต. สิงหช์ัย กนัวะนา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยเต่า
ด.ต. สุเมฆ แสนหมืน่แกว้ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยเต่า



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. อเนก มงคลสิริกลุ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยเต่า
ด.ต. อณัฑพงค์ ก านันตน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยเต่า
ด.ต. อรุชาติ ชัยเนตร ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยเต่า
ส.ต.อ. บวรวทิย์ ธมิา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยเต่า
ส.ต.ต. กมัพล หล่อธาน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยเต่า
ส.ต.ต. ชัยกลุ วฒันากลุ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยเต่า
ส.ต.ต. พรีศักด์ิ ดาวสุข ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยเต่า
ส.ต.ต. ภดิูศ วงศ์จกัร์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยเต่า
ส.ต.ต. ภธูเรศ ยาประเสริฐ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยเต่า
ส.ต.ต. สุกฤษฎ์ อนิทร์ชัย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยเต่า
ส.ต.ต. อภนิันท์ ต้นหนองดู่ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยเต่า
ส.ต.ต. อานุภาพ อนิทะชัย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยเต่า
พ.ต.อ. นันทิศักด์ิ วรรณ์ยางค์กรู ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยสะเกด็
พ.ต.ท. ณัฐพล จนัมะโน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยสะเกด็
พ.ต.ท. บัญชา อนิถา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยสะเกด็
พ.ต.ท. บัญชา อนิถา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยสะเกด็
พ.ต.ท. มาโนช สุดสวาสด์ิ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยสะเกด็
พ.ต.ท. อตุสาหะ ณ เชียงใหม่ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยสะเกด็
พ.ต.ต. สหสัดินทร์ เสนเจริญ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยสะเกด็
พ.ต.ต. สุริยนัต์ จนัทร์ใส ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยสะเกด็
พ.ต.ต. อนุสรณ์ สินธุ์เทียม ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยสะเกด็
ร.ต.อ. ธรีวฒัน์ อน้จนัทร์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยสะเกด็
ร.ต.อ. วนัชัย มีช านาญ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยสะเกด็
ร.ต.อ. วจิติร เจริญวรรณ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยสะเกด็
ร.ต.อ. วโิรจน์ กาศสนุก ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยสะเกด็
ร.ต.อ. อรุณ กนัอศัวะ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยสะเกด็
ร.ต.อ. อวรุิทธ์ ยอดยา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยสะเกด็
ร.ต.ท. กมล พรมมา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยสะเกด็
ร.ต.ท. จรัส สารีอนิทร์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยสะเกด็
ร.ต.ท. จกัรพงศ์ ศึกษากจิ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยสะเกด็
ร.ต.ท. เจษฎา พนัธุ์แกว้ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยสะเกด็
ร.ต.ท. ชัยโรจน์ สิงหอศัวรัตน์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยสะเกด็
ร.ต.ท. เดชา วฒิุเจริญ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยสะเกด็
ร.ต.ท. ธนดล ปราณีต ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยสะเกด็
ร.ต.ท. พลภทัร ธรนิภทัร์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยสะเกด็
ร.ต.ท. พจิารณ์ แววโคกสูง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยสะเกด็
ร.ต.ท. พสิิทธิ์ ศรีตุ่นธง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยสะเกด็
ร.ต.ท. เพลิน ดวงบุญ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยสะเกด็
ร.ต.ท. เพิม่ศักด์ิ สุวรรณวงศ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยสะเกด็
ร.ต.ท. มนเทียร ขาวสวย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยสะเกด็



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. วรโชติ ศรีบุญปัน๋ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยสะเกด็
ร.ต.ท. วชิาญ สุต๋าค า ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยสะเกด็
ร.ต.ท. วนิัย สุวรรณชื่น ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยสะเกด็
ร.ต.ท. วสูิตร เกี๋ยงเสนาะ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยสะเกด็
ร.ต.ท. ศักด์ิชัย ปานกลาง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยสะเกด็
ร.ต.ท. สมนึก จนัทะวงศ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยสะเกด็
ร.ต.ท. สมาน ค ารินทร์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยสะเกด็
ร.ต.ท. หญิง ฐิติรัตน์ อปุระกลุ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยสะเกด็
ร.ต.ท. อนันต์ สุนันต๊ะ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยสะเกด็
ร.ต.ท. อวยพร คงชนะ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยสะเกด็
ร.ต.ท. อ านาจ พาจรทิศ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยสะเกด็
ร.ต.ต. จรูญ ปินตาค า ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยสะเกด็
ร.ต.ต. ณรงค์ จองวจิติรกลุ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยสะเกด็
ร.ต.ต. ทวี ค าจนัทร์ทา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยสะเกด็
ร.ต.ต. ปฏวิติั สุทะโก ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยสะเกด็
ร.ต.ต. ประยรู พรหมกนัธา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยสะเกด็
ร.ต.ต. ประวทิย์ คุณยศยิ่ง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยสะเกด็
ร.ต.ต. วธันพงศ์ สิริวรธนัย์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยสะเกด็
ร.ต.ต. วชิัย มาณะไฮ้ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยสะเกด็
ร.ต.ต. วศิิษฐ์ เคร่ืองค า ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยสะเกด็
ร.ต.ต. สาคร บัวตาปิน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยสะเกด็
ร.ต.ต. สุเทพ ปันทะรส ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยสะเกด็
ร.ต.ต. อดุม ไชยวงค์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยสะเกด็
ด.ต. กลินกรณ์ ลือยศ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยสะเกด็
ด.ต. เกรียงศักด์ิ ธติา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยสะเกด็
ด.ต. เกษม แกว้บุญเรือง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยสะเกด็
ด.ต. เกยีรติพงษ์ ธนัญชัย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยสะเกด็
ด.ต. จกัรพล รัตนชมพู ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยสะเกด็
ด.ต. ชาญชัย ยาสมุทร์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยสะเกด็
ด.ต. ฐพชัษ์ ตาป้อม ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยสะเกด็
ด.ต. ณัฏฐภทัร จนัทร์เขยีว ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยสะเกด็
ด.ต. ถนอม เขยีวกนัยะ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยสะเกด็
ด.ต. ถวลิ นิพนธป์ัญญา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยสะเกด็
ด.ต. ทภนฑ์กร ขมุทอง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยสะเกด็
ด.ต. ทองสุข ต้ือแกว้ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยสะเกด็
ด.ต. ธนภทัร ทองค าใบ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยสะเกด็
ด.ต. บุญฤทธิ์ จอ้ยสอน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยสะเกด็
ด.ต. ปรีชา ไชยถา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยสะเกด็
ด.ต. ปรีชา ดงพธุ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยสะเกด็
ด.ต. ไพบูลย์ ดิเรกไพบูลย์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยสะเกด็



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ภวูดล พุม่พวง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยสะเกด็
ด.ต. มงคล คุ้มแกว้ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยสะเกด็
ด.ต. มนู นันตา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยสะเกด็
ด.ต. รชต หทัยมณี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยสะเกด็
ด.ต. รัชชานนท์ เสมอใจ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยสะเกด็
ด.ต. วราวฒิุ คุณยศยิ่ง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยสะเกด็
ด.ต. วเิชียร ใจมา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยสะเกด็
ด.ต. วรีพงษ์ ใจมัน่ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยสะเกด็
ด.ต. ศรายทุธ กาละดี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยสะเกด็
ด.ต. สงบ ยนิดี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยสะเกด็
ด.ต. สถติย์ วริิยา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยสะเกด็
ด.ต. สท้าน เพิม่พลู ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยสะเกด็
ด.ต. สมัคร โกจ้นัทึก ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยสะเกด็
ด.ต. สากล วงศ์ชัย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยสะเกด็
ด.ต. สิปปพทัธ์ สิปปพนัธ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยสะเกด็
ด.ต. สุรเชษฐ์ ปัญสุวรรณ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยสะเกด็
ด.ต. สุรศักด์ิ กิ่งเพชรเสรีชน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยสะเกด็
ด.ต. อนุวชั บ ารุงพร ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยสะเกด็
ด.ต. อภวิฒัน์ หน่อแกว้มูล ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยสะเกด็
ด.ต. อาคม สุเมธา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยสะเกด็
ส.ต.ต. นวติั ทิพแกว้ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยสะเกด็
 ร.ต.ท. วฒิุวฒัน์ บุญแสงขติั ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยสะเกด็
 ส.ต.ต. สคุณ เครือค า ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยสะเกด็
จ.ส.ต. เบญจพล เนาวพนัธ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยสะเกด็
ด.ต จตุรภทัร สุริวงศ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยสะเกด็
ร.ต.ต.หญิง ทิวาพร รักษ์ตะนาวศรี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยสะเกด็
ร.ต.ท. เกษม ค าวรรณ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยหล่อ
ร.ต.ต. สมพล วงัค าฟู ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยหล่อ
พ.ต.ท. ตระกลู  พทิาค า ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยหล่อ 
พ.ต.ท. ธวชั พรหมใจ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยหล่อ 
พ.ต.ท. ยทุธพล พลมณี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยหล่อ 
พ.ต.ท. สกานต์  ใจจนัทร์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยหล่อ 
พ.ต.ท. อทุัย จนัทิมา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยหล่อ 
พ.ต.ต.  พฒุชัย  ยะยอง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยหล่อ 
ร.ต.ท. เกริกพล พรหมโลก ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยหล่อ 
ร.ต.ท. ทองสุข กจิพทิักษ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยหล่อ 
ร.ต.ท. ทองอนิทร์ แสนใจ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยหล่อ 
ร.ต.ท. ธงชัย ตุ่นแกว้ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยหล่อ 
ร.ต.ท. ธวชั  ธรรมขนัธ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยหล่อ 
ร.ต.ท. นนท์ อนิตุ่น ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยหล่อ 



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. บุญเลิศ ใจจนัทร์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยหล่อ 
ร.ต.ท. ประพนัธ์  บุญมา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยหล่อ 
ร.ต.ท. ประพนัธ์ จติตาดู ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยหล่อ 
ร.ต.ท. ประพนัธ์ แกว้บุญเรือง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยหล่อ 
ร.ต.ท. พทิักษ์  แกว้สุดใจ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยหล่อ 
ร.ต.ท. ไพรัตน์  วงค์ค าปวน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยหล่อ 
ร.ต.ท. ภทัรพล วงค์จนัตา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยหล่อ 
ร.ต.ท. ยนืยง ไผ่ล้อม ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยหล่อ 
ร.ต.ท. สุจติร จมุปาจนัทร์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยหล่อ 
ร.ต.ท. สุรเดช สง่าเมือง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยหล่อ 
ร.ต.ท. สุวฒัน์ เมฆวไิล ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยหล่อ 
ร.ต.ต. ด ารงณ์ สามปาละ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยหล่อ 
ร.ต.ต. ติณภทัร บุญสม ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยหล่อ 
ร.ต.ต. ธนธรณ์ จนีาใหม่ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยหล่อ 
ร.ต.ต. ไพรวลัย์ ถงุเงิน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยหล่อ 
ร.ต.ต. มงคล โง่ยเตจา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยหล่อ 
ร.ต.ต. มนู เมฆอากาศ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยหล่อ 
ร.ต.ต. สุรสิทธ์  ตันตรา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยหล่อ 
ด.ต. ประสิทธิ์ แกว้เรือน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยหล่อ 
ด.ต. สามารถ อตุถา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยหล่อ 
ด.ต. เสน่ห์ เทียนทอง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยหล่อ 
ส.ต.อ. วสูิตรศักด์ิ ปาปวน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยหล่อ 
ส.ต.ต. เฉลิมเกยีรติ ยอดเมือง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยหล่อ 
ส.ต.ต. เชาวนิทร์ เมืองใจ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยหล่อ 
 ด.ต. ณัฏฐพชัร  ค าคาด ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยหล่อ 
 ด.ต. นพรัตน์ ประจนัทกาญจน์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยหล่อ 
 ด.ต. นิวฒัน์  ทาศักด์ิ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยหล่อ 
 ด.ต. ประสิทธิ์ ใจชุ่มใจ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยหล่อ 
 ด.ต. สุทัศน์ หมอกมาเมิน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยหล่อ 
 พ.ต.ท. สมดุล  ไวรักษ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยหล่อ 
จ.ส.ต. ชิษณุพงษ์ ประวงั ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยหล่อ 
จ.ส.ต. ทวปี ชีวาชุติ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยหล่อ 
จ.ส.ต. นภดล ศรีปัญญา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยหล่อ 
ด.ต กจิจสุ์เทพ เกง่การท า ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยหล่อ 
ด.ต ไกรทอง กยุแกว้ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยหล่อ 
ด.ต ตฤณ นามเมือง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยหล่อ 
ด.ต ทองชัย อนิต๊ะปัน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยหล่อ 
ด.ต เทอดศักด์ิ แกว้สุใจ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยหล่อ 
ด.ต ธวชัชัย ตุ่นแกว้ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยหล่อ 
ด.ต ปกรณ์ อคัรภริมย์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยหล่อ 



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต พสกนิกร วรีะเมืองมูลนันตา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยหล่อ 
ด.ต ยรรยง อนิต๊ะขนิ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยหล่อ 
ด.ต วรีพงษ์ ธมัทิง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยหล่อ 
ด.ต ศิรชัช สาทะกลาง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยหล่อ 
ด.ต สมเกยีรติ ต๊ะค า ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยหล่อ 
ด.ต สานิตย์ ยอดหาญ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยหล่อ 
ด.ต สุชาติ จนัทิมา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยหล่อ 
ด.ต สุรพล มหายาโน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยหล่อ 
ด.ต อรุณ เผ่าจอมทอง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยหล่อ 
ร.ต.ท . สมเพชร  ปวงค า ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ดอยหล่อ 
พ.ต.อ. บุญลือ   เอี่ยมใย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.นาหวาย
พ.ต.ท. ตุลาณัฏฐ์ เคหะลูน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.นาหวาย
พ.ต.ท. บุญธรรม ก าไร ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.นาหวาย
พ.ต.ท. พฒันา ดวงแกว้ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.นาหวาย
พ.ต.ท. วชิระ แพงไทสง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.นาหวาย
พ.ต.ท. สมเดช จติพยคั ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.นาหวาย
พ.ต.ท. สมบัติ อนิถอด ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.นาหวาย
พ.ต.ท. สุระพล เทพเสน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.นาหวาย
พ.ต.ท. อรรณพ ชัยชาญ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.นาหวาย
ร.ต.ท. กรีติ พนิิจวงษ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.นาหวาย
ร.ต.ท. ฉตัรชัย วริิยะกติติศักด์ิ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.นาหวาย
ร.ต.ท. เทอดศักด์ิ ไชยวงศ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.นาหวาย
ร.ต.ท. นิพนธ์ กาศเกษม ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.นาหวาย
ร.ต.ท. นิสันต์ ธรรมสรางกรู ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.นาหวาย
ร.ต.ท. บุญต้าน กอ้นค า ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.นาหวาย
ร.ต.ท. บุญรัตน์ ชูมาศ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.นาหวาย
ร.ต.ท. ประทีป กล่ินอ าพนัธ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.นาหวาย
ร.ต.ท. พงษ์ศักด์ิ อนิชมภู ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.นาหวาย
ร.ต.ท. เรวตั กติติวฒิุกร ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.นาหวาย
ร.ต.ท. สงวน มีกล่ิน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.นาหวาย
ร.ต.ท. สนอง ทองกอ้น ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.นาหวาย
ร.ต.ท. สมคิด เยน็ใจ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.นาหวาย
ร.ต.ท. สมพร ทองดี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.นาหวาย
ร.ต.ต. กนัยก์วร์ี กนกทิพยกลุ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.นาหวาย
ร.ต.ต. จรินทร์พนัธุ์ โสภาศรี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.นาหวาย
ร.ต.ต. จรีะพล วงัแสง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.นาหวาย
ร.ต.ต. ดวงผจญ สมงอน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.นาหวาย
ร.ต.ต. ปรีชา สิงหค์ า ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.นาหวาย
ร.ต.ต. โยธนิ วงษ์ชัย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.นาหวาย
ด.ต. คมกฤช สันวงค์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.นาหวาย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ชัชวาลย ์ ดูแกว้ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.นาหวาย
ด.ต. ณัฏฐกร ทิตาวงศ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.นาหวาย
ด.ต. ดวงค า พะพู่ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.นาหวาย
ด.ต. ภริูพงษ์ อธพิรหม ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.นาหวาย
ด.ต. มานะ แสงปัน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.นาหวาย
ด.ต. ละนิล วรรณเรือน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.นาหวาย
ส.ต.ต. นที ประทาน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.นาหวาย
ส.ต.ต. อทิธกิาย รังกลาง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.นาหวาย
พ.ต.อ. ปภาณ สุจนิตะเดชา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.บ่อหลวง
พ.ต.ท. ดวงฤทธิ์  ธรรมชัย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.บ่อหลวง
ร.ต.ท. จกัรกฤษณ์   ขนัค า ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.บ่อหลวง
ร.ต.ท. ชนาพสิฐ  ปัญญาชัย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.บ่อหลวง
ร.ต.ท. ชัชชัย แกว้ไหลมา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.บ่อหลวง
ร.ต.ท. ชาปกรณ์ ค าพชิัย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.บ่อหลวง
ร.ต.ท. นิคม นาชัยภมูิ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.บ่อหลวง
ร.ต.ต. นริศ บางรัก ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.บ่อหลวง
ด.ต. รุ่งศิริ มานะกจิ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.บ่อหลวง
ด.ต. สยาม ทรัพยท์วี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.บ่อหลวง
ส.ต.ต. ปิยะพงษ์ สุรินต๊ะ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.บ่อหลวง
ส.ต.ต. พงศ์ธวชั กาญจนากจิเวชการ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.บ่อหลวง
ส.ต.ต. สมชาย กนัเงิน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.บ่อหลวง
ส.ต.ต. สรนันท์ สุรินทร์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.บ่อหลวง
ส.ต.ต. สันติพงษ์  มารอด ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.บ่อหลวง
ส.ต.ต. สิทธพินัธ์ มณีรัตน์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.บ่อหลวง
ส.ต.ต. อรรถสิทธิ์ วงศ์ใหญ่ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.บ่อหลวง
ร.ต.ท.หญิง รัตติกาล วภิา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.บ่อหลวง
พ.ต.ท. ชัยดวงฑิพ ธงเชื้อ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ป่าแป๋
พ.ต.ท. ถริวฒัน์ ต่อสวย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ป่าแป๋
พ.ต.ท. ทรงวฒิุ พนูนิลรัตน์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ป่าแป๋
พ.ต.ท. พษิณุ นรพงษ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ป่าแป๋
พ.ต.ท. พษิณุ นรพงษ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ป่าแป๋
พ.ต.ท. สรรชัย บัวลาด ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ป่าแป๋
ร.ต.อ. ชัชวาล ศรีเจริญตา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ป่าแป๋
ร.ต.อ. ณัฐวฒิุ แกว้รากมุก ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ป่าแป๋
ร.ต.อ. วเิชียร ปากกล้า ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ป่าแป๋
ร.ต.อ. ศรีพงิค์ ไหวยะ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ป่าแป๋
ร.ต.ท. กมล อุ่นเรือน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ป่าแป๋
ร.ต.ท. ถรีคุณ เกื้อเส้ง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ป่าแป๋
ร.ต.ท. บุญธรรม มโนเรือง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ป่าแป๋
ร.ต.ท. ประทีป จกัรแกว้ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ป่าแป๋



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ประสิทธิ์ โพชะจา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ป่าแป๋
ร.ต.ท. ไพโรจน์ เขื่อนแกว้ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ป่าแป๋
ร.ต.ท. ไมตรี แสงวรรณธรีะ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ป่าแป๋
ร.ต.ท. ศราวธุ กนัไชย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ป่าแป๋
ร.ต.ท. สุชาติ ทิตยว์งค์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ป่าแป๋
ร.ต.ท. อ านาจ ตันหล้า ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ป่าแป๋
ร.ต.ต. เติมศักด์ิ เสราดี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ป่าแป๋
ร.ต.ต. วศิิษฐ์ ค าหาบ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ป่าแป๋
ร.ต.ต. สมศักด์ิ ใหม่เฟย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ป่าแป๋
ด.ต. กติติศักด์ิ ทิพจร ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ป่าแป๋
ด.ต. ทันใจ พนัธุ์โพธิ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ป่าแป๋
ด.ต. ประชัน ค ารินทร์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ป่าแป๋
ด.ต. สมานชัย รุจวิรกลุ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ป่าแป๋
ด.ต. สุธี เกษเจริญคุณ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ป่าแป๋
ส.ต.ต. จริทีปต์ วฒิุ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ป่าแป๋
ส.ต.ต. ทรงพล กองสาย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ป่าแป๋
ส.ต.ต. ทวโีชค ไขมุ่กด์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ป่าแป๋
สต.ต. อดิพงศ์ วงศ์ราช ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ป่าแป๋
พ.ต.อ. ชลเทพ ใหม่ไชย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
พ.ต.อ. สุรชัย ศุภยศอมร ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
พ.ต.ท. เกรียงศักด์ิ ตงศิริ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
พ.ต.ท. จรัิฏฐ์ จริพชัรศิรพร ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
พ.ต.ท. เทวนิ สุรศาสตร์พศิาล ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
พ.ต.ท. ประวทิย์ เมณฑ์กลู ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
พ.ต.ท. ภดิูศ ศิลาเกษ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
พ.ต.ท. วรชิต นิติประศาสน์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
พ.ต.ท. วรีะยทุธ สายจติธรรม ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
พ.ต.ท. สนิท มาลา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
พ.ต.ท. สมชาย มีอนันต์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
พ.ต.ท. อาทิตย์ ทองเลิศ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
พ.ต.ต. กฤตมนูสิน สุรินรังษี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
พ.ต.ต. นพดล ตันมาดี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
พ.ต.ต. สมมาตร จแีดง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
พ.ต.ต. อนุชิต อุ่นใจ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ร.ต.อ. นพดล กนัไชยต๊ะ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ร.ต.อ. พบิูลพนัธ์ สุขมุานนท์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ร.ต.อ. ไพรัช ศรีวชิัย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ร.ต.อ. สง่า อา้งองิ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ร.ต.ท. กฤษณะ มัน่กนันาน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ร.ต.ท. กติติโชติ บุญรักษา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ไกรสร เรือนมูล ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ร.ต.ท. คนึง ยาวชิัย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ร.ต.ท. ครรชิต กมุภโิร ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ร.ต.ท. ชัชวาล อุ่นต๊ะ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ร.ต.ท. ชูชาติ เครือชุมภู ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ร.ต.ท. ชูชาติ ภวูนจนิดา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ร.ต.ท. เชษฐนุพล เอวจกัร์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ร.ต.ท. ดุษฎี พงษ์ปา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ร.ต.ท. แดง ปวงแกว้ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ร.ต.ท. นิกร ขดัสี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ร.ต.ท. นิรันดร์ ค าสิงห์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ร.ต.ท. บันดิษฐ์ ตุงคะนาคร ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ร.ต.ท. ประดิษฐ์ ปิยะจนัทร์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ร.ต.ท. ประวทิย์ วงศ์วชัรวทิย์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ร.ต.ท. เปล่ง อนิกนั ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ร.ต.ท. ภทัรพงศ์ ไพศาขมาส ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ร.ต.ท. ภวูนาท จนัทาพนู ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ร.ต.ท. มงคล สุเตนันท์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ร.ต.ท. มนตรี อรัญ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ร.ต.ท. มนัส มะโนสา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ร.ต.ท. ยศมีเกยีรติ มะโนส้าว ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ร.ต.ท. รุ่ง รักส ารวจ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ร.ต.ท. วฑูิรย์ วรรณมณี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ร.ต.ท. สงกรานต์ ใจมัน่ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ร.ต.ท. สนอม บุญทาวงศ์ษา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ร.ต.ท. สมคิด ยางเต็ม ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ร.ต.ท. สมศักด์ิ วงค์ชะรัตน์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ร.ต.ท. สมศักด์ิ วงค์ชะรัตน์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ร.ต.ท. สัพพญัญู จอมใจป้อ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ร.ต.ท. ส าเริง สิทธวิรปัญญา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ร.ต.ท. สุทิน กติติเมธากลุ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ร.ต.ท. สุพล ปวนใจชม ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ร.ต.ท. หญิง อสิรีย์ วราสิรินนท์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ร.ต.ท. อนันต์ จนัทร์ศรี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ร.ต.ท. อยัการ ใจศิลป์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ร.ต.ท. อาคม ไชยขนัธ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ร.ต.ท. อทิธพิทัธ์ สุติยะ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ร.ต.ท. โอวาท เขยีวเจถะ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ร.ต.ต. ธชัทรง ขนัทะ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ร.ต.ต. ธรีวจัน์ ค าต๋ัน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. ธศิีษฏ์ ทิศทา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ร.ต.ต. ประพนธ์ ท าดี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ร.ต.ต. ประภาส จลุพนัธ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ร.ต.ต. ประสิทธิ์ หลักพนัธ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ร.ต.ต. พชิิต สุทัศน์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ร.ต.ต. ไพบูรณ์ มีธรรม ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ร.ต.ต. ไพรัช ฟองจนัทร์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ร.ต.ต. ยงยทุธ สอาดล้วน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ร.ต.ต. ศิริชัย อุ่นใจ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ร.ต.ต. สมคิด มหาพรหม ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ร.ต.ต. สรายทุธ์ บุญถงึ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ร.ต.ต. สุธรรม แจม่เพง็ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ร.ต.ต. สุวรรณ เอย้วนั ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ร.ต.ต. อนันต์ กลนาวา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ด.ต. กฤษฎา อตัทา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ด.ต. กา้น วงค์ธมิา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ด.ต. การุณ ดอนลาว ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ด.ต. เกรียงไกร ดีดพณิ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ด.ต. เกษตร สุภา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ด.ต. เกษม เฟือ่งเงิน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ด.ต. เกษม สายโปธิ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ด.ต. จตุรงค์ ค าเรืองฤทธิ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ด.ต. จรัล ดวงต๋า ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ด.ต. จรูญ แกว้สิงหค์ า ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ด.ต. จ ารัส คลังไธสง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ด.ต. จรีะศักด์ิ ฟศูรี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ด.ต. เจริญ เครือเพลา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ด.ต. เฉลา เนตรสกลุ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ด.ต. ชัชวาลย์ จี้สอน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ด.ต. ชัชวาลย์ พวงประทุม ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ด.ต. ชัยวฒัน์ ฟองเมฆ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ด.ต. ชาญกจิ วงศ์ศรีสุข ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ด.ต. ชาญนิคม ทุกอยา่ง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ด.ต. ไชยวฒัน์ ท่าขา้ม ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ด.ต. ณรงค์ ใสแกว้ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ด.ต. ณัฎฐ์ธนัน ศิริปวง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ด.ต. ณัฏฐภคั พนัลาย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ด.ต. ณัฐพล หนัน่ต่า ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ด.ต. ทองเหรียญ ลีค าปัน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ด.ต. ธนพงศ์พนัธ์ ปันหมืน่ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ธานี ปันธิ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ด.ต. นพพร แกว้นาง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ด.ต. นราพงษ์ กนัภยั ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ด.ต. นิรันดร์ เรือนโต ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ด.ต. นิวตัร โปธิ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ด.ต. บุญเสริม ฉริยะพงศ์พนัธุ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ด.ต. บุณยฤทธิ์ ทองสูงเนิน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ด.ต. ประจวบ หงิปิน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ด.ต. ประชัน ผิวชัย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ด.ต. ประยงค์ ศรีค า ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ด.ต. ปวริศร์ พงษ์ชัยพบิูล ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ด.ต. พงษ์ศักด์ิ คลังไธสง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ด.ต. พชรพงศ์ ชัชกจิ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ด.ต. พรรณพพิฒัน์ ธนาบุญญาเสฎฐ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ด.ต. พชิิต สุภา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ด.ต. พทุธพินัธ์ ไชยมงคล ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ด.ต. ไพฑูรย์ ดีดพณิ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ด.ต. ไพสนธ์ ผ่องใส ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ด.ต. ภาณุวฒัน์ บุญเพิม่พนู ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ด.ต. มงคล ยองแสงจนัทร์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ด.ต. มนตรี บุญสุข ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ด.ต. มนัส บัวชุ่ม ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ด.ต. ยทุธการ จมุณีย์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ด.ต. ราชัณย์ สุวรรณ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ด.ต. ราชัน หล้าบุญมา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ด.ต. วสันต์ ปัญจะธง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ด.ต. วทัธกิร หสิุตา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ด.ต. วลัลภ ชัยชนะ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ด.ต. วทิวสั รักราษฎร์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ด.ต. วภิาส งามผิว ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ด.ต. เวชรินทร์ วรรณทอง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ด.ต. ศุภสิทธิ์ ถาบุญเรือง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ด.ต. สงกรานต์ จอมฟอง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ด.ต. สมชาย ชะยเูด็น ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ด.ต. สมบัติ เอี่ยมภู่ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ด.ต. สมพศิ ทินันท์ตา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ด.ต. สาทิตย์ ชุ่มจติต์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ด.ต. สายชน รังสรรค์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ด.ต. สิทธพิร ดรุณรัศมี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ด.ต. สิทธศัิกด์ิ แกว้ค า ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สุจนิต์ ค าหล้า ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ด.ต. สุทิน อนิต๊ะอา้ย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ด.ต. สุพรรณ์ ศรีบุญเรือง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ด.ต. สุรศักด์ิ เป่าพษิ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ด.ต. เสน่ห์ กาสีน า ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ด.ต. อดุลย์ ปิน่ชุม ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ด.ต. อนุสรณ์ บุญศิลป์ไทย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ด.ต. อนุสรณ์ จติตาดู ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ด.ต. อภรัิกษ์ สมฟอง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ด.ต. อรรถพล ฟธูรรม ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ด.ต. อาทิตย์ ดาบุตร ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ด.ต. อนิสม ดีฝ้ัน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ด.ต. เอก เรือนแกว้ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ส.ต.ต. ณรงค์ชัย บุญสุข ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ส.ต.ต. สุภวตัร อนิต๊ะโคตร์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
จ.ส.ต. วเิชียร จนัทาพลู ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
จ.ส.ต. อนุกลุ โรหติเสถยีร ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
จ.ส.ต.หญิง บุษยา มณีพพิฒัน์คุณากร ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ด.ต.หญิง ศรีสุดา นักปีเหมย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
พ.ต.ท.หญิง เยาวมาลย์ บุญศิลป์ไทย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
ส.ต.อ.หญิง นฤมล จนัทร์หอม ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฝาง
พ.ต.ท. คม เชษฐ์ขนุทด ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.พร้าว
ร.ต.ท. สราวธุ สิทธวิงศ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.พร้าว
ร.ต.ท. สราวธุ สิทธวิงค์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.พร้าว
ร.ต.ต. ปรเมศวร์ ทาเอย้ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.พร้าว
ด.ต. ยิ่งยอด น้ าท่วม ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.พร้าว
ด.ต. สมาน อ านาคะ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.พร้าว
ด.ต. สมาน อ านาคะ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.พร้าว
พ.ต.ท. วาลพ สมาธิ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.พร้าวฯ
พ.ต.ท. วสุิทธิ์ แกว้อนิตา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.พร้าวฯ
พ.ต.ท. ศรจนัทร์ สิทธปิัญญา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.พร้าวฯ
พ.ต.ท. สมพงษ์ ต้ังตัว ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.พร้าวฯ
พ.ต.ท. เอนก ไชยวงค์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.พร้าวฯ
ร.ต.ท. จ ารัส เจริญยิ่ง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.พร้าวฯ
ร.ต.ท. เจริญ ทะนันชัย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.พร้าวฯ
ร.ต.ท. เดช มากมาย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.พร้าวฯ
ร.ต.ท. นคร ปัญญาทิพย์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.พร้าวฯ
ร.ต.ท. นพ พึง่ศรี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.พร้าวฯ
ร.ต.ท. นิคม จนัทร์เขยีว ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.พร้าวฯ
ร.ต.ท. นิพนธ์ วโิสภา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.พร้าวฯ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. บรรเทิง หล้าแกว้ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.พร้าวฯ
ร.ต.ท. ประภาศ แสงหน่อ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.พร้าวฯ
ร.ต.ท. ประยทุธ์ วจิารณ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.พร้าวฯ
ร.ต.ท. ประหยดั วรรณสุข ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.พร้าวฯ
ร.ต.ท. โปษัณ ภกัเกล้ียง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.พร้าวฯ
ร.ต.ท. มานิตย์ จอมแปง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.พร้าวฯ
ร.ต.ท. วนิัย ศรีจนัทร์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.พร้าวฯ
ร.ต.ท. สง่า ไชยวรรณ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.พร้าวฯ
ร.ต.ท. สมพงษ์ โปร่งใจ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.พร้าวฯ
ร.ต.ท. สมเมือง สิงหแ์กว้ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.พร้าวฯ
ร.ต.ท. สาคร สุนันต๊ะ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.พร้าวฯ
ร.ต.ท. สุนันท์ ทองค า ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.พร้าวฯ
ร.ต.ท. สุรชัย วรียทุธก าจร ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.พร้าวฯ
ร.ต.ท. อดิศักด์ิ บุญหลาน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.พร้าวฯ
ร.ต.ต. จตุรงค์ ประเสริฐ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.พร้าวฯ
ร.ต.ต. ด ารง วฒิุมา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.พร้าวฯ
ร.ต.ต. เถกงิ ดวงจนัทร์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.พร้าวฯ
ร.ต.ต. ทนันต์ อิ่นค า ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.พร้าวฯ
ร.ต.ต. ทองสุข ทองดี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.พร้าวฯ
ร.ต.ต. นิกร สิทธริาช ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.พร้าวฯ
ร.ต.ต. ประพนัธ์ เป็งค า ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.พร้าวฯ
ร.ต.ต. ประวทิ  แกว้ตา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.พร้าวฯ
ร.ต.ต. มานิตย์ อุ่นเรือนพงิค์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.พร้าวฯ
ร.ต.ต. ยงยศ ตาสม ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.พร้าวฯ
ร.ต.ต. วฒันะ นาวะระ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.พร้าวฯ
ร.ต.ต. วศิิษฐ์ สามสาย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.พร้าวฯ
ร.ต.ต. สมพงษ์ บัวหอม ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.พร้าวฯ
ร.ต.ต. สมยศ ค ามาเรือน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.พร้าวฯ
ร.ต.ต. อรรณพ สุนทรพนัธ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.พร้าวฯ
ด.ต. กติติเกษม แกว้ดวงดี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.พร้าวฯ
ด.ต. เกยีรติศักด์ิ มอญสร้อย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.พร้าวฯ
ด.ต. จรัส บานบล ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.พร้าวฯ
ด.ต. ชูชาติ บัวผัด ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.พร้าวฯ
ด.ต. โชคชัย ค าภริะ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.พร้าวฯ
ด.ต. ณัฐชนม์ ฟองศิริ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.พร้าวฯ
ด.ต. ด ารัส อารามแกว้ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.พร้าวฯ
ด.ต. ถาวร ดวงเทศ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.พร้าวฯ
ด.ต. นิวตัร มะโนกจิ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.พร้าวฯ
ด.ต. บุญลือ จติตาทิพย์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.พร้าวฯ
ด.ต. พงษ์ศักษ์ นิลสนิท ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.พร้าวฯ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. พรศักด์ิ สุนันต๊ะ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.พร้าวฯ
ด.ต. พรหมมินทร์ วนัดี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.พร้าวฯ
ด.ต. พลัลภ วนัดี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.พร้าวฯ
ด.ต. พเิชษฐ์ วงค์สุข ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.พร้าวฯ
ด.ต. ไพฑูรย์ ทองดี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.พร้าวฯ
ด.ต. ภราดร บัวชุม ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.พร้าวฯ
ด.ต. วทิมล ดีเสมอ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.พร้าวฯ
ด.ต. ศราวธุ ตันกลู ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.พร้าวฯ
ด.ต. สมบูรณ์ นันต๊ิบ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.พร้าวฯ
ด.ต. สุชาติ กนัทะวงค์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.พร้าวฯ
ด.ต. สุทธรัิกษ์ เทพมาลา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.พร้าวฯ
ด.ต. อภชิัย พงษ์จนัทร์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.พร้าวฯ
ด.ต. อกัษร วชิัยทา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.พร้าวฯ
ด.ต. อาทิตย์ อนิต๊ะรัตน์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.พร้าวฯ
ด.ต. อ านวย ทองค า ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.พร้าวฯ
ส.ต.อ. ณัฐพล หม่อมไหล ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.พร้าวฯ
ส.ต.อ. นิรันดร์ นาตัน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.พร้าวฯ
ส.ต.ต. มานิตย์ โนจากลุ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.พร้าวฯ
ส.ต.ต ด ารงฤทธิ์ กา๋วลิ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.พร้าวฯ
ร.ต.ท. ประพฒัน์ ค าแผ่น ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
พ.ต.อ. ชัยยทุธ เรืองนภาเพญ็ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
พ.ต.อ. ด าเนิน กนัออ่ง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
พ.ต.อ. ประกอบ ค าดี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
พ.ต.อ. สุธน แสนแปง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
พ.ต.ท. นิติพนัธ์ สังขกร ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
พ.ต.ท. นิพฐิพนธ์ แต้ประจติร ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
พ.ต.ท. บัณฑิต จติต์ภาคภมูิ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
พ.ต.ท. ภวูนาถ ดวงดี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
พ.ต.ท. มนัสชัย อนิทร์เถื่อน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
พ.ต.ท. รัฐวชิญ์ วศินพงศ์ธนัช ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
พ.ต.ท. สมพงษ์ ไฝปัน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
พ.ต.ท. สันติ ค าใส ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
พ.ต.ท. สุวทิย์ ปัญโญ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
พ.ต.ต. เกริกชัย กติติ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
พ.ต.ต. ฐนศกณ ประมาณ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
พ.ต.ต. ทนงศักด์ิ จนัทร์เจอืแกว้ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
พ.ต.ต. มาโนช เยี่ยมเจริญ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
พ.ต.ต. วชัรพล ยมเกดิ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
พ.ต.ต. สมคิด ภสูด ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
พ.ต.ต. อดุลย์ สวยสม ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.อ. จารุวฒัน์ ใจสุบรรณ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ร.ต.อ. จรีศักด์ิ นาค า ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ร.ต.อ. ธนัช ชัยสาร ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ร.ต.อ. นฤพนธ์ อะทะเสน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ร.ต.อ. พฒิุสรรค์ อนิตา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ร.ต.อ. มนตรี พทุธขนัธ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ร.ต.อ. วทิยา ใจค า ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ร.ต.อ. ศุภกฤต วรรณทาตระกลู ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ร.ต.อ. อนันต์ ค ามี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ร.ต.อ. อานนท์ เชิดชูตระกลูทอง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ร.ต.ท. กมัปนาท ฉนัชัย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ร.ต.ท. กติติพทัธ์ ปัญญากลุ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ร.ต.ท. เกษมสิษฐ์ ต่อกนั ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ร.ต.ท. จารุวฒัน์ หาญเตชะ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ร.ต.ท. ชัชวาลย์ ตันตา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ร.ต.ท. ชัยพล ชัยชนะ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ร.ต.ท. ชัยพล ทาอปุรงค์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ร.ต.ท. ดวงแกว้ วงค์เมทา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ร.ต.ท. ทองอยู่ เชื้อยงั ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ร.ต.ท. ธงชัย รากโสม ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ร.ต.ท. ธรีะศักด์ิ ธญัธราดล ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ร.ต.ท. นรินทร์ อนินาค ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ร.ต.ท. นฤบดินทร์ รัตนวรรณี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ร.ต.ท. นิยม ขนัแกว้ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ร.ต.ท. นิเวศน์ เวทศักด์ิ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ร.ต.ท. บรรยง พวงมาลัย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ร.ต.ท. ประจวบ แป้นข า ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ร.ต.ท. ประเสริฐ นามเทพ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ร.ต.ท. พรีะพล ขวาของ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ร.ต.ท. ภชูิชย์ ชุ่มเชย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ร.ต.ท. มนัส วรรณสาร ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ร.ต.ท. เมธี พรหมปัญญา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ร.ต.ท. วงค์กช วณัชวงศ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ร.ต.ท. วรรัชช์ แกว้มงคล ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ร.ต.ท. วรศักด์ิ ณ เชียงใหม่ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ร.ต.ท. วชิเยนทร์ วงษ์เทพ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ร.ต.ท. วชิัย จณิะมูล ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ร.ต.ท. วชิาญ ขวดแกว้ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ร.ต.ท. สกล ลือเรือง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ร.ต.ท. สงคราม สายแปง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. สง่า ยานะโส ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ร.ต.ท. สมจติ หมอกเมือง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ร.ต.ท. สมชาติ แจม่แจง้ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ร.ต.ท. สมทบ ปาส าลี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ร.ต.ท. สมบัติ อนิทะราชา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ร.ต.ท. สมโภช กยุสุวรรณ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ร.ต.ท. สุรินทร์ เปียงตา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ร.ต.ท. เสน่ห์ พรหมราช ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ร.ต.ท. เสนาะ เขยีวอยู่ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ร.ต.ท. เสาร์แกว้ วงค์สาฟู ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ร.ต.ท. หญิง วชิุตา ไขแสง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ร.ต.ท. อนันต์ กนัทะใจ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ร.ต.ท. อคัรพงษ์ ดวงเทียน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ร.ต.ท. อ านวย ไชยชนะ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ร.ต.ต. กาบแกว้ จนัทร์นวล ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ร.ต.ต. จรัส ขติัยะ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ร.ต.ต. ชม จติตะวงค์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ร.ต.ต. โชคชัย รองราช ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ร.ต.ต. ณัฐวฒัน์ พฒันะกติิพงษ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ร.ต.ต. ถวลัย์ ทรายน้อย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ร.ต.ต. บวร สุนทร ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ร.ต.ต. ปรีชา ชัยพทิยา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ร.ต.ต. มานะชัย ปัญญาสิทธิ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ร.ต.ต. วจิติร นรินทร์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ร.ต.ต. วนิัย ปัญญาธรรม ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ร.ต.ต. สงกรานต์ ตันประเสริฐ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ร.ต.ต. สถาพร วตัถากรณ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ร.ต.ต. สมศักด์ิ หนิมาลัย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ร.ต.ต. สิงหค์ า หน่อค า ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ร.ต.ต. สุทัศน์ อนิแสง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ร.ต.ต. เสริมศักด์ิ ปากองวนั ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ร.ต.ต. อนันต์ พรหมมานอก ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ร.ต.ต. อนุรักษ์ ไชยวงค์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ด.ต. กรุงเกษม ไชยรัมย์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ด.ต. กนัตภณ หลีแกว้สาย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ด.ต. กติติศักด์ิ กนัธยิะ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ด.ต. ไกรเดช เยาวโยธนิ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ด.ต. จรัญ เดชะ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ด.ต. จรัล ขนุแหลม ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ด.ต. จกัรพนัธุ์ กนัทะสอน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. จริวฒัณ์ ค าลือ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ด.ต. จริศักด์ิ ศรีโท ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ด.ต. จรัิฎฐ์ ประยรูพนัธุ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ด.ต. จรีาวฒัน์ สุธวีฒัน์กลุ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ด.ต. ชัยยา แควสยอง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ด.ต. ชัยวชิิต ชมเชย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ด.ต. ชาญยทุธ เฉลิมแสน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ด.ต. ไชยยทุธ ไชยวงค์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ด.ต. ณฐพล ใจบาน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ด.ต. ด ารง รอดเขยีว ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ด.ต. ด ารงณ์ แสนดวงดี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ด.ต. เดชาธร อาวารักษ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ด.ต. ตฤณทีปกร มะปรางค์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ด.ต. ทรงศักด์ิ เป็งสุวรรณ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ด.ต. ธนวนิท์ พรมวงัขวา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ด.ต. นนท์ปวธิ ศรีกณุะ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ด.ต. นภดล กาบบัว ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ด.ต. นิธนิันท์ ลภสัไชยวฒัน์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ด.ต. นิพล ใจบุญ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ด.ต. ประจกัษ์ ชูพนัธ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ด.ต. ประธาน วณีสอน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ด.ต. ประพนัธ์ ร ามณี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ด.ต. ประสิทธิ์ ต๊ิบออ้ย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ด.ต. ประสิทธิ์ อนิทจกัร ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ด.ต. ปริญญา ปราบหงษ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ด.ต. ปริญญา จ าปา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ด.ต. ปรีชา บุญธมิา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ด.ต. ปุรเชษฐ์ ใบยา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ด.ต. พงศกรณ์ จติอารีศิวชั ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ด.ต. พงษ์ธนิน เศรษฐพงษ์ธนัท ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ด.ต. พงษ์รวชิญ์ ปัญญามณีศร ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ด.ต. พงษ์ศักด์ิ ศรีฟา้ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ด.ต. พนาพนัธ์ ผ่องพนัธ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ด.ต. พนัธศั์กด์ิ บุญโต ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ด.ต. มงคล เสมอเชื้อ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ด.ต. มนัส ยิ่งเจริญ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ด.ต. ยศพนธ์ นวลทา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ด.ต. รักชัย สุนทร ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ด.ต. เรวตั ภมูิเจริญ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ด.ต. เรืองฤทธิ์เดช ต๋ันฟู ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. วรรณชัย ต๋ันฟู ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ด.ต. วลัลพ เขยีวใจ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ด.ต. วชิิต ไชยวงค์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ด.ต. วทิยา ณ นคร ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ด.ต. วรุิฬพนัธุ์ รอเสนา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ด.ต. ศรชัย ไชยวงค์ศรี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ด.ต. ศักดา ถงุเงิน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ด.ต. สมชาย พลูสวสัด์ิ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ด.ต. สมทรัพย์ ดวงค า ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ด.ต. สรวทุธ์ ชมภพูทิักษ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ด.ต. สุชาติ สิงหค์ า ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ด.ต. สุทธพินัธ์ อนิตา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ด.ต. สุทธวิฒัน์ ไวตา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ด.ต. สุบิน วรรณชัย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ด.ต. สุพล ฟองแกว้ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ด.ต. เสรี บุญศรีรัมย์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ด.ต. หญิง งามลักษณ์ ข าเจมิ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ด.ต. อนุกลู กนัทะวงค์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ด.ต. อภชิาต คันธสาร ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ด.ต. อมรรัตน์ พน้ภยั ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ด.ต. อสิรา ภาชนนท์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ด.ต. อดุม บัวเต้า ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ด.ต. เอกกร วรยศกลัยา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ด.ต. เอกณรงค์ ไชยทองค า ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ด.ต. เอกภพ จริงไธสง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ส.ต.อ. จริทัศน์ นาไทย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ส.ต.อ. ไชยพร เพยีรการ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ส.ต.อ. ประดิษฐ์ แกว้กอ๋ง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ส.ต.อ. อนุพงค์ ละออกจิ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ส.ต.อ. สุทธพิร วงศ์บุตร ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ส.ต.ต. กจิมงคล ค าคัน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ส.ต.ต. เกรียงไกร แกว้พภิพ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ส.ต.ต. คีตวฒัน์ พรมปาน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ส.ต.ต. เจตนรินทร์ เมืองขาว ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ส.ต.ต. ชาญวฒิุ วงศ์ใจมา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ส.ต.ต. เดชรัตน์ วริิยะอารีธรรม ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ส.ต.ต. ทศพล กดุวเิทศ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ส.ต.ต. นัฐวฒิุ ปันมาเรือน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ส.ต.ต. ปองพนัธ์ บาลเพยีร ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ส.ต.ต. มงคล กาวชิัย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.ต. วชัรพงศ์ ประดับวงศ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ส.ต.ต. ศรายทุธ ค ามูล ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ส.ต.ต. สุริยะศักด์ิ รอดภยั ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
จ.ส.ต. ชิตติภทัร์ นิธธินวนิ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
จ.ส.ต. ณธชัพงศ์ สายสุขศิลป์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
จ.ส.ต. ปราบศึก แดงสด ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
จ.ส.ต. พยงุ ยศสมบัติ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
จ.ส.ต. ภมรพล ค าภรีะปัญญา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
จ.ส.ต. สายนั         ดีสา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
จ.ส.ต. สุทัศน์ชัย สมบูรณ์ชัย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
จ.ส.ต. สุรัชต์ สุวรรณรัตน์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
จ.ส.ต. อาทิตย์ คุณยศยิ่ง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ร.ต.ท คมกฤช ปัญญา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ร.ต.ท. หญิงดารุณี ทิพยบ์ุญราช ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
ด.ต. สุธี อนิทกา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่
พ.ต.อ. ศุภชั จนัทรศัพท์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่กา
พ.ต.ท. เกศ สมพาน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่กา
พ.ต.ท. วสูิตร วงศ์ใหญ่ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่กา
พ.ต.ท. สวา่ง สิทธวิงั ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่กา
พ.ต.ต. ภาวนิ ขาวหล้า ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่กา
ร.ต.อ. เชาวฤทธิ์ ทุนร่องช้าง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่กา
ร.ต.อ. ธนะชัย  อนิทะยา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่กา
ร.ต.อ. ประวทิย์ ร่มโพธิ์เจริญ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่กา
ร.ต.ท. กฤษณวฒัน์ เมืองมา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่กา
ร.ต.ท. กติติภฎั แกว้วงค์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่กา
ร.ต.ท. ปรีชา จณิะเสน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่กา
ร.ต.ท. รุ่งเรือง วนัดี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่กา
ร.ต.ท. ศรากร   จนัทรมานนท์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่กา
ร.ต.ท. สันทัด แพทยไ์ชโย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่กา
ร.ต.ต. อ านวย ภริะบรรพ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่กา
ด.ต. แดนชัย ยศอิ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่กา
ด.ต. พรีะพงศ์ ยะมัง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่กา
ด.ต. สุทัศน์ มณีศรี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่กา
ส.ต.ต. กติติรัตน์ ขนัค านันต๊ะ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่กา
ส.ต.ต. ชนัญชัย ไชยมาลา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่กา
ส.ต.ต. รัชชานนท์ ค าอนิทร์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่กา
ส.ต.ต. ส าราญ เต้จะมัง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่กา
ส.ต.ต. สุรวชัร์ ชุมภู ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่กา
ร.ต.อ จรัญ ชัยประพนัธ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่กา
วา่ที ่ร.ต.ต. เนตรดุลย์ กาพยไ์ชย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่กา



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง วา่ที ่ร.ต.ต. ยงยทุธ ไชยวนิิจ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่กา
พ.ต.อ. ณัชทสิษฐ์ บุญมาก ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แจม่
พ.ต.ท. นันทศักด์ิ กาศเกษม ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แจม่
พ.ต.ท. มังกร ดอกทุเรียน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แจม่
พ.ต.ท. ศิริพงษ์ สิงหราช ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แจม่
พ.ต.ต. อดุลย์ ค ามูล ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แจม่
ร.ต.ท. กมล จายสัก ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แจม่
ร.ต.ท. ไฉน อารินทร์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แจม่
ร.ต.ท. ทรงวทิย์ แสนยาวธุ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แจม่
ร.ต.ท. ทองสุข เล็กเรืองฤทธิ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แจม่
ร.ต.ท. ประดิษฐ์ ศศิฉาย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แจม่
ร.ต.ท. ประมนต์ จนัทดา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แจม่
ร.ต.ท. ไพโรจน์ รัฐบ ารุง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แจม่
ร.ต.ท. ศิริวฒัน์ ปัญญาดี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แจม่
ร.ต.ท. สนิท พทุธเหมาะ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แจม่
ร.ต.ท. สมาน หงษ์เจด็ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แจม่
ร.ต.ท. สุพร เตจะ๊ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แจม่
ร.ต.ท. สุพฒัน์ ปัญญาป้อ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แจม่
ร.ต.ต. จ ารัส ปินตาเปีย้ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แจม่
ร.ต.ต. จ าเริญ ดาวศรี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แจม่
ร.ต.ต. จรีศักด์ิ จนิะการณ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แจม่
ร.ต.ต. ประมวล สุทธการ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แจม่
ร.ต.ต. พชิัย เขื่อนแกว้ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แจม่
ร.ต.ต. ยิ่งศักด์ิ ยลถวลิ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แจม่
ร.ต.ต. สุทัศน์ นะที ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แจม่
ด.ต. กติติภคั กาสกลุ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แจม่
ด.ต. เกษม คงทน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แจม่
ด.ต. จกัรพล ใจเทีย่ง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แจม่
ด.ต. ชัยวฒัน์ สีพรม ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แจม่
ด.ต. ณรงค์ ศรีนวล ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แจม่
ด.ต. ทักษิณ อนิต๊ะพงค์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แจม่
ด.ต. นพรัตน์ รู้เทีย่ง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แจม่
ด.ต. นพรัตน์ รู้ซ่ือ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แจม่
ด.ต. ปริญญา พทิาค า ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แจม่
ด.ต. วสันต์ ปราศรัย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แจม่
ด.ต. วชัรพงศ์ นามวงค์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แจม่
ด.ต. วชัรพงศ์ นามวงค์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แจม่
ด.ต. วทิยา ดอนชัย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แจม่
ด.ต. สมบัติ กลูเม็ง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แจม่
ด.ต. เสกสรร ค์ ไชยมา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แจม่



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. อดุลย์ ทานา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แจม่
ด.ต. อนิทร ใจมูล ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แจม่
ส.ต.อ. เฉลิม ชนะกจิ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แจม่
ส.ต.อ. พรหมมินทร์ ถาวร ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แจม่
ส.ต.ต. จกัรกฤษณ์ ยานะพนัธ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แจม่
ส.ต.ต. ฉนัทวฒิุ ปิน่ทอง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แจม่
ส.ต.ต. ชัชชัย อุ้มนาง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แจม่
ส.ต.ต. ธนวนัต์ แสงจนัทร์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แจม่
ส.ต.ต. ปราชญา รักสกลุ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แจม่
ส.ต.ต. พษิณุ สุรินทะ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แจม่
ส.ต.ต. ภานุวฒัน์ บุญหมืน่ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แจม่
ส.ต.ต. รัตนพล กนัธรรม ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แจม่
ส.ต.ต. วชัรชัย รัฐองักรู ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แจม่
ส.ต.ต. วฒันา พาที ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แจม่
ส.ต.ต. ศตวรรษ ทิสาระ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แจม่
ส.ต.ต. ศราวฒิุ วรรณการ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แจม่
ส.ต.ต. สุรเชษฐ์ เรือไหล ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แจม่
จ.ส.ต. สุวฒัน์ พทิาค า ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แจม่
นาย วชัรินทร์ กอุอ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แจม่
พ.ต.ท. ชวลิต หน่อค า ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ต่ืน
พ.ต.ต. ธรีภทัร์ มอยค าต้ือ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ต่ืน
พ.ต.ต. นัติสนธิ์ วฒิุสารวฒันา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ต่ืน
ร.ต.ท. ชนพฒัน์ กนัทะยามงคล ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ต่ืน
ร.ต.ท. ธชักร แกว้แกมเกตุ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ต่ืน
ร.ต.ท. ฤทธศัิกด์ิ เมทา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ต่ืน
ร.ต.ท. วรีะพงษ์ ลินลาจม ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ต่ืน
ร.ต.ท. สายนั มณีแกว้ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ต่ืน
ร.ต.ต. ศักด์ิสิน โปธาสินธ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ต่ืน
ด.ต. ชูชาติ ตาด้วง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ต่ืน
ด.ต. ธรัีตม์ ดวงค า ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ต่ืน
ด.ต. ประหยดั ดาราสุวรรณ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ต่ืน
ด.ต. ภาคภมูิ เทพวงค์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ต่ืน
ด.ต. รณฤทธิ์ เครือใจ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ต่ืน
ส.ต.อ. นราธปิ สุทธแิป้น ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ต่ืน
ส.ต.อ. นราธปิ สุทธแิป้น ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ต่ืน
ส.ต.อ. วชัรพนัธ์ พใิจ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ต่ืน
ส.ต.ต. เจนณรงค์ นาเทพสัก ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ต่ืน
ส.ต.ต. พงศ์โภคัย ไชยเสน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ต่ืน
ร.ต.ท. สงกรานต์ ลาภเกดิ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แมแตง
พ.ต.อ. สมพงษ์  บุญมาประเสริฐ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แตง



บก. กก./สน./สภ.
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                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.อ. อรรจน์ มณีตระกลูทอง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แตง
พ.ต.ท. ณรงค์ศักด์ิ ทาเกดิ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แตง
พ.ต.ท. ธงชัย ใจบุญ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แตง
พ.ต.ท. นิคม จอมเล็ก ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แตง
พ.ต.ท. นิติกร ทองสุข ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แตง
พ.ต.ท. ปิยะพล ถ้ าวตัร ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แตง
พ.ต.ท. พฒิุ มนเทียน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แตง
พ.ต.ท. มนัส ถอืดี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แตง
พ.ต.ท. วรีะชาติ ระตะเจริญ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แตง
ร.ต.อ. ไพโรจน์ ธรรมวงค์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แตง
ร.ต.อ. ศราวธุ อุ่นจนั ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แตง
ร.ต.อ. สมศักด์ิ พรมนวล ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แตง
ร.ต.ท. จรินทร์ วริิยา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แตง
ร.ต.ท. ชมชน พนักองแกว้ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แตง
ร.ต.ท. ชินพนัธุ์ พาละนัน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แตง
ร.ต.ท. ฐิติวชัร์ ชลิตเลิศรัตน์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แตง
ร.ต.ท. ณัฐพงศ์ สุขทาน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แตง
ร.ต.ท. ทนง พรมชาติ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แตง
ร.ต.ท. ทนงชัย  ศรีสวา่ง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แตง
ร.ต.ท. ทวี บุญมา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แตง
ร.ต.ท. ทวศิีลป์ ศริวชิัย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แตง
ร.ต.ท. นิยม ทองน้อย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แตง
ร.ต.ท. ประเสริฐ กติติ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แตง
ร.ต.ท. พรุิณ  สมศรี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แตง
ร.ต.ท. ภคัโชติ ตามัน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แตง
ร.ต.ท. มงคล  ค าภรีะ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แตง
ร.ต.ท. มานัส กนุนาแสง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แตง
ร.ต.ท. มานิตย์ จนัณะค า ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แตง
ร.ต.ท. ยทุธ พทุธวงค์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แตง
ร.ต.ท. วเิชียร ใคร้ยงค์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แตง
ร.ต.ท. วรัิตน์ บุญเทียม ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แตง
ร.ต.ท. วรีะชน กญัญาโภค ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แตง
ร.ต.ท. วรีะชน กญัญาโภค ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แตง
ร.ต.ท. สงกรานต์ ลาภเกดิ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แตง
ร.ต.ท. สมคิด นิลผ่อง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แตง
ร.ต.ท. สวา่ง ปาละบุญมา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แตง
ร.ต.ท. สันติ ศิริโภคขจร ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แตง
ร.ต.ท. สุริยะเดช ดอกแดง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แตง
ร.ต.ต. แกล้วกล้า แกน่กล้า ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แตง
ร.ต.ต. ณรงค์ ตาค าปัญญา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แตง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. ดวงจนัทร์ วงค์รัตน์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แตง
ร.ต.ต. ภญิโญ โพลาลัย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แตง
ร.ต.ต. วรวฒิุ วงศ์วชัระกติติ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แตง
ร.ต.ต. วมิล  ชาตะโชติ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แตง
ร.ต.ต. สถติย ์ วริิยะแกว้ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แตง
ร.ต.ต. อดุม วงค์วร ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แตง
ร.ต.ต. เอกพล ทุง่สงค์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แตง
ด.ต. เกษมจติ วงค์ชัย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แตง
ด.ต. ไกรศักด์ิ  สีสด ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แตง
ด.ต. จรุณ แสนตา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แตง
ด.ต. จารุกติต์ิ ยอดค า ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แตง
ด.ต. เจตนิพทัธ์ เกษมศรี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แตง
ด.ต. เฉลิม ปุกค าดี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แตง
ด.ต. เฉลิมชัย เมืองซ่ือ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แตง
ด.ต. ชยตุ ปันเวยีง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แตง
ด.ต. ชุมพล  โยงกาศ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แตง
ด.ต. ถาวร แกว้บุญสม ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แตง
ด.ต. ทว ี ทองดี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แตง
ด.ต. ทวศัีกด์ิ สายทอง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แตง
ด.ต. ธงชัย พวงรัตน์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แตง
ด.ต. ธรีะศักด์ิ ถาอนิทร์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แตง
ด.ต. นรินทร์ วมิาละ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แตง
ด.ต. นิคม สุภาษี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แตง
ด.ต. นิคม สมแกว้ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แตง
ด.ต. นิยม  ขอดแกว้ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แตง
ด.ต. บรรเลง  ตาขนัแกว้ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แตง
ด.ต. บุญชู เกตุวงค์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แตง
ด.ต. บุญเต็น โนจา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แตง
ด.ต. ประชัน  ปันใจยะ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แตง
ด.ต. ประพนัธ ์ พดุเหยีง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แตง
ด.ต. ประสงค์ สีธิ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แตง
ด.ต. ประสาน บุญยอม ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แตง
ด.ต. ประเสริฐ  ไชยดิลก ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แตง
ด.ต. ปรานันท์ ปัน๋แกว้ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แตง
ด.ต. ปรีชา ปินตา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แตง
ด.ต. พรชัย จติรบุญ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แตง
ด.ต. พลวฒัน์ ค านวล ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แตง
ด.ต. พชิิต เทตินน้ า ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แตง
ด.ต. พชิิต เทดินน้ า ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แตง
ด.ต. พเิชษฐ์ ทะเรือน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แตง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ไพศาล จนัต๊ะ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แตง
ด.ต. ภคพล สุขเสริฐ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แตง
ด.ต. ภคพล สุขเสริฐ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แตง
ด.ต. ภมุรินทร์ กองสิน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แตง
ด.ต. ยศกร ถนอม ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แตง
ด.ต. รัชเศรษฐ์ ญาณะ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แตง
ด.ต. วรพล หงษ์เจด็ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แตง
ด.ต. วลัลพ พรมมา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แตง
ด.ต. วลัลภ วบิูลยม์า ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แตง
ด.ต. วเิชียร เจริญทรัพย์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แตง
ด.ต. วรัิตน์ มหาวรรณ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แตง
ด.ต. ววิธิเวทย์ หมายมัน่ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แตง
ด.ต. วรีวฒัน์ ภเูล่ือน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แตง
ด.ต. ศุภกติ ใคร้บุญ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แตง
ด.ต. สมบัติ  นัยต๊ิบ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แตง
ด.ต. สมพงค์ วงค์มัน่ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แตง
ด.ต. สวสัด์ิ บุญขนัธ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แตง
ด.ต. สิรวชั กนัธรุะ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แตง
ด.ต. สุนทร วงักระแสร์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แตง
ด.ต. สุนทร วงักระแสร์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แตง
ด.ต. สุภาพ แสงแกว้ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แตง
ด.ต. สุริยนั แกว้น้อย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แตง
ด.ต. อนุสรณ์ สุวรรณ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แตง
ด.ต. อาทิตย ์ สมุดชัย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แตง
ด.ต. อทุัย อตัเสน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แตง
ด.ต. เอนก เนตรพงศ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แตง
ส.ต.ต. ไชย วณิิชยกลุ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แตง
ส.ต.ต. ปราชญานนท์ หนูพรหม ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แตง
จ.ส.ต. ณรงค์ชัย ช านาญ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แตง
จ.ส.ต. วรวฒิุ ปัญญา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แตง
จ.ส.ต. วชิัย เกตุจง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แตง
ร.ต.ท.(ญ) ววิรรธนี ยะสินธุ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แตง
พ.ต.อ. ณธพีฒัน์ อคัรพงศ์ธติิ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
พ.ต.อ. พฒันพงษ์ ข าแกว้ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
พ.ต.อ. สมคิด แกว้ศักด์ิ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
พ.ต.อ. สุทิน จณิะไชย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
พ.ต.ท. จกัรินทร์ อสัดงพงพนา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
พ.ต.ท. ประดิษฐ์ ต๊ิบมา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
พ.ต.ท. สมเด่น แดงเคร่ือง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
พ.ต.ท. อมรพงษ์ พงษ์สุพรรณ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ต. เด่นดวง ศรีค า ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ร.ต.อ. กรณ์ ศศิมณฑา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ร.ต.อ. คะนอง คุณารูป ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ร.ต.อ. ถนัด สุวาสน์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ร.ต.อ. ธาตรี ปัญจบุรี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ร.ต.อ. รัชพล สะสม ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ร.ต.อ. วชัระ เทือกตา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ร.ต.ท. กติติพงษ์ กองแกว้ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ร.ต.ท. เกชา เนตรชัง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ร.ต.ท. คะนึง จนัทรังษี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ร.ต.ท. จงจติร เถระ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ร.ต.ท. จรัล หนิศรีสุวรรณ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ร.ต.ท. จ ารัส บุญจนัทร์ต๊ะ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ร.ต.ท. ชยางกรู ภพูานใบ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ร.ต.ท. ชูศักด์ิ  จนัต๊ะ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ร.ต.ท. ตะวนั ยอนันต์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ร.ต.ท. ทมะนันท์   มาตันทัง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ร.ต.ท. เทวฤทธิ์ จนิดารักษ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ร.ต.ท. เทวฤทธิ์  จนิดารักษ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ร.ต.ท. นพรัตน์ อตุเสน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ร.ต.ท. ประดิษฐ์ ไพผดุง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ร.ต.ท. ประทีป ภาคสินธิ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ร.ต.ท. ปรีชา ดวงพฒัน์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ร.ต.ท. ปรีชา ตาด า ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ร.ต.ท. ปาล ปันสุพฤษ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ร.ต.ท. พงศ์พทัธ์ กติติชัยวเิชียร ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ร.ต.ท. พจน์ จมุปาลี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ร.ต.ท. มานพ วงค์คม ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ร.ต.ท. ยอดชาย ศรีชัยยา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ร.ต.ท. ลาวลัย์ เชื้อสะอาด ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ร.ต.ท. วชิรวทิย์ กติติเศรษฐการ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ร.ต.ท. วรศักด์ิ  ไชยต๊ะ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ร.ต.ท. วสันต์ ปิณฑวหิก ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ร.ต.ท. วจิติร บุดดี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ร.ต.ท. วรัิก ค าเชื้อ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ร.ต.ท. วศัิลย์ ถาน้อย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ร.ต.ท. ศักด์ิชาย  สุวรรณลัย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ร.ต.ท. ศุภวกิร ขนัฟู ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ร.ต.ท. สนิท เขยีวสา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ร.ต.ท. สมชัย   บริบูรณ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. สิงหค์ า เครือนันตา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ร.ต.ท. สุธรรม ธรรมมูญ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ร.ต.ท. สุพจน์ วรรรบ ารุง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ร.ต.ท. สุพจน์ สุทธสาส์น์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ร.ต.ท. สุรสิทธิ์ มณีจนัทร์สุข ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ร.ต.ท. สุรสิทธิ์ สุขวานิจ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ร.ต.ท. อสิระพงษ์  อดุทาค า ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ร.ต.ท. อทุัย สุดเสน่ห์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ร.ต.ต. จ ารัส บุตรจนัทร์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ร.ต.ต. ชูศักด์ิ ศิริอาดัมพนัธุ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ร.ต.ต. ดอน ปันตา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ร.ต.ต. ธรีะยทุธ  ดวงสวา่ง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ร.ต.ต. นิติพฒัน์ จนิ๊ะกาล ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ร.ต.ต. พะยม กรพพิฒัน์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ร.ต.ต. เรวตั จกัรผัน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ร.ต.ต. วราพงษ์ บูระนา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ร.ต.ต. ศรนารายณ์ สายยนต์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ร.ต.ต. สมบัติ   รักสัตย์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ร.ต.ต. สุเขต กนัทะจนัทร์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ร.ต.ต. สุชาติ   พงษ์สถติย์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ร.ต.ต. เสริมสิทธิ์ รักสัตย์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ร.ต.ต. อนันต์ ศรีฝ้ัน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ร.ต.ต. อรรถกานต์ จนิตกสิกรรม ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ร.ต.ต. อดุม อายวุวิฒัน์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ร.ต.ต. เอนก     โปธาวงค์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ด.ต. กฤติภณ ทรัพยท์วี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ด.ต. กฤษณพล ขจรเดชมงคล ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ด.ต. กนัตภณ สุริยวงศ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ด.ต. ขวญัชัย ถาแกว้ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ด.ต. คฤณภทัร  ทาสุภา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ด.ต. จตุพล มูลแสน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ด.ต. จกัรวฒัน์  ค าอดุ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ด.ต. เจตต์นันท์ จนัทร์เพญ็ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ด.ต. เฉลิม  อิ่นค าแกว้ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ด.ต. ชินโชติ   กนัธะวงั ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ด.ต. ชุมพร สิงหน์ันท์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ด.ต. ชูเกยีรติ ศรีธดิวง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ด.ต. ณรงค์ หอมนาน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ด.ต. ณรงค์ แพทอง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ด.ต. ณัฐฤทธิ์ ใจสม ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. เดชาวตั  จ าปาบรรพ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ด.ต. ถวลิศักด์ิ  กนัทะธง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ด.ต. ทรงพล ดวงเกตุ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ด.ต. ทัศน์  สุริโย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ด.ต. ธรรมวชิย์ วงษ์ปัญญา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ด.ต. ธวชัชัย กาศวลิาศ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ด.ต. ธรียทุธ มูลธิ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ด.ต. ธรียทุธ ค ามา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ด.ต. ธรีะวฒัน์  วอนอก ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ด.ต. นิคม  โพธปิัน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ด.ต. บุญเกดิ กาศเกษม ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ด.ต. บุญเทียน ใจชั้นกลาง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ด.ต. บุญธรรม  โซ้สามขา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ด.ต. ประกจิ สอนอุ่น ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ด.ต. พยงุศักด์ิ มาเรียน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ด.ต. พาที แกว้บัวเคน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ด.ต. พเิชษฐ์ ชัยยะ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ด.ต. พนิิจ ปัญญานะ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ด.ต. พษิณุ วงส์อุ้ย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ด.ต. พรีะศักด์ิ ค ายศ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ด.ต. ไพฑูรย์ มูลรินทร์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ด.ต. ภาณุ  วรุิฬหวงศ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ด.ต. มนตรี  รัตนะ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ด.ต. มนัส  วงค์ษา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ด.ต. มานิตย์  พทิักษ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ด.ต. ยศกร พงษ์ตุ้ย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ด.ต. รัชพล อดุมศิลปทรัพย์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ด.ต. ราชิต พรหมปาลิต ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ด.ต. ฤทธิ์  กาวลิะ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ด.ต. วรชิต แยงลีลา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ด.ต. วรชิต วนัแวน่ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ด.ต. วรวฒิุ จองแค ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ด.ต. วชิัย มัน่เขม็ทอง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ด.ต. วเิชียร  มากเขยีนไป ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ด.ต. วฒิุไกร จ าปี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ด.ต. วฒิุภมูิ ขอร้อง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ด.ต. ศราวธุ มาระวชิัย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ด.ต. ศาตราวธุ ค าใจ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ด.ต. ศุภสิน บริหาร ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ด.ต. สมชาย ภเูขา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สมบัติ  บุญอนิทร์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ด.ต. สะอาด  พรมธิ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ด.ต. สาคร ยะค าดุก ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ด.ต. สายนั มูลตา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ด.ต. สุรพนัธ์ พเิคราะห์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ด.ต. สุรศักด์ิ แสนเสมอ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ด.ต. สุรสิทธิ์  อนิเถงิ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ด.ต. เสถยีร  กจิกล้า ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ด.ต. แสงไทย  ตรัสสุภาพ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ด.ต. โสภณวชิย์ วงัแกว้ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ด.ต. อดิศร ดอนมูล ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ด.ต. อดุลย์ ทองออ่น ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ด.ต. อลงกต  วรรณเลิศ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ด.ต. อ านาจ เนียมจนัทร์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ด.ต. อศิราวธุ  สุภาชนะ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ด.ต. อทุัย บ้านคุ้ม ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ส.ต.ต. ธรีพนัธ์  ชาญชัย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ส.ต.ต. ปณิธาน มาลา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ส.ต.ต. ภวูดล เสถยีร ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ส.ต.ต. ศักด์ิชัย บุญมาลัย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ส.ต.ต. อนุวฒัน์ โปธาวงค์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ส.ต.ต. อนุสรณ์ บุญเยน็ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
จ.ส.ต. ชวลัวทิย์  สุทธิ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
จ.ส.ต. มานะ เต็มศักด์ิ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ด.ต.หญิง กนัยาวร์ี มานะจติต์เจริญ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
ร.ต.ต.หญิง พรินทร์ญาณ์ แควสยอง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ปิง
พ.ต.ท. อ านาจ ทองแท้ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่โป่ง
ร.ต.ท. ธนาวฒิุ เสมอ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่โป่ง
ร.ต.ท. นรินทร์ อนินาค ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่โป่ง
ร.ต.ท. ประวนิ เจริญทรัพย์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่โป่ง
ร.ต.ท. ประสิทธิ์ สารขาว ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่โป่ง
ร.ต.ท. พชิิต วาเพชร ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่โป่ง
ร.ต.ท. พสัิณฑ์ ปินตานา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่โป่ง
ร.ต.ท. มรกต ธนะสาร ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่โป่ง
ร.ต.ท. วรเดช ดิษยธนชาติ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่โป่ง
ร.ต.ท. ศิรชัช ไชยวงค์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่โป่ง
ร.ต.ท. สมพร ธรรมโม ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่โป่ง
ร.ต.ท. สัญญา พรหมขติัแกว้ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่โป่ง
ร.ต.ท. สิรดนัย กาวอีิ่น ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่โป่ง
ร.ต.ต. กมล ปัญญาเยาว์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่โป่ง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. ประสิทธิ์ ทิพวรรณ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่โป่ง
ร.ต.ต. วชิา พวงสายใจ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่โป่ง
ด.ต. กนัต์ กนัทะทา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่โป่ง
ด.ต. ไกรศร อุ่นเรือน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่โป่ง
ด.ต. โฆษิต สุรินต๊ะ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่โป่ง
ด.ต. ดวงเนตร์ สุทธกา๋ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่โป่ง
ด.ต. นิตย์ มาลัย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่โป่ง
ด.ต. รฐนนท์ หมานชุม ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่โป่ง
ด.ต. สุพจน์ แสนธรรมจกัร ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่โป่ง
ด.ต. อภชิาต ตะริโย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่โป่ง
ด.ต. อ านวย สิทธปิัญญา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่โป่ง
ส.ต.ต. บรรณาการ บังวรรณ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่โป่ง
ส.ต.ต. สุภาพชน สุขภมูิพงศ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่โป่ง
จ.ส.ต. สวสัด์ิ จนัทร์แกว้ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่โป่ง
พ.ต.อ. ณัฏฐวฒิุ ยวุวรรณ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แฝก
พ.ต.ท.  เสวก ชูศิริ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แฝก
พ.ต.ท. นิวติั จอมใจ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แฝก
พ.ต.ท. ไพบูลย์ นามทอง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แฝก
พ.ต.ท. สุรศักด์ิ มัน่ประสิทธิ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แฝก
พ.ต.ท. อทุัย คาดชะดาค า ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แฝก
พ.ต.ต. ณรงค์ หงส์ไพบูลย์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แฝก
ร.ต.อ. ไพฑูรย์ จติธวิรรธน์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แฝก
ร.ต.อ. อทุัยรัตน์ บุษบก ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แฝก
ร.ต.ท. จโิรจ อนิถา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แฝก
ร.ต.ท. ณพสรรณ์ จนัทร์สุกปล่ัง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แฝก
ร.ต.ท. ธนวฒัน์ ดวงอาทิตย์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แฝก
ร.ต.ท. ธญัวฒัน์ อนิต๊ะทา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แฝก
ร.ต.ท. ประเสริฐ ชิดทอง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แฝก
ร.ต.ท. ยงยทุธ อปุเงิน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แฝก
ร.ต.ท. วศิิษฎ์ หนิทอง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แฝก
ร.ต.ท. วรีะ พมิพสิาร ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แฝก
ร.ต.ท. สมบัติ สุยะวา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แฝก
ร.ต.ท. สิริชัย ไทยกรรณ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แฝก
ร.ต.ท. สุค า วงค์ทิพย์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แฝก
ร.ต.ท. สุธรรม จนัทร์แกว้ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แฝก
ร.ต.ต. กนัต์ธนวฒิุ ถากาศ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แฝก
ร.ต.ต. ธเนศพล วอ่งวกิยก์าร ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แฝก
ร.ต.ต. บุญธรรม อ าพนัธ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แฝก
ร.ต.ต. ผดุงเดช ม่านทอง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แฝก
ร.ต.ต. อนันต์ จโินทา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แฝก



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. เกรียงศักด์ิ ถิ่นสุข ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แฝก
ด.ต. ทวนิ ฝ้ันจกัสาย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แฝก
ด.ต. ธเรศ ชุมภู ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แฝก
ด.ต. เนตร แดงพสิิษฐ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แฝก
ด.ต. ปิยะศักด์ิ ต้นคุณ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แฝก
ด.ต. รุ่งโรจน์ นามวงค์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แฝก
ด.ต. วลัลภ สุวรรณ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แฝก
ด.ต. วนิัย สีลาโคตร ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แฝก
ด.ต. วรีะพนัธ์ อ าภา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แฝก
ด.ต. สิรเชษฐ์ มีผดุง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แฝก
ด.ต. สุรชาติ ชิดทอง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แฝก
ด.ต. สุรินทร์ ปัญญาโส ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แฝก
ด.ต. อดิศักด์ิ สมใจ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แฝก
ส.ต.อ. สรกฤช ชุ่มใจ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แฝก
จ.ส.ต.หญิง ณัชพร ปุกมณี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แฝก
ด.ต.หญิง นงลักษณ์ ค าหล้ิม ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แฝก
ร.ต.ต.หญิง วริิญญา วงค์ทิพย์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แฝก
ร.ต.ท.หญิง เต็มศิริ ยาสมุทร ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่แฝก
พ.ต.อ. สุชาติ กนัเงิน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
พ.ต.อ. อดุลย์ สมนึก ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
พ.ต.ท. ชัชวาล แสงบุญ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
พ.ต.ท. ถาวร นันติแสน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
พ.ต.ท. นิเวทย์ อนิท า ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
พ.ต.ท. ยทุธการ เมธา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
พ.ต.ท. เรืองเดช คันธรส ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
พ.ต.ท. วจิติร กา๋ตุ้ย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
พ.ต.ท. สมศักด์ิ หอมยศ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
พ.ต.ท. สุพจน์ สุวรรณ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
พ.ต.ต. จ ารูญศักด์ิ ดวงเดชา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ร.ต.อ. ณัฐกติต์ อจัฉวยิะสกลุ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ร.ต.อ. ระดับ ประดาอนิทร์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ร.ต.ท. เกรียงไกร รัตนนาวี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ร.ต.ท. ชาตพล มัง่มูล ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ร.ต.ท. ชูรินทร์ เจนชัด ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ร.ต.ท. ณรงค์ วภิา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ร.ต.ท. ทัตเทพ เชื้อพลู ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ร.ต.ท. ธนรัชต์ เส็งเรียบ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ร.ต.ท. ธรีะเดช ธรีะเดชพงษ์พนัธุ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ร.ต.ท. ประชาพนัธ์ รัตนคีรี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ร.ต.ท. ประเชาว์ ทรงค า ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ประวทิย์ ไร่นุน่ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ร.ต.ท. ปราโมทย์ อนุพนัธุ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ร.ต.ท. ปรีชา ใหม่เฟย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ร.ต.ท. พชัร์พลณ์ ทายะ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ร.ต.ท. ไพฑูรย์ เชตะวนั ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ร.ต.ท. ภกัดี จนัทร์อนิ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ร.ต.ท. มนตรี ปิงแกว้ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ร.ต.ท. รุ่งศักด์ิ สายอดุม ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ร.ต.ท. วรามิตร ชุ่มใจ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ร.ต.ท. วรัิตน์ นันตาหนู ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ร.ต.ท. วฒิุไกร สมใจ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ร.ต.ท. สงวน ศรีวงค์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ร.ต.ท. สถติยพ์งษ์ ศรีสงัด ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ร.ต.ท. สมศักด์ิ รังษี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ร.ต.ท. สมศักด์ิ จ ารัส ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ร.ต.ท. สุนทร สาธเุม ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ร.ต.ท. สุรพงษ์ อกัษรโสภณพนัธุ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ร.ต.ท. แสวง จอมนงค์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ร.ต.ท. อภรัิกษ์ เขื่อนพนัธ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ร.ต.ท. อทุัย ใจเทีย่ง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ร.ต.ต. ก าจร วงค์สุวรรณ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ร.ต.ต. ประณต ใหม่เฟย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ร.ต.ต. ประโยชน์ ค าสอน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ร.ต.ต. พงษ์ศักด์ิ พรหมมินทร์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ร.ต.ต. พนม สนสร้อย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ร.ต.ต. มนต์ชยั คณะนัย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ร.ต.ต. สงัด วงค์ปันยอง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ร.ต.ต. สนอง การกะสัง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ร.ต.ต. สุภาพ โชติชอบ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ร.ต.ต. สุรินทร์ ดวงแกว้ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ร.ต.ต. อดิศักด์ิ สุกมุลจนัทร์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ด.ต. กรวชิญ์ อลัุย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ด.ต. กฤษฏา สุริโย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ด.ต. ไกรศิษย์ สายสินธุ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ด.ต. ไกรศิษย์ สายสินธุ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ด.ต. จรัส พทุธวงค์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ด.ต. จกัรธร อ าภา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ด.ต. จกัริน ฟางค า ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ด.ต. เจริญ อนิต๊ะมุด ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ด.ต. เจริญ รัตนสกลุ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ชญาน์วติั ผัสดา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ด.ต. ชยพล จริยณัฐภทร ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ด.ต. ชาตรี เต๋ติยะ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ด.ต. ชูฤทธิ์ ถิ่นทิพย์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ด.ต. เชิดศักด์ิ ธงเทียน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ด.ต. ไชยา บุญยอม ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ด.ต. ณัฐวฒิุ บุญลอย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ด.ต. ณัฐสิพงษ์ ใจงาม ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ด.ต. ด าเนิน อนิทร์บุญ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ด.ต. ถนอม กาสอน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ด.ต. ทนงศักด์ิ สะอาดเอี่ยม ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ด.ต. ทินกร พมิสาร ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ด.ต. ทินกร สืบค าเปียง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ด.ต. เทพฤทธิ์ พรหมมา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ด.ต. ธนภทัร์ สาจกัร์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ด.ต. ธราธปิ ศรีงาม ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ด.ต. ธวชัชัย ค าเงิน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ด.ต. ธรีวชิญ์ อลัุย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ด.ต. นพดล แสงสวา่ง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ด.ต. นพดล สุขแกมา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ด.ต. นพดล ทะตัน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ด.ต. นพพร สุชีพพชิญกลุ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ด.ต. บรรจบ แกห้น่อ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ด.ต. บัญชา เปีย่มบริบูรณ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ด.ต. ปณิธิ บุญศรี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ด.ต. ประพฒัน์ อนิสม ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ด.ต. ประวร์ิ สุทธการ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ด.ต. ประสิทธิ์ ปาระมี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ด.ต. ประสิทธิ์ ลิขติตระกลู ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ด.ต. พงษ์ภรณ์ สุขทรัพย์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ด.ต. พลกฤต ผดุงกจิ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ด.ต. พชิญุตม์ กองค า ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ด.ต. พชิัย เพยีรกหุลาบ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ด.ต. พทิักษ์ ดอนนอก ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ด.ต. ภมูิกร ภกัดีสุข ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ด.ต. มานิตย์ ตาเขยีว ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ด.ต. มานิตย์ เศวตวรีภทัร์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ด.ต. ยงยทุธ ค ายิ่ง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ด.ต. ยทุธพนัธ์ พรหมเสนา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ด.ต. รวชิ แสงเรือน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. รังสรรค์ เชื้อพลู ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ด.ต. วเิชียร พงษ์ดง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ด.ต. วรัิช กนัทะวศ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ด.ต. วเิศษ ไทระยะ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ด.ต. ศิริพงศ์ กนัทะเรือน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ด.ต. ศิริศักด์ิ วงค์พยอม ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ด.ต. สงคราม นาคพพิฒัน์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ด.ต. สมคิด เมืองพรหม ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ด.ต. สมนึก ดอกหลวง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ด.ต. สมบท กาศสนุก ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ด.ต. สราวฒิุ อริยภญิญา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ด.ต. สราวธุ วรรณศรี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ด.ต. สิรภพ ประอนิทร์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ด.ต. สุทัศน์ แกว้มูล ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ด.ต. สุพล ปัญญาดี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ด.ต. สุภาพ มียนัต์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ด.ต. สุรไกร ขนัธะ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ด.ต. สุรสิทธิ์ สมรุป ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ด.ต. สุรินทร์ มาง้ิว ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ด.ต. สุริยา รังษี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ด.ต. สุวทิ ขนันาค ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ด.ต. เสริม เตชัย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ด.ต. โสภณ ทองหลอม ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ด.ต. เหรียญทอง สุอนิต๊ะ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ด.ต. อชิตพล วงัหน้า ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ด.ต. อศัวนิ พชิัย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ส.ต.ต. คมสัน จนัตาค า ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ส.ต.ต. ทรงพล นามวงค์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ส.ต.ต. มโนมน ค าหมืน่ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ด.ต.หญิง กมลชนก พรหมปฎมิา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ด.ต.หญิง ปรียานุช ค าป๊ก ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ด.ต.หญิง อมุาพร ปาระมี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ร.ต.ท.หญิง พมิพพ์ศิา การุณทวยราษฎร์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ส.ต.อ.หญิง พชัราภรณ์ ภาระจ า ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ริม
ด.ต. วสุิทธิ์ งานการ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่วาง
ร.ต.อ. วรการ รัตนกนัทา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ออน
ร.ต.ท. ธนโชติ หมอเกง่ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ออน
ร.ต.ท. มงคล คันธวงค์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ออน
พ.ต.อ. วชิาธร ผิวพรรณ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ออน 
พ.ต.ท. จกัรกริช ดิษยนันทน์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ออน 



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. มานพ จติต์จรูญพนัธุ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ออน 
พ.ต.ท. วรกลุ คุณยศยิ่ง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ออน 
พ.ต.ท. วเิชียร ชุ่มบัวตอง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ออน 
พ.ต.ท. สุเทพ จโิน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ออน 
พ.ต.ท. สุนทร ชูเยาว์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ออน 
พ.ต.ท. อทุัย นันตาเวยีง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ออน 
พ.ต.ท. อทุัย พวงจนัทร์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ออน 
ร.ต.อ. ประยทุธ พยหุพล ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ออน 
ร.ต.อ. เพชรทม ฟองทา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ออน 
ร.ต.ท. จ ารัส ตาแสงร้อย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ออน 
ร.ต.ท. ชาตรี ชัยศรีแกว้ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ออน 
ร.ต.ท. ณรงค์ ขนุชิต ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ออน 
ร.ต.ท. ทศวรรษ แท่งทอง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ออน 
ร.ต.ท. ธนโชติ หมอเกง่ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ออน 
ร.ต.ท. นพดล การินทร์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ออน 
ร.ต.ท. ประสิทธิ์ สิทธนิ้อย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ออน 
ร.ต.ท. ปับ๊ ปิยะโกศล ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ออน 
ร.ต.ท. พงศ์สันต์ ดวงแกว้เรือน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ออน 
ร.ต.ท. พนัธศั์กด์ิ ศักด์ิเกยีรติชัย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ออน 
ร.ต.ท. มังกร ขนัทอง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ออน 
ร.ต.ท. สถติย์ ค าวงศ์ปิน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ออน 
ร.ต.ท. สมชัย กลุณา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ออน 
ร.ต.ท. สมบูรณ์ ชาประเสริฐ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ออน 
ร.ต.ท. สาริน อนิต้อ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ออน 
ร.ต.ท. สิงหศั์กด์ิ ทรายค า ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ออน 
ร.ต.ท. สุชาติ บุญชู ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ออน 
ร.ต.ท. สุรพล นามแกว้ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ออน 
ร.ต.ต. (ญ) สุพฒัน์ เจดียพ์ราหมณ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ออน 
ร.ต.ต. กฤตภาส อดุมแกว้กาญจน์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ออน 
ร.ต.ต. กษิด์ิเดช ดาวเงิน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ออน 
ร.ต.ต. กติติธชั วงค์คม ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ออน 
ร.ต.ต. ขจร กลุโศภนิ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ออน 
ร.ต.ต. ธงชัย ยศเรือนค า ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ออน 
ร.ต.ต. ประสิทธิ์ พรมลา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ออน 
ร.ต.ต. ประสิษช์ ทองเงิน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ออน 
ร.ต.ต. พพิฒัน์  ยานะ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ออน 
ร.ต.ต. สมเพช็ร เจริญศรี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ออน 
ร.ต.ต. สมศักด์ิ แกว้สวา่ง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ออน 
ด.ต. ชยกร ไชยสิทธิ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ออน 
ด.ต. ทนงศักด์ิ กญัชนะ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ออน 



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ธวชั รังษี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ออน 
ด.ต. นคร ปัญญาแดง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ออน 
ด.ต. นพดล อาดแกว้ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ออน 
ด.ต. นิกร ปัญญาแดง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ออน 
ด.ต. ประเสริฐ พวงสายใจ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ออน 
ด.ต. พรเทพ ไชยยงค์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ออน 
ด.ต. ยทุธนา ปัญญาละ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ออน 
ด.ต. วสันต์ สีหมอก ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ออน 
ด.ต. วรัิตน์ ค าจนัทร์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ออน 
ด.ต. สมคิด อา้ยเสาร์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ออน 
ด.ต. สามารถ ไชยวรรณ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ออน 
ด.ต. สุกจิ ซาวปิง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ออน 
ด.ต. สุรศักด์ิ จณิณ์จฑุามณี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ออน 
ด.ต. องอาจ ค าปาลี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ออน 
ด.ต. อนุพงค์ ปรีชาวยั ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ออน 
ด.ต. อทุัย แกน่ค า ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ออน 
ด.ต. อทุิศ ค าอิ่น ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ออน 
ส.ต.ต. เจนวทิย์ ทาสุรินทร์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ออน 
ส.ต.ต. ทินกร พึง่ตน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ออน 
พ.ต.อ. ฐปพน เกดิภู่ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่อาย
พ.ต.อ. สุภวฒัน์ จี๋คีรี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่อาย
พ.ต.ท. จริพงศ์ สุรวชิัย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่อาย
พ.ต.ท. พฒันศักด์ิๆ ปัญญาเพยีร ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่อาย
พ.ต.ท. วสันต์ ขนุค า ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่อาย
พ.ต.ท. สนัน่ แกว้ตา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่อาย
พ.ต.ท. สมชาย อนิทะวงศ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่อาย
พ.ต.ต. สัมพนัธ์ โยธนิ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่อาย
ร.ต.อ. ชินกรณ์ ศรีวริาช ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่อาย
ร.ต.อ. นพภณ ปันธนวรากร ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่อาย
ร.ต.ท. ดนัย จติรบุญ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่อาย
ร.ต.ท. ดวงแกว้ อนิจา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่อาย
ร.ต.ท. ตรีเนตร เพชรบุญ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่อาย
ร.ต.ท. ธนโชติ จนัแดง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่อาย
ร.ต.ท. บุญรุ่ง แสนศรี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่อาย
ร.ต.ท. ประพนัธ์ ดวงค า ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่อาย
ร.ต.ท. ประพนัธ์ โถงาม ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่อาย
ร.ต.ท. พชโรจ มณีจกัร์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่อาย
ร.ต.ท. ภริูวฒั บุญเรือง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่อาย
ร.ต.ท. มนตรี แวน่สระน้อย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่อาย
ร.ต.ท. ยศนันท์ มหายศกลุ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่อาย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. วเิชียร ก าลังศรี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่อาย
ร.ต.ท. วทิยา ทิพยก์นัทา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่อาย
ร.ต.ท. วโิรจน์ จอมนงค์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่อาย
ร.ต.ท. วโิรจน์ ปันนะราชา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่อาย
ร.ต.ท. ศรัณยพงศ์ พรมเพช็ร ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่อาย
ร.ต.ท. ศราวธุ โยธา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่อาย
ร.ต.ท. เศรษฐ์โชค ซ่ือสัตย์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่อาย
ร.ต.ท. สมควร หล้าทร ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่อาย
ร.ต.ท. สมนึก สุพรรณ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่อาย
ร.ต.ท. สุขสันต์ วนัวงษ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่อาย
ร.ต.ท. สุทธพิล สมซาง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่อาย
ร.ต.ท. สุรเดช พทิาค า ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่อาย
ร.ต.ท. สุรศักด์ิ เทิดพงศ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่อาย
ร.ต.ท. อติเทพ งอกขึ้น ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่อาย
ร.ต.ท. อรุณ เค็มมาก ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่อาย
ร.ต.ต. ชูชาติ ประดับ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่อาย
ร.ต.ต. นคร จารุวชิรนาวนิ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่อาย
ร.ต.ต. ศรีวรรณ สมจติร์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่อาย
ด.ต. ขจรศักด์ิ สมฟอง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่อาย
ด.ต. คนองฤทธิ์ สิทธพิร ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่อาย
ด.ต. จงเจริญ แดงใจ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่อาย
ด.ต. จรัญยา เทีย่งผดุง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่อาย
ด.ต. จารุเดช เตปินยะ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่อาย
ด.ต. เจริญ ชัยนา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่อาย
ด.ต. ชัชวาล ทันทะโก ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่อาย
ด.ต. ชูชาติ ค าภวิงค์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่อาย
ด.ต. ณรงค์ สีธิ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่อาย
ด.ต. ทนงศักด์ิ เด่นสุข ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่อาย
ด.ต. ทรงศักด์ิ โพนยะเขต ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่อาย
ด.ต. ทวศัีกด์ิ อตุสา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่อาย
ด.ต. ทองพลู แกว้สุริยะ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่อาย
ด.ต. ทองหล่อ ประทุมพงษ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่อาย
ด.ต. แทน เชื้อจติต์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่อาย
ด.ต. ธนศักด์ิ มัน่พทิักษ์ธรรม ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่อาย
ด.ต. ธนาธปิ ขนัธรักษา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่อาย
ด.ต. ธรีะพงษ์ สินธศุรี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่อาย
ด.ต. บัณฑิต เตจะ๊ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่อาย
ด.ต. ประกติ วงศ์ปัญญา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่อาย
ด.ต. ประจวบ กนัธา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่อาย
ด.ต. ประเทือง สวยงาม ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่อาย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ประสิทธิ์ กนัธา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่อาย
ด.ต. ปิยณัฐ ธรรมจกัร ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่อาย
ด.ต. มนูญ ศิริโสภณวชิญ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่อาย
ด.ต. วนัชัย ชุ่มใจ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่อาย
ด.ต. วรีชัย วงศกรรุ่งเรือง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่อาย
ด.ต. ไวกณูฐ์ เพยีรสงวน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่อาย
ด.ต. ไวพจน์ ศรีจอมแปง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่อาย
ด.ต. สงกรานต์ สุกนัโท ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่อาย
ด.ต. สมศักด์ิ พรมเชื้อ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่อาย
ด.ต. สมัย เจยีมเสง่ียม ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่อาย
ด.ต. สัมพนัธ์ ดวงใจ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่อาย
ด.ต. สิทธิ์ รินตัน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่อาย
ด.ต. สุนทร แสงศรีจนัทร์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่อาย
ด.ต. สุริยา สาลานันท์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่อาย
ด.ต. อนุกลู กาพกรณ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่อาย
ด.ต. อนุวฒัน์ ทะลัง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่อาย
ด.ต. อนุศักด์ิ ตะนา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่อาย
ด.ต. อรุณ ธรรมวงค์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่อาย
ด.ต. อคัรเดช สินณรงค์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่อาย
ด.ต. อดุม นุเทพสุ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่อาย
ด.ต. เอกสิทธิ์ มาระดี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่อาย
ส.ต.อ. จกัรพนัธ์ ชูจติต์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่อาย
ส.ต.อ. อรรถพร บุญเป็ง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่อาย
ส.ต.อ. อลงกรณ์ ณะวชิัย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่อาย
ส.ต.ต. กฤช รัตนรณชาติ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่อาย
ส.ต.ต. เกยีรติวรรษ ศุภกา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่อาย
ส.ต.ต. ประธาน สุธรรมสกลุ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่อาย
ส.ต.ต. พรีวชิญ์ ทาทอง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่อาย
ส.ต.ต. ศรเผด็จ จนัทร์ศรีนวล ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่อาย
ส.ต.ต. ศิวดล อปุนันชัย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่อาย
ส.ต.ต. ศุภกร ทาสาย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่อาย
ส.ต.ต. อภสิิทธิ์ แกว้บุญเสริฐ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่อาย
จ.ส.ต. เขตนคร มณีจกัร์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่อาย
นาย ทวทิย์ อยู่สุภาพ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่อาย
พ.ต.ท. มนตรี ไกลถิ่น ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เวยีงแหง
พ.ต.ท. สมศักด์ิ ผิวสลิด ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เวยีงแหง
พ.ต.ต. ชยตุ ใจลังกา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เวยีงแหง
พ.ต.ต. อนิทุกานต์ ขาวน้อย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เวยีงแหง
ร.ต.ท. จรัญ ไชยชมภู ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เวยีงแหง
ร.ต.ท. ธชันัย ยติุธรรม ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เวยีงแหง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. บันดล ประดับ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เวยีงแหง
ร.ต.ท. ประเวสน์ ชุมแกว้ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เวยีงแหง
ร.ต.ท. ประสิทธิ์ มะที ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เวยีงแหง
ร.ต.ท. พงษ์สุทธิ์ บุญยะขนัธ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เวยีงแหง
ร.ต.ท. ภริูธนา ปราณี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เวยีงแหง
ร.ต.ท. มงคลชัย วรัิตน์เกษม ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เวยีงแหง
ร.ต.ท. สาคร กองมา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เวยีงแหง
ร.ต.ท. สุชาติ มะโนชัย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เวยีงแหง
ร.ต.ท. เอกชัย ป้อมเผือก ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เวยีงแหง
ร.ต.ต. กติติศักด์ิ พรมปัน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เวยีงแหง
ร.ต.ต. ดุสิต คันทาโย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เวยีงแหง
ด.ต. กฐิน ค ากอ๋ง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เวยีงแหง
ด.ต. ไกรวฒิุ แสนดวงดี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เวยีงแหง
ด.ต. จตุพงศ์ ยศเดช ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เวยีงแหง
ด.ต. จ าเริญ วรรณรส ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เวยีงแหง
ด.ต. ชูศักด์ิ บัวลอยลม ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เวยีงแหง
ด.ต. นิรันต์ วงัใน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เวยีงแหง
ด.ต. ประสิทธิ์ ปัญญาบุญ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เวยีงแหง
ด.ต. พงษ์วพิฒัน์ จายเรือน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เวยีงแหง
ด.ต. พเิชษฐ์ แจง้พร้อม ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เวยีงแหง
ด.ต. ศรศักด์ิ ดีมูล ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เวยีงแหง
ด.ต. สมจติร ขนัธปราบ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เวยีงแหง
ด.ต. สุชาติ เมทานัง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เวยีงแหง
ด.ต. สุพรรณ ค าหมืน่ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เวยีงแหง
ด.ต. สุรัตน์ ใจเยน็ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เวยีงแหง
ด.ต. แสงเดือน ปวงแกว้ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เวยีงแหง
ด.ต. อคัรเดช อรุณสิทธิ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เวยีงแหง
ด.ต. อ านวย จนัอกัษร ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เวยีงแหง
ส.ต.อ. จาริตร์ ดูใจ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เวยีงแหง
ส.ต.อ. ชัชวาลย์ วงค์หาญ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เวยีงแหง
ส.ต.อ. ณัฐวฒิุ คุณยศยิ่ง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เวยีงแหง
ส.ต.ท. จริเดช อนิลวง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เวยีงแหง
ส.ต.ต. ประชา สารน้อย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เวยีงแหง
ส.ต.ต. พงษ์ดณัย กณุามี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เวยีงแหง
ส.ต.ต. พฒันศักด์ิ ข าใจ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เวยีงแหง
ส.ต.ต. อนุสรณ์ ทานะ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เวยีงแหง
ส.ต.ต. อภวิฒัน์ แผ่นค า ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เวยีงแหง
จ.ส.ต. อภชิาติ หล้าแดง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.เวยีงแหง
พ.ต.อ. กมัพล ไชยค าวงั ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สะเมิง
พ.ต.ท. ค าแสน ท้าวเป็ง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สะเมิง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. ชนะ พทิยานุกลู ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สะเมิง
พ.ต.ท. ตรีกฤช จงวไิล ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สะเมิง
พ.ต.ท. ธนพล ธนธารีนนท์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สะเมิง
พ.ต.ท. ธรีะยทุธ กศุลรอด ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สะเมิง
พ.ต.ท. บรรเจดิ เกดิไพบูลยพ์งศา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สะเมิง
พ.ต.ท. สนัน่ จนัทรบุตร ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สะเมิง
พ.ต.ท. สมคิด ทองอนิทร์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สะเมิง
พ.ต.ท. สมคิด ทองอนิทร์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สะเมิง
ร.ต.ท. ไกรสร แสนค า ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สะเมิง
ร.ต.ท. จ าลอง ปัญญากาบ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สะเมิง
ร.ต.ท. จ าลอง ปัญญากาบ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สะเมิง
ร.ต.ท. จริโชติ ถามิกลุ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สะเมิง
ร.ต.ท. ณรงค์ พรหมวชิัย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สะเมิง
ร.ต.ท. ณันทพงศ์ ตามา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สะเมิง
ร.ต.ท. ด ารง ค าต๋ัน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สะเมิง
ร.ต.ท. พนัธ์ พนัธห์นองหวา้ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สะเมิง
ร.ต.ท. มนตรี คงงาม ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สะเมิง
ร.ต.ท. รัชชา สังหสิ์ริพงศ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สะเมิง
ร.ต.ท. เรวตั พริบไหว ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สะเมิง
ร.ต.ท. ลิขติ สร้อยสุวรรณ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สะเมิง
ร.ต.ท. สมเกยีรติ คนเทีย่ง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สะเมิง
ร.ต.ท. สมศักด์ิ สมณา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สะเมิง
ร.ต.ท. สวสัด์ิ ขนัไทย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สะเมิง
ร.ต.ท. สันท์ จนิาโส ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สะเมิง
ร.ต.ท. สาธติ แสงไสย์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สะเมิง
ร.ต.ท. ส าราญ ชัยสุวรรณราช ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สะเมิง
ร.ต.ท. สีลัน ตาใจ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สะเมิง
ร.ต.ท. สีลัน ตาใจ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สะเมิง
ร.ต.ท. สุนทร จายนวล ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สะเมิง
ร.ต.ท. อฒัฑวโรดม ตันติดติยศักด์ิ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สะเมิง
ร.ต.ท. เอนก ชุมทอง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สะเมิง
ร.ต.ต. ทองหล่อ จ าใจ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สะเมิง
ร.ต.ต. ปรวทิย์ ปัญญารัตน์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สะเมิง
ร.ต.ต. ประยงค์ ศรีจนัทร์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สะเมิง
ร.ต.ต. ประยรู สมภพิงษ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สะเมิง
ร.ต.ต. ปราโมทย์ สุค าตา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สะเมิง
ร.ต.ต. ศาสตร์วชิัย พรหมจอ้ย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สะเมิง
ร.ต.ต. เสนีย์ ขาววเิศษ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สะเมิง
ด.ต. จริะพนัธุ์ ณ ล าพนู ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สะเมิง
ด.ต. เชิด ธมิาค า ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สะเมิง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. โชต์ิวเิชียร เยาวรัตนานนท์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สะเมิง
ด.ต. นพพร ยานะโค ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สะเมิง
ด.ต. นิยม จนิาเคียน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สะเมิง
ด.ต. นิรันดร์ หมอเกง่ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สะเมิง
ด.ต. ประสาน สมเอด็สละ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สะเมิง
ด.ต. ปริญญา จนัทร์ศิริ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สะเมิง
ด.ต. วรีชัย สิงหท์อน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สะเมิง
ด.ต. ศิริพงษ์ เจริญสุข ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สะเมิง
ด.ต. ศิลป์ชัย ตาค ามี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สะเมิง
ด.ต. สุชาติ โกยามูล ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สะเมิง
ด.ต. สุทิศ ปินใจ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สะเมิง
ด.ต. อคัรเดช ครูบา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สะเมิง
ส.ต.ต. จริะพงศ์ ก าบิน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สะเมิง
ส.ต.ต. ชณัฏฐ์ เทพละออ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สะเมิง
ส.ต.ต. พศิวสัต์ เชียงพนัธ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สะเมิง
ส.ต.ต. รัทพล สาทิสสะรัต ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สะเมิง
ส.ต.ต. เอกพจน์ บุญหนู ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สะเมิง
ส.ต.ต. เอกพจน์ บุญหนู ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สะเมิง
พ.ต.ท. เดช จเูมา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันก าแพง
พ.ต.ท. ภชิณุ แกว้ยอด ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันก าแพง
พ.ต.ท. มนตรี ยศบุตร ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันก าแพง
พ.ต.ท. อคัรพชัร์ พงศ์สุวรณ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันก าแพง
พ.ต.ท. อ านาจ ธรรมสร ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันก าแพง
พ.ต.ต. เจริญ ธรรมธาดากลุ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันก าแพง
ร.ต.อ. ธนาณุวฒัน์ สิทธไิชย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันก าแพง
ร.ต.อ. ธรีะยทุธ  ชีนาวธุ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันก าแพง
ร.ต.อ. รัชพล การเร็ว ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันก าแพง
ร.ต.อ. สุริยะฎษิ สุริยะธง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันก าแพง
ร.ต.ท. กมลสิงห์ เตวนิ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันก าแพง
ร.ต.ท. เกรียงไกร ไชยวงค์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันก าแพง
ร.ต.ท. เจษฎา นพบุรี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันก าแพง
ร.ต.ท. ชัยวฒัน์ ค ายนัต์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันก าแพง
ร.ต.ท. เชาวฤทธิ์ ใจค าปัน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันก าแพง
ร.ต.ท. เชิดพงษ์ พนิิจราชกจิ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันก าแพง
ร.ต.ท. ถวลิ กลูพรม ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันก าแพง
ร.ต.ท. ทรงศักด์ิ ปัญญาดี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันก าแพง
ร.ต.ท. นิพนธ์ วงษ์สุรินทร์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันก าแพง
ร.ต.ท. พชร ด้วงบุญมา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันก าแพง
ร.ต.ท. พรีพล เทพมาลาพนัธ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันก าแพง
ร.ต.ท. ไพรวลัย์ ตาลพดั ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันก าแพง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. เรืองเดช จนิา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันก าแพง
ร.ต.ท. วฒันา ใจมา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันก าแพง
ร.ต.ท. วชิัย เขื่อนเพชร ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันก าแพง
ร.ต.ท. ศักด์ิชัย ฝ้ันอา้ย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันก าแพง
ร.ต.ท. ศิริปกรณ์ ใจงาม ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันก าแพง
ร.ต.ท. สมบูรณ์ วงศ์โสมะ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันก าแพง
ร.ต.ท. สมยศ ทองค าฟดู ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันก าแพง
ร.ต.ท. สมศักด์ิ  อดุทังไข ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันก าแพง
ร.ต.ท. สุเทพ มูลทะสิน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันก าแพง
ร.ต.ท. สุนัน หนิมาลัย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันก าแพง
ร.ต.ท. สุพล เปีย่มวริยวงศ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันก าแพง
ร.ต.ท. หญิง สุดาพร ค าลือ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันก าแพง
ร.ต.ท. องอาจ บุญจนัทร์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันก าแพง
ร.ต.ท. อดิศร ธาตุอนิจนัทร์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันก าแพง
ร.ต.ท. อ าไพ ทวนิันท์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันก าแพง
ร.ต.ท. เอกองค์ ค าลือ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันก าแพง
ร.ต.ท. เอนก ศรีนวล ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันก าแพง
ร.ต.ต. ธรีวทิย์ รักษ์ทอง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันก าแพง
ร.ต.ต. นคร สุวรัตนากลุ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันก าแพง
ร.ต.ต. นิเชษฐ์ ไชยมณี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันก าแพง
ร.ต.ต. บารมี สุกนัโท ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันก าแพง
ร.ต.ต. ประพนัธ์ เขยีวทอง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันก าแพง
ร.ต.ต. พรพภิพ ศักด์ิธนานุรักษ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันก าแพง
ร.ต.ต. พสัินต์ สุขเจริญ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันก าแพง
ร.ต.ต. พสิิษฐ์ ค าเป็ง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันก าแพง
ร.ต.ต. ไพศาล กามี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันก าแพง
ร.ต.ต. ยทุธการ ราตรี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันก าแพง
ร.ต.ต. รัตน์จรัส สุสิงหรั์ตน์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันก าแพง
ร.ต.ต. วรวทิย์ ช่างสากล ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันก าแพง
ร.ต.ต. สวสัด์ิ ปันดี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันก าแพง
ร.ต.ต. ส าราญ ชมภคู า ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันก าแพง
ร.ต.ต. สุรัติ คันธา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันก าแพง
ร.ต.ต. สุริยา บุญเป็ง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันก าแพง
ร.ต.ต. สุวทิย์ โพธาเจริญ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันก าแพง
ร.ต.ต. อรุณ ศรีวไิล ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันก าแพง
ด.ต. กรณ์ ดวงจติร ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันก าแพง
ด.ต. กฤตชาติ ค าภรีะ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันก าแพง
ด.ต. กฤษณพงษ์ เมืองมา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันก าแพง
ด.ต. กจิติกรณ์ ไชยวดี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันก าแพง
ด.ต. กรีติชัย ไชยศิริ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันก าแพง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. เจริญ สุขศรี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันก าแพง
ด.ต. เฉลิมพล วฒิุ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันก าแพง
ด.ต. ชม ค าเนตรด า ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันก าแพง
ด.ต. ชาติชาย นันธิ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันก าแพง
ด.ต. ชาติชาย นันธิ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันก าแพง
ด.ต. ช านาญ จกัรค าปัน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันก าแพง
ด.ต. เด่ียว ค าปาแลว ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันก าแพง
ด.ต. ทวศัีกด์ิ วงค์ราช ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันก าแพง
ด.ต. ทูล ค าแอน่ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันก าแพง
ด.ต. ธรีะ กนัทะวงศ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันก าแพง
ด.ต. นิพรรณ ทามี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันก าแพง
ด.ต. นิเวศน์ บัวสุข ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันก าแพง
ด.ต. นิเวศน์ ภมูิมาลา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันก าแพง
ด.ต. บุญธรรม ไชยาค า ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันก าแพง
ด.ต. บุญน้อง อนิถอด ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันก าแพง
ด.ต. ประจวบ อนิต๊ะ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันก าแพง
ด.ต. ประดิษฐ์ ค าตัน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันก าแพง
ด.ต. ประยรู ชินชัย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันก าแพง
ด.ต. ประสงค์ วงิวอน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันก าแพง
ด.ต. ปริมินทร์ วงค์เวยีน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันก าแพง
ด.ต. พงษ์ศักด์ิ สุนันท์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันก าแพง
ด.ต. พฒัน์ศกร ขนัเขยีว ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันก าแพง
ด.ต. พฒัน์ศกร ขนัเขยีว ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันก าแพง
ด.ต. ภคัธร วงศ์เกยีรติ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันก าแพง
ด.ต. ภภิพ ขอบปี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันก าแพง
ด.ต. มนัส ปาลี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันก าแพง
ด.ต. มานัส ยาสาร ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันก าแพง
ด.ต. ยอดเผ่า ก าแพงค า ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันก าแพง
ด.ต. เลอศักด์ิ ทนันชัย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันก าแพง
ด.ต. วชิิต  หาญฟา้งาม ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันก าแพง
ด.ต. วเิสก พาสุริยนัต์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันก าแพง
ด.ต. ศุภชัย พรมสิงห์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันก าแพง
ด.ต. สง่า สะพานแกว้ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันก าแพง
ด.ต. สนทยา ทองสมบูรณ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันก าแพง
ด.ต. สาคร ณ เชียงใหม่ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันก าแพง
ด.ต. สุชาติ จนัทิมา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันก าแพง
ด.ต. สุนทร นิลตาต๊ิบ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันก าแพง
ด.ต. สุพจน์ ผ้ึงด า ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันก าแพง
ด.ต. สุรสิทธิ์ มณีอรุณฉาย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันก าแพง
ด.ต. สุวฒัน์  กนัธา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันก าแพง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. อนุชา ยอดค าปา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันก าแพง
ด.ต. เอนก ลาดใจ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันก าแพง
ส.ต.อ. วรากร ทองกอ้นสิงห์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันก าแพง
ส.ต.ต. เกรียงไกร ติสัก ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันก าแพง
ส.ต.ต. พติตินันท์ ศรีใจวงศ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันก าแพง
ส.ต.ต. พพิฒัน์พงศ์ อดุเกยีน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันก าแพง
ส.ต.ต. ภาณพงษ์ สมสัก ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันก าแพง
จ.ส.ต. สถาพร วงษ์มาพนัธ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันก าแพง
พ.ต.อ. นพดล ใบเรือ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
พ.ต.ท. พงษ์ศักด์ิ เรือนแกว้ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
พ.ต.ท. เศรษฐชัย ธรรมน้อย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
พ.ต.ท. สาคร สุขภมูิพงศ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
พ.ต.ท. สุทิน กล่ินหวล ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
พ.ต.ต. ธนกร ธรรมลังกา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ร.ต.อ. ทมพการ จนิดาธรรม ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ร.ต.อ. บันฑิต ระวโีล ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ร.ต.อ. ประสงค์ สมเพาะ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ร.ต.อ. วริิญค า วริิยา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ร.ต.ท. กานต์ อนุศาสนนันท์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ร.ต.ท. กติติพงษ์ เจริญศิริวฒันกลุ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ร.ต.ท. กติติพงษ์ ทะวงค์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ร.ต.ท. เกษม เรือนเป็ง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ร.ต.ท. คุณศักด์ิ ศรีบูรตรานนท์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ร.ต.ท. ไฉน สงวนศรี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ร.ต.ท. ชานุมาศ ศรีตุ้มแกว้ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ร.ต.ท. เดชพสิทธิ์ อนิทกาโมทร์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ร.ต.ท. ทนงศักด์ิ ประสพโชคชัย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ร.ต.ท. นัฏฐ์ชัย สุวรรณ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ร.ต.ท. นิพนธ์ พยคัฆเ์มธี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ร.ต.ท. ปพณ บุญรสศักด์ิ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ร.ต.ท. ปพสัพงศ์ แกว้รากมุข ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ร.ต.ท. ประวติั ค าวงษา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ร.ต.ท. ประสิทธิ์ สิทธชิุม ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ร.ต.ท. ประเสริฐ ขอบปี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ร.ต.ท. พงษ์จนัทร์ สุวรรณ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ร.ต.ท. พภิพ ทาค า ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ร.ต.ท. มนัส ใจสักเสริญ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ร.ต.ท. เมืองใจ ไทยใจอุ่น ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ร.ต.ท. วชิิต บุญตัน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ร.ต.ท. วทิย์ หา่นวงษา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. วสุิทธิ์ พลูสวสัด์ิ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ร.ต.ท. วรีะชัย คนเพยีร ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ร.ต.ท. ศตวรรษ ปัญญาเทียม ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ร.ต.ท. ศิลป์ สุวรรณปราการ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ร.ต.ท. สมควร สายญาติ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ร.ต.ท. สมเพชร สมศักด์ิ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ร.ต.ท. สมเพชร ทองงาม ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ร.ต.ท. สังคม เรืองศิลป์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ร.ต.ท. สาโรจน์ ราชอปุนันท์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ร.ต.ท. เสน่หช์าย แดงชาติ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ร.ต.ท. สุทัศน์ สิทธชิัย    ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ร.ต.ท. อรรณพ ชัยทองศรี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ร.ต.ท. อ านาจ แสงสินธ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ร.ต.ต. เกรียงไกร มะโน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ร.ต.ต. เกษม ชัยสุรินทร์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ร.ต.ต. จ านง กนัตี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ร.ต.ต. ด าเนิน สดับ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ร.ต.ต. ทองสุข พทุธมิา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ร.ต.ต. ธวชั ไชยวฒิุ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ร.ต.ต. นิมิต สิงหท์องค า ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ร.ต.ต. บรรเจดิ ค านนท์คอม ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ร.ต.ต. บุญทศ ณ ทุง่ฝาย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ร.ต.ต. ประจกัษ์ เตอะอา้ย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ร.ต.ต. ประสิทธิ์ แกว้มหาวนั ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ร.ต.ต. พพิฒัน์ จอมหาร ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ร.ต.ต. มนัส ปัญญะการ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ร.ต.ต. ยงยทุธ อปุค า ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ร.ต.ต. รัญชัย ทรัพยอ์นันต์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ร.ต.ต. วจิติร นรินทร์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ร.ต.ต. วนิัย มูลอา้ย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ร.ต.ต. วสัินต์ ปาระมี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ร.ต.ต. วฒิุเดช กนัทะมาลี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ร.ต.ต. สวสัด์ิ ธรรมใจ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ร.ต.ต. สิงหค์ า พทิักษ์ประภานนท์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ร.ต.ต. สุวฒัน์ บุญทา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ร.ต.ต. อ านาจ บุญหนู ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ด.ต. กนก เพิม่วารี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ด.ต. กฤตานนท์ พบิูลธรรมวงศ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ด.ต. กติติคม นันธิ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ด.ต. เกรียงศักด์ิ ปัญญา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. เกษม ไคร้บุญ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ด.ต. คงสวสัด์ิ บุญศรี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ด.ต. จกัริน ไชยรังษี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ด.ต. จติติพงษ์ พงษ์พรสวสัด์ิ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ด.ต. ฉตัรชัย คุณเลิศ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ด.ต. ชยากร อนิต๊ะค า ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ด.ต. ชัยรัตน์ ศรีจนัทร์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ด.ต. ชาติชัย บุญอปุระ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ด.ต. ฐาปนภาคย์ ศิริผล ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ด.ต. ณชพล สุจา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ด.ต. ด ารง ค าภโิล ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ด.ต. ตรีรัตน์ อุ่นเรือน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ด.ต. ธนวฒัน์ วงศ์สุนทร ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ด.ต. ธวชัชัย มอรอยอ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ด.ต. ธรีะ ทับทิม ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ด.ต. ธรีะพฒัน์ ใจบาน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ด.ต. นรภทัร์ เกา้เอี้ยน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ด.ต. นิพนธ์ ค าหมืน่ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ด.ต. บรรพต ควนโคกสูง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ด.ต. บัญชา ค าธิ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ด.ต. บุญพดั สมภกัดี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ด.ต. ประสิทธิ์ มงคล ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ด.ต. พชรพล เชียงขาว ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ด.ต. พทิักษ์ สีหนิ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ด.ต. ไพศาล โลมากลุ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ด.ต. ภรัิฐกรณ์ ศรีเจริญ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ด.ต. ภมูิพฒัน์ ฉตัรพฒัน์โฆษิต ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ด.ต. มนตรี บัวชุม ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ด.ต. มนูญ พงษ์นาคะเจริญ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ด.ต. วชิาญ เวยีงค า ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ด.ต. วภิพ โยสิทธิ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ด.ต. ศกนุิชญ์ บูรณะ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ด.ต. ศราวนิ มีค าสัตย์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ด.ต. เษกศักด์ิ ใหม่ดี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ด.ต. สงกรานต์ ภริูสิทธิ์โภคิน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ด.ต. สมเกยีรติ วรรณภลีะ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ด.ต. สมชาย เต่าทอง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ด.ต. สมนึก ชัยวงค์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ด.ต. สมบูรณ์ ญาณแขก ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ด.ต. สมศักด์ิ ค าหน้อย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สมหวงั พนัธุ์โพธิ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ด.ต. สิทธโิชค สังหาร ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ด.ต. สืบสกลุ ชัยวรรณ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ด.ต. สุดเขตต์ สุมลมาศน์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ด.ต. สุรพศั ญาวลิะ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ด.ต. สุรพศั ญาวลิะ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ด.ต. สุวทิยศั์กด์ิ โนราช ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ด.ต. สุสาคร นามอยู่ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ด.ต. สุสาคร นามอยู่ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ด.ต. โสภณ แบ่งทิศ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ด.ต. อชิตพล บุญละออ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ด.ต. อนันต์ ใหม่จนัทร์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ด.ต. อรรถพล ทองต๊ิบ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ส.ต.อ. ปริญญา อะทุน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ส.ต.อ. อลงกต สารปิน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ส.ต.ต. จติกร กองมงคล ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ส.ต.ต. ปิยะณัฐ ใจสัตยบรรณ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ส.ต.ต. ภาณุวฒัน์ ปัญญะการ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ส.ต.ต. วทิวสั เจริญควนิช ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
จ.ส.ต. เกรียงศักด์ิ ชฏาวฒิุ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ด.ต.หญิง นันทนา นันทศิริ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ด.ต.หญิง บัวบาน สีลาโคตร ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
ด.ต.หญิง ลลดา คุณยศยิ่ง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
พ.ต.ท สัมฤทธิ์ แสนสุวรรณ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
พ.ต.ท.หญิง  รุ่งทิพย์ น้อยหุน่ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันทราย
พ.ต.อ. วสุิทธิ์ พุม่จนัทร์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันป่าตอง
พ.ต.ท. กติติสัณห์ วเิชียรศรี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันป่าตอง
พ.ต.ท. พรพชิิต รุ่งเรือง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันป่าตอง
พ.ต.ท. สมพงค์ โปธาค า ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันป่าตอง
พ.ต.ท. โอภาส วงษ์หงษ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันป่าตอง
พ.ต.ต. วรีพล อุ่นอารมณ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันป่าตอง
ร.ต.อ. วรณศักด์ิ จริยา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันป่าตอง
ร.ต.ท. การณรงค์ ศรีอนิทร์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันป่าตอง
ร.ต.ท. ไกรสร ค าสอน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันป่าตอง
ร.ต.ท. จรัล อปูค า ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันป่าตอง
ร.ต.ท. เจตน์สฤษฎิ์ ชยกรโชติวฒัน์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันป่าตอง
ร.ต.ท. เจริญศักด์ิ ประสพ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันป่าตอง
ร.ต.ท. เจยีก ชัยวงค์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันป่าตอง
ร.ต.ท. ชนิด บุญธรรม ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันป่าตอง
ร.ต.ท. ชาคริต พนัธุ์ศาสตร์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันป่าตอง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ณรงค์ แรงทน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันป่าตอง
ร.ต.ท. ณัฐพล ตันศรีนวล ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันป่าตอง
ร.ต.ท. เดโช เวยีงค า ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันป่าตอง
ร.ต.ท. ถนัด ไชยแกว้ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันป่าตอง
ร.ต.ท. ธ ารงค์ ใจยะสาร ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันป่าตอง
ร.ต.ท. นิยม อนิต๊ะแกว้ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันป่าตอง
ร.ต.ท. วทิยา ตากนัทะ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันป่าตอง
ร.ต.ท. วรัิตน์ ใจปัญญา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันป่าตอง
ร.ต.ท. สมพงษ์ อวดคม ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันป่าตอง
ร.ต.ท. สุทัศน์ ทรายค า ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันป่าตอง
ร.ต.ท. สุเทพ ริมประสงค์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันป่าตอง
ร.ต.ท. สุนทร แสนสุวรรณ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันป่าตอง
ร.ต.ท. เอนก ศรีโพธิ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันป่าตอง
ร.ต.ต. กฤษณะ สีเหล็ก ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันป่าตอง
ร.ต.ต. จ านงค์ สุวรรณ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันป่าตอง
ร.ต.ต. ทรงวทิย์ บุญพร ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันป่าตอง
ร.ต.ต. ธานินทร์ มูลอนิต๊ะ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันป่าตอง
ร.ต.ต. ประพนัธ์ สุค าปัน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันป่าตอง
ร.ต.ต. ประเสริฐ พรหมสุวรรณ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันป่าตอง
ร.ต.ต. สนิท กอ้นแกว้ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันป่าตอง
ร.ต.ต. สมเกยีรติ บัวพนัธ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันป่าตอง
ร.ต.ต. สมพงษ์ มาแดง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันป่าตอง
ร.ต.ต. อนันต์ ต้นหนองดู่ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันป่าตอง
ด.ต. กติติชัย โชตกติติ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันป่าตอง
ด.ต. เกรียงไกร พรัิตน์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันป่าตอง
ด.ต. เกยีรติพงค์ เอกเร่ือง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันป่าตอง
ด.ต. โกวทิย์ หลวงโย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันป่าตอง
ด.ต. โกศล ลวงระแหง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันป่าตอง
ด.ต. ค าสุข แกว้จโิน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันป่าตอง
ด.ต. ณรงค์ชัย บุญหมืน่ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันป่าตอง
ด.ต. ณัฐพล สิงหค์ะราช ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันป่าตอง
ด.ต. ณัฐวรรธน์ กาวี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันป่าตอง
ด.ต. ดาลัน กนัทะปา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันป่าตอง
ด.ต. ด ารงค์ แสงแกว้ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันป่าตอง
ด.ต. ทินกร ปัญญาบุตร ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันป่าตอง
ด.ต. เทิดศักด์ิ ภมูิเจริญ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันป่าตอง
ด.ต. ธชัพล วงค์เอย้ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันป่าตอง
ด.ต. ธานินทร์ อปุนัน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันป่าตอง
ด.ต. นิกร ศรีบุญปวน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันป่าตอง
ด.ต. ประทีป เรียนมัน่ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันป่าตอง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ประพติร์ นนทธรรม ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันป่าตอง
ด.ต. ประเสริฐ จติอารีย์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันป่าตอง
ด.ต. ผจญ มูลแขม ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันป่าตอง
ด.ต. พรชัย บุญธมิา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันป่าตอง
ด.ต. พรศักด์ิ อนิหอม ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันป่าตอง
ด.ต. พชิัย ศรีนิกร ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันป่าตอง
ด.ต. พทิักษ์ แกว้กวา้ง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันป่าตอง
ด.ต. พทิักษ์พงค์ เยนิยบุ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันป่าตอง
ด.ต. พรุิณ ทรายมูล ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันป่าตอง
ด.ต. พษิณุ เปียงเจริญ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันป่าตอง
ด.ต. มณีกร ปัญญามูล ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันป่าตอง
ด.ต. วราวธุ จี้ยะสถาน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันป่าตอง
ด.ต. วสรรค์ บวรพนัธ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันป่าตอง
ด.ต. วชิัย ตุ๋นสัก ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันป่าตอง
ด.ต. วเิชียร ดวงสะเกด็ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันป่าตอง
ด.ต. วรีะชน ไชยสุริยะวงค์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันป่าตอง
ด.ต. ศักด์ิชัย บุญตันสา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันป่าตอง
ด.ต. ศุภกจิ จติร าพงึ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันป่าตอง
ด.ต. สงกรานต์ ปาลี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันป่าตอง
ด.ต. สมศักด์ิ ตุ่นใจค า ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันป่าตอง
ด.ต. สมัย พรมจนัทร์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันป่าตอง
ด.ต. สายณัห์ สมโน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันป่าตอง
ด.ต. สุพจน์ บุญสม ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันป่าตอง
ด.ต. สุริยนั อนิทรา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันป่าตอง
ด.ต. เสรี มณีสอน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันป่าตอง
ด.ต. องอาจ ต๊ะมะครุธ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันป่าตอง
ด.ต. อดุลย์ อน้ทอง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันป่าตอง
ด.ต. อนุชา ตันมาดี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันป่าตอง
ด.ต. อคัรเดช หงษ์ทอง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันป่าตอง
ด.ต. อ านาจ หลวงโย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันป่าตอง
ด.ต. อ านาจ ระฤทธิ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันป่าตอง
ด.ต. อดุร ปวงสมุทร ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันป่าตอง
ส.ต.ต. ปารย์ ปินตาดง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันป่าตอง
จ.ส.ต. ธรีะวฒิุ สุขนิมิตร ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันป่าตอง
จ.ส.ต. บุญส่ง ปัญญา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันป่าตอง
ด.ต เทวนิทร์ ชัยมา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันป่าตอง
ด.ต.หญิง นัฐทิชา ปันสุวรรณ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันป่าตอง
ร.ต.ท.ม.ล. ไกรทอง ศรีธวชั ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันป่าตอง
ส.ต.อ.หญิง จริาภรณ์ ไชยขนั ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สันป่าตอง
พ.ต.อ. ไพรัช คุ้มล้วนล้อม ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สารภี



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. ชติกร ศรีเมือง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สารภี
พ.ต.ท. ชินเดช ดีแท้ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สารภี
พ.ต.ท. เชาว์ เดชะ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สารภี
พ.ต.ท. ทิฐิกรณ์ เนือ่งหล้า ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สารภี
พ.ต.ท. วรีพงษ์ พึง่เดชะ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สารภี
พ.ต.ต. วชิระ ศรีนวลไชย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สารภี
ร.ต.อ. โชติพฒัน์ แสงโรจน์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สารภี
ร.ต.อ. พงษ์ศิลป์ ธนะภาษี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สารภี
ร.ต.อ. ภาณุพงศ์ สรงสุวรรณ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สารภี
ร.ต.อ. สุรสิทธิ์ ค าดี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สารภี
ร.ต.ท. จนิดา เมฆอดุม ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สารภี
ร.ต.ท. ชัยฤทธิ์ ตาสม ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สารภี
ร.ต.ท. ทว ี บุญมา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สารภี
ร.ต.ท. ทองสุข โลโท ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สารภี
ร.ต.ท. นิคม เกษมณี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สารภี
ร.ต.ท. นิคม ชัยวงศ์ศรี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สารภี
ร.ต.ท. ประสิทธิ์ ทองเงา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สารภี
ร.ต.ท. ประสิทธิ์ ขนัหล้า ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สารภี
ร.ต.ท. ประเสริฐ วรพรรณ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สารภี
ร.ต.ท. ประหยดั ชัยมา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สารภี
ร.ต.ท. ปรีชาพล รัตนมณี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สารภี
ร.ต.ท. พายพั มงคลทิพย์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สารภี
ร.ต.ท. พสิิษฎิผ์ล ชุ่มเยน็ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สารภี
ร.ต.ท. ยงยทุธ อภวิงค์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สารภี
ร.ต.ท. สุชาติ หอมนาน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สารภี
ร.ต.ท. สุเทพ แกว้วงศ์ทอง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สารภี
ร.ต.ท. สุภชัย ไชยวงศ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สารภี
ร.ต.ท. สุวนิ ชัยค าหล้า ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สารภี
ร.ต.ท. เสฏฐวฒัน์ พเิคราะห์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สารภี
ร.ต.ท. แสวง สมหนุน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สารภี
ร.ต.ท. แสวง สายวงศ์อนิทร์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สารภี
ร.ต.ต. ณรงค์ พรหมค าแดง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สารภี
ร.ต.ต. ณัทภณ ววิฒิุ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สารภี
ร.ต.ต. ถวลัย์ ทองพฤกษ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สารภี
ร.ต.ต. ธนชล ตุ่นค า ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สารภี
ร.ต.ต. พพิฒัน์ สุขจนัทร์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สารภี
ร.ต.ต. ศรีวรรณ ธรรมรังษี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สารภี
ร.ต.ต. สมบัติ กองเงิน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สารภี
ด.ต. กฤช บ่อค า ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สารภี
ด.ต. กฤษฎาภรณ์ ศรีสามยอด ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สารภี



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. กณัณ์พชิิต สิทธิ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สารภี
ด.ต. ชัชวาลย์ ชัยสุวรรณ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สารภี
ด.ต. ชัยทัศน์ ขดัสงคราม ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สารภี
ด.ต. ชัยพฒัน์ ธญัพชิญตม์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สารภี
ด.ต. ชัยยนต์ ราชบุญยนื ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สารภี
ด.ต. ชาญชัย เลขกลุ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สารภี
ด.ต. ไชยพร เนรวงค์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สารภี
ด.ต. ด ารัส ค าดวงดาว ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สารภี
ด.ต. ถาวร สมสัก ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สารภี
ด.ต. ทวี สิงหบ์ุตร ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สารภี
ด.ต. ทวทีรัพย์ ไชยวฒิุ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สารภี
ด.ต. เทิดศักด์ิ ค าลือ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สารภี
ด.ต. ธนกฤต ชัยนารักษ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สารภี
ด.ต. ธรีะพล เปาป่า ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สารภี
ด.ต. นพพร จติิธรรม ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สารภี
ด.ต. บรรทด ปัญญาทอง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สารภี
ด.ต. ประหยดั อุ่นบ่อแฮ้ว ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สารภี
ด.ต. ปองพล ทิพยว์วิฒัน์พจนา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สารภี
ด.ต. พเิชฐ บุญตอม ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สารภี
ด.ต. พษิณุ มัชฌิมะ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สารภี
ด.ต. ภาณุพงษ์ มามูล ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สารภี
ด.ต. มนตรี เตมา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สารภี
ด.ต. ยงยทุธ พรหมมา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สารภี
ด.ต. ยทุธนา กติิปัญญา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สารภี
ด.ต. ยทุธนา กติิปัญญา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สารภี
ด.ต. วสันต์ เขม็วชิัย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สารภี
ด.ต. วฒันพงษ์ ด้วงทอง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สารภี
ด.ต. วชิัย  สารปัน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สารภี
ด.ต. วเิชียร รุดชาติ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สารภี
ด.ต. ววิฒัน์ สมเกตุ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สารภี
ด.ต. วเิศษ โทปุรินทร์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สารภี
ด.ต. สงคราม กองหาญ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สารภี
ด.ต. สมชาย เกษธรรม ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สารภี
ด.ต. สรศักด์ิ ตันซาว ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สารภี
ด.ต. สวสัด์ิ พทุธิ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สารภี
ด.ต. สวา่ง ลือค า ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สารภี
ด.ต. สุบิน ซาวสืบ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สารภี
ด.ต. สุพรรณ กาฬภกัดี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สารภี
ด.ต. สุพรรณ หนิหนุน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สารภี
ด.ต. สุรโชติ ยอดเรือน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สารภี



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สุรพล ชัยบุรี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สารภี
ด.ต. สุวรรณ เกดิเวยีงใหม่ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สารภี
ด.ต. เสง่ียม โกษาวงั ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สารภี
ด.ต. โสภา ชูมา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สารภี
ด.ต. หญิง มลิวรรณ์ สมเกตุ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สารภี
ด.ต. หล่ัย สุภาสอน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สารภี
ด.ต. อดิศักด์ิ จนัทรา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สารภี
ด.ต. อนุกลู บรรเลงประดิษฐ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สารภี
ด.ต. อภชิาติ ไชยวรรณ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สารภี
ด.ต. อนิทจกัร ป้อมมะโน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สารภี
ด.ต. โอวาท พนัธท์อง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สารภี
ส.ต.อ. ณัฐจกัร์ วราสิรินนท์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สารภี
ส.ต.ต. นิพชิฌน์ อทูอง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สารภี
ส.ต.ต. ศรัณย์ พนัธโ์กศล ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สารภี
ด.ต.หญิง พาขวญั กิ่งเกษม ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สารภี
ร.ต.ต.หญิง รัตนาภรณ์ คุณศิลป์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.สารภี
พ.ต.อ. สายณัห์ จนัทร์แจม่กระจา่ง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หนองตอง
พ.ต.ท. ปริญญา เพชรมี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หนองตอง
พ.ต.ท. อคัรวฒัน์ วงศ์มูลิทธกิร ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หนองตอง
พ.ต.ท. เอกพงศ์ ไชยวงค์สาย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หนองตอง
พ.ต.ต. ทวศัีกด์ิ ขนุหาญ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หนองตอง
ร.ต.อ. ปฏเิวธ เตชะ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หนองตอง
ร.ต.อ. ประเทือง พฒันโฆษิต ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หนองตอง
ร.ต.อ. ประยนต์ วรรณารักษ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หนองตอง
ร.ต.อ. สมศักด์ิ วงศ์กติิ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หนองตอง
ร.ต.ท. ธนาวตัร์ ผิวขาวชยสิรี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หนองตอง
ร.ต.ท. นรินทร์ ใจประสิทธิ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หนองตอง
ร.ต.ท. ประจกัษ์ ไปล่งูเหลือม ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หนองตอง
ร.ต.ท. ปารเมศ เป็งใจ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หนองตอง
ร.ต.ท. ไพโรจน์ อ่ ารอด ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หนองตอง
ร.ต.ท. ไพโรจน์ รัฐบ ารุง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หนองตอง
ร.ต.ท. วรทัศน์ ธาวงค์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หนองตอง
ร.ต.ท. สนัน่ชาติ ศรีตา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หนองตอง
ร.ต.ท. สมพล ศรีค าซาว ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หนองตอง
ร.ต.ท. ส าราญ วงศ์ค าพนั ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หนองตอง
ร.ต.ท. สุพรรณกญุชร เมืองอนิทร์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หนองตอง
ร.ต.ท. โสภณ ขอดแกว้ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หนองตอง
ร.ต.ท. อดุลย์ อนิปัน๋แกว้ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หนองตอง
ร.ต.ท. อนุศักด์ิ มูลยศ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หนองตอง
ร.ต.ท. อรุณ บุญศิริ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หนองตอง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. จรัล วงค์บุญตัน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หนองตอง
ร.ต.ต. บุญเรือง บุตรตาค า ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หนองตอง
ร.ต.ต. ประชัน อิ่นแกว้ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หนองตอง
ร.ต.ต. สมภพ ค าภรีะ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หนองตอง
ด.ต. กติิศิลป์ มะกอกทิพย์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หนองตอง
ด.ต. ไกรฤทธิ์ ริพล ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หนองตอง
ด.ต. คณิศร ปัญจบุรี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หนองตอง
ด.ต. จงปณตศร วงษ์เนตร ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หนองตอง
ด.ต. จรูญ ขานสันเทีย๊ะ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หนองตอง
ด.ต. ฉตัรชัย ปัญญาสถติพงศ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หนองตอง
ด.ต. ชัยชาญ สุคันธมาลา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หนองตอง
ด.ต. ถนัด ศรีบัวอา้ย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หนองตอง
ด.ต. นวธร โพธิ์แกว้ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หนองตอง
ด.ต. นัตร์ดนัย ไชยแกว้เมร์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หนองตอง
ด.ต. นิมิตร ต๊ะกาบโพธิ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หนองตอง
ด.ต. บุญธรรม กองแกว้ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หนองตอง
ด.ต. พงศ์ดนัย ไชยมูล ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หนองตอง
ด.ต. มงคล ชูสันติ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หนองตอง
ด.ต. รตนวฑูิรย์ รัมจทัร์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หนองตอง
ด.ต. วริทธิ์นันท์ นันทะชัย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หนองตอง
ด.ต. วชัระ กาวี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หนองตอง
ด.ต. สถาพร ชัยชนะ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หนองตอง
ด.ต. สมชาย ไหวศรี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หนองตอง
ด.ต. สิทธิ์ ศิริภคพรกลุ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หนองตอง
ด.ต. สุค า อนิตัน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หนองตอง
ด.ต. อดุลย์ ทองจา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หนองตอง
ด.ต. อนันต์ ชัยสิทธิ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หนองตอง
ด.ต. อนุพนธ์ ทิพยว์งค์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หนองตอง
ด.ต. อดุร บุญเป็ง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หนองตอง
ส.ต.ต. ธนพงศ์ ธรีตระกลู ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หนองตอง
จ.ส.ต. อภชิัย สุยะเพีย้ง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หนองตอง
ด.ต. กติิศิลป์ มะกอกทิพย์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หนองตอง
ด.ต. อดุร บุญเป็ง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หนองตอง
พ.ต.อ. ทวศัีกด์ิ ศรีทองสุข ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หางดง
พ.ต.อ. ประพนัธ์ กนัสิทธิ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หางดง
พ.ต.ท. ชายชาญ เพญ็ไชยา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หางดง
พ.ต.ท. ยศศรัณย์ ค าวงค์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หางดง
พ.ต.ท. วเิชียร ชันชมภู ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หางดง
พ.ต.ท. หญิง ปาณิศา แรงกสิวทิย์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หางดง
พ.ต.ต. ก าจร ใจจนัทร์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หางดง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ต. นิรันดร์ อนิถา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หางดง
ร.ต.อ. จ าเริญ สุภาค า ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หางดง
ร.ต.อ. ณัฐฐ์ฐนนท์ เขื่อนแกว้ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หางดง
ร.ต.อ. ณัฐฐ์ฐนนท์ เขื่อนแกว้ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หางดง
ร.ต.อ. สงคราม แกว้ยะ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หางดง
ร.ต.ท. กมัปนาท ชัยสิทธิ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หางดง
ร.ต.ท. จรัญ รุจมินัส ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หางดง
ร.ต.ท. ชัชวาล วชิรมาศ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หางดง
ร.ต.ท. ชัยเดช มณีวรรณ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หางดง
ร.ต.ท. ชุมพล วเิศษ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หางดง
ร.ต.ท. ณรงค์ ขอดแกว้ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หางดง
ร.ต.ท. ธนเดช เพญ็ศรี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หางดง
ร.ต.ท. บุญทอง ไชยวงค์แกว้ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หางดง
ร.ต.ท. บุญศรี ฤทธพิงศ์ปรีชา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หางดง
ร.ต.ท. ประวทิย์ อิ่นแกว้ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หางดง
ร.ต.ท. ไพโรจน์ ไพรสิงค์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หางดง
ร.ต.ท. ภชูิชย์ ประเสริฐ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หางดง
ร.ต.ท. มานิต ค าปัน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หางดง
ร.ต.ท. รณกฤต กล่อมอู่ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หางดง
ร.ต.ท. วสุิทธ์ รัตนชมภู ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หางดง
ร.ต.ท. วรีะพนัธ์ บุญแสง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หางดง
ร.ต.ท. ศุภทัศน์ กติติวรยศ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หางดง
ร.ต.ท. สมบูรณ์ สงวนศิลป์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หางดง
ร.ต.ท. สมพงษ์ มาลาแกว้ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หางดง
ร.ต.ท. สมพล ค าป๊ก ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หางดง
ร.ต.ท. สินชัย เวยีงค า ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หางดง
ร.ต.ท. สุรศักด์ิ ปัญญา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หางดง
ร.ต.ท. หญิง เกศศิณี วงสาระภี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หางดง
ร.ต.ท. อนันต์ เจริญศรี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หางดง
ร.ต.ท. อดุม สุมาลัย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หางดง
ร.ต.ท. อทุัย มาลัยวรรณ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หางดง
ร.ต.ต. จ านง ดอกเรือนค า ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หางดง
ร.ต.ต. ธวชัชัย จลุพนัธุ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หางดง
ร.ต.ต. ประจวบ หมืน่ไวย์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หางดง
ร.ต.ต. ประชัน อนิธรรม ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หางดง
ร.ต.ต. ประธาน กริติตานนท์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หางดง
ร.ต.ต. ปรีชา ถวลิวศิาล ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หางดง
ร.ต.ต. พสิิทธิ์ กนัทะวงศ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หางดง
ร.ต.ต. ลิขติศิลป์ ทะยา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หางดง
ร.ต.ต. สมจติร ปรีชาวนิชกลุ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หางดง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. สะอาด ปัญญาเรือน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หางดง
ร.ต.ต. สุพจน์ ช านาญยา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หางดง
ร.ต.ต. สุพจน์ นุชจะโป๊ะ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หางดง
ร.ต.ต. สุรศักด์ิ ดวงทนัน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หางดง
ด.ต. กณัห์ ออ่นละมูล ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หางดง
ด.ต. กติติภพ มูลแสน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หางดง
ด.ต. เกรียงศักด์ิ กนัทา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หางดง
ด.ต. คณิตพทัธ์ ค าสุนทร ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หางดง
ด.ต. คมสันต์ กางส าโรง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หางดง
ด.ต. จงเดช เปียงเจริญ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หางดง
ด.ต. จรูญ บุญเปีย่มเลิศ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หางดง
ด.ต. จริภทัร ปันศิริ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หางดง
ด.ต. ฉตัรชัย พรหมตัน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หางดง
ด.ต. ชัยวฒัน์ จนัทวาลย์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หางดง
ด.ต. ชิน เตจา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หางดง
ด.ต. เชนทร์ สมบัติ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หางดง
ด.ต. เชษฐ์ ต๊ะหล้า ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หางดง
ด.ต. ณรงค์ ใจวงัโลก ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หางดง
ด.ต. ณราวฒิุ หนิยมณ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หางดง
ด.ต. ณัฐพงศ์ อนิต๊ะ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หางดง
ด.ต. ณัฐพงษ์ ขติัยะ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หางดง
ด.ต. ณัฐพล ศรีโสดา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หางดง
ด.ต. ทักษิณ จมุปูหยยุ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หางดง
ด.ต. ทักษิณ จมุปูหยยุ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หางดง
ด.ต. ธงชัย ปัญโญ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หางดง
ด.ต. ธนกฤต ทิพยป์ระสานโกศล ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หางดง
ด.ต. ธนาธปิ กาต๊ิบ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หางดง
ด.ต. ธวชั มูลวนัไชย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หางดง
ด.ต. ธวชัชัย อว้นล้วน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หางดง
ด.ต. นคร จนัทะวงั ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หางดง
ด.ต. นเรศ ชุ่มศรี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หางดง
ด.ต. นิติศักด์ิ พดูตรง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หางดง
ด.ต. นิรันดร์ เจนป่า ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หางดง
ด.ต. บุญชัย ถงุค า ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หางดง
ด.ต. บุญชู พึง่ขนุทด ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หางดง
ด.ต. ประพนัธ์ แกน่สาร ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หางดง
ด.ต. ประสิทธิ์ ขา้วจา้ว ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หางดง
ด.ต. ประสิทธิ์ จนัทร์เครือ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หางดง
ด.ต. พงษทร หวยสูงเนิน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หางดง
ด.ต. รัตน์ ยะเชียงค า ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หางดง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. เรวตั ปินทิโย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หางดง
ด.ต. วราพงศ์ อิ่นค า ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หางดง
ด.ต. วชิัย สมฤทธิ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หางดง
ด.ต. วเิชียร ยาเก๋ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หางดง
ด.ต. ศักด์ิอนันท์ กองเพชร ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หางดง
ด.ต. ศุภศิลป์ บุญธมิา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หางดง
ด.ต. สงวน อธจิติ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หางดง
ด.ต. สนิท สิทธนินทรัตน์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หางดง
ด.ต. สมบุญ กติินันท์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หางดง
ด.ต. สมบูรณ์ เครือมูล ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หางดง
ด.ต. สมมิตร ดวงตา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หางดง
ด.ต. สมศักด์ิ หมืน่อภยั ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หางดง
ด.ต. สรไกร มะโนชัยยทุธ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หางดง
ด.ต. สันติชัย ไชยสาร ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หางดง
ด.ต. สุค า อนิตัน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หางดง
ด.ต. สุรชัย เนตรทิพย์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หางดง
ด.ต. สุระพงค์ บุญเกดิ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หางดง
ด.ต. สุรินทร์ พนัตา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หางดง
ด.ต. อนันต์ กอ๋งแกว้ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หางดง
ด.ต. อภชิัย เพชรปา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หางดง
ด.ต. อภวิฒัน์ อตุนนท์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หางดง
ด.ต. อ านวย มังศรี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หางดง
ด.ต. เอกลักษณ์ ราชตัน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หางดง
ส.ต.อ. จริเดช อนิลวง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หางดง
ส.ต.ต. ปรัชญา จรลี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หางดง
จ.ส.ต. นันทชัย ใจเทีย่ง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หางดง
ร.ต.ท อนิสน ใจกวา้ง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หางดง
ร.ต.ท ไอศูรย์ ชาวผ้าขาว ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.หางดง
ร.ต.ท. ชัยวฒัน์ เชื้อเมืองพาน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.โหล่งขอด
ด.ต. บุญทวี เพญ็กลุ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.โหล่งขอด
พ.ต.อ. มานพ พมิสาร ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.อมกอ๋ย
พ.ต.ท. กจิวฒัน์สินธุ์  อมตธนทรัพย์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.อมกอ๋ย
พ.ต.ท. ขวญัชัย ทองเจริญ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.อมกอ๋ย
พ.ต.ท. อดุม อดุมวงษ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.อมกอ๋ย
พ.ต.ต. คมสันต์ พมิพนัธช์ัยยบูลย์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.อมกอ๋ย
ร.ต.ท. คมสันต์  ติดสนิท ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.อมกอ๋ย
ร.ต.ท. ธาม รังทะสี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.อมกอ๋ย
ร.ต.ท. ธรีพนัธ ์ แสนศรี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.อมกอ๋ย
ร.ต.ท. ธรีะศักด์ิ ธญัธราดล ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.อมกอ๋ย
ร.ต.ท. บุญส่ง  การหมัน่ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.อมกอ๋ย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ปราโมทย ์ มูลใจ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.อมกอ๋ย
ร.ต.ท. พรีพฒัน์ วงศ์ธรีะธรรม ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.อมกอ๋ย
ร.ต.ท. ศรเทพ สินธวุงศ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.อมกอ๋ย
ร.ต.ท. ศุภณัฏฐ์  ไตรโกษิยะกลู ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.อมกอ๋ย
ร.ต.ท. สงค์การ ภเูขยีว ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.อมกอ๋ย
ร.ต.ท. สรายทุธ ์ พรมธิ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.อมกอ๋ย
ร.ต.ท. ส าเริง มณฑนม ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.อมกอ๋ย
ร.ต.ท. สุธพร  ยี่ตันสี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.อมกอ๋ย
ร.ต.ต. สมาน พนัธม์ณี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.อมกอ๋ย
ร.ต.ต. สุรินทร์ สิทธหิว้ย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.อมกอ๋ย
ส.ต.อ. ณัฐพงษ์ ปละวงั ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.อมกอ๋ย
พ.ต.ท. เจนวทิย์ แกน่สุวรรณพงศา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฮอด
พ.ต.ท. พทิักษ์ ธวุสิทธพิงศ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฮอด
พ.ต.ท. มานิตย์ จนัทนุพงศา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฮอด
พ.ต.ท. มานิตย์ เสาร์แกว้ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฮอด
พ.ต.ท. สมเดช ค ามามูล ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฮอด
พ.ต.ท. สมเดช ค ามามูล ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฮอด
พ.ต.ต. ธนพงศ์ ไสยะพนัธ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฮอด
ร.ต.อ. สยาม อนิทร์น้อย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฮอด
ร.ต.ท. เกยีรติศักด์ิ ธรรมเสนา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฮอด
ร.ต.ท. จริายุ เกตุวงค์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฮอด
ร.ต.ท. ชูเกยีรติ จนัตาโลก ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฮอด
ร.ต.ท. ชูชาติ สงเนย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฮอด
ร.ต.ท. เดช แกว้วงค์วาน ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฮอด
ร.ต.ท. ธนกร ไชยมงคล ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฮอด
ร.ต.ท. นิกร ทาปัญญา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฮอด
ร.ต.ท. นิราศ ทองม่วง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฮอด
ร.ต.ท. บัญชา ช านาญ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฮอด
ร.ต.ท. พงษ์พนัธ์ ปินตาละ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฮอด
ร.ต.ท. มนูญ พวงมณี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฮอด
ร.ต.ท. ยทุธการ กนัเพชร ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฮอด
ร.ต.ท. วรกร ปันศิริ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฮอด
ร.ต.ท. วศิน อปุนันท์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฮอด
ร.ต.ท. วรัิตน์ กนัทะหลี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฮอด
ร.ต.ท. วโิรจน์ เชื้อสะอาด ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฮอด
ร.ต.ท. วรีะชัย สุขเกษม ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฮอด
ร.ต.ท. วรีะเดช โกฏค า ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฮอด
ร.ต.ท. ศรัณย์ ศรีสอนใจ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฮอด
ร.ต.ท. สิรภพ แสงบุญเรือง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฮอด
ร.ต.ท. สุวทิย์ สุภาใจ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฮอด



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. อนันต์ การะบูรณ์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฮอด
ร.ต.ท. อรุณ โปธาศรี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฮอด
ร.ต.ต. เกษม แกว้วงค์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฮอด
ร.ต.ต. ณรงค์ จมุปาดง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฮอด
ร.ต.ต. ประยรู เทียนแกว้ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฮอด
ร.ต.ต. วนัฤกษ์ นวลแกว้ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฮอด
ร.ต.ต. สันติภาพ ทองพงษ์เนียม ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฮอด
ร.ต.ต. สุธรรม เป็งใจ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฮอด
ร.ต.ต. สุรินทร์ สิงหไ์ผ่ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฮอด
ร.ต.ต. อดุม อนิต๊ะยศ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฮอด
ด.ต. กติตินันท์ ฟวูงค์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฮอด
ด.ต. จรัล ถามี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฮอด
ด.ต. ฉตัรชัย ซุยหาญ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฮอด
ด.ต. ชยนั เตจา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฮอด
ด.ต. ธนวฒัน์ ศรีแสงจนัทร์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฮอด
ด.ต. ธรรมนูญ แกว้สุดใจ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฮอด
ด.ต. นิคม ยะแสง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฮอด
ด.ต. นิรัน อิ่นอา้ย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฮอด
ด.ต. บรรเทิง วรรณทอง ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฮอด
ด.ต. บุญทอง อนุรักษ์วนภมูิ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฮอด
ด.ต. ประชัน ยานิวงค์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฮอด
ด.ต. ประพนัธ์ มูลรังษี ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฮอด
ด.ต. ปัญญา โปธมิอย ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฮอด
ด.ต. พรีะพงศ์ พงศ์เพชรกลุ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฮอด
ด.ต. โย วงศ์ฉายา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฮอด
ด.ต. วนัชาติ ไชยวงค์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฮอด
ด.ต. สมคิด ผาบจนัแกว้ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฮอด
ด.ต. อดุลย์ สิงหค์ะตา ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฮอด
ด.ต. อนันต์ อนันต์ธนพร ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฮอด
ส.ต.อ. ประวทิย์ ไหวยะ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฮอด
ส.ต.ต. ฐิติพงศ์ หนักแกว้ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฮอด
ส.ต.ต. พชรพล ออ้ยยาว ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.ฮอด
พ.ต.ท. ชูชัย มงคล ภ.จว.เชียงใหม่ สว.ฝอ.ภ.จว.เชียงใหม่
พ.ต.ท. บรรเจดิ เลิศสุวรรณ ภ.จว.เชียงใหม่ สว.ฝอ.ภ.จว.เชียงใหม่
พ.ต.ท. หญิง อมัรินทร์ อนิยาศรี ภ.จว.เชียงใหม่ สว.ฝอ.ภ.จว.เชียงใหม่
พ.ต.ท. อ านาจ ศรียา ภ.จว.เชียงใหม่ สว.ฝอ.ภ.จว.เชียงใหม่
ร.ต.ต. จรัญ จอมธรรม ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.แม่ออน 
ร.ต.ท. พชิัย ชมชวน ภ.จว.ล าพนู ช่วยราชการ ภ.จว.ชม.
พ.ต.ท. ธชัชัย  อรุณทิพยไ์พฑูรย์ ภจว.เชียงใหม่ สภ.กลัยาณิวฒันา
พ.ต.ท. ธญัญา จนัทร์ตา ภจว.เชียงใหม่ สภ.กลัยาณิวฒันา



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. มานะ สุขเจริญ ภจว.เชียงใหม่ สภ.กลัยาณิวฒันา
พ.ต.ท. สมศักด์ิ ขนัชัยทิศ ภจว.เชียงใหม่ สภ.กลัยาณิวฒันา
ร.ต.ท. จรูญ  กองจนัทร์ ภจว.เชียงใหม่ สภ.กลัยาณิวฒันา
ร.ต.ท. ชยตุ บวรศักดิ ภจว.เชียงใหม่ สภ.กลัยาณิวฒันา
ร.ต.ท. ชัยกฤต ใหม่ดี ภจว.เชียงใหม่ สภ.กลัยาณิวฒันา
ร.ต.ท. ดวงเดช ปริตรวมิุต ภจว.เชียงใหม่ สภ.กลัยาณิวฒันา
ร.ต.ท. ปริญญา ศรีเมือง ภจว.เชียงใหม่ สภ.กลัยาณิวฒันา
ร.ต.ท. ศักด์ิชัย ค าปา ภจว.เชียงใหม่ สภ.กลัยาณิวฒันา
ร.ต.ท. สนัน่  พรมมา ภจว.เชียงใหม่ สภ.กลัยาณิวฒันา
ร.ต.ท. สรรเสริญ ประจ าเมือง ภจว.เชียงใหม่ สภ.กลัยาณิวฒันา
ร.ต.ท. สวา่ง วไิลรักษ์ ภจว.เชียงใหม่ สภ.กลัยาณิวฒันา
ด.ต. ธรีภทัร สิงหราช ภจว.เชียงใหม่ สภ.กลัยาณิวฒันา
ด.ต. นิคม ไชยรักษา ภจว.เชียงใหม่ สภ.กลัยาณิวฒันา
ด.ต. ประการ อึ้งตระกลู ภจว.เชียงใหม่ สภ.กลัยาณิวฒันา
ด.ต. สุนทร ปล่ังกลาง ภจว.เชียงใหม่ สภ.กลัยาณิวฒันา
ส.ต.อ. ฌานทัต อนิจนัทร์ ภจว.เชียงใหม่ สภ.กลัยาณิวฒันา
ส.ต.อ. ประกติ อบอุ่น ภจว.เชียงใหม่ สภ.กลัยาณิวฒันา
ส.ต.อ. วชัรพงศ์ วชิรภพูงิค์ ภจว.เชียงใหม่ สภ.กลัยาณิวฒันา
ส.ต.อ. สมพงษ์ ทองดี ภจว.เชียงใหม่ สภ.กลัยาณิวฒันา
ส.ต.ต. จตุรงค์ สุรกลุ ภจว.เชียงใหม่ สภ.กลัยาณิวฒันา
ส.ต.ต. ชิตพล  นวลแกว้ ภจว.เชียงใหม่ สภ.กลัยาณิวฒันา
ส.ต.ต. ชิษณุพงศ์ ลอยมี ภจว.เชียงใหม่ สภ.กลัยาณิวฒันา
ส.ต.ต. ภานุพงษ์  ชาญชัย ภจว.เชียงใหม่ สภ.กลัยาณิวฒันา
ส.ต.ต. วศิรุต     นันทเดช ภจว.เชียงใหม่ สภ.กลัยาณิวฒันา
ส.ต.ต. ศิรยทุธ   น้อยอรุณ     ภจว.เชียงใหม่ สภ.กลัยาณิวฒันา
ส.ต.ต. สถริภทัร วนัแต่ง ภจว.เชียงใหม่ สภ.กลัยาณิวฒันา
ส.ต.ต. สุทธพิงศ์ สุทธพนัธ์ ภจว.เชียงใหม่ สภ.กลัยาณิวฒันา
จ.ส.ต. เอกชัย ใจค า ภจว.เชียงใหม่ สภ.กลัยาณิวฒันา
ส.ต.ต พรศักด์ิ กณุดี     ภจว.เชียงใหม่ สภ.กลัยาณิวฒันา
ส.ต.ต วสันต์ ผันค ามา     ภจว.เชียงใหม่ สภ.กลัยาณิวฒันา
ส.ต.ต วรัิตน์      ใจยา ภจว.เชียงใหม่ สภ.กลัยาณิวฒันา
ส.ต.ต. จณิณะ พนัธมุาศ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.กลัยาณิวฒันา
ส.ต.ต. จณิณะ พนัธมุาศ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.กลัยาณิวฒันา
ส.ต.ต. ภาวณิห์ เทพวงค์ ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.กลัยานิวฒันา
ด.ต. สุริยะ หาญกฤตพร ภ.จว.เชียงใหม่ สภ.กลัยาณิวฒันา
ร.ต.ท. บรรจง ชัยสาร ภ.จว.เชียงใหม่  สภ.กลัยาณิวฒันา
พ.ต.อ. เอกรัฐ พฒันสมบัติ ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
พ.ต.ท. กติติพงษ์ เพช็รมุณี ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
พ.ต.ท. ณัฐพงษ์ ไชยชนะ ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
พ.ต.ท. ธงชัย กรรณิกา ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. ธาดา ฐิตะปัญญา ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
พ.ต.ท. บุรฉตัร ขวญัค า ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
พ.ต.ท. สมชาย หมายมัน่ ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
พ.ต.ท. สิทธศัิกด์ิ สิริเดชอนันต์ ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
พ.ต.ท. หญิง รัชฎาวรรณ กนัธา ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
พ.ต.ต. อนุรักษ์ นิลเขตร์ ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
ร.ต.อ. ณรงฤทธิ์ สุดวอน ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
ร.ต.อ. ตรีเพชร ป่าหวาย ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
ร.ต.อ. นรากร ปิน่ประยรู ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
ร.ต.อ. วนิัย รวเิดช ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
ร.ต.ท. กร สุขสวสัด์ิ ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
ร.ต.ท. ชวน จนัทร์สุข ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
ร.ต.ท. ถวลิ บุญตันทา ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
ร.ต.ท. ทวี ไชยลังกา ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
ร.ต.ท. ทินกร โชติชัยพบิูลย์ ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
ร.ต.ท. ธานี แหยมคง ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
ร.ต.ท. ประมินทร์ นาตพนัธ์ ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
ร.ต.ท. พจน์ ค าแหง ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
ร.ต.ท. ภคัพล ค าปิว ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
ร.ต.ท. วรัญญู เขื่อนเพชร ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
ร.ต.ท. วจิติร กาปัญญา ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
ร.ต.ท. สมโภช น้อยคง ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
ร.ต.ท. สมศักด์ิ คงสมรส ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
ร.ต.ท. สมศักด์ิ ทองค า ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
ร.ต.ท. สุธรรม ใหม่ค าหล้า ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
ร.ต.ท. สุนทยา ปรารมภ์ ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
ร.ต.ท. อดุม จนัทร์กาวี ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
ร.ต.ต. จนัทร สุท าทาน ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
ร.ต.ต. ทวี ท าค าอนุสรณ์ ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
ร.ต.ต. นรินทร์ บุญชู ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
ร.ต.ต. ประจกัษ์ ศรกจิ ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
ร.ต.ต. ประธาน สวา่งวงศ์ ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
ร.ต.ต. ภรีเดช เกตุทอง ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
ร.ต.ต. มานพ รัตนมณี ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
ร.ต.ต. วรวฒัน์ คุณาธรรม ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
ร.ต.ต. วริษฐ์ มัง่ค่ัง ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
ร.ต.ต. วนัชัย นิม่ตระกลู ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
ร.ต.ต. ศรวชัร์ ปินตา ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
ร.ต.ต. สมบูรณ์ เขื่อนแกว้ ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
ร.ต.ต. สมประสงค์ ดิษฐาน ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. สุทัศน์ เรือนทอง ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
ร.ต.ต. สุทัศน์ อนิตาเปีย้ ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
ร.ต.ต. อนิสวน เชิดชูตระกลูทอง ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
ด.ต. กมล กองชัย ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
ด.ต. กณัทศักด์ิ บ ารุงแควน้ ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
ด.ต. ขวญัชาติ ปัวเยน็ ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
ด.ต. เขม้ สุวรรณสิทธิ์ ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
ด.ต. คเชนทร์ สายสุวรรณ ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
ด.ต. จรัญ ต๊ะวงค์รัตน์ ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
ด.ต. จ านง วงค์แสนสี ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
ด.ต. จริกติต์ อนิสวสัด์ิ ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
ด.ต. ฉตัรมงคล เรืองดิษฐ์ ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
ด.ต. ชัยรัตน์ หมืน่โกฎิ ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
ด.ต. ไชยโรจน์ ญานะ ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
ด.ต. ณฐภทัร นากกลัด ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
ด.ต. เทพนิกร จงกลรัตน์ ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
ด.ต. เทวญั แสนอนิต๊ะ ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
ด.ต. ธนภทัร เมืองกอ้น ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
ด.ต. ธนัง เบ้าสิงสวย ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
ด.ต. ธรงชัย หาญมนตรี ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
ด.ต. นคร บุญตัน ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
ด.ต. นพไกร ค าวงค์ ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
ด.ต. นัฐพงษ์ อนิทรประสาท ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
ด.ต. นิพล กรรเชียง ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
ด.ต. นิมิต ธรรมสุภา ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
ด.ต. ประภาส ครุฑอดุทา ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
ด.ต. ประโยชน์ ตามพหตั ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
ด.ต. ปรีชา ชื่นมนุษย์ ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
ด.ต. พษิณุ มีอว่ม ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
ด.ต. เพช็ร เสนีวงค์ ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
ด.ต. ภาดา ม่วงสวสัด์ิ ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
ด.ต. มงคล ดอกชิต ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
ด.ต. มณฑล วนัเอก ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
ด.ต. มานพ สุริยะมณี ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
ด.ต. ยงยทุธ สุท าทาน ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
ด.ต. รัชพล ธนาธาดาวงค์ ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
ด.ต. วรชัย สุตาโย ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
ด.ต. วทิิต วฒิุคุณ ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
ด.ต. วโิรจน์ ค าทิพย์ ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
ด.ต. วรีะชัย สีแกว้ ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ศุภเสษฎ์ ชัยวริศวงศ์ ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
ด.ต. สมชาย สมใจมาก ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
ด.ต. สมบัติ วงค์ชะรัตน์ ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
ด.ต. สายณัห์ บ่อค า ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
ด.ต. สายนัต์ กาวยี์ ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
ด.ต. สุกจิ เตชา ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
ด.ต. สุชาติ น าปา ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
ด.ต. สุพจน์ ค ากอ๋ง ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
ด.ต. สุรินทร์ ใจดี ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
ด.ต. เสน่ห์ อว้นชุ่ม ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
ด.ต. อนันต์ ปัญญานะ ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
ด.ต. อ าพล อนิทะชัย ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
ด.ต. อทิธพิล พชิัย ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
ด.ต. เอกรินทร์ ต่ิงเพช็ร ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
ส.ต.อ. ธรีศักด์ิ บรรณศาสตร์ ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
ส.ต.ต. กรกต หาแกว้ ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
ส.ต.ต. กติติกร เจริญสิริวฒันกลุ ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
ส.ต.ต. เขตฐพณัต์ เพยีรจริง ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
ส.ต.ต. ณัฐพล หล้าป้อม ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
ส.ต.ต. ธทรงฤทธิ์ กนัธาสุวรรณ์ ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
ส.ต.ต. ธนพฒัน์ ด่านอิ่นถา ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
ส.ต.ต. ธวชัชัย สารน้อย ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
ส.ต.ต. ธรีะวฒิุ ถงุแหวน ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
ส.ต.ต. นที จติรัตน์ ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
ส.ต.ต. นิติกร ค ามามูล ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
ส.ต.ต. นิรันดร เลขะสันต์ ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
ส.ต.ต. ปฎภิาณ พนิิตปวงชน ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
ส.ต.ต. ปิยวฒัน์ เมืองมูล ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
ส.ต.ต. เปลวฒัน์ บัวลอย ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
ส.ต.ต. พงศ์พนัธุ์ อิ่นทา ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
ส.ต.ต. พรีพฒัน์ แกว้มณีแสง ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
ส.ต.ต. พรีเพชร พรหมเสนา ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
ส.ต.ต. ภวูนาถ กาญจนวฒันากลุ ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
ส.ต.ต. ยทุธนา ใจเยน็ ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
ส.ต.ต. รัฐภมูิ ศรีวรรณ ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
ส.ต.ต. ลิขติ ปันธยิะ ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
ส.ต.ต. ศักด์ิชัย สมัย ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
ส.ต.ต. สุวพนัธ์ อตุส่าห์ ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
ส.ต.ต. อธคิม ธวุะค า ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
ส.ต.ต. อนุชิต หมืน่นามหน่อ ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.ต. อนิทรักษ์ เจริญเดช ภจว.เชียงใหม่ สภ.ภพูงิค์ฯ
พ.ต.อ. ธวชัชัย เทพบุญ ภจว.เชียงใหม่ สภ.แม่วาง
พ.ต.ท. จริะพงษ์ รุจริานุรักษ์ ภจว.เชียงใหม่ สภ.แม่วาง
พ.ต.ท. ทีฆวฒิุ บัณฑิตชูสกลุ ภจว.เชียงใหม่ สภ.แม่วาง
พ.ต.ท. พทิักษ์ ทาวงค์ ภจว.เชียงใหม่ สภ.แม่วาง
พ.ต.ท. ยทุธพงษ์ กอ้นค า ภจว.เชียงใหม่ สภ.แม่วาง
พ.ต.ท. สิทธา ค าเลิศ ภจว.เชียงใหม่ สภ.แม่วาง
พ.ต.ท. สุพจน์ จนัทร์เขยีว ภจว.เชียงใหม่ สภ.แม่วาง
พ.ต.ท. เสกสรรค์ เสริฐสม ภจว.เชียงใหม่ สภ.แม่วาง
ร.ต.อ. บรรจง จนัทร์เปียง ภจว.เชียงใหม่ สภ.แม่วาง
ร.ต.อ. สุชาติ สุขใส ภจว.เชียงใหม่ สภ.แม่วาง
ร.ต.ท. กติติกร ขอนกลาย ภจว.เชียงใหม่ สภ.แม่วาง
ร.ต.ท. จมุพล บุญคุ้ม ภจว.เชียงใหม่ สภ.แม่วาง
ร.ต.ท. ชัยยะ บุญหวา ภจว.เชียงใหม่ สภ.แม่วาง
ร.ต.ท. ชาคร แกว้มณีรัตน์ ภจว.เชียงใหม่ สภ.แม่วาง
ร.ต.ท. ณัฐวตัร โอภาศ ภจว.เชียงใหม่ สภ.แม่วาง
ร.ต.ท. ทองสุข คณะดี ภจว.เชียงใหม่ สภ.แม่วาง
ร.ต.ท. ธนกฤต แกว้มณี ภจว.เชียงใหม่ สภ.แม่วาง
ร.ต.ท. นิคม วงค์ค าทิ ภจว.เชียงใหม่ สภ.แม่วาง
ร.ต.ท. นิคม มงคล ภจว.เชียงใหม่ สภ.แม่วาง
ร.ต.ท. บรรจง ค านนท์คอม ภจว.เชียงใหม่ สภ.แม่วาง
ร.ต.ท. บุญศรี พฤทธพิงศ์เดชา ภจว.เชียงใหม่ สภ.แม่วาง
ร.ต.ท. เผ่าชัย กอบก า ภจว.เชียงใหม่ สภ.แม่วาง
ร.ต.ท. พฒันพงษ์พนัธ์ บุษบง ภจว.เชียงใหม่ สภ.แม่วาง
ร.ต.ท. พทิยา รุ่งสิรินาถ ภจว.เชียงใหม่ สภ.แม่วาง
ร.ต.ท. อดุลย์ ไชยบัวค า ภจว.เชียงใหม่ สภ.แม่วาง
ร.ต.ท. อมรชัย ตรังวฃัรกลุ ภจว.เชียงใหม่ สภ.แม่วาง
ร.ต.ท. เอนก ค าปวน ภจว.เชียงใหม่ สภ.แม่วาง
ร.ต.ต. กมล หมืน่ศรี ภจว.เชียงใหม่ สภ.แม่วาง
ร.ต.ต. จงเจตน์ กนัทาดง ภจว.เชียงใหม่ สภ.แม่วาง
ร.ต.ต. จกัรพนัธ์ พลเยี่ยม ภจว.เชียงใหม่ สภ.แม่วาง
ร.ต.ต. เดช ประมา ภจว.เชียงใหม่ สภ.แม่วาง
ร.ต.ต. บุญส่ง สินธมุัด ภจว.เชียงใหม่ สภ.แม่วาง
ร.ต.ต. ประดิษฐ์ กนัตะนา ภจว.เชียงใหม่ สภ.แม่วาง
ร.ต.ต. สมศักด์ิ มาเขยีว ภจว.เชียงใหม่ สภ.แม่วาง
ร.ต.ต. สุรัตน์ สุยะวารี ภจว.เชียงใหม่ สภ.แม่วาง
ร.ต.ต. เสน่ห์ บุญปัน๋ ภจว.เชียงใหม่ สภ.แม่วาง
ร.ต.ต. อนุพนัธ์ อนิพรมมา ภจว.เชียงใหม่ สภ.แม่วาง
ด.ต. ทนันชัย หน่อค า ภจว.เชียงใหม่ สภ.แม่วาง
ด.ต. ทวชีัย ศรีปัญญา ภจว.เชียงใหม่ สภ.แม่วาง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ทวศัีกด์ิ ไชยแกว้ ภจว.เชียงใหม่ สภ.แม่วาง
ด.ต. นิเวศน์ ญาณวงค์ ภจว.เชียงใหม่ สภ.แม่วาง
ด.ต. บัญชา กนัทาสม ภจว.เชียงใหม่ สภ.แม่วาง
ด.ต. ประกฤษ พรมท้าว ภจว.เชียงใหม่ สภ.แม่วาง
ด.ต. พจน์ สิงหต๊์ะ ภจว.เชียงใหม่ สภ.แม่วาง
ด.ต. เพชร เรือนจนัทร์ ภจว.เชียงใหม่ สภ.แม่วาง
ด.ต. มนตรี ศรีวชิัย ภจว.เชียงใหม่ สภ.แม่วาง
ด.ต. วสันต์ ชัยเสนา ภจว.เชียงใหม่ สภ.แม่วาง
ด.ต. วฒิุไกร กนัทา ภจว.เชียงใหม่ สภ.แม่วาง
ด.ต. สมคิด ฤทธิ ภจว.เชียงใหม่ สภ.แม่วาง
ด.ต. สมภพ ศรีขนัโค้ง ภจว.เชียงใหม่ สภ.แม่วาง
ด.ต. โสภณ โนจะ๊ ภจว.เชียงใหม่ สภ.แม่วาง
ด.ต. อธวิฒัน์ กาหลง ภจว.เชียงใหม่ สภ.แม่วาง
ด.ต. อดุม เมืองวงศ์ ภจว.เชียงใหม่ สภ.แม่วาง
ส.ต.ต. เกษมสันต์ อตุรสัก ภจว.เชียงใหม่ สภ.แม่วาง
ส.ต.ต. สิริพงษ์ สอนเสือ ภจว.เชียงใหม่ สภ.แม่วาง
จ.ส.ต. วสันต์ จนัทรามูล ภจว.เชียงใหม่ สภ.แม่วาง
ด.ต เฉลิม มูลดง ภจว.เชียงใหม่ สภ.แม่วาง
ด.ต ชยนัต์ ชัยกาวลิ ภจว.เชียงใหม่ สภ.แม่วาง
ด.ต วรายทุธ อุ่นค ามี ภจว.เชียงใหม่ สภ.แม่วาง
ด.ต วนัฃัย อุ่นแกว้ ภจว.เชียงใหม่ สภ.แม่วาง
ด.ต วสุิทธิ์ สิงหก์ี ภจว.เชียงใหม่ สภ.แม่วาง
ด.ต สง่า จองญาติ ภจว.เชียงใหม่ สภ.แม่วาง
ด.ต สินชัย สามัคคี ภจว.เชียงใหม่ สภ.แม่วาง
ด.ต เอกสิทธิ์ ค าจนิะ ภจว.เชียงใหม่ สภ.แม่วาง
พ.ต.อ. มานพ เสนากลู ภ.จว.เชียงราย กก.สส.ภ.จว.ชร
พ.ต.ท. นิธกิร เดชบุญ ภ.จว.เชียงราย กก.สส.ภ.จว.ชร
พ.ต.ท. วรีะยทุธ์ ศรีวรรณรมย์ ภ.จว.เชียงราย กก.สส.ภ.จว.ชร
พ.ต.ท. สมพร เรือนค า ภ.จว.เชียงราย กก.สส.ภ.จว.ชร
พ.ต.ท. สุพฒัน์ บุญล า ภ.จว.เชียงราย กก.สส.ภ.จว.ชร
พ.ต.ต. นรภทัร รักนา ภ.จว.เชียงราย กก.สส.ภ.จว.ชร
พ.ต.ต. อาณัติ กาวชิา ภ.จว.เชียงราย กก.สส.ภ.จว.ชร
ร.ต.ท. จรัญ โยธา ภ.จว.เชียงราย กก.สส.ภ.จว.ชร
ร.ต.ท. ทวทีรัพย์ สามค า ภ.จว.เชียงราย กก.สส.ภ.จว.ชร
ร.ต.ท. ธนากร อนันต์ ภ.จว.เชียงราย กก.สส.ภ.จว.ชร
ร.ต.ท. นพพร ยาวริาช ภ.จว.เชียงราย กก.สส.ภ.จว.ชร
ร.ต.ท. นันทปรีชา ท่วงที ภ.จว.เชียงราย กก.สส.ภ.จว.ชร
ร.ต.ท. นิพนธ์ อปุธิ ภ.จว.เชียงราย กก.สส.ภ.จว.ชร
ร.ต.ท. ประสิทธิ์ กจิศิริวฒันา ภ.จว.เชียงราย กก.สส.ภ.จว.ชร
ร.ต.ท. ประสิทธิ์ เศษลาว ภ.จว.เชียงราย กก.สส.ภ.จว.ชร



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. พงศธร คงตุ่น ภ.จว.เชียงราย กก.สส.ภ.จว.ชร
ร.ต.ท. มนต์ชัย ใจสุข ภ.จว.เชียงราย กก.สส.ภ.จว.ชร
ร.ต.ท. วเิชิด กติิมา ภ.จว.เชียงราย กก.สส.ภ.จว.ชร
ร.ต.ท. วเิชียร วรรณสอน ภ.จว.เชียงราย กก.สส.ภ.จว.ชร
ร.ต.ท. สมัย วงค์ไชย ภ.จว.เชียงราย กก.สส.ภ.จว.ชร
ร.ต.ท. สุริยา อปุนันกาศ ภ.จว.เชียงราย กก.สส.ภ.จว.ชร
ร.ต.ท. สุวชิา สิทธวิงค์ ภ.จว.เชียงราย กก.สส.ภ.จว.ชร
ร.ต.ท. อรรณพ ทองเพญ็ ภ.จว.เชียงราย กก.สส.ภ.จว.ชร
ร.ต.ท. อานนท์ แกว้ศรี ภ.จว.เชียงราย กก.สส.ภ.จว.ชร
ร.ต.ต. กองค า เมฆอากาศ ภ.จว.เชียงราย กก.สส.ภ.จว.ชร
ร.ต.ต. จ าลอง ประภาวดี ภ.จว.เชียงราย กก.สส.ภ.จว.ชร
ร.ต.ต. ชัชวาล พรหมเสน ภ.จว.เชียงราย กก.สส.ภ.จว.ชร
ร.ต.ต. โชคเกยีรติ ถกูจติต์ ภ.จว.เชียงราย กก.สส.ภ.จว.ชร
ร.ต.ต. ณรงค์ ทิพยส์อน ภ.จว.เชียงราย กก.สส.ภ.จว.ชร
ร.ต.ต. ด ารง'ค์ เขื่อนเพช็ร์ ภ.จว.เชียงราย กก.สส.ภ.จว.ชร
ร.ต.ต. ประชัน ชัยสมบัติ ภ.จว.เชียงราย กก.สส.ภ.จว.ชร
ร.ต.ต. ลิขติ วงค์ใหญ่ ภ.จว.เชียงราย กก.สส.ภ.จว.ชร
ร.ต.ต. วชิัย ช่างฆอ้ง ภ.จว.เชียงราย กก.สส.ภ.จว.ชร
ร.ต.ต. สมบัติ นาอนิทร์ ภ.จว.เชียงราย กก.สส.ภ.จว.ชร
ร.ต.ต. สมหมาย นนทรัตน์ ภ.จว.เชียงราย กก.สส.ภ.จว.ชร
ร.ต.ต. อ านาจ วรพกัตร์ ภ.จว.เชียงราย กก.สส.ภ.จว.ชร
ร.ต.ต. อดุม เตชะ ภ.จว.เชียงราย กก.สส.ภ.จว.ชร
ร.ต.ต. เอกสิทธิ์ บัวจอ้ย ภ.จว.เชียงราย กก.สส.ภ.จว.ชร
ร.ต.ต. เอกสิทธิ์ ศิริเดช ภ.จว.เชียงราย กก.สส.ภ.จว.ชร
ด.ต. ไกรวฒิุ กาวี ภ.จว.เชียงราย กก.สส.ภ.จว.ชร
ด.ต. ขษัฏฉิฐัธ์ บุญเติม ภ.จว.เชียงราย กก.สส.ภ.จว.ชร
ด.ต. ครรชิต เทพจกัร ภ.จว.เชียงราย กก.สส.ภ.จว.ชร
ด.ต. จงจติร์ บัง้เงิน ภ.จว.เชียงราย กก.สส.ภ.จว.ชร
ด.ต. จรัญ ก าจดั ภ.จว.เชียงราย กก.สส.ภ.จว.ชร
ด.ต. จรัญ อนิต๊ะสุวรรณ์ ภ.จว.เชียงราย กก.สส.ภ.จว.ชร
ด.ต. จรูญ ทะปาน ภ.จว.เชียงราย กก.สส.ภ.จว.ชร
ด.ต. จ านง'ค์ วงษารัตน์ ภ.จว.เชียงราย กก.สส.ภ.จว.ชร
ด.ต. จติร์ ต๊ะวโิล ภ.จว.เชียงราย กก.สส.ภ.จว.ชร
ด.ต. ชนันธร ทุนกาศ ภ.จว.เชียงราย กก.สส.ภ.จว.ชร
ด.ต. ชมพร เปียงใจ ภ.จว.เชียงราย กก.สส.ภ.จว.ชร
ด.ต. ชัยณรงค์ แสงสุข ภ.จว.เชียงราย กก.สส.ภ.จว.ชร
ด.ต. ชาญ ทะนันชัย ภ.จว.เชียงราย กก.สส.ภ.จว.ชร
ด.ต. ชายเจน ยศวงศ์ ภ.จว.เชียงราย กก.สส.ภ.จว.ชร
ด.ต. เดช ใจวงั ภ.จว.เชียงราย กก.สส.ภ.จว.ชร
ด.ต. เด่น สีเมืองแกว้ ภ.จว.เชียงราย กก.สส.ภ.จว.ชร



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ถนอม ดาราสุวรรณ ภ.จว.เชียงราย กก.สส.ภ.จว.ชร
ด.ต. ธนกร พว่งพนิิจ ภ.จว.เชียงราย กก.สส.ภ.จว.ชร
ด.ต. นภสินธุ์ อิ่นค า ภ.จว.เชียงราย กก.สส.ภ.จว.ชร
ด.ต. บรรจง ท้าวแพทย์ ภ.จว.เชียงราย กก.สส.ภ.จว.ชร
ด.ต. บรรเลง งามบ้าน ภ.จว.เชียงราย กก.สส.ภ.จว.ชร
ด.ต. บัญชากานต์ิ วงค์ชัย ภ.จว.เชียงราย กก.สส.ภ.จว.ชร
ด.ต. ปัณณทัต สิทธสิงค์ ภ.จว.เชียงราย กก.สส.ภ.จว.ชร
ด.ต. ปิยะชาติ นันทะ ภ.จว.เชียงราย กก.สส.ภ.จว.ชร
ด.ต. พชร ยะขติั ภ.จว.เชียงราย กก.สส.ภ.จว.ชร
ด.ต. พยพั คงทน ภ.จว.เชียงราย กก.สส.ภ.จว.ชร
ด.ต. พรเทพ นันต๊ะรัตน์ ภ.จว.เชียงราย กก.สส.ภ.จว.ชร
ด.ต. ไพโรจน์ มหาวงศนันท์ ภ.จว.เชียงราย กก.สส.ภ.จว.ชร
ด.ต. ภวูนาถ ภรีูโรจน์ ภ.จว.เชียงราย กก.สส.ภ.จว.ชร
ด.ต. ภวูศิษฎ์ นันทคีรี ภ.จว.เชียงราย กก.สส.ภ.จว.ชร
ด.ต. มนัสชัย ไขห่งษ์ ภ.จว.เชียงราย กก.สส.ภ.จว.ชร
ด.ต. มานพ เครือผ่ึง ภ.จว.เชียงราย กก.สส.ภ.จว.ชร
ด.ต. มานพ จติมโนวรรณ์ ภ.จว.เชียงราย กก.สส.ภ.จว.ชร
ด.ต. ไมตรี สอนแกว้ ภ.จว.เชียงราย กก.สส.ภ.จว.ชร
ด.ต. รณกร สุยะ ภ.จว.เชียงราย กก.สส.ภ.จว.ชร
ด.ต. รัก ริมทอง ภ.จว.เชียงราย กก.สส.ภ.จว.ชร
ด.ต. รัชชัย พรมศรี ภ.จว.เชียงราย กก.สส.ภ.จว.ชร
ด.ต. รุ่งทิวา นันตาลิต ภ.จว.เชียงราย กก.สส.ภ.จว.ชร
ด.ต. เลิศชาย ทะริยะ ภ.จว.เชียงราย กก.สส.ภ.จว.ชร
ด.ต. ศักด์ิศรี ศรีพรม ภ.จว.เชียงราย กก.สส.ภ.จว.ชร
ด.ต. ศุรพงษ์ ปิน่แกว้ ภ.จว.เชียงราย กก.สส.ภ.จว.ชร
ด.ต. สงวน นันตา ภ.จว.เชียงราย กก.สส.ภ.จว.ชร
ด.ต. สมเกยีรติ ทองศิริพงษ์ ภ.จว.เชียงราย กก.สส.ภ.จว.ชร
ด.ต. สันติราช ค าหอม ภ.จว.เชียงราย กก.สส.ภ.จว.ชร
ด.ต. สาโรจน์ บุญยนื ภ.จว.เชียงราย กก.สส.ภ.จว.ชร
ด.ต. สุขสวสัด์ิ ค าเรือง ภ.จว.เชียงราย กก.สส.ภ.จว.ชร
ด.ต. สุขมุ ยวงมณี ภ.จว.เชียงราย กก.สส.ภ.จว.ชร
ด.ต. สุริยนต์ ทะลือชัย ภ.จว.เชียงราย กก.สส.ภ.จว.ชร
ด.ต. เสนอ นันชัยอดุ ภ.จว.เชียงราย กก.สส.ภ.จว.ชร
ด.ต. เสรี ดวงใจประเสริฐ ภ.จว.เชียงราย กก.สส.ภ.จว.ชร
ด.ต. โสฬส เดชะ ภ.จว.เชียงราย กก.สส.ภ.จว.ชร
ด.ต. โสฬส เดชะ ภ.จว.เชียงราย กก.สส.ภ.จว.ชร
ด.ต.หญิง ปราญชลี แพงตาวงษ์ ภ.จว.เชียงราย กก.สส.ภ.จว.ชร
ด.ต.หญิง ผ่องศรี พรมมา ภ.จว.เชียงราย กก.สส.ภ.จว.ชร
จ.ส.ต. วสันต์ ชัยมาลา ภ.จว.เชียงราย กก.สส.ภ.จว.ชร
จ.ส.ต. วรุิจ ต๊ิบปาละ ภ.จว.เชียงราย กก.สส.ภ.จว.ชร



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง จ.ส.ต. ศุภกจิ นามดี ภ.จว.เชียงราย กก.สส.ภ.จว.ชร
จ.ส.ต. สมศักด์ิ เมืองมูล ภ.จว.เชียงราย กก.สส.ภ.จว.ชร
จ.ส.ต. เสน่ห์ กนัทะลา ภ.จว.เชียงราย กก.สส.ภ.จว.ชร
ส.ต.อ. เกรียงไกร จนัทร์ทิพย์ ภ.จว.เชียงราย กก.สส.ภ.จว.ชร
ส.ต.อ. ทรงภพ ชัยชุมภู ภ.จว.เชียงราย กก.สส.ภ.จว.ชร
ส.ต.อ. พงษ์พนัธุ์ นัยต๊ิบ ภ.จว.เชียงราย กก.สส.ภ.จว.ชร
ส.ต.อ. พลากร วงค์สถติย์ ภ.จว.เชียงราย กก.สส.ภ.จว.ชร
พ.ต.อ. จรัญฌิ์ เริงธรรม ภ.จว.เชียงราย ฝอ.ภ.จว.เชียงราย
พ.ต.อ. ดุลเดชา อาชวะสมิตระกลู ภ.จว.เชียงราย ฝอ.ภ.จว.เชียงราย
พ.ต.อ. ประทักษ์ เจริญศิลป์ ภ.จว.เชียงราย ฝอ.ภ.จว.เชียงราย
พ.ต.อ. พศวร์ี โชติเทียนชัยวตั ภ.จว.เชียงราย ฝอ.ภ.จว.เชียงราย
พ.ต.อ. มรกต ไศละบาท ภ.จว.เชียงราย ฝอ.ภ.จว.เชียงราย
พ.ต.อ. รัฐศักด์ิ ซ่ือสัตย์ ภ.จว.เชียงราย ฝอ.ภ.จว.เชียงราย
พ.ต.อ. วรัิช สุมนาพนัธุ์ ภ.จว.เชียงราย ฝอ.ภ.จว.เชียงราย
พ.ต.ท. เพชรายทุธ ทวกีลุ ภ.จว.เชียงราย ฝอ.ภ.จว.เชียงราย
พ.ต.ท. เสวยีง พลูชัย ภ.จว.เชียงราย ฝอ.ภ.จว.เชียงราย
พ.ต.ท.หญิง วนัวสิาข์ เจยีมวจิกัษณ์ ภ.จว.เชียงราย ฝอ.ภ.จว.เชียงราย
พ.ต.ต. นิคม จลุลศรี ภ.จว.เชียงราย ฝอ.ภ.จว.เชียงราย
ร.ต.อ. สุพฒัน์ ราชเสนา ภ.จว.เชียงราย ฝอ.ภ.จว.เชียงราย
ร.ต.ท. กวนิท์ พุม่วเิชียร ภ.จว.เชียงราย ฝอ.ภ.จว.เชียงราย
ร.ต.ท. เขตต์ เทพหสัดิน ณ อยธุยา ภ.จว.เชียงราย ฝอ.ภ.จว.เชียงราย
ร.ต.ท. ณรงค์ สงค า ภ.จว.เชียงราย ฝอ.ภ.จว.เชียงราย
ร.ต.ท. ทวี นันตะกลู ภ.จว.เชียงราย ฝอ.ภ.จว.เชียงราย
ร.ต.ท. บุญยก   แกว้ชมภู ภ.จว.เชียงราย ฝอ.ภ.จว.เชียงราย
ร.ต.ท. พสิิฐสวสัด์ิ วงค์แกว้ ภ.จว.เชียงราย ฝอ.ภ.จว.เชียงราย
ร.ต.ท. รณกร จนิโน ภ.จว.เชียงราย ฝอ.ภ.จว.เชียงราย
ร.ต.ท. รัตนพล บัง้เงิน ภ.จว.เชียงราย ฝอ.ภ.จว.เชียงราย
ร.ต.ท. วรณัฐ คหบดีกนกกลุ ภ.จว.เชียงราย ฝอ.ภ.จว.เชียงราย
ร.ต.ท. วชิิน กล้าหาญ ภ.จว.เชียงราย ฝอ.ภ.จว.เชียงราย
ร.ต.ท. วเิชียร สิงหนาท ภ.จว.เชียงราย ฝอ.ภ.จว.เชียงราย
ร.ต.ท. ศรีค ารณ จนัทร์โสภา ภ.จว.เชียงราย ฝอ.ภ.จว.เชียงราย
ร.ต.ท. สุพนธ์ แสงแก่ ภ.จว.เชียงราย ฝอ.ภ.จว.เชียงราย
ร.ต.ท. สุรพงศ์ ธวุะค า ภ.จว.เชียงราย ฝอ.ภ.จว.เชียงราย
ร.ต.ท. อดุลยรั์ตน์ มาตรวจิติร ภ.จว.เชียงราย ฝอ.ภ.จว.เชียงราย
ร.ต.ท. อาจณรงค์ เวยีงมูล ภ.จว.เชียงราย ฝอ.ภ.จว.เชียงราย
ร.ต.ท. เอนก นันตะรัตน์ ภ.จว.เชียงราย ฝอ.ภ.จว.เชียงราย
ร.ต.ท.หญิง เกษศรินทร์ สมพมิตร ภ.จว.เชียงราย ฝอ.ภ.จว.เชียงราย
ร.ต.ท.หญิง ศศิธร พเิคราะห์ ภ.จว.เชียงราย ฝอ.ภ.จว.เชียงราย
ร.ต.ต. ณัฐพล พละทรัพย์ ภ.จว.เชียงราย ฝอ.ภ.จว.เชียงราย
ร.ต.ต. ธรณี แกว้เลิศ ภ.จว.เชียงราย ฝอ.ภ.จว.เชียงราย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. นพดล วริิยะ ภ.จว.เชียงราย ฝอ.ภ.จว.เชียงราย
ร.ต.ต. นิยม สีแซก ภ.จว.เชียงราย ฝอ.ภ.จว.เชียงราย
ร.ต.ต. สมบัติ เทพอนิถา ภ.จว.เชียงราย ฝอ.ภ.จว.เชียงราย
ร.ต.ต. เสาร์แกว้ นามวงค์ ภ.จว.เชียงราย ฝอ.ภ.จว.เชียงราย
ร.ต.ต.หญิง เนตรทราย จนิะราช ภ.จว.เชียงราย ฝอ.ภ.จว.เชียงราย
ด.ต. ก าพล กรพนิธุ์พสุิทธิ์ ภ.จว.เชียงราย ฝอ.ภ.จว.เชียงราย
ด.ต. กจิเจน ใจจมุปา ภ.จว.เชียงราย ฝอ.ภ.จว.เชียงราย
ด.ต. ขจรศักด์ิ สถานป่า ภ.จว.เชียงราย ฝอ.ภ.จว.เชียงราย
ด.ต. เฉลิม มังคลาด ภ.จว.เชียงราย ฝอ.ภ.จว.เชียงราย
ด.ต. ชัยยา สุธรรมแปง ภ.จว.เชียงราย ฝอ.ภ.จว.เชียงราย
ด.ต. ชาญวชิญ์ ไชยสิทธิ์ ภ.จว.เชียงราย ฝอ.ภ.จว.เชียงราย
ด.ต. ชีพชูชัย ไชยวฒิุ ภ.จว.เชียงราย ฝอ.ภ.จว.เชียงราย
ด.ต. ณรงค์ ประเวชจติ ภ.จว.เชียงราย ฝอ.ภ.จว.เชียงราย
ด.ต. ดุสิต ชุ่มใจ ภ.จว.เชียงราย ฝอ.ภ.จว.เชียงราย
ด.ต. ธงชัย นันต๊ะ ภ.จว.เชียงราย ฝอ.ภ.จว.เชียงราย
ด.ต. ธนาพล เครือวลัย์ ภ.จว.เชียงราย ฝอ.ภ.จว.เชียงราย
ด.ต. นิสิต สิทธสิารโกวทิ ภ.จว.เชียงราย ฝอ.ภ.จว.เชียงราย
ด.ต. บดินทร์เดช เจะ๊นิ ภ.จว.เชียงราย ฝอ.ภ.จว.เชียงราย
ด.ต. บุญเทิด เชื้อเมืองพาน ภ.จว.เชียงราย ฝอ.ภ.จว.เชียงราย
ด.ต. ประวนัวทิย์ วงค์ชื่น ภ.จว.เชียงราย ฝอ.ภ.จว.เชียงราย
ด.ต. พงษ์สวสัด์ิ ขตัติวงค์ ภ.จว.เชียงราย ฝอ.ภ.จว.เชียงราย
ด.ต. มาวนิ รักนา ภ.จว.เชียงราย ฝอ.ภ.จว.เชียงราย
ด.ต. วารินทร์ ลาดอุ่น ภ.จว.เชียงราย ฝอ.ภ.จว.เชียงราย
ด.ต. วรียทุธ์ สุขทอง ภ.จว.เชียงราย ฝอ.ภ.จว.เชียงราย
ด.ต. เศรษฐวรรษ  กาวลิะมูล  ภ.จว.เชียงราย ฝอ.ภ.จว.เชียงราย
ด.ต. สนิท ทาปัน ภ.จว.เชียงราย ฝอ.ภ.จว.เชียงราย
ด.ต. สุริยา เพง็พลา ภ.จว.เชียงราย ฝอ.ภ.จว.เชียงราย
ด.ต. อนันต์ กนัตะบุตร ภ.จว.เชียงราย ฝอ.ภ.จว.เชียงราย
ด.ต.หญิง ณชญาดา จนัทร์วนั ภ.จว.เชียงราย ฝอ.ภ.จว.เชียงราย
ด.ต.หญิง อภณิหพ์ร ดวงเนตร์ ภ.จว.เชียงราย ฝอ.ภ.จว.เชียงราย
ส.ต.อ. โรจน์ศักด์ิ รักนา ภ.จว.เชียงราย ฝอ.ภ.จว.เชียงราย
ส.ต.ต. กนัตภณ ตันติทววีฒันา ภ.จว.เชียงราย ฝอ.ภ.จว.เชียงราย
ส.ต.อ. สุรสิทธิ์ สุขใจ ภ.จว.เชียงราย ฝอ.ภ.จว.เชียงราย
ส.ต.อ.หญิง อรอนงค์ จ าแน่ ภ.จว.เชียงราย ฝอ.ภ.จว.เชียงราย
พ.ต.อ. บัณฑิต อนิทุฤทธิ์ ภ.จว.เชียงราย ฝอ.ภ.จว.เชียงราย 
พ.ต.อ. ภาสกร ณ พกิลุ ภ.จว.เชียงราย สภ.เกาะช้าง
ร.ต.ท. ธงชัย สุภาวรรณ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สรวย
พ.ต.ท. ทนงศักด์ิ บุญศรี ภ.จว.เชียงราย สภ.เกาะช้าง
พ.ต.ท. ปวชิ พรหมเจริญ ภ.จว.เชียงราย สภ.เกาะช้าง
พ.ต.ท. สุรพล เจริญวฒันสุข ภ.จว.เชียงราย สภ.เกาะช้าง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. หาญชัย รัตนกจิธรรม ภ.จว.เชียงราย สภ.เกาะช้าง
พ.ต.ต. สุทัศน์ พรมขดัดุก ภ.จว.เชียงราย สภ.เกาะช้าง
ร.ต.อ. พงทวี เตชะวงค์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เกาะช้าง
ร.ต.ท. กมล ค ามูล ภ.จว.เชียงราย สภ.เกาะช้าง
ร.ต.ท. ณรงค์ เมืองงาม ภ.จว.เชียงราย สภ.เกาะช้าง
ร.ต.ท. ทม โพธิ์มี ภ.จว.เชียงราย สภ.เกาะช้าง
ร.ต.ท. นพรัตน์ บุญธรรม ภ.จว.เชียงราย สภ.เกาะช้าง
ร.ต.ท. ประหยดั โชติ ภ.จว.เชียงราย สภ.เกาะช้าง
ร.ต.ท. พสักร สารค า ภ.จว.เชียงราย สภ.เกาะช้าง
ร.ต.ท. วชิรวชิญ์ สุวรรณไอยเรศ ภ.จว.เชียงราย สภ.เกาะช้าง
ร.ต.ท. สวาท บุญบ ารุง ภ.จว.เชียงราย สภ.เกาะช้าง
ร.ต.ท. สวาท นันทะศิริ ภ.จว.เชียงราย สภ.เกาะช้าง
ร.ต.ท. สุพจน์ เทพกณัฑ์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เกาะช้าง
ร.ต.ท. อภเิศรษฐ์ ภฉูลาด ภ.จว.เชียงราย สภ.เกาะช้าง
ร.ต.ท. อทิธพิล ฉลาดธญัญกจิ ภ.จว.เชียงราย สภ.เกาะช้าง
ร.ต.ต. ญาณวฒิุ ปันอนิ ภ.จว.เชียงราย สภ.เกาะช้าง
ร.ต.ต. ประจวบ ไชยวนัดี ภ.จว.เชียงราย สภ.เกาะช้าง
ร.ต.ต. พงค์สินธ์ เวยีงนาค ภ.จว.เชียงราย สภ.เกาะช้าง
ร.ต.ต. วโิรจน์ ชมภยูาละ ภ.จว.เชียงราย สภ.เกาะช้าง
ร.ต.ต. อภชิาต พทุธา ภ.จว.เชียงราย สภ.เกาะช้าง
ด.ต. จ านง ยะแสง ภ.จว.เชียงราย สภ.เกาะช้าง
ด.ต. ชาติชาย บุญธรรม ภ.จว.เชียงราย สภ.เกาะช้าง
ด.ต. ณรงค์ อนิทร์เรืองศรี ภ.จว.เชียงราย สภ.เกาะช้าง
ด.ต. ณรงค์ฤทธิ์ ฤทธิ์พชิิตชัย ภ.จว.เชียงราย สภ.เกาะช้าง
ด.ต. ธงชัย แกว้ประเสริฐ ภ.จว.เชียงราย สภ.เกาะช้าง
ด.ต. บรรชา สุปราการ ภ.จว.เชียงราย สภ.เกาะช้าง
ด.ต. บรรดิษฐ ปงชายค า ภ.จว.เชียงราย สภ.เกาะช้าง
ด.ต. ประพนัธ์ เพญ็ยะสิทธ์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เกาะช้าง
ด.ต. ปรีชา ปานกลางใจ ภ.จว.เชียงราย สภ.เกาะช้าง
ด.ต. พภิพพล จนัทรา ภ.จว.เชียงราย สภ.เกาะช้าง
ด.ต. พรีวฒัน์ อภธิรรมา ภ.จว.เชียงราย สภ.เกาะช้าง
ด.ต. ศิริชัย ไร่นากจิ ภ.จว.เชียงราย สภ.เกาะช้าง
ด.ต. สมศักด์ิ สิทธวิงค์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เกาะช้าง
ด.ต. สายเพชร มานะศักด์ิ ภ.จว.เชียงราย สภ.เกาะช้าง
ด.ต. โสภณ ราวชิัย ภ.จว.เชียงราย สภ.เกาะช้าง
ส.ต.อ. ปกาสิต บุญเรือง ภ.จว.เชียงราย สภ.เกาะช้าง
พ.ต.อ. ศักดา ข าโพธิ์ทัย ภ.จว.เชียงราย สภ.ขนุตาล
พ.ต.ท. ชัยรัตน์ เรืองรุ่ง ภ.จว.เชียงราย สภ.ขนุตาล
พ.ต.ท. ธวชัชัย ระวงัศรี ภ.จว.เชียงราย สภ.ขนุตาล
พ.ต.ท. บุญมี เหล่ียมมา ภ.จว.เชียงราย สภ.ขนุตาล



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. ยทุธนา โยธาพยพั ภ.จว.เชียงราย สภ.ขนุตาล
พ.ต.ท. วรีะพงษ์ พรหมงาม ภ.จว.เชียงราย สภ.ขนุตาล
พ.ต.ต. ศักรินทร์ ขนัแกว้ ภ.จว.เชียงราย สภ.ขนุตาล
พ.ต.ต. สมศักด์ิ บุญเพยีร ภ.จว.เชียงราย สภ.ขนุตาล
พ.ต.ต. สรวศิฐ์ิ คิดดี ภ.จว.เชียงราย สภ.ขนุตาล
ร.ต.ท. เกษม สวา่งพนาพนัธ์ ภ.จว.เชียงราย สภ.ขนุตาล
ร.ต.ท. ชวลิต ธรรมสอน ภ.จว.เชียงราย สภ.ขนุตาล
ร.ต.ท. ดวงดาว พนัธป์ระยรู ภ.จว.เชียงราย สภ.ขนุตาล
ร.ต.ท. ทวศัีกด์ิ ร่วมชาติ ภ.จว.เชียงราย สภ.ขนุตาล
ร.ต.ท. นิธนิันท์ ศศิวมิลฤทธิ์ ภ.จว.เชียงราย สภ.ขนุตาล
ร.ต.ท. บัญชา ศรีกนัชัย ภ.จว.เชียงราย สภ.ขนุตาล
ร.ต.ท. ประดิษฐ์ ชมค า ภ.จว.เชียงราย สภ.ขนุตาล
ร.ต.ท. พงษ์พรรณ เงินท๊อก ภ.จว.เชียงราย สภ.ขนุตาล
ร.ต.ท. ไพฑูรย์ ปัญญา ภ.จว.เชียงราย สภ.ขนุตาล
ร.ต.ท. วจิติร สมภาร ภ.จว.เชียงราย สภ.ขนุตาล
ร.ต.ท. สมศักด์ิ แสงศรีจนัทร์ ภ.จว.เชียงราย สภ.ขนุตาล
ร.ต.ท. สุวฒัน์ พนิทิสืบ ภ.จว.เชียงราย สภ.ขนุตาล
ร.ต.ท. โสพศิ ไชยวรรณ ภ.จว.เชียงราย สภ.ขนุตาล
ร.ต.ท. อดุลย์ รักษาดี ภ.จว.เชียงราย สภ.ขนุตาล
ร.ต.ท. อนุพงษ์ ค าปันแปง ภ.จว.เชียงราย สภ.ขนุตาล
ร.ต.ท. อาทิต โนทัย ภ.จว.เชียงราย สภ.ขนุตาล
ร.ต.ต. จาตุรงค์ ขนัทพนัธ์ ภ.จว.เชียงราย สภ.ขนุตาล
ร.ต.ต. ชยพล ธนดลไพสิฐ ภ.จว.เชียงราย สภ.ขนุตาล
ร.ต.ต. ธรีะพล สุภาอนิทร์ ภ.จว.เชียงราย สภ.ขนุตาล
ร.ต.ต. ประศักด์ิ สอนสิน ภ.จว.เชียงราย สภ.ขนุตาล
ด.ต. ขจวน ราชล า ภ.จว.เชียงราย สภ.ขนุตาล
ด.ต. จงศักด์ิ จ าเดิม ภ.จว.เชียงราย สภ.ขนุตาล
ด.ต. จตุัพงษ์ พรมตา ภ.จว.เชียงราย สภ.ขนุตาล
ด.ต. จติกร ใจผ่อง ภ.จว.เชียงราย สภ.ขนุตาล
ด.ต. จรีพงษ์ ไชยปัญญา ภ.จว.เชียงราย สภ.ขนุตาล
ด.ต. ชานุวฒัน์ ใจค า ภ.จว.เชียงราย สภ.ขนุตาล
ด.ต. ชุมพล เชื้อน่วม ภ.จว.เชียงราย สภ.ขนุตาล
ด.ต. ชุมพล มีอาหาร ภ.จว.เชียงราย สภ.ขนุตาล
ด.ต. ณัฐพฒัน์ ณ น่าน ภ.จว.เชียงราย สภ.ขนุตาล
ด.ต. ตรีเพชร เบ็ญชา ภ.จว.เชียงราย สภ.ขนุตาล
ด.ต. ธนกร ผันแกว้ ภ.จว.เชียงราย สภ.ขนุตาล
ด.ต. ธนวฒัน์ ใจแปง ภ.จว.เชียงราย สภ.ขนุตาล
ด.ต. ธวชัชัย ไชยราช ภ.จว.เชียงราย สภ.ขนุตาล
ด.ต. ธรีะศักด์ิ ปรีชุม ภ.จว.เชียงราย สภ.ขนุตาล
ด.ต. นรภทัร ขติัยะ ภ.จว.เชียงราย สภ.ขนุตาล



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. นิยม ประมวลพนัธ์ ภ.จว.เชียงราย สภ.ขนุตาล
ด.ต. บุญยงค์ จมุปู ภ.จว.เชียงราย สภ.ขนุตาล
ด.ต. พงษ์พนัธ์ บางบ่อ ภ.จว.เชียงราย สภ.ขนุตาล
ด.ต. พรชัย ขวญัจนุ ภ.จว.เชียงราย สภ.ขนุตาล
ด.ต. พฒัน์ สอนใจ ภ.จว.เชียงราย สภ.ขนุตาล
ด.ต. พฒันศักด์ิ เงินค า ภ.จว.เชียงราย สภ.ขนุตาล
ด.ต. พรีะดนย์ อตัไพบูลย์ ภ.จว.เชียงราย สภ.ขนุตาล
ด.ต. พรีะพนัธ์ จนัทร์จี๋ ภ.จว.เชียงราย สภ.ขนุตาล
ด.ต. วรวฒัน์ เตียนต๊ะนันท์ ภ.จว.เชียงราย สภ.ขนุตาล
ด.ต. วสันต์ ตันกลู ภ.จว.เชียงราย สภ.ขนุตาล
ด.ต. วจิารย์ ฉายา ภ.จว.เชียงราย สภ.ขนุตาล
ด.ต. วเิชียร มโนวรรณ ภ.จว.เชียงราย สภ.ขนุตาล
ด.ต. สมชิต ชาญชัย ภ.จว.เชียงราย สภ.ขนุตาล
ด.ต. สุทธพิงษ์ อนิทะนนท์ ภ.จว.เชียงราย สภ.ขนุตาล
ด.ต. สุทธพิงษ์ ใจบุญ ภ.จว.เชียงราย สภ.ขนุตาล
ด.ต. สุทิตย์ ค าโมนะ ภ.จว.เชียงราย สภ.ขนุตาล
ด.ต. สุพนิิจ สุทธมงคล ภ.จว.เชียงราย สภ.ขนุตาล
ด.ต. สุวทิย์ เมืองมูล ภ.จว.เชียงราย สภ.ขนุตาล
ด.ต. อภสิิทธิ์ ไชยพนัธ์ ภ.จว.เชียงราย สภ.ขนุตาล
ด.ต. เอนก ต๊ิบปะใจ ภ.จว.เชียงราย สภ.ขนุตาล
จ.ส.ต. สุรชัย รักประชา ภ.จว.เชียงราย สภ.ขนุตาล
ส.ต.อ. จ านง กองฟู ภ.จว.เชียงราย สภ.ขนุตาล
ร.ต.ท.หญิง เบญจรัตน์ มาลัยเจริญ ภ.จว.เชียงราย สภ.ขนุตาล
พ.ต.อ. ทศภมูิ เจริญพร ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงของ
พ.ต.อ. ธนดล มีวรรณสุขกลุ ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงของ
พ.ต.อ. ประพนัธ์ รัตนธรรม ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงของ
พ.ต.ท. กจิจา ถกูจติต์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงของ
พ.ต.ท. จติรกร ปาลกะวงศ์ ณ อยธุยา ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงของ
พ.ต.ท. ณกรณ์ ศรีกนัทา ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงของ
พ.ต.ท. อาคม ยานะธรรม ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงของ
พ.ต.ต. กฤตพฒัน์ บุณยเกษมโรจน์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงของ
พ.ต.ต. ชนะ เมืองมาหล้า ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงของ
พ.ต.ต. ธนเดช หาทรัพย์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงของ
พ.ต.ต. ธนพล เทพมณี ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงของ
ร.ต.อ. กฤษฏิ์ สุรีรัตน์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงของ
ร.ต.ท. โกวทิย์ จกัรสมศักด์ิ ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงของ
ร.ต.ท. จรัส ค าริน ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงของ
ร.ต.ท. จ าลอง เสรียศ ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงของ
ร.ต.ท. จริาวธุ ปัทม์แกว้ ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงของ
ร.ต.ท. เจยีร เริงเสรีย์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงของ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ชูเกยีรติ ยงัไว ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงของ
ร.ต.ท. ถาวรวตัน์ สมบัติใหม่ ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงของ
ร.ต.ท. ทินพนัธ์ รู้ใหท้าน ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงของ
ร.ต.ท. นิพงษ์ เทพกจิ ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงของ
ร.ต.ท. พงษ์ศักด์ิ รัตน์น้ าหนิ ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงของ
ร.ต.ท. พฤกษา สุขสกลุ ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงของ
ร.ต.ท. วรัิตน์ จนิะราช ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงของ
ร.ต.ท. ศราวธุ อนิต๊ะปัญญา ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงของ
ร.ต.ท. สมชาย ฉั่วตระกลู ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงของ
ร.ต.ท. สมพร วงศ์พฒิุ ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงของ
ร.ต.ท. สมเพยีร ภริะกนัทา ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงของ
ร.ต.ท. สวสัด์ิ ออ่นนวล ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงของ
ร.ต.ท. สุนทร ไชยราช ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงของ
ร.ต.ท. สุริน ไชยพฒุ ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงของ
ร.ต.ท. หญิง นภสร เชื่อเจด็ตน ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงของ
ร.ต.ท. อดุลย์ ธรุะเสร็จ ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงของ
ร.ต.ต. กติติ วงศ์ชัย ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงของ
ร.ต.ต. เดวทิย์ ใจบุญ ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงของ
ร.ต.ต. ธรียทุธ ค าโมนะ ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงของ
ร.ต.ต. พศิฐ์ศักด์ิ สุทธสม ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงของ
ร.ต.ต. สุทธิ พรมตัน ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงของ
ร.ต.ต. สุทิน เงินยนื ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงของ
ร.ต.ต. สุวฒัน์ จนัดี ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงของ
ร.ต.ต. อาคม ขนัธะมงคล ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงของ
ร.ต.ต. อเุทน ฤทธิ์จนัดี ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงของ
ด.ต. กษิด์ิเดช อตุสา ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงของ
ด.ต. กติติพทัธ์ อนิต๊ะสงค์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงของ
ด.ต. คมกริช รู้กอง ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงของ
ด.ต. เฉลิมพงค์ พาวนัดี ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงของ
ด.ต. เชวงศักด์ิ ไชยปัญญา ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงของ
ด.ต. ทวี สุภศร ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงของ
ด.ต. ธณายทุธ ระนา ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงของ
ด.ต. ธรรณพ เสนสาร ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงของ
ด.ต. นรศักด์ิ เชื้อนวลจนัทร์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงของ
ด.ต. บุญวาทย์ อุ่นค า ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงของ
ด.ต. ประเสริฐ เลิศธะนะชัย ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงของ
ด.ต. พงษ์ศักด์ิ แพงพรหมมา ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงของ
ด.ต. พยงุศักด์ิ มาป้อม ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงของ
ด.ต. พเิชษ ปูค า ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงของ
ด.ต. พนิิจ รวมสุข ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงของ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ภวูดล บรรพต ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงของ
ด.ต. มานพ แผ่นทอง ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงของ
ด.ต. มานพ นันไชย ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงของ
ด.ต. มานิตย์ ราชเสนา ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงของ
ด.ต. รณชัย ไมตรี ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงของ
ด.ต. ราชันย์ วงค์ใหญ่ ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงของ
ด.ต. วรกร อรุณจติติ ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงของ
ด.ต. วเิชียร ไชยสิทธิ์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงของ
ด.ต. วทิิต หอมนาน ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงของ
ด.ต. วนิัย สุวรรณทา ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงของ
ด.ต. วฒิุชัย ผดุงวรุิฬหพ์ร ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงของ
ด.ต. ไวพจน์ อนิต๊ะเสน ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงของ
ด.ต. สมนึก ปองดอง ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงของ
ด.ต. สมพงษ์ ดีอาจ ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงของ
ด.ต. สมศักด์ิ วงค์ชัย ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงของ
ด.ต. สราวฒิุ กมุทา ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงของ
ด.ต. สาธติ ขตัติยะ ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงของ
ด.ต. สุขส าราญ ไชยทน ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงของ
ด.ต. สุพศัิกด์ิ รินทร์ค า ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงของ
ด.ต. สุรกานต์ ไชยกนั ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงของ
ด.ต. สุรินทร์ นิติวทิยากลุ ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงของ
ด.ต. เสกสรร เนาวฤทธิ์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงของ
ด.ต. อดุม หมัน้ยนื ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงของ
ด.ต. เอกภพ ค าปัน๋ ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงของ
จ.ส.ต. ณัฐดนัย วงศ์ชัย ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงของ
จ.ส.ต. นิรันดร์ กอ่เกดิ ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงของ
จ.ส.ต. ปราโมทย์ จงูใจ ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงของ
จ.ส.ต. วเิชียร ธโินชัย ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงของ
จ.ส.ต. วทิยา วงค์ชัย ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงของ
จ.ส.ต. สมชาย ใจผูก ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงของ
ส.ต.อ. สุเจตน์ เจริญสุข ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงของ
ส.ต.อ. อนุวฒัน์ ขนัทะพนัธ์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงของ
พ.ต.อ. ศุภนัยว์ ศรีครุฑรานันท์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงแสน
พ.ต.อ. สมาน ไกรพล ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงแสน
พ.ต.ท. ขวญัชาติ ชุ่มมงคล ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงแสน
พ.ต.ท. เจริญชัย จารุแพทย์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงแสน
พ.ต.ท. ทักษิณ จนัทะวงศ์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงแสน
พ.ต.ท. มนตรี ภมูิสอาด ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงแสน
พ.ต.ท. ศิริชัย ศิริวรรณ ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงแสน
ร.ต.อ. กติติภมูิ กนัจนิะ ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงแสน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.อ. ธวตัร ตาใจ ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงแสน
ร.ต.อ. ปรีชา ปันกองงาม ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงแสน
ร.ต.อ. พชิิต ปินตาพฒุ ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงแสน
ร.ต.อ. มังกร แสนมา ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงแสน
ร.ต.ท. เกรียงศักด์ิ กองค า ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงแสน
ร.ต.ท. คะนอง ปัญจะศรี ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงแสน
ร.ต.ท. ค านึง ศรีหนูสุด ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงแสน
ร.ต.ท. ชูศักด์ิ ปิน่ประยรู ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงแสน
ร.ต.ท. ทนงศักด์ิ สุตะวงศ์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงแสน
ร.ต.ท. ทองจนัทร์ ไชยฤทธิ์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงแสน
ร.ต.ท. ธนพงษ์ ฉนัทะ ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงแสน
ร.ต.ท. ธรรมนูญ กติติยาวนานนท์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงแสน
ร.ต.ท. ธวฒัน์ วฒิุ ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงแสน
ร.ต.ท. นิยม ตะกรุดโทน ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงแสน
ร.ต.ท. บุญเกดิ ไชยลังกา ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงแสน
ร.ต.ท. บุญช่วย กนัธะวงศ์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงแสน
ร.ต.ท. บุญมี กาวนิ ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงแสน
ร.ต.ท. ปรพล ม้าเพญ็ทม ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงแสน
ร.ต.ท. ประสงค์ สมพรเสริฐ ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงแสน
ร.ต.ท. พรเทพ นรเกตุ ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงแสน
ร.ต.ท. พนัธวจัน์ รัตน์น้ าหนิ ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงแสน
ร.ต.ท. ภดิูศ ภทัรจติรากลุ ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงแสน
ร.ต.ท. รัฐศักด์ิ มาแสน ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงแสน
ร.ต.ท. สง่า โปราหา ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงแสน
ร.ต.ท. สุรพล ยอดยา ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงแสน
ร.ต.ท. อิ่นค า ใจหมัน้ ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงแสน
ร.ต.ท. อดุม ศรีจนัตา ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงแสน
ร.ต.ท. อทุธรณ์ น้อยเตปิน ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงแสน
ร.ต.ต. จ าลอง มาตรา ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงแสน
ร.ต.ต. เด่นวฒิุ จนัต๊ะขติั ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงแสน
ร.ต.ต. ทองพนู ทองไหล ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงแสน
ร.ต.ต. ประสงค์ นันธรรม ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงแสน
ร.ต.ต. พทิักษ์ มาไกล ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงแสน
ร.ต.ต. พโิรจน์ โกแสนตอ ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงแสน
ร.ต.ต. มานพ มิหายศ ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงแสน
ร.ต.ต. วฒันา โชครวย ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงแสน
ร.ต.ต. วรุ่ิง หวลจติ ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงแสน
ร.ต.ต. สายนัต์ กมลเพชร ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงแสน
ร.ต.ต. สุรสิทธิ์ สมนาศักด์ิ ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงแสน
ร.ต.ต. เสรี มูลเมือง ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงแสน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. อศัวนิ นนพนัสศักด์ิ ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงแสน
ร.ต.ต. อดุม ผอนวล ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงแสน
ร.ต.ต.หญิง สุวรรณา เรือนค า ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงแสน
ด.ต. กติติพศ กศุลธรรม ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงแสน
ด.ต. ฑศตรรฆ ปัญญานิติพนัธุ์ชัย ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงแสน
ด.ต. ณัฐวฒัน์ จติมโนวรรณ์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงแสน
ด.ต. ทรงเดช อนุ ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงแสน
ด.ต. ธงชัย ทันใจ ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงแสน
ด.ต. ธนวฒัน์ ประภาวะกา ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงแสน
ด.ต. ธนวตั รินนายรักษ์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงแสน
ด.ต. นิวฒัน์ เตมา ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงแสน
ด.ต. ประชา อปูเวยีง ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงแสน
ด.ต. ประเสริฐ สุวรรณศักด์ิ ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงแสน
ด.ต. พรชัย แกว้สาร ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงแสน
ด.ต. ไพบูลย์ แกว้ปันมา ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงแสน
ด.ต. ยทุธกร สัมพนัธสิทธิ์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงแสน
ด.ต. ระพพีงค์ กนัธพินัธุ์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงแสน
ด.ต. วรกลุ แดงสุวรรณ์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงแสน
ด.ต. วเิชียร มูลเมือง ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงแสน
ด.ต. วโิรจน์ สุประการ ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงแสน
ด.ต. ศตคุณ มะโนเกตุ ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงแสน
ด.ต. ศิขรินทร์ แกน่ดีอนันต์สกลุ ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงแสน
ด.ต. ศุภชัย สุเต็น ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงแสน
ด.ต. ศุภชัย บัวระหงษ์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงแสน
ด.ต. สมนึก แกว้วนัดี ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงแสน
ด.ต. สยาม ชัยแกว้ ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงแสน
ด.ต. สุภชัย เวยีงเหล็ก ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงแสน
ด.ต. อนุชิต เตจะ๊กาศ ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงแสน
ด.ต. อคัรพล ทองดี ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงแสน
ด.ต. อ านาจ สุมัชญา ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงแสน
ด.ต. อทุัย มหาวงศนันท์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงแสน
ด.ต. เอนกชัย สิงหท์อง ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงแสน
จ.ส.ต. กติติศักด์ิ ศิริเกต ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงแสน
จ.ส.ต. ชัชนันท์ นิลคง ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงแสน
จ.ส.ต. ธนบดี สมทะนะ ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงแสน
จ.ส.ต. นิพนธ์ พาหา ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงแสน
จ.ส.ต. วรวทิย์ ศักด์ิเพชรวรวฒิุ ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงแสน
จ.ส.ต. วรีวฒัน์ ธรรมวงศ์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงแสน
จ.ส.ต. วฒิุศักด์ิ สุวรรณพฒัน์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงแสน
จ.ส.ต. สวงิ ถาวร ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงแสน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.อ. ไชยสิทธิ์ กจิรักษ์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงแสน
ส.ต.อ. วสันต์ ขนันอก ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงแสน
ส.ต.อ. อภสิิทธิ์ อปุระค า ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงแสน
พ.ต.อ. สุรกฤษฎิ์ เกดิมัน่ ภ.จว.เชียงราย สภ.ดอยหลวง
พ.ต.ท. จ านง จติตะ ภ.จว.เชียงราย สภ.ดอยหลวง
พ.ต.ท. ประเสริฐ ไชยถา ภ.จว.เชียงราย สภ.ดอยหลวง
พ.ต.ท. ศุภสิทธิ์ ค าบาล ภ.จว.เชียงราย สภ.ดอยหลวง
พ.ต.ท. สัมพนัธ์ เนตรสุวรรณ์ ภ.จว.เชียงราย สภ.ดอยหลวง
ร.ต.ท. การัณย์ ขติัวชิัย ภ.จว.เชียงราย สภ.ดอยหลวง
ร.ต.ท. กติติวฒัน์ รักนา ภ.จว.เชียงราย สภ.ดอยหลวง
ร.ต.ท. ชยพล สุขใจ ภ.จว.เชียงราย สภ.ดอยหลวง
ร.ต.ท. ถนัด กาบปินะ ภ.จว.เชียงราย สภ.ดอยหลวง
ร.ต.ท. นาฤทธิ์ สมสวย ภ.จว.เชียงราย สภ.ดอยหลวง
ร.ต.ท. นิยม มะโนสมบัติ ภ.จว.เชียงราย สภ.ดอยหลวง
ร.ต.ท. บุญเพญ็ ภบูุญอบ ภ.จว.เชียงราย สภ.ดอยหลวง
ร.ต.ท. บุญยฤทธิ์ บริบูรณ์ ภ.จว.เชียงราย สภ.ดอยหลวง
ร.ต.ท. พเิชษฐ์ ยามงคล ภ.จว.เชียงราย สภ.ดอยหลวง
ร.ต.ท. พพิฒัน์พงษ์ พนัเต ภ.จว.เชียงราย สภ.ดอยหลวง
ร.ต.ท. รุ่งโรจน์ พยาสม ภ.จว.เชียงราย สภ.ดอยหลวง
ร.ต.ท. วรัิตน์ ชัยแกว้ ภ.จว.เชียงราย สภ.ดอยหลวง
ร.ต.ท. สันทัด ต่างเพช็ร ภ.จว.เชียงราย สภ.ดอยหลวง
ร.ต.ท. เสน่ห์ เสาร์ฝ้ัน ภ.จว.เชียงราย สภ.ดอยหลวง
ร.ต.ท. โสภณ อปูแกว้ ภ.จว.เชียงราย สภ.ดอยหลวง
ร.ต.ท. อ านวย พรมชัย ภ.จว.เชียงราย สภ.ดอยหลวง
ร.ต.ต. บุญแปลก กติติคุณกนัทร ภ.จว.เชียงราย สภ.ดอยหลวง
ร.ต.ต. สุเทพ สุริยะ ภ.จว.เชียงราย สภ.ดอยหลวง
ร.ต.ต. อดิเรก มะโนแกว้ ภ.จว.เชียงราย สภ.ดอยหลวง
ด.ต. ค าปน แกว้สาทร ภ.จว.เชียงราย สภ.ดอยหลวง
ด.ต. เจษฎาภรณ์ สอนขยนั ภ.จว.เชียงราย สภ.ดอยหลวง
ด.ต. ชูกยีรติ กอ๋งแกน่ ภ.จว.เชียงราย สภ.ดอยหลวง
ด.ต. เด่นชัย ขนัยอด ภ.จว.เชียงราย สภ.ดอยหลวง
ด.ต. เด่ียว เรืองศรี ภ.จว.เชียงราย สภ.ดอยหลวง
ด.ต. ทิว มหาวงศ์นันท์ ภ.จว.เชียงราย สภ.ดอยหลวง
ด.ต. ประวทิย์ สิทธมิา ภ.จว.เชียงราย สภ.ดอยหลวง
ด.ต. พเิชษฐ์ หมายมัน่ ภ.จว.เชียงราย สภ.ดอยหลวง
ด.ต. พเิชษฐ์ สันธิ ภ.จว.เชียงราย สภ.ดอยหลวง
ด.ต. ภาณุวฒัน์ ในยะต๊ิบ ภ.จว.เชียงราย สภ.ดอยหลวง
ด.ต. รัตนศักด์ิ วงศ์รักษ์ ภ.จว.เชียงราย สภ.ดอยหลวง
ด.ต. วรวทิย์ วงศ์ชัย ภ.จว.เชียงราย สภ.ดอยหลวง
ด.ต. วฒันศักด์ิ ขนัชมภู ภ.จว.เชียงราย สภ.ดอยหลวง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ศิลา บุญกลุนะ ภ.จว.เชียงราย สภ.ดอยหลวง
ด.ต. สมเกยีรติ กริิยา ภ.จว.เชียงราย สภ.ดอยหลวง
ด.ต. สมชาติ จติถา ภ.จว.เชียงราย สภ.ดอยหลวง
ด.ต. สานิตย์ ขม่อาวธุ ภ.จว.เชียงราย สภ.ดอยหลวง
ด.ต. สิงหท์อง สิทธยิศ ภ.จว.เชียงราย สภ.ดอยหลวง
ด.ต. สิรภทัร บุรมยรั์ตน์ ภ.จว.เชียงราย สภ.ดอยหลวง
ด.ต. สุขเกษม วงศ์ชัย ภ.จว.เชียงราย สภ.ดอยหลวง
ด.ต. สุรสิทธิ์ สุรินทะ ภ.จว.เชียงราย สภ.ดอยหลวง
ด.ต. โสลี วงศ์สุวรรณ์ ภ.จว.เชียงราย สภ.ดอยหลวง
ส.ต.อ. ฐปกร หลวงนา ภ.จว.เชียงราย สภ.ดอยหลวง
ส.ต.อ. ประสาน วะรีวะราช ภ.จว.เชียงราย สภ.ดอยหลวง
ส.ต.อ. วชิัฎชัย คงจนัทร์ ภ.จว.เชียงราย สภ.ดอยหลวง
ส.ต.ต. ณัฏฐ์ ด ารงศิริกลุ ภ.จว.เชียงราย สภ.ดอยหลวง
ส.ต.ต. ณัฐศรุต สุขจาด ภ.จว.เชียงราย สภ.ดอยหลวง
ส.ต.ต. ธนยศ ฉตัรภติู ภ.จว.เชียงราย สภ.ดอยหลวง
ส.ต.ต. วชิัย เวยีงเหล็ก ภ.จว.เชียงราย สภ.ดอยหลวง
ส.ต.ต. เอกพงษ์ ปงลังกา ภ.จว.เชียงราย สภ.ดอยหลวง
พ.ต.ท. สัมพนัธ์ เนตรสุวรรณ์ ภ.จว.เชียงราย สภ.ดอยหลวงช่วยสภ.ป่าแดดฯ
พ.ต.ท. เสรี วงัมณี ภ.จว.เชียงราย สภ.ดอยหลวงช่วยสภ.ป่าแดดฯ
พ.ต.ต. ศุภกจิ สิริประภาวฒัน์ ภ.จว.เชียงราย สภ.ดอยหลวงช่วยสภ.ป่าแดดฯ
ร.ต.อ. ชูเกยีรติ ฉนัทะ ภ.จว.เชียงราย สภ.ดอยหลวงช่วยสภ.ป่าแดดฯ
ร.ต.อ. วธัชิรวษิภ์ บุรีแกว้ ภ.จว.เชียงราย สภ.ดอยหลวงช่วยสภ.ป่าแดดฯ
ร.ต.ท. ไกรวธุ ค าพนัธ์ ภ.จว.เชียงราย สภ.ดอยหลวงช่วยสภ.ป่าแดดฯ
ร.ต.ท. เฉลิมเกยีรติ ขา่ยสุวรรณ ภ.จว.เชียงราย สภ.ดอยหลวงช่วยสภ.ป่าแดดฯ
ร.ต.ท. ธวชั ศรีบัวบาน ภ.จว.เชียงราย สภ.ดอยหลวงช่วยสภ.ป่าแดดฯ
ร.ต.ท. นพพงศ์ ยาวโิล ภ.จว.เชียงราย สภ.ดอยหลวงช่วยสภ.ป่าแดดฯ
ร.ต.ท. พงศ์ศรี คล้ายโพธิ์ทอง ภ.จว.เชียงราย สภ.ดอยหลวงช่วยสภ.ป่าแดดฯ
ร.ต.ท. มณฑล ศักดาศรี ภ.จว.เชียงราย สภ.ดอยหลวงช่วยสภ.ป่าแดดฯ
ร.ต.ต. ชานนท์ ปินใจ ภ.จว.เชียงราย สภ.ดอยหลวงช่วยสภ.ป่าแดดฯ
ร.ต.ต. อนิทรีย์ สงบ ภ.จว.เชียงราย สภ.ดอยหลวงช่วยสภ.ป่าแดดฯ
ด.ต. ทัยยทุ ใจประการ ภ.จว.เชียงราย สภ.ดอยหลวงช่วยสภ.ป่าแดดฯ
ด.ต. ธวชัชัย ยะมงคล ภ.จว.เชียงราย สภ.ดอยหลวงช่วยสภ.ป่าแดดฯ
ด.ต. นที ตรัสสุภาพ ภ.จว.เชียงราย สภ.ดอยหลวงช่วยสภ.ป่าแดดฯ
ด.ต. นภทีป์ วงศ์ภกัดี ภ.จว.เชียงราย สภ.ดอยหลวงช่วยสภ.ป่าแดดฯ
ด.ต. ประพนัธ์ แดงสกลุ ภ.จว.เชียงราย สภ.ดอยหลวงช่วยสภ.ป่าแดดฯ
ด.ต. ประหยดั วชิัยพรม ภ.จว.เชียงราย สภ.ดอยหลวงช่วยสภ.ป่าแดดฯ
ด.ต. พพิฒัน์ บุญเทพ ภ.จว.เชียงราย สภ.ดอยหลวงช่วยสภ.ป่าแดดฯ
ด.ต. วฒิุไกร ไชยถา ภ.จว.เชียงราย สภ.ดอยหลวงช่วยสภ.ป่าแดดฯ
ด.ต. สงกรานต์ ดวงดี ภ.จว.เชียงราย สภ.ดอยหลวงช่วยสภ.ป่าแดดฯ
ด.ต. สัญญา ยามี ภ.จว.เชียงราย สภ.ดอยหลวงช่วยสภ.ป่าแดดฯ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สุรชัย พนัธผ์ล ภ.จว.เชียงราย สภ.ดอยหลวงช่วยสภ.ป่าแดดฯ
ด.ต. อดุลย์ ยามี ภ.จว.เชียงราย สภ.ดอยหลวงช่วยสภ.ป่าแดดฯ
ด.ต. อศัม์เดช อปูค า ภ.จว.เชียงราย สภ.ดอยหลวงช่วยสภ.ป่าแดดฯ
ด.ต.หญิง รุ่งทิพย์ ค าดอกรับ ภ.จว.เชียงราย สภ.ดอยหลวงช่วยสภ.ป่าแดดฯ
จ.ส.ต. เศรษฐพงศ์ สัมมาฤทัย ภ.จว.เชียงราย สภ.ดอยหลวงช่วยสภ.ป่าแดดฯ
พ.ต.อ. สวา่งวทิย์ สุทธหลวง ภ.จว.เชียงราย สภ.เทิง
พ.ต.อ. อศัเรศ เหลืองสนิท ภ.จว.เชียงราย สภ.เทิง
พ.ต.ท. ปริญโญ ตรีสุวรรณ ภ.จว.เชียงราย สภ.เทิง
พ.ต.ท. ปวณี ทองสมบูรณ์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เทิง
พ.ต.ต. เรืองศักด์ิ ต๊ะกดุิก ภ.จว.เชียงราย สภ.เทิง
พ.ต.ต. สงกรานต์ กองอนิทร์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เทิง
ร.ต.อ. สันต์ชัย หนิทราย ภ.จว.เชียงราย สภ.เทิง
ร.ต.ท. จกัษ์กฤษ ยาวโิล ภ.จว.เชียงราย สภ.เทิง
ร.ต.ท. จริดนัย ขนัใจ ภ.จว.เชียงราย สภ.เทิง
ร.ต.ท. จรัีฐติกลุ ดอนออ่นสา ภ.จว.เชียงราย สภ.เทิง
ร.ต.ท. ชยตุ ยอดสุวรรณ์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เทิง
ร.ต.ท. ชรินทร์ อกัษรดิษฐ์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เทิง
ร.ต.ท. ชลิต อกัษรดิษฐ์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เทิง
ร.ต.ท. ดาราศักด์ิ สีอนิทร์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เทิง
ร.ต.ท. ถาวร เมืองมูล ภ.จว.เชียงราย สภ.เทิง
ร.ต.ท. ทวี แกว้ชมแกว้ ภ.จว.เชียงราย สภ.เทิง
ร.ต.ท. พงษ์พวรรณ์ พบิูลยรั์งษี ภ.จว.เชียงราย สภ.เทิง
ร.ต.ท. มงคล วงศ์ปิน ภ.จว.เชียงราย สภ.เทิง
ร.ต.ท. วรเมธ ธรรมจนัตา ภ.จว.เชียงราย สภ.เทิง
ร.ต.ท. วเิชียร เลอวงศ์รัตน์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เทิง
ร.ต.ท. สมเกยีรติ มีสมบูรณ์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เทิง
ร.ต.ท. สยมภู อนิปัน๋ ภ.จว.เชียงราย สภ.เทิง
ร.ต.ท. สังคม หาแกว้ ภ.จว.เชียงราย สภ.เทิง
ร.ต.ท. สุทัศน์ รัตนเดชาสกลุ ภ.จว.เชียงราย สภ.เทิง
ร.ต.ท.หญิง รัชดาพร รัชแสนเมือง ภ.จว.เชียงราย สภ.เทิง
ร.ต.ต. จรัสวฒิุ รู้ท านอง ภ.จว.เชียงราย สภ.เทิง
ร.ต.ต. จกัรพษิ แกว้กนัใจ ภ.จว.เชียงราย สภ.เทิง
ร.ต.ต. บุญโญ โสภา ภ.จว.เชียงราย สภ.เทิง
ร.ต.ต. พงษ์พนัธ์ ชุมภวูจิติร ภ.จว.เชียงราย สภ.เทิง
ร.ต.ต. พรชัย ทะสุมา ภ.จว.เชียงราย สภ.เทิง
ร.ต.ต. ศุภฤกษ์ อนิทวงศ์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เทิง
ร.ต.ต. สุวจัน์ ยะติพนัธ์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เทิง
ร.ต.ต. เสน่ห์ ยอดค า ภ.จว.เชียงราย สภ.เทิง
ร.ต.ต. เสรี หาญอุ่น ภ.จว.เชียงราย สภ.เทิง
ร.ต.ต. อดุลย์ หนิคง ภ.จว.เชียงราย สภ.เทิง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. เกษม สมฤทธิ์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เทิง
ด.ต. เกษม ธสิอน ภ.จว.เชียงราย สภ.เทิง
ด.ต. เกยีรติ ค าดอน ภ.จว.เชียงราย สภ.เทิง
ด.ต. คงพล ค ายนื ภ.จว.เชียงราย สภ.เทิง
ด.ต. ชนินทร์ เพิม่สุวรรณ์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เทิง
ด.ต. ชยพล สักแกว้ ภ.จว.เชียงราย สภ.เทิง
ด.ต. ชาติ ไชยสิทธิ์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เทิง
ด.ต. ชาตินิยม กนัแกว้ ภ.จว.เชียงราย สภ.เทิง
ด.ต. ณัฐพล ศรีค าจกัร ภ.จว.เชียงราย สภ.เทิง
ด.ต. เดช อุ่นเรือน ภ.จว.เชียงราย สภ.เทิง
ด.ต. เด่นชัย ขนัยอด ภ.จว.เชียงราย สภ.เทิง
ด.ต. ทวสิีน สมร่าง ภ.จว.เชียงราย สภ.เทิง
ด.ต. ธนญชัย ผู้ผ่อง ภ.จว.เชียงราย สภ.เทิง
ด.ต. นพดล กา้นจนัทึก ภ.จว.เชียงราย สภ.เทิง
ด.ต. บรรจง เหลาประเสริฐ ภ.จว.เชียงราย สภ.เทิง
ด.ต. บุญส่ง แสนโสม ภ.จว.เชียงราย สภ.เทิง
ด.ต. ประพนัธ์ จนิดาชัย ภ.จว.เชียงราย สภ.เทิง
ด.ต. ประภาส จนัเรืองศรี ภ.จว.เชียงราย สภ.เทิง
ด.ต. ประสิทธิ์ ทาสุวรรณ์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เทิง
ด.ต. ปรีชา ค าแปง ภ.จว.เชียงราย สภ.เทิง
ด.ต. เผชิญ กนัทะเขยีว ภ.จว.เชียงราย สภ.เทิง
ด.ต. พลากร ชวนคิด ภ.จว.เชียงราย สภ.เทิง
ด.ต. พศุิทธิ์ อนิต๊ะสิน ภ.จว.เชียงราย สภ.เทิง
ด.ต. ไพรัตน์ สายกษิรา ภ.จว.เชียงราย สภ.เทิง
ด.ต. ภเิษก วงศ์ปัญญา ภ.จว.เชียงราย สภ.เทิง
ด.ต. ยงค์ยทุธ ค้าแกว้ ภ.จว.เชียงราย สภ.เทิง
ด.ต. ยงยทุธ สันติภบูาล ภ.จว.เชียงราย สภ.เทิง
ด.ต. ยงยทุธ ลือชา ภ.จว.เชียงราย สภ.เทิง
ด.ต. โยธนิ ไฝขนั ภ.จว.เชียงราย สภ.เทิง
ด.ต. เรืองวรุิฬห์ โรจนธนันกลุ ภ.จว.เชียงราย สภ.เทิง
ด.ต. วรพล ชื่นใจ ภ.จว.เชียงราย สภ.เทิง
ด.ต. วรรณกฤต มุงเมือง ภ.จว.เชียงราย สภ.เทิง
ด.ต. วชัระ เล็กเจริญ ภ.จว.เชียงราย สภ.เทิง
ด.ต. วชิา อนิต๊ะวกิลุ ภ.จว.เชียงราย สภ.เทิง
ด.ต. วเิชษฐ์ วงศ์หาญ ภ.จว.เชียงราย สภ.เทิง
ด.ต. วทิยศิ์ลป์ รุ่งทิพยธ์นกจิ ภ.จว.เชียงราย สภ.เทิง
ด.ต. วสุิทธิ์ การบุญ ภ.จว.เชียงราย สภ.เทิง
ด.ต. ศิลทอน ภกูาบิน ภ.จว.เชียงราย สภ.เทิง
ด.ต. ศุพทิักษ์ บุญทาค า ภ.จว.เชียงราย สภ.เทิง
ด.ต. สมบัติ ชอบจติ ภ.จว.เชียงราย สภ.เทิง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สมบัติ ปะสาวะถา ภ.จว.เชียงราย สภ.เทิง
ด.ต. สุทัน เป็กธนู ภ.จว.เชียงราย สภ.เทิง
ด.ต. สุเทพ หอมนาน ภ.จว.เชียงราย สภ.เทิง
ด.ต. สุนทร หอมแกน่จนัทร์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เทิง
ด.ต. สุรัตน์ บุญเรศ ภ.จว.เชียงราย สภ.เทิง
ด.ต. ใหม่ ไชยจนัดี ภ.จว.เชียงราย สภ.เทิง
ด.ต. อดิเรก มณีวรรณ์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เทิง
ด.ต. อดิเรก เวยีงค า ภ.จว.เชียงราย สภ.เทิง
ด.ต. อนัน ศรีเกื้อกล่ิน ภ.จว.เชียงราย สภ.เทิง
ด.ต. อนุสรณ์ จนัทรา ภ.จว.เชียงราย สภ.เทิง
ด.ต. อริยธ์ชั เทีย่งชนะปพฒัน์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เทิง
ด.ต. อศัวนิ ดวงแกว้ ภ.จว.เชียงราย สภ.เทิง
ด.ต. อ านวย ช่างเกบ็ ภ.จว.เชียงราย สภ.เทิง
ด.ต. อดุร ธะนะวงศ์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เทิง
จ.ส.ต. ธนวฒัน์ สุขส าราญ ภ.จว.เชียงราย สภ.เทิง
จ.ส.ต. นพดล ยามี ภ.จว.เชียงราย สภ.เทิง
จ.ส.ต. นพดล ทะระมา ภ.จว.เชียงราย สภ.เทิง
จ.ส.ต. วฒิุชัย บุญแรง ภ.จว.เชียงราย สภ.เทิง
จ.ส.ต. ศราวธุ เชยบาล ภ.จว.เชียงราย สภ.เทิง
ส.ต.อ. มงคล กติิ ภ.จว.เชียงราย สภ.เทิง
ส.ต.อ. ราเชนท์ พลเยี่ยม ภ.จว.เชียงราย สภ.เทิง
ด.ต.หญิง กรพนิธุ์ เมืองอนิทร์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เทิง
พ.ต.ท. จกัรชัย หมัน่พลู ภ.จว.เชียงราย สภ.บ้านแซว
พ.ต.ท. วนิัด ถิ่นศรี ภ.จว.เชียงราย สภ.บ้านแซว
พ.ต.ท. วรีธร เนตรบุตร ภ.จว.เชียงราย สภ.บ้านแซว
พ.ต.ท. สุประดิษฐ จรนามล ภ.จว.เชียงราย สภ.บ้านแซว
พ.ต.ท. เอกนรินทร์ ปันยานะ ภ.จว.เชียงราย สภ.บ้านแซว
พ.ต.ต. ปรีชา ค ายงั ภ.จว.เชียงราย สภ.บ้านแซว
ร.ต.อ. ณัฐพงศ์ อปูป้อ ภ.จว.เชียงราย สภ.บ้านแซว
ร.ต.อ. สมศักด์ิ ชัยวงค์ ภ.จว.เชียงราย สภ.บ้านแซว
ร.ต.ท. กติติคุณ จมูค ามูล ภ.จว.เชียงราย สภ.บ้านแซว
ร.ต.ท. กติติพงศ์ ยะขติั ภ.จว.เชียงราย สภ.บ้านแซว
ร.ต.ท. ขจร อนิทร์ชน ภ.จว.เชียงราย สภ.บ้านแซว
ร.ต.ท. สมนึก เตชะยศ ภ.จว.เชียงราย สภ.บ้านแซว
ร.ต.ท. สุพรรณ ใจวรรณะ ภ.จว.เชียงราย สภ.บ้านแซว
ร.ต.ต. พชิิตพงศ์ ทะนันชัย ภ.จว.เชียงราย สภ.บ้านแซว
ร.ต.ต. สมควร ตะกรุดโทน ภ.จว.เชียงราย สภ.บ้านแซว
ร.ต.ต. สิทธศัิกด์ิ อนิทร์สิงห์ ภ.จว.เชียงราย สภ.บ้านแซว
ด.ต. คะนอง จนัแปงเงิน ภ.จว.เชียงราย สภ.บ้านแซว
ด.ต. ศุภชัย กา้งออนตา ภ.จว.เชียงราย สภ.บ้านแซว



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สมบัติ นันตัง ภ.จว.เชียงราย สภ.บ้านแซว
ด.ต. สมบัติ สุขแสง ภ.จว.เชียงราย สภ.บ้านแซว
ด.ต. สาคร หนสมสุข ภ.จว.เชียงราย สภ.บ้านแซว
ส.ต.ต. จกัรกฤษณ์ มัน่คงค า ภ.จว.เชียงราย สภ.บ้านแซว
ส.ต.ต. ปฏวิติั ค าบุญส่ง ภ.จว.เชียงราย สภ.บ้านแซว
ส.ต.ต. ศิวณัฐ บัวจอ้ย ภ.จว.เชียงราย สภ.บ้านแซว
พ.ต.ท. สวา่งวฒิุ บุญยวง  ภ.จว.เชียงราย สภ.บุญเรือง
พ.ต.ต.  อนุรักษ์ จนัทาพนู  ภ.จว.เชียงราย สภ.บุญเรือง
ร.ต.ท.  วจิติร  บุญน า ภ.จว.เชียงราย สภ.บุญเรือง
ร.ต.ท. ไกสร พญาราช ภ.จว.เชียงราย สภ.บุญเรือง
ร.ต.ท. จ าลอง วลัิงคะ ภ.จว.เชียงราย สภ.บุญเรือง
ร.ต.ท. ดาวยศ พรมปัญญา ภ.จว.เชียงราย สภ.บุญเรือง
ร.ต.ท. ธานี  ไชยมงคล ภ.จว.เชียงราย สภ.บุญเรือง
ร.ต.ท. นิยม มะโสมบัติ ภ.จว.เชียงราย สภ.บุญเรือง
ร.ต.ท. นิวฒัน์ ค างาม ภ.จว.เชียงราย สภ.บุญเรือง
ร.ต.ท. มีชัย ภมูิภาคิน ภ.จว.เชียงราย สภ.บุญเรือง
ร.ต.ท. วรีเชท รักประชา ภ.จว.เชียงราย สภ.บุญเรือง
ร.ต.ท. ศิรสิทธิ์ ไชยประเสริฐ ภ.จว.เชียงราย สภ.บุญเรือง
ร.ต.ท. สุวจิกัขณ์ เดชเสน ภ.จว.เชียงราย สภ.บุญเรือง
ร.ต.ต.  บรรจง อนิต๊ะสุวรรณ ภ.จว.เชียงราย สภ.บุญเรือง
ร.ต.ต. พนัธ์ ชูกระจา่งผล ภ.จว.เชียงราย สภ.บุญเรือง
ร.ต.ต. พชิิต วฒิุกานนท์ ภ.จว.เชียงราย สภ.บุญเรือง
ร.ต.ต. มนู วงศ์ใหญ่ ภ.จว.เชียงราย สภ.บุญเรือง
ร.ต.ต. สัมพนัธ์  วรรณะ ภ.จว.เชียงราย สภ.บุญเรือง
ร.ต.ต. อภชิัย สุทธะ ภ.จว.เชียงราย สภ.บุญเรือง
ร.ต.ต. อทุัย มูลชนะ ภ.จว.เชียงราย สภ.บุญเรือง
ด.ต.  ชัยนันท์ พทุธจนัทร์ ภ.จว.เชียงราย สภ.บุญเรือง
ด.ต.  บุญเพลิน มูลชนะ ภ.จว.เชียงราย สภ.บุญเรือง
ด.ต. ก าพล ไชยอิ่นค า ภ.จว.เชียงราย สภ.บุญเรือง
ด.ต. จกัรเพชร เทพชัย ภ.จว.เชียงราย สภ.บุญเรือง
ด.ต. ชูศักด์ิ ธมิาไชย ภ.จว.เชียงราย สภ.บุญเรือง
ด.ต. ทวศัีกด์ิ ดีแกว้ ภ.จว.เชียงราย สภ.บุญเรือง
ด.ต. พงษธร พรพรม ภ.จว.เชียงราย สภ.บุญเรือง
ด.ต. พจนุ สิริพทุธาสกลุ ภ.จว.เชียงราย สภ.บุญเรือง
ด.ต. ภคัพล เชิงวชัรกลุ ภ.จว.เชียงราย สภ.บุญเรือง
ด.ต. วษิณุศักด์ิ วชิาลัย ภ.จว.เชียงราย สภ.บุญเรือง
ด.ต. ศิวพนัธ์ ศุภเมธศิีลป์ ภ.จว.เชียงราย สภ.บุญเรือง
ด.ต. สงวน วงศ์ชัย ภ.จว.เชียงราย สภ.บุญเรือง
ด.ต. สมเกยีรติ สารคราม ภ.จว.เชียงราย สภ.บุญเรือง
ด.ต. สมบูรณ์ รักค า ภ.จว.เชียงราย สภ.บุญเรือง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สุระชัย แสงเพชร์ ภ.จว.เชียงราย สภ.บุญเรือง
ด.ต. อษัฎนิทร์ โนจติ ภ.จว.เชียงราย สภ.บุญเรือง
ด.ต. อทิธพิทัธ์  ปัญญานะ ภ.จว.เชียงราย สภ.บุญเรือง
ด.ต. เอกสิทธิ์ วงศ์ชัย ภ.จว.เชียงราย สภ.บุญเรือง
ด.ต.  สุพตัร สิทธยิศ ภ.จว.เชียงราย สภ.บุญเรือง
พ.ต.ท. วทิยา ยาป้อม ภ.จว.เชียงราย สภ.ป่าแดด
พ.ต.ท. วษิณุ ณีวงั ภ.จว.เชียงราย สภ.ป่าแดด
พ.ต.ท. สุวรรณ เขม็วงษ์ ภ.จว.เชียงราย สภ.ป่าแดด
ด.ต. กติติศักด์ิ เอื้อทาน ภ.จว.เชียงราย สภ.ป่าแดด
ด.ต. ฉตัรชัย ยามี ภ.จว.เชียงราย สภ.ป่าแดด
ด.ต. ฉตัรชัย ละมุนตรี ภ.จว.เชียงราย สภ.ป่าแดด
ด.ต. ทนงศักด์ิ ชนะน้อย ภ.จว.เชียงราย สภ.ป่าแดด
ด.ต. ธรีพงษ์ พอใจ ภ.จว.เชียงราย สภ.ป่าแดด
ด.ต. นิรัลน์ สุกนิ ภ.จว.เชียงราย สภ.ป่าแดด
ด.ต. ประชา ทนันไชย ภ.จว.เชียงราย สภ.ป่าแดด
ด.ต. ประพนัธ์ ธะนะหมอก ภ.จว.เชียงราย สภ.ป่าแดด
ด.ต. ไพบูลย์ อว้นแกว้ ภ.จว.เชียงราย สภ.ป่าแดด
ด.ต. เมธี ยามี ภ.จว.เชียงราย สภ.ป่าแดด
ด.ต. รุ่ง ทะนนท์ ภ.จว.เชียงราย สภ.ป่าแดด
ด.ต. วรรณพงษ์ กานัน ภ.จว.เชียงราย สภ.ป่าแดด
ด.ต. วชัรินทร์ อนิขดั ภ.จว.เชียงราย สภ.ป่าแดด
ด.ต. วรัิตน์ นันทะชาติ ภ.จว.เชียงราย สภ.ป่าแดด
ด.ต. ศรีศักด์ิชัย มาฟู ภ.จว.เชียงราย สภ.ป่าแดด
ด.ต. ศักด์ิสิทธิ์ จมุปูปัน ภ.จว.เชียงราย สภ.ป่าแดด
ด.ต. ศิวกร กองแกว้ ภ.จว.เชียงราย สภ.ป่าแดด
ด.ต. สมนึก ปัญญางาม ภ.จว.เชียงราย สภ.ป่าแดด
ด.ต. สมศักด์ิ ยามี ภ.จว.เชียงราย สภ.ป่าแดด
ด.ต. สิทธเิดช สมฤทธิ์ ภ.จว.เชียงราย สภ.ป่าแดด
ด.ต. สุพล หวันา ภ.จว.เชียงราย สภ.ป่าแดด
ด.ต. อมร แสนโคตร ภ.จว.เชียงราย สภ.ป่าแดด
ด.ต. เอกวทิย์ ดอกเกี๋ยง ภ.จว.เชียงราย สภ.ป่าแดด
ด.ต.หญิง ราตรี เจริญผล ภ.จว.เชียงราย สภ.ป่าแดด
จ.ส.ต. อดิเรก  เดชรส ภ.จว.เชียงราย สภ.ป่าแดด
ส.ต.อ. ศุภชัย รุ่งศิริพรผล ภ.จว.เชียงราย สภ.ป่าแดด
พ.ต.อ. ถนอมศักด์ิ ยศแผ่น ภ.จว.เชียงราย สภ.พญาเม็งราย
พ.ต.ท. จรูญ อภยัโรจน์ ภ.จว.เชียงราย สภ.พญาเม็งราย
พ.ต.ท. พรต พรหมวชิัย ภ.จว.เชียงราย สภ.พญาเม็งราย
พ.ต.ท. ไพศาล มาลัยเจริญ ภ.จว.เชียงราย สภ.พญาเม็งราย
พ.ต.ท. อนันต์ พุม่พนัธชาติ ภ.จว.เชียงราย สภ.พญาเม็งราย
ร.ต.อ. สุพล ใจแกว้ ภ.จว.เชียงราย สภ.พญาเม็งราย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. จกัรกริช ตุ้ยสิทธิ์ ภ.จว.เชียงราย สภ.พญาเม็งราย
ร.ต.ท. ชยานันต์ บุญรักษา ภ.จว.เชียงราย สภ.พญาเม็งราย
ร.ต.ท. ณัฐนัย ภดูวงจติร ภ.จว.เชียงราย สภ.พญาเม็งราย
ร.ต.ท. ณัฐพงษ์ ปุกบุญเรือง ภ.จว.เชียงราย สภ.พญาเม็งราย
ร.ต.ท. ทรวง แกว้หน่อ ภ.จว.เชียงราย สภ.พญาเม็งราย
ร.ต.ท. ธนภทัร มะโนศรี ภ.จว.เชียงราย สภ.พญาเม็งราย
ร.ต.ท. บุญทรง จนัต๊ะวงค์ ภ.จว.เชียงราย สภ.พญาเม็งราย
ร.ต.ท. เปล่ียน ปันทา ภ.จว.เชียงราย สภ.พญาเม็งราย
ร.ต.ท. วราทิตย์ ธนโชติกาญจน์ ภ.จว.เชียงราย สภ.พญาเม็งราย
ร.ต.ท. สุพจน์ คามณี ภ.จว.เชียงราย สภ.พญาเม็งราย
ร.ต.ท. อษัฎาวธุ ยะติ ภ.จว.เชียงราย สภ.พญาเม็งราย
ร.ต.ท. เอกนิตย์ สิงหเ์ชื้อ ภ.จว.เชียงราย สภ.พญาเม็งราย
ร.ต.ต. บรรจง วรรณสอน ภ.จว.เชียงราย สภ.พญาเม็งราย
ร.ต.ต. บุญแผง ปัญโญแกว้ ภ.จว.เชียงราย สภ.พญาเม็งราย
ร.ต.ต. ววิฒัน์ ชายสม ภ.จว.เชียงราย สภ.พญาเม็งราย
ร.ต.ต. สวงิ อใิจ ภ.จว.เชียงราย สภ.พญาเม็งราย
ด.ต. กอ้งหล้า ผาแกว้ ภ.จว.เชียงราย สภ.พญาเม็งราย
ด.ต. กติิพงษ์ จนัทาพนู ภ.จว.เชียงราย สภ.พญาเม็งราย
ด.ต. กติิพนัธ์ อนิต๊ะวงค์ ภ.จว.เชียงราย สภ.พญาเม็งราย
ด.ต. คชภทั บุญเป็ง ภ.จว.เชียงราย สภ.พญาเม็งราย
ด.ต. คะนอง ขติับุญ ภ.จว.เชียงราย สภ.พญาเม็งราย
ด.ต. จรัญ ภบูัวนาค ภ.จว.เชียงราย สภ.พญาเม็งราย
ด.ต. ชนะชัย เกตุชัย ภ.จว.เชียงราย สภ.พญาเม็งราย
ด.ต. ชูชาติ จนิะการ ภ.จว.เชียงราย สภ.พญาเม็งราย
ด.ต. ด.ต.ส ารวล ไขค่ า ภ.จว.เชียงราย สภ.พญาเม็งราย
ด.ต. ธวชัชัย สมแกว้ ภ.จว.เชียงราย สภ.พญาเม็งราย
ด.ต. ธรีะชาติ เหล่าหล้า ภ.จว.เชียงราย สภ.พญาเม็งราย
ด.ต. นภดล เชื้อประสาท ภ.จว.เชียงราย สภ.พญาเม็งราย
ด.ต. นิคม เหล็กแปง ภ.จว.เชียงราย สภ.พญาเม็งราย
ด.ต. พยงุ สรรศรี ภ.จว.เชียงราย สภ.พญาเม็งราย
ด.ต. พรีวสั ถิ่นสอน ภ.จว.เชียงราย สภ.พญาเม็งราย
ด.ต. มิตร หมอเกง่ ภ.จว.เชียงราย สภ.พญาเม็งราย
ด.ต. ยงยทุธ อนิธศัิกด์ ภ.จว.เชียงราย สภ.พญาเม็งราย
ด.ต. วชัระชัย จนัต๊ะคาด ภ.จว.เชียงราย สภ.พญาเม็งราย
ด.ต. วชัรินทร์ วงค์ใหญ่ ภ.จว.เชียงราย สภ.พญาเม็งราย
ด.ต. สมชาติ กจิธรุะ ภ.จว.เชียงราย สภ.พญาเม็งราย
ด.ต. สมบูรณ์ ขอดแกว้ ภ.จว.เชียงราย สภ.พญาเม็งราย
ด.ต. สมศักด์ิ บุตรเสน ภ.จว.เชียงราย สภ.พญาเม็งราย
ด.ต. สวสัด์ิ ไชยเลิศ ภ.จว.เชียงราย สภ.พญาเม็งราย
ด.ต. สัญญา จนัทร์แกว้ ภ.จว.เชียงราย สภ.พญาเม็งราย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ส าเร็จ มีทุน ภ.จว.เชียงราย สภ.พญาเม็งราย
ด.ต. สุพฒัน์ จนัทร์เพญ็ ภ.จว.เชียงราย สภ.พญาเม็งราย
ด.ต. เสน่ห์ ธโินชัย ภ.จว.เชียงราย สภ.พญาเม็งราย
ด.ต. เสรี ดอนลาว ภ.จว.เชียงราย สภ.พญาเม็งราย
ด.ต. อษัฎา รู้ดี ภ.จว.เชียงราย สภ.พญาเม็งราย
ด.ต.ญ. นราภรณ์ มัน่เขตรวทิย์ ภ.จว.เชียงราย สภ.พญาเม็งราย
พ.ต.ต.. สิทธกิร ค าแสน ภ.จว.เชียงราย สภ.พญาเม็งราย
ร..ต.ต. ววิฒัน์ ชายสม ภ.จว.เชียงราย สภ.พญาเม็งราย
พ.ต.อ. ธาตรี กลุวฒัน์ ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
พ.ต.อ. มนตรี พรมเส็น ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
พ.ต.ท. กติติชัย เรือนน าวฒันา ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
พ.ต.ท. เดชชาติ ใจวงค์ ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
พ.ต.ท. เทวนิทร์ ไชยยา ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
พ.ต.ท. สมเกยีรติ ปาระมี ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
พ.ต.ท. อภสิิทธิ์ อิ่นใจ ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
พ.ต.ต. ไพบูรณ์ คุ้มวงษ์ ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
พ.ต.ต. อธคิม อปุระ ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ร.ต.อ. ณภทัร อดทน ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ร.ต.อ. รุ่ง สุวรรฉตัรศิริ ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ร.ต.ท. เกตุ กล่ินจนัทร์ ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ร.ต.ท. จ านงค์ กนัทะเรือน ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ร.ต.ท. จ าเนียร เทพอาจ ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ร.ต.ท. เฉลิม ศรีนวลวงศ์ ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ร.ต.ท. เฉลิมชัย วรัิชลาภ ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ร.ต.ท. ณรงค์ ศรีปัญญา ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ร.ต.ท. ดอน ธวิงค์ ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ร.ต.ท. นิพรรณ เทพอดุ ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ร.ต.ท. บุญทอง อิ่นค า ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ร.ต.ท. บุญเรือง เกดุก ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ร.ต.ท. ประยรู สิทธมิงคล ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ร.ต.ท. ประยรู สร้อยค า ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ร.ต.ท. พนม ปวงค า ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ร.ต.ท. พาผล ส าเนียงล้ า ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ร.ต.ท. พชิัย เชื้อเมืองพาน ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ร.ต.ท. พทิักษ์ ทิพยศ์รี ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ร.ต.ท. พนิิจ อสุพล ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ร.ต.ท. มานิตย์ มีทรัพย์ ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ร.ต.ท. ยงยทุธ บุญโญ ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ร.ต.ท. ยทุธ์ ปัญญาวงศ์ ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ร.ต.ท. วงศากร ปันสุพฤกษ์ ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. เวที เรือนปาง ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ร.ต.ท. สมคิด กอบแกว้ ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ร.ต.ท. สมบัติ เกษม ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ร.ต.ท. สมศักด์ิ โกวฤทธิ์ ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ร.ต.ท. สมศักด์ิ  หอมสร้อย ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ร.ต.ท. สิงหท์อง อดุม ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ร.ต.ท. สุใจ ศรีธเิมืองใจ ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ร.ต.ท. สุรพศั ธรรมปัญญา ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ร.ต.ท. สุวนิ พรมมา ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ร.ต.ท. อดุลย์ เวชยากร ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ร.ต.ท. อ านวย กล่ินหอม ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ร.ต.ท. อดุม พลทา ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ร.ต.ท. อดุร ใจสม ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ร.ต.ต. กฤษดา สมดวงเลิศ ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ร.ต.ต. กนัทา แกว้สนิท ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ร.ต.ต. เกษม ตรัยดวงรักษ์ ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ร.ต.ต. จรัส โกฏสืบ ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ร.ต.ต. เจริญ กนัทา ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ร.ต.ต. ชาตรี จโินเป็ง ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ร.ต.ต. ณรงค์เดช สันติวงค์ ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ร.ต.ต. ถนอม วงศ์ษารัตน์ ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ร.ต.ต. ถวลิ เนตรค า ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ร.ต.ต. ทรงเกยีรติ ยอดแกว้ ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ร.ต.ต. ทองเสริม เชื้อเมืองพาน ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ร.ต.ต. ธงชัย ไชยแสงค า ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ร.ต.ต. นิพนธ์ ฟแูสง ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ร.ต.ต. พายพั นามนวล ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ร.ต.ต. พทิักษ์ ใบยา ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ร.ต.ต. มานัส ฝ้ันต้ือ ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ร.ต.ต. ลัทธพล ขวญัสง่า ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ร.ต.ต. วสันต์ บุญเลิศ ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ร.ต.ต. สมบูรณ์ กนัค า ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ร.ต.ต. สมพร ทุง่สงค์ ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ร.ต.ต. สมพาน โท๊ะป๋า ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ร.ต.ต. สมพทิ อปุนันท์ ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ร.ต.ต. สวง เศรษฐยะ ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ร.ต.ต. สวา่ง รินสาย ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ร.ต.ต. เสน่ห์ เชื้อเมืองพาน ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ร.ต.ต. อดุลย์ เชียงจนัทร์ ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ร.ต.ต. อภศัิกด์ิ เทพา ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. อดุร บานเยน็ ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ด.ต. กฤต ทันธนกาญจน์ ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ด.ต. กฤตยา ศรีมูล ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ด.ต. กติติพงศ์ ปงธยิา ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ด.ต. เกรียงไกร ชัยปรีชา ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ด.ต. ไกรพบิูล ใจธิ ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ด.ต. ค้าย ปิยะลังกา ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ด.ต. จตุรภทัร ใจมาลา ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ด.ต. จรัญ ปาริมา ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ด.ต. จ ารัส นรรัตน์ ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ด.ต. เจริญ เครือแกว้ ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ด.ต. เจริฐรัฐ หาญกล้า ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ด.ต. ชัยเฉลิม เทพเกษร ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ด.ต. ชัยทัต บาลใจ ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ด.ต. ณัฐวฒัน์  มังคละ ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ด.ต. ด ารัส ปาส าลี ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ด.ต. ธนธรณ เขตบุรี ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ด.ต. ธนยศพนธ์ ศรีภทัรบูรณ์ ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ด.ต. ธวชัชัย ศรีแกว้ ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ด.ต. นบพร นาคาวงษ์ ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ด.ต. นพดล แสงค า ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ด.ต. นพพร จนัต๊ะแกว้ ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ด.ต. บรรจง เขตวงั ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ด.ต. บรรยา ค าวงั ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ด.ต. บรรเลง ใจปันธิ ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ด.ต. บัณฑิต ด าค า ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ด.ต. ปรเมษฐ์ มณีน้อย ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ด.ต. ประเสริฐ แสงสุวรรณ์ ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ด.ต. ปิติศักด์ิ หงไธสงค์ ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ด.ต. พรชัย ไชยานนท์ ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ด.ต. พนัธช์าติ ตาสาย ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ด.ต. พนัธศั์กด์ิ ไพเชฐศักด์ิ ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ด.ต. พชิิต คงทน ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ด.ต. พนูสวสัด์ิ นรรัตน์ ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ด.ต. เพยีรชัย ชัยธิ ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ด.ต. ภษูิต ดอนชัย ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ด.ต. ยงยทุธ ต๋ันค า ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ด.ต. ยทุธนา เชื้อเมืองพาน ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ด.ต. ร่วม แกว้หล้า ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ด.ต. รังสรรค์ สุนันต๊ะ ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. วสันต์ ชุมภเูทพ ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ด.ต. วชิาญ เดชอดุมชัย ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ด.ต. วมิล นามนวล ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ด.ต. วโิรจน์ แสนขติั ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ด.ต. ศักด์ิ จตินารินทร์ ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ด.ต. สนัน่ เชื้อเมืองพาน ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ด.ต. สมชาย อู่เงิน ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ด.ต. สมบัติ เต๋จะ๊บุญ ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ด.ต. สมุทร ค าแสนยศ ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ด.ต. สอนวฒิุ บุญสูง ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ด.ต. สุภาพ สุทธนู ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ด.ต. สุรชัย ทิพยแ์สนค า ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ด.ต. สุรินทร์ ร่องออ้ ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ด.ต. องอาจ นันตา ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ด.ต. อดุลย์ อุ่นเอย้ ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ด.ต. อดุลย์ นามวงค์ ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ด.ต. อดุลย์ ปาส าลี ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ด.ต. อภยั กาวี ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ด.ต. อาณัติ ต๋ันเปีย้ ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ด.ต. อทิธศัิกด์ิ จนัทราฐิติชัยกลุ ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ด.ต. เอกชัย ปัน๋เกี๋ยง ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ด.ต.หญิง อาภรน์สิริ อนิสันต์ภทัรา ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
จ.ส.ต. ชัยวฒัน์ สาธรรม ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
จ.ส.ต. ดิเรกลาภ ริมทอง ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
จ.ส.ต. วรีศักด์ิ เมืองมูล ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
จ.ส.ต. สมชาย หมดยวง ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ส.ต.อ. จกัริน ใจอารีย์ ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ส.ต.อ. ธนู ทองกลัด ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ส.ต.อ. วรีะชน เหมยต่อม ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ส.ต.อ.หญิง นันทิกานต์ ราชคม ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
ส.ต.อ.หญิง ภณัพชั รัญชัยยศ ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน
พ.ต.อ. กฤษฎา งามจติต์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
พ.ต.อ. พรเทพ ธนาบูรณศักด์ิ ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
พ.ต.อ. ภมูิปํญญ์ญา นวตระกลูพสุิทธิ์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
พ.ต.ท. กติตพงษ์ สุขวฒันพนัธ์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
พ.ต.ท. ผดุงพล กจิชนะไพบูลย์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
พ.ต.ท. สิราวชิญ์ พุม่พวง ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
พ.ต.ท. อนุพนธ์ สนิท ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
พ.ต.ต. คเชน เชิดชูตระกลูทอง ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
พ.ต.ต. ฉนัทฤทธิ์ เหล่าไพโรจน์จารี ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ต. ทินการ ประวติร ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
พ.ต.ต. ธวชั สิงหช์ัย ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
พ.ต.ต. นเรศ โปเต็ม ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
พ.ต.ต. สวาท อนันต์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
พ.ต.ต. อดุลย์ จนิดาหลวง ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
พ.ต.ต. อธวิฒัน์ อนินันชัย ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
พ.ต.ต. อนุพนัธ์ กนัถารัตน์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
พ.ต.ต.หญิง ชลธชิา ธรรมสอน ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ร.ต.อ. เกรียงศักด์ิ มณีจนัทร์สุข ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ร.ต.อ. ด ารง'ค์ ยอดสุวรรณ์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ร.ต.อ. บรรชร เกตุเทียน ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ร.ต.อ. มังกร วฒัวงค์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ร.ต.อ. ราชัญ แสนหลาน ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ร.ต.อ. ศิวกร มัน่คงค า ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ร.ต.อ. สงัด เมืองใจ ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ร.ต.อ. สถาพร มังคลาด ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ร.ต.อ. อธวิฒัน์ อนินันชัย ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ร.ต.อ.หญิง ปาลิดา ค าภวินั ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ร.ต.ท. จรัส มณีรัตน์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ร.ต.ท. จรัส เดชะ ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ร.ต.ท. จรัส เตชะ ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ร.ต.ท. จ านง บุญจง ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ร.ต.ท. เฉลิมพนัธ์ บุญเรีอง ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ร.ต.ท. ชวลิต วงค์ชัย ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ร.ต.ท. ชิษณุพงษ์ พทิักษ์สุทธศิิล ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ร.ต.ท. ชูชาติ เชียงแรง ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ร.ต.ท. ชูศักด์ิ จนัต๊ะสุข ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ร.ต.ท. ณรงค์ นพวงค์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ร.ต.ท. ถวลิ ตาจนัทร์ดี ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ร.ต.ท. ทวศัีกด์ิ อ ามาตยม์ณี ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ร.ต.ท. นิรุตต์ิ อดุใจ ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ร.ต.ท. บุญช่วย สร้อยนาค ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ร.ต.ท. บุญช่วย สันธิ ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ร.ต.ท. ประดิษฐ์ สมตัว ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ร.ต.ท. ประสงค์ บริบูรณ์วงค์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ร.ต.ท. พรพจน์ บุญมี ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ร.ต.ท. พนัธร์ะวี วงค์ชัย ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ร.ต.ท. พนูศักด์ิ เครือทอง ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ร.ต.ท. เมที หน่อแกว้ ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ร.ต.ท. เมที หน่อแกว้ ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. รัตติกร เขยีวดอกน้อย ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ร.ต.ท. วชัระ จริยารัตนกลุ ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ร.ต.ท. วสิิทธิ์ แสนบุญเรือง ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ร.ต.ท. ศรีเดช สุวรรณ ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ร.ต.ท. ศักรินทร์ บุรีแกว้ ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ร.ต.ท. ศิลป์ชัย จนัต๊ะขติั ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ร.ต.ท. ศุภชาติ ใจสุดา ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ร.ต.ท. สงกรานต์ ค าชุ่ม ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ร.ต.ท. สนิท ค าน้อย ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ร.ต.ท. สนิท ค าโน ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ร.ต.ท. สมพงษ์ นันต๊ะรัตน์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ร.ต.ท. สมพล ด้วงทรง ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ร.ต.ท. สมศักด์ิ สมพงษ์เกดิ ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ร.ต.ท. สมศักด์ิ รวมสุข ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ร.ต.ท. สมาน ปันตัน ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ร.ต.ท. สันชัย ดีจะเสน ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ร.ต.ท. สุดเดช จนัทสาร ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ร.ต.ท. สุทัศน์ ปัญญาชัย ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ร.ต.ท. สุบิน ภกัดี ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ร.ต.ท. สุรจติต์ สุขใจ ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ร.ต.ท. เสกสรร วงค์ชัย ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ร.ต.ท. เสถยีร อนิต๊ะปัญญา ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ร.ต.ท. เสน่ห์ บัง้เงิน ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ร.ต.ท. เหรียญทอง ตันต๊ิบ ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ร.ต.ท. อนุชิต แกว้วเิชียร ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ร.ต.ท. อภชิาติ สินสมบัติ ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ร.ต.ท. อภสิิษฐ์ อะโน ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ร.ต.ท. อสัดร วงศ์แสง ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ร.ต.ท. อ านาจ ใจเสมอ ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ร.ต.ท. อทิธพิล สามารถ ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ร.ต.ท. อดุม ไชยสุข ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ร.ต.ท. เอนกพงษ์ วงศ์ปาลี ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ร.ต.ต. เชิดชัย ยอดสุวรรณ์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ร.ต.ต. โชติธนา ตาวยิะ ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ร.ต.ต. ดวงเนตร ยาวริาช ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ร.ต.ต. ดอน ไชยง าเมือง ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ร.ต.ต. นภดล อุ่นเมืองแกว้ ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ร.ต.ต. ปฐมภพ จอมแสง ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ร.ต.ต. ประชุม บัง้เงิน ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ร.ต.ต. ประวร์ี หอมนาน ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. พชรพล ไชยสุข ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ร.ต.ต. พรพจน์ บุญมี ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ร.ต.ต. พล อนิทนิล ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ร.ต.ต. พะเนียง พนัยาง ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ร.ต.ต. มนตรี เขื่อนเพชร ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ร.ต.ต. ยทุธนา โพธวิงค์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ร.ต.ต. รณรบ รักประชา ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ร.ต.ต. รัตน์สดา รุ่งเรือง ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ร.ต.ต. เรืองยศ อดุโน ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ร.ต.ต. วรัิตน์ เมืองมา ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ร.ต.ต. ศุภชัย วรรณเจริญ ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ร.ต.ต. เศวต นามวงค์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ร.ต.ต. สกลุ ชูติกลุ ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ร.ต.ต. สมคิด จนัทะมา ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ร.ต.ต. สมชาย กลุสวสัด์ิ ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ร.ต.ต. สิงหา ทองศิริกลุ ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ร.ต.ต. สุพจน์ ชัยยนต์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ร.ต.ต. สุรัตน์ชัย ไกลถิ่น ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ร.ต.ต. อธวิฒัน์ อคัรทวพีงศ์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ร.ต.ต. อนันต์ มหาวรรณ์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ร.ต.ต. อนุชา มีปาน ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ร.ต.ต. อนิถา ทองแหง ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ด.ต. กฤตพล วงค์ไชย ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ด.ต. กฤติกร ตันต๊ิบ ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ด.ต. กฤติเดช โคทวี ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ด.ต. กณัฑ์ บุตรดี ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ด.ต. กติติพงษ์ มะโนวงค์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ด.ต. กติติพงษ์ นิตินันทิกานต์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ด.ต. กติติภมูิ เพชรสิงห์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ด.ต. กติติศักด์ิ เรืองนาค ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ด.ต. เกรียงศักด์ิ รักทอง ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ด.ต. ขจร ไชยประเสริฐ ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ด.ต. คเณศร์ แลบุญมา ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ด.ต. คมกริช สุริยะวงค์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ด.ต. คมสันต์ อตุมา ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ด.ต. จ ารัส สมมณี ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ด.ต. จติติวฒัน์ ฮงประยรู ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ด.ต. จริาธวฒัน์ บัวเทศ ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ด.ต. เจริญศักด์ิ ธนิันชัย ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ด.ต. เจษฎาธร ดอนใจ ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ฉฐัณัฐ ศรีสุวรรณภรณ์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ด.ต. ชัชชัย ใจเสมอ ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ด.ต. ชัยยศ ทาค าฟู ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ด.ต. ชัยรัตน์ เพชรใหญ่ ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ด.ต. ชูเดช ถิ่นสอน ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ด.ต. ไชโย ปิติปาละ ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ด.ต. ณฐชนนท์ ทาศรี ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ด.ต. ณรงค์ สารขา้วค า ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ด.ต. ณรงค์ นันต๊ะรัตน์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ด.ต. ณัฐพงษ์ ศรีราช ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ด.ต. แดนชัย จนิุศร ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ด.ต. ต้ังธงชัย ไถงตระกลู ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ด.ต. ทวี ทันหล้า ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ด.ต. ทินกร โนมณี ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ด.ต. ทิวากร อาทนิตย์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ด.ต. ธนะศักด์ิ สันถนอม ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ด.ต. นภดล ธาตุทองเหลือง ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ด.ต. นฤดล อาภยั ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ด.ต. นิราช แขง็ขนัธ์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ด.ต. เนาว์ เกดิประโคน ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ด.ต. บรรณวชิญ์ วงค์เทีย่ง ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ด.ต. บรรดล ค าต้ือ ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ด.ต. บุญส่ง ยอดวงค์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ด.ต. ปฐม ภริะบรรณ ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ด.ต. ปภงักร เชื้อเมืองพาน ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ด.ต. ประถม เทพอนิถา ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ด.ต. ประพนัธ์ รักค า ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ด.ต. ประพนัธุ์ ไชยชมภู ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ด.ต. ประสิทธิ์ รอดเจริญ ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ด.ต. ประสิทธิ์ ส าเนียงเยน็ ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ด.ต. พงษ์ไชย ค าพฒุศรีวศิาล ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ด.ต. พงษ์ศักด์ิ สุขสันต์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ด.ต. พเนจร มูลจอ้ย ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ด.ต. พรเทพ นันต๊ะรัตน์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ด.ต. พฒันวทิย์ กณุฑะโร ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ด.ต. พทิยา กนัทะรส ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ด.ต. พทิักษ์ ทาแกง ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ด.ต. ภานุมาศ มะโนหาญ ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ด.ต. มงคล ด าค า ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ด.ต. เมธี วฒันา ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ไมตรี ศรีบาง ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ด.ต. ยงยทุธ ยวุกลู ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ด.ต. รัชชานนท์ แสงหงษ์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ด.ต. ลาภศิ ธรรมนุ ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ด.ต. ลือยศ กอ้นศิลา ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ด.ต. วรากรณ์ ศักด์ิใหญ่ ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ด.ต. วศิน ปล้องนิราศ ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ด.ต. วสันต์ มหาวรรณ์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ด.ต. วชัระ อตุสาห์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ด.ต. วจิารณ์ ยาใจ ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ด.ต. วชิัย ทองนาค ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ด.ต. วญิญู คล่องแคล่ว ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ด.ต. วมิล กนัทาสุวรรณ ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ด.ต. วโิรจน์ อนิทรพรหมมา ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ด.ต. วสูิตร กล่ินบุญเรือง ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ด.ต. วสูิตร กล่ินบุญเรือง ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ด.ต. วสูิตร โปทา ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ด.ต. วรีะพงษ์ ยอดแกว้ ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ด.ต. วรีะศักด์ิ ไชยเทพ ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ด.ต. วฒิุชัย รุ่งโรจน์ชนะกลุ ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ด.ต. ศราวฒิุ กนัทาสุวรรณ ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ด.ต. ศักด์ิ   อนิตา ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ด.ต. ศุภกร ปัญญาบุญ ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ด.ต. เศวตชัย วงศ์ใหญ่ ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ด.ต. สมพงษ์ ตาค านิล ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ด.ต. สมเพช็ร ขติัยะ ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ด.ต. สมโภช ทองฤทธิ์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ด.ต. สมยศ วงค์จนัตา ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ด.ต. สมฤทธิ์ ปงปัญญายนื ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ด.ต. สมศักด์ิ วงค์ชัย ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ด.ต. สมหมาย ประทุมมา ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ด.ต. สมาน ใจค า ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ด.ต. สมาน สุภารัตน์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ด.ต. สรศักด์ิ ครุฑเหมาะ ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ด.ต. สองเมือง สมจติร ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ด.ต. สายชล ยาโนละ ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ด.ต. สิทธโิชค รักสุข ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ด.ต. สุดเขตต์ สุดบุรินทร์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ด.ต. สุนทร หมืน่ไชยวงค์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ด.ต. สุพจน์ ปงใจ ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สุพฒ์ั ดวงตา ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ด.ต. สุรพงษ์ บุญประเสริฐ ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ด.ต. สุรศักด์ิ ภสูวสัด์ิ ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ด.ต. สุริยา บุญยมหา ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ด.ต. สุวทิย์ วริิยะ ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ด.ต. เสกสรร เงินทองแดง ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ด.ต. เสถยีร บุญธมิา ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ด.ต. แสวง วงศ์ใหญ่ ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ด.ต. โสภณ สิงหเ์ทียน ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ด.ต. อนันตสิทธิ์ บัวเขยีว ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ด.ต. อนุชน จนัทะวงั ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ด.ต. อ านวย สิทธแิกว้ ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ด.ต. อ านวย อาทนิตย์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ด.ต. อนิเนตร ปุกค า ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ด.ต. เอกวทิย์ ทรรมมา ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
จ.ส.ต. ณรงค์ อยู่อนิทร์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
จ.ส.ต. ธราดร หงษาวงษ์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
จ.ส.ต. วชิาญ ค ามี ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
จ.ส.ต. วรีะศักด์ิ สามี ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ส.ต.อ. เกรียงไกร ไชยล้ินฟา้ ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ส.ต.อ.หญิง กวนิญรัตน์ นิลเลิศ ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ส.ต.ต. ดิษฐ์ศร แสงศรีจนัทร์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ส.ต.ต. เสกสรรค์ อุ่นเรือน ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
ต.ต. องอาจ รอดสุวรรณ ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
พ.ค.ท. ภาสกร สุขะ ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย
พ.ต.อ. ทรรศ์ธนสรณ์ จฑุารัตน์ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
พ.ต.อ. วเิชียร วรรณสุข ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
พ.ต.อ. อนิทัช ค าวาง ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
พ.ต.ท. ชนะพงษ์ กนัจนิะ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
พ.ต.ท. เทพสวสัด์ิ สุภาวรรณ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
พ.ต.ท. สาธติ จติกล้า ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
พ.ต.ท. ไสว ข าภเูขยีว ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
พ.ต.ท. อนุสรณ์ บุญศรี ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
พ.ต.ท. อรรณพ เลิศสุวรรณ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
พ.ต.ท.หญิง กิ่งกาญจน์ พนิิจ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
พ.ต.ต. วชิระ อนิทะรังษี ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
พ.ต.ต. สงกรานต์ ปินตาดง ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ร.ต.อ. กติติพนัธ์ สุขะวฒันา ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ร.ต.อ. ภาสพชิญ์ บุญใหญ่ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ร.ต.อ. รภทักร ออ่นหวาน ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.อ. โอภาส สมวนั ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ร.ต.ท. กนกพฒัน์ แกว้รากมุข ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ร.ต.ท. เกษมสันต์ ศรีปัญญา ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ร.ต.ท. แกว้ลูน มะโนใจ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ร.ต.ท. ขจร ชื่นดอนกลอย ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ร.ต.ท. เชิด เมาลี ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ร.ต.ท. ไชยพล มโนเรือง ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ร.ต.ท. ณพวรรธน์ เจี่ยงเพช็ร ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ร.ต.ท. เดช เดชประภาพร ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ร.ต.ท. ตระกลูศักด์ิ พรหมปาลิต ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ร.ต.ท. ทรงเกยีรติ วรรณสอน ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ร.ต.ท. ทิพย์ จนัต๊ะ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ร.ต.ท. ธรีะวฒัน์ สิงหค์า ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ร.ต.ท. นพดล ก าเหนิด ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ร.ต.ท. นพพร จอมสวา่ง ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ร.ต.ท. นาวี เตชะวงศ์ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ร.ต.ท. นิกรณ์ ดินเหลือง ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ร.ต.ท. นิคม พร้ิงเพลิด ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ร.ต.ท. นิง่ เป็นมูล ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ร.ต.ท. นิติการณ์ แกว้รากมุก ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ร.ต.ท. นิพนธ์ ไตรพริิยะ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ร.ต.ท. บัลลพ เรือนค า ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ร.ต.ท. บุญแทน พากเพยีร ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ร.ต.ท. ประสิทธิ์ อนิใบ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ร.ต.ท. ผดุง ท้ายเรือค า ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ร.ต.ท. พงศกร จนัปุม่ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ร.ต.ท. มังกร พรหมณี ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ร.ต.ท. มานิตย์ นนทมาลย์ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ร.ต.ท. ยงยทุธ ซาวค าเขต ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ร.ต.ท. ศักด์ิชาย รีอนิทร์ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ร.ต.ท. ศุภโชค ดีแกว้ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ร.ต.ท. สงคราม มณี ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ร.ต.ท. สมเกยีรติ ชัยตาน ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ร.ต.ท. สมชาย ชัยมูล ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ร.ต.ท. สมฤทธิ์ ต๊ิบโคตร ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ร.ต.ท. สมศักด์ิ ไชยอาจ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ร.ต.ท. สราวธุ อนิตาพรม ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ร.ต.ท. สวาท เดชพระคุณ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ร.ต.ท. สามารถ ทันใจ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ร.ต.ท. ส ารวย ศรีวชิัย ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. สินธท์น แช่มรัมย์ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ร.ต.ท. สุนทร ใจอาวธุ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ร.ต.ท. สุรกจิ วงศ์ใหญ่ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ร.ต.ท. อดิศร สอนเงิน ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ร.ต.ท. อนันต์ สายทอง ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ร.ต.ท. อนันต์ แกว้คงที่ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ร.ต.ท. อนุชา อนิค าปัน ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ร.ต.ท. อนุชาติ วงศ์ปัญญา ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ร.ต.ท. อนิตา สนัน่กอ้ง ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ร.ต.ต. กอ้งเกยีรติ ผิวผ่อง ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ร.ต.ต. ก าจร บุญต่าย ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ร.ต.ต. เกรียงไกร ลือชัย ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ร.ต.ต. จรัญ ก าจดั ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ร.ต.ต. จรีฉตัร สัจจญาติ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ร.ต.ต. ชวน บุษเนียร ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ร.ต.ต. ชวนรัก ไชยสพ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ร.ต.ต. ธงชัย สาระโน ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ร.ต.ต. บ ารุง ศรีค า ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ร.ต.ต. บุญจนัทร์ มาค าถา ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ร.ต.ต. บุญเรือง วญิญา ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ร.ต.ต. บุญส่ง มาแกว้ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ร.ต.ต. ประเสริฐ เมืองสุวรรณ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ร.ต.ต. ปรีชา ใจสุภาพ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ร.ต.ต. พยงุ ปัญญาธร ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ร.ต.ต. มลฑล สมแดง ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ร.ต.ต. วเิชียร สันตุ้ยลือ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ร.ต.ต. เวยีงชัย มีดี ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ร.ต.ต. ศักด์ิ ปัญญา ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ร.ต.ต. ศุภชัย ราชเมืองแกว้ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ร.ต.ต. สุรัตน์ ค าต้ือ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ร.ต.ต. อนันต์ วงค์ไชย ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ร.ต.ต. อนุดิษฐ์ ผัดผ่อง ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ร.ต.ต. อนุภาพ ปรารมณ์ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ด.ต. กมล ร้องหาญแกว้ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ด.ต. เกยีรติศักด์ิ โสภา ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ด.ต. โกศล รุจวิรกลุ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ด.ต. เขมรัฐ โลมะวสัิย ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ด.ต. ครรชิต ถาบุตร ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ด.ต. จกักรด ไชยมงคล ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ด.ต. จกัรกฤช ทองเอก ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. เฉลิมชัย ธรรมสอน ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ด.ต. ชาญชัยณรงค์ ผัดดวงธรรม ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ด.ต. ไชยา เมืองชื่น ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ด.ต. ณรงค์เดช ค ามูลเอย้ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ด.ต. ณรัฐ กติติธรรม ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ด.ต. ณัฐพล ยาดี ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ด.ต. ดุสิต เขยีวใส ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ด.ต. ทนงศักด์ิ วฒิุนนท์ชัย ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ด.ต. ทองอนิทร์ วงศ์ใหญ่ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ด.ต. ทักษิณ นิเท ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ด.ต. ทาวรีวธุ ศรีหาบุต ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ด.ต. นคร ปินใจ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ด.ต. นพดล วงศ์ปินตา ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ด.ต. บรรจง วงค์ไชย ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ด.ต. บุญธรรม แสนขวา้ง ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ด.ต. บุญยิ่ง เขื่อนค า ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ด.ต. ประเชิญ ภาคภมูิ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ด.ต. ประเทือง เมธาวงศ์ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ด.ต. ประสิทธิ์ ชัยชมภู ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ด.ต. ประเสริฐ คีลาวงษ์ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ด.ต. ปรัชญา สมบัติ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ด.ต. ปรีชา แสนอดุม ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ด.ต. ปัณณ์ณณณณ หมืน่แกว้ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ด.ต. พงษ์พนัธุ์ อนิต๊ะชัย ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ด.ต. พรสันต์ สุยะตา ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ด.ต. พรอทุัย ศักดาค า ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ด.ต. พลาย วรจกัร ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ด.ต. พชิยพล จนัทร์ต๊ะ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ด.ต. พชิัย กองมงคล ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ด.ต. พเิชิด ใจยะสุ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ด.ต. ฟา้ประสิทธิ์ จติจ าลอง ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ด.ต. ภมีพศ เนมหาวรรณ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ด.ต. ภริูพฒัน์ คชรักษ์ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ด.ต. โยธนิ แกว้จนัทรา ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ด.ต. รณวฒิุ รอดสุวรรณ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ด.ต. ราชัน ตุ่นแกว้ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ด.ต. เรืองพฒัน์ ภารสมบูรณ์ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ด.ต. วรเชษฐ์ ทุง่สิบสาม ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ด.ต. วรวฒิุ อิ่นค า ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ด.ต. วจิติร ปินใจ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. วชิัย แทนสา ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ด.ต. วเิชียร จนัต๊ะตาด ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ด.ต. วญิญู วงศ์ใหญ่ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ด.ต. วเิดช หอวมิาลย์ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ด.ต. วทิยา กล้าหาญ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ด.ต. วมิาน ถาวร ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ด.ต. วรีะพงษ์ ศรีธเิมืองใจ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ด.ต. ศราวฒิุ ธรรมยอย ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ด.ต. ศราวธุ ค าวงั ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ด.ต. ศศกร ค้ิวดวงตา ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ด.ต. ศักดา กนัยะมูล ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ด.ต. ศาศวตั เหล่ียมศรี ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ด.ต. เศกด์ิสรรณ์ แสนกา ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ด.ต. เศรษฐบูรณ์ ธรรมชัย ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ด.ต. สงกรานต์ ณ น่าน ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ด.ต. สงกรานต์ บุญเรียม ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ด.ต. สถานพ ถิ่นศรี ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ด.ต. สนธยา มะโนแสน ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ด.ต. สมจติ วงศ์อนิตา ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ด.ต. สมบูรณ์ มาระเสน ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ด.ต. สมบูรณ์ เชียงพรม ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ด.ต. สมฤกษ์ ใจหนัก ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ด.ต. สมศักด์ิ ค าหล้าทราย ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ด.ต. สมาน สินสวา่ง ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ด.ต. สมาน มีมานะ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ด.ต. สมาน สินสวา่ง ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ด.ต. สังวาล แกว้ค ามูล ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ด.ต. สันติสุข สุริยะไชย ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ด.ต. สายชล เชื้อเจด็ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ด.ต. สุกจิ กนัทะมัง ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ด.ต. สุชาติ นันตา ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ด.ต. สุชาติ อุ่นอนิต๊ะ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ด.ต. สุบัณฑิต ทองสวาท ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ด.ต. สุพฒัน์ เมืองอนิทร์ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ด.ต. สุเมธ โปธา ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ด.ต. สุรชัย ขนัอาสา ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ด.ต. สุรศักด์ิ รักพว่ง ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ด.ต. สุริยา ซาวค าเขต ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ด.ต. สุวทิย์ ใจเหนิ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ด.ต. เสกสรรณ จนัทะเวยีง ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. โสฬส สาธรรม์กลุ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ด.ต. อคินเชษฐ์ วรัตถธ์วชัรดล ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ด.ต. อฐิเดช วงัแกว้ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ด.ต. อดิศร ยอดแกว้ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ด.ต. อดุลย์ อนิต๊ะนนท์ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ด.ต. อดุลย์ สันธิ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ด.ต. อนันต์ ศักด์ิดา ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ด.ต. อ านวย เรืองจติ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ด.ต. อ าพนู เทพนันท์ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ด.ต. อดุม ใจลังกา ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ด.ต.หญิง ชัชฎาพร สุขเกษม ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ด.ต.หญิง พมิพช์นก โชติ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
จ.ส.ต. จริายทุธ ทรายหมอ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
จ.ส.ต. ชีพ ชัยนาท ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
จ.ส.ต. ธติิพงษ์ ไชยลังกา ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
จ.ส.ต. ประพนัธ์ วฒิุ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
จ.ส.ต. ยศพรชัยห์ ไชยสมพาน ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
จ.ส.ต. ราชัน วนิัน ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
จ.ส.ต. วโิรจน์ คิดอา่น ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
จ.ส.ต. ศราวฒิุ กอ้นทองสิงห์ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ส.ต.อ. กนัติพจน์ กองแกว้ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ส.ต.อ. เกรียงไกร สนขาวไพร ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ส.ต.อ. ชนาดล เขื่อนเพชร ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ส.ต.อ. นครินทร์ อยู่ดี ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ส.ต.อ. ฤทธชิัย พงศ์ลังกา ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ส.ต.อ. สิทธเิดช มูลแปง ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ส.ต.อ. อารินทร์ ค าปัน ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ส.ต.ต. กฤษนุพงษ์ หวานเสียง ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ส.ต.ต. กติติราช ชุมภชูนะภยั ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ส.ต.ต. ชญาศักด์ิ ทิพยรั์ตน์ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ส.ต.ต. ดนุนันด์ ริกนั ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ส.ต.ต. ธรรมนูญ ภกัดีสาร ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ส.ต.ต. น าทรัพย์ สุวรรณ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ส.ต.ต. ภาคิน อวดผล ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ส.ต.ต. ภาณุวฒัน์ จารุมณี ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ส.ต.ต. เมธาวี ศรีโปฎก ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ส.ต.ต. สุทธเิกยีรติ พนมไพรสกลุ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
ส.ต.ต. อนุพงษ์ อมัพวา ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จนั
พ.ต.อ. เถกงิ ทองอนิทร์ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่เจดีย์
พ.ต.ท. กติติวฒัน์ จนัตา ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่เจดีย์



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. จรีณัทย์ วฒันาวสุพนัธุ์ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่เจดีย์
พ.ต.ท. ถนัด ชุ่มมะโน ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่เจดีย์
พ.ต.ท. ธรรมศักด์ิ ก าเนิด ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่เจดีย์
พ.ต.ท. อทุิศ วอ่งไว ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่เจดีย์
พ.ต.ต. จติติบัณฑ์ เทือกมนต์ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่เจดีย์
ร.ต.อ. มงคล ยานะเรือง ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่เจดีย์
ร.ต.อ. วศิิษฐ์ ตามจติต์ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่เจดีย์
ร.ต.ท. ชูชาติ ค าชมภู ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่เจดีย์
ร.ต.ท. ธรีะ เคร่ืองสกลุ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่เจดีย์
ร.ต.ท. บุญชู กจิรักษ์ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่เจดีย์
ร.ต.ท. ประสิทธิ์ ทะนาวา ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่เจดีย์
ร.ต.ท. ประเสริฐ ดวงเทียน ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่เจดีย์
ร.ต.ท. ภมูินทร์ มาไกล ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่เจดีย์
ร.ต.ท. ยงยทุธ ศรีเทพธ ารงค์ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่เจดีย์
ร.ต.ท. เล็ก ทุเรียน ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่เจดีย์
ร.ต.ท. วชิรวทิย์ กติติเศรษฐการ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่เจดีย์
ร.ต.ท. สมจติร ชุมภศูรี ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่เจดีย์
ร.ต.ท. สมพจน์ จนัทร์พลิา ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่เจดีย์
ร.ต.ท. สมมิตร วงศ์ประสิทธิ์ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่เจดีย์
ร.ต.ท. สวสัด์ิ ใจกล้า ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่เจดีย์
ร.ต.ท.หญิง ดวงเดือน ชัยญาณะ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่เจดีย์
ร.ต.ต. บุญถา ชะเอ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่เจดีย์
ร.ต.ต. ประดับ ค าปา ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่เจดีย์
ร.ต.ต. วเิชียร กนัธยิะ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่เจดีย์
ร.ต.ต. เสนีย์ อดุใจ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่เจดีย์
ด.ต. กติิศักด์ิ ลือโขง ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่เจดีย์
ด.ต. จ าลอง ค าริน ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่เจดีย์
ด.ต. เด่น เพือ่นฝูง ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่เจดีย์
ด.ต. ธงชัย ทองเกตุ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่เจดีย์
ด.ต. นิยม เชยบาน ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่เจดีย์
ด.ต. ประดิษฐ์ วรรณค า ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่เจดีย์
ด.ต. พเิชษฐ์ การเร็ว ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่เจดีย์
ด.ต. พเิชษฐ ภริมสา ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่เจดีย์
ด.ต. ยทุธภมูิ แจม่น้อย ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่เจดีย์
ด.ต. สมนิตย์ นัยนา ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่เจดีย์
ด.ต. สมศักด์ิ แสนเมธา ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่เจดีย์
จ.ส.ต. นพพร ปวนค า ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่เจดีย์
ส.ต.ต. ฐิติพงศ์ เผ่าต๊ะใจ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่เจดีย์
ส.ต.ต. วรุฒ อทุธวงั ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่เจดีย์
ส.ต.ต. เษกทเวศน์ คนอยู่ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่เจดีย์



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.ต. อคัรเดช สมค า ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่เจดีย์
ร.ต.ท. วทิยา จนัทร์ชัยศรี ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่เจดีย์
พ.ต.อ. อคัรภมูิ ชนะใหญ่ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ฟา้หลวง
พ.ต.ท. ประทีป เสียงดัง ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ฟา้หลวง
พ.ต.ท. พงศกร ฟวูงศ์สิทธิ์ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ฟา้หลวง
พ.ต.ท. ไพโรจน์ จนัทาพนู ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ฟา้หลวง
พ.ต.ท. สมชาย ธติิพลวภิาส ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ฟา้หลวง
พ.ต.ต. นิธศิ นันตาลิต ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ฟา้หลวง
ร.ต.ท. กมล ไชยวนิิจ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ฟา้หลวง
ร.ต.ท. ขจร อนิทร์ชน ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ฟา้หลวง
ร.ต.ท. เฉลิมพล สุวรรณไตรย์ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ฟา้หลวง
ร.ต.ท. ชิติพทัธ์ วฒิุพฒิุ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ฟา้หลวง
ร.ต.ท. ธวชั ธสิงค์ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ฟา้หลวง
ร.ต.ท. บุญชุม ณาภมูิ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ฟา้หลวง
ร.ต.ท. พงษ์ศักด์ิ ค าลือ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ฟา้หลวง
ร.ต.ท. ยทุธพงศ์ ราชเนตร ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ฟา้หลวง
ร.ต.ท. สวสัด์ิ ค าป้อ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ฟา้หลวง
ร.ต.ท. สัญญา นาจะรวย ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ฟา้หลวง
ร.ต.ท. สุรพงศ์ วรรณขนั ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ฟา้หลวง
ร.ต.ท. อนุพงษ์ พทุธวงค์ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ฟา้หลวง
ร.ต.ท. เอกชัย ชัยวงค์ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ฟา้หลวง
ร.ต.ต. กลุภสั มัน่เกศวทิย์ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ฟา้หลวง
ร.ต.ต. ทวี ชาวค าเขต ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ฟา้หลวง
ร.ต.ต. พงศ์ภรีะ จนัทร์โพธิ์ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ฟา้หลวง
ร.ต.ต. ศุภชัย อปูแกว้ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ฟา้หลวง
ร.ต.ต. ไสว สุธรรมแปง ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ฟา้หลวง
ร.ต.ต. อนุรักษ์ เพยีรงาม ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ฟา้หลวง
ด.ต. ธนกฤต จนัต๊ะสุข ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ฟา้หลวง
ด.ต. บรรจง พรมมา ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ฟา้หลวง
ด.ต. บรรจบ อาจสมบูรณ์ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ฟา้หลวง
ด.ต. บัณฑิต ทิศธรรม ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ฟา้หลวง
ด.ต. ปรัชญา เบิกบาน ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ฟา้หลวง
ด.ต. สงัด อนิต๊ะ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ฟา้หลวง
ด.ต. สมคิด นามวงค์ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ฟา้หลวง
ด.ต. สมพล โนนเค้า ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ฟา้หลวง
ด.ต. สุชาติ นวนด้วง ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ฟา้หลวง
ด.ต. เสนีย์ เคลือบหรัิญ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ฟา้หลวง
ด.ต. อาทิตย ์ เทียมจตุัรัส ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ฟา้หลวง
ด.ต. เอกชัย กนัทะหมืน่ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ฟา้หลวง
ด.ต. เอกภพ ค าปัน๋ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ฟา้หลวง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง จ.ส.ต. ธนัยกร ฉนัตา ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ฟา้หลวง
ส.ต.อ. ปริญญา ท าของดี ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ฟา้หลวง
ส.ต.อ. วทิูรย์ จ าแน่ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ฟา้หลวง
ส.ต.อ.หญิง อรทิพย์ ตาเหยีง ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ฟา้หลวง
ส.ต.ต. กรวทิ ไขแ่กว้ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ฟา้หลวง
ส.ต.ต. กฤต ซาวค า ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ฟา้หลวง
ส.ต.ต. กณัตภณ ตันติทววีฒันา ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ฟา้หลวง
ส.ต.ต. เกดิสิน ดอนตุ้มไพร ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ฟา้หลวง
ส.ต.ต. จติรกร บุญเรือง ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ฟา้หลวง
ส.ต.ต. เจษฎา ค าภยูศ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ฟา้หลวง
ส.ต.ต. โชติกลุ สร้อยเกยีว ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ฟา้หลวง
ส.ต.ต. ณัฐกลุ อนิปัน๋ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ฟา้หลวง
ส.ต.ต. ณัฐพงษ์ ตุ่นแกว้ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ฟา้หลวง
ส.ต.ต. เดชา ขนัอดุทา ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ฟา้หลวง
ส.ต.ต. ทิชากร เมืองทอง ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ฟา้หลวง
ส.ต.ต. ธนบดี มณีรัตน์ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ฟา้หลวง
ส.ต.ต. ธนากร เตียนต๊ะนันท์ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ฟา้หลวง
ส.ต.ต. พงศกร เหลืองอรุา ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ฟา้หลวง
ส.ต.ต. พรศักด์ิ เสาริน ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ฟา้หลวง
ส.ต.ต. พทิักษ์ อโนพทุธิ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ฟา้หลวง
ส.ต.ต. วสิิฐ วชิัย ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ฟา้หลวง
ส.ต.ต. สุริยะ อยู่พุม่ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ฟา้หลวง
ส.ต.ต. อคันีรุทร์ จนัทสร ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ฟา้หลวง
ส.ต.ต. อคัรินทร์ นิกรพนัธ์ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ฟา้หลวง
พ.ต.อ. ชัยยทุธ ฉมิพลี ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ยาว
พ.ต.อ. สุคนธ์ ศรีอรุณ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ยาว
พ.ต.ท. วศิน สืบสมบัติ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ยาว
พ.ต.ท. วชิิต ถริขจรวงศ์ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ยาว
พ.ต.ท. สมพร เชยบาล ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ยาว
พ.ต.ท. สุบิน นารักษ์ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ยาว
พ.ต.ท. สุรพล เพชรพสิิฐ์พงษ์ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ยาว
พ.ต.ท. เสน่ห์ แสงเพชร์ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ยาว
พ.ต.ต. ชยตุ ครองงามภญิโญ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ยาว
ร.ต.อ. พนัธุ์ศักด์ิ ขม่อาวธุ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ยาว
ร.ต.ท. เกรียงศักด์ิ ถนอมจนิดา ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ยาว
ร.ต.ท. จ านง จนัทะรส ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ยาว
ร.ต.ท. ชาตรี สีใส ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ยาว
ร.ต.ท. ชุมพล อนิเถลิงศักด์ิ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ยาว
ร.ต.ท. ณพ วงค์ชัย ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ยาว
ร.ต.ท. บุญลือ เรือนค า ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ยาว



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. มนัส รัตนวริิยาภรณ์ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ยาว
ร.ต.ท. วรวฒัน์ อภญิญาวศิาล ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ยาว
ร.ต.ท. วฒันะ รินพล ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ยาว
ร.ต.ท. วเิชิด กติิมา ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ยาว
ร.ต.ท. สมบูรณ์ สีอนิทร์ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ยาว
ร.ต.ท. ส าราญ กนัธยิะ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ยาว
ร.ต.ท. สุชิน เจยีมเผ่าพนัธ์ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ยาว
ร.ต.ท. สุพจน์ ศรีบุญ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ยาว
ร.ต.ต. มานิตย์ ชอบจติต์ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ยาว
ร.ต.ต. ศักธนา หอมนาน ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ยาว
ร.ต.ต. ศุภชัย นางแล ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ยาว
ด.ต. กรปพฒัน์ พรมมา ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ยาว
ด.ต. ชัชวาล สุนทรสวสัด์ิ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ยาว
ด.ต. ชัยยา จ าปา ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ยาว
ด.ต. ชูชาติ สุพรม ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ยาว
ด.ต. ธงพพิฒัน์ บุตรดี ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ยาว
ด.ต. ธนาชัย ค าแกว้ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ยาว
ด.ต. ภานุมาส วงษา ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ยาว
ด.ต. วชัรนิกรณ์ จาไผ่ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ยาว
ด.ต. สมบูรณ์ กนัทะเขยีว ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ยาว
ด.ต.หญิง จรีนุช กนัทะเขยีว ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ยาว
พ.ต.ท. หญิงศรีรุ้ง สุขสวสัด์ิ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ยาว
พ.ต.อ. ด ารง ใบพลูทอง ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ลาว
พ.ต.ท. โกศล วงศ์สถาน ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ลาว
พ.ต.ท. เปีย่มโชค สายถิ่น ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ลาว
พ.ต.ท. มานิตย์ ขนัทะยศ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ลาว
พ.ต.ท. สุนทร เชยบาน ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ลาว
พ.ต.ท. สุบิน นันต๊ะรัตน์ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ลาว
พ.ต.ท. สูเมธ กอ้นค า ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ลาว
พ.ต.ท.หญิง จนัทร์เพญ็ สมบัติพรพริิยา ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ลาว
ร.ต.อ. ฐปนนท์ โป่งเส็ง ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ลาว
ร.ต.อ. เดชาวตั ภทัรจติรานนท์ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ลาว
ร.ต.อ. วทิวสั วงษา ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ลาว
ร.ต.อ. อรรถพร บุรีค า ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ลาว
ร.ต.อ.หญิง มลธริา วงค์กาวนิ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ลาว
ร.ต.ท. กฤษฎาพล ไชยแกว้ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ลาว
ร.ต.ท. เจษฎาพงษ์ บุญวงศ์ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ลาว
ร.ต.ท. ทวศัีกด์ิ ประวงั ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ลาว
ร.ต.ท. ประดิษฐ์ สมตัว ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ลาว
ร.ต.ท. พทิักษ์ บัวเคน ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ลาว



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. รณกร จนิโน ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ลาว
ร.ต.ท. วมิล กนัดอก ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ลาว
ร.ต.ท. ศราวธุ ไชยาโส ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ลาว
ร.ต.ท. สมนึก พากเพยีร ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ลาว
ร.ต.ท. สมเพชร เรือนศรี ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ลาว
ร.ต.ท. สุพจน์ ศรีบุญ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ลาว
ร.ต.ท. สุรนาท ชลอยเมฆ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ลาว
ร.ต.ท. สุววิฒัน์ สัญญา ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ลาว
ร.ต.ท. อรรณพ นันไชย ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ลาว
ร.ต.ท. อทิธพิทัธ์ ศรีวชิัย ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ลาว
ร.ต.ต. นภดล วริิยะ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ลาว
ร.ต.ต. ประจวบ ยานะนวล ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ลาว
ร.ต.ต. ปรีชา บัวอนิทร์ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ลาว
ร.ต.ต. ศิริ ต๊ะวโิล ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ลาว
ร.ต.ต. สมชาติ ดีวรัตน์ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ลาว
ร.ต.ต. สมพสิ ราชคม ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ลาว
ร.ต.ต. สายณัห์ แขง่ขนั ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ลาว
ร.ต.ต. ส าราญ อนิเทพ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ลาว
ร.ต.ต. อนันต์ ประชากลาง ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ลาว
ด.ต. กฤตกร ต๊ะน้อย ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ลาว
ด.ต. คมกริช พรมปัญญา ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ลาว
ด.ต. จ านง ปาหงษ์ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ลาว
ด.ต. จ ารัส ขติัวงศ์ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ลาว
ด.ต. จ ารัส สมณีย์ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ลาว
ด.ต. เจริญ วรรณะ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ลาว
ด.ต. ฉตัรมงคล โชติเวชารักษ์ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ลาว
ด.ต. ชัยชาญ จนัเสนา ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ลาว
ด.ต. ชุมพล ปิตากรุณา ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ลาว
ด.ต. ไชยา ค าเมือง ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ลาว
ด.ต. ฑูรย์ โชติจริกลุ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ลาว
ด.ต. ณรงค์ศักด์ิ เชื้อเมืองพาน ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ลาว
ด.ต. ด ารงฤทธิ์ มาลารัตน์ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ลาว
ด.ต. ถาวร นาเลา ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ลาว
ด.ต. ทวี สวา่งทิตย์ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ลาว
ด.ต. ทัชกร กติิยศ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ลาว
ด.ต. เทอดศักด์ิ ตุลา ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ลาว
ด.ต. ธรีะชัย แสนค า ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ลาว
ด.ต. บุญเทียน สันธิ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ลาว
ด.ต. บุญเรือง จนัทร์ลือ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ลาว
ด.ต. ประดิษฐ์ เชื้อเมืองพาน ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ลาว



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ประพนัธ์ อปุระ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ลาว
ด.ต. ประวทิย์ ถนัดกจิ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ลาว
ด.ต. ประเสริฐ ศรีสองสม ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ลาว
ด.ต. ประเสริฐ เมืองสิงห์ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ลาว
ด.ต. พรศักด์ิ บัง้เงิน ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ลาว
ด.ต. ไพโรจน์ ไชยยะโรจน์ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ลาว
ด.ต. ภราดร ปกป้อง ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ลาว
ด.ต. มงคล มาตระกลู ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ลาว
ด.ต. โยธนิ แกว้ค าอา้ย ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ลาว
ด.ต. ลัทธพงษ์ ไหวพนิิจ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ลาว
ด.ต. วนิัย ใจค า ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ลาว
ด.ต. ศตวรรษ ปงปัญญายนื ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ลาว
ด.ต. เศกสรรค์ อปุนันชัย ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ลาว
ด.ต. เศวต อารินทร์ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ลาว
ด.ต. สมจติร พรมศรี ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ลาว
ด.ต. สมชาย หตัถกอง ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ลาว
ด.ต. สิงหค์าร พมิสาร ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ลาว
ด.ต. สุทธรัิกษ์ กติิยศ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ลาว
ด.ต. สุเมฆ พรหมศรี ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ลาว
ด.ต. สุรทิน โชติ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ลาว
ด.ต. สุรศักด์ิ ภญิโญ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ลาว
ด.ต. หรัิณย์ วงศ์ไชย ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ลาว
ด.ต. อภชิัย สมดี ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ลาว
ด.ต. อฐัฐานุกลุ ศรีโวย ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ลาว
ด.ต. อาคม บัวเพชร ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ลาว
ด.ต. เอกณริณทร์ ราชคม ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ลาว
ด.ต.หญิง เนตรนภา เรือนศรี ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ลาว
ด.ต.หญิง บัวขาว มโนวรรณา ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ลาว
ด.ต.หญิง เมทารี สวา่งเต็ม ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ลาว
ส.ต.อ. ทศพร สุภาค า ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ลาว
ส.ต.อ. ศุภกฤต กจิพทิักษ์ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ลาว
ส.ต.อ.หญิง จนิตนา บรรจง ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ลาว
ส.ต.อ.หญิง ศิริยาภรณ์ ค าโมนะ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ลาว
พ.ต.ท. จกัรี วงค์ค า ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สรวย
พ.ต.ท. ชูศักด์ิ ดีแกว้ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สรวย
พ.ต.ท. บุญฤทธิ์ ค าบุญเรือง ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สรวย
พ.ต.ท. ภริมย์ สุทา ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สรวย
พ.ต.ท. สมโภช นาวา ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สรวย
พ.ต.ท. อมรเทพ ถิ่นทิพย์ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สรวย
พ.ต.ต. ยศพนธ์ รักษาชาติ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สรวย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.อ. กฤตนัน เวยีงค า ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สรวย
ร.ต.ท. เกษม สิทธสิม ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สรวย
ร.ต.ท. คมกฤษ ค าสุข ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สรวย
ร.ต.ท. ชัชชัย อนิต๊ะฝ้ัน ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สรวย
ร.ต.ท. เทีย่ง กอบค า ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สรวย
ร.ต.ท. เนตร ดอนจกัร์ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สรวย
ร.ต.ท. ประภพ หม้อศรีชัย ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สรวย
ร.ต.ท. ประสิทธิ์ ชัยวงค์ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สรวย
ร.ต.ท. ประสิทธิ์ ล่ างาม ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สรวย
ร.ต.ท. ผ่าน เชาวว์โิรจน์ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สรวย
ร.ต.ท. พชัรวฒัน์ ทววีฒิุรัชต์ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สรวย
ร.ต.ท. ไพโรจน์ สิงหแ์กว้ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สรวย
ร.ต.ท. วชิัย สิทธสิม ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สรวย
ร.ต.ท. สิรวชิญ์ ญาติกา ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สรวย
ร.ต.ท. หมวกแกว้ มณีรัตน์ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สรวย
ร.ต.ท. อดิชัย ล้ีแสน ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สรวย
ร.ต.ท. อนุรักษ์ มณีแกว้ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สรวย
ร.ต.ท. อ านาจ มหาขนัตี ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สรวย
ร.ต.ท. อทิธพิทัธ์ สถาน ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สรวย
ร.ต.ท. อเุทน รู้คิด ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สรวย
ร.ต.ต. จรัส เงินค า ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สรวย
ร.ต.ต. เฉลิมพล กางสี ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สรวย
ร.ต.ต. ชัยพฒันานันท์ อปุค า ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สรวย
ร.ต.ต. ณรงค์ ฝอยทอง ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สรวย
ร.ต.ต. ทัศน์ จนัทร์เต็ม ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สรวย
ร.ต.ต. พทิักษ์ สุรินทร์ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สรวย
ร.ต.ต. วทิูร บุญยวง ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สรวย
ร.ต.ต. วรียทุธ ไฝเครือ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สรวย
ร.ต.ต. สมพงษ์ กา้งออนตา ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สรวย
ด.ต. กติิภมูิ เรือนแกว้ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สรวย
ด.ต. เกยีรติพงษ์ เตชะโส ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สรวย
ด.ต. คมกริช กวดนอก ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สรวย
ด.ต. ครรชิต กนัทา ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สรวย
ด.ต. จ านง ค าอา้ย ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สรวย
ด.ต. จ ารัส เงินงาม ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สรวย
ด.ต. จลุนาถ สุริยะไชย ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สรวย
ด.ต. ณัฏฐกติต์ หมืน่อาษา ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สรวย
ด.ต. ณัฐวฒิุ เทพขนัธ์ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สรวย
ด.ต. ณัฐวฒิุ สุขไชยวรรณ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สรวย
ด.ต. ทรงชัย สีน้ าเงิน ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สรวย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ธวชัชัย สอนดา ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สรวย
ด.ต. ธชัพล โยยานะ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สรวย
ด.ต. นพดล ดอนศรี ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สรวย
ด.ต. นิคม ภอูาวธุ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สรวย
ด.ต. บุญธรรม ทาทอง ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สรวย
ด.ต. ประจวบ วงค์แกว้มูล ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สรวย
ด.ต. ประทิน ยาวริาช ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สรวย
ด.ต. ประพร วรรณสม ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สรวย
ด.ต. ประยทุธ ร่วมชัยภมูิ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สรวย
ด.ต. ประเสียน ใจฟู ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สรวย
ด.ต. พรสุริยา พรราศรีวฒันา ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สรวย
ด.ต. พเิชษฐ์ พรมค า ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สรวย
ด.ต. ไพทูรย์ สารสุรินทร์ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สรวย
ด.ต. มงคล ศรีสุราช ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สรวย
ด.ต. มงคลเทพ อปุนันชัย ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สรวย
ด.ต. มนตรี สุขส าราญ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สรวย
ด.ต. ยทุธศักด์ิ ศิลาสุงเนิน ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สรวย
ด.ต. รุณ นองนนท์ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สรวย
ด.ต. วรีศักด์ิ ทารักษ์ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สรวย
ด.ต. ศรัณยู ทาวงค์ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สรวย
ด.ต. ศรีทุน แปงการิยา ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สรวย
ด.ต. สมชาย นันตา ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สรวย
ด.ต. สมบัติ บุญประเสริฐ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สรวย
ด.ต. สมบูรณ์ บุรีแกว้ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สรวย
ด.ต. สมยศ แดงขา ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สรวย
ด.ต. สิงคาร สมบัติใหม่ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สรวย
ด.ต. สิริวฒัน์ เยน็ใจ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สรวย
ด.ต. สุภสัสรพงษ์ บุตรศรีชา ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สรวย
ด.ต. สุรศักด์ิ ใยสุข ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สรวย
ด.ต. อดุลย์ จกัร์ทิพย์ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สรวย
ด.ต. อดุลย์ ณรเกตุ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สรวย
ด.ต. อนุพงษ์ เทพวงค์ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สรวย
ด.ต. อคัเดช มาลารัตน์ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สรวย
ด.ต. เอกชัย ค าหน่วย ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สรวย
จ.ส.ต. ทรัพยสิ์น อนิทวี ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สรวย
จ.ส.ต. เสน่ห์ ศรีจนัทร์ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สรวย
ส.ต.อ. ชยตุ ประสงค์การ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สรวย
ส.ต.อ. ชัยภทัร มูลเมือง ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สรวย
ส.ต.ต. ณัฐวฒิุ สุนทรนาค ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สรวย
ส.ต.ต. เดชากร เชื้อหมอ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สรวย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.ต. ธ ารง ขยนั ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สรวย
ส.ต.ต. พงษ์เดช อนิทิยศ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สรวย
ส.ต.ต. สุชาติ สารน้อย ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สรวย
พ.ต.อ. ทรงกริช ออนตะไคร้ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
พ.ต.อ. พเิชษฐ์ ฟองฟู ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
พ.ต.อ. ส าเภา สุทธพนัธ์ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
พ.ต.ท. ชาญณรงค์ รัชตประทาน ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
พ.ต.ท. เทคนิค จนัสี ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
พ.ต.ท. ประเสริฐ รู้ท านอง ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
พ.ต.ท. วชิัย ไชยอิ่นค า ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
พ.ต.ท. อธปิ ค าเงิน ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
พ.ต.ท. เอกชัย เพยีงใจวงค์ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
พ.ต.ต. กมัปนาท สิทธแิกว้ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
พ.ต.ต. จริโชติ กนัทะเนตร ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
พ.ต.ต. ชนาวญิ สินธยุะ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
พ.ต.ต. ชยตุ ครองงามภญิโญ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
พ.ต.ต. ฐากรู มหามิตร ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
พ.ต.ต. วรีะพล ส าราญใจ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ร.ต.อ. จกัรพงษ์ ศรีวาณิชยก์ลุ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ร.ต.อ. เด่นชัย ศรีสุข ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ร.ต.อ. พนิิจ จนัขนั ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ร.ต.อ. ฤทธเิดช ทรัพยป์ัน้ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ร.ต.อ. วงศกร ธนานนทพนัธุ์ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ร.ต.อ. วนัส วงศ์วชิัย ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ร.ต.ท. กฤตกรณ์ กนัจนิะ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ร.ต.ท. กฤษณ์ ปิยธรรมาชัย ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ร.ต.ท. เกรียงศักด์ิ ค าใจดี ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ร.ต.ท. ค ารณ ค าต้ือ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ร.ต.ท. จารุกติต์ิ เวยีงโอสถ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ร.ต.ท. เจษฏา ปิงวงศ์ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ร.ต.ท. ทรงพล ค าหอม ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ร.ต.ท. ทวี ไชยเทพ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ร.ต.ท. ทอม สุรินเปา ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ร.ต.ท. ทินกร เงินคง ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ร.ต.ท. น าพล บัวไชยา ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ร.ต.ท. บรรลือ ค าลือ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ร.ต.ท. ประทิศ สุขกาย ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ร.ต.ท. ประยรู สันยาย ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ร.ต.ท. ปรีชา กา๋ค า ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ร.ต.ท. ภทัรชัย ใจปินตา ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ภริูวจัน์ จารุพนัธ์ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ร.ต.ท. มนตรี อโนราช ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ร.ต.ท. วรงค์ ต๊ิบพรม ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ร.ต.ท. วรวทิย์ ค าเครือ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ร.ต.ท. วชิาญ ไชยวงค์ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ร.ต.ท. วทิยา บุญยงค์ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ร.ต.ท. ศุภสิน วงค์เป็ง ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ร.ต.ท. สนิท กาวี ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ร.ต.ท. สมฤทธิ์ พฒันปฏธิาน ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ร.ต.ท. สฤษด์ิ รีรักษ์ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ร.ต.ท. ส าราญ ไชยลังกา ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ร.ต.ท. สุรัจจ์ พว่งส าเภา ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ร.ต.ท. สุวรัิตน์ พอ้งพงษ์ศรี ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ร.ต.ท. อดุลย์ พทุธรักษา ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ร.ต.ท. อานันต์  ดวงมณีย์ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ร.ต.ท. อ านวย บริคุต ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ร.ต.ท. อ านวย มาละโรจน์ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ร.ต.ท. อดุม ยะถาค า ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ร.ต.ท. เอกนรินทร์ ใจการ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ร.ต.ต. จ าลอง คุณา ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ร.ต.ต. เจริญ กา้งออนตา ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ร.ต.ต. เจริญ จนัแปงเงิน ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ร.ต.ต. เจริญ พทุธาวงค์ษา ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ร.ต.ต. ชูเกยีรติ บุญโญ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ร.ต.ต. ชูศักด์ิ โสสนุย ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ร.ต.ต. ไชยศักด์ิ กล่ินแข ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ร.ต.ต. ทวพีร มานะตระกลูกจิ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ร.ต.ต. ธนพงษ์ สิทธมิงคล ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ร.ต.ต. นพ ไชยโย ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ร.ต.ต. บัญญัติ เตมีศักด์ิ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ร.ต.ต. ประพนัธ์ ศรีบวรชัย ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ร.ต.ต. มานพ วงศ์ผัด ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ร.ต.ต. รัชรุจ ไสวงาม ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ร.ต.ต. รุ่ง จนัทร์จติร ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ร.ต.ต. วสุ เหล่าพยอม ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ร.ต.ต. วชิัย จนัทวาลย์ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ร.ต.ต. ศุภศักด์ิ เงินปิง ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ร.ต.ต. สวา่ง นันทะศิริ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ร.ต.ต. อภชิัย ไชยะเทพ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ร.ต.ต. อ านาจ วงค์รักษ์ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. อทุัย วงศ์ใหญ่ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ด.ต. กษิดิศ จนัทร์เลน ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ด.ต. กนัดิศ จมุปู ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ด.ต. คมสัน กลูวงค์ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ด.ต. คิรินทร์ จนิดาจธิาวฒัน์ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ด.ต. จ าเริญ ศักด์ิแสน ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ด.ต. เฉลิม ค าเขนิ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ด.ต. เฉลิมพล กาลันสีมา ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ด.ต. ชัยพล แสงบุญ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ด.ต. ชาฤนน ศรีสุข ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ด.ต. ชุมพล โชติสาริกร ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ด.ต. ชุมพล โพนยะเขต ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ด.ต. โชตินรินทร์ จนัทร์ภริมย์ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ด.ต. ณพณัฐ พรมวงค์ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ด.ต. ณรงค์ สารเทพ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ด.ต. ณรงค์ฤทธิ์ สิทธยิศ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ด.ต. ณัฏฐกติต์ิ เตมีศักด์ิ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ด.ต. ณัฏฐชัย รักขนั ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ด.ต. ดนุนันท์ นันตา ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ด.ต. ดิเรก ค าดา ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ด.ต. เดชา จาอนิทร์ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ด.ต. ถนัด ตันแกว้ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ด.ต. ทองวไิล ประวะภตูา ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ด.ต. เทิดพงษ์ ดาวนันท์ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ด.ต. ธณพล นันตัง ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ด.ต. ธนยตุ คีรีแกว้ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ด.ต. ธชัพล อภกิลูวงค์ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ด.ต. ธรีวฒิุ วนัมหาใจ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ด.ต. ธรีะยทุธ ใจมูล ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ด.ต. นิรุจน์ ปัญญาเสน ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ด.ต. บัญชา บุญเรือง ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ด.ต. บุรินทร์ กนัหา ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ด.ต. ประชัญ กนัไชยา ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ด.ต. ประชิต ปันมิตร ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ด.ต. ประพฒัน์พงศ์ แสนโกศิก ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ด.ต. ประพนัธ์ พงศ์กาสอ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ด.ต. ประยงค์ ทองใจ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ด.ต. ประยรู กนัทะวงศ์ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ด.ต. ประสิทธิ์ อยู่มากญาติ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ด.ต. ประสิทธิ์ มัง่มูล ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ประเสริฐ มณี ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ด.ต. ปรีชา ค ากอ้น ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ด.ต. ผดุงศักด์ิ พนัสุภะ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ด.ต. เผด็จ ลาวชิัย ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ด.ต. พนัธริ์น ต๊ะสุ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ด.ต. พชิัย เมืองมา ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ด.ต. เพยีรทอง สายใจ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ด.ต. ภชุงค์ เรือนแกว้ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ด.ต. ภเูบศ ศิระศุภกร ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ด.ต. ภวูดล ศรีวชิัย ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ด.ต. มงคล ค าใจ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ด.ต. มงคล ฝึกฝน ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ด.ต. มณี เคนรัง ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ด.ต. ยอดชาย พวงคุ้มชู ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ด.ต. เรืองฤทธิ์ ธวุะค า ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ด.ต. วสันต์ กุ่มงาม ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ด.ต. วชัรชัย ปัญญาวงค์ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ด.ต. วชัรพงษ์ กนัหมุด ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ด.ต. วชิาญ สายเมืองแกว้ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ด.ต. วเิชียร รัตนจนัทร์ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ด.ต. วทิยา ค าปัญญา ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ด.ต. วโิรจน์ วงศ์ใหญ่ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ด.ต. วรีะชัย อศัวเิศษ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ด.ต. ศักด์ิชัย วาสน์เกื้อกลู ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ด.ต. ศักด์ิชัย อนิทประเสริฐ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ด.ต. สกลุ ขยนั ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ด.ต. สมคิด วงศ์จนิา ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ด.ต. สมคิด อุ่นปิง ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ด.ต. สมชาติ เวยีงโอสถ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ด.ต. สมชาย สุวรรณรัตน์ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ด.ต. สมบัติ เชื้ออบุล ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ด.ต. สมบูรณ์ กาศอดุม ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ด.ต. สมเพชร ใจเสาร์ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ด.ต. สมศักด์ิ รักษาดี ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ด.ต. สมศักด์ิสีละ สิงหสุ์วรรณ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ด.ต. สมาน ใจสบาย ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ด.ต. สยาม ฟองสมุทร ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ด.ต. สวติร ปินตา ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ด.ต. สัมพนัธ์ ปฎเิสน ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ด.ต. สาธติ จนัทาพนู ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สายชล ชายชน ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ด.ต. สิงหา ค าป้อ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ด.ต. สุจนิ มณีวงค์ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ด.ต. สุนทร ปัญญาวงค์ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ด.ต. สุภาพ แสนบุญเรือง ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ด.ต. สุรศักด์ิ จนัทร์อ านวยกจิ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ด.ต. สุริยน วงค์มูล ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ด.ต. สุวทิย์ บุญยงั ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ด.ต. เสกน สุผากอง ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ด.ต. เสรี ยอดวงศ์ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ด.ต. อดุลย์ ปงกนัค า ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ด.ต. อธวิฒัน์ นามจกัร ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ด.ต. อนิรุจน์ บุญเรือง ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ด.ต. อภสิิทธิ์ วงค์ตุ้ย ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ด.ต. อรุณ สุขขสีาร ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ด.ต. อาคม พยงุกจิ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ด.ต. อ านาจ กา๋ปัญญา ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ด.ต. โอภาส พรมเสน ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ด.ต.หญิง พรพศิ คชรักษ์ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
จ.ส.ต. กมล เทพชุมภู ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
จ.ส.ต. ครรชิต ศรีประเสริฐ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
จ.ส.ต. จรีศักด์ิ นามแสง ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
จ.ส.ต. ธนกฤต พงค์กู่ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
จ.ส.ต. ไพโรจน์ เนาวช์มภู ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
จ.ส.ต. อาคม ขอดค า ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ส.ต.อ. จกัรพล พรมทวพีร ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ส.ต.อ. จกัริน ธกิาร ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ส.ต.อ. ชูเกยีรติ ค ามูล ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ส.ต.อ. ธานี ค าภรีะนันท์ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ส.ต.อ. วษิณุกร ระวงัการ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ส.ต.อ. สุทัศน์ พร้อมสุข ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ส.ต.อ. สุริยง สุทธะป๊อก ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ส.ต.อ. อภชิัย อารีย์ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
ด.ต ประเทือง ต๊ิบพรมมา ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย
พ.ต.ท. เอกรัชต์ แปงสนิท ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ออ้
พ.ต.ต. สามารถ วงศ์ใหญ่ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ออ้
ร.ต.อ. ปวณี วรรณราช ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ออ้
ร.ต.ท. กอ้งสุริยา เสนนอก ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ออ้
ร.ต.ท. ณรงศักด์ิ ใจปินตา ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ออ้
ร.ต.ท. เดชา แสงสวา่ง ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ออ้



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ธมีากร ค าฮอม ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ออ้
ร.ต.ท. นนท์ แสงมะณี ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ออ้
ร.ต.ท. นิกร ราชคม ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ออ้
ร.ต.ท. พศัดี นันตาเครือ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ออ้
ร.ต.ท. เรืองเดช สุภาวรรณ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ออ้
ร.ต.ท. สวงิ พลทา ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ออ้
ร.ต.ท. อดิเรก ยาปัน ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ออ้
ร.ต.ท. อเนก ทรายทา ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ออ้
ร.ต.ท. อนิทร ศรีวนารักษ์ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ออ้
ร.ต.ท. อเุทน เตชะตา ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ออ้
ร.ต.ต. จรูญ นันตา ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ออ้
ร.ต.ต. พรีะพงษ์ ค าหม่อม ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ออ้
ด.ต. ทองศักด์ิ ใจยา ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ออ้
ด.ต. ทูน ค าปา ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ออ้
ด.ต. ประถมัภ์ ไชยบุญเรือง ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ออ้
ด.ต. พงษ์พนิิจ ค าฮอม ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ออ้
ด.ต. พรุิจน์ สบบง ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ออ้
ด.ต. รังสรรค์ ธนแสงประเสริฐ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ออ้
ด.ต. สมชาย สาวะดี ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ออ้
ด.ต. สืบสกลุ สุขรอด ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ออ้
ด.ต. สุทิน ใจมอย ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ออ้
ด.ต. อนุชิต กติติรัตน์ ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ออ้
ด.ต. อภชิาต ทาสม ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ออ้
ด.ต. องัคาร เตชะเอื้อย ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ออ้
จ.ส.ต. ธเนศพลร์ แกว้ดี ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ออ้
ส.ต.ต. กฤษณพล ไชยมงคล ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ออ้
ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ ทาศรี ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ออ้
พ.ต.ท. ชัยยง อนิเถงิ ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงแกน่
พ.ต.ท. ไชโย  สิงหก์าศ ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงแกน่
พ.ต.ท. บุญธรรม หาจตุัรัส ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงแกน่
พ.ต.ท. ไพบูลย์ หล่อขนุไกร ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงแกน่
พ.ต.ท. องอาจ เฟือ่งฟู ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงแกน่
พ.ต.ท. อดุมชัย วฒิุกานนท์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงแกน่
พ.ต.ต. สังวร เมืองดี ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงแกน่
ร.ต.ท. ไกรศร พญาราช ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงแกน่
ร.ต.ท. คทาวธุ อโนพทุธิ ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงแกน่
ร.ต.ท. ชัยณรงค์ พรประทุม ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงแกน่
ร.ต.ท. ณรงค์ฤทธิ์ ยาละ ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงแกน่
ร.ต.ท. ณรงค์ศักด์ิ สุภารี ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงแกน่
ร.ต.ท. ณัฐพงษ์ ทาเอย้ ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงแกน่



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. บรรจง จกัรสมศักด์ิ ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงแกน่
ร.ต.ท. บุญทวี ใจน้อย ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงแกน่
ร.ต.ท. ประหยนั แกว้ผัด ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงแกน่
ร.ต.ท. พชิิต เชื้อเมืองพาน ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงแกน่
ร.ต.ท. ยศพทัธ์ นันตา ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงแกน่
ร.ต.ท. วรีะ กนัธยิะ ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงแกน่
ร.ต.ท. วรีะพงษ์ หตัถกอง ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงแกน่
ร.ต.ท. ศรีทน ทวสุีข ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงแกน่
ร.ต.ท. สมคิด รักชาติ ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงแกน่
ร.ต.ท. สมเศียร น้อยหมอ ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงแกน่
ร.ต.ท. อภสร มาไกล ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงแกน่
ร.ต.ท. อดุม รวมจติร ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงแกน่
ร.ต.ต. คมกฤษณ์ กองประมูล ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงแกน่
ร.ต.ต. ถวลิ ใจค า ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงแกน่
ร.ต.ต. ธนวฒัน์ วงค์ชัย ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงแกน่
ร.ต.ต. นพศักด์ิ อนิเทพ ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงแกน่
ร.ต.ต. เรืองเดช นิลเนตร ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงแกน่
ร.ต.ต. วเิชียร ค านา ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงแกน่
ร.ต.ต. วนิัย รวมจติร ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงแกน่
ร.ต.ต. สมพร ถาวงศ์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงแกน่
ร.ต.ต. สมวฒิุ บุดดี ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงแกน่
ร.ต.ต. อทุัย ผัดมูล ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงแกน่
ด.ต. กรกต จนัระวงั ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงแกน่
ด.ต. กรฤต พนัธว์ไิล ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงแกน่
ด.ต. คมกฤช แสวงผล ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงแกน่
ด.ต. จ าเนียร บ้านสระ ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงแกน่
ด.ต. จ าเริญ พงษ์พนัธไ์พบูลย์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงแกน่
ด.ต. ถวลิ มาน้อย ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงแกน่
ด.ต. เทวนั มาหมืน่ ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงแกน่
ด.ต. ธนากร ศรีอทิธยิากร ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงแกน่
ด.ต. ธวชัชัย หลวงฟอง ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงแกน่
ด.ต. ประกาย รวมจติร ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงแกน่
ด.ต. แผน วงศ์ใหญ่ ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงแกน่
ด.ต. พรีะวฒัน์ วงค์ชัย ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงแกน่
ด.ต. เพิม่ แกว้กา๋ขดั ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงแกน่
ด.ต. มงคล จนัระวงั ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงแกน่
ด.ต. ศุภวฒัน์ ดวงประเสริฐ ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงแกน่
ด.ต. สมศักด์ิ ปัญญาเจริญ ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงแกน่
ด.ต. สุรฤทธิ์ ลูกประค า ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงแกน่
ด.ต. เสถยีร อนิตา ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงแกน่



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. เสรี ใจผ่อง ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงแกน่
ด.ต. แสงยอด ยาวเิริง ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงแกน่
ด.ต. โสภณ ชุ่มมงคล ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงแกน่
ด.ต. อรรถพล จนัทร์แกว้ ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงแกน่
ด.ต. อารัญ เชื้อสะอาด ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงแกน่
ส.ต.อ. ราชัญ สักกะวนั ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงแกน่
ส.ต.ท. ศรันย์ จุ่มดี ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงแกน่
ส.ต.ต. ชุติพงศ์ จงัวงั ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงแกน่
ส.ต.ต. นิกร บุญทา ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงแกน่
ส.ต.ต. ศรนรินทร์ โยธา ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงแกน่
ส.ต.ต. สัณฐิติ อนิต๊ะวกิลุ ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงแกน่
พ.ต.ท.  ณรงค์ สงบ ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงชัย
พ.ต.ท. ชวน สวงิlสุวรรณ ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงชัย
พ.ต.ท. ไตรกติติ สินไธสง ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงชัย
พ.ต.ท. ธรรมฤทธิ์ รัฐธนประยรู ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงชัย
พ.ต.ท. วศิณุ แปงยาแกว้ ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงชัย
พ.ต.ท. สมพจน์ เอื้อสามาลย์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงชัย
ร.ต.อ. แดน ใจหาญ ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงชัย
ร.ต.อ. นรากร หายโศก ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงชัย
ร.ต.อ. รังสรรค์ ธวุะค า ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงชัย
ร.ต.ท. แกว้ประเสริฐ โพธบิัติ ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงชัย
ร.ต.ท. ณัฐพงศ์ จ ารัสฉาย ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงชัย
ร.ต.ท. นรินทร์ ใจสุยะ ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงชัย
ร.ต.ท. มานิตย์ เชื้อเมืองพาน ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงชัย
ร.ต.ท. ยงยทุธ์ บุญถา ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงชัย
ร.ต.ท. วชิิต สมใจ ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงชัย
ร.ต.ท. วทิยา สุยะหลาน ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงชัย
ร.ต.ท. ศรัณพงศ์ ปัญญานันทสิทธิ์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงชัย
ร.ต.ท. สมเดช วงศ์สุภา ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงชัย
ร.ต.ท. สมศักด์ิ จนัสาน ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงชัย
ร.ต.ท. สมหมาย ศิรินาม ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงชัย
ร.ต.ท. สุชาติ ชัยวงค์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงชัย
ร.ต.ท. หมวกแกว้ มณีรัตน์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงชัย
ร.ต.ท. อมัพร ยิ้มกล่ัน ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงชัย
ร.ต.ท. เอกบรม อะทะวงษา ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงชัย
ร.ต.ต. เจริญ มาเร็ว ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงชัย
ร.ต.ต. เจริญ แสนดี ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงชัย
ร.ต.ต. แดงต้อย ชมภเูขา ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงชัย
ร.ต.ต. ธวชัชัย ชัยชนะ ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงชัย
ร.ต.ต. ประภาส พงศ์พนัธ์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงชัย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. พลาวธุ สุภาอนิทร์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงชัย
ร.ต.ต. ยงยทุธ วชิัยปะ ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงชัย
ร.ต.ต. เรืองเดช สายปัน ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงชัย
ร.ต.ต. อิ่นค า ใสสม ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงชัย
ด.ต. ก าพล สายพรม ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงชัย
ด.ต. กติติกลุ กนัทาสุวรรณ ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงชัย
ด.ต. จรุณ กา๋วี ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงชัย
ด.ต. เฉลิมพล สารทอง ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงชัย
ด.ต. ณัฐวฒิุ ไทรหยี ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงชัย
ด.ต. ทวศัีกด์ิ วงศ์เขื่อน ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงชัย
ด.ต. ทวสุีข อิ่นค า ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงชัย
ด.ต. ทิฐิ เทพหสัดิน ณ อยธุยา ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงชัย
ด.ต. ธนพล วงค์มยรุา ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงชัย
ด.ต. ธวชัชัย เตจะ๊ ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงชัย
ด.ต. ธรียทุธ ชุมภอูนิทร์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงชัย
ด.ต. นิติพฒัน์ เจริญธรีาพงษ์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงชัย
ด.ต. นิสิต สิทธสิารโกวทิ ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงชัย
ด.ต. บรรจง พงศ์กาญจนาโรจน์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงชัย
ด.ต. ประจวบ เตจะ๊ ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงชัย
ด.ต. ประนมกรณ์ หาญอุ่น ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงชัย
ด.ต. ประภาส แกว้ประเสริฐ ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงชัย
ด.ต. พรหมฤทธิ์ โยดี ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงชัย
ด.ต. พเิชษฐ์ เกษเกษร ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงชัย
ด.ต. มงคล มาตัน ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงชัย
ด.ต. วทิยา ชุมภศูรี ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงชัย
ด.ต. วรีชัย เงินแท้ ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงชัย
ด.ต. สมนึก จริะมาตร์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงชัย
ด.ต. สมบัติ บุญเรือง ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงชัย
ด.ต. สมพงษ์ ยอดยา ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงชัย
ด.ต. สมศาสตร์ ชัยวฒิุ ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงชัย
ด.ต. สาคร สิทธปิัญญา ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงชัย
ด.ต. สายชล พรหมธาดา ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงชัย
ด.ต. สิรวร์ี พเิศษศิริ ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงชัย
ด.ต. สุรชัย สันตา ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงชัย
ด.ต. แสวง สิงหจ์นัทร์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงชัย
ด.ต. โสภณ เขื่อนเพชร ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงชัย
ด.ต. ศิวฒัน์ งามบ้าน ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงชัย
ด.ต. อรรถชาย เพยีรธรรม ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงชัย
จ.ส.ต. ธนากร เครือสาร ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงชัย
ส.ต.อ. อดิเรก ศรีวชิัย ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงชัย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต.            พชัรพล สัตยดิษฐ์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงชัย
พ.ต.อ. ประเจยีด หนูเทพ ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงเชียงรุ้ง
พ.ต.ท. กชกรรณ พทุธจนัทร์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงเชียงรุ้ง
พ.ต.ท. เดชา ไชยอกัษร ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงเชียงรุ้ง
พ.ต.ท. ประจวบ แกว้โก ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงเชียงรุ้ง
พ.ต.ท. พศัิกด์ิ พวกเมืองพล ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงเชียงรุ้ง
พ.ต.ท. ภมูิปรีชา เผ่าปินตา ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงเชียงรุ้ง
พ.ต.ต. ภราดร น้องการ ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงเชียงรุ้ง
ร.ต.อ. สุพฒัน์ ราชเสนา ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงเชียงรุ้ง
ร.ต.ท. ไชยศักด์ิ เขื่อนขนัต์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงเชียงรุ้ง
ร.ต.ท. ธนพล ประเทศรัตน์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงเชียงรุ้ง
ร.ต.ท. นิกรณ์ สารขา้วค า ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงเชียงรุ้ง
ร.ต.ท. นิคม ใจหมัน่ ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงเชียงรุ้ง
ร.ต.ท. ประพนัธ์ วงศ์ใหญ่ ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงเชียงรุ้ง
ร.ต.ท. ประยรู ทองสุข ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงเชียงรุ้ง
ร.ต.ท. รุ่งโรจน์ บุษบก ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงเชียงรุ้ง
ร.ต.ท. วชิิน กล้าหาญ ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงเชียงรุ้ง
ร.ต.ท. สง่า กนัหารุ่งเรือง ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงเชียงรุ้ง
ร.ต.ท. สถาพร สุขเสริญ ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงเชียงรุ้ง
ร.ต.ท. สมเดช พทุธวงค์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงเชียงรุ้ง
ร.ต.ท. อนิชอน สิทธอิาสา ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงเชียงรุ้ง
ร.ต.ต. เกษมศิษฐ์ โชติพฒันภญิโญ ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงเชียงรุ้ง
ร.ต.ต. เชียร ค าจนัทร์วงค์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงเชียงรุ้ง
ร.ต.ต. ตรัณ การวบิูลย์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงเชียงรุ้ง
ร.ต.ต. ประมวล แกว้บริสุทธิ์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงเชียงรุ้ง
ร.ต.ต. ประเสริฐ ขาววฒันา ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงเชียงรุ้ง
ร.ต.ต. พลาวธุ สุภาอนิทร์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงเชียงรุ้ง
ด.ต. กนัต์เอนก ช่วยกติิ ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงเชียงรุ้ง
ด.ต. กจิเจน ใจจมุปา ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงเชียงรุ้ง
ด.ต. กติิพงษ์ ออ่นค าเหลือง ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงเชียงรุ้ง
ด.ต. จรูญ พวงมาลัย ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงเชียงรุ้ง
ด.ต. จกัรพงษ์ บัวโฮม ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงเชียงรุ้ง
ด.ต. ฉลองวทิย์ ออ่นสี ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงเชียงรุ้ง
ด.ต. ชลธศิ ใจเติม ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงเชียงรุ้ง
ด.ต. ชัยวฒัน์ เกษค า ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงเชียงรุ้ง
ด.ต. ชาญศักด์ิ อุ่นเจริญ ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงเชียงรุ้ง
ด.ต. ฐานวฒัน์ นันต๊ะรัตน์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงเชียงรุ้ง
ด.ต. ดลชัย ชวนคิด ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงเชียงรุ้ง
ด.ต. ดาวลอย สิทธขินัแกว้ ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงเชียงรุ้ง
ด.ต. ตรีภพ ต่อมใจ ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงเชียงรุ้ง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ทนงศักด์ิ จอมสวรรค์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงเชียงรุ้ง
ด.ต. ทศพร อาริยะ ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงเชียงรุ้ง
ด.ต. เทีย่ง เด็ดขาด ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงเชียงรุ้ง
ด.ต. นครัฐ รามไพบูลย์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงเชียงรุ้ง
ด.ต. นเรศ สุขยิ่ง ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงเชียงรุ้ง
ด.ต. บรรจง บัวดี ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงเชียงรุ้ง
ด.ต. บัญญัติ ไชยลังกา ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงเชียงรุ้ง
ด.ต. ประพนัธ์ ค าแสน ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงเชียงรุ้ง
ด.ต. ประสงค์ แสนใจยา ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงเชียงรุ้ง
ด.ต. พชิาญชัย เวยีนรอบ ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงเชียงรุ้ง
ด.ต. ไพรสณฑ์ ปันวารี ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงเชียงรุ้ง
ด.ต. ภทัรพงษ์ ปันโพธิ ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงเชียงรุ้ง
ด.ต. ภริมย์ โสภาคะยงั ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงเชียงรุ้ง
ด.ต. ภศัูก นามลังกา ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงเชียงรุ้ง
ด.ต. มงคล มัน่ยนื ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงเชียงรุ้ง
ด.ต. มงคล หมัน้ยนื ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงเชียงรุ้ง
ด.ต. วนิัย แบบแผน ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงเชียงรุ้ง
ด.ต. ศรีจนัทร์ เทพค าปลิว ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงเชียงรุ้ง
ด.ต. สริทธิ์พล จนัทร์อฐิ ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงเชียงรุ้ง
ด.ต. สุขเกษม วงค์ชัย ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงเชียงรุ้ง
ด.ต. สุทศ วงศ์ไชยา ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงเชียงรุ้ง
ด.ต. สุทัศน์ กองตา ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงเชียงรุ้ง
ด.ต. เสน่ห์ จะสาร ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงเชียงรุ้ง
ด.ต. อภชิัย หนูเรือง ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงเชียงรุ้ง
ด.ต. อนิทร์ทร ทิพยม์ลฑา ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงเชียงรุ้ง
ด.ต. เอนก โกติแพง ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงเชียงรุ้ง
ด.ต. โอภาส อนิต๊ะวงค์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงเชียงรุ้ง
จ.ส.ต. ก าจร มะโนเรือง ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงเชียงรุ้ง
ส.ต.อ. กติิพงษ์ งิมค า ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงเชียงรุ้ง
พ.ต.อ. ประหยดั สิงสิน ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงป่าเป้า
พ.ต.ท. เจริญ ใจปิน ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงป่าเป้า
พ.ต.ท. นิพล สุระป้อม ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงป่าเป้า
พ.ต.ท. ประทวน อาจกล้า ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงป่าเป้า
พ.ต.ท. ปริญญา เพิม่การ ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงป่าเป้า
พ.ต.ท. สรรกฤษ พรีะมงคลเดช ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงป่าเป้า
พ.ต.ท. หญิงพริานันท์ อรัญสุวรรณชัย ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงป่าเป้า
พ.ต.ท. อคัรภมูิ ขาเลศักด์ิ ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงป่าเป้า
ร.ต.อ. ขจรศักด์ิ พงษ์ทิตย์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงป่าเป้า
ร.ต.ท. เกรียงศักด์ิ สารเร็ว ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงป่าเป้า
ร.ต.ท. เกยีรติยศ ยศชูสกลุ ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงป่าเป้า



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. จ าเริญ ยศบัวพศิ ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงป่าเป้า
ร.ต.ท. จ าเรียน รัตน์เรืองเดช ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงป่าเป้า
ร.ต.ท. เจริญ ชาวแหลง ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงป่าเป้า
ร.ต.ท. เจษฏาพงษ์ แสนยาวธุ ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงป่าเป้า
ร.ต.ท. ชณิศา อายยุนื ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงป่าเป้า
ร.ต.ท. ทรงวฒิุ สุวรรณอาภา ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงป่าเป้า
ร.ต.ท. ทวพีงษ์ สายเทพ ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงป่าเป้า
ร.ต.ท. ทองค า หว้ยน้ า ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงป่าเป้า
ร.ต.ท. ประสงค์ วรรณตา ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงป่าเป้า
ร.ต.ท. พเิชฐ ใคร้ศรี ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงป่าเป้า
ร.ต.ท. วรีะ ช้างงาม ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงป่าเป้า
ร.ต.ท. สมชาย พรหมมินทร์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงป่าเป้า
ร.ต.ท. สุรชัย ชูฉ่ า ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงป่าเป้า
ร.ต.ท. หญิงลัดดา มะโนปีน ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงป่าเป้า
ร.ต.ท. อารักษ์ สามอนิต๊ะ ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงป่าเป้า
ร.ต.ต. กติติศักด์ิ พรหมโชติ ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงป่าเป้า
ร.ต.ต. ชัยวฒิุ วฒิุอิ่น ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงป่าเป้า
ร.ต.ต. ท าเนียบ กนัทะเขยีว ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงป่าเป้า
ร.ต.ต. ประทวน สมศักด์ิ ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงป่าเป้า
ร.ต.ต. ประศักด์ิ ธรรมลังกา ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงป่าเป้า
ร.ต.ต. พเิคราะห์ หอมจ าปา ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงป่าเป้า
ร.ต.ต. ววิฒัน์ สมฟอง ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงป่าเป้า
ร.ต.ต. สมพงษ์ เชาวสุรินทร์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงป่าเป้า
ร.ต.ต. สานิต อสิระบุตร ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงป่าเป้า
ร.ต.ต. สุธรรม ปันทะ ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงป่าเป้า
ร.ต.ต. อ านวย วรพฒันานันต์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงป่าเป้า
ด.ต. ชัยณรงค์ เกษร ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงป่าเป้า
ด.ต. ไชยวฒิุ คงค าเปา ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงป่าเป้า
ด.ต. ถนอม อุ่นเรือน ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงป่าเป้า
ด.ต. ธนัช ผาบสุวรรณ ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงป่าเป้า
ด.ต. ธวชั อิ่นเมืองแกว้ ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงป่าเป้า
ด.ต. นฤนันท์ กนัยะมี ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงป่าเป้า
ด.ต. บุญชู นันท์บัญชา ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงป่าเป้า
ด.ต. บุญส่ง จามี ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงป่าเป้า
ด.ต. บูรพา กาใจ ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงป่าเป้า
ด.ต. ประชุม ศรีจอมแปง ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงป่าเป้า
ด.ต. พงศ์ภคั กติติพนัธุ์มณี ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงป่าเป้า
ด.ต. พนม กองหาญ ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงป่าเป้า
ด.ต. ภาคิน ชัยสุวรรณ์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงป่าเป้า
ด.ต. ภปูระสิทธิ์ จ าปาจี ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงป่าเป้า



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ราชันย์ พรหมปาลิต ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงป่าเป้า
ด.ต. วนัชัย วฒิุปัญญาพรม ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงป่าเป้า
ด.ต. วเิชียร ชัยศิลบุญ ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงป่าเป้า
ด.ต. วรีะชน บัวผัด ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงป่าเป้า
ด.ต. ศธาวธุ เมฆนิ ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงป่าเป้า
ด.ต. ศรีทัน นันตา ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงป่าเป้า
ด.ต. สมบัติ จกัขเุรือง ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงป่าเป้า
ด.ต. สมบูรณ์ วรรณศรี ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงป่าเป้า
ด.ต. สมหมาย แกว้แปงจนัทร์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงป่าเป้า
ด.ต. สุเวช เฉยีบแหลม ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงป่าเป้า
ด.ต. เสกสรรค์ พลิาอร ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงป่าเป้า
ด.ต. เสนอชัย อรัญสุวรรณชัย ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงป่าเป้า
ด.ต. เสมอ อรัญสุวรรณชัย ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงป่าเป้า
ด.ต. องอาจ วนัติยา ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงป่าเป้า
ด.ต. อารุณ บุญมารักษ์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงป่าเป้า
จ.ส.ต. กฤษฎา ชัยเลิศ ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงป่าเป้า
จ.ส.ต. นิรุธ ชัยชุมภู ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงป่าเป้า
ส.ต.ต. ธนากร เนตรมงคล ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงป่าเป้า
ส.ต.ต. พทัธยากร ปินใจ ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงป่าเป้า
ส.ต.ต. พเิชษฐ์ แยม้ศิริ ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงป่าเป้า
ส.ต.ต. รนณรงค์ พงษ์สวสัด์ิ ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงป่าเป้า
ส.ต.ต. สุทธรัิก โคตะสินธุ์ ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงป่าเป้า
ส.ต.ต. อภชิิต ใจภกัดี ภ.จว.เชียงราย สภ.เวยีงป่าเป้า
พ.ต.อ. ปิตุชัย บุญมี ภ.จว.ล าพนู สภ.เหมืองจี้ จว.ล าพนู
ด.ต. โกเมน จนิากนัต์ ภ.จว.ล าพนู สภ.เหมืองจี้ จว.ล าพนู
พ.ต.ท. สมเพช็ร์ ค ารังษี ภ.จว.ล าพนู สภ.เหมืองจี้ จว.ล าพนู
ร.ต.ท. ทวศัีกด์ิ ขนักา ภ.จว.ล าพนู สภ.เหมืองจี้ จว.ล าพนู
พ.ต.ต. อดุร ญาณะ ภ.จว.ล าพนู สภ.เหมืองจี้ จว.ล าพนู
ร.ต.ต. ธนาคาร ทุนร่องช้าง ภ.จว.ล าพนู สภ.เหมืองจี้ จว.ล าพนู
ด.ต. อภชิาต หล้าโสด ภ.จว.ล าพนู สภ.เหมืองจี้ จว.ล าพนู
พ.ต.ท. นิรันดร์ ไชยวงศ์ผาบ ภ.จว.ล าพนู สภ.เหมืองจี้ จว.ล าพนู
ด.ต.หญิง พศิมัย ดีหมอก ภ.จว.ล าพนู สภ.เหมืองจี้ จว.ล าพนู
ร.ต.ท. สุภชัย ติสัก ภ.จว.ล าพนู สภ.เหมืองจี้ จว.ล าพนู
ร.ต.ท. วลัลัย มโนปิยะกลุ ภ.จว.ล าพนู สภ.เหมืองจี้ จว.ล าพนู
ร.ต.ต. สพลพฐั บารมีศักด์ิ ภ.จว.ล าพนู สภ.เหมืองจี้ จว.ล าพนู
ร.ต.ท. เฉลิม ทองน้อย ภ.จว.ล าพนู สภ.เหมืองจี้ จว.ล าพนู
พ.ต.ท. นริศ สายมณี ภ.จว.ล าพนู สภ.เหมืองจี้ จว.ล าพนู
ด.ต. วมิล ศิริวบิูลย์ ภ.จว.ล าพนู สภ.เหมืองจี้ จว.ล าพนู
ร.ต.ต. ประทีป วงศ์ดาว ภ.จว.ล าพนู สภ.เหมืองจี้ จว.ล าพนู
ร.ต.ต. จ าเริญ ทิพยอ์โุมงค์ ภ.จว.ล าพนู สภ.เหมืองจี้ จว.ล าพนู



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ชุมพล สมนาศักด์ิ ภ.จว.ล าพนู สภ.เหมืองจี้ จว.ล าพนู
ร.ต.ท. อาชัญ จนิาจนัทร์ ภ.จว.ล าพนู สภ.เหมืองจี้ จว.ล าพนู
ร.ต.ต. สุรพล ปันธุ ภ.จว.ล าพนู สภ.เหมืองจี้ จว.ล าพนู
ด.ต. นคร ชัยมงคลวฒันา ภ.จว.ล าพนู สภ.เหมืองจี้ จว.ล าพนู
ร.ต.ท. ยอน ค าตันแกว้ ภ.จว.ล าพนู สภ.เหมืองจี้ จว.ล าพนู
ร.ต.ท. สุทัศน์ พทุธวงศ์ ภ.จว.ล าพนู สภ.เหมืองจี้ จว.ล าพนู
ร.ต.ต. พธิพร สุทธสม ภ.จว.ล าพนู สภ.เหมืองจี้ จว.ล าพนู
ร.ต.ต. ประพนัธ์ บุญเจริญ ภ.จว.ล าพนู สภ.เหมืองจี้ จว.ล าพนู
ร.ต.ต. อารมณ์ วงศ์เยาว์ ภ.จว.ล าพนู สภ.เหมืองจี้ จว.ล าพนู
ด.ต. นพชัย สุขทอง ภ.จว.ล าพนู สภ.เหมืองจี้ จว.ล าพนู
ด.ต. จ าลอง นุตตะระ ภ.จว.ล าพนู สภ.เหมืองจี้ จว.ล าพนู
ด.ต. เรืองวฒิุ มะโนเรือง ภ.จว.ล าพนู สภ.เหมืองจี้ จว.ล าพนู
ด.ต. จนัทร์แกว้ ใจมา ภ.จว.ล าพนู สภ.เหมืองจี้ จว.ล าพนู
ร.ต.ท. สนัน่ ค าพฤกษ์ ภ.จว.ล าพนู สภ.เหมืองจี้ จว.ล าพนู
ร.ต.ต. มานะ ผลเสง่ียมศักด์ิ ภ.จว.ล าพนู สภ.เหมืองจี้ จว.ล าพนู
ด.ต. สายณัห์ บุญกองรัตน์ ภ.จว.ล าพนู สภ.เหมืองจี้ จว.ล าพนู
พ.ต.ท. พงษ์สวสัด์ิ จนัทร์เมืองวรรณ์ ภ.จว.ล าพนู สภ.เหมืองจี้ จว.ล าพนู
ร.ต.ต. ผาติพฒัน์ เมืองสุวรรณ ภ.จว.ล าพนู สภ.เหมืองจี้ จว.ล าพนู
ร.ต.ท. บวรเกยีรติ ไตรรุจริานนท์ ภ.จว.ล าพนู สภ.เหมืองจี้ จว.ล าพนู
พ.ต.ท. ทรงศักด์ิ ทิพยผลาผลกลุ ภ.จว.ล าพนู สภ.เหมืองจี้ จว.ล าพนู
ร.ต.ท. บันเทิง พงิคะสัน ภ.จว.ล าพนู สภ.เหมืองจี้ จว.ล าพนู
พ.ต.ท. วชัระ พนิตธรรมกลุ ภ.จว.ล าพนู สภ.เหมืองจี้ จว.ล าพนู
ด.ต. ประธาน ไชยศรี ภ.จว.ล าพนู สภ.เหมืองจี้ จว.ล าพนู
ร.ต.ท. นิรุจน์ สายแกว้ ภ.จว.ล าพนู สภ.เหมืองจี้ จว.ล าพนู
ด.ต. สมควร ปินตาโมงค์ ภ.จว.ล าพนู สภ.เหมืองจี้ จว.ล าพนู
พ.ต.ต. สุรจติร์ ศรีพรรณ์ ภ.จว.ล าพนู สภ.เหมืองจี้ จว.ล าพนู
ด.ต. นาวนิ แสงสัก ภ.จว.ล าพนู สภ.เหมืองจี้ จว.ล าพนู
ร.ต.ท. วรพงศ์ แกว้ยอด ภ.จว.ล าพนู สภ.เหมืองจี้ จว.ล าพนู
ด.ต. อนุชา ศรีพฤกษ์ ภ.จว.ล าพนู สภ.เหมืองจี้ จว.ล าพนู
ด.ต. ไกรทอง ค าวาง ภ.จว.ล าพนู สภ.เหมืองจี้ จว.ล าพนู
ด.ต. เสง่ียม ไชยชนะ ภ.จว.ล าพนู สภ.เหมืองจี้ จว.ล าพนู
ด.ต. ประชัญ ไชยศรี ภ.จว.ล าพนู สภ.เหมืองจี้ จว.ล าพนู
ร.ต.ต. สมยศ อดุมเดช ภ.จว.ล าพนู สภ.เหมืองจี้ จว.ล าพนู
ร.ต.ต. สุทัศน์ สุริยะจกัร์ ภ.จว.ล าพนู สภ.เหมืองจี้ จว.ล าพนู
ร.ต.ท. อนันต์ นันตาเวยีง ภ.จว.ล าพนู สภ.เหมืองจี้ จว.ล าพนู
ร.ต.อ. กติินันท์ เล็งคิด ภ.จว.ล าพนู สภ.เหมืองจี้ จว.ล าพนู
ด.ต. ณัฐวฒัน์ ประเสริฐศกณุ ภ.จว.ล าพนู สภ.เหมืองจี้ จว.ล าพนู
ด.ต. วลัลภ โพธพิฤกษ์ ภ.จว.ล าพนู สภ.เหมืองจี้ จว.ล าพนู
พ.ต.ท. พนม สมชาติ ภ.จว.ล าพนู เวยีงหนองล่อง
พ.ต.ท. อนุวตัร ค าสาร ภ.จว.ล าพนู เวยีงหนองล่อง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. ส าเนียง ทาเศษ ภ.จว.ล าพนู เวยีงหนองล่อง
พ.ต.ท. ทองดี ติดทะ ภ.จว.ล าพนู เวยีงหนองล่อง
พ.ต.ท. ชาติไทย ชูชัย ภ.จว.ล าพนู เวยีงหนองล่อง
พ.ต.ท. อ าพล เผ่าอรุณ ภ.จว.ล าพนู เวยีงหนองล่อง
พ.ต.ท. ณัฐธนินท์ ตานุนไชย ภ.จว.ล าพนู เวยีงหนองล่อง
ร.ต.อ กาจกฤษ วนัมา ภ.จว.ล าพนู เวยีงหนองล่อง
ร.ต.ท. พชิัย ชวนชม ภ.จว.ล าพนู เวยีงหนองล่อง
ร.ต.ท. จนัทร์ นันยอง ภ.จว.ล าพนู เวยีงหนองล่อง
ร.ต.ท. ธนานุกรณ์ สิทธกินั ภ.จว.ล าพนู เวยีงหนองล่อง
ร.ต.ต. สาคร จนัต๊ะสุข ภ.จว.ล าพนู เวยีงหนองล่อง
ร.ต.ท. ววิฒัน์ กนัทะพงษ์ ภ.จว.ล าพนู เวยีงหนองล่อง
ร.ต.ต. วเิชียร โปธาค า ภ.จว.ล าพนู เวยีงหนองล่อง
ร.ต.ท. มนตรี จนัทิพย์ ภ.จว.ล าพนู เวยีงหนองล่อง
ร.ต.ท. จกัรพงษ์ สุพรรณพงษ์ ภ.จว.ล าพนู เวยีงหนองล่อง
ร.ต.ท. องัคาร อปุการะ ภ.จว.ล าพนู เวยีงหนองล่อง
ร.ต.ท. สนธิ์ ประนันวงศ์ ภ.จว.ล าพนู เวยีงหนองล่อง
ร.ต.ท. เกยีรติพงษ์ ไชยพรหม ภ.จว.ล าพนู เวยีงหนองล่อง
ร.ต.ท. สุรขติ ชุมภู ภ.จว.ล าพนู เวยีงหนองล่อง
ร.ต.ท. ศรีเกดิ ไชยวารี ภ.จว.ล าพนู เวยีงหนองล่อง
ร.ต.ท. พรีะวสั มหาใจ ภ.จว.ล าพนู เวยีงหนองล่อง
ร.ต.ท. สมาส ตุ้ยตาจม ภ.จว.ล าพนู เวยีงหนองล่อง
ร.ต.ท. สุรินทร์ เกตุวงศ์ ภ.จว.ล าพนู เวยีงหนองล่อง
ร.ต.ต. ทองใบ ไฝนันตา ภ.จว.ล าพนู เวยีงหนองล่อง
ร.ต.ต. สุรไกร อนิใจค า ภ.จว.ล าพนู เวยีงหนองล่อง
ร.ต.ต. ประดิษฐ์ ยะยอง ภ.จว.ล าพนู เวยีงหนองล่อง
ร.ต.ต. ผล วงศ์สาฟู ภ.จว.ล าพนู เวยีงหนองล่อง
ร.ต.ต. เสน่ห์ ปันวารี ภ.จว.ล าพนู เวยีงหนองล่อง
ร.ต.ต. อาคม วงศฺฝ้ัน ภ.จว.ล าพนู เวยีงหนองล่อง
ร.ต.ต. จ านงค์ วงศ์ค าปวน ภ.จว.ล าพนู เวยีงหนองล่อง
ด.ต. สุชาติ วงเวยีน ภ.จว.ล าพนู เวยีงหนองล่อง
ด.ต. สุพจน์ ชัยอกัษร ภ.จว.ล าพนู เวยีงหนองล่อง
ด.ต. ชรินทร์ ประสาทนุสรณ์ ภ.จว.ล าพนู เวยีงหนองล่อง
ด.ต. ยทุธนา นิลเกสร ภ.จว.ล าพนู เวยีงหนองล่อง
ด.ต. เชียงแรง ปวงค า ภ.จว.ล าพนู เวยีงหนองล่อง
ด.ต. มงคล จโิน ภ.จว.ล าพนู เวยีงหนองล่อง
ด.ต. ทศพล อปูเสาร์ ภ.จว.ล าพนู เวยีงหนองล่อง
ด.ต. สมทัศน์ หน่อรัตน์ ภ.จว.ล าพนู เวยีงหนองล่อง
ด.ต. ประเวศ เตจะ๊สุรินทร์ ภ.จว.ล าพนู เวยีงหนองล่อง
ด.ต. เสรี ออ่งค า ภ.จว.ล าพนู เวยีงหนองล่อง
ด.ต. เดชา ใจธิ ภ.จว.ล าพนู เวยีงหนองล่อง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. วทิยา ณ ล าปาง ภ.จว.ล าพนู เวยีงหนองล่อง
ด.ต. ศรุต กรสินกติติ ภ.จว.ล าพนู เวยีงหนองล่อง
ด.ต. วรีะศักด์ิ เปาชัย ภ.จว.ล าพนู เวยีงหนองล่อง
ด.ต. ปริญญา สากอ้น ภ.จว.ล าพนู เวยีงหนองล่อง
ด.ต. อดุลย์ จนัทร์วงค์ ภ.จว.ล าพนู เวยีงหนองล่อง
ด.ต. เทิดทูล ผานดอยแดน ภ.จว.ล าพนู เวยีงหนองล่อง
ด.ต. สมเกยีรติ ต๊ิบวงศ์ ภ.จว.ล าพนู เวยีงหนองล่อง
ด.ต. พนัธศั์กด์ิ ยองจา ภ.จว.ล าพนู เวยีงหนองล่อง
ด.ต. เทพฤทธิ์ อนิต๊ะวอน ภ.จว.ล าพนู เวยีงหนองล่อง
ด.ต. ปรัชญา มหาครอง ภ.จว.ล าพนู เวยีงหนองล่อง
ด.ต. จรีายทุธ มาระเงิน ภ.จว.ล าพนู เวยีงหนองล่อง
ด.ต. ประสาน บุญมา ภ.จว.ล าพนู เวยีงหนองล่อง
ด.ต. สมควร พฒิุมา ภ.จว.ล าพนู เวยีงหนองล่อง
ด.ต. ฐิติภมูิ เพชรล้ า ภ.จว.ล าพนู เวยีงหนองล่อง
ด.ต. ญาณวฒิุ หยมุปัญญา ภ.จว.ล าพนู เวยีงหนองล่อง
ด.ต. ววิรรธน์ นะที ภ.จว.ล าพนู เวยีงหนองล่อง
ด.ต. กฤษฎา โพธิ์ทอง ภ.จว.ล าพนู เวยีงหนองล่อง
ด.ต. ไพบูลย์ น้อยสะปุง๋ ภ.จว.ล าพนู เวยีงหนองล่อง
ด.ต. ชัยวฒัน์ กองแกว้ ภ.จว.ล าพนู เวยีงหนองล่อง
ด.ต. ทวี เรือนอนิทร์ ภ.จว.ล าพนู เวยีงหนองล่อง
ด.ต. วรีะเดช ยองจา ภ.จว.ล าพนู เวยีงหนองล่อง
ร.ต.ท. โกศล ใจพมิสวา่ง ภ.จว.ล าพนู เวยีงหนองล่อง
ร.ต.ต. มังกร เมืองใจ ภ.จว.ล าพนู เวยีงหนองล่อง
พ.ต.อ. ผล ปวนเปีย้ ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
พ.ต.อ. ปกรณ์ หวนัชัยศรี ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
พ.ต.ท. สุวทิย์ ล้วนประเสริฐ ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ด.ต. อธริาช ตาวารัตน์ ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ด.ต. เจดิศักด์ิ สุยะดุก ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ร.ต.ต. เฉลิมวฒิุ อุ่นบุญธรรม ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ร.ต.ท. จริวฒัน์ ประเสริฐกลุศิริ ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ด.ต. ชัยรัตน์ จนัทะจกัร์ศิลป์ ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ร.ต.ท. มนต์ชัย เขื่อนแกว้ ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ด.ต. วลิาศ จนัสุ ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ร.ต.ท. สุพจน์ นุกาศ ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ร.ต.ท. จ าลอง โสมิยะ ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ร.ต.ท. พรภทัร ค ามีมูล ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ร.ต.ท. รุ่งชัย วงัธยิอง ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ด.ต. พฒันา โสภา ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ด.ต. นิเวศน์ น าปูนสัก ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ด.ต. วรินทร สุทปา ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ธรีวฒัน์ ใจปาละ ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ร.ต.ท. พลูสวสัด์ิ เทพวรีะพงค์ ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
พ.ต.ท. ปรากร  จนัทร์แกว้ ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ด.ต. ชาติชาย สมศรี ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ด.ต. ณรงค์ มงคล ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ร.ต.ท. อนิสอน ชัยสุริยะ ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ร.ต.ท. วนิัย ใหญ่หลวง ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ร.ต.ท. เกยีรติพงษ์ ค าแสน ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ด.ต. เจษฎา ถายะพงิค์ ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
จ.ส.ต. สุบิน มณีธรรม ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ร.ต.ต. พนัธเ์ลิศ ดวงจริประภา ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ร.ต.ท. มนัส แกว้มณีแสง ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ด.ต. ประชัญ ธรรมยอม ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ด.ต. ทวน เชียงมูล ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ด.ต. วรัิช เพง็บุญ ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
จ.ส.ต. พเิชษฐ์ สุวมิลปรีชา ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ร.ต.ท. วชิัย ทาเจริญ ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ร.ต.อ. พรศักด์ิ ใจอโุมงค์ ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ด.ต. เจษฎา อดุมสม ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ด.ต. จ ารัส อุ่นนันกาศ ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ด.ต. เสริมศักด์ิ จนัทระ ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ร.ต.ท. ไพศาล กญัญาจารี ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ร.ต.ท. ปราโมทย์ วงัธยิอง ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ร.ต.ท. ทวศัีกด์ิ ศิริปน ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ด.ต. สุรชัย แสนคง ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ร.ต.ท. สุขวตัร ใจขนัค า ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ด.ต. ชัยเชษฐ์ ปิยสิรานนท์ ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
พ.ต.ท. เกรียงศักด์ิ โกมลสวรรค์ ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ร.ต.ต. เหมิ หาญประโคน ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ด.ต. เขม็ชาติ โพธศิาสตร์ ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ร.ต.อ. นิติธร นันติ ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ร.ต.ท. วรพพิฒัน์ บุญหมืน่ ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
พ.ต.ท. ณัฐวฒัน์ พโิลนพงศธร ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ด.ต. สมศักด์ิ แสงผ้ึง ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ด.ต. วสันต์ ตันไชย ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ส.ต.อ. สาธติ สาธรรม ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ด.ต. นเรศ พรมนา ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ด.ต. จรวย ออ่นนวน ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ร.ต.อ. บวรรชฏ มายะลา ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ร.ต.อ. สมนึก อทุธยิงั ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. อนุรักษ์ สุวรรณวจิติร ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ร.ต.ต. สมศักด์ิ วงศ์แสนสี ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ร.ต.ท. พสักร ปรุงเคร่ือง ภ.จว.ล าพนู สภ.กอ้
ด.ต. สนอง พงษ์สุวรรณ ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ร.ต.ต. บุญพศิ เชื้อเมืองพาน ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ร.ต.ต. สวา่ง เตโช ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ด.ต. เสง่ียม แสงเงินชัย ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ด.ต. ส าเร็จ ทิหวาย ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ด.ต. กฤชนนท์ พทุธะ ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ด.ต. จริโรจน์ กรุณา ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ร.ต.ท. สมจติร จุ้มฝน ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ด.ต. ปรัชญา มงคลเกดิ ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ร.ต.ต. พงศ์ปณต ชูยกปิน่ ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ด.ต. วฒันา นันติ ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ร.ต.ท. เกรียงไกร เสนอิ่น ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ร.ต.ต. สมชาย ชมภกูา ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ร.ต.ต. บริษัท ปัญญาวารินทร์ ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ร.ต.ท. กฤษฎา มงคลเทพ ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
พ.ต.ท. อฐักาญจน์ วรพฒันนันท์ ภ.จว.ล าพนู สภ.แม่ทา
ร.ต.ต. สมาน ล าเนาเดชสถติ ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ร.ต.ท. วชัรินทร์ จนิดา ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ร.ต.ท. พชิัย อุ่นใจ ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ด.ต. ชัยณรงค์ จนัทะจกัร์ศิลป์ ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ด.ต. ปัณณวชิญ์ พรหมเทศ ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ด.ต. ชัยวฒัน์ ยาวลิะ ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
พ.ต.ท. วรีะชาติ บ่อค า ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ร.ต.ท. นัฐพล สมเครือ ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ด.ต. อภเิชษฐ์ เตชะศรี ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ด.ต. เทิดศักด์ิ อา้ยพงิค์ ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ร.ต.ท. นิรันดร์ พงค์นุช ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
พ.ต.ท. พทัธพล สงบ ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ด.ต. สัญชัย สถานสถติย์ ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ร.ต.ท. เรวตัร์ บุรีค า ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ด.ต. บุญธรรม เครือสบจาง ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ร.ต.ท. สุนทร โมราราย ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ร.ต.ต. ไพฑูรย์ ทองอาบ ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ด.ต. พสัิณห์ กนัทะวงค์ ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ด.ต. ปกรณ์ แกว้บุญเรือง ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ร.ต.ท. สุชาติ ตันทะรา ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ร.ต.ต. ประวนิ สมเป็งตัน ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. นิพนธ์ เล่หก์ล ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ด.ต. นรินทร์ ลอยมูล ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ร.ต.ท. วโิรจน์ ถาพยอม ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ร.ต.อ. ปพน ตาขนัทะ ภ.จว.ล าพนู สภ.ทุง่หวัช้าง
ร.ต.ท. มนูญ ยิ่งยงศักด์ิ ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ร.ต.ต. อานนท์ ยศเวยีง ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ร.ต.ท. ศักด์ิชัย  พลูพพิฒัน์ ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ด.ต. ไชยรัตน์ มูลสาร ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ด.ต. ชิษณุพงศ์ หางาม ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ด.ต. กนัต์พจน์ ชุ่มพะวงศ์ ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ร.ต.ท. ณรงค์ เทพอโุมงค์ ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ด.ต. สัญญา ขาววฒัน์ ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ส.ต.อ. นันท์ วรรณสัก ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ด.ต. สุภาพ ชายพฤกษ์ ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ด.ต. แสงวรรณ์ อนิหลงเหลา ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ส.ต.อ. เอกพล กาวลิะ ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ด.ต. ฐิติวฒัน์ พรหมสินธุ์ ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ร.ต.ต. เกรียงไกร ปันทัน ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ด.ต. โอวาท ทาใจ ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ร.ต.ท. สมหมาย อิ่มมาก ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ร.ต.ท. สุชาติ แกว้นิล ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ร.ต.ท. โมฬี มณีรัตน์ ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ด.ต. รัตน์นริศ เหมืองหม้อ ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ร.ต.ท. สุทัศน์ ปัญญาวงศ์ ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ด.ต.หญิง ปิยะนุช ทาชะที ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ร.ต.อ. ศตวรรษ มาใจวงศ์ ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ด.ต. ครรชิต กนัธรรม ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
พ.ต.ต. ไกรลาศ สุวรีะ ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ร.ต.ท. จ าเริญ              คงทน ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ร.ต.ท. สดชาย           แสนอศัวะ ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ด.ต. สกลุฑวฒัน์ องิออน ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ด.ต. จริพล สุธรรมยะ ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ร.ต.ต. ศักด์ิสิทธิ์ อนิต๊ะแกว้ ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ด.ต. ยงยทุธ สร้างแกว้ ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ด.ต. สุนทร วชัระกาวนิ ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
พ.ต.ท. เกยีรติศักด์ิ จติรประสาร ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ร.ต.ต. ประดิษฐ์ เครือสบจาง ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ร.ต.ต. ศิริพงษ์ ณ ล าพนู ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ร.ต.ท. ลักษณ์ภกัดี อนุลีจนัทร์ ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ร.ต.ต. ประเสริฐ เหล่าจนัตา ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ชยตุม์ ศรีค าปัน ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
จ.ส.ต. ณภทัร ปราณีชัย ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ร.ต.ต. เฉลิม  ใจลังกา ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ด.ต. อ านวย บัวเผ่ือน ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ด.ต. นิวาส วรัิช ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
พ.ต.ต. ธนพตั ครสิงห์ ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ร.ต.ท. พทิวสั สุธรรมแจม่ ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ร.ต.ต. สุทิน ปัญญาทา ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ร.ต.ท. ผจญ ปาลี ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ด.ต. สมภพ พรหมสิทธิ์ ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ด.ต. สมศักด์ิ มณฑา ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ด.ต. จตุรวฒัน์             เสนาวารี ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ส.ต.อ. กรวชิญ์ ปากอง ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ร.ต.ท. สนัน่ บุญธรรม ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ร.ต.ท. ชาญชัย อตุศรี ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ร.ต.ต. จกัรพนัธ์ รัมจนัทร์ ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ร.ต.อ. สัญญา ปุละโว ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ร.ต.ท. พงษ์ศักด์ิ เมืองสุวรรณ ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ร.ต.ท. สงัด โปธาวชิัย ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ร.ต.ท. ธนากร พงษ์เกษม ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ร.ต.ท. พรีะพล มีแกว้ ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ด.ต. สมภพ พรหมสิทธิ์ ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ด.ต. วเิชียร วรัิช ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ด.ต. พงษ์ศักด์ิ พงิคะสัน ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ร.ต.ท. สมพงษ์ แสนพรหม ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ด.ต. ณัฐวฒิุ บุตรศักด์ิ ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
จ.ส.ต. องอาจ สุจธรรม ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ด.ต. กฤชนนท์ พทุธะ ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
ร.ต.ท.ญ. พรพรรณ เตโช ภ.จว.ล าพนู สภ.เมืองล าพนู
พ.ต.อ. สมชาย แช่มช้อย ภ.จว.ล าพนู สภ.ทุง่หวัช้าง
พ.ต.ท. สมภพ มณีเวช ภ.จว.ล าพนู สภ.ทุง่หวัช้าง
พ.ต.ต. ภญิโญ พาค า ภ.จว.ล าพนู สภ.ทุง่หวัช้าง
ร.ต.ท. อรัญ สุกณัทา ภ.จว.ล าพนู สภ.ทุง่หวัช้าง
ร.ต.ท. เผด็จ เป็งเมืองลอง ภ.จว.ล าพนู สภ.ทุง่หวัช้าง
ร.ต.ท. ววิฒัน์ จกัรสอง ภ.จว.ล าพนู สภ.ทุง่หวัช้าง
ร.ต.ท. สุพจน์ หาญขวา้ง ภ.จว.ล าพนู สภ.ทุง่หวัช้าง
ร.ต.ท. หญิง รุ่งศิริ ศรีเหล็ก ภ.จว.ล าพนู รอง สว.ฝอ.(กง)
ร.ต.ท. เมศร์ศรศักด์ิ มูลเมือง ภ.จว.ล าพนู สภ.ทุง่หวัช้าง
ร.ต.ท. อาชัญ จนิาจนัทร์ ภ.จว.ล าพนู สภ.ทุง่หวัช้าง
ร.ต.ท. นิพนธ์ กรรณิการ์ ภ.จว.ล าพนู สภ.ทุง่หวัช้าง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. เอนก อนุจะน า ภ.จว.ล าพนู สภ.ทุง่หวัช้าง
ร.ต.ท. เอนก วงศ์แจม่ ภ.จว.ล าพนู สภ.ทุง่หวัช้าง
ร.ต.ท. ไพฑูรย์ อนิทฉมิ ภ.จว.ล าพนู สภ.ทุง่หวัช้าง
ร.ต.ท. องอาจ ปินนารัตน์ ภ.จว.ล าพนู สภ.ทุง่หวัช้าง
ร.ต.ท. เอกรินทร์ หล้าฟู ภ.จว.ล าพนู สภ.ทุง่หวัช้าง
ร.ต.ท. พฤทธิ์ ผาลาภ ภ.จว.ล าพนู สภ.ทุง่หวัช้าง
ร.ต.ต. ยทุธศักด์ิ สิงหธ์นะ ภ.จว.ล าพนู สภ.ทุง่หวัช้าง
ร.ต.ต. แดนมิตร ปินทรายมูล ภ.จว.ล าพนู สภ.ทุง่หวัช้าง
ร.ต.ต. สมยศ ปิยะภาค ภ.จว.ล าพนู สภ.ทุง่หวัช้าง
ร.ต.ต. ณรงค์ พไิสย ภ.จว.ล าพนู สภ.ทุง่หวัช้าง
ร.ต.ต. เสง่ียม ปินทา ภ.จว.ล าพนู สภ.ทุง่หวัช้าง
ด.ต. อรุณ ทาแป้น ภ.จว.ล าพนู สภ.ทุง่หวัช้าง
ด.ต. กติติพงษ์ ใจยวน ภ.จว.ล าพนู สภ.ทุง่หวัช้าง
ด.ต. ภคัรพงษ์ วงศ์เขื่อนแกว้ ภ.จว.ล าพนู สภ.ทุง่หวัช้าง
ด.ต. ณรงค์ วงศ์ปวน ภ.จว.ล าพนู สภ.ทุง่หวัช้าง
ด.ต. รุจน์ เรือนมูล ภ.จว.ล าพนู สภ.ทุง่หวัช้าง
ด.ต. นฤพล อปุค า ภ.จว.ล าพนู สภ.ทุง่หวัช้าง
ด.ต. ธนากร ทัศนะเวทิน ภ.จว.ล าพนู สภ.ทุง่หวัช้าง
ด.ต. ไชยยศ อดุสุรินทร์ ภ.จว.ล าพนู สภ.ทุง่หวัช้าง
ด.ต. ศรันย ์ ฟวูนั ภ.จว.ล าพนู สภ.ทุง่หวัช้าง
ด.ต. วสูิตร สังวาลย์ ภ.จว.ล าพนู สภ.ทุง่หวัช้าง
ด.ต. นพพล กนัทาอนิต๊ะ ภ.จว.ล าพนู สภ.ทุง่หวัช้าง
ด.ต. นิมิตร บุญยนื ภ.จว.ล าพนู สภ.ทุง่หวัช้าง
ด.ต. บัณฑิต พรหมชิตมาตร ภ.จว.ล าพนู สภ.ทุง่หวัช้าง
ด.ต. ครรชิต ใจเง้ียวค า ภ.จว.ล าพนู สภ.ทุง่หวัช้าง
ด.ต. สาคร ตาจา ภ.จว.ล าพนู สภ.ทุง่หวัช้าง
ด.ต. เชษฐ์ กอ้นทอง ภ.จว.ล าพนู สภ.ทุง่หวัช้าง
ด.ต. นเรศ ยอดแกว้ ภ.จว.ล าพนู สภ.ทุง่หวัช้าง
พ.ต.ท. วชิัย ชายน้อย ภ.จว.ล าพนู สภ.ทุง่หวัช้าง
พ.ต.อ. ธนโชติ   อนิทรโชติ ภ.จว.ล าพนู สภ.ทากาศ
พ.ต.ท. สรโชติ   บุญวเิศษ ภ.จว.ล าพนู สภ.ทากาศ
พ.ต.ท. ชัยทอง   ค าอา้ย ภ.จว.ล าพนู สภ.ทากาศ
พ.ต.ท. สมนึก    ค าภริะ ภ.จว.ล าพนู สภ.ทากาศ
พ.ต.ท. พพิฒัน์  ตุ้ยเจริญ ภ.จว.ล าพนู สภ.ทากาศ
พ.ต.ท. สมบัติ    พนัธวทิย์ ภ.จว.ล าพนู สภ.ทากาศ
ร.ต.อ. สมคิด      แสงผาบ ภ.จว.ล าพนู สภ.ทากาศ
ร.ต.อ. รุ่งโรจน์   ปัญโญโชติ ภ.จว.ล าพนู สภ.ทากาศ
ร.ต.อ. ฐานพฒัน์  โยสัก ภ.จว.ล าพนู สภ.ทากาศ
ร.ต.ท. อาทิตย ์  ทิตยกลุ ภ.จว.ล าพนู สภ.ทากาศ
ร.ต.ท. จตุรภทัร  ค ากอ้น ภ.จว.ล าพนู สภ.ทากาศ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. อภศัิกด์ิ  จติรจริง ภ.จว.ล าพนู สภ.ทากาศ
ร.ต.ต. เสน่ห ์    มาละ ภ.จว.ล าพนู สภ.ทากาศ
ร.ต.ต. สุวลิต     แขง็แรง ภ.จว.ล าพนู สภ.ทากาศ
ร.ต.ต. จ านงค์   ชุมภวูารี ภ.จว.ล าพนู สภ.ทากาศ
ร.ต.ต. สมรักษ์  บูรณววิฒัน์ ภ.จว.ล าพนู สภ.ทากาศ
ร.ต.ท. ณรงค์    วงศ์ขติัยะ ภ.จว.ล าพนู สภ.ทากาศ
ร.ต.ท. วชิาญ     สุดใจ ภ.จว.ล าพนู สภ.ทากาศ
ร.ต.ท. จ ารัส    สิงหค์ าโล ภ.จว.ล าพนู สภ.ทากาศ
ร.ต.ท. สุรินทร์   พลูเพิม่ ภ.จว.ล าพนู สภ.ทากาศ
ร.ต.ท. สมเด็จ     เป็งกาศ ภ.จว.ล าพนู สภ.ทากาศ
ร.ต.ต. นิวธัน์      เทศวงค์ ภ.จว.ล าพนู สภ.ทากาศ
ร.ต.ท. ปกรณ์      แปงยอง ภ.จว.ล าพนู สภ.ทากาศ
ร.ต.ท. สนิท        วงศ์ษา ภ.จว.ล าพนู สภ.ทากาศ
ร.ต.ท. มานพ      แสนทา ภ.จว.ล าพนู สภ.ทากาศ
ร.ต.ต. ธงชัย      พรหมณะ ภ.จว.ล าพนู สภ.ทากาศ
ร.ต.ท. เดช         โยปินตา ภ.จว.ล าพนู สภ.ทากาศ
ร.ต.ท. สมหมาย บุตรจนัทร์ ภ.จว.ล าพนู สภ.ทากาศ
ร.ต.ท. สุพจน์    ธกิาศ ภ.จว.ล าพนู สภ.ทากาศ
ร.ต.ต. สุชาญ     สวา่งเนตร ภ.จว.ล าพนู สภ.ทากาศ
ร.ต.ต. อาทิตย ์  ชัวศิริกลุ ภ.จว.ล าพนู สภ.ทากาศ
ร.ต.ท. ก าธร      ชมภธูง ภ.จว.ล าพนู สภ.ทากาศ
ร.ต.ต. รัฐกานต์ อาทิตยกลุ ภ.จว.ล าพนู สภ.ทากาศ
ร.ต.ต. ก าธร      มาตยาบุญ ภ.จว.ล าพนู สภ.ทากาศ
ร.ต.ต. จ ารัส     นาเตจะ๊ ภ.จว.ล าพนู สภ.ทากาศ
ร.ต.ต. ไพฑูรย ์ นันทะลา ภ.จว.ล าพนู สภ.ทากาศ
ร.ต.ท. สมพงษ์ จามพฤกษ์ ภ.จว.ล าพนู สภ.ทากาศ
ร.ต.ท. ทศพร  ประภสัระกลุ ภ.จว.ล าพนู สภ.ทากาศ
ร.ต.ต. วนิัย         เส็นจี๋ ภ.จว.ล าพนู สภ.ทากาศ
ด.ต. ประทีป   นันตากาศ ภ.จว.ล าพนู สภ.ทากาศ
ด.ต. วสันต์     สินธบุุญ ภ.จว.ล าพนู สภ.ทากาศ
ด.ต. ชีวสรรค์  ดวงชัยนันท์ ภ.จว.ล าพนู สภ.ทากาศ
ด.ต. มานพ     จปีูค า ภ.จว.ล าพนู สภ.ทากาศ
ด.ต. นันทชัย  ทะจู ภ.จว.ล าพนู สภ.ทากาศ
ด.ต. เทวราช   ยศพมิสาร ภ.จว.ล าพนู สภ.ทากาศ
ด.ต. อ านวย      เทพชัย ภ.จว.ล าพนู สภ.ทากาศ
ด.ต. ชูเกยีรติ    ทนุก้ า ภ.จว.ล าพนู สภ.ทากาศ
ด.ต. ธรีะวทิย ์  มณีวรรณ์ ภ.จว.ล าพนู สภ.ทากาศ
ด.ต. ประจกัร   กองภา ภ.จว.ล าพนู สภ.ทากาศ
ด.ต. เดชด ารงค์    ค าภริะแปง ภ.จว.ล าพนู สภ.ทากาศ
ด.ต. สมนึก      สุวรรณเรือง ภ.จว.ล าพนู สภ.ทากาศ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. อรุณ        กา๋กาศ ภ.จว.ล าพนู สภ.ทากาศ
ด.ต. ปรีชา       แสงผาบ ภ.จว.ล าพนู สภ.ทากาศ
ด.ต. สมพล วงศาสัก ภ.จว.ล าพนู สภ.ทากาศ
ด.ต. วสันต์     หลวงนาม ภ.จว.ล าพนู สภ.ทากาศ
ร.ต.ท. สุพจน์    ธกิาศ ภ.จว.ล าพนู สภ.ทากาศ
ร.ต.ท. เอนก ไชยลังการ์ ภ.จว.ล าพนู สภ.ทากาศ
พ.ต.ท.   ปิยะองักรู กตัญญู ภ.จว.ล าพนู สภ.กอ้
พ.ต.ท. สมาน  ทองน้อย ภ.จว.ล าพนู สภ.กอ้
ร.ต.ท .ประยรู  ธญัหล้า ภ.จว.ล าพนู สภ.กอ้
ร.ต.ท. เจริญ  ศรีวงษ์ไชย ภ.จว.ล าพนู สภ.กอ้
ร.ต.ท. พทิวสั  สุธรรมแจม่ ภ.จว.ล าพนู สภ.กอ้
ร.ต.ท. สุทัศน์  ขนัทะสินธุ์ ภ.จว.ล าพนู สภ.กอ้
ร.ต.ท. สุเมธานนท์  ชัยยา ภ.จว.ล าพนู สภ.กอ้
ร.ต.ท .ธนกฤต  ต๊ิบเหล็ก ภ.จว.ล าพนู สภ.กอ้
ร.ต.ต. สมบูรณ์  มีสอน ภ.จว.ล าพนู สภ.กอ้
ร.ต.ท. กว ี ทุมสิงห์ ภ.จว.ล าพนู สภ.กอ้
ด.ต. นพรัตน์ ยะจอม ภ.จว.ล าพนู สภ.กอ้
ร.ต.ต. สัมผัส ทาฝ้ัน ภ.จว.ล าพนู สภ.กอ้
ด.ต. จกัรกฤษณ์ ศรีจนัทร์ดร ภ.จว.ล าพนู สภ.กอ้
ด.ต. วชัรพงษ์ อนิธยิา ภ.จว.ล าพนู สภ.กอ้
พ.ต.อ. ธเนส ชาวนาทุง่ ภ.จว.ล าพนู ภ.จว.ล าพนู
พ.ต.อ. ปิติวตัต์ิ วงษ์ชัยภวฒัน์ ภ.จว.ล าพนู ภ.จว.ล าพนู
พ.ต.อ. สรรภทัร ปราบพฒุซา ภ.จว.ล าพนู ภ.จว.ล าพนู
พ.ต.อ.หญิง วชัรี ชูกจิคุณ ภ.จว.ล าพนู ภ.จว.ล าพนู
ด.ต.หญิง วลิาวลัย์ ทะนูญวงศ์ ภ.จว.ล าพนู ภ.จว.ล าพนู
ร.ต.ท. นรินทร์ หมืน่ธง ภ.จว.ล าพนู ภ.จว.ล าพนู
ด.ต.หญิง ขตัติยา ไชยมาลา ภ.จว.ล าพนู ภ.จว.ล าพนู
ส.ต.ต. พรเทพ เขตโลก ภ.จว.ล าพนู ภ.จว.ล าพนู
พ.ต.ท. อทิธพิล เพีย้งจนัทร์ ภ.จว.ล าพนู ภ.จว.ล าพนู
ด.ต. ณัฎฐชัย แกว้มูล สภ.ฮอด
ร.ต.ท.หญิง เพชรรัตน์ หล้าสาย ภ.จว.ล าพนู ภ.จว.ล าพนู
พ.ต.ท. นิติเนาวรัตน์ ชุ่มพะวงค์ ภ.จว.ล าพนู ภ.จว.ล าพนู
ร.ต.ท. ยทุธพงษ์ แต้มทอง ภ.จว.ล าพนู ภ.จว.ล าพนู
พ.ต.ท. จ าลอง ศิลปเสริฐ ภ.จว.ล าพนู ภ.จว.ล าพนู
ร.ต.ต. วฒิุพงษ์ ตาดี ภ.จว.ล าพนู ภ.จว.ล าพนู
ร.ต.ต.หญิง บริบูรณ์ วงค์สุริยา ภ.จว.ล าพนู ภ.จว.ล าพนู
ร.ต.ท.หญิง เยาวพา สมนาศักด์ิ ภ.จว.ล าพนู ภ.จว.ล าพนู
พ.ต.อ. พริพฒัน์ โลไทยสงค์ ภ.จว.ล าพนู ภ.จว.ล าพนู
พ.ต.อ. ชญาณ์นนท์ อุ่นแกว้ ภ.จว.ล าพนู ภ.จว.ล าพนู
พ.ต.ท. จรัส สุทกลุ ภ.จว.ล าพนู ภ.จว.ล าพนู



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ต. สมพงษ์ อปัมะให ภ.จว.ล าพนู ภ.จว.ล าพนู
ร.ต.ท. พงศ์พฒัน์ นันทวสุิทธิ์ ภ.จว.ล าพนู ภ.จว.ล าพนู
ด.ต. วรศักด์ิ อดุทาเศษ ภ.จว.ล าพนู ภ.จว.ล าพนู
ร.ต.ท. สรนันท์ ค านันท์ ภ.จว.ล าพนู ภ.จว.ล าพนู
ร.ต.ท. นครินทร์ นันใจจุ๋มป๋า ภ.จว.ล าพนู ภ.จว.ล าพนู
พ.ต.ต.ญ. ทัศนีย์ กองแพ ภ.จว.ล าพนู ภ.จว.ล าพนู
ร.ต.อ. วศะ สุมนาพนัธุ์ ภ.จว.ล าพนู ภ.จว.ล าพนู
ส.ต.อ. ศุภสิทธิ วงภธูร ภ.จว.มส. ภ.จว.มส.
ด.ต.หญิง ชัญญา ชัชวาลชยกร ภ.จว.ล าพนู ภ.จว.ล าพนู
พ.ต.ท. ธานี มยรุา ภ.จว.ล าพนู กก.สส.ภ.จว.ล าพนู
พ.ต.ท. ณรงค์พร เร็วชัย ภ.จว.ล าพนู กก.สส.ภ.จว.ล าพนู
พ.ต.ต. ตรีกลุ บุญสาม ภ.จว.ล าพนู กก.สส.ภ.จว.ล าพนู
ร.ต.อ. นพพร หน่อแกว้ ภ.จว.ล าพนู กก.สส.ภ.จว.ล าพนู
ร.ต.อ. ไพโรจน์ ต๊ะวรรณา ภ.จว.ล าพนู กก.สส.ภ.จว.ล าพนู
ร.ต.ท. ศรชัย ชาวเวยีง ภ.จว.ล าพนู กก.สส.ภ.จว.ล าพนู
ร.ต.ต. นพวงศ์ ปัญจบุรี ภ.จว.ล าพนู กก.สส.ภ.จว.ล าพนู
ร.ต.ท. ณรงค์ สุภา ภ.จว.ล าพนู กก.สส.ภ.จว.ล าพนู
ร.ต.ท. อนุชา เป็งปาง ภ.จว.ล าพนู กก.สส.ภ.จว.ล าพนู
ร.ต.ต. เทวญั ไชยวฒิุ ภ.จว.ล าพนู กก.สส.ภ.จว.ล าพนู
ร.ต.ต. มงคล โอปัน ภ.จว.ล าพนู กก.สส.ภ.จว.ล าพนู
ร.ต.ต. เทพพทิักษ์ วงค์กติิ ภ.จว.ล าพนู กก.สส.ภ.จว.ล าพนู
ร.ต.ต. บุญส่ง หวนัลา ภ.จว.ล าพนู กก.สส.ภ.จว.ล าพนู
ร.ต.ต. สุวชิ วรีะโจง ภ.จว.ล าพนู กก.สส.ภ.จว.ล าพนู
ร.ต.ต. วทิยา ลังกากาศ ภ.จว.ล าพนู กก.สส.ภ.จว.ล าพนู
ร.ต.ต. นิคม หอยแกว้ ภ.จว.ล าพนู กก.สส.ภ.จว.ล าพนู
ร.ต.ต. สมเจตน์ พฒุพวง ภ.จว.ล าพนู กก.สส.ภ.จว.ล าพนู
ร.ต.ต. ธนเศรษฐ์ เรืองวริิยานนท์ ภ.จว.ล าพนู กก.สส.ภ.จว.ล าพนู
ด.ต. สังวาล อนิทร์ชัย ภ.จว.ล าพนู กก.สส.ภ.จว.ล าพนู
ด.ต. ชัยมงคล ค าซอน ภ.จว.ล าพนู กก.สส.ภ.จว.ล าพนู
ร.ต.ท. วลัลภ พงษ์ธรรม ภ.จว.ล าพนู กก.สส.ภ.จว.ล าพนู
ด.ต. สมพร ทาเจริญ ภ.จว.ล าพนู กก.สส.ภ.จว.ล าพนู
ด.ต. อภทิชา พรหมแสน ภ.จว.ล าพนู กก.สส.ภ.จว.ล าพนู
ด.ต. มานพ วงศาสัก ภ.จว.ล าพนู กก.สส.ภ.จว.ล าพนู
ด.ต. ภาษกร ตันตรา ภ.จว.ล าพนู กก.สส.ภ.จว.ล าพนู
ด.ต. พงษ์เทพ จนัสม ภ.จว.ล าพนู กก.สส.ภ.จว.ล าพนู
ด.ต. สมเกยีรติ ใจแกว้ ภ.จว.ล าพนู กก.สส.ภ.จว.ล าพนู
ด.ต. ประสงค์ แสงอทุัย ภ.จว.ล าพนู กก.สส.ภ.จว.ล าพนู
ด.ต. ปิยณัฐ ศิริรักษ์ ภ.จว.ล าพนู กก.สส.ภ.จว.ล าพนู
ด.ต. ศุภะสิทธิ์ วรีะพฒัน์มงคล ภ.จว.ล าพนู กก.สส.ภ.จว.ล าพนู
ด.ต. วรีะพล มูลวงศ์ ภ.จว.ล าพนู กก.สส.ภ.จว.ล าพนู



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ธรีะศักด์ิ เขื่อนชัย ภ.จว.ล าพนู กก.สส.ภ.จว.ล าพนู
ร.ต.ต. เบญจพล นภาพนัธ์ ภ.จว.ล าพนู กก.สส.ภ.จว.ล าพนู
ด.ต. อภนิันท์ พรหมวงศ์ ภ.จว.ล าพนู กก.สส.ภ.จว.ล าพนู
ด.ต. วฒันา ปันเจริญ ภ.จว.ล าพนู กก.สส.ภ.จว.ล าพนู
ส.ต.อ. จกัรกจิ ตินเขยีว ภ.จว.ล าพนู กก.สส.ภ.จว.ล าพนู
ร.ต.ต. เกษม วงศาปัน ภ.จว.ล าพนู กก.สส.ภ.จว.ล าพนู
ด.ต. ไพวลัย์ อิ่นค า ภ.จว.ล าพนู กก.สส.ภ.จว.ล าพนู
ร.ต.ท. ชัยณรงค์ ต๊ิบแปง ภ.จว.ล าพนู กก.สส.ภ.จว.ล าพนู
ด.ต. กรภพ เกาะแกว้ ภ.จว.ล าพนู กก.สส.ภ.จว.ล าพนู
ร.ต.ต. พชิัย อนิต๊ะปัน ภ.จว.ล าพนู กก.สส.ภ.จว.ล าพนู
ร.ต.ท. พรชัย ชยพทิักษ์ ภ.จว.ล าพนู กก.สส.ภ.จว.ล าพนู
ร.ต.ท. สุรศักด์ิ เนคะมานุรักษ์ ภ.จว.ล าพนู กก.สส.ภ.จว.ล าพนู
ด.ต. บัญญัติ มณฑากลู ภ.จว.ล าพนู กก.สส.ภ.จว.ล าพนู
ด.ต. องอาจ ทิดดอนตอง ภ.จว.ล าพนู กก.สส.ภ.จว.ล าพนู
ด.ต. สุรพล เพญ็ธง ภ.จว.ล าพนู กก.สส.ภ.จว.ล าพนู
จ.ส.ต. ศรายทุธ ศุภกา ภ.จว.ล าพนู กก.สส.ภ.จว.ล าพนู
ด.ต. พฒันา เตปิน ภ.จว.ล าพนู กก.สส.ภ.จว.ล าพนู
ด.ต. ธวชัชัย จริยพฒันกลุ ภ.จว.ล าพนู กก.สส.ภ.จว.ล าพนู
ด.ต. สังสันต์ ปัญญา ภ.จว.ล าพนู กก.สส.ภ.จว.ล าพนู
ด.ต. มงคล ชัยกาวลิ ภ.จว.ล าพนู กก.สส.ภ.จว.ล าพนู
ด.ต. มานัส ศรีเทีย่ง ภ.จว.ล าพนู กก.สส.ภ.จว.ล าพนู
ร.ต.ต. สันติ ชื่นบาน ภ.จว.ล าพนู กก.สส.ภ.จว.ล าพนู
ร.ต.ท. บรรเจดิ อนิทรารัตน์ ภ.จว.ล าพนู กก.สส.ภ.จว.ล าพนู
ร.ต.ต. พงษ์กร อตุส่าห์ ภ.จว.ล าพนู กก.สส.ภ.จว.ล าพนู
ร.ต.ท. สาคร วงษ์ฝ้ัน ภ.จว.ล าพนู กก.สส.ภ.จว.ล าพนู
ร.ต.ท. นภดล กลุวงษ์ ภ.จว.ล าพนู กก.สส.ภ.จว.ล าพนู
ด.ต. ศิลป์ มะโนเพญ็ ภ.จว.ล าพนู กก.สส.ภ.จว.ล าพนู
ร.ต.ต. อนุรักษ์ ค าพรหม ภ.จว.ล าพนู กก.สส.ภ.จว.ล าพนู
ร.ต.ต. รณชัย จงสิริวฒัน์ ภ.จว.ล าพนู กก.สส.ภ.จว.ล าพนู
ร.ต.ท. ศักด์ิชัย ปันเต ภ.จว.ล าพนู กก.สส.ภ.จว.ล าพนู
พ.ต.ท. สุทน ญาณรังษี ภ.จว.ล าพนู สภ.ล้ี
พ.ต.ท. สุรศักด์ิ ขนัแกว้ ภ.จว.ล าพนู สภ.ล้ี
พ.ต.ท. ไพฑูรย ์ จุ้มฝน ภ.จว.ล าพนู สภ.ล้ี
พ.ต.ท. นเรศ ปันผะสงค์ ภ.จว.ล าพนู สภ.ล้ี
พ.ต.ต. สุรจติร์ ศรีพรรณ์ ภ.จว.ล าพนู สภ.ล้ี
พ.ต.ต. ชานนท์ ทองอนิทร์ ภ.จว.ล าพนู สภ.ล้ี
ร.ต.อ. ชัชวาล ยอดอา้ย ภ.จว.ล าพนู สภ.ล้ี
ร.ต.อ. เสรี เตียมวงศ์ ภ.จว.ล าพนู สภ.ล้ี
ร.ต.ท. เกรียงเดช ปัญญาเหล็ก ภ.จว.ล าพนู สภ.ล้ี
ร.ต.ท. ชูชาติ จติครบุรี ภ.จว.ล าพนู สภ.ล้ี



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.อ. สุเทพ รักษ์เทพา ภ.จว.ล าพนู สภ.ล้ี
ร.ต.ท. สมพงษ์ ภมูิชัย ภ.จว.ล าพนู สภ.ล้ี
ร.ต.ท. มนู สงคราม ภ.จว.ล าพนู สภ.ล้ี
ร.ต.ท. วฑูิรย์ ต๊ะสุภา ภ.จว.ล าพนู สภ.ล้ี
ร.ต.ท. สินธพ โปธาวนิ ภ.จว.ล าพนู สภ.ล้ี
ร.ต.ท. นวพล กติติวรากร ภ.จว.ล าพนู สภ.ล้ี
ร.ต.ท. ณรงค์ แสงผ้ึง ภ.จว.ล าพนู สภ.ล้ี
ร.ต.ท. สังเวยีน แสงกาศ ภ.จว.ล าพนู สภ.ล้ี
ร.ต.ท. ปรีชา ปัญญา ภ.จว.ล าพนู สภ.ล้ี
ร.ต.ต. เกรียงศักด์ิ ปวนกาศ ภ.จว.ล าพนู สภ.ล้ี
ร.ต.ท. พษิณุ ค าภู่ ภ.จว.ล าพนู สภ.ล้ี
ร.ต.ท. วสุิทธิ์ ดีฉ่ า ภ.จว.ล าพนู สภ.ล้ี
ร.ต.ท. สายณัห์ สุใจยา ภ.จว.ล าพนู สภ.ล้ี
ร.ต.ท. ณรงค์ สินธบุุญ ภ.จว.ล าพนู สภ.ล้ี
ร.ต.ท. สิทธชิัย ผดุงเกยีรติยศ ภ.จว.ล าพนู สภ.ล้ี
ร.ต.ท. ไกรสรณ์ แกว้ทิพย์ ภ.จว.ล าพนู สภ.ล้ี
ร.ต.ท. สุวทิ สามปันสัก ภ.จว.ล าพนู สภ.ล้ี
ร.ต.ท. วชิา สุวรรณ ภ.จว.ล าพนู สภ.ล้ี
ร.ต.ต. บุญยนื โอดนันต์ ภ.จว.ล าพนู สภ.ล้ี
ร.ต.ต. ประดิษฐ์ มีสอน ภ.จว.ล าพนู สภ.ล้ี
ร.ต.ต. เฉลิมชัย ประทุมมา ภ.จว.ล าพนู สภ.ล้ี
ร.ต.ต. จ าเริญ รัตนพงศ์ ภ.จว.ล าพนู สภ.ล้ี
วา่ที ่ร.ต.ต. สนัน่ จนัทร์ทอง ภ.จว.ล าพนู สภ.ล้ี
วา่ที ่ร.ต.ต. สงกรานต์ เตโช ภ.จว.ล าพนู สภ.ล้ี
วา่ที ่ร.ต.ต. วศิาล พืน้อนิต๊ะศรี ภ.จว.ล าพนู สภ.ล้ี
ด.ต. กฤษฎา เกื้อกลู ภ.จว.ล าพนู สภ.ล้ี
ด.ต. กติติ ศรีวชิา ภ.จว.ล าพนู สภ.ล้ี
ด.ต. จรัญ ล้วนงาม ภ.จว.ล าพนู สภ.ล้ี
ด.ต. จกัริน ใจสุยะ ภ.จว.ล าพนู สภ.ล้ี
ด.ต. ชาญศักด์ิ โลหะ ภ.จว.ล าพนู สภ.ล้ี
ด.ต. เชิดชัย ตาแกว้ ภ.จว.ล าพนู สภ.ล้ี
ด.ต. ทรงเดช ขนัสาวะดี ภ.จว.ล าพนู สภ.ล้ี
ด.ต. นคร เฟือ่งกนัทา ภ.จว.ล าพนู สภ.ล้ี
ด.ต. ธงชัย ขอดเงิน ภ.จว.ล าพนู สภ.ล้ี
ด.ต. นิกร สวสัด์ิไชย ภ.จว.ล าพนู สภ.ล้ี
ด.ต. นเรศ มูลจกัร ภ.จว.ล าพนู สภ.ล้ี
ด.ต. บุญช่วย ปินวสุิ ภ.จว.ล าพนู สภ.ล้ี
ด.ต. พชิาติ ปัญญา ภ.จว.ล าพนู สภ.ล้ี
ด.ต. ธานี นันตาเวยีง ภ.จว.ล าพนู สภ.ล้ี
ด.ต. สมบรร กนัธยิาถา ภ.จว.ล าพนู สภ.ล้ี



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สุภานุวฒัน์ รัตนปัญญา ภ.จว.ล าพนู สภ.ล้ี
ด.ต. รักชาติ อนิต๊ะขตัยิ์ ภ.จว.ล าพนู สภ.ล้ี
ด.ต. สุชาติ ใจสุยะ ภ.จว.ล าพนู สภ.ล้ี
ด.ต. วชิิต ใจสุยะ ภ.จว.ล าพนู สภ.ล้ี
ด.ต. สายณัห์ ออ้มหมืน่ ภ.จว.ล าพนู สภ.ล้ี
ด.ต. วทิยา จนัละ ภ.จว.ล าพนู สภ.ล้ี
ด.ต. วรีะยทุธ สืบต่อ ภ.จว.ล าพนู สภ.ล้ี
ด.ต. อาคม สุขมา ภ.จว.ล าพนู สภ.ล้ี
ด.ต. อานุภาพ จอมเดช ภ.จว.ล าพนู สภ.ล้ี
ด.ต. อทุิศ สุวรรณ ภ.จว.ล าพนู สภ.ล้ี
ด.ต. อ านาจ ฤาชัย ภ.จว.ล าพนู สภ.ล้ี
ด.ต. อทิธพิล แกว้วงศ์ ภ.จว.ล าพนู สภ.ล้ี
ด.ต. มงคล แตงเส็ง ภ.จว.ล าพนู สภ.ล้ี
ด.ต. สิงห์ ถาน่าน ภ.จว.ล าพนู สภ.ล้ี
ด.ต. ชัยรัตน์ ยารังษี ภ.จว.ล าพนู สภ.ล้ี
ด.ต. ประเพลิน ทิศหล้า ภ.จว.ล าพนู สภ.ล้ี
ด.ต. สกานต์ ใจต๊ะ ภ.จว.ล าพนู สภ.ล้ี
ด.ต. คะนอง ศรีใจต๊ะ ภ.จว.ล าพนู สภ.ล้ี
ด.ต. อทุิศ วงค์จริาวฒัน์ ภ.จว.ล าพนู สภ.ล้ี
จ.ส.ต. นิคม ตุ่นทิ ภ.จว.ล าพนู สภ.ล้ี
จ.ส.ต. เกรียงไกร ศรีวจิี๋ ภ.จว.ล าพนู สภ.ล้ี
จ.ส.ต. สายสิทธิ์ กองค้า ภ.จว.ล าพนู สภ.ล้ี
ส.ต.ต. สินากร ต๊ะสุทา ภ.จว.ล าพนู สภ.ล้ี
ส.ต.ต. สุรไกร อนิต๊ะปัน ภ.จว.ล าพนู สภ.ล้ี
ร.ต.ท. กจิการ โตรัตน์ ภ.จว.ล าพนู สภ.ล้ี
พ.ต.ท. ปิยะพงศ์ ช านาญ ภ.จว.ล าพนู   สภ.บ้านธิ
พ.ต.ท. เดชาวตั จอมสวา่ง ภ.จว.ล าพนู   สภ.บ้านธิ
พ.ต.ท. นพดฬ โสภณจติ ภ.จว.ล าพนู   สภ.บ้านธิ
พ.ต.ท. อ าพล ดวงจนัทร์ ภ.จว.ล าพนู   สภ.บ้านธิ
พ.ต.ท. สถติ พนิิจสอน ภ.จว.ล าพนู   สภ.บ้านธิ
พ.ต.ท. ณรงค์ศักด์ิ ยศแกว้อดุ ภ.จว.ล าพนู   สภ.บ้านธิ
พ.ต.ต. มรกหต ศิริชัย ภ.จว.ล าพนู   สภ.บ้านธิ
ร.ต.อ. สุพนธ์ มีจติร ภ.จว.ล าพนู   สภ.บ้านธิ
ร.ต.ท. สมศักด์ิ สมโชติ ภ.จว.ล าพนู   สภ.บ้านธิ
ร.ต.ท. ชาตรี ทองภกัดี ภ.จว.ล าพนู   สภ.บ้านธิ
ร.ต.ท. บัณฑิต มโนสมุทร์ ภ.จว.ล าพนู   สภ.บ้านธิ
ร.ต.ท. นพรัตน์ โพธาเจริญ ภ.จว.ล าพนู   สภ.บ้านธิ
ร.ต.ท. ถวลัย์ สวสัด์ิจติต์ ภ.จว.ล าพนู   สภ.บ้านธิ
ร.ต.ท. สุชาติ เลาะเหลางาม ภ.จว.ล าพนู   สภ.บ้านธิ
ร.ต.ท. นคร กลัยาณวตัร ภ.จว.ล าพนู   สภ.บ้านธิ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. สุนทร แกว้เป็ง ภ.จว.ล าพนู   สภ.บ้านธิ
ร.ต.ท. นทปภณ ชัยพลูสุรดิษ ภ.จว.ล าพนู   สภ.บ้านธิ
ร.ต.ท. อ านวย บุญหล้า ภ.จว.ล าพนู   สภ.บ้านธิ
ร.ต.ท. นรินทร์ สุริยะ ภ.จว.ล าพนู   สภ.บ้านธิ
ร.ต.ท. ประสงค์ มหาราช ภ.จว.ล าพนู   สภ.บ้านธิ
ร.ต.ท. ประทิน หน่อแกว้ ภ.จว.ล าพนู   สภ.บ้านธิ
ร.ต.ท. ถาวร องค์การธง ภ.จว.ล าพนู   สภ.บ้านธิ
ร.ต.ท. อทิธพิล ปัญญาวารินทร์ ภ.จว.ล าพนู   สภ.บ้านธิ
ร.ต.ท. ทศพร ปัญญารักษา ภ.จว.ล าพนู   สภ.บ้านธิ
ร.ต.ท. สิงคาร ศรีวฒิุ ภ.จว.ล าพนู   สภ.บ้านธิ
ร.ต.ท. สุเทพ บุญมาทัน ภ.จว.ล าพนู   สภ.บ้านธิ
ร.ต.ท. ธวชั สามหงษ์ ภ.จว.ล าพนู   สภ.บ้านธิ
ร.ต.ต. กติติ ปิงเมืองเหล็ก ภ.จว.ล าพนู   สภ.บ้านธิ
ร.ต.ต. บุญส่ง อาจหาญศรี ภ.จว.ล าพนู   สภ.บ้านธิ
ร.ต.ต. สระ เขยีวเขนิ ภ.จว.ล าพนู   สภ.บ้านธิ
ร.ต.ต. สถติ อุ่นนันกาศ ภ.จว.ล าพนู   สภ.บ้านธิ
ร.ต.ต. นรินทร์ สินธมุัด ภ.จว.ล าพนู   สภ.บ้านธิ
ร.ต.ต. เสน่ห์ กนัธวิาท ภ.จว.ล าพนู   สภ.บ้านธิ
ร.ต.ต. วโิรจน์ สมศรี ภ.จว.ล าพนู   สภ.บ้านธิ
ร.ต.ต. เถลิงฤทธิ์ ยอดเมือง ภ.จว.ล าพนู   สภ.บ้านธิ
ร.ต.ท. พษิณุ อู่คงคา ภ.จว.ล าพนู   สภ.บ้านธิ
ด.ต. สุรพล โปธา ภ.จว.ล าพนู   สภ.บ้านธิ
ด.ต. บุญเลิศ พานิชยานนท์ ภ.จว.ล าพนู   สภ.บ้านธิ
ด.ต. เชิดชาย นามติวงศ์ ภ.จว.ล าพนู   สภ.บ้านธิ
ด.ต. นิรันดร์ มงคล ภ.จว.ล าพนู   สภ.บ้านธิ
ด.ต. เสถยีร แกว้สุวรรณ์ ภ.จว.ล าพนู   สภ.บ้านธิ
ด.ต. สมควร ใจกลาง ภ.จว.ล าพนู   สภ.บ้านธิ
ด.ต. สมบัติ สุริยจกัร ภ.จว.ล าพนู   สภ.บ้านธิ
ด.ต. นพดล ลิตโมง ภ.จว.ล าพนู   สภ.บ้านธิ
ด.ต. เกษม ชมพู ภ.จว.ล าพนู   สภ.บ้านธิ
ด.ต. อดุลย์ สิทธติา ภ.จว.ล าพนู   สภ.บ้านธิ
ด.ต. วรวทิย์ ค าผง ภ.จว.ล าพนู   สภ.บ้านธิ
ด.ต. เปรม โชตินันท์ ภ.จว.ล าพนู   สภ.บ้านธิ
ด.ต. อภรัิกษ์ อตุระแจ้ ภ.จว.ล าพนู   สภ.บ้านธิ
ด.ต. พทิยา เตมีศักด์ิ ภ.จว.ล าพนู   สภ.บ้านธิ
จ.ส.ต. นรรัฐ ไชยสาร ภ.จว.ล าพนู   สภ.บ้านธิ
ด.ต. เทวนิทร์ ปาระมีแจ้ ภ.จว.ล าพนู   สภ.บ้านธิ
ส.ต.อ. วทิยา จณิาพรต ภ.จว.ล าพนู   สภ.บ้านธิ
ร.ต.ต. ปราณีต เหล่าประเสริฐ ภ.จว.ล าพนู   สภ.บ้านธิ
พ.ต.อ. ธรีภทัร์ คงพานิช ภ.จว.ล าพนู สภ.บ้านโฮ่ง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. วรีะพงษ์ เหลืองทอง ภ.จว.ล าพนู สภ.บ้านโฮ่ง
พ.ต.ท. ณรงค์ หมืน่อภยั ภ.จว.ล าพนู สภ.บ้านโฮ่ง
พ.ต.ท. พฒันพงษ์ ศรีวงค์วรรณ์ ภ.จว.ล าพนู สภ.บ้านโฮ่ง
พ.ต.ท. บุญชาย แสนชัชวาล ภ.จว.ล าพนู สภ.บ้านโฮ่ง
พ.ต.ท. ธรีะพงษ์ เลาหร์อดพนัธ์ ภ.จว.ล าพนู สภ.บ้านโฮ่ง
พ.ต.ท. วชัระ ศรีพฤกษ์ ภ.จว.ล าพนู สภ.บ้านโฮ่ง
พ.ต.ต. นิตินันท์ จนัไกย ภ.จว.ล าพนู สภ.บ้านโฮ่ง
ร.ต.ท. โอภาศ มะโนเมือง ภ.จว.ล าพนู สภ.บ้านโฮ่ง
ร.ต.ท. อรรถกร ค าจนัทร์ ภ.จว.ล าพนู สภ.บ้านโฮ่ง
ร.ต.ท. บัญชา มูลธิ ภ.จว.ล าพนู สภ.บ้านโฮ่ง
ร.ต.ท. โสภพ แกว้วนั ภ.จว.ล าพนู สภ.บ้านโฮ่ง
ร.ต.ท. เกยีรติศักด์ิ ท าอนิแกว้ ภ.จว.ล าพนู สภ.บ้านโฮ่ง
ร.ต.ท. ชนะ ปัน้ปัญญา ภ.จว.ล าพนู สภ.บ้านโฮ่ง
ร.ต.ท. สมศักด์ิ สีสมุทร์ ภ.จว.ล าพนู สภ.บ้านโฮ่ง
ร.ต.ท. สุจนิต์ หาญเมืองใจ ภ.จว.ล าพนู สภ.บ้านโฮ่ง
ร.ต.ท. สมพงษ์ ลือชัย ภ.จว.ล าพนู สภ.บ้านโฮ่ง
ร.ต.ท. ณรงค์ศักด์ิ ไชยสิทธิ์ ภ.จว.ล าพนู สภ.บ้านโฮ่ง
ร.ต.ท. บริณัย ผาเจริญ ภ.จว.ล าพนู สภ.บ้านโฮ่ง
ร.ต.ท. สมยศ ปูทอง ภ.จว.ล าพนู สภ.บ้านโฮ่ง
ร.ต.ท. ประสิทธิ์ วงค์ปวน ภ.จว.ล าพนู สภ.บ้านโฮ่ง
ร.ต.ท. เนตร พุม่อิ่ม ภ.จว.ล าพนู สภ.บ้านโฮ่ง
ร.ต.ต. ภาคิน จนัทิมา ภ.จว.ล าพนู สภ.บ้านโฮ่ง
ร.ต.ต. ยทุธชัย อนิวรรณ์ ภ.จว.ล าพนู สภ.บ้านโฮ่ง
ร.ต.ต. มานิต แสงป่าหมุน้ ภ.จว.ล าพนู สภ.บ้านโฮ่ง
ร.ต.ต. พรุิณ ฤาชัย ภ.จว.ล าพนู สภ.บ้านโฮ่ง
ร.ต.ต. พานิชย์ ชนะพาล ภ.จว.ล าพนู สภ.บ้านโฮ่ง
ร.ต.ต. พทิักษ์ รัตนพรม ภ.จว.ล าพนู สภ.บ้านโฮ่ง
ร.ต.ท. ถนอม รัตนพรม ภ.จว.ล าพนู สภ.บ้านโฮ่ง
ร.ต.ท. ณรงค์ ปันฟู ภ.จว.ล าพนู สภ.บ้านโฮ่ง
พ.ต.ท. ทวเีดช พฒุหมืน่ ภ.จว.ล าพนู สภ.บ้านโฮ่ง
ร.ต.ท. สุเทพ เม่นสิน ภ.จว.ล าพนู สภ.บ้านโฮ่ง
ร.ต.ท. ประนม มหาวนัเทพ ภ.จว.ล าพนู สภ.บ้านโฮ่ง
ร.ต.ท. เมืองดี ไชยเดช ภ.จว.ล าพนู สภ.บ้านโฮ่ง
ร.ต.ท. สมิง วงศ์ธมิา ภ.จว.ล าพนู สภ.บ้านโฮ่ง
ร.ต.ต. จ ารัส ตุมะแกว้ ภ.จว.ล าพนู สภ.บ้านโฮ่ง
ร.ต.ต. สายณัห์ ตรีระแสง ภ.จว.ล าพนู สภ.บ้านโฮ่ง
ด.ต. ไวยาวฒิุ อปุการะ ภ.จว.ล าพนู สภ.บ้านโฮ่ง
ด.ต. ด ารง วงค์ตันกาศ ภ.จว.ล าพนู สภ.บ้านโฮ่ง
ด.ต. เมษา ฤกษ์จ าเนียร ภ.จว.ล าพนู สภ.บ้านโฮ่ง
ด.ต. กรกฎ ล้ินฤาษี ภ.จว.ล าพนู สภ.บ้านโฮ่ง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. พบิูล มูลชีพ ภ.จว.ล าพนู สภ.บ้านโฮ่ง
ด.ต. อเุทน สุภาวงศ์ ภ.จว.ล าพนู สภ.บ้านโฮ่ง
ด.ต. อดุลย์ ศรีวชิัย ภ.จว.ล าพนู สภ.บ้านโฮ่ง
ด.ต. กติติกร ใจเมือง ภ.จว.ล าพนู สภ.บ้านโฮ่ง
ด.ต. นิติชัย ฐิติวราววิฒัน์ ภ.จว.ล าพนู สภ.บ้านโฮ่ง
ด.ต. ไพจติร จตินาริน ภ.จว.ล าพนู สภ.บ้านโฮ่ง
ด.ต. เลิศชาย แดงชาติ ภ.จว.ล าพนู สภ.บ้านโฮ่ง
ด.ต. สมาน มหาครอง ภ.จว.ล าพนู สภ.บ้านโฮ่ง
ด.ต. ธรียทุธ ทนันชัยบุตร ภ.จว.ล าพนู สภ.บ้านโฮ่ง
ด.ต. สมคิด สุขเกตุ ภ.จว.ล าพนู สภ.บ้านโฮ่ง
ด.ต. วรวฒิุ สุนิลหงษ์ ภ.จว.ล าพนู สภ.บ้านโฮ่ง
ด.ต. กฤต ขาวะนา ภ.จว.ล าพนู สภ.บ้านโฮ่ง
ด.ต. วรีะพงษ์ วงค์หอมนาน ภ.จว.ล าพนู สภ.บ้านโฮ่ง
ด.ต. สุคนธ์ แสนธรุะ ภ.จว.ล าพนู สภ.บ้านโฮ่ง
ด.ต. พรทวี มูลรังษี ภ.จว.ล าพนู สภ.บ้านโฮ่ง
ด.ต. เด่น พลัวนั ภ.จว.ล าพนู สภ.บ้านโฮ่ง
ด.ต. ทินกร ม่วงมา ภ.จว.ล าพนู สภ.บ้านโฮ่ง
ด.ต. ณัฐพนธ์ ยะมา ภ.จว.ล าพนู สภ.บ้านโฮ่ง
ด.ต. เสกสรร สิงหแ์กว้ ภ.จว.ล าพนู สภ.บ้านโฮ่ง
ด.ต. วชิาญ เมาเตจา ภ.จว.ล าพนู สภ.บ้านโฮ่ง
ด.ต. ยทุธนา ไชยสมภาร ภ.จว.ล าพนู สภ.บ้านโฮ่ง
ด.ต. พลัลภ จนิดาหลวง ภ.จว.ล าพนู สภ.บ้านโฮ่ง
ด.ต. เสน่ห์ แกว้สุข ภ.จว.ล าพนู สภ.บ้านโฮ่ง
ด.ต. สุพจน์ เป็งเมืองลอง ภ.จว.ล าพนู สภ.บ้านโฮ่ง
ด.ต. สหรักล์ ชัยค าร้อง ภ.จว.ล าพนู สภ.บ้านโฮ่ง
ด.ต. นพรุจ ธรรมสุข ภ.จว.ล าพนู สภ.บ้านโฮ่ง
ด.ต. นิวฒัน์ หวนัยอง ภ.จว.ล าพนู สภ.บ้านโฮ่ง
ด.ต. พเิชษฐ์ วงค์เพชร ภ.จว.ล าพนู สภ.บ้านโฮ่ง
ด.ต. รุ่งโรจน์ ไชยกนัทา ภ.จว.ล าพนู สภ.บ้านโฮ่ง
ด.ต. ภานุวฒัน์ กนัฑปินตา ภ.จว.ล าพนู สภ.บ้านโฮ่ง
ร.ต.ต. ศุภฤกษ์ ภลิะลัย ภ.จว.ล าพนู สภ.บ้านโฮ่ง
ร.ต.ท. เสน่ห์ ฉางขา้วพรม ภ.จว.ล าพนู สภ.บ้านโฮ่ง
พ.ต.อ. ศิริวฒัน์  บุญประสิทธิ์ ภ.จว.ล าพนู สภ.ป่าซาง
พ.ต.ท. โกศัย เทพวงษ์ ภ.จว.ล าพนู สภ.ป่าซาง
พ.ต.ท. พสัินต์ ชัยสุริยะ ภ.จว.ล าพนู สภ.ป่าซาง
พ.ต.ท. ดุษฎี ศรีสุวรรณ์ ภ.จว.ล าพนู สภ.ป่าซาง
พ.ต.ท. วทิยา วญิญายอง ภ.จว.ล าพนู สภ.ป่าซาง
พ.ต.ท. ไพโรจน์ สังขพ์นัส ภ.จว.ล าพนู สภ.ป่าซาง
พ.ต.ท. พรเทพ จอมแปง ภ.จว.ล าพนู สภ.ป่าซาง
พ.ต.ท. บุญญานุภาพ ไชยมาลา ภ.จว.ล าพนู สภ.ป่าซาง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. อ าพล ไชยนวล ภ.จว.ล าพนู สภ.ป่าซาง
พ.ต.ต. พยงค์ศักด์ิ การิยะ ภ.จว.ล าพนู สภ.ป่าซาง
ร.ต.ท. เกริกชูพงศ์ ขากาดุก ภ.จว.ล าพนู สภ.ป่าซาง
ร.ต.ท. ช านาญ หตัถจ านงค์ ภ.จว.ล าพนู สภ.ป่าซาง
ร.ต.ท. บุญธรรม อุ่นค า ภ.จว.ล าพนู สภ.ป่าซาง
ร.ต.ท. ยศวฒัน์ โฆษิตรัฐพชัรสุข ภ.จว.ล าพนู สภ.ป่าซาง
ร.ต.ท. นพดล อตัถะกาศ ภ.จว.ล าพนู สภ.ป่าซาง
ร.ต.ท. ธารทอง เชียงปวน ภ.จว.ล าพนู สภ.ป่าซาง
ร.ต.ท. อนิทร ชัยชนะ ภ.จว.ล าพนู สภ.ป่าซาง
ร.ต.ท. บุรินทร์พล สมมะโน ภ.จว.ล าพนู สภ.ป่าซาง
ร.ต.ท. สมพงษ์ กติิบุตร ภ.จว.ล าพนู สภ.ป่าซาง
ร.ต.ท. อนันต์ ชัยชนะ ภ.จว.ล าพนู สภ.ป่าซาง
ร.ต.ท. ไสว ไชยพนัธุ์ ภ.จว.ล าพนู สภ.ป่าซาง
ร.ต.ท. จ าลอง ศรีสวสัด์ิ ภ.จว.ล าพนู สภ.ป่าซาง
ร.ต.ท. บุญเชิด ชัยกติติวรกร ภ.จว.ล าพนู สภ.ป่าซาง
ร.ต.ท. สมศักด์ิ วรรณกลู ภ.จว.ล าพนู สภ.ป่าซาง
ร.ต.ท. อ านาจ อปุละกลุ ภ.จว.ล าพนู สภ.ป่าซาง
ร.ต.ท. ประสิทธิ์ ทาวงค์ ภ.จว.ล าพนู สภ.ป่าซาง
ร.ต.ท. สุขเกษม ปาระมี ภ.จว.ล าพนู สภ.ป่าซาง
ร.ต.ท. วฒิุชัย อะกะเรือน ภ.จว.ล าพนู สภ.ป่าซาง
ร.ต.ท. สมเกยีรติ วรัิช ภ.จว.ล าพนู สภ.ป่าซาง
ร.ต.ท. นิพนธ์ เทพศักด์ิ ภ.จว.ล าพนู สภ.ป่าซาง
ร.ต.ต. สุชีพ ซางสุภาพ ภ.จว.ล าพนู สภ.ป่าซาง
ร.ต.ต. รุจริพงค์ เลศักด์ิ ภ.จว.ล าพนู สภ.ป่าซาง
ร.ต.ต. ธรีศักด์ิ กนัทาทรัพย์ ภ.จว.ล าพนู สภ.ป่าซาง
ร.ต.ต. เจษฎา ปินตายศ ภ.จว.ล าพนู สภ.ป่าซาง
ร.ต.ต. ปฐม ต๋ันเจริญ ภ.จว.ล าพนู สภ.ป่าซาง
ร.ต.ต. พลเวช มุงมา ภ.จว.ล าพนู สภ.ป่าซาง
ร.ต.ต. เกรียติยศ อปุการะ ภ.จว.ล าพนู สภ.ป่าซาง
ร.ต.ต. ถวลิ ต๊ะมา ภ.จว.ล าพนู สภ.ป่าซาง
ร.ต.ต. ศุภวฒัน์ วรรณโณภาส ภ.จว.ล าพนู สภ.ป่าซาง
ร.ต.ต. กติิพงค์ ออแกว้ ภ.จว.ล าพนู สภ.ป่าซาง
ร.ต.ต. จรัญ ไชยาอา้ย ภ.จว.ล าพนู สภ.ป่าซาง
ร.ต.ต. บุญเลิศ ปันต๊ะถา ภ.จว.ล าพนู สภ.ป่าซาง
ร.ต.ต. พงษ์ศักด์ิ ชมภกูา ภ.จว.ล าพนู สภ.ป่าซาง
ร.ต.ต. นิเวศน์ เนตรปัญญา ภ.จว.ล าพนู สภ.ป่าซาง
ด.ต. สนิท เรือนวงศ์ ภ.จว.ล าพนู สภ.ป่าซาง
ด.ต. สุคนธ์ วเิศษศิริ ภ.จว.ล าพนู สภ.ป่าซาง
ด.ต. สราวธุ วรรณพรีะ ภ.จว.ล าพนู สภ.ป่าซาง
ด.ต. อเนก ทุนแกว้ ภ.จว.ล าพนู สภ.ป่าซาง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. กมล จมุาลี ภ.จว.ล าพนู สภ.ป่าซาง
ด.ต. กฤษฎา ขอดแกว้ ภ.จว.ล าพนู สภ.ป่าซาง
ด.ต. วชิัย บุญศิลป์ ภ.จว.ล าพนู สภ.ป่าซาง
ด.ต. ธวชัชัย ตันกลาง ภ.จว.ล าพนู สภ.ป่าซาง
ด.ต. พทิักษ์ ชัยยา ภ.จว.ล าพนู สภ.ป่าซาง
ด.ต. ค ารณ อปุระโจง ภ.จว.ล าพนู สภ.ป่าซาง
ด.ต. รุ่งโรจน์ เทพขาว ภ.จว.ล าพนู สภ.ป่าซาง
ด.ต. ศิวนาถ มโนเสาร์ ภ.จว.ล าพนู สภ.ป่าซาง
ด.ต. ณรงค์ ยอดแกว้ ภ.จว.ล าพนู สภ.ป่าซาง
ด.ต. มงคล ฉตัรวชัรวทิย์ ภ.จว.ล าพนู สภ.ป่าซาง
ด.ต. ประหยดั ปัดแกว้ ภ.จว.ล าพนู สภ.ป่าซาง
ด.ต. ประจวบ ทาค าวงค์ ภ.จว.ล าพนู สภ.ป่าซาง
ด.ต. สานิตย์ สุยะค าวงศ์ ภ.จว.ล าพนู สภ.ป่าซาง
ด.ต. สมาน อนิทจกัร ภ.จว.ล าพนู สภ.ป่าซาง
ด.ต.หญิง ชนัญชิดา ศิริภมูิรัตน์ ภ.จว.ล าพนู สภ.ป่าซาง
ด.ต. สุพรรณ กองอรินทร์ ภ.จว.ล าพนู สภ.ป่าซาง
ด.ต. ภดิูส ยศชัย ภ.จว.ล าพนู สภ.ป่าซาง
ด.ต. ชัยพร อดุตึง ภ.จว.ล าพนู สภ.ป่าซาง
ด.ต. สุทัศน์ ชินายะ ภ.จว.ล าพนู สภ.ป่าซาง
ด.ต. วรการ แกว้เจริญ ภ.จว.ล าพนู สภ.ป่าซาง
ด.ต. ไกรศร ต๊ะซิ ภ.จว.ล าพนู สภ.ป่าซาง
ด.ต. สมศักด์ิ เพลียหาญ ภ.จว.ล าพนู สภ.ป่าซาง
ด.ต. สนัน่ กยุมาลี ภ.จว.ล าพนู สภ.ป่าซาง
ด.ต. ณัฐศาสตร์วฒิุ ขามะวนั ภ.จว.ล าพนู สภ.ป่าซาง
ด.ต. มนัส วงศ์สถาน ภ.จว.ล าพนู สภ.ป่าซาง
ด.ต. วทิยาการณ์ มะโนเพญ็ ภ.จว.ล าพนู สภ.ป่าซาง
ด.ต. ทินกร ทิพยศั์กด์ิ ภ.จว.ล าพนู สภ.ป่าซาง
จ.ส.ต. บริพตัร น่านกาศ ภ.จว.ล าพนู สภ.ป่าซาง
จ.ส.ต. เอกลักษณ์ เรือลม ภ.จว.ล าพนู สภ.ป่าซาง
ส.ต.อ. ศรวณีย์ อปุละวงค์ ภ.จว.ล าพนู สภ.ป่าซาง
ร.ต.ท. อ านวย ค าบุญเรือง ภ.จว.ล าพนู สภ.ป่าซาง
ด.ต. อมรศักด์ิ อรุณวรรณ ภ.จว.ล าพนู สภ.ป่าซาง
ร.ต.ต. อานนท์ ธานีค า ภ.จว.ล าพนู สภ.ป่าซาง
ร.ต.ท. สมศักด์ิ แสงวงัค า ภ.จว.ล าพนู สภ.ป่าซาง
ร.ต.ต. ทินกฤต ปัญญาสัน ภ.จว.ล าพนู สภ.ป่าซาง
ด.ต. ประสาน สิงหท์ิพย์ ภ.จว.ล าพนู สภ.ป่าซาง
ร.ต.ต. ประสิทธิ์ ศรีกอก ภ.จว.ล าพนู สภ.ป่าซาง
ด.ต. ระพนิ สุขค า ภ.จว.ล าพนู สภ.ป่าซาง
ด.ต. วทิยา ใหม่สวสัด์ิ ภ.จว.ล าพนู สภ.ป่าซาง
ด.ต. ราเมฆ มะโนเพยีว ภ.จว.ล าพนู สภ.ป่าซาง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ด ารงรักษ์ ปัญญา ภ.จว.ล าพนู สภ.ป่าซาง
ด.ต. อมอญ คลองขอ่ย ภ.จว.ล าพนู สภ.ป่าซาง
ร.ต.ท. บุญทวี จนัทร์ศิริ ภ.จว.ล าพนู สภ.ป่าซาง
ร.ต.ท. ดวงฤทธิ์ ปัญญา ภ.จว.ล าพนู สภ.ป่าซาง
ร.ต.ท. ไพฑูร อยู่ชูฉาย ภ.จว.ล าพนู สภ.ป่าซาง
ร.ต.ท. พชัรี ทิหวาย ภ.จว.ล าพนู สภ.ป่าซาง
พ.ต.ท. อนิจนัทร์ ศรีสมุทร์ ภ.จว.ล าพนู สภ.ป่าซาง
ส.ต.อ. ภชุงค์ ไชยารัศมี ภ.จว.ล าพนู สภ.ป่าซาง
ร.ต.ท. ศักด์ิชัย ถากาศ ภ.จว.ล าพนู สภ.ป่าซาง
ด.ต. เอกภพ จติต์รติโชติ ภ.จว.ล าพนู สภ.ป่าซาง
ด.ต. ดรชัย ทิมัน ภ.จว.ล าพนู สภ.ป่าซาง
พ.ต.อ. วนิัย สุขศิริ ภ.จว.ล าพนู สภ.แม่ทา
พ.ต.ท. โสภณ ม่วงเฟือ่ง ภ.จว.ล าพนู สภ.แม่ทา
พ.ต.ท. จ าลอง แกว้ต๊ิบ ภ.จว.ล าพนู สภ.แม่ทา
พ.ต.ท. ชาญยทุธ ไชยมะโน ภ.จว.ล าพนู สภ.แม่ทา
พ.ต.ท. โกศล ริยะป่า ภ.จว.ล าพนู สภ.แม่ทา
พ.ต.ท. สืบ เงินค าคง ภ.จว.ล าพนู สภ.แม่ทา
ร.ต.ท. ชาติชาย เกยีรติประชา ภ.จว.ล าพนู สภ.แม่ทา
ร.ต.ท. ทวโีชค ฉนัทกรกลุ ภ.จว.ล าพนู สภ.แม่ทา
ร.ต.ท. นิติกร มหาไม้ ภ.จว.ล าพนู สภ.แม่ทา
ร.ต.ท. โกศล แกว้หนู ภ.จว.ล าพนู สภ.แม่ทา
ร.ต.ท. อดิเรก จนัทร์แวน่ ภ.จว.ล าพนู สภ.แม่ทา
ร.ต.ท. กมล หมายมัน่ ภ.จว.ล าพนู สภ.แม่ทา
ร.ต.ท. โสพล คนการ ภ.จว.ล าพนู สภ.แม่ทา
ร.ต.ท. ศักด์ิชัย พรเจมิกลุ ภ.จว.ล าพนู สภ.แม่ทา
ร.ต.ท. มิตร พนิิจมณีธรรม ภ.จว.ล าพนู สภ.แม่ทา
ร.ต.ท. จ ารัส ยาวรีะ ภ.จว.ล าพนู สภ.แม่ทา
ร.ต.ท. อรรถพร เพชรนิล ภ.จว.ล าพนู สภ.แม่ทา
ร.ต.ท. นิรันดร์ โพธาสินธิ์ ภ.จว.ล าพนู สภ.แม่ทา
ร.ต.ท. ประหยดั มโนพรม ภ.จว.ล าพนู สภ.แม่ทา
ร.ต.ท. สุวทิย์ เรืองข า ภ.จว.ล าพนู สภ.แม่ทา
ร.ต.ท. ทิวากร ศึกษา ภ.จว.ล าพนู สภ.แม่ทา
ร.ต.ท. สุธน ปัญญากาศ ภ.จว.ล าพนู สภ.แม่ทา
ร.ต.ท. คงเดช มหาชัย ภ.จว.ล าพนู สภ.แม่ทา
ร.ต.ต. เจษฎาพงษ์ มัง่ค่ัง ภ.จว.ล าพนู สภ.แม่ทา
ร.ต.ต. สาโรช แกน่อวิ ภ.จว.ล าพนู สภ.แม่ทา
ร.ต.ต. ศุภาธร ไชยทาน ภ.จว.ล าพนู สภ.แม่ทา
ร.ต.ต. มานิตย์ ณ เชียงใหม่ ภ.จว.ล าพนู สภ.แม่ทา
ร.ต.ต. สุพจน์ นิลก าแหง ภ.จว.ล าพนู สภ.แม่ทา
ด.ต. ทักษิณ ยอดตาค า ภ.จว.ล าพนู สภ.แม่ทา



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. วชิัย มีพลสม ภ.จว.ล าพนู สภ.แม่ทา
ด.ต. วสัินต์ิ เป็นพนัสสัก ภ.จว.ล าพนู สภ.แม่ทา
ด.ต. พงศกร เกตุตรง ภ.จว.ล าพนู สภ.แม่ทา
ด.ต. นิกร ดอยลอม ภ.จว.ล าพนู สภ.แม่ทา
ด.ต. ชยตุม์ ค าไทย ภ.จว.ล าพนู สภ.แม่ทา
ด.ต. สมพล มณียศ ภ.จว.ล าพนู สภ.แม่ทา
ด.ต. จรูญ อนิต๊ะพงิค์ ภ.จว.ล าพนู สภ.แม่ทา
ด.ต. คนอง นามจนัทร์ ภ.จว.ล าพนู สภ.แม่ทา
ด.ต. สุริยณัห์ มณียงั ภ.จว.ล าพนู สภ.แม่ทา
ด.ต. สุขสันต์ิ วงค์ใจ ภ.จว.ล าพนู สภ.แม่ทา
ด.ต.หญิง ประภสัสร ปิกวงค์ ภ.จว.ล าพนู สภ.แม่ทา
ด.ต. วสันต์ หลวงนาม ภ.จว.ล าพนู สภ.แม่ทา
ด.ต. เมษา ด้วงบุญมา ภ.จว.ล าพนู สภ.แม่ทา
จ.ส.ต. ศิริพงษ์ ค าปึง ภ.จว.ล าพนู สภ.แม่ทา
ส.ต.ต. ฉตัรชัย ไตรจกัร ภ.จว.ล าพนู สภ.แม่ทา
ส.ต.ต. วชัระ คารินทา ภ.จว.ล าพนู สภ.แม่ทา
ส.ต.ต. กรวทิญ์ เทพชัย ภ.จว.ล าพนู สภ.แม่ทา
ส.ต.ต. ณัฐพงษ์ กง๋เทียม ภ.จว.ล าพนู สภ.แม่ทา
ส.ต.ต. ศักด์ิกมล รัตนประทุม ภ.จว.ล าพนู สภ.แม่ทา
ส.ต.ต. บรรพต แสนวงค์วนั ภ.จว.ล าพนู สภ.แม่ทา
ร.ต.ท. คงเดช อารินทร์ ภ.จว.ล าพนู สภ.แม่ทา
ร.ต.ท. นิรันดร์ สุริยะบุญ ภ.จว.ล าพนู สภ.แม่ทา
ร.ต.ท. จ าเริญ สุรินทร์เปา ภ.จว.ล าพนู สภ.แม่ทา
ร.ต.ท. ยรรยง ดวงใจสัก ภ.จว.ล าพนู สภ.แม่ทา
ด.ต. ภาสวร จนัทวรรณ ภ.จว.ล าพนู สภ.แม่ทา
พล.ต.ต. นิยม ด้วงสี ภ.จว.ล าปาง
พ.ต.อ. สุเทพ ฐาปนวรกลุ ภ.จว.ล าปาง
พ.ต.อ. บุณยวตั เกดิกล่ า ภ.จว.ล าปาง
พ.ต.อ. ดเรศ กลัยา ภ.จว.ล าปาง กลุ่มงานสอบสวน
พ.ต.อ. เด่น ตันไชย ภ.จว.ล าปาง กลุ่มงานสอบสวน
พ.ต.อ. สังเวยีน อนิตากลู ภ.จว.ล าปาง สภ.งาว
พ.ต.อ. สาคร เชี่ยวชาญ ภ.จว.ล าปาง สภ.งาว
พ.ต.อ. ชัชวรินทร์ บุนนาค ภ.จว.ล าปาง สภ.เถนิ
พ.ต.อ. ฐนกร คุ้มวงศ์ ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่ทะ
พ.ต.อ. พศุิปกรณ์ น้อยปักษา ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่พริก
พ.ต.อ. อ านวย ณ  ล าปาง ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่เมาะ
พ.ต.อ. ณรงค์ แสวงธรีกลู ภ.จว.ล าปาง สภ.สบปราบ
พ.ต.อ. บุญเทียม ฮาวบุญปัน๋ ภ.จว.ล าปาง สภ.เสริมงาม
พ.ต.อ. นิคม เครือนพรัตน์ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
พ.ต.อ. ยงยทุธ ดาวรี ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.อ. ดรณภพ ศิริชัย ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
พ.ต.อ. ทันชัย ยศชูสกลุ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
พ.ต.อ. ธ ารง วงค์ค า ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
พ.ต.อ. ศุภกร ศรีพฤกษ์ ภ.จว.ล าปาง สภ.ทุง่ฝาย
พ.ต.อ. อานุภาพ เกื้อหนุน ภ.จว.ล าปาง สภ.เกาะคา
พ.ต.ท. สงวน แสงค า ภ.จว.ล าปาง สภ.แจซ้้อน
พ.ต.ท. กายชาติ ค าปันจกัร์ ภ.จว.ล าปาง สภ.แจซ้้อน
พ.ต.ท. ทองหล่อ เหล่าวาณิชวฒันา ภ.จว.ล าปาง ฝ่ายอ านวยการ
พ.ต.ท. เรวฒัน์ กนัธายอด ภ.จว.ล าปาง กก.สส.ภ.จว.ล าปาง
พ.ต.ท. จรีพสั เกดิลาภผล ภ.จว.ล าปาง กก.สส.ภ.จว.ล าปาง
พ.ต.ท. อดุม ทิพยบ์ุญราช ภ.จว.ล าปาง กก.สส.ภ.จว.ล าปาง
พ.ต.ท. วภิาส แสงศศิธร ภ.จว.ล าปาง กก.สส.ภ.จว.ล าปาง
พ.ต.ท. ทบทอง บุญหลง ภ.จว.ล าปาง กก.สส.ภ.จว.ล าปาง
พ.ต.ท. ถาวร แกว้แสนสาย ภ.จว.ล าปาง กลุ่มงานสอบสวน
พ.ต.ท. ถนอม นาทิเลศ ภ.จว.ล าปาง สภ.งาว
พ.ต.ท. จรัล ค าปา ภ.จว.ล าปาง สภ.งาว
พ.ต.ท. มนตรี แกว้สุริยะ ภ.จว.ล าปาง สภ.งาว
พ.ต.ท. เสน่ห์ สมบูรณ์ ภ.จว.ล าปาง สภ.งาว
พ.ต.ท. สงกรานต์ ธปิ้อ ภ.จว.ล าปาง สภ.งาว
พ.ต.ท. นครศักด์ิ ชัยชนะวงศ์ ภ.จว.ล าปาง สภ.แจห้ม่
พ.ต.ท. สายณัห์ นึกเร็ว ภ.จว.ล าปาง สภ.แจห้ม่
พ.ต.ท. มงคล ดีพฒันกลุ ภ.จว.ล าปาง สภ.แจห้ม่
พ.ต.ท. ทวี หมุดดี ภ.จว.ล าปาง สภ.แจห้ม่
พ.ต.ท. พรมมิน สมสุภาพรุ่งยศ ภ.จว.ล าปาง สภ.แจห้ม่
พ.ต.ท. สังเวยีน ไชยเมืองชื่น ภ.จว.ล าปาง สภ.แจห้ม่
พ.ต.ท. สุรพล โพธภิริมย์ ภ.จว.ล าปาง สภ.เถนิ
พ.ต.ท. สราวธุ จนัมะโน ภ.จว.ล าปาง สภ.เถนิ
พ.ต.ท. เอนก อตุะมะ ภ.จว.ล าปาง สภ.เถนิ
พ.ต.ท. ประหยดั ปินตาปลูก ภ.จว.ล าปาง สภ.เถนิ
พ.ต.ท. บรรจง นาวาระ ภ.จว.ล าปาง สภ.เถนิ
พ.ต.ท.  สุเทพ ม่วงใหม่ ภ.จว.ล าปาง สภ.บ้านเสด็จ
พ.ต.ท.  ธนัตถสั์นต์ เมืองอนิทร์ ภ.จว.ล าปาง สภ.บ้านเสด็จ
พ.ต.ท.  มงคล วงภธูร ภ.จว.ล าปาง สภ.บ้านเสด็จ
พ.ต.ท.  สงกราน ทิศธรรม ภ.จว.ล าปาง สภ.บ้านเสด็จ
พ.ต.ท.  วสันต์ สิงหไ์ชย ภ.จว.ล าปาง สภ.บ้านเสด็จ
พ.ต.ท.  บรรจง เรืองสุข ภ.จว.ล าปาง สภ.บ้านเสด็จ
พ.ต.ท.  ณัฐวรรธก์  โฆษิตเกยีรติคุณ ภ.จว.ล าปาง สภ.บ้านเสด็จ
พ.ต.ท.  หญิง ศิริพรรณ อศัวนิวงศ์ ภ.จว.ล าปาง สภ.บ้านเสด็จ
พ.ต.ท. สธน วงสกลุ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองปาน
พ.ต.ท. วริิยะ สุจริต ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองปาน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. สุภาพ ค าภยูศ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองปาน
พ.ต.ท. สุพรรณ บุญเจริญ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองปาน
พ.ต.ท. สันติภาพ  โชติภทัร์ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองยาว
พ.ต.ท. เกรียงไกร ศรีธญัรัตน์ ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่ทะ
พ.ต.ท. สุรพล กนัยะโรจน์ ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่ทะ
พ.ต.ท. บุญเชิด วงศ์แกว้ ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่ทะ
พ.ต.ท. สมชาย อริยะกลุ ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่ทะ
พ.ต.ท. ณรงค์ สูงดี ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่ทะ
พ.ต.ท. พชิัย ขนุทอง ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่พริก
พ.ต.ท. สุทิน แกว้บุญเรือง ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่พริก
พ.ต.ท. อนุพงษ์ อิ่มใจ ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่พริก
พ.ต.ท. ธงชัย สุยะลังกา ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่พริก
พ.ต.ท. พงษ์สุริยา จนิาสวสัด์ิ ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่พริก
พ.ต.ท. สง่า ส่งมหาชัย ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่พริก
พ.ต.ท. โสภณ ผลกนัทา ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่เมาะ
พ.ต.ท. จ ารัส โพธยิอด ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่เมาะ
พ.ต.ท. ยงศักด์ิ มาวงษ์ ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่เมาะ
พ.ต.ท. ปิยะราช ความเพยีร ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่เมาะ
พ.ต.ท. กติติพงษ์ กงัวาลไกล ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่เมาะ
พ.ต.ท. วรพจน์ แสงเมือง ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่เมาะ
พ.ต.ท. กมัปนนท์ แกว้โมลา ภ.จว.ล าปาง สภ.ร่องเคาะ
พ.ต.ท. เกษม การิยา ภ.จว.ล าปาง สภ.วงัเหนือ
พ.ต.ท. จ ารูญ ตระกลูดนย์ ภ.จว.ล าปาง สภ.วงัเหนือ
พ.ต.ท. สมโพธิ์ สอิ้งแกว้ ภ.จว.ล าปาง สภ.วงัเหนือ
พ.ต.ท. สมศักด์ิ ตันค าปวน ภ.จว.ล าปาง สภ.วงัเหนือ
พ.ต.ท. นัทธพล ศรีค าสุข ภ.จว.ล าปาง สภ.เวยีงมอก
พ.ต.ท. ภชูิชย์ ตรียมัปราย ภ.จว.ล าปาง สภ.สบปราบ
พ.ต.ท. สมศักด์ิ อากรสุกล ภ.จว.ล าปาง สภ.สบปราบ
พ.ต.ท. ภาณุพนัธ์ กนัทวงค์ ภ.จว.ล าปาง สภ.สบปราบ
พ.ต.ท. ชุมพร ธรุกจิ ภ.จว.ล าปาง สภ.สบปราบ
พ.ต.ท. เมธี ยั่งยนื ภ.จว.ล าปาง สภ.สบปราบ
พ.ต.ท. พฤตินัย ไชยวรรณ ภ.จว.ล าปาง สภ.สบปราบ
พ.ต.ท. สุกจิ จนัจร ภ.จว.ล าปาง สภ.สบปราบ
พ.ต.ท. เมฆ ชะนะดัง ภ.จว.ล าปาง สภ.เสริมงาม
พ.ต.ท. ยทุธกร ธรรมวงค์ ภ.จว.ล าปาง สภ.เสริมงาม
พ.ต.ท. อาจหาญ ทุง่เกา้ ภ.จว.ล าปาง สภ.เสริมงาม
พ.ต.ท. เกรียงไกร บัวลอย ภ.จว.ล าปาง สภ.เสริมงาม
พ.ต.ท. สมบุญ ญาณะ ภ.จว.ล าปาง สภ.หา้งฉตัร
พ.ต.ท. วจิติร ประพนัธสุ์ข ภ.จว.ล าปาง สภ.หา้งฉตัร
พ.ต.ท. สิทธศัิกด์ิ  สิงหท์องลา ภ.จว.ล าปาง สภ.บ้านเอื้อม



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. อภชิาติ  แรงสิงห์ ภ.จว.ล าปาง สภ.บ้านเอื้อม
พ.ต.ท. สมาน  มหาวนั ภ.จว.ล าปาง สภ.บ้านเอื้อม
พ.ต.ท. คมสันต์ บ ารุงยศ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
พ.ต.ท. พนิิจ เนตรปัญญา ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
พ.ต.ท. อทุัย ค าแสน ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
พ.ต.ท. สมควร เกตุเทศ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
พ.ต.ท. ถนัดชัย เครือวงั ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
พ.ต.ท. นวพล พงษ์ไพโรจน์ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
พ.ต.ท. สืบสกลุ ขนุเพิม่ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
พ.ต.ท. มนูญ ค าเป็ง ภ.จว.ล าปาง ฝ่ายอ านวยการ
พ.ต.ท. อรุณศักด์ิ บัวประเสริฐยิ่ง ภ.จว.ล าปาง สภ.ทุง่ฝาย
พ.ต.ท. พพิฒัน์ ปภสุสโร ภ.จว.ล าปาง สภ.ทุง่ฝาย
พ.ต.ท. วสวตัต์ จนัทร์ต๊ะฝ้ัน ภ.จว.ล าปาง สภ.ทุง่ฝาย
พ.ต.ท. แฉล้ม จนัทร์ฉอ่ง ภ.จว.ล าปาง สภ.ทุง่ฝาย
พ.ต.ท. ก าธร ปินตาปลูก ภ.จว.ล าปาง สภ.ทุง่ฝาย
พ.ต.ท. กายชาติ ค าปันจกัร์ ภ.จว.ล าปาง สภ.ทุง่ฝาย
พ.ต.ท. ชัชชัย   บรรหารนุกลูกจิ ภ.จว.ล าปาง สภ.เกาะคา
พ.ต.ท. พงศธร   เตมีศักด์ิ ภ.จว.ล าปาง สภ.เกาะคา
พ.ต.ท. วรีะ คมสัน ภ.จว.ล าปาง สภ.เกาะคา
พ.ต.ท. ทองใบ    ขดัปิน ภ.จว.ล าปาง สภ.เกาะคา
พ.ต.ท. บุญเทิง ค าปัญญา ภ.จว.ล าปาง ฝ่ายอ านวยการ
พ.ต.ท.หญิง อรุา ค ามาบุตร ภ.จว.ล าปาง ฝ่ายอ านวยการ
พ.ต.ท.หญิง เพญ็แข นันทฤทธิ์ ภ.จว.ล าปาง ฝ่ายอ านวยการ
พ.ต.ท.หญิง แฉล้ม จนัทร์ฉอ่ง ภ.จว.ล าปาง สภ.ทุง่ฝาย
พ.ต.ท.หญิง บัวหวาน ระวานนท์ ภ.จว.ล าปาง สภ.แจห้ม่
พ.ต.ท.หญิง สายพรรณ ปัญญา ภ.จว.ล าปาง สภ.หา้งฉตัร
พ.ต.ท.หญิง โสภา    โนชัย ภ.จว.ล าปาง สภ.เกาะคา
พ.ต.ท.หญิง อทุุมพร ปัญจรัตน์ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
พ.ต.ต. สมชาย กา้นชมภู ภ.จว.ล าปาง กก.สส.ภ.จว.ล าปาง
พ.ต.ต. เสถยีร พนัธริยเสถยีร ภ.จว.ล าปาง สภ.เถนิ
พ.ต.ต.  คเน เนตรกลู ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่เมาะ(มาช่วย)
พ.ต.ต. ณัฐพจน์ ค าชมภู ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองปาน
พ.ต.ต. วเิชียร ประมูลสิน ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองยาว
พ.ต.ต. เกรียงไกร รัตนะ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองยาว
พ.ต.ต. วศิิษฎ์ แดนโพธิ์ ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่พริก
พ.ต.ต. พเิชษฐ พุม่น้อย ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่เมาะ
พ.ต.ต. คเน เนตรกลู ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่เมาะ
พ.ต.ต. สมฤทธิ์ วฒิุ ภ.จว.ล าปาง สภ.เสริมงาม
พ.ต.ต. อศิราวธุ เต็มสวสัด์ิ ภ.จว.ล าปาง สภ.หา้งฉตัร
พ.ต.ต. ปรัชญา ทิศลา ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ต. ประสิทธิ์ หล้าสมศรี ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
พ.ต.ต. ไกรสร ไชยอนิทร์ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
พ.ต.ต. ประภากร ทะชมพู ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
พ.ต.ต. จรีะเดช จนัทร์ออ่น ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
พ.ต.ต. ปรัชญา ทิศลา ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
พ.ต.ต. สีหศิษฎ์ รัตนพงศ์บวร ภ.จว.ล าปาง สภ.ทุง่ฝาย
ร.ต.อ. รัตนเดช พรุิณสาร ภ.จว.ล าปาง
ร.ต.อ. เอกชัย คิดจกัร ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ร.ต.อ. ชาญณรงค์ จรรยานะ ภ.จว.ล าปาง กก.สส.ภ.จว.ล าปาง
ร.ต.อ. สายนัต์ หมอกฤทธิ์ ภ.จว.ล าปาง กก.สส.ภ.จว.ล าปาง
ร.ต.อ. สุพจน์ ไทยออ่น ภ.จว.ล าปาง กลุ่มงานสอบสวน
ร.ต.อ. บวร ธต๊ิะ ภ.จว.ล าปาง กลุ่มงานสอบสวน
ร.ต.อ. โสกจิ วรวงศ์ ภ.จว.ล าปาง สภ.งาว
ร.ต.อ. เปีย่มศักด์ิ นิลเขยีว ภ.จว.ล าปาง สภ.งาว
ร.ต.อ. นิมิต ศิรินวล ภ.จว.ล าปาง สภ.เถนิ
ร.ต.อ. สมส่วน ตรัสสุภาพ ภ.จว.ล าปาง สภ.เถนิ
ร.ต.อ. สมควร เครือค า ภ.จว.ล าปาง สภ.เถนิ
ร.ต.อ.  ทรงศักด์ิ กศุล ภ.จว.ล าปาง สภ.บ้านเสด็จ
ร.ต.อ.  ประสงค์ ล าปน ภ.จว.ล าปาง สภ.บ้านเสด็จ
ร.ต.อ.  ธนัตถ์ ภกัดี ภ.จว.ล าปาง สภ.บ้านเสด็จ
ร.ต.อ. ขวญัชัย ปวงค าใส ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่พริก
ร.ต.อ. หญิง ศิริพร มัทการ ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่เมาะ
ร.ต.อ. สุทัศน์ เขตกนั ภ.จว.ล าปาง สภ.วงัเหนือ
ร.ต.อ. ศุภกฤต วเิชียร ภ.จว.ล าปาง สภ.สบปราบ
ร.ต.อ. ภณัฑารักษ์ เครือวงค์ ภ.จว.ล าปาง สภ.สบปราบ
ร.ต.อ. เอนก รัตนาสิริศักด์ิ ภ.จว.ล าปาง สภ.สบปราบ
ร.ต.อ. ณัฐวฒิุ เพช็รตา ภ.จว.ล าปาง สภ.หา้งฉตัร
ร.ต.อ. สงคราม ทะตัน ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ร.ต.อ. สิงหไ์ชย วงศ์ปินตา ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ร.ต.อ. สุมิตร ปิงวงั ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ร.ต.อ. ศรายทุธ พฤทธิ์ภคเศรษฐ์ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ร.ต.อ. วเิชียร ใจสันกลาง ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ร.ต.อ. วจิารณ์ ค าออ่ง ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ร.ต.อ. เปีย่มศักด์ิ นิลเขยีว ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ร.ต.อ. ฐาปกรณ์ วงศ์เสนา ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ร.ต.อ. จติดนัย รัตนไพบูลยเ์จริญ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ร.ต.อ. ชาตรี วงศ์เทพ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ร.ต.อ. ชัยชาญ ตาตระกลู ภ.จว.ล าปาง
ร.ต.อ. อานินทร์ ใจนา ภ.จว.ล าปาง สภ.ทุง่ฝาย
ร.ต.อ. นิคม       อนินวล ภ.จว.ล าปาง สภ.เกาะคา



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.อ. สมบัติ พุม่เพช็รษา ภ.จว.ล าปาง สภ.เกาะคา
ร.ต.อ. สมพงศ์ ศรีค าวงั ภ.จว.ล าปาง สภ.เกาะคา
ร.ต.อ.หญิง ติณณาสินี เพชรดี ภ.จว.ล าปาง ฝ่ายอ านวยการ
ร.ต.อ.หญิง อจัจนา ปันทะ ภ.จว.ล าปาง ฝ่ายอ านวยการ
ร.ต.อ.หญิง อรวรรณ เสียงดี ภ.จว.ล าปาง ฝ่ายอ านวยการ
ร.ต.อ.หญิง กติติยา จารุเดชานนท์ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ร.ต.ท. ไกรเลิศ ศรีวชิัย ภ.จว.ล าปาง สภ.แจซ้้อน
ร.ต.ท. ประเทือง ชื่นอารมณ์ ภ.จว.ล าปาง สภ.แจซ้้อน
ร.ต.ท. อ านวย แต้มคม ภ.จว.ล าปาง สภ.แจซ้้อน
ร.ต.ท. กรรชัย ภเูขยีว ภ.จว.ล าปาง สภ.แจซ้้อน
ร.ต.ท. สนธยา ปัฐวี ภ.จว.ล าปาง สภ.แจซ้้อน
ร.ต.ท. นิยม วงค์ครองศักด์ิ ภ.จว.ล าปาง สภ.แจซ้้อน
ร.ต.ท. สิทธิ์ ทะกนัเอง ภ.จว.ล าปาง สภ.แจซ้้อน
ร.ต.ท. ประเสริฐ พาดี ภ.จว.ล าปาง สภ.แจซ้้อน
ร.ต.ท. จรินทร์ แกว้แดง ภ.จว.ล าปาง สภ.แจซ้้อน
ร.ต.ท. เอกชัย ใจดี ภ.จว.ล าปาง สภ.บ้านเอื้อม
ร.ต.ท. อรรถพร ออ๊ดผูก ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ร.ต.ท. สุรพงษ์ ขดัสีใส ภ.จว.ล าปาง สภ.เวยีงมอก
ร.ต.ท. ภาสวร บุญเต่ียม ภ.จว.ล าปาง กก.สส.ภ.จว.ล าปาง
ร.ต.ท. ประกาย ตัวละมูล ภ.จว.ล าปาง กก.สส.ภ.จว.ล าปาง
ร.ต.ท. โชคอนันต์ ดีสุยา ภ.จว.ล าปาง กก.สส.ภ.จว.ล าปาง
ร.ต.ท. บัญญัติ มหาวี ภ.จว.ล าปาง กก.สส.ภ.จว.ล าปาง
ร.ต.ท. ประจญ ดวงไชย ภ.จว.ล าปาง กก.สส.ภ.จว.ล าปาง
ร.ต.ท. ฤทธิ์ เขตแดน ภ.จว.ล าปาง กก.สส.ภ.จว.ล าปาง
ร.ต.ท. มงคล อดุมเขต ภ.จว.ล าปาง กก.สส.ภ.จว.ล าปาง
ร.ต.ท. อานนท์ โพธยิานนท์ ภ.จว.ล าปาง กก.สส.ภ.จว.ล าปาง
ร.ต.ท. นิธศิ อว้นล่ า ภ.จว.ล าปาง กก.สส.ภ.จว.ล าปาง
ร.ต.ท. ภาคภมูิ พจิอมบุตร ภ.จว.ล าปาง กก.สส.ภ.จว.ล าปาง
ร.ต.ท. บรรจบ ปัญญาเลย ภ.จว.ล าปาง กก.สส.ภ.จว.ล าปาง
ร.ต.ท. อดุลย์ อนิทร์ปราบ ภ.จว.ล าปาง กก.สส.ภ.จว.ล าปาง
ร.ต.ท. ภทัรเทพ ภทัรวรุิฬฆ์ ภ.จว.ล าปาง กก.สส.ภ.จว.ล าปาง
ร.ต.ท. อนิทร์ สุวรรณ ภ.จว.ล าปาง กก.สส.ภ.จว.ล าปาง
ร.ต.ท. ทวศัีกด์ิ พุม่พวง ภ.จว.ล าปาง กก.สส.ภ.จว.ล าปาง
ร.ต.ท. สุทิน บุญประเสริฐ ภ.จว.ล าปาง กก.สส.ภ.จว.ล าปาง
ร.ต.ท. ศรศักด์ิ ใจโพธิ์ ภ.จว.ล าปาง กก.สส.ภ.จว.ล าปาง
ร.ต.ท. เจริญ ฝ้ันธรรมคร้ัง ภ.จว.ล าปาง กก.สส.ภ.จว.ล าปาง
ร.ต.ท. นภดล มลฟู ภ.จว.ล าปาง กก.สส.ภ.จว.ล าปาง
ร.ต.ท. วารินทร์ วลัิยราช ภ.จว.ล าปาง กก.สส.ภ.จว.ล าปาง
ร.ต.ท. ธรีะพนัธ์ สุนทรวภิาต ภ.จว.ล าปาง กลุ่มงานสอบสวน
ร.ต.ท. บรรยงค์ เรือนศรี ภ.จว.ล าปาง กลุ่มงานสอบสวน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. สมภพ บุญตันบุตร ภ.จว.ล าปาง สภ.งาว
ร.ต.ท. พชัรพล สมศรี ภ.จว.ล าปาง สภ.งาว
ร.ต.ท. อนันต์ ถกูใจ ภ.จว.ล าปาง สภ.งาว
ร.ต.ท. สมบัติ โพนทอง ภ.จว.ล าปาง สภ.งาว
ร.ต.ท. พเิชษฐ์ ปานค า ภ.จว.ล าปาง สภ.งาว
ร.ต.ท. วเิชียร เตชะ ภ.จว.ล าปาง สภ.งาว
ร.ต.ท. วชิา ชมภศูรี ภ.จว.ล าปาง สภ.งาว
ร.ต.ท. สิทธโิชค บัวแดง ภ.จว.ล าปาง สภ.งาว
ร.ต.ท. สันติ กาบแกว้ ภ.จว.ล าปาง สภ.งาว
ร.ต.ท. ชัชวาลย์ ใจมา ภ.จว.ล าปาง สภ.งาว
ร.ต.ท. บรรดิษย์ มุติมรรคา ภ.จว.ล าปาง สภ.งาว
ร.ต.ท. จกัราธร ตันบุราวงค์ ภ.จว.ล าปาง สภงงาว
ร.ต.ท. รัฐพล ใจวงั ภ.จว.ล าปาง สภ.งาว
ร.ต.ท. ณฐพรุิห์ ยาไทยสงค์ ภ.จว.ล าปาง สภ.งาว
ร.ต.ท. พงษ์ศักด์ิ แกว้ธิ ภ.จว.ล าปาง สภ.งาว
ร.ต.ท. นิวติั นนทมาลย์ ภ.จว.ล าปาง สภ.งาว
ร.ต.ท. วรัิตน์ มะโนการ ภ.จว.ล าปาง สภ.งาว
ร.ต.ท. บุญส่ง ศรีชุม ภ.จว.ล าปาง สภ.งาว
ร.ต.ท. นิวติั บุญมาสืบ ภ.จว.ล าปาง สภ.งาว
ร.ต.ท. ครองศักด์ิ นนทมาลย์ ภ.จว.ล าปาง สภ.งาว
ร.ต.ท. คุณาพจน์ ปิตุภาค ภ.จว.ล าปาง สภ.งาว
ร.ต.ท. ศรีวรรณ์ แกว้ใจบุญ ภ.จว.ล าปาง สภ.งาว
ร.ต.ท. เจนพล เวยีงนาค ภ.จว.ล าปาง สภ.งาว
ร.ต.ท. นัฐวฒิุ แกน่แกว้ ภ.จว.ล าปาง สภ.งาว
ร.ต.ท. สมเกยีรติ ขยกั ภ.จว.ล าปาง สภ.งาว
ร.ต.ท. วชิิต สุยะตา ภ.จว.ล าปาง สภ.งาว
ร.ต.ท. เทพารักษ์ เทพา ภ.จว.ล าปาง สภ.งาว
ร.ต.ท. บ ารุง แจม่ผล ภ.จว.ล าปาง สภ.งาว
ร.ต.ท. ธนพล ปราบปราม ภ.จว.ล าปาง สภ.งาว
ร.ต.ท. อ านวย ใจแกว้ ภ.จว.ล าปาง สภ.งาว
ร.ต.ท. มานพ เตชะฤทธิ์ ภ.จว.ล าปาง สภ.งาว
ร.ต.ท. พทิักษ์ ใจซ่ือ ภ.จว.ล าปาง สภ.งาว
ร.ต.ท. สวสัด์ิ ปัญญาโส ภ.จว.ล าปาง สภ.งาว
ร.ต.ท. สมเกยีรติ ขนันาค ภ.จว.ล าปาง สภ.งาว
ร.ต.ท. วเิชียร นิอะนนท์ ภ.จว.ล าปาง สภ.งาว
ร.ต.ท. ประสิทธิ์ พทุธมิา ภ.จว.ล าปาง สภ.แจห้ม่
ร.ต.ท. ยน เตชะลือ ภ.จว.ล าปาง สภ.แจห้ม่
ร.ต.ท. อนิรุต เซมา ภ.จว.ล าปาง สภ.แจห้ม่
ร.ต.ท. สมัคร พทุธวงศ์ ภ.จว.ล าปาง สภ.แจห้ม่
ร.ต.ท. อนุชิต จนัเลน ภ.จว.ล าปาง สภ.แจห้ม่



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. สุเทพ แสนปัญญา ภ.จว.ล าปาง สภ.แจห้ม่
ร.ต.ท. ถวลิ สุมา ภ.จว.ล าปาง สภ.แจห้ม่
ร.ต.ท. นิกร ปัญญาวงศ์ ภ.จว.ล าปาง สภ.แจห้ม่
ร.ต.ท. ทรงพล วงศ์หอค า ภ.จว.ล าปาง สภ.แจห้ม่
ร.ต.ท. สิงหค์ า บุญเต่ียม ภ.จว.ล าปาง สภ.แจห้ม่
ร.ต.ท. สุวทิย์ แกว้ทิพย์ ภ.จว.ล าปาง สภ.แจห้ม่
ร.ต.ท. เล่ือน อาริยะ ภ.จว.ล าปาง สภ.แจห้ม่
ร.ต.ท. ประยรู เอื้อเฟือ้ ภ.จว.ล าปาง สภ.แจห้ม่
ร.ต.ท. จรูญ สายทอง ภ.จว.ล าปาง สภ.แจห้ม่
ร.ต.ท. บุญเทา ทิเกง่ ภ.จว.ล าปาง สภ.แจห้ม่
ร.ต.ท. สมคัด มาทัน ภ.จว.ล าปาง สภ.แจห้ม่
ร.ต.ท. วรพงษ์ งามละออ ภ.จว.ล าปาง สภ.แจห้ม่
ร.ต.ท. บุญเสริม ตามสัตย์ ภ.จว.ล าปาง สภ.แจห้ม่
ร.ต.ท. ณรงค์ชัย พระสิงห์ ภ.จว.ล าปาง สภ.แจห้ม่
ร.ต.ท. สมหวงั ไปเร็ว ภ.จว.ล าปาง สภ.แจห้ม่
ร.ต.ท. ทองทิพย์ พรมเดช ภ.จว.ล าปาง สภ.แจห้ม่
ร.ต.ท. สุจริต รัตนบุปผา ภ.จว.ล าปาง สภ.แจห้ม่
ร.ต.ท. วโิรจน์ สมฟอง ภ.จว.ล าปาง สภ.แจห้ม่
ร.ต.ท. ประสงค์ สิทธชิุม ภ.จว.ล าปาง สภ.แจห้ม่
ร.ต.ท. ประหยดั จติเร็ว ภ.จว.ล าปาง สภ.แจห้ม่
ร.ต.ท. ประสพโชค รูปสอาด ภ.จว.ล าปาง สภ.แจห้ม่
ร.ต.ท. สังวาล ภกัดี ภ.จว.ล าปาง สภ.แจห้ม่
ร.ต.ท. ประสิทธิ์ ตามสัตย์ ภ.จว.ล าปาง สภ.แจห้ม่
ร.ต.ท. ภทัรศักด์ิ ศรีเลาว์ ภ.จว.ล าปาง สภ.แจห้ม่
ร.ต.ท. มานิตย์ ตามวสัิย ภ.จว.ล าปาง สภ.แจห้ม่
ร.ต.ท. พรีะพงษ์ กล้าจริง ภ.จว.ล าปาง สภ.แจห้ม่
ร.ต.ท. ดรณ์ อาวรณ์ ภ.จว.ล าปาง สภ.แจห้ม่
ร.ต.ท. จ านงค์ สวยฉลาด ภ.จว.ล าปาง สภ.แจห้ม่
ร.ต.ท. สุเทน มูลทะสิน ภ.จว.ล าปาง สภ.แจห้ม่
ร.ต.ท. ภาคภมูิ วงศ์ชัย ภ.จว.ล าปาง สภ.เถนิ
ร.ต.ท. อดุม ตาใจ ภ.จว.ล าปาง สภ.เถนิ
ร.ต.ท. ณัฐพงค์ วงศ์สกลุ ภ.จว.ล าปาง สภ.เถนิ
ร.ต.ท. วรีะศักด์ิ ต๊ะนางอย ภ.จว.ล าปาง สภ.เถนิ
ร.ต.ท. สมเกยีรติ แกว้กามูล ภ.จว.ล าปาง สภ.เถนิ
ร.ต.ท. บุญชอบ มีนาค ภ.จว.ล าปาง สภ.เถนิ
ร.ต.ท. พฒันพงษ์ ปันทะรส ภ.จว.ล าปาง สภ.เถนิ
ร.ต.ท. อมร วงศ์ษา ภ.จว.ล าปาง สภ.เถนิ
ร.ต.ท. สวาท เมืองแดง ภ.จว.ล าปาง สภ.เถนิ
ร.ต.ท. ผดุง กองวงศ์ ภ.จว.ล าปาง สภ.เถนิ
ร.ต.ท. สายณัห์ อนิตามา ภ.จว.ล าปาง สภ.เถนิ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. วโิรจน์ ตันติดาราภทัร์ ภ.จว.ล าปาง สภ.เถนิ
ร.ต.ท. บุญเช่น วงศ์ปิน ภ.จว.ล าปาง สภ.เถนิ
ร.ต.ท.  สุพจน์ ลาภมาก ภ.จว.ล าปาง สภ.บ้านเสด็จ
ร.ต.ท.  หญิง พรทิพย์ มูลมาวนั ภ.จว.ล าปาง สภ.บ้านเสด็จ
ร.ต.ท.  เจริญกฤษณ์ ฟองทา ภ.จว.ล าปาง สภ.บ้านเสด็จ
ร.ต.ท.  วนิพ อนันต๊ะ ภ.จว.ล าปาง สภ.บ้านเสด็จ
ร.ต.ท.  สมศักด์ิ บุญเจริญ ภ.จว.ล าปาง สภ.บ้านเสด็จ
ร.ต.ท.  รณกร กนัทวงศ์ ภ.จว.ล าปาง สภ.บ้านเสด็จ
ร.ต.ท.  สิทธชิัย ชุ่มเยน็ ภ.จว.ล าปาง สภ.บ้านเสด็จ
ร.ต.ท.  นภดล ธรรมสิทธิ์ ภ.จว.ล าปาง สภ.บ้านเสด็จ
ร.ต.ท.  บุญธรรม เตชะสืบ ภ.จว.ล าปาง สภ.บ้านเสด็จ
ร.ต.ท.  ชิด ทาประเสริฐ ภ.จว.ล าปาง สภ.บ้านเสด็จ
ร.ต.ท.  จ ารัส ปัญญาใจ ภ.จว.ล าปาง สภ.บ้านเสด็จ
ร.ต.ท.  ทอง ทาสิทธิ์ ภ.จว.ล าปาง สภ.บ้านเสด็จ
ร.ต.ท.  เนตร โพทวี ภ.จว.ล าปาง สภ.บ้านเสด็จ
ร.ต.ท.  ศักด์ิ จนัทร์ต๊ะเครือ ภ.จว.ล าปาง สภ.บ้านเสด็จ
ร.ต.ท.  สุวทิย์ กาไว ภ.จว.ล าปาง สภ.บ้านเสด็จ
ร.ต.ท.  สุพล แคหอม ภ.จว.ล าปาง นปพ. (มาช่วยฯ)
ร.ต.ท. ปฏกิร วงักาใจ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองปาน
ร.ต.ท. อภรัิกษ์ มีธรรม ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองปาน
ร.ต.ท. เฉลิม ญานะ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองปาน
ร.ต.ท. ประสิทธิ์ ยอดเรือน ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองปาน
ร.ต.ท. สิทธโิชค ท าวอ่ง ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองปาน
ร.ต.ท. สุชาติ วงค์ประกาย ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองปาน
ร.ต.ท. วร    ต้ังตรง ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองปาน
ร.ต.ท. สนิท  นฤชัย ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองปาน
ร.ต.ท. ปกาศิต      อนิตาวงค์ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองปาน
ร.ต.ท. ศักด์ิ หน้าผ่อง ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองปาน
ร.ต.ท. ทองทัย   กนัทะ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองปาน
ร.ต.ท. ธรีเทพ   ชมสวน ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองปาน
ร.ต.ท. สมยศ  สารสมจริง ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองปาน
ร.ต.ท. ธนาชัย สายเขยีว ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองปาน
ร.ต.ท. สมชัย    ป้องกนั ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองปาน
ร.ต.ท. สมชาย      แววเสียง ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองปาน
ร.ต.ท. จกัรพนัธุ์ อนิปรา ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองปาน
ร.ต.ท. สมชาย วอ่งสวสัด์ิ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองยาว
ร.ต.ท. บุญส่ง ทองวนัไพร ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองยาว
ร.ต.ท. นิสสัยสิทธิ์ มีนิสสัย ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองยาว
ร.ต.ท. ณรงค์ ทรายใจ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองยาว
ร.ต.ท. กนก จกัรเทพวงค์ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองยาว



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. นิคม กนัทะวงศ์ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองยาว
ร.ต.ท. สมบูรณ์ สายเทพ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองยาว
ร.ต.ท. เอกชัย ตุมะแกว้ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองยาว
ร.ต.ท. มงคล สมบูรณ์ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองยาว
ร.ต.ท. ทศพล รูปงาม ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองยาว
ร.ต.ท. เจนณรงค์ ทาสุรินทร์ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองยาว
ร.ต.ท. ส าราญ มีสุข ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองยาว
ร.ต.ท. บุญเลิศ ขดัชุ่มแสง ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองยาว
ร.ต.ท. ธรีพงศ์ พลต๊ิบ ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่ทะ
ร.ต.ท. อดุม มาเอย้ ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่ทะ
ร.ต.ท. โยธนิ เทศศรีเมือง ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่ทะ
ร.ต.ท. ทนงศักด์ิ เครือเป็ง ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่ทะ
ร.ต.ท. อดุร เกยีรตินันท์ ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่ทะ
ร.ต.ท. เกษม เทพอนิทร์ ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่ทะ
ร.ต.ท. สุพฒัชัย ขนันาแล ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่ทะ
ร.ต.ท. เสง่ียม ภทัรานุกจิ ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่ทะ
ร.ต.ท. ศุภชัย ใจค า ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่ทะ
ร.ต.ท. วโิรจน์ บุญชุ่ม ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่ทะ
ร.ต.ท. ลือชัย อนิทรช้าง ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่ทะ
ร.ต.ท. วรัิตน์ นาสินเพิม่ ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่ทะ
ร.ต.ท. สัมพนัธ์ กนัทะ ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่ทะ
ร.ต.ท. ทิวากร วงศ์โสภา ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่ทะ
ร.ต.ท. อบุล ใจค า ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่ทะ
ร.ต.ท. สุวตัร์ สายเปียง ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่ทะ
ร.ต.ท. พงษ์ประพนัธ์ วรรณารักษ์ ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่ทะ
ร.ต.ท. ชูชาติ สงเคราะห์ ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่ทะ
ร.ต.ท. สมศักด์ิ เมืองงาว ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่ทะ
ร.ต.ท. แสวง ศรีภา ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่ทะ
ร.ต.ท. สนัน่ ทาปัน ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่ทะ
ร.ต.ท. สมบูรณ์ แสวงธรรม ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่ทะ
ร.ต.ท. ทรงศักด์ิ มณฑากลุ ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่ทะ
ร.ต.ท. มนัส เรือนยศ ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่ทะ
ร.ต.ท. ประจกัษ์ ท้าวสมวงศ์ ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่ทะ
ร.ต.ท. สง่า ม่วงแกว้ ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่ทะ
ร.ต.ท. ธรีะศักด์ิ ใจกอ้น ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่ทะ
ร.ต.ท. สมบูรณ์ เครือแกว้ ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่ทะ
ร.ต.ท. สุรเดช ปารมี ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่ทะ
ร.ต.ท. ประกจิพนัธ์ ครูมาศ ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่ทะ
ร.ต.ท. ธนา โยธา ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่ทะ
ร.ต.ท. ประยรู เครือปัญญา ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่ทะ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. นิคม ธรรมวงศ์ษา ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่พริก
ร.ต.ท. บุญส่ง ใจเงา ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่พริก
ร.ต.ท. นฤตย์ เครือน้อย ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่พริก
ร.ต.ท. สุระชัย กนัทะเครือ ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่พริก
ร.ต.ท. ประหยดั ฉายา ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่พริก
ร.ต.ท. สมพงค์ พวงพุม่ ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่พริก
ร.ต.ท. เดชา ไชยสงคราม ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่พริก
ร.ต.ท. สมบูรณ์    ธจิริยา ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่พริก
ร.ต.ท. สมเจตน์ นาคอิ่ม ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่พริก
ร.ต.ท. สมควร ต๊ะปัญญา ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่พริก
ร.ต.ท. รักษ์ โพธยิอง ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่พริก
ร.ต.ท. สิงหค์าร ธงสิบสอง ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่พริก
ร.ต.ท. สมเดช ปินใจ ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่พริก
ร.ต.ท. สุรเชษฐ์ จองตามา ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่พริก
ร.ต.ท. พภิพ กาวชิา ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่พริก
ร.ต.ท. สมคิด สุภาจนัทร์ ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่พริก
ร.ต.ท. สมาน มูลประการ ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่พริก
ร.ต.ท. ไพโรจน์ ธแิจ้ ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่เมาะ
ร.ต.ท. ธรีะพงษ์ สุมา ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่เมาะ
ร.ต.ท. ประพนัธ์ สีติวนั ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่เมาะ
ร.ต.ท. สุภทัรชัย นันต๊ะภาพ ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่เมาะ
ร.ต.ท. สราญชีพ โนนดา ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่เมาะ
ร.ต.ท. พษิณุ บุญยนื ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่เมาะ
ร.ต.ท. นิวติั สิงหสุ์ธี ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่เมาะ
ร.ต.ท. สุทิน แลกนัทะ ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่เมาะ
ร.ต.ท. ประวทิย์ วลัิย ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่เมาะ
ร.ต.ท. พเิชฐ วงศ์เป็ง ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่เมาะ
ร.ต.ท. ไพรฤทธิ์ จติใหญ่ ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่เมาะ
ร.ต.ท. ชาลี ปันแสง ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่เมาะ
ร.ต.ท. ปรีชา ทิศลา ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่เมาะ
ร.ต.ท. มนู เครือนวล ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่เมาะ
ร.ต.ท. สมศักด์ิ พรหมเมศร์ ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่เมาะ
ร.ต.ท. บุญศรี ยศแกว้อดุ ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่เมาะ
ร.ต.ท. สิงหค์ า อุ่นผุก ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่เมาะ
ร.ต.ท. เฉลิมพภิทัร ท้าวทา ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่เมาะ
ร.ต.ท. สุริยงค์ คันทะชมภู ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่เมาะ
ร.ต.ท. เอกภพ สายจนี ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่เมาะ
ร.ต.ท. ชาญชัย ดุลยพพิฒัน์ ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่เมาะ
ร.ต.ท. เกษม หงษ์สิบสอง ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่เมาะ
ร.ต.ท. สมพงศ์ สุกใส ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่เมาะ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ประหยดั เชื้อเชิญ ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่เมาะ
ร.ต.ท. ภมูิชาย ทิสาละ ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่เมาะ
ร.ต.ท. บุญสา สายดวงแกว้ ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่เมาะ
ร.ต.ท. เกษม ไชยมา ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่เมาะ
ร.ต.ท. สุรชัย ใจนา ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่เมาะ
ร.ต.ท. เดชา อนิตาสาย ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่เมาะ
ร.ต.ท. ณรงค์ กาศสนุก ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่เมาะ
ร.ต.ท. อดุมศักด์ิ อดุเรือน ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่เมาะ
ร.ต.ท. ณรงค์ อดุเอย้ ภ.จว.ล าปาง สภ.ร่องเคาะ
ร.ต.ท. สมาน บุญมา ภ.จว.ล าปาง สภ.ร่องเคาะ
ร.ต.ท. วฑูิรย์ ค ามา ภ.จว.ล าปาง สภ.ร่องเคาะ
ร.ต.ท. จรีะศักด์ิ ชัยมงคล ภ.จว.ล าปาง สภ.ร่องเคาะ
ร.ต.ท. ธนกฤต เพง็สิน ภ.จว.ล าปาง สภ.ร่องเคาะ
ร.ต.ท. ปราโมทย์ บุญตันบุตร ภ.จว.ล าปาง สภ.ร่องเคาะ
ร.ต.ท. ชอุ่ม บุญศรีพร้า ภ.จว.ล าปาง สภ.ร่องเคาะ
ร.ต.ท. เฉลิม อนิทนนท์ ภ.จว.ล าปาง สภ.ร่องเคาะ
ร.ต.ท. สมยศ นามวงค์ ภ.จว.ล าปาง สภ.ร่องเคาะ
ร.ต.ท. ศักดา หลวงภา ภ.จว.ล าปาง สภ.วงัเหนือ
ร.ต.ท. วสันต์ มณีกาศ ภ.จว.ล าปาง สภ.วงัเหนือ
ร.ต.ท. อเุทน ศรีจนิดา ภ.จว.ล าปาง สภ.วงัเหนือ
ร.ต.ท. อนันท์ วงค์ชัย ภ.จว.ล าปาง สภ.วงัเหนือ
ร.ต.ท. กรทักษ์ อนิแถลง ภ.จว.ล าปาง สภ.วงัเหนือ
ร.ต.ท. อนันต์ โกเสนตอ ภ.จว.ล าปาง สภ.วงัเหนือ
ร.ต.ท. มนธว์ฒัน์ พลูสวสัด์ิ ภ.จว.ล าปาง สภ.วงัเหนือ
ร.ต.ท. บุญเรือง อปุทอง ภ.จว.ล าปาง สภ.วงัเหนือ
ร.ต.ท. สรรค์ ปัญญา ภ.จว.ล าปาง สภ.วงัเหนือ
ร.ต.ท. ภริมย์ พานิช ภ.จว.ล าปาง สภ.วงัเหนือ
ร.ต.ท. อทุัย เมล์ทาง ภ.จว.ล าปาง สภ.วงัเหนือ
ร.ต.ท. ศิริบูรณ์ วชิัยปะ ภ.จว.ล าปาง สภ.วงัเหนือ
ร.ต.ท. ศรศักด์ิ วรรณารักษ์ ภ.จว.ล าปาง สภ.วงัเหนือ
ร.ต.ท. สวสัด์ิ ขนุขะยา ภ.จว.ล าปาง สภ.วงัเหนือ
ร.ต.ท. พพิฒัน์ นิลชัย ภ.จว.ล าปาง สภ.วงัเหนือ
ร.ต.ท. มนัส มีเมล์ ภ.จว.ล าปาง สภ.วงัเหนือ
ร.ต.ท. บัญชา เครือรุ่งเรือง ภ.จว.ล าปาง สภ.วงัเหนือ
ร.ต.ท. สากล คิดอา่น ภ.จว.ล าปาง สภ.วงัเหนือ
ร.ต.ท. ชัชวาลย์ เหมือนวงษ์ธรรม ภ.จว.ล าปาง สภ.วงัเหนือ
ร.ต.ท. เอกกมล มูลวงค์ ภ.จว.ล าปาง สภ.วงัเหนือ
ร.ต.ท. ปริญญา เตชะทน ภ.จว.ล าปาง สภ.วงัเหนือ
ร.ต.ท. พชร ไชยวงค์ ภ.จว.ล าปาง สภ.เวยีงมอก
ร.ต.ท. สมบูรณ์ ธจิริยา ภ.จว.ล าปาง สภ.เวยีงมอก



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. สมบูรณ์ ริมค า ภ.จว.ล าปาง สภ.เวยีงมอก
ร.ต.ท. สุทธศัิกด์ิ มลิวรรณ ภ.จว.ล าปาง สภ.เวยีงมอก
ร.ต.ท. ภริูณัฐ บริสุทธิ์ ภ.จว.ล าปาง สภ.เวยีงมอก
ร.ต.ท. สง่า โยธา ภ.จว.ล าปาง สภ.เวยีงมอก
ร.ต.ท. บุญมี สุบุญมา ภ.จว.ล าปาง สภ.เวยีงมอก
ร.ต.ท. ไกรสิงห์ วงันัยกลู ภ.จว.ล าปาง สภ.สบปราบ
ร.ต.ท. อดุลย์ อกตัน ภ.จว.ล าปาง สภ.สบปราบ
ร.ต.ท. วนัชัย หลวงอนิทร์ ภ.จว.ล าปาง สภ.สบปราบ
ร.ต.ท. ชลวฒิุ เตจะ๊สุภา ภ.จว.ล าปาง สภ.สบปราบ
ร.ต.ท. จรุพล นุชานาฎ ภ.จว.ล าปาง สภ.สบปราบ
ร.ต.ท. ประดิษฐ์ ฟทู า ภ.จว.ล าปาง สภ.สบปราบ
ร.ต.ท. ทองยศ กาวโิล ภ.จว.ล าปาง สภ.สบปราบ
ร.ต.ท. นิรันดร์ จติรธนสุริยะกลู ภ.จว.ล าปาง สภ.สบปราบ
ร.ต.ท. ชวลิต จนัตา ภ.จว.ล าปาง สภ.สบปราบ
ร.ต.ท. สมจติร ใหม่ยศ ภ.จว.ล าปาง สภ.สบปราบ
ร.ต.ท. สายหยดุ เครือดวงค า ภ.จว.ล าปาง สภ.สบปราบ
ร.ต.ท. สุคนธ์ ประทิศ ภ.จว.ล าปาง สภ.สบปราบ
ร.ต.ท. นคร สันศรีธิ ภ.จว.ล าปาง สภ.สบปราบ
ร.ต.ท. ชาญ จอมอนิทร์ ภ.จว.ล าปาง สภ.สบปราบ
ร.ต.ท. สมบัติ กงัวาฬ ภ.จว.ล าปาง สภ.สบปราบ
ร.ต.ท. วฒันา ยศวงศ์ ภ.จว.ล าปาง สภ.สบปราบ
ร.ต.ท. อยู่ยงค์ เพชรปัญญา ภ.จว.ล าปาง สภ.สบปราบ
ร.ต.ท. รุ่งอรุณ พยพัเมฆ ภ.จว.ล าปาง สภ.สบปราบ
ร.ต.ท. สมบุญ กล้าผจญ ภ.จว.ล าปาง สภ.สบปราบ
ร.ต.ท. สมศักด์ิ เครือวงค์ ภ.จว.ล าปาง สภ.สบปราบ
ร.ต.ท. นิคม คันธวงศ์ ภ.จว.ล าปาง สภ.สบปราบ
ร.ต.ท. อภยั ภมิคอนสาร ภ.จว.ล าปาง สภ.สบปราบ
ร.ต.ท. ชัชพมิุข สูตรเลข ภ.จว.ล าปาง สภ.สบปราบ
ร.ต.ท. เอนก ศรีวชิัย ภ.จว.ล าปาง สภ.สบปราบ
ร.ต.ท. พงษ์พพิฒัน์ ขดัผาบ ภ.จว.ล าปาง สภ.สบปราบ
ร.ต.ท. อดิศักด์ิ วงศ์ชัย ภ.จว.ล าปาง สภ.สบปราบ
ร.ต.ท. เอนก ศรีวชิัย ภ.จว.ล าปาง สภ.สบปราบ
ร.ต.ท. ปุณณภพ จกัรวาล ภ.จว.ล าปาง สภ.สบปราบ
ร.ต.ท. เกรียงไกร เมฆรัตนชัย ภ.จว.ล าปาง สภ.เสริมงาม
ร.ต.ท. วชัรชน เปียงชมภู ภ.จว.ล าปาง สภ.เสริมงาม
ร.ต.ท. สุทธนิันท์ เจริญอากานนท์ ภ.จว.ล าปาง สภ.เสริมงาม
ร.ต.ท. วรวฒิุ ตาวงศ์ ภ.จว.ล าปาง สภ.เสริมงาม
ร.ต.ท. สมบูรณ์ ไชยเมืองชื่น ภ.จว.ล าปาง สภ.เสริมงาม
ร.ต.ท. เรืองศิลป์ ณรงค์ชัย ภ.จว.ล าปาง สภ.เสริมงาม
ร.ต.ท. สิทธชิัย มะลิบุญ ภ.จว.ล าปาง สภ.เสริมงาม



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ธนิตศักด์ิ อริยธนัยนนท์ ภ.จว.ล าปาง สภ.เสริมงาม
ร.ต.ท. ทวี เครือธิ ภ.จว.ล าปาง สภ.เสริมงาม
ร.ต.ท. ทะวทิย์ สันบุญเป็ง ภ.จว.ล าปาง สภ.เสริมงาม
ร.ต.ท. สรณัฐ น้อยเมือง ภ.จว.ล าปาง สภ.เสริมงาม
ร.ต.ท. พงษ์สวสัด์ิ องค์การ ภ.จว.ล าปาง สภ.เสริมงาม
ร.ต.ท. บุญเชิด เทพผสม ภ.จว.ล าปาง สภ.เสริมงาม
ร.ต.ท. สมบัติ มูลซาว ภ.จว.ล าปาง สภ.เสริมงาม
ร.ต.ท. อดุม สายกอ้น ภ.จว.ล าปาง สภ.เสริมงาม
ร.ต.ท. ชาณุวฒัน์ ขดัเชียงแสน ภ.จว.ล าปาง สภ.เสริมงาม
ร.ต.ท. ณัฐพล ลังกา ภ.จว.ล าปาง สภ.เสริมงาม
ร.ต.ท. ณัฐนันท์ ค าสาร ภ.จว.ล าปาง สภ.เสริมงาม
ร.ต.ท. อรุณจติ สิทธมิา ภ.จว.ล าปาง สภ.หา้งฉตัร
ร.ต.ท. มานพ ชารินทร์ ภ.จว.ล าปาง สภ.หา้งฉตัร
ร.ต.ท. เสน่ห์ วงศ์ชัย ภ.จว.ล าปาง สภ.หา้งฉตัร
ร.ต.ท. จรัส ทรายสมุทร ภ.จว.ล าปาง สภ.หา้งฉตัร
ร.ต.ท. ทรงเดช กองวงศ์ ภ.จว.ล าปาง สภ.หา้งฉตัร
ร.ต.ท. มานัส ศรีใจ ภ.จว.ล าปาง สภ.หา้งฉตัร
ร.ต.ท. ปริญญา ทานุสาร ภ.จว.ล าปาง สภ.หา้งฉตัร
ร.ต.ท. สายณัห์ ริยาค า ภ.จว.ล าปาง สภ.หา้งฉตัร
ร.ต.ท. สิงหช์ัย สุริยะ ภ.จว.ล าปาง สภ.หา้งฉตัร
ร.ต.ท. สุทัศน์ กอนเชื้อ ภ.จว.ล าปาง สภ.หา้งฉตัร
ร.ต.ท. ประสพ ปูปินตา ภ.จว.ล าปาง สภ.หา้งฉตัร
ร.ต.ท. ศิริพนัธ์ วงศ์ชัชวาลย์ ภ.จว.ล าปาง สภ.หา้งฉตัร
ร.ต.ท. ประสาทพร สินเปียง ภ.จว.ล าปาง สภ.หา้งฉตัร
ร.ต.ท. รุ่งเรืองชัย อปุกาละ ภ.จว.ล าปาง สภ.หา้งฉตัร
ร.ต.ท. คณิศร  ตาเมืองมูล ภ.จว.ล าปาง สภ.บ้านเอื้อม
ร.ต.ท. เอกชัย  ใจดี ภ.จว.ล าปาง สภ.บ้านเอื้อม
ร.ต.ท. อ านวย  จนัต๊ะคาด ภ.จว.ล าปาง สภ.บ้านเอื้อม
ร.ต.ท. เสนาะ  ค าภรีพนัธ์ ภ.จว.ล าปาง สภ.บ้านเอื้อม
ร.ต.ท. สุรศักด์ิ  ง้าวทาสม ภ.จว.ล าปาง สภ.บ้านเอื้อม
ร.ต.ท. บุญทัน  ทิพยศ์รีบุตร ภ.จว.ล าปาง สภ.บ้านเอื้อม
ร.ต.ท. ณัฐพนธ ์ ใจมวน ภ.จว.ล าปาง สภ.บ้านเอื้อม
ร.ต.ท. พงษ์ศักด์ิ  ฝ้ันชมพู ภ.จว.ล าปาง สภ.บ้านเอื้อม
ร.ต.ท. เจริญ  พรหมใจ ภ.จว.ล าปาง สภ.บ้านเอื้อม
ร.ต.ท. นักบุญ  มูลผ้ึง ภ.จว.ล าปาง สภ.บ้านเอื้อม
ร.ต.ท. ธนัช  ปาจเร ภ.จว.ล าปาง สภ.บ้านเอื้อม
ร.ต.ท. อนันต์  ทาดี ภ.จว.ล าปาง สภ.บ้านเอื้อม
ร.ต.ท. ปฏวิติั  เหล่าผา ภ.จว.ล าปาง สภ.บ้านเอื้อม
ร.ต.ท. ประเวท นันตา ภ.จว.ล าปาง สภ.บ้านเอื้อม
ร.ต.ท. เอกพงษ์ สมุททารินทร์ ภ.จว.ล าปาง สภ.บ้านเอื้อม



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ประจญ ดวงไชย ภ.จว.ล าปาง สภ.บ้านเอื้อม
ร.ต.ท. สมศรี ภงูามนิล ภ.จว.ล าปาง สภ.บ้านเอื้อม
ร.ต.ท. โอภาส จลุพนัธ์ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ร.ต.ท. อรรถพร ออ๊ดผูก ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ร.ต.ท. วารินทร์ วลัิยราช ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ร.ต.ท. สมยทุธ ปิงแกว้ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ร.ต.ท. บุญช่วย ปัญญามา ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ร.ต.ท. รยา ปาค าวงั ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ร.ต.ท. บุญทอง ใจฟู ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ร.ต.ท. จ านงค์ ครุธพนัธ์ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ร.ต.ท. สอน ชัชวาลย์ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ร.ต.ท. เสง่ียม บุญเจริญ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ร.ต.ท. ประหยดั อนิยะ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ร.ต.ท. จรูญ มณฑาทอง ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ร.ต.ท. ด ารง ขดัศรี ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ร.ต.ท. ธนกร หลวงหมืน่ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ร.ต.ท. ประโยชน์ ขนัตาเครือ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ร.ต.ท. เดช ไชยวฒิุ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ร.ต.ท. ส ารวย จนัทร์สวา่ง ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ร.ต.ท. ธวชัชัย พลูวริิยะ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ร.ต.ท. ทรงวฒิุ เกตุวงค์ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ร.ต.ท. ณรงค์ อนิตา ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ร.ต.ท. ทอง เตชะสืบ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ร.ต.ท. อรรณพ กระเสาร์ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ร.ต.ท. ปฏกิร วงักาใจ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ร.ต.ท. อนัธี เครือนาค ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ร.ต.ท. ธนพนู เครือยะ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ร.ต.ท. ธานี ตันจนัทร์กลู ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ร.ต.ท. ภทัรพงษ์ พทิักษ์นัยกลุ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ร.ต.ท. สมคิด พทิักษ์ธรรมกลุ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ร.ต.ท. สรวชิญ์ ตะเวที ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ร.ต.ท. สิทธชิัย มูลเมือง ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ร.ต.ท. สิปปภาส กสิชีวนิ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ร.ต.ท. อเนก กาตาสาย ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ร.ต.ท. จรูญ ค าเขื่อน ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ร.ต.ท. ชัชวาล เป็นกล ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ร.ต.ท. ถาวร จนัทร์ปัญญา ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ร.ต.ท. ธนพล สิงหสุ์ธี ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ร.ต.ท. นิวติั สมบุตร ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ร.ต.ท. บุญชู ปองดอง ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. บุญมี โพธิ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ร.ต.ท. พฒันา ค าชื่นวงค์ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ร.ต.ท. พนัธุ์ศักด์ิ วงันัยกลุ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ร.ต.ท. ลายวนิ สุนันทพงษ์ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ร.ต.ท. วฑูิรย์ โคธา ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ร.ต.ท. สง่า ใหม่จนัทร์ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ร.ต.ท. สมจติ ธนะวงั ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ร.ต.ท. สมชาย ปัญญาเสริฐ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ร.ต.ท. สมบูรณ์ ต้นศิริ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ร.ต.ท. สมบูรณ์ ปินตาสา ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ร.ต.ท. สมพงษ์ ทาเครือ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ร.ต.ท. สมศรี ภงูามนิล ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ร.ต.ท. สัมพนัธ์ เด่ียวเจริญ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ร.ต.ท. ส ารวย จนัทร์สวา่ง ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ร.ต.ท. สีมูล ทิตา ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ร.ต.ท. สุภชน ปัญญาปลิว ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ร.ต.ท. อทิธพิล ถนอมคุณ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ร.ต.ท. สิทธชิัย พงศ์บริบาล ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ร.ต.ท. ปรีชา โทลา ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ร.ต.ท. ศุภกติติ ขนัค าต้ัง ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ร.ต.ท. รักสันติ นาสูงเนิน ภ.จว.ล าปาง ฝ่ายอ านวยการ
ร.ต.ท. จรัญ นันตาดี ภ.จว.ล าปาง สภ.แจห้ม่
ร.ต.ท. พนัธศั์กด์ิ วงันัยกลุ ภ.จว.ล าปาง กก.สส.
ร.ต.ท. บุญศรี สุวรรณชัย ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองปาน
ร.ต.ท. บุญมี โพธิ ภ.จว.ล าปาง กก.สส.
ร.ต.ท. สาคร สืบวนัดี ภ.จว.ล าปาง กก.สส.
ร.ต.ท. มนัส ใจวนั ภ.จว.ล าปาง สภ.ทุง่ฝาย
ร.ต.ท.  วรากร สิทธิ ภ.จว.ล าปาง สภ.ทุง่ฝาย
ร.ต.ท. บุญพดั ตันกาศ ภ.จว.ล าปาง สภ.ทุง่ฝาย
ร.ต.ท. วลิาศ จนัทร์ทา ภ.จว.ล าปาง สภ.ทุง่ฝาย
ร.ต.ท. สมพล อนิกองงาม ภ.จว.ล าปาง สภ.ทุง่ฝาย
ร.ต.ท. ณรงค์ มีมาก ภ.จว.ล าปาง สภ.ทุง่ฝาย
ร.ต.ท. ประเวศน์ ทวรัีตนสุวรรณ ภ.จว.ล าปาง สภ.ทุง่ฝาย
ร.ต.ท. ทวศัีกด์ิ พุม่พวง ภ.จว.ล าปาง สภ.ทุง่ฝาย
ร.ต.ท. เพชรศักด์ิ สุริลาวงค์ ภ.จว.ล าปาง สภ.ทุง่ฝาย
ร.ต.ท. สาคร สัญญา ภ.จว.ล าปาง สภ.ทุง่ฝาย
ร.ต.ท. จริะพงษ์ แสงรุ่ง ภ.จว.ล าปาง สภ.ทุง่ฝาย
ร.ต.ท. บุญเทีย่ง ต๊ะเฟย ภ.จว.ล าปาง สภ.ทุง่ฝาย
ร.ต.ท. ภาณุพงษ์ ศรีพระจนัทร์ ภ.จว.ล าปาง สภ.ทุง่ฝาย
ร.ต.ท. ธนาคร ขดัตระกลู ภ.จว.ล าปาง สภ.ทุง่ฝาย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. บุญยิ่ง รัตนศักด์ิสิทธิ์ ภ.จว.ล าปาง สภ.ทุง่ฝาย
ร.ต.ท. สมบัติ เถยีรทอง ภ.จว.ล าปาง สภ.ทุง่ฝาย
ร.ต.ท. สมพร ค าหล้า ภ.จว.ล าปาง สภ.ทุง่ฝาย
ร.ต.ท. สมคิด สุต๋า ภ.จว.ล าปาง สภ.ทุง่ฝาย
ร.ต.ท.  สุริยน ชมพรูาช ภ.จว.ล าปาง สภ.ทุง่ฝาย
ร.ต.ท. กล้าหาญ ปาโกวงค์ ภ.จว.ล าปาง สภ.ทุง่ฝาย
ร.ต.ท. อานนท์ โพธยิานนท์ ภ.จว.ล าปาง สภ.ทุง่ฝาย
ร.ต.ท. ประพนัธ์ สีติวนั ภ.จว.ล าปาง สภ.ทุง่ฝาย
ร.ต.ท. วโิรจน์ แสงเอี่ยม ภ.จว.ล าปาง สภ.ทุง่ฝาย
ร.ต.ท. ปรีชา ค าศรีใจ ภ.จว.ล าปาง สภ.เกาะคา
ร.ต.ท. สมชาย ปันทะนันท์ ภ.จว.ล าปาง สภ.เกาะคา
ร.ต.ท. สิทธพิร จนัทะชัย ภ.จว.ล าปาง สภ.เกาะคา
ร.ต.ท. ชัยวฒัน์ จนัต๊ะคาด ภ.จว.ล าปาง สภ.เกาะคา
ร.ต.ท. อทุิศ ล้านสม ภ.จว.ล าปาง สภ.เกาะคา
ร.ต.ท. ธนาศักด์ิ ศรีแปงวงค์ ภ.จว.ล าปาง สภ.เกาะคา
ร.ต.ท. วชิัย ปัจจากลุ ภ.จว.ล าปาง สภ.เกาะคา
ร.ต.ท. อดิเรก เนตรค ายวง ภ.จว.ล าปาง สภ.เกาะคา
ร.ต.ท. ประเสริฐ อนิตะยศ ภ.จว.ล าปาง สภ.เกาะคา
ร.ต.ท. สรวศิ ค าภรีะ ภ.จว.ล าปาง สภ.เกาะคา
ร.ต.ท. วญิญู ดวงแกว้ ภ.จว.ล าปาง สภ.เกาะคา
ร.ต.ท. นิคม       วงค์ค าลือ ภ.จว.ล าปาง สภ.เกาะคา
ร.ต.ท. สมศักด์ิ กาแกว้ ภ.จว.ล าปาง สภ.เกาะคา
ร.ต.ท. สนัน่ ภกัตรา ภ.จว.ล าปาง สภ.เกาะคา
ร.ต.ท. ศักด์ิ ทองค าดี ภ.จว.ล าปาง สภ.เกาะคา
ร.ต.ท. บุญช่วย เหมือนแกว้ ภ.จว.ล าปาง สภ.เกาะคา
ร.ต.ท. จ าลอง สุสา ภ.จว.ล าปาง สภ.เกาะคา
ร.ต.ท. สนัน่ พสิกลุ ภ.จว.ล าปาง สภ.เกาะคา
ร.ต.ท. นิธศิ อศัวนิวงค์ ภ.จว.ล าปาง สภ.เกาะคา
ร.ต.ท. มนัส รุมารถ ภ.จว.ล าปาง สภ.เกาะคา
ร.ต.ท. ชาญ อคัรสิริธรีกลุ ภ.จว.ล าปาง สภ.เกาะคา
ร.ต.ท. วรีะ พานิช ภ.จว.ล าปาง สภ.เกาะคา
ร.ต.ท. วมิล ไชยเตกลู ภ.จว.ล าปาง สภ.เกาะคา
ร.ต.ท. ดอกรัก แช่มชื่น ภ.จว.ล าปาง สภ.เกาะคา
ร.ต.ท. อรุณ ฤกษ์สุภา ภ.จว.ล าปาง สภ.เกาะคา
ร.ต.ท. ณรงค์ศักด์ิ จนัทร์เขยีว ภ.จว.ล าปาง สภ.เกาะคา
ร.ต.ท. กนัต์กวี มีธรรม ภ.จว.ล าปาง สภ.เกาะคา
ร.ต.ท. ทวเีดช ทิพยเ์นตร ภ.จว.ล าปาง สภ.แจซ้้อน
ร.ต.ท.หญิง  นภสร งามภคัดีโสภา ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองปาน
ร.ต.ท.หญิง สุดาทร เป็นมูลยิ่ง ภ.จว.ล าปาง ฝ่ายอ านวยการ
ร.ต.ท.หญิง กลุชิดา ปัญญากลาง ภ.จว.ล าปาง กก.สส.ภ.จว.ล าปาง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท.หญิง ศิริพรรณ ราชาตัน ภ.จว.ล าปาง สภ.เถนิ
ร.ต.ท.หญิง ญาณิศา ดอนสมจติร ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่ทะ
ร.ต.ท.หญิง รุ่งเรือง ศรีบุรุษ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ร.ต.ท.หญิง พวงมณี โยธา ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ร.ต.ท.หญิง พรรณิกา สุจริต ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ร.ต.ท.หญิง นิชรา ศรีพรหม ภ.จว.ล าปาง สภ.ทุง่ฝาย
ร.ต.ท.หญิง เพญ็พชิชา แกว้ปินใจ ภ.จว.ล าปาง ฝ่ายอ านวยการ
ร.ต.ต. นรินทร์ ขนัเพช็ร์ ภ.จว.ล าปาง สภ.แจซ้้อน
ร.ต.ต. สวา่ง ดูงาม ภ.จว.ล าปาง สภ.แจซ้้อน
ร.ต.ต. จรัญ แปลกหน้า ภ.จว.ล าปาง สภ.แจซ้้อน
ร.ต.ต. ชูเกยีรติ อลังการนันท์ ภ.จว.ล าปาง สภ.แจซ้้อน
ร.ต.ต. นภดล มาลัย ภ.จว.ล าปาง สภ.ทุง่ฝาย
ร.ต.ต. สัญญา สงวนศักด์ิ ภ.จว.ล าปาง สภ.ทุง่ฝาย
ร.ต.ต. เดชา ช านาญ ภ.จว.ล าปาง กก.สส.ภ.จว.ล าปาง
ร.ต.ต. บุญเทีย่ง หล้าค าลือ ภ.จว.ล าปาง กก.สส.ภ.จว.ล าปาง
ร.ต.ต. ดิศพงษ์ เทพศิริ ภ.จว.ล าปาง กก.สส.ภ.จว.ล าปาง
ร.ต.ต. เสาวรัตน์ หต๊ิูบ ภ.จว.ล าปาง กก.สส.ภ.จว.ล าปาง
ร.ต.ต. วสุธร ยอดวรีพงษ์ ภ.จว.ล าปาง กก.สส.ภ.จว.ล าปาง
ร.ต.ต. คะนอง สันธนประกริติ ภ.จว.ล าปาง กก.สส.ภ.จว.ล าปาง
ร.ต.ต. อติชัย ยศเรืองศรี ภ.จว.ล าปาง กก.สส.ภ.จว.ล าปาง
ร.ต.ต. สมศักด์ิ ค าลือปลูก ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่เมาะ
ร.ต.ต. พเิชฐ เต็นพพิฒัน์ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ร.ต.ต. สฤษฏ์ ยศทนนท์ ภ.จว.ล าปาง สภ.งาว
ร.ต.ต. อ านวย เปล่งใส ภ.จว.ล าปาง สภ.งาว
ร.ต.ต. ศิริชัย นรเดชานันท์ ภ.จว.ล าปาง สภ.งาว
ร.ต.ต. ธรีะศักด์ิ ค าเขื่อน ภ.จว.ล าปาง สภ.งาว
ร.ต.ต. ทนงศักด์ิ ไกลถิ่น ภ.จว.ล าปาง สภ.งาว
ร.ต.ต. นิวติั จนัทร์ทิพย์ ภ.จว.ล าปาง สภ.งาว
ร.ต.ต. สิริวชิญ์ ฉลาดการ ภ.จว.ล าปาง สภ.งาว
ร.ต.ต. สุธี ปลาสุวรรณ์ ภ.จว.ล าปาง สภ.งาว
ร.ต.ต. พสัินต์ เวยีงนาค ภ.จว.ล าปาง สภ.งาว
ร.ต.ต. ธรีาณัฐ บุญยนื ภ.จว.ล าปาง สภ.งาว
ร.ต.ต. จรัญ สุตา ภ.จว.ล าปาง สภ.งาว
ร.ต.ต. บุญธรรม ต่อมหล้า ภ.จว.ล าปาง สภ.งาว
ร.ต.ต. พายพั ศักด์ิสิทธิ์ ภ.จว.ล าปาง สภ.งาว
ร.ต.ต. สมบูรณ์ ประพนัธสุ์ข ภ.จว.ล าปาง สภ.งาว
ร.ต.ต. อ านวย แสนเมืองมูล ภ.จว.ล าปาง สภ.งาว
ร.ต.ต. ศักดา อนิใจ ภ.จว.ล าปาง สภ.งาว
ร.ต.ต. จ ารัส อตุมูล ภ.จว.ล าปาง สภ.งาว
ร.ต.ต. จ านง แสงน้อย ภ.จว.ล าปาง สภ.งาว



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. ชัยทัต ราชล า ภ.จว.ล าปาง สภ.งาว
ร.ต.ต. สุชาติ สุวรรณพานิชย์ ภ.จว.ล าปาง สภ.งาว
ร.ต.ต. ไกรวชิญ์ บุญโนนแต้ ภ.จว.ล าปาง สภ.แจห้ม่
ร.ต.ต. ธรีศักด์ิ สรรเสริญ ภ.จว.ล าปาง สภ.แจห้ม่
ร.ต.ต. สมเดช พฒันชัยวฒัน์ ภ.จว.ล าปาง สภ.แจห้ม่
ร.ต.ต. สมศักด์ิ บุญเต่ียม ภ.จว.ล าปาง สภ.แจห้ม่
ร.ต.ต. ประหยดั ธรรมสิทธิ์ ภ.จว.ล าปาง สภ.แจห้ม่
ร.ต.ต. ทวี องอาจ ภ.จว.ล าปาง สภ.แจห้ม่
ร.ต.ต. จ าเนียร โสภาแปง ภ.จว.ล าปาง สภ.แจห้ม่
ร.ต.ต. สุภรณ์ มิง่ขวญั ภ.จว.ล าปาง สภ.แจห้ม่
ร.ต.ต. ฉมิ เซมา ภ.จว.ล าปาง สภ.แจห้ม่
ร.ต.ต. สมชาย คิดศรี ภ.จว.ล าปาง สภ.แจห้ม่
ร.ต.ต. สมบัติ แหลมคม ภ.จว.ล าปาง สภ.แจห้ม่
ร.ต.ต. สุรินทร์ กล้าจริง ภ.จว.ล าปาง สภ.แจห้ม่
ร.ต.ต. สุบิน พรมถาวร ภ.จว.ล าปาง สภ.แจห้ม่
ร.ต.ต. สะอาด ญานะ ภ.จว.ล าปาง สภ.แจห้ม่
ร.ต.ต. สิงหค์ า แกน่ราช ภ.จว.ล าปาง สภ.แจห้ม่
ร.ต.ต. กมลชัย ธรรมแงะ ภ.จว.ล าปาง สภ.แจห้ม่
ร.ต.ต. สัญญา พงษ์พนัธ์ ภ.จว.ล าปาง สภ.เถนิ
ร.ต.ต.  สมคิด สุภายะ ภ.จว.ล าปาง สภ.บ้านเสด็จ
ร.ต.ต.   พงศธร ถนอม ภ.จว.ล าปาง สภ.บ้านเสด็จ
ร.ต.ต.   จกัรี นาคยิ้ม ภ.จว.ล าปาง สภ.บ้านเสด็จ
ร.ต.ต.  ก าธร ศิริวงศ์ ภ.จว.ล าปาง สภ.บ้านเสด็จ
ร.ต.ต.  นริศ ยะจนิะ ภ.จว.ล าปาง สภ.บ้านเสด็จ
ร.ต.ต.  พมิล ฟญูาติ ภ.จว.ล าปาง สภ.บ้านเสด็จ
ร.ต.ต.  จ านงค์ สุวรรณเลิศ ภ.จว.ล าปาง สภ.บ้านเสด็จ
ร.ต.ต.  สมศักด์ิ ยะอนันต์ ภ.จว.ล าปาง สภ.บ้านเสด็จ
ร.ต.ต.  ณรงค์ ปัญญาชื่น ภ.จว.ล าปาง สภ.บ้านเสด็จ
ร.ต.ต.  ชยนัต์ จนัทร์ฉอ่ง ภ.จว.ล าปาง สภ.บ้านเสด็จ
ร.ต.ต.  มานิต เรือนจนัทร์ ภ.จว.ล าปาง สภ.บ้านเสด็จ
ร.ต.ต.  อติชัย ยศเรืองศรี ภ.จว.ล าปาง สภ.บ้านเสด็จ
ร.ต.ต.  โชติระวี ช านาญคง ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่ทะ(มาช่วย)
ร.ต.ต. ปรีชา    อนิทร์จกัร์ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองปาน
ร.ต.ต. อ านวย  ค าแสน ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองปาน
ร.ต.ต. สง่า  อุ่นค ามี ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองปาน
ร.ต.ต. ค าพอง เพลิดนอก ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองยาว
ร.ต.ต. ประสิทธิ์ ใหม่ยศ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองยาว
ร.ต.ต. สมศักด์ิ ทองสิริ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองยาว
ร.ต.ต. ค าทัน ต๊ะเขื่อนแกว้ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองยาว
ร.ต.ต. ทะนอง มุกตายน ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองยาว



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. จนัทร์ จนิะการ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองยาว
ร.ต.ต. สิงหแ์กว้ มูลฟู ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่ทะ
ร.ต.ต. ไพศาล กระจาย ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่ทะ
ร.ต.ต. สยาม สานอนิจกัร์ ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่ทะ
ร.ต.ต. อเุทน สายศรีธิ ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่ทะ
ร.ต.ต. ประภาส วงศ์โท๊ะ ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่ทะ
ร.ต.ต. มงคล เครือดวงค า ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่ทะ
ร.ต.ต. เฉลิมพงษ์ ศรีสมวงค์ ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่ทะ
ร.ต.ต. ธวชัชัย สายเปียง ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่ทะ
ร.ต.ต. จรูญ จะวะนะชมภู ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่ทะ
ร.ต.ต. ศรีศักด์ิ นีระบุตร ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่ทะ
ร.ต.ต. กษิดิศ แสนสุวรรณ์ ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่ทะ
ร.ต.ต. โกศล เครือตัน ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่ทะ
ร.ต.ต. ยรรยง สายฟวูงศ์ ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่ทะ
ร.ต.ต. สิน ไชยวงศ์สาย ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่ทะ
ร.ต.ต. วทิยา ป้อต๊ะมา ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่ทะ
ร.ต.ต. กติติศักด์ิ กนัธยิะ ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่ทะ
ร.ต.ต. ธนา รินพล ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่ทะ
ร.ต.ต. สมทรง เนตรแสงจนัทร์ ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่ทะ
ร.ต.ต. วนัชัย ปะระราช ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่ทะ
ร.ต.ต. อทุัย อุ่นบ้าน ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่พริก
ร.ต.ต. โสภณ โกจอ่ละ ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่พริก
ร.ต.ต. อทุัย ไชยศรี ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่พริก
ร.ต.ต. ชาตรี ทองเกล็ด ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่พริก
ร.ต.ต. ประสิทธิ์ ทิวงศ์ษา ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่พริก
ร.ต.ต. สามารถ  ปิงแกว้ ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่เมาะ
ร.ต.ต. แสงทัย วงัสะปัญญา ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่เมาะ
ร.ต.ต. พษิณุ จติประสาน ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่เมาะ
ร.ต.ต. สงกรานต์ พึง่พา ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่เมาะ
ร.ต.ต. มานพ เรืองไรลักษมี ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่เมาะ
ร.ต.ต. บุณยฤทธิ์ ค าชุม ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่เมาะ
ร.ต.ต. ประเวช จบัดี ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่เมาะ
ร.ต.ต. สมาน ปลอบโยน ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่เมาะ
ร.ต.ต. วทิยา เมืองมาหล้า ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่เมาะ
ร.ต.ต. อดุม ยบุลชู ภ.จว.ล าปาง กก.สส.ภ.จว.ล าปาง
ร.ต.ต. วษิณุกร ตาใจ ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่เมาะ
ร.ต.ต. บรรทม เบญจวรารัตน์ ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่เมาะ
ร.ต.ต. เสน่ห์ แสนธนะ ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่เมาะ
ร.ต.ต. สันติ วงักาวี ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่เมาะ
ร.ต.ต. ประจวบ หนองช้าง ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่เมาะ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. ณรงค์ ยองทอง ภ.จว.ล าปาง สภ.ร่องเคาะ
ร.ต.ต. นิวฒัน์ ตัวสะอาด ภ.จว.ล าปาง สภ.ร่องเคาะ
ร.ต.ต. สุวจิกัขณ์ อนิทรกลุไชย ภ.จว.ล าปาง สภ.วงัเหนือ
ร.ต.ต. สุทธพิงษ์ เชิดชูวงศ์ตระกลู ภ.จว.ล าปาง สภ.วงัเหนือ
ร.ต.ต. สุพจน์ ผ่องใส ภ.จว.ล าปาง สภ.วงัเหนือ
ร.ต.ต. สุกจิ กติยานุรักษ์ ภ.จว.ล าปาง สภ.วงัเหนือ
ร.ต.ต. ไมตรี วรรณรักษ์ ภ.จว.ล าปาง สภ.วงัเหนือ
ร.ต.ต. ธนเศรษฐ์ ชาญเนติโยธนิ ภ.จว.ล าปาง สภ.วงัเหนือ
ร.ต.ต. สุรศักด์ิ เต็มแบบ ภ.จว.ล าปาง สภ.วงัเหนือ
ร.ต.ต. มิตร ตุ้ยหนิว้ ภ.จว.ล าปาง สภ.สบปราบ
ร.ต.ต. ราม ศรีชยานุพนัธ์ ภ.จว.ล าปาง สภ.สบปราบ
ร.ต.ต. ประจวบ สระทองจนัทร์ ภ.จว.ล าปาง สภ.สบปราบ
ร.ต.ต. เสรี ริยะสาร ภ.จว.ล าปาง สภ.สบปราบ
ร.ต.ต. บรรหาร ค าใหม่ ภ.จว.ล าปาง สภ.สบปราบ
ร.ต.ต. สวา่ง ใจเอื้อน ภ.จว.ล าปาง สภ.สบปราบ
ร.ต.ต. วชัรพนัธุ์ ขวา้งไชย ภ.จว.ล าปาง สภ.สบปราบ
ร.ต.ต. อศัวนิ รินฟอง ภ.จว.ล าปาง สภ.สบปราบ
ร.ต.ต. สินธพ สมหวงั ภ.จว.ล าปาง สภ.สบปราบ
ร.ต.ต. บุญฐิน ทากอง ภ.จว.ล าปาง สภ.สบปราบ
ร.ต.ต. อ ามาตย์ วงค์ทาเหลือง ภ.จว.ล าปาง สภ.เสริมงาม
ร.ต.ต. บุญช่วย หล้ามะณี ภ.จว.ล าปาง สภ.เสริมงาม
ร.ต.ต. อภชิาต กนัทะโฮ้ง ภ.จว.ล าปาง สภ.เสริมงาม
ร.ต.ต. ประสิทธิ์ สุยะสืบ ภ.จว.ล าปาง สภ.เสริมงาม
ร.ต.ต. บุญลือ มาธรุะ ภ.จว.ล าปาง สภ.เสริมงาม
ร.ต.ต. พนัธ์ หม้อค ามูล ภ.จว.ล าปาง สภ.หา้งฉตัร
ร.ต.ต. สมบูรณ์ วงศ์ก่ า ภ.จว.ล าปาง สภ.หา้งฉตัร
ร.ต.ต. บุญส่ง ต้ือยศ ภ.จว.ล าปาง สภ.หา้งฉตัร
ร.ต.ต. สมศักด์ิ ง้าวกาเขยีว ภ.จว.ล าปาง สภ.หา้งฉตัร
ร.ต.ต. พจน์ กติิยา ภ.จว.ล าปาง สภ.หา้งฉตัร
ร.ต.ต. พภิพ อนิทร์อยู่ ภ.จว.ล าปาง สภ.หา้งฉตัร
ร.ต.ต. สมศักด์ิ กรรณิการ์ ภ.จว.ล าปาง สภ.หา้งฉตัร
ร.ต.ต. สมชาติ สุริยะ ภ.จว.ล าปาง สภ.หา้งฉตัร
ร.ต.ต. สิปปกร ถาวรธรรม ภ.จว.ล าปาง สภ.หา้งฉตัร
ร.ต.ต. ชยพล ประถมพล ภ.จว.ล าปาง สภ.หา้งฉตัร
ร.ต.ต. สุพจน์ สุวรรณ์ ภ.จว.ล าปาง สภ.หา้งฉตัร
ร.ต.ต. วชิรวทิย์ รถน้อย ภ.จว.ล าปาง สภ.บ้านเอื้อม
ร.ต.ต. ค ารพ  บุญลือ ภ.จว.ล าปาง สภ.บ้านเอื้อม
ร.ต.ต. สมบูรณ์  ศรีใจวงศ์ ภ.จว.ล าปาง สภ.บ้านเอื้อม
ร.ต.ต. แดนชัย  รัตนานันท์ ภ.จว.ล าปาง สภ.บ้านเอื้อม
ร.ต.ต. ถาวร  ครองราษฎร์ ภ.จว.ล าปาง สภ.บ้านเอื้อม



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. เทียน  จนัทร์อนิตา ภ.จว.ล าปาง สภ.บ้านเอื้อม
ร.ต.ต. วชิรศักด์ิ วรรณยศ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ร.ต.ต. ประสาน มณีอนิทร์ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ร.ต.ต. สุทัศน์ ขติัยะราช ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ร.ต.ต. จรัญ ตามคุณ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ร.ต.ต. สุพร เตียรถภ์ทัรดิลก ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ร.ต.ต. ถวลิ พฒุใจกา ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ร.ต.ต. ด ารงค์เกยีรติ ทองค า ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ร.ต.ต. ชาตรี ศิริผ่อง ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ร.ต.ต. ปรีชา ธรรมยอม ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ร.ต.ต. สมชาย ฝ้ันชมภู ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ร.ต.ต. ประวทิย์ เสริฐสม ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ร.ต.ต. สุวทิย์ แกว้ผล ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ร.ต.ต. ชูชาติ ใจยะสาร ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ร.ต.ต. ปรีชา ศรียอด ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ร.ต.ต. อ านาจ สายเครือปัน ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ร.ต.ต. กษิด์ิเดช ใจวเิสน ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ร.ต.ต. จ าเริญ คุณา ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ร.ต.ต. ชนม์ธนัช ชะเอม ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ร.ต.ต. ดุสิต ชัยเกตุ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ร.ต.ต. ไตรทิพย์ ใจจา ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ร.ต.ต. ทศพร ช านาญอาสา ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ร.ต.ต. พงษ์ศักด์ิ มูลประเสริฐ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ร.ต.ต. ไพศาล ชัยพฒุ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ร.ต.ต. สถติ งามธรุะ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ร.ต.ต. สมชาย ฝ้ันชมภู ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ร.ต.ต. สฤษด์ิ อาจโยธา ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ร.ต.ต. สวสัด์ิ กนุณะด้วง ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ร.ต.ต. เอกชัย ศิริบุญธรรม ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ร.ต.ต. สุพจน์ มาโน ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ร.ต.ต. สุรศักด์ิ ทบลง ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ร.ต.ต. สุพจน์ สุริยะวงค์ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ร.ต.ต. นิพนัธ์ กา๋มา ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่เมาะ
ร.ต.ต. สถติ งามธรุะ ภ.จว.ล าปาง กก.สส.
ร.ต.ต. สุรินทร์ มุง่เมิน ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองปาน
ร.ต.ต. มาโนช สมจติต์ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมือง
ร.ต.ต. ส่งสุข ฝ้ันมณีวรรณ์ ภ.จว.ล าปาง สภ.ทุง่ฝาย
ร.ต.ต. นิเวศน์ ฉตัรสกลุทอง ภ.จว.ล าปาง สภ.ทุง่ฝาย
ร.ต.ต. สุเทพ ค าแกว้ ภ.จว.ล าปาง สภ.ทุง่ฝาย
ร.ต.ต. อนันต์ ใจชุ่ม ภ.จว.ล าปาง สภ.ทุง่ฝาย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. ยอด จนัทะไทย ภ.จว.ล าปาง สภ.ทุง่ฝาย
ร.ต.ต. ประทวน แสนเมืองมา ภ.จว.ล าปาง สภ.ทุง่ฝาย
ร.ต.ต. สัญญา สงวนศักด์ิ ภ.จว.ล าปาง สภ.ทุง่ฝาย
ร.ต.ต. สิบปกร ถาวรธรรม ภ.จว.ล าปาง สภ.ทุง่ฝาย
ร.ต.ต. เดชา ช านาญ ภ.จว.ล าปาง สภ.ทุง่ฝาย
ร.ต.ต. เครือพงศ์ชัย ขตับุญเรือง ภ.จว.ล าปาง สภ.เกาะคา
ร.ต.ต. นพดล ปันตา ภ.จว.ล าปาง สภ.เกาะคา
ร.ต.ต. บุญธรรม สุขศิริสายศร ภ.จว.ล าปาง สภ.เกาะคา
ร.ต.ต. สุรินทร์ กนัทวงั ภ.จว.ล าปาง สภ.เกาะคา
ร.ต.ต. รบ คันทาใจ ภ.จว.ล าปาง สภ.เกาะคา
ร.ต.ต. สุทธนิันท์ ถนัดหตัถกรรม ภ.จว.ล าปาง สภ.เกาะคา
ร.ต.ต. พฤหสั เพยีรกล่ินธรรม ภ.จว.ล าปาง สภ.เกาะคา
ร.ต.ต. ปริญญา สิทธิ ภ.จว.ล าปาง สภ.เกาะคา
ร.ต.ต. เกรียงไกร ปงค า ภ.จว.ล าปาง สภ.เกาะคา
ร.ต.ต. สมชาย ปวนศาลา ภ.จว.ล าปาง สภ.เกาะคา
ร.ต.ต. วชัรินทร์ พทุธมิา ภ.จว.ล าปาง สภ.เกาะคา
ร.ต.ต. ณรงค์ ชุมแสน ภ.จว.ล าปาง สภ.เกาะคา
ร.ต.ต. ชูเกยีรติ อุ่นกาศ ภ.จว.ล าปาง สภ.เกาะคา
ร.ต.ต. สุทธพินัธ์ สุทธนี ภ.จว.ล าปาง สภ.เกาะคา
ร.ต.ต. เฉลิม อนิต๊ะขนั ภ.จว.ล าปาง สภ.เกาะคา
ร.ต.ต.หญิง ดวงจนัทร์ แกว้แพร่ ภ.จว.ล าปาง สภ.แจห้ม่
ด.ต. ณัฐพล คงธนจริะกลุ ภ.จว.ล าปาง สภ.แจซ้้อน
ด.ต. เกษม จ าหลัก ภ.จว.ล าปาง สภ.แจซ้้อน
ด.ต. บุญเลิศ ไชยาค า ภ.จว.ล าปาง สภ.แจซ้้อน
ด.ต. สุเพชร์ ใหม่ชมภู ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. พฒันะ ศรทอง ภ.จว.ล าปาง สภ.เถนิ
ด.ต. สุทัศน์ แกว้บุญเรือง ภ.จว.ล าปาง สภ.เถนิ
ด.ต. วนิัย ทนันไชยชมภู ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. มงคล แพนไธสง ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่ทะ
ด.ต. สมนึก ชัยวงศ์ ภ.จว.ล าปาง กก.สส.ภ.จว.ล าปาง
ด.ต. อนิรุท อสิสระชัย ภ.จว.ล าปาง กก.สส.ภ.จว.ล าปาง
ด.ต. อรรคเดช นาคเสน ภ.จว.ล าปาง กก.สส.ภ.จว.ล าปาง
ด.ต. ศราวฒิุ บุญทาหมัน้ ภ.จว.ล าปาง กก.สส.ภ.จว.ล าปาง
ด.ต. สุรศักด์ิ ปิงยา ภ.จว.ล าปาง กก.สส.ภ.จว.ล าปาง
ด.ต. สมาน ปันทะโชติ ภ.จว.ล าปาง กก.สส.ภ.จว.ล าปาง
ด.ต. ณัฐพงศ์ ปันทะ ภ.จว.ล าปาง กก.สส.ภ.จว.ล าปาง
ด.ต. อทุัย กองดิน ภ.จว.ล าปาง กก.สส.ภ.จว.ล าปาง
ด.ต. สมเกยีรติ รัตนสุภา ภ.จว.ล าปาง กก.สส.ภ.จว.ล าปาง
ด.ต. สุวสัน มิง่เชื้อ ภ.จว.ล าปาง กก.สส.ภ.จว.ล าปาง
ด.ต. นัทธวธุ อตุมา ภ.จว.ล าปาง กก.สส.ภ.จว.ล าปาง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ทวศัีกด์ิ จนัทร์ดง ภ.จว.ล าปาง กก.สส.ภ.จว.ล าปาง
ด.ต. ยทุธพงษ์ โสดา ภ.จว.ล าปาง กก.สส.ภ.จว.ล าปาง
ด.ต. ประทีป เสียงดัง ภ.จว.ล าปาง กก.สส.ภ.จว.ล าปาง
ด.ต. นิยม อนิทรวจิติร ภ.จว.ล าปาง กก.สส.ภ.จว.ล าปาง
ด.ต. หฐักรฆ์ เครือสาร ภ.จว.ล าปาง กก.สส.ภ.จว.ล าปาง
ด.ต. พล วงค์ค าลือ ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่พริก ช่วยฯ 
ด.ต. สนอง วาดอนิทร์ ภ.จว.ล าปาง กก.สส.ภ.จว.ล าปาง
ด.ต. ขมุพล ปิยะราช ภ.จว.ล าปาง กก.สส.ภ.จว.ล าปาง
ด.ต. เทวา ปินตาเครือ ภ.จว.ล าปาง กก.สส.ภ.จว.ล าปาง
ด.ต. มนัส ใจปลา ภ.จว.ล าปาง กก.สส.ภ.จว.ล าปาง
ด.ต. กริชเพชร ปริกเพชร ภ.จว.ล าปาง กก.สส.ภ.จว.ล าปาง
ด.ต. นภดล ราชาตัน ภ.จว.ล าปาง กก.สส.ภ.จว.ล าปาง
ด.ต. สันติชัย ธญัธราดล ภ.จว.ล าปาง กก.สส.ภ.จว.ล าปาง
ด.ต. ธรีวฒัน์ รพทีัศนพงษ์ ภ.จว.ล าปาง กก.สส.ภ.จว.ล าปาง
ด.ต. ธญัญพงษ์ แกว้ร่วมวงค์ ภ.จว.ล าปาง กก.สส.ภ.จว.ล าปาง
ด.ต. อโนชา มาลากลุ ภ.จว.ล าปาง กก.สส.ภ.จว.ล าปาง
ด.ต. ภมูิ จนัทร์อทุัย ภ.จว.ล าปาง กก.สส.ภ.จว.ล าปาง
ด.ต. เกษม เครือค าแดง ภ.จว.ล าปาง กก.สส.ภ.จว.ล าปาง
ด.ต. สุวรรณ บังเมฆ ภ.จว.ล าปาง กก.สส.ภ.จว.ล าปาง
ด.ต. เรวฒัน์ นาชัยดี ภ.จว.ล าปาง กก.สส.ภ.จว.ล าปาง
ด.ต. พนม ตุ้ยเต็มวงค์ ภ.จว.ล าปาง กก.สส.ภ.จว.ล าปาง
ด.ต. บุญเทียน ตาใจ ภ.จว.ล าปาง กก.สส.ภ.จว.ล าปาง
ด.ต. นิกร ทนันไชย ภ.จว.ล าปาง กก.สส.ภ.จว.ล าปาง
ด.ต. หสัดินทร์ เขื่อนคุณา ภ.จว.ล าปาง กก.สส.ภ.จว.ล าปาง
ด.ต. อษัฏา อนิค า ภ.จว.ล าปาง กก.สส.ภ.จว.ล าปาง
ด.ต. ประดับ สุรินทร์โท ภ.จว.ล าปาง กก.สส.ภ.จว.ล าปาง
ด.ต. วรีะยทุธ ต้ังตระกลูไฟสิฐ ภ.จว.ล าปาง กก.สส.ภ.จว.ล าปาง
ด.ต. ปรีดา สุภาอนิทร์ ภ.จว.ล าปาง กก.สส.ภ.จว.ล าปาง
ด.ต. พทิักษ์ วงค์ชารี ภ.จว.ล าปาง กก.สส.ภ.จว.ล าปาง
ด.ต. อรุณสวสัด์ิ ปันแกวน่ ภ.จว.ล าปาง สภ.งาว
ด.ต. นฤพนธ์ เมืองแกว้ ภ.จว.ล าปาง สภ.งาว
ด.ต. บรรจง บุญเป็ง ภ.จว.ล าปาง สภ.งาว
ด.ต. เสน่ห์ ตุทานนท์ ภ.จว.ล าปาง สภ.งาว
ด.ต. สมบูรณ์ ทนานนท์ ภ.จว.ล าปาง สภ.งาว
ด.ต. อาคม หล้าค าลือ ภ.จว.ล าปาง สภ.งาว
ด.ต. ยทุธพงษ์ พลงาม ภ.จว.ล าปาง สภ.งาว
ด.ต. บุญทัน ทาสีทิ ภ.จว.ล าปาง สภ.งาว
ด.ต. นที วลัิยพงษ์ ภ.จว.ล าปาง สภ.งาว
ด.ต. เจริญ วงัผา ภ.จว.ล าปาง สภ.งาว
ด.ต. จ านงค์ ชมชื่น ภ.จว.ล าปาง สภ.งาว



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สงกรานต์ เตชะโส ภ.จว.ล าปาง สภ.งาว
ด.ต. อรุณ คันทาโย ภ.จว.ล าปาง สภ.งาว
ด.ต. อภเิดช วงศ์สูง ภ.จว.ล าปาง สภ.งาว
ด.ต. เคน มุงคุณค าชาว ภ.จว.ล าปาง สภ.งาว
ด.ต. อภเิดช โกมินทร์ ภ.จว.ล าปาง สภ.งาว
ด.ต. พงษ์มิตร บุญช่วย ภ.จว.ล าปาง สภ.งาว
ด.ต. ประทวน หน่องาม ภ.จว.ล าปาง สภ.งาว
ด.ต. จ านงค์ วงัทิพย์ ภ.จว.ล าปาง สภ.งาว
ด.ต. สมบูรณ์ แผ่ผาย ภ.จว.ล าปาง สภ.งาว
ด.ต. พงษ์เทพ พงศ์พนัธุ์ ภ.จว.ล าปาง สภ.งาว
ด.ต. สุภพ ค าฟบูุตร ภ.จว.ล าปาง สภ.งาว
ด.ต. สุชาติ คิดดี ภ.จว.ล าปาง สภ.งาว
ด.ต. ธรีวฒิุ แจม่วมิล ภ.จว.ล าปาง สภ.งาว
ด.ต. วเิชียร จบัดี ภ.จว.ล าปาง สภ.งาว
ด.ต. ศิริพงษ์ กาวลิะ ภ.จว.ล าปาง สภ.งาว
ด.ต.  ไพบูลย์ ซาตะกลุ ภ.จว.ล าปาง สภ.งาว
ด.ต. ประทุม ขนัทิตย์ ภ.จว.ล าปาง สภ.งาว
ด.ต. มานิตย์ ยนิดี ภ.จว.ล าปาง สภ.งาว
ด.ต. สายนัต์ วรัิตน์เกษม ภ.จว.ล าปาง สภ.งาว
ด.ต. สมชาย อนิทิยศ ภ.จว.ล าปาง สภ.งาว
ด.ต. สมชาย ฉตัรแกว้ ภ.จว.ล าปาง สภ.งาว
ด.ต. อไุร ดวงศรี ภ.จว.ล าปาง สภ.งาว
ด.ต. วชัราวฒิุ การเร็ว ภ.จว.ล าปาง สภ.งาว
ด.ต. อร่าม ชมชื่น ภ.จว.ล าปาง สภ.งาว
ด.ต. ปรีชา ค ามา ภ.จว.ล าปาง สภ.งาว
ด.ต. ราม ปินตาแสน ภ.จว.ล าปาง สภ.งาว
ด.ต. สุค า มีมานะ ภ.จว.ล าปาง สภ.แจห้ม่
ด.ต. ประเสริฐ บุญเต่ียม ภ.จว.ล าปาง สภ.แจห้ม่
ด.ต. ค าแดง แขง็แรง ภ.จว.ล าปาง สภ.แจห้ม่
ด.ต. โสภณ รู้ดี ภ.จว.ล าปาง สภ.แจห้ม่
ด.ต. องอาจ กาฝากทอง ภ.จว.ล าปาง สภ.แจห้ม่
ด.ต. อ านาจ มียนัต์ ภ.จว.ล าปาง สภ.แจห้ม่
ด.ต. ธนาวนิ หล้าอนิเชื้อ ภ.จว.ล าปาง สภ.แจห้ม่
ด.ต. วเิชียร ฟงัอารมณ์ ภ.จว.ล าปาง สภ.แจห้ม่
ด.ต. สุรไกร ใจชุ่ม ภ.จว.ล าปาง สภ.แจห้ม่
ด.ต. ณรงค์ กองตัน ภ.จว.ล าปาง สภ.แจห้ม่
ด.ต. เขมวทิย์ แกว้ปินใจ ภ.จว.ล าปาง สภ.แจห้ม่
ด.ต. กมล การขยนั ภ.จว.ล าปาง สภ.แจห้ม่
ด.ต. บัณฑิต แสงบุญเรือง ภ.จว.ล าปาง สภ.แจห้ม่
ด.ต. ณัฐวรรธน์ ละมูล ภ.จว.ล าปาง สภ.แจห้ม่



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สมบูรณ์ วอ่งไว ภ.จว.ล าปาง สภ.แจห้ม่
ด.ต. นุวตั สูตรเลข ภ.จว.ล าปาง สภ.แจห้ม่
ด.ต. ณรงค์ เครือยศ ภ.จว.ล าปาง สภ.แจห้ม่
ด.ต. สมบัติ เซมา ภ.จว.ล าปาง สภ.แจห้ม่
ด.ต. ประภวษิณ์ุ ทิสาระ ภ.จว.ล าปาง สภ.แจห้ม่
ด.ต. ชรินทร์ อตุมีมัง่ ภ.จว.ล าปาง สภ.แจห้ม่
ด.ต. ถนอม รูปสูง ภ.จว.ล าปาง สภ.แจห้ม่
ด.ต. ประกาศิต ล าขาว ภ.จว.ล าปาง สภ.แจห้ม่
ด.ต. อดุร นันทยา ภ.จว.ล าปาง สภ.แจห้ม่
ด.ต. อรรถกร จะงาม ภ.จว.ล าปาง สภ.แจห้ม่
ด.ต. เสถยีร แขง็แรง ภ.จว.ล าปาง สภ.แจห้ม่
ด.ต. สมบูรณ์ สีเหลือง ภ.จว.ล าปาง สภ.แจห้ม่
ด.ต. จริวฒิุ ทารักษ์ ภ.จว.ล าปาง สภ.แจห้ม่
ด.ต. เอกพงษ์ สุรงครัตน์ ภ.จว.ล าปาง สภ.แจห้ม่
ด.ต. ไกรฐิกรณ์ กองตัน ภ.จว.ล าปาง สภ.แจห้ม่
ด.ต. ศิวฤทธิ์ มีแกว้ ภ.จว.ล าปาง สภ.แจห้ม่
ด.ต. ชาญ ต้องตา ภ.จว.ล าปาง สภ.แจห้ม่
ด.ต. ศิริศักด์ิ วรรณารักษ์ ภ.จว.ล าปาง สภ.แจห้ม่
ด.ต. เชิดพงษ์ พมิสาร ภ.จว.ล าปาง สภ.แจห้ม่
ด.ต. อดัม ศิรินุช ภ.จว.ล าปาง สภ.แจห้ม่
ด.ต. ทวี ณ ล าปาง ภ.จว.ล าปาง สภ.แจห้ม่
ด.ต. พงษ์ศักด์ิ ม้วนอ่ า ภ.จว.ล าปาง สภ.แจห้ม่
ด.ต. จกัรพงษ์ จณิาจนัทร์ ภ.จว.ล าปาง สภ.แจห้ม่
ด.ต. ชัยทัศน์ อยู่สุข ภ.จว.ล าปาง สภ.แจห้ม่
ด.ต. ทวเีกยีรติ เสมอภาคภมูิ ภ.จว.ล าปาง สภ.แจห้ม่
ด.ต. ธรีเดช รูปงาม ภ.จว.ล าปาง สภ.แจห้ม่
ด.ต. ธริษตร์ กองเงิน ภ.จว.ล าปาง สภ.แจห้ม่
ด.ต. บุญชม สดชื่น ภ.จว.ล าปาง สภ.แจห้ม่
ด.ต. ทรงพล เกตุลอย ภ.จว.ล าปาง สภ.แจห้ม่
ด.ต. ขจร พนัธก์รกช ภ.จว.ล าปาง สภ.แจห้ม่
ด.ต. นิกร อกผาย ภ.จว.ล าปาง สภ.แจห้ม่
ด.ต. วสันต์ ธรรมธรุะ ภ.จว.ล าปาง สภ.แจห้ม่
ด.ต. ราชันย์ อาวรณ์ ภ.จว.ล าปาง สภ.แจห้ม่
ด.ต. ภทัราวฒิุ ปลุกเศก ภ.จว.ล าปาง สภ.แจห้ม่
ด.ต. สมเกยีรติ จตุพรจรัส ภ.จว.ล าปาง สภ.แจห้ม่
ด.ต.  สุนทร อดุหมอ ภ.จว.ล าปาง สภ.บ้านเสด็จ
ด.ต.  ธนศักด์ิ กล้าจริง ภ.จว.ล าปาง สภ.บ้านเสด็จ
ด.ต.  จริะเดช สุริยะ ภ.จว.ล าปาง สภ.บ้านเสด็จ
ด.ต.  วสุพล วญิญา ภ.จว.ล าปาง สภ.บ้านเสด็จ
ด.ต.  นิยม ด้วงฟู ภ.จว.ล าปาง สภ.บ้านเสด็จ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต.  พงศ์สิน วฒันาโสภาพรรณ ภ.จว.ล าปาง สภ.บ้านเสด็จ
ด.ต.  ทศพร ชมภงูาม ภ.จว.ล าปาง สภ.บ้านเสด็จ
ด.ต.  ประเวศ จนัทร์สวา่ง ภ.จว.ล าปาง สภ.บ้านเสด็จ
ด.ต. มนัส เอกรัตน์ ภ.จว.ล าปาง สภ.บ้านเสด็จ
ด.ต.  ทรงศักด์ิ หวงัใจ ภ.จว.ล าปาง สภ.บ้านเสด็จ
ด.ต.  ชาติ บุญสมปาน ภ.จว.ล าปาง สภ.บ้านเสด็จ
ด.ต.  ทินกร ณ ล าปาง ภ.จว.ล าปาง สภ.บ้านเสด็จ
ด.ต. ประทาน สวยงาม ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองปาน
ด.ต. สุวนิ     สายอา้ย ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองปาน
ด.ต. สาคร     ซายแกว้ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองปาน
ด.ต. ธงชัย นิวนัติ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองปาน
ด.ต. ขรรค์ชัย  ทองหล่อ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองปาน
ด.ต. สุรพนัธ ์  ทองใบ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองปาน
ด.ต. เวยีด         ยานุ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองปาน
ด.ต. ชาญชัย     ปัญญาช่วย ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองปาน
ด.ต. ด าเนิน    เชิงดี ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองปาน
ด.ต. สิรภพ          วงค์เทเวศ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองปาน
ด.ต. สมจติร      จ าเดิม ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองปาน
ด.ต. สมนึก ไชยสาร ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองยาว
ด.ต. วทิยา อนิต๊ะบุตร ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองยาว
ด.ต. พศิวง ต๊ะบรรจง ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองยาว
ด.ต. จรัญ ปัญญา ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองยาว
ด.ต. อตุส่าห์ บุตรดาแกว้ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองยาว
ด.ต. สุทธิ์ศักด์ิ ค าอนิต๊ะ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองยาว
ด.ต. ศรีทัน วงศ์ชัยชนะ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองยาว
ด.ต. สุเทพ ลือราช ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองยาว
ด.ต. ส าราญ ปานเหลือง ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองยาว
ด.ต. มิตร แสนอนิปัน๋ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองยาว
ด.ต. เกษม เครือค าแดง ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองยาว
ด.ต. กฤษดา ฟทูอง ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองยาว
ด.ต. ชนก ชมภศูรี ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองยาว
ด.ต. ชลากร เมืองมาหล้า ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองยาว
ด.ต. บุญธรรม ศรีธจิู ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่ทะ
ด.ต. พรีพล จนิดามณี ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่ทะ
ด.ต. ณรงค์ชัย ชนะยาน ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่ทะ
ด.ต. นิคม ธรรมวงศ์ ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่ทะ
ด.ต. ประพจน์ สุกทน ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่ทะ
ด.ต. เกษม เขยีวปิง ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่ทะ
ด.ต. ประทวน ปะละปิก ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่ทะ
ด.ต. จริะศักด์ิ คุณวฒิุ ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่ทะ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สมพงษ์ ใจมัน่ ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่ทะ
ด.ต. จกัรกฤษณ์ วศิิษฏพ์งศ์ ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่ทะ
ด.ต. กรวร์ี เรือนแกว้ ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่ทะ
ด.ต. นิวติั บุญจู ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่ทะ
ด.ต. นาวนิ อนิทร์ยาศรี ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่ทะ
ด.ต. รัชชานนท์ ค าเขื่อน ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่ทะ
ด.ต. จฬุากร แปงใจ ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่ทะ
ด.ต. นิคม วงศ์ปิง ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่ทะ
ด.ต. จ านง ค์ ใจกอ้น ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่ทะ
ด.ต. วชิัย ใจเป็ง ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่ทะ
ด.ต. สุพจน์ สายยศ ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่ทะ
ด.ต. ประดิษฐ์ สายวงศ์ ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่ทะ
ด.ต. ขวญัเงิน ปอรินทร์ ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่ทะ
ด.ต. ชัยรัตน์ บูรณะถาวร ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่ทะ
ด.ต. สมบัติ สายวงศ์ ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่ทะ
ด.ต. สถาพร สายพรหม ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่ทะ
ด.ต. ณรงค์ วงศ์ค า ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่พริก
ด.ต. ชัชวาลย์ เอย้วนั ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่พริก
ด.ต. ชูชาติ มหายศ ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่พริก
ด.ต. วรีะยทุธ รุ่งเรือง ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่พริก
ด.ต. จรูญ ดวงค าวนั ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่พริก
ด.ต. สุระพล จองมล ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่พริก
ด.ต. สมพร ฝ้ันเครือ ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่พริก
ด.ต. ปรีชา ยิ้มเจริญ ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่พริก
ด.ต. ธนาวฒิุ กาวลิะมูล ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่พริก
ด.ต. ทวศัีกด์ิ ญานะ ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่พริก
ด.ต. พรศักด์ิ เลาหพงษ์สมบูรณ์ ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่พริก
ด.ต. บรรจง ยาสมุทร์ ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่พริก
ด.ต. สมเกยีรติ ทิพพะหา ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่พริก
ด.ต. วจิติร สารพนูทรัพย์ ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่พริก
ด.ต. สุนทร ฮ่วนสกลุ ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่พริก
ด.ต. จงกล ราชสาวงศ์ ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่พริก
ด.ต. วทิยา เขมา ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่พริก
ด.ต. วรากร เวยีงนาค ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่พริก
ด.ต. อ านวย วงศ์ชัย ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่พริก
ด.ต. อเุทน มาดหมาย ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่พริก
ด.ต. สุพจน์ เชื้อค าลือ ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่พริก
ด.ต. ชรินทร์ ด้วงทอง ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่พริก
ด.ต. วรายธุ สิงหไ์ฝ่แกว้ ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่พริก
ด.ต. ชัชวาล ธรรมสอน ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่พริก



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. เผด็จ ญานะค า ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่พริก
ด.ต. มนตรี บุญส่ง ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่พริก
ด.ต. ดนุพฒัน์ สอนทิพย์ ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่พริก
ด.ต. ทศพล เกตุศรี ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่เมาะ
ด.ต. ช่วยชาติ ใจสันกลาง ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่เมาะ
ด.ต. มนูญ ทะปะละ ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่เมาะ
ด.ต. สุรินทร์ ยารังษี ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่เมาะ
ด.ต. สุพรรณ นนท์เต็ม ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่เมาะ
ด.ต. พเิชษฐ์ สุคนธพนัธุ์ ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่เมาะ
ด.ต. ธรีวฒัน์ รพทีัศพงศ์ ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่เมาะ
ด.ต. วฒันาพร เหล่ือมสีจนัทร์ ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่เมาะ
ด.ต. สมพงษ์ สนิทพนัธ์ ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่เมาะ
ด.ต. พฒิุชัย กนัทะกนั ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่เมาะ
ด.ต. ธราวธุ วงศ์ธดิา ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่เมาะ
ด.ต. ด.ต.สมพร กาศเกษม ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่เมาะ
ด.ต. รักเกยีรติ บุญมาค า ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่เมาะ
ด.ต. สุพจน์ ระโพธิ์ ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่เมาะ
ด.ต. นครินทร์ วรรธนพฤทธิ์ ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่เมาะ
ด.ต. สง่า แสนกาวี ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่เมาะ
ด.ต. อดิศร ทองทุง่โปร่ง ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่เมาะ
ด.ต. จ านง บุญชู ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่เมาะ
ด.ต. นเรศ ธริินทอง ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่เมาะ
ด.ต. อภสิิทธิ์ ศรีใจ ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่เมาะ
ด.ต. บรรพต เชื้อแกว้ ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่เมาะ
ด.ต. ธนิต ล่ าสวย ภ.จว.ล าปาง สภ.ร่องเคาะ
ด.ต. ประทีป นาละออง ภ.จว.ล าปาง สภ.ร่องเคาะ
ด.ต. พศิิษฐ์ วงค์อา้ย ภ.จว.ล าปาง สภ.ร่องเคาะ
ด.ต. สุพรรณ์ วงค์ชมภู ภ.จว.ล าปาง สภ.ร่องเคาะ
ด.ต. สมบูรณ์ ตันเครือ ภ.จว.ล าปาง สภ.วงัเหนือ
ด.ต. พรพสิิทธิ์ ยาประเสริฐ ภ.จว.ล าปาง สภ.วงัเหนือ
ด.ต. ววิฒัน์ ทรายใจ ภ.จว.ล าปาง สภ.วงัเหนือ
ด.ต. วทิยา อยา่งเจริญ ภ.จว.ล าปาง สภ.วงัเหนือ
ด.ต. ศุภชัย ปัญญาไว ภ.จว.ล าปาง สภ.วงัเหนือ
ด.ต. อคัรพล ปินใจ ภ.จว.ล าปาง สภ.วงัเหนือ
ด.ต. สมบูรณ์ อ านาจผูก ภ.จว.ล าปาง สภ.วงัเหนือ
ด.ต. วรัิตน์ เขื่อนแกว้ ภ.จว.ล าปาง สภ.วงัเหนือ
ด.ต. ฉลอง หมัน่งาน ภ.จว.ล าปาง สภ.วงัเหนือ
ด.ต. วทิยา อนิญาวเิลิศ ภ.จว.ล าปาง สภ.วงัเหนือ
ด.ต. เกยีรติ บัวตอง ภ.จว.ล าปาง สภ.วงัเหนือ
ด.ต. สุรินทร์ นาค า ภ.จว.ล าปาง สภ.วงัเหนือ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ใหญ่ ทาภกัดี ภ.จว.ล าปาง สภ.วงัเหนือ
ด.ต. ณรงค์ศักด์ิ สุวรรณศิลป์ ภ.จว.ล าปาง สภ.วงัเหนือ
ด.ต. สมพร ทาเกษม ภ.จว.ล าปาง สภ.วงัเหนือ
ด.ต. เกยีรติศักด์ิ คุณา ภ.จว.ล าปาง สภ.วงัเหนือ
ด.ต. ปราโมช ผ่านภพ ภ.จว.ล าปาง สภ.วงัเหนือ
ด.ต. นิพทัธ์ ยะมา ภ.จว.ล าปาง สภ.วงัเหนือ
ด.ต. วศิน เมืองมา ภ.จว.ล าปาง สภ.วงัเหนือ
ด.ต. สมศักด์ิ อนิตาสาย ภ.จว.ล าปาง สภ.วงัเหนือ
ด.ต. พเินตร์ วงค์ครองศักด์ิ ภ.จว.ล าปาง สภ.วงัเหนือ
ด.ต. วชิรวทิย์ สมค า ภ.จว.ล าปาง สภ.วงัเหนือ
ด.ต. สุทัศน์ ปงลังกา ภ.จว.ล าปาง สภ.วงัเหนือ
ด.ต. ศักด์ิอดุลย์ ค าภโิล ภ.จว.ล าปาง สภ.วงัเหนือ
ด.ต. สมไชยธรรศ์ ตระกลูมีเมล์ ภ.จว.ล าปาง สภ.วงัเหนือ
ด.ต. มานิตย์ สมควร ภ.จว.ล าปาง สภ.วงัเหนือ
ด.ต. อดุม โทพล ภ.จว.ล าปาง สภ.วงัเหนือ
ด.ต. รณภณ คนอยู่ ภ.จว.ล าปาง สภ.วงัเหนือ
ด.ต. ณัฐวฒิุ โพธิ์แกว้ ภ.จว.ล าปาง สภ.วงัเหนือ
ด.ต. ชูเกยีรติ ลาภโต ภ.จว.ล าปาง สภ.วงัเหนือ
ด.ต. กล้าหาญ วงศ์ชมภู ภ.จว.ล าปาง สภ.วงัเหนือ
ด.ต. สงกรานต์ งวค์เมทา ภ.จว.ล าปาง สภ.วงัเหนือ
ด.ต. นเรศ กนัทะมา ภ.จว.ล าปาง สภ.เวยีงมอก
ด.ต. ชินธปิ มณีจกัร ภ.จว.ล าปาง สภ.เวยีงมอก
ด.ต. ประทีป หลงเวช ภ.จว.ล าปาง สภ.สบปราบ
ด.ต. ยทุธการ กนัทะวงค์ ภ.จว.ล าปาง สภ.สบปราบ
ด.ต. สง่า วเิศษกาศ ภ.จว.ล าปาง สภ.สบปราบ
ด.ต. ปรีชา เปีย้ปลูก ภ.จว.ล าปาง สภ.สบปราบ
ด.ต. สายนัต์ ปันแกว่น ภ.จว.ล าปาง สภ.สบปราบ
ด.ต. ทัศน์ เมืองมา ภ.จว.ล าปาง สภ.สบปราบ
ด.ต. ภชุคินทร์ ค าบุรี ภ.จว.ล าปาง สภ.สบปราบ
ด.ต. สง่า ยะฟู ภ.จว.ล าปาง สภ.สบปราบ
ด.ต. บรรพต นิลคง ภ.จว.ล าปาง สภ.สบปราบ
ด.ต. ถวลัย์ จากไพ ภ.จว.ล าปาง สภ.สบปราบ
ด.ต. โกวทิ สายยศ ภ.จว.ล าปาง สภ.สบปราบ
ด.ต. บรรพชิา อา้ยสุภา ภ.จว.ล าปาง สภ.สบปราบ
ด.ต. สมพร ขดัผาบ ภ.จว.ล าปาง สภ.สบปราบ
ด.ต. เฉลิมชัย เทพอดุ ภ.จว.ล าปาง สภ.สบปราบ
ด.ต. จ ารัส อดุใส ภ.จว.ล าปาง สภ.สบปราบ
ด.ต. ต่อพงศ์ มีทรัพย์ ภ.จว.ล าปาง สภ.สบปราบ
ด.ต. วโิรจน์ เกษสุวรรณ์ ภ.จว.ล าปาง สภ.สบปราบ
ด.ต. นิธศิ มณีจกัร ภ.จว.ล าปาง สภ.สบปราบ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. หสัดินทร์ เขื่อนคุณา ภ.จว.ล าปาง สภ.สบปราบ
ด.ต. สุภทัธ์ ไชยเมืองชื่น ภ.จว.ล าปาง สภ.เสริมงาม
ด.ต. ศรีจนัทร์ บัวโรย ภ.จว.ล าปาง สภ.เสริมงาม
ด.ต. อนุสรณ์ สุรินทร์ ภ.จว.ล าปาง สภ.เสริมงาม
ด.ต. ชาคริต แบบแผน ภ.จว.ล าปาง สภ.เสริมงาม
ด.ต. ชาติชาย แสนสุวรรณ์ ภ.จว.ล าปาง สภ.เสริมงาม
ด.ต. สมศักด์ิ กรรเชียง ภ.จว.ล าปาง สภ.เสริมงาม
ด.ต. สถานพ ฝ้ันหวัคร้ัง ภ.จว.ล าปาง สภ.เสริมงาม
ด.ต. ณัฐกร แกว้บุญปัน ภ.จว.ล าปาง สภ.เสริมงาม
ด.ต. หาญชัย ปัญญาชัย ภ.จว.ล าปาง สภ.เสริมงาม
ด.ต. วนีัส สุภายะ ภ.จว.ล าปาง สภ.เสริมงาม
ด.ต. ยงยทุธ แสงบุญเรือง ภ.จว.ล าปาง สภ.เสริมงาม
ด.ต. สมบุญ ฟกูนั ภ.จว.ล าปาง สภ.เสริมงาม
ด.ต. ไพจติร ขดัผาบ ภ.จว.ล าปาง สภ.เสริมงาม
ด.ต. จกัริน ค าภธิรรม ภ.จว.ล าปาง สภ.เสริมงาม
ด.ต. พงศกร ต่อมแกว้ ภ.จว.ล าปาง สภ.เสริมงาม
ด.ต. หมิาลัย วรรณสิทธิ์ ภ.จว.ล าปาง สภ.เสริมงาม
ด.ต. สุเทน ศรีพระจนัทร์ ภ.จว.ล าปาง สภ.เสริมงาม
ด.ต. สมคิด น้อยเมือง ภ.จว.ล าปาง สภ.เสริมงาม
ด.ต. สมดุลย ์ อนิทนาเกตุ ภ.จว.ล าปาง สภ.บ้านเอื้อม
ด.ต. นบพร  ตุ้ยสืบ ภ.จว.ล าปาง สภ.บ้านเอื้อม
ด.ต. สุนทร  โพธิ ภ.จว.ล าปาง สภ.บ้านเอื้อม
ด.ต. สมชาย  สุวรรณศร ภ.จว.ล าปาง สภ.บ้านเอื้อม
ด.ต. เทวนิทร์   ศรีเมือง ภ.จว.ล าปาง สภ.บ้านเอื้อม
ด.ต. ชัชวาลย ์ ทามูล ภ.จว.ล าปาง สภ.บ้านเอื้อม
ด.ต. วนัชัย  สุตาลังกา ภ.จว.ล าปาง สภ.บ้านเอื้อม
ด.ต. ภาคภมูิ  ค าสุข ภ.จว.ล าปาง สภ.บ้านเอื้อม
ด.ต. รัฐชัย  แสวงผล ภ.จว.ล าปาง สภ.บ้านเอื้อม
ด.ต. สมนึก  กา๋ค า ภ.จว.ล าปาง สภ.บ้านเอื้อม
ด.ต. เสนา  เครืออนิทร์ ภ.จว.ล าปาง สภ.บ้านเอื้อม
ด.ต. ประวทิย ์ ปีบ้านใหม่ ภ.จว.ล าปาง สภ.บ้านเอื้อม
ด.ต. อดุม  ใจสาร ภ.จว.ล าปาง สภ.บ้านเอื้อม
ด.ต. ชัย  ใจค า ภ.จว.ล าปาง สภ.บ้านเอื้อม
ด.ต. วนัไชย ์ ค าขมุ ภ.จว.ล าปาง สภ.บ้านเอื้อม
ด.ต. สุภาพ  สายอดุต๊ะ ภ.จว.ล าปาง สภ.บ้านเอื้อม
ด.ต. ฤชา ชนะกาญจน์ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. บุญช่วย ถอืบุญ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. นิยม อนิทรวจิติร ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. ระบิล มูลใจทราย ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. นันทพงศ์ ทอดเสียง ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. จ านง กติติธราสกลุ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. วชิัย ชัยมูลสาย ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. สมคิด เกดิผล ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. วสูิตร จกัรเครือ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. ชาคริต พมิสาร ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. นิธศิ แพนชัยภมูิ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. บัณฑิต ข าพลู ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. วรยทุธ ต๊ะค่า ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. ทรงวฒิุ ต๊ิบศรีบุตร ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. วรีะพงษ์ วฒิุชา ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. สุจติร จนัทร์ใส ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. ประชัน มีชั้น ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. ประจกัษ์ ใจอา้ย ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. อ านวย วบิูลยว์รรณ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. พล วงค์ค าลือ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. สุค า กาวเิต ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. วรเทพ มหายศ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. นันทพงศ์ ดวงแกว้ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. สุรสิทธิ์ ฟอูดุ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. สุดาวธุ มะหลีแกว้ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. ณัฐวฒัน์ โพทวี ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. ประทีป ไชยเรียน ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. ปัญญา พลอยไธสง ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. โกศัลย์ เหมือนทัพ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. ศิริศักด์ิ วรรณารักษ์ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. พพิฒัน์ กติิยา ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. ทวสิีทธิ์ จนัทาฟา้เหล่ือม ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. บันเทา เซมา ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. วรินทร เหมืองทอง ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. รุ่งศักด์ิ สิริเยาวลักษณ์ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. ศิวณัฐ พงศ์พฒิุ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. สุทิน ชัยโภคานนท์ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. ธวชั ชุ่มใจ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. คทาธร วงค์ไชย ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. อเุทน รินสาย ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. จตุทร เป็นมูลยิ่ง ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. สมทรัพย์ ปันทอง ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. ธนาธปิ กล้าคม ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. รัตนิกร ปรากลุ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. พทิักษ์ ต้นชินดา ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. วชิญ์พล คาวนัดี ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. อมรศักด์ิ ตุงคะเตชะ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. พร กรองแกว้ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. สมบูรณ์ พรมยะดวง ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. สุวรรณ กจิไกรฤกษ์ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. นิรันดร์ เวชสุภา ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. พลกฤติ พมิพส์อน ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. นิวฒัน์ วงศ์ต้ัง ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. สัญญา สุยะใจ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. บรรเจดิ สุยะสืบ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. เกษม ธต๊ิะ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. เกษม เนตรรัศมี ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. จกัรกฤษ บุญฑกลุ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. จ านูญ ใจกอ้น ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. ชนก ชมภศูรี ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. ธนกลุ บุญค า ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. ชัยชาญ เมืองแมะ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. ณปฐมธนพร เทพวรีะพงศ์ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. ณัทณพงศ์ จนิาสา ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. ทนงศักด์ิ ไชยรุ่งเรือง ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. ทวศัีกด์ิ กระเสาร์ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. ทวศัีกด์ิ วงค์พฒิุ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. ทองนาค มีขา้ว ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. ธงชัย ใจกนัธยิะ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. ธนกฤต เชียงทอง ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. ธนกฤต มโนสม ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. ธานินทร์ จะวะนะ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. นงคาร ใจยาบุตร ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. นภดล แสนสุข ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. น๊อต ชาญชัยวรีะพนัธ์ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. บรรพจน์ วรรณโวหาร ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. บุญญฤทธิ์ ค าคง ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. ประพนัธ์ แกว้ร่วมวงค์ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. ประพนัธ์ ค าอา้ยกาวนิ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. ประยธุ สายค ามา ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. พภิพ สุวรรณรัตน์ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. พศิิษฐ์ พึง่ค า ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. พฒิุพงศ์ ผ่านส าแดง ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. ภราดร นครสุวรรณ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. ภคัวฒัน์ มีขา้ว ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. มงคล สักลอ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. เมธี บุตรเพง็ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. รถ ม้าเพญ็ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. เรวตัร วงค์ราษฎร์ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. วชิระ เขยีวสนุก ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. วชิระ ฝ้ันมณีวรรณ์ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. วรวฒัน์ วงศ์ค า ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. วชัรพล โนตาปิง ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. วชิาญ ฝ้ันชมภู ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. วรีะยทุธ ต้ังตระกลูไพสิฐ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. วรีะพนัธ์ วงศ์น้ าโจ้ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. ศรายทุธ รินเขยีว ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. สง่า กญุชร ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. สมชาย ล่ าต่ า ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. สมบูรณ์ ณ ล าปาง ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. สมัคร สุขเกษม ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. สิรวชิญ์ สุขจะ๊ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. สุขสวสัด์ิ สายสุวรรณ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. สุทัศน์ ธรรมลังกา ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. สุวรรณ ใจการ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. อดุลย์ สิทธชิุม ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. อดุลย์ สุดใจ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. อนุทัย ทองทิพย์ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. อรรถศิลป์ เรือนค า ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. อดุมสิน จนัทะวงศ์ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. อทุัย มิง่เชื้อ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. เอกาพล สมกองแกว้ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. พลวฒัน์ วงค์จนัทร์ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. อนันต์ ศรีโพธิ์ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. นิพนธ์ สร้อยสน ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. พชิญะ กนัทะถี่ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. สารเดชณ์ สานเมนทา ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. อดุม คุมา ภ.จว.ล าปาง ฝ่ายอ านวยการ
ด.ต. สมัคร สุขเกษม ภ.จว.ล าปาง กก.สส.
ด.ต. วฒิุพงษ์ ราชตัน ภ.จว.ล าปาง สภ.เมือง
ด.ต. ณัทณพงศ์ จนิาสา ภ.จว.ล าปาง สภ.สบปราบ
ด.ต. พเิชษฐ์ ฟเูต็มวงศ์ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมือง
ด.ต. องักลุ เทศกาล ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่เมาะ
ด.ต. สุวรรณ ใจการ ภ.จว.ล าปาง กก.สส.
ด.ต. อนันต์ ศรีโพธิ์ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมือง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. วรวทิย์ ฝ้ันแกว้ ภ.จว.ล าปาง สภ.หา้งฉตัร
ด.ต. อดุลย์ สิทธชิุม ภ.จว.ล าปาง กก.สส.
ด.ต. ธรีะพงษ์ วรัิตน์ ภ.จว.ล าปาง ฝ่ายอ านวยการ
ด.ต. มงคล ค าป่าแลว ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. นิวติั ชัยทอง ภ.จว.ล าปาง สภ.ทุง่ฝาย
ด.ต. ยทุธภมูิ สมานวงษ์ ภ.จว.ล าปาง สภ.ทุง่ฝาย
ด.ต. กริชเพชร ปริกเพชร ภ.จว.ล าปาง สภ.ทุง่ฝาย
ด.ต. ชาลี แกว้น้ า ภ.จว.ล าปาง สภ.ทุง่ฝาย
ด.ต. นพปฎล มาลัย ภ.จว.ล าปาง สภ.ทุง่ฝาย
ด.ต. ทองไปล่ กา๋มะกลู ภ.จว.ล าปาง สภ.ทุง่ฝาย
ด.ต. สุรชาติ ชาตินันทน์ ภ.จว.ล าปาง สภ.ทุง่ฝาย
ด.ต. กติติณัฎฐชนม์ ทิพวรรณ ภ.จว.ล าปาง สภ.ทุง่ฝาย
ด.ต. นพดล สิทธเิครือ ภ.จว.ล าปาง สภ.ทุง่ฝาย
ด.ต. เมธสักร เป็นโกน ภ.จว.ล าปาง สภ.ทุง่ฝาย
ด.ต. อโนชา มาลา ภ.จว.ล าปาง สภ.ทุง่ฝาย
ด.ต. ณัฐพงค์ จนัทร์มณี ภ.จว.ล าปาง สภ.ทุง่ฝาย
ด.ต. สุวรรณ บังเมฆ ภ.จว.ล าปาง สภ.ทุง่ฝาย
ด.ต. วรัิช วงค์บุตร ภ.จว.ล าปาง สภ.ทุง่ฝาย
ด.ต. ชัยยทุธ แกว้บุญปัน๋ ภ.จว.ล าปาง สภ.ทุง่ฝาย
ด.ต. วรีชิต ศรีทอง ภ.จว.ล าปาง สภ.ทุง่ฝาย
ด.ต. เฉลิม เทพวงค์ ภ.จว.ล าปาง สภ.เกาะคา
ด.ต. คณาศักด์ิ อนินันชัย ภ.จว.ล าปาง สภ.เกาะคา
ด.ต. เตียมศักด์ิ กา๋อิ่นแกว้ ภ.จว.ล าปาง สภ.เกาะคา
ด.ต. ธดุงพล เครือประเสริฐ ภ.จว.ล าปาง สภ.เกาะคา
ด.ต. นาคิน ยาพธุสืบ ภ.จว.ล าปาง สภ.เกาะคา
ด.ต. ววิฒัน์ โยธา ภ.จว.ล าปาง สภ.เกาะคา
ด.ต. สถาพร ปันสุรินทร์ ภ.จว.ล าปาง สภ.เกาะคา
ด.ต. ณรงค์ สุภายะ ภ.จว.ล าปาง สภ.เกาะคา
ด.ต. ธรีพงษ์ ตรีราช ภ.จว.ล าปาง สภ.เกาะคา
ด.ต. สมพงษ์ ศรีทิน ภ.จว.ล าปาง สภ.เกาะคา
ด.ต. วรเทพ ช านาญการ ภ.จว.ล าปาง สภ.เกาะคา
ด.ต. วฒิุ ตฤษณานุกลู ภ.จว.ล าปาง สภ.เกาะคา
ด.ต. แฮน จนิะการ ภ.จว.ล าปาง สภ.เกาะคา
ด.ต. สมชาย เกตุเทศ ภ.จว.ล าปาง สภ.เกาะคา
ด.ต. สมเด่น นามะนีวรรณ ภ.จว.ล าปาง สภ.เกาะคา
ด.ต. จกัริน แต้มด่ืม ภ.จว.ล าปาง สภ.เกาะคา
ด.ต. ไพบูลย ์ วอ่งไว ภ.จว.ล าปาง สภ.เกาะคา
ด.ต. สมคิด สุภาวงค์ ภ.จว.ล าปาง สภ.เกาะคา
ด.ต. ทวปี ไพกมุภณัฑ์ ภ.จว.ล าปาง สภ.เกาะคา
ด.ต. บุญเทียม ปินตาปลูก ภ.จว.ล าปาง สภ.เกาะคา



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. มงคล สุภา ภ.จว.ล าปาง สภ.เกาะคา
ด.ต. รุ่งโรจน์ อนิทะราชา ภ.จว.ล าปาง สภ.เกาะคา
ด.ต. วรวฒิุ นันทะ ภ.จว.ล าปาง สภ.เกาะคา
ด.ต. สุวรรณ พนิทิสืบ ภ.จว.ล าปาง สภ.เกาะคา
ด.ต. บัญชา ค ายุ ภ.จว.ล าปาง สภ.เกาะคา
ด.ต. ส าเนียง มัดตลัด ภ.จว.ล าปาง สภ.เกาะคา
ด.ต. สุรยทุธ แสนสุข ภ.จว.ล าปาง สภ.เกาะคา
ด.ต. สมเกยีรติ มะโนนัย ภ.จว.ล าปาง สภ.เกาะคา
ด.ต. ปิยะ โพธิ์ทอง ภ.จว.ล าปาง สภ.เกาะคา
ด.ต. ณรงค์ชัย อนิแสง ภ.จว.ล าปาง สภ.เกาะคา
ด.ต. เฉลิมพล บุญทาหมัน้ ภ.จว.ล าปาง สภ.เกาะคา
ด.ต. ณรงค์ โกศลศาสตร์ ภ.จว.ล าปาง สภ.เกาะคา
ด.ต. ด ารง จนิะการ ภ.จว.ล าปาง สภ.เกาะคา
ด.ต. สมควร สร้อยค า ภ.จว.ล าปาง สภ.เกาะคา
ด.ต. จามร เมืองยศ ภ.จว.ล าปาง สภ.เกาะคา
ด.ต. พเิชษฐ์ วงค์หอม ภ.จว.ล าปาง สภ.เกาะคา
ด.ต. ธนชัย นุม่นิม่ ภ.จว.ล าปาง สภ.เกาะคา
ด.ต. บุญเทียม ปุค๊ าแดง ภ.จว.ล าปาง สภ.เกาะคา
ด.ต. สมพร มะอเุทน ภ.จว.ล าปาง สภ.เกาะคา
ด.ต. บุรินทร์ นากลาง ภ.จว.ล าปาง สภ.เกาะคา
ด.ต. เสกสรร กนัทะมูล ภ.จว.ล าปาง สภ.เกาะคา
ด.ต. ชนาวร์ี ไชยานนท์ ภ.จว.ล าปาง สภ.เกาะคา
ด.ต. เกยีรติพงษ์ แควสยอง ภ.จว.ล าปาง สภ.เกาะคา
ด.ต. ศุภโชค โคตะอนิทร์ ภ.จว.ล าปาง สภ.เกาะคา
ด.ต. พภิพ ไชยอนิตา ภ.จว.ล าปาง สภ.เกาะคา
ด.ต. อมร เลิศรัตนกร ภ.จว.ล าปาง สภ.เกาะคา
ด.ต. อดุร ดวงแกว้ ภ.จว.ล าปาง สภ.เกาะคา
ด.ต. เวธนิ เวยีงเงิน ภ.จว.ล าปาง ฝ่ายอ านวยการ
ด.ต นฤเดช ลังกาเปีย้ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต. เชษฐ์ แกว้ค า ภ.จว.ล าปาง สภ.วงัเหนือ
ด.ต. เดชา แกว้น้อย ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองยาว
ด.ต. จกัรกฤษณ์ บุญฑกลู ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ต.ต. สนอง ยามเทีย่ง ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่พริก
ด.ต. ชาคริต พมิสาร ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต.หญิง ทีฆมัพร แพรดอก ภ.จว.ล าปาง ฝ่ายอ านวยการ
ด.ต.หญิง นันทิการ์ ช้างเทศ ภ.จว.ล าปาง สภ.บ้านเสด็จ
ด.ต.หญิง สุภาพร บังเมฆ ภ.จว.ล าปาง ฝ่ายอ านวยการ
ด.ต.หญิง นิภา ชุ่มเจริญ ภ.จว.ล าปาง สภ.เถนิ
ด.ต.หญิง ศรีฟา้ ค าภรีพนัธ์ ภ.จว.ล าปาง ฝ่ายอ านวยการ
ด.ต.หญิง สายใจ ปัดสาพนัธุ์ ภ.จว.ล าปาง กลุ่มงานสอบสวน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต.หญิง มาลี แกว้เมืองมูล ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองยาว
ด.ต.หญิง ราตรี เหล่ือมสีจนัทร์ ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่ทะ
ด.ต.หญิง เสาวณี ไชยเมืองชื่น ภ.จว.ล าปาง สภ.เสริมงาม
ด.ต.หญิง จริาภรณ์ ทะปะละ ภ.จว.ล าปาง สภ.เสริมงาม
ด.ต.หญิง อรทัย ฝ้ันหวัคร้ัง ภ.จว.ล าปาง สภ.เสริมงาม
ด.ต.หญิง นงคราญ  ศรีเมือง ภ.จว.ล าปาง สภ.บ้านเอื้อม
ด.ต.หญิง อรพณิ เครือตา ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต.หญิง รุจริา อจุนิา ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต.หญิง นันทริกา วรุิฬหรั์ตน์ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต.หญิง อ าพนัธ์ ชัยพนู ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต.หญิง จนัทนา ฝ้ันกนัทา ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต.หญิง สาริศา สัสสินทร ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต.หญิง กณุฑิษา กอ้นแหวน ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต.หญิง แพรวนพนัธ์ สืบธรรมกรู ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต.หญิง อมรรัตน์ ศรีค าสุช ภ.จว.ล าปาง ฝ่ายอ านวยการ
ด.ต.หญิง ศิริพร ผลดี ภ.จว.ล าปาง ฝ่ายอ านวยการ
ด.ต.หญิง แสงเดือน พรมกาศ ภ.จว.ล าปาง ฝ่ายอ านวยการ
ด.ต.หญิง กชกร สิทธจิู ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ด.ต.หญิง สุปราณี โนรี ภ.จว.ล าปาง สภ.ทุง่ฝาย
ด.ต.หญิง กรรณิการ์ ใจเขา้ชุม ภ.จว.ล าปาง สภ.เกาะคา
ด.ต.หญิง ปัญจรัตน์ เนตรค ายวง ภ.จว.ล าปาง สภ.เกาะคา
ด.ต.หญิง ดารณี เมธา ภ.จว.ล าปาง สภ.เกาะคา
ด.ต.หญิง กฤษณีย์ ปัญญากลุารักษ์ ภ.จว.ล าปาง สภ.เกาะคา
ด.ต.หญิง สรัลพร เปียงชมภู ภ.จว.ล าปาง สภ.เกาะคา
จ.ส.ต. ธธีชั ดวงขจร ภ.จว.ล าปาง กก.สส.ภ.จว.ล าปาง
จ.ส.ต. อดุลย์ ไหมเครือแกว้ ภ.จว.ล าปาง กก.สส.ภ.จว.ล าปาง
จ.ส.ต. อเุทน น้อยปลา ภ.จว.ล าปาง กก.สส.ภ.จว.ล าปาง
จ.ส.ต. ไกรสิทธิ์ กาจู ภ.จว.ล าปาง สภ.งาว
จ.ส.ต. พษิณุ ตะเวที ภ.จว.ล าปาง สภ.แจห้ม่
จ.ส.ต.  ประฐม ไชยบุญเรือง ภ.จว.ล าปาง สภ.บ้านเสด็จ
จ.ส.ต. ธวชัชัย พจิอมบุตร ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองปาน
จ.ส.ต. วโรดม เม่นวงัแดง ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองยาว
จ.ส.ต. อทิธวิตัร อดุทาค า ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่พริก
จ.ส.ต. อเุทน น้อยปา ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่เมาะ
จ.ส.ต. ศุภกจิ ปัญทจกัร์ ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่เมาะ
จ.ส.ต. ชัยวฒัน์ บุญสมปาน ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่เมาะ
จ.ส.ต. เอกชัย ปาระมีแจ้ ภ.จว.ล าปาง สภ.วงัเหนือ
จ.ส.ต. เมธี มาลา ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
จ.ส.ต. โชติวฒัน์ สระทองช่วง ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
จ.ส.ต. เกยีรติรัตน์ นิม่อบุลพนัธุ์ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง จ.ส.ต. รัฐพงษ์ จนัทร์แดง ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
จ.ส.ต. ธนยศ ชัยรัตน์ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
จ.ส.ต. กติติศักด์ิ ขดัป้อ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
จ.ส.ต. เอนก เชื้อเมืองพาน ภ.จว.ล าปาง ฝ่ายอ านวยการ
จ.ส.ต. ปฏกิราษฎร์ คุณภู ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองปาน
จ.ส.ต. ช านาญ หาญป้อ ภ.จว.ล าปาง สภ.ทุง่ฝาย
จ.ส.ต. เกยีรติพทัธ์ แควสยอง ภ.จว.ล าปาง สภ.เกาะคา
จ.ส.ต. เศรษฐรักษ์ กนัทะวงั ภ.จว.ล าปาง สภ.เกาะคา
จ.ส.ต. วฒิุชัย ค าปงศักด์ิ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ส.ต.อ. พรีะพฒัน์ชัย กาวนันา ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่ทะ
ส.ต.อ. ภาคภมูิ ไชยราช ภ.จว.ล าปาง กก.สส.ภ.จว.ล าปาง
ส.ต.อ. ชวลิต สุวรรณวงศ์ ภ.จว.ล าปาง กก.สส.ภ.จว.ล าปาง
ส.ต.อ. นฤพนธิ์ คุนเก้ ภ.จว.ล าปาง กก.สส.ภ.จว.ล าปาง
ส.ต.อ. สุวทิย์ ทารักษ์ ภ.จว.ล าปาง กก.สส.ภ.จว.ล าปาง
ส.ต.อ. อนุศิษฏ์ สุขเจริญ ภ.จว.ล าปาง กก.สส.ภ.จว.ล าปาง
ส.ต.อ. กติติชัย โนสี ภ.จว.ล าปาง กก.สส.ภ.จว.ล าปาง
ส.ต.อ. ปุริม เขื่อนแกว้ ภ.จว.ล าปาง กก.สส.ภ.จว.ล าปาง
ส.ต.อ. ชานนท์ สายสร้อย ภ.จว.ล าปาง กก.สส.ภ.จว.ล าปาง
ส.ต.อ. วรจกัร ขดัปัญญา ภ.จว.ล าปาง กลุ่มงานสอบสวน
ส.ต.อ.  หญิง วลิาสินี ปัญญาเจริญ ภ.จว.ล าปาง สภ.บ้านเสด็จ
ส.ต.อ. สมพร ปุด๊สา ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่พริก
ส.ต.อ. ศุภวฒัน์ สุวรรณโณ ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่พริก
ส.ต.อ. สุรเชษฐ์ กาวลิ ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่พริก
ส.ต.อ. ภาณุวฒัน์ แกว้คร่ าทอง ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ส.ต.อ. หญิงรสริน จนัทร์ต๊ะ ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่เมาะ
ส.ต.อ. เอกชัย เครือสามสุม ภ.จว.ล าปาง สภ.สบปราบ
ส.ต.อ. เสถยีร กล้าแท้ ภ.จว.ล าปาง สภ.สบปราบ
ส.ต.อ. มณเฑียร ทิพยก์ลุกานต์ ภ.จว.ล าปาง สภ.เสริมงาม
ส.ต.อ. ฉตัรพสุิทธิ์ ปัญญากลุารักษ์ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ส.ต.อ. จริายทุธ ใหม่กนัทะ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ส.ต.อ. ณัฐพงศ์ คงแยม้ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ส.ต.อ. ศักดิธชั มานพกาวี ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ส.ต.อ. โสภณ ชุมภงูาม ภ.จว.ล าปาง สภ.เกาะคา
ส.ต.อ. เรวติั ปุด๊มาเล ภ.จว.ล าปาง สภ.เกาะคา
ส.ต.อ. สุภาพ มียนัต์ ภ.จว.ล าปาง สภ.เกาะคา
ส.ต.ต. กานต์กนก กรรณิการ์ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ส.ต.อ .  กรกช กาศสนุก ภ.จว.ล าปาง สภ.บ้านเสด็จ
ส.ต.อ. กติติศักด์ิ สายอดุต๊ะ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ส.ต.อ. ศักดิธชั มานพกาวี ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ส.ต.อ.หญิง นภาภรณ์ แกว้ประภา ภ.จว.ล าปาง สภ.วงัเหนือ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.อ.หญิง สุดารัตน์ สีบุญเรือง ภ.จว.ล าปาง สภ.สบปราบ
ส.ต.ต. ทศพร ใจสุต๊ะ ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่พริก
ส.ต.ต. ณัฐนันทร์ ดวงราษฎร์ ภ.จว.ล าปาง สภ.เถนิ
ส.ต.ต. นาวา มาลากลุ ภ.จว.ล าปาง สภ.เถนิ ช่วยฯ 
ส.ต.ต. ธนากร รัตนวมิลชัย ภ.จว.ล าปาง สภ.เถนิ ช่วยฯ 
ส.ต.ต. กมัปนาท เครือน้อย ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่พริก ช่วยฯ 
ส.ต.ต. ไพฑูรย์ แกน่เรณู ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่พริก
ส.ต.ต. ภาคภมูิ สุรินทะ ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่พริก
ส.ต.ต. จรีะศักด์ิ หล้าตัน ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่พริก
ส.ต.ต. กมัปนาท เครือน้อย ภ.จว.ล าปาง สภ.แม่พริก
ส.ต.ต. ยทุธการ วงค์ปัน ภ.จว.ล าปาง สภ.ร่องเคาะ
ส.ต.ต. ฤทธกิร ปัญญาวงค์ ภ.จว.ล าปาง สภ.ร่องเคาะ
ส.ต.ต. ฉตัรชัย มอยปัญญา ภ.จว.ล าปาง สภ.สบปราบ
ส.ต.ต. พฤฒิชา สามล ภ.จว.ล าปาง สภ.สบปราบ
ส.ต.ต. อรุณ กล้าบุญมา ภ.จว.ล าปาง สภ.สบปราบ
ส.ต.ต. อกัคณา วงค์ค าลือ ภ.จว.ล าปาง สภ.สบปราบ
ส.ต.ต. ประวทิย์ ขาวรรณ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ส.ต.ต. ทศพร สุวรรณจกัร์ ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ส.ต.ต. พพิฒัน์พงษ์ เครือนวล ภ.จว.ล าปาง สภ.เมืองล าปาง
ส.ต.ต.หญิง กชกร พทุธา ภ.จว.ล าปาง ฝ่ายอ านวยการ
พ.ต.อ. วชิาญยทุธ คูณเจริญสุข ภ.จว.แพร่ กก.สส.ภ.จว.แพร่
พ.ต.ท. พสักร ธวชัเชียงกลุ ภ.จว.แพร่ กก.สส.ภ.จว.แพร่
พ.ต.ท. มนัส เกดิสุขโข ภ.จว.แพร่ กก.สส.ภ.จว.แพร่
พ.ต.ต. กนกศักด์ิ เรียนแพง ภ.จว.แพร่ กก.สส.ภ.จว.แพร่
ร.ต.อ. ณัฐพล เปล่งข า ภ.จว.แพร่ กก.สส.ภ.จว.แพร่
ร.ต.อ. วรีะ แสงจนัทร์ ภ.จว.แพร่ กก.สส.ภ.จว.แพร่
ร.ต.อ. สงคราม ม้าเมือง ภ.จว.แพร่ กก.สส.ภ.จว.แพร่
ร.ต.ท. ชูเกยีรติ เกาะกลาง ภ.จว.แพร่ กก.สส.ภ.จว.แพร่
ร.ต.ท. ธนาตรี ฟคู ามี ภ.จว.แพร่ กก.สส.ภ.จว.แพร่
ร.ต.ท. ธวชัชัย วงศ์กณัหา ภ.จว.แพร่ กก.สส.ภ.จว.แพร่
ร.ต.ท. ปารย์ ค ามีไสว ภ.จว.แพร่ กก.สส.ภ.จว.แพร่
ร.ต.ท. ศักดินันท์ ศรค า ภ.จว.แพร่ กก.สส.ภ.จว.แพร่
ร.ต.ท. สมเดช พรหมวชัรานนท์ ภ.จว.แพร่ กก.สส.ภ.จว.แพร่
ร.ต.ท. สุนันตา ทาริยะวงศ์ ภ.จว.แพร่ กก.สส.ภ.จว.แพร่
ร.ต.ท. อ าพล ยิ่งยวด ภ.จว.แพร่ กก.สส.ภ.จว.แพร่
ร.ต.ต. จกัรกฤษณ์ แสนศรี  ภ.จว.แพร่ กก.สส.ภ.จว.แพร่
ร.ต.ต. นิเวสน์ วงษ์สมบูรณ์ ภ.จว.แพร่ กก.สส.ภ.จว.แพร่
ร.ต.ต. ภาณุวชั สุทธนะ ภ.จว.แพร่ กก.สส.ภ.จว.แพร่
ร.ต.ต. วษิณุ ชมภเูมืองชื่น ภ.จว.แพร่ กก.สส.ภ.จว.แพร่
ร.ต.ต. ศักด์ิชัย ยอดหาญ ภ.จว.แพร่ กก.สส.ภ.จว.แพร่



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. สุพธัน์ ทุง่เกา้ ภ.จว.แพร่ กก.สส.ภ.จว.แพร่
ร.ต.ต. สุรโชติ พฒันจนัทร์ ภ.จว.แพร่ กก.สส.ภ.จว.แพร่
ด.ต. กติติศักด์ิ คารวะวงศ์ ภ.จว.แพร่ กก.สส.ภ.จว.แพร่
ด.ต. ไกร เวยีงนาค ภ.จว.แพร่ กก.สส.ภ.จว.แพร่
ด.ต. คณาวฒิุ บุญยงค์ ภ.จว.แพร่ กก.สส.ภ.จว.แพร่
ด.ต. ครรชิต ขนัค านันต๊ะ ภ.จว.แพร่ กก.สส.ภ.จว.แพร่
ด.ต. จริกฤต วงศ์เจริญ ภ.จว.แพร่ กก.สส.ภ.จว.แพร่
ด.ต. ฉนัทะ คมข า ภ.จว.แพร่ กก.สส.ภ.จว.แพร่
ด.ต. เชาวฒัน์ เสนาธรรม ภ.จว.แพร่ กก.สส.ภ.จว.แพร่
ด.ต. โชติปภพ โกสินทร์ ภ.จว.แพร่ กก.สส.ภ.จว.แพร่
ด.ต. ซันโย คันธวงั ภ.จว.แพร่ กก.สส.ภ.จว.แพร่
ด.ต. ณัฐพงษ์ เมืองมูล ภ.จว.แพร่ กก.สส.ภ.จว.แพร่
ด.ต. ด ารง ณ น่าน ภ.จว.แพร่ กก.สส.ภ.จว.แพร่
ด.ต. ทศพร ฟองอนิทร์ ภ.จว.แพร่ กก.สส.ภ.จว.แพร่
ด.ต. ทศพล ปัญโญ ภ.จว.แพร่ กก.สส.ภ.จว.แพร่
ด.ต. ธนินท์รัฐ ดวงแกว้วสิษฐ์ ภ.จว.แพร่ กก.สส.ภ.จว.แพร่
ด.ต. นเรศ วนัสี ภ.จว.แพร่ กก.สส.ภ.จว.แพร่
ด.ต. นวการ ยองใย ภ.จว.แพร่ กก.สส.ภ.จว.แพร่
ด.ต. นอม อิ่มใจ ภ.จว.แพร่ กก.สส.ภ.จว.แพร่
ด.ต. นิคม ภจูอมจติร ภ.จว.แพร่ กก.สส.ภ.จว.แพร่
ด.ต. นิวติั เวยีงนาค ภ.จว.แพร่ กก.สส.ภ.จว.แพร่
ด.ต. บุญมี เหมืองทอง ภ.จว.แพร่ กก.สส.ภ.จว.แพร่
ด.ต. ปติมา กนัทะวงศ์    ภ.จว.แพร่ กก.สส.ภ.จว.แพร่
ด.ต. ประกอบ สวนเขื่อน ภ.จว.แพร่ กก.สส.ภ.จว.แพร่
ด.ต. ประทานพร เสนาสุทธพิร ภ.จว.แพร่ กก.สส.ภ.จว.แพร่
ด.ต. ผจญฆสิฐ ขนัเพช็ร ภ.จว.แพร่ กก.สส.ภ.จว.แพร่
ด.ต. พงษ์ เขื่อนแกว้ ภ.จว.แพร่ กก.สส.ภ.จว.แพร่
ด.ต. พทิักษ์ ยะกะจาย  ภ.จว.แพร่ กก.สส.ภ.จว.แพร่
ด.ต. มงคลสวสัด์ิ อปุนันไชย ภ.จว.แพร่ กก.สส.ภ.จว.แพร่
ด.ต. มณฑล หอมสร้อย ภ.จว.แพร่ กก.สส.ภ.จว.แพร่
ด.ต. วรเมธ ปินะสุ ภ.จว.แพร่ กก.สส.ภ.จว.แพร่
ด.ต. วรรณไกร วงักาวรรณ ภ.จว.แพร่ กก.สส.ภ.จว.แพร่
ด.ต. วชิาญ วฒิุเจริญ ภ.จว.แพร่ กก.สส.ภ.จว.แพร่
ด.ต. วรีะ บุญชู ภ.จว.แพร่ กก.สส.ภ.จว.แพร่
ด.ต. ศร แนวลาด ภ.จว.แพร่ กก.สส.ภ.จว.แพร่
ด.ต. สาน หมืน่โฮ้ง   ภ.จว.แพร่ กก.สส.ภ.จว.แพร่
ด.ต. สุเมธ ถิ่นไทยงาม ภ.จว.แพร่ กก.สส.ภ.จว.แพร่
ด.ต. สุรชัย งามทรง ภ.จว.แพร่ กก.สส.ภ.จว.แพร่
ด.ต. เสรี ถิ่นเมือง ภ.จว.แพร่ กก.สส.ภ.จว.แพร่
ด.ต. อดุลย์ เหล่ากาวี ภ.จว.แพร่ กก.สส.ภ.จว.แพร่



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. อนุรัตน์ เรือนค า ภ.จว.แพร่ กก.สส.ภ.จว.แพร่
ด.ต. อภเิดช สิทธเิสนารักษ์ ภ.จว.แพร่ กก.สส.ภ.จว.แพร่
ด.ต. อมรณัฎฐ์ อากาศเมฆ ภ.จว.แพร่ กก.สส.ภ.จว.แพร่
ด.ต. อารักษ์ ขยายเสียง  ภ.จว.แพร่ กก.สส.ภ.จว.แพร่
ด.ต.หญิง อรัญญา ยิ่งยวด ภ.จว.แพร่ กก.สส.ภ.จว.แพร่
จ.ส.ต. จรัญศักด์ิ ต๊ิบมูล ภ.จว.แพร่ กก.สส.ภ.จว.แพร่
จ.ส.ต. ทศพล เดือนดาว ภ.จว.แพร่ กก.สส.ภ.จว.แพร่
จ.ส.ต. พนัธศั์กด์ิ สิงหค์ า ภ.จว.แพร่ กก.สส.ภ.จว.แพร่
จ.ส.ต. พนิิจ เสนากลู ภ.จว.แพร่ กก.สส.ภ.จว.แพร่
จ.ส.ต. ศราวธุ สีใจวงค์ ภ.จว.แพร่ กก.สส.ภ.จว.แพร่
จ.ส.ต. สุดโข เวยีงอนิทร์ ภ.จว.แพร่ กก.สส.ภ.จว.แพร่
ส.ต.อ. ธรีประสิทธิ์ ศิระปัญญาธรรม ภ.จว.แพร่ กก.สส.ภ.จว.แพร่
ส.ต.อ. ยทุธการ กา๋วี ภ.จว.แพร่ กก.สส.ภ.จว.แพร่
พ.ต.อ. กฤษฎา ชัยชนะมงคล ภ.จว.แพร่ ภ.จว.แพร่
พ.ต.อ. ปฐม ประจนัเขตต์ ภ.จว.แพร่ ภ.จว.แพร่
พ.ต.อ. เล็ก สังขดิ์ษฐ์ ภ.จว.แพร่ ภ.จว.แพร่
พ.ต.อ. วรีะวธุ ชัยชนะมงคล ภ.จว.แพร่ ภ.จว.แพร่
พ.ต.ท. เกษม เวยีงนาค ภ.จว.แพร่ ภ.จว.แพร่
พ.ต.ท. ชยณัฐ วรีเดชะ ภ.จว.แพร่ ภ.จว.แพร่
พ.ต.ท. พรหมมินทร์ พรหมเสนา ภ.จว.แพร่ ภ.จว.แพร่
พ.ต.ท.หญิง ณัฐชา ธรุะกจิ ภ.จว.แพร่ ภ.จว.แพร่
พ.ต.ท.หญิง พกิลุ สมศักด์ิ ภ.จว.แพร่ ภ.จว.แพร่
พ.ต.ต. นิคม ปาลเกล้ียง ภ.จว.แพร่ ภ.จว.แพร่
ร.ต.อ. ก าพล เยาวธ์านี ภ.จว.แพร่ ภ.จว.แพร่
ร.ต.อ. สถาพร หงษ์ร่อน ภ.จว.แพร่ ภ.จว.แพร่
ร.ต.อ.หญิง กานติมา กาศสมบูรณ์ ภ.จว.แพร่ ภ.จว.แพร่
ร.ต.ท. ณัฐวชัร เหมืองจา ภ.จว.แพร่ ภ.จว.แพร่
ร.ต.ท. ประพนัธ์ สายสินธ์ ภ.จว.แพร่ ภ.จว.แพร่
ร.ต.ท. มนตรี ศรทรง ภ.จว.แพร่ ภ.จว.แพร่
ร.ต.ท. วรีะวธุ วงศ์สุข ภ.จว.แพร่ ภ.จว.แพร่
ร.ต.ท. สุจนิดา แดนระเบียบ ภ.จว.แพร่ ภ.จว.แพร่
ร.ต.ท.หญิง จรีวรรณ ธริาช ภ.จว.แพร่ ภ.จว.แพร่
ร.ต.ท.หญิง จรีุภรณ์ วงศ์ธง ภ.จว.แพร่ ภ.จว.แพร่
ร.ต.ท.หญิง นงลักษณ์ เวยีงนาค ภ.จว.แพร่ ภ.จว.แพร่
ร.ต.ท.หญิง นิภาพร รงค์ทอง ภ.จว.แพร่ ภ.จว.แพร่
ร.ต.ต.หญิง เรณู คนเทีย่ง ภ.จว.แพร่ ภ.จว.แพร่
ส.ต.อ.หญิง วริดา คนเทีย่ง ภ.จว.แพร่ ภ.จว.แพร่
 ส.ต.อ. ธวชัชัย ทุง่สง ภ.จว.แพร่ ภ.จว.แพร่
พ.ต.อ. สุชาติ สิงหข์รณ์ ภ.จว.แพร่ สภ.เด่นชัย
พ.ต.ท. จติรภณ สมหมาย ภ.จว.แพร่ สภ.เด่นชัย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. สรณคมน์ กกึกอ้ง ภ.จว.แพร่ สภ.เด่นชัย
พ.ต.ท. สันติ แกว้อนิต๊ะ ภ.จว.แพร่ สภ.เด่นชัย
พ.ต.ท. อนุรักษ์ เสง่ียมวงศ์ ภ.จว.แพร่ สภ.เด่นชัย
พ.ต.ต. สมพงษ์ ภญิโญชูโต ภ.จว.แพร่ สภ.เด่นชัย
ร.ต.อ. ทวศัีกด์ิ หงษ์สามสิบหก ภ.จว.แพร่ สภ.เด่นชัย
ร.ต.อ. นวพรรษภ์ บุตรเสน ภ.จว.แพร่ สภ.เด่นชัย
ร.ต.ท. กติิพร เขื่อนเพช็ร ภ.จว.แพร่ สภ.เด่นชัย
ร.ต.ท. จงชาย ธรีะวฒันาประสิทธิ์ ภ.จว.แพร่ สภ.เด่นชัย
ร.ต.ท. จกัรกติ วฒิุโอสถ ภ.จว.แพร่ สภ.เด่นชัย
ร.ต.ท. ชัยวฒัน์ อุ่นอารมย์ ภ.จว.แพร่ สภ.เด่นชัย
ร.ต.ท. ณรงค์ อึ้งเจริญ ภ.จว.แพร่ สภ.เด่นชัย
ร.ต.ท. เทอดศักด์ิ ปัญญาไศย ภ.จว.แพร่ สภ.เด่นชัย
ร.ต.ท. นพพร พุม่นวล ภ.จว.แพร่ สภ.เด่นชัย
ร.ต.ท. นรินทร์ จติพยคั ภ.จว.แพร่ สภ.เด่นชัย
ร.ต.ท. นิวติั ค้างสี ภ.จว.แพร่ สภ.เด่นชัย
ร.ต.ท. ประดิษฐ์ หงษ์ค า ภ.จว.แพร่ สภ.เด่นชัย
ร.ต.ท. มงคล สุขใจ ภ.จว.แพร่ สภ.เด่นชัย
ร.ต.ท. ยทุธนา ธมิา ภ.จว.แพร่ สภ.เด่นชัย
ร.ต.ท. เรืองศักด์ิ จนัทรยากลุ ภ.จว.แพร่ สภ.เด่นชัย
ร.ต.ท. วทิยา ฝ้ันหลี ภ.จว.แพร่ สภ.เด่นชัย
ร.ต.ท. วรีภทัร์ วลัิย ภ.จว.แพร่ สภ.เด่นชัย
ร.ต.ท. วฒิุไกร ชื่นบาน ภ.จว.แพร่ สภ.เด่นชัย
ร.ต.ท. สมบัติ กะนะแสง ภ.จว.แพร่ สภ.เด่นชัย
ร.ต.ท. สมบูรณ์ ช่วงชัย ภ.จว.แพร่ สภ.เด่นชัย
ร.ต.ท. สมศักด์ิ สินธุ์เทียม ภ.จว.แพร่ สภ.เด่นชัย
ร.ต.ท. สิงหค์เณศ ทาตุเม ภ.จว.แพร่ สภ.เด่นชัย
ร.ต.ท. แสวง รอดเมือง ภ.จว.แพร่ สภ.เด่นชัย
ร.ต.ท. อ าพล ค าฝอย ภ.จว.แพร่ สภ.เด่นชัย
ร.ต.ต. กติติพศั บัวบาน ภ.จว.แพร่ สภ.เด่นชัย
ร.ต.ต. จ านง ณะใจ ภ.จว.แพร่ สภ.เด่นชัย
ร.ต.ต. ไชยโรจน์ จนักระสาย ภ.จว.แพร่ สภ.เด่นชัย
ร.ต.ต. ณัฐ เครือนาค ภ.จว.แพร่ สภ.เด่นชัย
ร.ต.ต. นิคม จนัทร์ธพ ภ.จว.แพร่ สภ.เด่นชัย
ร.ต.ต. นิธิ สุนันต๊ะ ภ.จว.แพร่ สภ.เด่นชัย
ร.ต.ต. บุณยทรรศน์ ชมเชย ภ.จว.แพร่ สภ.เด่นชัย
ร.ต.ต. สนธยา ป่าหวาย ภ.จว.แพร่ สภ.เด่นชัย
ร.ต.ต. สมเกยีรติ แพะค า ภ.จว.แพร่ สภ.เด่นชัย
ร.ต.ต. สมฤทธิ์ วงค์อนิทร์ ภ.จว.แพร่ สภ.เด่นชัย
ร.ต.ต. สรศักด์ิ จดัของ ภ.จว.แพร่ สภ.เด่นชัย
ร.ต.ต. สิงหแ์กว้ หล่ายชนะ ภ.จว.แพร่ สภ.เด่นชัย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. อนันต์ อนิทรสัตยพ์งศ์ ภ.จว.แพร่ สภ.เด่นชัย
ร.ต.ต. อ านวย สีเขยีว ภ.จว.แพร่ สภ.เด่นชัย
ด.ต. กหุลาบ วงศ์นรา ภ.จว.แพร่ สภ.เด่นชัย
ด.ต. คนึง เพิม่ขึ้น ภ.จว.แพร่ สภ.เด่นชัย
ด.ต. เจริญ ถิ่นพทิยานุรัตน์ ภ.จว.แพร่ สภ.เด่นชัย
ด.ต. ฉลอง นพคุณ ภ.จว.แพร่ สภ.เด่นชัย
ด.ต. ชรินทร์ ถงุแกว้ ภ.จว.แพร่ สภ.เด่นชัย
ด.ต. ชัยชนะ ยะตุ้ย ภ.จว.แพร่ สภ.เด่นชัย
ด.ต. ชัยณรงค์ ชัยวรัิช ภ.จว.แพร่ สภ.เด่นชัย
ด.ต. ชัยวฒัน์ ปัญญาไศย ภ.จว.แพร่ สภ.เด่นชัย
ด.ต. ชาตรี ต้ังตรง ภ.จว.แพร่ สภ.เด่นชัย
ด.ต. ณรงค์ สามารถ ภ.จว.แพร่ สภ.เด่นชัย
ด.ต. ณรงค์ศักด์ิ ฝักฝ่าย ภ.จว.แพร่ สภ.เด่นชัย
ด.ต. ทินฐิภทัร ธรรมจกัร ภ.จว.แพร่ สภ.เด่นชัย
ด.ต. ธวชัชัย น้อยม่วง ภ.จว.แพร่ สภ.เด่นชัย
ด.ต. ธรีภทัร วชิรมาศ ภ.จว.แพร่ สภ.เด่นชัย
ด.ต. นพรัตน์ ภกัดี ภ.จว.แพร่ สภ.เด่นชัย
ด.ต. นรวชิญ์ ถอืแกว้ ภ.จว.แพร่ สภ.เด่นชัย
ด.ต. นิคุณ ดอยลอม ภ.จว.แพร่ สภ.เด่นชัย
ด.ต. บรรจง วงค์ดาว ภ.จว.แพร่ สภ.เด่นชัย
ด.ต. บัณฑิต กอบก า ภ.จว.แพร่ สภ.เด่นชัย
ด.ต. ปฏพิทัธ์ เดือนเพญ็ ภ.จว.แพร่ สภ.เด่นชัย
ด.ต. ปรีชา ค ามา ภ.จว.แพร่ สภ.เด่นชัย
ด.ต. ปิยวชัร สืบสุโกศล ภ.จว.แพร่ สภ.เด่นชัย
ด.ต. พนัธศั์กด์ิ แสงสวา่ง ภ.จว.แพร่ สภ.เด่นชัย
ด.ต. พษิณุ ถงุพลอย ภ.จว.แพร่ สภ.เด่นชัย
ด.ต. มนตรี เพิม่ขึ้น ภ.จว.แพร่ สภ.เด่นชัย
ด.ต. มิตรชัย แสงทอง ภ.จว.แพร่ สภ.เด่นชัย
ด.ต. รินณรงค์ ธนานุศักด์ิ ภ.จว.แพร่ สภ.เด่นชัย
ด.ต. วนัชัย อนิต๊ิบ ภ.จว.แพร่ สภ.เด่นชัย
ด.ต. ศิริพงษ์ งามผิว ภ.จว.แพร่ สภ.เด่นชัย
ด.ต. สงกรานต์ กาศสมบูรณ์ ภ.จว.แพร่ สภ.เด่นชัย
ด.ต. สถติ สังหาร ภ.จว.แพร่ สภ.เด่นชัย
ด.ต. สมควร ก าทอง ภ.จว.แพร่ สภ.เด่นชัย
ด.ต. สมชาย นันตา ภ.จว.แพร่ สภ.เด่นชัย
ด.ต. สมบูรณ์ จนัทร์ธมิา ภ.จว.แพร่ สภ.เด่นชัย
ด.ต. สมบูรณ์ เหล่ากาวี ภ.จว.แพร่ สภ.เด่นชัย
ด.ต. สุนทร วนัชัย ภ.จว.แพร่ สภ.เด่นชัย
ด.ต. สุพจน์ พพิฒัพงค์ชัย ภ.จว.แพร่ สภ.เด่นชัย
ด.ต. สุริยนั สบายสุข ภ.จว.แพร่ สภ.เด่นชัย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สุวฒัน์ เมฆอากาศ ภ.จว.แพร่ สภ.เด่นชัย
ด.ต. สุวทิ สระบัว ภ.จว.แพร่ สภ.เด่นชัย
ด.ต. สุวทิย์ เจริญใจ ภ.จว.แพร่ สภ.เด่นชัย
ด.ต. อนุชา กะแกว้ ภ.จว.แพร่ สภ.เด่นชัย
ด.ต. อคัรพล พอจติ ภ.จว.แพร่ สภ.เด่นชัย
ด.ต. อาลักษณ์ วรรณา ภ.จว.แพร่ สภ.เด่นชัย
ด.ต. อเุทน กาวนิ ภ.จว.แพร่ สภ.เด่นชัย
ด.ต. เอนก ววิฒิุ ภ.จว.แพร่ สภ.เด่นชัย
จ.ส.ต. สายนั ดอกแกว้ ภ.จว.แพร่ สภ.เด่นชัย
ส.ต.อ. สิทธชิัย ชุ่มทรง ภ.จว.แพร่ สภ.เด่นชัย
พ.ต.ท. ธงชัย       เนือ่งพชื ภ.จว.แพร่ สภ.นาพนู
พ.ต.ท. ธนันท์เศรษฐ์  อาจโพธิ์ ภ.จว.แพร่ สภ.นาพนู
ร.ต.ท. กมล         สมปาน ภ.จว.แพร่ สภ.นาพนู
ร.ต.ท. ครรชิต ต้ือยศ ภ.จว.แพร่ สภ.นาพนู
ร.ต.ท. ธเนศ ไชยวงค์ ภ.จว.แพร่ สภ.นาพนู
ร.ต.ท. ธรี           ข าต้ัง ภ.จว.แพร่ สภ.นาพนู
ร.ต.ท. เบญจพล   อตุรศรี ภ.จว.แพร่ สภ.นาพนู
ร.ต.ท. พรหมเดช   บัวบาน ภ.จว.แพร่ สภ.นาพนู
ร.ต.ท. พนัธศั์กด์ิ    ฝักฝ่าย ภ.จว.แพร่ สภ.นาพนู
ร.ต.ท. พสุิทธิ์ สุทธิ ภ.จว.แพร่ สภ.นาพนู
ร.ต.ท. ภเูบศ        ดนตรีรักษ์ ภ.จว.แพร่ สภ.นาพนู
ร.ต.ท. วรัิตน์       รัตนวงศ์ ภ.จว.แพร่ สภ.นาพนู
ร.ต.ท. เวยีน        กางกั้น ภ.จว.แพร่ สภ.นาพนู
ร.ต.ท. ศักด์ิดา     รุ่งพรหมมา ภ.จว.แพร่ สภ.นาพนู
ร.ต.ท. สมพงษ์     ศรีลัดดา ภ.จว.แพร่ สภ.นาพนู
ร.ต.ท. สวสัด์ิ        ตาสาย ภ.จว.แพร่ สภ.นาพนู
ร.ต.ท. สุรัชชัย อบุลกจิ ภ.จว.แพร่ สภ.นาพนู
ร.ต.ต. ณัฐพล สันป่าแกว้ ภ.จว.แพร่ สภ.นาพนู
ร.ต.ต. ประยรู       จติรจง ภ.จว.แพร่ สภ.นาพนู
ร.ต.ต. พพิฒัน์       ปันทะวงศ์ ภ.จว.แพร่ สภ.นาพนู
ร.ต.ต. สวาท        นุม่นิม่ ภ.จว.แพร่ สภ.นาพนู
ร.ต.ต. สาคร   จวงสันเทียะ ภ.จว.แพร่ สภ.นาพนู
ร.ต.ต. สุริยา         จนิจา๋ ภ.จว.แพร่ สภ.นาพนู
ร.ต.ต. สุวชิา อุ่นกาศ ภ.จว.แพร่ สภ.นาพนู
ร.ต.ต. อารี           โม้ต๊ิบ ภ.จว.แพร่ สภ.นาพนู
ด.ต. ชาติชาย       หาน้อย ภ.จว.แพร่ สภ.นาพนู
ด.ต. ชูเกยีรติ       ถอืทอง ภ.จว.แพร่ สภ.นาพนู
ด.ต. ธนลภย ์       อมรรัตน์ ภ.จว.แพร่ สภ.นาพนู
ด.ต. พนัธกานต์     ใจดี ภ.จว.แพร่ สภ.นาพนู
ด.ต. เลิศชาย       หบีจนิดา ภ.จว.แพร่ สภ.นาพนู



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. วฒิุพงศ์       วงค์ค าแกว้ ภ.จว.แพร่ สภ.นาพนู
ด.ต. อาวธุ บุษบก ภ.จว.แพร่ สภ.นาพนู
ส.ต.อ.หญิง ทวศัีกด์ิ เวยีงนาค ภ.จว.แพร่ สภ.นาพนู
พ.ต.ท. วาทิต วฒิุศิริพร ภ.จว.แพร่ สภ.บ้านกวาง
พ.ต.ท. สุทิน กรุงศรี ภ.จว.แพร่ สภ.บ้านกวาง
ร.ต.อ. วรีะ พุม่พวง ภ.จว.แพร่ สภ.บ้านกวาง
ร.ต.ท. ไกรวฒิุ โปทาหนัก ภ.จว.แพร่ สภ.บ้านกวาง
ร.ต.ท. ทวี ผ้ึงภวูนนท์ ภ.จว.แพร่ สภ.บ้านกวาง
ร.ต.ท. นคร ศิลาแกว้ ภ.จว.แพร่ สภ.บ้านกวาง
ร.ต.ท. นิติพงษ์  ม้าหว้ย ภ.จว.แพร่ สภ.บ้านกวาง
ร.ต.ท. นิติรัตน์ แสงค ามา ภ.จว.แพร่ สภ.บ้านกวาง
ร.ต.ท. พนิิจ เหมะสิขณัฑกะ ภ.จว.แพร่ สภ.บ้านกวาง
ร.ต.ท. รังสรรค์  พากเพยีร ภ.จว.แพร่ สภ.บ้านกวาง
ร.ต.ท. วรชัย จนัทร์ ภ.จว.แพร่ สภ.บ้านกวาง
ร.ต.ท. สาคร ค าเซอร์ ภ.จว.แพร่ สภ.บ้านกวาง
ร.ต.ท. สุนทร กาศเกษม ภ.จว.แพร่ สภ.บ้านกวาง
ร.ต.ท. อทุัย ศรีทา ภ.จว.แพร่ สภ.บ้านกวาง
ร.ต.ต. ธรีกฤต์ิ ท่วงที ภ.จว.แพร่ สภ.บ้านกวาง
ร.ต.ต. นิคม เชื้อชาติ ภ.จว.แพร่ สภ.บ้านกวาง
ร.ต.ต. ภวูดล ภริูนันท์ตรัย ภ.จว.แพร่ สภ.บ้านกวาง
ร.ต.ต. วสันต์  เมฆอากาศ ภ.จว.แพร่ สภ.บ้านกวาง
ด.ต. ฉตัรชัย จอมสวรรค์ ภ.จว.แพร่ สภ.บ้านกวาง
ด.ต. ชัยชาญ จติรจริง ภ.จว.แพร่ สภ.บ้านกวาง
ด.ต. ณัฐพล  สายยดื ภ.จว.แพร่ สภ.บ้านกวาง
ด.ต. ดนัย กองเพชร ภ.จว.แพร่ สภ.บ้านกวาง
ด.ต. ธวชั เสียงเยน็ ภ.จว.แพร่ สภ.บ้านกวาง
ด.ต. บัญชัย อปุถมัภานันท์ ภ.จว.แพร่ สภ.บ้านกวาง
ด.ต. ประจกัร์ จนิดาขดั ภ.จว.แพร่ สภ.บ้านกวาง
ด.ต. ผดุงศักด์ิ ผัดผ่อง ภ.จว.แพร่ สภ.บ้านกวาง
ด.ต. พฒันพงษ์ วงศ์ดาว ภ.จว.แพร่ สภ.บ้านกวาง
ด.ต. พนิิตย์ ธนกรีตินันท์ ภ.จว.แพร่ สภ.บ้านกวาง
ด.ต. วรวฒิุ รัตนวมิลชัย ภ.จว.แพร่ สภ.บ้านกวาง
ด.ต. ศักด์ิชาย วรวงศ์ชัยกลุ ภ.จว.แพร่ สภ.บ้านกวาง
ด.ต. สมนึก วงศฺบิดา ภ.จว.แพร่ สภ.บ้านกวาง
ด.ต. สมบัติ ชายป่า ภ.จว.แพร่ สภ.บ้านกวาง
ด.ต. ส ารวย สาสูงเนิน ภ.จว.แพร่ สภ.บ้านกวาง
ด.ต. สิทธพิงษ์ เจดียถ์า ภ.จว.แพร่ สภ.บ้านกวาง
พ.ต.ท. พรีะเดช จติรมัน่ ภ.จว.แพร่ สภ.ไผ่โทน
พ.ต.ท. มานพ ใจอุ่น ภ.จว.แพร่ สภ.ไผ่โทน
ร.ต.อ. อทุัย แกน่แสง ภ.จว.แพร่ สภ.ไผ่โทน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. จ ารูญ ป่าธนู ภ.จว.แพร่ สภ.ไผ่โทน
ร.ต.ท. ทองสุข อิ่นค า ภ.จว.แพร่ สภ.ไผ่โทน
ร.ต.ท. บุญเยี่ยม กนัยะมี ภ.จว.แพร่ สภ.ไผ่โทน
ร.ต.ท. วนิัย ฐิติไชยตระกลู ภ.จว.แพร่ สภ.ไผ่โทน
ร.ต.ท. สมเกยีรติ พลมหธิร ภ.จว.แพร่ สภ.ไผ่โทน
ร.ต.ท. สุกจิ เอกตะ ภ.จว.แพร่ สภ.ไผ่โทน
ร.ต.ท. สุธพิจน์ ทนันชัย ภ.จว.แพร่ สภ.ไผ่โทน
ร.ต.ต. จรัส ปราบริปู ภ.จว.แพร่ สภ.ไผ่โทน
ด.ต. ชวลิต เวชวกิลู ภ.จว.แพร่ สภ.ไผ่โทน
ด.ต. ชูชาติ กวาวสิบ ภ.จว.แพร่ สภ.ไผ่โทน
ด.ต. ฐานวฒัน์ พเินตรธนาวฒัน์ ภ.จว.แพร่ สภ.ไผ่โทน
ด.ต. ณัฐพล พลอยเหลือง ภ.จว.แพร่ สภ.ไผ่โทน
ด.ต. มีศักด์ิ ม่านต๊ะ ภ.จว.แพร่ สภ.ไผ่โทน
ด.ต. วชิรเทพ ค ามูล ภ.จว.แพร่ สภ.ไผ่โทน
ด.ต. เศรษฐศักด์ิ อนิจนัทร์ ภ.จว.แพร่ สภ.ไผ่โทน
ด.ต. สมพร ค านนท์ ภ.จว.แพร่ สภ.ไผ่โทน
ด.ต. สุเทพ ขนัเพช็ร ภ.จว.แพร่ สภ.ไผ่โทน
ด.ต. สุวทิย์ ปัญญาสาร ภ.จว.แพร่ สภ.ไผ่โทน
ด.ต. สุวทิย์ เทียนทอง ภ.จว.แพร่ สภ.ไผ่โทน
ด.ต. อดุลย์ ศรีโพธา ภ.จว.แพร่ สภ.ไผ่โทน
ด.ต. อนุชา กรุงศรี ภ.จว.แพร่ สภ.ไผ่โทน
ร.ต.ต ชัยรัตน์ มะโน ภ.จว.แพร่ สภ.ไผ่โทน
ร.ต.ต ธรีะพงษ์ สิทธหิล่อ ภ.จว.แพร่ สภ.ไผ่โทน
ร.ต.ต ประเสริฐ จติรชู ภ.จว.แพร่ สภ.ไผ่โทน
ร.ต.ต พรชัย สืบธรรม ภ.จว.แพร่ สภ.ไผ่โทน
ร.ต.ต วฑูิรย์ เวยีงนาค ภ.จว.แพร่ สภ.ไผ่โทน
ร.ต.ต สมบูรณ์ ใจกลม ภ.จว.แพร่ สภ.ไผ่โทน
ร.ต.ต สาคร ผิวมะณี ภ.จว.แพร่ สภ.ไผ่โทน
ร.ต.ท ประจวบ ศรีทัน ภ.จว.แพร่ สภ.ไผ่โทน
ร.ต.ท ศุภโชค สวนพชื ภ.จว.แพร่ สภ.ไผ่โทน
ร.ต.ท สมบูรณ์ อนิขดั ภ.จว.แพร่ สภ.ไผ่โทน
ร.ต.ท อนันต์ ทองออ่น ภ.จว.แพร่ สภ.ไผ่โทน
พ.ต.อ. ดิเรก สุขเกษม ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
พ.ต.อ. สมชาย กาวเินตร ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
พ.ต.ท. ชูวทิย์ กองแกว้ ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
พ.ต.ท. ณฐภณ แกว้ก าเนิด ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
พ.ต.ท. ธนา กาวแีดง ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
พ.ต.ท. นิวติั ทัศนเกษม ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
พ.ต.ท. ประภาส อบุลศรี ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
พ.ต.ท. ปริญญา ปฏเิวทย์ ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. ภานุรุจ แสงสร้อย ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
พ.ต.ท. วชิา กนัทาสุข ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
พ.ต.ท. อทุัย เวยีงทอง ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
พ.ต.ท.หญิง พรทิวา เพช็รหาญ ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ร.ต.อ. ดิเรก กาศจกัร ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ร.ต.อ. วทิูล สีตะวนั ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ร.ต.อ. สมพร ปัญญาไว ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ร.ต.ท. กฤษดา ชัยชุมภู ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ร.ต.ท. กฤษพสิิษฐ์ ใจเขยีวแกว้ ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ร.ต.ท. ชรินทร์ โป่งเส็ง ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ร.ต.ท. ชัยยะพงศ์ ก าทอง ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ร.ต.ท. ชัยวฒัน์ ดวงแกว้ ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ร.ต.ท. ณรงค์ ซ่อนกล่ิน ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ร.ต.ท. ด ารง จนัทร์กระจา่ง ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ร.ต.ท. เดช จนัตะปะตุ ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ร.ต.ท. เทียม เพง็พรพพิฒัน์ ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ร.ต.ท. นคร เวยีงนาค ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ร.ต.ท. นเรศ มาอุ่น ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ร.ต.ท. นเรศ เขื่อนเกา้ ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ร.ต.ท. บุญมี สีชมพู ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ร.ต.ท. บุญสม จนัทร์ศาสตร์ ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ร.ต.ท. ประชัน กนักา ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ร.ต.ท. ประดิษฐ์ แกไ้ข ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ร.ต.ท. พยงุ หมัน่เรียน ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ร.ต.ท. พรหมมินทร์ สุทธคุณ ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ร.ต.ท. พนัธศั์กด์ิ สวนออ้ย ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ร.ต.ท. พภิพ สร้อยสาย ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ร.ต.ท. ไพฑูรย์ อิ่นแกว้ ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ร.ต.ท. วรพนัธ์ ติณราศรี ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ร.ต.ท. วรีวชั ไชยปรุง ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ร.ต.ท. ศรีไพร สัจจะนรพนัธ์ ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ร.ต.ท. ศรีรัตน์ กาววีล ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ร.ต.ท. ศักด์ิชัย สมบัติ ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ร.ต.ท. ศักด์ิชัย ไขท่า ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ร.ต.ท. สมบูรณ์ หาญจติต์ ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ร.ต.ท. สุนทร มงคล ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ร.ต.ท. สุพจน์ เขยีวสมบัติ ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ร.ต.ท. อนุชิต สุระปัญญา ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ร.ต.ท. อวยชัย นาแหลม ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ร.ต.ท. ออ๊ดแพร่ แสงแกบ่ารมี ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. อดุมศักด์ิ เมธพีสิิฐกลุ ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ร.ต.ท. อทุัย ใจหาญ ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ร.ต.ท.หญิง นภาภชั วนัมหาชัย ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ร.ต.ท.หญิง นาทชนก เจริญแพทย์ ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ร.ต.ท.หญิง ศศิธร เรือนค า ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ร.ต.ต. ไกรสิทธิ์ นันทวรรณ ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ร.ต.ต. ฐีรวทิย์ จนัภริมย์ ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ร.ต.ต. ด าเนิน ท้าวค าลือ ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ร.ต.ต. เดชณรงค์ สวนออ้ย ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ร.ต.ต. แดง พืน้งาม ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ร.ต.ต. ถริชัย แม่หล่าย ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ร.ต.ต. นพพร จนัทร์แกว้ ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ร.ต.ต. นัฐพงษ์ แสงมณี ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ร.ต.ต. นิกร นันทะวเิชียร ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ร.ต.ต. บัญญัติ ปัญญาไวย์ ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ร.ต.ต. บุญชู วรรณา ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ร.ต.ต. บุญส่ง สนใจ ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ร.ต.ต. ประสิทธิ์ ขนัเพชร ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ร.ต.ต. ประเสริฐ ค าชา ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ร.ต.ต. ปุญญพฒัน์ วรินทร์ ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ร.ต.ต. พงษ์ศักด์ิ ค ายั่งยนื ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ร.ต.ต. พนม ค านาค ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ร.ต.ต. สถติ อนิต๊ะสุข ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ร.ต.ต. สันต์ ศรีโสภา ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ร.ต.ต. สินธุ์ชัย สัติโพธกิลุ ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ร.ต.ต. สุชาติ กนัตะนา ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ร.ต.ต. สุวรรณ หนองหล่ิง ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ร.ต.ต. อนันตศักด์ิ เกี๋ยงค า ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ร.ต.ต. เอกชัย รัตนศรีดอนชัย ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ด.ต. กรวชิญ์ จริกฤติพงศ์ภรณ์ ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ด.ต. กาญจน์ปพน เมืองมาน้อย ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ด.ต. เกยีรติ ขดันันตา ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ด.ต. เกยีรติพงศ์ กาศสนุก ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ด.ต. ขวญัชัย พงศ์ศักดาพรรณ ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ด.ต. จงรักษ์ นรเดชานันท์ ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ด.ต. จกัรพนัธ์ นิอนิทร์ ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ด.ต. จ ารัส กนักา ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ด.ต. เจษฎา ชัยรัตน์ ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ด.ต. เฉลิมพล กติิยศ ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ด.ต. ชยพล ขา้มสาม ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ชัยชัย เป็กทอง ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ด.ต. ชัยชาญ เทียมแสน ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ด.ต. ชัยวฒัน์ จณุณวตัต์ ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ด.ต. ชาญชัย เหมืองใจ๋ ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ด.ต. ชิดชม สีพล ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ด.ต. ชูชาติ เสนาธรรม ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ด.ต. ชูชาติ พุม่พวง ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ด.ต. เชิดศักด์ิ ตาค า ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ด.ต. ณรงค์ รอดภยั ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ด.ต. ณัฐพงษ์ วชิัยยา ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ด.ต. ณัฐวรพงศ์ สีเหลือง ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ด.ต. ดาวรุ่ง กกึกอ้ง ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ด.ต. ด าเนิน มณีกาศ ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ด.ต. ทองชู ปัทมาภรณ์พงศ์ ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ด.ต. ทองสุข หงษ์หา้ ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ด.ต. เทวราช เดชณาลักษณ์ ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ด.ต. เทวา ขนัค านันต๊ะ ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ด.ต. เทิดศักด์ิ ทาปัญญา ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ด.ต. เทิดศักด์ิ อุ่นกาศ ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ด.ต. ธนพล สุวรรณลักษณ์ ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ด.ต. ธเนศวร พรทิปัญญา ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ด.ต. ธรรมนูญ แสนมงคล ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ด.ต. ธรรมวฒิุ เสนะสุทธิ ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ด.ต. ธรีพงศ์ เวยีงนาค ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ด.ต. ธรีะยทุธ วรรรรักษ์ ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ด.ต. ธรีะศักด์ิ กนัทวงศ์ ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ด.ต. นพดล ฆอ้งค า ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ด.ต. นรินทร์ เมฆอากาศ ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ด.ต. นรินทร์ มะโนชัย ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ด.ต. นรินทร์ชัย อนิทรรุจกิลุ ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ด.ต. นิคม จนัหมืน่ ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ด.ต. นิทัศน์ ยทุธแสน ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ด.ต. บุญทัสน์ อมิพมิพ์ ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ด.ต. ประวทิย์ ประกอบการ ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ด.ต. ผจญ เทพจนัทร์ ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ด.ต. ผล ขา้มหนึง่ ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ด.ต. พงศ์ชัย กาใจ ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ด.ต. พนม กนัศิริ ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ด.ต. พสิษฐ์ ตาอนิทร์ ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ด.ต. พทิักษ์ จอมโพธิ์ ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. พรีะชัย ถิ่นการ์ ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ด.ต. พนูพพิฒัน์ รัตนานันท์ ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ด.ต. ไพบูลย์ ขนัค านันต๊ะ ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ด.ต. ไพรวลัย์ จติพยคั ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ด.ต. มังกร วลัยา ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ด.ต. ยงยทุธ มณีกาศ ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ด.ต. ยทุธศาสตร์ ขดันันตา ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ด.ต. เลิศชาย นิรัญกจิ ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ด.ต. วทัธกิร ทองดวง ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ด.ต. วนัชัย สีทาแก ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ด.ต. วเิชียร กาววีล ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ด.ต. วญิญู สอนอุ่น ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ด.ต. วโิรจน์ บุญพริก ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ด.ต. วษิณุพงษ์ ธรรมราช ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ด.ต. ศราวธุ ถิ่นสุข ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ด.ต. ศฤงคาร เวยีงนาค ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ด.ต. ศุภชัย เวยีงนาค ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ด.ต. สดายุ สัทธรรมนุวงศ์ ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ด.ต. สนอง อทิธพิร ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ด.ต. สมควร สภาเอี่ยมจติ ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ด.ต. สมนึก ผิวออ่น ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ด.ต. สวสัด์ิ นันทพงษศิริ ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ด.ต. สัจจะ แกว้ส าราญ ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ด.ต. สัญญา คันทมาธน์ ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ด.ต. สันต์ กอ่กอง ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ด.ต. สีเทา ค าโพธิ์ ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ด.ต. สุจดั กาศสมบูรณ์ ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ด.ต. หาญ ดวงตาด า ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ด.ต. อาคม นาทุง่ ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ด.ต. อดุม ดาวดึงส์ ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ด.ต. อเุทน กหุลาบขาว ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ด.ต. เอก แกว้ศิริพนัธ์ ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ด.ต.หญิง รุจริา ธมิา ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ด.ต.หญิง ศิโรรัตน์ จนัทะนะ ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
จ.ส.ต. ปฐมศักด์ิ วรรณสุทธิ์ ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
จ.ส.ต. วนิิจ จติรกวา้ง ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
จ.ส.ต. สานิต ถิ่นสุข ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ส.ต.อ. กฤษฎา ครอบครอง ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ส.ต.อ. ชัชชญา สวนบ่อแร่ ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
 ด.ต. วทิยา นันตาสืบ ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ตง นรินทร์ สายาจกัร์ ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
ด.ตง ประทีป มิวนัเปีย้ ภ.จว.แพร่ สภ.เมืองแพร่
พ.ต.อ. เจริญ สุริยงค์ ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
พ.ต.ท. ชาญ กนัยะมี ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
พ.ต.ท. เทียรชัย เทพอาจ ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
พ.ต.ท. ประพนัธ์ จนัทร์ยาง ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
พ.ต.ท. สมบัติ ชัยนันท์ ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
พ.ต.ท. สามารถ บุญตันสา ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
พ.ต.ท. สุเมธ ปานแกว้ ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
พ.ต.ต. พานทอง ถิ่นสุข ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
ร.ต.อ. กณัฑ์สิทธิ์ คงต่อ ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
ร.ต.อ. สนิท นาระกนัทา ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
ร.ต.ท. โกวทิ ถาเมือง ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
ร.ต.ท. ชีพ จนิาวงศ์ ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
ร.ต.ท. ชุมพล จติอารี ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
ร.ต.ท. ณรงค์ ไชยวรรณ์ ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
ร.ต.ท. เทวนิทร์ ชัยพรหม ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
ร.ต.ท. นิตย์ กาศวบิูลย์ ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
ร.ต.ท. บุญช่วย สีชมพู ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
ร.ต.ท. บุญธรรม เสนาเหนือ ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
ร.ต.ท. บุญยอง คาเตียง ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
ร.ต.ท. ประยรู กาศสมบูรณ์ ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
ร.ต.ท. เพชรสยาม วนัละ ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
ร.ต.ท. มิตร เทียนยทุธ ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
ร.ต.ท. รักพงษ์ ธงสิบส่ี ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
ร.ต.ท. วนัชัย บัวขม ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
ร.ต.ท. วเิชียร สวนแกว้ ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
ร.ต.ท. ศิริวฒัน์ สุนทราพนัธ์ ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
ร.ต.ท. สมบูรณ์ ศรีจตุรพรสุข ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
ร.ต.ท. สมพงศ์ บุญบรรเจดิพงศ์ ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
ร.ต.ท. สมพร ถงึแสง ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
ร.ต.ท. สิปปวชิญ์ แสวงหา ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
ร.ต.ท. สุนทร ชัยนวรัตน์ ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
ร.ต.ต. กฤศปรวฒัน์ วงศ์อรินทร์ ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
ร.ต.ต. คะนอง วกิาหะ ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
ร.ต.ต. ชัยชาญ ศรีโพธา ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
ร.ต.ต. เชาวน์ ใจกญัญา ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
ร.ต.ต. เดวดิ ดวงใน ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
ร.ต.ต. ทองหยาด โพธมิูล ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
ร.ต.ต. เทียมทูล หตัถป์ทุม ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. นิรันดร์ ปรัชญาฤทธิ์ ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
ร.ต.ต. ภาษิต ถิ่นการ์ ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
ร.ต.ต. มนตรี อนิทรีย์ ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
ร.ต.ต. ยทุธ เดือนเพญ็ ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
ร.ต.ต. วชิิต บุญตุ้ย ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
ร.ต.ต. วทิวฒัน์ พร้ิงเพลิด ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
ร.ต.ต. เวทิน ทองไหล ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
ร.ต.ต. สรไกร แกว้กอง ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
ร.ต.ต. สรวศิ สายหยดุ ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
ร.ต.ต. สาคร กณัทะวทิย์ ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
ร.ต.ต. สุขเสง่ียม บุญยนื ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
ร.ต.ต. สุนทร แกว้วเิศษ ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
ร.ต.ต. สุพฒัน์ ต๊ะไมล์ ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
ร.ต.ต. อ านวย ปัญจะศรี ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
ร.ต.ต. อดุม บุญโย ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
ร.ต.ต. โอฬาร ทิพยรั์กษ์ ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
ด.ต. เกยีรติศักด์ิ หมุดปิน ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
ด.ต. จริวทิย์ ทะตัน ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
ด.ต. เจยีระศักด์ิ ยวงแกว้ ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
ด.ต. ชวลิต จติบุญ ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
ด.ต. ชัยวฒัน์ โสภณ ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
ด.ต. ชาติชาย ถิ่นทิพย์ ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
ด.ต. ชาย เต็มใจ ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
ด.ต. เด่ียว อาสาหม้อ ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
ด.ต. โดม ชมพมูิง่ ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
ด.ต. ทนงชัย ใจวงศ์ ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
ด.ต. ทศพร ทองอนิ ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
ด.ต. ทักษิณ สุวรรณกาศ ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
ด.ต. ธนวฒัน์ อฐัวงศ์ ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
ด.ต. นิรุตต์ กาเรือน ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
ด.ต. บรรจง วลิาวณัย์ ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
ด.ต. บรรจบ ปัญจะ ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
ด.ต. บุญทวง กาศสกลุ ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
ด.ต. บุญเรือง แยบคาย ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
ด.ต. ประสงค์ เกี๋ยงค า ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
ด.ต. ปัญญา จติตธาดาพงศ์ ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
ด.ต. พงศ์ธร บ่อค า ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
ด.ต. พชร สุทธวงศ์ ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
ด.ต. พรเทพ ยานะสี ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
ด.ต. ภานุวชิญ์ พทุทรง ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ภาวตั สวนดอก ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
ด.ต. มังกร วรรณวงศ์กา ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
ด.ต. ยิ่งศักด์ิ ดวงบุญ ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
ด.ต. รัชชนะ ตะไมล์ ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
ด.ต. รุจน์ กวางอเุสน ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
ด.ต. วงศ์สวสัด์ิ จติต์ประสาร ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
ด.ต. วญิญศรันย์ วงศ์วรหรัิญ ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
ด.ต. วรัิช วโิรทุษ ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
ด.ต. วรีศักด์ิ บัญสวา่ง ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
ด.ต. วรีะชาติ สมานหมู่ ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
ด.ต. วฒิุชัย รุ่งเรืองเลิศ ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
ด.ต. ศุภกติต์ิ ติลาภทัร์ ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
ด.ต. ศุภชัย ขา้มสาม ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
ด.ต. สงกรานต์ วหิก ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
ด.ต. สงกรานต์ ยอดสอน ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
ด.ต. สงกรานต์ ฟัน่เพยีร ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
ด.ต. สมเกยีรติ มังกติะ ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
ด.ต. สมควร กนัทาธรรม ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
ด.ต. สมทัศน์ ก านันตน ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
ด.ต. สมบัติ คานน้อย ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
ด.ต. สมบัติ ไทยเฉลิม ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
ด.ต. สมบัติ ธติิธรรมเกยีรติ ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
ด.ต. สมพร สุจริต ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
ด.ต. สมฤทธิ์ ฝ้ันสัญจร ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
ด.ต. สยาม เจนใจ ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
ด.ต. สยาม เจริญยิ่ง ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
ด.ต. สาคร น าสม ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
ด.ต. สาโรจน์ ต๊ะใจ ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
ด.ต. ส ารวย ภทัรกลุพสิิฐ ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
ด.ต. สุกจิ ใจนนถี ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
ด.ต. สุทัศน์ มโนรา ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
ด.ต. สุธวีฒัน์ สินธวุงศ์ ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
ด.ต. สุระชัย วะรินทร์ ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
ด.ต. เสงียม ธนกจิประภาพนัธุ์ ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
ด.ต. อธบิดี อนัทาน ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
ด.ต. อนน ก าปัน่ ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
ด.ต. อนันท์ มณีทิพย์ ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
ด.ต. อนุชา แกว้ใส ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
ด.ต. อนุชิต ชมภมูิง่ ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
ด.ต. อนุวฒัน์ แปงสุทธ ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. อภเิดช หรัิญกจิ ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
ด.ต. เอกพงศ์ วนัสนุก ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
ด.ต.หญิง ดวงดาว เถระ ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
จ.ส.ต. จกัรภทัร์ ขวญักจินิรามัย ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
 จ.ส.ต. อดิเทพ ใจเกษม ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
 ด.ต.หญิง ฉววีรรณ ยอดสอน ภ.จว.แพร่ สภ.ร้องกวาง
พ.ต.อ. ถนัด พลพานิช ภ.จว.แพร่ สภ.ลอง
พ.ต.ท. เฉลิมชัย จนิดารัตน์ ภ.จว.แพร่ สภ.ลอง
พ.ต.ท. ประชัน เขื่อนเกา้ ภ.จว.แพร่ สภ.ลอง
พ.ต.ท. ภวูสิษฐ์ คหบดีกนกกลุ ภ.จว.แพร่ สภ.ลอง
พ.ต.ท. วมิล คงเพช็ร ภ.จว.แพร่ สภ.ลอง
พ.ต.ท. สุเกยีรติ ถอืทอง ภ.จว.แพร่ สภ.ลอง
พ.ต.ต. ธนากร ค าวะรัตน์ ภ.จว.แพร่ สภ.ลอง
ร.ต.อ. นิคม ค าเปีย้ว ภ.จว.แพร่ สภ.ลอง
ร.ต.ท. กมล ปัญญาแฝง ภ.จว.แพร่ สภ.ลอง
ร.ต.ท. กติติศักด์ิ ปัญญาใจ ภ.จว.แพร่ สภ.ลอง
ร.ต.ท. จ ารัส จกัรดี ภ.จว.แพร่ สภ.ลอง
ร.ต.ท. เจริญ อน้ทอง ภ.จว.แพร่ สภ.ลอง
ร.ต.ท. ชยนิ จนิดาสถาน ภ.จว.แพร่ สภ.ลอง
ร.ต.ท. ชาญ ชอบสุข ภ.จว.แพร่ สภ.ลอง
ร.ต.ท. ณรงค์ วงรอบ ภ.จว.แพร่ สภ.ลอง
ร.ต.ท. ณรงค์ชัย เดชบริบูรณ์ ภ.จว.แพร่ สภ.ลอง
ร.ต.ท. ทว ี แกว้ปิก ภ.จว.แพร่ สภ.ลอง
ร.ต.ท. ธนะวรรธน์ นพอมรไพศาล ภ.จว.แพร่ สภ.ลอง
ร.ต.ท. ธรียทุธ ปรียานุวฒัน์ ภ.จว.แพร่ สภ.ลอง
ร.ต.ท. ประชา คงคารักษ์ ภ.จว.แพร่ สภ.ลอง
ร.ต.ท. พชรดนัย ขนัทอง ภ.จว.แพร่ สภ.ลอง
ร.ต.ท. พนอม ค ามาก ภ.จว.แพร่ สภ.ลอง
ร.ต.ท. เพชร ทะทอง ภ.จว.แพร่ สภ.ลอง
ร.ต.ท. ไพบูลย์ เหล็กแกว้ ภ.จว.แพร่ สภ.ลอง
ร.ต.ท. ภริูญ โลนันท์ ภ.จว.แพร่ สภ.ลอง
ร.ต.ท. มนัส แสนค า ภ.จว.แพร่ สภ.ลอง
ร.ต.ท. ยงยทุธ คาวนัดี ภ.จว.แพร่ สภ.ลอง
ร.ต.ท. ยทุธศักด์ิ ทุง่พรวญ ภ.จว.แพร่ สภ.ลอง
ร.ต.ท. สมาน ศรีเจริญ ภ.จว.แพร่ สภ.ลอง
ร.ต.ท. สันติ ขนุชุ่ม ภ.จว.แพร่ สภ.ลอง
ร.ต.ท. สาคร ศรีเจริญ ภ.จว.แพร่ สภ.ลอง
ร.ต.ท. สายนัต์ นิมิตรประเสริฐ ภ.จว.แพร่ สภ.ลอง
ร.ต.ท. สินทอน กาศสนุก ภ.จว.แพร่ สภ.ลอง
ร.ต.ท. สุเทพ แควสยอง ภ.จว.แพร่ สภ.ลอง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. สุพรชัย   เขื่อนเพช็ร ภ.จว.แพร่ สภ.ลอง
ร.ต.ท. อดุลย์ กล้าจริง ภ.จว.แพร่ สภ.ลอง
ร.ต.ท. อรุณ หล้าวงศ์ ภ.จว.แพร่ สภ.ลอง
ร.ต.ท. อดุม ขนัมณี ภ.จว.แพร่ สภ.ลอง
ร.ต.ท. อดุม รัตนชมภู ภ.จว.แพร่ สภ.ลอง
ร.ต.ต. กฤต ฝักฝ่าย ภ.จว.แพร่ สภ.ลอง
ร.ต.ต. จรัญ คฤหสัถ์ ภ.จว.แพร่ สภ.ลอง
ร.ต.ต. ชินวตัร   โลหะ ภ.จว.แพร่ สภ.ลอง
ร.ต.ต. ทวนทอง จนัตา ภ.จว.แพร่ สภ.ลอง
ร.ต.ต. ธนัท ช่างเหล็ก ภ.จว.แพร่ สภ.ลอง
ร.ต.ต. ประพนัธ์ จติพยคั ภ.จว.แพร่ สภ.ลอง
ร.ต.ต. ศิลป์ สีชมภู ภ.จว.แพร่ สภ.ลอง
ร.ต.ต. สงคราม พบัไว้ ภ.จว.แพร่ สภ.ลอง
ร.ต.ต. สมพร กมลรัตนานันท์ ภ.จว.แพร่ สภ.ลอง
ร.ต.ต. สุทัศน์ กมลรัตนานันท์ ภ.จว.แพร่ สภ.ลอง
ร.ต.ต. เสง่ียม แสนมูล ภ.จว.แพร่ สภ.ลอง
ร.ต.ต. ฮอม  ดอนแกว้ ภ.จว.แพร่ สภ.ลอง
ร.ต.ต.หญิง พมิพล์ภา ถอืทอง ภ.จว.แพร่ สภ.ลอง
ด.ต. กนกกร ใจสวา่ง ภ.จว.แพร่ สภ.ลอง
ด.ต. เกรียงไกร   ศักด์ิสิทธิ์ ภ.จว.แพร่ สภ.ลอง
ด.ต. จกัราวธุ  เวยีงนาค ภ.จว.แพร่ สภ.ลอง
ด.ต. จรีศักด์ิ   ยานสกลุ ภ.จว.แพร่ สภ.ลอง
ด.ต. ชาญณรงค์ เป็กกนัใจ ภ.จว.แพร่ สภ.ลอง
ด.ต. ณพวรรษ  จกัรค า ภ.จว.แพร่ สภ.ลอง
ด.ต. ณัฐพงษ์ กาศมณี ภ.จว.แพร่ สภ.ลอง
ด.ต. ธนโชติ     อนุสนธ์ ภ.จว.แพร่ สภ.ลอง
ด.ต. ธรรมรัตน์ เรือนสังข์ ภ.จว.แพร่ สภ.ลอง
ด.ต. บุญยอด  ต๊ิบมูล ภ.จว.แพร่ สภ.ลอง
ด.ต. บุญสืบ    จติประเสริฐ ภ.จว.แพร่ สภ.ลอง
ด.ต. ประจกัษ์ ปิงยศ ภ.จว.แพร่ สภ.ลอง
ด.ต. ประชา หม่องนันท์ ภ.จว.แพร่ สภ.ลอง
ด.ต. ประสงค์ เขยีวปัญญา ภ.จว.แพร่ สภ.ลอง
ด.ต. พงษ์ศิริ ทนุโวหาร ภ.จว.แพร่ สภ.ลอง
ด.ต. ภราดร ลือโฮ้ง ภ.จว.แพร่ สภ.ลอง
ด.ต. ยศวรรธน์ ธนัตถม์าลีเนตร ภ.จว.แพร่ สภ.ลอง
ด.ต. ลือชัย ชมภอูนิทร์ ภ.จว.แพร่ สภ.ลอง
ด.ต. วรกฤษฎ ์ ขนัแกว้ ภ.จว.แพร่ สภ.ลอง
ด.ต. วเิชียร กาวจีนัทร์ ภ.จว.แพร่ สภ.ลอง
ด.ต. วทิยา โกสินทร์ ภ.จว.แพร่ สภ.ลอง
ด.ต. วภิาค นิยมสุจริต ภ.จว.แพร่ สภ.ลอง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. วโิรจน์ ปัญญาทอง ภ.จว.แพร่ สภ.ลอง
ด.ต. ศรุต ศฤงคาร ภ.จว.แพร่ สภ.ลอง
ด.ต. ศิรสิทธิ์ วงศ์ศิริ ภ.จว.แพร่ สภ.ลอง
ด.ต. สงกรานต์ อนิทร์เอย้ ภ.จว.แพร่ สภ.ลอง
ด.ต. สมชาย ปานปาก ภ.จว.แพร่ สภ.ลอง
ด.ต. สมบัติ ฝ้ันมงคล ภ.จว.แพร่ สภ.ลอง
ด.ต. สมพร รัตนะ ภ.จว.แพร่ สภ.ลอง
ด.ต. สมยศ วงัหา ภ.จว.แพร่ สภ.ลอง
ด.ต. สมศักด์ิ ตาอนิทร์ ภ.จว.แพร่ สภ.ลอง
ด.ต. สาเลส เครือตุ้ย ภ.จว.แพร่ สภ.ลอง
ด.ต. ส าราญ สุวศิาลทววีฒัน์ ภ.จว.แพร่ สภ.ลอง
ด.ต. สุจนิต์ ยศวมิลโสภา ภ.จว.แพร่ สภ.ลอง
ด.ต. สุทธโิรจน์ ปัญญาใสธนกลุ ภ.จว.แพร่ สภ.ลอง
ด.ต. สุทัศน์ อุ่นวงศ์ ภ.จว.แพร่ สภ.ลอง
ด.ต. สุเมธ จนัทร์หอม ภ.จว.แพร่ สภ.ลอง
ด.ต. สุริยนัต์ อนิทร์กร่ า ภ.จว.แพร่ สภ.ลอง
ด.ต. อดุลย์ จอมใจ ภ.จว.แพร่ สภ.ลอง
ด.ต. อดุลยศั์กด์ิ พริบไหว ภ.จว.แพร่ สภ.ลอง
ด.ต. อนุรักษ์ ทิพยว์งัเมฆ ภ.จว.แพร่ สภ.ลอง
ด.ต. อภยั ต๊ิบลูน ภ.จว.แพร่ สภ.ลอง
ด.ต. อยวตั แกว้อนิตา ภ.จว.แพร่ สภ.ลอง
ด.ต. อารักษ์ จนัทร์เสนา ภ.จว.แพร่ สภ.ลอง
ด.ต.หญิง ภทัรกลุ ปรภาสกลุวงศ์ ภ.จว.แพร่ สภ.ลอง
พ.ต.อ. ดาวฤกษ อยู่สวสัด์ิ ภ.จว.แพร่ สภ.วงัชิ้น
พ.ต.ท. ขวญัเมือง บัวบาน ภ.จว.แพร่ สภ.วงัชิ้น
พ.ต.ท. จรีะศักด์ิ กนัอนิทร์ ภ.จว.แพร่ สภ.วงัชิ้น
พ.ต.ท. ณภทัรชนม์ พงศ์ราษีตยกลุ ภ.จว.แพร่ สภ.วงัชิ้น
พ.ต.ท. ณัฐกติต์ิ วฒันสัจจานุกลู ภ.จว.แพร่ สภ.วงัชิ้น
พ.ต.ท. ประกอบ กรมกอง ภ.จว.แพร่ สภ.วงัชิ้น
พ.ต.ท. พรสิทธิ์ หน่อน้อย ภ.จว.แพร่ สภ.วงัชิ้น
ร.ต.อ. เทพชัย อนิดี ภ.จว.แพร่ สภ.วงัชิ้น
ร.ต.อ. อดุลย์ ท้าวค า ภ.จว.แพร่ สภ.วงัชิ้น
ร.ต.ท. ขยนั เหมืองหม้อ ภ.จว.แพร่ สภ.วงัชิ้น
ร.ต.ท. จ าเนียร ผ่อนชมภู ภ.จว.แพร่ สภ.วงัชิ้น
ร.ต.ท. เช่น เชียงทา ภ.จว.แพร่ สภ.วงัชิ้น
ร.ต.ท. เดชา ปัญญาใส ภ.จว.แพร่ สภ.วงัชิ้น
ร.ต.ท. ต๊ิบ สุริยนต์ ภ.จว.แพร่ สภ.วงัชิ้น
ร.ต.ท. บุญเลิศ ไทรทองมี ภ.จว.แพร่ สภ.วงัชิ้น
ร.ต.ท. ประจกัษ์ จนิจา๋ ภ.จว.แพร่ สภ.วงัชิ้น
ร.ต.ท. ประสาน อรินแปง ภ.จว.แพร่ สภ.วงัชิ้น



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. พงษ์ระพี ศิริพนัธ์ ภ.จว.แพร่ สภ.วงัชิ้น
ร.ต.ท. พยงุศักด์ิ ค าจนัทา ภ.จว.แพร่ สภ.วงัชิ้น
ร.ต.ท. พนิัย เหรา ภ.จว.แพร่ สภ.วงัชิ้น
ร.ต.ท. มีศักด์ิ อนิต๊ะยศ ภ.จว.แพร่ สภ.วงัชิ้น
ร.ต.ท. ศุภวฒัน์ สมบัติ ภ.จว.แพร่ สภ.วงัชิ้น
ร.ต.ท. สวสัด์ิ แปงขา ภ.จว.แพร่ สภ.วงัชิ้น
ร.ต.ท. แสวง หล้ายวน ภ.จว.แพร่ สภ.วงัชิ้น
ร.ต.ท. อดุม สุวรรณวไิล ภ.จว.แพร่ สภ.วงัชิ้น
ร.ต.ต. จ าลอง ล าพนู ภ.จว.แพร่ สภ.วงัชิ้น
ร.ต.ต. ชัย กองปัน ภ.จว.แพร่ สภ.วงัชิ้น
ร.ต.ต. ประกอบ คุณาโรจน์รัตน์ ภ.จว.แพร่ สภ.วงัชิ้น
ร.ต.ต. พชัระ อนิโพธิ์ ภ.จว.แพร่ สภ.วงัชิ้น
ร.ต.ต. ไพศาล อจัจมิา ภ.จว.แพร่ สภ.วงัชิ้น
ร.ต.ต. ศรศักด์ิ วางหา ภ.จว.แพร่ สภ.วงัชิ้น
ด.ต. กงัวาลย์ สีตะวนั ภ.จว.แพร่ สภ.วงัชิ้น
ด.ต. กนัตพฒัน์ นาปัน ภ.จว.แพร่ สภ.วงัชิ้น
ด.ต. ขจร พนัธุ์อดุมศักด์ิ ภ.จว.แพร่ สภ.วงัชิ้น
ด.ต. เคน อดุต่อม ภ.จว.แพร่ สภ.วงัชิ้น
ด.ต. จ าลักษณ์ แปงค า ภ.จว.แพร่ สภ.วงัชิ้น
ด.ต. ชัยชนะ อนุบุตร ภ.จว.แพร่ สภ.วงัชิ้น
ด.ต. ชัยภมูิ เชาวดี์ ภ.จว.แพร่ สภ.วงัชิ้น
ด.ต. ชัยวฒิุ เครือเต็ม ภ.จว.แพร่ สภ.วงัชิ้น
ด.ต. ชาตรี หมอยา ภ.จว.แพร่ สภ.วงัชิ้น
ด.ต. ชาติ ผาทอง ภ.จว.แพร่ สภ.วงัชิ้น
ด.ต. ชาติ คุณาค า ภ.จว.แพร่ สภ.วงัชิ้น
ด.ต. เชิด ตะวนัแกว้ ภ.จว.แพร่ สภ.วงัชิ้น
ด.ต. ถนอม ฐานะวฒิุกลุ ภ.จว.แพร่ สภ.วงัชิ้น
ด.ต. ทวศัีกด์ิ แกว้ไก่ ภ.จว.แพร่ สภ.วงัชิ้น
ด.ต. ทิวตัถ์ วงค์ปินตา ภ.จว.แพร่ สภ.วงัชิ้น
ด.ต. บุญศรี ปวงขจร ภ.จว.แพร่ สภ.วงัชิ้น
ด.ต. ปัญญา กองลี ภ.จว.แพร่ สภ.วงัชิ้น
ด.ต. พงษ์ศักด์ิ วงรอบ ภ.จว.แพร่ สภ.วงัชิ้น
ด.ต. พยงค์ แสนอนิทร์ ภ.จว.แพร่ สภ.วงัชิ้น
ด.ต. พเิชษฐ์ เกี๋ยงค า ภ.จว.แพร่ สภ.วงัชิ้น
ด.ต. มนต์ศักด์ิ จนัทร์โสดา ภ.จว.แพร่ สภ.วงัชิ้น
ด.ต. วรีะพงษ์ เวยีงนาค ภ.จว.แพร่ สภ.วงัชิ้น
ด.ต. ศักด์ิชัย วงศ์กลม ภ.จว.แพร่ สภ.วงัชิ้น
ด.ต. สงกรานต์ นันทวรรณ์ ภ.จว.แพร่ สภ.วงัชิ้น
ด.ต. สุทธศัิกด์ิ บุญมี ภ.จว.แพร่ สภ.วงัชิ้น
ด.ต. สุทิน ขนัเงิน ภ.จว.แพร่ สภ.วงัชิ้น



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สุพจน์ ดอนจกัร ภ.จว.แพร่ สภ.วงัชิ้น
ส.ต.อ. บัญชา ค าขาว ภ.จว.แพร่ สภ.วงัชิ้น
ส.ต.อ. สินสมุทร วนัมูล ภ.จว.แพร่ สภ.วงัชิ้น
พ.ต.ท. ธชัพงศ์ นาคสิงห์ ภ.จว.แพร่ สภ.วงัหงส์
พ.ต.ท. ไพโรจน์ สิริปิยานนท์ ภ.จว.แพร่ สภ.วงัหงส์
พ.ต.ท. วฬีเวชน์ ร้านชิตวงศ์ ภ.จว.แพร่ สภ.วงัหงส์
ร.ต.ท.  จกัรกฤช กาแกว้ ภ.จว.แพร่ สภ.วงัหงส์
ร.ต.ท. ธรีศักด์ิ สันป่าแกว้ ภ.จว.แพร่ สภ.วงัหงส์
ร.ต.ท. พชิัย เครือจนัทร์ ภ.จว.แพร่ สภ.วงัหงส์
ร.ต.ท. พสิิฐชัย ยานะวนิ ภ.จว.แพร่ สภ.วงัหงส์
ร.ต.ท. วสุิทธิ์ สืบแกว้ ภ.จว.แพร่ สภ.วงัหงส์
ร.ต.ท. วรีพล รัตนเมืองสอง ภ.จว.แพร่ สภ.วงัหงส์
ร.ต.ท. วรีะศักด์ิ ศรีค า ภ.จว.แพร่ สภ.วงัหงส์
ร.ต.ท. สมชาย จนัทร์เสนา ภ.จว.แพร่ สภ.วงัหงส์
ร.ต.ท. สมนึก นุม่นิม่ ภ.จว.แพร่ สภ.วงัหงส์
ร.ต.ท. สังเขป นุม่นวล ภ.จว.แพร่ สภ.วงัหงส์
ร.ต.ท. สังวร กนัทะวงค์ ภ.จว.แพร่ สภ.วงัหงส์
ร.ต.ท. อคัรราช เขม้ขนั ภ.จว.แพร่ สภ.วงัหงส์
ร.ต.ท. อทุัย แนวณรงค์ ภ.จว.แพร่ สภ.วงัหงส์
ร.ต.ต. ประยรู รัตนบุปผา ภ.จว.แพร่ สภ.วงัหงส์
ร.ต.ต. ประเวทย์ กาววีล ภ.จว.แพร่ สภ.วงัหงส์
ร.ต.ต. สมัย ศรีแดง ภ.จว.แพร่ สภ.วงัหงส์
ร.ต.ต. สิทธผิล ใจกลม ภ.จว.แพร่ สภ.วงัหงส์
ร.ต.ต. สุพรรณ เรือนสิทธิ ภ.จว.แพร่ สภ.วงัหงส์
ร.ต.ต. เสรี ขวญัอยู่ ภ.จว.แพร่ สภ.วงัหงส์
ร.ต.ต. อภชิาต เชื้อทอง ภ.จว.แพร่ สภ.วงัหงส์
ด.ต. จกัฤษณ์ ชัยรัตน์ ภ.จว.แพร่ สภ.วงัหงส์
ด.ต. จ ารูญ กนัยะมี ภ.จว.แพร่ สภ.วงัหงส์
ด.ต. จรีศักด์ิ ทองประไพ ภ.จว.แพร่ สภ.วงัหงส์
ด.ต. ชัย เทียมแสน ภ.จว.แพร่ สภ.วงัหงส์
ด.ต. ชัยยา ขา้มเจด็ ภ.จว.แพร่ สภ.วงัหงส์
ด.ต. ชัยรัตน์ ชัยนนถึ ภ.จว.แพร่ สภ.วงัหงส์
ด.ต. ชูชาติ เทภกินั ภ.จว.แพร่ สภ.วงัหงส์
ด.ต. ธวชัชัย ขา้มส่ี ภ.จว.แพร่ สภ.วงัหงส์
ด.ต. นฤพล ปาต๊ิบ ภ.จว.แพร่ สภ.วงัหงส์
ด.ต. บ ารุง ชัยยา ภ.จว.แพร่ สภ.วงัหงส์
ด.ต. ปดิศ เชียงวงค์ ภ.จว.แพร่ สภ.วงัหงส์
ด.ต. ประยทุธ แกว้พรม ภ.จว.แพร่ สภ.วงัหงส์
ด.ต. ประสิทธิ งามทรง ภ.จว.แพร่ สภ.วงัหงส์
ด.ต. ประหยดั เทียมแสน ภ.จว.แพร่ สภ.วงัหงส์



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. พชิิต ดวงแกว้ทวพีฒัน์ ภ.จว.แพร่ สภ.วงัหงส์
ด.ต. ระพนิ ค าศรี ภ.จว.แพร่ สภ.วงัหงส์
ด.ต. วกิรม กมมลพนัธ์ ภ.จว.แพร่ สภ.วงัหงส์
ด.ต. วมิล กรุงศรี ภ.จว.แพร่ สภ.วงัหงส์
ด.ต. สกาศ สมบัติ ภ.จว.แพร่ สภ.วงัหงส์
ด.ต. สมบัติ ศรประสิทธิ์ ภ.จว.แพร่ สภ.วงัหงส์
ด.ต. สมบูรณ์ อิ่นแกว้ ภ.จว.แพร่ สภ.วงัหงส์
พ.ต.ท. เนติศักด์ิ ชูสกลุนิติสินธ์ ภ.จว.แพร่ สภ.เวยีงต้า
พ.ต.ท. สมบัติ สมบัติโต ภ.จว.แพร่ สภ.เวยีงต้า
พ.ต.ท. อ านวย วงักาวรรณ ภ.จว.แพร่ สภ.เวยีงต้า
ร.ต.ท. คนึง ใจอารีย์ ภ.จว.แพร่ สภ.เวยีงต้า
ร.ต.ท. จ านงค์ ใจประเทือง ภ.จว.แพร่ สภ.เวยีงต้า
ร.ต.ท. พยงุ คนเทีย่ง ภ.จว.แพร่ สภ.เวยีงต้า
ร.ต.ท. มีศักด์ิ แสงอาทิตย์ ภ.จว.แพร่ สภ.เวยีงต้า
ร.ต.ท. ยศกร อตุส่าห์ ภ.จว.แพร่ สภ.เวยีงต้า
ร.ต.ท. รุ่งโรจน์ มะทะ ภ.จว.แพร่ สภ.เวยีงต้า
ร.ต.ท. วทิยา ร่มเยน็ ภ.จว.แพร่ สภ.เวยีงต้า
ร.ต.ท. ศุภกฤษ วสุิทธกิ าจร ภ.จว.แพร่ สภ.เวยีงต้า
ร.ต.ต. กรวชิญ์ จ าปาแกว้ ภ.จว.แพร่ สภ.เวยีงต้า
ร.ต.ต. ฐาปนรงค์ ศักด์ิทอง ภ.จว.แพร่ สภ.เวยีงต้า
ร.ต.ต. ทวศัีกด์ิ ศรีวชิัย ภ.จว.แพร่ สภ.เวยีงต้า
ร.ต.ต. ธวชั สังหาร ภ.จว.แพร่ สภ.เวยีงต้า
ร.ต.ต. ประสิทธิ์ สายทอง ภ.จว.แพร่ สภ.เวยีงต้า
ร.ต.ต. พงศ์ศิลป์ ดาวเรือง ภ.จว.แพร่ สภ.เวยีงต้า
ร.ต.ต. สุภาพ ฝ้ันเครือ ภ.จว.แพร่ สภ.เวยีงต้า
ร.ต.ต. สุรศักด์ิ แช่มช้อย ภ.จว.แพร่ สภ.เวยีงต้า
ด.ต. กติติศักด์ิ สุขวริิยะวงศ์ ภ.จว.แพร่ สภ.เวยีงต้า
ด.ต. จริวฒัน์ ขา้มสาม ภ.จว.แพร่ สภ.เวยีงต้า
ด.ต. ชัชวาลย์ ส าเภา ภ.จว.แพร่ สภ.เวยีงต้า
ด.ต. ฐิติพงศ์ อตุสาห์ ภ.จว.แพร่ สภ.เวยีงต้า
ด.ต. ทิว สารดี ภ.จว.แพร่ สภ.เวยีงต้า
ด.ต. ธณกฤษ อยู่สงค์ ภ.จว.แพร่ สภ.เวยีงต้า
ด.ต. ธนัทพงษ์ ธงหา้ ภ.จว.แพร่ สภ.เวยีงต้า
ด.ต. ผจญ อนิจนัทร์ ภ.จว.แพร่ สภ.เวยีงต้า
ด.ต. พนม วงศารัตนศิลป์ ภ.จว.แพร่ สภ.เวยีงต้า
ด.ต. พสักร สืบอาทะ ภ.จว.แพร่ สภ.เวยีงต้า
ด.ต. มนู ยะปะนันท์ ภ.จว.แพร่ สภ.เวยีงต้า
ด.ต. วรวฒิุ ทองประไพ ภ.จว.แพร่ สภ.เวยีงต้า
ด.ต. วจิติร สุภาพ ภ.จว.แพร่ สภ.เวยีงต้า
ด.ต. สมเกยีรต์ิ พมิเสน ภ.จว.แพร่ สภ.เวยีงต้า



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สมคิด ดอกจนัทร์ ภ.จว.แพร่ สภ.เวยีงต้า
ด.ต. สานิต เวชขลัง ภ.จว.แพร่ สภ.เวยีงต้า
ด.ต. สิงห์ บุญยนื ภ.จว.แพร่ สภ.เวยีงต้า
ด.ต. สิทธชิาติ บุตรเสน ภ.จว.แพร่ สภ.เวยีงต้า
ด.ต. อดุลย์ แกว้ศิริพนัธ์ ภ.จว.แพร่ สภ.เวยีงต้า
ด.ต. อนัน ช านาญ ภ.จว.แพร่ สภ.เวยีงต้า
ด.ต. อเนก เต็งรัมย์ ภ.จว.แพร่ สภ.เวยีงต้า
ด.ต. อดุม อนิต๊ะสุข ภ.จว.แพร่ สภ.เวยีงต้า
ด.ต. เอนก ชัยวรรณ์ ภ.จว.แพร่ สภ.เวยีงต้า
พ.ต.ท. วเิชียร ผ่อนจตุัรัส ภ.จว.แพร่ สภ.สรอย
ร.ต.ท. จ านง สุดแดน ภ.จว.แพร่ สภ.สรอย
ร.ต.ท. ชุมพล ต๊ิบแกว้ ภ.จว.แพร่ สภ.สรอย
ร.ต.ท. เฑียรพศิิษฎ์ ฝักฝ่าย ภ.จว.แพร่ สภ.สรอย
ร.ต.ท. ณัฐธญั ท้วมแกว้ ภ.จว.แพร่ สภ.สรอย
ร.ต.ท. ปฤษฏี ศรีโพธา ภ.จว.แพร่ สภ.สรอย
ร.ต.ท. ภานุพนัธ์ วฒิุจรีูพนัธุ์ ภ.จว.แพร่ สภ.สรอย
ร.ต.ท. วรัิตน์ จองปิหยา่ ภ.จว.แพร่ สภ.สรอย
ร.ต.ท. วรุิจน์ ป้องเมือง ภ.จว.แพร่ สภ.สรอย
ร.ต.ท. สุรินทร์ ขนุชุ่ม ภ.จว.แพร่ สภ.สรอย
ร.ต.ท. เอี่ยม ขนัทะ ภ.จว.แพร่ สภ.สรอย
ร.ต.ต. ธนาเดช ดอกจอื ภ.จว.แพร่ สภ.สรอย
ร.ต.ต. อนุรักษ์ เพาะปลูก ภ.จว.แพร่ สภ.สรอย
ด.ต. เฉลิม โปทา ภ.จว.แพร่ สภ.สรอย
ด.ต. พนัศักด์ิ ทิพยสุ์ทธิ์ ภ.จว.แพร่ สภ.สรอย
ด.ต. อคัรพงษ์ วงค์ไข่ ภ.จว.แพร่ สภ.สรอย
พ.ต.อ. ชลทฤษ ชัชวาล ภ.จว.แพร่ สภ.สอง
พ.ต.ท. นพดล ทิพยศั์กด์ิ ภ.จว.แพร่ สภ.สอง
พ.ต.ท. เผ่า ดอกไม้พุม่ ภ.จว.แพร่ สภ.สอง
พ.ต.ท. มนตรี ถาวร ภ.จว.แพร่ สภ.สอง
พ.ต.ท. อภชิา สุขประสงค์ ภ.จว.แพร่ สภ.สอง
พ.ต.ต. สมเกยีรติ บุญสวสัด์ิหรัิญ ภ.จว.แพร่ สภ.สอง
พ.ต.ต. สุบิน สีเหลือง ภ.จว.แพร่ สภ.สอง
ร.ต.อ. พมิ โปธาตุ ภ.จว.แพร่ สภ.สอง
ร.ต.ท. กรวทิย์ ม้าอตุส่าห์ ภ.จว.แพร่ สภ.สอง
ร.ต.ท. กงัวาล เวยีงทอง ภ.จว.แพร่ สภ.สอง
ร.ต.ท. กติติพงษ์     พรมจนัทร์ ภ.จว.แพร่ สภ.สอง
ร.ต.ท. ฉลอง   ปันค า ภ.จว.แพร่ สภ.สอง
ร.ต.ท. ชาญ     ใจเอื้อ ภ.จว.แพร่ สภ.สอง
ร.ต.ท. ณัฎฐภมูิ   เดือนดาว ภ.จว.แพร่ สภ.สอง
ร.ต.ท. ตระกลู สารพนัธ์ ภ.จว.แพร่ สภ.สอง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ทรงศักด์ิ    ดวงปิน่ ภ.จว.แพร่ สภ.สอง
ร.ต.ท. ทักษิณ ปะละใจ ภ.จว.แพร่ สภ.สอง
ร.ต.ท. ธงชัย     ใจเฉยีง ภ.จว.แพร่ สภ.สอง
ร.ต.ท. ประทวน เกยงค์ ภ.จว.แพร่ สภ.สอง
ร.ต.ท. ประทีป    พงศ์ศิริแสน ภ.จว.แพร่ สภ.สอง
ร.ต.ท. ประยรู เดือนดาว ภ.จว.แพร่ สภ.สอง
ร.ต.ท. ประวทิย ์    หลงเวช ภ.จว.แพร่ สภ.สอง
ร.ต.ท. ปรีชา    กรุงศรี ภ.จว.แพร่ สภ.สอง
ร.ต.ท. พสิษฐ์ เถาวลัยา ภ.จว.แพร่ สภ.สอง
ร.ต.ท. ภาณุพนัธุ์ ทนันชัย ภ.จว.แพร่ สภ.สอง
ร.ต.ท. มงคล เสาร์แดน ภ.จว.แพร่ สภ.สอง
ร.ต.ท. วเิชียรรัตน์    กาววีน ภ.จว.แพร่ สภ.สอง
ร.ต.ท. ศรีชล หมูก่อ้น ภ.จว.แพร่ สภ.สอง
ร.ต.ท. ศิลป์   อุ่นกาศ ภ.จว.แพร่ สภ.สอง
ร.ต.ท. สกล    เพช็รนาโคโกสีย์ ภ.จว.แพร่ สภ.สอง
ร.ต.ท. สมบัติ     ใจเอื้อน ภ.จว.แพร่ สภ.สอง
ร.ต.ท. สมบูรณ์  ประยรูศรี ภ.จว.แพร่ สภ.สอง
ร.ต.ท. สินธพ มะลิ ภ.จว.แพร่ สภ.สอง
ร.ต.ท. สุรินทร์   กาวลิ ภ.จว.แพร่ สภ.สอง
ร.ต.ท. เอกวตัร โชติวบิูลยส์ายสอด ภ.จว.แพร่ สภ.สอง
ร.ต.ต. จกัรพนัธ ์  ถิ่นสอน ภ.จว.แพร่ สภ.สอง
ร.ต.ต. จ านงค์    ปิงใจ ภ.จว.แพร่ สภ.สอง
ร.ต.ต. เฉลิมพล ศรีใหญ่ ภ.จว.แพร่ สภ.สอง
ร.ต.ต. ชัยณรงค์ ดวงตาด า ภ.จว.แพร่ สภ.สอง
ร.ต.ต. เชวง    จนิามา ภ.จว.แพร่ สภ.สอง
ร.ต.ต. ธรีะศักด์ิ    สอนมา ภ.จว.แพร่ สภ.สอง
ร.ต.ต. พงษ์ชัย ถาปะนา ภ.จว.แพร่ สภ.สอง
ร.ต.ต. พนัธ ์      วงัพทุรง ภ.จว.แพร่ สภ.สอง
ร.ต.ต. มงคล       ใจเอื้อ ภ.จว.แพร่ สภ.สอง
ร.ต.ต. วนิัย วงักาษร ภ.จว.แพร่ สภ.สอง
ร.ต.ต. วสิิทธิ์ กิ้นโบราณ ภ.จว.แพร่ สภ.สอง
ร.ต.ต. สมคิด  ศิริวฒันานุรักษ์ ภ.จว.แพร่ สภ.สอง
ร.ต.ต. สมชาย กจิพายพั ภ.จว.แพร่ สภ.สอง
ร.ต.ต. สิรเดช ปะละใจ ภ.จว.แพร่ สภ.สอง
ร.ต.ต. โสภณ    สัญเพญ็ ภ.จว.แพร่ สภ.สอง
ร.ต.ต. อดุลย์ สามารถ ภ.จว.แพร่ สภ.สอง
ด.ต. จนัทร์  ค าแจ้ ภ.จว.แพร่ สภ.สอง
ด.ต. จ ารัส    พรมเมศร์ ภ.จว.แพร่ สภ.สอง
ด.ต. จริวฒัน์   วนัละ ภ.จว.แพร่ สภ.สอง
ด.ต. เจริญ   แสนเสมอ ภ.จว.แพร่ สภ.สอง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ชัยณรงค์ ใจแกน่ ภ.จว.แพร่ สภ.สอง
ด.ต. ชัยยา   กรุงศรี ภ.จว.แพร่ สภ.สอง
ด.ต. ชัยรัตน์ อนิต๊ะปัญญา ภ.จว.แพร่ สภ.สอง
ด.ต. ชาญชัย ทะนันไชย ภ.จว.แพร่ สภ.สอง
ด.ต. ชูชาติ  เลาศรี ภ.จว.แพร่ สภ.สอง
ด.ต. ด ารงค์  สุขส าราญ ภ.จว.แพร่ สภ.สอง
ด.ต. ทวศัีกด์ิ  ชั่งชัย ภ.จว.แพร่ สภ.สอง
ด.ต. ทศพล พรมจนัทร์ ภ.จว.แพร่ สภ.สอง
ด.ต. ทิว   สองใจ ภ.จว.แพร่ สภ.สอง
ด.ต. นคร มุง้ตุ้ย ภ.จว.แพร่ สภ.สอง
ด.ต. นักการณ์     ถงุเงิน ภ.จว.แพร่ สภ.สอง
ด.ต. ประจวบ   ทองอนิทร์ ภ.จว.แพร่ สภ.สอง
ด.ต. ประดิษฐ์ บทกลอน ภ.จว.แพร่ สภ.สอง
ด.ต. ประเพยีร ริพล ภ.จว.แพร่ สภ.สอง
ด.ต. ประสิทธิ์   น้อยสุพรรณ ภ.จว.แพร่ สภ.สอง
ด.ต. ประเสริฐ  นิลแกว้ ภ.จว.แพร่ สภ.สอง
ด.ต. พงศ์สิริ  วงศ์ทาเหลือง ภ.จว.แพร่ สภ.สอง
ด.ต. พนัธท์ิพย ์  ดวงแกว้ ภ.จว.แพร่ สภ.สอง
ด.ต. ไพฑูรย ์   กนัไชย ภ.จว.แพร่ สภ.สอง
ด.ต. มงคล   อนิแกว้ ภ.จว.แพร่ สภ.สอง
ด.ต. มัด     เหมืองสอน ภ.จว.แพร่ สภ.สอง
ด.ต. มานพ     ปิน่แกว้ ภ.จว.แพร่ สภ.สอง
ด.ต. ยทุธพยงค์   คชสินธ์ ภ.จว.แพร่ สภ.สอง
ด.ต. ยทุธภมูิ   ติลา ภ.จว.แพร่ สภ.สอง
ด.ต. รักชาติ   หงส์เหาะ ภ.จว.แพร่ สภ.สอง
ด.ต. วริศ     ผาทอง ภ.จว.แพร่ สภ.สอง
ด.ต. วสุิทธิ์    ฟุม่เฟอืย ภ.จว.แพร่ สภ.สอง
ด.ต. ศรายทุธ วงักาวรรณ ภ.จว.แพร่ สภ.สอง
ด.ต. ศิวกร     ขอนดอก ภ.จว.แพร่ สภ.สอง
ด.ต. สงกรานต์  ชุ่มจนัทร์ ภ.จว.แพร่ สภ.สอง
ด.ต. สมบัติ    จติผูก ภ.จว.แพร่ สภ.สอง
ด.ต. สมศักด์ิ    รัตนชมภู ภ.จว.แพร่ สภ.สอง
ด.ต. สิทธพิร    ชาวระวะ ภ.จว.แพร่ สภ.สอง
ด.ต. สุชาติ    กติิคู้ ภ.จว.แพร่ สภ.สอง
ด.ต. สุชาติ      ระหงษ์ ภ.จว.แพร่ สภ.สอง
ด.ต. สุทิน    ไชยวงศ์ ภ.จว.แพร่ สภ.สอง
ด.ต. สุธรรม       บุญทา ภ.จว.แพร่ สภ.สอง
ด.ต. สุบิน     ทองค า ภ.จว.แพร่ สภ.สอง
ด.ต. สุพนิ   ทุง่กาย ภ.จว.แพร่ สภ.สอง
ด.ต. สุวธัชัย  ลือราช ภ.จว.แพร่ สภ.สอง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. อดุลย ์   วฒิุพฒิุ ภ.จว.แพร่ สภ.สอง
ด.ต. อภวิฒัน์     ตันมา ภ.จว.แพร่ สภ.สอง
ด.ต. อคัรเดช เหมืองหม้อ ภ.จว.แพร่ สภ.สอง
ด.ต. เอกชาติ ธรรมสรางกรู ภ.จว.แพร่ สภ.สอง
ด.ต. เอนก   ค าฝ้ัน ภ.จว.แพร่ สภ.สอง
ด.ต.หญิง กานดา      ศรีนวล ภ.จว.แพร่ สภ.สอง
พ.ต.ท. สงกรานต์  ใจมาก ภ.จว.แพร่ สภ.สะเอยีบ
พ.ต.ท. สพลพนัธ์ พลูน้อย ภ.จว.แพร่ สภ.สะเอยีบ
พ.ต.ต. เสริฐ  ขาวแกว้ ภ.จว.แพร่ สภ.สะเอยีบ
ร.ต.ท. ชิตพล ถวายจนี ภ.จว.แพร่ สภ.สะเอยีบ
ร.ต.ท. เด็ด ขุ่นชุ่ม ภ.จว.แพร่ สภ.สะเอยีบ
ร.ต.ท. เทิดศักด์ิ ขนัค านันต๊ะ ภ.จว.แพร่ สภ.สะเอยีบ
ร.ต.ท. ธนา ปิน่แกว้ ภ.จว.แพร่ สภ.สะเอยีบ
ร.ต.ท. นิเวศ ช่างเขยีน ภ.จว.แพร่ สภ.สะเอยีบ
ร.ต.ท. บรรจง  สลักจติร ภ.จว.แพร่ สภ.สะเอยีบ
ร.ต.ท. ประทวน สุนทรนาค ภ.จว.แพร่ สภ.สะเอยีบ
ร.ต.ท. มานิต บ่อค า ภ.จว.แพร่ สภ.สะเอยีบ
ร.ต.ท. รัษฎากร เขื่อนเชียงสา ภ.จว.แพร่ สภ.สะเอยีบ
ร.ต.ท. วชิัย ค าเหมือง ภ.จว.แพร่ สภ.สะเอยีบ
ร.ต.ท. สถติ อาสาหม้อ ภ.จว.แพร่ สภ.สะเอยีบ
ร.ต.ท. สนิท ไชยวรรณ์ ภ.จว.แพร่ สภ.สะเอยีบ
ร.ต.ท. ไอยรา ผัดขนั ภ.จว.แพร่ สภ.สะเอยีบ
ด.ต. ประเทือง วรรณา ภ.จว.แพร่ สภ.สะเอยีบ
ด.ต. ประเทือง ใจยนต์ ภ.จว.แพร่ สภ.สะเอยีบ
ด.ต. สถติ ใจเฉื่อย ภ.จว.แพร่ สภ.สะเอยีบ
ด.ต. สุรชัย ธรรมใจ ภ.จว.แพร่ สภ.สะเอยีบ
ด.ต. อภเิชษฐ์ สันป่าแกว้ ภ.จว.แพร่ สภ.สะเอยีบ
ส.ต.อ. เอกชัย แกว้นะโรง ภ.จว.แพร่ สภ.สะเอยีบ
พ.ต.ท. ชัชวาล ปินตากลุ ภ.จว.แพร่ สภ.สูงเม่น
พ.ต.ท. ทนง ผาเพยีว ภ.จว.แพร่ สภ.สูงเม่น
พ.ต.ท. ธนา กา๋ทองทุง่ ภ.จว.แพร่ สภ.สูงเม่น
พ.ต.ท. นิวเ์วศน์ ดอนชัยรัตน์ ภ.จว.แพร่ สภ.สูงเม่น
พ.ต.ท. บ ารุง นอมเศียร ภ.จว.แพร่ สภ.สูงเม่น
พ.ต.ท. บุญธรรม แกว้กนั ภ.จว.แพร่ สภ.สูงเม่น
พ.ต.ท. สมชาย สุขทรัพย์ ภ.จว.แพร่ สภ.สูงเม่น
ร.ต.อ. ประดิษฐ์ ถิ่นสอน ภ.จว.แพร่ สภ.สูงเม่น
ร.ต.อ. ประยทุธ์ สร้งตระกลู ภ.จว.แพร่ สภ.สูงเม่น
ร.ต.อ. ศิลป์ จนัตาค า ภ.จว.แพร่ สภ.สูงเม่น
ร.ต.อ. อนันต์ สมบัติ ภ.จว.แพร่ สภ.สูงเม่น
ร.ต.ท. ก าจดั นุม่นวล ภ.จว.แพร่ สภ.สูงเม่น



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. เกยีรติณรงค์ เวยีงค า ภ.จว.แพร่ สภ.สูงเม่น
ร.ต.ท. ขจรศักด์ิ อนิประชา ภ.จว.แพร่ สภ.สูงเม่น
ร.ต.ท. ดิษฐิรัชม์ แกว้ธรรมานุกลุ ภ.จว.แพร่ สภ.สูงเม่น
ร.ต.ท. ทองค า เวยีงนาค ภ.จว.แพร่ สภ.สูงเม่น
ร.ต.ท. ทองสุข เวยีงทอง ภ.จว.แพร่ สภ.สูงเม่น
ร.ต.ท. ทัยวรรณ เมฆนิ ภ.จว.แพร่ สภ.สูงเม่น
ร.ต.ท. ที่ กาศสกลุ ภ.จว.แพร่ สภ.สูงเม่น
ร.ต.ท. บุญทา ปัญญาใจ ภ.จว.แพร่ สภ.สูงเม่น
ร.ต.ท. บุญเร่ิม จนัทะวงค์ ภ.จว.แพร่ สภ.สูงเม่น
ร.ต.ท. ปรีดา เสนากลู ภ.จว.แพร่ สภ.สูงเม่น
ร.ต.ท. มนตรี ซ่อนกล่ิน ภ.จว.แพร่ สภ.สูงเม่น
ร.ต.ท. ยนต์ ยางผสม ภ.จว.แพร่ สภ.สูงเม่น
ร.ต.ท. วชิิต ไกรลาส ภ.จว.แพร่ สภ.สูงเม่น
ร.ต.ท. วเิศษ ม้าแกว้ ภ.จว.แพร่ สภ.สูงเม่น
ร.ต.ท. วรีวฒุน์ จนัธมิา ภ.จว.แพร่ สภ.สูงเม่น
ร.ต.ท. วรีะศักด์ิ บุญมาก ภ.จว.แพร่ สภ.สูงเม่น
ร.ต.ท. ศฤงคาร เกี๋ยงค า ภ.จว.แพร่ สภ.สูงเม่น
ร.ต.ท. สมเกยีรติ ศรีค า ภ.จว.แพร่ สภ.สูงเม่น
ร.ต.ท. สมชัย คะชา ภ.จว.แพร่ สภ.สูงเม่น
ร.ต.ท. สมฤทธิ์ เขื่อนแกว้ ภ.จว.แพร่ สภ.สูงเม่น
ร.ต.ท. สาคร พงศ์พฒิุ ภ.จว.แพร่ สภ.สูงเม่น
ร.ต.ท. สิงหท์อง วงศ์ขนัแกว้ ภ.จว.แพร่ สภ.สูงเม่น
ร.ต.ท. เสน่ห์ สุรัตนานุรักษ์ ภ.จว.แพร่ สภ.สูงเม่น
ร.ต.ท. เสรี มณีทิพย์ ภ.จว.แพร่ สภ.สูงเม่น
ร.ต.ท. อดุลย์ ดวงตาด า ภ.จว.แพร่ สภ.สูงเม่น
ร.ต.ท. อสัดง ค าแปงค า ภ.จว.แพร่ สภ.สูงเม่น
ร.ต.ต. คม แม่นย า ภ.จว.แพร่ สภ.สูงเม่น
ร.ต.ต. เจริญ น้ าใส ภ.จว.แพร่ สภ.สูงเม่น
ร.ต.ต. เฉลิมเกยีรติ ธนะปัทม์ ภ.จว.แพร่ สภ.สูงเม่น
ร.ต.ต. นิยม สมอทอง ภ.จว.แพร่ สภ.สูงเม่น
ร.ต.ต. ปรีชา จติผูก ภ.จว.แพร่ สภ.สูงเม่น
ร.ต.ต. มงคล ช านาญ ภ.จว.แพร่ สภ.สูงเม่น
ร.ต.ต. วฒิุไกร มีมาก ภ.จว.แพร่ สภ.สูงเม่น
ร.ต.ต. สมศักด์ิ จอมกนั ภ.จว.แพร่ สภ.สูงเม่น
ร.ต.ต. อลงกรณ์ ซ่อนกล่ิน ภ.จว.แพร่ สภ.สูงเม่น
ด.ต. กติติชัย ขมหวาน ภ.จว.แพร่ สภ.สูงเม่น
ด.ต. โกวทิ คิดชอบ ภ.จว.แพร่ สภ.สูงเม่น
ด.ต. จงกล ค าหม่อม ภ.จว.แพร่ สภ.สูงเม่น
ด.ต. จงรักษ์ บุญจนิดา ภ.จว.แพร่ สภ.สูงเม่น
ด.ต. จกัรกฤษณ์ กนัทะหมืน่ ภ.จว.แพร่ สภ.สูงเม่น



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. จกัรพงษ์ เดชพรม ภ.จว.แพร่ สภ.สูงเม่น
ด.ต. จ าลอง เพือ่นฝูง ภ.จว.แพร่ สภ.สูงเม่น
ด.ต. ชนะ ภาชี ภ.จว.แพร่ สภ.สูงเม่น
ด.ต. ณรงค์ จี้อาทิตย์ ภ.จว.แพร่ สภ.สูงเม่น
ด.ต. ณรงค์ สีสด ภ.จว.แพร่ สภ.สูงเม่น
ด.ต. ณรงค์ฤทธิ์ ใจเฉลียว ภ.จว.แพร่ สภ.สูงเม่น
ด.ต. ดาวรุ่ง ออ่นค า ภ.จว.แพร่ สภ.สูงเม่น
ด.ต. ด ารง ชัยวรัิช ภ.จว.แพร่ สภ.สูงเม่น
ด.ต. ทวศัีกด์ิ บุญตา ภ.จว.แพร่ สภ.สูงเม่น
ด.ต. ธวชั ธรุะกจิ ภ.จว.แพร่ สภ.สูงเม่น
ด.ต. ธวชั ดอกบัว ภ.จว.แพร่ สภ.สูงเม่น
ด.ต. ธมัมรัชต์ ทานทิพยสู์ทธิ์ ภ.จว.แพร่ สภ.สูงเม่น
ด.ต. ธรีพนัธ์ ศรีชลายนต์ ภ.จว.แพร่ สภ.สูงเม่น
ด.ต. นิกสัน ทิพยโ์พธิ์ ภ.จว.แพร่ สภ.สูงเม่น
ด.ต. นิพนธ์ ม่วงเหลือง ภ.จว.แพร่ สภ.สูงเม่น
ด.ต. นิรันดร์ ปลาส่วน ภ.จว.แพร่ สภ.สูงเม่น
ด.ต. นิรุตต์ อนิอานา ภ.จว.แพร่ สภ.สูงเม่น
ด.ต. เนวนิ เชิญชู ภ.จว.แพร่ สภ.สูงเม่น
ด.ต. บุญชู สีเขยีว ภ.จว.แพร่ สภ.สูงเม่น
ด.ต. ปฏภิทัร เวยีงนาค ภ.จว.แพร่ สภ.สูงเม่น
ด.ต. ประยทุธ ปัญญาเพชร ภ.จว.แพร่ สภ.สูงเม่น
ด.ต. ประยรู เชียงหนุน้ ภ.จว.แพร่ สภ.สูงเม่น
ด.ต. พนม จนิดามณี ภ.จว.แพร่ สภ.สูงเม่น
ด.ต. พอพนัธ์ พอจติ ภ.จว.แพร่ สภ.สูงเม่น
ด.ต. พเิชษฐ์ สร้อยสาย ภ.จว.แพร่ สภ.สูงเม่น
ด.ต. พษิณุ ผงพลอย ภ.จว.แพร่ สภ.สูงเม่น
ด.ต. พรีพล จติมณี ภ.จว.แพร่ สภ.สูงเม่น
ด.ต. ภวูดล สายนาค ภ.จว.แพร่ สภ.สูงเม่น
ด.ต. ภษูิต สมนึก ภ.จว.แพร่ สภ.สูงเม่น
ด.ต. มนตรี ดอนดง ภ.จว.แพร่ สภ.สูงเม่น
ด.ต. มนตรี ทองค า ภ.จว.แพร่ สภ.สูงเม่น
ด.ต. ยทุธนา แม่นย า ภ.จว.แพร่ สภ.สูงเม่น
ด.ต. รณฤทธิ์ คิดชอบ ภ.จว.แพร่ สภ.สูงเม่น
ด.ต. รพพีงษ์ ช านาญ ภ.จว.แพร่ สภ.สูงเม่น
ด.ต. รักศักด์ิ ฐานะวฒิุพงค์ ภ.จว.แพร่ สภ.สูงเม่น
ด.ต. รังสรรค์ สิงหเ์ขยีว ภ.จว.แพร่ สภ.สูงเม่น
ด.ต. วราวธุ ศรีทันต์ ภ.จว.แพร่ สภ.สูงเม่น
ด.ต. วนัเฉลิม เรือนค า ภ.จว.แพร่ สภ.สูงเม่น
ด.ต. วเิชียร ดอกแกว้ ภ.จว.แพร่ สภ.สูงเม่น
ด.ต. วรีะพงษ์ สันป่าเป้า ภ.จว.แพร่ สภ.สูงเม่น



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สถติ ศรีใจวงศ์ ภ.จว.แพร่ สภ.สูงเม่น
ด.ต. สมชาย สบายสุข ภ.จว.แพร่ สภ.สูงเม่น
ด.ต. สมชาย เลิศสุวมิล ภ.จว.แพร่ สภ.สูงเม่น
ด.ต. สมบัติ สีสด ภ.จว.แพร่ สภ.สูงเม่น
ด.ต. สมพจน์ ดังดี ภ.จว.แพร่ สภ.สูงเม่น
ด.ต. สมยศ มานะจรรยาพงศ์ ภ.จว.แพร่ สภ.สูงเม่น
ด.ต. สัญญา ดาแวน่ ภ.จว.แพร่ สภ.สูงเม่น
ด.ต. สุขมุ สีงาม ภ.จว.แพร่ สภ.สูงเม่น
ด.ต. สุรชัย ใจจร ภ.จว.แพร่ สภ.สูงเม่น
ด.ต. สุรัตน์ ผากด ภ.จว.แพร่ สภ.สูงเม่น
ด.ต. เหมรัศมิ์ ค าหม่อมวรัตถ์ ภ.จว.แพร่ สภ.สูงเม่น
ด.ต. อนันต์ ชมเชย ภ.จว.แพร่ สภ.สูงเม่น
ด.ต. อรัญ กอบก า ภ.จว.แพร่ สภ.สูงเม่น
ด.ต. อคัคเดช สุจริต ภ.จว.แพร่ สภ.สูงเม่น
ด.ต. อสิรา ทนุโวหาร ภ.จว.แพร่ สภ.สูงเม่น
ด.ต. เอกญสิทธิ์ ชุ่มเชย ภ.จว.แพร่ สภ.สูงเม่น
ด.ต.หญิง ณพชิญา กนัทะหงษ์ ภ.จว.แพร่ สภ.สูงเม่น
พ.ต.ต. ภาษิต อนิทรรุจริกลุ ภ.จว.แพร่ สภ.สูงเม่น
พ.ต.ต. อรุณ ชินเทพ ภ.จว.แพร่ สภ.สูงเม่น
พ.ต.อ. ศารทูล ประดิษฐ์ ภ.จว.แพร่ สภ.หนองม่วงไข่
พ.ต.ท. เกษม                สายาจกัร์ ภ.จว.แพร่ สภ.หนองม่วงไข่
พ.ต.ท. นพรัตน์ เกตุแกว้ ภ.จว.แพร่ สภ.หนองม่วงไข่
พ.ต.ท. พรุิณ         วฒิุศรี ภ.จว.แพร่ สภ.หนองม่วงไข่
พ.ต.ท. ศักด์ิกนัยา                  มหาวนั ภ.จว.แพร่ สภ.หนองม่วงไข่
พ.ต.ท. สมศักด์ิ งามสวย ภ.จว.แพร่ สภ.หนองม่วงไข่
พ.ต.ท. สุรพล ใจเดช ภ.จว.แพร่ สภ.หนองม่วงไข่
พ.ต.ต. อนุสรณ์ สิงหค์าร ภ.จว.แพร่ สภ.หนองม่วงไข่
ร.ต.อ. นิยม ขา้มเขา ภ.จว.แพร่ สภ.หนองม่วงไข่
ร.ต.อ. พทุธวิฒัน์      วงศ์ศิริธนดล ภ.จว.แพร่ สภ.หนองม่วงไข่
ร.ต.ท. กนัตพฒัน์ ยาท้วม ภ.จว.แพร่ สภ.หนองม่วงไข่
ร.ต.ท. เกรียงศักด์ิ ปัญญาแกว้ ภ.จว.แพร่ สภ.หนองม่วงไข่
ร.ต.ท. นิกร             กอนโพชน์ ภ.จว.แพร่ สภ.หนองม่วงไข่
ร.ต.ท. นิกร             จติชู ภ.จว.แพร่ สภ.หนองม่วงไข่
ร.ต.ท. วรวฒิุ โปธาตุ ภ.จว.แพร่ สภ.หนองม่วงไข่
ร.ต.ท. ส าราญ   กองหาญ ภ.จว.แพร่ สภ.หนองม่วงไข่
ร.ต.ท. สิงหา ดาวดึงษ์ ภ.จว.แพร่ สภ.หนองม่วงไข่
ร.ต.ท. เสด็จ ละหงส์ ภ.จว.แพร่ สภ.หนองม่วงไข่
ร.ต.ท. เสริมวทิย ์      ศรีโพธา ภ.จว.แพร่ สภ.หนองม่วงไข่
ร.ต.ท. อดุม นาทิพย์ ภ.จว.แพร่ สภ.หนองม่วงไข่
ร.ต.ท. อทุุม จนักระจาย ภ.จว.แพร่ สภ.หนองม่วงไข่



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. โอภาส เอกตะ ภ.จว.แพร่ สภ.หนองม่วงไข่
ร.ต.ต. กติติพงษ์       รักเรียน ภ.จว.แพร่ สภ.หนองม่วงไข่
ร.ต.ต. เกยีรตินันท์ ยะปะนันท์ ภ.จว.แพร่ สภ.หนองม่วงไข่
ร.ต.ต. ชัยชาญ ซาอนิทร์ ภ.จว.แพร่ สภ.หนองม่วงไข่
ร.ต.ต. ชัยธชั สมรส ภ.จว.แพร่ สภ.หนองม่วงไข่
ร.ต.ต. ถริ ฐานเจริญพร ภ.จว.แพร่ สภ.หนองม่วงไข่
ร.ต.ต. เทพรัตน์ ค าลือ ภ.จว.แพร่ สภ.หนองม่วงไข่
ร.ต.ต. นิคม จติพยคั ภ.จว.แพร่ สภ.หนองม่วงไข่
ร.ต.ต. บรรจงศักด์ิ จนัทรา ภ.จว.แพร่ สภ.หนองม่วงไข่
ร.ต.ต. บุญทา โยธา ภ.จว.แพร่ สภ.หนองม่วงไข่
ร.ต.ต. บุญมนัส    มนัสทองสมบัติ ภ.จว.แพร่ สภ.หนองม่วงไข่
ร.ต.ต. ปรเมษฐ์ เดชพรหม ภ.จว.แพร่ สภ.หนองม่วงไข่
ร.ต.ต. ประทีป ร้ตนมูลปัญญา ภ.จว.แพร่ สภ.หนองม่วงไข่
ร.ต.ต. พล    อดุธรรมใจ ภ.จว.แพร่ สภ.หนองม่วงไข่
ร.ต.ต. วเิชียร     เสือเพชร ภ.จว.แพร่ สภ.หนองม่วงไข่
ร.ต.ต. สายณัห ์   แสนอนิทร์ ภ.จว.แพร่ สภ.หนองม่วงไข่
ร.ต.ต. สุรเดช สกลุปราโมทย์ ภ.จว.แพร่ สภ.หนองม่วงไข่
ร.ต.ต. สุวทิย์ พวงเงิน ภ.จว.แพร่ สภ.หนองม่วงไข่
ร.ต.ต. เสน่ห ์ ฟคู า ภ.จว.แพร่ สภ.หนองม่วงไข่
ร.ต.ต. อดุลย ์          เอกจติร ภ.จว.แพร่ สภ.หนองม่วงไข่
ร.ต.ต. อศิรพล     สันแหลม ภ.จว.แพร่ สภ.หนองม่วงไข่
ด.ต. กติติพงศ์   อทุัย ภ.จว.แพร่ สภ.หนองม่วงไข่
ด.ต. เจริญ เวยีงทอง ภ.จว.แพร่ สภ.หนองม่วงไข่
ด.ต. ชัยวรรณ ปัญญาไวย ภ.จว.แพร่ สภ.หนองม่วงไข่
ด.ต. ชาญชัย บุตรชา ภ.จว.แพร่ สภ.หนองม่วงไข่
ด.ต. ชาญณรงค์ ปราสนธิ์ ภ.จว.แพร่ สภ.หนองม่วงไข่
ด.ต. เชวง อะทะเสน ภ.จว.แพร่ สภ.หนองม่วงไข่
ด.ต. ณรงค์          วงค์จา๋ ภ.จว.แพร่ สภ.หนองม่วงไข่
ด.ต. ธงชัย     จนัทร์สิงห์ ภ.จว.แพร่ สภ.หนองม่วงไข่
ด.ต. ธนู      กาศสกลู ภ.จว.แพร่ สภ.หนองม่วงไข่
ด.ต. ธรีศักด์ิ   ผาแกว้ ภ.จว.แพร่ สภ.หนองม่วงไข่
ด.ต. นิคม นาแหลม ภ.จว.แพร่ สภ.หนองม่วงไข่
ด.ต. ประดิษฐ์ อภฉิตัรวงศ์ ภ.จว.แพร่ สภ.หนองม่วงไข่
ด.ต. ผดุง ต้นกนั ภ.จว.แพร่ สภ.หนองม่วงไข่
ด.ต. พพิฒัน์ ตันมา ภ.จว.แพร่ สภ.หนองม่วงไข่
ด.ต. พแิรง         ค าลือ ภ.จว.แพร่ สภ.หนองม่วงไข่
ด.ต. พษิณุศักด์ิ อนิทรรุจกิลุ ภ.จว.แพร่ สภ.หนองม่วงไข่
ด.ต. พสิิษฐ์ หมืน่โฮ้ง ภ.จว.แพร่ สภ.หนองม่วงไข่
ด.ต. เรวชัร์ นวลจนัทร์ ภ.จว.แพร่ สภ.หนองม่วงไข่
ด.ต. วรเศรษฐ์ เศวตชินเรศร์ ภ.จว.แพร่ สภ.หนองม่วงไข่



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. วรีะศักด์ิ   เอกตะ ภ.จว.แพร่ สภ.หนองม่วงไข่
ด.ต. สมิง ใจเอบิ ภ.จว.แพร่ สภ.หนองม่วงไข่
ด.ต. สวสัด์ิ ใจเอบิ ภ.จว.แพร่ สภ.หนองม่วงไข่
ด.ต. สิงหค์าร สมบูรณ์ ภ.จว.แพร่ สภ.หนองม่วงไข่
ด.ต. สิงหา    เสมอใจ ภ.จว.แพร่ สภ.หนองม่วงไข่
ด.ต. สุรศักด์ิ   พนัธุ์เวช ภ.จว.แพร่ สภ.หนองม่วงไข่
ด.ต. เสถยีร วงค์ออ๊ด ภ.จว.แพร่ สภ.หนองม่วงไข่
ด.ต. แสงทอง วรีะค า ภ.จว.แพร่ สภ.หนองม่วงไข่
ด.ต. อนิรุธ ธรรมสรางกรู ภ.จว.แพร่ สภ.หนองม่วงไข่
ด.ต. อร่าม แกว้เกดิ ภ.จว.แพร่ สภ.หนองม่วงไข่
จ.ส.ต. กมลศักด์ิ พร้ิงเพลิด ภ.จว.แพร่ สภ.หนองม่วงไข่
พ.ต.อ. วเิชียร   ชุ่มชิต ภ.จว.แพร่ สภ.หว้ยม้า
พ.ต.ท. เกยีรติ   ชอบจติต์ ภ.จว.แพร่ สภ.หว้ยม้า
พ.ต.ท. เทอดศักด์ิ    ดวงเขตต์ ภ.จว.แพร่ สภ.หว้ยม้า
พ.ต.ท. สุกฤษณ์   ค าเวยีงสา ภ.จว.แพร่ สภ.หว้ยม้า
พ.ต.ท. สุเทพ จติตะประพนัธ์ ภ.จว.แพร่ สภ.หว้ยม้า
พ.ต.ต.หญิง เครือวรรณ ชัยนันท์ ภ.จว.แพร่ สภ.หว้ยม้า
ร.ต.อ. นภดล  อปุนันไชย ภ.จว.แพร่ สภ.หว้ยม้า
ร.ต.อ. ปิยะศักด์ิ     ศรีเรือน ภ.จว.แพร่ สภ.หว้ยม้า
ร.ต.ท. ชวศิ   กาศวเิศษ ภ.จว.แพร่ สภ.หว้ยม้า
ร.ต.ท. ชุมพร   สุวรรณรัตน์ ภ.จว.แพร่ สภ.หว้ยม้า
ร.ต.ท. ถาวร แสงค ามา ภ.จว.แพร่ สภ.หว้ยม้า
ร.ต.ท. ประยรู  เสียงเยน็ ภ.จว.แพร่ สภ.หว้ยม้า
ร.ต.ท. วนันิวติั   โชติธนภาคย์ ภ.จว.แพร่ สภ.หว้ยม้า
ร.ต.ท. วรีศักด์ิ   ฟคู า ภ.จว.แพร่ สภ.หว้ยม้า
ร.ต.ท. ศรุต   ฉ่ าอารีย์ ภ.จว.แพร่ สภ.หว้ยม้า
ร.ต.ท. ศักด์ิดา   เมฆอากาศ ภ.จว.แพร่ สภ.หว้ยม้า
ร.ต.ท. สมควร   แกว้กนัทะ ภ.จว.แพร่ สภ.หว้ยม้า
ร.ต.ท. สมเดช    ศรีโพธา ภ.จว.แพร่ สภ.หว้ยม้า
ร.ต.ท. สัมพนัธ ์ แปงใจ ภ.จว.แพร่ สภ.หว้ยม้า
ร.ต.ท. ส าราญ   ใบยา ภ.จว.แพร่ สภ.หว้ยม้า
ร.ต.ท. สุชาติ แกว้ตา ภ.จว.แพร่ สภ.หว้ยม้า
ร.ต.ท. อดุม งานขยนั ภ.จว.แพร่ สภ.หว้ยม้า
ร.ต.ต. ไกรสร   ธรรมสรางกรู ภ.จว.แพร่ สภ.หว้ยม้า
ร.ต.ต. เจริญ เสนาธรรม ภ.จว.แพร่ สภ.หว้ยม้า
ร.ต.ต. เดชาวฒัน์   เสนาธรรม ภ.จว.แพร่ สภ.หว้ยม้า
ร.ต.ต. น าชัย  กาศเกษม ภ.จว.แพร่ สภ.หว้ยม้า
ร.ต.ต. พนิิจ  ณะอิ่น ภ.จว.แพร่ สภ.หว้ยม้า
ร.ต.ต. วชัรพล   วฒันสัจจานุกลู ภ.จว.แพร่ สภ.หว้ยม้า
ร.ต.ต. วชิัย   บ่อค า ภ.จว.แพร่ สภ.หว้ยม้า



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. เศรษฐศักย ์  เหมืองหม้อ ภ.จว.แพร่ สภ.หว้ยม้า
ร.ต.ต. สมพงษ์  สวนเขื่อน ภ.จว.แพร่ สภ.หว้ยม้า
ร.ต.ต. สมพงษ์   ถิ่นสอน ภ.จว.แพร่ สภ.หว้ยม้า
ร.ต.ต. สวสัด์ิ   วกิาหะ ภ.จว.แพร่ สภ.หว้ยม้า
ร.ต.ต. สุทัศน์   ดีแกว้ ภ.จว.แพร่ สภ.หว้ยม้า
ด.ต. คมสัน  จนัลิ ภ.จว.แพร่ สภ.หว้ยม้า
ด.ต. จรัญ     ดวงแกว้ ภ.จว.แพร่ สภ.หว้ยม้า
ด.ต. จกัรทิพย ์  ถิ่นการ์ ภ.จว.แพร่ สภ.หว้ยม้า
ด.ต. ชาญวทิย ์ ถิ่นจนัทร์ ภ.จว.แพร่ สภ.หว้ยม้า
ด.ต. ทว ี  เขื่อนเกา้ ภ.จว.แพร่ สภ.หว้ยม้า
ด.ต. ทินกร   โอดเฮิง ภ.จว.แพร่ สภ.หว้ยม้า
ด.ต. นิรัช       ถิ่นจอม ภ.จว.แพร่ สภ.หว้ยม้า
ด.ต. บัญญัติ   ศรีโพธิ์ ภ.จว.แพร่ สภ.หว้ยม้า
ด.ต. ประเด็น  มณีกาศ ภ.จว.แพร่ สภ.หว้ยม้า
ด.ต. พรรษกร  กนัทะรส ภ.จว.แพร่ สภ.หว้ยม้า
ด.ต. พสิิทธิ์   อดุมศิริพนัธ์ ภ.จว.แพร่ สภ.หว้ยม้า
ด.ต. ราเชนทร์   ปัญโญ ภ.จว.แพร่ สภ.หว้ยม้า
ด.ต. เรวฒัน์  สาจกัร ภ.จว.แพร่ สภ.หว้ยม้า
ด.ต. วฒันศักด์ิ แปลงใจ ภ.จว.แพร่ สภ.หว้ยม้า
ด.ต. วเิชียร  เขื่อนแกว้ ภ.จว.แพร่ สภ.หว้ยม้า
ด.ต. วโิรจน์   มะโนโฮ้ง ภ.จว.แพร่ สภ.หว้ยม้า
ด.ต. ศุภกฤษณ์   ม้าทอง ภ.จว.แพร่ สภ.หว้ยม้า
ด.ต. สงกรานต์  ชาญชัยวรีะพนัธุ์ ภ.จว.แพร่ สภ.หว้ยม้า
ด.ต. สันติ     ค าลม ภ.จว.แพร่ สภ.หว้ยม้า
ด.ต. สิทธชิัย    ขนัค านันต๊ะ ภ.จว.แพร่ สภ.หว้ยม้า
ด.ต.หญิง จรีาภรณ์   เนาศานติ ภ.จว.แพร่ สภ.หว้ยม้า
พ.ต.ท. นิรันดร อนิผูก ภ.จว.แพร่ สภ.หว้ยไร่
พ.ต.ท. บุญเสริม สุริยา ภ.จว.แพร่ สภ.หว้ยไร่
พ.ต.ท. พรชัย วจิารณ์ ภ.จว.แพร่ สภ.หว้ยไร่
พ.ต.ท. อนันต์ พรมมา ภ.จว.แพร่ สภ.หว้ยไร่
พ.ต.ต. วรเทพ ค าดี ภ.จว.แพร่ สภ.หว้ยไร่
ร.ต.อ. ฐตภณ ทองวภิาวรรณ์ ภ.จว.แพร่ สภ.หว้ยไร่
ร.ต.ท. กติติศักด์ิ ถิ่นศิรภควตัต์ ภ.จว.แพร่ สภ.หว้ยไร่
ร.ต.ท. ศิริมงคล สีหมอก ภ.จว.แพร่ สภ.หว้ยไร่
ร.ต.ท. สนิท รัตนกนัทา ภ.จว.แพร่ สภ.หว้ยไร่
ร.ต.ท. สมพล รัตนะ ภ.จว.แพร่ สภ.หว้ยไร่
ร.ต.ท. สมศักด์ิ จกัรทิพย์ ภ.จว.แพร่ สภ.หว้ยไร่
ร.ต.ท. สิน ถดีี ภ.จว.แพร่ สภ.หว้ยไร่
ร.ต.ท. สุนทร กนัทะเสน ภ.จว.แพร่ สภ.หว้ยไร่
ร.ต.ท. สุนทร เสียงสูง ภ.จว.แพร่ สภ.หว้ยไร่



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. ชิษณุ ขม่อาวธุ ภ.จว.แพร่ สภ.หว้ยไร่
ร.ต.ต. โชคชัย ป้องสีดา ภ.จว.แพร่ สภ.หว้ยไร่
ร.ต.ต. ประชัน วงศ์แสนสี ภ.จว.แพร่ สภ.หว้ยไร่
ร.ต.ต. มานพ ตาทา ภ.จว.แพร่ สภ.หว้ยไร่
ร.ต.ต. สมโภชน์ มะยาระ ภ.จว.แพร่ สภ.หว้ยไร่
ด.ต. นพดล กมัปนาท ภ.จว.แพร่ สภ.หว้ยไร่
ด.ต. ประสาท ดังดี ภ.จว.แพร่ สภ.หว้ยไร่
ด.ต. มนตรี แคหอม ภ.จว.แพร่ สภ.หว้ยไร่
ด.ต. ศรัณย์ ยศบุตร ภ.จว.แพร่ สภ.หว้ยไร่
ด.ต. สมเกยีรติ สายาจกัร ภ.จว.แพร่ สภ.หว้ยไร่
ด.ต. สมชาย วงัคะออม ภ.จว.แพร่ สภ.หว้ยไร่
ด.ต. สมพงษ์ ช่วงชัย ภ.จว.แพร่ สภ.หว้ยไร่
ด.ต. สมศักด์ิ ศรีผ่อง ภ.จว.แพร่ สภ.หว้ยไร่
พ.ต.อ. ณฐพนธ์ มานพ ภ.จว.น่าน กก.สส.ภ.จว.น่าน
พ.ต.ท. จกัรพงษ์ วงค์ไชย ภ.จว.น่าน กก.สส.ภ.จว.น่าน
พ.ต.ท. ณัฐกร ดาวนันท์ ภ.จว.น่าน กก.สส.ภ.จว.น่าน
พ.ต.ท. ถาวร เต็มสวสัด์ิ ภ.จว.น่าน กก.สส.ภ.จว.น่าน
พ.ต.ท. ศุภกรณ์ชัย เดชายิ้มสวสัด์ิ ภ.จว.น่าน กก.สส.ภ.จว.น่าน
พ.ต.ท. สุรศักด์ิ มีเสาเรือน ภ.จว.น่าน กก.สส.ภ.จว.น่าน
พ.ต.ท. อทุัย วงค์ค าแสน ภ.จว.น่าน กก.สส.ภ.จว.น่าน
พ.ต.ต. ธวชัชัย ค าชื่น ภ.จว.น่าน กก.สส.ภ.จว.น่าน
ร.ต.อ. มนตรี ขอดเตชะ ภ.จว.น่าน กก.สส.ภ.จว.น่าน
ร.ต.อ. เอกนรินทร์ ศรีปัญญา ภ.จว.น่าน กก.สส.ภ.จว.น่าน
ร.ต.ท. กชพงศ์ อนิยศ ภ.จว.น่าน กก.สส.ภ.จว.น่าน
ร.ต.ท. เจริญ วงศ์เขยีว ภ.จว.น่าน กก.สส.ภ.จว.น่าน
ร.ต.ท. ณรงค์ฤทธิ์ กวาวสิบ ภ.จว.น่าน กก.สส.ภ.จว.น่าน
ร.ต.ท. ณัฐพงศ์ สิทธวิฒิุ ภ.จว.น่าน กก.สส.ภ.จว.น่าน
ร.ต.ท. ประทาน ปัน้หุน้ ภ.จว.น่าน กก.สส.ภ.จว.น่าน
ร.ต.ท. วเิชียร ประกอบเทีย่ง ภ.จว.น่าน กก.สส.ภ.จว.น่าน
ร.ต.ท. อนันต์ อนิทนนท์ ภ.จว.น่าน กก.สส.ภ.จว.น่าน
ร.ต.ท. อทิธพิล ไชยวฒิุ ภ.จว.น่าน กก.สส.ภ.จว.น่าน
ร.ต.ท. อดุร บุญตา ภ.จว.น่าน กก.สส.ภ.จว.น่าน
ร.ต.ต. ประยรู ไชยนวล ภ.จว.น่าน กก.สส.ภ.จว.น่าน
ร.ต.ต. วรรณชัย กจิพทิักษ์ ภ.จว.น่าน กก.สส.ภ.จว.น่าน
ด.ต. เกยีรติสพฒัณ์ มหามิตร ภ.จว.น่าน กก.สส.ภ.จว.น่าน
ด.ต. คมสัน ปัญทะวงค์ ภ.จว.น่าน กก.สส.ภ.จว.น่าน
ด.ต. จงรัก ยศเสือ ภ.จว.น่าน กก.สส.ภ.จว.น่าน
ด.ต. จกัรกฤช ผาวงัยศ ภ.จว.น่าน กก.สส.ภ.จว.น่าน
ด.ต. จ าลอง ขดัทิศ ภ.จว.น่าน กก.สส.ภ.จว.น่าน
ด.ต. จรีศักด์ิ พสูวสัด์ิ ภ.จว.น่าน กก.สส.ภ.จว.น่าน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. เจน วฒิุสาร ภ.จว.น่าน กก.สส.ภ.จว.น่าน
ด.ต. เจริญ อดุอวิ ภ.จว.น่าน กก.สส.ภ.จว.น่าน
ด.ต. ฉตัรชัย เรือนมณี ภ.จว.น่าน กก.สส.ภ.จว.น่าน
ด.ต. ชัยณรงค์ อนิน้อย ภ.จว.น่าน กก.สส.ภ.จว.น่าน
ด.ต. ชาติ ใบยา ภ.จว.น่าน กก.สส.ภ.จว.น่าน
ด.ต. ณัฐพงษ์ นันทเพรี ภ.จว.น่าน กก.สส.ภ.จว.น่าน
ด.ต. ด ารงศักด์ิ กอบก า ภ.จว.น่าน กก.สส.ภ.จว.น่าน
ด.ต. ทวี เพชรพว่ง ภ.จว.น่าน กก.สส.ภ.จว.น่าน
ด.ต. เทวธร์ ธนะวงค์ ภ.จว.น่าน กก.สส.ภ.จว.น่าน
ด.ต. เทอดศักด์ิ มณีแดง ภ.จว.น่าน กก.สส.ภ.จว.น่าน
ด.ต. ธนูชัย กองยกัษี ภ.จว.น่าน กก.สส.ภ.จว.น่าน
ด.ต. ธรีะศักด์ิ สมสวสัด์ิ ภ.จว.น่าน กก.สส.ภ.จว.น่าน
ด.ต. น่านบดินทร์ เลาเหล็ก ภ.จว.น่าน กก.สส.ภ.จว.น่าน
ด.ต. นิยม ฑีฆาวงค์ ภ.จว.น่าน กก.สส.ภ.จว.น่าน
ด.ต. บุญเลิศ วฐิาน ภ.จว.น่าน กก.สส.ภ.จว.น่าน
ด.ต. ประทีป สุปิณะ ภ.จว.น่าน กก.สส.ภ.จว.น่าน
ด.ต. ประทีป วธุนู ภ.จว.น่าน กก.สส.ภ.จว.น่าน
ด.ต. ประนม ทาวี ภ.จว.น่าน กก.สส.ภ.จว.น่าน
ด.ต. ปรีชา ปัญญาทอง ภ.จว.น่าน กก.สส.ภ.จว.น่าน
ด.ต. ปิยะคม อิ่นแกว้ ภ.จว.น่าน กก.สส.ภ.จว.น่าน
ด.ต. พเิชษฐ์ ปัญญา ภ.จว.น่าน กก.สส.ภ.จว.น่าน
ด.ต. พพิฒัน์พงศ์ ค ามอญ ภ.จว.น่าน กก.สส.ภ.จว.น่าน
ด.ต. ไพโรจน์ มาณะกจิ ภ.จว.น่าน กก.สส.ภ.จว.น่าน
ด.ต. ภคัรวรรณ ชมพู ภ.จว.น่าน กก.สส.ภ.จว.น่าน
ด.ต. ภานุวฒัน์ ขดัเขยีว ภ.จว.น่าน กก.สส.ภ.จว.น่าน
ด.ต. ภญิโญ ศรีรินยา ภ.จว.น่าน กก.สส.ภ.จว.น่าน
ด.ต. มนัส วงค์กองแกว้ ภ.จว.น่าน กก.สส.ภ.จว.น่าน
ด.ต. เรืองพจน์ สีทะแกว้ ภ.จว.น่าน กก.สส.ภ.จว.น่าน
ด.ต. วฒันคร ชุมนุมพร้อม ภ.จว.น่าน กก.สส.ภ.จว.น่าน
ด.ต. ววิฒัน์ วะวชิัย ภ.จว.น่าน กก.สส.ภ.จว.น่าน
ด.ต. ววิฒัน์ ซาวจ าปา ภ.จว.น่าน กก.สส.ภ.จว.น่าน
ด.ต. สถติ อนิหลง ภ.จว.น่าน กก.สส.ภ.จว.น่าน
ด.ต. สมเกยีรติ บุญยนื ภ.จว.น่าน กก.สส.ภ.จว.น่าน
ด.ต. สมพร หอมนาน ภ.จว.น่าน กก.สส.ภ.จว.น่าน
ด.ต. สฤษฏิ์ ดอนกาวนิ ภ.จว.น่าน กก.สส.ภ.จว.น่าน
ด.ต. สวาท ศรีกนัไชย ภ.จว.น่าน กก.สส.ภ.จว.น่าน
ด.ต. สาคร ไชยศิลป์ ภ.จว.น่าน กก.สส.ภ.จว.น่าน
ด.ต. ส ารวย บุญมี ภ.จว.น่าน กก.สส.ภ.จว.น่าน
ด.ต. ส ารวย โนราช ภ.จว.น่าน กก.สส.ภ.จว.น่าน
ด.ต. สุธพิงษ์ อะทะยศ ภ.จว.น่าน กก.สส.ภ.จว.น่าน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สุเนตร ออ่นดี ภ.จว.น่าน กก.สส.ภ.จว.น่าน
ด.ต. เสน่ห์ ไชยราช ภ.จว.น่าน กก.สส.ภ.จว.น่าน
ด.ต. เสวี ไชยปรุง ภ.จว.น่าน กก.สส.ภ.จว.น่าน
ด.ต. อนุรัตน์ งามเมือง ภ.จว.น่าน กก.สส.ภ.จว.น่าน
ด.ต. อภชิาต แกว้บัว ภ.จว.น่าน กก.สส.ภ.จว.น่าน
ด.ต. องักรู จ าจติไว ภ.จว.น่าน กก.สส.ภ.จว.น่าน
ด.ต. เอกชัย พนัธพ์านิช ภ.จว.น่าน กก.สส.ภ.จว.น่าน
ด.ต. เอกสิทธิ์ จนัเสนา ภ.จว.น่าน กก.สส.ภ.จว.น่าน
จ.ส.ต. เกรียงไกร สุทธแิสน ภ.จว.น่าน กก.สส.ภ.จว.น่าน
จ.ส.ต. ดิเรก สวนวนั ภ.จว.น่าน กก.สส.ภ.จว.น่าน
จ.ส.ต. ธรียทุธ ซาวจ าปา ภ.จว.น่าน กก.สส.ภ.จว.น่าน
จ.ส.ต. นคร คนงาน ภ.จว.น่าน กก.สส.ภ.จว.น่าน
จ.ส.ต. ประสิทธิ์ชัย เชื้อหมอ ภ.จว.น่าน กก.สส.ภ.จว.น่าน
จ.ส.ต. ยสศรัล กลุณาวงค์ ภ.จว.น่าน กก.สส.ภ.จว.น่าน
จ.ส.ต. โยธนิ สายยาน ภ.จว.น่าน กก.สส.ภ.จว.น่าน
จ.ส.ต. ศราวธุ ใจทา ภ.จว.น่าน กก.สส.ภ.จว.น่าน
จ.ส.ต. เสกสรรค์ ระลึก ภ.จว.น่าน กก.สส.ภ.จว.น่าน
ส.ต.อ. กมลภู สุทธจอ้ย ภ.จว.น่าน กก.สส.ภ.จว.น่าน
ส.ต.อ. กฤตติวฒัน์ ขนัทะบุตร ภ.จว.น่าน กก.สส.ภ.จว.น่าน
ส.ต.อ. นพดล เตชะ ภ.จว.น่าน กก.สส.ภ.จว.น่าน
ส.ต.อ. ปฏญิญา ศานติยศ ภ.จว.น่าน กก.สส.ภ.จว.น่าน
ส.ต.อ. พทิักษ์ชัย บุญเรือง ภ.จว.น่าน กก.สส.ภ.จว.น่าน
ส.ต.อ. ภทัรพงษ์ อายยุนื ภ.จว.น่าน กก.สส.ภ.จว.น่าน
ส.ต.อ. ภาคิน ศรีอาค๊ะ ภ.จว.น่าน กก.สส.ภ.จว.น่าน
ส.ต.อ. รักษ์พงษ์ ศรีนเรศพงษ์ ภ.จว.น่าน กก.สส.ภ.จว.น่าน
จ.ส.ต วรเศรษฐ์ วจินัใจ ภ.จว.น่าน กก.สส.ภ.จว.น่าน
ร.ต.ต ประดิษฐ์ หวัหน้า ภ.จว.น่าน กก.สส.ภ.จว.น่าน
ร.ต.ต สุพจน์ ส าเภา ภ.จว.น่าน กก.สส.ภ.จว.น่าน
ร.ต.ต อนิรุธ กศุลประเสริฐ ภ.จว.น่าน กก.สส.ภ.จว.น่าน
พ.ต.ท. ณัฐกร ดาวนันท์ ภจว.น่าน กก.สส.ภจว.น่าน
ร.ต.ท. คะนึง ศรีกนัทะ ภจว.น่าน กก.สส.ภจว.น่าน
ร.ต.ท.หญิง  พณัณ์วรา กอ้นจนัทร์ ภจว.น่าน กก.สส.ภจว.น่าน
ด.ต. ณรงค์ แสนอาทิตย์ ภจว.น่าน กก.สส.ภจว.น่าน
ด.ต. ธนกฤต สิทธพิรสวรรค์ ภจว.น่าน กก.สส.ภจว.น่าน
ด.ต. สัจนันท์ สมภาร ภจว.น่าน กก.สส.ภจว.น่าน
ด.ต. อรุณศักด์ิ เฉยีบแหลม ภจว.น่าน กก.สส.ภจว.น่าน
จ.ส.ต. สิทธศัิกด์ิ วงัสาร ภจว.น่าน กก.สส.ภจว.น่าน
พ.ต.อ. พรีกร พรมมา ภ.จว.น่าน กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.น่าน
พ.ต.อ. ยงยทุธ ชัยสวสัด์ิ ภ.จว.น่าน กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.น่าน
ร.ต.ท. อนิชล  กาวชิัย ภ.จว.น่าน กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.น่าน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.อ. กนัตพฒัน์ เนติพชิยาพงศ์ ภ.จว.น่าน ฝอ.ภ.จว.น่าน
พ.ต.ต. จ าเริญ หงษ์หนิ ภ.จว.น่าน ฝอ.ภ.จว.น่าน
ร.ต.ท. ณัฐวตัร ชาฎา ภ.จว.น่าน ฝอ.ภ.จว.น่าน
พ.ต.อ. ต่อศักด์ิ พมิพสุิทธิ์ ภ.จว.น่าน ภ.จว.น่าน
พ.ต.อ. ธรรมศักด์ิ ปัน่ทอง ภ.จว.น่าน ภ.จว.น่าน
พ.ต.อ. พรีะ เต็มแยม้ ภ.จว.น่าน ภ.จว.น่าน
พ.ต.อ. วรีะชัย บัง้เงิน ภ.จว.น่าน ภ.จว.น่าน
พ.ต.อ. สมชาติ เป้าพาณิชย์ ภ.จว.น่าน ภ.จว.น่าน
พ.ต.อ. สมบูรณ์ หอมนาน ภ.จว.น่าน ภ.จว.น่าน
พ.ต.ท. เสกสรร หม่อมศรี ภ.จว.น่าน ภ.จว.น่าน
พ.ต.ท. เสรี ประสงค์ ภ.จว.น่าน ภ.จว.น่าน
พ.ต.ท. อนิสม ศรีค า ภ.จว.น่าน ภ.จว.น่าน
ร.ต.ท.หญิง เพญ็สินี รุ่งสิทธมิงคล สันอดุร ภ.จว.น่าน ภ.จว.น่าน
ร.ต.ท.หญิง สุภาพ แนวลาด ภ.จว.น่าน ภ.จว.น่าน
ร.ต.ท.หญิง อญัชิษฐา สิริโภคินกลุ ภ.จว.น่าน ภ.จว.น่าน
ร.ต.ต. ชวลิต ประพนัธ์ ภ.จว.น่าน ภ.จว.น่าน
ด.ต. พทัธนันท์ พทุธมิา ภ.จว.น่าน ภ.จว.น่าน
ด.ต. วายุ สุยานะ ภ.จว.น่าน ภ.จว.น่าน
ด.ต. ศุภวฒัน์ วงศ์ไชยา ภ.จว.น่าน ภ.จว.น่าน
ส.ต.อ. โยธนิ ไชยช่อฟา้ ภ.จว.น่าน ภ.จว.น่าน
ส.ต.อ. วสันต์ ปัน๋เกี๋ยง ภ.จว.น่าน ภ.จว.น่าน
ส.ต.อ. อภชิาต เรือนน้อย ภ.จว.น่าน ภ.จว.น่าน
ส.ต.อ. อภวิฒัน์ วชัรการุณย์ ภ.จว.น่าน ภ.จว.น่าน
ส.ต.อ.หญิง ณัฐกานต์ ไชยโชติ ภ.จว.น่าน ภ.จว.น่าน
ส.ต.อ.หญิง ปนัดดา พรมรังฤทธิ์ ภ.จว.น่าน ภ.จว.น่าน
ส.ต.อ.หญิง ภรณี สุภามณี ภ.จว.น่าน ภ.จว.น่าน
ส.ต.ต. สถาพร เชื้อทอง ภ.จว.น่าน ภ.จว.น่าน
ร.ต.ท. ประทีป ค าภริะ ภจว.น่าน ภจว.น่าน
ส.ต.ต. ธรีวฒัน์ ธศิรี ภจว.น่าน สภ. งอบ
พ.ต.ท. ณัฐชัย ใจหลวง ภ.จว.น่าน สภ.งอบ
ร.ต.อ. จริวฒัน์ กองตา ภ.จว.น่าน สภ.งอบ
ร.ต.ต. พเิชษฐ์ กลุวรรณ์ ภ.จว.น่าน สภ.งอบ
ร.ต.ต. ไสว ท้าวอาจ ภ.จว.น่าน สภ.งอบ
ด.ต. เกรียงไกรศักด์ิ ไชยโย ภ.จว.น่าน สภ.งอบ
ด.ต. รักแดน อนิทรีย์ ภ.จว.น่าน สภ.งอบ
ด.ต. วทิวฒัน์ เสนนันตา ภ.จว.น่าน สภ.งอบ
ด.ต. สมคิด สมประสงค์ ภ.จว.น่าน สภ.งอบ
ด.ต. สมเพชร วรีะวงค์ ภ.จว.น่าน สภ.งอบ
ด.ต. อภนินท์ อนิทะรังษี ภ.จว.น่าน สภ.งอบ
ส.ต.ต. ธนกร ธนะ ภ.จว.น่าน สภ.งอบ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. นิรันดร์ ปวนธิ ภ.จว.น่าน สภ.เฉลิมพระเกยีรติ
พ.ต.ท. มาณพ พงษ์พนัธ์ ภ.จว.น่าน สภ.เฉลิมพระเกยีรติ
พ.ต.ท. วรกร เปีย่มปรีดา ภ.จว.น่าน สภ.เฉลิมพระเกยีรติ
พ.ต.ท. อ านวย บุญยนื ภ.จว.น่าน สภ.เฉลิมพระเกยีรติ
ร.ต.ท. ชาติชาย มณฑลจรัส ภ.จว.น่าน สภ.เฉลิมพระเกยีรติ
ร.ต.ท. ประสพชัย อดุมศิลป์ ภ.จว.น่าน สภ.เฉลิมพระเกยีรติ
ร.ต.ท. เสรี ธโินชัย ภ.จว.น่าน สภ.เฉลิมพระเกยีรติ
ร.ต.ท. อาคม แกว้หน่อ ภ.จว.น่าน สภ.เฉลิมพระเกยีรติ
ร.ต.ต. ชัยรัตน์ ตันแกว้ ภ.จว.น่าน สภ.เฉลิมพระเกยีรติ
ร.ต.ต. พงศ์สิน พงษ์ศิริเมธี ภ.จว.น่าน สภ.เฉลิมพระเกยีรติ
ร.ต.ต. สมศักด์ิ มานะกจิ ภ.จว.น่าน สภ.เฉลิมพระเกยีรติ
ด.ต. เกรียงศักด์ิ จาปินะ ภ.จว.น่าน สภ.เฉลิมพระเกยีรติ
ด.ต. จกัรวาล เหง้าตระกลู ภ.จว.น่าน สภ.เฉลิมพระเกยีรติ
ด.ต. ไชยวฒัน์ ใบยา ภ.จว.น่าน สภ.เฉลิมพระเกยีรติ
ด.ต. ทรงธรรม ค ายวง ภ.จว.น่าน สภ.เฉลิมพระเกยีรติ
ด.ต. ธงชัย ประดับผล ภ.จว.น่าน สภ.เฉลิมพระเกยีรติ
ด.ต. พงศกร ชาวส้าน ภ.จว.น่าน สภ.เฉลิมพระเกยีรติ
ด.ต. วรีะเดช ถงุเสน ภ.จว.น่าน สภ.เฉลิมพระเกยีรติ
ด.ต. สมศักด์ิ วงัแสง ภ.จว.น่าน สภ.เฉลิมพระเกยีรติ
ด.ต. สมัคร ล าทา ภ.จว.น่าน สภ.เฉลิมพระเกยีรติ
ด.ต. ส าราญ พรมรักษ์ ภ.จว.น่าน สภ.เฉลิมพระเกยีรติ
ด.ต. อดิศักด์ิ ไชยศิลป์ ภ.จว.น่าน สภ.เฉลิมพระเกยีรติ
จ.ส.ต. ณัฐภาส ต้าวใจ ภ.จว.น่าน สภ.เฉลิมพระเกยีรติ
ส.ต.อ. กฤตภาส มิง่ขวญั ภ.จว.น่าน สภ.เฉลิมพระเกยีรติ
ส.ต.อ. จกัรพนัธ์ ดาศรี ภ.จว.น่าน สภ.เฉลิมพระเกยีรติ
ส.ต.อ. สนธยา ไชยนามล ภ.จว.น่าน สภ.เฉลิมพระเกยีรติ
ส.ต.อ. อนุชา ชราชิต ภ.จว.น่าน สภ.เฉลิมพระเกยีรติ
พ.ต.อ. คมสัน พุม่ไพศาลชัย ภ.จว.น่าน สภ.เชียงกลาง
พ.ต.ท. ชาครรัตน์ สายปัญญา ภ.จว.น่าน สภ.เชียงกลาง
พ.ต.ท. นนทีวฒัน์ พรเอกสวสัด์ิ ภ.จว.น่าน สภ.เชียงกลาง
พ.ต.ท. สุพตัร์ ชมพทิักษ์เดชา ภ.จว.น่าน สภ.เชียงกลาง
พ.ต.ท. อธคิม ค าเทพ ภ.จว.น่าน สภ.เชียงกลาง
พ.ต.ท. เอกทัศน์ ชัยพรหม ภ.จว.น่าน สภ.เชียงกลาง
พ.ต.ต. พนัส แกว้จนิดา ภ.จว.น่าน สภ.เชียงกลาง
พ.ต.ต. วราวฒิุ เทพธรรม ภ.จว.น่าน สภ.เชียงกลาง
พ.ต.ต. สมหวงั ไชยสลี ภ.จว.น่าน สภ.เชียงกลาง
ร.ต.อ. จรัส ธญัญะ ภ.จว.น่าน สภ.เชียงกลาง
ร.ต.อ. เจษฎาพร แสนอุ้ม ภ.จว.น่าน สภ.เชียงกลาง
ร.ต.ท. ชาญชิตร สีพลอย ภ.จว.น่าน สภ.เชียงกลาง
ร.ต.ท. ธรรมศักด์ิ ณ น่าน ภ.จว.น่าน สภ.เชียงกลาง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ธวชัชัย สุขโรจน์บัณฑิต ภ.จว.น่าน สภ.เชียงกลาง
ร.ต.ท. ปภาวนิ ชุ่มมงคล ภ.จว.น่าน สภ.เชียงกลาง
ร.ต.ท. ประเสริฐ กอ้นค า ภ.จว.น่าน สภ.เชียงกลาง
ร.ต.ท. พนม แสงนิล ภ.จว.น่าน สภ.เชียงกลาง
ร.ต.ท. สง่า อนิท า ภ.จว.น่าน สภ.เชียงกลาง
ร.ต.ท. สมใจ เสนาพงษ์ ภ.จว.น่าน สภ.เชียงกลาง
ร.ต.ท. สมศักด์ิ จนัต๊ะยอด ภ.จว.น่าน สภ.เชียงกลาง
ร.ต.ท. อนิสวสัด์ิ ไชยยงค์ ภ.จว.น่าน สภ.เชียงกลาง
ร.ต.ท.หญิง นิมล ศิริรัตน์ ภ.จว.น่าน สภ.เชียงกลาง
ร.ต.ต. แชน สลีออ่น ภ.จว.น่าน สภ.เชียงกลาง
ร.ต.ต. ณภทัร สิงหธ์นะ ภ.จว.น่าน สภ.เชียงกลาง
ร.ต.ต. ธนัยบูรณ์ ซอเสียง ภ.จว.น่าน สภ.เชียงกลาง
ร.ต.ต. ธรีศักด์ิ พรมมิ ภ.จว.น่าน สภ.เชียงกลาง
ร.ต.ต. ประนิวฒัน์ จกูณัฑา ภ.จว.น่าน สภ.เชียงกลาง
ร.ต.ต. พเิชษฐ์ ขรวงศ์ ภ.จว.น่าน สภ.เชียงกลาง
ร.ต.ต. ภานุวฒัน์ เวท า ภ.จว.น่าน สภ.เชียงกลาง
ร.ต.ต. ศิลป์ ยอดเวยีงไชย ภ.จว.น่าน สภ.เชียงกลาง
ร.ต.ต. สมพล สาริวาท ภ.จว.น่าน สภ.เชียงกลาง
ด.ต. เกรียงไกร การินทร์ ภ.จว.น่าน สภ.เชียงกลาง
ด.ต. เกษม ลออ ภ.จว.น่าน สภ.เชียงกลาง
ด.ต. จรัิสย์ ชัยรัตน์ค าโรจน์ ภ.จว.น่าน สภ.เชียงกลาง
ด.ต. เจริญ โนราช ภ.จว.น่าน สภ.เชียงกลาง
ด.ต. เจริญ จนัต๊ะวงค์ ภ.จว.น่าน สภ.เชียงกลาง
ด.ต. ฉลองรัฐ ตามัย ภ.จว.น่าน สภ.เชียงกลาง
ด.ต. ชรินทร์ มากด่าน ภ.จว.น่าน สภ.เชียงกลาง
ด.ต. ชัยวฒัน์ มหายศนันท์ ภ.จว.น่าน สภ.เชียงกลาง
ด.ต. ชาญชัย ขอดเตชะ ภ.จว.น่าน สภ.เชียงกลาง
ด.ต. ดุจ สิทธยิศ ภ.จว.น่าน สภ.เชียงกลาง
ด.ต. ทรงเดช อนิเต็ม ภ.จว.น่าน สภ.เชียงกลาง
ด.ต. ทองเจอื สุทธไชย ภ.จว.น่าน สภ.เชียงกลาง
ด.ต. ทินกร ขนัทะบุตร ภ.จว.น่าน สภ.เชียงกลาง
ด.ต. ธนู ธนะขวา้ง ภ.จว.น่าน สภ.เชียงกลาง
ด.ต. บุญร่วม ยะปัญญา ภ.จว.น่าน สภ.เชียงกลาง
ด.ต. บุญสม ยะตุ้ย ภ.จว.น่าน สภ.เชียงกลาง
ด.ต. ปรีชา สมนึก ภ.จว.น่าน สภ.เชียงกลาง
ด.ต. ปิยะพงษ์ ขนัทะสีมา ภ.จว.น่าน สภ.เชียงกลาง
ด.ต. พงศธร พรมมินทร์ ภ.จว.น่าน สภ.เชียงกลาง
ด.ต. พงษ์ศักด์ิ ทะนันไชย ภ.จว.น่าน สภ.เชียงกลาง
ด.ต. ภานรินทร์ นันตา ภ.จว.น่าน สภ.เชียงกลาง
ด.ต. ภมูินทร์ ค าดี ภ.จว.น่าน สภ.เชียงกลาง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. มณฑป สิงหธ์นะ ภ.จว.น่าน สภ.เชียงกลาง
ด.ต. มนูญ ธนะขวา้ง ภ.จว.น่าน สภ.เชียงกลาง
ด.ต. วทิยา ฝีปากเพราะ ภ.จว.น่าน สภ.เชียงกลาง
ด.ต. วสุิทธิ์ มัง่ค่ัง ภ.จว.น่าน สภ.เชียงกลาง
ด.ต. วรีะกลุ กนัธรุะ ภ.จว.น่าน สภ.เชียงกลาง
ด.ต. สงกรานต์ วงศ์จนัทร์ ภ.จว.น่าน สภ.เชียงกลาง
ด.ต. สนิท กยุแกว้ ภ.จว.น่าน สภ.เชียงกลาง
ด.ต. สมคิด อนิทะรังษี ภ.จว.น่าน สภ.เชียงกลาง
ด.ต. สมดุลย์ ค าวงศ์ ภ.จว.น่าน สภ.เชียงกลาง
ด.ต. สมพงษ์ ค าหวา่ง ภ.จว.น่าน สภ.เชียงกลาง
ด.ต. สมหวงั มากผล ภ.จว.น่าน สภ.เชียงกลาง
ด.ต. สยาม วงัแสง ภ.จว.น่าน สภ.เชียงกลาง
ด.ต. สังคม อนิสองใจ ภ.จว.น่าน สภ.เชียงกลาง
ด.ต. สุชาติ มีบุญ ภ.จว.น่าน สภ.เชียงกลาง
ด.ต. สุทัศน์ สมศรี ภ.จว.น่าน สภ.เชียงกลาง
ด.ต. เสถยีร ปัญญาวงค์ ภ.จว.น่าน สภ.เชียงกลาง
ด.ต. เสน่ห์ พงษ์ขนั ภ.จว.น่าน สภ.เชียงกลาง
ด.ต. โสภณ พนัชน ภ.จว.น่าน สภ.เชียงกลาง
ด.ต. อนุ ต๊ิบบุญศรี ภ.จว.น่าน สภ.เชียงกลาง
ด.ต. อนุชิต ไชยเชษฐ์ ภ.จว.น่าน สภ.เชียงกลาง
ด.ต. อเนก ยาวไิชย ภ.จว.น่าน สภ.เชียงกลาง
ด.ต. อสิราภรณ์ สิงหธ์นะ ภ.จว.น่าน สภ.เชียงกลาง
ด.ต. อดุร อิ่นอา้ย ภ.จว.น่าน สภ.เชียงกลาง
จ.ส.ต. สมชาย อนุภาพ ภ.จว.น่าน สภ.เชียงกลาง
จ.ส.ต. สุรศักด์ิ พมิพม์ะดี ภ.จว.น่าน สภ.เชียงกลาง
จ.ส.ต.หญิง เรวดี สัจจานิจการ ภ.จว.น่าน สภ.เชียงกลาง
พ.ต.ท. สมาน ปันชุน ภ.จว.น่าน สภ.ตาลชุม
ร.ต.อ. ประเสริฐ      กิ่งค า ภ.จว.น่าน สภ.ตาลชุม
ร.ต.ท. เกยีรต์ิ ค าคาน ภ.จว.น่าน สภ.ตาลชุม
ร.ต.ท. ทัยวชั ทะนิต๊ะ ภ.จว.น่าน สภ.ตาลชุม
ร.ต.ท. พรชัย ระพพีฒัน์ ภ.จว.น่าน สภ.ตาลชุม
ร.ต.ท. ยทุธจกัร ตนะทิพย์ ภ.จว.น่าน สภ.ตาลชุม
ร.ต.ท. วนิิจ วาฤทธิ์ ภ.จว.น่าน สภ.ตาลชุม
ร.ต.ท. ศักรินทร์ อานัน ภ.จว.น่าน สภ.ตาลชุม
ร.ต.ท. สมฤทธิ์ จณิะเสน ภ.จว.น่าน สภ.ตาลชุม
ร.ต.ท. สามารถ วงักาษร ภ.จว.น่าน สภ.ตาลชุม
ร.ต.ต. ธนกร ล าน้อย ภ.จว.น่าน สภ.ตาลชุม
ร.ต.ต. สมพงษ์ ขติัยศ ภ.จว.น่าน สภ.ตาลชุม
ด.ต. ชาตรี ยากบั ภ.จว.น่าน สภ.ตาลชุม
ด.ต. ชาตรี กนัทะตา ภ.จว.น่าน สภ.ตาลชุม



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ณัฐพล ภมิาลย์ ภ.จว.น่าน สภ.ตาลชุม
ด.ต. ธนู เมืองอนิทร์ ภ.จว.น่าน สภ.ตาลชุม
ด.ต. ธวชั เนตรวรีะ ภ.จว.น่าน สภ.ตาลชุม
ด.ต. ปณชัย ต๊ะวไิชย ภ.จว.น่าน สภ.ตาลชุม
ด.ต. ปิยะพงษ์ พนัธะวงค์ ภ.จว.น่าน สภ.ตาลชุม
ด.ต. โยธา ทนะขวา้ง ภ.จว.น่าน สภ.ตาลชุม
ด.ต. ศิลป์ ธรรมราช ภ.จว.น่าน สภ.ตาลชุม
ด.ต. สมาน ฆะปัญญา ภ.จว.น่าน สภ.ตาลชุม
ด.ต. สรศักด์ิ ขนัรินทร์ ภ.จว.น่าน สภ.ตาลชุม
ด.ต. สุรเชษฐ์ กอ งพรม ภ.จว.น่าน สภ.ตาลชุม
ด.ต. อาวธุ จนัทะศิลา ภ.จว.น่าน สภ.ตาลชุม
จ.ส.ต. วรพจน์ อนิต๊ะแสน ภ.จว.น่าน สภ.ตาลชุม
พ.ต.อ. สง่า กรรภริมย์ ภ.จว.น่าน สภ.ท่าวงัผา
พ.ต.ท. ภาสวรรธน์ นิธวิฒัน์ศิริ ภ.จว.น่าน สภ.ท่าวงัผา
พ.ต.ท. วาณัฐพงศ์ สันติพงศธร ภ.จว.น่าน สภ.ท่าวงัผา
พ.ต.ท. สุรพงษ์ เทพเสน ภ.จว.น่าน สภ.ท่าวงัผา
พ.ต.ท. อนิทร แกว้นันท์ ภ.จว.น่าน สภ.ท่าวงัผา
พ.ต.ต. สมเกยีรติ ค าพลู ภ.จว.น่าน สภ.ท่าวงัผา
ร.ต.อ. พชิัย บังเมฆ ภ.จว.น่าน สภ.ท่าวงัผา
ร.ต.ท. จริายุ ชาวส้าน ภ.จว.น่าน สภ.ท่าวงัผา
ร.ต.ท. ชนาธปิ ขนัทะยศ ภ.จว.น่าน สภ.ท่าวงัผา
ร.ต.ท. ชวน ทองสุข ภ.จว.น่าน สภ.ท่าวงัผา
ร.ต.ท. โชติพฒัน์ สิริอนิทรวงศ์ ภ.จว.น่าน สภ.ท่าวงัผา
ร.ต.ท. เด่น สุปัน ภ.จว.น่าน สภ.ท่าวงัผา
ร.ต.ท. ทวี อิ่นแกว้ ภ.จว.น่าน สภ.ท่าวงัผา
ร.ต.ท. ธนภทัร ตนะทิพย์ ภ.จว.น่าน สภ.ท่าวงัผา
ร.ต.ท. ธ ารงค์ศักด์ิ ชื่นสมบัติ ภ.จว.น่าน สภ.ท่าวงัผา
ร.ต.ท. นคร กนัทเสน ภ.จว.น่าน สภ.ท่าวงัผา
ร.ต.ท. นพรัตน์ อตุรชน ภ.จว.น่าน สภ.ท่าวงัผา
ร.ต.ท. นพฤทธิ์ ศรีจนัทร์ ภ.จว.น่าน สภ.ท่าวงัผา
ร.ต.ท. ประหยดั ค ามาเขยีว ภ.จว.น่าน สภ.ท่าวงัผา
ร.ต.ท. พชิัย แสนอนิ ภ.จว.น่าน สภ.ท่าวงัผา
ร.ต.ท. พนิิจ ปัญญาภู ภ.จว.น่าน สภ.ท่าวงัผา
ร.ต.ท. วทิวสั อนิไชย ภ.จว.น่าน สภ.ท่าวงัผา
ร.ต.ท. วสิาร แสนสม ภ.จว.น่าน สภ.ท่าวงัผา
ร.ต.ท. สวสัด์ิ ค าเขยีว ภ.จว.น่าน สภ.ท่าวงัผา
ร.ต.ท. สุทธพิงษ์ ชนะภยั ภ.จว.น่าน สภ.ท่าวงัผา
ร.ต.ท. สุทัศน์ เพช็รภา ภ.จว.น่าน สภ.ท่าวงัผา
ร.ต.ต. กติติธชั มหายศนันท์ ภ.จว.น่าน สภ.ท่าวงัผา
ร.ต.ต. เกยีรติ วชัรการุณย์ ภ.จว.น่าน สภ.ท่าวงัผา



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. ณัฐพล จณิะไชย ภ.จว.น่าน สภ.ท่าวงัผา
ร.ต.ต. ดิเรก มงคล ภ.จว.น่าน สภ.ท่าวงัผา
ร.ต.ต. เดช ค าแสน ภ.จว.น่าน สภ.ท่าวงัผา
ร.ต.ต. ถนอม เทพเสน ภ.จว.น่าน สภ.ท่าวงัผา
ร.ต.ต. ประทวน เนตรวรีะ ภ.จว.น่าน สภ.ท่าวงัผา
ร.ต.ต. พสิิฐ จติระวงศ์ ภ.จว.น่าน สภ.ท่าวงัผา
ร.ต.ต. มงคล แกล้วกล้า ภ.จว.น่าน สภ.ท่าวงัผา
ร.ต.ต. มนัส ไชยมิง่ ภ.จว.น่าน สภ.ท่าวงัผา
ร.ต.ต. มานัส สุทธแิสน ภ.จว.น่าน สภ.ท่าวงัผา
ร.ต.ต. วนิัย ไชยช่อฟา้ ภ.จว.น่าน สภ.ท่าวงัผา
ร.ต.ต. วโิรจน์ ธรรมราช ภ.จว.น่าน สภ.ท่าวงัผา
ร.ต.ต. เวทย์ บัณฑิต ภ.จว.น่าน สภ.ท่าวงัผา
ร.ต.ต. สมกจิ รัตนประภา ภ.จว.น่าน สภ.ท่าวงัผา
ร.ต.ต. สมบัติ ไชยสลี ภ.จว.น่าน สภ.ท่าวงัผา
ร.ต.ต. สมพงษ์ อภชิัย ภ.จว.น่าน สภ.ท่าวงัผา
ร.ต.ต. สุธรรม วรยศ ภ.จว.น่าน สภ.ท่าวงัผา
ร.ต.ต. เสรี พรหมโชติ ภ.จว.น่าน สภ.ท่าวงัผา
ร.ต.ต. อรุณ จณิะไชย ภ.จว.น่าน สภ.ท่าวงัผา
ด.ต. เกรียงศักด์ิ ภคูรองจติ ภ.จว.น่าน สภ.ท่าวงัผา
ด.ต. ขนัทอง โนจติร ภ.จว.น่าน สภ.ท่าวงัผา
ด.ต. เฉลียว ธรรมศิริ ภ.จว.น่าน สภ.ท่าวงัผา
ด.ต. ช านาญ พนัชน ภ.จว.น่าน สภ.ท่าวงัผา
ด.ต. ชูศักด์ิ ไชยเทพ ภ.จว.น่าน สภ.ท่าวงัผา
ด.ต. ณัฐธญั ไชยสลี ภ.จว.น่าน สภ.ท่าวงัผา
ด.ต. ธงชัย ทนะขวา้ง ภ.จว.น่าน สภ.ท่าวงัผา
ด.ต. ธนโชติ พงษ์ศารารักษ์ ภ.จว.น่าน สภ.ท่าวงัผา
ด.ต. ธารา วงัสาร ภ.จว.น่าน สภ.ท่าวงัผา
ด.ต. ธรีพนธ์ พนาไกร ภ.จว.น่าน สภ.ท่าวงัผา
ด.ต. ธรีวชิญ์ สุทธแิสน ภ.จว.น่าน สภ.ท่าวงัผา
ด.ต. นิคม จณิะสิทธิ์ ภ.จว.น่าน สภ.ท่าวงัผา
ด.ต. นิมิตร อดุใจ ภ.จว.น่าน สภ.ท่าวงัผา
ด.ต. นิวฒัน์ มูลค า ภ.จว.น่าน สภ.ท่าวงัผา
ด.ต. นิเวท กาวชิา ภ.จว.น่าน สภ.ท่าวงัผา
ด.ต. บรรจง บุญทา ภ.จว.น่าน สภ.ท่าวงัผา
ด.ต. ปกร จณิะไชย ภ.จว.น่าน สภ.ท่าวงัผา
ด.ต. ประพนัธ์ มงคลรัตน์ ภ.จว.น่าน สภ.ท่าวงัผา
ด.ต. ประภาส ไชยยะ ภ.จว.น่าน สภ.ท่าวงัผา
ด.ต. ปัญญา รัตนพสิิษฐ์ไพศาล ภ.จว.น่าน สภ.ท่าวงัผา
ด.ต. พพิรรธ ไชยสลี ภ.จว.น่าน สภ.ท่าวงัผา
ด.ต. พนูศิลป์ จริยประทุมพร ภ.จว.น่าน สภ.ท่าวงัผา



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. รัฐพนัธ์ ค าชั่ง ภ.จว.น่าน สภ.ท่าวงัผา
ด.ต. วรกจิ อสิริยจงกล ภ.จว.น่าน สภ.ท่าวงัผา
ด.ต. วเิชียร เมืองมูล ภ.จว.น่าน สภ.ท่าวงัผา
ด.ต. ศักดา สวนยศ ภ.จว.น่าน สภ.ท่าวงัผา
ด.ต. สง่า อนิไชย ภ.จว.น่าน สภ.ท่าวงัผา
ด.ต. สมบูรณ์ นันทเสน ภ.จว.น่าน สภ.ท่าวงัผา
ด.ต. สมพงษ์ เพชรภา ภ.จว.น่าน สภ.ท่าวงัผา
ด.ต. สมศักด์ิ โนฤทธิ์ ภ.จว.น่าน สภ.ท่าวงัผา
ด.ต. สมาน จณิะไชย ภ.จว.น่าน สภ.ท่าวงัผา
ด.ต. สอน จกัรทิพย์ ภ.จว.น่าน สภ.ท่าวงัผา
ด.ต. สันติ วนัควร ภ.จว.น่าน สภ.ท่าวงัผา
ด.ต. สามารถ ซอระสี ภ.จว.น่าน สภ.ท่าวงัผา
ด.ต. สุทัศน์ อนิต๊ะแสน ภ.จว.น่าน สภ.ท่าวงัผา
ด.ต. สุรพล ไชยสลี ภ.จว.น่าน สภ.ท่าวงัผา
ด.ต. สุวทิย์ มุขเพชร ภ.จว.น่าน สภ.ท่าวงัผา
ด.ต. สุวทิย์ สุทธแิสน ภ.จว.น่าน สภ.ท่าวงัผา
ด.ต. เสวก เขยตุ้ย ภ.จว.น่าน สภ.ท่าวงัผา
ด.ต. แหลมทอง ต๊ะวไิชย ภ.จว.น่าน สภ.ท่าวงัผา
ส.ต.อ. ประดุลย์ สานตา ภ.จว.น่าน สภ.ท่าวงัผา
ส.ต.อ.หญิง กรรณิกา เมฆแสน ภ.จว.น่าน สภ.ท่าวงัผา
พ.ต.อ. ธนกฤต ภมูมินทร์ ภ.จว.น่าน สภ.นาน้อย
พ.ต.ท. เทอดศักด์ิ วฒิุเทิดสกลุ ภ.จว.น่าน สภ.นาน้อย
พ.ต.ท. สมศักด์ิ สารแกว้ ภ.จว.น่าน สภ.นาน้อย
พ.ต.ท. สุรพล พวงเพช็ร ภ.จว.น่าน สภ.นาน้อย
พ.ต.ท. สุเอด็ พมิทอง ภ.จว.น่าน สภ.นาน้อย
พ.ต.ต. มานพ แกว้บรรจง ภ.จว.น่าน สภ.นาน้อย
ร.ต.อ. ศักดาวฒิุ มะศักด์ิ ภ.จว.น่าน สภ.นาน้อย
ร.ต.ท. กมล อปุเสน ภ.จว.น่าน สภ.นาน้อย
ร.ต.ท. กติติพฒัน์ ราชภณัฑ์ ภ.จว.น่าน สภ.นาน้อย
ร.ต.ท. ชลี เรือนดวงจนัทร์ ภ.จว.น่าน สภ.นาน้อย
ร.ต.ท. ช านาญ อนิธยิา ภ.จว.น่าน สภ.นาน้อย
ร.ต.ท. เชิดศักด์ิ สุใจยา ภ.จว.น่าน สภ.นาน้อย
ร.ต.ท. ดุษฎี เสนตา ภ.จว.น่าน สภ.นาน้อย
ร.ต.ท. ทินรัตน์ เทียมนโรดม ภ.จว.น่าน สภ.นาน้อย
ร.ต.ท. ธงชัย เขื่อนวนั ภ.จว.น่าน สภ.นาน้อย
ร.ต.ท. นิสัย ถามูล ภ.จว.น่าน สภ.นาน้อย
ร.ต.ท. บุญสิม สุวรรณ์อนิ ภ.จว.น่าน สภ.นาน้อย
ร.ต.ท. พนัส ต่อตัน ภ.จว.น่าน สภ.นาน้อย
ร.ต.ท. พนูศักด์ิ วรรณวงศ์กา ภ.จว.น่าน สภ.นาน้อย
ร.ต.ท. สมจติ จนัทร์ผง ภ.จว.น่าน สภ.นาน้อย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. สราเวชน์ วงัศิลา ภ.จว.น่าน สภ.นาน้อย
ร.ต.ท. สุติพงษ์ ปันสัน ภ.จว.น่าน สภ.นาน้อย
ร.ต.ท. สุรศักด์ิ ก าบังตน ภ.จว.น่าน สภ.นาน้อย
ร.ต.ท. สุวฒัน์ชัย เปีย่มทวศัีกด์ิ ภ.จว.น่าน สภ.นาน้อย
ร.ต.ท. อนุสรณ์ ผลค า ภ.จว.น่าน สภ.นาน้อย
ร.ต.ท. เอนก กองตุ้ย ภ.จว.น่าน สภ.นาน้อย
ร.ต.ต. ถวาย กาศอนิต๊ะ ภ.จว.น่าน สภ.นาน้อย
ร.ต.ต. นพดล น้ าผ้ึง ภ.จว.น่าน สภ.นาน้อย
ร.ต.ต. ลวน นวลละออง ภ.จว.น่าน สภ.นาน้อย
ร.ต.ต. สุทธสิิทธิ์ เสนตา ภ.จว.น่าน สภ.นาน้อย
ร.ต.ต. อนันต์ กิ่งโพธิ์ ภ.จว.น่าน สภ.นาน้อย
ร.ต.ต. อดุม ค าจกัร ภ.จว.น่าน สภ.นาน้อย
ร.ต.ต. อดุม ค าหมืน่ ภ.จว.น่าน สภ.นาน้อย
ด.ต. กฤต อฐัวงศ์ ภ.จว.น่าน สภ.นาน้อย
ด.ต. กจิชัย รินทา ภ.จว.น่าน สภ.นาน้อย
ด.ต. จรัญ โนทะ ภ.จว.น่าน สภ.นาน้อย
ด.ต. ชูบุญ ขนุชุ่ม ภ.จว.น่าน สภ.นาน้อย
ด.ต. แดน ถาเมือง ภ.จว.น่าน สภ.นาน้อย
ด.ต. ธนัวา อุ่นเต็มใจ ภ.จว.น่าน สภ.นาน้อย
ด.ต. นิยม หล้าเชียงของ ภ.จว.น่าน สภ.นาน้อย
ด.ต. บรรจง ค านวณ ภ.จว.น่าน สภ.นาน้อย
ด.ต. บรรจง ธนเรืองสุวรรณ ภ.จว.น่าน สภ.นาน้อย
ด.ต. บรรหาร ถิ่นจอม ภ.จว.น่าน สภ.นาน้อย
ด.ต. บัญชา เรือนอนิ ภ.จว.น่าน สภ.นาน้อย
ด.ต. บุญฤทธิ์ สัตพนพนัธุ์ ภ.จว.น่าน สภ.นาน้อย
ด.ต. พเิชษฐ์ สิงหท์อง ภ.จว.น่าน สภ.นาน้อย
ด.ต. พทิักษ์ กาละเสน ภ.จว.น่าน สภ.นาน้อย
ด.ต. พเินตร สมปานวงั ภ.จว.น่าน สภ.นาน้อย
ด.ต. มนตรี นันต๊ะ ภ.จว.น่าน สภ.นาน้อย
ด.ต. มาโนทย์ กาญจนะ ภ.จว.น่าน สภ.นาน้อย
ด.ต. วสันต์ ค าส่าง ภ.จว.น่าน สภ.นาน้อย
ด.ต. วเิชียร ค าเปียง ภ.จว.น่าน สภ.นาน้อย
ด.ต. วรีะกติต์ิ สิริพลูเพช็ร ภ.จว.น่าน สภ.นาน้อย
ด.ต. ศักด์ิชีพ จนัทร์เพญ็ ภ.จว.น่าน สภ.นาน้อย
ด.ต. ศิริพงษ์ รัตนถาวรกรู ภ.จว.น่าน สภ.นาน้อย
ด.ต. สมเจตน์ ใจค า ภ.จว.น่าน สภ.นาน้อย
ด.ต. สมชาย วงัเขยีว ภ.จว.น่าน สภ.นาน้อย
ด.ต. สมศักด์ิ มาฉมิ ภ.จว.น่าน สภ.นาน้อย
ด.ต. สิทธชิัย กนัสาร ภ.จว.น่าน สภ.นาน้อย
ด.ต. เสถยีร เรืองนาราบ ภ.จว.น่าน สภ.นาน้อย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.อ. นัฐพงษ์ หลวงสุวรรณ์ ภ.จว.น่าน สภ.นาน้อย
ส.ต.อ. พชิิต เรือนน้อย ภ.จว.น่าน สภ.นาน้อย
ส.ต.อ.หญิง วริาวรรณ ปัญญาวงค์ ภ.จว.น่าน สภ.นาน้อย
ร.ต.ท. อนุสรณ์ ผลค า ภจว.น่าน สภ.นาน้อยฯ
พ.ต.ท. ต่อวงศ์ ศักด์ิกลุวงศ์ ภ.จว.น่าน สภ.นาหมืน่
พ.ต.ท. วนิัย อนิทนา ภ.จว.น่าน สภ.นาหมืน่
ร.ต.อ. อร่าม คมบาง ภ.จว.น่าน สภ.นาหมืน่
ร.ต.ท. กมัพล ศรีค าภา ภ.จว.น่าน สภ.นาหมืน่
ร.ต.ท. ทรงวฒิุ จนัธมิา ภ.จว.น่าน สภ.นาหมืน่
ร.ต.ท. ทรัพย์ อนิถา ภ.จว.น่าน สภ.นาหมืน่
ร.ต.ท. ปัญญายิ่ง กนัค า ภ.จว.น่าน สภ.นาหมืน่
ร.ต.ท. พศิน ขนัเพช็ร์ ภ.จว.น่าน สภ.นาหมืน่
ร.ต.ท. มณเทียร มณีขติัย์ ภ.จว.น่าน สภ.นาหมืน่
ร.ต.ท. ยทุธนา ลาภเกดิ ภ.จว.น่าน สภ.นาหมืน่
ร.ต.ท. วทิยา ชัยค า ภ.จว.น่าน สภ.นาหมืน่
ร.ต.ท. วนิัย โนต๊ิบ ภ.จว.น่าน สภ.นาหมืน่
ร.ต.ต. พยอม ขนัใจ ภ.จว.น่าน สภ.นาหมืน่
ร.ต.ต. รุจภิาส ชัยวรวณิช ภ.จว.น่าน สภ.นาหมืน่
ด.ต. ไกรสร บุญดวง ภ.จว.น่าน สภ.นาหมืน่
ด.ต. ฃัยรัตน์ เรือนแกว้ ภ.จว.น่าน สภ.นาหมืน่
ด.ต. ณรงค์ วรรณสมพร ภ.จว.น่าน สภ.นาหมืน่
ด.ต. แดนไชย กนัทะมัง ภ.จว.น่าน สภ.นาหมืน่
ด.ต. ทรงศักด์ิ พรมมา ภ.จว.น่าน สภ.นาหมืน่
ด.ต. นพชัย น้อยอนิต๊ะ ภ.จว.น่าน สภ.นาหมืน่
ด.ต. ปริญญา ธนะเนตร ภ.จว.น่าน สภ.นาหมืน่
ด.ต. ผดุง ใหม่ชุ่ม ภ.จว.น่าน สภ.นาหมืน่
ด.ต. พงษ์พนัธุ์ ด้วงโน ภ.จว.น่าน สภ.นาหมืน่
ด.ต. พพิฒัน์ กองวนั ภ.จว.น่าน สภ.นาหมืน่
ด.ต. ยงยทุธ์ สอนยศ ภ.จว.น่าน สภ.นาหมืน่
ด.ต. วชิรศักด์ิ วธิรุะ ภ.จว.น่าน สภ.นาหมืน่
ด.ต. วชัรพงษ์ มาตะลาน ภ.จว.น่าน สภ.นาหมืน่
ด.ต. วชิิต แกว้วเิศษ ภ.จว.น่าน สภ.นาหมืน่
ด.ต. วชิิน กองอดุมกจิ ภ.จว.น่าน สภ.นาหมืน่
ด.ต. วรียทุธ สบบง ภ.จว.น่าน สภ.นาหมืน่
ด.ต. ศักด์ินรินทร์ เพยีกเพยี ภ.จว.น่าน สภ.นาหมืน่
ด.ต. ศุภชัย สุวรรณา ภ.จว.น่าน สภ.นาหมืน่
ด.ต. สมศักด์ิ ค ามูล ภ.จว.น่าน สภ.นาหมืน่
ด.ต. สิงหศิ์ลา ชอบธรรม ภ.จว.น่าน สภ.นาหมืน่
ด.ต. อ านวย เดชณรงค์ ภ.จว.น่าน สภ.นาหมืน่
จ.ส.ต. พทิักษ์ชาติ กองวี ภ.จว.น่าน สภ.นาหมืน่



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.อ. จริาวฒัน์ กองวนั ภ.จว.น่าน สภ.นาหมืน่
ส.ต.อ. ธรีะกรานต์ ขมุนาค ภ.จว.น่าน สภ.นาหมืน่
ส.ต.อ. วฑูิรย์ สีริษา ภ.จว.น่าน สภ.นาหมืน่
ส.ต.ท. เสร็จศึก อนิทา ภ.จว.น่าน สภ.นาหมืน่
พ.ต.ท. ภาวติั แกว้นันวรา ภ.จว.น่าน สภ.น้ ามวบ
พ.ต.ท. มงคล กวาวสิบสาม ภ.จว.น่าน สภ.น้ ามวบ
ร.ต.ท. จตุพล กลัยา ภ.จว.น่าน สภ.น้ ามวบ
ร.ต.ท. ธนพฒัน์ ปันทะนันท์ ภ.จว.น่าน สภ.น้ ามวบ
ร.ต.ท. นาวนิ เหล็กแยม้ ภ.จว.น่าน สภ.น้ ามวบ
ร.ต.ท. บรรจง แสงการ ภ.จว.น่าน สภ.น้ ามวบ
ร.ต.ท. พนัธกานต์ ไชยดี ภ.จว.น่าน สภ.น้ ามวบ
ร.ต.ท. ไพฑูรย์ ศิริมาตย์ ภ.จว.น่าน สภ.น้ ามวบ
ร.ต.ท. มานิตย์ กนัทะเนตร ภ.จว.น่าน สภ.น้ ามวบ
ร.ต.ท. มานิตย์ วงค์กองแกว้ ภ.จว.น่าน สภ.น้ ามวบ
ร.ต.ท. วชิาญ วชิัยยา ภ.จว.น่าน สภ.น้ ามวบ
ร.ต.ท. เสนอ เขื่อนแกว้ ภ.จว.น่าน สภ.น้ ามวบ
ร.ต.ท. อนุพนัธ์ สอนศิริ ภ.จว.น่าน สภ.น้ ามวบ
ร.ต.ต. ประกจิ กนัไชย ภ.จว.น่าน สภ.น้ ามวบ
ร.ต.ต. ส าเริง ปันทะนะ ภ.จว.น่าน สภ.น้ ามวบ
ร.ต.ต. เสนอ ค าชุ่ม ภ.จว.น่าน สภ.น้ ามวบ
ด.ต. เกรียงศักด์ิ ค าแปง ภ.จว.น่าน สภ.น้ ามวบ
ด.ต. ครรชิต นวลค า ภ.จว.น่าน สภ.น้ ามวบ
ด.ต. ชาตรี ยาแกว้ ภ.จว.น่าน สภ.น้ ามวบ
ด.ต. ทศวรรษ พลังฤทธิ์ ภ.จว.น่าน สภ.น้ ามวบ
ด.ต. ทัศน์ มหาวงศนันท์ ภ.จว.น่าน สภ.น้ ามวบ
ด.ต. นพดลย์ อะทะยศ ภ.จว.น่าน สภ.น้ ามวบ
ด.ต. นุกลุ อธชิาพนัธุ์ ภ.จว.น่าน สภ.น้ ามวบ
ด.ต. พเิชษฐ์ หน่อแกว้ ภ.จว.น่าน สภ.น้ ามวบ
ด.ต. ภาคภยู์ เสนนันตา ภ.จว.น่าน สภ.น้ ามวบ
ด.ต. วรพล สารมะโน ภ.จว.น่าน สภ.น้ ามวบ
ด.ต. วชิิต นันทน้อย ภ.จว.น่าน สภ.น้ ามวบ
ด.ต. วรีะพล วงค์กองแกว้ ภ.จว.น่าน สภ.น้ ามวบ
ด.ต. ศุภเดช นวลค า ภ.จว.น่าน สภ.น้ ามวบ
ด.ต. อาจนิ ถายะ ภ.จว.น่าน สภ.น้ ามวบ
ด.ต. อทิธพิล มาสี ภ.จว.น่าน สภ.น้ ามวบ
ส.ต.อ. ณัฐพล ศรีค า ภ.จว.น่าน สภ.น้ ามวบ
ส.ต.อ. เทอดศักด์ิ ใจเทีย่ง ภ.จว.น่าน สภ.น้ ามวบ
พ.ต.ท. กติติคุณ ขนุชุ่ม ภ.จว.น่าน สภ.บ่อเกลือ
พ.ต.ท. นนทชัย ไชยวฒันานนท์ ภ.จว.น่าน สภ.บ่อเกลือ
พ.ต.ท. ประพจน์ สีมะสิงห์ ภ.จว.น่าน สภ.บ่อเกลือ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. สรศักด์ิ บุญราก ภ.จว.น่าน สภ.บ่อเกลือ
ร.ต.ท. จกัรพงษ์ อศัวทองค า ภ.จว.น่าน สภ.บ่อเกลือ
ร.ต.ท. เชวง อปุจกัร์ ภ.จว.น่าน สภ.บ่อเกลือ
ร.ต.ท. ถนอม กอ่ก าลัง ภ.จว.น่าน สภ.บ่อเกลือ
ร.ต.ท. ธนวฒัน์ ตนภู ภ.จว.น่าน สภ.บ่อเกลือ
ร.ต.ท. บุญญฤทธิ์ หมุดดี ภ.จว.น่าน สภ.บ่อเกลือ
ร.ต.ท. บุญโรจน์ เพญ็กลุ ภ.จว.น่าน สภ.บ่อเกลือ
ร.ต.ท. วศิิษฏ์ วงศ์วชิัย ภ.จว.น่าน สภ.บ่อเกลือ
ร.ต.ท. วรีดนย์ ธรรมศานติบูรณ์ ภ.จว.น่าน สภ.บ่อเกลือ
ร.ต.ท. อ านวย ประสงค์ ภ.จว.น่าน สภ.บ่อเกลือ
ร.ต.ต. จรูญ อญัชัน ภ.จว.น่าน สภ.บ่อเกลือ
ร.ต.ต. ประหยดั สมุตติ ภ.จว.น่าน สภ.บ่อเกลือ
ร.ต.ต. สหรัฐ อารินทร์ ภ.จว.น่าน สภ.บ่อเกลือ
ด.ต. ชายแดน กติยา ภ.จว.น่าน สภ.บ่อเกลือ
ด.ต. ช านาญ มหาวนั ภ.จว.น่าน สภ.บ่อเกลือ
ด.ต. ชูกจิ ชัยชนะ ภ.จว.น่าน สภ.บ่อเกลือ
ด.ต. ธนพล ยะกบั ภ.จว.น่าน สภ.บ่อเกลือ
ด.ต. ธรีะศักด์ิ ใจศรีธรรม ภ.จว.น่าน สภ.บ่อเกลือ
ด.ต. วรพงษ์ เนตรทิพย์ ภ.จว.น่าน สภ.บ่อเกลือ
ด.ต. วชัระ ยนัสาคร ภ.จว.น่าน สภ.บ่อเกลือ
ส.ต.อ. พภิพ  ศรีค าภา ภ.จว.น่าน สภ.บ่อเกลือ
ส.ต.อ. พรีะพงษ์ อปุจกัร์ ภ.จว.น่าน สภ.บ่อเกลือ
ส.ต.อ. วษิณุ วงค์ชัย ภ.จว.น่าน สภ.บ่อเกลือ
ส.ต.อ. ศักด์ิระพี ตุ้ยดา ภ.จว.น่าน สภ.บ่อเกลือ
ส.ต.อ. ศุภชัย กองแกว้ ภ.จว.น่าน สภ.บ่อเกลือ
ส.ต.ต. พสิิฐ ดีปินใจ ภ.จว.น่าน สภ.บ่อเกลือ
ส.ต.ต. ภานุพงษ์ พึง่ศรี ภ.จว.น่าน สภ.บ่อเกลือ
ส.ต.ต. ศรายทุธ ชัยชนะ ภ.จว.น่าน สภ.บ่อเกลือ
พ.ต.อ. ชิดเขต สุขไทย ภ.จว.น่าน สภ.บ้านหลวง
พ.ต.ท. ชัยชนะ แดงดี ภ.จว.น่าน สภ.บ้านหลวง
พ.ต.ท. นิธศิ สุขเกตุ ภ.จว.น่าน สภ.บ้านหลวง
พ.ต.ท. สุกจิ อนิค าเชื้อ ภ.จว.น่าน สภ.บ้านหลวง
ร.ต.ท. กฤธณัฐ สิงหอ์โุบสถ ภ.จว.น่าน สภ.บ้านหลวง
ร.ต.ท. กฤษดา อายยุนื ภ.จว.น่าน สภ.บ้านหลวง
ร.ต.ท. กติติพร แสนพวง ภ.จว.น่าน สภ.บ้านหลวง
ร.ต.ท. จกัรพงษ์ พงศ์พชัรางกลู ภ.จว.น่าน สภ.บ้านหลวง
ร.ต.ท. เจริญ  ปิจจวงศ์ ภ.จว.น่าน สภ.บ้านหลวง
ร.ต.ท. ดนุพล เชื้อเมืองพาน ภ.จว.น่าน สภ.บ้านหลวง
ร.ต.ท. นวทิธวิฒัน์ มาภริมย์ ภ.จว.น่าน สภ.บ้านหลวง
ร.ต.ท. บุญเรือง  ค าปัน ภ.จว.น่าน สภ.บ้านหลวง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. พชิิต พรมวชิัย ภ.จว.น่าน สภ.บ้านหลวง
ร.ต.ท. สกล วทิยา ภ.จว.น่าน สภ.บ้านหลวง
ร.ต.ท. สมชาย  สีโน ภ.จว.น่าน สภ.บ้านหลวง
ร.ต.ท. สิริชัย  ชาญช่าง ภ.จว.น่าน สภ.บ้านหลวง
ร.ต.ท. สุชาติ เมืองค า ภ.จว.น่าน สภ.บ้านหลวง
ร.ต.ท. แสงเทียน จนัทร์ผง ภ.จว.น่าน สภ.บ้านหลวง
ร.ต.ท. อทุัย อนิไชย ภ.จว.น่าน สภ.บ้านหลวง
ร.ต.ท. เอนก รุณอนิตา ภ.จว.น่าน สภ.บ้านหลวง
ร.ต.ท. เอนก รุณอนิตา ภ.จว.น่าน สภ.บ้านหลวง
ร.ต.ต. นิพทัธ์ ลัมยศ ภ.จว.น่าน สภ.บ้านหลวง
ร.ต.ต. สมศักด์ิ อะทะวงค์ ภ.จว.น่าน สภ.บ้านหลวง
ร.ต.ต. อนุกลู สมณช้างเผือก ภ.จว.น่าน สภ.บ้านหลวง
ด.ต. กติติพงศ์ มัง่มูล ภ.จว.น่าน สภ.บ้านหลวง
ด.ต. ค าลภ ค าลือ ภ.จว.น่าน สภ.บ้านหลวง
ด.ต. จรส อนิตาชุมภู ภ.จว.น่าน สภ.บ้านหลวง
ด.ต. ชัด แพทยส์มาน ภ.จว.น่าน สภ.บ้านหลวง
ด.ต. ทวศัีกด์ิ ช้างสาร ภจว.น่าน สภ.บ้านหลวง
ด.ต. ทวศัีกด์ิ ช้างสาร ภ.จว.น่าน สภ.บ้านหลวง
ด.ต. ธวชัชัย ดอนดง ภ.จว.น่าน สภ.บ้านหลวง
ด.ต. นรินทร์ ถงุเงิน ภ.จว.น่าน สภ.บ้านหลวง
ด.ต. บรรจง ค าบุญเรือง ภ.จว.น่าน สภ.บ้านหลวง
ด.ต. ประทิน กาศโอสถ ภ.จว.น่าน สภ.บ้านหลวง
ด.ต. ผจญ มาฟู ภ.จว.น่าน สภ.บ้านหลวง
ด.ต. พยนศักด์ิ  ออ่นศรี ภ.จว.น่าน สภ.บ้านหลวง
ด.ต. พเิชษฐ์ ดอนดง ภ.จว.น่าน สภ.บ้านหลวง
ด.ต. ภสิูทธิ ธรรมศร ภ.จว.น่าน สภ.บ้านหลวง
ด.ต. วรกานต์ กลุมะโน ภ.จว.น่าน สภ.บ้านหลวง
ด.ต. วฒิุชัย ขนัทะบุตร ภ.จว.น่าน สภ.บ้านหลวง
ด.ต. ศุภกจิ งามสม ภ.จว.น่าน สภ.บ้านหลวง
ด.ต. สมพร ดวงเขยีว ภ.จว.น่าน สภ.บ้านหลวง
ด.ต. สายทอง ผลจนัทร์ ภ.จว.น่าน สภ.บ้านหลวง
ด.ต. เสาร์แกว้ ค าชุ่ม ภ.จว.น่าน สภ.บ้านหลวง
ด.ต. อคัรพงศ์ หงษ์ยี่สิบส่ี ภ.จว.น่าน สภ.บ้านหลวง
ด.ต. อดุร จนัทร์ขอด ภ.จว.น่าน สภ.บ้านหลวง
จ.ส.ต. พทิักษ์ เมฆคะ ภ.จว.น่าน สภ.บ้านหลวง
จ.ส.ต. เอกชัย รัตนอทุัย ภ.จว.น่าน สภ.บ้านหลวง
ส.ต.อ. ปิยะชาติ พอใจ ภ.จว.น่าน สภ.บ้านหลวง
ส.ต.อ. เมธสั สมัคร ภ.จว.น่าน สภ.บ้านหลวง
ส.ต.อ. วฒิุไกร ไชยราชา ภ.จว.น่าน สภ.บ้านหลวง
ส.ต.อ. สิทธชิัย ขยนั ภ.จว.น่าน สภ.บ้านหลวง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.อ.หญิง จนิตนา เขยีวดี ภ.จว.น่าน สภ.บ้านหลวง
ส.ต.อ.หญิง อรพมิพ์ อายยุนื ภ.จว.น่าน สภ.บ้านหลวง
พ.ต.อ. ชาตรี หทยะวฒัน์ ภ.จว.น่าน สภ.ปัว 
พ.ต.ท. กระจา่ง  จติอารี ภ.จว.น่าน สภ.ปัว 
พ.ต.ท. ธนิสร ไชยยศ ภ.จว.น่าน สภ.ปัว 
พ.ต.ท. มนตรี  ภริูปัญญาวรกลุ ภ.จว.น่าน สภ.ปัว 
พ.ต.ท. สมศักด์ิ ธคิ า ภ.จว.น่าน สภ.ปัว 
พ.ต.ต. เกยีรติพายพั ใบยา ภ.จว.น่าน สภ.ปัว 
พ.ต.ต. ฉตัรชัย สุทธแิสน ภ.จว.น่าน สภ.ปัว 
พ.ต.ต. ภทัระ ตนะทิพย์ ภ.จว.น่าน สภ.ปัว 
ร.ต.อ. ชัยสิทธิ์ ชราชิต ภ.จว.น่าน สภ.ปัว 
ร.ต.อ. ประศาสตร์ สารเทพ ภ.จว.น่าน สภ.ปัว 
ร.ต.อ. ปรีชา ปรารมภ์ ภ.จว.น่าน สภ.ปัว 
ร.ต.อ. สมโภช ระวโิสด ภ.จว.น่าน สภ.ปัว 
ร.ต.อ. อภเิดช แดงนา ภ.จว.น่าน สภ.ปัว 
ร.ต.อ.หญิง จริญาธรณ์ หาญยทุธ ภ.จว.น่าน สภ.ปัว 
ร.ต.ท. จรัส เตชะนันท์ ภ.จว.น่าน สภ.ปัว 
ร.ต.ท. ณรงค์กร รัตนวฑูิรย์ ภ.จว.น่าน สภ.ปัว 
ร.ต.ท. นิคม กนัทเสน ภ.จว.น่าน สภ.ปัว 
ร.ต.ท. นิติปกรณ์ บริคุต ภ.จว.น่าน สภ.ปัว 
ร.ต.ท. พนิิจ พรถาวร ภ.จว.น่าน สภ.ปัว 
ร.ต.ท. มานิตย์ ใบยา ภ.จว.น่าน สภ.ปัว 
ร.ต.ท. ราเมศร์ แกว้พรุิณรักษ์ ภ.จว.น่าน สภ.ปัว 
ร.ต.ท. วรวฒิุ วฒิุการณ์ ภ.จว.น่าน สภ.ปัว 
ร.ต.ท. สมบูรณ์ นักปราชญ์ ภ.จว.น่าน สภ.ปัว 
ร.ต.ท. สมศักด์ิ ปัญญาวงศ์ ภ.จว.น่าน สภ.ปัว 
ร.ต.ท. สรพงษ์ ตนภู ภ.จว.น่าน สภ.ปัว 
ร.ต.ท. สาธติ บุณยรัตพนัธุ์ ภ.จว.น่าน สภ.ปัว 
ร.ต.ท. แสงสุรีย์ ล าน้อย ภ.จว.น่าน สภ.ปัว 
ร.ต.ท. อคัรเดช ทองจริง ภ.จว.น่าน สภ.ปัว 
ร.ต.ท. อทุัย ไชยวงศ์ ภ.จว.น่าน สภ.ปัว 
ร.ต.ต. ช านาญ แสนแสน ภ.จว.น่าน สภ.ปัว 
ร.ต.ต. ธรีพงษ์ เตชะนันท์ ภ.จว.น่าน สภ.ปัว 
ร.ต.ต. นิพนธ์ ตนภู ภ.จว.น่าน สภ.ปัว 
ร.ต.ต. ปราโมทย์ ใจเดช ภ.จว.น่าน สภ.ปัว 
ร.ต.ต. ยทุธ ค าเทพ ภ.จว.น่าน สภ.ปัว 
ร.ต.ต. วรวฒิุ เตชนันท์ ภ.จว.น่าน สภ.ปัว 
ร.ต.ต. ศักด์ิ แกว้กลุา ภ.จว.น่าน สภ.ปัว 
ร.ต.ต. สัจจะนิจ หนักป้อ ภ.จว.น่าน สภ.ปัว 
ร.ต.ต. สิทธศัิกด์ิ ไชยยะ ภ.จว.น่าน สภ.ปัว 



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. สุพจน์ ไชยเสน ภ.จว.น่าน สภ.ปัว 
ร.ต.ต. สุพนธ์ เนตรทิพย์ ภ.จว.น่าน สภ.ปัว 
ร.ต.ต. สุรกจิ จติประทุมรัตน์ ภ.จว.น่าน สภ.ปัว 
ด.ต. กมล จติอารีย์ ภ.จว.น่าน สภ.ปัว 
ด.ต. กฤษกร วงค์สายสม ภ.จว.น่าน สภ.ปัว 
ด.ต. เกรียงไกร เตชะนันท์ ภ.จว.น่าน สภ.ปัว 
ด.ต. เกยีรติศักด์ิ มโนการ ภ.จว.น่าน สภ.ปัว 
ด.ต. จรูญ หงษ์สิบสาม ภ.จว.น่าน สภ.ปัว 
ด.ต. จกัรพงษ์ วรีะวงค์ ภ.จว.น่าน สภ.ปัว 
ด.ต. จาตุรงค์ ปฏพินัธด์ ารง ภ.จว.น่าน สภ.ปัว 
ด.ต. เฉลิม กลาสี ภ.จว.น่าน สภ.ปัว 
ด.ต. ชนินทร์กร อิ่นมีกลุ ภ.จว.น่าน สภ.ปัว 
ด.ต. ชัยนรินทร์ ศิริค าวงศ์ ภ.จว.น่าน สภ.ปัว 
ด.ต. ชัยเนตร รัตนกนัทา ภ.จว.น่าน สภ.ปัว 
ด.ต. เชษฐ หนองภวิงค์ ภ.จว.น่าน สภ.ปัว 
ด.ต. ณรงค์ วรรณภพ ภ.จว.น่าน สภ.ปัว 
ด.ต. เด่น คดง้วน ภ.จว.น่าน สภ.ปัว 
ด.ต. ทวศัีกด์ิ สุทธแิสน ภ.จว.น่าน สภ.ปัว 
ด.ต. เทิศ หนองหล่าย ภ.จว.น่าน สภ.ปัว 
ด.ต. ธนวฒัน์ กาวชิัย ภ.จว.น่าน สภ.ปัว 
ด.ต. นพรัตน์ สุทธแิสน ภ.จว.น่าน สภ.ปัว 
ด.ต. นเรศร์ ไชยวชิู ภ.จว.น่าน สภ.ปัว 
ด.ต. นัทธพงศ์ ใบยา ภ.จว.น่าน สภ.ปัว 
ด.ต. นิธภิสัร์ บุญยศวรพนัธุ์ ภ.จว.น่าน สภ.ปัว 
ด.ต. นิยม แกว้โก ภ.จว.น่าน สภ.ปัว 
ด.ต. นิวชั รัตนะประภา ภ.จว.น่าน สภ.ปัว 
ด.ต. บัญชา ชราพก ภ.จว.น่าน สภ.ปัว 
ด.ต. ประจวบ ชาวง้ิว ภ.จว.น่าน สภ.ปัว 
ด.ต. ประภาส เขื่อนแกว้ ภ.จว.น่าน สภ.ปัว 
ด.ต. ประศาสน์ พรหมลังกา ภ.จว.น่าน สภ.ปัว 
ด.ต. ปราการณ์ สองศรีโย ภ.จว.น่าน สภ.ปัว 
ด.ต. ปราโมช อนิต๊ะนัย ภ.จว.น่าน สภ.ปัว 
ด.ต. ปรีชา จาตุประยรู ภ.จว.น่าน สภ.ปัว 
ด.ต. ปารเมศ ฉตัรเงิน ภ.จว.น่าน สภ.ปัว 
ด.ต. ปิยะณัฐ จนัต๊ะวงค์ ภ.จว.น่าน สภ.ปัว 
ด.ต. ผจญ กนัศร ภ.จว.น่าน สภ.ปัว 
ด.ต. พกร ตันกรุะ ภ.จว.น่าน สภ.ปัว 
ด.ต. มนตรี  รัตนวฑูิรย์ ภ.จว.น่าน สภ.ปัว 
ด.ต. รุ่งเรือง ค าชั่ง ภ.จว.น่าน สภ.ปัว 
ด.ต. วเิสก ค าบุญเรือง ภ.จว.น่าน สภ.ปัว 



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ศุภากร แกว้โก ภ.จว.น่าน สภ.ปัว 
ด.ต. สมเจตน์ อนิธรรม ภ.จว.น่าน สภ.ปัว 
ด.ต. สมชาติ เกี้ยวกลาง ภ.จว.น่าน สภ.ปัว 
ด.ต. สมนึก ล าน้อย ภ.จว.น่าน สภ.ปัว 
ด.ต. สมนึก ขาวสะอาด ภ.จว.น่าน สภ.ปัว 
ด.ต. สมศักด์ิ ทนุกจิ ภ.จว.น่าน สภ.ปัว 
ด.ต. สุพจน์ ศิริรัตน์ ภ.จว.น่าน สภ.ปัว 
ด.ต. สุพจน์ ฉตัรอนิตา ภ.จว.น่าน สภ.ปัว 
ด.ต. สุมิต ทะกา๋ ภ.จว.น่าน สภ.ปัว 
ด.ต. สุริยน มาลีศรี ภ.จว.น่าน สภ.ปัว 
ด.ต. หยาด จนัต๊ะวงค์ ภ.จว.น่าน สภ.ปัว 
ด.ต. อดิศักด์ิ หนูพฒิุ ภ.จว.น่าน สภ.ปัว 
ด.ต. อนันต์ สุฤทธิ์ ภ.จว.น่าน สภ.ปัว 
ด.ต. อนุชา โคกกระเทียม ภ.จว.น่าน สภ.ปัว 
ด.ต. อนุชา มะโนการ ภ.จว.น่าน สภ.ปัว 
ด.ต. อดุร หาญยทุธ ภ.จว.น่าน สภ.ปัว 
ด.ต. อทุัย กอ้นสมบัติ ภ.จว.น่าน สภ.ปัว 
ด.ต. แอด๊ แสนศิริ ภ.จว.น่าน สภ.ปัว 
จ.ส.ต. กติติธชั จนัต๊ะวงศ์ ภ.จว.น่าน สภ.ปัว 
จ.ส.ต. เกรียงไกร ต๊ะชา ภ.จว.น่าน สภ.ปัว 
จ.ส.ต. คธาวธุ มหายศนันท์ ภ.จว.น่าน สภ.ปัว 
จ.ส.ต. มานพ อทินนท์ ภ.จว.น่าน สภ.ปัว 
จ.ส.ต. วศิน รัตนแสงภกัดี ภ.จว.น่าน สภ.ปัว 
จ.ส.ต. สันต์ชัย ล าลึก ภ.จว.น่าน สภ.ปัว 
ส.ต.อ. พงษ์ศักด์ิ เมฆแสน ภ.จว.น่าน สภ.ปัว 
ส.ต.อ. ศรัณยู จติอารี ภ.จว.น่าน สภ.ปัว 
ส.ต.อ. ศราวธุ ไชยช่อฟา้ ภ.จว.น่าน สภ.ปัว 
พ.ต.ท. กติติคุณ   ขนุชุ่ม ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง
พ.ต.ท. ณฐภทัร์   คูหาทอง ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง
พ.ต.ท. ดวงยธุ  ศรีสองสม ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง
พ.ต.ท. นเรศ  เรือนมะกอก ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง
พ.ต.ท. ยงยทุธ    ทิพยห์รัิญ ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง
พ.ต.ท. สมชาย  มากเจริญ ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง
ร.ต.อ. เด่ียว   ศรีวชิัย ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง
ร.ต.อ. ธรีวฒัน์   วงัแสง ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง
ร.ต.อ. บุญมาก    กนับุญ ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง
ร.ต.อ. พฒันเลิศ   อนิแสง ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง
ร.ต.อ. พพิฒั     ทิฆมัพรธรีวงศ์ ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง
ร.ต.อ. วชิัย แสนค า ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง
ร.ต.อ. วชิัย . แสนค า ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. เกริกเกยีรติ  ค าลือ ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง
ร.ต.ท. โกมล จนัทน์เทศ ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง
ร.ต.ท. ชิดชัย  ปานต๊ะระษี ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง
ร.ต.ท. เชิดศักด์ิ   ภริาญค า ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง
ร.ต.ท. ณัฐพงษ์ ปาหนิ ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง
ร.ต.ท. ด ารงค์       ทองรอบพทิักษ์ ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง
ร.ต.ท. ถนอม   ปันติ ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง
ร.ต.ท. ธนดล  อนิทรประดิษฐ์ ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง
ร.ต.ท. ธติิพงศ์ ศรีใจวงศ์ ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง
ร.ต.ท. บุญธรรม   เมืองมูล ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง
ร.ต.ท. ปรีชา    สีดา ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง
ร.ต.ท. ปุณวชัร โดยดี ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง
ร.ต.ท. พลากร  หาญต๊ะ ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง
ร.ต.ท. ฟา้ลิขติ การินตา ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง
ร.ต.ท. ภวชิช์   มุขเพช็ร ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง
ร.ต.ท. สมชาย   ธนิันท์ ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง
ร.ต.ท. สมยศ    ยศสมบัติ ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง
ร.ต.ท. ส าราญ ปันแกว้ ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง
ร.ต.ท. สุข   แปงล้วน ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง
ร.ต.ต. ถนอม  ธมิา ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง
ร.ต.ต. มานพ  วรรณศรี ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง
ร.ต.ต. วนิัย  แกว้ปัน ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง
ร.ต.ต. สุข   วดัค า ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง
ด.ต.หญิง กฤษณา สีหราช ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง
จ.ส.ต. ณรงค์ศักด์ิ เกตุ้ย ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง
จ.ส.ต. ธนัฐกรณ์  ค ากอ้น ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง
จ.ส.ต. บูรพา      วงค์หลอม ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง
จ.ส.ต. วรีะพงษ์ ราดรัญญา ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง
ส.ต.อ. ศุภวฒัน์    สุขทรัพย์ ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง
ส.ต.อ.หญิง จนิตนา วกิาเสน ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง
ส.ต.อ.หญิง ภรณี    สุภามณี ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง
ส.ต.อ.หญิง ภญิญพร ทิพวงศ์ ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง
 ด.ต.  สมศักด์ิ เรือนโลวา ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง
 ด.ต. .มิง่ขวญั  ฝายนันทะ ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง
 ด.ต. กจิวตัร  กนัแกว้ ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง
 ด.ต. เกยีรติพงษ์  จติวงศนันท์ ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง
 ด.ต. จรัส    สิทธแิสน ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง
 ด.ต. จารึก ปินตาแจม่ ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง
 ด.ต. จมุพล    ใสสม ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง
 ด.ต. ฉตัรชัย  วฒิุ ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง  ด.ต. ชนาธปิ            พฒิุมา ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง
 ด.ต. ชูศักด์ิ    อตุพรหม ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง
 ด.ต. ไชยวฒัน์  กนัทะตา ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง
 ด.ต. ฐิติวชัร์  จนัทร์ธนโชติกลุ ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง
 ด.ต. ณัฐวฒิุ    กลุรินทร์ ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง
 ด.ต. ทักศิลป์    แสนแสน ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง
 ด.ต. นคร ฝากมิตร ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง
 ด.ต. นคร     ปัญญาเจริญ ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง
 ด.ต. นธพล  อทุธา ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง
 ด.ต. นภดล เชียงโส ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง
 ด.ต. นิกร ศรีริ ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง
 ด.ต. นิพนธ ์  ปัญญาวงค์ ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง
 ด.ต. นิวชั  ธอิปู ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง
 ด.ต. นิวฒัน์  หมายสม ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง
 ด.ต. บุญสม  มีวงษ์ ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง
 ด.ต. ประเชิญ  เชียงโค้ง ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง
 ด.ต. ประพนัธ ์   ยอดบัว ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง
 ด.ต. ปราโมทย์  ประค ามา ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง
 ด.ต. ปรีชา  ปิงยศ ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง
 ด.ต. พงศกร  บัญจรัตน์วรสกลุ ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง
 ด.ต. พงษ์ธวชั ทองค า ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง
 ด.ต. พงษ์พพิฒัน์  เพชรดิน ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง
 ด.ต. พงษ์ศักด์ิ  วฒิุ ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง
 ด.ต. พงษ์ศักด์ิ   แกว้ไหลมา ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง
 ด.ต. พนัส           ทองเขยีว ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง
 ด.ต. พยพั    ศรีรินยา ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง
 ด.ต. พยงุ   เนตรใส ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง
 ด.ต. พลตรี กนัธระ ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง
 ด.ต. พฒัน์    นาปัญญา ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง
 ด.ต. พฒันา  ดีปานา ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง
 ด.ต. พศิิทธิ์   เมธาฤทธิ์ ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง
 ด.ต. พรีพฒัน์  สนิทวรสกลุ ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง
 ด.ต. เพชรสุพร    สีทา ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง
 ด.ต. ภคัพงษ์  บัวผัน ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง
 ด.ต. ภพิบ     สมจติต์ ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง
 ด.ต. มานพ    มูลราช ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง
 ด.ต. รัตนพล  โลกค าลือ ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง
 ด.ต. รุจศัิกด์ิ  ธนรัฐไชยศรี ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง
 ด.ต. วเิชียร สิงโห ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง
 ด.ต. วทิูร  หงษ์หา้ ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง  ด.ต. วษิณุพงษ์  สารกมุาร ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง
 ด.ต. วรีะชาติ  ชูติพงศ์ ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง
 ด.ต. ศักดา   วงษ์แกว้ ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง
 ด.ต. ศิษฏิพ์งษ์  ค าเฟือ่งฟู ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง
 ด.ต. ศุภกฤต สุทธแิสน ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง
 ด.ต. ศุภวฒัน์  วงษ์ไชยา ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง
 ด.ต. เศกสรรค์   ยะราช ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง
 ด.ต. สมชาย  น้อยจนี ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง
 ด.ต. สมบัติ   จนิต๊ะนา ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง
 ด.ต. สมส่วน ส่ังสอน ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง
 ด.ต. สมัคร    ชมภู ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง
 ด.ต. สวาท  ไชยศิริ ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง
 ด.ต. สอ     พนิยา ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง
 ด.ต. สะอาด  เรือนสอน ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง
 ด.ต. สิทธพิงศ์  บุตรแกว้ ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง
 ด.ต. สุขมุ  โนแกว้ ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง
 ด.ต. สุทธชิัย   สัตยวงค์ ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง
 ด.ต. สุรพล  ญาติกา ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง
 ด.ต. สุรศักด์ิ     เกดิแยม้ ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง
 ด.ต. สุวทิย์  ตันโน ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง
 ด.ต. อดุม  บรรเทา ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง
 ร.ต.ท. ชัยวชั    ปรารมภ์ ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง
 ร.ต.ท. เถวตร์ ภยิะ ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง
 ร.ต.ท. สิริวตัร์  พทุธาน ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง
ร.ต.ท ทวศัีกด์ิ   สุนทรเมือง ภ.จว.น่าน สภ.ภเูพยีง
พ.ต.อ. ประยรู ช านาญคง ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
พ.ต.อ. อดุลย์ กปักลัป์ ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
พ.ต.ท. กติติกร แช่มช้อย ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
พ.ต.ท. พสิิษฐ์ ตลับเพชร์สกลุ ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
พ.ต.ท. ภทัราวธุ แจง้อ าพนัธ์ ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
พ.ต.ท. รังสรรค์ ทินบุตร ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
พ.ต.ท. วรัิตน์ เตชะแกว้ ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
พ.ต.ต. นฤดล ลือร าลึก ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
พ.ต.ต. มานพ ค้าขาย ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
พ.ต.ต. ส าราญ วงค์ไชยา ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
พ.ต.ต. สิรวชิญ์ ท้วมสุวรรณ ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ร.ต.อ. กฤษฏพิสิิษฐ์ ธรรมศิริ ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ร.ต.ท. คะนอง ยิ้มแยม้ ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ร.ต.ท. จรัิฎฐ์ จนัทร์สวา่ง ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ร.ต.ท. เจษฏาวฒัน์ จนัทร์ธนันท์ ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ชนมภมูิ มูลมณี ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ร.ต.ท. ชวลิต เทรักสี ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ร.ต.ท. ไชยเดช โรงค า ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ร.ต.ท. ด าริห์ เนตรทิพย์ ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ร.ต.ท. ถนอม จนัทร์ขึ้น ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ร.ต.ท. ทวปี จนัทร์เจริญ ภจว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ร.ต.ท. ทวปี จนัทร์เจริญ ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ร.ต.ท. แทน อนิต๊ะ ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ร.ต.ท. ธภีพ สิงหล์าว ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ร.ต.ท. ธรีพงษ์ สุวรรณตระการ ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ร.ต.ท. นฤมิต สุขแสง ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ร.ต.ท. นัติ มหายศนันท์ ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ร.ต.ท. นิกร ชัยเดช ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ร.ต.ท. เนติธร กติิยศ ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ร.ต.ท. บุญส่ง สุยาว ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ร.ต.ท. พรพชิิต ช่อมะลิ ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ร.ต.ท. พษิณุพงษ์ พลพรม ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ร.ต.ท. ยทุธ กกไม้ ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ร.ต.ท. วฒิุ ผ่านเมือง ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ร.ต.ท. สงวน ดุสิต ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ร.ต.ท. สมศักด์ิ รัมวฒิุ ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ร.ต.ท. สมาน ไขค่ า ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ร.ต.ท. สังคม สงวนศักด์ิสันติ ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ร.ต.ท. สุนทร ค าซาว ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ร.ต.ท. หญิงกติิยาภรณ์ พรหมชาติ ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ร.ต.ท. หญิงทิพปภา ธรรมอกัษร ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ร.ต.ท. อภวิชิญ์ ใจจนัทร์ ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ร.ต.ท. อภศิิษฎิ์ สุดใจ ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ร.ต.ท. อภสิิทธิ์ ศรีราษฎร์ ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ร.ต.ต. นคร ประเดิม ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ร.ต.ต. นพเดช แสนอนิทร์ ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ร.ต.ต. พงศพล แพร่พทุธพินัธุ์ ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ร.ต.ต. พนู สกลุโชติ ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ร.ต.ต. วนิัย ขดัเงางาม ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ร.ต.ต. สิงขร ออ่นช านะ ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ร.ต.ต. หญิงวไิล เลาหะรัตนวบิูลย์ ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ร.ต.ต. อนุพนัธ ์ หวั่นท๊อก ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ร.ต.ต. เอกราช ปันวงั ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ด.ต. กติติกรณ์ พลหลัก ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ด.ต. กติติชัย ขม่อาวธุ ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. เกรียงไกร อตุเสน ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ด.ต. โกเมน วกิรมชาตรี ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ด.ต. จงรัก ศรีปัญญา ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ด.ต. จรีพนัธ์ ส่างกอน ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ด.ต. ชาญชัย บรรจง ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ด.ต. ไชยา ฝายนันชัย ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ด.ต. ต่วน หมืน่โฮ้ง ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ด.ต. ทวศัีกด์ิ เงินนวน ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ด.ต. ทศธวชั ค านวล ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ด.ต. ทินกร ลัมยศ ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ด.ต. แทน ลืฮโฮ้ง ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ด.ต. ธงชัย ปันสอน ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ด.ต. ธนวรรธน์ สารค าแปง ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ด.ต. ธนวฒัน์ บัญจรัตน์วรกลุ ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ด.ต. ธนู วานิยพงศ์ ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ด.ต. ธวชั ปิงนา ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ด.ต. ธรีวฒัน์ พรมนิมิตร ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ด.ต. ธรีะชัย อนิถา ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ด.ต. ธรีะยทุธ กองยกัษี ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ด.ต. นันท์ธเศ ทนันติ ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ด.ต. นิคม ระลึก ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ด.ต. บรรเจดิ กนัทะตา ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ด.ต. บุญทวี เงินทอง ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ด.ต. ประถม โปธาค า ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ด.ต. ประสิทธิ์ จติรประสาน ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ด.ต. ประสิทธิ์ วชัรการุณย์ ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ด.ต. พงศ์ธร มณีวรรณ ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ด.ต. พงษ์ศิริ สุริยว์งค์ ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ด.ต. พศิน เตชะนันท์ ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ด.ต. พศิน เตชะนันท์ ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ด.ต. พฒันา ศิลป์สุข ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ด.ต. พเิชษฐ์ กาซาว ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ด.ต. ภาณุวฒัน์ ค าเบ้า ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ด.ต. มานพ ประเทือง ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ด.ต. มานพ ภยัราช ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ด.ต. มานิตย์ เขื่อนค า ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ด.ต. ไมตรี สมแสง ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ด.ต. รชตะ ศรีวริาช ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ด.ต. วชิรากรณ์ วฒิุสวสัด์ิ ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ด.ต. วรพจน์ ไชยสลี ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. วชัรพล  เกยีรติยศ ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ด.ต. วชัระ เดือนเพญ็ ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ด.ต. วเิชษฐ์ อาคะนัย ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ด.ต. วทิย์ กติิยศ ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ด.ต. วรีชน ปัญญาแกว้ ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ด.ต. เวท สุขหมืน่ ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ด.ต. ศุภชัย ใจบุญ ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ด.ต. สกล เทพเสน ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ด.ต. สกลุศักด์ิ อนิต๊ะสุข ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ด.ต. สงกรานต์ ผัดขนั ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ด.ต. สถติย ์ มัคคพนัธ์ ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ด.ต. สมเกยีรติ อนิตัน ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ด.ต. สมคิด มาละ ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ด.ต. สมชาย ใจกมุ ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ด.ต. สมบูรณ์ ใหม่ตา ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ด.ต. สมฤทธิ์ สุมทุม ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ด.ต. สมศักด์ิ ศิลารินทร์ ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ด.ต. สากล ทองค า ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ด.ต. สายชล เรืองน้อย ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ด.ต. สิทธภิู ยะอดุเต็น ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ด.ต. สุชาติ วศิิษฎช์ัยยศ ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ด.ต. สุทธิ์เขต กติยา ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ด.ต. สุเทพ ซุยหาญ ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ด.ต. สุนัย นุเทพสุ ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ด.ต. สุพจน์ สุวรรณอนิสาร ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ด.ต. เสน่ห์ ปัญญา ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ด.ต. เสน่ห์ วฒิุภาธรณ์ ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ด.ต. เสรี จนัต๊ะ ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ด.ต. หญิงจรีุรัตน์ ศรีมุข ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ด.ต. หญิงสุดา เชื้อเจด็ตน ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ด.ต. หรัิญศักด์ิ จติอารีย์ ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ด.ต. อดิศักด์ิ ถงุเงิน ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ด.ต. อ านวย สุดสม ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ด.ต. อษิฐรัฐ ทะจกัร ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
จ.ส.ต. เชิดศักด์ิ ศิวะนารายณ์รักษ์ ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
จ.ส.ต. นิคม ไชยยา ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
จ.ส.ต. นุวฒัน์ สอนยานะ ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
จ.ส.ต. ประทีป ชัยวฒิุ ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
จ.ส.ต. ภาณุพงษ์ ขอดเตชะ ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
จ.ส.ต. สง่า หายทุกข์ ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง จ.ส.ต. สรพงศ์ พรหมมา ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ส.ต.อ. ชูเกยีรติ แกว้สุริยะ ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ส.ต.อ. ณชพล พรานกวาง ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ส.ต.อ. เทวญั แกว้มา ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ส.ต.อ. พทิักษ์เขต เดชรักษ์ ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ส.ต.อ. พษิณุ ลักษณะวรางค์ ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ส.ต.อ. รณชัย ต้าวพรม ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ส.ต.อ. หญิงกลัยา ศิลารินทร์ ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ส.ต.ต. ชัยธวชั ผัดสา ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ส.ต.ต. นฤพล เขื่อนค า ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ด.ต. ชิดชัย ไชยวงค์ ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ร.ต.ต. กติติชัย ปันใจ ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
ส.ต.อ. ศุภชัย มานะ ภ.จว.น่าน สภ.เมืองน่าน
พ.ต.อ. ธนกฤต ภมูมินทร์ ภ.จว.น่าน สภ.แม่จริม
พ.ต.ท. คมทวน แสนสุข ภ.จว.น่าน สภ.แม่จริม
พ.ต.ท. นิติกร นันตา ภ.จว.น่าน สภ.แม่จริม
พ.ต.ท. ประภาส ฝ้ันอนิแกว้ ภ.จว.น่าน สภ.แม่จริม
พ.ต.ท. มารุต สุภสิริ ภ.จว.น่าน สภ.แม่จริม
พ.ต.ท. สุพจน์ มัจฉา ภ.จว.น่าน สภ.แม่จริม
พ.ต.ต. จตุภาค  หลวงต่างใจ ภ.จว.น่าน สภ.แม่จริม
พ.ต.ต. เด่น ขนัหลวง ภ.จว.น่าน สภ.แม่จริม
พ.ต.ต. รุ่งโรจน์ มีชัย ภ.จว.น่าน สภ.แม่จริม
ร.ต.อ. สุพรรณ์ วญิญพรหม ภจว.น่าน สภ.แม่จริม
ร.ต.อ. อดุลยศั์กด์ิ ทานะ ภจว.น่าน สภ.แม่จริม
ร.ต.ท. กฤษณัฏฐ์ ค าแปงตัน ภ.จว.น่าน สภ.แม่จริม
ร.ต.ท. กฤษดิกร  กนับุญ ภ.จว.น่าน สภ.แม่จริม
ร.ต.ท. โกศล ปวงจนัต๊ะ ภ.จว.น่าน สภ.แม่จริม
ร.ต.ท. จริภทัร  ยอดปา ภ.จว.น่าน สภ.แม่จริม
ร.ต.ท. จโิรจ  คูจะนา ภ.จว.น่าน สภ.แม่จริม
ร.ต.ท. เดชาวตั ธนะขวา้ง ภ.จว.น่าน สภ.แม่จริม
ร.ต.ท. นิพนธ ์ ศานติยศ ภ.จว.น่าน สภ.แม่จริม
ร.ต.ท. ประสงค์ เขื่อนค า ภจว.น่าน สภ.แม่จริม
ร.ต.ท. พชัชระ  เสนนันตา ภ.จว.น่าน สภ.แม่จริม
ร.ต.ท. พชิัย นวลอนงค์ ภ.จว.น่าน สภ.แม่จริม
ร.ต.ท. โยธนิ วงศรีรักษ์ ภ.จว.น่าน สภ.แม่จริม
ร.ต.ท. เรวตัร  ปาคุต ภ.จว.น่าน สภ.แม่จริม
ร.ต.ท. วชิาญ  ชินายศ ภ.จว.น่าน สภ.แม่จริม
ร.ต.ท. วรีะศักด์ิ    อนิตานอน ภ.จว.น่าน สภ.แม่จริม
ร.ต.ท. สัมฤทธิ์ พลูจ าปา ภ.จว.น่าน สภ.แม่จริม
ร.ต.ท. สุกจิ    วงัค าหมืน่ ภ.จว.น่าน สภ.แม่จริม



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. สุทัศน์ แสงแกว้ ภ.จว.น่าน สภ.แม่จริม
ร.ต.ต. ราเชนทร์ ค าแปงตัน ภ.จว.น่าน สภ.แม่จริม
ด.ต. กติิพชิญ์ ระจนั ภ.จว.น่าน สภ.แม่จริม
ด.ต. จรัส สุทธแิสน ภจว.น่าน สภ.แม่จริม
ด.ต. จกัรพนัธ ์  พรมทะนา ภ.จว.น่าน สภ.แม่จริม
ด.ต. ฉลอง จติชุ่ม ภ.จว.น่าน สภ.แม่จริม
ด.ต. ตรง นันภวิงค์ ภ.จว.น่าน สภ.แม่จริม
ด.ต. ธนนรินทร์ กนัทะนะ ภจว.น่าน สภ.แม่จริม
ด.ต. ธญัพสิิทฐ์  พรมจนัใจ ภ.จว.น่าน สภ.แม่จริม
ด.ต. ประเสริฐ พมิพศ์รี ภจว.น่าน สภ.แม่จริม
ด.ต. ประเสริฐ พมิพศ์รี ภ.จว.น่าน สภ.แม่จริม
ด.ต. พเิชฐ ภนูิคม ภ.จว.น่าน สภ.แม่จริม
ด.ต. ภมูิวกิรณ์  สอนนนท์ฐีกลู ภ.จว.น่าน สภ.แม่จริม
ด.ต. เยจกิน ฝีปากเพราะ ภจว.น่าน สภ.แม่จริม
ด.ต. ลิขติ นกยงูทอง ภ.จว.น่าน สภ.แม่จริม
ด.ต. วชัระ มัยยะราช ภ.จว.น่าน สภ.แม่จริม
ด.ต. วจิกัร์ ไชยภสิาร ภจว.น่าน สภ.แม่จริม
ด.ต. วรีะวฒัน์   กะแกว้ ภ.จว.น่าน สภ.แม่จริม
ด.ต. สมควร ยศศรี ภ.จว.น่าน สภ.แม่จริม
ด.ต. สุชาติ    อุ่นบุญ ภ.จว.น่าน สภ.แม่จริม
ด.ต. อนุวฒัน์ เจดียแ์ปง ภ.จว.น่าน สภ.แม่จริม
ด.ต. อคัรพงษ์   ตาแวน่ ภ.จว.น่าน สภ.แม่จริม
ส.ต.อ. ชาตรี สุทธไิส ภ.จว.น่าน สภ.แม่จริม
ส.ต.อ. ไตรรงค์ นันปลิว ภ.จว.น่าน สภ.แม่จริม
ส.ต.อ. ปฏกิร แกว้ชมภู ภ.จว.น่าน สภ.แม่จริม
ส.ต.อ. ภานุวฒัน์ มูลฐี ภ.จว.น่าน สภ.แม่จริม
ส.ต.อ. ศิลปชัย  ใจเขา้ชุม ภ.จว.น่าน สภ.แม่จริม
ส.ต.อ. ศิวชั  หมืน่โฮ้ง ภ.จว.น่าน สภ.แม่จริม
ส.ต.อ. สิทธพิงษ์  มาลิต ภ.จว.น่าน สภ.แม่จริม
ส.ต.ต. เกยีรติยศ นวนหล้า ภ.จว.น่าน สภ.แม่จริม
ส.ต.ต. ภานุวฒัน์  จนัปันเมือง ภ.จว.น่าน สภ.แม่จริม
ส.ต.ต. รัชกร  อุ้มเมือง ภ.จว.น่าน สภ.แม่จริม
พ.ต.ท. ประจกัษ์ พฒุนา ภ.จว.น่าน สภ.เรือง
พ.ต.ท. พงษ์ศักด์ิ ธรรมเขตต์ ภ.จว.น่าน สภ.เรือง
พ.ต.ท. เรวตัร ทากนั ภ.จว.น่าน สภ.เรือง
ร.ต.อ. ชัยณวฒัน์ กอ้นแกว้ ภ.จว.น่าน สภ.เรือง
ร.ต.ท. กาณต์ณัฐกรณ์ กณุา ภ.จว.น่าน สภ.เรือง
ร.ต.ท. เกรียงศักด์ิ วงค์ปัญญา ภ.จว.น่าน สภ.เรือง
ร.ต.ท. ไกรวฒิุ วสิมกา ภ.จว.น่าน สภ.เรือง
ร.ต.ท. จารุกติต์ิ ทนันชัย ภ.จว.น่าน สภ.เรือง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ดิเรก เขื่อนเพชร ภ.จว.น่าน สภ.เรือง
ร.ต.ท. นภดล รูปสม ภ.จว.น่าน สภ.เรือง
ร.ต.ท. นิตินัย ชินายศ ภ.จว.น่าน สภ.เรือง
ร.ต.ท. ประหยดั ค าสม ภ.จว.น่าน สภ.เรือง
ร.ต.ท. พลัลพ ไชยเรือน ภ.จว.น่าน สภ.เรือง
ร.ต.ท. วลัลภ เขื่อนจนัทร์ ภ.จว.น่าน สภ.เรือง
ร.ต.ท. สมบูรณ์ ตันมาดี ภ.จว.น่าน สภ.เรือง
ร.ต.ท. สินสมุทร์ พรมรังฤทธ์ ภ.จว.น่าน สภ.เรือง
ร.ต.ท. อทิธพิทัธ์ เตชนันท์ ภ.จว.น่าน สภ.เรือง
ร.ต.ต. ประยรู งามสมฤทธิ์ ภ.จว.น่าน สภ.เรือง
ร.ต.ต. ผดุงศักด์ิ คนการณ์ ภ.จว.น่าน สภ.เรือง
ร.ต.ต. เสรี กณุะสม ภ.จว.น่าน สภ.เรือง
ด.ต. จรัญ ทะขติั ภ.จว.น่าน สภ.เรือง
ด.ต. จรัส อานา ภ.จว.น่าน สภ.เรือง
ด.ต. ชิตชัย อนิทรีย์ ภ.จว.น่าน สภ.เรือง
ด.ต. ชูชาติ สมอกัษร ภ.จว.น่าน สภ.เรือง
ด.ต. ณคพล บุญทะวงค์ ภ.จว.น่าน สภ.เรือง
ด.ต. ณรงค์ วงค์กนัตา ภ.จว.น่าน สภ.เรือง
ด.ต. ณัฐเดช หงษ์เงิน ภ.จว.น่าน สภ.เรือง
ด.ต. ทวศัีกด์ิ ช่างจดั ภ.จว.น่าน สภ.เรือง
ด.ต. ทศพร ขติัยศ ภ.จว.น่าน สภ.เรือง
ด.ต. ธนาธปิ ชินายศ ภ.จว.น่าน สภ.เรือง
ด.ต. ธนาวฒิุ เชียงหนุน้ ภ.จว.น่าน สภ.เรือง
ด.ต. ประมิน พฒุทา ภ.จว.น่าน สภ.เรือง
ด.ต. ประสงค์ สายสุวรรณ ภ.จว.น่าน สภ.เรือง
ด.ต. ปรีชา อนิทะรังษี ภ.จว.น่าน สภ.เรือง
ด.ต. ผนินทร ตาค า ภ.จว.น่าน สภ.เรือง
ด.ต. ภาณุพงศ์ วงค์ทาฝ้ัน ภ.จว.น่าน สภ.เรือง
ด.ต. มัน่คง ยศสอน ภ.จว.น่าน สภ.เรือง
ด.ต. วฑูิล ศรีโพธา ภ.จว.น่าน สภ.เรือง
ด.ต. วรีะวฒัน์ โพธิ์พวง ภ.จว.น่าน สภ.เรือง
ด.ต. สงคราม ยศอาจ ภ.จว.น่าน สภ.เรือง
ด.ต. สงคราม ตาค า ภ.จว.น่าน สภ.เรือง
ด.ต. สง่า พฒุนา ภ.จว.น่าน สภ.เรือง
จ.ส.ต. สุจนิต์ วงศ์ใหญ่ ภ.จว.น่าน สภ.เรือง
ส.ต.อ. ปฐมพงศ์ ค าสม ภ.จว.น่าน สภ.เรือง
ร.ต.ต สถติ เสาร์แดน ภ.จว.น่าน สภ.เรือง
พ.ต.อ. บุญสูง สอาด ภ.จว.น่าน สภ.เวยีงสา
พ.ต.ท. ชุมพล พงค์คีรีแสน ภ.จว.น่าน สภ.เวยีงสา
พ.ต.ท. ทศพล สืบกาสี ภ.จว.น่าน สภ.เวยีงสา



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. ประจบ ฝ้ันกา ภ.จว.น่าน สภ.เวยีงสา
พ.ต.ท. สมาน บุตรราช ภ.จว.น่าน สภ.เวยีงสา
พ.ต.ท. อาทิตย์ ใจมา ภ.จว.น่าน สภ.เวยีงสา
พ.ต.ต. พชิิตชัย พทุธวงศ์ ภ.จว.น่าน สภ.เวยีงสา
ร.ต.อ. ประหยดั ป้องมาลี ภ.จว.น่าน สภ.เวยีงสา
ร.ต.ท. กฤษฎา ไชยธรรม ภ.จว.น่าน สภ.เวยีงสา
ร.ต.ท. กนัตพงศ์  มหายศนันท์ ภ.จว.น่าน สภ.เวยีงสา
ร.ต.ท. ชัยยทุธ สายแกว้ ภ.จว.น่าน สภ.เวยีงสา
ร.ต.ท. ชัยโรจน์ เกษม ภ.จว.น่าน สภ.เวยีงสา
ร.ต.ท. ชุติพนัธุ์ ศรีปัญญา ภ.จว.น่าน สภ.เวยีงสา
ร.ต.ท. ชูเกยีรติ   ไชยธรรม ภ.จว.น่าน สภ.เวยีงสา
ร.ต.ท. ชูชาติ           ล าขาว ภ.จว.น่าน สภ.เวยีงสา
ร.ต.ท. ณรงค์กร  กอ้นสมบัติ ภ.จว.น่าน สภ.เวยีงสา
ร.ต.ท. ณัฐวทิย์ วดัค า ภ.จว.น่าน สภ.เวยีงสา
ร.ต.ท. เทียน ศรีปัญญา ภ.จว.น่าน สภ.เวยีงสา
ร.ต.ท. ธชัชัย ศรีวชิัยอนิทร์ ภ.จว.น่าน สภ.เวยีงสา
ร.ต.ท. ธชัชัย ศรีวชิัยอนิทร์ ภ.จว.น่าน สภ.เวยีงสา
ร.ต.ท. นัธทวฒัน์ สมแสง ภ.จว.น่าน สภ.เวยีงสา
ร.ต.ท. ปณชัย มณีรัตน์ ภ.จว.น่าน สภ.เวยีงสา
ร.ต.ท. ประยรู           ปิจดี ภ.จว.น่าน สภ.เวยีงสา
ร.ต.ท. ปิติวตัต์ิ อนุรสเรืองฤทธิ์ ภ.จว.น่าน สภ.เวยีงสา
ร.ต.ท. ปิยพงษ์  กญัชนะ ภ.จว.น่าน สภ.เวยีงสา
ร.ต.ท. ภริูภทัร อนิตะสิน ภ.จว.น่าน สภ.เวยีงสา
ร.ต.ท. ยศดนัย ชัยวงศ์ ภ.จว.น่าน สภ.เวยีงสา
ร.ต.ท. ศรศักด์ิ     สุวรรณ์ ภ.จว.น่าน สภ.เวยีงสา
ร.ต.ท. ศุทธสิทธิ์ ศรีจนัทร์ ภ.จว.น่าน สภ.เวยีงสา
ร.ต.ท. สวรรค์    สุทธพิรมณีวฒัน์ ภ.จว.น่าน สภ.เวยีงสา
ร.ต.ท. สันติ เสนา ภ.จว.น่าน สภ.เวยีงสา
ร.ต.ท. สิงหโ์ต ศรีอนิทร์ ภ.จว.น่าน สภ.เวยีงสา
ร.ต.ท. สุวฒัน์ ศรีบุญเรือง ภ.จว.น่าน สภ.เวยีงสา
ร.ต.ท. อดุล สารถอ้ย ภ.จว.น่าน สภ.เวยีงสา
ร.ต.ท. อนันต์     จโิน ภ.จว.น่าน สภ.เวยีงสา
ร.ต.ต. ชัชวาล ค าจนัทรา ภ.จว.น่าน สภ.เวยีงสา
ร.ต.ต. นนท์นริฐ ยศเตชะสิทธิ์กลุ ภ.จว.น่าน สภ.เวยีงสา
ร.ต.ต. นิกร เทพสิทธิ์ ภ.จว.น่าน สภ.เวยีงสา
ร.ต.ต. นิคม อนิทะฉมิ ภ.จว.น่าน สภ.เวยีงสา
ร.ต.ต. พสิิษฐ์ สร้อยค าศิริกลุ ภ.จว.น่าน สภ.เวยีงสา
ร.ต.ต. รุ่งศักด์ิ   ทองอนิทร์ ภ.จว.น่าน สภ.เวยีงสา
ร.ต.ต. ศรศิลป์        อนิกอง ภ.จว.น่าน สภ.เวยีงสา
ร.ต.ต. ศรีลัย วะนารักษ์ ภ.จว.น่าน สภ.เวยีงสา



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. ศักดินัยน์ นะภใิจ ภ.จว.น่าน สภ.เวยีงสา
ร.ต.ต. สมโพธิ์       กองแกว้ ภ.จว.น่าน สภ.เวยีงสา
ร.ต.ต. สมหมาย  อตุสาห์ ภ.จว.น่าน สภ.เวยีงสา
ร.ต.ต. เสง่ียม ทับทิมทอง ภ.จว.น่าน สภ.เวยีงสา
ร.ต.ต. อภเิดช     ใหม่นิถะ ภ.จว.น่าน สภ.เวยีงสา
ร.ต.ต.หญิง พชัรา ไชยวฒิุ ภ.จว.น่าน สภ.เวยีงสา
ด.ต. กนัตวฒัน์     สักลอ ภ.จว.น่าน สภ.เวยีงสา
ด.ต. เกรียงไกร  ยศประสงค์ ภ.จว.น่าน สภ.เวยีงสา
ด.ต. คมสันต์    สารถอ้ย ภ.จว.น่าน สภ.เวยีงสา
ด.ต. ชวนเชิง มหามิตร ภ.จว.น่าน สภ.เวยีงสา
ด.ต. เชิดศักด์ิ อนิวาทย์ ภ.จว.น่าน สภ.เวยีงสา
ด.ต. ณธพีฒัน์ โชคธนะประเสริฐ ภ.จว.น่าน สภ.เวยีงสา
ด.ต. ณัฐชาติ ธรรมศิลป์ ภ.จว.น่าน สภ.เวยีงสา
ด.ต. ทักษ์ดนัย ไชยเลิศ ภ.จว.น่าน สภ.เวยีงสา
ด.ต. ธนนนท์      แกว้โมลา ภ.จว.น่าน สภ.เวยีงสา
ด.ต. ธนาวฒิุ อนิใจ ภ.จว.น่าน สภ.เวยีงสา
ด.ต. ธวชั       ขนัทะสอน ภ.จว.น่าน สภ.เวยีงสา
ด.ต. ธรีวฒิุ อภชิัย ภ.จว.น่าน สภ.เวยีงสา
ด.ต. นพดล ปริกเพชร ภ.จว.น่าน สภ.เวยีงสา
ด.ต. นพรัต ฉววีงค์ ภ.จว.น่าน สภ.เวยีงสา
ด.ต. นัทธวฒัน์ ค าลือ ภ.จว.น่าน สภ.เวยีงสา
ด.ต. นิคม กาศเกษม ภ.จว.น่าน สภ.เวยีงสา
ด.ต. นิพนธ ์     พเิคราะห์ ภ.จว.น่าน สภ.เวยีงสา
ด.ต. นิวติั  กนัทะโฮ้ง ภ.จว.น่าน สภ.เวยีงสา
ด.ต. บรรจง มีสุข ภ.จว.น่าน สภ.เวยีงสา
ด.ต. ไผท ลาดทะนุ ภ.จว.น่าน สภ.เวยีงสา
ด.ต. พงศ์ศิริ     สมจติต์ ภ.จว.น่าน สภ.เวยีงสา
ด.ต. พนัธมิตร ตาค า ภ.จว.น่าน สภ.เวยีงสา
ด.ต. พกิลุ ถอืนิล ภ.จว.น่าน สภ.เวยีงสา
ด.ต. พนิิตย์ มาอุ่น ภ.จว.น่าน สภ.เวยีงสา
ด.ต. มงคล           วมิาละ ภ.จว.น่าน สภ.เวยีงสา
ด.ต. มนฑล คงทน ภ.จว.น่าน สภ.เวยีงสา
ด.ต. มนัส ไชยวฒิุ ภ.จว.น่าน สภ.เวยีงสา
ด.ต. มาโนช   ปินตามูล ภ.จว.น่าน สภ.เวยีงสา
ด.ต. รณชัย ศรีปัญญา ภ.จว.น่าน สภ.เวยีงสา
ด.ต. วรพงศ์ ปัญญาวงค์ ภ.จว.น่าน สภ.เวยีงสา
ด.ต. วชัรพงษ์ ทองเกยีรติ ภ.จว.น่าน สภ.เวยีงสา
ด.ต. วชิัย วเิศษกนัทรากร ภ.จว.น่าน สภ.เวยีงสา
ด.ต. วชิาญ พลังฤทธิ์ ภ.จว.น่าน สภ.เวยีงสา
ด.ต. วรียทุธ         สิทธิ ภ.จว.น่าน สภ.เวยีงสา



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. วรีะ            พฒิุมา ภ.จว.น่าน สภ.เวยีงสา
ด.ต. ศล ทะนันไชย ภ.จว.น่าน สภ.เวยีงสา
ด.ต. ศักด์ิสิทธิ์  กนัไชย ภ.จว.น่าน สภ.เวยีงสา
ด.ต. เศรษฐพงศ์ ทะนันไชย ภ.จว.น่าน สภ.เวยีงสา
ด.ต. สงวนศักด์ิ  กองทอง ภ.จว.น่าน สภ.เวยีงสา
ด.ต. สราวฒิุ  อดุค าเทีย่ง ภ.จว.น่าน สภ.เวยีงสา
ด.ต. สังวรณ์         สีโน ภ.จว.น่าน สภ.เวยีงสา
ด.ต. สายชล คราพนัธ์ ภ.จว.น่าน สภ.เวยีงสา
ด.ต. สายณัห ์ วงศ์ขติัย์ ภ.จว.น่าน สภ.เวยีงสา
ด.ต. สิทธโิชค สุภาพ ภ.จว.น่าน สภ.เวยีงสา
ด.ต. สิทธพิงษ์  ธนธรีะบรรจง ภ.จว.น่าน สภ.เวยีงสา
ด.ต. สุชาติ      แปงล้วน ภ.จว.น่าน สภ.เวยีงสา
ด.ต. สุนันท์ ใจสุภาพ ภ.จว.น่าน สภ.เวยีงสา
ด.ต. เสฏฐวฒิุ ลือโฮ้ง ภ.จว.น่าน สภ.เวยีงสา
ด.ต. เสฐียรพงษ์  ล่ าฉกรรจ์ ภ.จว.น่าน สภ.เวยีงสา
ด.ต. เสน่หจ์ร       สมจติต์ ภ.จว.น่าน สภ.เวยีงสา
ด.ต. อดิศร จนิดาค า ภ.จว.น่าน สภ.เวยีงสา
ด.ต. อากาศ ทองแสน ภ.จว.น่าน สภ.เวยีงสา
ด.ต.หญิง จฑุามาศ วธุนู ภ.จว.น่าน สภ.เวยีงสา
ด.ต.หญิง ศุภมิตร แกว้โมลา ภ.จว.น่าน สภ.เวยีงสา
ส.ต.อ. ชยพทัธ์ ส่างกอน ภ.จว.น่าน สภ.เวยีงสา
ส.ต.อ. รังสรรค์   มานาแวน ภ.จว.น่าน สภ.เวยีงสา
ส.ต.อ.หญิง ศิริพรรณ ทิพยป์ัญญา ภ.จว.น่าน สภ.เวยีงสา
พ.ต.ท. กานต์  ดีมงคล ภ.จว.น่าน สภ.สองแคว
พ.ต.ท. เกรียงไกร  สุภา ภ.จว.น่าน สภ.สองแคว
พ.ต.ท. คมสัน  มีภกัดี ภ.จว.น่าน สภ.สองแคว
พ.ต.ท. ประเทียบ จอมนงค์ ภ.จว.น่าน สภ.สองแคว
ร.ต.อ. นพพร  มูลตรี ภ.จว.น่าน สภ.สองแคว
ร.ต.ท. กติติพงศ์  บรรจง ภ.จว.น่าน สภ.สองแคว
ร.ต.ท. บุญเร่ิม  กล่ินหอม ภ.จว.น่าน สภ.สองแคว
ร.ต.ท. ประพนัธ ์ ใบอบุล ภ.จว.น่าน สภ.สองแคว
ร.ต.ท. ประสงค์สม  รินสาย ภ.จว.น่าน สภ.สองแคว
ร.ต.ท. ปารินทร์  อยู่เยน็ ภ.จว.น่าน สภ.สองแคว
ร.ต.ท. วรเวศน์ อดุมทรัพยป์ัญญา ภ.จว.น่าน สภ.สองแคว
ร.ต.ท. สมเพยีร  กล่ินมาลา ภ.จว.น่าน สภ.สองแคว
ร.ต.ท. สมัย  ไทยทาน ภ.จว.น่าน สภ.สองแคว
ร.ต.ท. แสวง ค าลือมี ภ.จว.น่าน สภ.สองแคว
ร.ต.ท. องอาจ  หาที ภ.จว.น่าน สภ.สองแคว
ร.ต.ท. อเุทน  กติิสาย ภ.จว.น่าน สภ.สองแคว
ร.ต.ต. จรัญ  รัตนประภา ภ.จว.น่าน สภ.สองแคว



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. บุญค้ า ค ามา ภ.จว.น่าน สภ.สองแคว
ร.ต.ต. เพชรนครชัย  อะทะวงศ์ ภ.จว.น่าน สภ.สองแคว
ร.ต.ต. อ านาจ  ท้าวค าพุ ภ.จว.น่าน สภ.สองแคว
ด.ต. ชนะ  เสนา ภ.จว.น่าน สภ.สองแคว
ด.ต. ชัยยทุธ ์  น าแปง ภ.จว.น่าน สภ.สองแคว
ด.ต. ชาญชัย อนิต๊ะวชิัย ภ.จว.น่าน สภ.สองแคว
ด.ต. ชูชีพ  ศิริมงคล ภ.จว.น่าน สภ.สองแคว
ด.ต. ณัฐชภทัรศักญ์  เทพกอม ภ.จว.น่าน สภ.สองแคว
ด.ต. ณัฐภทัร ปาค า ภ.จว.น่าน สภ.สองแคว
ด.ต. ไพรวลัย ์ กวกิลุ ภ.จว.น่าน สภ.สองแคว
ด.ต. เมฆนิทร์  ศรีเทพ ภ.จว.น่าน สภ.สองแคว
ด.ต. สมบูรณ์ ทองเอก ภ.จว.น่าน สภ.สองแคว
ด.ต. สวสัด์ิ  กองอนิทร์ ภ.จว.น่าน สภ.สองแคว
ด.ต. สอง เชื้อสะอาด ภ.จว.น่าน สภ.สองแคว
ด.ต. สุเทพ  สวนจกัร์ ภ.จว.น่าน สภ.สองแคว
ด.ต. สุริยนัต์  ปัญญา ภ.จว.น่าน สภ.สองแคว
ด.ต. เสน่ห ์ สุวรรณ ภ.จว.น่าน สภ.สองแคว
ด.ต. อนุพงศ์  แสนนิทรา ภ.จว.น่าน สภ.สองแคว
ส.ต.ต. เจษฎา อนิต๊ะวนิ ภ.จว.น่าน สภ.สองแคว
ส.ต.ต. ณฐพล  นนท์เต็ม ภ.จว.น่าน สภ.สองแคว
ส.ต.ต. ทนงศักด์ิ  ธรรมไชย ภ.จว.น่าน สภ.สองแคว
ส.ต.อ ภชูิต   จอนรอด ภ.จว.น่าน สภ.สองแคว
ส.ต.อ นพดล  คุณหงษ์ ภ.จว.น่าน สภ.สองแคว
ส.ต.อ วรวทิย ์ ชวนคิด ภ.จว.น่าน สภ.สองแคว
พ.ต.ท. ชลิตพงศ์ เสมอถงุ ภ.จว.น่าน สภ.สันติสุข
พ.ต.ท. พรเทพ บัวบึง ภ.จว.น่าน สภ.สันติสุข
พ.ต.ท. สิทธวิชัร์ จนัต๊ะสา ภ.จว.น่าน สภ.สันติสุข
พ.ต.ท. สุวทิย์ มีมาเมิน ภ.จว.น่าน สภ.สันติสุข
พ.ต.ต. สิริเดช กนัทะมี ภ.จว.น่าน สภ.สันติสุข
ร.ต.อ. สิริพงษ์ ไชยปัญญา ภ.จว.น่าน สภ.สันติสุข
ร.ต.อ. อดุร อตุรชน ภ.จว.น่าน สภ.สันติสุข
ร.ต.ท. เกรียงจกัร จนันันทะ ภ.จว.น่าน สภ.สันติสุข
ร.ต.ท. โชติ บัวขาว ภ.จว.น่าน สภ.สันติสุข
ร.ต.ท. ณรงค์ ตาค า ภ.จว.น่าน สภ.สันติสุข
ร.ต.ท. ทินกร ไชยเรียน ภ.จว.น่าน สภ.สันติสุข
ร.ต.ท. ปรีดา ชุมพไูชย ภ.จว.น่าน สภ.สันติสุข
ร.ต.ท. พรีเดช ปันวงค์ ภ.จว.น่าน สภ.สันติสุข
ร.ต.ท. วโิรจน์ โครงกาพย์ ภ.จว.น่าน สภ.สันติสุข
ร.ต.ท. สงัด ลัมวฒิุ ภ.จว.น่าน สภ.สันติสุข
ร.ต.ท. สนัน่ ดุมเพชร ภ.จว.น่าน สภ.สันติสุข



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. สมควร นาคสีดี ภ.จว.น่าน สภ.สันติสุข
ร.ต.ท. สมพงษ์ ยั่งยนื ภ.จว.น่าน สภ.สันติสุข
ร.ต.ท. อดุลย์ พรหมสกลุปัญญา ภ.จว.น่าน สภ.สันติสุข
ร.ต.ท. อดุม สมบัติใหม่ ภ.จว.น่าน สภ.สันติสุข
ร.ต.ท. อทุัย รินอนิทร์ ภ.จว.น่าน สภ.สันติสุข
ร.ต.ต. ธนากฤต สารทอง ภ.จว.น่าน สภ.สันติสุข
ร.ต.ต. สมคิด สุดใจ ภ.จว.น่าน สภ.สันติสุข
ด.ต. โกเมศร์ เมืองมูล ภ.จว.น่าน สภ.สันติสุข
ด.ต. ไกรฤกษ์ นาคะเต ภ.จว.น่าน สภ.สันติสุข
ด.ต. คงฤทธิ์ ปัญญานะ ภ.จว.น่าน สภ.สันติสุข
ด.ต. จงกล เกดิมงคล ภ.จว.น่าน สภ.สันติสุข
ด.ต. ณรงค์ เลิศด ารงสิทธิ์ ภ.จว.น่าน สภ.สันติสุข
ด.ต. ณรงค์ศักด์ิ วนัทิตย์ ภ.จว.น่าน สภ.สันติสุข
ด.ต. ณัฏฐพงษ์ เปีย้ปลูก ภ.จว.น่าน สภ.สันติสุข
ด.ต. เทอดศักด์ิ ค าพา ภ.จว.น่าน สภ.สันติสุข
ด.ต. ธนพงศ์ เหมืองจา ภ.จว.น่าน สภ.สันติสุข
ด.ต. ธวชั โลนันท์ ภ.จว.น่าน สภ.สันติสุข
ด.ต. นเรศ ทะภมูินทร์ ภ.จว.น่าน สภ.สันติสุข
ด.ต. บุญยงค์ ณะรินทร์ ภ.จว.น่าน สภ.สันติสุข
ด.ต. พรีะพล อิ่นต๊ิบ ภ.จว.น่าน สภ.สันติสุข
ด.ต. พนูศักด์ิ สุนทราพนัธุ์ ภ.จว.น่าน สภ.สันติสุข
ด.ต. วรัิช บุญศัพย์ ภ.จว.น่าน สภ.สันติสุข
ด.ต. สนิท กดุกลางตระกลู ภ.จว.น่าน สภ.สันติสุข
ด.ต. สมาน เพชรสุภา ภ.จว.น่าน สภ.สันติสุข
ด.ต. สุชาติ ตันมา ภ.จว.น่าน สภ.สันติสุข
ด.ต. สุชาติ เทียนโต ภ.จว.น่าน สภ.สันติสุข
ด.ต. สุรพล ไชยอา้ย ภ.จว.น่าน สภ.สันติสุข
ด.ต. อนุชาติ ยาวเิลิง ภ.จว.น่าน สภ.สันติสุข
ส.ต.อ. ณัฐพล ใจแถะ ภ.จว.น่าน สภ.สันติสุข
ส.ต.อ.หญิง อรมณี ชาติประเสริฐ ภ.จว.น่าน สภ.สันติสุข
พ.ต.ท. กฤตินาท เมืองลาย ภ.จว.น่าน สภ.อวน จว.น่าน
พ.ต.ท. สงคาร เสาร์แดน ภ.จว.น่าน สภ.อวน จว.น่าน
ร.ต.ท. เฉลิมพล ต้องใจ ภ.จว.น่าน สภ.อวน จว.น่าน
ร.ต.ท. ดอน ธรรมศิริ ภ.จว.น่าน สภ.อวน จว.น่าน
ร.ต.ท. ถนัด เมืองค า ภ.จว.น่าน สภ.อวน จว.น่าน
ร.ต.ท. นัทธพงศ์ ไชยเขยีวแกว้ ภ.จว.น่าน สภ.อวน จว.น่าน
ร.ต.ท. นิราช บูรณสันติพงศ์ ภ.จว.น่าน สภ.อวน จว.น่าน
ร.ต.ท. มนตรี มานะกจิ ภ.จว.น่าน สภ.อวน จว.น่าน
ร.ต.ท. โสภณ ศรีสมบัติ ภ.จว.น่าน สภ.อวน จว.น่าน
ร.ต.ท. อนุชา อตุรชน ภ.จว.น่าน สภ.อวน จว.น่าน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. สราวธุ ราชรองเมือง ภ.จว.น่าน สภ.อวน จว.น่าน
ร.ต.ต. อทุัย วงศ์ซ่ือสัตย์ ภ.จว.น่าน สภ.อวน จว.น่าน
ด.ต. กฤษดา มาดี ภ.จว.น่าน สภ.อวน จว.น่าน
ด.ต. ทนงศักด์ิ กองมงคล ภ.จว.น่าน สภ.อวน จว.น่าน
ด.ต. นิรันดร เดชฤดี ภ.จว.น่าน สภ.อวน จว.น่าน
ด.ต. บัณฑิต จติผ่อง ภ.จว.น่าน สภ.อวน จว.น่าน
ด.ต. พนิึก อนิท า ภ.จว.น่าน สภ.อวน จว.น่าน
ด.ต. สันต์ นนทจกัร ภ.จว.น่าน สภ.อวน จว.น่าน
ด.ต. ส าราญ แขกเมือง ภ.จว.น่าน สภ.อวน จว.น่าน
ด.ต. สุพรรณ นนท์เต็ม ภ.จว.น่าน สภ.อวน จว.น่าน
ส.ต.อ. ชัชฐพุกร ปรังฤทธิ์ ภ.จว.น่าน สภ.อวน จว.น่าน
ส.ต.ต. ธร์ีดนัย กาญจนวฒันา ภ.จว.น่าน สภ.อวน จว.น่าน
ส.ต.อ. ณฐภทัร ดวงใน - ช่วยราชการฯ
ส.ต.อ. ธรรศ เชาวม์านะเดช - ช่วยราชการฯ
ส.ต.อ. ธรีวฒัน์ มณีวงศ์ - ช่วยราชการฯ
ส.ต.อ. ปฏกิรณ์ แกว้ชมภู - ช่วยราชการฯ
ส.ต.อ. พภิพ ศรีค าภา - ช่วยราชการฯ
ส.ต.อ. ศุภชัย กองแกว้ - ช่วยราชการฯ
ส.ต.อ. สิทธรายทุธ ทิราวงศ์ - ช่วยราชการฯ
พล.ต.ต. ธนยนิทร์ เทพรักษา ภ.จว.พะเยา ภ.จว.พะเยา
พ.ต.อ. นพดล กรึงไกร ภ.จว.พะเยา ภ.จว.พะเยา
พ.ต.อ. ปรีชา วมิลไชยจติ ภ.จว.พะเยา ภ.จว.พะเยา
พ.ต.อ. มาโนช มีสกลุคุณ ภ.จว.พะเยา ภ.จว.พะเยา
พ.ต.อ. วรพงษ์ มัจพนัธุ์ ภ.จว.พะเยา ภ.จว.พะเยา
พ.ต.อ. สงวน โรงสะอาด ภ.จว.พะเยา ภ.จว.พะเยา
พ.ต.ท. กษิด์ิเดช ไชยฟองศรี ภ.จว.พะเยา ภ.จว.พะเยา
พ.ต.ท. เกยีรติชัย  ใจต้ัง ภ.จว.พะเยา ภ.จว.พะเยา
พ.ต.ท. ธนโชติ บุญยงค์ ภ.จว.พะเยา ภ.จว.พะเยา
พ.ต.ท. สิทธพินัธุ์ ไชยกา ภ.จว.พะเยา ภ.จว.พะเยา
พ.ต.ท.หญิง น้อมจติ ผาทอง ภ.จว.พะเยา ภ.จว.พะเยา
พ.ต.ท.หญิง วนัเพญ็ เพยีรการ ภ.จว.พะเยา ภ.จว.พะเยา
ร.ต.อ.หญิง จฬุาลักษณ์ เผ่ากนัทะ ภ.จว.พะเยา ภ.จว.พะเยา
ร.ต.อ.หญิง ล าพงึ อ าพนัธุ์ทอง ภ.จว.พะเยา ภ.จว.พะเยา
ร.ต.ท. ฉตัรชัย ปิน่ทอง ภ.จว.พะเยา ภ.จว.พะเยา
ร.ต.ท. ชัชชัย ดวงกลุสา ภ.จว.พะเยา ภ.จว.พะเยา
ร.ต.ท. ชัยพร สมโน ภ.จว.พะเยา ภ.จว.พะเยา
ร.ต.ท. ถาวร ประทุมวงศ์ ภ.จว.พะเยา ภ.จว.พะเยา
ร.ต.ท. นิวตั โป่งเส็ง ภ.จว.พะเยา ภ.จว.พะเยา
ร.ต.ท. พงษ์พนัธ์ สุวลัย ภ.จว.พะเยา ภ.จว.พะเยา
ร.ต.ท. วเิชียร พรหมมา ภ.จว.พะเยา ภ.จว.พะเยา



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. วศิาสตร์ นนท์ศรี ภ.จว.พะเยา ภ.จว.พะเยา
ร.ต.ท. ศุภมาตร มาตรมูล ภ.จว.พะเยา ภ.จว.พะเยา
ร.ต.ท. สมพร ไชยญาติ ภ.จว.พะเยา ภ.จว.พะเยา
ร.ต.ท. สวสัด์ิ วงค์วาลย์ ภ.จว.พะเยา ภ.จว.พะเยา
ร.ต.ท. สุพจน์ แคหอม ภ.จว..พะเยา ภ.จว.พะเยา
ร.ต.ท. สุรชัย วชิัย ภ.จว.พะเยา ภ.จว.พะเยา
ร.ต.ท. อภสิิทธิ์ พนัธพ์ราน ภ.จว.พะเยา ภ.จว.พะเยา
ร.ต.ท.หญิง กลัยาวร์ี นิลสมัคร ภ.จว.พะเยา ภ.จว.พะเยา
ร.ต.ต. ธนทัศน์ พรินทรากลู ภ.จว.พะเยา ภ.จว.พะเยา
ด.ต. เขตสยาม กาเบา ภ.จว.พะเยา ภ.จว.พะเยา
ด.ต. นิรุตธิ์ ยศศรีใจ ภ.จว.พะเยา ภ.จว.พะเยา
ด.ต. บริบูรณ์ ไชยมงคล ภ.จว.พะเยา ภ.จว.พะเยา
ด.ต. ปรัตถกร ทะสะภาค ภ.จว.พะเยา ภ.จว.พะเยา
ด.ต. ปรีชา โลมะวสัิย ภ.จว.พะเยา ภ.จว.พะเยา
ด.ต. พพิศิน์กรณ์ ศรีประภาทีปกร ภ.จว.พะเยา ภ.จว.พะเยา
ด.ต. วชัระ ธนันชัย ภ.จว.พะเยา ภ.จว.พะเยา
ด.ต. วนัเฉลิม สิทธมิงคล ภ.จว.พะเยา ภ.จว.พะเยา
ด.ต. วสุิทธิ์ ไชยลังกา ภ.จว.พะเยา ภ.จว.พะเยา
ด.ต. สมเกยีรติ ไชยค า ภ.จว..พะเยา ภ.จว.พะเยา
ด.ต. สุพฒัน์ เสนคง ภ.จว.พะเยา ภ.จว.พะเยา
ด.ต.หญิง ปรานอม แสงแกว้ ภ.จว.พะเยา ภ.จว.พะเยา
ด.ต.หญิง มัณฑิกา สมฤทธิ์ ภ.จว.พะเยา ภ.จว.พะเยา
ด.ต.หญิง วนัเพญ็ ภาชี ภ.จว.พะเยา ภ.จว.พะเยา
ด.ต.หญิง อมรรัตน์ เสมอเชื้อ ภ.จว.พะเยา ภ.จว.พะเยา
ด.ต.หญิง อลิษา พรหมเสน ภ.จว.พะเยา ภ.จว.พะเยา
จ.ส.ต.หญิง จงจติ ใฝ่ใจ ภ.จว.พะเยา ภ.จว.พะเยา
จ.ส.ต.หญิง ณัฐรดา เชื้อหมอ ภ.จว.พะเยา ภ.จว.พะเยา
ส.ต.อ. กณัภจัจ์ ดรพนัพล ภ.จว.พะเยา ภ.จว.พะเยา
ส.ต.อ. ณัฐวฒิุ เมืองเจยีง ภ.จว.พะเยา ภ.จว.พะเยา
ส.ต.อ. พงศ์เทพ ยากอง ภ.จว.พะเยา ภ.จว.พะเยา
ส.ต.อ. ลชากร จพิลภกัดี ภ.จว.พะเยา ภ.จว.พะเยา
ส.ต.อ. ศราวฒิุ กมุาลี ภ.จว.พะเยา ภ.จว.พะเยา
ร.ต.ท.(ญ) พชัยา ธนโชติจอมภา ภ.จว.พะเยา ภ.จว.พะเยา
พ.ต.อ. ธนนท์ เวชชยานนท์ ภ.จว..พะเยา สภ.จนุ
พ.ต.ท. จ านง รวมจติร ภ.จว..พะเยา สภ.จนุ
พ.ต.ท. จรีวฒัน์ ปานสมบัติ ภ.จว..พะเยา สภ.จนุ
พ.ต.ท. เศรษฐภมูิ จนัทร์แกว้ ภ.จว..พะเยา สภ.จนุ
พ.ต.ท. สมคิด กติติกาจ ภ.จว..พะเยา สภ.จนุ
พ.ต.ต. พภิพ พรชพพิฒัน์ ภ.จว..พะเยา สภ.จนุ
ร.ต.ท. กฤษดารักษ์ โภชน์เจริญ ภ.จว..พะเยา สภ.จนุ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ณัฏฐชัย จกักาวี ภ.จว..พะเยา สภ.จนุ
ร.ต.ท. ธนดล บุญมาดล ภ.จว..พะเยา สภ.จนุ
ร.ต.ท. ธรีศักด์ิ ตาค า ภ.จว..พะเยา สภ.จนุ
ร.ต.ท. บรรทม จนัทราพนัธุ์ ภ.จว..พะเยา สภ.จนุ
ร.ต.ท. ประยรู เตวนิ ภ.จว..พะเยา สภ.จนุ
ร.ต.ท. มงคล ใสสม ภ.จว..พะเยา สภ.จนุ
ร.ต.ท. รักษ์ ปัญญากลุารักษ์ ภ.จว..พะเยา สภ.จนุ
ร.ต.ท. สมเกยีรติ หายทุกข์ ภ.จว..พะเยา สภ.จนุ
ร.ต.ท. สุทัน ไชยจ าเริญ ภ.จว..พะเยา สภ.จนุ
ร.ต.ท. สุพมิ ศรีธนะ ภ.จว..พะเยา สภ.จนุ
ร.ต.ท. เสง่ียม เงินฝร่ัง ภ.จว..พะเยา สภ.จนุ
ร.ต.ต. ติณณ์ แสงแกว้ ภ.จว..พะเยา สภ.จนุ
ร.ต.ต. ทิพย์ เรือแกว้ ภ.จว..พะเยา สภ.จนุ
ร.ต.ต. พยนต์ เผ่าอนิทร์ ภ.จว..พะเยา สภ.จนุ
ร.ต.ต. ภกัดี แสงภกัดี ภ.จว..พะเยา สภ.จนุ
ร.ต.ต. วสันต์ กา๋เร็ว ภ.จว..พะเยา สภ.จนุ
ร.ต.ต. วเิชียร คุณารูป ภ.จว..พะเยา สภ.จนุ
ร.ต.ต. วรีะพจน์ มนกลม ภ.จว..พะเยา สภ.จนุ
ร.ต.ต. สมชาย จนัต๊ะหอม ภ.จว..พะเยา สภ.จนุ
ร.ต.ต. สมบัติ มะโนชัย ภ.จว..พะเยา สภ.จนุ
ร.ต.ต. สุพจน์ ทะกลุ ภ.จว..พะเยา สภ.จนุ
ร.ต.ต. เสกสรร พมิลพนัธ์ ภ.จว..พะเยา สภ.จนุ
ร.ต.ต. อดุม ค าฮอม ภ.จว..พะเยา สภ.จนุ
ด.ต. กระจา่ง ขาวแดง ภ.จว..พะเยา สภ.จนุ
ด.ต. จกัรพล ปุณะตุง ภ.จว..พะเยา สภ.จนุ
ด.ต. ชัยธวชั ศูนยก์ลาง ภ.จว..พะเยา สภ.จนุ
ด.ต. เดชา ไชยมงคล ภ.จว..พะเยา สภ.จนุ
ด.ต. ถนอม เจรใจ ภ.จว..พะเยา สภ.จนุ
ด.ต. ทนงศักด์ิ หวลอารมณ์ ภ.จว..พะเยา สภ.จนุ
ด.ต. ธนกฤต ขนุณาลัย ภ.จว..พะเยา สภ.จนุ
ด.ต. ธวชัชัย พระวสัิตย์ ภ.จว..พะเยา สภ.จนุ
ด.ต. ธรีะพงศ์ พฒิุรัตน์ ภ.จว..พะเยา สภ.จนุ
ด.ต. ธรีะศักด์ิ ปาเอื้อม ภ.จว..พะเยา สภ.จนุ
ด.ต. นเคนทร์ จนัธมิา ภ.จว..พะเยา สภ.จนุ
ด.ต. บุญชัย สิงหช์ัย ภ.จว..พะเยา สภ.จนุ
ด.ต. ประดุลย์ ระวโิสด ภ.จว..พะเยา สภ.จนุ
ด.ต. ประภาษ บ ารุงพร ภ.จว..พะเยา สภ.จนุ
ด.ต. ปรีชา สีไม้ ภ.จว..พะเยา สภ.จนุ
ด.ต. พนนม ราศี ภ.จว..พะเยา สภ.จนุ
ด.ต. พเิชษ ใจสีธี ภ.จว..พะเยา สภ.จนุ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. เพชรชาย กาต๊ิบ ภ.จว..พะเยา สภ.จนุ
ด.ต. มานพ บุญหมัน้ ภ.จว..พะเยา สภ.จนุ
ด.ต. แมน ใจกล้า ภ.จว..พะเยา สภ.จนุ
ด.ต. รัณยศุ์ ศูนยก์ลาง ภ.จว..พะเยา สภ.จนุ
ด.ต. ล านอง ปัญญางาม ภ.จว..พะเยา สภ.จนุ
ด.ต. วราฤทธิ์ แต้ศิลปชัย ภ.จว..พะเยา สภ.จนุ
ด.ต. วนิัย สนิท ภ.จว..พะเยา สภ.จนุ
ด.ต. วริะพนัธ์ ศรียา ภ.จว..พะเยา สภ.จนุ
ด.ต. วษิณุ หลายแหง่ ภ.จว..พะเยา สภ.จนุ
ด.ต. วรีชัย วงศ์ไชย ภ.จว..พะเยา สภ.จนุ
ด.ต. วรีะพงษ์ อทุธยิงั ภ.จว..พะเยา สภ.จนุ
ด.ต. ศรีเดช ธนะราษฎร์ ภ.จว..พะเยา สภ.จนุ
ด.ต. สงกรานต์ ยะตา ภ.จว..พะเยา สภ.จนุ
ด.ต. สงบ เมืองงาว ภ.จว..พะเยา สภ.จนุ
ด.ต. สมจติต์ ตันสุริสาร ภ.จว..พะเยา สภ.จนุ
ด.ต. สมเจตน์ ไชยสาร ภ.จว..พะเยา สภ.จนุ
ด.ต. สมบัติ มะโนชัย ภ.จว..พะเยา สภ.จนุ
ด.ต. สมบัติ ปวงมาลัย ภ.จว..พะเยา สภ.จนุ
ด.ต. สมศักด์ิ พระบาลี ภ.จว..พะเยา สภ.จนุ
ด.ต. สมศักด์ิ สุนันต๊ะ ภ.จว..พะเยา สภ.จนุ
ด.ต. สมาน ต่อมค า ภ.จว..พะเยา สภ.จนุ
ด.ต. สุจนิต์ โสรจสฤษฎก์ลุ ภ.จว..พะเยา สภ.จนุ
ด.ต. สุภกฤษณ์ สุวรรณศักด์ิ ภ.จว..พะเยา สภ.จนุ
ด.ต. สุภคักฤต จนัภริมย์ ภ.จว..พะเยา สภ.จนุ
ด.ต. สุริยนั พนัธพ์ชื ภ.จว..พะเยา สภ.จนุ
ด.ต. ไหว ออ่นนวล ภ.จว..พะเยา สภ.จนุ
ด.ต. อดุม เรือนสอน ภ.จว..พะเยา สภ.จนุ
ด.ต.หญิง ปราณี มนกลม ภ.จว..พะเยา สภ.จนุ
จ.ส.ต. ธงชัย ปินใจ ภ.จว..พะเยา สภ.จนุ
จ.ส.ต. นิวตัร สักลอ ภ.จว..พะเยา สภ.จนุ
จ.ส.ต. สมฤทธิ์ ศรีวชิัย ภ.จว..พะเยา สภ.จนุ
จ.ส.ต.หญิง กานต์รวี ค าลือ ภ.จว..พะเยา สภ.จนุ
ส.ต.อ. ฉตัรมงคล ค าสุ ภ.จว..พะเยา สภ.จนุ
ส.ต.อ. มงคล ค าฮอม ภ.จว..พะเยา สภ.จนุ
ส.ต.อ. วรจกัร ทะสุมา ภ.จว..พะเยา สภ.จนุ
พ.ต.อ. ส าราญ วงศ์ศิริ ภ.จว..พะเยา สภ.ปง
พ.ต.ท. เฉลิมเกยีรติ ท าสุข ภ.จว..พะเยา สภ.ปง
พ.ต.ท. พลภมูิ แสดงสกลุสุนทร ภ.จว..พะเยา สภ.ปง
พ.ต.ท. อรัณทรี สูติสงกรานต์ ภ.จว..พะเยา สภ.ปง
พ.ต.ท. อนิสอน สุธรรมมา ภ.จว..พะเยา สภ.ปง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ต. วศิิษฐ์ ปล้ืมใจ ภ.จว..พะเยา สภ.ปง
ร.ต.ท. เจนณุพงศ์ มีสุข ภ.จว..พะเยา สภ.ปง
ร.ต.ท. เฉลิม เทีย่งแท้ ภ.จว..พะเยา สภ.ปง
ร.ต.ท. ณรงค์ ไฝเครือ ภ.จว..พะเยา สภ.ปง
ร.ต.ท. ณรงค์ชัย ศรีโภคา ภ.จว..พะเยา สภ.ปง
ร.ต.ท. ทวน สารกาศ ภ.จว..พะเยา สภ.ปง
ร.ต.ท. ปรเมศร์ ศรีธนินท์ ภ.จว..พะเยา สภ.ปง
ร.ต.ท. ประทีป ใจเสาร์ดี ภ.จว..พะเยา สภ.ปง
ร.ต.ท. ประยรู คนดี ภ.จว..พะเยา สภ.ปง
ร.ต.ท. ประหยชัว์ อะจมิา ภ.จว..พะเยา สภ.ปง
ร.ต.ท. พศวตั แสนศรี ภ.จว..พะเยา สภ.ปง
ร.ต.ท. พทิักษ์ วฒันะอาภรณ์ ภ.จว..พะเยา สภ.ปง
ร.ต.ท. ภวูรินทร์ วรรณสอน ภ.จว..พะเยา สภ.ปง
ร.ต.ท. มานิตย์ อมรชัยพพิฒัน์ ภ.จว..พะเยา สภ.ปง
ร.ต.ท. เมืองชัย ใจเอื้อ ภ.จว..พะเยา สภ.ปง
ร.ต.ท. ภริูยศ บ ารุงยศ ภ.จว..พะเยา สภ.ปง
ร.ต.ท. รณชัย จติตะ ภ.จว..พะเยา สภ.ปง
ร.ต.ท. วเิชียร อทุธวงั ภ.จว..พะเยา สภ.ปง
ร.ต.ท. ศุภชัย หรัิญสูตร์ ภ.จว..พะเยา สภ.ปง
ร.ต.ท. สงวน หน่อแกว้ ภ.จว..พะเยา สภ.ปง
ร.ต.ท. สายณัห์ อนิต๊ะวใิจ ภ.จว..พะเยา สภ.ปง
ร.ต.ท. อดุลย์ สุริโย ภ.จว..พะเยา สภ.ปง
ร.ต.ท. อภชิาต สิทธิ ภ.จว..พะเยา สภ.ปง
ร.ต.ต. กมล บุญนะ ภ.จว..พะเยา สภ.ปง
ร.ต.ต. ณรงค์ วรรคตอน ภ.จว..พะเยา สภ.ปง
ร.ต.ต. ปฏพิล พทิักษ์รัตนพงศ์ ภ.จว..พะเยา สภ.ปง
ร.ต.ต. ศิรสิทธิ์ จรเจริญ ภ.จว..พะเยา สภ.ปง
ร.ต.ต. สงวน ท าดี ภ.จว..พะเยา สภ.ปง
ร.ต.ต. แสงเวยีน ใหลทูล ภ.จว..พะเยา สภ.ปง
ด.ต. เกษตร กอ้นค า ภ.จว..พะเยา สภ.ปง
ด.ต. จ านง กล้าณรงค์ ภ.จว..พะเยา สภ.ปง
ด.ต. ฉลาด คงมัน่ ภ.จว..พะเยา สภ.ปง
ด.ต. ชาญณรงค์ วงษ์วฒิุ ภ.จว..พะเยา สภ.ปง
ด.ต. โชติช่วง อุ่นเรือน ภ.จว..พะเยา สภ.ปง
ด.ต. ไชยา สุทธพินัธ์ ภ.จว..พะเยา สภ.ปง
ด.ต. ธรรมรัตน์ ทวจีนัทร์ ภ.จว..พะเยา สภ.ปง
ด.ต. ธรีะ จนัต้าว ภ.จว..พะเยา สภ.ปง
ด.ต. ประกาศ คนการ ภ.จว..พะเยา สภ.ปง
ด.ต. พสิษฐ์ มัง่มีดี ภ.จว..พะเยา สภ.ปง
ด.ต. พทิักษ์ อนิต๊ะจกัร ภ.จว..พะเยา สภ.ปง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. มรกต อุ่นเรือน ภ.จว..พะเยา สภ.ปง
ด.ต. ราเชนทร์ บินขนุทด ภ.จว..พะเยา สภ.ปง
ด.ต. เรียน หมืน่แกว้ ภ.จว..พะเยา สภ.ปง
ด.ต. วทิยา รัตนานนท์ ภ.จว..พะเยา สภ.ปง
ด.ต. วรีะวฒิุ ต๊ะนา ภ.จว..พะเยา สภ.ปง
ด.ต. สงวน สมัคร ภ.จว..พะเยา สภ.ปง
ด.ต. สมชาย ศรีพรม ภ.จว..พะเยา สภ.ปง
ด.ต. สมโชติ ปิมแปง ภ.จว..พะเยา สภ.ปง
ด.ต. สัญญา บ้านสระ ภ.จว..พะเยา สภ.ปง
ด.ต. สายชล แดนเหมือง ภ.จว..พะเยา สภ.ปง
ด.ต. สุรินทร์ มีสุข ภ.จว..พะเยา สภ.ปง
ด.ต. อทิธพิล อทุธยิงั ภ.จว..พะเยา สภ.ปง
จ.ส.ต. ณัชรกร กองจนัทร์ ภ.จว..พะเยา สภ.ปง
จ.ส.ต. อนุรักษ์ ณัฐเตซิน ภ.จว..พะเยา สภ.ปง
ส.ต.อ. ปิยะนันต์ หน่อแกว้ ภ.จว..พะเยา สภ.ปง
ส.ต.อ. เอกพงศ์ วเิศษคุณ ภ.จว..พะเยา สภ.ปง
พ.ต.อ. คะนอง ไขท่า ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
พ.ต.อ. บวร ไชยค า ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
พ.ต.อ. ประจญั ปัญญาแกว้ ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
พ.ต.อ. สุทัศน์ เมืองมูล ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
พ.ต.ท. กริชชัย ไพฑูรย์ ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
พ.ต.ท. กฤตภาส ตาลาน ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
พ.ต.ท. จารุวจัน์ สุปินะ ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
พ.ต.ท. จรีะศักด์ิ ดวงใจ ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
พ.ต.ท. เฉลิมชาติ ยาวชิัย ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
พ.ต.ท. ส าราญ วงศ์ชัย ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
พ.ต.ท. อารินทร์ เทพพรมวงศ์ ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
พ.ต.ท. เอนก บางวนั ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
พ.ต.ต. นิพล จนัต๊ะวงค์ ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
พ.ต.ต. พากษกรณ์ เจนใจ ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ร.ต.อ. นัฐพล กนัวเีงิน ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ร.ต.อ. บัณฑิต คนการ ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ร.ต.ท. กติติภคั ฟแูสง ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ร.ต.ท. จรูญ สุทธิ ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ร.ต.ท. จกัรพล  จ ารัส ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ร.ต.ท. ชัชวาลย์ มากปรางค์ ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ร.ต.ท. ชีราวฒัน์ วงษ์เทพ ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ร.ต.ท. ณัฐวฒิุ แกว้สืบ ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ร.ต.ท. ธนาวฒัฐ์ จณิะแสน ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ร.ต.ท. ธวชัศิลป์ อ ามาตย์ ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. นาวี วงศ์ขติัย์ ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ร.ต.ท. บรรจงศิลป์ ใจเยน็ ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ร.ต.ท. บัญญัติ ทะปัญญา ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ร.ต.ท. ประยรู ส่ังการ ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ร.ต.ท. ประสงค์ ทนทาน ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ร.ต.ท. ประสิทธเิวทย์ สารนา ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ร.ต.ท. ผ่าน ตันติ ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ร.ต.ท. พายพั โปธาตุ ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ร.ต.ท. พชิัย วงศ์ชมพู ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ร.ต.ท. ภทัรวรรธน์ วารสุข ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ร.ต.ท. ภญิโญ โลหะกจิตระกลู ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ร.ต.ท. มานพ สมเครือ ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ร.ต.ท. มานพ แกว้มาเรือน ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ร.ต.ท. ยศพนธ์ หลักดี ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ร.ต.ท. วราวฒิุ อนิต๊ะรักษา ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ร.ต.ท. วชัรพล เขื่อนคง ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ร.ต.ท. วเิชียร เนตรสิงห์ ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ร.ต.ท. วทิยา ศรียอด ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ร.ต.ท. สมเกยีรติ หามานพ ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ร.ต.ท. สมชาติ หวันา ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ร.ต.ท. สมบัติ ฟแูสง ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ร.ต.ท. สมบูรณ์ แกว้แสงทอง ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ร.ต.ท. สวสัด์ิ กาบุตร ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ร.ต.ท. สวา่ง วงค์ไชยษา ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ร.ต.ท. ส าเร็จ คล้อยปาน ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ร.ต.ท. สุพจน์ ถิ่นรัตน์ ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ร.ต.ท. อดุม สุยะราช ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ร.ต.ท.หญิง เขมจริา สอนสิริ ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ร.ต.ต. ชัยธวฒัน์ ค าตรี ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ร.ต.ต. ณรงค์ บัวทองค าวเิศษ ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ร.ต.ต. ณัฐพงษ์ อิ่นค า ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ร.ต.ต. เดชอดุม ไชยสาร ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ร.ต.ต. ทรงศักด์ิ วรรณวจิติร ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ร.ต.ต. ปัจจยั กนัทิสา ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ร.ต.ต. มิตร ปัญสุวรรณ ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ร.ต.ต. วราภรณ์ สุวรรณขาว ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ร.ต.ต. วสูิตร ศรีจ าปา ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ร.ต.ต. วฒิุคุณ ศรีหาตา ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ร.ต.ต. สิงหา บุญมา ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ด.ต. จรัญ บุญปฐมพล ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. จ านงค์ มัง่มูล ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ด.ต. ชัยรัตน์ วงศ์ชัย ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ด.ต. ฐานนันดร โรจนอดุมพร ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ด.ต. ณัชพล หมายพทิักษ์พงศ์ ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ด.ต. ณัฐพล ปัญญา ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ด.ต. ดรุณฤกษ์ ไชยเหล็ก ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ด.ต. ดิเรก ไฝฟา้ ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ด.ต. ทวี พนิิจ ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ด.ต. ทองสุข บุญนาวา ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ด.ต. ทุม่ มาหาญ ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ด.ต. ธรีพงษ์ วงค์ขติั ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ด.ต. ธรีะวฒัน์ ไร่ท า ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ด.ต. นพดล ทวโีค ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ด.ต. นพรัตน์ บัวเรียง ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ด.ต. นภทัร สมวรรณ ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ด.ต. นิยม แสงศรีจนัทร์ ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ด.ต. บุญเรือง ศรีจนัทร์พาล ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ด.ต. บุญฤทธิ์ สิมทราช ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ด.ต. ปณิธาน แกว้จนัทร์หล้า ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ด.ต. ประชัน แสนเสมอใจ ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ด.ต. ประยทุธ แปงแกว้ ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ด.ต. ประสาร สุขมี ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ด.ต. ประเสริฐ มูลทาทอง ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ด.ต. ประเสริฐ อนิต๊ะปัญญา ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ด.ต. ปราการ ทวสุีข ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ด.ต. ปัญญา ทองเรือง ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ด.ต. พงษ์ศักด์ิ ทรงวาจา ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ด.ต. พชรพง อนิถา ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ด.ต. พรีพงศ์ อุ่นจติต์ ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ด.ต. ภดิูส ขนัเปีย้ ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ด.ต. เมืองมล ปวงแกว้ ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ด.ต. ยงยทุธ พร้อมสุข ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ด.ต. ยรรยงค์ นวมนาคะ ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ด.ต. ยทุธการ สิงหแ์กว้ ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ด.ต. รามพงศ์ แผ่จติ ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ด.ต. โรมรัน อยู่ญาติมาก ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ด.ต. ฤทธกิร ใจมิภกัด์ิ ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ด.ต. ลักษณ์ บุญปัน๋ ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ด.ต. วรวฒิุ วงัวล ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ด.ต. วเิชียร วนัจนัทร์ ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. วรุิฬห์ ทองมี ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ด.ต. เศรษฐศักด์ิ ตาค า ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ด.ต. สงกรานต์ ช่างค า ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ด.ต. สมควร ฟกัทอง ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ด.ต. สมจติ วงศ์ษา ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ด.ต. สมบัติ อทุธโยธา ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ด.ต. สมพงษ์ กลัยา ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ด.ต. สมพล สุภารัตน์ ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ด.ต. สมศักด์ิ บัวผัด ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ด.ต. สวงิ รักสัตย์ ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ด.ต. สหทรัพย์ มูลองั ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ด.ต. สาธติ สมศรี ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ด.ต. สิรภทัร จนัทร์ต๊ะ ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ด.ต. สุเกยีรติ นันทะชาติ ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ด.ต. สุชาติ จนัโย ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ด.ต. สุเทพ แนบกลาง ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ด.ต. สุมิตร ใสสม ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ด.ต. สุรินทร์ ทิพวรรณทรัพย์ ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ด.ต. สุวรรณ ลือชัย ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ด.ต. หญิง จรรยา พริบไหว ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ด.ต. หญิง จฬุาลักษณ์ จนัทิพย์ ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ด.ต. อดุลย์ อตุมะ ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ด.ต. อภเิชษฐ์ วงศ์ช่างเงิน ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ด.ต. อ านาจ แพงพรหมมา ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ด.ต. อทิธพิล แสวงงาม ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ด.ต. อเุทน จกัรบัน ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ด.ต. เอกพตัร เนตรสุวรรณ ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
จ.ส.ต. กฤษณะ สิมทะราช ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
จ.ส.ต. นิธดิิช ธนโชติจอมภา ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
จ.ส.ต. ประยรู กองแกว้ ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
จ.ส.ต. พนาพจน์ วงัวล ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
จ.ส.ต. พทิักษ์ เดชถี ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
จ.ส.ต. พสิิฐศักด์ิ แสงภกัดี ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
จ.ส.ต. ยงยทุธ พลเยี่ยม ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
จ.ส.ต.หญิง นวลฉวี ค าลือ ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ส.ต.อ. นิคม เตชะวงศ์ ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ส.ต.อ. ประกาศิต ค าดี ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ส.ต.อ. วนิิตย์ พเิคราะห์ ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ส.ต.อ. วหิาร ไชยค า ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ส.ต.อ. สมพงษ์ ทาทอง ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.อ.หญิง  ทักษินาภร บุญมีตระกลู ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ส.ต.อ.หญิง วรัญญา ชัยกลู ภ.จว..พะเยา สภ.เมืองพะเยา
พ.ต.ท. คมสัน กนัธะป้อง ภ.จว.พะเยา กก.สส.ภ.จว.พะเยา
พ.ต.ท. วชัรพงษ์ วนันาพอ่ ภ.จว.พะเยา กก.สส.ภ.จว.พะเยา
ร.ต.ท. จมุพล เมืองมา ภ.จว.พะเยา กก.สส.ภ.จว.พะเยา
ร.ต.ท. ชูมิตร อทุธโยธา ภ.จว.พะเยา กก.สส.ภ.จว.พะเยา
ร.ต.ท. บัญญัติ ผ่องใส ภ.จว.พะเยา กก.สส.ภ.จว.พะเยา
ร.ต.ท. พงษ์สิทธิ์ ไทยทาน ภ.จว.พะเยา กก.สส.ภ.จว.พะเยา
ร.ต.ท. วชิัย แมตส่ี ภ.จว.พะเยา กก.สส.ภ.จว.พะเยา
ร.ต.ท. อดิศักด์ิ สักลอ ภ.จว.พะเยา กก.สส.ภ.จว.พะเยา
ร.ต.ต. บุญลือ คงสุข ภ.จว.พะเยา กก.สส.ภ.จว.พะเยา
ร.ต.ต. อานนท์ จกัร์สุวรรณ์ ภ.จว.พะเยา กก.สส.ภ.จว.พะเยา
ด.ต. เกรียงศักด์ิ บุญรัตน์ ภ.จว.พะเยา กก.สส.ภ.จว.พะเยา
ด.ต. คชาชาญ สวนเจริญบุญ ภ.จว.พะเยา กก.สส.ภ.จว.พะเยา
ด.ต. จกัรพงษ์ พริบรรณ ภ.จว.พะเยา กก.สส.ภ.จว.พะเยา
ด.ต. เจริญ วงศ์ปัญญา ภ.จว.พะเยา กก.สส.ภ.จว.พะเยา
ด.ต. เจริญ ท าดี ภ.จว.พะเยา กก.สส.ภ.จว.พะเยา
ด.ต. ชัยณรงค์ บัวชุม ภ.จว.พะเยา กก.สส.ภ.จว.พะเยา
ด.ต. ชาคริต ไชยมงคล ภ.จว.พะเยา กก.สส.ภ.จว.พะเยา
ด.ต. ชุมพล ค าฮอม ภ.จว.พะเยา กก.สส.ภ.จว.พะเยา
ด.ต. ธรีะวฒัน์ กนัไชยา ภ.จว.พะเยา กก.สส.ภ.จว.พะเยา
ด.ต. นัฐฐา ปันนา ภ.จว.พะเยา กก.สส.ภ.จว.พะเยา
ด.ต. นิกร บุญมี ภ.จว.พะเยา กก.สส.ภ.จว.พะเยา
ด.ต. ปณตชัย บุญสินธุ์ชัย ภ.จว.พะเยา กก.สส.ภ.จว.พะเยา
ด.ต. ภาคภมูิ หายทุกข์ ภ.จว.พะเยา กก.สส.ภ.จว.พะเยา
ด.ต. มนตรี ใจมัน่ ภ.จว.พะเยา กก.สส.ภ.จว.พะเยา
ด.ต. มานิตย์ ปันกอ้นแกว้ ภ.จว.พะเยา กก.สส.ภ.จว.พะเยา
ด.ต. ราชัน พรมกาศ ภ.จว.พะเยา กก.สส.ภ.จว.พะเยา
ด.ต. เรืองศักด์ิ ฟองแกว้ ภ.จว.พะเยา กก.สส.ภ.จว.พะเยา
ด.ต. วรพล ขวญัจริง ภ.จว.พะเยา กก.สส.ภ.จว.พะเยา
ด.ต. วทิยา สมฤทธิ์ ภ.จว.พะเยา กก.สส.ภ.จว.พะเยา
ด.ต. ศรีไพร ราชเนตร ภ.จว.พะเยา กก.สส.ภ.จว.พะเยา
ด.ต. ศุภโชค กนัทะสอน ภ.จว.พะเยา กก.สส.ภ.จว.พะเยา
ด.ต. สมคิด กาลบุญ ภ.จว.พะเยา กก.สส.ภ.จว.พะเยา
ด.ต. สมเจตน์ บัวแดง ภ.จว.พะเยา กก.สส.ภ.จว.พะเยา
ด.ต. สัญญา บุญประเสริฐ ภ.จว.พะเยา กก.สส.ภ.จว.พะเยา
ด.ต. สาทิตย์ ใจปันธิ ภ.จว.พะเยา กก.สส.ภ.จว.พะเยา
ด.ต. สายณัห์ เลิศหล้า ภ.จว.พะเยา กก.สส.ภ.จว.พะเยา
ด.ต. สุชาติ เมืองชุม ภ.จว.พะเยา กก.สส.ภ.จว.พะเยา
ด.ต. สุธี แสวงผล ภ.จว.พะเยา กก.สส.ภ.จว.พะเยา



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. อดุร สมศรี ภ.จว.พะเยา กก.สส.ภ.จว.พะเยา
จ.ส.ต. ธรรมฤทธิ์ ใจการ ภ.จว.พะเยา กก.สส.ภ.จว.พะเยา
ส.ต.อ. สุรชัย นันตาลิต ภ.จว.พะเยา กก.สส.ภ.จว.พะเยา
ส.ต.ท. พงศ์เทพ ยากอง ภ.จว.พะเยา กก.สส.ภ.จว.พะเยา
พ.ต.ท. สุวเลิศ วงค์ไชย ภ.จว.พะเยา ศอ.ปส.ภ.จว.พะเยา
ร.ต.ท. ชวศิ นันต๊ะภมูิ ภ.จว.พะเยา ศอ.ปส.ภ.จว.พะเยา
ร.ต.ท. นตพนธ์ วรพทิยหรัิญ ภ.จว.พะเยา ศอ.ปส.ภ.จว.พะเยา
ร.ต.ท. สุพล มหาวงศ์ ภ.จว.พะเยา ศอ.ปส.ภ.จว.พะเยา
ด.ต. กบินทร์ กาวี ภ.จว.พะเยา ศอ.ปส.ภ.จว.พะเยา
ด.ต. กร สิทธนินท์ ภ.จว.พะเยา ศอ.ปส.ภ.จว.พะเยา
ด.ต. บรรชน หวานเสียง ภ.จว.พะเยา ศอ.ปส.ภ.จว.พะเยา
ด.ต. สราวฒิุ สิทธพินัธ์ ภ.จว.พะเยา ศอ.ปส.ภ.จว.พะเยา
ด.ต. สุรกจิ หนิทอง ภ.จว.พะเยา ศอ.ปส.ภ.จว.พะเยา
จ.ส.ต. โกวทิ ถิ่นทะแลบ ภ.จว.พะเยา ศอ.ปส.ภ.จว.พะเยา
จ.ส.ต. อภชิาติ กงไกรลาศ ภ.จว.พะเยา ศอ.ปส.ภ.จว.พะเยา
ร.ต.ท. สมผัด วงค์ไชย ภ.จว.พะเยา สภ.จนุ
ร.ต.ท. อภชิน ศรีชัย ภ.จว.พะเยา สภ.จนุ
พ.ต.อ. สิริมล วสุิทธกิลุ ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงค า
พ.ต.อ. อภรัิกษ์ นักไร่ ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงค า
พ.ต.ท. พฤศธร มาอนิทร์ ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงค า
พ.ต.ท. สุรกจิ เปีย่มอริยธน ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงค า
พ.ต.ต. นพดล คุณรัตน์ ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงค า
ร.ต.อ. ชายชาญ ไชยมงคล ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงค า
ร.ต.อ. นพรัตน์ มีคง ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงค า
ร.ต.ท. กรีติ ศิริวงศ์ ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงค า
ร.ต.ท. ธวชั ลอยเล่ือน ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงค า
ร.ต.ท. ธนัยพฒัน์ ศิรสิทธวิงศ์ ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงค า
ร.ต.ท. บรรจง วยิานันท์ ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงค า
ร.ต.ท. บุญส่ง แจใ้ส ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงค า
ร.ต.ท. ประหยดั แขง่ขนั ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงค า
ร.ต.ท. มนัส เสมอใจ ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงค า
ร.ต.ท. เมธพนธ์ อาจโพธิ ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงค า
ร.ต.ท. สถติย์ มณีชัย ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงค า
ร.ต.ท. สินชัย ดวงเนตร ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงค า
ร.ต.ท. แสวง ปักเกษม ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงค า
ร.ต.ท.หญิง ศิริลักษณ์ ภูจ่นิดา ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงค า
ร.ต.ต. กติติพงษ์ กองมงคล ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงค า
ร.ต.ต. ณรงค์รัชช์ นิมิตณรงค์ชัย ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงค า
ร.ต.ต. ถนอม วงศ์ใหญ่ ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงค า
ร.ต.ต. นรินทร กนัทา ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงค า



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. ประหยดั ค าทะ ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงค า
ร.ต.ต. มงคล มาไกล ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงค า
ร.ต.ต. สมชาย โนศรี ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงค า
ร.ต.ต. สุทัศน์ ยอดวงศ์ ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงค า
ร.ต.ต. อนันต์ อารัญ ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงค า
ร.ต.ต. อทุัย วงศ์เพญ็ ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงค า
ด.ต. คัมภร์ี สมค า ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงค า
ด.ต. ค าเสาร์ ยาวชิัย ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงค า
ด.ต. จกัร หตัถอนันตสิน ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงค า
ด.ต. จ าเนียร มาไกล ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงค า
ด.ต. ช านาญ มาไกล ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงค า
ด.ต. ณัฐวฒิุ สุริยา ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงค า
ด.ต. แดน กิ่งกา้น ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงค า
ด.ต. ถนอม เบิกบาน ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงค า
ด.ต. ถนอม ปวงค า ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงค า
ด.ต. ถนัด ตันค ามูล ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงค า
ด.ต. ถนัน โยธาดี ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงค า
ด.ต. ทวพีงษ์ ศรีกะกลุ ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงค า
ด.ต. ธวชั กวาวเจริญ ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงค า
ด.ต. ธนัยสิทธิ์ กาต๊ิบ ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงค า
ด.ต. ธรีชัย เต็มสิริมงคล ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงค า
ด.ต. นพรัตน์ ใจปันธิ ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงค า
ด.ต. บรรจบ บัวผัด ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงค า
ด.ต. ประชต ฟแูสง ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงค า
ด.ต. ประยรู แกว้หน่อ ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงค า
ด.ต. ประโยชน์ เชียงแรง ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงค า
ด.ต. ประวทิย์ ขนัโท ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงค า
ด.ต. เผด็จ ถิ่นจนัทร์ ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงค า
ด.ต. พฒันพล ใจวงัโลก ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงค า
ด.ต. พายพั สบบง ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงค า
ด.ต. พเิชษฐ์ อนิต๊ะสิน ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงค า
ด.ต. ภทัรพงษ์ ลาพงิค์ ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงค า
ด.ต. วฑูิร กนัทะเนตร ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงค า
ด.ต. วฒิุพงศ์ วงศ์ไชย ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงค า
ด.ต. เศรษฐหฤษฎ์ ช่างเกดิโชติช่วง ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงค า
ด.ต. สงกรานต์ สองสีใส ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงค า
ด.ต. สมชัย สุทธสม ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงค า
ด.ต. สมชาย อนิทะรังษี ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงค า
ด.ต. สมศักด์ิ กะรัตน์ ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงค า
ด.ต. สะอาด ยาศรี ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงค า



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สิทธเิดช เชื้อสะอาด ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงค า
ด.ต. สิน แกว้นันทะ ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงค า
ด.ต. สิวนัฎ อนิทร์มะณี ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงค า
ด.ต. สุชาติ มังคลาด ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงค า
ด.ต. สุบิน วงศ์ราษฎร์ ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงค า
ด.ต. สุพจน์ หาญสกลุวฒันา ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงค า
ด.ต. สุรพล เดชวงษา ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงค า
ด.ต. สุวรรณ งามข า ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงค า
ด.ต. โสรัจ สนิท ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงค า
ด.ต. หรัิญ เมฆนิ ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงค า
ด.ต. อานัติ กอใหญ่ ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงค า
ด.ต. อดุม แสวงผล ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงค า
ด.ต. เอนก ภญิโญ ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงค า
ส.ต.อ. บ ารุง บุตรดา ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงค า
ส.ต.อ. พษิณุลักษณ์ สมฤทธิ์ ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงค า
พ.ต.ท. จ านัน กจิตะวงศ์ ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงม่วน
พ.ต.ท. ชาญณัฎฐ์ ปองรักษ์ ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงม่วน
พ.ต.ท. ประยทุธ วรรณสม ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงม่วน
พ.ต.ท. เริงยศ รูปค า ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงม่วน
พ.ต.ท. อาทิตย์ เลียวสิริพงศ์ ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงม่วน
ร.ต.อ. ประนพ วงศ์มา ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงม่วน
ร.ต.ท. เกรียงศักด์ิ ทองประไพ ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงม่วน
ร.ต.ท. ชาติ สมัคร ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงม่วน
ร.ต.ท. ด ารงศักด์ิ จนัต๊ะ ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงม่วน
ร.ต.ท. ประจติ ทรัพยศิ์ริ ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงม่วน
ร.ต.ท. พรชัย วลัิยรัตน์ ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงม่วน
ร.ต.ท. ศุภณัฐ ปัญญาวงศ์ ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงม่วน
ร.ต.ท. สมเกยีรติ อนิธยิา ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงม่วน
ร.ต.ท. สมบัติ วฒิุศรี ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงม่วน
ร.ต.ท. สมาน อดเหนียว ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงม่วน
ร.ต.ท. สันติ ใจเยน็ ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงม่วน
ร.ต.ท. สุขวจัน์ ยะแสง ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงม่วน
ร.ต.ท. อทิธชิัย ใจวงศ์ ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงม่วน
ร.ต.ต. กมล วงศ์แพทย์ ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงม่วน
ร.ต.ต. เกง่กาจ สมภาร ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงม่วน
ร.ต.ต. จรดอาจ ใจสม ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงม่วน
ร.ต.ต. เฉลิมชัย ใจเยน็ ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงม่วน
ร.ต.ต. ทนงศักด์ิ เมืองกอ้น ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงม่วน
ร.ต.ต. บรรจง เฮืองศรี ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงม่วน
ร.ต.ต. ประยนัต์ อมัพธุ ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงม่วน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. เพชร พรมทวพีร ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงม่วน
ร.ต.ต. ภคัสรร ออ้ยบ ารุง ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงม่วน
ร.ต.ต. วรินทร สมภาร ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงม่วน
ร.ต.ต. สังเวยีน พรหมวรรณ์ ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงม่วน
ด.ต. กฤตยา ค ามา ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงม่วน
ด.ต. เกษม ขยนั ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงม่วน
ด.ต. ถวลิ สมหมาย ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงม่วน
ด.ต. ทศพล เผ่าตัน ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงม่วน
ด.ต. นิกร กอ้นค า ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงม่วน
ด.ต. นิพนธ์ เรือนศักด์ิ ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงม่วน
ด.ต. ประพนัธ์ สิทธริาช ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงม่วน
ด.ต. วรเดช บ้านสระ ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงม่วน
ด.ต. วนัชัย โสมา ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงม่วน
ด.ต. ศักด์ิชัย เวยีงทอง ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงม่วน
ด.ต. ศุภชัย สิริปา ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงม่วน
ด.ต. สมชาย มูลศรี ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงม่วน
ด.ต. ส าราญ ใจยา ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงม่วน
ด.ต. สุพจน์ แสนบ้าน ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงม่วน
ด.ต. สุริยา ค ามาเร็ว ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงม่วน
จ.ส.ต. ทวี เมืองกอ้น ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงม่วน
จ.ส.ต. ศักด์ินคร ดอนแกว้ ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงม่วน
จ.ส.ต. อรรณพ ฟา้แลบ ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงม่วน
ส.ต.อ.  หญิงปิยะกลุ ลาภาศิริ ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงม่วน
ส.ต.อ. เรวตัร แกน่เมือง ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงม่วน
ส.ต.อ. วโิรจน์ ไชยลังกา ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงม่วน
ส.ต.อ. เสกสรรค์ ปิจวงศ์ ภ.จว.พะเยา สภ.เชียงม่วน
พ.ต.อ. สมาน จติบุญ ภ.จว.พะเยา สภ.ดอกค าใต้
พ.ต.ท. เกยีรติ จนัจองค า ภ.จว.พะเยา สภ.ดอกค าใต้
พ.ต.ท. ชนะ ศรีวชิัย ภ.จว.พะเยา สภ.ดอกค าใต้
พ.ต.ท. ทวรัีช สุวรรณฤทธิ์ ภ.จว.พะเยา สภ.ดอกค าใต้
พ.ต.ท. นิรุต เหลืองแดง ภ.จว.พะเยา สภ.ดอกค าใต้
พ.ต.ท. พษิณุ ศิริรัตน์ ภ.จว.พะเยา สภ.ดอกค าใต้
พ.ต.ท. วทัญญู ฟกัแกว้ ภ.จว.พะเยา สภ.ดอกค าใต้
พ.ต.ท. ศุภกจิ กิ่งบัวหลวง ภ.จว.พะเยา สภ.ดอกค าใต้
พ.ต.ท. สนิท ปทุมทิพยสิ์ริ ภ.จว.พะเยา สภ.ดอกค าใต้
พ.ต.ท. สุพสิทธิ์ สืบแสน ภ.จว.พะเยา สภ.ดอกค าใต้
ร.ต.อ. พริิยะ ขา่ยทอง ภ.จว.พะเยา สภ.ดอกค าใต้
ร.ต.ท. กรกช สันตินิมิตกลุ ภ.จว.พะเยา สภ.ดอกค าใต้
ร.ต.ท. ไกรวนั ใจตุ้ย ภ.จว.พะเยา สภ.ดอกค าใต้
ร.ต.ท. ไกรสร ศุภกา ภ.จว.พะเยา สภ.ดอกค าใต้



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ค าน้อง ติรักษา ภ.จว.พะเยา สภ.ดอกค าใต้
ร.ต.ท. ชาญณรงค์ สมศรี ภ.จว.พะเยา สภ.ดอกค าใต้
ร.ต.ท. ชาติศิริ จี๋ค าวนั ภ.จว.พะเยา สภ.ดอกค าใต้
ร.ต.ท. ดวงค า เวยีงนาค ภ.จว.พะเยา สภ.ดอกค าใต้
ร.ต.ท. ธงชัย เรือนศร ภ.จว.พะเยา สภ.ดอกค าใต้
ร.ต.ท. ธรีาชัย สมศรี ภ.จว.พะเยา สภ.ดอกค าใต้
ร.ต.ท. นคร เขื่อนแกว้ ภ.จว.พะเยา สภ.ดอกค าใต้
ร.ต.ท. ปริญญา ฟองอนิทร์ ภ.จว.พะเยา สภ.ดอกค าใต้
ร.ต.ท. ผดุงศิลป์ สุยะ ภ.จว.พะเยา สภ.ดอกค าใต้
ร.ต.ท. พนม แสงชัจจ์ ภ.จว.พะเยา สภ.ดอกค าใต้
ร.ต.ท. ภทัรรัช วนัศักด์ิศรี ภ.จว.พะเยา สภ.ดอกค าใต้
ร.ต.ท. มนัส จนัทพนัธ์ ภ.จว.พะเยา สภ.ดอกค าใต้
ร.ต.ท. ศรานนท์ ใจเดียว ภ.จว.พะเยา สภ.ดอกค าใต้
ร.ต.ท. สมเกยีรติ ไชยวารี ภ.จว.พะเยา สภ.ดอกค าใต้
ร.ต.ท. สมเดช วงศ์หาญ ภ.จว.พะเยา สภ.ดอกค าใต้
ร.ต.ท. สมพวม ปัญญา ภ.จว.พะเยา สภ.ดอกค าใต้
ร.ต.ท. สมหมาย ฟองแกว้ ภ.จว.พะเยา สภ.ดอกค าใต้
ร.ต.ท. สมาน ผลดี ภ.จว.พะเยา สภ.ดอกค าใต้
ร.ต.ท. สมาน กาต๊ิบ ภ.จว.พะเยา สภ.ดอกค าใต้
ร.ต.ท. สุพจน์ ใจยา ภ.จว.พะเยา สภ.ดอกค าใต้
ร.ต.ท. สุพรรณ ศรเจยีงค า ภ.จว.พะเยา สภ.ดอกค าใต้
ร.ต.ท. สุภาพ ค ายศ ภ.จว.พะเยา สภ.ดอกค าใต้
ร.ต.ท. อภชิัจ พรหมมิ ภ.จว.พะเยา สภ.ดอกค าใต้
ร.ต.ต. เกษม เสมอเชื้อ ภ.จว.พะเยา สภ.ดอกค าใต้
ร.ต.ต. คมสันต์ ฟองนวล ภ.จว.พะเยา สภ.ดอกค าใต้
ร.ต.ต. จรัญ กองมงคล ภ.จว.พะเยา สภ.ดอกค าใต้
ร.ต.ต. ธรีะยทุธ์ ไชยมงคล ภ.จว.พะเยา สภ.ดอกค าใต้
ร.ต.ต. ประชัน ใจตุ้ย ภ.จว.พะเยา สภ.ดอกค าใต้
ร.ต.ต. ผดุงศิลป์ สุยะ ภ.จว.พะเยา สภ.ดอกค าใต้
ร.ต.ต. ภษูิต จ ารัส ภ.จว.พะเยา สภ.ดอกค าใต้
ร.ต.ต. มานพ ต่อเขต ภ.จว.พะเยา สภ.ดอกค าใต้
ร.ต.ต. มานัส ยอดแกว้ ภ.จว.พะเยา สภ.ดอกค าใต้
ร.ต.ต. รณรงค์ ผลดี ภ.จว.พะเยา สภ.ดอกค าใต้
ร.ต.ต. วรวฒิุ ดวงแกว้ ภ.จว.พะเยา สภ.ดอกค าใต้
ร.ต.ต. วชิัย ยอดเมือง ภ.จว.พะเยา สภ.ดอกค าใต้
ร.ต.ต. วชิัย กาวี ภ.จว.พะเยา สภ.ดอกค าใต้
ร.ต.ต. วรีศักด์ิ ค ามาเร็ว ภ.จว.พะเยา สภ.ดอกค าใต้
ร.ต.ต. สุค า อตุตะมา ภ.จว.พะเยา สภ.ดอกค าใต้
ร.ต.ต. สุรศักด์ิ ค ามาเร็ว ภ.จว.พะเยา สภ.ดอกค าใต้
ร.ต.ต. อนุชา ไทยเกษม ภ.จว.พะเยา สภ.ดอกค าใต้



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. อนุชา ไทยเกษม ภ.จว.พะเยา สภ.ดอกค าใต้
ร.ต.ต.หญิง พนาวรรณ สุยะตา ภ.จว.พะเยา สภ.ดอกค าใต้
ด.ต. กฤชฐา ศรีบัวบาน ภ.จว.พะเยา สภ.ดอกค าใต้
ด.ต. ฉลองชัย ขยนั ภ.จว.พะเยา สภ.ดอกค าใต้
ด.ต. ชัยรัตน์ ขนุน้ า ภ.จว.พะเยา สภ.ดอกค าใต้
ด.ต. ชุมพร อนิต๊ะสาร ภ.จว.พะเยา สภ.ดอกค าใต้
ด.ต. ชูศักด์ิ ภาชนะ ภ.จว.พะเยา สภ.ดอกค าใต้
ด.ต. ณฐพฒัน์ น าสา ภ.จว.พะเยา สภ.ดอกค าใต้
ด.ต. ณัฐภทัร ทะนันไชย ภ.จว.พะเยา สภ.ดอกค าใต้
ด.ต. ทวศัีกด์ิ จกัร์ออ้ม ภ.จว.พะเยา สภ.ดอกค าใต้
ด.ต. ธนวฒิุ หวานเสียง ภ.จว.พะเยา สภ.ดอกค าใต้
ด.ต. ธญัพสิิษฐ์ บุญทอง ภ.จว.พะเยา สภ.ดอกค าใต้
ด.ต. นพพร เดชบุญ ภ.จว.พะเยา สภ.ดอกค าใต้
ด.ต. นราวฒัน์ มาไกล ภ.จว.พะเยา สภ.ดอกค าใต้
ด.ต. นิคม อะริยะ ภ.จว.พะเยา สภ.ดอกค าใต้
ด.ต. บรรเจดิ งานดี ภ.จว.พะเยา สภ.ดอกค าใต้
ด.ต. บุญน า ศรีค ามูล ภ.จว.พะเยา สภ.ดอกค าใต้
ด.ต. พนม กลัยา ภ.จว.พะเยา สภ.ดอกค าใต้
ด.ต. พฒัน์ผดุง โลมะวสัิย ภ.จว.พะเยา สภ.ดอกค าใต้
ด.ต. มนต์ชัย ธรรมสอน ภ.จว.พะเยา สภ.ดอกค าใต้
ด.ต. มานิตย์ ดวงแกว้ ภ.จว.พะเยา สภ.ดอกค าใต้
ด.ต. มาลูน บัวนาค ภ.จว.พะเยา สภ.ดอกค าใต้
ด.ต. ยศพนธ์ หน่อค า ภ.จว.พะเยา สภ.ดอกค าใต้
ด.ต. รชต วงศ์ขติัย์ ภ.จว.พะเยา สภ.ดอกค าใต้
ด.ต. รุ่งเพชร ล าพนู ภ.จว.พะเยา สภ.ดอกค าใต้
ด.ต. วชัรินทร์ ไชยวงค์ ภ.จว.พะเยา สภ.ดอกค าใต้
ด.ต. วนิละ เมืองมูล ภ.จว.พะเยา สภ.ดอกค าใต้
ด.ต. ววิฒัน์ ค ามาเร็ว ภ.จว.พะเยา สภ.ดอกค าใต้
ด.ต. วสุิทธิ์ ใหม่ค า ภ.จว.พะเยา สภ.ดอกค าใต้
ด.ต. ศรายทุธ ไชยวฒิุ ภ.จว.พะเยา สภ.ดอกค าใต้
ด.ต. ศรี หมอเกง่ ภ.จว.พะเยา สภ.ดอกค าใต้
ด.ต. ศุภชัย ป้องเคน ภ.จว.พะเยา สภ.ดอกค าใต้
ด.ต. สด บัวยอ้ย ภ.จว.พะเยา สภ.ดอกค าใต้
ด.ต. สมพร หลักฐาน ภ.จว.พะเยา สภ.ดอกค าใต้
ด.ต. สัญญา ไชยค า ภ.จว.พะเยา สภ.ดอกค าใต้
ด.ต. สันต์ธร ปัญญา ภ.จว.พะเยา สภ.ดอกค าใต้
ด.ต. สายณัห์ ลือเรือง ภ.จว.พะเยา สภ.ดอกค าใต้
ด.ต. สิทธพินัธุ์ บุญจนัทร์ ภ.จว.พะเยา สภ.ดอกค าใต้
ด.ต. สุชาติ สมศรี ภ.จว.พะเยา สภ.ดอกค าใต้
ด.ต. สุดสาคร ปัญญาทอง ภ.จว.พะเยา สภ.ดอกค าใต้



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สุทธพิงษ์ ใจบุญ ภ.จว.พะเยา สภ.ดอกค าใต้
ด.ต. สุมิตร นักเทศ ภ.จว.พะเยา สภ.ดอกค าใต้
ด.ต. สุรเดช สุขเจริญ ภ.จว.พะเยา สภ.ดอกค าใต้
ด.ต. สุริยา กนัทา ภ.จว.พะเยา สภ.ดอกค าใต้
ด.ต. อนุชิต เมืองชื่น ภ.จว.พะเยา สภ.ดอกค าใต้
ด.ต. อนุเทพ จ ารัส ภ.จว.พะเยา สภ.ดอกค าใต้
ด.ต. อนุพงษ์ ทะปน ภ.จว.พะเยา สภ.ดอกค าใต้
ด.ต. อ านวย ปัญญา ภ.จว.พะเยา สภ.ดอกค าใต้
ด.ต.หญิง บัวหลี บัวไชยา ภ.จว.พะเยา สภ.ดอกค าใต้
จ.ส.ต. กติติคุณ ประภาการ ภ.จว.พะเยา สภ.ดอกค าใต้
จ.ส.ต. ประดิษฐ ค าศรีพล ภ.จว.พะเยา สภ.ดอกค าใต้
จ.ส.ต. ภาณุเกยีรติ เลิศทอง ภ.จว.พะเยา สภ.ดอกค าใต้
ส.ต.อ. รุ่งโรจน์ พรหมเผ่า ภ.จว.พะเยา สภ.ดอกค าใต้
ส.ต.อ. สมชาติ ใจกล้า ภ.จว.พะเยา สภ.ดอกค าใต้
ส.ต.อ.หญิง ทิพยท์ิวา มณีวงค์ ภ.จว.พะเยา สภ.ดอกค าใต้
พ.ต.อ. ทิวา สกลุวฒันะ ภ.จว.พะเยา สภ.ภกูามยาว
พ.ต.ท. ชูเกยีรติ วรรณสมพร ภ.จว.พะเยา สภ.ภกูามยาว
พ.ต.ท. ปฐม พฤกษาไพบูลย์ ภ.จว.พะเยา สภ.ภกูามยาว
พ.ต.ต. ปิยะวฒัน์ ชีวชยาภรณ์ ภ.จว.พะเยา สภ.ภกูามยาว
พ.ต.ต. สุทิน ค าฟู ภ.จว.พะเยา สภ.ภกูามยาว
พ.ต.ต. เอกรัตน์ โภชน์เจริญ ภ.จว.พะเยา สภ.ภกูามยาว
ร.ต.อ. สุทรร นันต๊ิบ ภ.จว.พะเยา สภ.ภกูามยาว
ร.ต.ท. ธนเวศ เสาร์ทอง ภ.จว.พะเยา สภ.ภกูามยาว
ร.ต.ท. ธวชั ศิริพร ภ.จว.พะเยา สภ.ภกูามยาว
ร.ต.ท. บุญสวรรค์ บรรจง ภ.จว.พะเยา สภ.ภกูามยาว
ร.ต.ท. ประสิทธิ์ ผัดวงค์ ภ.จว.พะเยา สภ.ภกูามยาว
ร.ต.ท. วชิัย ชัยวรณ์ ภ.จว.พะเยา สภ.ภกูามยาว
ร.ต.ท. วรีะศักด์ิ ค ามี ภ.จว.พะเยา สภ.ภกูามยาว
ร.ต.ท. สะอาด วงศ์ไชย ภ.จว.พะเยา สภ.ภกูามยาว
ร.ต.ท. เสริม ใหม่เผือก ภ.จว.พะเยา สภ.ภกูามยาว
ร.ต.ต. เกยีรติพงษ์ โภชน์เจริญ ภ.จว.พะเยา สภ.ภกูามยาว
ร.ต.ต. ดรชัย ปะระมัตถ์ ภ.จว.พะเยา สภ.ภกูามยาว
ร.ต.ต. นพรัตน์ ไชยค า ภ.จว.พะเยา สภ.ภกูามยาว
ร.ต.ต. นิคม หาญสุข ภ.จว.พะเยา สภ.ภกูามยาว
ร.ต.ต. เบตง ทะนันไชย ภ.จว.พะเยา สภ.ภกูามยาว
ร.ต.ต. สังวร สุริยะไชย ภ.จว.พะเยา สภ.ภกูามยาว
ร.ต.ต. สุนทร วชิัย ภ.จว.พะเยา สภ.ภกูามยาว
ร.ต.ต. อดิเรก แพทยส์มาน ภ.จว.พะเยา สภ.ภกูามยาว
ร.ต.ต. อดุม ศรีวริาช ภ.จว.พะเยา สภ.ภกูามยาว
ด.ต. จารุวทิย์ สักลอ ภ.จว.พะเยา สภ.ภกูามยาว



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ณัฐภาค ธรีานุธนากลู ภ.จว.พะเยา สภ.ภกูามยาว
ด.ต. ถริเดช แกว้เทพ ภ.จว.พะเยา สภ.ภกูามยาว
ด.ต. ธนโชติ ช่างค า ภ.จว.พะเยา สภ.ภกูามยาว
ด.ต. นพพร เดชบุญ ภ.จว.พะเยา สภ.ภกูามยาว
ด.ต. นัฐพงษ์ คงถาวร ภ.จว.พะเยา สภ.ภกูามยาว
ด.ต. ปัญญา ตุ้ยค า ภ.จว.พะเยา สภ.ภกูามยาว
ด.ต. พรศักด์ิ ทะระมา ภ.จว.พะเยา สภ.ภกูามยาว
ด.ต. พนิิจ บุญประเสริฐ ภ.จว.พะเยา สภ.ภกูามยาว
ด.ต. เพชร เครือสาร ภ.จว.พะเยา สภ.ภกูามยาว
ด.ต. ไพรวลัย์ เดชะบุญ ภ.จว.พะเยา สภ.ภกูามยาว
ด.ต. มานะ ชัยขติั ภ.จว.พะเยา สภ.ภกูามยาว
ด.ต. วนิัย โยธาดี ภ.จว.พะเยา สภ.ภกูามยาว
ด.ต. วฒิุชัย ศรีวชิัย ภ.จว.พะเยา สภ.ภกูามยาว
ด.ต. ศุภพชิญ์ ทารินทร์ ภ.จว.พะเยา สภ.ภกูามยาว
ด.ต. สมเกยีรติ น้อยทูล ภ.จว.พะเยา สภ.ภกูามยาว
ด.ต. สมบัติ กตัญญู ภ.จว.พะเยา สภ.ภกูามยาว
ด.ต. สายชล เดชะบุญ ภ.จว.พะเยา สภ.ภกูามยาว
ด.ต. สุกจิ วงศ์ไชย ภ.จว.พะเยา สภ.ภกูามยาว
ด.ต. สุทิน บุญสุข ภ.จว.พะเยา สภ.ภกูามยาว
ด.ต. สุนทร ผาทอง ภ.จว.พะเยา สภ.ภกูามยาว
ด.ต. สุพจน์ ทะลิ ภ.จว.พะเยา สภ.ภกูามยาว
ด.ต. สุวนิ บุญรัตน์ ภ.จว.พะเยา สภ.ภกูามยาว
ด.ต. อนุเทพ อุ่นแกว้ ภ.จว.พะเยา สภ.ภกูามยาว
ด.ต. อนุสรณ์ ธรุะ ภ.จว.พะเยา สภ.ภกูามยาว
ด.ต. อรุณ สิงหไ์ชย ภ.จว.พะเยา สภ.ภกูามยาว
ด.ต. อทิธพิทัธ์ พรมจกัร์ ภ.จว.พะเยา สภ.ภกูามยาว
ด.ต. อดุม สุยะเพีย้ง ภ.จว.พะเยา สภ.ภกูามยาว
ด.ต. อทุัย เชียงแสน ภ.จว.พะเยา สภ.ภกูามยาว
ด.ต. เอกราช ลือเรือง ภ.จว.พะเยา สภ.ภกูามยาว
จ.ส.ต. พรมแดน ชินค า ภ.จว.พะเยา สภ.ภกูามยาว
ส.ต.อ. ทวพีร วนัถนุัด ภ.จว.พะเยา สภ.ภกูามยาว
พ.ต.อ. ศักย์ สุขเกษม ภ.จว.พะเยา สภ.ภซูาง
พ.ต.ท. ภดิูท อนิทะรังษี ภ.จว.พะเยา สภ.ภซูาง
พ.ต.ท. สงบ ฟกัแกว้ ภ.จว.พะเยา สภ.ภซูาง
พ.ต.ท. สนัน่ เจนใจ ภ.จว.พะเยา สภ.ภซูาง
พ.ต.ท. สังคม คลังแสง ภ.จว.พะเยา สภ.ภซูาง
พ.ต.ต. เสถยีร เรือนอุ่น ภ.จว.พะเยา สภ.ภซูาง
ร.ต.ท. จ านงค์ ชุมศรี ภ.จว.พะเยา สภ.ภซูาง
ร.ต.ท. ทัศไนย์ ไชยมงคล ภ.จว.พะเยา สภ.ภซูาง
ร.ต.ท. ธนกร กอ๋งแกว้ ภ.จว.พะเยา สภ.ภซูาง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. นนทพทัธ์ แสนแกว้ ภ.จว.พะเยา สภ.ภซูาง
ร.ต.ท. บุญยวฒัน์ ทัดหล่อ ภ.จว.พะเยา สภ.ภซูาง
ร.ต.ท. พภิพ ปันนา ภ.จว.พะเยา สภ.ภซูาง
ร.ต.ท. ศุภกจิ บุญชูโชค ภ.จว.พะเยา สภ.ภซูาง
ร.ต.ท. สมคิด ใจวงัโลก ภ.จว.พะเยา สภ.ภซูาง
ร.ต.ท. สมจติต์ กตินวตระกลู ภ.จว.พะเยา สภ.ภซูาง
ร.ต.ท. สายนัต์ ไทยประสงค์ ภ.จว.พะเยา สภ.ภซูาง
ร.ต.ท. อนุชา สมฤทธิ์ ภ.จว.พะเยา สภ.ภซูาง
ร.ต.ท. เอกพงษ์ แสงศรี ภ.จว.พะเยา สภ.ภซูาง
ร.ต.ต. คิม ชัยแกว้ ภ.จว.พะเยา สภ.ภซูาง
ร.ต.ต. จกัรวฒิุ อปุธิ ภ.จว.พะเยา สภ.ภซูาง
ร.ต.ต. ทศพร อจุนิา ภ.จว.พะเยา สภ.ภซูาง
ร.ต.ต. ทศพร อจุนิา ภ.จว.พะเยา สภ.ภซูาง
ร.ต.ต. ประเวศน์ เกนทา ภ.จว.พะเยา สภ.ภซูาง
ร.ต.ต. สมนึก ปิงสุแสน ภ.จว.พะเยา สภ.ภซูาง
ร.ต.ต. สวาท วงค์อารีย์ ภ.จว.พะเยา สภ.ภซูาง
ร.ต.ต. อภชิาติ ใจภกัดี ภ.จว.พะเยา สภ.ภซูาง
ร.ต.ต. อ านวย ตันรักษา ภ.จว.พะเยา สภ.ภซูาง
ด.ต. กมล เขม็เพชร ภ.จว.พะเยา สภ.ภซูาง
ด.ต. กฤษณะ วงศ์ใหญ่ ภ.จว.พะเยา สภ.ภซูาง
ด.ต. กษณะ การะยศ ภ.จว.พะเยา สภ.ภซูาง
ด.ต. เกษม เทพรักษา ภ.จว.พะเยา สภ.ภซูาง
ด.ต. จรัล อนิเต็ม ภ.จว.พะเยา สภ.ภซูาง
ด.ต. จกัรพนัธ์ นิยมวงศ์ ภ.จว.พะเยา สภ.ภซูาง
ด.ต. จ านงค์ ใจวงัโลก ภ.จว.พะเยา สภ.ภซูาง
ด.ต. จริโรจน์ บุญแรง ภ.จว.พะเยา สภ.ภซูาง
ด.ต. ชวลิต วงศ์ใหญ่ ภ.จว.พะเยา สภ.ภซูาง
ด.ต. ชัยณรงค์ มหาวงค์นันท์ ภ.จว.พะเยา สภ.ภซูาง
ด.ต. ชาลี บัวแยม้ ภ.จว.พะเยา สภ.ภซูาง
ด.ต. ชูศักด์ิ อนิต๊ะแสน ภ.จว.พะเยา สภ.ภซูาง
ด.ต. โชติระวี ดอนชัย ภ.จว.พะเยา สภ.ภซูาง
ด.ต. ธนิต แกว้หล่อ ภ.จว.พะเยา สภ.ภซูาง
ด.ต. ประชต ฟแูสง ภ.จว.พะเยา สภ.ภซูาง
ด.ต. ประถม สุขสิริบูรณ์ ภ.จว.พะเยา สภ.ภซูาง
ด.ต. ประสงค์ ประวงั ภ.จว.พะเยา สภ.ภซูาง
ด.ต. พงศกร วงัคะออม ภ.จว.พะเยา สภ.ภซูาง
ด.ต. พงษ์เดช ศรีค า ภ.จว.พะเยา สภ.ภซูาง
ด.ต. พรชัย ไพช านาญ ภ.จว.พะเยา สภ.ภซูาง
ด.ต. พรไพร รวมสุข ภ.จว.พะเยา สภ.ภซูาง
ด.ต. พนัธุ์ชัย เชียงแรง ภ.จว.พะเยา สภ.ภซูาง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ภานุวฒัน์ เสาค า ภ.จว.พะเยา สภ.ภซูาง
ด.ต. มนัส บุญประเสริฐ ภ.จว.พะเยา สภ.ภซูาง
ด.ต. เมธชีาติ อยู่สุข ภ.จว.พะเยา สภ.ภซูาง
ด.ต. วเิชียร แกว้ค าปา ภ.จว.พะเยา สภ.ภซูาง
ด.ต. วรีะพงษ์ เชียงแรง ภ.จว.พะเยา สภ.ภซูาง
ด.ต. วรีะพจน์ สมฤทธิ์ ภ.จว.พะเยา สภ.ภซูาง
ด.ต. ศรัณย์ กิ่งกา้น ภ.จว.พะเยา สภ.ภซูาง
ด.ต. สงกรานต์ วงศ์ใหญ่ ภ.จว.พะเยา สภ.ภซูาง
ด.ต. สงคราม รักษาดี ภ.จว.พะเยา สภ.ภซูาง
ด.ต. สมบัติ กาต๊ิบ ภ.จว.พะเยา สภ.ภซูาง
ด.ต. สมบูรณ์ ลิชัยมูล ภ.จว.พะเยา สภ.ภซูาง
ด.ต. สมปอง อะนาโรจน์ ภ.จว.พะเยา สภ.ภซูาง
ด.ต. สมเพลิน หวันา ภ.จว.พะเยา สภ.ภซูาง
ด.ต. สมศักด์ิ ภมิาลย์ ภ.จว.พะเยา สภ.ภซูาง
ด.ต. สหรัถ อปุธิ ภ.จว.พะเยา สภ.ภซูาง
ด.ต. สาคร ขนัธศ์รี ภ.จว.พะเยา สภ.ภซูาง
ด.ต. ส ารวย ใจชุ่ม ภ.จว.พะเยา สภ.ภซูาง
ด.ต. สิทธพิงษ์ ฟแูสง ภ.จว.พะเยา สภ.ภซูาง
ด.ต. สุทธรัิก แกว้รากมุข ภ.จว.พะเยา สภ.ภซูาง
ด.ต. สุริยา มุติมรรคา ภ.จว.พะเยา สภ.ภซูาง
ด.ต. แสวง แสงศรีจนัทร์ ภ.จว.พะเยา สภ.ภซูาง
ด.ต. อนันต์ แสงศรีจนัทร์ ภ.จว.พะเยา สภ.ภซูาง
ด.ต. อร่าม กล่ินหอม ภ.จว.พะเยา สภ.ภซูาง
ด.ต. อลงกรณ์ ด้ันเมฆ ภ.จว.พะเยา สภ.ภซูาง
ด.ต. อวรุิทธ์ พงศ์มณเฑียร ภ.จว.พะเยา สภ.ภซูาง
ด.ต. อุ๊ด ไชยชนะ ภ.จว.พะเยา สภ.ภซูาง
ด.ต. อดุร อนิปัน๋ ภ.จว.พะเยา สภ.ภซูาง
ด.ต. เอกรัตน์ แกว้เดียว ภ.จว.พะเยา สภ.ภซูาง
ด.ต. แอด๊ เชียงแรง ภ.จว.พะเยา สภ.ภซูาง
ด.ต.หญิง รัชฎา แสงสุก ภ.จว.พะเยา สภ.ภซูาง
จ.ส.ต. ยงยทุธ วงศ์พทุธสิิน ภ.จว.พะเยา สภ.ภซูาง
จ.ส.ต. ศิรวทิย์ กาต๊ิบ ภ.จว.พะเยา สภ.ภซูาง
ส.ต.อ. พลากร ใจมัน่ ภ.จว.พะเยา สภ.ภซูาง
ส.ต.อ. ภริูวฑัฒ์ วรจรรยานุกลุ ภ.จว.พะเยา สภ.ภซูาง
ส.ต.อ. วนิพ เหล กเจริญ ภ.จว.พะเยา สภ.ภซูาง
ร.ต.ต. สมพร ณ.อดุร ภ.จว.พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ร.ต.ต. อดุลย์ พวงขจร ภ.จว.พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ด.ต. จ านง วงัวล ภ.จว.พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ด.ต. ทินกร สุภากาวี ภ.จว.พะเยา สภ.เมืองพะเยา
ด.ต. เศรษฐวฒิุ แสงค า ภ.จว.พะเยา สภ.เมืองพะเยา



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สมบูรณ์ นันทพฏิฐ ภ.จว.พะเยา สภ.เมืองพะเยา
พ.ต.ท. ณรงค์ สิทธแิกว้ ภ.จว.พะเยา สภ.แม่ใจ
พ.ต.ท. ระบิล ชมภนู้อย ภ.จว.พะเยา สภ.แม่ใจ
พ.ต.ท. วสวตัต์ิ ปิน่ทอง ภ.จว.พะเยา สภ.แม่ใจ
พ.ต.ท. วรีะ มัง่มูล ภ.จว.พะเยา สภ.แม่ใจ
พ.ต.ท. สายนัต์ เบาะสาร ภ.จว.พะเยา สภ.แม่ใจ
พ.ต.ท. สุชาติ สัตยานันท์ ภ.จว.พะเยา สภ.แม่ใจ
ร.ต.อ. บุญเทีย่ง ฟองค า ภ.จว.พะเยา สภ.แม่ใจ
ร.ต.อ. ผิน  พรหมจกัร์ ภ.จว.พะเยา สภ.แม่ใจ
ร.ต.ท. กฤษตภาส อุ่นต๊ะ ภ.จว.พะเยา สภ.แม่ใจ
ร.ต.ท. เฉลิมชัย อดุมศักดิกลุ ภ.จว.พะเยา สภ.แม่ใจ
ร.ต.ท. ชัยทัศน์ พสัดุธาร ภ.จว.พะเยา สภ.แม่ใจ
ร.ต.ท. ชาติ มณฑา ภ.จว.พะเยา สภ.แม่ใจ
ร.ต.ท. ดนัย ไชยวฒิุ ภ.จว.พะเยา สภ.แม่ใจ
ร.ต.ท. ถวลิ เดชมนต์ ภ.จว.พะเยา สภ.แม่ใจ
ร.ต.ท. นพดล ปิงอดุ ภ.จว.พะเยา สภ.แม่ใจ
ร.ต.ท. บัณฑิต หาญสุข ภ.จว.พะเยา สภ.แม่ใจ
ร.ต.ท. ประชัน วงค์จกัร์ ภ.จว.พะเยา สภ.แม่ใจ
ร.ต.ท. พชิชานนท์ วงค์ตุ้ย ภ.จว.พะเยา สภ.แม่ใจ
ร.ต.ท. ไพศาล สีทิอา้ย ภ.จว.พะเยา สภ.แม่ใจ
ร.ต.ท. วชิัย ด ามินเสก ภ.จว.พะเยา สภ.แม่ใจ
ร.ต.ท. วรัิตน์ สุปันต๋า ภ.จว.พะเยา สภ.แม่ใจ
ร.ต.ท. สมบูรณ์ แนบกลาง ภ.จว.พะเยา สภ.แม่ใจ
ร.ต.ท. สมศักด์ิ นาขยนั ภ.จว.พะเยา สภ.แม่ใจ
ร.ต.ท. สมศักด์ิ ธรรมขนัแกว้ ภ.จว.พะเยา สภ.แม่ใจ
ร.ต.ท. สวสัด์ิ ครินชัย ภ.จว.พะเยา สภ.แม่ใจ
ร.ต.ท. สาคร โยริยะ ภ.จว.พะเยา สภ.แม่ใจ
ร.ต.ท. สุรศักด์ิ พริิยธชักลุ ภ.จว.พะเยา สภ.แม่ใจ
ร.ต.ต. จรัล เป็นคุณ ภ.จว.พะเยา สภ.แม่ใจ
ร.ต.ต. ชาญชัย ใจมิภกัด์ิ ภ.จว.พะเยา สภ.แม่ใจ
ร.ต.ต. ถนอม บุญวงค์ ภ.จว.พะเยา สภ.แม่ใจ
ร.ต.ต. ถวลิ ปัญสุวรรณ์ ภ.จว.พะเยา สภ.แม่ใจ
ร.ต.ต. ถาวร ทิพชา ภ.จว.พะเยา สภ.แม่ใจ
ร.ต.ต. นันทา ปรีชาจนิดาวธุ ภ.จว.พะเยา สภ.แม่ใจ
ร.ต.ต. บุณยวชิญ์ ไชยวงค์วฒัน์ ภ.จว.พะเยา สภ.แม่ใจ
ร.ต.ต. ชม ขนัแกว้ ภ.จว.พะเยา สภ.แม่ใจ
ร.ต.ต. มังกร พรมรินทร์ ภ.จว.พะเยา สภ.แม่ใจ
ร.ต.ต. สมเจตน์ ศักด์ิสูง ภ.จว.พะเยา สภ.แม่ใจ
ด.ต. กฤช ทาสอน ภ.จว.พะเยา สภ.แม่ใจ
ด.ต. กนัต์ สกณุา ภ.จว.พะเยา สภ.แม่ใจ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ไกรสร เลาสัตย์ ภ.จว.พะเยา สภ.แม่ใจ
ด.ต. ณรงค์ สายมัน ภ.จว.พะเยา สภ.แม่ใจ
ด.ต. ณรงค์ศักด์ิ ค าเผ่า ภ.จว.พะเยา สภ.แม่ใจ
ด.ต. ณัฐพล สุทาค า ภ.จว.พะเยา สภ.แม่ใจ
ด.ต. ธนู เคร่ืองสนุก ภ.จว.พะเยา สภ.แม่ใจ
ด.ต. นพดล เรือแกว้ ภ.จว.พะเยา สภ.แม่ใจ
ด.ต. นราวชิญ์ จติกวี ภ.จว.พะเยา สภ.แม่ใจ
ด.ต. บุญชม สุทธแิสน ภ.จว.พะเยา สภ.แม่ใจ
ด.ต. บุญญฤทธิ์  เปียงปิว๋ ภ.จว.พะเยา สภ.แม่ใจ
ด.ต. ประทีป เมืองมา ภ.จว.พะเยา สภ.แม่ใจ
ด.ต. เผ่า ใจเยน็ ภ.จว.พะเยา สภ.แม่ใจ
ด.ต. ไพรสนธ ์ กนัท๊ะวงค์ ภ.จว.พะเยา สภ.แม่ใจ
ด.ต. รัษฏากรณ์ ค าบุญยนื ภ.จว.พะเยา สภ.แม่ใจ
ด.ต. วนัชัย กองลี ภ.จว.พะเยา สภ.แม่ใจ
ด.ต. วทิวชัว์ ถากา๋วลิ ภ.จว.พะเยา สภ.แม่ใจ
ด.ต. วฒิุพงศ์ ประสานใจ ภ.จว.พะเยา สภ.แม่ใจ
ด.ต. ศุภชัย ทิพยรุ่งเรืองกาล ภ.จว.พะเยา สภ.แม่ใจ
ด.ต. สงวน สิงหค์ะมาลา ภ.จว.พะเยา สภ.แม่ใจ
ด.ต. สมชาย ศรีแปง ภ.จว.พะเยา สภ.แม่ใจ
ด.ต. สมเดช อทุธโยธา ภ.จว.พะเยา สภ.แม่ใจ
ด.ต. สายยนัธ์ ปัญสุวรรณ์ ภ.จว.พะเยา สภ.แม่ใจ
ด.ต. ส ารวย แปงสาย ภ.จว.พะเยา สภ.แม่ใจ
ด.ต. สุทัศน์ ค าดี ภ.จว.พะเยา สภ.แม่ใจ
ด.ต. สุภทัรดิศ กติติกรวรชาติ ภ.จว.พะเยา สภ.แม่ใจ
ด.ต. หวนั ภาชะนนท์ ภ.จว.พะเยา สภ.แม่ใจ
ด.ต. อนุรักษ์ จกัร์มาสุ ภ.จว.พะเยา สภ.แม่ใจ
ด.ต. อดุม เผ่าปินตา ภ.จว.พะเยา สภ.แม่ใจ
ด.ต. อดุม พรหมเผ่า ภ.จว.พะเยา สภ.แม่ใจ
ด.ต. อบุล กา๋ใจ ภ.จว.พะเยา สภ.แม่ใจ
ด.ต.หญิง ชนาทิพย์ หมอเกง่ ภ.จว.พะเยา สภ.แม่ใจ
ด.ต.หญิง พนอ เชื้อสะอาด ภ.จว.พะเยา สภ.แม่ใจ
จ.ส.ต. พชัรพงษ์ สมศักด์ิ ภ.จว.พะเยา สภ.แม่ใจ
ส.ต.อ. ธรีะพล จนัต๊ะ ภ.จว.พะเยา สภ.แม่ใจ
พล.ต.ต. จารึก ล้ิมสุวรรณ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน ผบก.ภ.จว.แม่ออ่งสอน
พ.ต.อ. ศักดิภทั เชาวน์ลักษณ์สกลุ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน รอง ผบก.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน
พ.ต.อ. ระยอง ยงัอยู่ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน รอง ผบก.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน
พ.ต.อ. ทองสุข จรัลพงษ์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน รอง ผบก.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน
พ.ต.อ. พทิักษ์ นาสมวาส ภ.จว.แม่ฮ่องสอน รอง ผบก.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน
พ.ต.อ. อกัษร วงศ์ใหญ่ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน รอง ผบก.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน
พ.ต.อ. สุริยงค์ วฒิุ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. นุกลู บุญคง ภ.จว.แม่ฮ่องสอน กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน
พ.ต.ท. รณฤทธิ์ นาเจริญ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน
พ.ต.ต. สุทัศน์ ทาระนัด ภ.จว.แม่ฮ่องสอน กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน
ร.ต.ท. เฉลิมรัตน์ ปฐมวงค์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน
ร.ต.ท. เดชา สิงหค์ าวงษ์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน
ร.ต.ท. ประเสริฐ กระทู้ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน
ร.ต.ท. ประทีป สุทา ภ.จว.แม่ฮ่องสอน กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน
ร.ต.ท. ยงยทุธ ฉนัทะ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน
ร.ต.ท. ยตุชเดช บุญศรี ภ.จว.แม่ฮ่องสอน กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน
ร.ต.ท. วฒิุชัย สุภาสืบ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน
ร.ต.ท. อทุัย จนัทร ภ.จว.แม่ฮ่องสอน กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน
ร.ต.ต. ไตรสิทธิ์ วสุวฒันศรี ภ.จว.แม่ฮ่องสอน กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน
ร.ต.ต. บรรเลง ปัญญากาบ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน
ร.ต.ต. ปาน บุญลือ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน
ร.ต.ต. สมชาย วงศ์ชัย ภ.จว.แม่ฮ่องสอน กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน
ร.ต.ต. สมพล  พรมตัน ภ.จว.แม่ฮ่องสอน กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน
ด.ต. เกรียงไกร ฉายาวรรณ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน
ด.ต. เพช็ร เยาวโสภา ภ.จว.แม่ฮ่องสอน กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน
ด.ต. เอกชัย กาทองทุง่ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน
ด.ต. จรัญ ปัญเจริญ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน
ด.ต. จกัรพนัธ์ แสนอนิปัน๋ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน
ด.ต. ชมธวชั พนักนัทะ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน
ด.ต. ด ารงศักด์ิ เชื้ออว้น ภ.จว.แม่ฮ่องสอน กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน
ด.ต. นคร หมุดดี ภ.จว.แม่ฮ่องสอน กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน
ด.ต. พลกฤตย์ กณัฑา ภ.จว.แม่ฮ่องสอน กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน
ด.ต. วเิชียร ใจมาเครือ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน
ด.ต. วรัิตน์ ถามา ภ.จว.แม่ฮ่องสอน กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน
ด.ต. วรีะศักด์ิ สมหนู ภ.จว.แม่ฮ่องสอน กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน
ด.ต. ศักดา วงศ์ยะ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน
ด.ต. ศุภศิษฎ์ วงศ์อนิทร์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน
ด.ต. สมพงศ์ ศรค า ภ.จว.แม่ฮ่องสอน กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน
ด.ต. ส าราญ สร้อยวรรณ์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน
ด.ต. สุเทพ นรมาตร์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน
ด.ต. สุชาติ กล่ าเมือง ภ.จว.แม่ฮ่องสอน กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน
ด.ต. สุรสิทธิ์ ชวฤทธิ์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน
ด.ต. องักรู จนัทร์เหมือน ภ.จว.แม่ฮ่องสอน กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน
ด.ต. อทุัย วอิุ่น ภ.จว.แม่ฮ่องสอน กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน
ส.ต.อ. เทวฤทธิ์ จ าปาดง ภ.จว.แม่ฮ่องสอน กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน
ส.ต.อ. พทิักษ์ จ ารัส ภ.จว.แม่ฮ่องสอน กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน
ส.ต.อ. วรีะยทุธ แสงสิงห์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.ต. เกรียงไกร หน่อธรรม ภ.จว.แม่ฮ่องสอน กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน
ส.ต.ต. เอกณัฐ รัตนวงค์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน
ส.ต.ต. กติติพฒัน์ วดัค า ภ.จว.แม่ฮ่องสอน กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน
ส.ต.ต. จริวฒัน์ นามวงค์พรหม ภ.จว.แม่ฮ่องสอน กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน
ส.ต.ต. ธนรัชต์ ไชยธวชั ภ.จว.แม่ฮ่องสอน กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน
ส.ต.ต. วนัส นามวงค์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน
ส.ต.ต. ววิฒัน์ สวาทชาติ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน
ส.ต.ต. วรีะศักด์ิ ต้นศรี ภ.จว.แม่ฮ่องสอน กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน
ส.ต.ต. ศรัณย์ อดุหมอ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน
ส.ต.ต. อนุสรณ์ ปงลังกา ภ.จว.แม่ฮ่องสอน กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน
จ.ส.ต ทวศัีกด์ิ กนัทา ภ.จว.แม่ฮ่องสอน กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน
ร.ต.ท. ณรงค์ศักด์ิ ใจท า ภ.จว.แม่ฮ่องสอน กลุ่มงานสอบสวนฯ ภ.จว.มส.
ร.ต.ท. วนิัย สายแกว้ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน กลุ่มงานสอบสวนฯ ภ.จว.มส.
พ.ต.ท. ณรงค์ ต้านคือ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน ฝอ.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน
พ.ต.ท. พทิยา พลพานิช ภ.จว.แม่ฮ่องสอน ฝอ.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน
พ.ต.ท. สรวชิญ์ ค ามูล ภ.จว.แม่ฮ่องสอน ฝอ.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน
พ.ต.ต. ณัฐพงษ์ คชสาร ภ.จว.แม่ฮ่องสอน ฝอ.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน
พ.ต.ต. พงษ์ศักด์ิ รักชาติ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน ฝอ.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน
พ.ต.ต. สงคราม เสนเจริญ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน ฝอ.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน
พ.ต.ต. สุรจติต์ เหล่าจ ารูญ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน ฝอ.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน
ร.ต.อ. ชีวะ ยาท้วม ภ.จว.แม่ฮ่องสอน ฝอ.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน
ร.ต.อ. ปิติภทัร มีต่อรุ่งเจริญ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน ฝอ.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน
ร.ต.ท. กอบกจิ จนัทรมณี ภ.จว.แม่ฮ่องสอน ฝอ.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน
ร.ต.ท. ธนิศร์ บัวระวงค์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน ฝอ.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน
ร.ต.ท. นิติพฒัน์ ธงทอง ภ.จว.แม่ฮ่องสอน ฝอ.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน
ร.ต.ท. ปิยะณัฐ แปงใจ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน ฝอ.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน
ร.ต.ท. สุกจิ สุรินทร์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน ฝอ.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน
ร.ต.ท. สุพชิัย สร้อยนาค ภ.จว.แม่ฮ่องสอน ฝอ.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน
ร.ต.ท.หญิง ณัฐรินทร์ พสุิทธิ์กวนิ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน ฝอ.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน
ร.ต.ต.หญิง เกตุมณี ศรีปัญญา ภ.จว.แม่ฮ่องสอน ฝอ.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน
ด.ต.หญิง จนิณ์จทุาห์ สัตยากรเวชกลุ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน ฝอ.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน
ส.ต.อ. อดิสรณ์ ใสสม ภ.จว.แม่ฮ่องสอน ฝอ.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน
พ.ต.อ. ศตศักด์ิ พมิลทิพย์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
พ.ต.ท. กติติพงษ์ รักษาพนัธ์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
พ.ต.ท. ภทัรวฒิุ อคัรภทัร ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
พ.ต.ท. วรธนัย์ เครือจนัต๊ะ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
พ.ต.ท. อภรัิกษ์ จุ้ยส าราญ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
พ.ต.ต. พฒันศักด์ิ เพยีรงาม ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
พ.ต.ต. สมคิด แสงศรี ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
พ.ต.ต. สมภพ นามบัณฑิต ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.อ. ดรุณ จ าชา ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ร.ต.อ. ธารณวทิย์ เกษจรัล ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ร.ต.อ. นพรัตน์ สายยนต์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ร.ต.ท. เกยีรติชัย บุญเรือง ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ร.ต.ท. จรัส ใหม่ต๊ะวนั ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ร.ต.ท. ชม บุญมาก ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ร.ต.ท. ดวงจติต์ สุริยะ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ร.ต.ท. ทินกร ชมภแูสน ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ร.ต.ท. นิคม มหายศ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ร.ต.ท. บุญชนะ ชมภู ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ร.ต.ท. ประเสริฐ ธงสามสิบเจด็ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ร.ต.ท. ประทีป วงศ์แพทย์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ร.ต.ท. พทิักษ์ ศรีธเิขยีว ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ร.ต.ท. ภทัรพล บุญเกษม ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ร.ต.ท. ภาณุพฒัน์ ชัยสร้างสรรค์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ร.ต.ท. มงคล ค าสนิท ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ร.ต.ท. วญิญู ธรรมยศ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ร.ต.ท. สมใจ ทองมอญ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ร.ต.ท. สมนึก  ค าดา ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ร.ต.ท. สวา่ง ยองสุวรรณ์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ร.ต.ท. สุรัตน์ อนิทจกัร ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ร.ต.ท. อคันี ณ   บางช้าง ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ร.ต.ท. องักรู วรัิตนชัยวรรณ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ร.ต.ต. กานต์ด ารัส วงศ์สมานใจ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ร.ต.ต. กติติศักด์ิ ค ามานะ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ร.ต.ต. จรีพฒัน์ ล่ าดี ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ร.ต.ต. ธรีวฒัน์ จกัร์แกว้ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ร.ต.ต. ศุภกร วงค์มูล ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ร.ต.ต. สงกรานต์ สายแกว้ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ร.ต.ต. สมาจารย์ กษณะ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ร.ต.ต. อทุัย ปัญญาเจริญ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ด.ต. เกรียงไกร กติิเลิศ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ด.ต. เกยีรติศักด์ิ หนูเอยีด ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ด.ต. เสน่ห์ ม่อยภิ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ด.ต. ไอศูรย์ อมัพชุสิริ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ด.ต. กติติศักด์ิ ทองประดิษฐ์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ด.ต. จอม วรรณค า ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ด.ต. จาลึก ปัญโญ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ด.ต. ชัยวชิิต สมฤทธิ์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ด.ต. ชาญวฒิุ ไชยโรจน์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ชุมพร พทุธวงศ์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ด.ต. ณัฐกฤษ เขื่อนค า ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ด.ต. ธนาดล สุค าภรัิกษ์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ด.ต. นิมิตร มังกรณ์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ด.ต. นิยม ใจค าลือ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ด.ต. บุญหลง วงศ์โท๊ะ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ด.ต. ปณิธาน แกว้มาลา ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ด.ต. ประดิษฐ์ สุนันต๊ะ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ด.ต. ประทีป สันติสุข ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ด.ต. ปรีชา มาท้วม ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ด.ต. ยงยทุธ กลัยา ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ด.ต. รณยทุธ กลัยา ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ด.ต. วสันต์ แกว้มาลา ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ด.ต. วนัชัย วงศ์ชัย ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ด.ต. วชิัย เหมืองน้อย ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ด.ต. วรีศักด์ิ จลุค าภา ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ด.ต. สมบูรณ์ ใจเมือง ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ด.ต. สมพร จแูวน ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ด.ต. สิงหช์ัย เบาะสาร ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ด.ต. สุพจน์ มีศรี ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ด.ต. สุภคัพเิชษฐ์ จนัทราช ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ด.ต. สุรสิทธิ์ ตุ่นค า ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ด.ต. อาทิตย์ อปินะ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ส.ต.อ. เขมชาติ เศรษฐเมือง ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ส.ต.อ. เจนพล ใจวงศ์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ส.ต.อ. เฉลิมศักด์ิ สุวรรณ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ส.ต.อ. เสนีย์ งามดี ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ส.ต.อ. กฤษฎา หนูทอง ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ส.ต.อ. กอ่เกยีรติ ปับปิน ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ส.ต.อ. กอ้งภพ จา้วประยรู ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ส.ต.อ. ก าพล บริสุทธิ์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ส.ต.อ. จกัรพนัธ์ มูลพุน่สาย ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ส.ต.อ. จริภาส ดารารัตน์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ส.ต.อ. ชลิตชัย อนิต๊ะชัย ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ส.ต.อ. ฌาณวฒัน์ คนสูง ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ส.ต.อ. ฐากรู รักหฤทัย ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ส.ต.อ. ณรงค์ฤทธิ์ เนาวรัตน์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ส.ต.อ. ณัฐกติต์ิ ศรีวชิัย ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ส.ต.อ. ณัฐวฒัน์ กติติพทิยพงษ์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ส.ต.อ. ธนาวฒิุ เขื่อนค า ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.อ. ธนิสร หวงัดี ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ส.ต.อ. ธวชัชัย ใจหาญ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ส.ต.อ. ธรีพงษ์ พทุธนะ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ส.ต.อ. ธรีวฒัน์ สุขทวี ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ส.ต.อ. นครพงิค์ หงษ์หนิ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ส.ต.อ. นรินทร์ อนิต๊ะปวน ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ส.ต.อ. ปฐมพงษ์ เดือนดาว ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ส.ต.อ. ปฐมพงษ์ มานะตา ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ส.ต.อ. ประทัพ วงัจติต์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ส.ต.อ. ปรัตถ์ วฒันะ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ส.ต.อ. พงษ์นรินทร์ ใจจู ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ส.ต.อ. ภาณุพนัธ์ ร าไพ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ส.ต.อ. ภวูดล ปันธนนท์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ส.ต.อ. วชิัย อตุมะ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ส.ต.อ. ววิฒัน์ กองค า ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ส.ต.อ. วรีพล ร่องยดื ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ส.ต.อ. ศราวธุ พยคัฆก์ลุ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ส.ต.อ. ศุภสิทธิ์ วงศ์ภธูร ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ส.ต.อ. สมรภมูิ ธรุณรงค์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ส.ต.อ. สุริยนั ล่องสุนทร ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ส.ต.อ. อนุพนัธ์ ต่างใจ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ส.ต.ต. เจษฏา นันทศรี ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ส.ต.ต. เมธี ทาค า ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ส.ต.ต. จกัรพงษ์ ศิริชัยชุ่ม ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ส.ต.ต. จรัิฏฐ์ จมุปาดง ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ส.ต.ต. จรีวตัร เครือสนิท ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ส.ต.ต. ชยภทัร สุภาเลิศ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ส.ต.ต. ชวณัฐ สุทธแิสน ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ส.ต.ต. ชาตรี กล้าพนู ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ส.ต.ต. ณภทัราวฒิุ เขื่อนเพช็ร์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ พรชัย ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ส.ต.ต. ณัฐพงษ์ บุญเจริญ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ส.ต.ต. บรรณสิทธิ์ เวยีงสมุทร ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ส.ต.ต. ประสงค์ ตายา ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ส.ต.ต. ปวธิ ตระกลูดนย์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ส.ต.ต. ปิยพงษ์ ปัญญะติ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ส.ต.ต. ภทัรวธุ ฟแูสง ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ส.ต.ต. ภาคภมูิ ลีติยก์รู ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ส.ต.ต. วสวตัต์ กาวลิะมูล ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ส.ต.ต. วโิรจน์ มาลา ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.ต. วรีชัย กอ้นแกว้ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ส.ต.ต. ศรัญญู ใจขอ้ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ส.ต.ต. ศุภมิตร มโนกจิ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ส.ต.ต. อติชาติ จนัทร์ปัญญา ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ส.ต.ต. อรรถวฒิุ จรัญญา ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
พ.ส.ท. พนัส สายทอง ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
พ.ต.ท. นพพร ชินะใจ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เสาหนิ
พ.ต.ท. สมเพชร พนักบั ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เสาหนิ
ร.ต.ท. ณันฐวฒัน์ สิริจนิดาวรรณ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เสาหนิ
ร.ต.ท. ณันฐวฒิุ วนัอว้น ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เสาหนิ
ร.ต.ท. พลาเดช มะโนนัย ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เสาหนิ
ร.ต.ท. มนทัย เจริญรัตน์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เสาหนิ
ร.ต.ท. รัฐพงศ์ ทองเจมิ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เสาหนิ
ร.ต.ต. ชัยธวฒัน์ ค าตรี ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เสาหนิ
ด.ต. ไพศาล จนัต๊ะรังษี ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เสาหนิ
ด.ต. ธวฒิุ มาชื่น ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เสาหนิ
ด.ต. วลิอนดอล ธรุะเสน ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เสาหนิ
ด.ต. สุระพรชัย มะโนค า ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เสาหนิ
ส.ต.ต. จริวฒัน์ ใจปิน ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เสาหนิ
ส.ต.ต. อลงกต จนัทร์แดง ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.เสาหนิ
พ.ต.ท. ประพฒัน์ ชัยชมภู ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่ลาน้อย
พ.ต.ต. ประดิษฐ์ พลเยี่ยม ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่ลาน้อย
พ.ต.ต. สหภพ อนิใจค า ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่ลาน้อย
ร.ต.อ. จงรักษ์ สุวรรณะ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่ลาน้อย
ร.ต.อ. วชิรวทิย์ อคัรโชติรัตน์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่ลาน้อย
ร.ต.อ. วรีะพงษ์ ทะลา ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่ลาน้อย
ร.ต.ท. เฉลิม กองค า ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่ลาน้อย
ร.ต.ท. แมน ใจจนัทร์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่ลาน้อย
ร.ต.ท. กวี ศิริ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่ลาน้อย
ร.ต.ท. จรัญ แอน่ดอน ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่ลาน้อย
ร.ต.ท. ถนัดกจิ กนัยะมี ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่ลาน้อย
ร.ต.ท. ทด กลุชา ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่ลาน้อย
ร.ต.ท. ประดิษฐ์ เพยีรพชิัย ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่ลาน้อย
ร.ต.ท. พนิรชัย ประชาเรือนรัศมี ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่ลาน้อย
ร.ต.ท. ศิริโรจน์ แยม้วจี ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่ลาน้อย
ร.ต.ต. มานพ อปุาระ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่ลาน้อย
ร.ต.ต. วรีะฤทธิ์ พวงพุง้ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่ลาน้อย
ด.ต. เทพ กรองสติปัญญา ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่ลาน้อย
ด.ต. เสาร์ ดาราทรัพยสิ์น ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่ลาน้อย
ด.ต. ไพฑูรย์ ค าบุญชู ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่ลาน้อย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ถนอม มหาวรรณ์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่ลาน้อย
ด.ต. วรรณ ศรีค า ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่ลาน้อย
ด.ต. สง่า ศิริอางค์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่ลาน้อย
ด.ต. สมเกยีรติ ปัญญาเกง่ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่ลาน้อย
จ.ส.ต. ด าเนิน ทัพเปียง ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่ลาน้อย
จ.ส.ต. ศราวธุ ค ามูล ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่ลาน้อย
จ.ส.ต. อมเรนทร์ เขื่อนทา ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่ลาน้อย
ส.ต.อ. เกษม ค าปัน ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่ลาน้อย
ส.ต.อ. ไกรยลาศ หาญจริง ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่ลาน้อย
ส.ต.อ. กรกต ไร่ประไพ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่ลาน้อย
ส.ต.อ. คมสันต์ กนัตุ่น ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่ลาน้อย
ส.ต.อ. จกัรพนัธ์ อารยะวงศ์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่ลาน้อย
ส.ต.อ. ฉตัรชัย จนัทร์เพญ็ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่ลาน้อย
ส.ต.อ. ชนะชัย มาตรา ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่ลาน้อย
ส.ต.อ. ณัฐพงษ์ ฝอยทอง ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่ลาน้อย
ส.ต.อ. ณัฐพงษ์ ฝอยทอง ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่ลาน้อย
ส.ต.อ. สรวทิญ์ บุญทศ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่ลาน้อย
ส.ต.อ. สิทธพิงศ์ ทาใจวงศ์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่ลาน้อย
ส.ต.อ. อลงกต สารปิน ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่ลาน้อย
ส.ต.อ. อาทิตย์ ดวงฟู ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่ลาน้อย
ส.ต.ต. ณัฐพล แสนเมืองใจ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่ลาน้อย
ส.ต.ต. ธรีวฒิุ กองตองกาย ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่ลาน้อย
ส.ต.ต. บุญรัตน์ ในแช ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่ลาน้อย
ส.ต.ต. ปฏญิญา อิ่นค า ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่ลาน้อย
ส.ต.ต. ปฏภิาณ โพชะจา ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่ลาน้อย
ส.ต.ต. พฒันศักด์ิ ชมพู ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่ลาน้อย
ส.ต.ต. ภภิพ ผัดดี ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่ลาน้อย
ส.ต.ต. วศิรุต ทิสาระ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่ลาน้อย
นาย ยงยทุธ วงศ์สุรินทร์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่ลาน้อย
พ.ต.ท. ธรรมรักษ์ ณ กาฬาสินธุ์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่ลาหลวง
พ.ต.ท. บรินทร์ ใจอตุม์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่ลาหลวง
พ.ต.ท. ปรวฒัน์ โสมศรีแพง ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่ลาหลวง
ร.ต.อ. อธปิ อนิต๊ะ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่ลาหลวง
ร.ต.ท. เอกพนัธ์ ดีเลิศวฒิุกร ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่ลาหลวง
ร.ต.ท. แสวง หวานดี ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่ลาหลวง
ร.ต.ท. นิติธร กรสวรรค์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่ลาหลวง
ร.ต.ท. บรรยงค์ ปัญญานะ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่ลาหลวง
ร.ต.ท. รักษา พงศ์ษาสิน ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่ลาหลวง
ร.ต.ท. สายนัต์ บุญซาว ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่ลาหลวง
ร.ต.ท. สุรพล สันติพงค์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่ลาหลวง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. เสน่ห์ น่วมเจมิ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่ลาหลวง
ร.ต.ต. ประสิทธิ์ โกมลวตั ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่ลาหลวง
ด.ต. เกรียงศักด์ิ พงษ์เขยีว ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่ลาหลวง
ด.ต. กฤษณรงค์ เผือกศิริ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่ลาหลวง
ด.ต. ณภคดล ปันติสวสัด์ิ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่ลาหลวง
ด.ต. บุญเกดิ ค ายอด ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่ลาหลวง
ด.ต. บุญลือ ตามสัตย์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่ลาหลวง
ด.ต. ประพนิ อหริพา่ย ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่ลาหลวง
ส.ต.อ. เกริกศักด์ิ กนัทะเรือน ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่ลาหลวง
ส.ต.อ. เจริญศักด์ิ แสงจ า ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่ลาหลวง
ส.ต.อ. กติติศักด์ิ มะโนชัย ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่ลาหลวง
ส.ต.อ. ธนัทิวา จนัตาโลก ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่ลาหลวง
ส.ต.อ. วสันต์ ไมตรีวรกลุ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่ลาหลวง
ส.ต.อ. สมคิด ดวงแกว้ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่ลาหลวง
ส.ต.อ.หญิง ศิริพรรณ ปันใจค า ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่ลาหลวง
ส.ต.ต. ตุลธร ศรีจนัทร์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่ลาหลวง
ส.ต.ต. ทิวากร เนตรวนั ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่ลาหลวง
ส.ต.ต. นนทนง เมืองกอ้น ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่ลาหลวง
ส.ต.ต. มนัส แกว้บุญเรือง ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่ลาหลวง
พ.ต.ท. ธนัญณ์ชัย วงค์สุริยะไท ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่สะเรียง
พ.ต.ท. พงค์ศักด์ิ พทิักษ์เมธี ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่สะเรียง
พ.ต.ท. วฒิุชัย             กล่ินสิงห์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่สะเรียง
พ.ต.ท. สันติ สุภา ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่สะเรียง
ร.ต.อ. บัญชา             ปิน่ประยรู ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่สะเรียง
ร.ต.อ. ปืนไทย นันตาใหม่ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่สะเรียง
ร.ต.อ. ภทัรพงศ์ สุนทราพนัธุ์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่สะเรียง
ร.ต.อ. วเิชียร ธรรมปัญญา ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่สะเรียง
ร.ต.ท. เดชาวตั สมแกว้ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่สะเรียง
ร.ต.ท. เศวต               ปินตา ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่สะเรียง
ร.ต.ท. กฤตยศ สันตา ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่สะเรียง
ร.ต.ท. กติติพงศ์ กมุไชย ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่สะเรียง
ร.ต.ท. จนินาวตัร รัตนะ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่สะเรียง
ร.ต.ท. ธงชัย เมืองมา ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่สะเรียง
ร.ต.ท. ธวชัชัย เทพสิทธิ์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่สะเรียง
ร.ต.ท. ธรีพนัธ์ ถิ่นน้ าใส ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่สะเรียง
ร.ต.ท. นพดล           ทัพเล่ือน ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่สะเรียง
ร.ต.ท. นรภทัร ทองดี ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่สะเรียง
ร.ต.ท. ประเสริฐ ภมูิไท ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่สะเรียง
ร.ต.ท. ประจมิ          ชาญธญักรณ์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่สะเรียง
ร.ต.ท. ประดิษฐ์         ใจท า ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่สะเรียง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. พเิชษฐ์ ถาทวี ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่สะเรียง
ร.ต.ท. รุ่ง ฟองค าตัน ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่สะเรียง
ร.ต.ท. วชิรินทร์          สุรินทร์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่สะเรียง
ร.ต.ท. ศุภชัย กา้งออนตา ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่สะเรียง
ร.ต.ท. สุชิน เกตุบรรจง ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่สะเรียง
ร.ต.ท. สุรินทร์ ทองจนี ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่สะเรียง
ร.ต.ท. สุริยะ               อาสากลุ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่สะเรียง
ร.ต.ท. อภมิุข ประคองวงศ์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่สะเรียง
ร.ต.ท. อทุิศ คิดธวิงค์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่สะเรียง
ร.ต.ต. ชาญณรงค์     กณัฑ์อนิทร์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่สะเรียง
ร.ต.ต. ณัฐดนัย           ปันศิริ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่สะเรียง
ร.ต.ต. ธนกร ทัง่ศิริ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่สะเรียง
ร.ต.ต. ประทีป แสนใจ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่สะเรียง
ร.ต.ต. สุรพล สะอาดถิ่น ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่สะเรียง
ด.ต. เกษมสุข          โสมิยะ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่สะเรียง
ด.ต. เจริญผล แสพลกรัง ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่สะเรียง
ด.ต. เพลิน          ไทยใหม่ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่สะเรียง
ด.ต. เสน่ห ์               ทนานัน ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่สะเรียง
ด.ต. เอกพนัธ ์        ฝ่ันเต่ย ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่สะเรียง
ด.ต. โกวทิ             กองแกว้ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่สะเรียง
ด.ต. ไพบูลย ์         ปิงเมือง ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่สะเรียง
ด.ต. ไพบูลย ์               ปันแป้น ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่สะเรียง
ด.ต. ขวญัชาติ กนัทะใจ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่สะเรียง
ด.ต. จกัรกริศน์   มูลประดิษฐ์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่สะเรียง
ด.ต. จ าลอง             ตามูล ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่สะเรียง
ด.ต. ชนะ               แสนวชิัย ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่สะเรียง
ด.ต. ชาตรี               คาดค าฟู ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่สะเรียง
ด.ต. ณัชพล กจิสวา่ง ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่สะเรียง
ด.ต. ดนุวฒัน์          เจริญผล ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่สะเรียง
ด.ต. นพดล           หลวงสุข ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่สะเรียง
ด.ต. นภดล            ภทัรกนัยา ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่สะเรียง
ด.ต. นิพนธ ์        สีจะ๊แปง ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่สะเรียง
ด.ต. ประเทือง      สินธชุัย ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่สะเรียง
ด.ต. ประสงค์         ปะวลัละ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่สะเรียง
ด.ต. ประหยดั แกว้ทะวนั ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่สะเรียง
ด.ต. ภริูเดช เรืองแดง ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่สะเรียง
ด.ต. มงคล              คุ้มแกว้ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่สะเรียง
ด.ต. มังกร               มีศรี ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่สะเรียง
ด.ต. ยนืยง               เป็งใจ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่สะเรียง
ด.ต. รังสรรค์ สุทธจินัทร์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่สะเรียง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ราเชนทร์ บรรณศักด์ิ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่สะเรียง
ด.ต. วรีพงษ์ เรือนเถนิ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่สะเรียง
ด.ต. สงบ ชมภแูดง ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่สะเรียง
ด.ต. สมโภชน์ ค าใส ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่สะเรียง
ด.ต. สมบัติ สุภะมาตรา ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่สะเรียง
ด.ต. สหสัชัย มีสอง ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่สะเรียง
ด.ต. ส าเริง สุวรรณภมูิ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่สะเรียง
ด.ต. สิทธกิร         นาวารี ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่สะเรียง
ด.ต. สุพจน์            แกว้วงศ์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่สะเรียง
ด.ต. สุรเดช              ค าใส ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่สะเรียง
ด.ต. สุริยา            คุณานุวฒัน์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่สะเรียง
ด.ต. สุวทิย ์        แสงสุริยนัต์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่สะเรียง
ด.ต. อวรุิทธ ์         ใฝ่เสรี ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่สะเรียง
จ.ส.ต. เรวตัร ทาแกง ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่สะเรียง
ส.ต.อ. เกยีรติศักด์ิ ช่างจดั ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่สะเรียง
ส.ต.อ. กรรณสูต มาศจฑุาเศรณี ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่สะเรียง
ส.ต.อ. กฤษฏา ศิลปางกรู ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่สะเรียง
ส.ต.อ. การ์ดศิลา  วงศ์ชัย ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่สะเรียง
ส.ต.อ. ชัชวาลย์ ปัจยะคัง ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่สะเรียง
ส.ต.อ. ทรงวฒิุ ปิงเมือง ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่สะเรียง
ส.ต.อ. วญิญฤทธิ์ หวงัเกษมสุข ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่สะเรียง
ส.ต.อ. สุวชัร์ เตียร์ภทัรดิลก ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่สะเรียง
ส.ต.อ.หญิง นฤมล ดวงต้ิบ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่สะเรียง
ส.ต.ต. เกดิพงษ์ ทาสัก ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่สะเรียง
ส.ต.ต. คาวี สังหาร ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่สะเรียง
ส.ต.ต. ชาญวทิย์ กา๋ต๊ิบ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่สะเรียง
ส.ต.ต. ณัฐตยศ แกนุ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่สะเรียง
ส.ต.ต. ณัฐวรรษ สุนันท์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่สะเรียง
ส.ต.ต. ธวชัชัย จนิแดง ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่สะเรียง
ส.ต.ต. บดินทร์ ปันทะโชติ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่สะเรียง
ส.ต.ต. ปิยะณัฐ เกตุแกว้ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่สะเรียง
ส.ต.ต. พชร หงส์หนิ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่สะเรียง
ส.ต.ต. พรชัย ปัญญาขนั ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่สะเรียง
ส.ต.ต. พรีศิลป์ ขลิบเงิน ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่สะเรียง
ส.ต.ต. ภรีพนัธ์ ค าภรีะ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่สะเรียง
ส.ต.ต. มานะ กล้าแขง็ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่สะเรียง
ส.ต.ต. ยศวตั พทุธวงศ์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่สะเรียง
ส.ต.ต. วชัรกจิ ใจมณี ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่สะเรียง
ส.ต.ต. วทิยา ปินนะ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่สะเรียง
ส.ต.ต. วษิณุพร ออ่นค าเหลือง ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่สะเรียง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.ต. วรียทุธ แสนอนิทร์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่สะเรียง
ส.ต.ต. วรีะชาติ ทารักษ์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่สะเรียง
ส.ต.ต. วรีะยทุธ ช านาญ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่สะเรียง
ส.ต.ต. สกล สารมะโน ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่สะเรียง
ส.ต.ต. สรณิศร์ รัตน์น้ าหนิ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.แม่สะเรียง
พ.ต.ท. จรัญ สุวรรณเวช ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.กองกอ๋ย
พ.ต.ท. อานันท์ เขม็ข า ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.กองกอ๋ย
พ.ต.ต. ชยสิทธ์ น้อยสะปุง๋ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.กองกอ๋ย
พ.ต.ต. ชาญยทุธ วรรณบุปผา ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.กองกอ๋ย
ร.ต.อ. สันติราษฎร์ พวงมาลา ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.กองกอ๋ย
ร.ต.ท. คุณนิติ ท่าระเบียบ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.กองกอ๋ย
ร.ต.ท. ทนงศักด์ิ สุรินทร์ทีปะ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.กองกอ๋ย
ร.ต.ท. บรรเจดิ ชะอุ่ม ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.กองกอ๋ย
ร.ต.ท. บรรจง ก่ าโน ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.กองกอ๋ย
ร.ต.ท. รักษ์พงศ์ โอบเอื้อ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.กองกอ๋ย
ร.ต.ท. อภชิาต บัวเยน็ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.กองกอ๋ย
ร.ต.ท. อนิทัศน์ สุขเกษม ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.กองกอ๋ย
ร.ต.ต. สราวธุ หรัิญรัตน์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.กองกอ๋ย
ด.ต. เกรียงศักด์ิ แสงกาศ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.กองกอ๋ย
ด.ต. ชัยณรงค์ ธรรมชัยเมือง ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.กองกอ๋ย
ด.ต. ประณต ม่อนเต๋ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.กองกอ๋ย
ด.ต. พชิิต ประดับแกว้ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.กองกอ๋ย
ด.ต. วสุิทธิ์ ตันมา ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.กองกอ๋ย
ด.ต. สวาท ชมเชย ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.กองกอ๋ย
ด.ต. สุติกร ธรุะเสน ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.กองกอ๋ย
จ.ส.ต. สิทธิ เครือวเิสน ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.กองกอ๋ย
จ.ส.ต. สุพฒันชัย วลัิย ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.กองกอ๋ย
ส.ต.อ. เชิดศักด์ิ น้อยโขง ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.กองกอ๋ย
ส.ต.อ. ตะวนั เสาเทพ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.กองกอ๋ย
ส.ต.อ. นิรันดร์ สายจนัทร์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.กองกอ๋ย
ส.ต.อ. พทิักษ์ สมกลุ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.กองกอ๋ย
ส.ต.อ. วษิณุ ไชยปัญญา ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.กองกอ๋ย
ส.ต.อ. สุริยา อนันตกลุ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.กองกอ๋ย
ส.ต.อ. อรรถพล บุญทวี ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.กองกอ๋ย
ส.ต.ต. เจตนรินทร์ อนิปา ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.กองกอ๋ย
ส.ต.ต. เพชร เตชะโอฬา ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.กองกอ๋ย
ส.ต.ต. เพิม่ยศ ผ่องพนัธ์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.กองกอ๋ย
ส.ต.ต. เสกสรร สารอนิจกัร์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.กองกอ๋ย
ส.ต.ต. เอกชัย ค าตุ้ย ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.กองกอ๋ย
ส.ต.ต. กริชชัย วงับุญ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.กองกอ๋ย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.ต. จริโพธิ ปัญญาเมือง ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.กองกอ๋ย
ส.ต.ต. ฐิติกร เรืองพพิฒันพนัธุ์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.กองกอ๋ย
ส.ต.ต. ปัญญ์ปภสั อนิต๊ะค า ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.กองกอ๋ย
ส.ต.ต. พสุิทธิ์ กนัทะสาร ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.กองกอ๋ย
ส.ต.ต. อนุวตัร ราชคม ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.กองกอ๋ย
ส.ต.ต. อทิธพิล กาละสุข ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.กองกอ๋ย
พ.ต.อ. ธนเดช ประสานเสียง ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ขนุยวม
พ.ต.ท. เอกธนัช นิม่เพง็ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ขนุยวม
พ.ต.ท. กฤษณะ ชุ่มมงคล ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ขนุยวม
พ.ต.ท. จกัรียทุธ โชติวชิรพงศ์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ขนุยวม
พ.ต.ท. ชาญวทิย์ ธรรมรัต ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ขนุยวม
พ.ต.ท. ศิริ เชียงทา ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ขนุยวม
พ.ต.ท. อนิทร กบัเป็ง ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ขนุยวม
ร.ต.อ. ทวปี เศษสุวรรณ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ขนุยวม
ร.ต.อ.หญิง สุธาทิพย์ ไขแสง ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ขนุยวม
ร.ต.ท. เกรียงไกร วงศ์ประเสริฐ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ขนุยวม
ร.ต.ท. เกรียงไกร วงค์ประเสริฐ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ขนุยวม
ร.ต.ท. เกษม สิงหแ์กว้ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ขนุยวม
ร.ต.ท. เจษฎา จนัทร์ยวง ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ขนุยวม
ร.ต.ท. เทพจกัร เหมือนท่าไม้ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ขนุยวม
ร.ต.ท. เทพพทิักษ์ เกตทอง ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ขนุยวม
ร.ต.ท. กอ้งภพ ฟกัแกว้ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ขนุยวม
ร.ต.ท. คฑาวธุ อโนพทุธิ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ขนุยวม
ร.ต.ท. ชัยวฒัน์ ใจบุญ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ขนุยวม
ร.ต.ท. บุญเชิด ไชยนันท์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ขนุยวม
ร.ต.ท. ปทีป ธรรมขนัธ์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ขนุยวม
ร.ต.ท. ประดิษฐ สุปินธรรม ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ขนุยวม
ร.ต.ท. ปราโมทย์ เขยีวสวสัด์ิ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ขนุยวม
ร.ต.ท. ปรานต์ ขาสัก ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ขนุยวม
ร.ต.ท. พลชัย อิ่นค า ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ขนุยวม
ร.ต.ท. มงคล จะประการ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ขนุยวม
ร.ต.ท. ศรีวชิัย แสงแอน่ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ขนุยวม
ร.ต.ท. สมคิด ขตัติวงค์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ขนุยวม
ร.ต.ท. สมพร แจขจดั ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ขนุยวม
ร.ต.ท. ส าเนียง วงค์ปวง ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ขนุยวม
ร.ต.ท. สุรพงษ์ สอาดจติ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ขนุยวม
ร.ต.ท. อาณัตย์ ปัญญาราษฎร์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ขนุยวม
ร.ต.ต. ไพโรจน์ มณีวรรณ์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ขนุยวม
ด.ต. จรัญ ปินตาดง ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ขนุยวม
ด.ต. ชัช ชัยวฒิุ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ขนุยวม



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ชูชาติ จรัีชญ์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ขนุยวม
ด.ต. ทวศัีกด์ กอบจติมัน่ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ขนุยวม
ด.ต. ป๋อง วงศ์ษา ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ขนุยวม
ด.ต. พทิักษ์พล โพธนิาม ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ขนุยวม
ด.ต. มานิต วนาภรณ์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ขนุยวม
ด.ต. ยศภทัร ค าเขื่อน ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ขนุยวม
ด.ต. วรรณชัย คีรีเกษตร ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ขนุยวม
ด.ต. สมนึก มูลปา ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ขนุยวม
ด.ต. อาลูน อหริพา่ย ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ขนุยวม
จ.ส.ต. เกรียงไกร เจริญศรี ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ขนุยวม
ส.ต.อ. เกรียงไกร จนัทร์ทิพย์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ขนุยวม
ส.ต.อ. เด่น ไพรมีค่า ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ขนุยวม
ส.ต.อ. เอกชาติ กนัทะวงั ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ขนุยวม
ส.ต.อ. เอกลักษณ์ สวยสม ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ขนุยวม
ส.ต.อ. วทิยา สุรินต๊ะ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ขนุยวม
ส.ต.อ. วนิัย น้อยหมอ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ขนุยวม
ส.ต.อ. วรีพล ไชยบุตร ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ขนุยวม
ส.ต.อ. ศุภชาติ สุริยะ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ขนุยวม
ส.ต.อ.หญิง อลิัปรียา สุปินตา ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ขนุยวม
ส.ต.ต. คิมหนัต์ สุริยวรรณ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ขนุยวม
ส.ต.ต. ชัยรัตน์ เวศนารัตน์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ขนุยวม
ส.ต.ต. ณัฐพล กนัจนิ๊ะ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ขนุยวม
ส.ต.ต. ดลวฒัน์ แสวงผล ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ขนุยวม
ส.ต.ต. ธนวฒัน์ มิกขนุทด ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ขนุยวม
ส.ต.ต. นนทวชัร์ นันทะเสนพงศ์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ขนุยวม
ส.ต.ต. นวภทัร ตาใย ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ขนุยวม
ส.ต.ต. ประพนัธ์ จติพนานันท์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ขนุยวม
ส.ต.ต. พทิยา นะที ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ขนุยวม
ส.ต.ต. ศราวธุ วรรณภริะ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ขนุยวม
ส.ต.ต. อมัพล จาจติร ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ขนุยวม
พ.ต.ท. ช านาญ อนิทร์บุญ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ท่าตาฝ่ัง
ร.ต.อ. ธวชัชัย วรัิตน์เกษม ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ท่าตาฝ่ัง
ร.ต.อ. ศุภชัย กนัทะวงศ์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ท่าตาฝ่ัง
ร.ต.ท. ไชยา สมาธิ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ท่าตาฝ่ัง
ร.ต.ท. ไตรทศ ยะป้อม ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ท่าตาฝ่ัง
ร.ต.ท. ก าธร วงค์อา้ย ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ท่าตาฝ่ัง
ร.ต.ท. ขรรชัย ลังกาพนิธุ์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ท่าตาฝ่ัง
ร.ต.ท. จงจนิต์ วงศ์ชัยเดช ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ท่าตาฝ่ัง
ร.ต.ท. ดนุชิต สุริยะชัย ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ท่าตาฝ่ัง
ร.ต.ท. นพพร จอมสวา่ง ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ท่าตาฝ่ัง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ปรีชา กล่ินหอม ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ท่าตาฝ่ัง
ร.ต.ท. ฤทธิ์ณรงค์ พมิพศ์รี ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ท่าตาฝ่ัง
ร.ต.ท. สมบูรณ์ ค าเอย้ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ท่าตาฝ่ัง
ร.ต.ท. สมาน ราษี ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ท่าตาฝ่ัง
ร.ต.ท. อธเิมศร์ ดิลกฤทธิ์อนันต์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ท่าตาฝ่ัง
ด.ต. ประพนัธ์ พรหมเสน ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ท่าตาฝ่ัง
ด.ต. พลัลภ พุม่แยม้ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ท่าตาฝ่ัง
ด.ต. มานพ นาสา ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ท่าตาฝ่ัง
ด.ต. สุวทิย์ กา้งออนตา ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ท่าตาฝ่ัง
ส.ต.อ. ปรีชาชัย ธรรมอนุสรณ์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ท่าตาฝ่ัง
ส.ต.ต. จรีพงค์ พมิสาร ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ท่าตาฝ่ัง
พ.ต.อ. สมคิด หมัน่งาน ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.น้ าเพยีงดิน
พ.ต.ท. กติติญพงศ์  พนัธุ์พชิญา ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.น้ าเพยีงดิน
พ.ต.ท. พจนเดช พทุธวงค์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.น้ าเพยีงดิน
พ.ต.ท. สมศักด์ิ ต๊ะแดง ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.น้ าเพยีงดิน
พ.ต.ท. อลงกรณ์ พรหมตา ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.น้ าเพยีงดิน
พ.ต.ต. ธวชัชัย  จติตรีธาตุ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.น้ าเพยีงดิน
ร.ต.ท. ครรชิต คงอนิทร์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.น้ าเพยีงดิน
ร.ต.ท. จกัรพรรดิ เมธารักษ์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.น้ าเพยีงดิน
ร.ต.ท. จริะเดช ใจนันต๊ะ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.น้ าเพยีงดิน
ร.ต.ท. ชาตรี บุญพาชื่น ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.น้ าเพยีงดิน
ร.ต.ท. ชาติตระการ สุจาโน ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.น้ าเพยีงดิน
ร.ต.ท. นเรศน์ นุย้ป้อม ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.น้ าเพยีงดิน
ร.ต.ท. นิเทศน์ ละออง ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.น้ าเพยีงดิน
ร.ต.ท. บัญชา สิทธฟิอง ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.น้ าเพยีงดิน
ร.ต.ท. ศักด์ิชาย เมืองค า ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.น้ าเพยีงดิน
ร.ต.ท. สุวทิย์ กอ้นทอง ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.น้ าเพยีงดิน
ร.ต.ต. เสรี จนัต๊ิบแจม่ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.น้ าเพยีงดิน
ร.ต.ต. ขวญัใจ มนตรี ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.น้ าเพยีงดิน
ร.ต.ต. พทิักษ์ ท้าวสมวงศ์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.น้ าเพยีงดิน
ด.ต. ไกร บุญเรือง ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.น้ าเพยีงดิน
ด.ต. พงศ์พษิณุ คงแจง ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.น้ าเพยีงดิน
ด.ต. ยทุธชัย ทองชาติ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.น้ าเพยีงดิน
ด.ต. วรพล ปวนตา ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.น้ าเพยีงดิน
ด.ต. อมัพร จรรยาโอฬาร ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.น้ าเพยีงดิน
ส.ต.อ. พทัธดนย์ โสภษิฐ์พร ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.น้ าเพยีงดิน
ส.ต.อ. สุนิมิต ชมชื่น ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.น้ าเพยีงดิน
ส.ต.ต. ณัฐกานต์ บุญก้ า ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.น้ าเพยีงดิน
ส.ต.ต. วรพฒัน์ เทพกณัฑ์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.น้ าเพยีงดิน
พ.ต.ท. วารินท์ ไพบูลย์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ประตูเมือง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.อ. ภาคภมูิ เครือซุย ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ประตูเมือง
ร.ต.ท. เอกนรินทร์ธร แกว้ศรี ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ประตูเมือง
ร.ต.ท. จ าลอง จนัทร์ป้อ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ประตูเมือง
ร.ต.ท. นันทวฒัน์ ปานเนาว์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ประตูเมือง
ร.ต.ท. สิงหแ์กว้ อนิถา ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ประตูเมือง
ร.ต.ท. อนิชัย เรือนแกว้ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ประตูเมือง
ร.ต.ต. ปภาวนิท์ เรืองศรี ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ประตูเมือง
ด.ต. บัตร มูลฟอง ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ประตูเมือง
ด.ต. สมศักด์ิ ใจจมุปา ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ประตูเมือง
ด.ต. สุนันท์ เทศไทย ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ประตูเมือง
ด.ต. อาทิตย์ ต้นผล ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ประตูเมือง
ส.ต.อ. กติิพงษ์ อนิต๊ะวงค์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ประตูเมือง
ส.ต.อ. วรรัตน์ แกว้รวม ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ประตูเมือง
พ.ต.อ. ชวลิต ธนาค า ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปางมะผ้า
พ.ต.ท. กฤตฐกลล์ กติติธรีะวฒัน์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปางมะผ้า
พ.ต.ท. กมัปนาท รักษนาเวศ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปางมะผ้า
พ.ต.ท. จกัรพงษ์ วงศ์ชัย ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปางมะผ้า
พ.ต.ต. กติติกร ฤทธิ์รัตนไตรกลุ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปางมะผ้า
ร.ต.อ. ศักรินทร์ วรัิตน์เกษม ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปางมะผ้า
ร.ต.ท. เสนอ เชื้อกนัทา ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปางมะผ้า
ร.ต.ท. กติติกร ปิน่เมือง ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปางมะผ้า
ร.ต.ท. ขวญัชัย วงษ์มูล ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปางมะผ้า
ร.ต.ท. จรูญ ศรีสวสัด์ิ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปางมะผ้า
ร.ต.ท. ทนง รักพานิช ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปางมะผ้า
ร.ต.ท. บัญญัติ จนัทะเล็ก ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปางมะผ้า
ร.ต.ท. สุวรรณ เจริญสุข ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปางมะผ้า
ร.ต.ท. อดุลย์ ไชยะ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปางมะผ้า
ร.ต.ต. วรีะชาติ  ต๋ันเต็ม ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปางมะผ้า
ด.ต. ณรงค์ หงษ์หนิ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปางมะผ้า
ด.ต. นครินทร์ จนีา ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปางมะผ้า
ด.ต. นพดล เอี่ยมอาภรณ์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปางมะผ้า
ด.ต. บรรจง ป๊อกยะดา ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปางมะผ้า
ด.ต. ปภณ เรือนค า ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปางมะผ้า
ด.ต. ประหยดั อนิต๊ะวงค์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปางมะผ้า
ด.ต. พงศธร แกว้บุญเรือง ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปางมะผ้า
ด.ต. พรชัย สุภามงคล ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปางมะผ้า
ด.ต. มารุต ยอดสุวรรณ์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปางมะผ้า
ด.ต. สมบัติ อนิทสิทธิ์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปางมะผ้า
ด.ต. สมาน รัตนาประภาภรณ์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปางมะผ้า
ด.ต. สุภาพ สุภากลุ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปางมะผ้า



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สุรศักด์ิ เสาหนิ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปางมะผ้า
จ.ส.ต. สุรินทร์ กองนาค ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปางมะผ้า
ส.ต.อ. ทศพล สมฟอง ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปางมะผ้า
ส.ต.อ. ปัญจพล ไกรรมยส์ม ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปางมะผ้า
ส.ต.อ. ภทัรดิส แกว้ปินใจ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปางมะผ้า
ส.ต.อ. มนัส พุม่จนัทร์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปางมะผ้า
ส.ต.อ. สมควร แกว้วงค์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปางมะผ้า
ส.ต.อ. สุชาติ สีหานาท ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปางมะผ้า
ส.ต.อ. สุชาติ สกาวดารา ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปางมะผ้า
ส.ต.อ. อดิศรณ์ ใสสม ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปางมะผ้า
ส.ต.ต. เจษฎากร คุณาเทพ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปางมะผ้า
ส.ต.ต. เดชจรัส ทะมาตร ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปางมะผ้า
ส.ต.ต. โกวทิ สิทธิ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปางมะผ้า
ส.ต.ต. จกัรพงษ์ ภริะบรรณ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปางมะผ้า
ส.ต.ต. ฐากรู ชัยอนิตา ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปางมะผ้า
ส.ต.ต. ณัฐวฒัน์ ช่างปัน้ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปางมะผ้า
ส.ต.ต. ธนพล กณัทปินตา ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปางมะผ้า
ส.ต.ต. ธรีวฒิุ อนุจร ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปางมะผ้า
ส.ต.ต. นัฐวฒัน์ ดวงยา ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปางมะผ้า
ส.ต.ต. นิรันดร์ แสนปวนหาญ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปางมะผ้า
ส.ต.ต. ปฏภิาณ จนัต๊ะยอด ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปางมะผ้า
ส.ต.ต. ประกาศิต ยะมะโน ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปางมะผ้า
ส.ต.ต. พษิณุ ทองยศ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปางมะผ้า
ส.ต.ต. สมชาย เณรบ ารุง ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปางมะผ้า
ส.ต.ต. สัมฤทธิ์ เป็งยงัค า ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปางมะผ้า
ส.ต.ต. สุเทพ สารจนัทร์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปางมะผ้า
พ.ต.อ. วรพล พลมณี ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปาย
พ.ต.ท. จะเด็ด หนิทองค า ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปาย
พ.ต.ท. ชินน์ สนธิ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปาย
พ.ต.ท. พพิฒัน์ บัวเยน็ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปาย
พ.ต.ต. ณัฐวฒิุ ปัน้มูล ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปาย
พ.ต.ต. ภาณุพงษ์ ศรีอนันต์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปาย
ร.ต.อ. พชิิต เสคา ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปาย
ร.ต.ท. เกยีรติสกลุ ชัยรัตนาเจริญ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปาย
ร.ต.ท. เดวชิ มหาวรรณ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปาย
ร.ต.ท. ไชยยทุธ ไชยรววีฒัน์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปาย
ร.ต.ท. ชนกนัต์ ขนัธวงศ์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปาย
ร.ต.ท. ชุติพนธ์ ใสสอาด ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปาย
ร.ต.ท. ดวงแกว้ พานแกว้ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปาย
ร.ต.ท. ธนภทัร เพยีรสะอาด ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปาย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. นพคุณ อรรถธรรมกลุ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปาย
ร.ต.ท. บรรเลง แท่นแกว้ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปาย
ร.ต.ท. บุญยงค์ อนิท า ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปาย
ร.ต.ท. พงษ์พสิิฐ ประเสริฐ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปาย
ร.ต.ท. รัฐวทิย์ บุญลี ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปาย
ร.ต.ท. ฤกษ์ชัย สารจนัทร์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปาย
ร.ต.ท. วนัชัย โพธเิปา ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปาย
ร.ต.ท. สมพงษ์ ไชยชมภู ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปาย
ร.ต.ท. สัญญา คล้ายเงิน ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปาย
ร.ต.ท. สิทธชิัย นันทะแกว้ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปาย
ร.ต.ท. อนันต์ ราชตา ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปาย
ร.ต.ท. อภศัิกด์ิ สุขป้อ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปาย
ร.ต.ท. อทุัย กลัดเจริญ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปาย
ร.ต.ต. เกรียงไกร แสนสลี ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปาย
ร.ต.ต. ธวชัชัย วงศ์เมธาวรรธนะ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปาย
ร.ต.ต. ภษูณ ประดิษฐ์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปาย
ร.ต.ต. วชิัย รอดสุวรรณ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปาย
ร.ต.ต. สมเจตร์ ไชยปัญโญ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปาย
ด.ต. เกรียงศักด์ิ สีทอง ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปาย
ด.ต. เดช พรมมาลี ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปาย
ด.ต. เดชากร แกว้ตา ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปาย
ด.ต. กนัตชาติ สิริโม ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปาย
ด.ต. กติติเดช วงค์เสน ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปาย
ด.ต. ขวญัชัย ซาวค าเขตต์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปาย
ด.ต. จริศักด์ิ กวา้งขวาง ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปาย
ด.ต. ฉลอง มูลด า ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปาย
ด.ต. ชัชวาล สุดาจนัทร์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปาย
ด.ต. ชัชวาล ปาลี ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปาย
ด.ต. ณัฐพล กนัทาน้อย ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปาย
ด.ต. ดวงประเสริฐ พทุธวงศ์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปาย
ด.ต. ถวลิ วงัทูล ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปาย
ด.ต. ทัศพล กาญบุตร ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปาย
ด.ต. ทัสส์ ดวงจนัทร์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปาย
ด.ต. ธนเดช จนิดาวงษ์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปาย
ด.ต. บุญชม ต๊ะน้อย ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปาย
ด.ต. ประดิษฐ์ วงศ์ตา ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปาย
ด.ต. ประดิษฐ์ ยานะด า ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปาย
ด.ต. ประพนัธ์ โอดค า ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปาย
ด.ต. ประยรู สุจิ่งต่า ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปาย
ด.ต. พพิจน์ สุภากลุ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปาย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. วนิัย รอดดี ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปาย
ด.ต. ศิริชัย พึง่พวก ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปาย
ด.ต. ศิริวฒัน์ ตุ่นวชิัย ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปาย
ด.ต. สมชาย มีทอง ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปาย
ด.ต. สันต์ พรมสิทธิ์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปาย
ด.ต. สุเทพ กติิสาย ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปาย
ด.ต. สุรศักด์ิ สารค า ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปาย
ด.ต. อภชิัย ใจกนัทา ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปาย
ด.ต. อาจศึก รัตนแพทย์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปาย
จ.ส.ต. ชนะพงษ์ น้อยผล ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปาย
จ.ส.ต. ยทุธการ สมบูรณ์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปาย
ส.ต.อ. เกยีรติศักด์ิ ใยชิต ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปาย
ส.ต.อ. ทศพร อปุเสน ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปาย
ส.ต.อ. ธทีัต ศรีค า ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปาย
ส.ต.อ. วรวฒิุ หงษ์ค า ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปาย
ส.ต.อ. สิงหา วสันหรัิญกจิ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปาย
ส.ต.อ. อคัรวรษ นาวานุช ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปาย
ส.ต.ต. เขมรัฐ ธนะวงศ์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปาย
ส.ต.ต. ก าพล บรุณพนัธ์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปาย
ส.ต.ต. ชยตุ สุดด้วงแกว้ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปาย
ส.ต.ต. ชัยนุวฒัน์ ปูนค าปีน ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปาย
ส.ต.ต. ชีวภทัร ใจการ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปาย
ส.ต.ต. ณัฐพงษ์ ชัยวงศ์ศรี ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปาย
ส.ต.ต. ณัฐพล เตชนันท์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปาย
ส.ต.ต. ณัฐพล จนัดาพทิักษ์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปาย
ส.ต.ต. ณัฐิวฒิุ ท้าวนอก ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปาย
ส.ต.ต. ธฎิวิรพรรด์ิ ถาค า ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปาย
ส.ต.ต. ปณิธาน แกว้น้ า ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปาย
ส.ต.ต. ประเสริฐ วเีงิน ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปาย
ส.ต.ต. ภทัรศาสตร์ สายประเสริฐ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปาย
ส.ต.ต. วทิยา ปัญญาทา ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปาย
ส.ต.ต. ศิโรดม จตุแสน ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปาย
ส.ต.ต. สมภาพ วงษ์บุญชา ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปาย
ส.ต.ต. สิทธเิกษม ใจดา ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปาย
ส.ต.ต. สิทธพิล แกว้ดี ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปาย
ส.ต.ต. อรชุน มหาลือ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปาย
ส.ต.ต. อปุถมัภ์ สินธชุัย ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.ปาย
พ.ต.ท. กฤตภาส ปินตาวะนา ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.สบเมย
พ.ต.ท. ประยทุธ ทะนะปาน ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.สบเมย
พ.ต.ท. สมัคร อรทัด ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.สบเมย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ต. จกัรี เคล้าศรี ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.สบเมย
พ.ต.ต. ปธกิร สุยะวา ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.สบเมย
ร.ต.ท. เอกราช ติยะธะ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.สบเมย
ร.ต.ท. โกวทิ โพธยิอง ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.สบเมย
ร.ต.ท. กติติพฒัน์ ฟธูรรม ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.สบเมย
ร.ต.ท. ณรงค์ศักด์ิ สุธรรม ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.สบเมย
ร.ต.ท. ทองออ่น วงค์ค า ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.สบเมย
ร.ต.ท. นคร มะโนสีลา ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.สบเมย
ร.ต.ท. ผัด กองแกว้ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.สบเมย
ร.ต.ท. วทิยา อตุรศักด์ิ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.สบเมย
ร.ต.ท. สมพร กายสิทธิ์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.สบเมย
ร.ต.ท. สุทธคิง แกว้คง ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.สบเมย
ร.ต.ต. เกษม ก าแพงทิพย์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.สบเมย
ร.ต.ต. สมพงษ์ ดวงงา ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.สบเมย
ร.ต.ต. สมหมาย สุวรรณภมูิ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.สบเมย
ด.ต. กระจา่ง วงค์พญา ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.สบเมย
ด.ต. กว๋น สมวรรณ์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.สบเมย
ด.ต. ชัชชัย ธนะภาษี ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.สบเมย
ด.ต. ถาวร ชอบจติต์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.สบเมย
ด.ต. ธนวฒัน์ พรมเสน ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.สบเมย
ด.ต. นครินทร์ โพธิ์ดี ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.สบเมย
ด.ต. นิคม ตานวน ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.สบเมย
ด.ต. บุญยงั รักเรียน ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.สบเมย
ด.ต. ประสิทธิ์ ปวงประสาท ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.สบเมย
ด.ต. ปรีชา แกว้จนัทร์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.สบเมย
ด.ต. พงษ์สวสัด์ิ กล่ินหอม ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.สบเมย
ด.ต. พเิชษฐ์ อาโน ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.สบเมย
ด.ต. วลัลภ สมด้วง ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.สบเมย
ด.ต. วญิโญ ค าเอย้ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.สบเมย
ด.ต. วรุิฬ แดนโภชน์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.สบเมย
ด.ต. สถาพร เงินแกง๊ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.สบเมย
ด.ต. สมยศ หมืน่ตาบุตร ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.สบเมย
ด.ต. สิทธพิงษ์ ค าคม ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.สบเมย
ด.ต. สุรเดช ค าใส ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.สบเมย
จ.ส.ต. เทวญั วงค์ขติั ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.สบเมย
จ.ส.ต. เริงศักด์ิ พจิอมบุตร ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.สบเมย
จ.ส.ต. ภาณุวตัร ตาค า ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.สบเมย
จ.ส.ต. สุเมธ มังสังข์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.สบเมย
ส.ต.อ. เอกสิทธิ์ สิมมา ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.สบเมย
ส.ต.อ. โอภาส พรมมา ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.สบเมย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.อ. บุญช่วย รักมัน่ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.สบเมย
ส.ต.อ. ปรัชญา ปัญญา ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.สบเมย
ส.ต.อ. พดลเดช เนตรวรีะ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.สบเมย
ส.ต.อ. สุภาพ มียนัต์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.สบเมย
ส.ต.อ. สุวฒัน์ บางลี ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.สบเมย
ส.ต.อ. หตัถชัย ค าดวงดาว ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.สบเมย
ส.ต.อ. อนันต์ จนัทร์เลน ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.สบเมย
ส.ต.ต. ชนุพทัร ปาเตนา ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.สบเมย
ส.ต.ต. ชาติตระการ เจริญศักด์ิ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.สบเมย
ส.ต.ต. ณัฐวฒิุ วสุนันต์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.สบเมย
ส.ต.ต. ทศพร ค าเงิน ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.สบเมย
ส.ต.ต. ธรีะพงษ์ เตชะนันท์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.สบเมย
ส.ต.ต. พรีวชัย์ รินฟอง ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.สบเมย
ส.ต.ต. ววิฒัน์ โพธยิอง ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.สบเมย
พ.ต.ท. พสิิษฐ์ ใจดี ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.หมอกจ าแป่
ร.ต.ท. ณัฐพล สันป่าแกว้ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.หมอกจ าแป่
ร.ต.ท. ประยทุธ ศรีลาวลัย์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.หมอกจ าแป่
ร.ต.ท. ปรัชชา แกว้จกัร์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.หมอกจ าแป่
ร.ต.ท. พงษ์ศักด์ิ สังสุทธิ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.หมอกจ าแป่
ร.ต.ท. ศิริเวช ใจแสนวงค์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.หมอกจ าแป่
ร.ต.ท. สนอง ดวงศรี ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.หมอกจ าแป่
ร.ต.ท. สุภาพ ไชยชมภู ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.หมอกจ าแป่
ร.ต.ต. สมภทัร ทวพีทิักษ์ไทย ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.หมอกจ าแป่
ด.ต. ณัฐพล ถิ่นถา ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.หมอกจ าแป่
ด.ต. นเรศ ศรีโสภา ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.หมอกจ าแป่
พ.ต.ท. ธนานนท์ ยทุธนา ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.หว้ยโป่ง
ร.ต.ท. ชยธร  จนัจ าปา ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.หว้ยโป่ง
ร.ต.ท. ปรีชา  ค าดี  ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.หว้ยโป่ง
ร.ต.ท. ปรีชา   กพีงษ์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.หว้ยโป่ง
ร.ต.ท. พพิฒัน์  มีบุญ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.หว้ยโป่ง
ร.ต.ท. วเิชียร    วริศากลุ  ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.หว้ยโป่ง
ร.ต.ท. สง่า   ธรรมศิริ  ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.หว้ยโป่ง
ร.ต.ท. อ านาจ ยะกาวนิ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.หว้ยโป่ง
ด.ต. จ ารัส  วรรณพรหม ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.หว้ยโป่ง
ด.ต. พงศ์พษิณุ คงแจง ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.หว้ยโป่ง
ส.ต.ต. ธนรัชต์ ไชยธวชั ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.หว้ยโป่ง
ส.ต.ต. ธรรมนูญ  ยศแกว้อดุ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.หว้ยโป่ง
ส.ต.ต. ศตนันทน์ เยน็จติต์ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.หว้ยโป่ง
ส.ต.ต. สกลวฒัน์ บุญพนิ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.หว้ยโป่ง
ร.ต.ต. มงคล   ปาลีกยุ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.หว้ยโป่ง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. จรัส   ใหม่ต๊ะวนั  ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.หว้ยโป่ง
ส.ต.อ. วรีะยทุธ   แกว้จนัทร์  ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.หว้ยโป่ง
ร.ต.ท. อดุลย์ ศักด์ิค าคง ภ.จว.แม่ฮ่องสอน สภ.หว้ยโป่ง
พ.ต.ท. พสุชาวร์ี ศิวาพรชัยสกลุ บก.อก.ภ.6 ฝอ.1 บก.อก.ภ.6
พ.ต.ท.หญิง มานีนา มณีโชติ บก.อก.ภ.6 ฝอ.1 บก.อก.ภ.6
พ.ต.ต. ววิธิชัย ชูทอง บก.อก.ภ.6 ฝอ.1 บก.อก.ภ.6
ร.ต.อ. ศิรวฒัน์ แผ้วผา บก.อก.ภ.6 ฝอ.1 บก.อก.ภ.6
ร.ต.ท. ธงชัย พสัสาริกรณ์ บก.อก.ภ.6 ฝอ.1 บก.อก.ภ.6
ร.ต.ท. สมพร บ ารุงไทย บก.อก.ภ.6 ฝอ.1 บก.อก.ภ.6
ร.ต.ท. สุดใจ วงษ์ยะลา บก.อก.ภ.6 ฝอ.1 บก.อก.ภ.6
ร.ต.ท. อดิศักด์ิ หงษ์แกว้ บก.อก.ภ.6 ฝอ.1 บก.อก.ภ.6
ร.ต.ต. วรชิต แกว้เนตร บก.อก.ภ.6 ฝอ.1 บก.อก.ภ.6
ร.ต.ต.หญิง กติติยา สาจุ้ย บก.อก.ภ.6 ฝอ.1 บก.อก.ภ.6
ด.ต.หญิง จารุวสั ปานแจม่ บก.อก.ภ.6 ฝอ.1 บก.อก.ภ.6
ส.ต.อ. ธรีะ บุญธรรม บก.อก.ภ.6 ฝอ.1 บก.อก.ภ.6
ส.ต.อ.หญิง นพมาศ พงษ์กสิทธิ์ บก.อก.ภ.6 ฝอ.1 บก.อก.ภ.6
ส.ต.อ.หญิง นพวรรณ บัวหอม บก.อก.ภ.6 ฝอ.1 บก.อก.ภ.6
ส.ต.อ.หญิง เยาวมาลย์ แกว้กองทรัพย์ บก.อก.ภ.6 ฝอ.1 บก.อก.ภ.6
พ.ต.ท. ชยกร อนิทรีย์ รอง ผกก. ฝอ.2 บก.อก.ภ.6
พ.ต.ต เลอศักด์ิ อนิภโิล สว. ฝอ.2 บก.อก.ภ.6
ร.ต.อ. ประสพชัย       นาควสุิทธิ์ สว. ฝอ.2 บก.อก.ภ.6
ร.ต.ท.หญิง ธนาวรรธน์ วสิิฐเตชพงศ์ รอง สว. ฝอ.2 บก.อก.ภ.6
ร.ต.ท.หญิง  กนกวรรณ  เขยีวเรือง รอง สว. ฝอ.2 บก.อก.ภ.6
ร.ต.ท.หญิง สิริสา   นิยมญาติ รอง สว. ฝอ.2 บก.อก.ภ.6
ร.ต.ท. ชาญวทิย์ เสง่ียมอยู่ รอง สว. ฝอ.2 บก.อก.ภ.6
ร.ต.ต.หญิง พรพรรณ  พรมชัย รอง สว. ฝอ.2 บก.อก.ภ.6
ด.ต. สุพจน์ เนียมพุม่พวง ผบ.หมู่ ฝอ.2 บก.อก.ภ.6
ส.ต.อ. ส.ต.อ.ณัฐรัตน์       เทพศุภร ผบ.หมู่ ฝอ.2 บก.อก.ภ.6
ส.ต.อ. ส.ต.อ.ธเนศ          แสงสุข ผบ.หมู่ ฝอ.2 บก.อก.ภ.6
ส.ต.อ.หญิง กฤตชญา กล่อมจติ ผบ.หมู่ ฝอ.2 บก.อก.ภ.6
ส.ต.อ.หญิง  ศิริพรภณัฑ์  โภชพงษ์ ผบ.หมู่ ฝอ.2 บก.อก.ภ.6
พ.ต.อ. ฤทธกิร สายสนัน่ ณ อยธุยา บก.อก.ภ.๖ ฝอ.3บก.อก.ภ.6
พ.ต.ท.หญิง อรุณศรี นันทะชมภู บก.อก.ภ.๖ ฝอ.3 บก.อก.ภ.6พ.ต.ต.
หญิง กฤษนะ เกตุเนตร บก.อก.ภ.๖ ฝอ.3 บก.อก.ภ.6
ร.ต.อ. จรีะพนัธ์ ทับทิมเทศ บก.อก.ภ.๖ ฝอ.3 บก.อก.ภ.7
ร.ต.ท. ประสงค์ เอื้อเฟือ้พนัธ์ บก.อก.ภ.๖ ฝอ.3 บก.อก.ภ.6
ร.ต.ท. วรีพนัธ์ มาสบาย บก.อก.ภ.๖ ฝอ.3 บก.อก.ภ.6
ร.ต.ท. วชัรชัย เพง็สลุด บก.อก.ภ.๖ ฝอ.3 บก.อก.ภ.8
ร.ต.ท.หญิง ชนานันท์ ชัยกาวนิ บก.อก.ภ.๖ ฝอ.3 บก.อก.ภ.6
ร.ต.ต. อนุชิต สอนออ่น บก.อก.ภ.๖ ฝอ.3 บก.อก.ภ.6



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.อ.หญิง ณัฐพร พลูสงวน บก.อก.ภ.๖ ฝอ.3 บก.อก.ภ.9
ส.ต.อ.หญิง ดวดิา เชิดศรี บก.อก.ภ.๖ ฝอ.3 บก.อก.ภ.6
ส.ต.อ.หญิง รุ่งอรุณ กลางชัย บก.อก.ภ.๖ ฝอ.3 บก.อก.ภ.6
พ.ต.อ. วรชิต จนัทร์วงศ์ บก.อก.ภ.6 ฝอ.4 บก.อก.ภ.6
พ.ต.ท. จกัรพงศ์ ธรรมพทิักษ์ บก.อก.ภ.6 ฝอ.4 บก.อก.ภ.6
พ.ต.ท. เฉลิมพล เขม็ทอง บก.อก.ภ.6 ฝอ.4 บก.อก.ภ.6
พ.ต.ต. ดิเรก พสุิทธิ์จรูญ บก.อก.ภ.6 ฝอ.4 บก.อก.ภ.6
ร.ต.ท. สายนั ยะขาว บก.อก.ภ.6 ฝอ.4 บก.อก.ภ.6
ร.ต.ท.หญิง ภทัรวดี ปล้ืมจติร์ บก.อก.ภ.6 ฝอ.4 บก.อก.ภ.6
ร.ต.ท. ณัฐกรณ์ พรมพริาม บก.อก.ภ.6 ฝอ.4 บก.อก.ภ.6
ร.ต.ท. รุ่งโรจน์ ไพรศรี บก.อก.ภ.6 ฝอ.4 บก.อก.ภ.6
ร.ต.ท. อมร เมืองแกว้ บก.อก.ภ.6 ฝอ.4 บก.อก.ภ.6
ร.ต.ท. ประหยดั แจง้ทีสุ่ด บก.อก.ภ.6 ฝอ.4 บก.อก.ภ.6
ร.ต.ต. สมมิตร กาวลิะนันท์ บก.อก.ภ.6 ฝอ.4 บก.อก.ภ.6
ด.ต.หญิง ณัชนิกา สังขน์ุช บก.อก.ภ.6 ฝอ.4 บก.อก.ภ.6
ด.ต. รชต วรรณชัย บก.อก.ภ.6 ฝอ.4 บก.อก.ภ.6
ด.ต. ประภากร แกว้สะเทือน บก.อก.ภ.6 ฝอ.4 บก.อก.ภ.6
ส.ต.อ. วสุิทธิ์ แสงดารา บก.อก.ภ.6 ฝอ.4 บก.อก.ภ.6
ส.ต.อ.หญิง อนัญญา วงค์ชมภู บก.อก.ภ.6 ฝอ.4 บก.อก.ภ.6
ส.ต.อ.หญิง ภทัรฉตัร บุญธนาธรรม บก.อก.ภ.6 ฝอ.4 บก.อก.ภ.6
ส.ต.อ.หญิง พดัชา ผิวทอง บก.อก.ภ.6 ฝอ.4 บก.อก.ภ.6
ส.ต.อ. ธติิวฒิุ ปินตา บก.อก.ภ.6 ฝอ.4 บก.อก.ภ.6
ส.ต.อ.หญิง สุภาวดี มีหอม บก.อก.ภ.6 ฝอ.4 บก.อก.ภ.6
ส.ต.อ.หญิง โมรี ดีตุ บก.อก.ภ.6 ฝอ.4 บก.อก.ภ.6
พ.ต.อ. ณรงค์ศักด์ิ พรหมทา บก.อก.ภ.6 ฝอ.5 บก.อก.ภ.6
พ.ต.ท.หญิง ศศิพมิพ์ องัศุพงศ์พนัธ์ บก.อก.ภ.6 ฝอ.5 บก.อก.ภ.6
พ.ต.ท.หญิง พชัร์ชวลั พาหรัิญรัศม์ บก.อก.ภ.6 ฝอ.5 บก.อก.ภ.6
พ.ต.ต.หญิง ปภาดา คนซ่ือ บก.อก.ภ.6 ฝอ.5 บก.อก.ภ.6
พ.ต.ต.หญิง จริภรณ์ มณีงาม บก.อก.ภ.6 ฝอ.5 บก.อก.ภ.6
ร.ต.ท. สมาน ฑีฆาวงค์ บก.อก.ภ.6 ฝอ.5 บก.อก.ภ.6
ร.ต.ท. วจิติ ศิริสุวรรณ บก.อก.ภ.6 ฝอ.5 บก.อก.ภ.6
ร.ต.ท. อศิรา อนิค า บก.อก.ภ.6 ฝอ.5 บก.อก.ภ.6
ร.ต.ท. ประเสริฐ ชัยศรี บก.อก.ภ.6 ฝอ.5 บก.อก.ภ.6
ร.ต.ท.หญิง มนัสนันท์ นิม่แสวงกลุ บก.อก.ภ.6 ฝอ.5 บก.อก.ภ.6
ร.ต.ท.หญิง ดวงพร เพง็ดี บก.อก.ภ.6 ฝอ.5 บก.อก.ภ.6
ร.ต.ท.หญิง วมิลทิพย์ อ าภา บก.อก.ภ.6 ฝอ.5 บก.อก.ภ.6
ร.ต.ท.หญิง สาวติรี มัน่ศักด์ิ บก.อก.ภ.6 ฝอ.5 บก.อก.ภ.6
ร.ต.ท.หญิง กหุลาบ   แกว้ยม บก.อก.ภ.6 ฝอ.5 บก.อก.ภ.6
ด.ต. นิพนธ์ ฤทธิ์มัน่ บก.อก.ภ.6 ฝอ.5 บก.อก.ภ.6
ด.ต. สุรศักด์ิ ใจเฉยีง บก.อก.ภ.6 ฝอ.5 บก.อก.ภ.6



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.อ. พทิยา อ าพนัธม์ณี บก.อก.ภ.6 ฝอ.6 บก.อก.ภ.6
พ.ต.ท.หญิง สุภาวดี  ยี่ภูศ่รี บก.อก.ภ.6 ฝอ.6 บก.อก.ภ.6
พ.ต.ต.หญิง จฑุารัตน์ เศรษฐกร บก.อก.ภ.6 ฝอ.6 บก.อก.ภ.6
พ.ต.ต. สุพจน์ ภาชื่น บก.อก.ภ.6 ฝอ.6 บก.อก.ภ.6
ร.ต.อ.หญิง ปิยาภรณ์  จานตาดี บก.อก.ภ.6 ฝอ.6 บก.อก.ภ.6
ร.ต.ท.หญิง ทัชชภร สุวรรณศรี บก.อก.ภ.6 ฝอ.6 บก.อก.ภ.6
ร.ต.ท.หญิง เนตรน้อง หาญลิพงศ์ บก.อก.ภ.6 ฝอ.6 บก.อก.ภ.6
ร.ต.ท. อภเิชษฐ หร่ังอทุก บก.อก.ภ.6 ฝอ.6 บก.อก.ภ.6
ร.ต.ท. ประจวบ เชื้อหมอ บก.อก.ภ.6 ฝอ.6 บก.อก.ภ.6
ร.ต.ต. พล    มะโนหาญ บก.อก.ภ.6 ฝอ.6 บก.อก.ภ.6
ร.ต.ท.หญิง เนเปีย ริกนัต์ บก.อก.ภ.6 ฝอ.6 บก.อก.ภ.6
ร.ต.ต.หญิง มยรุา สิงหพ์นั บก.อก.ภ.6 ฝอ.6 บก.อก.ภ.6
ส.ต.อ.หญิง กาญจนา    สิมศรี บก.อก.ภ.6 ฝอ.6 บก.อก.ภ.6
ส.ต.อ.หญิง ปฐมาภรณ์   วรีะกลุ บก.อก.ภ.6 ฝอ.6 บก.อก.ภ.6
ส.ต.อ.หญิง สุพรรษา    ศรีพฒุ บก.อก.ภ.6 ฝอ.6 บก.อก.ภ.6
ส.ต.อ.หญิง ทับทิม   มูลศรี บก.อก.ภ.6 ฝอ.6 บก.อก.ภ.6
ส.ต.อ.หญิง พรีภาว ์ กฤษสนัน่ บก.อก.ภ.6 ฝอ.6 บก.อก.ภ.6
ส.ต.อ.หญิง นุจริา  ทาราทิพย์ บก.อก.ภ.6 ฝอ.6 บก.อก.ภ.6
ส.ต.อ.หญิง นิตยา ขนัแขง็ บก.อก.ภ.6 ฝอ.6 บก.อก.ภ.6
ส.ต.อ.หญิง สุนารีย์ ค าชู บก.อก.ภ.6 ฝอ.6 บก.อก.ภ.6
ส.ต.อ.หญิง วชิญาพร บ ารุงศรี บก.อก.ภ.6 ฝอ.6 บก.อก.ภ.6
พ.ต.อ. ยศ  ไทยเทีย่ง บก.อก.ภ.๖ ฝอ.7 บก.อก.ภ.6
พ.ต.ท. ธนาชัย  เวศอไุร บก.อก.ภ.๖ ฝอ.7 บก.อก.ภ.6
พ.ต.ต. จริภทัร  เพชรรัตน์ บก.อก.ภ.๖ ฝอ.7 บก.อก.ภ.6
พ.ต.ต. สุทธเกยีรติ มาจาก บก.อก.ภ.๖ ฝอ.7 บก.อก.ภ.6
ร.ต.อ. กรกช จงนิมิตรสถาพร บก.อก.ภ.๖ ฝอ.7 บก.อก.ภ.6
ร.ต.อ. คริสมาส เฮียงกอ่ บก.อก.ภ.๖ ฝอ.7 บก.อก.ภ.6
ร.ต.ท. พรศักด์ิ ยศปัญญา บก.อก.ภ.๖ ฝอ.7 บก.อก.ภ.6
ร.ต.ท. อธกิร รุจน์วรา บก.อก.ภ.๖ ฝอ.7 บก.อก.ภ.6
ร.ต.ท. ฐากฤช ตาลศรี บก.อก.ภ.๖ ฝอ.7 บก.อก.ภ.6
ร.ต.ท. ดุสิตชัย จติรสบาย บก.อก.ภ.๖ ฝอ.7 บก.อก.ภ.6
ร.ต.ท. สุวฒัน์ กองถนั บก.อก.ภ.๖ ฝอ.7 บก.อก.ภ.6
ร.ต.ท. ไพโรจน์ จนัทร์หอกลอง บก.อก.ภ.๖ ฝอ.7 บก.อก.ภ.6
ร.ต.ท. สมยศ ภูเ่จริญ บก.อก.ภ.๗ ฝอ.7 บก.อก.ภ.6
ร.ต.ต. พายพั สุทธสิวสัด์ิโสภณ บก.อก.ภ.๖ ฝอ.7 บก.อก.ภ.6
ด.ต.หญิง ขนิษฐา กฤตฤกษ์ บก.อก.ภ.๖ ฝอ.7 บก.อก.ภ.6
จ.ส.ต. ดุลยฤทธิ์ ปานเกดิ บก.อก.ภ.๖ ฝอ.7 บก.อก.ภ.6
ส.ต.อ. จรีเดช ยนืยง บก.อก.ภ.๖ ฝอ.7 บก.อก.ภ.6
ส.ต.อ.หญิง ไพรรินทร์ สาดไผ่ บก.อก.ภ.๖ ฝอ.7 บก.อก.ภ.6
ส.ต.อ.หญิง ธนาพมิุกต์ โอภาโพธวิฒัน์ บก.อก.ภ.๖ ฝอ.7 บก.อก.ภ.6



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.อ.หญิง วชิรญาณ์ เชียงรส บก.อก.ภ.๖ ฝอ.7 บก.อก.ภ.6
ส.ต.อ.หญิง นันทิกานต์ อนิวรรณา บก.อก.ภ.๖ ฝอ.7 บก.อก.ภ.6
ร.ต.ท.หญิง อนินทิตา พวงดอกรัก บก.อก.ภ.6 ฝอ.8 บก.อก.ภ.6
ร.ต.ท.หญิง ประภาพร นักสิทธิ์ บก.อก.ภ.6 ฝอ.8 บก.อก.ภ.6
ส.ต.อ.หญิง ชุติมา กลุประดิษฐ์ บก.อก.ภ.6 ฝอ.8 บก.อก.ภ.6
พ.ต.ท.หญิง สุพรรณี อนิทรีย์ ฝอ.๙ บก.อก.ภ.๖ ฝอ.9 บก.อก.ภ.6
พ.ต.ท. เสริม จอมแกว้ ฝอ.๙ บก.อก.ภ.๖ ฝอ.9 บก.อก.ภ.6
พ.ต.ต. ธรุจ ออ่งทิพย์ ฝอ.๙ บก.อก.ภ.๖ ฝอ.9 บก.อก.ภ.6
ร.ต.ต. พร กก๊พงษ์ ฝอ.๙ บก.อก.ภ.๖ ฝอ.9 บก.อก.ภ.6
ด.ต. พลวฒิุ ปลิวมา ฝอ.๙ บก.อก.ภ.๖ ฝอ.9 บก.อก.ภ.6
ส.ต.อ. จตุรงค์ เกษรดอกไม้ ฝอ.๙ บก.อก.ภ.๖ ฝอ.9 บก.อก.ภ.6
ส.ต.อ.หญิง ปวณีา แคล้วสูงเนิน ฝอ.๙ บก.อก.ภ.๖ ฝอ.9 บก.อก.ภ.6
พ.ต.อ. สุรศักด์ิ ฉตัรชัยเดช บก.สส.ภ.๖ บก.สส.ภ.๖
พ.ต.อ. วรัิช เบ้าค า บก.สส.ภ.๖ บก.สส.ภ.๖
พ.ต.อ. อมรศักด์ิ เกษมกสิ์ริ บก.สส.ภ.๖ บก.สส.ภ.๖
พ.ต.อ. รังสรรค์ กาญจนรัตน์ บก.สส.ภ.๖ ฝอ.บก.สส.ภ.๖
พ.ต.ท. ช านาญ สิทธไิกร บก.สส.ภ.๖ ฝอ.บก.สส.ภ.๖
พ.ต.ท.หญิง ชนม์นิภา โพธิ์ประจกัษ์ บก.สส.ภ.๖ ฝอ.บก.สส.ภ.๖
พ.ต.ต. สิทธเิดช แดงด้วง บก.สส.ภ.๖ ฝอ.บก.สส.ภ.๖
ร.ต.อ.หญิง วาสนา ตรียศ บก.สส.ภ.๖ ฝอ.บก.สส.ภ.๖
ร.ต.อ.หญิง เพชรสมัย อยู่เล่ห์ บก.สส.ภ.๖ ฝอ.บก.สส.ภ.๖
ร.ต.ท.หญิง นิตยา แม่งมา บก.สส.ภ.๖ ฝอ.บก.สส.ภ.๖
ร.ต.ท.หญิง รุ่งนภา มาทอง บก.สส.ภ.๖ ฝอ.บก.สส.ภ.๖
ร.ต.ท.หญิง นงลักษณ์ ช้างพนิิจ บก.สส.ภ.๖ ฝอ.บก.สส.ภ.๖
ร.ต.ท.หญิง ศรัญญา เผือกพลู บก.สส.ภ.๖ ฝอ.บก.สส.ภ.๖
ร.ต.ท.หญิง ศิรินันท์ เรือนค า บก.สส.ภ.๖ ฝอ.บก.สส.ภ.๖
ร.ต.ท. บวรวชิ ศรีปา บก.สส.ภ.๖ ฝอ.บก.สส.ภ.๖
ร.ต.ต. วรัิตน์ บุญวฒัน์ บก.สส.ภ.๖ ฝอ.บก.สส.ภ.๖
ด.ต.หญิง อสิรีย์ อริยะวงศ์ บก.สส.ภ.๖ ฝอ.บก.สส.ภ.๖
จ.ส.ต. วรัิตน์ ไกรสุข บก.สส.ภ.๖ ฝอ.บก.สส.ภ.๖
ส.ต.อ. อเุทน คันธะโน บก.สส.ภ.๖ ฝอ.บก.สส.ภ.๖
ส.ต.อ.หญิง สุรียรั์ตน์ ไชยโคตร บก.สส.ภ.๖ ฝอ.บก.สส.ภ.๖
ส.ต.อ.หญิง ทิพวรรณ์ รักแกว้ บก.สส.ภ.๖ ฝอ.บก.สส.ภ.6
ส.ต.อ. ก าธร บุญกล่ันสอน บก.สส.ภ.๖ ฝอ.บก.สส.ภ.6
พ.ต.อ. พงษ์อาจ ล้ าตระกลู บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน 1
พ.ต.ท. ราเมศ แกว้สูงเนิน บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน 1
พ.ต.ท. พรีชาติ ป้อมบุญมี บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน 1
พ.ต.ท. วรการ กาศเกษม บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน 1
พ.ต.ต. เด่นเดียว ดอนตุ้มไพร บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน 1
พ.ต.ท. พทิักษ์พนัธุ์ สุวรรณน้อย บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน 1



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.อ. ธวชัชัย สุขใย บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน 1
ร.ต.อ. พงศ์นรินทร์ รางสถติย์ บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน 1
ร.ต.ท. สัญญา ล้ิมประเสริฐ บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน 1
ร.ต.ท. อธษิฐ์ นุกอง บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน 1
ร.ต.ท. ชนินทร์ น้อยสอน บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน 1
ร.ต.ท.หญิง ทัศสุนีย์ สุริยะวงค์ บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน 1
ร.ต.ท. ปวชิ พพิธิทอง บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน 1
ร.ต.ท. สมพร จนัต๊ะวงค์ บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน 1
ร.ต.ท. ชัยภทัร มาลาศรี บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน 1
ร.ต.ท. มานะ ปรารมภ์ บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน 1
ร.ต.ท. นันท เสือทิม บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน 1
ร.ต.ท. ชูเกยีรติ สติใหม่ บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน 1
ร.ต.ท. ธวชั พวงดอกรัก บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน 1
ร.ต.ต. สมพร ริมแจง้ บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน 1
ร.ต.ต. ภกัดี ศรีสุข บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน 1
ร.ต.ต. นวพล รอดปล้ืม บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน 1
ด.ต. สรศักด์ิ ทองงามดี บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน 1
ด.ต. โอภาส บุญพรหม บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน 1
ด.ต. ร่มแกว้ แกน่โง่น บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน 1
ด.ต. ณัฐวฒิุ ชนบท บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน 1
ด.ต. พษิณุพล จนัพฒุ บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน 1
ด.ต. มานพ พทุธรักษ์ บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน 1
ด.ต. มานัส สมบัติ บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน 1
ด.ต. อนันต์ กิ่งเมือง บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน 1
ด.ต. บุญธรรม รอดเทศ บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน 1
ด.ต. นันทพนัธ์ ศักดี บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน 1
ด.ต. ชัยวฒิุ คงถิ่นฐาน บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน 1
ด.ต. สังเวยีน บุญประจวบ บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน 1
ด.ต. ธวฒั เวยีงสาม บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน 1
ด.ต. ก ามนต์ โพธิ์ดง บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน 1
ด.ต. นรินทร์ เทียมแสง บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน 1
ด.ต. วเิชียร กล่ินข า บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน 1
ด.ต. เสน่ห์ ใจพมิพ์ บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน 1
ด.ต. นิกลู เมืองเดช บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน 1
ด.ต. จเร ดีเปีย่ม บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน 1
ด.ต. นพชัย อนิเมฆ บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน 1
ด.ต. เพทาย ปลูกสร้าง บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน 1
ด.ต. พนิิจ ลาทา บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน 1
ด.ต. สุรพล ทองดอนค า บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน 1
ส.ต.อ. ภทัรพล ศรีจ าปา บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน 1



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.อ. เจษฎา ทองดุล บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน 1
พ.ต.อ. พฤกษ์ เล้ียงสุข บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน 2
พ.ต.ท. องอาจ คงพนัธุ์ บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน 2
พ.ต.ต. ชาติชาย ไชยบุบผา บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน 2
ร.ต.ท. มานพ แกว้เอี่ยม บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน 2
ร.ต.ท. กานต์นิธิ ค ามอญ บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน 2
ร.ต.ท. นภสินธุ์ สุริยา บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน 2
ร.ต.ท. สุเทพ ภมุมาพนัธ์ บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน 2
ร.ต.ท. สุภาคีนัย แตงตรง บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน 2
ร.ต.ท. ณัฐพล พลอยท้วม บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน 2
ร.ต.ท. สิทธศัิกด์ิ พลูหน่าย บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน 2
ร.ต.ต. เสง่ียม กล่ินธปู บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน 2
ร.ต.ต. อดุลย์ ยนืยง บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน 2
ด.ต. พชิาญ กองสีสังข์ บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน 2
ด.ต. ทรงศักด์ิ สังขแ์สง บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน 2
ด.ต. ชาติชาย จนัทร์นิม่ บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน 2
ด.ต. ธนวฒัน์ สังขท์อง บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน 2
ด.ต. ศักด์ิสิทธิ์ จงปรีเปรม บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน 2
ด.ต. ไพเราะ ทองมัน บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน 2
ด.ต. กฤษฎา มีมา บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน 2
ด.ต. ทวชิ บุญประสพ บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน 2
ด.ต. สมบัติ บุระดา บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน 2
ด.ต. อเนก แซวหวิ บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน 2
ด.ต. พเิศษ พรหมสุวรรณดี บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน 2
ด.ต. ธงชัย มาน้อย บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน 2
ด.ต. ววิฒัน์ ปานนิล บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน 2
ด.ต. มานิต มีศิลารัตน์ บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน 2
ด.ต. สมศักด์ิ บุญเกดิ บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน 2
ด.ต. ธรรมนูญ สุทธปิระดิษฐ์ บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน 2
ด.ต. สมเกยีรติ ทิมอน้ บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน 2
ด.ต. ชนเดช สิทธโิชคชัยศรี บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน 2
ด.ต. ธรีเดช บุญคง บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน 2
ด.ต. โกมินทร์ ยอดแกว้ บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน 2
ด.ต. สวรรค์ โพธติา บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน 2
ด.ต. วชัรกรณ์ อยู่บ้านคลอง บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน 2
ด.ต. อนันต์ จติต์ซ่ือ บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน 2
ด.ต. ทัศนะ เถื่อนด้วง บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน 2
ด.ต. ยทุธนา คมข า บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน 2
ด.ต. คฑาฤทธิ์ บ่อสวสัด์ิ บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน 2
ด.ต. ธารณ พรหมมา บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน 2



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง จ.ส.ต. วนิัย ทับหุน่ บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน 2
จ.ส.ต. วโิรจน์ ปัญญา บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน 2
จ.ส.ต. วชัรินทร์ แท่นมณี บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน 2
ด.ต.หญิง สุปราณี ศรีภริมย์ บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน 2
ด.ต. นิติพล รัตพลที บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน 2
ด.ต. นนทพงศ์ ฐิติวฒิุจริโชติ บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน 2
จ.ส.ต. ณัชสิทธิ์ บูรวงศ์ บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน 2
ส.ต.อ. เกดิทวี ยอดจนัทร์ บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน 2
 พ.ต.อ.  ประสงค์  เฉลิมพนัธ์ บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน ๓
 พ.ต.ท.  ธรีภาพ  ลือราช บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน ๓
 พ.ต.ท.  เฉลย  ทองออ่น บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน ๓
 พ.ต.ท.  วรเชษฐ์  พลขนัธ์ บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน ๓
 พ.ต.ท.  กติิคุณ  รักแจง้ บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน ๓
 พ.ต.ต.  ธนกร  ทิพยศิ์ริ บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน ๓
 พ.ต.ต.  เอกสิทธิ์  ปานสีทา บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน ๒
 ร.ต.อ.  ธานินทร์ พรมเกต บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน 3
 ร.ต.อ.  สันติภาพ อนิต๊ะเขื่อน บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน 3
 ร.ต.ท.  เกยีรติศักด์ิ วสุิวรรณ์ บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน 3
 ร.ต.ท.  สุพจน์  วงศ์จ าปา บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน ๓
 ร.ต.ท.  พนาดร  ปะละสี บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน ๓
 ร.ต.ท.  วชัรพล เชียงพฤกษ์ บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน ๓
 ร.ต.ท.  เทอดชัย เกษรทอง บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน ๓
 ร.ต.ท.  พยงุ  แพนดี บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน ๓
 ร.ต.ท.  ประกจิ  เขดี้ บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน ๓
 ร.ต.ท.  พชิัย  ผ่านภพ บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน ๓
 ร.ต.ท.  ประพนัธ์  โสภณ บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน ๓
 ร.ต.ต.  ประพนัธ์  บัวชุม บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน ๓
 ร.ต.ต.  บัวรัง  เจริญสิทธิ์ บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน ๓
 ร.ต.ต.  พงษ์นิวฒัน์  อิ่มสาย บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน ๓
 ร.ต.ต.  สังวล  รุกขชาติ บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน ๓
 ด.ต.  ฉตัรชัย  สวา่ง บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน ๓
 ด.ต.  ถาวร  เถาปัญญา บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน ๓
 ด.ต.  สุกจิ  อนิทรา บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน ๓
 ด.ต.  ณัฐวฒัน์  ธนดลกจิอนันต์ บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน ๓
 ด.ต.  ธวชัชัย  จนัดาวงษ์ บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน ๓
 ด.ต.  พชร  อยู่รัศมี บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน ๓
 ด.ต.  สนัน่  สุวรรณรัตน์ บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน ๓
 ด.ต.  ไพรัช  ด้วงเฟือ่ง บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน ๓
 ด.ต.หญิง  วนัเพญ็  พลูเกษร บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน ๓
 ด.ต.  ธวชัชัย  จนัทคราม บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน ๓



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง  ด.ต.  อทุัย  จนัทร์พฒุ บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน ๓
 ด.ต.  วรีะพนัธ์  พรพฤฒิพงศ์ บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน ๓
 ด.ต.  วฒิุเลิศ  มาคง บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน ๓
 ด.ต.  นเรศ  แสงสร้อย บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน ๓
 ด.ต.  ประทวน เทพทองดี บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน ๓
 ด.ต.  ภาณุวฒัน์  ต้ังสวา่ง บก.สส.ภ.6 กก.สืบสวน ๓
 ด.ต.หญิง  ศศิธร ธปูคุ้ม บก.สส.ภ.๖ กก.สืบสวน ๓
 ด.ต.  พเิชษฐ์  มัง่มี บก.สส.ภ.6 กก.สืบสวน ๓
 ด.ต.  ภคัชรพงศ์  รู้คุณ บก.สส.ภ.6 กก.สืบสวน ๓
 จ.ส.ต.  ดาวสรรค์  ด าดี บก.สส.ภ.6 กก.สืบสวน ๓
 จ.ส.ต.  ภานุพงษ์  แดงโสภณ บก.สส.ภ.6  กก.สืบสวน ๓
 จ.ส.ต.  สมพงษ์ ชุมภสุูวงษ์ บก.สส.ภ.6  กก.สืบสวน ๓
 จ.ส.ต.  อาทิตย์  โชติเทียน บก.สส.ภ.6  กก.สืบสวน ๓
 จ.ส.ต.  อานนท์  เล็กประดิษฐ์ บก.สส.ภ.6 กก.สืบสวน ๓
 จ.ส.ต.  ชาญณรงค์  พมิพาพนัธ์ บก.สส.ภ.6 กก.สืบสวน ๓
 จ.ส.ต.  ศักด์ินรินทร์  วเิชียรทอง บก.สส.ภ.6 กก.สืบสวน 3
 จ.ส.ต.  ดามพ์  พรหมอยู่ บก.สส.ภ.6 กก.สืบสวน ๓
 ส.ต.อ.  เฉลิมพงศ์  สีหาโครต บก.สส.ภ.6 กก.สืบสวน ๓
พ.ต.ท. ชัยทรัพย ์ธรัช ฤทธิ์เต็ม บก.สส.ภ.๖ กก.วเิคราะหข่า่วฯ
พ.ต.ท. นิพฒัน์ แท่งทอง บก.สส.ภ.๖ กก.วเิคราะหข่า่วฯ
พ.ต.ท.. พรพษิณุ หมืน่หาญชุมพล บก.สส.ภ.๖ กก.วเิคราะหข่า่วฯ
พ.ต.ท. สมพร ปราบุตร บก.สส.ภ.๖ กก.วเิคราะหข่า่วฯ
ร.ต.อ. พษิณุ ปานชาวนา บก.สส.ภ.๖ กก.วเิคราะหข่า่วฯ
ร.ต.อ. เจนรบ เนติรัตนไพบูลย์ บก.สส.ภ.๖ กก.วเิคราะหข่า่วฯ
ร.ต.อ.หญิง วลัยล์ดา สุทธบิุญ บก.สส.ภ.๖ กก.วเิคราะหข่า่วฯ
ร.ต.ท. สัน สัททวเิสส บก.สส.ภ.๖ กก.วเิคราะหข่า่วฯ
ร.ต.ท. เดชา สังขเ์มือง บก.สส.ภ.๖ กก.วเิคราะหข่า่วฯ
ร.ต.ท. ยรรยง เรืองฤทธิ์ บก.สส.ภ.๖ กก.วเิคราะหข่า่วฯ
ร.ต.ท. พวงทอง เชิดโคกสูง บก.สส.ภ.๖ กก.วเิคราะหข่า่วฯ
ร.ต.ท. จลิุนทร์ จนัทนินทร บก.สส.ภ.๖ กก.วเิคราะหข่า่วฯ
ร.ต.ท. มนู จนัอาสา บก.สส.ภ.๖ กก.วเิคราะหข่า่วฯ
ร.ต.ท. ศิริ จ าปาแกว้ บก.สส.ภ.๖ กก.วเิคราะหข่า่วฯ
ร.ต.ต. ณุพงษ์ภชั พทุธา บก.สส.ภ.๖ กก.วเิคราะหข่า่วฯ
ด.ต. อนุพร ช านาญจุ้ย บก.สส.ภ.๖ กก.วเิคราะหข่า่วฯ
ด.ต. จรูญ แกว้แจง้ บก.สส.ภ.๖ กก.วเิคราะหข่า่วฯ
ด.ต. อกุฤษฎ์ เดชแพ บก.สส.ภ.๖ กก.วเิคราะหข่า่วฯ
ด.ต. ศุภกร สอนง่าย บก.สส.ภ.๖ กก.วเิคราะหข่า่วฯ
ด.ต. นพเกา้ โคกทอง บก.สส.ภ.๖ กก.วเิคราะหข่า่วฯ
ด.ต. จกัรพงษ์ อน้ออ่น บก.สส.ภ.๖ กก.วเิคราะหข่า่วฯ
ด.ต. พยคัฆ์ พะโยม บก.สส.ภ.๖ กก.วเิคราะหข่า่วฯ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สมชาย เพนเทศ บก.สส.ภ.๖ กก.วเิคราะหข่า่วฯ
ด.ต. ชาคริตซ์ มัง่ออ่น บก.สส.ภ.๖ กก.วเิคราะหข่า่วฯ
ด.ต. สร้างสรรค์ แสงสมพร บก.สส.ภ.๖ กก.วเิคราะหข่า่วฯ
ด.ต. พเิชษฐ์ เสือยนัต์ บก.สส.ภ.๖ กก.วเิคราะหข่า่วฯ
ด.ต. นเรศ มีแจง้ บก.สส.ภ.๖ กก.วเิคราะหข่า่วฯ
ด.ต. วรนารถ จบัสังข์ บก.สส.ภ.๖ กก.วเิคราะหข่า่วฯ
ด.ต. ประธาน น้อยชาวนา บก.สส.ภ.๖ กก.วเิคราะหข่า่วฯ
ด.ต. อะเดก บัวสุข บก.สส.ภ.๖ กก.วเิคราะหข่า่วฯ
ด.ต. ไตรภพ สูงศักด์ิ บก.สส.ภ.๖ กก.วเิคราะหข่า่วฯ
ด.ต. อ านาจ สูงสุดยอด บก.สส.ภ.๖ กก.วเิคราะหข่า่วฯ
พ.ต.อ. วสัสา วสัสานนท์ บก.สส.ภ.๖ กก.ปพ.บก.สส.ภ.๖
พ.ต.ท. ภาสกร เกดิโต บก.สส.ภ.๖ กก.ปพ.บก.สส.ภ.๖
พ.ต.ท. นันทพงศ์ สิทธวิรรณรัตน์ บก.สส.ภ.๖ กก.ปพ.บก.สส.ภ.๖
พ.ต.ต. เฉลิมกติ เพชรรักษ์ บก.สส.ภ.๖ กก.ปพ.บก.สส.ภ.๖
พ.ต.ต. อสิระ จนัทร์ต้น บก.สส.ภ.๖ กก.ปพ.บก.สส.ภ.๖
ร.ต.อ. ชัยรพ ไชยมา บก.สส.ภ.๖ กก.ปพ.บก.สส.ภ.๖
ร.ต.อ. ณพชิญ์ ป้องแกว้ บก.สส.ภ.๖ กก.ปพ.บก.สส.ภ.๖
ร.ต.ท. ฉตัรชัย รอดละม้าย บก.สส.ภ.๖ กก.ปพ.บก.สส.ภ.๖
ร.ต.ท. สุรพนัธ์ ยศบุญเรือง บก.สส.ภ.๖ กก.ปพ.บก.สส.ภ.๖
ร.ต.ท. อ าพล คุณารูป บก.สส.ภ.๖ กก.ปพ.บก.สส.ภ.๖
ร.ต.ต. ธรีะพงศ์ อึ้งชัยภมูิ บก.สส.ภ.๖ กก.ปพ.บก.สส.ภ.๖
ร.ต.ต. วรีะยศ ปีแ่กว้ บก.สส.ภ.๖ กก.ปพ.บก.สส.ภ.๖
ร.ต.ท. เชิญ ไพรศรี บก.สส.ภ.๖ กก.ปพ.บก.สส.ภ.๖
ร.ต.ท. ประสาท แสงกระจา่ง บก.สส.ภ.๖ กก.ปพ.บก.สส.ภ.๖
ร.ต.ท. พายพั ฝักฝ่าย บก.สส.ภ.๖ กก.ปพ.บก.สส.ภ.๖
ร.ต.ท. มานะ รักษาสวสัด์ิ บก.สส.ภ.๖ กก.ปพ.บก.สส.ภ.๖
ร.ต.ท. ระดม ศูนยก์ลาง บก.สส.ภ.๖ กก.ปพ.บก.สส.ภ.๖
ร.ต.ท. วรพงศ์ รุ่งเรือง บก.สส.ภ.๖ กก.ปพ.บก.สส.ภ.๖
ร.ต.ท. สมเดช ผาสุข บก.สส.ภ.๖ กก.ปพ.บก.สส.ภ.๖
ร.ต.ท. สมพล ปันวรรณา บก.สส.ภ.๖ กก.ปพ.บก.สส.ภ.๖
ร.ต.ต. กติติพล พึง่สลี บก.สส.ภ.๖ กก.ปพ.บก.สส.ภ.๖
ร.ต.ต. วนิัย สุขโข บก.สส.ภ.๖ กก.ปพ.บก.สส.ภ.๖
ร.ต.ต. สุดเขต กล่ินเกษร บก.สส.ภ.๖ กก.ปพ.บก.สส.ภ.๖
ร.ต.ต. เอกธนัช เจริญสุข บก.สส.ภ.๖ กก.ปพ.บก.สส.ภ.๖
ด.ต. เกษมสรรค์ สังขท์อง บก.สส.ภ.๖ กก.ปพ.บก.สส.ภ.๖
ด.ต. เขมวนัต์ มาบัว บก.สส.ภ.๖ กก.ปพ.บก.สส.ภ.๖
ด.ต. ชัยพร มวลค าลา บก.สส.ภ.๖ กก.ปพ.บก.สส.ภ.๖
ด.ต. ชาญ ไชยปันดิ บก.สส.ภ.๖ กก.ปพ.บก.สส.ภ.๖
ด.ต. ชื่น เมืองลอย บก.สส.ภ.๖ กก.ปพ.บก.สส.ภ.๖
ด.ต. โชคชัย จติต์ชื้น บก.สส.ภ.๖ กก.ปพ.บก.สส.ภ.๖



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ณัฐนันท์ จนัทรประพาส บก.สส.ภ.๖ กก.ปพ.บก.สส.ภ.๖
ด.ต. ดนัย คะระนันท์ บก.สส.ภ.๖ กก.ปพ.บก.สส.ภ.๖
ด.ต. ดุษฎี ศรีแยม้ บก.สส.ภ.๖ กก.ปพ.บก.สส.ภ.๖
ด.ต. ทองใบ เผือกออ่น บก.สส.ภ.๖ กก.ปพ.บก.สส.ภ.๖
ด.ต. เทวนิทร์ ปานทะยกัษ์ บก.สส.ภ.๖ กก.ปพ.บก.สส.ภ.๖
ด.ต. เทอดทูน ออ่นดี บก.สส.ภ.๖ กก.ปพ.บก.สส.ภ.๖
ด.ต. บารมี สอนวนันา บก.สส.ภ.๖ กก.ปพ.บก.สส.ภ.๖
ด.ต. บุญญรัตน์ รุ่มรวย บก.สส.ภ.๖ กก.ปพ.บก.สส.ภ.๖
ด.ต. บุญถม ซอยจติร บก.สส.ภ.๖ กก.ปพ.บก.สส.ภ.๖
ด.ต. บุญส่ง ตาแวน่ บก.สส.ภ.๖ กก.ปพ.บก.สส.ภ.๖
ด.ต. บุญเชาว์ ดีวงัทอง บก.สส.ภ.๖ กก.ปพ.บก.สส.ภ.๖
ด.ต. ปรีชา พลึิก บก.สส.ภ.๖ กก.ปพ.บก.สส.ภ.๖
ด.ต. พงษ์พนัธ์ สืบส าราญ บก.สส.ภ.๖ กก.ปพ.บก.สส.ภ.๖
ด.ต. พนักร คนึงเหตุ บก.สส.ภ.๖ กก.ปพ.บก.สส.ภ.๖
ด.ต. พทิักษ์ เหล็กไทย บก.สส.ภ.๖ กก.ปพ.บก.สส.ภ.๖
ด.ต. พรีวชิญ์ กล่ินหอม บก.สส.ภ.๖ กก.ปพ.บก.สส.ภ.๖
ด.ต. ไพฑูรย์ แหยมคง บก.สส.ภ.๖ กก.ปพ.บก.สส.ภ.๖
ด.ต. ไพบูลย์ โพธิ์ทอง บก.สส.ภ.๖ กก.ปพ.บก.สส.ภ.๖
ด.ต. ไพศาล รวมญาติ บก.สส.ภ.๖ กก.ปพ.บก.สส.ภ.๖
ด.ต. มิตร สุขนาบัว บก.สส.ภ.๖ กก.ปพ.บก.สส.ภ.๖
ด.ต. ยงยทุธ ขบวน บก.สส.ภ.๖ กก.ปพ.บก.สส.ภ.๖
ด.ต. ธนกฤต ชอนบุรี บก.สส.ภ.๖ กก.ปพ.บก.สส.ภ.๖
ด.ต. วทิยา วงษ์เมือง บก.สส.ภ.๖ กก.ปพ.บก.สส.ภ.๖
ด.ต. วโิรจน์ ประพฤติดี บก.สส.ภ.๖ กก.ปพ.บก.สส.ภ.๖
ด.ต. วสูิตร มัน่คง บก.สส.ภ.๖ กก.ปพ.บก.สส.ภ.๖
ด.ต. ศักดา ศรีแกว้ บก.สส.ภ.๖ กก.ปพ.บก.สส.ภ.๖
ด.ต. ส่งศักด์ิ เดชพลมาตย์ บก.สส.ภ.๖ กก.ปพ.บก.สส.ภ.๖
ด.ต. สด กาจนโพชน์ บก.สส.ภ.๖ กก.ปพ.บก.สส.ภ.๖
ด.ต. สันธาน หมวกเอี่ยม บก.สส.ภ.๖ กก.ปพ.บก.สส.ภ.๖
ด.ต. สุชาติ แจม่สวา่ง บก.สส.ภ.๖ กก.ปพ.บก.สส.ภ.๖
ด.ต. สุรพล แตงออ่น บก.สส.ภ.๖ กก.ปพ.บก.สส.ภ.๖
ด.ต. สุรศักด์ิ แสงรอด บก.สส.ภ.๖ กก.ปพ.บก.สส.ภ.๖
ด.ต. เสรี อนิทร์เพญ็ บก.สส.ภ.๖ กก.ปพ.บก.สส.ภ.๖
ด.ต. อธบิดี ศิริมงคล บก.สส.ภ.๖ กก.ปพ.บก.สส.ภ.๖
ด.ต. อคัรนันท์ ปานอนิทร์อธพิร บก.สส.ภ.๖ กก.ปพ.บก.สส.ภ.๖
ด.ต. อ านาจ พลูพพิฒัน์ บก.สส.ภ.๖ กก.ปพ.บก.สส.ภ.๖
ด.ต. อ าพร แสงเอี่ยม บก.สส.ภ.๖ กก.ปพ.บก.สส.ภ.๖
ด.ต. อทุัย ปิงสุขแสน บก.สส.ภ.๖ กก.ปพ.บก.สส.ภ.๖
ด.ต.หญิง พรรณภทัร์ ท้วมทอง บก.สส.ภ.6 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๖
จ.ส.ต. ธนบดี ไพรวรรณ บก.สส.ภ.๖ กก.ปพ.บก.สส.ภ.๖



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง จ.ส.ต. วชัรพงศ์ มัน่คง บก.สส.ภ.๖ กก.ปพ.บก.สส.ภ.๖
จ.ส.ต. สันติ มากบุญ บก.สส.ภ.๖ กก.ปพ.บก.สส.ภ.๖
จ.ส.ต. สุภาพ บุญคง บก.สส.ภ.๖ กก.ปพ.บก.สส.ภ.๖
ส.ต.อ. ปัญญา โตสงคราม บก.สส.ภ.๖ กก.ปพ.บก.สส.ภ.๖
ส.ต.อ. ราชันย์ สุวรรณสุข บก.สส.ภ.๖ กก.ปพ.บก.สส.ภ.๖
ส.ต.อ. สิทธกิร ก าจดั บก.สส.ภ.๖ กก.ปพ.บก.สส.ภ.๖
ส.ต.อ. สุรสีห์ อนิทร์แกว้ บก.สส.ภ.๖ กก.ปพ.บก.สส.ภ.๖
ส.ต.อ. ณัฐธนพล ตุลพงษ์ บก.สส.ภ.๖ กก.ปพ.บก.สส.ภ.๖
ส.ต.อ. กติติชัย บุน้เสา บก.สส.ภ.๖ กก.ปพ.บก.สส.ภ.๖
ส.ต.อ. ณัฐสิทธิ์ ศิริประเสริฐ บก.สส.ภ.๖ กก.ปพ.บก.สส.ภ.๖
ส.ต.อ. เทวนิทร์ ธานินทร์ บก.สส.ภ.๖ กก.ปพ.บก.สส.ภ.๖
ส.ต.อ. โยธนิ ตรีเมฆ บก.สส.ภ.๖ กก.ปพ.บก.สส.ภ.๖
ส.ต.อ. วฑูิรย์ แสงสวา่ง บก.สส.ภ.๖ กก.ปพ.บก.สส.ภ.๖
ส.ต.อ. วฒิุไกร วจสัีจจะ บก.สส.ภ.๖ กก.ปพ.บก.สส.ภ.๖
ส.ต.อ. วฒิุภทัร ยศเจริญ บก.สส.ภ.๖ กก.ปพ.บก.สส.ภ.๖
ส.ต.อ. ศุภชัย ใสทา บก.สส.ภ.๖ กก.ปพ.บก.สส.ภ.๖
ส.ต.อ. สมประสงค์ มาประสพ บก.สส.ภ.๖ กก.ปพ.บก.สส.ภ.๖
ส.ต.อ. สุรพงษ์ อายยุนื บก.สส.ภ.๖ กก.ปพ.บก.สส.ภ.๖
ส.ต.อ. อาวธุ วงัพลิา บก.สส.ภ.๖ กก.ปพ.บก.สส.ภ.๖
ส.ต.อ.หญิง มัตติกา ไชยศล บก.สส.ภ.๖ กก.ปพ.บก.สส.ภ.๖
ส.ต.ต. กฤษฎา พลอยเล้ียง บก.สส.ภ.๖ กก.ปพ.บก.สส.ภ.๖
ส.ต.ต. เชาวฤทธิ์ แสงอรุณ บก.สส.ภ.๖ กก.ปพ.บก.สส.ภ.๖
ส.ต.ต. ณัฐพงษ์ ลิขติรัตน์เจริญ บก.สส.ภ.๖ กก.ปพ.บก.สส.ภ.๖
ส.ต.ต. ธาริน สุขเอี่ยม บก.สส.ภ.๖ กก.ปพ.บก.สส.ภ.๖
ส.ต.ต. เนติพล รอดปล้ืม บก.สส.ภ.๖ กก.ปพ.บก.สส.ภ.๖
ส.ต.ต. ไพบูลย์ อิ่มอนิทร์ บก.สส.ภ.๖ กก.ปพ.บก.สส.ภ.๖
ส.ต.ต. ภานุวฒัน์ ไรเกษ บก.สส.ภ.๖ กก.ปพ.บก.สส.ภ.๖
ส.ต.ต. มัฆวาน โม้กดุแอก บก.สส.ภ.๖ กก.ปพ.บก.สส.ภ.๖
ส.ต.ต. ยทุธภมูิ ผังดี บก.สส.ภ.๖ กก.ปพ.บก.สส.ภ.๖
ส.ต.ต. สรรเพชญ อนิประชา บก.สส.ภ.๖ กก.ปพ.บก.สส.ภ.๖
 พ.ต.อ.  กติติเมศร์  บุรพงศ์นนทศิริ ภ.จว.ก าแพงเพชร  ฝ่ายอ านวยการ
พ.ต.ท.หญิง  จฑุาพสุิทธิ์  เธยีรธญัญกจิ ภ.จว.ก าแพงเพชร  ฝ่ายอ านวยการ
 พ.ต.ท.  จาดุลย์  คงพล ภ.จว.ก าแพงเพชร  ฝ่ายอ านวยการ
พ.ต.ต.  สมปอง  พรมรักษา ภ.จว.ก าแพงเพชร  ฝ่ายอ านวยการ
 พ.ต.ท.  จริชาติ  โสรีย์ ภ.จว.ก าแพงเพชร  สภ.ไทรงาม
พ.ต.ต.  กฤช  ทรัพยแ์สง ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.เมืองก าแพงเพชร
 ร.ต.ท.  วศิษฐ์  ประดิษฐ์ ภ.จว.ก าแพงเพชร  ฝ่ายอ านวยการ
 ร.ต.ท.  วฒิุ  สัญญะวชิัย ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.เมืองก าแพงเพชร
 ร.ต.ท.  ศรัทธา  วรภาธร ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.เมืองก าแพงเพชร
 ร.ต.ท.หญิง นุชนาจ พรมมา ภ.จว.ก าแพงเพชร  ฝ่ายอ านวยการ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง  ร.ต.ท.หญิง  กญัญา  ทับทิมศรี ภ.จว.ก าแพงเพชร  ฝ่ายอ านวยการ
 ร.ต.ท.หญิง  ฤทัยรัตน์  เสรีรัตนเสถยีร ภ.จว.ก าแพงเพชร  ฝ่ายอ านวยการ
 ร.ต.ท.หญิง  รุ่งรัตน์  พสัิยวรกลุ ภ.จว.ก าแพงเพชร  ฝ่ายอ านวยการ
ด.ต.  วรีะ  เงินทอง ภ.จว.ก าแพงเพชร  ฝ่ายอ านวยการ
ด.ต.  ศุภกร  มาลาเอี่ยม ภ.จว.ก าแพงเพชร  ฝ่ายอ านวยการ
ร.ต.ท.  วรทัศน์  ศรีดาเดช ภ.จว.ก าแพงเพชร  ฝ่ายอ านวยการ
ด.ต.หญิง  ศรชลิท  วาทองกร ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.เมืองก าแพงเพชร
 ด.ต.  รณชัย  ผาทอง ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.เมืองก าแพงเพชร
 ส.ต.อ.  นภดล  พลึิกเรืองเดช ภ.จว.ก าแพงเพชร  สภ.ไทรงาม
ส.ต.ต.  ธนกฤช  สุขหอม ภ.จว.ก าแพงเพชร  ฝ่ายอ านวยการ
 ร.ต.ท.  อบุล  รอดเจริญ ภ.จว.ก าแพงเพชร  ฝ่ายอ านวยการ
 ร.ต.ต.  ทวปี  แจม่จ ารัส ภ.จว.ก าแพงเพชร  สภ.โกสัมพนีคร
 ร.ต.ท  อดุลย์  เพง็แจม่ ภ.จว.ก าแพงเพชร  ฝ่ายอ านวยการ
         ด.ต.  ธรีพงศ์  เยน็ใจราษฎ์ ภ.จว.ก าแพงเพชร  ฝ่ายอ านวยการ
 พ.ต.ต.  กรภทัร  กองวงั ภ.จว.ก าแพงเพชร  ฝ่ายอ านวยการ
 ด.ต.  วชิชา  คงรัตน์ ภ.จว.ก าแพงเพชร  ฝ่ายอ านวยการ
 พ.ต.ท.  กู้เกยีรติ  เหล่ารอด ภ.จว.ก าแพงเพชร  ฝ่ายอ านวยการ
ร.ต.อ.  รุ่งทิพย์  พลึิก ภ.จว.ก าแพงเพชร  ฝ่ายอ านวยการ
ร.ต.อ. ณัฐกติต์ิ  อนิจนัทร์ ภ.จว.ก าแพงเพชร  ฝ่ายอ านวยการ
ร.ต.ท.หญิง  นฤมล  วชิาวงษ์ ภ.จว.ก าแพงเพชร  ฝ่ายอ านวยการ
 ร.ต.ท.หญิง  ธติิมา  โชตเศรษฐ์ ภ.จว.ก าแพงเพชร  ฝ่ายอ านวยการ
 ร.ต.ท.  สุทัศน์  สุวรรณประเสริฐ ภ.จว.ก าแพงเพชร  ฝ่ายอ านวยการ
ร.ต.ต.  เผด็จ  รุจชิีพ ภ.จว.ก าแพงเพชร  ฝ่ายอ านวยการ
 ด.ต.หญิง  หสันี  พเิดช ภ.จว.ก าแพงเพชร  ฝ่ายอ านวยการ
 ด.ต.หญิง  วนัเฉลิม  ศรีสุธา ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.เมืองก าแพงเพชร
 ส.ต.อ.หญิง  ปราณี  โพชะโน ภ.จว.ก าแพงเพชร  ฝ่ายอ านวยการ
 พ.ต.ต.  บุญนพ  ค ามูล ภ.จว.ก าแพงเพชร  ฝ่ายอ านวยการ
ร.ต.ท.  ศราวธุ  วรรณา ภ.จว.ก าแพงเพชร  ฝ่ายอ านวยการ
 ร.ต.ท.หญิง  จ าเนียร  อกัษรไชย ภ.จว.ก าแพงเพชร  ฝ่ายอ านวยการ
ด.ต.  พฒันา  ดาราเรือง ภ.จว.ก าแพงเพชร  สภ.โกสัมพนีคร
ด.ต.  ศุภกร  ศิริรักษ์ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.เมืองก าแพงเพชร
 ด.ต.หญิง  พรดิถี  ค าสงค์ ภ.จว.ก าแพงเพชร  ฝ่ายอ านวยการ
 ส.ต.อ. ธเนตร  เศษรฐกจิ ภ.จว.ก าแพงเพชร  ฝ่ายอ านวยการ
ส.ต.ต.  ชลิต  นุม่สรีวงั ภ.จว.ก าแพงเพชร  สภ.ลานกระบือ
 ส.ต.ต.  ดากร  โค้วสถวรรณ ภ.จว.ก าแพงเพชร  สภ.คลองลาน
 ร.ต.ท.  ช านาญ  กนัยะมูล ภ.จว.ก าแพงเพชร  ฝ่ายอ านวยการ
 ร.ต.ท.  ดิเรกศักด์ิ  แกว้สิริทรัพย์ ภ.จว.ก าแพงเพชร  ฝ่ายอ านวยการ
ร.ต.อ. กฤษฎา ตาทอง ภ.จว.ก าแพงเพชร ฝ่ายอ านวยการ
ด.ต. พงษ์พนัธ์ บุญรอด ภ.จว.ก าแพงเพชร ฝ่ายอ านวยการ
 ร.ต.ท.หญิง อมรรัตน์  ค าผง ภ.จว.ก าแพงเพชร  ฝ่ายอ านวยการ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง  ร.ต.ต.หญิง ศศิธร นิลสวทิ ภ.จว.ก าแพงเพชร  ฝ่ายอ านวยการ
ร.ต.ท. กาจ มะโนชัย ภ.จว.ก าแพงเพชร  ฝ่ายอ านวยการ
ร.ต.ท.หญิง ฌัภทัปภา เหล่าจนัทร์ ภ.จว.ก าแพงเพชร  ฝ่ายอ านวยการ
พ.ต.ท.หญิง ชฎากาญ์จน์ จนัทร์อทุัย ภ.จว.ก าแพงเพชร  ฝ่ายอ านวยการ
พ.ต.อ. ชูเกยีรติ วงสิทธกิาร ภ.จว.ก าแพงเพชร ฝ่ายอ านวยการ
พ.ต.อ. ชลิต วริิยะไกร ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.พรานกระต่าย
พ.ต.ท. เชิดชัย ม่วงสิงห์ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.พรานกระต่าย
พ.ต.ท. กติติ วรรณสิทธิ์ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.พรานกระต่าย
พ.ต.ท. สานิตย์ กองวฒันาสุภา ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.พรานกระต่าย
พ.ต.ท. ชัดชัย เอกรงค์ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.พรานกระต่าย
ร.ต.อ. วทิยา สุขธยารักษ์ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.พรานกระต่าย
ร.ต.ท. ชูเกยีรติ น้ าเงิน ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.พรานกระต่าย
ร.ต.ท. ปรีชา พงษ์ประพนธ์ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.พรานกระต่าย
ร.ต.ท. รัฐนันท์ คุณชัย ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.พรานกระต่าย
ร.ต.ท. อาทิตย์ ศักด์ิสรี ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.พรานกระต่าย
ร.ต.ท. เอกชัย ขมุเพชร ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.พรานกระต่าย
ร.ต.ท. ทวสิีน ด าริห์ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.พรานกระต่าย
ร.ต.ท. อนุชิต ทวทีรัพยล้์ าเลิศ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.พรานกระต่าย
ร.ต.ท. บุณยรุ่์ง งามวงค์ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.พรานกระต่าย
ร.ต.ท. แดนชุมพล วงศ์สอน ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.พรานกระต่าย
ร.ต.ท. รุ่ง ละอนิทร์ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.พรานกระต่าย
ร.ต.ท. วชัระพงษ์ ดวงทิพย์ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.พรานกระต่าย
ร.ต.ท. ประวทิย์ คงทัน ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.พรานกระต่าย
ร.ต.ท. ธนากร กาเชียงราย ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.พรานกระต่าย
ร.ต.ท. ปรีชา มีนิล ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.พรานกระต่าย
ร.ต.ท. สุเทพ บุญธรรม ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.พรานกระต่าย
ร.ต.ท. ประเชิญ ข าเปล่ียน ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.พรานกระต่าย
ร.ต.ต. ชัย จนัทร์สมบัติ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.พรานกระต่าย
ร.ต.ต. เชิด ชาญชัยวรีะพนัธ์ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.พรานกระต่าย
ด.ต. ธงชัย ละน้อย ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.พรานกระต่าย
ด.ต. วรัิตน์ แผ่ทอง ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.พรานกระต่าย
ด.ต. ประโชติ ออ้ยตระกลู ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.พรานกระต่าย
ด.ต. วนิัย อนิทพงษ์ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.พรานกระต่าย
ด.ต. ณัฐพงษ์ พลาผล ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.พรานกระต่าย
ด.ต. ประยงค์ บดิรัฐ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.พรานกระต่าย
ด.ต. นรินทร์ โพธไ์กร ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.พรานกระต่าย
ด.ต. คงศักด์ิ อทุยาน ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.พรานกระต่าย
ด.ต. พชิิด ค าผง ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.พรานกระต่าย
ด.ต. วกิ วงษ์สีดา ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.พรานกระต่าย
ด.ต. บุญเต็ม พรมแสง ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.พรานกระต่าย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. วฒิุชัย ไชยมา ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.พรานกระต่าย
ด.ต. ปกรณ์ยศ กล้าหาญ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.พรานกระต่าย
ด.ต. วชัระ กล่ิงไม้ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.พรานกระต่าย
ด.ต. ภวูนาท กตะศิลา ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.พรานกระต่าย
ด.ต. อภเิชฐ สุดสงวน ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.พรานกระต่าย
ด.ต. บุญชาญ เกดิสุข ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.พรานกระต่าย
ด.ต. ชาญรงค์ บัวกล้า ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.พรานกระต่าย
ด.ต. วรีะ สิงหล์อ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.พรานกระต่าย
ด.ต. ธรียทุธ ครองยทุธ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.พรานกระต่าย
ด.ต. สมควร พงษืปรีชา ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.พรานกระต่าย
ด.ต. บุญเลิศ จนัทร์เกดิ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.พรานกระต่าย
ด.ต. สุเชฐ พลูผล ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.พรานกระต่าย
ด.ต. สายนัต์ เพง็แช่ม ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.พรานกระต่าย
ด.ต. ณัฐพศุตม์ วนิปภารัตนสิริ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.พรานกระต่าย
ด.ต. จตุรงคโชค สุขสมศรี ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.พรานกระต่าย
ด.ต. ววิฒัน์ วภิาตะภติู ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.พรานกระต่าย
ด.ต. วรีะศักด์ิ นาคประเสริฐ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.พรานกระต่าย
ด.ต. มงคล ค าหอม ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.พรานกระต่าย
ด.ต. ธนภทัร ครองจั่น ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.พรานกระต่าย
ด.ต. ชัยรัตน์ อติสัทธากลุ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.พรานกระต่าย
ส.ต.ต. ฐานุกลู พรมชุมสา ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.พรานกระต่าย
ส.ต.ต. กรวทิย์ ครองบ้าน ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.พรานกระต่าย
ส.ต.ต. ราชัน พรพทุธเจริญชัย ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.พรานกระต่าย
ส.ต.ต. คฤหาสน์ บุญเกง่ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.พรานกระต่าย
ส.ต.ต. ธรีพนัธ์ ดิษฐ์หมง ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.พรานกระต่าย
พ.ต.อ. พสิิทธิ์ นาคสุก ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ลานกระบือ
พ.ต.ท. นิรันดร  จนัทา ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ลานกระบือ
พ.ต.ท. ธนกฤต ธนพงศ์ศักดา ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ลานกระบือ
พ.ต.ท. เสน่ห ์ พมุพว่ง ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ลานกระบือ
พ.ต.ท. นิพนธ์ กองตาพนัธุ์ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ลานกระบือ
พ.ต.ท. โกศล  สวสัดิเทพ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ลานกระบือ
พ.ต.ท. อดุม  ศรีคต ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ลานกระบือ
พ.ต.ต. ธนะชัย เหลืองเพชรรัตน์ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ลานกระบือ
พ.ต.ต. บัญชา เอมเปีย ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ลานกระบือ
ร.ต.อ. กติติ เหล่ารอด ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ลานกระบือ
ร.ต.อ. สุวรรณ  แกว้แท้ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ลานกระบือ
ร.ต.ท. ส าราญ ยอดจนัทร์ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ลานกระบือ
ร.ต.ท. บุญเชิด มหาไทย ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ลานกระบือ
ร.ต.ท. จรัญ สุวรรณบาง ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ลานกระบือ
ร.ต.ท. สมคิด ยศบุญ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ลานกระบือ
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                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ประจวบ เสืออดุม ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ลานกระบือ
ร.ต.ท. ท าเนียบ สายทอง ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ลานกระบือ
ร.ต.ท. วาฤทธิ์  อะโลคา ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ลานกระบือ
ร.ต.ท. อภวิฒัน์ เรืองชูเกยีรติ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ลานกระบือ
ร.ต.ท. ประสาน ข าเดช ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ลานกระบือ
ร.ต.ท. ก าธร ช านาญเท ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ลานกระบือ
ร.ต.ท. แสวง  ศาสนะ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ลานกระบือ
ร.ต.ท. บัญญัติ  แกว้เกตุ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ลานกระบือ
ร.ต.ต. วเิชียร มาตอดุม ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ลานกระบือ
ร.ต.ต. สนอง   จนัดาศรี ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ลานกระบือ
ร.ต.ต. ดิเรก   สุดใจ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ลานกระบือ
ร.ต.ต. อศัวนิ   แสงเมือง ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ลานกระบือ
ร.ต.ต. ณรงค์   สังขเ์งิน ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ลานกระบือ
ด.ต. สุวพชิญ์ ฉมิสุข ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ลานกระบือ
ต.ต. กลูกาศ  สังเกตุใจ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ลานกระบือ
ด.ต. อนันต์  ชาติเผือก ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ลานกระบือ
ด.ต. ภภูคั   ช้างลอย ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ลานกระบือ
ด.ต. ประจกัษ์  ใจชื้น ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ลานกระบือ
ด.ต. ธวชั    เณรพดั ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ลานกระบือ
ด.ต. สมจติร   เทศธรรม ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ลานกระบือ
ด.ต. ธนากร  เนือ้ไม้ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ลานกระบือ
ด.ต. ภาณุเดช   เกดิศรี ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ลานกระบือ
ด.ต. มังกร  มาน้อย ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ลานกระบือ
ด.ต. .ไพโรจน์   พรหมอนิทร์ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ลานกระบือ
ด.ต. ไพศาล   ศรีลาจนัทร์ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ลานกระบือ
ด.ต. ภคัวฒัน์  สวาสศรีเจริญ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ลานกระบือ
ด.ต. คเณศณัฎฐ์  ไพโรจน์ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ลานกระบือ
ด.ต. สุรศักด์ิ  ไชยยะ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ลานกระบือ
ด.ต. อ านวย  บัวบุญ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ลานกระบือ
จ.ส.ต. จ านง  สีมาตา ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ลานกระบือ
จ.ส.ต. ภชิาติ จนัทร์สายทอง ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ลานกระบือ
จ.ส.ต. ด ารงค์  สิทธศิาสตร์ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ลานกระบือ
ส.ต.อ. พงศ์เทพ  ไวยวงษ์ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ลานกระบือ
ส.ต.อ. ปรเมษฐ  ดิษฐสกลุ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ลานกระบือ
ส.ต.อ. ธวชัชัย   พทุธรัตน์ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ลานกระบือ
ส.ต.อ. ชาตรี  ชื่นเมือง ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ลานกระบือ
ส.ต.อ. สานิต  คล้ายแกว้ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ลานกระบือ
ส.ต.อ. อรรถพล  ชิงชัย ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ลานกระบือ
ส.ต.ต. อนุชา  ช่วยรักษา ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ลานกระบือ
ส.ต.ต. ณัฐพงศ์   รู้รอบ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ลานกระบือ
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                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.ต. นพดล  จนีเพชร ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ลานกระบือ
ส.ต.ต. กฤติน  ตะติยะ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ลานกระบือ
ส.ต.ต. จกัรพรรด  พลูเผ่าด ารง ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ลานกระบือ
ส.ต.ต. เชาวลิต  นุม่ศรีวงั ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ลานกระบือ
ส.ต.ต. ปฐมพ ี หอมสะอาด ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ลานกระบือ
นาย สนอง จดู้วง ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ลานกระบือ
พ.ต.ท. ฉตัรด ารงค์ กงสุวรรณ ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ด.ต. นิยม อนุสนธิ์ ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ร.ต.ท. ชนาธปิ ภญิโญ ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ด.ต. มานะ บัวป้อม ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ด.ต. บรรเจดิ อว่มสอาด ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ด.ต. สุปรีชา ม่วงงาม ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ด.ต. ณัฐพงษ์ ศรีสุขวงค์ ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ร.ต.ท. ประวทิย์ ไชยวฒิุ ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ด.ต. กติติศักด์ิ ภจู าเนียร ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ด.ต. สุรพล ทิวงค์ ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ด.ต. พนัธวจัน์ ผู้รุ่งเรือง ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ร.ต.ท. ทองพกัตร์ ดีประเสริฐ ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ด.ต. ยทุธชัย ภมูิภาค ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ด.ต. สมชาย ชุติหรัิญกลุ ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ด.ต. อ านาจ แป้นมัน่ ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ร.ต.ต. กจิพฒัน์ มีส าราญ ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ด.ต. เอพยญั กตีา ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ด.ต. วทิยา มากกญุชร ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ร.ต.ท. สมปอง วรรณประสพ ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ด.ต.หญิง จนิดา ปัญญาเสน ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ด.ต. สิทธชิัย แกว้ไพฑูรย์ ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ด.ต. ศุภกร ศิริรักษ์ ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ส.ต.อ. อนิรุทธิ์ คะเซ็นเชื้อ ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ร.ต.ต. ธวชั อสิระธานันท์ ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ด.ต. จรัล ชัยชนะ ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
พ.ต.ต. กรพทิักษ์ กศุล ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ด.ต. ฉตัรา เอี่ยมชม ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ร.ต.ท สุชาติ จรัสวรสุนทร ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ด.ต. นรินทร์ ฉมิพาลี ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ร.ต.ต. อ าพร ทองนุม่ ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ร.ต.ท.หญิง อศิรา สุวรรณศร ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ด.ต. โอภาส วเิชียรโชติ ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ด.ต. อมร บิลพสัด์ิ ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ด.ต. จติติ ชมนารถติกร ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
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                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. สุพจน์ คุ้มทิม ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ด.ต. จริศักด์ิ ธโีรภาส ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ด.ต. รัตน์ติชัย แดงใจ ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ร.ต.ท. มิตร ข าทุง่ ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ส.ต.ต. วรากรณ์ มาหา ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
พ.ต.ท. ณัฐวฒิุ สมชัยมงคล ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ส.ต.ต. บุญสร้าง สีทอง ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
พ.ต.ต. ณัฐวฒิุ สิงพา ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ด.ต. นิพนธ์ สุบินมิตร์ ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ส.ต.ต. เศรษฐกจิ โค้วสุวรรณ์ ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ร.ต.ท. อาทิตย์ บุญพวงสถาพร ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ด.ต. เจนณรงค์ เรืองรุ่ง ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ร.ต.ท.หญิง นิติพร ต้ังตัว ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
จ.ส.ต. สุนทร ทรัพยม์าก ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ด.ต. ประเทือง เครือยา ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ร.ต.อ. สุวชิ พศิออ่น ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ร.ต.ต. เริงชัย สนธิ ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
พ.ต.อ. นเรศ พลูหน่าย ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ด.ต. นิพนธ์ ค าหม่อง ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ด.ต. วรีะศักด์ิ สุ่นสา ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ด.ต. สมศักด์ิ บุญงาม ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ส.ต.ต. ณธรากรณ์ สิงหห์ล้า ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ร.ต.ท. สเน่ห์ เกษร ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ด.ต. มงคลรัตน์ ส าโรง ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ด.ต. ธรีศักด์ิ จนัทร์แดง ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ด.ต. พฤหสั พระอ าพร ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ด.ต. ชาญณรงค์ แท้เทีย่ง ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ด.ต. วรวฒัน์ บัวบาง ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ด.ต. วราเทพ สุขเจริญ ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ร.ต.อ. วลัลภ ค าปัป๊ ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ด.ต. เสถยีร แสงอะโน ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
พ.ต.ต. เอกรินทร์ รักพว่ง ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ด.ต. สายนั มาดี ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ด.ต. รุ่งโรจน์ โสธนพงษ์ ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ร.ต.ท. สิทธชิัย สุพรรณแสง ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ด.ต. ธวชัชัย ชูโชติ ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ร.ต.ท. บุญธรรม จิ๋วต๊ะ ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ด.ต. จรัญ เรืองโรจน์ ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ร.ต.ท. สุเทพ ปานเกลียว ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ร.ต.ท. วชัธกิร กลุบุตร ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
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                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. อนณนวนิ อ่ าเทศ ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ด.ต. สมศักด์ิ บรรเลงเสนาะ ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ด.ต. นิพนธ์ ทรงประดิษฐ ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ด.ต. สุวชิา วอ่งวกิยก์าร ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ด.ต. อทุัยวฒิุ สุดใจคุณานุรักษ์ ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ร.ต.ต. ธนกฤต เกดิโต ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ร.ต.ท. ปัญญา ปานชื่น ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ด.ต. อ าพร แตงน้อย ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ด.ต. เศกสรร จนัทร์เส็ง ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
พ.ต.ท. เสมอ แสงสนธิ์ ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ด.ต. มานะ เกล็ดประทุม ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ด.ต. บรรเจดิ ทองใบ ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ด.ต. จเร ปัญจนา ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ส.ต.อ. ธวชั กนัตะบุตร ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ร.ต.ท. วโิรจน์ กนัทะมาลา ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ด.ต. ชนก ถนอมศักด์ิ ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ร.ต.ต. สาคร แดนโพธิ์ ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ด.ต. สมพร แป้นพดุเยน็ ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ร.ต.ต. ผวน โพธิ์ศรี ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ด.ต. บัญชา ด่ืมพทุรา ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ด.ต. สมาน สายด้วง ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ด.ต. พทิักษ์ สุยะมัง่ ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
จ.ส.ต. อะนิรุจน์ บุญเลิศ ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ร.ต.ท. ทองเพช็ร ธรรมศิริ ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ด.ต. ทองหล่อ ผิวผักแวน่ ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ด.ต. วชัรินทร์ นวรัตนารมย์ ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ร.ต.ท. รชต ศรีพเิศษ ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ด.ต. มณู พรหมศิริ ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ด.ต. สนธยา นิม่นวล ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ด.ต. ประสาร มีบัว ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ด.ต. สัญญา หมูห่มืน่ศรี ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ด.ต. สมบัติ ไพศาลศิริทรัพย์ ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ร.ต.ท. จกัรเพชร เครือซ้า ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ร.ต.ท. สุจนิต์ ศรสุวรรณ ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ด.ต. ทศพร จนัดาบุตร ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ด.ต. อเุทนร์ ฉ่ าพงษ์ ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ร.ต.ท. เอกลักษณ์ สถติยงั ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ด.ต. เสกสรร โสภา ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ร.ต.ต. วเิชียร เวยีงหก ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ด.ต. บ ารุง จนัทร์งาม ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
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                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ชัยมงคล โพนพฒุ ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ด.ต. โรจนภสั โตใหญ่ ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ร.ต.ต. นิวติั ธรรมสอน ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ด.ต. สกนธ์ เกษธรีะกลุ ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
จ.ส.ต. ดุษฎี สระแกว้ ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ด.ต. วสันต์ สุขเกษม ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ด.ต. ชัยณรงค์ พตัตราสิงห์ ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ร.ต.อ. ชัชวาลย์ จนัทร์เม้า ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ด.ต. จรีภทัร สายเพชร ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ด.ต. ประจกัษ์ ศรีพกั ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ด.ต. รัฐกร ค าหล้า ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ด.ต. วทิยา อิ่มทอง ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ร.ต.ท. กฤษฎธ์น อว่มโพธิ์ ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ด.ต. ทิวากร บ ารุงรส ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ด.ต. สมศักด์ิ ยาหอม ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ด.ต. ทองสุข แซมเขยีว ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ด.ต. สมพร พมิพท์อง ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ด.ต. จเรย์ สถาพร ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ด.ต. สุนันต์ จสิูงห์ ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ด.ต. สานิต แสงค า ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ร.ต.ต. กติติภมูิ อาจหาญ ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
จ.ส.ต. ณัฐพชัร์ โพธิ์พฤกษ์ ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ร.ต.ต. ฉลอง ปิยะดา ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ร.ต.ท. สมพงษ์ คงรัตน์ ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ด.ต. สมนึก บุญรอด ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ร.ต.ท ชัยวฒัน์ เศรษฐสุข ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ร.ต.ท. ประเชิญ พุม่เพชร ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ด.ต. สามารถ ชื่นชอบ ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ร.ต.ต. ศรัทธา วรภาธร ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ส.ต.ต. ธรีะพล ดวงแกว้ ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ร.ต.ท. จ าเนียร ช่างถา่ย ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
จ.ส.ต. ธนัทภทัร ปานเรือง ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ด.ต. ประชา ปล้ืมสุข ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ด.ต. ประถม ผิวพรรณ์ ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ด.ต. พสิิษฐ์ มีทอง ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ด.ต. วฒันา นาคทอง ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ด.ต. เกยีรติศักด์ ป้อมใย ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ด.ต. ลิขติ วงษ์วกิยก์รณ์ ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ด.ต. ประวชั หุน่เทีย่ง ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ร.ต.ท. ก าปัน่ บุญรอด ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
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                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. พสกรณ์ จนัทร์แรม ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ด.ต. ภริมย์ ศรีรักษ์ ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ร.ต.ท. สกลุ โลราช ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ด.ต. บัญชา จนัทร์สามเรือน ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ด.ต. เลิศพร ทองนวล ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ด.ต. แมน นิลประสิทธิ์ ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ด.ต. นราค์ แสงศิริ ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ด.ต. นวพล จรงรส ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ร.ต.ต. บุญเชิด ผูเหล็ก ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
พ.ต.ท. สามารถ สังขสุ์วรรณ ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ร.ต.ต. ชาลี ขาวจุ้ย ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ส.ต.ต. ธนกร บัวจนัทร์ ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ส.ต.ต. อมรเทพ เพชรทิม ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ส.ต.ต. พงษ์เทพ นวลจนัทร์ ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ส.ต.อ. รัชฎ ปินตาดง ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ร.ต.ท. ภาณุพงศ์ สอนเสือ ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ส.ต.อ. ปุรเชษฐ์ กล่ินมัคผล ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
พ.ต.ต. นิกรณ์ ใบเนียม ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ร.ต.ท. สังวาลย์ คุ้มหร่ัง ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ร.ต.ท. เชาวว์ฒัน์ การภกัดี ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ร.ต.อ. ชสิช จนัทร์เชย ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
พ.ต.ท. ไพศาล วรรณชัย ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ด.ต. ชาติชาย คงอรุณ ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ร.ต.ต. สายชล เกษอนิทร์ ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ด.ต. สิรภพ จนัทร์อทุัย ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ด.ต. มิน หมิน่ขดั ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ร.ต.ท.หญิง ฐิตารัตน์ พสิิทธิ์วฒิุกลุ ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ร.ต.ต. เดชชัย ศิริกลุ ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ด.ต. ภมูินทร์ มีมุข ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ร.ต.อ. กรีติ สายสุข ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ร.ต.ท. ชนทัต วนัเขยีว ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ส.ต.ต. รัตนโชติ แยม้โกเมนทร์ ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ด.ต. ประยงค์ แกว้กาญจนพนัธ์ ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ด.ต. ณรงค์ศักด์ิ ข าแหว้ ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ด.ต. มานัต พุม่ใย ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ร.ต.ต. สังเวยีน โนจติร ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ร.ต.ท. โจ ไมสืบ ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ร.ต.ท. บุญให้ แกว้นิมิตร ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ร.ต.ท. อภวิฒัน์  มุง้ทอง ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ร.ต.ท. ณัฐพงษ์ จนัทร์อทุัย ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
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                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ปวร์ี กตัญญู ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ส.ต.ต. ววิฒัน์ อนิดีสี ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ร.ต.ท. ชุมพล ศิริสุขพมิล ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ด.ต. พฒัเนตร จนัทร์พงษ์ ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ด.ต. สุเทพ สะสีลา ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
พ.ต.ท. ศุภกร พพิฒัน์พมิพา ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ด.ต. มรกต สัญญะวชิัย ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ร.ต.อ. สุรชาติ หมืน่ตาบุตร ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ด.ต. ธรรศธรรม จนัทร์แสง ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ส.ต.อ. ราเชนทร์ สุดแจง้ ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ร.ต.ต. ถาวร เขื่อนมัน่ ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ร.ต.อ. อเุทน ปานค า ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ด.ต.หญิง สิริการย์ ศิริพทิยพงษ์ ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ด.ต. เดช วเิศษศรี ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ส.ต.อ. ประสงค์ เสนอิ่ม ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ด.ต. ประกจิ รุ่งโรจน์ ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ด.ต. รณชัย ผาทอง ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ด.ต. นิพฐิพนธ์ จนิต์กสิกรรม ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ร.ต.ท. เศกสรร ดวงอนิทร์ ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ด.ต. ช านาญ ออ่งยิ้ม ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ด.ต. พรพทิักษ์ ศรีด า ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ส.ต.ต. ณัฐพล รักแฝงกลาง ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ร.ต.อ. สัมพนัธ์ อิ่มมาก ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
พ.ต.ท. ฐมณ์พงศ์ เพช็ร์พรุิณ ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ร.ต.ท. อดุลย์ รัตนวรกนัต์ ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
จ.ส.ต.หญิง สมจติร ส าเภาพงษ์ ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ร.ต.ท. ปริกจิฬ รังผ้ึง ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ส.ต.อ. จริพงษ์ ธงชัย ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ส.ต.อ. พเิศษ สระแกว้ ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ด.ต. สมาน สายด้วง ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
ร.ต.ท. เสกสรร จรรยามัน่ ภ.จว.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร
พ.ต.อ. ไพโรจน์ ขนัธบุญ ภ.จว.ก าแพงเพชร กก.สืบสวน
พ.ต.ท. สุพจน์ นวรัตนารมย์ ภ.จว.ก าแพงเพชร กก.สืบสวน
พ.ต.ท. ธชัพงศ์ วงศ์พฒันานิวาศ ภ.จว.ก าแพงเพชร กก.สืบสวน
พ.ต.ท. ณัฐวฒิุ ไชยวรรณ์ ภ.จว.ก าแพงเพชร กก.สืบสวน
พ.ต.ท. พษิณุ ปัญญาเส็ง ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ไทรงาม 
พ.ต.ต. ปภสัณุ ปานพรม ภ.จว.ก าแพงเพชร กก.สืบสวน
พ.ต.ต. เอกรัฐ นุชเฉย ภ.จว.ก าแพงเพชร กก.สืบสวน
ร.ต.อ. ธรีภพ ดวงมาลา ภ.จว.ก าแพงเพชร กก.สืบสวน
ร.ต.อ. วชัรพล ส าราญจติร์ ภ.จว.ก าแพงเพชร กก.สืบสวน
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                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. นเคนทร์ สาเลิศสกลุ ภ.จว.ก าแพงเพชร กก.สืบสวน
ร.ต.ท. พเิชษฐ ทรัพยป์ระเสริฐ ภ.จว.ก าแพงเพชร กก.สืบสวน
ร.ต.ท. สุดใจ พุม่พรม ภ.จว.ก าแพงเพชร กก.สืบสวน
ร.ต.ท. ธรรมสรณ์ กนัหมุด ภ.จว.ก าแพงเพชร กก.สืบสวน
ร.ต.ท. นิทัศน์ โนเขื่อน ภ.จว.ก าแพงเพชร กก.สืบสวน
ร.ต.ต. ภดิูท ชื่นภริมย์ ภ.จว.ก าแพงเพชร กก.สืบสวน
ร.ต.ต. พงศ์ปณต คชขนัธ์ ภ.จว.ก าแพงเพชร กก.สืบสวน
ร.ต.ต. พงศธร ออ่นจนัทร์ ภ.จว.ก าแพงเพชร กก.สืบสวน
ร.ต.ต. ประจวบ ลมทววีงศ์ ภ.จว.ก าแพงเพชร กก.สืบสวน
ร.ต.ต. มาโนช นพศิริ ภ.จว.ก าแพงเพชร กก.สืบสวน
ร.ต.ต. ส ารวย ศรเล่ียมทอง ภ.จว.ก าแพงเพชร กก.สืบสวน
ร.ต.ต. สุทีป ปานโท้ ภ.จว.ก าแพงเพชร กก.สืบสวน
ร.ต.ต. มนัส แยม้วงศ์ ภ.จว.ก าแพงเพชร กก.สืบสวน
ร.ต.ต. สมพงษ์ ทองปรน ภ.จว.ก าแพงเพชร กก.สืบสวน
ร.ต.ต. ประจกัษ์ เสาวะระ ภ.จว.ก าแพงเพชร กก.สืบสวน
ร.ต.ท. วนิัย นาคประสิทธิ์ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ทรายทองวฒันา
ร.ต.ท. กติติพงศ์ ศิลาพนัธ์ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.เมืองก าแพงเพชร
ร.ต.ท. รัฐนันท์ คุณชัย ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.พรานกระต่าย 
ร.ต.ท. ด ารงค์เดช เทสินโชติ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.โกสัมพนีคร 
ร.ต.ต. สุรกจิ วงษ์วกิษ์กรณ์ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ปางศิลาทอง 
ร.ต.ต. สมศักด์ิ ชัยรัตนสุวรรณ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.เมืองก าแพงเพชร
ร.ต.ต. สมศักด์ิ ยิ่งรังสรรค์ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.เมืองก าแพงเพชร 
ด.ต. อรรณพ ติยางกลูววิฒัน์ ภ.จว.ก าแพงเพชร กก.สืบสวน
ด.ต. ปิยะ แสงเมล์ ภ.จว.ก าแพงเพชร กก.สืบสวน
ด.ต. อษัฏาวธุ บ ารุงรักษ์ ภ.จว.ก าแพงเพชร กก.สืบสวน
ด.ต. ธรีวฒิุ ทรัพยป์ระสงค์ ภ.จว.ก าแพงเพชร กก.สืบสวน
ด.ต. อานุ บางดี ภ.จว.ก าแพงเพชร กก.สืบสวน
ด.ต. ลิขติ ส่วนพรไพศาล ภ.จว.ก าแพงเพชร กก.สืบสวน
ด.ต. รัชพล คงหอม ภ.จว.ก าแพงเพชร กก.สืบสวน
ด.ต. ธนศิษฐ์ ศิริพทิยพงษ์ ภ.จว.ก าแพงเพชร กก.สืบสวน
ด.ต. กติติพงษ์ มูลเมือง ภ.จว.ก าแพงเพชร กก.สืบสวน
ด.ต. วจิารณ์ เพชรรัตน์ ภ.จว.ก าแพงเพชร กก.สืบสวน
ด.ต. อดุลย์ ชาญเวชศาตร์ ภ.จว.ก าแพงเพชร กก.สืบสวน
ด.ต. วนิัย ปาณาวงษ์ ภ.จว.ก าแพงเพชร กก.สืบสวน
ด.ต. สมชาย เนือ้ไม้ ภ.จว.ก าแพงเพชร กก.สืบสวน
ด.ต. บุญเลิศ วงษ์ปี ภ.จว.ก าแพงเพชร กก.สืบสวน
ด.ต. ณัฐพงษ์ พสัิยวรกลุ ภ.จว.ก าแพงเพชร กก.สืบสวน
ด.ต. นฤเทพ โยธา ภ.จว.ก าแพงเพชร กก.สืบสวน
ด.ต. สมภพ มะแม้น ภ.จว.ก าแพงเพชร กก.สืบสวน
ด.ต. วนัเฉลิม ศรีเดช ภ.จว.ก าแพงเพชร กก.สืบสวน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. วทัญญู จสิูงห์ ภ.จว.ก าแพงเพชร กก.สืบสวน
ด.ต. ศักดา ลือชัยราม ภ.จว.ก าแพงเพชร กก.สืบสวน
ด.ต.หญิง มินตรา อนิทพงษ์ ภ.จว.ก าแพงเพชร กก.สืบสวน
ด.ต. อทุัย ใจแสน ภ.จว.ก าแพงเพชร กก.สืบสวน
ด.ต.หญิง ปภากร ปัน้ปรือ ภ.จว.ก าแพงเพชร กก.สืบสวน
ด.ต. สุวชิา วอ่งวกิยก์าร ภ.จว.ก าแพงเพชร กก.สืบสวน
ด.ต. สมชาย เยน็นที ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.เมืองก าแพงเพชร 
ส.ต.อ. ภาคภมูิ อิ่มอนิทร์ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.เมืองก าแพงเพชร 
ส.ต.อ. นิติพงศ์ หลวงแสง ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.เมืองก าแพงเพชร 
ส.ต.ต. กติติ สมบัติ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.เมืองก าแพงเพชร 
จ.ส.ต. พษิณุ ไมตรีจติร ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ไทรงาม 
ส.ต.อ. ชานนท์ ชูชื่น ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.โกสัมพนีคร 
ส.ต.อ. อรรถพงศ์ ทองนุม่ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ปางมะค่า 
ส.ต.อ. รชต จงเจริญพรรัตน์ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ปางมะค่า 
ส.ต.ต. ชาญณรงค์ ตะติยะ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองขลุง 
ส.ต.ต. ชลิต นุม่ศรีวงั ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ลานกระบือ 
ส.ต.ต. ธนวฒัน์ คงทอง ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ปางศิลาทอง 
ร.ต.ท. ชิงชัย ไม้งาม ภ.จว.ก าแพงเพชร สืบสวน
ร.ต.ท. ส าราญ ยอดจนัทร์ ภ.จว.ก าแพงเพชร สืบสวน
ด.ต. สุรพล ทิวงค์ ภ.จว.ก าแพงเพชร สืบสวน
ด.ต. อ านาจ จนัทร์กล่ิน ภ.จว.ก าแพงเพชร สืบสวน
จ.ส.ต. ชรินทร์ สุวรรรณัศวนิ ภ.จว.ก าแพงเพชร สืบสวน
จ.ส.ต. สานิต เฟือ่งดี ภ.จว.ก าแพงเพชร สืบสวน
พ.ต.ต. สมปอง พรมรักษา ภ.จว.ก าแพงเพชร กก.สืบสวน
ร.ต.อ. ภทัรพนัธ ์ พลูทวี ภ.จว.ก าแพงเพชร กก.สืบสวน
ร.ต.อ. เสาร์ ชมชาติ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ขาณุวรลักษบุรี
ด.ต. ภาสวฒัน์ เหล็งเอี่ยม ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ไทรงาม
ร.ต.ท. เกษม อปุนันท์ ภ.จว.ก าแพงเพชร กลุ่มงานสอบสวน
ร.ต.ท. ชาติชาย กนัเกยีว ภ.จว.ก าแพงเพชร กลุ่มงานสอบสวน
ร.ต.ท. พงษ์พนัธ์ สิงหส์ร้อย ภ.จว.ก าแพงเพชร กลุ่มงานสอบสวน
ร.ต.ท. ประสารพร บุญงาม ภ.จว.ก าแพงเพชร กลุ่มงานสอบสวน
พ.ต.อ. ก าลาภ โตทองสุข ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.โกสัมพนีคร
พ.ต.ท. เกรียงไกร รินทพล ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.โกสัมพนีคร
พ.ต.ท. ณัฐดนัยพล ปิน่ทอง ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.โกสัมพนีคร
พ.ต.ท. บุญยงั บุญเอี่ยม ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.โกสัมพนีคร
พ.ต.ท. ณัฐศักด์ิ จริยคุณ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.โกสัมพนีคร
พ.ต.ท. สงกรานต์ ป้องปก ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.โกสัมพนีคร
พ.ต.ท. ชยาพฒัน์ บุญชนัฐพงษ์ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.โกสัมพนีคร
ร.ต.อ. สนัน่ ไชยวงศ์ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.โกสัมพนีคร
ร.ต.ท. สมบูรณ์ เกษรทอง ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.โกสัมพนีคร



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. นิสิต รุ่งเรือง ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.โกสัมพนีคร
ร.ต.ท. วลัลภ จนัทร์สิงห์ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.โกสัมพนีคร
ร.ต.ท. ถวลิ สวสัด์ิรัมย์ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.โกสัมพนีคร
ร.ต.ท. สุเทพ จนิเพชร ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.โกสัมพนีคร
ร.ต.ท. สุทัศน์ เมืองเดช ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.โกสัมพนีคร
ร.ต.ท. พชร มานะกจิ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.โกสัมพนีคร
ร.ต.ท. รัตนะ บุตรธรรม ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.โกสัมพนีคร
ร.ต.ท. วชัรินทร์ ครุธเกตุ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.โกสัมพนีคร
ร.ต.ท. เชี่ยวชาญ เสถยีรเนตร ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.โกสัมพนีคร
ร.ต.ท. คเชนทร์ สืบวงศ์รอด ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.โกสัมพนีคร
ร.ต.ท. นพดล บุษบก ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.โกสัมพนีคร
ร.ต.ต. เชาวลิต ไพโรจน์ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.โกสัมพนีคร
ร.ต.ต. ไพรัช ศรีใจวงศ์ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.โกสัมพนีคร
ร.ต.ต. เด่น สุวพินัธ์ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.โกสัมพนีคร
ร.ต.ต. สุพล ทองเทพ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.โกสัมพนีคร
ด.ต. บัณฑิต ปัตถา ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.โกสัมพนีคร
ด.ต. ณรงค์ ศิลาเงิน ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.โกสัมพนีคร
ด.ต. นิรุทธิ์ กิ่งวาที ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.โกสัมพนีคร
ด.ต. อภวิฒัน์ จนัทร์เกษร ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.โกสัมพนีคร
ด.ต. อ านวย อนิไผ่ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.โกสัมพนีคร
ด.ต. อ าไพ บุญชื่น ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.โกสัมพนีคร
ด.ต. วศิณุ มีธะระ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.โกสัมพนีคร
ด.ต. สมศักด์ิ แสงเมล์ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.โกสัมพนีคร
ด.ต. นิพล จวิเดช ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.โกสัมพนีคร
ด.ต. ราเชษฐ จนัทร์สุวรรณ์ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.โกสัมพนีคร
ด.ต. มนัส วจิารณ์ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.โกสัมพนีคร
ด.ต. สิทธพิร โตใหญ่ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.โกสัมพนีคร
ด.ต. ระเด่น ตันเต ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.โกสัมพนีคร
ด.ต. สุรเดช ทวทีรัพยล้์ าเลิศ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.โกสัมพนีคร
ด.ต. กติติพงษ์ ต้นจารย์ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.โกสัมพนีคร
ด.ต. สุชาติ โชติชีวเกษม ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.โกสัมพนีคร
ด.ต. วนัเชิด วนัยะ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.โกสัมพนีคร
ด.ต. บัญชา เกดิมีโภชน์ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.โกสัมพนีคร
ด.ต. พรชัย เพญ็เดิมพนัธ์ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.โกสัมพนีคร
ด.ต. จเร พรหมสุข ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.โกสัมพนีคร
ด.ต. ชนะ ชาญเชี่ยว ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.โกสัมพนีคร
ด.ต. ถาวร จนัทร์นา ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.โกสัมพนีคร
ด.ต. ถวลิ ใฝ่จติ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.โกสัมพนีคร
ส.ต.อ. เบญจพล หรัิญรัตน์ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.โกสัมพนีคร
ส.ต.อ. ธวชัชัย ริดตา ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.โกสัมพนีคร



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.อ. ญาญวฒัน์ กา๋แกน่ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.โกสัมพนีคร
ส.ต.ต. สุทัศน์ เป็นสุข ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.โกสัมพนีคร
ส.ต.ต. ศราวฒิุ วงศ์สมบูรณ์ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.โกสัมพนีคร
ส.ต.ต. พงศธร สุริโยพร ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.โกสัมพนีคร
พ.ต.ท. ประเวศ อนิทนี ภ.จว.ก าแพงเพชร .ขาณุวรลักษบุรี
พ.ต.ท. ชานนท์ สุรินทร์โส ภ.จว.ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี
ร.ต.อ. สุรเชฐพนัธ์ จริุตทะโย ภ.จว.ก าแพงเพชร .ขาณุวรลักษบุรี
ร.ต.อ. ทวี ยาวเิศษ ภ.จว.ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี
ร.ต.อ. ไพรัตน์ บุญทะจติ ภ.จว.ก าแพงเพชร .ขาณุวรลักษบุรี
ร.ต.อ. ภาวติ ปรีนคร ภ.จว.ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี
ร.ต.อ. สมยศ งามวงษ์ ภ.จว.ก าแพงเพชร .ขาณุวรลักษบุรี
ร.ต.อ. โกศล จรัล ภ.จว.ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี
ร.ต.อ. จริวฒัน์ อยู่สนิท ภ.จว.ก าแพงเพชร .ขาณุวรลักษบุรี
ร.ต.ท. อโนชา หยดัน้ า ภ.จว.ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี
ร.ต.ท. เอกสิทธิ์ ศรีระวฒัน์ ภ.จว.ก าแพงเพชร .ขาณุวรลักษบุรี
ร.ต.ท. บรรเจดิ พะยอม ภ.จว.ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี
ร.ต.อ. สิปปานนท์ วงัอบุ ภ.จว.ก าแพงเพชร .ขาณุวรลักษบุรี
ร.ต.อ. จ ารัส ชาติเวช ภ.จว.ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี
ร.ต.ท. นพเกล้า ดวงค า ภ.จว.ก าแพงเพชร .ขาณุวรลักษบุรี
ร.ต.ท. อาวธุ เกดิยนิดี ภ.จว.ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี
ร.ต.ท. อานนท์ เคลือทอง ภ.จว.ก าแพงเพชร .ขาณุวรลักษบุรี
ร.ต.ท. นัทพล อ่ าพรม ภ.จว.ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี
ร.ต.ท. ทองสุข ขนัใจ ภ.จว.ก าแพงเพชร .ขาณุวรลักษบุรี
ร.ต.ท. วรากร ทองค า ภ.จว.ก าแพงเพชร .ขาณุวรลักษบุรี
ร.ต.ท. บัญชา สุ่มเงิน ภ.จว.ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี
พ.ต.ต. ดิเรก บุญยิ้ม ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี
ร.ต.ท. สมศักด์ิ เอี่ยมภกัด์ิ ก าแพงเพชร .ขาณุวรลักษบุรี
ร.ต.ท. สมชาย กรพทิักษ์ ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี
ร.ต.ท. อดุมศักด์ิ สมเพช็ร์ ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี
ร.ต.ท. ช านาญ ฤทธิ์ธา ก าแพงเพชร .ขาณุวรลักษบุรี
ร.ต.ท. เกษม เสียงเยน็ ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี
ร.ต.ท. เสมอ เอี่ยมแสนสุข ก าแพงเพชร .ขาณุวรลักษบุรี
ร.ต.ท. วรัิช ภูเ่กตุ ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี
ร.ต.ต. พนิิจ แสนสุข ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี
ร.ต.ต. จ ารัส คีรีวรรณ ก าแพงเพชร .ขาณุวรลักษบุรี
ร.ต.ต. ทิม เขม็เพชร ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี
ร.ต.ต. ปัญญา ศรีวร ก าแพงเพชร .ขาณุวรลักษบุรี
ร.ต.ต. สุนทร ชมชื่น ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี
ร.ต.ต. วรัิช คงกล่ิน ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี
ร.ต.ต. จ าลอง อยู่ไทย ก าแพงเพชร .ขาณุวรลักษบุรี



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. ทวศัีกด์ิ อนิตางาม ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี
ร.ต.ต. ประเสริฐ ภกัดี ก าแพงเพชร .ขาณุวรลักษบุรี
ร.ต.ต. สวสัด์ิ วชิาพร ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี
ร.ต.ต. นิโรจน์ กก๊ตระกลู ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี
ร.ต.ต เริงชัย นันทโกมล ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี
ด.ต. สมพงษ์ แปงหล้า ก าแพงเพชร .ขาณุวรลักษบุรี
ด.ต. อภชิาต วจิติรพล ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี
ด.ต. ณรงค์ สาระชาติ ก าแพงเพชร .ขาณุวรลักษบุรี
ด.ต. สุรพล กรรณิกา ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี
ด.ต. สมบูรณ์ ค าทอง ก าแพงเพชร .ขาณุวรลักษบุรี
ด.ต. วชิัย สร้อยสุวรรณ ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี
ด.ต. เรียบ ดวงเอย้ ก าแพงเพชร .ขาณุวรลักษบุรี
ด.ต. ธนู แสงอรุณ ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี
ด.ต. สุทัศน์ ภริะกนัทา ก าแพงเพชร .ขาณุวรลักษบุรี
จ.ส.ต. ณัฐพงษ์ ขวญัตา ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี
ด.ต. ประสิทธิ์ ศิริเวช ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี
ด.ต. วชิัย เจี่ยเรืองสาคร ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี
ด.ต. ไวพจน์ สิงหล์อ ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี
ด.ต. ประฐม บุญเกตุ ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี
ด.ต. พสิิฐพน ช่อรัก ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี
ด.ต. ชัชชัย เรือนภู่ ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี
ด.ต. สฐิรพชัร์ กนัธยิะ ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี
ด.ต. เด่น พลูสวสัด์ิ ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี
ด.ต. อทุัย อนิถา ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี
ด.ต. โกเมนทร์ ภูเ่จริญ ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี
ด.ต. ทินกร บุตรศรี ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี
ด.ต. วชิัย ไทยประดิษฐ์ ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี
ด.ต. สายชล พรมปัญญา ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี
ด.ต. คีตกาน เจาะรอด ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี
ด.ต. สุพจน์ ปรางค์ทอง ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี
ด.ต. ราชัญ นาคสุวรรณ์ ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี
ด.ต. นิรันดร์ เรืองศรี ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี
ด.ต. ธรรมนูญ วรชินา ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี
ด.ต. มานิตย์ ศรีพฒัน์ ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี
ด.ต. ชิงชัย แสนสมบัติ ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี
ด.ต. วรุิฬหช์น บัวเผือก ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี
ด.ต. สุทัศน์ มณฑาเทศ ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี
ด.ต. ใฉน สมรูป ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี
ด.ต. ชุมพล สมถะธญักรณ์ ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี
ด.ต. ประพทัธ์ ต้ังเขตการ ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง จ.ส.ต. พษิณุ รอดก าเนิด ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี
จ.ส.ต. อรุณ หว้ยบุญ ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี
ส.ต.อ. ทววีฒิุ ศรีสงปราบ ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี
ส.ต.อ. ทวศัีกด์ิ มีเมล์ ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี
ส.ต.ต. อานุภาพ ศิลาพนัธุ์ ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี
ส.ต.ต. จกัรกฤษณ์ โตมา ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี
ส.ต.ต. ขจรศักด์ิ นิยม ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี
ส.ต.ต. วชัรพงศ์ พรหมวหิาร ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี
ส.ต.ต. พฒัน์พงษ์ เกดิบุญ ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี
ส.ต.ต. นิทัศน์ ทองก าไร ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี
ส.ต.ต. นพดล วงค์คีรี ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี
ส.ต.ต. นราดล ตาค า ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี
พ.ต.อ. ชัยชัช แจม่จนัทร์ ภ.จว.ก าแพงเพชร คลองขลุง
พ.ต.ท. ณรงค์ ทองดี ภ.จว.ก าแพงเพชร คลองขลุง
พ.ต.ท. เฉลียว เทีย่งตรง ภ.จว.ก าแพงเพชร คลองขลุง
พ.ต.ท. ภนูล บุตโรบล ภ.จว.ก าแพงเพชร คลองขลุง
พ.ต.ต. อดุม เมืองมา ภ.จว.ก าแพงเพชร คลองขลุง
พ.ต.ต. นคร สายอดุ ภ.จว.ก าแพงเพชร คลองขลุง
พ.ต.ต. นิติคุณ ล้ีตระกลู ภ.จว.ก าแพงเพชร คลองขลุง
พ.ต.ต. ยทุธนา พกุสุข ภ.จว.ก าแพงเพชร คลองขลุง
ร.ต.อ. เศรษฐศาสตร์ แกว้มาลา ภ.จว.ก าแพงเพชร คลองขลุง
ร.ต.อ. วชัรินทร์ ราชวงศ์ ภ.จว.ก าแพงเพชร คลองขลุง
ร.ต.ท. สุเทพ วุ่นสุข ภ.จว.ก าแพงเพชร คลองขลุง
ร.ต.ท. ปรีชา แยม้เจริญ ภ.จว.ก าแพงเพชร คลองขลุง
ร.ต.ท. โยธนิ เนียมโสต ภ.จว.ก าแพงเพชร คลองขลุง
ร.ต.ท. สมทบ คมสันต์ ภ.จว.ก าแพงเพชร คลองขลุง
ร.ต.ท. ชัชนนท์ สนิทมาก ภ.จว.ก าแพงเพชร คลองขลุง
ร.ต.ท. จรัญ ใจแสน ภ.จว.ก าแพงเพชร คลองขลุง
ร.ต.ท. จกัรเพชร อนิปา ภ.จว.ก าแพงเพชร คลองขลุง
ร.ต.ท. ด ารง สุบินมิตร์ ภ.จว.ก าแพงเพชร คลองขลุง
ร.ต.ท. อ านาจ ผ้ึงผัน ภ.จว.ก าแพงเพชร คลองขลุง
ร.ต.ท. ชัยชนะ อตุสุรินทร์ ภ.จว.ก าแพงเพชร คลองขลุง
ร.ต.ท. ปัฐฐาวฒัน์ พรหมมาก ภ.จว.ก าแพงเพชร คลองขลุง
ร.ต.ท. อรรษนัย ผาบจนัดา ภ.จว.ก าแพงเพชร คลองขลุง
ร.ต.ต. วสูิตร มัธยา ก าแพงเพชร คลองขลุง
ร.ต.ต. สมพงษ์ บุตรโต ก าแพงเพชร คลองขลุง
ร.ต.ต. อเนก น้อยยม ก าแพงเพชร คลองขลุง
ร.ต.ต. บรรเลง ไชยวงศ์ ก าแพงเพชร คลองขลุง
ร.ต.ต. สมศักด์ิ ศรีหล้า ก าแพงเพชร คลองขลุง
ร.ต.ต. ธวชั อตุรสัก ก าแพงเพชร คลองขลุง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. สาโรจน์ จนัทร์มณี ก าแพงเพชร คลองขลุง
ร.ต.ต. พงษ์พรีะ อรลัดดาพงษ์ ก าแพงเพชร คลองขลุง
ร.ต.ต. สุรินทร์ น่วมหนอม ก าแพงเพชร คลองขลุง
ร.ต.ต. วรพล ดีสุข ก าแพงเพชร คลองขลุง
ร.ต.ต. อ านวย อนิทรประสิทธิ์ ก าแพงเพชร คลองขลุง
ร.ต.ต. สุบิน ทาสุบิน ก าแพงเพชร คลองขลุง
ร.ต.ต. ปริญญา หงส์หนิ ก าแพงเพชร คลองขลุง
ด.ต. วฒิุชัย ชราชิต ก าแพงเพชร คลองขลุง
ด.ต. ชัยชาตรี บุญมาวงศ์ ก าแพงเพชร คลองขลุง
ด.ต. จริภทัร ภศูรีคชไกร ก าแพงเพชร คลองขลุง
ด.ต. มานพ บัวแกว้ ก าแพงเพชร คลองขลุง
ด.ต. อนุเทพ ใยยวง ก าแพงเพชร คลองขลุง
ด.ต. อรัญ อธกิลุรัตน์ ก าแพงเพชร คลองขลุง
ด.ต. วศิิษฎ์ สวนภกัดี ก าแพงเพชร คลองขลุง
ด.ต. เสวก พลึิก ก าแพงเพชร คลองขลุง
ด.ต. สุรศักด์ิ แตงแกว้ ก าแพงเพชร คลองขลุง
ด.ต. สุรเศรษฐ์ สอนทุง่ ก าแพงเพชร คลองขลุง
ด.ต. สมพงษ์ สกลุณี ก าแพงเพชร คลองขลุง
ด.ต. วกิรม นาหอม ก าแพงเพชร คลองขลุง
ด.ต. จรัญ รัตนวงศา ก าแพงเพชร คลองขลุง
ด.ต. กาวลิ กาวลิเครือ ก าแพงเพชร คลองขลุง
ด.ต. สายยนัต์ อดุมนิทัศน์ ก าแพงเพชร คลองขลุง
ด.ต. นวพล จนัทร์ศิริ ก าแพงเพชร คลองขลุง
ด.ต. สังคม เล่หดี์ ก าแพงเพชร คลองขลุง
ด.ต. นิโรธ วงษ์สกลุ ก าแพงเพชร คลองขลุง
ด.ต. จ ารัส เกดิลาภ ก าแพงเพชร คลองขลุง
ด.ต. ศักด์ิสิทธิ์ จนีบุรี ก าแพงเพชร คลองขลุง
ด.ต. สาธติ ปิยะพนัธ์ ก าแพงเพชร คลองขลุง
ด.ต. ปรีชา ออ่นวนั ก าแพงเพชร คลองขลุง
ด.ต. ฉตัรชัย กสิกรรม ก าแพงเพชร คลองขลุง
ด.ต. ชยตุ โรจน์พาณิชย์ ก าแพงเพชร คลองขลุง
ด.ต. ไพรัตน์ ด่านปาน ก าแพงเพชร คลองขลุง
ด.ต. รัฐพงษ์ จงหาร ก าแพงเพชร คลองขลุง
ด.ต. สิทธพิณ ทวศุีภานิยม ก าแพงเพชร คลองขลุง
ด.ต. สิทธศัิกด์ิ ยกตรี ก าแพงเพชร คลองขลุง
ด.ต. อเนก รัชตะ ก าแพงเพชร คลองขลุง
ด.ต. พฤกษ เหมาะสมัย ก าแพงเพชร คลองขลุง
ด.ต. สมชาย ขนุศรีรอด ก าแพงเพชร คลองขลุง
ด.ต. กญัจน์ วรัญญนนท์ ก าแพงเพชร คลองขลุง
ด.ต. ประจกัษ์ พุม่ฉตัร ก าแพงเพชร คลองขลุง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. รุ่งชัย พงษ์พสิิทธิ์ ก าแพงเพชร คลองขลุง
ด.ต. ณัฐธพงษ์ ชัยสุขกาญจน์ ก าแพงเพชร คลองขลุง
ด.ต. อนุชิต พมิพช์าลี ก าแพงเพชร คลองขลุง
ด.ต. ยทุธยา ส่ิวแกว้ ก าแพงเพชร คลองขลุง
ด.ต. สิทธพิร ปรีเปรม ก าแพงเพชร คลองขลุง
ด.ต. สามารถ สุขสุวรรณ ก าแพงเพชร คลองขลุง
ด.ต. เฉลิม ดอนชูไพร ก าแพงเพชร คลองขลุง
พ.ต.อ. ธนู พลูสุข ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองพไิกร
พ.ต.ท. พสิิษฐ์ สงวนเขยีว ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองพไิกร
พ.ต.ท. ไพฑูรย์ นัยเจริญ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองพไิกร
พ.ต.ต. ธนิตศักด์ิ ปานมงคล ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองพไิกร
พ.ต.ต. ชรินทร์ อ านวย ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองพไิกร
ร.ต.อ. เกษม พรหมซาว ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองพไิกร
ร.ต.ท. มนู กติติขจร ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองพไิกร
ร.ต.ท. คณาธปิ ออ่นนุม ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองพไิกร
ร.ต.ท. ประครอง มณีวงค์ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองพไิกร
ร.ต.ท. สุขสันต์ กาวกาย ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองพไิกร
ร.ต.ท. ไพบูลย์ จลุพนัธ์ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองพไิกร
ร.ต.ท. เฉลิมชัย นันทารมย์ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองพไิกร
ร.ต.ท. บุญค้ า ชูนามะ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองพไิกร
ร.ต.ต. สายชล ยิ้มเกตุ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองพไิกร
ด.ต. นิรันดร์ จรรยา ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองพไิกร
ด.ต. อบุลเดช ทองทิน ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองพไิกร
ด.ต. ธรีพล คงไทย ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองพไิกร
ด.ต. เฉลิมพงษ์ ศรีศิล ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองพไิกร
ด.ต. สะอาด เดชะผล ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองพไิกร
ด.ต. เฉลิมชัย อู่ทอง ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองพไิกร
ด.ต. สุนทร ทองเหล็ก ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองพไิกร
ด.ต. มนตรี โสภาสุข ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองพไิกร
ด.ต. สุนทร สุขโทน ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองพไิกร
ด.ต. ค ากล หายหดัถี ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองพไิกร
ด.ต. ศักด์ิเพชร ลิขติสุธาการ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองพไิกร
ด.ต. ปรีชาชัย ชีเปรม ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองพไิกร
ด.ต. ทวทิย์ พลกล้า ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองพไิกร
ด.ต. ธรีเดช ชูคุ้ม ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองพไิกร
ส.ต.อ. โกสินทร์ เพง็สมยา ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองพไิกร
ส.ต.อ. สุรินทร ปัญญาหมืน่ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองพไิกร
ส.ต.อ. ประสาน นาคเมฆ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองพไิกร
ส.ต.ต. ยงยทุธ ยอดรัตน์ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองพไิกร
ส.ต.ต. สุบิน สุขเกษม ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองพไิกร



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.อ. ธนารักษ์ ปาระมีสา ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองลาน
พ.ต.ท. สุพฒัน์ บ่อเงิน ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองลาน
พ.ต.ท. สเกษม เส่ียงวงค์ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองลาน
พ.ต.ท. ปรีชา ชนะภยั ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองลาน
ร.ต.อ. กนัต์ ใจเพยีรทอง ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองลาน
ร.ต.ท. บันลัง สถติยแ์จง้ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองลาน
ร.ต.ท. นิรันดร์ อนิธสิอน ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองลาน
ร.ต.ท. วนิัย ศรีทุม ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองลาน
ร.ต.ท. ดวงเดือน ปิน่มณี ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองลาน
ร.ต.ท. วชิาญ เชื้อศรี ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองลาน
ร.ต.ท. มนัส แจม่เล็ก ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองลาน
ร.ต.ท. สมยศ หาสินทรัพย์ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองลาน
ร.ต.ท. ชัยเนตร วยิานันท์ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองลาน
ร.ต.ท. วรีะศักด์ิ ประสาทเกษการณ์ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองลาน
ร.ต.ท. ชัยสิทธิ์ ศรีวชิัยล าพรรณ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองลาน
ร.ต.ท. จกัรนิพฒัน์ ยอดค า ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองลาน
ร.ต.ท. สุพจน์ เทียนสันเทียะ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองลาน
ร.ต.ท. อภนิันท์ อนิทยะ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองลาน
ร.ต.ท. นภทัร คล้ายแกว้ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองลาน
ร.ต.ท. สุกจิ กาวอีา้ย ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองลาน
ร.ต.ท. ทองพนู หลงรัก ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองลาน
ร.ต.ต. เผ่าพล ช านาญนา ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองลาน
ร.ต.ต. ชัยศรี งามประเสริฐ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองลาน
ร.ต.ต. ประยงค์ ภูจ่นัทร์ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองลาน
ร.ต.ต. สมจติร เงินแจม่ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองลาน
ร.ต.ต. ธวชั อนิต๊ะสืบ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองลาน
ร.ต.ต. อมรพงษ์ จบีกล่ า ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองลาน
ร.ต.ต. ชาติ ไชยชูโชติ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองลาน
ร.ต.ต. คม ทรัพยแ์สง ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองลาน
ด.ต. เกรียงไกร แสนค า ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองลาน
ด.ต. นัยท์ปพทัธ์ พลอยประดับ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองลาน
ด.ต. บุญทัน สมบูรณ์ทรัพย์ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองลาน
ด.ต. สุทัศน์ เทพสลี ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองลาน
ด.ต. กติติศักด์ิ ศรีเจริฐรุ่งเรือง ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองลาน
ด.ต. เพิม่เกยีรต์ิ รุ่งน้อย ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองลาน
ด.ต. ไตรเทพ กลุหอม ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองลาน
ด.ต. สุทัศน์ พกิลุทอง ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองลาน
ด.ต. สมชาติ สุภา ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองลาน
ด.ต. ปราโมทย์ แสงสร้อย ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองลาน
ด.ต. ภพูงิค์ หลักกอ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองลาน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. รักษาสิทธิ์ กติติขจร ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองลาน
ด.ต. บรรชา หรัิญโกย ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองลาน
ด.ต. รัฐพงษ์ สมิงใหญ่ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองลาน
ด.ต. อนุวฒัน์ จรัสศรี ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองลาน
ด.ต. อดุลย์ แป้นตระกลู ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองลาน
ด.ต. จงรักษ์ ชัยลอม ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองลาน
ด.ต. ปริญญา วงค์ยศ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองลาน
ด.ต.หญิง อรทัย วงค์ยศ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองลาน
ด.ต. ชานนท์ ธรามานิตย์ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองลาน
ด.ต. สุดยอด กญุชะโมรินทร์ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองลาน
ด.ต. สมชาย ลมไธสง ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองลาน
ด.ต. ปรีชา ชะนะภู ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองลาน
ด.ต. ศุภกจิ อั๊วะเลียง ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองลาน
ด.ต. สุรชัย ภบูัวเพชร ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองลาน
ด.ต. ธนพ เกดิด้วง ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองลาน
ด.ต. ธรีภทัร นาคพนัธ์ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองลาน
ด.ต. ประสิทธิ์ กงัแฮ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองลาน
ด.ต. ทองพวน มะริด ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองลาน
ด.ต. ธารารักษ์ นอบนบ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองลาน
ด.ต. สวาท อุ่นบุญ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองลาน
ด.ต. สามารถ ระลอก ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองลาน
ด.ต. ธนสรณ์ มธรุส ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองลาน
ด.ต. นิโรท ไม้หอม ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองลาน
ด.ต. บัณฑิต จนีะ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองลาน
ด.ต. สงกรานต์ อภวิงค์ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองลาน
ด.ต. นพสิริ กจิวรรณ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองลาน
จ.ส.ต. เฉลิมขวญั ทองค าเปลว ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองลาน
จ.ส.ต. ทนงศักด์ิ หมีไพรพฤกษ์ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองลาน
ส.ต.อ. ววิฒัน์ อตทาสา ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองลาน
ส.ต.อ. สมชัย กมขนุทด ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองลาน
ส.ต.อ. ศราวฒิุ พุม่ใย ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองลาน
ส.ต.อ. สุชาติ ภคัจรัิฐิติกาล ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองลาน
ส.ต.ต. พเิชษฐ์ กดุโคกกรวด ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองลาน
ส.ต.ต. จกัรวาล บุญเกง่ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองลาน
ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ กติติขจร ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองลาน
ส.ต.ต. ชัยรัตน์ บัวพรม ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองลาน
ส.ต.ต. ด ารงค์ศักด์ิ ส่องแสง ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองลาน
ส.ต.ต. ดากร โค้วสุวรรณ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองลาน
ส.ต.ต. ชัยณรงค์ ขนัตินนท์ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองลาน
ส.ต.ต. วสันต์ ใจธรรม ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองลาน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. อศัจรรย์ สังวโรสกลุ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองลาน
พ.ต.ท. มนัส บุตรแกว้ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองลาน
ร.ต.ท. วชิาญ เชื้อศรี ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองลาน
ร.ต.ต. พนูศักด์ิ ฟกันามนต์ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองลาน
ร.ต.ต. พรหมธาดา ไชยพรมเมือง ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองลาน
ด.ต. เพยีรศักด์ิ ใหม่แกว้ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองลาน
ด.ต. สุพจน์ นิม่นวล ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.คลองลาน
พ.ต.ท. ภาณุวฒัน์       ภจูอมเพชร ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ทรงธรรม
พ.ต.ท. ไพฑูรย์ นัยเจริญ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ทรงธรรม
พ.ต.ท. สิทธพิงศ์ เกดิเทพ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ทรงธรรม
พ.ต.ท. สิวะพรรษ ศรีทอง ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ทรงธรรม
ร.ต.อ. บุญส่ง ธรรมฉมัย ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ทรงธรรม
ร.ต.อ.หญิง นงนุช ศรีกญุชร ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ทรงธรรม
ร.ต.อ. ธงชัย สมโภชน์ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ทรงธรรม
ร.ต.ท. เทิดศักด์ิ หลีสกลุ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ทรงธรรม
ร.ต.ท. วทิยา วนับรรเจดิ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ทรงธรรม
ร.ต.ท. ดอกรัก เขตขนั ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ทรงธรรม
ร.ต.ท. พเิชษฐ ซ่อนกล่ิน  ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ทรงธรรม
ร.ต.ท. ณัฐพงศ์ จนัทระ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ทรงธรรม
ร.ต.ท. ณรงค์ สุขทรัพย์ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ทรงธรรม
ร.ต.ท. กรีพจน์ จารุฑีฆมัพร ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ทรงธรรม
ร.ต.ท. ปรินทร ภูร่ะยา้ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ทรงธรรม
ร.ต.ท. เดชา สุกาวริะ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ทรงธรรม
ร.ต.ต. ไพบูลย์ ภสัสรเจริญวงศ์ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ทรงธรรม
ด.ต. อดิชัย ปิน่ชัยมูล ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ทรงธรรม
ด.ต. โชคชัย ทัพวงษ์ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ทรงธรรม
ด.ต. คมนาท ศักด์ิเสาวภาคย์ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ทรงธรรม
ด.ต. สงกรานต์ คุ้มเมฆ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ทรงธรรม
ด.ต. ขวญัชัย เจนทัศนเอกจติ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ทรงธรรม
ด.ต. สมชาย ข าอนิทร์ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ทรงธรรม
ด.ต. ณัฐกร ปานค า ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ทรงธรรม
ด.ต. ส าเนา สุนทรวภิาท ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ทรงธรรม
ด.ต. ธรีะนัย อรรถสารสิริโชติ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ทรงธรรม
ด.ต. บัณฑิตย์ ติดทะ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ทรงธรรม
ด.ต. เสถยีร อนิทพนัธ์ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ทรงธรรม
ด.ต. วโิรจน์ ทับแจง ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ทรงธรรม
ด.ต. พรเทพ เกตุแกว้ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ทรงธรรม
ด.ต. สมพล วงศาสัก ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ทรงธรรม
ด.ต. อดุลย์ เสนค าวงค์ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ทรงธรรม
ด.ต. สุภชัย เร่งทอง ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ทรงธรรม



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. วทิยา สาดแกว้ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ทรงธรรม
ด.ต. รัฐภาคย์ กนัทอง ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ทรงธรรม
ด.ต. โกสินธุ์ สุขจนัทร์ตรี ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ทรงธรรม
ด.ต. สวสัด์ิ ขดัสาย ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ทรงธรรม
ด.ต. เกา้ ฉตัรเมธนิ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ทรงธรรม
ด.ต. มานิต สวนสวรรค์ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ทรงธรรม
ด.ต. ดุลยช์นะ กล้าหาญ  ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ทรงธรรม
ด.ต. วชัเรนทร์ พนัพพิฒัน์ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ทรงธรรม
ด.ต. อรุณ พุม่พวง ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ทรงธรรม
ด.ต. ธรีดิฐ จติชู ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ทรงธรรม
ด.ต. สายณั สาดแกว้ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ทรงธรรม
ด.ต. ณรงค์ ค าผง ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ทรงธรรม
ด.ต. จรียสุ เป็นสุข ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ทรงธรรม
ด.ต. อสัรุจ สุขขวญั ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ทรงธรรม
ด.ต. โยธนิ ระโส ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ทรงธรรม
ด.ต. ประเวชย์ อาจหาญ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ทรงธรรม
ส.ต.ต. วสันต์ ทองวจิติร ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ทรงธรรม
ด.ต. ศิลป์ชัย หายทุกข์ ก าแพงเพชร ทรายทองวฒันา
ด.ต. สมาน ธารณะ ก าแพงเพชร ทรายทองวฒันา
ด.ต. สุรวธุ โชติเศรษฐ ก าแพงเพชร ทรายทองวฒันา
ส.ต.ต. อภวิฒัน์ สุวรรณ์ ก าแพงเพชร ทรายทองวฒันา
ด.ต. ประสงค์ ต๊ิบใจ ก าแพงเพชร ทรายทองวฒันา
ร.ต.ท. โอภาส จนัตา ก าแพงเพชร ทรายทองวฒันา
ด.ต. สมชาย ค าไชยวงั ก าแพงเพชร ทรายทองวฒันา
จ.ส.ต. สรายทุธ ทองเดช ก าแพงเพชร ทรายทองวฒันา
ด.ต. ยศกรณ์ สรรคพงษ์ ก าแพงเพชร ทรายทองวฒันา
ร.ต.ท. ธนพล อาจยิ่งยง ก าแพงเพชร ทรายทองวฒันา
จ.ส.ต. สายณัห์ ศรีสุข ก าแพงเพชร ทรายทองวฒันา
ด.ต. ศรศักด์ิ คงเมือง ก าแพงเพชร ทรายทองวฒันา
ร.ต.ท. วสันต์ สุดสวาท ก าแพงเพชร ทรายทองวฒันา
ด.ต. สุพจน์ โพธยิากรณ์ ก าแพงเพชร ทรายทองวฒันา
ด.ต. หนึง่ ศรีวรรณ ก าแพงเพชร ทรายทองวฒันา
พ.ต.อ. วลัลภ เจยีงจนัทร์ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ไทรงาม
พ.ต.ท. นภทัร  เกษร ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ไทรงาม
พ.ต.ท. ลิขติ ทองปาน ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ไทรงาม
พ.ต.ท. ไพโรจน์ อนิทรศร ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ไทรงาม
พ.ต.ท. นิรุทร์ สมบุญโภชน์ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ไทรงาม
พ.ต.ท. กมล วงษ์ชัย ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ไทรงาม
ร.ต.ท. สุชาติ อนิทรเทศ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ไทรงาม
ส.ต.ต. คมเดช ฟา้กระจา่ง ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ไทรงาม



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง จ.ส.ต. สุวทิย์ อรรคบุตร ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ไทรงาม
ด.ต. ประเดิม รัศมี ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ไทรงาม
ร.ต.ท. นัฐกฤษ ผ่องศรี ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ไทรงาม
ด.ต. ประธาน เทศสนธิ์ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ไทรงาม
ส.ต.ต. เวชพสิิฐ ทิพยธ์นัวา ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ไทรงาม
ร.ต.ท. ไทยรัฐ ตุ้ยโชติ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ไทรงาม
ด.ต. เกษม แกน่นาค ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ไทรงาม
ด.ต. พลัทิพย์ คงสิงห์ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ไทรงาม
ด.ต. สมาน บุญยกติิยาการ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ไทรงาม
ด.ต. สวาสด์ิ สุขหมืน่ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ไทรงาม
ส.ต.ต. วศิรุต กงจนี ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ไทรงาม
ด.ต. วเิชียร เจยีมประเสร็ฐ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ไทรงาม
ร.ต.ท. รอน อนิทอง ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ไทรงาม
ร.ต.ต. ฉตัรชัย จนัทร์ชารี ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ไทรงาม
ร.ต.ต. ช านาญ ทองต้นวงค์ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ไทรงาม
ด.ต. คงศักด์ิ แสงเทียนประไพ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ไทรงาม
ส.ต.อ. ประเสริฐ กมุผัน ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ไทรงาม
ส.ต.อ. ณฐกร แสงกล้า ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ไทรงาม
ร.ต.ต. วสันต์ ธรรมสังวาลย์ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ไทรงาม
พ.ต.ท. พษิณุ ปัญญาเส็ง ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ไทรงาม
ด.ต. เดชา ลุลงยศ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ไทรงาม
ด.ต. วสินจ์ มีส าราญ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ไทรงาม
ส.ต.ต. ชิตพล แกน่ตะนุ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ไทรงาม
ร.ต.ต. ถวลิ พลพนัขาง ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ไทรงาม
ด.ต. ไพบูลย์ เผ่าอนิจนั ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ไทรงาม
จ.ส.ต. สมชาย บุญหลัง ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ไทรงาม
ส.ต.ต. ปรเมศวร์ เอี่ยมเต็ง ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ไทรงาม
ด.ต. นิพทัร์ กลมกล่อม ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ไทรงาม
จ.ส.ต. พษิณุ ไมตรีจติร ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ไทรงาม
ร.ต.ต. ณรงค์ นิยม ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ไทรงาม
ส.ต.ต. กติติชนม์ นาคมงคล ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ไทรงาม
ส.ต.อ. นภรัตน์ ไชยเศรษฐมนตรี ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ไทรงาม
ด.ต. วนัทิน ศรีประไหม ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ไทรงาม
ด.ต. ณฏฐวรัญทร์ ระก ามา ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ไทรงาม
ร.ต.ท. โชติ แสงอุ่น ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ไทรงาม
ร.ต.ท. พทิักษ์ มากทรัพย์ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ไทรงาม
ร.ต.ท. ณัฐทัชนันทร์ อปุรีพร้อม ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ไทรงาม
ร.ต.ท. มนัส สุภาโท้ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ไทรงาม
ด.ต. โชค กล้ากสิกจิ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ไทรงาม
ด.ต. ชินกร ยานุกลู ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ไทรงาม



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.ต. โกญจนาท คงสิงห์ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ไทรงาม
ร.ต.ท. สมบูรณ์ แสนกาสา ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ไทรงาม
พ.ต.ท. ศุภศักด์ิ พลิา ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ไทรงาม
ด.ต. ช านาญ กลุชา ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ไทรงาม
ด.ต. ววิฒัน์ รัตนสกล ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ไทรงาม
ด.ต. สมยศ วงษ์แสน ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ไทรงาม
พ.ต.ท. ศุภศักด์ิ พลิา ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ไทรงาม
ด.ต. ช านาญ กลุชา ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ไทรงาม
ด.ต. ววิฒัน์ รัตนสกล ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ไทรงาม
ด.ต. สมยศ วงษ์แสน ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ไทรงาม
พ.ต.อ. เอนก จนัทร์ศร ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.บึงสามัคคี
พ.ต.ท. นรินทร์ เกษกาญจนานุช ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.บึงสามัคคี
พ.ต.ท. อรรถชัย ใจนักรบ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.บึงสามัคคี
พ.ต.ท. วรียทุธ มาศแจง้ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.บึงสามัคคี
พ.ต.ท. เสกสรรค์ ศักด์ิบูรณาเพชร ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.บึงสามัคคี
พ.ต.ต. วริิยะ แสงไทย ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.บึงสามัคคี
พ.ต.ต. สิษฐิวศั เดชวรีาวฒัน์ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.บึงสามัคคี
ร.ต.อ. วรัิช ครุฑะกะ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.บึงสามัคคี
ร.ต.ท. ณัฎฐกติต์ิ นวลสุวรรณ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.บึงสามัคคี
ร.ต.ท. ไพรินทร์ ทัดกิ่ง ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.บึงสามัคคี
ร.ต.ท.หญิง วณิชชา วระชินา ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.บึงสามัคคี
ร.ต.ท. กติิพงษ์ บูชาพนัธ์ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.บึงสามัคคี
ร.ต.ท. เดชา ศรีปัญญา ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.บึงสามัคคี
ร.ต.ท. อภชิาติ ดิษป่วน ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.บึงสามัคคี
ร.ต.ท. สมชาย อนิปวก ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.บึงสามัคคี
ร.ต.ต. ชูศักด์ิ ปัน้แพทย์ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.บึงสามัคคี
ร.ต.ต. พรศักด์ิ ชัยบัญหา ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.บึงสามัคคี
ด.ต. จนัทระ โสภาจนัทร์ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.บึงสามัคคี
ด.ต. ประจกัร พรมทอง ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.บึงสามัคคี
ด.ต. ไพรบูรณ์ ศรีวชิัยล าพรรณ์ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.บึงสามัคคี
ด.ต. สุชาติ ขมุโมกข์ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.บึงสามัคคี
ด.ต. เฉลิมพร แป้นสุวรรณ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.บึงสามัคคี
ด.ต. บุญช่วย พฒันศิริ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.บึงสามัคคี
ด.ต. สรายทุธ สระแกว้ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.บึงสามัคคี
ด.ต. ทวทิ หอมเยน็ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.บึงสามัคคี
ด.ต. สวา่ง ชูจติร ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.บึงสามัคคี
ด.ต. ภาสกร คงสิงห์ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.บึงสามัคคี
ด.ต. จตุพรปิยะฉตัร นนทราฤทธิ์อดุม ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.บึงสามัคคี
ด.ต. สามารถ คีรีวรรณ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.บึงสามัคคี
ด.ต. จรูญ ชาญเวชศาสตร์ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.บึงสามัคคี



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. วรรณชัย สุหงษา ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.บึงสามัคคี
ด.ต. สิทธพิร พระเกตุ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.บึงสามัคคี
ด.ต. คมกริช ศรีสวสัด์ิ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.บึงสามัคคี
ด.ต. รัก เรือศรีจนัทร์ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.บึงสามัคคี
ด.ต. ธวชั แพงแกว้ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.บึงสามัคคี
ด.ต. วชิัย รัตนวรสุทธิ์ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.บึงสามัคคี
ด.ต. มาโนช ทองไพรวรรณ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.บึงสามัคคี
ด.ต. ด ารงศักด์ิ อ านาจ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.บึงสามัคคี
ด.ต. สาธติ รอดเทีย่ง ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.บึงสามัคคี
ด.ต. สิทธชิัย โสธนะ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.บึงสามัคคี
ด.ต. สมนึก จนัทร์มณี ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.บึงสามัคคี
จ.ส.ต. สุวทิย์ โพธิ์หวี ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.บึงสามัคคี
ส.ต.ต. พรเทพ ศรีมหาดไทย ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.บึงสามัคคี
ส.ต.ต. ชัยสิทธิ์ สาดสี ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.บึงสามัคคี
ส.ต.ต. กมลภพ เครือญาติ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.บึงสามัคคี
ส.ต.ต. ภานุกฤษ จนัทร์ราชา ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.บึงสามัคคี
ด.ต. ภาสกร คงสิงห์ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.บึงสามัคคี
พ.ต.ท. บรรเทา หาญใจ ภ.จว.ก าแพงเพชร สวญ.สภ.ปางมะค่า
พ.ต.ท. วเิชียร จนัเขยีว ภ.จว.ก าแพงเพชร สวป.สภ.ปางมะค่า
พ.ต.ท. วนิัย มีหมืน่ ภ.จว.ก าแพงเพชร พงส.ผนพ.สภ.ปางมะค่า
พ.ต.ท. ศรีศักด์ิ พรหมเมตตา ภ.จว.ก าแพงเพชร สว.สส.สภ.ปางมะค่า
ร.ต.ท. มงคลชัย  สมศรี ภ.จว.ก าแพงเพชร รอง สว(ป.)สภ.ปางมะค่า

ภ.จว.ก าแพงเพชร
ร.ต.ท. พรัีสม์ อศัวคีรีรุ่ง ภ.จว.ก าแพงเพชร รอง สวป.สภ.ปางมะค่า
ร.ต.ท. มานะ อดิเรก ภ.จว.ก าแพงเพชร รอง สวป.สภ.ปางมะค่า
ร.ต.ต. ธนชัย ไวยโภคา ภ.จว.ก าแพงเพชร รอง สว(ป.)สภ.ปางมะค่า
ร.ต.ต. อ านวย กล่ินชัย ภ.จว.ก าแพงเพชร รอง สวป.สภ.ปางมะค่า
ร.ต.ท. วเิชียร ปัน้นาค ภ.จว.ก าแพงเพชร พงส. สภ.ปางมะค่า
ร.ต.ท. ณรงค์ คงนิล ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ปางมะค่า
ร.ต.ท. แดง จนีเมือง ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ปางมะค่า
ร.ต.ท. เจริญพงษ์ พรหมอยู่ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ปางมะค่า
ร.ต.ท. สมปอง ขวญัพทุโธ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ปางมะค่า
ด.ต. เจษฎา จิ๋วจู ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ปางมะค่า
ด.ต. ประยรู ช้างน้อย ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ปางมะค่า
ด.ต. วรรลพ อว่มสอาด ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ปางมะค่า
ด.ต. ณัฐชพนธ์ เทียบเทียม ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ปางมะค่า
ด.ต. ทรงกรด กี่หรัิญ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ปางมะค่า
ด.ต. ไพฑูรย์ เนียมสิน ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ปางมะค่า
ด.ต. สุรนารถ รอดกสิกรรม ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ปางมะค่า
ด.ต. วรกติต์ิ คงอรุณ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ปางมะค่า



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. เฉลียว โอดปะละ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ปางมะค่า
ส.ต.อ. อทิธิ ค าทูม ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ปางมะค่า
ส.ต.อ. รชต จงเจริญพรรัตน์ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ปางมะค่า
ส.ต.อ. จกัรกริช รอดอยู่ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ปางมะค่า
ส.ต.อ. วสันต์ แกว้สุทะ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ปางมะค่า
ส.ต.ต. อภชิิต บุญถงึ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ปางมะค่า
ส.ต.ต. เกรียงไกร  คุ้ยเจี๊ยะ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ปางมะค่า
ส.ต.ต. วรีวฒัน์  กอ่งตาวงค์ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ปางมะค่า
ส.ต.ต. อนัญกลุ  ม่วงเกตุ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ปางมะค่า
พ.ต.อ. ไพโรจน์ บุญยะพาส ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ปางศิลาทอง
พ.ต.ท. ปฏภิาณ ประภสัสร ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ปางศิลาทอง
พ.ต.ท. วรงค์ เมืองยศ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ปางศิลาทอง
พ.ต.ท. เมฆนิทร์ สีออ่น ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ปางศิลาทอง
พ.ต.ท. ระเริง ผิวเลศ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ปางศิลาทอง
ร.ต.ท. กติติชัย วงษ์เปีย้ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ปางศิลาทอง
ร.ต.ท. ทวปี อารักษ์ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ปางศิลาทอง
ร.ต.ท. กลัป์ แกว้กนัทะ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ปางศิลาทอง
ร.ต.ท. เอกลักษณ์ กองทรง ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ปางศิลาทอง
ร.ต.ท. เกื้อกฤษ พฒันแสง ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ปางศิลาทอง
ร.ต.ท. สุวทิย์ เกง่เขตรกรณ์ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ปางศิลาทอง
ร.ต.ท. ศุภชัย สมเนตร์ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ปางศิลาทอง
ร.ต.ท. กรภทัร์ เกตุทิม ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ปางศิลาทอง
ร.ต.ท. เกยีรติธวฒัน์ สอนค ามี ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ปางศิลาทอง
ร.ต.ท. ศักด์ิดา เขม้นเขตการ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ปางศิลาทอง
ร.ต.ท. ณัฐกติต์ิ จรงรส ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ปางศิลาทอง
ร.ต.ท. ประยรู แจม่ประแดง ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ปางศิลาทอง
ร.ต.ท. รชต กึ่งวงศ์ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ปางศิลาทอง
ร.ต.ต. กติติพงษ์ เดชแฟง ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ปางศิลาทอง
ร.ต.ต. จรัญ มาแกว้ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ปางศิลาทอง
ร.ต.ต. จกัรวธุ สกลุโพล ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ปางศิลาทอง
ร.ต.ต. สุรกจิ วงษ์วกิยก์รณ์ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ปางศิลาทอง
ร.ต.ต. บุญเกตุ ค าภรีะ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ปางศิลาทอง
ร.ต.ต. ประเสริฐ กลุทอง ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ปางศิลาทอง
ด.ต. สุวทิย์ ขนัชารี ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ปางศิลาทอง
ด.ต. เกษแกว้ เกดิสุวรรณ์ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ปางศิลาทอง
ด.ต. ประเจตน์ เรืองวงษ์ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ปางศิลาทอง
ด.ต. สุนทร กองศรี ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ปางศิลาทอง
ด.ต. บุญชู ค าขนัตี ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ปางศิลาทอง
ด.ต. เพชรประกาย ภสัสร ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ปางศิลาทอง
ด.ต. สุวรรณรัต พุม่จ าปา ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ปางศิลาทอง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ก าจร สุวารี ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ปางศิลาทอง
ด.ต. อรรณพ ราชวงค์ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ปางศิลาทอง
ด.ต. ผดุงศักด์ิ วงค์ทาฝ้ัน ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ปางศิลาทอง
ด.ต. ยทุธนา มาพจิารณ์ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ปางศิลาทอง
ด.ต. อ านาจ ค าภริานนท์ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ปางศิลาทอง
ด.ต. วชิาญ พศิสารี ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ปางศิลาทอง
ด.ต. ววิฒันา กล่อมยงั ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ปางศิลาทอง
ด.ต. ประชา สุภาดี ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ปางศิลาทอง
ด.ต. เสน่ห์ ทองประเทือง ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ปางศิลาทอง
ด.ต. มนตรี พฒันแสง ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ปางศิลาทอง
ด.ต. คนอง เร่ือศรีจนัทร์ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ปางศิลาทอง
ด.ต. รุ่งโรจน์ โรจน์วรวชิ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ปางศิลาทอง
ด.ต.หญิง สมพร ธาตุอนิจนัทร์ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ปางศิลาทอง
จ.ส.ต. ประมวล กมขนุทด ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ปางศิลาทอง
จ.ส.ต. สานิต เฟือ่งดี ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ปางศิลาทอง
ส.ต.อ. ยงยทุธ บุญเหลือ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ปางศิลาทอง
ส.ต.ต. ไกรแสง เสือเปรม ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ปางศิลาทอง
ส.ต.ต. มงคล อยู่สุ่ม ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ปางศิลาทอง
ส.ต.ต. วสันต์ รอบครอบ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ปางศิลาทอง
ส.ต.ต. สมพงษ์ เมืองขวา ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ปางศิลาทอง
พ.ต.ท. ณเลิศ อดุมวรรัตน์ ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ปางศิลาทอง
ด.ต. พยงุศักด์ิ เขื่อนรอบเขต ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ปางศิลาทอง
ร.ต.ท. ชยนัต์ บุญเฉลิม ภ.จว.ก าแพงเพชร สภ.ปางศิลาทอง
พล.ต.ต. จริวฒัน์ ทิพยจนัทร์ ภ.จว.ตาก ภ.จว.ตาก
พ.ต.อ. อดิศร อนิสด ภ.จว.ตาก ภ.จว.ตาก
พ.ต.อ. ปัญญา สุขเอม ภ.จว.ตาก ภ.จว.ตาก
พ.ต.อ. มานัส ศรประพนัธ์ ภ.จว.ตาก ภ.จว.ตาก
พ.ต.อ. ไสว ครุธผาสุข ภ.จว.ตาก ภ.จว.ตาก
พ.ต.ท. อ านวย หาญอนิทร์ ภ.จว.ตาก ภ.จว.ตาก
พ.ต.ท. ศักดา เพญพาด ภ.จว.ตาก ภ.จว.ตาก
พ.ต.ท. สุรศักด์ิ มีไมตรีจติร์ ภ.จว.ตาก ภ.จว.ตาก
พ.ต.ท. เจษฎา ท่าโพธิ์ ภ.จว.ตาก ภ.จว.ตาก
พ.ต.ท. เชาวฤทธิ์ สวยสม ภ.จว.ตาก กก.สส.ภ.จว.ตาก
พ.ต.ต. เอกศิลป์ การถาง ภ.จว.ตาก สภ.บ้านตาก
พ.ต.ต. เสน่ห์ ทัพแยม้ ภ.จว.ตาก ภ.จว.ตาก
พ.ต.ต.หญิง นิภาพรรณ เนียมจุ้ย ภ.จว.ตาก ภ.จว.ตาก
พ.ต.ต. เศกศักด์ิ วรรธนัง ภ.จว.ตาก ภ.จว.ตาก
ร.ต.อ. อรรถวทิย์ สุขทัศน์ ภ.จว.ตาก ภ.จว.ตาก
ร.ต.อ. สร้อยเพชร พนัทิม ภ.จว.ตาก กลุ่มงานสอบสวน
ร.ต.ท.หญิง วาสนา สิทธวิงศ์ ภ.จว.ตาก ภ.จว.ตาก



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. จริะศักด์ิ ลอดคุ้ม ภ.จว.ตาก ภ.จว.ตาก
ร.ต.ท. ณัฎฐชัย เขยีวจนัทร์ ภ.จว.ตาก กลุ่มงานสอบสวน
ร.ต.ท. ภาณุวฒัน์ ศิริพนัธ์ ภ.จว.ตาก ภ.จว.ตาก
ร.ต.ท. ประโยชน์ แสนแกว้ ภ.จว.ตาก ภ.จว.ตาก
ร.ต.ท. พสัิน คงมา ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
ร.ต.ท. บุญรวม อตุบุรี ภ.จว.ตาก สภ.หนองบัวเหนือ
ร.ต.ท. ประภาส อตัโตหิ ภ.จว.ตาก กก.สส.ภ.จว.ตาก
ร.ต.ท.หญิง พชัรี บุพนัธ์ ภ.จว.ตาก ภ.จว.ตาก
ร.ต.ท. เอกวทิย์ ทองทุม่ ภ.จว.ตาก ภ.จว.ตาก
ร.ต.ท. ลือชัย บุญลือ ภ.จว.ตาก ภ.จว.ตาก
ร.ต.ต. มานะ บางทวี ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
ร.ต.ต. อทิธศัิกด์ิ มูลงาม ภ.จว.ตาก สภ.บ้านตาก
ร.ต.ต.หญิง ภ.จว.ตาก ภ.จว.ตาก
ร.ต.ต.หญิง ลลิตตา ปันดิษฐ์ ภ.จว.ตาก ภ.จว.ตาก
ร.ต.ต.หญิง จติรลดา เฉลิมนนท์ ภ.จว.ตาก ภ.จว.ตาก
ร.ต.ต.หญิง เบญจรัตน์ อตุมัง ภ.จว.ตาก ภ.จว.ตาก
ร.ต.ต. อ าพล ทองอร่าม ภ.จว.ตาก ภ.จว.ตาก
ร.ต.ต. อร่าม ดังกอ้ง ภ.จว.ตาก กก.สส.ภ.จว.ตาก
ร.ต.ต. สมรัส ไตรวทิยธ์รีานนท์ ภ.จว.ตาก สภ.แม่ท้อ
ด.ต. วฑูิรย์ สายรัศมี ภ.จว.ตาก สภ.วงัประจบ
ด.ต. วศิณุ เปีย่งแกว้ ภ.จว.ตาก กก.สส.ภ.จว.ตาก
ด.ต. อนุศักด์ิ สิงหแ์กว้ ภ.จว.ตาก สภ.ยกกระบัตร
ด.ต.หญิง กชพร วงษ์ไทย ภ.จว.ตาก สภ.บ้านตาก
ด.ต.หญิง สุภทัรา จติโกศล ภ.จว.ตาก สภ.วงัประจบ
ด.ต.หญิง ปริญาภรณ์ อนิทร์ต๊ะกอง ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
ด.ต.หญิง พณิรัฐ เสนาแปง ภ.จว.ตาก สภ.แม่ท้อ
ส.ต.อ. ธนวฒัน์ ค าผา ภ.จว.ตาก สภ.สามเงา
ส.ต.อ. ปราโมทย์ กะ๊สุ ภ.จว.ตาก สภ.สามเงา
ส.ต.อ. วรีะเดช นิม่มัง่ ภ.จว.ตาก สภ.วงัประจบ
ส.ต.อ.หญิง สุพตัรา หมอยาดี ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ส.ต.อ. ณัฐวฒิุ มารุตวงศ์ ภ.จว.ตาก สภ.อุ้มผาง
ส.ต.ต. ชาติเชื้อ นุชเนือ่ง ภ.จว.ตาก สภ.อุ้มผาง
ส.ต.ต. เจฎบดินทร์ อา้ยจุ้ม ภ.จว.ตาก กก.สส.ภ.จว.ตาก
ส.ต.ต. สันทัด เรืองเกตุ ภ.จว.ตาก สภ.อุ้มผาง
ส.ต.ต. เศรษฐพงษ์ ใจแกว้ทิ ภ.จว.ตาก สภ.แม่เมย
ส.ต.ต. วนัชัย จสูนิท ภ.จว.ตาก กก.สส.ภ.จว.ตาก
ส.ต.ต. เจตน์สฤษฎ์ เครือค าวงั ภ.จว.ตาก กก.สส.ภ.จว.ตาก
ส.ต.ต. วฒันา คุ้ยเจี้ยะ ภ.จว.ตาก กก.สส.ภ.จว.ตาก
ด.ต. คณพศ โชตณุพงศ์ ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
พ.ต.อ. เดชชาติ วฒันพนม ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก

นุศรา         ณ ค าปัน องัฮีเลส



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. มนู ธวุะค า ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
พ.ต.ท. ภมีะพงศ์ มัดจุ ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
พ.ต.ท. อศิรา เรือนอนิทร์ ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
พ.ต.ท. ไตรเทพ แพทยรั์ตน์ ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
พ.ต.ท. ยศวจัน์ บงบุตร ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
ร.ต.อ. สุรศักด์ิ ด่อนแผ้ว ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
ร.ต.ท. สุเทพ เนือ้นิม่ ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
ร.ต.ท. อภชิาติ มูลแกว้ ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
ร.ต.ท. สมชาย ยิ้มสิน ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
ร.ต.ท. สันติพงศ์ ค้ าจนุ ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
ร.ต.ท. พสัิณห์ ประภารัตน์ ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
ร.ต.ท. สุทธชิัย รพสัีนติ ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
ร.ต.ท. เฉลิมเดช ชัชวาลย์ ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
ร.ต.ท. สิริดิษฐ์ รายะ ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
ร.ต.ท. นพพล อนุสรณ์ประดิษฐ์ ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
ร.ต.ท. สุขวฒัน์ ทองทา ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
ร.ต.ท. สมัย คารวะวงศ์ ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
ร.ต.ท. วทิย์ บัวอิ่น ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
ร.ต.ต. ประสิทธิ์ มีมานะ ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
ร.ต.ท. อภนิันท์ อนิทร์จนัทร์ ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
ร.ต.ท. วทิยา เจริญกลุ ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
ร.ต.ต. พทิักษ์ ราชโสภา ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
ร.ต.ท. วรีะ แสนหาญ ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
ร.ต.ท. ศุภกจิ สนธคุิณ ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
ร.ต.ท. ยทุธกร สิทธกินั ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
ร.ต.ต. มณี บัวดี ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
ร.ต.ต. วรีชาติ กาศสกลู ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
ร.ต.ต. ปรีชา ใจจุ้ม ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
ร.ต.ต. ส าเริง ราชสุธา ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
ร.ต.ท. ปรีชา หาญรบ ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
ร.ต.ท. มนตรี เครือสนธิ์ ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
ร.ต.ท. วชัระ กนัธะวงค์ ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
ร.ต.ต.หญิง มะลิวรรณ ชาวรัตนพนัธุ์ ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
ด.ต. ทิฆมัพร ต่วนเครือ ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
ด.ต. กฤษดา ทรัพยอ์นันต์ ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
ด.ต. พงษ์สิทธิ์ บรรเทา ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
ด.ต. ชูชัย ริดจนัทร์ ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
ด.ต. จนัดี พทุธเสน ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
ด.ต. ฤทธชิัย ชัยภทัรวทิย์ ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
ด.ต. สุริยา สายเสือ ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. พรไพศล กเีกยีง ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
ด.ต. สายลม รอดมา ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
ด.ต. ณัฐชัย เครือยา ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
ด.ต. เศกสรรค์ ชาวรัตนพนัธุ์ ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
ด.ต. ประกอบ สุขใส ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
ด.ต. วรีะพล กาวี ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
ด.ต. จรัญ จนัทร์ประทีป ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
ด.ต. ชุมพร เชื้อทอง ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
ด.ต. อภชิาติ ยิ้มยวน ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
ด.ต. ประสิทธิ์ ข ามี ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
ด.ต. สิทธชิัย บัววรรณา ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
ด.ต. ณัฎฐเดช สุรินทร์ ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
จ.ส.ต. จกัรพนัธ์ บุบผะศิริ ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
ด.ต.หญิง นงลักษณ์ กาวี ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
ด.ต. ค าพล โคยามา ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
ด.ต. มนตรี โชติกะ ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
ด.ต. สุชาติ ต๊ะถิ่น ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
ด.ต. ศุภกร สุยะผัน ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
ด.ต. กมล กาวี ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
ด.ต. สุชาติ เขยีวสีทอง ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
ด.ต. เสกสันต์ ชลอปัญจศิลป์ ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
ด.ต. กฤศวชัร พมิพาสอน ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
ด.ต. สมนึก โปต๊ะ ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
ด.ต. เสกสรร กอ้นแกว้ ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
ด.ต. สุธร์ี วเิศษศักด์ิศรี ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
ด.ต. วเิชียร สุ่มนิม่ ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
ด.ต. สุขสันต์ จติสะอาด ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
ด.ต. กฤศกร ไชยทองศรี ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
ด.ต. วฒิุโชค หล้าวงศ์ ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
ด.ต. กติติพงษ์ มหานิยม ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
ด.ต. ณัฐศพนธ์ บุญเม่น ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
ด.ต. อ านาจ จนัทร์คง ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
ด.ต. สัมพนัธ์ เครือกลัด ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
ด.ต. สุทัศน์ นาหมืน่ไวย์ ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
ด.ต. ชาครีย์ เจนการศึก ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
ด.ต. บัณฑิต จงนิมิตรสถาพร ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
ด.ต. กานต์ น้อยวรรณะ ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
ด.ต. สมัย กนัทะ ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
จ.ส.ต. ศิระกนัต์ ปภสัพรศรัณย์ ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
ส.ต.อ. สันติภาพ ไกรกจิราษฎร์ ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.อ. เพชร สุภาโท้ ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
ส.ต.ต. เกยีรติศักด์ิ บัวดี ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
ส.ต.ต. นภวฒัน์ สิริกลุภวิรรธน์ ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
ส.ต.ต. อภนิันท์ เมืองจนัทร์ ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
พ.ต.ต. ภานุวฒัน์ เกดิแสง ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
ร.ต.ท. ศรชัย บุพพะกสิกร ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
ร.ต.ท. สรธร ตรีประวติั ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
ร.ต.ท. ดนุพล ชีวะไทย ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
ด.ต. ประหยดั แกว้สุข ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
ด.ต. นิศากร ฤทธโ์สม ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
ด.ต. มงคล บุตรพรม ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
ด.ต. กนก เกดินวล ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
ร.ต.ท. จ ารัส แกว้วรรณา ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
ร.ต.ท. อรรถเวทย์ เมืองร้อยเอด็ ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
ด.ต. ศิวนัส อิ้มอนงค์ ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
ร.ต.ท. ชัยวฒัน์ สีหะวงษ์ ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
ร.ต.ท. วฒิุ ยาวรีะ ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
ด.ต. นัชนัย สุขนิี ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
ส.ต.ต. ภานุพงษ์ เมืองมูล ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
ร.ต.ต. ธราดล โทนธนู ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
ร.ต.ต. มานัส เอี่ยมมา ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
ด.ต. ปวณ์ีกร กล่ าเชาว์ ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
ร.ต.ต. ทายาท กาน้อย ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
ด.ต. ประสงค์ ข าสุวรรณ ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
พ.ต.ท. ณัฐพล บุบผะศิริ ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
ร.ต.อ. ยงยทุธ ยาวชิัย ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
ด.ต. เจริญศักด์ิ ดีนิยม ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
ด.ต. สุทธศัิกด์ิ รอดเรือง ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
ด.ต. ประสาร ราชนงค์ ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
ด.ต. นพพนธ์ สิริสุขสมจติร ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
ด.ต. อดุร เกวี ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
ด.ต. สมยศ กาวี ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
ร.ต.ท. รุ่งเรือง นันตา ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
ร.ต.ท. ถาวร พลอยศรี ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
ร.ต.ต. มานะ บางทวี ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
ร.ต.ต.หญิง สมพร บัวดี ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
ร.ต.ต. อนุสรณ์ บุญเหลือ ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
ด.ต. อภชิัย ปันทะ ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
ด.ต. นิพนธ์ แหวเมือง ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
ด.ต. วโิรจน์ ไทยแท้ ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. โชคชัย โยธานันท์ ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
ด.ต.หญิง เนตรดาว การะเกตุ ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
ส.ต.อ. เอกลักษณ์ น้ าหล่าย ภ.จว.ตาก สภ.เมืองตาก
พ.ต.อ. สุทัศน์ ตุ่นทิม ภ.จว.ตาก สภ.สามเงา
พ.ต.ท. สุขวฒัน์ เพง่พนิิจ ภ.จว.ตาก สภ.สามเงา
พ.ต.ท. ทวศัีกด์ิ ถาบุญชู ภ.จว.ตาก สภ.สามเงา
ร.ต.อ. ธรีะพล วเิวกหสักณัฑ์ ภ.จว.ตาก สภ.สามเงา
ร.ต.ท. สุพรรณ ปัญญาไว ภ.จว.ตาก สภ.สามเงา
ร.ต.ท. มาโนชญ์ สุทธพนัธุ์ ภ.จว.ตาก สภ.สามเงา
ร.ต.ท. พลวฒัน์ ดีเลิศ ภ.จว.ตาก สภ.สามเงา
ร.ต.ท. ประสงค์ เชื้อนุน่ ภ.จว.ตาก สภ.สามเงา
ร.ต.ท. ศิระศักด์ิ สรณ์ศิริ ภ.จว.ตาก สภ.สามเงา
ร.ต.ท. พลเสฏฐ์ แกว้ชัยรัตนโชติ ภ.จว.ตาก สภ.สามเงา
ร.ต.ท. แดง พนัธพ์ชื ภ.จว.ตาก สภ.สามเงา
ร.ต.ท. ศิวนันต์ สมบัติ ภ.จว.ตาก สภ.สามเงา
ร.ต.ต. ทองแดง ราศรี ภ.จว.ตาก สภ.สามเงา
ร.ต.ต. สุรพนัธ์ สีวใิจ ภ.จว.ตาก สภ.สามเงา
ร.ต.ต. พชิัย มาภู่ ภ.จว.ตาก สภ.สามเงา
ด.ต. อนุรัตน์ พกุอดู ภ.จว.ตาก สภ.สามเงา
ด.ต. นิรันดร์ ปัญญาดิษฐ์วงษ์ ภ.จว.ตาก สภ.สามเงา
ด.ต. ชวลิตร์ มิตรสานุช ภ.จว.ตาก สภ.สามเงา
ด.ต. จติกรณ์ ค าพว่ง ภ.จว.ตาก สภ.สามเงา
ด.ต. เกต เทพแกว้ ภ.จว.ตาก สภ.สามเงา
ด.ต. ทวศัีกด์ิ นาคแกว้ ภ.จว.ตาก สภ.สามเงา
ด.ต. สุทัศน์ เนือ่งวงั ภ.จว.ตาก สภ.สามเงา
ด.ต. รุ่งเพชร แลสันกลาง ภ.จว.ตาก สภ.สามเงา
ด.ต. สมเพชร สุวรรณกลุ ภ.จว.ตาก สภ.สามเงา
ด.ต. สังวรณ์ ปวงสง่า ภ.จว.ตาก สภ.สามเงา
ด.ต. วทิยา ใจวงศ์ ภ.จว.ตาก สภ.สามเงา
ด.ต. บัญชา สวา่งแสง ภ.จว.ตาก สภ.สามเงา
ส.ต.อ. ประสิทธิ์ สุดช่วย ภ.จว.ตาก สภ.สามเงา
ส.ต.อ. ปฐมพงษ์ ภูจ่นัทร์ ภ.จว.ตาก สภ.สามเงา
ส.ต.อ. ฐาปณัฐ ยิ้มเกตุ ภ.จว.ตาก สภ.สามเงา
ส.ต.ต. วรากรณ์ จนัแปงเงิน ภ.จว.ตาก สภ.สามเงา
ส.ต.ต. นพพร มิง่กล่ิน ภ.จว.ตาก สภ.สามเงา
ส.ต.ต. พษิณุวฒัน์ กาญจนพนัธ์ ภ.จว.ตาก สภ.สามเงา
ส.ต.ต. ธนาตย์ แตงออ่น ภ.จว.ตาก สภ.สามเงา
ส.ต.ต. อรรถพร อนิทนิล ภ.จว.ตาก สภ.สามเงา
ส.ต.ต. มนัส สุขแท้ ภ.จว.ตาก สภ.สามเงา
ส.ต.ต. ดิลก แสวงลาภ ภ.จว.ตาก สภ.สามเงา



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.อ. สถาพร     ศรีภริมย์ ภ.จว.ตาก สภ.บ้านตาก
พ.ต.ท. มนตรี     จติรสิริบุรณ์ ภ.จว.ตาก สภ.บ้านตาก
พ.ต.ท. เฉลิมศักด์ิ  ตรีพนากร ภ.จว.ตาก สภ.บ้านตาก
พ.ต.ท. จกัรกฤษณ์ บุรารักษ์ ภ.จว.ตาก สภ.บ้านตาก
พ.ต.ต. สุวทิย ์  พมิแสง ภ.จว.ตาก สภ.บ้านตาก
พ.ต.ต. อทิธฉ์ตัรชัย  เรืองชัยศิวเวท ภ.จว.ตาก สภ.บ้านตาก
ร.ต.อ. ราชัน   ศรีน้อย ภ.จว.ตาก สภ.บ้านตาก
ร.ต.ท. ธรีโชติ   เขยีวสีทอง ภ.จว.ตาก สภ.บ้านตาก
ร.ต.ท. สุรินทร์   ตะกรุดเพชร ภ.จว.ตาก สภ.บ้านตาก
ร.ต.ท. ศุภกร   วรีวศิกลุ ภ.จว.ตาก สภ.บ้านตาก
ร.ต.ท. นพพร สาเขตร์ ภ.จว.ตาก สภ.บ้านตาก
ร.ต.ท. ปรเมธ   แกว้อยู่ ภ.จว.ตาก สภ.บ้านตาก
ร.ต.ท.หญิง ชุติมา ปุด๊สาร ภ.จว.ตาก สภ.บ้านตาก
ร.ต.ท. อ านาจ   จติรสวา่ง ภ.จว.ตาก สภ.บ้านตาก
ร.ต.ท. อทุิตย ์  กระหนาย ภ.จว.ตาก สภ.บ้านตาก
ร.ต.ท. วรพล   เหล็กเทศ ภ.จว.ตาก สภ.บ้านตาก
ร.ต.ท. เศรษฐศิลป์ ไชยพรหม ภ.จว.ตาก สภ.บ้านตาก
ร.ต.ท. อษัฎกร   ใจหงอก ภ.จว.ตาก สภ.บ้านตาก
ร.ต.ท. ปัญญา  ศิริมา ภ.จว.ตาก สภ.บ้านตาก
ร.ต.ต. บุญธรรม   แกว้โชน ภ.จว.ตาก สภ.บ้านตาก
ร.ต.ต. อภุยั   สมเคร่ือง ภ.จว.ตาก สภ.บ้านตาก
ร.ต.ต. ส าราญ   ชายป่า ภ.จว.ตาก สภ.บ้านตาก
ร.ต.ต. ศุภวชิญ์   คงเมือง ภ.จว.ตาก สภ.บ้านตาก
ร.ต.ต. สามารถ  สอนเนียม ภ.จว.ตาก สภ.บ้านตาก
ร.ต.ต. สมศักด์ิ  รอยส่ง ภ.จว.ตาก สภ.บ้านตาก
ร.ต.ต. ประสงค์  สดก าบัง ภ.จว.ตาก สภ.บ้านตาก
ร.ต.ต. สมาน   ธรรมปรีชา ภ.จว.ตาก สภ.บ้านตาก
ร.ต.ต. เฉลิม   อนิต๊ะสืบ ภ.จว.ตาก สภ.บ้านตาก
ร.ต.ต. เชิดพงค์    ยาสอน ภ.จว.ตาก สภ.บ้านตาก
ร.ต.ต. ศุภฤษ  เชียงราบ ภ.จว.ตาก สภ.บ้านตาก
ด.ต. สมศักด์ิ   สุรินทร์ ภ.จว.ตาก สภ.บ้านตาก
ด.ต. เกษม    แสนเปา ภ.จว.ตาก สภ.บ้านตาก
ด.ต. กติติธร   ดอกพกิลุ ภ.จว.ตาก สภ.บ้านตาก
ด.ต. รุ่ง   เชื้อกสิการ ภ.จว.ตาก สภ.บ้านตาก
ด.ต. ไพศาล  สิงหไ์ฝแกว้ ภ.จว.ตาก สภ.บ้านตาก
ด.ต. บารมีเทพ   อนิตุ้ย ภ.จว.ตาก สภ.บ้านตาก
ด.ต. บุญธรรม   กา๋เตจะ ภ.จว.ตาก สภ.บ้านตาก
ด.ต. นพดล   ปินตา ภ.จว.ตาก สภ.บ้านตาก
ด.ต. เสริมชัย  ปัญญางาม ภ.จว.ตาก สภ.บ้านตาก
ด.ต. นรินทร์   วงค์ไทย ภ.จว.ตาก สภ.บ้านตาก



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. เชิดชัย    นักปราชญ์ ภ.จว.ตาก สภ.บ้านตาก
ด.ต. เตชิน   แหยมนาค ภ.จว.ตาก สภ.บ้านตาก
ด.ต. วชิิต   แสงเงิน ภ.จว.ตาก สภ.บ้านตาก
ด.ต. นฤมิตร  ทองมี ภ.จว.ตาก สภ.บ้านตาก
ด.ต. มฤดล   หมุดปิน ภ.จว.ตาก สภ.บ้านตาก
ด.ต. สุชาติ   พรมเจยีม ภ.จว.ตาก สภ.บ้านตาก
ด.ต. ธรียทุร    คงชนะ ภ.จว.ตาก สภ.บ้านตาก
ด.ต. พชน   ตนะทิพย์ ภ.จว.ตาก สภ.บ้านตาก
ด.ต. ชาติชาย  เสาวภาค ภ.จว.ตาก สภ.บ้านตาก
ด.ต. ดวง  ปลูกสร้าง ภ.จว.ตาก สภ.บ้านตาก
ด.ต. สมเกยีรติ   คงโพธิ์ ภ.จว.ตาก สภ.บ้านตาก
ด.ต. กรุง  เนตรตะวนั ภ.จว.ตาก สภ.บ้านตาก
ด.ต. จ ารัก  กะจวิผา ภ.จว.ตาก สภ.บ้านตาก
ด.ต. สมศักด์ิ        นิติวรรธนะธาดา ภ.จว.ตาก สภ.บ้านตาก
ด.ต. เพชร  กนัธะโน ภ.จว.ตาก สภ.บ้านตาก
ด.ต. ธรรศ  พรมวงค์ ภ.จว.ตาก สภ.บ้านตาก
ด.ต. วนิัย  บัวเกา๊ ภ.จว.ตาก สภ.บ้านตาก
ด.ต. สันติ   หล าค า ภ.จว.ตาก สภ.บ้านตาก
ด.ต. เขมรักษ์    ค าภษูา ภ.จว.ตาก สภ.บ้านตาก
ด.ต. รุ่งรดิศ   ทองแฉล้ม ภ.จว.ตาก สภ.บ้านตาก
ด.ต. ประสงค์   กนัหา ภ.จว.ตาก สภ.บ้านตาก
ด.ต. หรัิญ   ปรังฤทธิ์ ภ.จว.ตาก สภ.บ้านตาก
ด.ต. จริพงษ์   ค านนท์ ภ.จว.ตาก สภ.บ้านตาก
ด.ต. มานะ   โพธิ์ดี ภ.จว.ตาก สภ.บ้านตาก
ด.ต. อทุัย   หอมทรัพย์ ภ.จว.ตาก สภ.บ้านตาก
ด.ต. ไพโรจน์ อดุมวงษ์ ภ.จว.ตาก สภ.บ้านตาก
ด.ต. วรียทุร    ด้วงนา ภ.จว.ตาก สภ.บ้านตาก
ด.ต. ภาสกร   อนากลุวงค์ ภ.จว.ตาก สภ.บ้านตาก
ด.ต. กนัต์เอนก     บุญสูง ภ.จว.ตาก สภ.บ้านตาก
ด.ต. มานิตย ์        นวลหงษ์ ภ.จว.ตาก สภ.บ้านตาก
จ.ส.ต. .รุ่งโรจน์  แกว้จนัทร์เพชร ภ.จว.ตาก สภ.บ้านตาก
จ.ส.ต. ธนนวฒัน์  วรรณสินศิริ ภ.จว.ตาก สภ.บ้านตาก
ส.ต.อ. คมกริช   นาเถนิ ภ.จว.ตาก สภ.บ้านตาก
ส.ต.ต. นฤนาท   อนิเอี่ยม ภ.จว.ตาก สภ.บ้านตาก
ส.ต.ต. ธรีพล   สีหวงษ์ ภ.จว.ตาก สภ.บ้านตาก
ส.ต.ต. ศุภวฒัน์   กลัดอยู่ ภ.จว.ตาก สภ.บ้านตาก
ส.ต.ต. ชัยรัตน์  ข าเน่า ภ.จว.ตาก สภ.บ้านตาก
ส.ต.ต. วรายทุธ  บุตรสิทธิ์ ภ.จว.ตาก สภ.บ้านตาก
ด.ต. วศิรุต ตาค าปัญญา ภ.จว.ตาก สภ.บ้านตาก
พ.ต.ท. โชคชัย ชูแสง ภ.จว.ตาก สภ.วงัเจา้



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. ธรีพงษ์ ยศหลวงฝ้ัน ภ.จว.ตาก สภ.วงัเจา้
พ.ต.ท. สมคิตร์ โพธษิา ภ.จว.ตาก สภ.วงัเจา้
พ.ต.ต. เกยีรติธาดา มงคลชโยสีห์ ภ.จว.ตาก สภ.วงัเจา้
พ.ต.ต. มนูญ ม่วงมิตร ภ.จว.ตาก สภ.วงัเจา้
ร.ต.อ.(ญ) ล าดวน ตุ้ยนะ ภ.จว.ตาก สภ.วงัเจา้
ร.ต.ท. ชัยวฒัน์ เกตุตระกลู ภ.จว.ตาก สภ.วงัเจา้
ร.ต.ท. สาคร  เสนาป่า ภ.จว.ตาก สภ.วงัเจา้
ร.ต.ท. วฒิุไกร สายทอง ภ.จว.ตาก สภ.วงัเจา้
ร.ต.ท. สุวรรณ ทิศลา ภ.จว.ตาก สภ.วงัเจา้
ร.ต.ท. วเิชียร วชิัยวงษ์ ภ.จว.ตาก สภ.วงัเจา้
ร.ต.ท. ณฐโชค แกว้ปู่ ภ.จว.ตาก สภ.วงัเจา้
ร.ต.ท. สุรชัย แกว้ประเสริฐ ภ.จว.ตาก สภ.วงัเจา้
ร.ต.ท. อภวิฒัน์ ถาวร ภ.จว.ตาก สภ.วงัเจา้
ร.ต.ท. ชาญศักด์ิ มีภกัดี ภ.จว.ตาก สภ.วงัเจา้
ร.ต.ท. จรยทุธ ค าหอม ภ.จว.ตาก สภ.วงัเจา้
ร.ต.ท. ธนชิต บุญฤทธิ์ ภ.จว.ตาก สภ.วงัเจา้
ร.ต.ท. สมหวงั บุรีรัตน์ ภ.จว.ตาก สภ.วงัเจา้
ร.ต.ท. อดุลย์ สิทธตุ่ิน ภ.จว.ตาก สภ.วงัเจา้
ร.ต.ท. อกุฤษฏ์ เรือนคุ้ม ภ.จว.ตาก สภ.วงัเจา้
ร.ต.ท. เรืองยศ เสาวรส ภ.จว.ตาก สภ.วงัเจา้
ร.ต.ท. นเรศ เมืองอนิ ภ.จว.ตาก สภ.วงัเจา้
ร.ต.ท. วรเศรษฐ์  พลูศิริ ภ.จว.ตาก สภ.วงัเจา้
ร.ต.ต. จรูญ อนิทฉมิ ภ.จว.ตาก สภ.วงัเจา้
ร.ต.ต. ศรีวยั กล้าณรงค์ ภ.จว.ตาก สภ.วงัเจา้
ร.ต.ต. น้อง พรมเสนวงศ์ ภ.จว.ตาก สภ.วงัเจา้
ร.ต.ต. สัญญา หาญกล้าภยัผยอง ภ.จว.ตาก สภ.วงัเจา้
ร.ต.ต. คทายทุธ์ อยู่ชัง ภ.จว.ตาก สภ.วงัเจา้
ร.ต.ต. ประเสริฐ ศรีเทพ ภ.จว.ตาก สภ.วงัเจา้
ด.ต. สมภกัด์ิ ตุ้ยนะ ภ.จว.ตาก สภ.วงัเจา้
ด.ต. ทวปี เกาะน้อย ภ.จว.ตาก สภ.วงัเจา้
ด.ต. อนันชัย เรทณู ภ.จว.ตาก สภ.วงัเจา้
ด.ต.(ญ) พชัร์สิตา อริยธญัเกยีรติ ภ.จว.ตาก สภ.วงัเจา้
ด.ต. มีชัย ม่วงมิตร ภ.จว.ตาก สภ.วงัเจา้
ด.ต. สมชาย สมใจ ภ.จว.ตาก สภ.วงัเจา้
ด.ต. ยทุธนา ไชยชนาญเวทย์ ภ.จว.ตาก สภ.วงัเจา้
ด.ต. สมศักด์ิ ฉ่ ารัศมี ภ.จว.ตาก สภ.วงัเจา้
ด.ต. บุญรัตน์ ศรีประวติั ภ.จว.ตาก สภ.วงัเจา้
ด.ต. เศกสันต์ มณีปัญญา ภ.จว.ตาก สภ.วงัเจา้
ด.ต. นุชิต กจิดี ภ.จว.ตาก สภ.วงัเจา้
ด.ต. สุทิน กาวลิะแพทย์ ภ.จว.ตาก สภ.วงัเจา้



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. วลัลภ มณเฑียรอาจ ภ.จว.ตาก สภ.วงัเจา้
ด.ต. ถาวร เสากลุ ภ.จว.ตาก สภ.วงัเจา้
ด.ต. ศุภรากร นะวะแกว้ ภ.จว.ตาก สภ.วงัเจา้
ด.ต. พานุ สมใจ ภ.จว.ตาก สภ.วงัเจา้
ด.ต. สุชาติ ภูค่ง ภ.จว.ตาก สภ.วงัเจา้
ด.ต. ธวชัชัย แสงสี ภ.จว.ตาก สภ.วงัเจา้
ด.ต. บุญลือ โนจติร ภ.จว.ตาก สภ.วงัเจา้
ด.ต. ประสิทธิ์ เกดิบุญมา ภ.จว.ตาก สภ.วงัเจา้
ด.ต. ปัญญารักษ์ จริชัชวาลวงค์ ภ.จว.ตาก สภ.วงัเจา้
ด.ต. พสิิทธิ์ ถว้ยอิ่ม ภ.จว.ตาก สภ.วงัเจา้
ด.ต. สมหวงั กลัยาเลิศ ภ.จว.ตาก สภ.วงัเจา้
ด.ต. สมัย จนัเต็บ ภ.จว.ตาก สภ.วงัเจา้
 ด.ต. สุเขต สุขเกษม ภ.จว.ตาก สภ.วงัเจา้
ด.ต. เอกฤทัย บัวนวล ภ.จว.ตาก สภ.วงัเจา้
ด.ต. ส าเริง หนูหน่าย ภ.จว.ตาก สภ.วงัเจา้
ด.ต. ภานุพนัธ์ นันตา ภ.จว.ตาก สภ.วงัเจา้
ด.ต. สายชล ปัญญาครอง ภ.จว.ตาก สภ.วงัเจา้
ด.ต. วรินทร ยิ้มเกตุ ภ.จว.ตาก สภ.วงัเจา้
ด.ต. ชูศักด์ิ ดวงตา ภ.จว.ตาก สภ.วงัเจา้
ด.ต. วชัระ แสนปันตา ภ.จว.ตาก สภ.วงัเจา้
ด.ต. บัญชา หวา่งอุ่น ภ.จว.ตาก สภ.วงัเจา้
ด.ต. สิทธพิงษ์ ผันนวน ภ.จว.ตาก สภ.วงัเจา้
ด.ต. กติติภมูิ ประสาทน้ าเงิน ภ.จว.ตาก สภ.วงัเจา้
ด.ต. ธนภทัร พาภริมย์ ภ.จว.ตาก สภ.วงัเจา้
ด.ต. ศุภชัย พุย้น้อย ภ.จว.ตาก สภ.วงัเจา้
จ.ส.ต. วชัชีระ ต่อกร ภ.จว.ตาก สภ.วงัเจา้
ส.ต.อ. นิวธุ ศิริกณัทะ ภ.จว.ตาก สภ.วงัเจา้
ส.ต.อ. ปภาพนิท์ แกว้ชัย ภ.จว.ตาก สภ.วงัเจา้
ส.ต.ต. ชานนท์ บัลลังกน์าค ภ.จว.ตาก สภ.วงัเจา้
ส.ต.ต. ธนพล มณีโชติ ภ.จว.ตาก สภ.วงัเจา้
ส.ต.ต. ธนวฒัน์ กติติขจร ภ.จว.ตาก สภ.วงัเจา้
ส.ต.ต. วรีพงษ์ เมืองแสน ภ.จว.ตาก สภ.วงัเจา้
พ.ต.อ. พชร ค ามาเมือง ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
พ.ต.อ. วชัชิระ หว่งทอง ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
พ.ต.ท. ปพน โสพฒัน์ ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
พ.ต.ท. ธนพล ชูทอง ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
พ.ต.ท. ชาญชัย วรีะ ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
พ.ต.ท. ฉตัรชัย ค ายิ่ง ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
พ.ต.ท. วฒิุศักด์ิ พนัยทุธพงศ์ ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ร.ต.อ. ชนินทร์ ชาญเดช ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.อ. ถนอมศักด์ิ สุริยะ ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ร.ต.อ. พงษ์สันต์ ประสิทธิ์วเิศษ ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ร.ต.อ. ธนศาสตร์ ศรีสุนนท์ ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ร.ต.อ. ววิฒัน์ พงษ์ปัญญาศรี ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ร.ต.อ. ศรายุ ดีมัน่ ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ร.ต.อ. ศุภฤกษ์ อิ่มเอบิ ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ร.ต.อ. ศุภชิัย กนัหา ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ร.ต.อ. สามารถ สิงนวน ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ร.ต.อ. อ านาจ เขยีวงาม ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ร.ต.ท. กชพงษ์ ต๊ิบปะละวงค์ ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ร.ต.ท. กญุช์พสิิฎฐ์ พลสวสัด์ิ ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ร.ต.ท. เกษมสันต์ เนตรแกว้ ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ร.ต.ท. จรัิฎฐ์ จนัเยน็ ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ร.ต.ท. จริาพร วงษ์แกว้ ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ร.ต.ท. ชลอ สุขหร่อง ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ร.ต.ท.หญิง ชูเกยีรติ จงูาม ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ร.ต.ท. ธญัญาวทิย์ เนียมเครือ ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ร.ต.ท. บุญเลิศ ทิพยศ์รีบุตร ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ร.ต.ท. ประยรู ก าลา ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ร.ต.ท. ประเสริฐ ถาวร ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ร.ต.ท. พเิชษฐ์ โชตินอก ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ร.ต.ท. พทิักษ์ ปูส้ั่น ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ร.ต.ท. มนต์ จติอารี ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ร.ต.ท. วรีะชาติ ทองแกว้ ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ร.ต.ท. วรีะยทุธ เฟือ่งอกัษร ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ร.ต.ท. ศิษฐา บัวส าลี ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ร.ต.ท. สมเกยีรติ อนิทานทุม ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ร.ต.ท. สมพร สุยะตุ่น ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ร.ต.ท. สรัญญู บุรีแกว้ ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ร.ต.ท. สาโรจ สมหารวงค์ ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ร.ต.ท. สุรพงษ์ รัตนาวงศ์ ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ร.ต.ท. สุรศักด์ิ สุยะนัน ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ร.ต.ท. อ าพล ปัญญาใส ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ร.ต.ต. ปิยะ ค าหอม ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ร.ต.ท. ไก่ ก าหนด ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ร.ต.ท. จกัรพนัธ์ ผดุงจติร ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ร.ต.ท. ฉลวย พณิชิพ ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ร.ต.ท. ชานนท์ ทวคี า ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ร.ต.ท. ถวลิ ดาวลอย ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ร.ต.ท. โนด มหาชัย ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. บุญรัตน์ ปันจี้ ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ร.ต.ท. บุญศิริ แต้ประยรู ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ร.ต.ท. ประสาน ใจการ ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ร.ต.ท. ปานศักด์ิ พรหมศักด์ิ ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ร.ต.ท. เริงชัย ค าใจสูง ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ร.ต.ท. ลัทธชัย นันทหาร ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ร.ต.ท. วลัลภ ริยะป่า ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ร.ต.ท. สมเกยีรติ ภูเ่จริญ ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ร.ต.ท. สมเกยีรติ สุริราวงศ์ ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ร.ต.ท. สมคะเน ขนัค า ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ร.ต.ท. สมชัย หุน่ศิริตระกลู ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ร.ต.ท. สมบูรณ์ อนิทมา ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ร.ต.ท. สมพงษ์ มาลารัตน์ ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ร.ต.ท. สมพงษ์ อบุลศักด์ิ ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ร.ต.ท. สมพร แสนพรหม ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ร.ต.ท. สมศักด์ิ ยาปะโรหติ ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ร.ต.ท. สมาน พลูทอง ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ร.ต.ท. สุเทพ ใจพรมเมือง ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ร.ต.ท. เสน่ห์ มัน่ศักด์ิ ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ร.ต.ท. อทุัย วใิจลอม ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ร.ต.ต. กฤติชัย พึง่หวาน ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ร.ต.ต. กฤษฎา ต๊ะสุ ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ร.ต.ต. เกรียงศักด์ิ อว่มสถติ ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ร.ต.ต. เกรียงศักด์ิ อว่มสถติ ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ร.ต.ต. จรัญ ค าพนิิจ ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ร.ต.ต. ชัยวฒัน์ สายสุภาเทพ ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ร.ต.ต. ชูฤกษ์ ขวญัมัน่ ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ร.ต.ต. เดช มโนวงษ์ ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ร.ต.ต. ถวลัย์ หงษ์ประสิทธิ์ ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ร.ต.ต. ทศภณ บุญท้วม ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ร.ต.ต. ทองเพลิน แสนโยเมือง ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ร.ต.ต. ธเนษฐ มัธยกติิกลุ ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ร.ต.ต. นคร วนัแวน่ ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ร.ต.ต. นพดล เครือมา ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ร.ต.ต. ประเวทย์ สุภาพกลุ ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ร.ต.ต. มานิตย์ ปันเถนิ ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ร.ต.ต. มีชัย สิทธสิงคราม ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ร.ต.ต. ยานัด ประทาน ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ร.ต.ต. วชัระ เพิม่วงษ์มาก ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ร.ต.ต. วนัชัย ชาติขนุทด ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. วชิัย แตงทอง ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ร.ต.ต. วนิิจ อา้ยจุ้ม ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ร.ต.ต. วรัิช คุณดิลกตระกลุ ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ร.ต.ต. ศักด์ิศิริ ศรีปราการ ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ร.ต.ต. สมพงษ์ ขนุแสวง ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ร.ต.ต. สวาย ปันปิง ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ร.ต.ต. สุชาติ ออ่นแกว้ ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ร.ต.ต. สุพจน์ ทมานนท์ ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ร.ต.ต. อนุศักด์ิ แกว้เทวี ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ร.ต.ต. อดุม วงศ์สุนทร ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ร.ต.ต. อทุัย บุญมาค า ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต.หญิง กมล ศิลาเงิน ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. กนกโชติ จนัทร์เต็ม ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. กณัฑ์พงษ์ เมืองสุวรรณ ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. กมัปนาท หาญณรงค์ ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. กามนิตย์ สิงหใ์จดี ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. ก าจร น้อยทะนะ ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. ก าธร โกอนิต๊ะ ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. เกษม พงษ์ทิม ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. เกยีรติศักด์ิ โพตัน ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. โกวทิย์ ดวงดี ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. ไกรศร ต๊ะสุ ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. ขวญัเมือง ดาด้วง ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. คณิน นาสา ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. ค าปัน พงึสงวนลาวณัย์ ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. คุณนิติ เอกอนิทร์ ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. จอมราช ต๊ะสุ ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. จะเด็ด เพชรแทน ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. จ านง นันทะนิจ ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. จ านงค์ สืบปันอดุ ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. เจริญ เกง่ธญัการ ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. ฉลอง พรมน้อย ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. ฉตัรชัย ธรรมแงะ ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. ชนวร์ี ทวทีรัพย์ ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. ชยาวธุ กา๋แกน่ ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. ชัยรัตน์ ปันเถนิ ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. ชิตพล สิริปัญญา ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. ชูชัย ตุ่นค าแดง ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. ณรงค์ศักด์ิ ทิพยป์ัญญา ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. โชติพฒัน์ แสงส่ง ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ณัฐพล ใจอิ่ม ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. ด าเนิน ค าวรรณ ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. ทวี ศรีค า ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. ทวศัีกด์ิ ศรีรมย์ ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. ทศพงษ์ ค าออ่น ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. ทัด บุญเผย ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. ทัพ แกว้ปาเฟอืย ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. ธงชัย กอ้นนคร ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. ธนพล เชิดชู ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. ธรรมนูญ โมราสุข ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. ธวชั พลูถม ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. ธานินทร์ อุ่นใจ ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. ธ ารงศักด์ิ แสงเพชร ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. ธรีพนัธ์ อปุค า ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. นพดล เดชพนัธ์ ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. นพพร นิช่างทอง ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. นพพร ปุณตุง ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. นริศ ศรีเรือง ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. นเรศ ค าบุญเรือง ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. นักรบ เจริญยิ่ง ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. น าชวน อ่ าผ่อง ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. นิพนธ์ ชาญรังสฤษด์ิ ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. นิรันดร์ บุญบาง ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. บุญ หมูอยู่ ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. บุญจง โชติถวลิภกัดี ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. บุญชู สวสัดี ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. บุญเชิญ ค าเหล็ก ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. บุญมี อนิทุทรัพย์ ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. บุญส่ง แสนจุ้ม ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. ปรเมศวร์ ปัทมสิทธโิชติ ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. ประพนัธ์ จนัวเิศษ ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. ประยรู ค าภรีะ ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. ประสิทธิ์ เชื้อเชียง ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. พรรณณพ เมาน้อย ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. พเิชษฐ์ บุญหลง ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. พทิักษ์ชัย ปัญญากาวนิ ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. ไพบูลย์ สุนทรสัตถาพร ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. ไพรทอง ละน้อย ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. ภริมย์ ฤทธวิรรณ ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. มนูญ ดอยลาว ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. มานพ ศิวาด ารงค์ ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. ยงยทุธ เตสะเส็ด ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. ยงยทุธ ตัวละมูล ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. ยงยทุธ กนัทจกัร์ ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. ยอดรัก วเิศษสิกการ ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. ยโุรป เนียมราษี ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. ราเชนทร์ กนัแกว้ ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. วฒันะ วริิยะวฒันากลู ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. วนัชัย สิงหล์อ ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. วนัชัย มีแวว ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. วทิยา เชี่ยวพานิช ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. วนิัย ไชยชนะ ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. เวนิตย์ บุญแถม ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. ศิริพงษ์ ไกรยสวน ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. สนธชิัย สุขอิ่ม ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. สมเกยีรติ ฟองจางวาง ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. สมคิด เครือวรีะ ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. สมคิด จติตวไิลย ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. สมจติร ชื่นกมล ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. สมชาย เบีย้วน้อย ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. สมนึก ผัดออ่นอา้ย ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. สมนึก ปาละสอน ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. สมพร แสงทอง ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. สมเพชร วงศ์ละ ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. สมศักด์ิ สถานเดิม ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. สมหวงั ปรีเปรม ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. สมาน นันสุ ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. สรุตน์ ชูอ่ า ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. สฤษด์ิ สีจะ๊แปง ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. สังวรณ์ ช่างสมบุญ ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. สวรรค์ คงชื่น ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. สากล สุริยะวรรณ ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. สิงหโ์ต เพช็รรัตน์ ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. สิทธกิร โพธิ์รอด ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. สุชาติ ค ามะโน ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. สุเทพ ปวนดี ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. สุนันต์ ตันวอ ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต.หญิง สุพชิญ์ภชัชา เจดียห์น่อ ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. สุภศักด์ิ กล่ินสังข์ ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. สุรชัย อาจศัตรู ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สุรพล ประทุมทอง ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. สุวทิย์ ล้ิมตระกลู ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. สุวศิิษฐ์ จนัทร์เจริญ ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. เสกสันต์ กนักา ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. โสภณ อนิต๊ะนา ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. อดิศร รักเหล่า ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. อดิศักด์ิ ฝ่ายค าตา ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. อภชิัย ใจเรือน ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. อาวธุ ไชยหา ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. อ านวย ต๊ะคุณนะ ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. อ านาจ ล้อมร่ืน ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. อ านาจ สมส่วน ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. เอกชัย เบีย้วน้อย ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. เอกวสัส์ พอกพนูธนนันท์ ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
จ.ส.ต. ชูศักด์ิ บุญมาก ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
จ.ส.ต. ธนเดช นาเถนิ ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
จ.ส.ต. ธนพงษ์ สกลุประไพ ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
จ.ส.ต.หญิง นิตยา รุ้งวจิติร ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
จ.ส.ต. ประชุม วงษ์จนัทร์ ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
จ.ส.ต. พนม โวหาร ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
จ.ส.ต. พลภทัร เกษมพทุธกิจิ ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
จ.ส.ต. พรีพงษ์ พรมดี ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
จ.ส.ต. รัชพล แช่มจนัทร์ ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
จ.ส.ต. รุ่งโรจน์ แกว้ค าเครือ ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
จ.ส.ต. วสันต์ สุต๋า ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
จ.ส.ต. สง่า ริมสุข ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
จ.ส.ต. สยาม หมูพ่ยคัฆ์ ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
จ.ส.ต. สุรินทร์ สิทธแิกว้ ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ร.ต.อ. นิติรัฐ สังขค์ า ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ร.ต.ท. มนต์ จติอารี ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. ดง ชาวส้าน ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ร.ต.ท. สุรพงษ์ รัตนาวงศ์ ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
ด.ต. นาท ใหญ่หลวง ภ.จว.ตาก สภ.แม่สอด
พ.ต.ท. ประเสริฐ จนัทร์เจริญ ภ.จว.ตาก สภ.พบพระ
พ.ต.ท. ศิริวฒัน์ กมุสันเทียะ ภ.จว.ตาก สภ.พบพระ
พ.ต.ท. เต็ง บุญส่ง ภ.จว.ตาก สภ.พบพระ
พ.ต.ท. ชัยววิฒัน์ ไชยสิทธิ์ ภ.จว.ตาก สภ.พบพระ
พ.ต.ท. นวพล ครามวชิิตกลุ ภ.จว.ตาก สภ.พบพระ
พ.ต.ต. เรวชั ณ  ล าพนู ภ.จว.ตาก สภ.พบพระ
ร.ต.อ. ก าพล   ไม้สนธิ์ ภ.จว.ตาก สภ.พบพระ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.อ. ณัท   สุรินทร์ ภ.จว.ตาก สภ.พบพระ
ร.ต.อ. ธวชั รุ่งโรจน์ ภ.จว.ตาก สภ.พบพระ
ร.ต.อ. นคร   วงษ์วทิยา ภ.จว.ตาก สภ.พบพระ
ร.ต.ท.หญิง   กิ่งดาว ดวงสุภา ภ.จว.ตาก สภ.พบพระ
ร.ต.ท. กฤษฎา องึฆทรัพย์ ภ.จว.ตาก สภ.พบพระ
ร.ต.ท. โกวทิย์ เงินต๊ะ ภ.จว.ตาก สภ.พบพระ
ร.ต.ท. ขนัชัย สิทธชิัย ภ.จว.ตาก สภ.พบพระ
ร.ต.ท. ควง  เครือจนัทร์ ภ.จว.ตาก สภ.พบพระ
ร.ต.ท. ด ารงเวช รุ่งอนิทร์ ภ.จว.ตาก สภ.พบพระ
ร.ต.ท. ทวนทอง  ปันแกว้ ภ.จว.ตาก สภ.พบพระ
ร.ต.ท. นราวชิญ์  เปีย้สุ  ภ.จว.ตาก สภ.พบพระ
ร.ต.ท. บ าเพญ็  สมเพชร ภ.จว.ตาก สภ.พบพระ
ร.ต.ท. บุญธรรม  มัน่เกดิ ภ.จว.ตาก สภ.พบพระ
ร.ต.ท. ประมวล  กล่อมจติต์ ภ.จว.ตาก สภ.พบพระ
ร.ต.ท. เผด็จ ชามัง่ ภ.จว.ตาก สภ.พบพระ
ร.ต.ท. เผด็จ ศรีเรืองพนัธ์ ภ.จว.ตาก สภ.พบพระ
ร.ต.ท. พรชัย แกว้มา  ภ.จว.ตาก สภ.พบพระ
ร.ต.ท. พพิฒัน์ ฤทธิ์ออ่งรักษ์ ภ.จว.ตาก สภ.พบพระ
ร.ต.ท. วเิชียร สุธรรมป๋า ภ.จว.ตาก สภ.พบพระ
ร.ต.ท. สมพงษ์ แสนค า ภ.จว.ตาก สภ.พบพระ
ร.ต.ท. สหสมหมาย   บุญพอ ภ.จว.ตาก สภ.พบพระ
ร.ต.ท. สุจนิ  วงับุญ ภ.จว.ตาก สภ.พบพระ
ร.ต.ท. สุวรรณ เศรษฐสุข ภ.จว.ตาก สภ.พบพระ
ร.ต.ท. สุชาติ ปัญญากลุ ภ.จว.ตาก สภ.พบพระ
ร.ต.ท. อนุสรณ์ สมศักด์ิ ภ.จว.ตาก สภ.พบพระ
ร.ต.ท. อ านวย  ถิ่นถา ภ.จว.ตาก สภ.พบพระ
ร.ต.ท. ลักษ์อภชิาติ     ทนตรา ภ.จว.ตาก สภ.พบพระ
ร.ต.ต. ชัยวฒัน์ ทองดอนอนิทร์ ภ.จว.ตาก สภ.พบพระ
ร.ต.ต. ดุสิต  อนิต๊ะ ภ.จว.ตาก สภ.พบพระ
ร.ต.ต. เทพ  เทพฤกษ์ ภ.จว.ตาก สภ.พบพระ
ร.ต.ต. นฤเศรษฐ ท้าวแสนทวสิีน ภ.จว.ตาก สภ.พบพระ
ร.ต.ต. มานิต  ใจเหนิ ภ.จว.ตาก สภ.พบพระ
ร.ต.ต. รักชาติ  วณัโท  ภ.จว.ตาก สภ.พบพระ
ร.ต.ต. วลัชัย อนิทะโน ภ.จว.ตาก สภ.พบพระ
ร.ต.ต. วนิัย  สีวรรณะ ภ.จว.ตาก สภ.พบพระ
ร.ต.ต. ศรีทูล ค าเป็ก ภ.จว.ตาก สภ.พบพระ
ร.ต.ต. เอกศิษฐ์ พรเมธเีตชสุทธิ์ ภ.จว.ตาก สภ.พบพระ
ด.ต. กติติ  โฮ้ไทย ภ.จว.ตาก สภ.พบพระ
ด.ต. กติติกรณ์  ค ามา ภ.จว.ตาก สภ.พบพระ
ด.ต. กติติพศ  วงศ์ค าจนัทร์ ภ.จว.ตาก สภ.พบพระ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. กติติวชัระ ชนะจน ภ.จว.ตาก สภ.พบพระ
ด.ต. คะนอง เวยีงลอ ภ.จว.ตาก สภ.พบพระ
ด.ต. ค ารณ ปัน้โท้ ภ.จว.ตาก สภ.พบพระ
ด.ต. ฉาย สารเรือน ภ.จว.ตาก สภ.พบพระ
ด.ต. ชัยวชั สุปัญดี ภ.จว.ตาก สภ.พบพระ
ด.ต. ณัฏฐ์พชัร์ จนัทร์ศรี ภ.จว.ตาก สภ.พบพระ
ด.ต. ทศพร สารีค า ภ.จว.ตาก สภ.พบพระ
ด.ต. ธนาวฒิุ  สายใจ ภ.จว.ตาก สภ.พบพระ
ด.ต. ธชิากร ภญิโญศิระกลุ ภ.จว.ตาก สภ.พบพระ
ด.ต. นคเรศ  กอ๋งโน ภ.จว.ตาก สภ.พบพระ
ด.ต. นพดน  สายทอง ภ.จว.ตาก สภ.พบพระ
ด.ต. นิเวศ ฤทธิ์เดชกล้า ภ.จว.ตาก สภ.พบพระ
ด.ต. ปกรณ์  บุญคง ภ.จว.ตาก สภ.พบพระ
ด.ต. ปภงักร มีธรรมสวนะ ภ.จว.ตาก สภ.พบพระ
ด.ต. ประกาศิต  อฎิฐกรพนัธ์ ภ.จว.ตาก สภ.พบพระ
ด.ต. ประวทิย ์ จ าปาทอง ภ.จว.ตาก สภ.พบพระ
ด.ต. ปิยะวฒัน์ ทรัพยแ์หยม ภ.จว.ตาก สภ.พบพระ
ด.ต. ผล  จงักา๋ ภ.จว.ตาก สภ.พบพระ
ด.ต. พเิชษฐ์ อนิทน้อย ภ.จว.ตาก สภ.พบพระ
ด.ต. พริิยะ  แสนตากร ภ.จว.ตาก สภ.พบพระ
ด.ต. ภาณุ จนัธมิา ภ.จว.ตาก สภ.พบพระ
ด.ต. ภเิดช แขง็เขตกรณ์ ภ.จว.ตาก สภ.พบพระ
ด.ต. มงคล หมืน่สมบัติ ภ.จว.ตาก สภ.พบพระ
ด.ต. มงคล  คุ้มภยัเพือ่น ภ.จว.ตาก สภ.พบพระ
ด.ต. มโนชา  ปิน่มงคล ภ.จว.ตาก สภ.พบพระ
ด.ต. ยทุธนา ขติัวงษ์ ภ.จว.ตาก สภ.พบพระ
ด.ต. ราชา ทรัพยเ์จริญ ภ.จว.ตาก สภ.พบพระ
ด.ต. วรพงศ์  นวลเป้า ภ.จว.ตาก สภ.พบพระ
ด.ต. วชิาญ มหาพนัธ์ ภ.จว.ตาก สภ.พบพระ
ด.ต. วรัิช นะอิ ภ.จว.ตาก สภ.พบพระ
ด.ต. วรัิช ยอดสงค์ ภ.จว.ตาก สภ.พบพระ
ด.ต. วสูิตร จี๋คีรี ภ.จว.ตาก สภ.พบพระ
ด.ต. สมชาย  บุญทาทอง ภ.จว.ตาก สภ.พบพระ
ด.ต. สมชาย  กาวริะเดช ภ.จว.ตาก สภ.พบพระ
ด.ต. สมมิตร  บุญมาค า ภ.จว.ตาก สภ.พบพระ
ด.ต. สมยศ    สุวเิชียร ภ.จว.ตาก สภ.พบพระ
ด.ต. สากล ศรีหาปัญญา ภ.จว.ตาก สภ.พบพระ
ด.ต. สาธติ กนัธรักษา ภ.จว.ตาก สภ.พบพระ
ด.ต. สายชล นราเลิศ ภ.จว.ตาก สภ.พบพระ
ด.ต. สุชาติ  ยาวใิจ ภ.จว.ตาก สภ.พบพระ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สุนาต  จงักา๋ ภ.จว.ตาก สภ.พบพระ
ด.ต. สุพรรณ  นนท์ค า ภ.จว.ตาก สภ.พบพระ
ด.ต. สุรจติ  วสุิทธิ ภ.จว.ตาก สภ.พบพระ
ด.ต. สุวทิย ์ พรรณกล่ิน ภ.จว.ตาก สภ.พบพระ
ด.ต. อนิรุทธิ์  รายเงิน ภ.จว.ตาก สภ.พบพระ
ด.ต. อนิรุธ  เปร่ืองค า ภ.จว.ตาก สภ.พบพระ
ด.ต. อภวิฒัน์  ใจยอด ภ.จว.ตาก สภ.พบพระ
ด.ต. อมร ขาวสวสัด์ิ ภ.จว.ตาก สภ.พบพระ
ด.ต. อรัณ  ชุมเกดิ ภ.จว.ตาก สภ.พบพระ
ด.ต. อ านาจ หล้าหาญ ภ.จว.ตาก สภ.พบพระ
ด.ต. อทิธศัิกด์ิ จนัเป็ง ภ.จว.ตาก สภ.พบพระ
ด.ต. อทุิศ  โตแจม่ ภ.จว.ตาก สภ.พบพระ
จ.ส.ต. ศราวธุ   อตุะมะ ภ.จว.ตาก สภ.พบพระ
จ.ส.ต. สัญชัย แหวเมือง ภ.จว.ตาก สภ.พบพระ
จ.ส.ต. อดิศร  รักเหล่า ภ.จว.ตาก สภ.พบพระ
ส.ต.อ. โกเมนทร์ เมืองอนิทร์ ภ.จว.ตาก สภ.พบพระ
ส.ต.อ. ณัฐภมูิ ต๊ะสุ ภ.จว.ตาก สภ.พบพระ
ส.ต.อ. บุญทวี ยะล้อม ภ.จว.ตาก สภ.พบพระ
ส.ต.อ. พงษ์พนัธ์ แสงหงษ์ ภ.จว.ตาก สภ.พบพระ
ส.ต.อ. รัชภมูิ ทองดอนเกล่ือง ภ.จว.ตาก สภ.พบพระ
พ.ต.ท. จ าลอง จนัทร์ง้ิว ภ.จว.ตาก สภ.อุ้มผาง
พ.ต.ท. อ านาจ คุณยศยิ่ง ภ.จว.ตาก สภ.อุ้มผาง
พ.ต.ท. หลักชัย ศรีธรรม ภ.จว.ตาก สภ.อุ้มผาง
พ.ต.ท. สมัคร ธรรมราช ภ.จว.ตาก สภ.อุ้มผาง
พ.ต.ท. ณัฐวตัร ธรรมนิมิต ภ.จว.ตาก สภ.อุ้มผาง
ร.ต.ท. โกสินทร์ เหล่ากอ ภ.จว.ตาก สภ.อุ้มผาง
ร.ต.ท. เจษฎา พวงสมบัติ ภ.จว.ตาก สภ.อุ้มผาง
ร.ต.ท. ชนาธปิ ใจรังกา ภ.จว.ตาก สภ.อุ้มผาง
ร.ต.ท. ชูชีพ แยม้สุทธิ์ ภ.จว.ตาก สภ.อุ้มผาง
ร.ต.ท. ประสิทธิ์ ชอบสุข ภ.จว.ตาก สภ.อุ้มผาง
ร.ต.ท. ก าจดั จอมค า ภ.จว.ตาก สภ.อุ้มผาง
ร.ต.ท. ด ารง ชุ่มวงค์ ภ.จว.ตาก สภ.อุ้มผาง
ร.ต.ท. อนิศวร ปันทะวงั ภ.จว.ตาก สภ.อุ้มผาง
ร.ต.ต. ดาราศักด์ิ ทองค าพงษ์ ภ.จว.ตาก สภ.อุ้มผาง
ร.ต.ต. บุญเสริม ไชยโย ภ.จว.ตาก สภ.อุ้มผาง
ร.ต.ต. วรีะศักด์ิ สมจนัทร์ ภ.จว.ตาก สภ.อุ้มผาง
ด.ต. ชัยยา ใจผ่อง ภ.จว.ตาก สภ.อุ้มผาง
ด.ต. เชาว์ ปันจนัทร์ ภ.จว.ตาก สภ.อุ้มผาง
ด.ต. นิทัศน์ สารเรือน ภ.จว.ตาก สภ.อุ้มผาง
ด.ต. ประดิษฐ์ สิงหต๊์ะ ภ.จว.ตาก สภ.อุ้มผาง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. พฒิุลักษณ์ วฒันดีเลิศ ภ.จว.ตาก สภ.อุ้มผาง
ด.ต. เพกิ ค าพลอย ภ.จว.ตาก สภ.อุ้มผาง
ด.ต. วโิรจน์ สง่า ภ.จว.ตาก สภ.อุ้มผาง
ด.ต. ส ารวย ฟกัทอง ภ.จว.ตาก สภ.อุ้มผาง
ด.ต. สุเทพ เตชัย ภ.จว.ตาก สภ.อุ้มผาง
ด.ต. สุวทิย์ ตระการสุข ภ.จว.ตาก สภ.อุ้มผาง
ด.ต. ใส พนัธุ์พชื ภ.จว.ตาก สภ.อุ้มผาง
ด.ต. อาคม บุรีเทพ ภ.จว.ตาก สภ.อุ้มผาง
ด.ต. สนิท ขนุชัย ภ.จว.ตาก สภ.อุ้มผาง
ด.ต. สัญชัย พรมศักด์ิ ภ.จว.ตาก สภ.อุ้มผาง
ด.ต. นภสัรพี ยมนา ภ.จว.ตาก สภ.อุ้มผาง
ด.ต. ไพโรจน์ ปานอนิทร์ ภ.จว.ตาก สภ.อุ้มผาง
จ.ส.ต. เจษณุพงศ์ ขนัทอง ภ.จว.ตาก สภ.อุ้มผาง
ส.ต.อ. ธติิพงษ์ ปันทิ ภ.จว.ตาก สภ.อุ้มผาง
ส.ต.ต. ยทุธนา มาเนตร ภ.จว.ตาก สภ.อุ้มผาง
ส.ต.ต. องัคาร นุรังษี ภ.จว.ตาก สภ.อุ้มผาง
ส.ต.ต. ธรีวฒัน์ สิมพามา ภ.จว.ตาก สภ.อุ้มผาง
ส.ต.ต. จกัรพนัธ์ ชูพนัธ์ ภ.จว.ตาก สภ.อุ้มผาง
ส.ต.ต. พงศ์พนัธุ์ อิ่มหน า ภ.จว.ตาก สภ.อุ้มผาง
 พ.ต.อ. ไพฑูรย ์  สุขมุวฒันะ ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
พ.ต.ท. เอกพล  จนิดาทจกัร์ ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
พ.ต.ท. ลิขติพงศ์  ศรีนาราง ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
พ.ต.ท. ธนภทัร  เพญ็ธยิะ ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
 พ.ต.ท. แสง  วเิศษโวหาร ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
 พ.ต.ท. สุทัศน์  ค าถาเครือ ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
 พ.ต.ท. ณตศพงษ์        ไมตรี ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
พ.ต.ต. วฒันะ  คงตาล ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
ร.ต.ท. ปรีดา   เนตรใส ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
ร.ต.ท. พรีพงศ์  วงศ์ต่อน ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
ร.ต.ท. ชวนิวชิญ์   วชิญาฐิติพทัธ์ ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
ร.ต.ท. วรเชษฐ์  สอนปัน ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
ร.ต.ท. ชัชวาลย ์    กา๋เครือค า ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
ร.ต.ท. วจิารณ์    ออ้หรัิญ ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
ร.ต.ท. สนัน่   เหล็กบุญเพชร ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
ร.ต.ท. วรวฒิุ   เขยีวอรุณ ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
ร.ต.ท. สมชาย   อว่มสมวงษ์ ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
ร.ต.ท. เกรียงไกร   มัน่เหมาะ ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
ร.ต.ท. ณัฐพล   ต๊ะสุ ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
ร.ต.ท. โสภณ  กนัแกว้ ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
 ร.ต.ท. วรีะพงษ์  วรีะรัตนพงษ์ ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. เสกศักดา สุขอร่าม ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
ร.ต.ท. สุบิน   สวา่งวงษ์ ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
ร.ต.ท. สุรสีห ์ ทวสุีข ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
ร.ต.ท. สวน   มะโนจ านงค์ ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
ร.ต.ท. พงษ์ศักด์ิ  ปุกปนันท์ ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
ร.ต.ท. สุพฒัน์   ค ามัน่ ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
ร.ต.ท. เสถยีร    กล้าแขง็ ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
ร.ต.ท. ฝน    มโนมัย ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
ร.ต.ท. อาทิตย ์  ทัพสิทธิ์ ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
ร.ต.ท. ชาญ    ธนิา ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
ร.ต.ท. จนัทร์แกว้   จอมทอง ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
ร.ต.ท. เคลือบ  สืบปาละ ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
ร.ต.ท. ธรรมนูญ   ไชยสมบรูณ์ ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
ร.ต.ท. สมศักด์ิ  ขาวเหลือง ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
ร.ต.ท. นครินทร์   วงัสาร ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
ร.ต.ท. ณรงค์  ใจปี ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
ร.ต.ท. อนันต์  จองไพจติรสกลุ ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
ร.ต.ท. สมพงษ์  หน่อคาสุก ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
ร.ต.ท. เกรียงกมล  มหาวรรณ ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
ร.ต.ท. มานพ    ป่งแกว้ ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
ร.ต.ท. วนัชัย   ท้ายนาวา ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
ร.ต.ท. กรีฑา    แกว้จรูญ ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
ร.ต.ต. สมจติร  สีจะ๊แปง ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
ร.ต.ต. สุทธพิงษ์  ถาน้อย ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
 ร.ต.ต. ชาตรี  นิบุญธรรม ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
ร.ต.ต. พชิย   ทองเกตุ ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
 ร.ต.ต. วจิติร   จนัต๊ะ ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
 ร.ต.ต. ชฎลิ   ค าเรือง ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
 ร.ต.ต. รักษ์  นุม่มีศรี ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
 ร.ต.ต. ประพนัธ ์ สุภาพ ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
 ร.ต.ต. สมบูรณ์ เหล่าวงศา ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
ร.ต.ต. ประทอม จอจนัทร์ ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
ด.ต. คมสันต์ พยงุผล ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
ด.ต. ณรง ศรีเงิน ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
ด.ต. ประยทุธ ์  จ ารัส ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
ด.ต. ณัฐกฤษฏ ์  ฉมิสุด ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
ด.ต. วเิชียร   กนิตาว ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
ด.ต. ประสบ    ไชโยธา ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
ด.ต. สุวชิา   เนตรแกว้ ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
ด.ต. จรีะพนัธ ์  สัตยะค า ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. มงคล        ศรชัย ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
ด.ต. สุเกยีรติ  กา๋วงษ์ ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
ด.ต. สมพงษ์  เดือนใส ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
ด.ต. นคร เรือนปัญญา ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
ด.ต. มนัส มัทธุ ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
ด.ต. อภชิาติ    อนุภา ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
ด.ต. สุรพล  อปุค า ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
ด.ต. วมิาลย ์  ศรีพล ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
ด.ต. ปรัชฌา   ราศรี ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
ด.ต. ทว ี   วงษ์หมืน่ ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
ด.ต. สังวาล     ไววอ่ง ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
ด.ต. สุพล   สิทธตัิน ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
ด.ต. สุปรีชา  ใจพมิพ์ ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
ด.ต. รนณชัย  ครองราชฎร์ ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
ด.ต. ณัฐพล    ประดิษฐ์ ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
ด.ต. สาโรช  วนิิจสร ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
ด.ต. สมพงษ์       สิทธวิงค์ ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
ด.ต. ลพ   ทาหวา่งกนั ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
ด.ต. เกยีรติศักด์ิ    พนัธท์อง ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
ด.ต. ธนากร  บวรอศัวนิ ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
ด.ต. นพวรัชญ์  ศรีสิริพงศ์ ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
ด.ต.หญิง จรัสศรี  ใจแกว้ ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
ด.ต. จ ารัส    หล้าอบู ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
ด.ต. พยงุ   สืบพงษ์ตระกลู ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
ด.ต. ทศพล   ชุ่มเยน็ ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
ด.ต. มิตร   ค าล าปาง ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
ด.ต. วนัชัย  แจใ้จมา ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
ด.ต. ประเสริฐ  ชาราชิต ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
ด.ต. กติติพนัธุ์  สิบสองปันนา ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
ด.ต. พงษ์ศักด์ิ  ถาแกว้ ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
ด.ต. บงกช    ออ้ยบ ารุง ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
ด.ต. นัธทวฒัน์     ปันสา ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
ด.ต. วราปรัชญ์  รัตนวงศ์ ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
ด.ต. ไกรศรี    ทับสุริ ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
ด.ต. วสิน    วงษ์กจิ ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
ด.ต. วรีชน    ทัพสิทธิ์ ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
ด.ต. อาคม  ไวจ าปา ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
ด.ต. อนุกลู   ค าจนัทร์ ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
ด.ต. สุกฤตย ์  ส าเร็จผล ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
ด.ต. อทุิศ    ดอยแกว้ขาว ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. จ านงค์     จนัทร์ต๊ะ ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
ด.ต. ภพูงิค์    ดีหล่อง ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
ด.ต. ฤทธชิัย   สอนศิริ ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
ด.ต. กรีติ   นนทะค าจนัทร์ ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
ด.ต. โยธนิ     ปาอา้ย ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
ด.ต. ศักด์ิสกล   เอี้ยงอา้ย ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
ด.ต. ด ารงกลุ  ฉมิสุด ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
ด.ต. บุญเทียม ต๊ะทองค า ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
ด.ต. สมภพ   นายอง ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
ด.ต. ณรงค์ศักด์ิ    จนีะ ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
ด.ต.  สมชาย ผาแสนเถนิ ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
ด.ต. ประสิทธิ์ นาควจิติร ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
จ.ส.ต. ยทุธนา แดงเถนิ ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
ส.ต.อ. กนัตภณ ศิริวฒัน์ ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
ส.ต.อ. เอกชัย ค าแปลง ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
ส.ต.อ. ชาฤทธิ์  ทิมุมหิ ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
ส.ต.อ. พร แกน่จนัทร์ทอง ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
ส.ต.อ. วรีะกฤษฏ์ มุย่แกว้ ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
ส.ต.อ. ธนัวา ปันทิ ภ.จว.ตาก สภ.แม่ระมาด
พ.ต.อ. วรัิติ พว่งอนิทร์ ภ.จว.ตาก สภ.ท่าสองยาง
พ.ต.ท. ศุภวฒัน์ ศรีชัยชนะ ภ.จว.ตาก สภ.ท่าสองยาง
พ.ต.ท. ฌัฎฐ์ปกรณ์ วราสินธ์ ภ.จว.ตาก สภ.ท่าสองยาง
พ.ต.ท. สุชาติ คงศรี ภ.จว.ตาก สภ.ท่าสองยาง
พ.ต.ท. มนูญ แกว้พนัเดิม ภ.จว.ตาก สภ.ท่าสองยาง
พ.ต.ท. สุขสวสัด์ิ ไชยสาร ภ.จว.ตาก สภ.ท่าสองยาง
พ.ต.ท. ปฐมพงษ์ กอ่พาราภริมย์ ภ.จว.ตาก สภ.ท่าสองยาง
พ.ต.ท. สุชาติ ธรรมรังษี ภ.จว.ตาก สภ.ท่าสองยาง
พ.ต.ท. ณวพ์รรณ์ เทียมฉนัธ์ ภ.จว.ตาก สภ.ท่าสองยาง
ร.ต.ท. พภิพ สิงหราช ภ.จว.ตาก สภ.ท่าสองยาง
ร.ต.ท. ประกอบกจิ ศรีจนัทร์ ภ.จว.ตาก สภ.ท่าสองยาง
ร.ต.ท. วรัิตน์ วงค์แพทย์ ภ.จว.ตาก สภ.ท่าสองยาง
ร.ต.ท. บุญชู ขอร้อง ภ.จว.ตาก สภ.ท่าสองยาง
ร.ต.ท. วชัรินทร์ เจริญศิลป์ ภ.จว.ตาก สภ.ท่าสองยาง
ร.ต.ท. องัคาร ศรเพชร ภ.จว.ตาก สภ.ท่าสองยาง
ร.ต.ท. มานิตย์ มาทอง ภ.จว.ตาก สภ.ท่าสองยาง
ร.ต.ท. ไพโรจน์ จนัแกว้ปง ภ.จว.ตาก สภ.ท่าสองยาง
ร.ต.ท. ชาญชัย ค าแร่ ภ.จว.ตาก สภ.ท่าสองยาง
ร.ต.ท. พรชัย จนุมุสิ ภ.จว.ตาก สภ.ท่าสองยาง
ร.ต.ท. สุริยะ คล้ายแกว้ ภ.จว.ตาก สภ.ท่าสองยาง
ร.ต.ท. วนิิจ มารุตวงศ์ ภ.จว.ตาก สภ.ท่าสองยาง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. มงคล นะวนั ภ.จว.ตาก สภ.ท่าสองยาง
ร.ต.ท. สฤษด์ิ สารขาว ภ.จว.ตาก สภ.ท่าสองยาง
ร.ต.ท. อเนก ถิ่นนคร ภ.จว.ตาก สภ.ท่าสองยาง
ร.ต.ท. ผดุง เทนุรักษ์ ภ.จว.ตาก สภ.ท่าสองยาง
ร.ต.ท. สมมิตร มุง่ดี ภ.จว.ตาก สภ.ท่าสองยาง
ร.ต.ต. ปริญญา คณฑา ภ.จว.ตาก สภ.ท่าสองยาง
ร.ต.ต. ด ารง บุญมาก ภ.จว.ตาก สภ.ท่าสองยาง
ร.ต.ต. นิพนธ์ ทองแยม้ ภ.จว.ตาก สภ.ท่าสองยาง
ร.ต.ต. พล ยอดดี ภ.จว.ตาก สภ.ท่าสองยาง
ร.ต.ต. ไพรัช เหมบุตร ภ.จว.ตาก สภ.ท่าสองยาง
ด.ต. ถาวร สาบุง่ ภ.จว.ตาก สภ.ท่าสองยาง
ด.ต. สุชาติ พนัธห์นิกอง ภ.จว.ตาก สภ.ท่าสองยาง
ด.ต. มานพ ต๊ะชมภู ภ.จว.ตาก สภ.ท่าสองยาง
ด.ต. วฒันา มีปล้อง ภ.จว.ตาก สภ.ท่าสองยาง
ด.ต. ประยงค์ กาวนิ า ภ.จว.ตาก สภ.ท่าสองยาง
ด.ต. อดุม เทพประสิทธิ์ ภ.จว.ตาก สภ.ท่าสองยาง
ด.ต. สงกรานต์ วงษ์หมืน่ ภ.จว.ตาก สภ.ท่าสองยาง
ด.ต. ธนชัย ไชยนันท์ ภ.จว.ตาก สภ.ท่าสองยาง
ด.ต. พรียทุธ ใจดี ภ.จว.ตาก สภ.ท่าสองยาง
ด.ต. พเิชษฐ โพธยิา ภ.จว.ตาก สภ.ท่าสองยาง
ด.ต. เชิดชัย จติธรรม ภ.จว.ตาก สภ.ท่าสองยาง
ด.ต. เชษฐ์ หาญละคร ภ.จว.ตาก สภ.ท่าสองยาง
ด.ต. ไพฑูรย์ สาเป็ง ภ.จว.ตาก สภ.ท่าสองยาง
จ.ส.ต. พงษ์นรินทร์ ถิ่นนคร ภ.จว.ตาก สภ.ท่าสองยาง
ส.ต.อ. ธนกฤต นันทราย ภ.จว.ตาก สภ.ท่าสองยาง
ส.ต.อ. ชัยรัตน์ ชัยเดช ภ.จว.ตาก สภ.ท่าสองยาง
ส.ต.อ. ยงยทุธ์ มาลี ภ.จว.ตาก สภ.ท่าสองยาง
ส.ต.อ. วฒิุกร แกว้มณี ภ.จว.ตาก สภ.ท่าสองยาง
ส.ต.อ. สวสัด์ิ รินสิงหแ์กว้ ภ.จว.ตาก สภ.ท่าสองยาง
ส.ต.ต. ศุภกัษร เฮิงโม ภ.จว.ตาก สภ.ท่าสองยาง
ส.ต.ต. ญาณนภทัร สุดสวาท ภ.จว.ตาก สภ.ท่าสองยาง
ส.ต.ต. อดิศักด์ิ ศิริมา ภ.จว.ตาก สภ.ท่าสองยาง
ส.ต.ต. กาญจน นาค า ภ.จว.ตาก สภ.ท่าสองยาง
พ.ต.อ. แมน รัตนประทีป ภ.จว.ตาก สภ.แม่ท้อ
พ.ต.ท. พลกฤษณ์ พึง่จติต์ ภ.จว.ตาก สภ.แม่ท้อ
ร.ต.ท. เกยีรติศักด์ิ บุญปล้อง ภ.จว.ตาก สภ.แม่ท้อ
ด.ต. สายณัต์ เพง็เจริญ ภ.จว.ตาก สภ.แม่ท้อ
ด.ต. วทิวสั กอ้งกฤดากร ภ.จว.ตาก สภ.แม่ท้อ
ร.ต.ท. วรกร เกตุดิษฐ์ ภ.จว.ตาก สภ.แม่ท้อ
ร.ต.ท. ภาคภมูิ อนิทพรต ภ.จว.ตาก สภ.แม่ท้อ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ธรีพนัธ์ แสงพราย ภ.จว.ตาก สภ.แม่ท้อ
ด.ต. ระพนิ แสงพราย ภ.จว.ตาก สภ.แม่ท้อ
ร.ต.ท. สุนันท์ จนัทร์อดุม ภ.จว.ตาก สภ.แม่ท้อ
ด.ต. มนัส นาคแกว้ ภ.จว.ตาก สภ.แม่ท้อ
ร.ต.ท. ทรงจติร สุยะ ภ.จว.ตาก สภ.แม่ท้อ
ร.ต.ท. ยงยทุธ ชัยชนะ ภ.จว.ตาก สภ.แม่ท้อ
ร.ต.ท. วนัชัย กตุระแสง ภ.จว.ตาก สภ.แม่ท้อ
ด.ต. วรวฒิุ ทิพยะจนัทร์ ภ.จว.ตาก สภ.แม่ท้อ
ด.ต. นิคม สาวนั ภ.จว.ตาก สภ.แม่ท้อ
ร.ต.ท. เรวตัร เอี่ยมตาก ภ.จว.ตาก สภ.แม่ท้อ
ด.ต. กฤตัชญ์ กจิวณิชนิยม ภ.จว.ตาก สภ.แม่ท้อ
ร.ต.ท. จ ารัส มูลนาวา ภ.จว.ตาก สภ.แม่ท้อ
ด.ต. อทิธพิล มากกญุชร ภ.จว.ตาก สภ.แม่ท้อ
ด.ต. สุรินทร์ เมฆหมอก ภ.จว.ตาก สภ.แม่ท้อ
ร.ต.ท. ประสาท คุ้มยิ้ม ภ.จว.ตาก สภ.แม่ท้อ
ร.ต.ท. บ ารุง ยมเกดิ ภ.จว.ตาก สภ.แม่ท้อ
ร.ต.ท. วสุรัตน์ ศรีจนัทร์ ภ.จว.ตาก สภ.แม่ท้อ
พ.ต.ท. ทวี ภมุมาพนัธ์ ภ.จว.ตาก สภ.แม่ท้อ
พ.ต.ท. วสุิทธิ์ ภมิาลย์ ภ.จว.ตาก สภ.แม่ท้อ
พ.ต.ท. สุธร์ี พมิสาร ภ.จว.ตาก สภ.แม่ท้อ
พ.ต.ท. สมชัย บุญประเสริฐ ภ.จว.ตาก สภ.แม่ท้อ
ร.ต.ท. เจษฎาพงษ์ พรมแดน ภ.จว.ตาก สภ.แม่ท้อ
ร.ต.ท. สัญญา นิรชล ภ.จว.ตาก สภ.แม่ท้อ
ร.ต.ท. ประทีป บุญเพง็ ภ.จว.ตาก สภ.แม่ท้อ
ร.ต.ท. วฒันา เนียมค า ภ.จว.ตาก สภ.แม่ท้อ
พ.ต.ท. ปราโมทย์ สุขนาคกจิ ภ.จว.ตาก สภ.แม่ท้อ
ร.ต.ท. อดุลย์ ต๊ะแฝง ภ.จว.ตาก สภ.แม่ท้อ
ร.ต.ท. สัญญา พุม่คนสิน ภ.จว.ตาก สภ.แม่ท้อ
ด.ต. โกมินทร์ ศรีเดช ภ.จว.ตาก สภ.แม่ท้อ
ด.ต. สุมล อนันต์ ภ.จว.ตาก สภ.แม่ท้อ
ด.ต. มานิตย์ พลึิก ภ.จว.ตาก สภ.แม่ท้อ
ร.ต.ต. สุวทิย์ รัตนภกัดี ภ.จว.ตาก สภ.แม่ท้อ
ร.ต.ท. เสน่ห์ ถว้ยอิ่ม ภ.จว.ตาก สภ.แม่ท้อ
พ.ต.ต. สิทธชิัย ปัญญาสงค์ ภ.จว.ตาก สภ.แม่ท้อ
ด.ต. สุทธิ อดุมวงษ์ ภ.จว.ตาก สภ.แม่ท้อ
ด.ต. ธนัช บุญนายนื ภ.จว.ตาก สภ.แม่ท้อ
ด.ต. ศักดา จารึก ภ.จว.ตาก สภ.แม่ท้อ
ร.ต.ท. สมโพธิ์ กอ่กอง ภ.จว.ตาก สภ.แม่ท้อ
ด.ต. นิยม ศิริพงษ์ ภ.จว.ตาก สภ.แม่ท้อ
ด.ต. สาธติ สัตยธรรม ภ.จว.ตาก สภ.แม่ท้อ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ธรีะศักด์ิ ชมใคร ภ.จว.ตาก สภ.แม่ท้อ
ร.ต.ท. ประจกัษ์ ชาวยามกา ภ.จว.ตาก สภ.แม่ท้อ
ด.ต. ณรงค์ กิ่งเงิน ภ.จว.ตาก สภ.แม่ท้อ
พ.ต.ท. ณรงค์ ค าทราย ภ.จว.ตาก สภ.แม่ท้อ
ด.ต. ธวชั ออ่นนุม่ ภ.จว.ตาก สภ.แม่ท้อ
ด.ต. เชาวลิต อนิทร์สุวรรณโณ ภ.จว.ตาก สภ.แม่ท้อ
ด.ต. ภญิโญ วนพฤกษ์ ภ.จว.ตาก สภ.แม่ท้อ
ด.ต. จเร กนัหาค า ภ.จว.ตาก สภ.แม่ท้อ
ร.ต.ท. สมนึก แทนจนัทึก ภ.จว.ตาก สภ.แม่ท้อ
ด.ต. สุเนตร มัน่อยู่ ภ.จว.ตาก สภ.แม่ท้อ
ด.ต. เรืองศักด์ิ แสนคง ภ.จว.ตาก สภ.แม่ท้อ
ด.ต. อ านาจ บุญทอ ภ.จว.ตาก สภ.แม่ท้อ
ด.ต. วรีพฒัน์ สุธงษา ภ.จว.ตาก สภ.แม่ท้อ
ด.ต. ณัฐพงศ์ ปราจนัทร์ ภ.จว.ตาก สภ.แม่ท้อ
จ.ส.ต. ธนนนท์ พนูกนั ภ.จว.ตาก สภ.แม่ท้อ
ด.ต. มานะ คงเมือง ภ.จว.ตาก สภ.แม่ท้อ
ร.ต.ท. สันติ นิลพนัธ์ ภ.จว.ตาก สภ.แม่ท้อ
ร.ต.ต. ธานี เกสร ภ.จว.ตาก สภ.แม่ท้อ
พ.ต.อ. ศิริพงษ์ ศรีทัน ภ.จว.ตาก พะวอ
พ.ต.ท. นิคม พรมพริาม ภ.จว.ตาก พะวอ
พ.ต.ท. วริทธิ์ ชุ่มเยน็ ภ.จว.ตาก พะวอ
พ.ต.ท. รักชาติ อ่ าเอี่ยม ภ.จว.ตาก พะวอ
พ.ต.ท. ศรายทุธ คงทอง ภ.จว.ตาก พะวอ
พ.ต.ท. วรีะพงษ์ นุม่น้อย ภ.จว.ตาก พะวอ
พ.ต.ท. ศักด์ณรงค์ แสงพทิูร ภ.จว.ตาก พะวอ
พ.ต.ต. ธวชัชัย สิทธเิวช ภ.จว.ตาก พะวอ
ร.ต.อ. ชัชชัย บริบูรณ์ ภ.จว.ตาก พะวอ
ร.ต.อ. พงษ์ศักด์ิ สิริพพิฒัน์พงศ์ ภ.จว.ตาก พะวอ
ร.ต.อ. สมพงษ์ ใจงาม ภ.จว.ตาก พะวอ
ร.ต.ท. นิยม สีสุราช ภ.จว.ตาก พะวอ
ร.ต.ท. ประสิทธิ์ พรมเลิศ ภ.จว.ตาก พะวอ
ร.ต.ท. เพลิน อนิทวรรณ ภ.จว.ตาก พะวอ
ร.ต.ท. พลกฤต รัตนวาร ภ.จว.ตาก พะวอ
ร.ต.ท. ววิฒัน์ ทาวนั ภ.จว.ตาก พะวอ
ร.ต.ท. สมพงษ์ ศิลาออ่น ภ.จว.ตาก พะวอ
ร.ต.ท. ล้อมเดช จิ่วแกว้ ภ.จว.ตาก พะวอ
ร.ต.ท. สังคม สีสุราช ภ.จว.ตาก พะวอ
ร.ต.ท. ไพล๊อด ขวานอก ภ.จว.ตาก พะวอ
ร.ต.ท. อดิศร แสงเพชร ภ.จว.ตาก พะวอ
ร.ต.ท. ชัช สุกนิ ภ.จว.ตาก พะวอ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. เฉลียว โปร่งใจ ภ.จว.ตาก พะวอ
ร.ต.ท. อดุม เสนสม ภ.จว.ตาก พะวอ
ร.ต.ท. พชิัย นาคบาตร ภ.จว.ตาก พะวอ
ร.ต.ท. บุญสม ค ามูล ภ.จว.ตาก พะวอ
ร.ต.ต. สมศักด์ิ เขยีววนันา ภ.จว.ตาก พะวอ
ด.ต. ประถม รูญราด ภ.จว.ตาก พะวอ
ด.ต. วนัรพ วฒันพนัธ์ ภ.จว.ตาก พะวอ
ด.ต. ปวริศ มะโนกจิ ภ.จว.ตาก พะวอ
ด.ต. สุคนธ์ แม่นย า ภ.จว.ตาก พะวอ
ด.ต. ชุมพล ตันเถระ ภ.จว.ตาก พะวอ
ด.ต. อดุอน แกว้แสนปัน ภ.จว.ตาก พะวอ
ด.ต. ลินจง ยะสุกมิ ภ.จว.ตาก พะวอ
ด.ต. ชูณศักด์ิ เนือ่งโพล้ง ภ.จว.ตาก พะวอ
ด.ต. สรพงษ์ เกตุนิม่ ภ.จว.ตาก พะวอ
ด.ต. สุชาติ สายตุ้ย ภ.จว.ตาก พะวอ
ด.ต. ธนวฒัน์ ใจวงศ์ ภ.จว.ตาก พะวอ
ด.ต. อดุร โม่ต๊ะ ภ.จว.ตาก พะวอ
ด.ต. ไสว ธบิุตร ภ.จว.ตาก พะวอ
ด.ต. สมบัติ กองแกว้ ภ.จว.ตาก พะวอ
ด.ต. ทัตธน แกว้ปิน ภ.จว.ตาก พะวอ
ด.ต. อภชิาติ สายพรุิณ ภ.จว.ตาก พะวอ
ด.ต. วนิัย ศรีส าราญ ภ.จว.ตาก พะวอ
ด.ต. ภริูณัฐ แผ่กาษา ภ.จว.ตาก พะวอ
ด.ต. มโนช แกน่ไม้หอม ภ.จว.ตาก พะวอ
ด.ต. ภสิิทธิ์ นิยมชาติ ภ.จว.ตาก พะวอ
ด.ต. ประเสริฐ เหมือนจนัทึก ภ.จว.ตาก พะวอ
ด.ต. ยทุธพงษ์ พฒุวงศ์ ภ.จว.ตาก พะวอ
ด.ต. พนอ นาขยนั ภ.จว.ตาก พะวอ
ด.ต. บุญธรรม พรมมานุ ภ.จว.ตาก พะวอ
ด.ต. เชิดชัย โพธิ์ทอง ภ.จว.ตาก พะวอ
ด.ต. พลูศักด์ิ ทองเพง็ ภ.จว.ตาก พะวอ
ด.ต. จนัทร์ค า ป๋อนค า ภ.จว.ตาก พะวอ
ด.ต. พงศ์กร ศิลปชัย ภ.จว.ตาก พะวอ
ด.ต. พพิฒัน์ วงค์ปวน ภ.จว.ตาก พะวอ
ด.ต. สังคม มอไธสง ภ.จว.ตาก พะวอ
ด.ต. นิยม เลิศค า ภ.จว.ตาก พะวอ
ด.ต. สมภาพ สมพงษ์ ภ.จว.ตาก พะวอ
ด.ต. อภรัิกษ์ ค าลือ ภ.จว.ตาก พะวอ
ด.ต. สมพร วงษ์ถนอมศักด์ิ ภ.จว.ตาก พะวอ
ด.ต. ธพินัธ์ วเิศษสิกการ ภ.จว.ตาก พะวอ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สุพจน์ ภูพ่กุก์ ภ.จว.ตาก พะวอ
ด.ต. ศราวธุ หน่อแกว้ ภ.จว.ตาก พะวอ
จ.ส.ต. ถริภทัร คงกจิพศิาลสกลุ ภ.จว.ตาก พะวอ
จ.ส.ต. เมคิน สายค าต่ิง ภ.จว.ตาก พะวอ
จ.ส.ต. ชูศักด์ิ ปันปิง ภ.จว.ตาก พะวอ
จ.ส.ต. ชวโรจน์ ใจบุญ ภ.จว.ตาก พะวอ
จ.ส.ต. ศรัณย์ นวลเป้า ภ.จว.ตาก พะวอ
ส.ต.อ. วรกฤษ แสนพรม ภ.จว.ตาก พะวอ
พ.ต.ท. การุญ วงศ์จนัทรมณี ภ.จว.ตาก สภ.วงัประจบ
พ.ต.ท. ดนัย สมานไทย ภ.จว.ตาก สภ.วงัประจบ
พ.ต.ท. ชัยยศ ธนะจติต์ ภ.จว.ตาก สภ.วงัประจบ
พ.ต.ท. พษิณุ พลบุตร ภ.จว.ตาก สภ.วงัประจบ
ร.ต.ท. เกรียงศักด์ิ เตชะมงคล ภ.จว.ตาก สภ.วงัประจบ
ร.ต.ท. เกรียงไกร อุ่นใจ ภ.จว.ตาก สภ.วงัประจบ
ร.ต.ท. เกยีรติศักด์ิ ธรรมราช ภ.จว.ตาก สภ.วงัประจบ
ร.ต.ท. สุวฒัน์ ประทีป ณ ถลาง ภ.จว.ตาก สภ.วงัประจบ
ร.ต.ท. กชพงษ์ ต๊ิบปะละวงศ์ ภ.จว.ตาก สภ.วงัประจบ
ร.ต.ท. ถาวร พลอยศรี ภ.จว.ตาก สภ.วงัประจบ
ร.ต.ต. สุรศักด์ิ อยู่วมิลชัยกลุ ภ.จว.ตาก สภ.วงัประจบ
ร.ต.ต. สน เพชรนิล ภ.จว.ตาก สภ.วงัประจบ
ร.ต.ต. สมศักด์ิ หมอกมืด ภ.จว.ตาก สภ.วงัประจบ
ร.ต.ต. ชัยณรงค์ ใจเอี่ยม ภ.จว.ตาก สภ.วงัประจบ
ร.ต.ต. ประพนธ์ ลอมคุณารักษ์ ภ.จว.ตาก สภ.วงัประจบ
ร.ต.ต. กมล ทองมา ภ.จว.ตาก สภ.วงัประจบ
ร.ต.ต. คงกฤช อนิทร์นุม่พนัธ์ ภ.จว.ตาก สภ.วงัประจบ
ร.ต.ต. สมัย จนัทร์สายทอง ภ.จว.ตาก สภ.วงัประจบ
ร.ต.ต. รักเกยีรติ เครือแกว้ ภ.จว.ตาก สภ.วงัประจบ
ด.ต. มนัส ติแกว้ ภ.จว.ตาก สภ.วงัประจบ
ด.ต. บ ารุง ด าประดิษฐ์ ภ.จว.ตาก สภ.วงัประจบ
ด.ต. โภคัย แตงไทย ภ.จว.ตาก สภ.วงัประจบ
ด.ต. ปวริศ กนัทะวงศ์ ภ.จว.ตาก สภ.วงัประจบ
ด.ต. ชัยสิทธิ์ สิทธวิงศ์ ภ.จว.ตาก สภ.วงัประจบ
ด.ต. สุรชล วนาทองค า ภ.จว.ตาก สภ.วงัประจบ
ด.ต. ปรีชา ยามี ภ.จว.ตาก สภ.วงัประจบ
พ.ต.ท. เทพบดินทร์ โพธศิาสตร์ ภ.จว.ตาก สภ.หนองบัวเหนือ
พ.ต.ท. พฤทธิ์ ศรีวชิัย ภ.จว.ตาก สภ.หนองบัวเหนือ
ร.ต.ท. ธรรมรัตน์ จลุกลับ ภ.จว.ตาก สภ.หนองบัวเหนือ
ร.ต.ท. สนัน่ บุตรยา ภ.จว.ตาก สภ.หนองบัวเหนือ
ร.ต.ท. ยทุธพงษ์ ปินตากรณ์ ภ.จว.ตาก สภ.หนองบัวเหนือ
ร.ต.ท. โกมิน ยศปัญญา ภ.จว.ตาก สภ.หนองบัวเหนือ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ประภาส อตัโตหิ ภ.จว.ตาก สภ.หนองบัวเหนือ
ร.ต.ท. อนึง่ บุญตุ้ม ภ.จว.ตาก สภ.หนองบัวเหนือ
ร.ต.ท. พฒันศิริ ศรีทอง ภ.จว.ตาก สภ.หนองบัวเหนือ
ร.ต.ท. อภรัิกษ์ อตุเจริญ ภ.จว.ตาก สภ.หนองบัวเหนือ
ร.ต.ท. จเร มีไชโย ภ.จว.ตาก สภ.หนองบัวเหนือ
ร.ต.ท. บุญรวม อตุบุรี ภ.จว.ตาก สภ.หนองบัวเหนือ
ร.ต.ต. สุจนิต์ นิลพนัธุ์ ภ.จว.ตาก สภ.หนองบัวเหนือ
ร.ต.ต. ฉตัรชัยเดช ชม้อยเดชานันท์ ภ.จว.ตาก สภ.หนองบัวเหนือ
ร.ต.ต. สืบตระกลู ปัญญาต้นตระกลู ภ.จว.ตาก สภ.หนองบัวเหนือ
ด.ต. ประพนธ์ หาญนิรันดร์ ภ.จว.ตาก สภ.หนองบัวเหนือ
ด.ต. นราเศรษฐ์ มูลเพง็ ภ.จว.ตาก สภ.หนองบัวเหนือ
ด.ต. ธนภทัร แสงพราย ภ.จว.ตาก สภ.หนองบัวเหนือ
ด.ต. ชยตุ สุยะผัน ภ.จว.ตาก สภ.หนองบัวเหนือ
ด.ต. พเิชฐ เจริญรักษ์ ภ.จว.ตาก สภ.หนองบัวเหนือ
ด.ต. ประธาน ทวคี า ภ.จว.ตาก สภ.หนองบัวเหนือ
ด.ต. พฒันา วงศ์จรุงโรจน์ ภ.จว.ตาก สภ.หนองบัวเหนือ
ด.ต. วรีศักด์ิ จ าปาทอง ภ.จว.ตาก สภ.หนองบัวเหนือ
ด.ต. อานนต์ เรืองวชิา ภ.จว.ตาก สภ.หนองบัวเหนือ
ด.ต.หญิง สุมาลี ภญิญาคง ภ.จว.ตาก สภ.หนองบัวเหนือ
จ.ส.ต. ตุลธร มีประลาน ภ.จว.ตาก สภ.หนองบัวเหนือ
พ.ต.ต. นิคสัน แสนเตปิน ภ.จว.ตาก สภ.แม่เมย
ร.ต.ท. มนตรี ขนุศรีสุขขา ภ.จว.ตาก สภ.แม่เมย
ร.ต.ท. นที ค าสุข ภ.จว.ตาก สภ.แม่เมย
ร.ต.ท. เกยีรติศักด์ิ กล่ินหอม ภ.จว.ตาก สภ.แม่เมย
ร.ต.ท. ปิลัน เลิศเกษม ภ.จว.ตาก สภ.แม่เมย
ร.ต.ท. ทิพย์ โพธิ์ทอง ภ.จว.ตาก สภ.แม่เมย
ร.ต.ท. กษิดิษ ยะริน ภ.จว.ตาก สภ.แม่เมย
ร.ต.ต. จมุพล แกว้ค า ภ.จว.ตาก สภ.แม่เมย
ด.ต. รังสรรค์ ปัญญากลุารักษ์ ภ.จว.ตาก สภ.แม่เมย
ส.ต.อ. พลกฤษณ์ ธรรมไชยกลู ภ.จว.ตาก สภ.แม่เมย
ส.ต.อ. อรุณรัชช์ เพิม่ต๊ิบ ภ.จว.ตาก สภ.แม่เมย
ส.ต.อ. วสันต์ เศรษฐ์อนันต์ ภ.จว.ตาก สภ.แม่เมย
ส.ต.อ. สมจติร เทพา ภ.จว.ตาก สภ.แม่เมย
ส.ต.อ. สันติกรณ์ กอ้นจนัทร์ต๊ะ ภ.จว.ตาก สภ.แม่เมย
ส.ต.อ. อศิรานุวติั ถนอมมานะกจิ ภ.จว.ตาก สภ.แม่เมย
ส.ต.ต. เฉลิมวฒิุ จลุสกลุ ภ.จว.ตาก สภ.แม่เมย
ส.ต.ต. วศิรุค พนิิจวงษ์ ภ.จว.ตาก สภ.แม่เมย
ส.ต.ต. รณชัย เล่าปัญญางศ์ ภ.จว.ตาก สภ.แม่เมย
ส.ต.ต. กติติกร เวยีงนาค ภ.จว.ตาก สภ.แม่เมย
ส.ต.ต. ปกรณ์ การะยม ภ.จว.ตาก สภ.แม่เมย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.ต. คเณศ นุชเนือ่ง ภ.จว.ตาก สภ.แม่เมย
ส.ต.ต. ฐานันดร สีนวล ภ.จว.ตาก สภ.แม่เมย
พ.ต.ต. ประกจิ มีค า ภ.จว.ตาก สภ.แม่สลิด
พ.ต.ต. นิมิต ฮวบน้อย ภ.จว.ตาก สภ.แม่สลิด
ร.ต.ท. ธาวนิ หนองหลวง ภ.จว.ตาก สภ.แม่สลิด
ร.ต.ท. สุวรรณ สุวรรณทา ภ.จว.ตาก สภ.แม่สลิด
ร.ต.ท. พาดร ถมยา ภ.จว.ตาก สภ.แม่สลิด
ร.ต.ท. สุรพล แกว้ฝ้ัน ภ.จว.ตาก สภ.แม่สลิด
ร.ต.ท. นรินทร์ กนุะค า ภ.จว.ตาก สภ.แม่สลิด
ร.ต.ท. มานิตย์ เหล่ากาวี ภ.จว.ตาก สภ.แม่สลิด
ร.ต.ต. ก าพล โชติกะคาม ภ.จว.ตาก สภ.แม่สลิด
ร.ต.ต. อาทิตย์ รัตนวรสกลุ ภ.จว.ตาก สภ.แม่สลิด
ร.ต.ต. ชัยมงคล จนัทรชิต ภ.จว.ตาก สภ.แม่สลิด
ด.ต. สมมาตร ภมูิล าเนา ภ.จว.ตาก สภ.แม่สลิด
ด.ต. ทวี อิ่นแกว้เครือ ภ.จว.ตาก สภ.แม่สลิด
ด.ต. ประดิษฐ์ อิ่นแกว้ ภ.จว.ตาก สภ.แม่สลิด
ด.ต. พงษ์ศักด์ิ บุญสุข ภ.จว.ตาก สภ.แม่สลิด
ด.ต. ปริญญา วนัค า ภ.จว.ตาก สภ.แม่สลิด
ส.ต.อ. จริยทุธ สุภาสาย ภ.จว.ตาก สภ.แม่สลิด
ส.ต.อ. สิทธโิชค ปาลวฒัน์ ภ.จว.ตาก สภ.แม่สลิด
ส.ต.ต. นคร วงษ์ถนอมศักด์ิ ภ.จว.ตาก สภ.แม่สลิด
ส.ต.ต. ธนบรรณ ขวญัเมือง ภ.จว.ตาก สภ.แม่สลิด
พ.ต.ท. ภวตั ค าสัตย์ ภ.จว.ตาก กก.สืบสวน ภ.จว.ตาก
พ.ต.ท. เชาวฤทธิ์ สวยสม ภ.จว.ตาก กก.สืบสวน ภ.จว.ตาก
พ.ต.ต. เสถยีร แกว้เรียง ภ.จว.ตาก กก.สืบสวน ภ.จว.ตาก
ร.ต.อ. มณู แพงแสน ภ.จว.ตาก กก.สืบสวน ภ.จว.ตาก
ร.ต.อ. ชัยวฒัน์ พร้ิงสกลุ ภ.จว.ตาก กก.สืบสวน ภ.จว.ตาก
ร.ต.ต. มัส งอกงาม ภ.จว.ตาก กก.สืบสวน ภ.จว.ตาก
ร.ต.ท. ประเสริฐ แสงเมือง ภ.จว.ตาก กก.สืบสวน ภ.จว.ตาก
ร.ต.ต. สงกรานต์ อนิทนนท์ ภ.จว.ตาก กก.สืบสวน ภ.จว.ตาก
ร.ต.ท. สุรศักด์ิ จนัทร์อน้ ภ.จว.ตาก กก.สืบสวน ภ.จว.ตาก
ร.ต.ท. ประภาส อตัโตหิ ภ.จว.ตาก กก.สืบสวน ภ.จว.ตาก
ร.ต.ต. ปรีชา ปัน๋แกว้ ภ.จว.ตาก กก.สืบสวน ภ.จว.ตาก
ร.ต.ต. สมบัติ ชุ่มใจ ภ.จว.ตาก กก.สืบสวน ภ.จว.ตาก
ร.ต.ต. ถาวร สุภาษี ภ.จว.ตาก กก.สืบสวน ภ.จว.ตาก
ร.ต.ต. ทะเวศ กาแกว้ ภ.จว.ตาก กก.สืบสวน ภ.จว.ตาก
ร.ต.ท. ไตรรัตน์ ร่ืนกล่ิน ภ.จว.ตาก กก.สืบสวน ภ.จว.ตาก
ร.ต.ท. มงคล ธจินัทร์ ภ.จว.ตาก กก.สืบสวน ภ.จว.ตาก
ร.ต.ท. มนัส ค าแสง ภ.จว.ตาก กก.สืบสวน ภ.จว.ตาก
ร.ต.ต. กมล แกว้ด า ภ.จว.ตาก กก.สืบสวน ภ.จว.ตาก



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. วเิชียร เกตุศรี ภ.จว.ตาก กก.สืบสวน ภ.จว.ตาก
ร.ต.ต. ทิวา บุญทารมณ์ ภ.จว.ตาก กก.สืบสวน ภ.จว.ตาก
ร.ต.ต. วรวฒิุ วฒันธญัญกรรม ภ.จว.ตาก กก.สืบสวน ภ.จว.ตาก
ร.ต.ต. ประกอบ เผือกหอม ภ.จว.ตาก กก.สืบสวน ภ.จว.ตาก
ด.ต. ชนะ วาวแวว ภ.จว.ตาก กก.สืบสวน ภ.จว.ตาก
ด.ต. อมรเทพ ปาลิวนิช ภ.จว.ตาก กก.สืบสวน ภ.จว.ตาก
ด.ต. สรศักด์ิ ศรีนวลไชย ภ.จว.ตาก กก.สืบสวน ภ.จว.ตาก
ด.ต. อ านาจ ภมูิศาสตร์ ภ.จว.ตาก กก.สืบสวน ภ.จว.ตาก
ด.ต. สมชาย หนุนยศ ภ.จว.ตาก กก.สืบสวน ภ.จว.ตาก
ด.ต. สมเกยีรติ มัน่แกว้ ภ.จว.ตาก กก.สืบสวน ภ.จว.ตาก
ด.ต. สมบุญ กนัทะวงค์ ภ.จว.ตาก กก.สืบสวน ภ.จว.ตาก
ด.ต. พฒัน์ธนะ กนัคุ้ม ภ.จว.ตาก กก.สืบสวน ภ.จว.ตาก
ด.ต. จ านงค์ ทะนันไชย ภ.จว.ตาก กก.สืบสวน ภ.จว.ตาก
ด.ต. ณัฐพรชัย วงศ์ศิลาทอง ภ.จว.ตาก กก.สืบสวน ภ.จว.ตาก
ด.ต. วรรณชัย ค าสุข ภ.จว.ตาก กก.สืบสวน ภ.จว.ตาก
ด.ต. ถาวร แกว้บุญยนื ภ.จว.ตาก กก.สืบสวน ภ.จว.ตาก
ด.ต. โฆษวสิ ปัญญะติ ภ.จว.ตาก กก.สืบสวน ภ.จว.ตาก
ด.ต. สุพตัร สุขดี ภ.จว.ตาก กก.สืบสวน ภ.จว.ตาก
ด.ต. รุ่งโรจน์ จ านงค์ภกัดี ภ.จว.ตาก กก.สืบสวน ภ.จว.ตาก
ด.ต. ธวชั ผอผ้ึง ภ.จว.ตาก กก.สืบสวน ภ.จว.ตาก
ด.ต. ณรงค์ฤทธิ์ คนงาม ภ.จว.ตาก กก.สืบสวน ภ.จว.ตาก
ด.ต. ศุภกติต์ิ สิงหบ์ุตร ภ.จว.ตาก กก.สืบสวน ภ.จว.ตาก
ด.ต. ธเนศ สุริวนิิจ ภ.จว.ตาก กก.สืบสวน ภ.จว.ตาก
ด.ต. มานะ คงเมือง ภ.จว.ตาก กก.สืบสวน ภ.จว.ตาก
ด.ต. ภวูนาท กตศิลา ภ.จว.ตาก กก.สืบสวน ภ.จว.ตาก
ด.ต. จนัทร์เร ประค า ภ.จว.ตาก กก.สืบสวน ภ.จว.ตาก
ส.ต.อ. นิติกร สิทธกินั ภ.จว.ตาก กก.สืบสวน ภ.จว.ตาก
ส.ต.อ. ธนวชิญ์ ธนอนันต์วงศ์ ภ.จว.ตาก กก.สืบสวน ภ.จว.ตาก
ส.ต.อ. พรศักด์ิ กนัพรม ภ.จว.ตาก กก.สืบสวน ภ.จว.ตาก
ส.ต.อ. นัฐพล อนิทะนัย ภ.จว.ตาก กก.สืบสวน ภ.จว.ตาก
ส.ต.ต. อธปิัตย์ ชูเควจ็ ภ.จว.ตาก กก.สืบสวน ภ.จว.ตาก
ส.ต.ต. ณัฐภณ ขนุพลึิก ภ.จว.ตาก กก.สืบสวน ภ.จว.ตาก
พ.ต.ต. ธนานพ นิม่สุวรรณ์ ภ.จว.ตาก สภ.ยกกระบัตร
พ.ต.ต. ชัยรัตน์ น่านกาศ ภ.จว.ตาก สภ.ยกกระบัตร
ร.ต.อ. ธนกฤต สติปัญญสวตัร ภ.จว.ตาก สภ.ยกกระบัตร
ร.ต.ท. สมนึก ตันทิพย์ ภ.จว.ตาก สภ.ยกกระบัตร
ร.ต.ท. สงเมือง ศรีกนัหา ภ.จว.ตาก สภ.ยกกระบัตร
ร.ต.ท. วรีะชัย บุญศรีกลุ ภ.จว.ตาก สภ.ยกกระบัตร
ร.ต.ท. ประสบ บุญเป็ง ภ.จว.ตาก สภ.ยกกระบัตร
ร.ต.ท. ฉลาด ทองผดุง ภ.จว.ตาก สภ.ยกกระบัตร



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ศุภกร ไชยวฒิุ ภ.จว.ตาก สภ.ยกกระบัตร
ด.ต. วริวฒัน์ อภสิิทธภ์าคภมูิ ภ.จว.ตาก สภ.ยกกระบัตร
พล.ต.ต. สืบกศั์กด์ิ ชวาลววิฒัน์ ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์
พ.ต.อ. ชัยยนัต์ เบญจาทิกลุ รอง ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์
พ.ต.อ. สุกฤษฏิ์ บุญทรง รอง ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์
พ.ต.อ. อรุณ แตงนารา รอง ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์
พ.ต.อ. ชาญวทิย์ กนกนาก รอง ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์
พ.ต.อ. โอภาส คงเมือง รอง ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์
พ.ต.ท. อสิรา ชื่นกล่ิน สว.สส.สภ.แม่เลย์ สภ.แม่เลย์
ร.ต.ต. ปัญญา ปูทอง รอง สว.(สส.)สภ.หนองปลิง สภ.หนองปลิง
ร.ต.ต. เอกราช ทองเงิน รอง สวป.สภ.แม่วงก์ สภ.แม่วงก์
ร.ต.ต. สุรชัย บ ารุงชัยชนะ รอง สว(ป.)สภ.หนองปลิง สภ.หนองปลิง
ร.ต.ท.หญิง ยพุนิ แสนทวสุีข รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์
ร.ต.ท.หญิง ณัชชา รักกลัด รอง สวป.สภ.โกรกพระ สภ.โกรกพระ
ส.ต.ต. ชัยยทุธ ธญัญะ ผบ.หมู ่ฝอ.ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์
ด.ต. รณชัย เชื้อดี ผบ.หมู ่ฝอ.ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์
ส.ต.ต. อมรเทพ คงนิสัย ผบ.หมู ่ฝอ.ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์
ส.ต.ต. ยทุธนา แยม้กล่ิน ผบ.หมู ่ฝอ.ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์
ส.ต.อ. มงคลธวชั ปวรวรรฒน์ ผบ.หมู ่ป.สภ.ชุมตาบง สภ.ชุมตาบง
ร.ต.ท.หญิง อญัชลี นุชแกว้ฟา้ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์
ร.ต.ต. สมพงษ์ พทุธา รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์
ส.ต.ต. ด ารงวฒิุ บุญพเิชฐ ผบ.หมู่(ป.)สภ.แม่วงก์ สภ.แม่วงก์
ด.ต. ชัยฤทธิ์ วราโภค ผบ.หมู่(ป.)สภ.ตากฟา้ สภ.ตากฟา้
ร.ต.ต. มงคล แกว้กนัภยั รอง สวป.สภ.แม่เลย์ สภ.แม่เลย์
ร.ต.ท. สุเพชร ชาดารา รอง สวป.สภ.ชุมแสง สภ.ชุมแสง
ร.ต.ท.หญิง พาเจริญ แกว้ค า รอง สวป.สภ.ตาคลี สภ.ตาคลี
จ.ส.ต.หญิง สุชาดา กศุลสนอง ผบ.หมู ่ฝอ.ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์
ร.ต.ท.หญิง ศศิวรรณ ใจสัมฤทธิ์ผล รอง สวป.สภ.ตาคลี สภ.ตาคลี
ร.ต.ท.หญิง สุภาพร ทองเพง็ รอง สว.ธร.สภ.ชุมแสง สภ.ชุมแสง
ด.ต. วรัิตนพงศ์ แสนกรุง ผบ.หมู ่ฝอ.ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์
ด.ต. เอกมล อ าไพ ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองนครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
จ.ส.ต.หญิง นภาพร บัวชาบาล ผบ.หมู ่กก.สส.ภ.จว.นครสวรรค์ กก.สส.ภ.จว.นครสวรรค์
พ.ต.ท. นิวติั พพิฒันสิริ รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์
ร.ต.ต. พนมวนั จนัทร์จา้ รอง สว(ป.)สภ.โกรกพระ สภ.โกรกพระ
พ.ต.ท. สมควร แกว้กนัภยั พงส.ผนก.ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์
ร.ต.อ. ยคุลเดช ทับทว ี                                                                                                                                                                                                                                                  พงส.ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์
ร.ต.อ.หญิง กนกวรรณ วงษ์วชิาวฒันา พงส.ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์
ร.ต.ท. ธนู ป้องป้อม รอง สว(ป.)สภ.เมืองนครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ร.ต.ท. พยงุศักด์ิ ชุนหลื์อชานนท์ พงส.สภ.โกรกพระ สภ.โกรกพระ
ร.ต.ท.หญิง มาลัย อยู่รอง รอง สวป.สภ.ไพศาลี สภ.ไพศาลี



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต.หญิง กาญจนา ยาหมู่ ผบ.หมู ่กลุ่มงานสอบสวนฯ ภ.จว.นครสวรรค์
ด.ต.หญิง ศิวภรณ์ เงินบ ารุง ผบ.หมู ่สภ.โกรกพระ สภ.โกรกพระ
ร.ต.ท.หญิง นิธมิัย กนัสุก รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์
ด.ต. ระวนิ เทียนขาว ผบ.หมู ่สส.สภ.โกรกพระ สภ.โกรกพระ
ด.ต. ผดุง พวงสมบัติ ผบ.หมู ่ฝอ.ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์
พ.ต.ท.หญิง วาสุกาญจน์ เดชาโชคธติิวฒัน์ สว.ฝอ.ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์
ร.ต.ท. ธนภวูภสัสร์ ยงัมี รอง สว.ธร.สภ.หนองบัว สภ.หนองบัว
ร.ต.ท. ไพศานต์ิ จั่นผ่อง รอง สวป.สภ.ชุมแสง สภ.ชุมแสง
ร.ต.ท. พชัรพล แสนสุข รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์
ร.ต.ท. มงคล ยมรัตน์ รอง สวป.สภ.ตาคลี สภ.ตาคลี
ร.ต.ต. ณรัช เทียมนาค รอง สว(ป.)สภ.โกรกพระ สภ.โกรกพระ
ร.ต.ต. ธรวรรษ สร้อยฟา้ รอง สว(ป.)สภ.หนองปลิง สภ.หนองปลิง
ด.ต. ชูสิทธิ์ สกลุวงษ์ ผบ.หมู ่ป.สภ.ลาดยาว สภ.ลาดยาว
ด.ต. ฉตัรไชย บรรดาศักด์ิ ผบ.หมู ่ป.สภ.เมืองนครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. ปัญญา พลูทวี ผบ.หมู ่กก.สส.ภ.จว.นครสวรรค์ กก.สส.ภ.จว.นครสวรรค์
ส.ต.อ. สุวฒันันท์ ธปูจนัทร์ ผบ.หมู ่ป.สภ.แม่เปิน สภ.แม่เปิน
ส.ต.อ. ธนาพล พงษ์สวสัด์ิ ผบ.หมู ่ป.สภ.แม่วงก์ สภ.แม่วงก์
พ.ต.ท.หญิง กฤติกา เกษพานิช สว.ฝอ.ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์
พ.ต.ต.หญิง ทวี โกสุมา สว.ฝอ.ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์
ร.ต.ท. ปรีดาพล แดงทองดี รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นครสวรรค์ กก.สส.ภ.จว.นครสวรรค์
ร.ต.ท.หญิง ราตรี เรืองผล รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์
ร.ต.ท.หญิง ศิริลักษณ์ ชาตบุษป์ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์
ร.ต.ท.หญิง ชมภณภฑั รุ่งรัตน์ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์
ร.ต.ท. ลือศักด์ิ ทองอร่าม รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์
ด.ต.ท.หญิง อทุัยวรรณ์ แกน่ไม้หอม ผบ.หมุ ่ฝอ.ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์
ส.ต.อ. ชัยวฒัน์ พงษ์ไพบูลย์ ผบ.หมู ่ป.สภ.ชุมตาบง สภ.ชุมตามบง
ร.ต.ต. พรีะพงศ์ วอ่งวกิารณ์ รอง สว.(ป)สภ.หนองปลิง สภ.หนองปลิง
พ.ต.ท. ชัย แกว้เกตูศรี พงส.ผนก.ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์
พ.ต.ท. มณฑล เหมพจิติร สว.ฝอ.ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์
ด.ต. บุญสร้าง กล่ินนิม่นวล ผบ.หมู ่). สภ.บางม่วง สภ.บางม่วง
ร.ต.ต. ประหลาด อยู่สนิท รอง สว(ป.)สภ.หนองปลิง สภ.หนองปลิง
พ.ต.ท. ธชัพล สุคนธมาน สว.นก.ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์
ร.ต.ท. ดนัย ดีดวงพนัธ์ รอง สว.นก.ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์
ส.ต.อ. เจตนิพทัธ์ ชาตรี ผบ.หมู ่ฝอ.ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์
ด.ต.หญิง นิตยา ช านาญหตัถ์ ผบ.หมู ่ฝอ.ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์
ร.ต.ต. วนัชัย ค าเพช็ร รอง สว(ป.)สภ.โกรกพระ สภ.โกรกพระ
ร.ต.ท. เกรียงศักด์ิ ยทุธิ์กจิสถาพร รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นครสวรรค์ กก.สส.ภ.จว.นครสวรรค์
พ.ต.ต. สมศักด์ิ แกว้มาลา พงส.ผนก.สภ.บางประมุง สภ.บางประมุง
ร.ต.ท. อเนก สิงหเ์ถื่อน รอง สว(ป.)สภ.บางประมุง สภ.บางประมุง
ร.ต.ท. วนัชัย พวงสิงห์ รอง สวป.สภ.แม่วงก์ สภ.แม่วงก์



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. ปัญญา โพธิ์เพยีร รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นครสวรรค์ กก.สส.ภ.จว.นครสวรรค์
พ.ต.ท.หญิง วจิติรา ต้ังกมลศรี รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์
ร.ต.ท.หญิง พรทิพย์ องัศภมงคล รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์
ส.ต.อ.หญิง ภคมนพรรณ กนัทะกาลัง ผบ.หมู ่ฝอ.ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์
ร.ต.ท. ทนงศักด์ิ แสงเอม รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์
ส.ต.ต. อนุศักด์ิ งามเสง่ียม ผบ.หมู ่ฝอ.ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์
ร.ต.ต.หญิง กติติรัตน์ สมุทรวงศ์เจริญ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์
ร.ต.ท.หญิง ธติิรัตน์ อ่ าจุ้ย รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์
พ.ต.ท. ด ารง ภูม่าลั พงส.ผนก.สภ.แม่วงก์ ภ.จว.นครสวรรค์
ด.ต. อ านาจ พมิพแ์ดง ผบ.หมู่(ป.)สภ.โกรกพระ ภ.จว.นครสวรรค์
ร.ต.ท. นิรมิต เกดินวล รอง สว(ป.) สภ.บางม่วง ภ.จว.นครสวรรค์
ร.ต.ท. ชัยยศ ธปูหอม รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.นว. ภ.จว.นครสวรรค์
พ.ต.ท. สัญชัย วราพงษ์ลิขติ ภ.จว.นครสวรรค์ กก.สส.ภ.จว.นว.
พ.ต.ต. ธนาภสัสร์ รุ่งรัตน์ ภ.จว.นครสวรรค์ กก.สส.ภ.จว.นว.
พ.ต.ต. สมศักด์ิ ช่องท้วม ภ.จว.นครสวรรค์ กก.สส.ภ.จว.นว.
ร.ต.อ. ศุภฤกษ์ เกดิมี ภ.จว.นครสวรรค์ กก.สส.ภ.จว.นว.
ร.ต.อ. อรรฆพนัธ์ บัวส าลี ภ.จว.นครสวรรค์ กก.สส.ภ.จว.นว.
ร.ต.อ. อโนทัย ดียิ่ง ภ.จว.นครสวรรค์ กก.สส.ภ.จว.นว.
ร.ต.อ. ปภาวนิ หอ้งพว่ง ภ.จว.นครสวรรค์ กก.สส.ภ.จว.นว.
ร.ต.ท. พรมงคล บุญลา ภ.จว.นครสวรรค์ กก.สส.ภ.จว.นว.
ร.ต.ท. สมเดช มัลเชษฐ์ ภ.จว.นครสวรรค์ กก.สส.ภ.จว.นว.
ร.ต.ท. สุวรรณ นรเศรษฐ์ ภ.จว.นครสวรรค์ กก.สส.ภ.จว.นว.
ร.ต.ท. นคร กาพยิะ ภ.จว.นครสวรรค์ กก.สส.ภ.จว.นว.
ร.ต.ท. จกัรภพ ทองยอ้ย ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตาคลี
ร.ต.ต. พศิณุ พมิพส์วรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ กก.สส.ภ.จว.นว.
ร.ต.ต. ชาญศิลป์ เต็ดไอ ภ.จว.นครสวรรค์ กก.สส.ภ.จว.นว.
ร.ต.ต. ชัยฤกษ์ เดขศิริ ภ.จว.นครสวรรค์ กก.สส.ภ.จว.นว.
ด.ต. ภวูภสัสร์ ทองออ่น ภ.จว.นครสวรรค์ กก.สส.ภ.จว.นว.
ด.ต. เริงพล พรหมเกตุจนัทร์ ภ.จว.นครสวรรค์ กก.สส.ภ.จว.นว.
ด.ต. วฒันะ ทัพชุมพล ภ.จว.นครสวรรค์ กก.สส.ภ.จว.นว.
ด.ต. อภเิชตุ ทองบุญ ภ.จว.นครสวรรค์ กก.สส.ภ.จว.นว.
ด.ต. กอบเกื้อ เพิม่หรัิญ ภ.จว.นครสวรรค์ กก.สส.ภ.จว.นว.
ด.ต. นรินทร์ บุญส าลี ภ.จว.นครสวรรค์ กก.สส.ภ.จว.นว.
ด.ต. อภรัิกษ์ ตรีระแสง ภ.จว.นครสวรรค์ กก.สส.ภ.จว.นว.
ด.ต. ชาติชาย มหเึมือง ภ.จว.นครสวรรค์ กก.สส.ภ.จว.นว.
ด.ต. ฐานันต์ บานเยน็งาม ภ.จว.นครสวรรค์ กก.สส.ภ.จว.นว.
ด.ต. สถาพร โสภี ภ.จว.นครสวรรค์ กก.สส.ภ.จว.นว.
ด.ต. วสุิทธิ์ สุหร่ายมาตร ภ.จว.นครสวรรค์ กก.สส.ภ.จว.นว.
ด.ต. ช านาญวทิย์ ชัยสิทธิ์ ภ.จว.นครสวรรค์ กก.สส.ภ.จว.นว.
ด.ต. สายชล เขม็เพรช ภ.จว.นครสวรรค์ กก.สส.ภ.จว.นว.



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ธนัทพล เหล็กเพชร ภ.จว.นครสวรรค์ กก.สส.ภ.จว.นว.
ด.ต. ณฐธนพล สุขสมบูรณ์ ภ.จว.นครสวรรค์ กก.สส.ภ.จว.นว.
ด.ต. ศิลวฒั เชิญขวญัมา ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางม่วง
ด.ต. ยอดชาย บุญเถื่อน ภ.จว.นครสวรรค์ กก.สส.ภ.จว.นว.
ด.ต. สมนึก กะมุทา ภ.จว.นครสวรรค์ กก.สส.ภ.จว.นว.
จ.ส.ต. ประสงค์ แกว้เกตุ ภ.จว.นครสวรรค์ กก.สส.ภ.จว.นว.
จ.ส.ต. กจิพฒัน์ สร้อยสวน ภ.จว.นครสวรรค์ กก.สส.ภ.จว.นว.
ส.ต.อ. อภชิน เดชศิริ ภ.จว.นครสวรรค์ กก.สส.ภ.จว.นว.
ส.ต.อ. พรีเดช บุญโต ภ.จว.นครสวรรค์ กก.สส.ภ.จว.นว.
ด.ต. ธเนศร์ ทิมรอด ภ.จว.นครสวรรค์ กก.สส.ภ.จว.นว.
ร.ต.ท. ชาญศึก โฆษิตอนันต์ ภ.จว.นครสวรรค์ กก.สส.ภ.จว.นว.
ร.ต.ต. ชูเกยีรติ อนุสร ภ.จว.นครสวรรค์ กก.สส.ภ.จว.นว.
ร.ต.ท. สหชัย บุตโยธี ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.พยหุะคีรี
ร.ต.ท. สมุทร ระวงัภยั ภ.จว.นครสวรรค์ กก.สส.ภ.จว.นว.
ร.ต.ท. ชลอ พานิชวฒันะ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลิง
ร.ต.ท. ชาญชัย สุรเดช ภ.จว.นครสวรรค์ กก.สส.ภ.จว.นว.
ร.ต.ท. ศิริพงษ์ สหะรัตน์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางม่วง
ร.ต.ต. สมัย จนุทะสี ภ.จว.นครสวรรค์ กก.สส.ภ.จว.นว.
ร.ต.ท. อภชิาติ เจริญทิม ภ.จว.นครสวรรค์ กก.สส.ภ.จว.นว.
ด.ต. คมสัน เพชรประดิษฐ์ ภ.จว.นครสวรรค์ กก.สส.ภ.จว.นว.
ด.ต. สุรินทร์ สีหมากสุก ภ.จว.นครสวรรค์ กก.สส.ภ.จว.นว.
ด.ต. สมมิตร ละอองเอี่ยม ภ.จว.นครสวรรค์ กก.สส.ภ.จว.นว.
ด.ต. ณรงค์เดช ปานมงคล ภ.จว.นครสวรรค์ กก.สส.ภ.จว.นว.
ด.ต. ณัฐพร ธญัญะเจริญ ภ.จว.นครสวรรค์ กก.สส.ภ.จว.นว.
ด.ต. กอ้ง ฤทธิ์บ ารุง ภ.จว.นครสวรรค์ กก.สส.ภ.จว.นว.
ด.ต. สมเกยีรติ ออ่นสกลุ ภ.จว.นครสวรรค์ กก.สส.ภ.จว.นว.
ด.ต. วฒิุชัย อาจหาญ ภ.จว.นครสวรรค์ กก.สส.ภ.จว.นว.
ด.ต. วฒิุนันท์ จนัทบุตร์ ภ.จว.นครสวรรค์ กก.สส.ภ.จว.นว.
ด.ต. ด.ต.หญิงพชันี บุญประโลม ภ.จว.นครสวรรค์ กก.สส.ภ.จว.นว.
ร.ต.ท. นิรุตย์ อนิทอาษา ภ.จว.นครสวรรค์ กก.สส.ภ.จว.นว.
ด.ต. รุ่งธนา ชัยเฉลิม ภ.จว.นครสวรรค์ กก.สส.ภ.จว.นว.
ด.ต. รังสรรค์ เทียนสมจติร ภ.จว.นครสวรรค์ กก.สส.ภ.จว.นว.
ด.ต. อ านาจ รุ่งรัตน์ ภ.จว.นครสวรรค์ กก.สส.ภ.จว.นว.
จ.ส.ต. เอกชัย เหล่ามือง ภ.จว.นครสวรรค์ กก.สส.ภ.จว.นว.
จ.ส.ต. ธนาธร ร่มสุข ภ.จว.นครสวรรค์ กก.สส.ภ.จว.นว.
จ.ส.ต. คงกฤช บุญเรือง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางม่วง
ส.ต.อ. นัฎฐา อนิทร์โพธิ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว
ส.ต.อ. อาภากรณ์ หงส์ยิ้ม ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ส.ต.ต. วชัระพงษ์ ราชอปุนันท์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตากฟา้
ร.ต.ต. ประภาส ประโยนช์ยิ่ง ภ.จว.นครสวรรค์ กก.สส.ภ.จว.นว.



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. ปัญญา โพธิ์เพยีร ภ.จว.นครสวรรค์ กก.สส.ภ.จว.นว.
ร.ต.ต. แสงเฉลียว ศรีผ้ึง ภ.จว.นครสวรรค์ กก.สส.ภ.จว.นว.
ร.ต.ต. สมศักด์ิ ช านาญหมอ ภ.จว.นครสวรรค์ กก.สส.ภ.จว.นว.
พ.ต.ท. ปฏภิาณ เชี่ยวชาญ ภ.จว.นครสวรรค์ กก.สส.ภ.จว.นว.
ร.ต.ท. สรายทุธ รติสรรค์กลุ ภ.จว.นครสวรรค์ กก.สส.ภ.จว.นว.
ด.ต. ประจกั ชูศรี ภ.จว.นครสวรรค์ กก.สส.ภ.จว.นว.
ด.ต. อ านาจ จนัทร์สุวรรณ ภ.จว.นครสวรรค์ กก.สส.ภ.จว.นว.
จ.ส.ต. อศัวนิ กรีติธรพฒัน์ ภ.จว.นครสวรรค์ กก.สส.ภ.จว.นว.
พ.ต.อ. ณรงค์ศักด์ิ ศรีนารอด ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เกา้เล้ียว
พ.ต.ท. กติติภพ ธวชัชัยวสุิทธิ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เกา้เล้ียว
พ.ต.ท. สุทธพิงษ์ ถาวรอา้ย ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เกา้เล้ียว
พ.ต.ท. ไพโรจน์ สัคควงศ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เกา้เล้ียว
พ.ต.ท.หญิง กณัทิมา ศิริเขตการณ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เกา้เล้ียว
ร.ต.อ. สมเจต เผือกจนี ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เกา้เล้ียว
ร.ต.อ. ศิริชัย เขม้นเขตการณ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เกา้เล้ียว
ร.ต.ท. นรินทร์ จนัทจร ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เกา้เล้ียว
ร.ต.ท. เทียนชัย ชาญเขตกรณ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เกา้เล้ียว
ร.ต.ท. ฐิติพล อนิถาต๊ะ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เกา้เล้ียว
ร.ต.ท. ศุภวฒัน์ ปรีชาชาญ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เกา้เล้ียว
ร.ต.ท. ปฐมพงศ์ บางเหลือง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เกา้เล้ียว
ร.ต.ท. ไกรยทุธ ศรีพลู ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เกา้เล้ียว
ร.ต.ท. วเิชียร สมบูรณ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เกา้เล้ียว
ร.ต.ท. ทรงวฒิุ ชมประเสริฐ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เกา้เล้ียว
ร.ต.ท. ประสงค์ แกว้วเิชียร ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เกา้เล้ียว
ร.ต.ท. ทิมทอง รอบคอบ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เกา้เล้ียว
ร.ต.ท. ปวนิท์ หลวงเวยีงค า ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เกา้เล้ียว
ร.ต.ต. ประเทือง สินโน ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เกา้เล้ียว
ร.ต.ต. ประยรู ไกรนิตย์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เกา้เล้ียว
ร.ต.ต. พฤทธิ์ เขยีนสุข ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เกา้เล้ียว
ร.ต.ต. ไชยา เพญ็ภู่ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เกา้เล้ียว
ร.ต.ต. ชนะภยั กล่ินค า ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เกา้เล้ียว
ร.ต.ต. นพดล เศรษฐกด่ัุน ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เกา้เล้ียว
ร.ต.ต. ณรงค์ รอทอง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เกา้เล้ียว
ร.ต.ต. ขจรเจตน์ ขนุพนิิจดี ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เกา้เล้ียว
ร.ต.ต. สมพงษ์ วจสัีจจะ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เกา้เล้ียว
ร.ต.ต. ณฐพนธ์ พวงทอง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เกา้เล้ียว
ด.ต. บุญเลิศ ปิน่มาตร ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เกา้เล้ียว
ด.ต. วนัชัย เทีย่งธรรม ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เกา้เล้ียว
ด.ต. สมบูรณ์ พสัสร ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เกา้เล้ียว
ด.ต. นพดล ปราบปัญจา ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เกา้เล้ียว



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. วทิยา หลวงกจิจา ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เกา้เล้ียว
ด.ต. ภญิโญ ศักด์ิเพชร ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เกา้เล้ียว
ด.ต. ไพฑูรย์ สายเนตร ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เกา้เล้ียว
ด.ต. เปรมศักด์ิ เอมประดิษฐ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เกา้เล้ียว
ด.ต. ประทีป เกตุเผือก ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เกา้เล้ียว
ด.ต. เดชอนันต์ กนัหมุด ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เกา้เล้ียว
ด.ต. ณัฐนนท์ แสงเรือง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เกา้เล้ียว
ด.ต. อนนท์ กจินัย ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เกา้เล้ียว
ด.ต. ส่งเสริม ขาวแสงศิลป์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เกา้เล้ียว
ด.ต. ปรินทร์ ศรีหะพล ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เกา้เล้ียว
ด.ต. พลธร เจมิจนัทร์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เกา้เล้ียว
ด.ต. จตุรงค์ ศรีคงทน ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เกา้เล้ียว
ด.ต. เจริญ ติยานันต์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เกา้เล้ียว
ด.ต. สมเจตน์ เทียนหรัิญ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เกา้เล้ียว
ด.ต. ภราดร อดุมวงษ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เกา้เล้ียว
จ.ส.ต. กมัพล จตุัรงค์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เกา้เล้ียว
ส.ต.อ. นิตธนสิษฐ์ แยม้ประดิษฐ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เกา้เล้ียว
ส.ต.ต. จรีพฒัน์ โสทัน ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เกา้เล้ียว
พ.ต.ท. วสันต์ คงอนิทร์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เกา้เล้ียว
พ.ต.ท. อคันิตย์ เกตุมณี ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เกา้เล้ียว
ด.ต.หญิง อาทิตยา สายเนตร ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เกา้เล้ียว
ร.ต.ท.หญิง มนฑิชา อนิจนัทร์สุข ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เกา้เล้ียว
ร.ต.ท. วสูิตร เรืองข า ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เกา้เล้ียว
ส.ต.ต. บุญฤทธิ์ เอี่ยมแกว้ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เกา้เล้ียว
ร.ต.อ. พรีธชั บุญรัศมี ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เกา้เล้ียว
ร.ต.ท. ประเสริฐ รอดวงษ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เกา้เล้ียว
ส.ต.อ. ธนาวฒัน์ เหลืองทวผีล ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เกา้เล้ียว
ร.ต.ท. รณชัย วมิลสมบัติ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เกา้เล้ียว
พ.ต.อ. เผ่าพงศ์ พรูาษฎร์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.โกรกพระ
พ.ต.ท. ศราวฒิุ เมฆพฒัน์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.โกรกพระ
พ.ต.ท. สุพจน์ นพอาภรณ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.โกรกพระ
พ.ต.ท. ชยพทัธ์ กล่ าพารา ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.โกรกพระ
พ.ต.ต. ไพโรจน์ สถติยพ์งษ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.โกรกพระ
พ.ต.ต. ศุภณัฐ โพธิ์พึง่ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.โกรกพระ
พ.ต.ต. พลูศักด์ิ ฤทธิ์เดช ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.โกรกพระ
ร.ต.อ. วรัิตน์ รางน้อย ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.โกรกพระ
ร.ต.ท. ประจมิ เกง่การเรือ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.โกรกพระ
ร.ต.ท. วมิ ไขน่าค ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.โกรกพระ
ร.ต.ท. ส าเริง ศรชัย ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.โกรกพระ
ร.ต.ท. ธนวฒัน์ มากบุญ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.โกรกพระ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. สมร ภทัรรังษี ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.โกรกพระ
ร.ต.ท. สิทธชิัย ศิริวรรณ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.โกรกพระ
ร.ต.ท. ถนอม บัวงาม ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.โกรกพระ
ร.ต.ท. สิทธชิัย ทองใบ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.โกรกพระ
ร.ต.ท. ธนารักษ์ บริรักษ์เลิษ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.โกรกพระ
ร.ต.ท. เทพทอง ขดัปัญญา ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.โกรกพระ
ร.ต.ท. ธวชัชัย เดชครุฑ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.แม่วงก์
ร.ต.ท. ธวชัชัย กนัภยั ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.โกรกพระ
ร.ต.ท. สมชาย เกดิโพชา ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.โกรกพระ
ร.ต.ท. ธนชัย คงสิงห์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.โกรกพระ
ร.ต.ต. เร่ิม ขดีวนั ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.โกรกพระ
ร.ต.ต. ภไูทย เชื้อชัย ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.โกรกพระ
ร.ต.ต. มล หมีทอง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.โกรกพระ
ร.ต.ต. สมพงษ์ ครุฑจนัทร์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.โกรกพระ
ร.ต.ต. วนิัย ชาญยทุธนา ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.โกรกพระ
ร.ต.ต. สมบัติ พลูจนัทร์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.โกรกพระ
ร.ต.ต. ชัด ปัน้นาค ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.โกรกพระ
ร.ต.ต. การันย์ มานพ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.โกรกพระ
ร.ต.ต. คณิต ศิริชุมชัย ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.โกรกพระ
ร.ต.ต. แสวง นาคเมือง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.โกรกพระ
ด.ต. สุชาติ โพธิ์ค า ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.โกรกพระ
ด.ต. อนันต์ พลูจนัทร์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.โกรกพระ
ด.ต. จกัรกฤช อมัเรศ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.โกรกพระ
ด.ต. ชัชชาญ มณีทิพทัด ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.โกรกพระ
ด.ต. อ าพล กนัค าสุข ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.โกรกพระ
ด.ต. ณรงค์ จลุมุสิก ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.โกรกพระ
ด.ต. สมชาย พนัธุ์เขยีน ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.โกรกพระ
ด.ต. วสุศิวกจิ ชูเฉลิม ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.โกรกพระ
ด.ต. วฒันา โชคงาม ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.โกรกพระ
ด.ต. ประวติั แป้นดี ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.โกรกพระ
ด.ต. ประทีป เกตุเผือก ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เกา้เล้ียว
ด.ต. อเุทน ทองสมบูรณ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.โกรกพระ
ด.ต. ภวูศิ ไล้ทองค า ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.โกรกพระ
ด.ต. เอกชัย อ่ าแกว้ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.โกรกพระ
ด.ต. โชคทวี กาละศรี ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.โกรกพระ
ด.ต. นที จงูาม ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.โกรกพระ
ด.ต. จกัรกฤษณ์ ค าพงษ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.โกรกพระ
ด.ต. ชัยณรงค์ พลูทะจติร ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.โกรกพระ
ด.ต. สุกจิจ์ ตะเพยีนทอง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.โกรกพระ
ด.ต. พสิิฐ อน้โต ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.โกรกพระ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ชาญชัย ช่างปรีชา ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.โกรกพระ
ด.ต. บุรินทร์ ทองอนิทร์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.โกรกพระ

พรหมบุญตา ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.โกรกพระ
ส.ต.ต. วสันต์ วรัญญานนท์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.โกรกพระ
ส.ต.ต. ปราโมทย์ สิงหด์า ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.โกรกพระ
ส.ต.ต. เจษฎา ทองค า ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.โกรกพระ
ส.ต.ต. ภทัรพล แกว้ป้อย ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.โกรกพระ
พ.ต.ท. ธนวฒัน์ หา่นด า ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.จนัเสน
พ.ต.ท. สุรสิทธิ์ แช่มสนิท ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.จนัเสน
พ.ต.ท. ทวสุีข ใหญ่มีศักด์ิ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.จนัเสน
พ.ต.ท. นุมาศ สุวราช ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.จนัเสน
พ.ต.ท. อดุม ประดับศรี ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.จนัเสน
ร.ต.ท. อภรัิกษ์ คงไทย ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.จนัเสน
ร.ต.ท. ชัยนิรันดร์ สูงดี ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.จนัเสน
ร.ต.ท. ธรรมรงค์ โปร่งจติร์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.จนัเสน
ร.ต.ท. นุกลู ฝูงชมเชย ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.จนัเสน
ร.ต.ท. นิรุจต์ บุญส าลี ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.จนัเสน
ร.ต.ท. เจริญ ส าคัญ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.จนัเสน
ร.ต.ท. วนัชัย ศรีสังข์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.จนัเสน
ร.ต.ท. จริยทุธ์ กระสินธุ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.จนัเสน
ร.ต.ท. โชคชัย แกว้ชื่น ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.จนัเสน
ร.ต.ท. กฤษฎา เวยีงแกว้ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.จนัเสน
ร.ต.ท. มาโนช อิ่มสมบูรณ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.จนัเสน
ร.ต.ท. สุวรรณ ชูเทียน ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.จนัเสน
ร.ต.ต. ประกจิ เพช็รดี ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.จนัเสน
ร.ต.ต. มนัส รอดไพรี ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.จนัเสน
ร.ต.ต. อดีต แขง็เขตการณ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.จนัเสน
ร.ต.ท. กฤษฎา ยปุาระมี ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.จนัเสน
ด.ต. พภิพ ทรายมูล ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.จนัเสน
ด.ต. สมควร ก าเนิดบง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.จนัเสน
ด.ต. ประเทือง ศรีดี ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.จนัเสน
ด.ต. สุรศักด์ิ นาทอง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.จนัเสน
ด.ต. ณัฏฐกติต์ิ ฉนัขาว ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.จนัเสน
ด.ต. สุเมธ พกิลุศิริ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.จนัเสน
ด.ต. สัญญา สุริยะ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.จนัเสน
ด.ต. รัศมี กาวบีัว ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.จนัเสน
ด.ต. มนตรี พลัวนั ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.จนัเสน
ด.ต. ทรงเดช วรรคตอน ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.จนัเสน
ด.ต. ธนชาต เทียนบุญมา ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.จนัเสน
ด.ต. มณเฑียร ทุเรียนทอง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.จนัเสน

ด.ต.หญิง รสินทรา



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ธณรงค์ บุญทอง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.จนัเสน
ด.ต. สงกรานต์ บับภร์ี ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.จนัเสน
ด.ต. กติติ กองคูณ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.จนัเสน
ด.ต. สิงห์ ยนต์อนิทร์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.จนัเสน
ด.ต. สันติ เขม้สกลุ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.จนัเสน
ด.ต. ภดิูส จนัทร์ลาย ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.จนัเสน
ด.ต. วชิาญ มาราช ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.จนัเสน
ด.ต. ส ารวย กร าเคน ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.จนัเสน
จ.ส.ต. สง่า ชูทรัพย์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.จนัเสน
พ.ต.อ. วริิยะบัณฑิต สถติยสุ์วชาติ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมตาบง
พ.ต.ท. สุบิน ไกรศรี ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมตาบง
พ.ต.ท. ธรีพณัธ์ โพธิ์แกว้กรีติ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมตาบง
พ.ต.ท. ประยงค์ ฟกัทอง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมตาบง
พ.ต.ท. ณรงค์ พนัธราช ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมตาบง
พ.ต.ท. ภเูบศร์ เหมพจิติร ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมตาบง
พ.ต.ท.หญิง จรุงจริา มณีศิริ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมตาบง
ร.ต.ท. วรีะ ผ้ึงแยม้ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมตาบง
ร.ต.ท. ก าจดั จ าปาแฝด ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมตาบง
ร.ต.ท. เธยีรชัย กรินทะ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมตาบง
ร.ต.ท. บุญเลิศ มัน่ทอง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมตาบง
ร.ต.ท. ทนงศักด์ิ แสงเอม ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมตาบง
ร.ต.ต. วชัระ กรพทิักษ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมตาบง
ร.ต.ต. วลิะ กล่ินสังข์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมตาบง
ร.ต.ต. วนัดี เอกศิริ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมตาบง
ร.ต.ต. ธวชัชัย บุญชูแกว้ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมตาบง
ร.ต.ต. จรัญ ทัพเรือง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมตาบง
ร.ต.ต. สิทธชิัย ท าอนิแกว้ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมตาบง
ร.ต.ต. สามารถ ทองเชื้อ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมตาบง
ร.ต.ต. วเิชียร ขวญัออ่น ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมตาบง
ร.ต.ท. สงคราม ขนัการไร่ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมตาบง
ร.ต.ท. เจริญ ชื่นสุขมุ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมตาบง
ร.ต.ท. วโิรจน์ โพธิ์จนัทึก ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมตาบง
ร.ต.ท. เสน่ห์ หมอบอก ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมตาบง
ร.ต.ท. สมบูรณ์ ฤทธสุิทธิ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมตาบง
ร.ต.ต. เชลล์ ทวนเงิน ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมตาบง
ร.ต.ท. นาต เพญ็เขตรกรณ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมตาบง
ด.ต. ธเนศ กล้ากสิกรณ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมตาบง
ด.ต. ทวี อนิทร์ตา ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมตาบง
ด.ต. เผด็จ ธนะแกว้ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมตาบง
ด.ต. ส าราญ หนุนารา ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมตาบง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. อนันต์ แสนสนิท ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมตาบง
ด.ต. คมศักด์ิ จนัทร์เอี่ยม ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมตาบง
ด.ต. ธนิสร ทองศรี ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมตาบง
ด.ต. ปัญญาฤทธิ์ หล้าแหล่ง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมตาบง
ด.ต. กฤษดา สุวรรณ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมตาบง
ด.ต. สุชาติ พลพฒัน์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมตาบง
ด.ต. ธเนศร์ เชี่ยวกสิกร ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมตาบง
จ.ส.ต. ชัชวาล บุตรเสน่ห์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมตาบง
จ.ส.ต. สาธติ กล้ากสิกจิ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมตาบง
ส.ต.อ. ประทีป เทพา ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมตาบง
ส.ต.อ. ธนากร ปันโพธิ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมตาบง
ส.ต.ต. วศิรุต ปัน้นาค ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมตาบง
ส.ต.ต. นฤพนธ์ วงศ์จนัทร์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมตาบง
ส.ต.ต. เชิดศักด์ิ กฐินทอง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมตาบง
ส.ต.ต. วศิิษฐ์ เพง็ศรี ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมตาบง
ส.ต.ต. ธมกร หนองคาย ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมตาบง
ส.ต.ต. รัตนชัย ค ามูล ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมตาบง
พ.ต.ท. อภเิชษฐ์ ภูท่อง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
พ.ต.ท. สมชาย แกว้แสงทองเจริญ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
พ.ต.ท. วนัชัย วฒันพงษ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
พ.ต.ท. ชญานนท์ สุขเนียม ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
พ.ต.ต. สุภาพ อุ่นศรี ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ร.ต.อ. สุทัศน์ อรุณรัตน์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ร.ต.อ. ธนกร ออ่นสะอาด ภ.จว.นครสวรรค์ กก.สส.ฯ
ร.ต.ท. สมบูรณ์ อนิทร์ทับ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ร.ต.ท. สุชาติ กลุวงษ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ร.ต.ท. ราเชนทร์ ท้าวปิน่แกว้ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ร.ต.ท. ด าเกงิ ตันติวฒัน์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ร.ต.ท. สินทรักษ์ คุ้มเมือง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ร.ต.ท. ศักด์ิระพี เอมพรหม ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ร.ต.ท. กฤตพฒัน์ ภกัดีศุภผล ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ร.ต.ท. มานพ หมวกพกิลุ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ร.ต.ท. กติติ ทองเผือก ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ร.ต.ท. ถริพร เปีย่มสุข ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ร.ต.ท.หญิง สุภาพร ทองเพง็ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ร.ต.ท. คมสัน ปิน่ทอง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ร.ต.ท. พศวตั กล่ินลอย ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ร.ต.ท. เรืองศักด์ิ อิ่มมาก ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ร.ต.ท. ณรงค์ศักด์ิ จนัทร์ทอง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ร.ต.ท. ไพโรจน์ กล่ินเผ่น ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. เดชาธร มากเสมอ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ร.ต.ท. ไพรัตน์ สุขพรรณ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ร.ต.ท. ศุภวชิญ์ เขยีวพุม่พวง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ร.ต.ท. ไพศานต์ิ จั่นผ่อง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ร.ต.ท. สุพจน์ พุม่มาลา ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ร.ต.ท. สุเพชร ชาดารา ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ร.ต.ท. ณรงค์วทิย์ วงศ์แพทย์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ร.ต.ท. ชูชาติ ศรีนวน ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ร.ต.ท. สมควร วรรณสุริยะ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ร.ต.ท. สุพฒัน์ ชื่นดี ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ร.ต.ท. ประทีป ทองค า ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ร.ต.ท. โยธนิ ชุ่มชื่น ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ร.ต.ท. วโิรจน์ เหมือนโพธิ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ร.ต.ท. วเิชียร ลืมอนิทร์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ร.ต.ท. นิวติั แสงแกว้ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ร.ต.ท. ประยรู บุญเพง็ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ร.ต.ท. ธวชั เฉลยไตร ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ร.ต.ท. สมศักด์ิ ปิน่ทอง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ร.ต.ต. วรโชติ กณัฑะ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ร.ต.ต. ยงยทุธ ครุธจร ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ร.ต.ต. รัฐพล สังขก์รม ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ร.ต.ต. สุรพงษ์ สิทธชิัยจารุ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ร.ต.ต. สมชาย ทองสวา่ง                            ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ร.ต.ต. ไพศาล เพิม่เจริญ                                ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ร.ต.ต. พงศพฒัน์ บุญเสือ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ร.ต.ต. จตุพล วชัรพลวรภาส ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ร.ต.ต. ณรงค์ ไวเหาะ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ร.ต.ต. อ าภรณ์ ใจบุญ                                    ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ร.ต.ต. เทเวช จนัทร์แยม้                                  ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ร.ต.ต. ปราโมทย์ บรรดาศักด์ิ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ร.ต.ต. แทน วรรณแกว้ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ร.ต.ต. สมควร ต่ิงหมาย ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ร.ต.ต. พรรษา พนัธุ์วงค์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ร.ต.ต. ทองแดง บุญโชติ                              ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ด.ต. ชวลิต พนัธุ์วงั                                 ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ด.ต. สิทธชิัย เง่าลี ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ด.ต. มานิต สุเพญ็ภาค ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ด.ต. นครินทร์  ทองยิ้ม ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ด.ต. อนุ สุขจติ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ด.ต. เทพนาวฬั ปัน้จอม ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สุรเดช โกสียไ์กรนิรมล                           ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ด.ต.หญิง พสิมัย บุญโชติ                              ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ด.ต.หญิง กชพรรณ พานทอง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ด.ต. สุวทิย์  แกว้แสง                              ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ด.ต. กลุพงศ์ พนัธุ์ศรี ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ด.ต. บุญเลิศ แพง่ศรี                                   ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ด.ต. นวพล ค าสอน ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ด.ต. ดิเรก ด าเหน็ดพนัธ ์                             ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ด.ต. ณรงค์ศักด์ิ บุตรดี ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ด.ต. อโนทัย เปียปิยะ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ด.ต. ช านาญ ฉายเพชร ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ด.ต. ชูชาติ ปานสมัย ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ด.ต. กมล สาดสี ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ด.ต. รุจภิาส สดสะอาด ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ด.ต. ณรงค์ พวงเงิน ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ด.ต. เสน่ห์ คงเพชรศักด์ิ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ด.ต. เกรียงไกร สุพรหมมา ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ด.ต. ไกรศรี เอกกณัหา ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ด.ต. เอกภทั สอนศรี ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ด.ต. คฑาเทพ เขม็รักษ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ด.ต. นิรัญ สุทธชาติ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ด.ต. เสน่ห์ เหล็งพัง้ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ด.ต. วโิรจน์ ชูฉ่ า ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ด.ต. สมนึก แยม้นิล ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ด.ต. ดิเรก ศรีเดือน ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ด.ต. ธานินทร์ คล้ายแกว้ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ด.ต. จรัญ โพธิ์เยน็ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ด.ต. ธรีะชัย อนิทร์น้อย ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ด.ต. วมิล  ขาวสวสัด์ิ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ด.ต. สมโภชน์ บุญเกษม ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ด.ต. อนุวฒัน์    จนัทร์ดา     ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ด.ต. กฤติเดช บุตรดอน  ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ด.ต. จรรยา          ครองชีพ          ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ด.ต. อานพ ฤทธิ์ลอย ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ด.ต. สันติ จนัทร์เขม็ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ด.ต. นิรันดร์ สายมณี ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ด.ต. ชลอ พรมเพยีร ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ด.ต. ธญัญะ สมขยนั ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ด.ต. ประสิทธิ์ ละอองเภา ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ด.ต. สามารถ กล้าวกิยก์รรม ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ชัชวาลย์ สังฆารมย ์                            ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ด.ต. กรทิพย ์    สิงหพ์ร้ิง      ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ด.ต. สมชาย เปียศิริ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ด.ต. สมบูรณ์ ปัน้กนัอนิทร์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ด.ต. ประภาส ม่วงทิพย์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ด.ต. ฉตัรชัย เจริญสุข  ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ด.ต. ฉกาจ เรืองอสิริยวงค์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ด.ต. ชัยยะเดช เดชบุญมี ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ด.ต. ประจกัร มากทรัพย์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ด.ต. ไพฑูล เจริญชัย ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ด.ต. อกุฤษฏ์ อทุัยวรรณ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ด.ต. ศุภเชษฐ ปัญจะมงคล ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ด.ต. อาณัติ จนัทร์ทศ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ด.ต. สิริพงศ์ สันติสุข ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ด.ต. วนิัย คงประเสริฐ                          ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ด.ต. เดชา เปีย่ศิริ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ด.ต. สุชาติ กล่ินนิม่นวล ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ด.ต. ชัยวฒัน์ สิงหพ์ร้ิง      ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ด.ต. กรกฎ คล้ายเจยีม ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ด.ต. คุณากร ฉมิพาลี ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ด.ต. ดิเรก เกดิใจบุญ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ด.ต. วริศชัย โพธิ์พึง้ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
จ.ส.ต. พงษ์ศักด์ิ ชื่นจติร ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
จ.ส.ต. ชัยรัตน์ วงษ์จนัทร์นา ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
จ.ส.ต. พชรพล ปัน้สุข ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
จ.ส.ต. จกัรพงษ์ เกตพนู ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ส.ต.อ.หญิง กรรณิกา โกษแกว้ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ด.ต. ชุมพล ยนัต์วเิศษ ภ.จว.นครสวรรค์ กก.สส.ฯ
ด.ต. ประจกัร์ ชูศรี ภ.จว.นครสวรรค์ กก.สส.ฯ
ด.ต. ธนัทพล เหล็กเพชร ภ.จว.นครสวรรค์ กก.สส.ฯ
พ.ต.ท. เยี่ยมยทุธ แสงเส้น ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตะคร้อ
พ.ต.ท. นิเวศน์ สวา่งศรี ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตะคร้อ
ร.ต.ท. อนันต์ รัชตวรคุณ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตะคร้อ
ร.ต.อ. ธรียทุธ ฟแูสง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตะคร้อ
ร.ต.ท. สุพจน์ ศักดี ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตะคร้อ
ร.ต.ท. บุญเรือง พนัพา ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตะคร้อ
ร.ต.ท. ประจน ละดาดก ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตะคร้อ
ร.ต.ท. นิล์รันดร์ อนิโพธิ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตะคร้อ
ร.ต.ต. ณรงค์ชัย แป้นอนิทร์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตะคร้อ
ร.ต.ต. ประเวศ จนัทา ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตะคร้อ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. วนัชาติ ศิริจนัโทวาท ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตะคร้อ
ร.ต.ต. บัญญัติ บุญมาก ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตะคร้อ
ร.ต.ต. วชิัย ชะเอม ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตะคร้อ
ด.ต. กฤษณะ พลึิก ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตะคร้อ
ด.ต. สมาน ราชเฉลิม ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตะคร้อ
ด.ต. สุรชัย เส็งเส ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตะคร้อ
ด.ต. สมบัติ กล้าจริง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตะคร้อ
ด.ต. สมฤทธิ์ ทิมจรัส ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตะคร้อ
ด.ต. พงษ์เทพ พมิพห์นู ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตะคร้อ
ด.ต. อรุณ บริบูรณ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตะคร้อ
ด.ต. นิพนธ์ พลูอน้ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตะคร้อ
ส.ต.อ. เกรียงไกร พมิพส์วรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตะคร้อ
ส.ต.ต. ณัฐกติต์ิ ออ่งยิ้ม ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตะคร้อ
ส.ต.ต. อนุพงษ์ สุขเอม ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตะคร้อ
ส.ต.ต. นนทชัย สวา่งศรี ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตะคร้อ
ส.ต.ต. จตุรงค์ มันปาน ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตะคร้อ
ด.ต. เฉลิมชัย ฤทธิ์ฉ่ า ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตะคร้อ
พ.ต.อ. ชัยวฒัน์ พรกระแส ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตากฟา้
พ.ต.ท. ศุภกฤษณ์ บุญมี ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตากฟา้
พ.ต.ท. ประเสริฐ อยู่ยงค์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตากฟา้
พ.ต.ท. จกัราวธุ จนัทร์โชค ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตากฟา้
ร.ต.ท. ณัฐศักด์ิ ธปูบูชา ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตากฟา้
ร.ต.อ. วรัิช เมฆพฒัน์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตากฟา้
จ.ส.ต. สัญญา ทองสวา่ง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตากฟา้
พ.ต.ท. วนิัย มหาวงศนันท์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตากฟา้
ร.ต.ท. พเยาว์ เดชอยู่ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตากฟา้
ร.ต.ต. ชยตุ เพง็บุญ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตากฟา้
พ.ต.ท. พรีะศักด์ิ สุทธสิวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตากฟา้
ด.ต. ส าพรรณ์ ยอดทองดี ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตากฟา้
ด.ต. เอกศักด์ิ สิทธิ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตากฟา้
ด.ต. บรรจบ สีสุหร่าย ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตากฟา้
ส.ต.ต. วชัระพงศ์ ราชอปุนันท์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตากฟา้
ด.ต. สายญั คงถาวร ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตากฟา้
ส.ต.ต. สยาม ตะรุษา ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตากฟา้
ร.ต.ท. สมบูรณ์ แกว้ค า ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตากฟา้
ด.ต. ยทุธนา ค าภาจติร์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตากฟา้
ด.ต. ฐานันดร ร้อยทา ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตากฟา้
ส.ต.ต. ประเสริฐ วรรณภกัด์ิ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตากฟา้
ร.ต.ต. เสรี พนมศก ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตากฟา้
ด.ต. ธรีพล เกดิอนิทร์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตากฟา้



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. อ านวย เฮงสิ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตากฟา้
ด.ต. มนัส แกว้แพทย์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตากฟา้
ด.ต. ณัฐพล จดู้วง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตากฟา้
ร.ต.ท. วลัลภ ทัศนียรัตน์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตากฟา้
ร.ต.ท. ไอศูรย์ พรจรีพนัธ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตากฟา้
ส.ต.ต. ธนานุวติั สงวนวงษ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตากฟา้
ส.ต.ต. วชัระ ตุนก ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตากฟา้
ด.ต. ชาคริต ขนัตี ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตากฟา้
ด.ต. สหสัเดช กมัปนาทลือชา ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตากฟา้
ด.ต. พชิิต เทศยา ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตากฟา้
ด.ต. วษิณุ ภูจ่รูญ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตากฟา้
ด.ต. จรัญ ตะคร้อ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตากฟา้
ด.ต. สุพจน์ บ ารุงศิลป์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตากฟา้
ส.ต.ต. อ าพล บุญแจง้ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตากฟา้
ด.ต. นิรุธ แจม่จติร ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตากฟา้
ด.ต. คารมณ์ ถานะ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตากฟา้
ด.ต. ปุญญพฒัน์ ต้ังสติ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตากฟา้
ด.ต. สุวทิย์ เพง็หยวก ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตากฟา้
ด.ต. อดุมชัย จนิตวเิศษ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตากฟา้
ร.ต.ท. ประเทือง อนิทร์พทิักษ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตากฟา้
ด.ต. สมศักด์ิ ทองพายพั ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตากฟา้
ร.ต.ท. โสภณ อดุมนิทัศน์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตากฟา้
ร.ต.ท. ไพโรจน์ ศรีทอง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตากฟา้
ด.ต. ชรินทร์ เจริญภูท่อง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตากฟา้
ร.ต.ท.หญิง ภสัมิญช์ สุนทรรัฐกติต์ิ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตากฟา้
ร.ต.ท. นิรุต ยอดทอง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตากฟา้
ร.ต.ต. ถาวร ทานท่า ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตากฟา้
ร.ต.อ. สมเกยีรติ ขนุวเิศษ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตากฟา้
ร.ต.ท.หญิง สนวน แสงสกลุ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตากฟา้
ร.ต.ต. ประภาส วชิัย ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตากฟา้
ร.ต.ท. อธชิชิพงษ์ ตุนา ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตากฟา้
พ.ต.อ. ณฐพล กมัพศิูริพนัธุ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตากฟา้
ร.ต.ท. เทิดศักด์ิ มารศรี ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตากฟา้
ร.ต.ท. พงษ์ศักด์ิ บุญยวฒัน์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตากฟา้
ร.ต.ต. สมปรารถนา บุญมณี ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตากฟา้
ด.ต. ชัชชัย เล้ียงสุข ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตากฟา้
ร.ต.ต. บุญโชติ เขยีวเล็ก ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตากฟา้
ร.ต.ท. ศักด์ิดา ภดูวงดาษ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตากฟา้
ด.ต. สมวาส นวลมณี ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตากฟา้
ด.ต. ประสิทธิ์ สังขเ์งิน ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตากฟา้



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ชาญวทิย์ ภูจ่รูญ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตากฟา้
ด.ต.หญิง วภิาดา แสงสวา่ง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตากฟา้
พ.ต.อ. ชาติชาย ชอบทางศิลป์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตาคลี
พ.ต.ท. ไกรฤกษ์ เกตุจติร ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตาคลี
พ.ต.ท. เดโช ยิ้มพงษ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตาคลี
พ.ต.ท. นิกร ไชยประพนัธ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตาคลี
พ.ต.ท. ธชัชัย นาคจรุง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตาคลี
พ.ต.ท. เลอศักด์ิ ตุมรสุนทร ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตาคลี
พ.ต.ต. นิธพิจน์ จนัอคัรพงศ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตาคลี
ร.ต.อ. วชัรายธุ์ แกว้บุญ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตาคลี
ร.ต.ท. กฤษฎา จนัทรานุสรณ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตาคลี
ร.ต.ท. ชาญชัย ตันยา ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตาคลี
ร.ต.ท. นิยทุธ ยศสมบัติ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตาคลี
ร.ต.ท. พเิชษฐ์ ข าใจ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตาคลี
ร.ต.ท. ไพโรจน์ เผ่ือนผ้ึง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตาคลี
ร.ต.ท. ภาสกร รามะบุตร ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตาคลี
ร.ต.ท. ภาสวชิญ์ บุตตะคุณ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตาคลี
ร.ต.ท. สมบูรณ์ ถาวรวงษ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตาคลี
ร.ต.ท. สุทัศน์ อาจเอื้อ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตาคลี
ร.ต.ท. อภรัิกษ์ มีบุญ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตาคลี
ร.ต.ท. อทุัย อตุยา ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตาคลี
ร.ต.ท. อาทิตย์ แยม้กล่ิน ภ.จว.นครสวรรค์ พงส.สภ.ไพศาลี
ร.ต.ท. เอนก ศรีศักดา ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตาคลี
ร.ต.ต. ดุสิต สร้อยสนธิ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตาคลี
ร.ต.ท. สุรกจิ กกูขนุทด ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตาคลี
ร.ต.ท. เกษม ชูพนัธ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตาคลี
ร.ต.ท. ทุเรียน เอี่ยมสอาด ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตาคลี
ร.ต.ท. ธวชั มีแกว้แทน ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตาคลี
ร.ต.ท. นิกร โพธาสินธ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตาคลี
ร.ต.ท. ประโยชน์ มีเยน็ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตาคลี
ร.ต.ท. พล อน้โต ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตาคลี
ร.ต.ท. วชิัย นันทรักษ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตาคลี
ร.ต.ท. วชิัย สุขแซม ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตาคลี
ร.ต.ท. สมเกยีรติ คะชา ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตาคลี
ร.ต.ท. สมเกยีรติ ปัน้โท้ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตาคลี
ร.ต.ท. สิทธชิัย สังขท์อง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตาคลี
ร.ต.ท. สุชาติ ภมรเดชากลุ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตาคลี
ร.ต.ท. สุทนต์ ทองมณี ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตาคลี
ร.ต.ท. สุพรรณ บุญยมณี ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตาคลี
ร.ต.ท. อษัฎางค์ เกดิโพธิ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตาคลี



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. อดุม เลิศล้ า ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตาคลี
ร.ต.ต. ชัย เชิงยทุธ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตาคลี
ร.ต.ต. ประยรู โพธิ์ชะอร ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตาคลี
ร.ต.ต. ประสิทธิ์ สอนศรี ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตาคลี
ร.ต.ต. ไพศาล สาระชาติ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตาคลี
ร.ต.ต. วมิลชัย ชื่นชอบค้า ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตาคลี
ร.ต.ต. อรรณพ จริะสถติย์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตาคลี
ร.ต.ต. อดุม ภูสิ่งห์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตาคลี
ร.ต.ต. สมโภชน์ นาควจิติร ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตาคลี
ด.ต. เกรียงศักด์ิ จนิดาทิพย์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตาคลี
ด.ต. ขวญัชัย ศรีสุวรรณ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตาคลี
ด.ต. ขนัติ เขยีวน้ าชุ่ม ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตาคลี
ด.ต. ฉตัรเพชร รัตนโศภติ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตาคลี
ด.ต. ชวดล รติสรรค์กลุ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตาคลี
ด.ต. ชัยพนัธุ์ คชาสินสมุทร์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตาคลี
ด.ต. ชาลี มัน่พรม ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตาคลี
ด.ต. ณรงค์ เชลงวทิย์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตาคลี
ด.ต. ทองค า กล่ินอ าพนัธ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตาคลี
ด.ต.หญิง ทัศนีย์ กรานโต ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตาคลี
ด.ต. ธวชั อิ่นค า ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตาคลี
ด.ต. ธรีะชน หาญวรชัยกจิการ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตาคลี
ด.ต. นพพร บุญเพญ็ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตาคลี
ด.ต. นิพนธ ์ โพธิ์เกษม ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตาคลี
ด.ต. บุญถนอม ดวงพรม ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตาคลี
ด.ต. ปิยชาติ สาข า ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตาคลี
ด.ต. ไพรทูล พรมนิมิตร ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตาคลี
ด.ต. ไพรัช ปาลวฒัน์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตาคลี
ด.ต. ไพโรจน์ สุทธวิงศ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตาคลี
ด.ต. มงคล ชินแสง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตาคลี
ด.ต. มงคล เหมือนเตย ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตาคลี
ด.ต. รัชพงศ์ จ าปาทอง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตาคลี
ด.ต. รัต ทองชั่ง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตาคลี
ด.ต. วสันต์ เพช็รกระต่าย ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตาคลี
ด.ต. วทิยา องัคะชัยวานิชสกลุ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตาคลี
ด.ต. สรวศิ ท้วมสุวรรณ์ ผบ.หมู่(ป.)สภ.จนัเสน สภ.ตาคลี
ด.ต. สุริยา พกิลุศิริ ผบ.หมู่(ป.)สภ.จนัเสน สภ.ตาคลี
ด.ต. สมคิด วงศ์เทพนิวติั ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตาคลี
ด.ต.หญิง สิริพร พรมศิลา ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตาคลี
ด.ต. สุทัศน์ พลูทวี ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตาคลี
ด.ต. อนุวติั สิงหคราช ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตาคลี



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. อคัรเดช ไชยนันทน์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตาคลี
ด.ต. อสิเรศ สิงหส์าธร ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตาคลี
ด.ต. อ านวย พลูสวสัด์ิ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตาคลี
ด.ต. ยทุธพงษ์ ปัน้นาค ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตาคลี
จ.ส.ต.หญิง รจติ ชื่นชุมศรี ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตาคลี
จ.ส.ต. อทิธกิร บรรเลงกลอง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตาคลี
ส.ต.ต. นิติศิริ หลวงอภยั ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตาคลี
ส.ต.ต. ธรรมนูญ เจยีรพนัธ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตาคลี
ส.ต.ต. อภนิันท์ แพง่กล่ิน ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตาคลี
ส.ต.ต. เมธสั โพธิ์พงษ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตาคลี
ส.ต.ต. นนท์ปวชิย์ ศรีจนัทวงศ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตาคลี
ส.ต.ต. ณัฐวฒิุ กล้าค้าขาย ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตาคลี
จ.ส.ต. ปรีชา แยมสูงเนิน ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ท่าตะโก
ด.ต. ปฐมพงษ์ เดชบุรัมย์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ท่าตะโก
ด.ต. วโิรจน์ แกว้มูล ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ท่าตะโก
ร.ต.ท. ปรีชาพล ปิน่เขยีน ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ท่าตะโก
ด.ต. สุรสิทธิ์ แร่นาค ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ท่าตะโก
ด.ต. ภรีูรินทณ์ กสิกจิจาภวิฒัน์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ท่าตะโก
ด.ต. นุเศก ไกรสังข์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ท่าตะโก
ด.ต. บุญลือ กรรข า ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ท่าตะโก
ร.ต.ต. พนมศักด์ิ สุนทรา ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ท่าตะโก
ด.ต. เชน กล่อมแกว้ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ท่าตะโก
ร.ต.ท. ศักด์ิชาย แปดแกว้ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ท่าตะโก
ด.ต. สมพร ประโยชน์ยิ่ง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ท่าตะโก
ด.ต. กฤษดา วอ่งวกิารณ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ท่าตะโก
ด.ต. อทิธพิทัธ์ ค าอา้ย ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ท่าตะโก
ด.ต. ฤทธริงค์ โพธิ์อบุล ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ท่าตะโก
ด.ต. มานะ พุม่เกดิ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ท่าตะโก
ร.ต.ต. สมบัติ พานทอง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ไพศาลี
ร.ต.ท. อทิธพิงษ์ ปลายชัยภมูิ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ท่าตะโก
ร.ต.ท. ค ารณ พากโิต ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ท่าตะโก
ด.ต. พรีพฒัน์ ค ามีมุฑิต์กลุ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ท่าตะโก
ร.ต.ต. พชิัย กาศธญัญกจิ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ท่าตะโก
ร.ต.ท. ทนงศักด์ิ ชุ่มชื้น ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ท่าตะโก
ด.ต. นัฐพงษ์ ทองเต่ียง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ท่าตะโก
ร.ต.ต. ประดิษฐ์ ชื่นดี ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ท่าตะโก
ร.ต.ต. นิกร ยะรินทร์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ท่าตะโก
ด.ต. ภวูดิษฐ์ แพง่เม้าศรีกลู ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ท่าตะโก
ด.ต. ปิยพนัธ์ พลอยระยา้ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ท่าตะโก
ร.ต.ท. สัญญา พาค า ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ตะคร้อ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. วชัรกร สุ่มประเสริฐ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ท่าตะโก
จ.ส.ต. สุริยา สกลัยา ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ท่าตะโก
ส.ต.ต. เกษมสันต์ ลาสิงห์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ท่าตะโก
พ.ต.อ. ชูสิทธิ์  วงษ์บุรี ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ท่าตะโก
ร.ต.ท. ณรงค์ศักด์ิ มัน่ศักด์ิ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ไพศาลี
ร.ต.ต. อนุชา เสืออดุม ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ท่าตะโก
ด.ต. ชัยพพิฒัน์ วงษ์ไตรภาต ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ท่าตะโก
ร.ต.ท. วเิชษฐ์ ไทยพาท ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ท่าตะโก
ด.ต. ช านาญ เล็กประดิษฐ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ท่าตะโก
ด.ต. เจริญ อนิทร์แป้น ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ท่าตะโก
ร.ต.ต. สมหมาย อมรโชติพนัธ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ท่าตะโก
ด.ต. ประทุม กะระกล ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ท่าตะโก
ร.ต.อ. จติิภมูิ ขโุนภาส ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ท่าตะโก
ร.ต.ท. ประเสริฐ ฤทธิ์บ ารุง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ท่าตะโก
ด.ต. มนันทวฒัน์ ใจพรหม ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ท่าตะโก
ด.ต. สมบัติ ธรรมจง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ท่าตะโก
พ.ต.ต. เรวติั ศิริต้ืนลี ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ท่าตะโก
ส.ต.ต. ชนะชัย ปานนิล ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ท่าตะโก
ร.ต.ท. มณี แกว้มูล ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ท่าตะโก
ด.ต. สุริยนั จติรสมประสงค์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ท่าตะโก
ด.ต. สมปอง ทับทอง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ท่าตะโก
ด.ต. เสกสรร นาคปนค า ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ท่าตะโก
ร.ต.ท. วลัลพ ชื่นศิริ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ท่าตะโก
ด.ต. ชิน ทับทิมศรี ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ท่าตะโก
ร.ต.ต. บรรเจดิ พึง่น่วม ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ท่าตะโก
ด.ต. เพลินจติร ภลัิยวรรณ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ท่าตะโก
ด.ต. วฒันา สนิทผล ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ท่าตะโก
ร.ต.ต. วชิัย ยอดสุทธิ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ท่าตะโก
พ.ต.ท. วรรณกร ถาวรผล ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ท่าตะโก
พ.ต.ท. ชัยวฒัน์ ไชยฮะนิจ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ท่าตะโก
ด.ต. ชนะชัย กล่อมเกล้ียง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ท่าตะโก
ร.ต.ท. สุวฒัน์ บุญเขตต์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ท่าตะโก
พ.ต.ท. วทิยา ขนุภกัดี ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ท่าตะโก
พ.ต.ท. สุรชัย แช่มช้อย ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ท่าตะโก
ร.ต.ท. ค านึง แกว้กลุพฒัน์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ท่าตะโก
ร.ต.ท. นริส อว่มบังศรี ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ท่าตะโก
ร.ต.ท. ณัฐศักด์ิ ธปูบูชา ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ท่าตะโก
ร.ต.ท. วเิชียร ปานพรม ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ท่าตะโก
พ.ต.ท. สุรนาท หมืน่สุวรรณ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.นิคมเขาบ่อแกว้
พ.ต.ท. บุญชนะ เขตร์วทิย์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.นิคมเขาบ่อแกว้



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. วรีะ เกตุสาคร ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.นิคมเขาบ่อแกว้
พ.ต.ท. ญาณวรรธน์ ธนัฐบวรลักษณ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.นิคมเขาบ่อแกว้
พ.ต.ท. อคัรเดช บุญเกตุ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.นิคมเขาบ่อแกว้
พ.ต.ท. สิริกลุ ขาวแกว้ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.นิคมเขาบ่อแกว้
ร.ต.ท. พจน์ สวา่งวงษ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.นิคมเขาบ่อแกว้
ร.ต.ท. สมหวงั สีส่วน ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.นิคมเขาบ่อแกว้
ร.ต.ท. สุพฒัน์ โพธิ์พนัศรี ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.นิคมเขาบ่อแกว้
ร.ต.ท. ธรรรมศาสน์ มูลสาร ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.นิคมเขาบ่อแกว้
ร.ต.ท. ประจกัร์ เจริญไทย ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.นิคมเขาบ่อแกว้
ร.ต.ท. สุนา หลวงภกัดี ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.นิคมเขาบ่อแกว้
ร.ต.อ. ปณวตัร อไุรรัตน์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.นิคมเขาบ่อแกว้
ร.ต.ท. บรรเจดิ ข าเจมิ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.นิคมเขาบ่อแกว้
ร.ต.ท. รัชพล ชัยหล้า ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.นิคมเขาบ่อแกว้
ร.ต.ท. ธรีศักด์ิ สวนคล้าย ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.นิคมเขาบ่อแกว้
ร.ต.ต. ดิเรก ปัน้เพง็ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.นิคมเขาบ่อแกว้
ร.ต.ท. ปราโมท ศรีนวล ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.นิคมเขาบ่อแกว้
ร.ต.ท. สุภโชค บัวสังข์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.นิคมเขาบ่อแกว้
ด.ต. อภลัิกษ์ เพง็ศิริ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.นิคมเขาบ่อแกว้
ด.ต. พงษ์เนตร นาจกัร ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.นิคมเขาบ่อแกว้
ด.ต. สิริชัย เนตรยอง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.นิคมเขาบ่อแกว้
ด.ต. สะอาด ใส้โพรง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.นิคมเขาบ่อแกว้
ด.ต. นิวฒัน์ พวงสมบัติ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.นิคมเขาบ่อแกว้
ด.ต. ธง ทองค าเขยีว ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.นิคมเขาบ่อแกว้
ด.ต. สมศักด์ิ ประสาทแกว้ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.นิคมเขาบ่อแกว้
ด.ต. ยทุธนา วกิยานุเคราะห์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.นิคมเขาบ่อแกว้
ด.ต. วทิยา กองแกว้ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.นิคมเขาบ่อแกว้
ส.ต.อ. ณัฐวฒิุ แขวงนคร ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.นิคมเขาบ่อแกว้
ด.ต. ปรีชา อรรถวชิัย ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.นิคมเขาบ่อแกว้
ร.ต.ต. อภวิฒัน์ พรมพทิักษ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.นิคมเขาบ่อแกว้
ด.ต.หญิง อรัญญา วงศ์แพทย์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.นิคมเขาบ่อแกว้
ด.ต.หญิง อดุมลักษณ์ รักขติตะธรรม ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.นิคมเขาบ่อแกว้
ด.ต. เฉลิม เมณฑ์กลู ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.นิคมเขาบ่อแกว้
ด.ต. ธรีพล ภูแ่พร ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.นิคมเขาบ่อแกว้
ด.ต. สาคร ไชยพรม ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.นิคมเขาบ่อแกว้
ด.ต. ค านึง สุขเจริญ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.นิคมเขาบ่อแกว้
ด.ต. มาณะศักด์ิ แจม่อ าพร ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.นิคมเขาบ่อแกว้
ส.ต.อ. วฑูิรย์ โสดแสง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.นิคมเขาบ่อแกว้
พ.ต.อ. เอกชัย พฒันาดี ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บรรพตพสัิย
พ.ต.ท. พทิยา ทับทิมไทย ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บรรพตพสัิย
พ.ต.ท. ธวชัชัย เจริญสุขรุ่งเรือง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บรรพตพสัิย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. ช านาญ จ าปีเจริญสุข ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บรรพตพสัิย
พ.ต.ท. ประหยดั ดีเสมอ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บรรพตพสัิย
พ.ต.ท. ทรงกลด รุ่งฉตัร ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บรรพตพสัิย
พ.ต.ท. โสภณ นาคจรุง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บรรพตพสัิย
พ.ต.ท. รัฐกลุ กา๋ค า ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บรรพตพสัิย
พ.ต.ท. ชัยณรงค์ ออ่งยิ้ม ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บรรพตพสัิย
พ.ต.ท. อรชุน วฒิุเสมอเกยีรติ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บรรพตพสัิย
พ.ต.ท. สุทัศน์ บัวทิม ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บรรพตพสัิย
ร.ต.อ. อ านาจ เกษมณีย์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บรรพตพสัิย
ร.ต.ท. มานพ ลอพจิติร ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บรรพตพสัิย
ร.ต.ท. อรุณศักด์ิ รุ่งเรืองอนุกลู ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บรรพตพสัิย
ร.ต.ท. ชาคลีรัตน์ ปาสร้อย ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บรรพตพสัิย
ร.ต.ท. สาธติ วบิูลยศิ์ริรักษ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บรรพตพสัิย
ร.ต.ท. พชิัย บุญจนินา ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บรรพตพสัิย
ร.ต.ท. ทองเร่ิม  เถื่อนปาน ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บรรพตพสัิย
ร.ต.ท. ส าเริง  นพศรี ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บรรพตพสัิย
ร.ต.ท. ทวี นครจนัทร์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บรรพตพสัิย
ร.ต.ท. บุญยงั สวา่งใจ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บรรพตพสัิย
ร.ต.ท. จรัญ จนัทร์แกว้ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บรรพตพสัิย
ร.ต.ท. เจษฎา หมืน่ใจมัน่ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บรรพตพสัิย
ร.ต.ท. มานะ แสนใจยา ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บรรพตพสัิย
ร.ต.ท. วชิัย ชัยยงั ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บรรพตพสัิย
ร.ต.ท. พานิช เจริญโพธิ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บรรพตพสัิย
ร.ต.ท. โชคทวี ศรีสวา่ง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บรรพตพสัิย
ร.ต.ท. วจิติร บัวพนัธ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บรรพตพสัิย
ร.ต.ท. อ านวย เพยีรธญัการ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บรรพตพสัิย
ร.ต.ท. ณรงค์ สีระวตัร ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บรรพตพสัิย
ร.ต.ท. สมจติร อนุพนัธ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บรรพตพสัิย
ร.ต.ต. ประพนัธ์ ไชยเทพ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บรรพตพสัิย
ร.ต.ต. เอกชัย ปานสุด ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บรรพตพสัิย
ร.ต.ต. อ านวย น้อยคง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บรรพตพสัิย
ร.ต.ต. .สมศักด์ิ โหมดเกษม ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บรรพตพสัิย
ร.ต.ต. ยงยทุธ เต็งวรีะกลุ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บรรพตพสัิย
ร.ต.ต. กาจน์ วสุิทธธิาดา ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บรรพตพสัิย
ร.ต.ต. ณรงค์ ศรีกลุ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บรรพตพสัิย
ร.ต.ต. สมพร คงคะดี ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บรรพตพสัิย
ร.ต.ต. นรงค์ จงไพศาล ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บรรพตพสัิย
ร.ต.ต. บุญลือ ประเสริฐสุข ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บรรพตพสัิย
ร.ต.ต. วชัระ บัวพนัธ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บรรพตพสัิย
ร.ต.ต. ประหยดั ทองเกล้ียง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บรรพตพสัิย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. เอนก  พกุสาย ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บรรพตพสัิย
ด.ต. ปัญญา  ปัน๋แกว้ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บรรพตพสัิย
ด.ต. เด่นไทย พุม่ไพศาลชัย ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บรรพตพสัิย
ด.ต. ชัยชาญ อนิทสุวรรณ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บรรพตพสัิย
ด.ต. สุทัศน์ รอดสินธุ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บรรพตพสัิย
ด.ต. .สงกรานต์ นิลก าจร ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บรรพตพสัิย
ด.ต. ศุพฤกษ์ วงัศรีราช ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บรรพตพสัิย
ด.ต. รพี จนัทะโสตค์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บรรพตพสัิย
ด.ต. วโิรจน์ ม่วงขวญั ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บรรพตพสัิย
ด.ต. วชัระ  ค าสอน ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บรรพตพสัิย
ด.ต. สมาน  ปิน่เมือง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บรรพตพสัิย
ด.ต. วนิัย  หงษ์เวยีงจนัทร์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บรรพตพสัิย
ด.ต. วสุิทธิ์ ศรีศักด์ิเพชร ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บรรพตพสัิย
ด.ต. อศิเรศ บุญฤทธิ์พาณิชย์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บรรพตพสัิย
ด.ต. ปรเมษฐ์  ด าสนิท ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บรรพตพสัิย
ด.ต. เชี่ยวชาญ แสงสุวรรณ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บรรพตพสัิย
ด.ต. ประกาศิษฏ์ ศรีโสภา ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บรรพตพสัิย
ด.ต. พนา สอนพรม ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บรรพตพสัิย
ด.ต. ธเนศ อนันต์เลิศรัตน์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บรรพตพสัิย
ด.ต. วรีะพงษ์   ขวญัตา ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บรรพตพสัิย
ด.ต. อดุม   ผานาค ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บรรพตพสัิย
ด.ต. มณเฑียร วไิลวรรณ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บรรพตพสัิย
ด.ต. ธรีะพงษ์ วทิยเจยีกขจร ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บรรพตพสัิย
ด.ต.หญิง  กานดา นาคเปรม ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บรรพตพสัิย
ด.ต. ชินกฤต ชาวนายก ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บรรพตพสัิย
ด.ต. เขมชาติ ภศูรีเทศ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บรรพตพสัิย
ด.ต. ทรงยศ  รุ่งแสง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บรรพตพสัิย
ด.ต. ธรีวฒิุ ยนืยง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บรรพตพสัิย
ด.ต. ไพศาล ไกรวริิยะ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บรรพตพสัิย
ด.ต. วรัิช นาคเปรม ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บรรพตพสัิย
ด.ต. สมศักด์ิ  สุภริมย์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บรรพตพสัิย
ด.ต. จ ารอง พนัทองออ่น ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บรรพตพสัิย
ด.ต. ผดุงเดช  แผงดี ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บรรพตพสัิย
ด.ต. ธ ารงค์  จติตะ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บรรพตพสัิย
ด.ต. ธวชั  พนัอน้ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บรรพตพสัิย
ด.ต. ธนชัย พนัพทิักษ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บรรพตพสัิย
ด.ต. สุวทิย์  โนราช ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บรรพตพสัิย
ด.ต. สุนันท์ บัวพนัธ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บรรพตพสัิย
ด.ต. สมฤทธิ์ ศรีจนัทร์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บรรพตพสัิย
ด.ต. ยอดชาย ขวญัตา ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บรรพตพสัิย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. พงษ์ชัย ขวญัตา ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บรรพตพสัิย
ด.ต. ปรีชา  สุขส าราญ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บรรพตพสัิย
ด.ต. นเรศ  แยม้แสง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บรรพตพสัิย
ด.ต. ธนภทัร ชาวนาฝ้าย ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บรรพตพสัิย
ด.ต. ชัยชนะ โพธิ์ยอด ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บรรพตพสัิย
ด.ต. พรชัย เอมสรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บรรพตพสัิย
ด.ต. อ านาจ โตติยะ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บรรพตพสัิย
ด.ต. สมเกยีรติ อนิทพรต ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บรรพตพสัิย
ด.ต. ชาตรี จติรวไิลย ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บรรพตพสัิย
ด.ต. มานะ เนียมลอง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บรรพตพสัิย
ด.ต. บัญชา  บุญจนัดา ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บรรพตพสัิย
ด.ต. พชิัย สุขเกษม ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บรรพตพสัิย
ด.ต. พนัธทวี หล่าสกลุ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บรรพตพสัิย
ด.ต. เศวต  บุญเกษม ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บรรพตพสัิย
ด.ต. สวทิชัย  นิม่ฟกั ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บรรพตพสัิย
จ.ส.ต. สนธยา จรัิงการ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บรรพตพสัิย
ด.ต. สาคร   กนัวหิก ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บรรพตพสัิย
จ.ส.ต. จตุรพร ลาดเหลือ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บรรพตพสัิย
จ.ส.ต. สุเทพ  นิลดาสี ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บรรพตพสัิย
จ.ส.ต. ธรีนาท   ศรีกลุ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บรรพตพสัิย
ส.ต.อ.หญิง  ศิริพร ปัน้ชูศรี ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บรรพตพสัิย
พ.ต.ท. เสวก ระมัง่ทอง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางประมุง
พ.ต.ท. โชติพสิิฐ บุญชู ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางประมุง
พ.ต.ต. สมศักด์ิ แกว้มาลา ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางประมุง
ร.ต.อ. ชัยวฒัน์ ธนาอนวชั ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางประมุง
ร.ต.อ. ชูชัย ป้องค า ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางประมุง
ร.ต.ท. ธวชั สุวรรณกรณ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางประมุง
ร.ต.ท. ราเชนทร์ หล านุย้ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางประมุง
ร.ต.ท. จรินทร์ ดารุนิกร ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางประมุง
ร.ต.ท. ณรงค์ บุตรดี ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางประมุง
ร.ต.ท. สุรพล ชุเกยีรติตระกลู ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางประมุง
ร.ต.ท. ธรีพจน์ สิทธสุิข ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางประมุง
ร.ต.ท. อนุรักษ์ เมืองเหมอะ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางประมุง
ร.ต.ท. สมศักด์ิ นิยมเดช ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางประมุง
ร.ต.ท. พชิัย ศรีไพรสนท์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางประมุง
ร.ต.ต. ชาญ ศักด์ิเพช็ร ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางประมุง
ร.ต.ต. เกรียงศักด์ิ ทองศรี ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางประมุง
ร.ต.ต. พงษ์ศักด์ิ มาประสพ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางประมุง
ร.ต.ต. สายชล มัน่เกษตรกจิ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางประมุง
ร.ต.ต. ธรีะ สวรรค์ตรานนท์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางประมุง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. พทิักษ์ ผู้มีสัตย์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางประมุง
ด.ต. ปริยวศิว์ ภากรณ์วรีวชั ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางประมุง
ด.ต. ศุภชัย คงถาวร ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางประมุง
ด.ต. ณรงค์วทิย์ กล่ินสุคนธ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางประมุง
ด.ต. สิทธพิงศ์ ไม้หอม ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางประมุง
ด.ต. สมนึก นิยมเดช ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางประมุง
ด.ต. สมศักด์ิ ยมนา ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางประมุง
ด.ต. ดุษฎี เหล่าสุขไพศาล ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางประมุง
ด.ต.หญิง จฑุามาศ ช่างเจริญ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางประมุง
ด.ต. สรายทุธ์ ทศวารจนัทรา ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางประมุง
ด.ต. สมพร อปุดี ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางประมุง
ด.ต.หญิง สมพงษ์ อนิทพฒัน์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางประมุง
ด.ต. ธนภวศิร์ โกมลสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางประมุง
ร.ต.ต. มนตรี รุ่งเรือง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางประมุง
พ.ต.อ. โสฬส แยม้ศิริ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางม่วง
พ.ต.ท. ประเสริฐ ผลประสาร ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางม่วง
พ.ต.ท. มาโนชญ์ สวนดอกไม้ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางม่วง
พ.ต.ท. ณัฐวตัร มีมุข ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางม่วง
พ.ต.ต. จริพฒัน์ ศรีเดช ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางม่วง
ร.ต.อ. บุญธรรม เบาะสาร ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางม่วง
ร.ต.ท. รุ่งนิรัญ วชิาพร ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางม่วง
ร.ต.ท. พสิิษฐ์พล องัเดชาวฒัน์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางม่วง
ร.ต.ท. เสนาะ อว่มดี ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางม่วง
ร.ต.ท. ธนภริูพศั สุวรรณคาม ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางม่วง
ร.ต.ท. สิริธนา อนิมณี ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางม่วง
ร.ต.ท. อนุสรณ์ นามวงษา ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางม่วง
ร.ต.ท. วสันต์ อภวิฒัน์เจษฎา ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางม่วง
ร.ต.ท. ศดิศ รัตนวงศ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางม่วง
ร.ต.ท. สมชาย ศรีภธูร ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางม่วง
ร.ต.ท. สมพงษ์ ปัน้กอ้น ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางม่วง
ร.ต.ท. ส ารวย การัก ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางม่วง
ร.ต.ท. เอนก ต๋ันไชยวงค์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางม่วง
ร.ต.ท. ไพบูลย์ วนิิตกฤษฎา ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางม่วง
ร.ต.ท. ธรีะเวทย์ ศุภอคัรพงษ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางม่วง
ร.ต.ท. ชาญชณัฐฏ์ อนิธนศีลสกลุ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางม่วง
ร.ต.ท. ประทีป พว่งแตง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางม่วง
ร.ต.ท. ศรีนวล ร่างสวย ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางม่วง
ร.ต.ท. บ าเหน็จ เพิม่ศิลป์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางม่วง
ร.ต.ท. นิรมิต เกดินวล ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางม่วง
ร.ต.ท. ปัญญา อนิมณี ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางม่วง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. บุญเลิศ ภมูี ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางม่วง
ร.ต.ต. ปรีชา ปรีชาจารย์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางม่วง
ร.ต.ต. กมนทัต แขง็ขนั ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางม่วง
ร.ต.ต. ทองสุข มูลสาร ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางม่วง
ร.ต.ต. อ านาจ วงษ์พรหมณ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางม่วง
ร.ต.ต. สุระพร อนิทรพงษ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางม่วง
ร.ต.ต. อดิเรก ทัง่ศิริ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางม่วง
ร.ต.ต. วรีะ ทุย้แป ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางม่วง
ร.ต.ต. ชาญ ดานะ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางม่วง
ร.ต.ต. ธงชาติ ขวญัเพง็ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางม่วง
ร.ต.ต. ธนภสัสร์ วฒันปริญญา ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางม่วง
ร.ต.ต. ภญิโญ คุ้มดี ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางม่วง
ร.ต.ต. สมพงษ์ โดรณ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางม่วง
ร.ต.ต. มาโนช สังขท์รัพย์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางม่วง
ร.ต.ต. เยน็ เต็มเต๊ะ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางม่วง
ร.ต.ต. ชิดชัย แหง่กลาง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางม่วง
ร.ต.ต. จรินทร์ โตเดช ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางม่วง
ด.ต. จกัรี อยู่สนิท ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางม่วง
ด.ต. สมเกยีรต์ิ ศรีภธูร ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางม่วง
ด.ต. สิทธิ์ เจนติยานุรักษ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางม่วง
ด.ต. ทวปี บุญไหล ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางม่วง
ด.ต. สุรพงศ์ พกุซ่ือตรง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางม่วง
ด.ต. เติมศักด์ิ ศรชัย ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางม่วง
ด.ต. สมจติร เดือนทอง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางม่วง
ด.ต. สุวทิย์ เคลือวลัย์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางม่วง
ด.ต. ปรีดา วงศา ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางม่วง
ด.ต. พงศ์กรณ์ อนันต์รุจริากลุ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางม่วง
ด.ต. สมชาย จาบทอง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางม่วง
ด.ต. คุรุวทิย์ บุญทิพยจ์ าปา ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางม่วง
ด.ต. พงศธร เจนติยานุรักษ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางม่วง
ด.ต. สมคิด เจริญวฒิุกลุ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางม่วง
ด.ต. ฌาณวทิภ์ สิทธนิ้อย ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางม่วง
ด.ต. ประยทุธ์ พกัศรี ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางม่วง
ด.ต. สุทัศน์ ตู๋ปาน ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางม่วง
ด.ต. สิทธชิัย วงษ์จนัทร์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางม่วง
ด.ต. นาวี มาสง่า ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางม่วง
ด.ต. ภสิิทธิ์ โพธิ์นาค ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางม่วง
ด.ต. สาธติ แกล้วเขตการ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางม่วง
ด.ต. ไพศาล พกุซ่ือตรง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางม่วง
ด.ต. ธงชัย เฮงเจริญถาวร ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางม่วง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. บุญเกดิ อยู่คล้าย ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางม่วง
ด.ต. อดุลย์ นิสัยหาญ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางม่วง
ด.ต. สุวนิ ในผลดี ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางม่วง
ด.ต. ศิริพงษ์ หวายสันเทียะ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางม่วง
ด.ต. ยทุธนา ไกรศรีรุ่งเรือง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางม่วง
ด.ต. สนอง ชูติ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางม่วง
ด.ต. กฤษณะ พลูทอง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางม่วง
ด.ต. ธนาพล คุณพงอนันต์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางม่วง
ด.ต. ประสิทธิ์ คล้ายสุข ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางม่วง
ด.ต. สุวรัิช เกตุวงั ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางม่วง
ด.ต. มาโนช จ านงค์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางม่วง
ด.ต. ถนัด รัตนมนตรี ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางม่วง
ด.ต. ราชันญ์ คูหาทอง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางม่วง
ด.ต. วฒันา ภงัคสังข์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางม่วง
ด.ต. สุรเศรษฐ์ โตเอี่ยม ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางม่วง
ด.ต. สมเกยีรติ คชเถื่อน ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางม่วง
ด.ต. วสุิทธิ์ ทองออ่น ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางม่วง
ด.ต. ปรีชา ทองเปีย่ม ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางม่วง
ด.ต. ปรีชา โพธิ์ศรี ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางม่วง
ด.ต. ด ารงค์ บุญมา ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางม่วง
ด.ต. พณภพ ภูแ่พ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางม่วง
ด.ต.หญิง ราตรี แกว้มาลา ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางม่วง
ด.ต.หญิง อมัพวลัย์ ไทยแหลมทอง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางม่วง
ด.ต.หญิง ลัดดา หวายสันเทียะ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางม่วง
ด.ต.หญิง องัศุมาลี เหล่าช านะ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางม่วง
ด.ต. ธวชั ทิพยบ์ ารุง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางม่วง
ด.ต. มนตรี ชัยประภา ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางม่วง
จ.ส.ต. สิทธพิร กล้องพรม ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางม่วง
จ.ส.ต. ประเชิญ จนัเรือน ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางม่วง
จ.ส.ต. คงกฤช บุญเรือง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางม่วง
จ.ส.ต. สมศักด์ิ ทินราช ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางม่วง
จ.ส.ต. ศุภชัย สาหร่ายสังข์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางม่วง
จ.ส.ต. ปฏภิาณ ทับทิมไทย ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางม่วง
ส.ต.อ. นพ จอ้ยศรีเกตุ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางม่วง
ส.ต.อ. ภริูพศั จนัทร์แกว้ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางม่วง
ร.ต.ท. ธวชัชัย บุญชูแกว้ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.แม่วงก์
ร.ต.ท. ฐิติวสัญ์ เจริญพฒันากร ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองกรด
พ.ต.อ. สนองเดช เดชวชัรนนท์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.พยหุะคีรี
พ.ต.ท. เพทาย ทัพมงคล ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.พยหุะคีรี
พ.ต.ท. เกยีรติศักด์ิ ปัน้ทอง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.พยหุะคีรี



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. อดิศักด์ิ ออ่งยิ้ม ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.พยหุะคีรี
พ.ต.ท. มงคล ดีพจิารย์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.พยหุะคีรี
พ.ต.ท. กติติภพ โพฒิพนิิด ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.พยหุะคีรี
พ.ต.ท. สุพจน์ ศรีรัตนะ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.พยหุะคีรี
ร.ต.อ. สถติ สุธาศิลพรหมแพร ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.พยหุะคีรี
ร.ต.ท. วเิชียร รินสันเทียะ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.พยหุะคีรี
ร.ต.ท. ไพรัตน์ พลูเพิม่ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.พยหุะคีรี
ร.ต.ท. เชาว์ แสงหล้า ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.พยหุะคีรี
ร.ต.ท. ไพรรัตน์ ชะฎา ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.พยหุะคีรี
ร.ต.ท. ดิสสทัต รอดเส็ง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.พยหุะคีรี
ร.ต.ท. ธรีะพจน์ สิทธสุิข ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.พยหุะคีรี
ร.ต.ท. มาโนชน์ เปรมวฒันะ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.พยหุะคีรี
ร.ต.ท. พงษ์พจน์ แป้นแกว้ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.พยหุะคีรี
ร.ต.ท. วรัิช น้อยเจริญ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.พยหุะคีรี
ร.ต.ท. สัมฤทธิ์ ดีศิริ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.พยหุะคีรี
ร.ต.ท. บุญเลิศ ธปูบูชา ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.พยหุะคีรี
ร.ต.ท. จตัวา บ ารุงศรี ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.พยหุะคีรี
ร.ต.ท. สุชิน พรหมมีเนตร ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.พยหุะคีรี
ร.ต.ต. สนองชัย กล่ินศรีสุข ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.พยหุะคีรี
ร.ต.ต. สมคิด อุ่นบุญ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.พยหุะคีรี
ร.ต.ต. เจษฎา สัจวรรณ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.พยหุะคีรี
ร.ต.ต. แมน ช ารวย ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.พยหุะคีรี
ร.ต.ต. ธนะบดี เขยีวทอง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.พยหุะคีรี
ร.ต.ต. ชรินทร์ จนัทร์ยิ้ม ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.พยหุะคีรี
ร.ต.ต. สมศักด์ิ ปัน้บรรจง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.พยหุะคีรี
ด.ต. ประวชิ บุปผามาเต ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.พยหุะคีรี
ด.ต. อดิศักด์ิ นาควสุิทธิ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.พยหุะคีรี
ด.ต. เกษม เส็งสุข ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.พยหุะคีรี
ด.ต. ช านาญ เอี่ยมเวช ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.พยหุะคีรี
ด.ต. พชิาติ สุขเกษม ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.พยหุะคีรี
ด.ต. วรีวฒิุ พวงดอกไม้ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.พยหุะคีรี
ด.ต. บ ารุง จงเกษกรณ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.พยหุะคีรี
ด.ต. สุวพนัธ์ บุญยงั ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.พยหุะคีรี
ด.ต. อดุลย์ ศรีอบุล ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.พยหุะคีรี
ด.ต. เอกสิทธิ์ โสมสุด ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.พยหุะคีรี
ด.ต. คมกฤษ มีมุข ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.พยหุะคีรี
ด.ต. พเิชษฐ โพธิ์ยี่ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.พยหุะคีรี
ด.ต. จรัญ อยู่คง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.พยหุะคีรี
ด.ต. ณธกร พฒุจรูญ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.พยหุะคีรี
ด.ต. พชัรินทร์ ศรีเพง็ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.พยหุะคีรี



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ศักด์ิดา ตระกลูบัวคล่ี ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.พยหุะคีรี
ด.ต. ธญัญะ ค าประกอบ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.พยหุะคีรี
ด.ต. วเิชียร สุขสวสัด์ิ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.พยหุะคีรี
ด.ต. สมชาย สิงหป์ระเสริฐ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.พยหุะคีรี
ด.ต. วฒันะ ออ่นเลิศ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.พยหุะคีรี
ด.ต. ธชัชัย พลอยระยา้ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.พยหุะคีรี
ด.ต. ธานี เทียนยวง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.พยหุะคีรี
ด.ต. ศักด์ิชัย ชังข า ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.พยหุะคีรี
ด.ต. ชัยอนันต์ นิลสนธิ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.พยหุะคีรี
ด.ต. กอ้งเกยีรติ เรือนภู่ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.พยหุะคีรี
ด.ต. สุชาญ เลิศปรีชา ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.พยหุะคีรี
ด.ต. ศุภกจิ สินเภตรา ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.พยหุะคีรี
ด.ต. กฤษณะ ประภาศร ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.พยหุะคีรี
ด.ต. จรูญ จนัทร์สงเคราะห์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.พยหุะคีรี
ด.ต. ธนากร เหมะ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.พยหุะคีรี
ด.ต. ประทีป สังขท์อง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.พยหุะคีรี
ด.ต. วชัรินทร์ เทพนิมิตร ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.พยหุะคีรี
ด.ต. มงคล พวงสมบัติ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.พยหุะคีรี
จ.ส.ต. วมิล วงววิาห์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.พยหุะคีรี
จ.ส.ต. ปิยะชาติ ออ่งทิพย์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.พยหุะคีรี
พ.ต.อ. สนัน่ ดงเวหน ภ.จว.นครสวรรค์ ผกก.สภ.ไพศาลี
พ.ต.ท. ลือชัย แตงร่ม ภ.จว.นครสวรรค์ พงส.ผนพ.สภ.ไพศาลี
พ.ต.ท. วรุตม์ ช่างทุง่ใหญ่ ภ.จว.นครสวรรค์ รอง ผกก.สส.สภ.ไพศาลี
พ.ต.ท. ปรีชา ระวงัถอ้ย ภ.จว.นครสวรรค์ สว.อก.สภ.ไพศาลี
พ.ต.ท. ประเชิญ จนัทรเถื่อน ภ.จว.นครสวรรค์ สว.สส.สภ.ไพศาลี
พ.ต.ท. ชินวฒัน์ ปัน้นาค ภ.จว.นครสวรรค์ สวป.สภ.ไพศาลี
พ.ต.ท. ปรีชา ระวงัถอ้ย ภ.จว.นครสวรรค์ สว.อก.สภ.ไพศาลี
พ.ต.ท. พรรณ เจริญสม ภ.จว.นครสวรรค์ สวป.สภ.ไพศาลี
ร.ต.ท. ไกร เอี่ยมอดุมพร ภ.จว.นครสวรรค์ รอง สว.(ป.) สภ.ไพศาลี
ร.ต.ท. ฉลวย สุขแจม่ ภ.จว.นครสวรรค์ รอง สว.(ป.) สภ.ไพศาลี
ร.ต.ท. ฐิติวฒิุ  ไกรสร ภ.จว.นครสวรรค์ รอง สวป.สภ.ไพศาลี
ร.ต.ท. ประภาส บงเจริญ ภ.จว.นครสวรรค์ รอง สวป.สภ.ไพศาลี
ร.ต.ท. ไพฑูรย์ มากเสมอ ภ.จว.นครสวรรค์ รอง สว.(ป.) สภ.ไพศาลี
ร.ต.ท. ภาสกร   เรืองศรีธญักจิ ภ.จว.นครสวรรค์ พงส.สภ.ไพศาลี
ร.ต.ท. มานพ พริะจ า ภ.จว.นครสวรรค์ รอง สว.(ป.) สภ.ไพศาลี
ร.ต.ท. วรีะชัย เมฆฉาย ภ.จว.นครสวรรค์ รอง สว.สส.สภ.ไพศาลี
ร.ต.ท. บุญธรรม พมิพส์วรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ รอง สว.(ป.) สภ.ไพศาลี
ร.ต.ท. ศราวธุ นัยวจิารณ์ ภ.จว.นครสวรรค์ รอง สวป.สภ.ไพศาลี
ร.ต.ท. เอนก ธญัผล ภ.จว.นครสวรรค์ รอง สว.สส.สภ.ไพศาลี
ร.ต.ต. ดาซัน พาลี ภ.จว.นครสวรรค์ รอง สว.(ป.) สภ.ไพศาลี



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. เดโช ออ่งยิ้ม ภ.จว.นครสวรรค์ รอง สว.(ป.) สภ.ไพศาลี
ร.ต.ต. บุญเพง็ แฝงสระ ภ.จว.นครสวรรค์ รอง สว.(ป.) สภ.ไพศาลี
ร.ต.ต. พษิณุ เล่ียมปรีชา ภ.จว.นครสวรรค์ รอง สว.(ป.) สภ.ไพศาลี
ร.ต.ต. วชัระ เทพแกว้ ภ.จว.นครสวรรค์ รอง สว.ธร.สภ.ไพศาลี
ร.ต.ต. วเิชียร วงษ์จุ้ย ภ.จว.นครสวรรค์ รอง สว.(ป.) สภ.ไพศาลี
ร.ต.ต. สมชาย แสงจนิา ภ.จว.นครสวรรค์ รอง สว.(ป.) สภ.ไพศาลี
ร.ต.ต. สมชิต บุญมี ภ.จว.นครสวรรค์ รอง สว.(ป.) สภ.ไพศาลี
ร.ต.ต. สมาน หมีทอง ภ.จว.นครสวรรค์ รอง สว.(สส.) สภ.ไพศาลี
ด.ต. ก าพล ไคร้นุน่ ภ.จว.นครสวรรค์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.ไพศาลี
ด.ต. เกรียงไกร มูลจรัส ภ.จว.นครสวรรค์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.ไพศาลี
ด.ต. ชลิตพล ขยนักจิ ภ.จว.นครสวรรค์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.ไพศาลี
ด.ต. ธงชัย สร้อยแสง ภ.จว.นครสวรรค์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.ไพศาลี
ด.ต. นคร โพธิ์ศรี ภ.จว.นครสวรรค์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.ไพศาลี
ด.ต. นพเกา้ เปรมปรี ภ.จว.นครสวรรค์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.ไพศาลี
ด.ต. นิพนธ์ แสงนาโก ภ.จว.นครสวรรค์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.ไพศาลี
ด.ต. บุญส่ง แสงปัญญา ภ.จว.นครสวรรค์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.ไพศาลี
ด.ต. ประยงค์ จั่นจอน ภ.จว.นครสวรรค์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.ไพศาลี
ด.ต. ประเสริฐ สวา่งศรี ภ.จว.นครสวรรค์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.ไพศาลี
ด.ต. พงษ์สุทธิ์ ตันอดุม ภ.จว.นครสวรรค์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.ไพศาลี
ด.ต. พรชัย กรุงศรี ภ.จว.นครสวรรค์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.ไพศาลี
ด.ต. พภิพ หะทะยงั ภ.จว.นครสวรรค์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.ไพศาลี
ด.ต. พษิณุ พรมเวยีง ภ.จว.นครสวรรค์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.ไพศาลี
ด.ต. พรีพล โพธิ์ออ่ง ภ.จว.นครสวรรค์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.ไพศาลี
ด.ต. ยทุธนา ทิพยช์าญ ภ.จว.นครสวรรค์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.ไพศาลี
ด.ต. วชิรพจน์ สมยศธนรัฐ ภ.จว.นครสวรรค์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.ไพศาลี
ด.ต. วสันต์ บัวชื่น ภ.จว.นครสวรรค์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.ไพศาลี
ด.ต. วชิัย อนิทร์คีรี ภ.จว.นครสวรรค์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.ไพศาลี
ด.ต. วเิชียร แกว้พลงาม ภ.จว.นครสวรรค์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.ไพศาลี
ด.ต. เวก พลูทอง ภ.จว.นครสวรรค์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.ไพศาลี
ด.ต. ศิริโชติ โตสี ภ.จว.นครสวรรค์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.ไพศาลี
ด.ต. สมเกยีรติ ภมูิโคกรักษ์ ภ.จว.นครสวรรค์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.ไพศาลี
ด.ต. สมคิด โพธิ์อบุล ภ.จว.นครสวรรค์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.ไพศาลี
ด.ต. สมศักด์ิ สุคันจนัทร์ ภ.จว.นครสวรรค์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.ไพศาลี
ด.ต. สายชล เสือสุข ภ.จว.นครสวรรค์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.ไพศาลี
ด.ต. สุทธรัิกษ์ หนองทองทา ภ.จว.นครสวรรค์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.ไพศาลี
ด.ต. สุรศักด์ิ บัวแดง ภ.จว.นครสวรรค์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.ไพศาลี
ด.ต. อนันต์ อ่ าทอง ภ.จว.นครสวรรค์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.ไพศาลี
ด.ต. อภรัิกษ์ หอมจนัทร์ ภ.จว.นครสวรรค์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.ไพศาลี
ด.ต. นิธศิ ใสยชาติ ภ.จว.นครสวรรค์  สภ.ไพศาลี
จ.ส.ต. ประสิทธิ์ ศรีรัตนเมธี ภ.จว.นครสวรรค์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.ไพศาลี



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง จ.ส.ต. สุรชัย ชาญสมัคร ภ.จว.นครสวรรค์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.ไพศาลี
ส.ต.อ. ธนกร เฉยดิษฐ์ ภ.จว.นครสวรรค์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.ไพศาลี
ส.ต.ต. คนกริช พรมฝาย ภ.จว.นครสวรรค์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.ไพศาลี
ส.ต.ต. วงศกร เส็งชา ภ.จว.นครสวรรค์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.ไพศาลี
ร.ต.ท. ไพบูลย์ ชูติ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ร.ต.ท. เสมา ชูชัย ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. สัญญา สงค์จนัทร์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ส.ต.อ. ทวปี ทองหม่อมราม ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. แสวง มีล่องลอย ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ร.ต.ต. ชัยชาญ ฤทธิ์คง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. วชัระพงษ์ จนัทรสกา ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. สิทธชิัย มาประสพ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
พ.ต.ท. อธพิงษ์ วฒิุววิฒันกลุ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
พ.ต.ท. หรัิญ ภูต่ระกลู ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ร.ต.ท. รังสฤษฎ์ ลิคูณ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. วรัิตน์ สุคติศิริอดุม ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ร.ต.ต. สมบูลย์ บุญเกดิ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ร.ต.ท. พษิณุ ธงชัย ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. เกยีรติพงษ์ ชัชชวลิตสกลุ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. สงบ มัง่งาม ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ร.ต.ท. น้อย ชุณวรัิตน์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ร.ต.ต. สุชาติ สุทธสินธิ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
พ.ต.ต. พงษ์นริฐ ภคัพงศ์รัตนกลุ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
พ.ต.ท. ชานุ คุ้มนวล ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. อ านาจ ทะนงค์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ร.ต.ท. สมเกยีรติ สามล ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ร.ต.ท. มณี สาระวนั ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. ธนาภริูพศั อยู่คง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. ชาญศักด์ิ ปานแกว้ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
พ.ต.ต. สุทัศน์ ม่วงสุข ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
พ.ต.อ. ชวนันท์ ม่วงมิตร ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
พ.ต.อ. วกิจิ กอ้นทองค า ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ร.ต.ต. สมพงษ์ แพง่ประสิทธิ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. ยงยทุธ ปัน้เพง็ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. กฤษฎา ตรรกดุษฎี ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ร.ต.ต. จรัญ พุม่เจริญ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ร.ต.ต. ยิ่งยศ อนิทลักษณ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.แม่เปิน
ร.ต.ท. ปรีชา ชาติพนัธ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. สุเทพ ช านาญเพชร ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. อดุม เสมสมาน ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.อ. สิทธเิดช ศรีนุช ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
พ.ต.ท. ประสงค์ บุญกรับพวง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ร.ต.ท. ชัยณรงค์ พงษ์ประเสริฐ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ร.ต.ท. กมล เปียงตา ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ร.ต.ต. กติติ แยม้นิยม ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. วฒันา เขม็ทอง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. ขจรศักด์ิ ฉตัราภรณ์พงศ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ร.ต.ต. นิวฒั เนียมมา ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. ธนกฤติ กองแกว้ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. ประชาทิพย์ รัตนบัวพา ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. นคร พนัธมุาส ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. ภทัรพล ร่ืนรวย ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
จ.ส.ต. วษิณุ อาจผ่ึง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. สมชาย ไม้หอม ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
พ.ต.อ. บุรินทร์ จนัทวานิช ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ร.ต.ท. ชูฤทธิ์ โนนจุ้ย ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ร.ต.ต. สุธร์ี ดิวรางกรู ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ส.ต.อ. อาภากรณ์ หงษ์ยิ้ม ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. มานพ ศรีลอย ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. ประสงค์ เพชรชารี ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. ชัตชัย ร่มโพธิ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
จ.ส.ต. บัณฑิต ถิ่นพทิยานุรัตน์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. สมภชัน์ คงป้อม ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. วจินิดา กลัดปรี ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ร.ต.ต. มานิตย์ ทองอนันต์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ร.ต.ท. สดุดี เทศกาล ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ร.ต.ต. ธนภริูภศั ธรีธรากลุ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ร.ต.ท. เชาว์ เหล่าอนิทร์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
พ.ต.ท. สมบูรณ์ ทองลอย ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. ไพศาล สงวฒัน์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. ชัย มีรัตน์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. จตุรภทัร ธรรมสอน ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ร.ต.ต. ธวชั ธปูจนัทร์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. ไพวลัย์ คงเมือง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. สรายทุธ์ ถมเล็กตระกลู ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ร.ต.ท. ณรงค์ ปัน้กอ้น ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. สุรเชษฐ์ สุวพร ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. นนทวฒัน์ พงษ์ภกัดี ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ร.ต.ท. จกัรี ธนารัตนประดิษฐ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. สยาม สุขเอม ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สุริยนัต์ สังขสั์มฤทธื ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. ปัญญา ปานดิษฐ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. สมเจตน์ ปูทอง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. สมเกยีรติ ทิศสนัน่ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. ปรีชา สิงหก์วาง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ร.ต.ท. ขวญัใจ แพทยไ์ชโย ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. พพิฒัน์ เจมิจ านงค์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ร.ต.ท. สมชาย ทับสิงหค์ลา ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
จ.ส.ต. วรากร ชัยตระกลู ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. ธรณินทร์ มาศวรรณา ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ร.ต.ท. กติติธตั นุนารถ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ร.ต.ต. บุญมาก สายชมจนัทร์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. ชีวนิ นิกรธรรมรัต ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
พ.ต.ต. มาวนิ สามล ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. พชิิต โนราช ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. พงษ์พสิิษฐ์ ดาราเพญ็ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. ภรเดช เตชโชติ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. พสิิษฐ์ พติรพบิูลทวี ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต.หญิง ธนันท์รัฐ พติรพบิูลทวี ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. วทิยา ฉตัราภรณ์พงศ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. ธนัทเทพ สังกา ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ร.ต.ท. ธรีะพงศ์ รุนบงศ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ร.ต.ท. นุกลู เกดิแยม้ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บรรพตพสัิย
ด.ต. พงษ์นิกร โตบรรเลง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. บุญชวน พึง่เพยีร ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ร.ต.ท. วรัิตน์ ชูยศ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บรรพตพสัิย
ด.ต. กวนิท์ หลีเกษม ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. ณรกร เหล่าเมือง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ร.ต.ท. ประจกัษ์ แยม้กล่ิน ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. พงษ์สุทธิ์ แตงน้อย ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ร.ต.ท. เอกสิทธิ์ พกุสอน ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ร.ต.อ. เสกสรรค์ สุขเกษม ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ร.ต.อ. ณัฐธนพล อนิทรเรืองศร ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. พทิยา สุพรรณ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. บุญเยี่ยม มิง่เมือง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ร.ต.อ. พสักร ช านาญหตัถ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ร.ต.ต. เสมอ แถมสุข ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. สมศักด์ิ จนัทร์ลอย ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. รชต พลูแสง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. รัชพล สารีขาว ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. สงบ ชื่นชาติ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ร.ต.ต. เดชกาจ รักสิการ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ร.ต.ต. ชนาเทพ ศรีเมือง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. ณรงค์ ชูหนู ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. อรรถสิทธิ์ สุขส าราญ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
จ.ส.ต. พชรกมล บุญชายสิทธุ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
จ.ส.ต. ณธรรศ กศุลสนอง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. ธนวฒัน์ ปัน้นาค ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ร.ต.ต. อวรัิทธ์ อคัรัตน์นิติรัก ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ร.ต.ท. สิงหา เต๋ียอ านวยชัย ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. รุ่งแสง จ ารัสกติติวลัย์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ร.ต.ท. เกยีรติศักด์ิ เหลืองอร่าม ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ร.ต.ต. ถาวร วรรณะธปู ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ร.ต.ท. กมล ร่ืนรวย ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ร.ต.ท. ศุภวชิญ์ เขยีวพุม่พวง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ร.ต.อ. ศักด์ิชาย เกษสุภะ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. ไพรัช สวา่งแสง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. ส าคัญ ยาสุทธิ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. โชติวทิย์ สุดจติร์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. อนันต์ สมภาร ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ร.ต.อ. รชต คุณดิลกณัฐวสา ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ร.ต.ต. ชนะชัย แซ่ต้ัง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บรรพตพสัิย
ร.ต.ต. ฉลอง มัน่คง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. ชวน เฉลิมสุข ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. สหรัก สุขนิยม ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. วรรณชัย สุขเจริญ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. นพเกา้ สายชู ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ส.ต.อ. สิทธพิงษ์ จลุพนัธ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. จรินทร์ จนัทร์ศร ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. สิทธา ฉวจีนัทร์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. ราชสิทธิ์ สุทธาวาศ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ร.ต.ต. วสูิตร สีดาบุตร ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. วสุิทธิ์ บุญเขยีว ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. ปลวชัร นกเขยีว ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ร.ต.ท. สิงหค์าร ยทุธแสน ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ร.ต.ท. ภาณุเดช ครองสิน ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. พสิษฐ์ โพธิ์เพยีร ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ร.ต.อ. วรัิช อนิทร์ศักด์ิ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. สุชาติ สุทธศิลป์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. บุญส่ง อนุพนัธ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. นพดล หอ่ไธสง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. ประดิษฐ์ สุขแช่ม ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
พ.ต.ท. ดาวเรือง ภมูิจะ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. วรีะยทุธ ยอดเปล่ียน ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. มนัส อยู่สุภาพ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. เฉลิมชัย ศรีมัน่มีชัย ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. เกรียงศักด์ิ เทียมบุญชู ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
จ.ส.ต. ศิริประพนัธ์ สุดหาญ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. ราชันย์ มหวุรรณ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. ศุภากร นิม่ชื่น ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. มานพ จนัทร์สุวรรณ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ร.ต.ท. ชัยฤกษ์ บริรักษ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.แม่เล่ย์
ด.ต. อกัษร ออ่นศรี ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ร.ต.อ. ไพศาล คล้ายแกว้ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ร.ต.ต. สมบัติ โปธาค า ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ร.ต.อ. อนันตรัตน์ สุขนรินทร์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. ประจกัษ์ ราชกจิ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ร.ต.อ. เกรียงศักด์ิ วฒันสุข ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ร.ต.ท. กติติเดช สารีพฒุ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ร.ต.ท. ณรงค์ ปกเกษ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ส.ต.อ. ประเมศ สวา่งเรืองฤทธิ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ร.ต.ต. ชนาเทพ ศรีเมือง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ส.ต.อ. ชิดพน แช่มเอี่ยม ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ร.ต.ต. กานต์ ภทัรเชยรักษา ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ร.ต.ท. ธรรมรัตน์ ฉมิสุข ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ร.ต.ท. เสน่ห์ เกล็ดประทุม ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ร.ต.ต. บุญปลูก ใหมทอง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ร.ต.ท. สมนึก ศรลัมพ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ร.ต.ท. สิทธศัิกด์ิ เขม็จดั ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ร.ต.ท. ธญัญาลักษณ์ ดวงทอง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ร.ต.ท. สุชิน จเูจี่ย ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. ชายชาญ ศึกษา ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. สมบูรณ์ เสนา ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. นิธนิันท์ สุจริตชีพอนันต์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. พเิชษฐ์ พานาง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. เฉลิม เยน็จรุะ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. นรเทพ เพญ็เขตรกรณ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. ณฐกร อนุะพ านัก ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ร.ต.ต. ประสิทธิ์ กล่ินจติโต ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ร.ต.ท. ศิริ เกดิบุญมา ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. ส าราญ จนัทราภรณ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ร.ต.ต. สมใจ ทิมพลู ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ร.ต.ท. วนิัย ศรีภาพ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลิง
ร.ต.ท. สายณัห์ ดิษฐจาด ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ร.ต.ท. ประสิทธิ์ โพธิ์บุญ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. สมนึก โพธิ์เนียม ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ส.ต.อ. กติติพงษ์ ลิคูณ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. ทนงค์ เหล่าเทีย่ง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ร.ต.ท. สมพงษ์ แกว้ร่วมวงค์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. สามารถ สุหร่ายมาตร์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. ชาญศิลป์ สอนทรัพย์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.บางม่วง
พ.ต.อ. อ านาจ โฉมฉาย ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
พ.ต.ต. สมพงษ์ สิงหเ์รือง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ร.ต.ต. สมพร ภูไ่ทย ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
พ.ต.อ. ทรงคุณ ศรีโสภาพ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ร.ต.ต. ไพรวลัย์ มาลือศรี ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ร.ต.ท. เฉลิมพล ประชุมเทศ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. ชิงชัย แซ่ต้ัง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. บุญลือ ยิ้มยงั ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. ณุวฒัน์ อดุมศิริ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. ค ารณย์ อดุลย์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. พงษ์ศักด์ิ ธนาอนวชั ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
พ.ต.ท. พงษ์ศักด์ิ วริิยะเขษม ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
พ.ต.ท. อทุัย สุมาลัย ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. ปิย ศรีผง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. โสภณวชิญ์ จติรราช ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ร.ต.ท.หญิง จรัิชยา ศรีสุวรรณ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ร.ต.ท. เพชรวโิรจน์ พฤทธิ์พล ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. หฎัฐพน บุตรศรี ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
จ.ส.ต. สรศักด์ิ ขยนักจิ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
จ.ส.ต. วชัระ รอดรัตน์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ส.ต.อ. อ านาจ ชูยศ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ส.ต.อ. ธนภทัร วเิศษทักษ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. มนู แสนฟา้ง า ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. แกน่ สุทธสิวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ร.ต.ท. สมยศ ปัน้เพง็ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. ฐิติพงศ์ สุขแจม่ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. มานัส พุม่เกดิ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต.หญิง สวชิญา มณีกล่ า ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
จ.ส.ต. ศตวรรษ สังขเ์ขยีว ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. สง่าสิทธิ์ ยมนา ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. สมชาย ขนุศรีรอด ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. อดิศักด์ิ ระฆงั ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. บุญลือ ยิ้มยงั ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
พ.ต.ท. กนกศักด์ิ ช้างเยาว์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. ณุวฒัน์ อดุมศิริ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ร.ต.ท. ธณภทัร ไตรรินทร์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. อคัรพล คงเกาะ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. ชูฤกษ์ เทีย่งแจง้ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. สงวน ดีอาจ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
พ.ต.ต. สมพงษ์ สิงหเ์รือง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ร.ต.ต. สมพร ภูไ่ทย ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
พ.ต.อ. ทรงคุณ ศรีโสภาพ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ร.ต.ต. ไพรวลัย์ มาลือศรี ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ร.ต.ท. เฉลิมพล ประชุมเทศ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. ชิงชัย แซ่ต้ัง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. บุญลือ ยิ้มยงั ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. ณุวฒัน์ อดุมศิริ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. ค ารณย์ อดุลย์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. พงษ์ศักด์ิ ธนาอนวชั ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
พ.ต.ท. พงษ์ศักด์ิ วริิยะเขษม ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
พ.ต.ท. อทุัย สุมาลัย ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. ปิย ศรีผง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ด.ต. โสภณวชิญ์ จติรราช ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.เมืองนครสวรรค์
ร.ต.ท. เจริญ อารินทร์ นครสวรรค์ สภ.แม่เปิน
ร.ต.ท. นิคม ไม้สูงเนิน นครสวรรค์ สภ.แม่เปิน
ร.ต.ท. วลัลภ พลึิก นครสวรรค์ สภ.แม่เปิน
ร.ต.ท. วลัลภ พลึิก นครสวรรค์ สภ.แม่เปิน
ร.ต.ท. สมุด เหล่าเขตกจิ นครสวรรค์ สภ.แม่เปิน
ร.ต.ท. ทวศัีกด์ิ สินธบ์ุญ นครสวรรค์ สภ.แม่เปิน
ร.ต.ท.     ยทุธ อนิทรอาษา นครสวรรค์ สภ.แม่เปิน
ร.ต.ต. สุคนธ์ ผลทรัพย์ นครสวรรค์ สภ.แม่เปิน
ร.ต.ต. สัญญา สุวรรณประทีป นครสวรรค์ สภ.แม่เปิน
ร.ต.ต. ทนงค์ ถนอมเงิน นครสวรรค์ สภ.แม่เปิน
ร.ต.ต. อรรถ ไหมทอง นครสวรรค์ สภ.แม่เปิน
ด.ต. สมบูรณ์ ลือจนัดา นครสวรรค์ สภ.แม่เปิน
ด.ต. นิวฒัน์ นาเวช นครสวรรค์ สภ.แม่เปิน

ด.ต. รัตนะศักด์ิ                โนราช นครสวรรค์ สภ.แม่เปิน
ด.ต. ประหยดั สุค าพธุ นครสวรรค์ สภ.แม่เปิน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. กฤษณะ พงษ์ศรีจนัทร์ นครสวรรค์ สภ.แม่เปิน
ด.ต. ไพรสนธ์ ลพประเสริฐ นครสวรรค์ สภ.แม่เปิน
ด.ต. นิรุต ทิพยน์าง นครสวรรค์ สภ.แม่เปิน
ด.ต. คมสันต์ ทับทิม นครสวรรค์ สภ.แม่เปิน
ด.ต. ทชาเดช ถงึทรัพย์ นครสวรรค์ สภ.แม่เปิน
ด.ต. อภนิันท์ ศรีวลัิย นครสวรรค์ สภ.แม่เปิน
จ.ส.ต. ชาณัฐธนพล ชังชั่ว นครสวรรค์ สภ.แม่เปิน
จ.ส.ต. จกัรกริช แตงออ่น นครสวรรค์ สภ.แม่เปิน
จ.ส.ต. จลุศักด์ิ ป้อมค า นครสวรรค์ สภ.แม่เปิน
ส.ต.อ. ราเชนทร์ พลึิก นครสวรรค์ สภ.แม่เปิน
ส.ต.ต. กติติศักด์ิ สุขประเสริฐ นครสวรรค์ สภ.แม่เปิน
ส.ต.ต. ธรียทุธ ยงัมี นครสวรรค์ สภ.แม่เปิน
ส.ต.ต. หริรักษ์ เพชรประดิษฐ์ นครสวรรค์ สภ.แม่เปิน
ส.ต.ต. วนัฉตัร อศัจรรย์ นครสวรรค์ สภ.แม่เปิน
ส.ต.ต. พฒิุพงษ์ ไชยมาโย นครสวรรค์ สภ.แม่เปิน
ส.ต.ต. ณัฐ,พงษ์   เผือกจนิะ นครสวรรค์ สภ.แม่เปิน
พ.ต.ท. เอกชัย นาคราช ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.แม่เล่ย์
พ.ต.ท. สันติชัย พลูเขยีว ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.แม่เล่ย์
พ.ต.ท. ทรงพล สุ่มนิล ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.แม่เล่ย์
พ.ต.ท. จริเดช ปานพรมธ ารง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.แม่เล่ย์
พ.ต.ต. สุชาติ รอดขวญั ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.แม่เล่ย์
พ.ต.ต. เทพพทิักษ์ นารถพนิิจ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.แม่เล่ย์
ร.ต.อ. สุพจน์ เจริญข า ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.แม่เล่ย์
ร.ต.ท. อวรุิทธิ์ จนัต๊ะวงค์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.แม่เล่ย์
ร.ต.ท. ณัฐวฒิุ เหล่าเปีย ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.แม่เล่ย์
ร.ต.ท. ส ารวย ขนุอนิทร์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.แม่เล่ย์
ร.ต.ท. สมัคร เศรษฐพงษ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.แม่เล่ย์
ร.ต.ท. พงษ์ศิลป์ ศรีเวยีง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.แม่เล่ย์
ร.ต.ท. สมศักด์ิ เดชประเสริฐ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.แม่เล่ย์
ร.ต.ท. ล าพอง เปล่ียนทรัพย์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.แม่เล่ย์
ร.ต.ต. เสนาะ ศรีดิฤทธิ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.แม่เล่ย์
ร.ต.ต. ไพโรจน์ ครุธจนัทร์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.แม่เล่ย์
ร.ต.ต. บุญพทิักษ์ ขนักสิกรรม ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.แม่เล่ย์
ร.ต.ต. คณิต สุขบาง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.แม่เล่ย์
ร.ต.ต. พา เอี่ยมมี ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.แม่เล่ย์
ร.ต.ต. สิทธชิัย ธรรมชาติ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.แม่เล่ย์
ร.ต.ต. กฤษฎา คงหล้า ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.แม่เล่ย์
ร.ต.ท. ธณภทัร ไตรินทร์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.แม่เล่ย์
ร.ต.ท. ราเมศ มหเึมือง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.แม่เล่ย์
ร.ต.ท.(ญ.)ธติิมา โชติเศรษฐ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.แม่เล่ย์



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. กมล อิ่นแกว้ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.แม่เล่ย์
ด.ต. ประชุม คงทน ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.แม่เล่ย์
ด.ต. สิงหา วงศ์ปินะ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.แม่เล่ย์
ด.ต. ตระกลู มุขเพชร ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.แม่เล่ย์
ด.ต. ธวชั สุขแจม่ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.แม่เล่ย์
ด.ต. วรีภทัร นันทยศรชต ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.แม่เล่ย์
ด.ต. ภษูณะ กนัธยิะ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.แม่เล่ย์
ด.ต. คมสันต์ สุขดี ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.แม่เล่ย์
ด.ต. วฒันา สิงหเ์นีย่ว ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.แม่เล่ย์
ด.ต. ดิเรก บัวนารถ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.แม่เล่ย์
ด.ต. วนิัย จนัทบูรณ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.แม่เล่ย์
ด.ต. ทิวานนท์ เครือทอง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.แม่เล่ย์
ด.ต. สุพจน์ สอนพรม ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.แม่เล่ย์
ด.ต. ไพศาล สังวรลิ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.แม่เล่ย์
ด.ต. อนุสรณ์ ขนักสิกรรม ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.แม่เล่ย์
ด.ต. สรรพพล เหมือนชูกิ่งกา้น ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.แม่เล่ย์
ด.ต. สุพจน์ วงษ์หรัิญ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.แม่เล่ย์
ด.ต. อนันต์ กรตุ้ม ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.แม่เล่ย์
ด.ต. สุทธสิาร น้อยวนั ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.แม่เล่ย์
ด.ต. พเิศษ สดสะอาด ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.แม่เล่ย์
ด.ต. สมจติร อนิทะเรืองศร ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.แม่เล่ย์
ด.ต. กวี อนันทสุข ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.แม่เล่ย์
ด.ต. ชัยมงคล ยอดปัน้ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.แม่เล่ย์
ด.ต. ทวี โลหะเวช ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.แม่เล่ย์
จ.ส.ต. ปัณณธร ไชยช่อฟา้ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.แม่เล่ย์
ด.ต. ขวญัชัย ทองรอย ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.แม่เล่ย์
พ.ต.อ. อทิธิ ช านาญหมอ นครสวรรค์ สภ.แม่วงก์
พ.ต.ท. โยธนิ สมบูรณ์ศิริ นครสวรรค์ สภ.แม่วงก์
พ.ต.ท. สุรศักด์ิ สิงหไ์กร นครสวรรค์ สภ.แม่วงก์
พ.ต.ท. พงษ์รัตน์ แกว้ประดิษฐ์ นครสวรรค์ สภ.แม่วงก์
พ.ต.ท. ประเสริฐ จกัรษุรุ่งฤทธิ์ระวี นครสวรรค์ สภ.แม่วงก์
พ.ต.ท. ประไพ เมฆสุข นครสวรรค์ สภ.แม่วงก์
ร.ต.ท. ฤทัย แจง้ดี นครสวรรค์ สภ.แม่วงก์
ร.ต.ท. กฤติกร โตมิ นครสวรรค์ สภ.แม่วงก์
ร.ต.ท. สมบูรณ์ ดวงตาเสือ นครสวรรค์ สภ.แม่วงก์
ร.ต.ท. ภาคิน ออ่นน้อม นครสวรรค์ สภ.แม่วงก์
ร.ต.ท. เรือง ไชยช่อฟา้ นครสวรรค์ สภ.แม่วงก์
ร.ต.ท. ชนะ อ าภา นครสวรรค์ สภ.แม่วงก์
ร.ต.ท. จรัญ เทวนั นครสวรรค์ สภ.แม่วงก์
ร.ต.ท. เสกสรร จนัทร์ศรี นครสวรรค์ สภ.แม่วงก์



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ก าพล เทียนเงิน นครสวรรค์ สภ.แม่วงก์
ร.ต.ต. เนตร แหลมทอง นครสวรรค์ สภ.แม่วงก์
ร.ต.ต. วมิล สุขแจม่ นครสวรรค์ สภ.แม่วงก์
ด.ต. วเิชียร จนัทร์ศรี นครสวรรค์ สภ.แม่วงก์
ด.ต. บุญชู อนิต๊ะ นครสวรรค์ สภ.แม่วงก์
ด.ต. สุเจน เอี่ยมโปร่ง นครสวรรค์ สภ.แม่วงก์
ด.ต. บรรจบ ศรีทัน นครสวรรค์ สภ.แม่วงก์
ด.ต. ชัยธวชั จนัทร์เชย นครสวรรค์ สภ.แม่วงก์
ด.ต. ไวพจน์ พรมศักด์ิ นครสวรรค์ สภ.แม่วงก์
ด.ต. ประเสริฐ หรัิญตระกลู นครสวรรค์ สภ.แม่วงก์
ด.ต. อมุา จนัทะโพธิ์ นครสวรรค์ สภ.แม่วงก์
ด.ต. พงศ์พนัธ์ บุญกระทุม่ นครสวรรค์ สภ.แม่วงก์
ด.ต. เฉลิมชัย จตุระทิศ นครสวรรค์ สภ.แม่วงก์
ด.ต. ไวพจน์ อน้อรุะ นครสวรรค์ สภ.แม่วงก์
ด.ต. ธนกร พนัธต์ารักษ์ นครสวรรค์ สภ.แม่วงก์
ด.ต. พเิชษ นราเลิศ นครสวรรค์ สภ.แม่วงก์
ด.ต. วทิยา วทิยธ์รรมมานนท์ นครสวรรค์ สภ.แม่วงก์
ด.ต. วรเชษฐ์ กมุทชาติ นครสวรรค์ สภ.แม่วงก์
ด.ต. ศรายทุธ ไกรแสง นครสวรรค์ สภ.แม่วงก์
ด.ต. กติติ มิง่เมือง นครสวรรค์ สภ.แม่วงก์
ด.ต. ทวชีิต ฤทธิ์เต็ม นครสวรรค์ สภ.แม่วงก์
ด.ต. ทวปี พนัด้วง นครสวรรค์ สภ.แม่วงก์
จ.ส.ต.หญิง ลัดดา ภบูานชื่น นครสวรรค์ สภ.แม่วงก์
จ.ส.ต. นันทวตัต์ ระถี นครสวรรค์ สภ.แม่วงก์
จ.ส.ต. พภิาณุ อภยัภกัด์ิ นครสวรรค์ สภ.แม่วงก์
ส.ต.อ. อชัวนิ อภญิญานุวฒัน์ นครสวรรค์ สภ.แม่วงก์
ส.ต.ต. พฒิุพงษ์ สุวรรณ นครสวรรค์ สภ.แม่วงก์
ส.ต.ต. วรีภทัร เกง่ถิ่นเถื่อน นครสวรรค์ สภ.แม่วงก์
ส.ต.ต. ด ารงวฒิุ บุญพเิชฐ นครสวรรค์ สภ.แม่วงก์
ส.ต.ต. วรวชิ ทองค า นครสวรรค์ สภ.แม่วงก์
ส.ต.ต. เอกพจน์ หลวงศิริ นครสวรรค์ สภ.แม่วงก์
พ.ต.อ. อนุพนัธ์ สุสม ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว
พ.ต.ท. อทิธเิดช สุขอิ่มภมูี ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว
พ.ต.ท. อทุาร กนัเชียง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว
พ.ต.ท. หมาย มัง่มี ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว
พ.ต.ท. อนุชา เทียมกล่ิน ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว
พ.ต.ท. ธรีวฒิุ สมสุข ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว
พ.ต.ท. วนิัย บุญเลิศ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว
พ.ต.ต. โชติ ไกรสนิท ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว
ร.ต.อ. สีหว์ฒัณ์ ไกรวริิยะ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.อ. มานพ สร้อยศรี ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว
ร.ต.อ.หญิง สวลี กาวี ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว
ร.ต.ท. ภริูพศั รัฐธนากลุ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว
ร.ต.ท. ไพโรจน์ ปานกรด ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว
ร.ต.ท. เชาวลิต ศรีกลุ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว
ร.ต.ท. วชัรินทร์ อกัษร ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว
ร.ต.ท. เอกลักษณ์ พลึิก ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว
ร.ต.ท. อภนิัย ใยค า ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว
ร.ต.ท. ชาตรี เพช็รนิล ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว
ร.ต.ท. ดิเรก วฒันพงษ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว
ร.ต.ท. พเิชษฐ์ ทองอยู่ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว
ร.ต.ท. ชยางกลู ภูโ่พธิ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว
ร.ต.ท. พชุง ทวกีารณ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว
ร.ต.ท. ศักด์ิสิน บุญเรืองศักด์ิ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว
ร.ต.ท. ชูชาติ นามศรีนวล ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว
ร.ต.ท. สมศักด์ิ เพิม่เกษตรการ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว
ร.ต.ท. สมชาย จงเกตุกรณ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว
ร.ต.ท. สินชัย คงไทย ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว
ร.ต.ท. สี ตรีรัตน์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว
ร.ต.ท. มานะ มูลกณัฑา ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว
ร.ต.ท. ชูชีพ หนูกลัด ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว
ร.ต.ท. เสน่ห์ มัน่เขตกจิ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว
ร.ต.ท. สุธน บุรินทร์รัตน์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว
ร.ต.ท. เกรียงไกร จนิเตาหลี ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว
ร.ต.ท. ธนู ส่ือเรืองศักด์ิ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว
ร.ต.ท. วรัิตน์ เพิม่ภาค ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว
ร.ต.ท. วสูิตร เพชรอ าภยั ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว
ร.ต.ท. สมชาติ ต้ังจติต์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว
ร.ต.ท. สนัน่ มีบุญ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว
ร.ต.ท. ปราโมทย์ ชังฆนาก ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว
ร.ต.ท. ธงชัย ป้องกนัภยั ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว
ร.ต.ต. ประเสริฐ เนียรภาค ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว
ร.ต.ต. ปรีชา ชื่นเจริญ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว
ร.ต.ต. สมศักด์ิ กาเรียน ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว
ร.ต.ต. ธวชัชัย พลูเขตกจิ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว
ร.ต.ต. สมชาย วฒันพลอย ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว
ร.ต.ต. อทิธพิร ดวงแกว้ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว
ร.ต.ต. มนูณ์ เจนกสิสาตร์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว
ร.ต.ต. ดาวรุ่ง เทเพญ็ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว
ร.ต.ต. บ ารุง ยศสมบัติ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. พงษ์นรินทร์ โพธิ์กิ่ง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว
ร.ต.ต. ไพโรจน์ เมณฑ์กลู ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว
ร.ต.ต. สามารถ แสงโพธิ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว
ร.ต.ต. บ ารุง กรรณพนัธ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว
ร.ต.ต. ชูชาติ ศรีรัตน์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว
ร.ต.ต. สมควร หมัน่เขตรกจิ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว
ร.ต.ต. มนตรี พรมอทุัย ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว
ร.ต.ต. สมนึก แสงสร้อย ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว
ร.ต.ต. ธรีะพล ศรีพลู ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว
ร.ต.ต. ศักด์ิชัย นรสิงห์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว
ด.ต. ววิฒัน์ โดรณ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว
ด.ต. ชรินทร์ มิง่ขวญั ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว
ด.ต. จ ารัส ชื่นสุขมุ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว
ด.ต. ดิเรก บ ารุง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว
ด.ต. ประมวล มีผ้ึง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว
ด.ต. กมล พรมศักด์ิ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว
ด.ต. วชิาญ บุญครอบ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว
ด.ต. ศุภณัฐ สกณุาทวงษ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว
ด.ต. อนันต์ ทองแยม้ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว
ด.ต. ทวชิ สุจริต ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว
ด.ต. เกรียงศักด์ิ พรมอทุัย ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว
ด.ต. สมชาย ประภสัสร ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว
ด.ต. สุเทพ สิทธพิรหม ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว
ด.ต. ทรงพล เล้ียงประยรู ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว
ด.ต. มนูญ ไสยาวนั  ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว
ด.ต. สามารถ ไวเกษตรกรณ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว
ด.ต. สยาม หมูพ่ยคัฆ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว
ด.ต. กมล เรือนทอง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว
ด.ต.หญิง สังเวยีน ชื่นสุขมุ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว
ด.ต. ราเชษฐ บัวพาค าผง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว
ด.ต. จรัญ ยาสุทธิ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว
ด.ต. ชูชีพ สีดี ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว
ด.ต. สมยศ ตรีรัตน์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว
ด.ต. มนตรี เสือดี ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว
ด.ต. ระพี จงูาม ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว
ด.ต. ธนากร ชุติกลุธนัน ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว
ด.ต. มาโนช ฤทธิ์กระเตาะ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว
ด.ต. ประทีป ศิริรักษ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว
ด.ต. ฐานพนัธ์ พงษ์ปล้ืม ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว
ด.ต. ยงยทุธ วเิศษเขตการณ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สมพร มานนท์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว
ด.ต. พงศนาถ ศรีทอง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว
ด.ต. วรัิตน์ หรัิญตระกลู ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว
ด.ต. วรีะชัย บุตรฉตัร ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว
ด.ต. พกิดั เม่นเขยีว ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว
ด.ต. วชัระ นิเทศธญัญกจิ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว
ด.ต. รุ่ง เหล่าเมือง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว
ด.ต. เลิศยศ จนัทร์บาง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว
ด.ต. ธรีพร กก๊พทิักษ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว
ด.ต. ทรงกฤษณ์ อรรถอาภา ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว
ด.ต. ไบเล่ อศัจรรย์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว
ด.ต. แสวง รุกขชาติ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว
ด.ต. ศักด์ิวาที สาระไกร ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว
ด.ต. พงษ์ศักด์ิ โตสินธุ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว
ด.ต. อนุวฒัน์ วงษาเวยีง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว
ด.ต. มานะ นิม่ยี่สุ่น ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว
ด.ต. ไพศาล เกดิด้วง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว
ด.ต. เกษม ยนืยง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว
จ.ส.ต. ธงไทย อนิทพฒัน์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว
จ.ส.ต. วฑูิรย์ ทองจา ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว
จ.ส.ต. ธงชัย คล้ายวมิุติ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว
ส.ต.อ. นัฎฐา อนิทร์โพธิ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว
ส.ต.อ. กฤตย์ ชัยวรโชติ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว
ส.ต.อ.หญิง กนกรัตน์ สะสม ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว
ส.ต.อ. กจิจพฒัน์ นุชดารา ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ลาดยาว
พ.ต.ท. รัง ดาวดึงษ์      ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองกรด
พ.ต.ท. อมร ไวยหงษ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองกรด
ร.ต.อ. อ านาจ  คงศัตรา ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองกรด
ร.ต.ท. ปรีชา คุ้มภยั ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองกรด
ร.ต.ท. ยงยทุธ ใจบุญลือ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองกรด
ร.ต.ท. เมธี ถาวร ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองกรด
ร.ต.ท. กติติศักด์ิ สาจุ้ย ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองกรด
ร.ต.ท. กฤษกนก โพธิ์พงษ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองกรด
ร.ต.ท. ไพรัตน์ กฤษดี ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองกรด
ร.ต.ท. ธวชัร์ มะที ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองกรด
ร.ต.ท. เสถยีร กะระกล ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองกรด
ร.ต.ท. ประมวล ปะวะภชูะโก ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองกรด
ร.ต.ต. พายบั สกลุวงษ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองกรด
ร.ต.ต. ประจบ เชยรักษา ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองกรด
ร.ต.ต. นเรศ ฤทธิ์เดช ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองกรด



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. เอกลักษณ์ เปล่งวาจาประเสริฐ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองกรด
ร.ต.ต. สมัย กรณีย์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองกรด
ร.ต.ต. สุรสิทธิ์ ชะลาสัย ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองกรด
ด.ต. สมควร เขตขาม ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองกรด
ด.ต. นิติรัฐ แตงน้อย ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองกรด
ด.ต. สุรศักด์ิ ลีมา ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองกรด
ด.ต. พเิชษฐ์ โกมลสุทธิ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองกรด
ด.ต. บุญชอบ อน้ทอง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองกรด
ด.ต. วทิยา ท าบุญยิ่ง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองกรด
ด.ต. มีระศักด์ิ กล่ินจติโต ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองกรด
ด.ต. ศักดา กลุวงศ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองกรด
ด.ต. สมพงษ์ สุธาพจน์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองกรด
ด.ต. มงคล อนิริราย ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองกรด
ด.ต. สืบพงษ์ รัตนกลู ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองกรด
ด.ต. ทนงศักด์ิ พนัธจ์กัร์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองกรด
ด.ต. เกรียงศักด์ิ โถทัย ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองกรด
ด.ต. สมบัติ ประสงค์สุด ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองกรด
ด.ต. ชาติชาย รัสมาลี ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองกรด
ด.ต. ประพนัธ์ ทะอนิเลย ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองกรด
ด.ต. บรรจง จ าปีเจริญสุข ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองกรด
ด.ต. เจษฎา ทองสุข ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองกรด
ด.ต. ธรรมนูญ ปาระมีศรี ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองกรด
ด.ต. พศัิณย์ นาคสมบูรณ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองกรด
ด.ต. ไล้ เพิม่หรัิญ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองกรด
ด.ต. วเิชียรโชติ สินเนียม ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองกรด
ด.ต. บุญรอด กอ้นทองดี ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองกรด
พ.ต.อ. นิติศักด์ิ แกว้อน้ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองบัว
พ.ต.ท. สุรพล ศรีนวกะตระกลู ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองบัว
พ.ต.ท. ศักดา ศูนยสุ์วรรณ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองบัว
พ.ต.ท. ครรชิต ชาตินันท์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองบัว
พ.ต.ท. อภชิา ปวรกฤษฎ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองบัว
พ.ต.ท. สมพศิ ผาสุขศาสตร์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองบัว
พ.ต.ท. บุญเกื้อ จลุรอด ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองบัว
ร.ต.ท. มานิตย์ อน้เวยีง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองบัว
ร.ต.ท. สมหวงั อนิทรประสาท ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองบัว
ร.ต.ท. เพลิน จนัทร์อนิทร์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองบัว
ร.ต.ท. สมัคร นนท์ตา ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองบัว
ร.ต.ท. ศราวธุ บัวเทศ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองบัว
ร.ต.ท. ณรงค์เดช ผิวฉ่ า ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองบัว
ร.ต.ท. ไพโรจน์ มัน่มาตร ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองบัว



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. เพชรชยทุธ์ แสงแกว้ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองบัว
ร.ต.ท. ภคิน ปิติเมธานนท์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองบัว
ร.ต.ท. อนุศักด์ิ เปีย่มเพช็ร์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองบัว
ร.ต.ท. จรูญ ค ารอด ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองบัว
ร.ต.ท. แอด็ นัยวริิยะ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองบัว
ร.ต.ท. ชาญณรงค์ ทองออ่น ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองบัว
ร.ต.ท. ธรีะศักด์ิ ฤทธิ์เทพ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองบัว
ร.ต.ท. เบิม้ ออ่นเงิน ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองบัว
ร.ต.ท. โยธนิ บุญทอง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองบัว
ร.ต.ท. สุริยะ อาจศิริ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองบัว
ร.ต.ต. สุรพล เทียนน้อย ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองบัว
ร.ต.ต. มนตรี วนิิจกลุ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองบัว
ร.ต.ต. จ าลอง ประธาตุ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองบัว
ร.ต.ต. วรพงษ์ หาญพล ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองบัว
ร.ต.ต. นิยม พรหมเบญจศร ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองบัว
ร.ต.ต. โกศล แกว้นวล ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองบัว
ร.ต.ต. ส าฤทธิ์ อนิทพนัธ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองบัว
ร.ต.ต. เทียม จบัเกตุ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองบัว
ร.ต.ต. ทวนชัย เถื่อนค า ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองบัว
ร.ต.ต. หยดั แยม้นวล ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองบัว
ร.ต.ต. นริศ เมณฑ์กลู ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองบัว
ด.ต. ไพโรจน์ แตงร่ม ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองบัว
ด.ต. ธงชัย เอี่ยมสอาด ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองบัว
ด.ต. วสันต์ พวงสมบัติ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองบัว
ด.ต. ดาวรุ่ง จนัทร์อ าไพ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองบัว
ด.ต. วรพจน์ นันทพพิฒัน์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองบัว
ด.ต.หญิง พศัรินทร์ โกศัลวติร ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองบัว
ด.ต. องอาจ เสือน้อย ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองบัว
ด.ต. เสรีรัตน์ นาระ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองบัว
ด.ต. สมบัติ ศรีไทย ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองบัว
ด.ต. สุริยนั ธารรัตนานุกลู ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองบัว
ด.ต. มนัส แกว้นพรัตน์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองบัว
ด.ต. สมพศิ อิ่มศิล ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองบัว
ด.ต. เกชา เพง็อิ่ม ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองบัว
ด.ต. กมล พลูสวสัด์ิ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองบัว
ด.ต. ศราวธุ ศรีเพช็ร์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองบัว
ด.ต. มนัส โพธทิอง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองบัว
ด.ต. ปราโมทย์ จนัทร์ทอง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองบัว
ด.ต.หญิง อรวรรณ หนูเนตร ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองบัว
ด.ต. โกมล ขาวทอง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองบัว



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. เกรียงศักด์ิ โพธิ์พุม่ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองบัว
ด.ต. สมมารถ ปราณีศรี ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองบัว
ด.ต. สุเมธ ยิ้มสาระ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองบัว
ด.ต. วชัระ ชอนบุรี ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองบัว
ด.ต. อ านาจ มีชัย ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองบัว
ด.ต. กติติพงษ์ กล่ินสอน ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองบัว
ด.ต. ธนิต หนูเนตร ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองบัว
ด.ต. ส าคัญ วฒันพงษ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองบัว
ด.ต. สมชาย การเคารพ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองบัว
ด.ต. ประทีป สุวรรณศรี ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองบัว
ด.ต. ธรีรัตน์ บัวรอด ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองบัว
พ.ต.อ. สมบัติ หงษ์ทอง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลิง
พ.ต.ท. องัคาร อทุัยพนัธุ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลิง
พ.ต.ท. จรูญ ลาโพธิ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลิง
พ.ต.ท. ธ ารง จกิติศิลปิน ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลิง
พ.ต.ท.หญิง นภาพร จนัทร์แจง้ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลิง
พ.ต.ท. ธนัญชัย ยศอาจ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลิง
พ.ต.ท. ชาติ ใจค าสุข ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลิง
ร.ต.อ. ดนัย ถนอมนิม่ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลิง
ร.ต.อ. ชรินทร์ เผือกสง่า ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลิง
ร.ต.อ. ประทีป มัน่ใจ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลิง
ร.ต.อ. ชวโรจน์ ทองรอด ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลิง
ร.ต.อ. วทิยา บุญสุข ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลิง
ร.ต.ท. นิคม ปิน่ทอง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลิง
ร.ต.ท. จกักริช นาคราช ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลิง
ร.ต.ท. ยงยทุธ สุทธภิาค ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลิง
ร.ต.ท. ศักด์ิศิลป์ ศิลปสุวรรณ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลิง
ร.ต.ท. จ าเริญ เหล็กผา ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลิง
ร.ต.ท. มานิตย์ บัวเอม ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลิง
ร.ต.ท. วรีะชน มัน่ต่าย ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลิง
ร.ต.ท. วรีะ แพงเม้า ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลิง
ร.ต.ท. มณู พยมหล ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลิง
ร.ต.ท. สมชาย นิลประยรู ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลิง
ร.ต.ท. ขจรศักด์ิ มณีพงษ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลิง
ร.ต.ท. ประสิทธิ์ จนัทร ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลิง
ร.ต.ท. พทุธะ เนตรกระจา่ง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลิง
ร.ต.ท. ปัญญา เอมมะโน ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลิง
ร.ต.ท. ปฐมพงษ์ สุรภี ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลิง
ร.ต.ท. พสักร ดอกไม้งาม ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลิง
ร.ต.ต. สามารถ แกว้สะแสน ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลิง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. วชัระ แสงสุนทร ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลิง
ร.ต.ต. วยินต์ การะหตัถ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลิง
ร.ต.ต. สุชีพ มีฤทธิ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลิง
ร.ต.ต. จรัญ ทองรอด ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลิง
ร.ต.ต. มงคล อดุมวงษ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลิง
ร.ต.ต.หญิง วรรณนภา สุวบิัว ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลิง
ร.ต.ต.หญิง ศุภสิรา โฉมศิวะพนัธ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลิง
ร.ต.ต. จริพจน์ เปีย่มจริกติต์ิ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลิง
ร.ต.ต. ธนกฤต ประดาพลล์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลิง
ร.ต.ต. ทองดี ทิมทอง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลิง
ร.ต.ต. เจริญรัตน์ บุญสุวรรณ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลิง
ด.ต. จกัรพงศ์ นาวกิ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลิง
ด.ต. ชะนะสิทธิ์ ภมูี ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลิง
ด.ต. ธรีศักด์ิ กอ้นจนัทร์เทศ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลิง
ด.ต.หญิง พมิพลั์กษณ์ นุน่มีศรี ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลิง
ด.ต. พนัธศั์กด์ิ ศรีขวญั ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลิง
ด.ต. สมสี แสนเสนา ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลิง
ด.ต. ณัฐวฒิุ โสดาธาตุ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลิง
ด.ต. พนัธุ์ลักษณ์ กลุสิงห์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลิง
ด.ต. เตชิต อนิทรียสุ์ข ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลิง
ด.ต. วารี เชาวธ์รรม ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลิง
ด.ต. ประสิทธิ์ พุม่ศรี ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลิง
ด.ต. ธวชั เพง็หยวก ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลิง
ด.ต. บัณฑิต พลึิก ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลิง
ด.ต. สุขสัน หงษาวรรณ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลิง
ด.ต. กฤษดา ดิษสละ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลิง
ด.ต. ชัยรัตน์ พึง่ครุฑ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลิง
ด.ต. ชูชาติ ครุฑจนัทร์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลิง
ด.ต. เจษฏาพร ฉมิพฒุ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลิง
ด.ต. ธนวฒัน์ วาสนาปัญญาภากลุ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลิง
ด.ต. วษิฎ อนิทร์ขาว ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลิง
ด.ต. ณรงค์ แสงโพธิ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลิง
ด.ต. สามารถ วงษ์จนัทร์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลิง
ด.ต. พเิชษฐ์ บัวนารถ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลิง
ด.ต. จามร มากมิง่ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลิง
ด.ต. สนัน่ เฮงรัศมี ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลิง
ด.ต. สัญญา โผนพมิาย ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลิง
ด.ต. สมเกยีรติ เมืองใจ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลิง
ด.ต. สิรภพ หลวงพรหม ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลิง
ด.ต. เอกรินทร์ พวงทอง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลิง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ธนกฤต ใจยง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลิง
ด.ต. ประสิทธิ์ ตาศิริ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลิง
ด.ต. จริะเดช แสนทวสุีข ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลิง
ด.ต. วฒิุชัย โพธิ์เงิน ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลิง
ด.ต. เสกศักด์ิ ศรีภธูร ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลิง
ด.ต. รังสรรค์ ขวญัเพง็ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลิง
ด.ต. จกัรภพ เจริญพนัธ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลิง
ด.ต. ณรงค์ บุญส าลี ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลิง
ด.ต. ก าพล แต้สมบูรณ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลิง
ด.ต. เทพอนันต์ พนัโท ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลิง
ด.ต. บุญหนา ทนทาน ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลิง
ด.ต. เจตนิพทัธ์ พลิา ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลิง
ด.ต. พศิน เหมือนแกว้ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลิง
ด.ต. บดินทร์ ศรีผ้ึง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลิง
ด.ต. มนตรี ศรีค าขลิบ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลิง
ด.ต. สนอง แสงฉวี ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลิง
ด.ต. เกษม ฉวจีนัทร์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลิง
ด.ต. นิติ ฟกันาค ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลิง
ด.ต. เทพประทาน จนัทร์เขยีว ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลิง
ด.ต. สมศักด์ิ สานโอฬาร ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลิง
ด.ต. ปิยะ อิ่มเพง็ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลิง
ด.ต. ไพทูรย์ มัน่ศักด์ิ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลิง
ด.ต. สถาพร แผ้วสถาน ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลิง
ด.ต. พรศักด์ิ ขา่ยทอง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลิง
ด.ต วรพล แกน่สาร ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลิง
ด.ต. วรัิช ขลิบทอง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลิง
ด.ต. สมชาย ทิมกนั ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลิง
ด.ต. ปัญญา อนิทร์แสน ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลิง
ด.ต.หญิง วรพรรณ อนิทร์ประสิทธิ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลิง
ด.ต. วชิรพจน์ สมยศธนรัฐ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลิง
ด.ต. ชัยฤทธิ์ วราโภค ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลิง
จ.ส.ต. สุนทร มัน่ใจ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลิง
จ.ส.ต. วเิชียร กาละภกัดี ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลิง
จ.ส.ต. กติติชนม์ ศรีอรุณพรรณรา ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลิง
จ.ส.ต. วรีะชัย จนัทร์ปล่ัง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลิง
จ.ส.ต. ไพโรจน์ โพธิ์พนัธ์ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลิง
จ.ส.ต. ประสพโชค พานทอง ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลิง
ส.ต.อ. พรรพต เพช็ร์แจม่ ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลิง
ส.ต.อ. มนตรี มารศรี ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลิง
ส.ต.อ. กชธนณัฎฐ์ สุวรรณคาม ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.หนองปลิง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. สุพจน์ พุม่มาลา ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.ชุมแสง
ร.ต.ต. ณัฐธนพล สุวรรณชัย ภ.จว.นครสวรรค์ สภ.แม่เปิน
พ.ต.ท. ทวโีชค ธรีภทัรพลเดช ภ.จว.เพชรบูรณ์ สภ.ศรีเทพ
จ.ส.ต. สมพล ษมาชัยปฏกิาร ภ.จว.เพชรบูรณ์ สภ.ศรีเทพ
ส.ต.ต. สมภพ จนัทร์ประเสริฐ ภ.จว.เพชรบูรณ์ สภ.ศรีเทพ
ส.ต.ต. วโิรจน์ เพชรสัมฤทธิ์ ภ.จว.เพชรบูรณ์ สภ.ศรีเทพ
ร.ต.อ. สุกจิ จนัทร์แกว้ ภ.จว.เพชรบูรณ์ สภ.นาเฉลียง
ส.ต.อ. ศักด์ิสิทธิ์ บุญแจง้ ภ.จว.เพชรบูรณ์ สภ.นาเฉลียง
ส.ต.ต. ธนัฐโชติ บุญเป็ง ภ.จว.เพชรบูรณ์ สภ.นาเฉลียง
ร.ต.อ. เจยีงรุณ ใจสวา่ง ภ.จว.เพชรบูรณ์ สภ.พเุตย
ร.ต.ท. อนุชา ตาทิพย์ ภ.จว.เพชรบูรณ์ สภ.พเุตย
พ.ต.ท. กฤตกร พรายอนิทร์ ภ.จว.เพชรบูรณ์ สภ.ท่าพล
ร.ต.ท. ศุภกร โภชนะสมบัติ ภ.จว.เพชรบูรณ์ สภ.บึงสามพนั
ร.ต.ท. ประจน สะดาดก ภ.จว.เพชรบูรณ์ สภ.บึงสามพนั
ส.ต.อ. กฤษฎา มีมุข ภ.จว.เพชรบูรณ์ สภ.บึงสามพนั
ส.ต.อ. วษิณุ โฉมวนัดี ภ.จว.เพชรบูรณ์ สภ.บึงสามพนั
ด.ต. ขนัชัย ป้องชาลี ภ.จว.เพชรบูรณ์ สภ.หนองไผ่
จ.ส.ต. กติติพงษ์ พรหมดี ภ.จว.เพชรบูรณ์ สภ.หนองไผ่
ส.ต.อ. วรีะ ชูเกตุ ภ.จว.เพชรบูรณ์ สภ.หนองไผ่
ร.ต.ท. หญิงวรินทร์ญา กลุนนท์เลิศสิน ภ.จว.เพชรบูรณ์ สภ.น้ าหนาว
ด.ต. อาทิตย์ หวงัหนู ภ.จว.เพชรบูรณ์ สภ.น้ าหนาว
ส.ต.อ. หญิง สุธาสินี สอนนนฐี ภ.จว.เพชรบูรณ์ สภ.น้ าหนาว
ร.ต.อ. พจิกัษ์ นามโฮง ภ.จว.เพชรบูรณ์ กก.สืบสวนฯ
ร.ต.ท. วทิยา มนฑาจนัทร์ ภ.จว.เพชรบูรณ์ กก.สืบสวนฯ
ร.ต.ท. อทุัย มงคลชัย ภ.จว.เพชรบูรณ์ กก.สืบสวนฯ
ด.ต. สมพงษ์ คงจริง ภ.จว.เพชรบูรณ์ กก.สืบสวนฯ
ด.ต. สัญญา เทียมเพง็ ภ.จว.เพชรบูรณ์ กก.สืบสวนฯ
พ.ต.ท. สมปอง รองยาง ภ.จว.เพชรบูรณ์ สภ.บ้านโคก
พ.ต.อ. ศักด์ิสิทธิ์ นราพสุิทธิ์ ภ.จว.พจิติร
พ.ต.อ. พสิิษฐ์ ทรัพยสิ์น ภ.จว.พจิติร
พ.ต.อ. ส าเริง งามรัตน์ ภ.จว.พจิติร
พ.ต.อ. จริทีปต์ ทองอร่ามฐิติโชติ ภ.จว.พจิติร
พ.ต.อ. นฤพฒัน์ ค าขุ้ย ภ.จว.พจิติร กลุ่มงานสอบสวน
พ.ต.อ. ดิเรก อนิหนัต์ ภ.จว.พจิติร กก.สส.ภ.จว.พจิติร
พ.ต.ท. ศราวธุ เป้าเพชร ภ.จว.พจิติร กก.สส.ภ.จว.พจิติร
พ.ต.ท.หญิง พรนภา ถงึทรัพย์ ภ.จว.พจิติร
พ.ต.ท.หญิง สิริพร ผลมาตย์ ภ.จว.พจิติร รอง ผกก.ฝอ.ฯ
พ.ต.ท. สุเมธ จติตระกลู ภ.จว.พจิติร ฝอ.6
พ.ต.ท. สันติชัย เล็กประเสริฐ ภ.จว.พจิติร ฝอ.1
ร.ต.อ. วฤธ บรรเจดิกจิ ภ.จว.พจิติร



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ภมูิเดชา สิงหเดช ภ.จว.พจิติร
ร.ต.ท.หญิง แสงจนัทร์ สิงหาราช ภ.จว.พจิติร ฝอ.6
ร.ต.ต. พเิศษ หร่ิงรอด ภ.จว.พจิติร
ด.ต. ปิยศักด์ิ ศักด์ิดี ภ.จว.พจิติร ฝอ.6
พ.ต.ต. มานิตย์ จติรเอก ภ.จว.พจิติร
ร.ต.ท. ปัญญา หวานแช่ม ภ.จว.พจิติร
ร.ต.ท. แหลมทอง เทพบุตร ภ.จว.พจิติร
ร.ต.ต. สมชาติ มารุมาศ ภ.จว.พจิติร
ร.ต.ต. มนตรี เต่าแกว้ ภ.จว.พจิติร
ร.ต.ต. สวสัด์ิ สมอุ่น ภ.จว.พจิติร
ร.ต.ต. ดิเรก ท้าวหลวง ภ.จว.พจิติร
ด.ต.หญิง ประภาศรี สุขเปล่งศักด์ิ ภ.จว.พจิติร
พ.ต.ท.หญิง สุนทรี ภูค่ ามี ภ.จว.พจิติร ฝอ.๕ ภ.จว.พจิติร
พ.ต.ต. วศิาล ศรีโพธิ์ ภ.จว.พจิติร ฝอ.๓ ภ.จว.พจิติร
ร.ต.ท. ศุภรเชษฐ์ แสงทับทิม ภ.จว.พจิติร ฝอ.๕ ภ.จว.พจิติร
ร.ต.ท. ปรีชา จนัทร์ศรี ภ.จว.พจิติร ฝอ.๕ ภ.จว.พจิติร
ร.ต.ท. ชูชีพ บัวเขยีว ภ.จว.พจิติร ฝอ.๓ ภ.จว.พจิติร
ร.ต.ต.หญิง อญัชลี ทองใบบล ภ.จว.พจิติร ฝอ.๓ ภ.จว.พจิติร
จ.ส.ต. จกัรกฤษ นิม่ทอง ภ.จว.พจิติร ฝอ.๓ ภ.จว.พจิติร
พ.ต.อ. ดิเรก อนิหนัต์ ภ.จว.พจิติร กก.สส.ภ.จว.พจิติร
พ.ต.ท. ศราวธุ เบ้าเพชร ภ.จว.พจิติร กก.สส.ภ.จว.พจิติร
พ.ต.ท. ยนิดี เมฆโพธิ์ ภ.จว.พจิติร กก.สส.ภ.จว.พจิติร
พ.ต.ต. นิธศิ ศรีสระ ภ.จว.พจิติร กก.สส.ภ.จว.พจิติร
ร.ต.อ. ประดิษฐ์ แหลมมาก ภ.จว.พจิติร กก.สส.ภ.จว.พจิติร
ร.ต.อ. ธนะฤทธิ์ พลอาจ ภ.จว.พจิติร กก.สส.ภ.จว.พจิติร
ร.ต.อ. ไพรัช เสนามาตย์ ภ.จว.พจิติร กก.สส.ภ.จว.พจิติร
ร.ต.ท. ธนะเมศฐ์ ธรีธติิไชพา ภ.จว.พจิติร กก.สส.ภ.จว.พจิติร
ร.ต.ท. อภโิรจน์ สารพนูทรัพย์ ภ.จว.พจิติร กก.สส.ภ.จว.พจิติร
ร.ต.ท. นาวนิ ศรีสมบูรณ์ ภ.จว.พจิติร กก.สส.ภ.จว.พจิติร
ร.ต.ท. อดุม จนัทราช ภ.จว.พจิติร กก.สส.ภ.จว.พจิติร
ร.ต.ท. สมศักด์ิ นาคไพจติร ภ.จว.พจิติร กก.สส.ภ.จว.พจิติร
ร.ต.ท. ดาวรุ่ง ออ่นจนัทร์ ภ.จว.พจิติร กก.สส.ภ.จว.พจิติร
ร.ต.ท. สุมิตร คัชมาตย์ ภ.จว.พจิติร กก.สส.ภ.จว.พจิติร
ร.ต.ท. เสรี จติออ่นน้อม ภ.จว.พจิติร กก.สส.ภ.จว.พจิติร
ร.ต.ท. เกษมศักด์ิ เผ่าสวสัด์ิ ภ.จว.พจิติร กก.สส.ภ.จว.พจิติร
ร.ต.ต. สุเทพ แกว้ภริาส่วน ภ.จว.พจิติร กก.สส.ภ.จว.พจิติร
ร.ต.ต. นพดล กระดังงา ภ.จว.พจิติร กก.สส.ภ.จว.พจิติร
ร.ต.ต. แสวง พมิเสน ภ.จว.พจิติร กก.สส.ภ.จว.พจิติร
ด.ต. พงษ์ศิริ บุรีค า ภ.จว.พจิติร กก.สส.ภ.จว.พจิติร
ด.ต. ชวรวย จนัทร์วงัโป่ง ภ.จว.พจิติร กก.สส.ภ.จว.พจิติร



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ณภทัร ปราบสมรชัย ภ.จว.พจิติร กก.สส.ภ.จว.พจิติร
ด.ต. สุพนัธ์ อนิต๊ะเสน ภ.จว.พจิติร กก.สส.ภ.จว.พจิติร
ด.ต. ประวทิย์ พพิฒัน์ตระกลู ภ.จว.พจิติร กก.สส.ภ.จว.พจิติร
ด.ต. ปิยะศักด์ิ ศักด์ิดี ภ.จว.พจิติร กก.สส.ภ.จว.พจิติร
ด.ต. ครรชิต สุขสมพงษ์ ภ.จว.พจิติร กก.สส.ภ.จว.พจิติร
ด.ต. เทอดศักด์ิ แสงโสดา ภ.จว.พจิติร กก.สส.ภ.จว.พจิติร
ด.ต. อภรัิกษ์ เทียมสอน ภ.จว.พจิติร กก.สส.ภ.จว.พจิติร
ด.ต. ไพโรจน์ แกว้ดิษฐ์ ภ.จว.พจิติร กก.สส.ภ.จว.พจิติร
ด.ต. สรวงสันติ นิลประดิษฐ์ ภ.จว.พจิติร กก.สส.ภ.จว.พจิติร
ด.ต. อนันตชัย จนัทร์สม ภ.จว.พจิติร กก.สส.ภ.จว.พจิติร
ด.ต. อนุวตัร เรืองศิริ ภ.จว.พจิติร กก.สส.ภ.จว.พจิติร
ด.ต. อ านาจ รวยสูงเนิน ภ.จว.พจิติร กก.สส.ภ.จว.พจิติร
ด.ต. ธนกร ศรีโสภา ภ.จว.พจิติร กก.สส.ภ.จว.พจิติร
ด.ต. พงษ์ศักด์ิ ไชยศิริ ภ.จว.พจิติร กก.สส.ภ.จว.พจิติร
ด.ต. ยทุธเกยีรติ รวมผล ภ.จว.พจิติร กก.สส.ภ.จว.พจิติร
ด.ต. จ านงค์ คะระนันท์ ภ.จว.พจิติร กก.สส.ภ.จว.พจิติร
ด.ต. สมัย ฝาชัยภมูิ ภ.จว.พจิติร กก.สส.ภ.จว.พจิติร
ด.ต. พทิักษ์ ผลทอง ภ.จว.พจิติร กก.สส.ภ.จว.พจิติร
ด.ต. เฉลียว เฮงส่าย ภ.จว.พจิติร กก.สส.ภ.จว.พจิติร
ด.ต. นรา ผะอบเหล็ก ภ.จว.พจิติร กก.สส.ภ.จว.พจิติร
ด.ต. อบุล กณัฑะษา ภ.จว.พจิติร กก.สส.ภ.จว.พจิติร
ด.ต. วเิชษฐ์ หงษ์สัมฤทธิ์ ภ.จว.พจิติร กก.สส.ภ.จว.พจิติร
ด.ต. ปรีชา สาตร์กล่ิน ภ.จว.พจิติร กก.สส.ภ.จว.พจิติร
ด.ต. อดุลย์ ชูจติร ภ.จว.พจิติร กก.สส.ภ.จว.พจิติร
ด.ต. กติติกร แกว้ทิม ภ.จว.พจิติร กก.สส.ภ.จว.พจิติร
ด.ต. เอนก ขะสะอาด ภ.จว.พจิติร กก.สส.ภ.จว.พจิติร
ด.ต. ภตูะวนั โตเทศน์ ภ.จว.พจิติร กก.สส.ภ.จว.พจิติร
ด.ต. ศิริชัย กอ้นทอง ภ.จว.พจิติร กก.สส.ภ.จว.พจิติร
ด.ต. ส าเริง สนนใจ ภ.จว.พจิติร กก.สส.ภ.จว.พจิติร
ส.ต.ต. กู้เกยีรติ สังขน์าก ภ.จว.พจิติร กก.สส.ภ.จว.พจิติร
ส.ต.ต. มนตรี ฉมิคง ภ.จว.พจิติร กก.สส.ภ.จว.พจิติร
ส.ต.ต. อนันต์ เภาบัว ภ.จว.พจิติร กก.สส.ภ.จว.พจิติร
ส.ต.ต. วรรณชนะ วะสะศิริ ภ.จว.พจิติร กก.สส.ภ.จว.พจิติร
ร.ต.ท. ชาญชัย ชมประเสริฐ ภ.จว.พจิติร ปฏบิัติราชการ กก.สส.ภ.จว.พจิติร
ร.ต.ท. ชูพงษ์ เพิม่พรม ภ.จว.พจิติร ปฏบิัติราชการ กก.สส.ภ.จว.พจิติร
ร.ต.ท. พศิลย์ ผาสุก ภ.จว.พจิติร ปฏบิัติราชการ กก.สส.ภ.จว.พจิติร
ร.ต.ต. ชรินทร์ ฉมิไทย ภ.จว.พจิติร ปฏบิัติราชการ กก.สส.ภ.จว.พจิติร
ด.ต. หญิง อษุา กระดังงา ภ.จว.พจิติร ปฏบิัติราชการ กก.สส.ภ.จว.พจิติร
ด.ต. ฐานุพงษ์ วรเลิศธนนท์ ภ.จว.พจิติร ปฏบิัติราชการ กก.สส.ภ.จว.พจิติร
ด.ต. อรุณ ผจญ ภ.จว.พจิติร ปฏบิัติราชการ กก.สส.ภ.จว.พจิติร



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สุดฤทธิ์ สุครบ ภ.จว.พจิติร ปฏบิัติราชการ กก.สส.ภ.จว.พจิติร
ด.ต. ชัดเจน จลุพนัธ์ ภ.จว.พจิติร ปฏบิัติราชการ กก.สส.ภ.จว.พจิติร
พ.ต.ต. วสุเทพ ใจอนิทร์ ภ.จว.พจิติร กก.สส.ภ.จว.พจิติร
ร.ต.ท. วสันต์ บุญมา ภ.จว.พจิติร สภ.ดงเจริญ
ร.ต.ท. สมพร การะเกตุ ภ.จว.พจิติร สภ.วงัทรายพนู
ร.ต.ท. ปรีชา ข ามี ภ.จว.พจิติร สภ.สากเหล็ก
ร.ต.ท. สุพสิทธ์ ฤทธิ์โพธิ์ ภ.จว.พจิติร สภ.วงัทรายพนู
ร.ต.ท. สุทน มูลระณะชาติ ภ.จว.พจิติร สภ.สากเหล็ก
ร.ต.ต. ด ารงค์   ยวงแกว้ ภ.จว.พจิติร สภ.ดงเจริญ
ร.ต.ต. สมชาย พลูทวี ภ.จว.พจิติร สภ.โพธิ์ประทับช้าง
ร.ต.ต. พขิติพล ทับทอง ภ.จว.พจิติร สภ.บางลาย
ด.ต. ณัฐวฒิุ เกตุภณัฑ์ ภ.จว.พจิติร สภ.สากเหล็ก
ด.ต. จ านงค์ แกว้กอง ภ.จว.พจิติร สภ.สากเหล็ก
ด.ต. ชุมพร จติตะระ ภ.จว.พจิติร สภ.วงัทรายพนู
ด.ต. ประภาส อาจหาญ ภ.จว.พจิติร สภ.วงัทรายพนู
พ.ต.อ. ศิริโชติ ธเนศราภา ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
พ.ต.อ. สุรเชษฐ์ ไชยแสน ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
พ.ต.ท. พเิชษฐ์ หร่ายพนัธ์ ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
พ.ต.ท. ณธพงศ์ ใจเอื้อ ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
พ.ต.ท. ธรีะชัย ศรีบุญจนัทร์ ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
พ.ต.ท. นพปรีชา เมืองลอย ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
พ.ต.ท. อโณทัย ช้างพนิิจ ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
พ.ต.ท. วชิัย นิลสิงห์ ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
พ.ต.ท. ประทีป ไพบูลย์ ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
พ.ต.ต. ธวชัชัย ค าสวน ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ร.ต.อ.หญิง สุจนิดา ต่อมยิ้ม ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ร.ต.อ. จกัริน กล่ินจนัทร์ ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ร.ต.อ. องอาจ ศิริจนัโท ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ร.ต.อ. รุ่งเพชร ใจฃ้ืน ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ร.ต.อ. ดอน เพชราบรรพ์ ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ร.ต.ท. สมคิด เกดิชื่น ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ร.ต.ท. ผดุง ดวงเนตร ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ร.ต.ท. พชรพล พงษ์จ านงค์ ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ร.ต.ท. อกุฤษ จอูาภรณ์ ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ร.ต.ท. ปภาวนิ ภสูารวงค์ ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ร.ต.ท. คัมนึง จวนอาจ ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ร.ต.ท. ประเจยีด แสงตาล ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ร.ต.ท. สมศักด์ิ เหล่ียมอไุร ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ร.ต.ท. สมโชค ภศูรีเทศ ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ร.ต.ท. เศรษฐโรจน์ บุญพระคุ้มครอง ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ประมวล ปรีเปรม ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ร.ต.ท.หญิง ภนิดา รักษาจนัทร์ ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ร.ต.ท. อทุิศ สุขเล็ก ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ร.ต.ท. ฉตัรชัย พึง่สลุด ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ร.ต.ท. วชิาญ ยกศิริ ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ร.ต.ท. นุกลู สวา่งเพยีร ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ร.ต.ท. ณัฐภทัร รักพนัธุ์ ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ร.ต.ท. วชิิต ศักด์ิใหญ่ ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ร.ต.ท. ประจวบ ระบุตรดา ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ร.ต.ท. สุดใจ ทองอบุล ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ร.ต.ท. ดิเรก สิงหล์อ ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ร.ต.ท. อดุลย์ มูลประสิทธิ์ ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ร.ต.ท. วชัรินทร์ วรสีหะ ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ร.ต.ท. เกษม ปาวนิ ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ร.ต.ท. เดชา ศรีโสภา ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ร.ต.ท. สิทธพินัธ์ จนัทรมณี ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ร.ต.ท. นิตย์ ภกัดีรัตนภาคย์ ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ร.ต.ท. วราวฒิุ ชุมพล ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ร.ต.ท. เฉลิม คล้ายผูก ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ร.ต.ท. นิเรศ แสงเล่ือม ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ร.ต.ท. สมพงษ์ ทาเอื้อ ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ร.ต.ต. สุชยา แพรปาน ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ร.ต.ต. นิติธร พรหมมี ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ร.ต.ต. ชุติพงษ์ สัจจะวฒันกจิ ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ร.ต.ต. จริายสุ ประทีปทอง ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ร.ต.ต. คณัฐกร แสนยศ ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ร.ต.ต. ปรีชา ชัยเทศ ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ร.ต.ต. อนุชิต จนัทร์บัว ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ร.ต.ต. ไพฑูลย์ พงษ์หาร ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ด.ต.หญิง กญัญพฒัน์ ประสารสุข ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ด.ต. สายชล รักศรี ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ด.ต.หญิง สิรินดา จนัทรมณี ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ด.ต. ประวทิย์ ด ามินเศษ ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ด.ต. บุญเชิด เพช็รอ าไพ ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ด.ต. พเิชษฐ์ ปล้ืมจติต์ ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ด.ต. ณรงค์ สุขแช่ม ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ด.ต. สมชาย พรายเพริด ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ด.ต. ภาวตั แกว้สุโพธิ์ ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ด.ต. จรูญ ศรีวชิัย ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ด.ต. นเรศ ค าเขยีน ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สายชล แสงใส ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ด.ต. อนันต์ วรรณหว้ย ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ด.ต. ยทุธณา ปริมาณ ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ด.ต. พชรดนัย ผะอบเหล็ก ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ด.ต. อดุลย์ เกี๋ยงหนุน ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ด.ต. ธรีพล ประทุมโพธิ์ ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ด.ต. วมิล แสงตาล ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ด.ต. สมเจต โพธิ์หล่าย ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ด.ต. สุธนะ เพญ็ทองสุข ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ด.ต. ฤกษ์ชัย สังขท์อง ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ด.ต. สุรชาติ งดงาม ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ด.ต. กฤตพล มะลิปล้อง ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ด.ต. จกัรพงษ์ ทันเทีย่ง ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ด.ต. พยบั ยอดเปล่ียน ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ด.ต. สมนึก สาคร ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ด.ต. วชิาญ พุม่โต ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ด.ต. นคร บุญประเสริฐ ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ด.ต. จรัญ แสงมณี ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ด.ต. จริพงษ์ ทับทอง ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ด.ต. เอนก ยอดเถื่อน ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ด.ต. วเิชียร ปานเขายอ้ย ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ด.ต. ยงยทุธ ใจชื้น ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ด.ต. กรภทัร แสงดอกไม้ ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ด.ต. บุรินทร์ เพชรชาติชั้น ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ด.ต. สมศักด์ิ เกตุทิพย์ ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ด.ต. สุวรรณ มีแดนไผ่ ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ด.ต. เพชร ทะยอม ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ด.ต. เกยีรติศักด์ิ ทองใบ ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ด.ต. พงนะไพร หล่าสะท้าน ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ด.ต. เอกชัย เพช็รอ าไพ ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ด.ต. มนตรี โพธิ์หล่าย ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ด.ต. ประจบ ทองหล่ า ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ด.ต. สุกจิ เรืองยะกลับ ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ด.ต. ณรงค์ศักด์ิ สรรคพงษ์ ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ด.ต. สุรเชษฐ์ ทับอนิทร์ ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ด.ต. ภาคภมูิ สายทองต่ิง ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ด.ต. วสันต์ ทองมี ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ด.ต. นทม สุดตา ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ด.ต. เสริม บัวทอง ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ด.ต. ส าเภา บุญธรรม ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ณัฐพงศ์ ดีหา ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ด.ต. ไพฑูรย์ วฒันโกศล ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ด.ต. ไพฑูรย์ กนัฟกั ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ด.ต. อรรถพร เทียมศร ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ด.ต. นครินทร์ จนัทร์เทวี ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ด.ต. จ าเนียร บุญผ่อง ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ด.ต. ชรินทร์ ปัน้น้อย ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ด.ต. ทานุ บุญแกว้ ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ด.ต. วสันต์ เขม้แขง็ ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ด.ต. ถาวร อู๋สามเรือน ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ด.ต. ยทุธนา ทัดเทีย่ง ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ด.ต. โสภณ พนัทับ ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ด.ต. เสกสรรค์ สุดแสง ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ด.ต. อนุชา คงจ านงค์ ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ด.ต. วชัรินทร์ ราชโส ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ด.ต. สมชาย ปัตวติั ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ด.ต. วสันต์ ถิ่นเดิม ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ด.ต. วรีะศักด์ิ ส่งศรี ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ด.ต. ภมิิพฒัน์ ฤทธชิัย ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ด.ต. สมาน สิงหเ์รือง ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ด.ต. บันเทิง ชัยชนะวรีกลุ ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ด.ต. ทวาย เสือแพร ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
จ.ส.ต.หญิง ฐานะรัฐ แสงพรหม ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
จ.ส.ต. ศักด์ิชัย จรรยา ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
จ.ส.ต. สมหวงั จนัติวงค์ ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ส.ต.อ. พษิณุ เรืองบ้านโคน ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ส.ต.อ. เอกลักษณ์ มันตะวตัร ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ส.ต.อ. พรีณัฐ สุริวนั ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ส.ต.อ. ศักด์ิชัย นพศรี ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ส.ต.อ. บุญญรักษ พฤกษะวรรณกลุ ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ส.ต.อ. สราวธุ จนัทร์ชุ่ม ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ส.ต.อ. สมพล พรมสอน ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ส.ต.อ. วทิยา บัวไล ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ส.ต.อ. วเิชียร คงเพชรศักด์ิ ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ส.ต.อ. ราชบุตร เกษรปัญโญ ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ส.ต.อ. ศราวธุ แพปาน ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ส.ต.ต. วรพล เลิศสถติย์ ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ส.ต.ต. ปุณยวจัน์ จงเจริญ ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ส.ต.ต. ธรีพงษ์ วรัิตน์ประเสริฐ ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ส.ต.ต. เอกรัฐ เสนวรัิฐ ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.ต. เสกสรร ใจซ่ือดี ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ส.ต.ต. นัทพล กลุเทศ ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ส.ต.ต. ธวชัชัย เทียนฉาย ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ส.ต.ต. กมล กระดังงา ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ส.ต.ต. ธรีวฒัน์ ถิ่นจนัทร์ ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ส.ต.ต. วรายทุธ เหมืองหา้ ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ส.ต.ต. ณรงค์ ดารุณิกร ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ส.ต.ต. จเรศักด์ิ ถิ่นศรี ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ส.ต.ต. ทรงสิทธิ์ สืบสวน ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ส.ต.ต. ธนภทัร ทับทอง ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ร.ต.ท. นราช กระออมแกว้ ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ด.ต. ภสิูฐ ผลล้ิมสุขสันติ ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ด..ต. รังสิมันต์ มันตะสูตร ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ร.ต.ต. จริวฒิุ เขยีวแกว้ ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ส.ต.อ. พรีวสั ทองแท้ ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ร.ต.ต. วรวฒิุ สุขเกษม ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
ร.ต.ท. อทุัยรัตน์ กาบดี ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
จ.ส.ต. ปิยะ ประสารเสือ ภ.จว.พจิติร สภ.เมืองพจิติร
พ.ต.อ. สันติรักษ์ อนิทรขาว ภ.จว.พจิติร สภ.ตะพานหนิ
พ.ต.ท. สายณัห์ จนัศรี ภ.จว.พจิติร สภ.ตะพานหนิ
พ.ต.ท. พศูิจน์ ศรีแสงทอง ภ.จว.พจิติร สภ.ตะพานหนิ
พ.ต.ท. ชูศักด์ิ คานทองดี ภ.จว.พจิติร สภ.ตะพานหนิ
พ.ต.ท. นิติพงษ์ อนันตรไพบูลย์ ภ.จว.พจิติร สภ.ตะพานหนิ
พ.ต.ท. ชวลิต ศรีสนธิ์ ภ.จว.พจิติร สภ.ตะพานหนิ
ร.ต.อ. ธรียทุธ รอดขาว ภ.จว.พจิติร สภ.ตะพานหนิ
ร.ต.อ. อภชิาติ มาตยาคุณ ภ.จว.พจิติร สภ.ตะพานหนิ
ร.ต.ท. สุเทพ อดุมรักษ์ ภ.จว.พจิติร สภ.ตะพานหนิ
ร.ต.ท. พษิณุพล ยอดกระโหม ภ.จว.พจิติร สภ.ตะพานหนิ
ร.ต.ท. บุญยงั เชียงแรง ภ.จว.พจิติร สภ.ตะพานหนิ
ร.ต.ท. ทวี เกตุโกวทิย์ ภ.จว.พจิติร สภ.ตะพานหนิ
ร.ต.ท. พรหมลิขติ เมืองพรหม ภ.จว.พจิติร สภ.ตะพานหนิ
ร.ต.ท. ธวชั สุธรรมแปง ภ.จว.พจิติร สภ.ตะพานหนิ
ร.ต.ท.หญิง สุดารัตน์ สุวรรณคีรี ภ.จว.พจิติร สภ.ตะพานหนิ
ร.ต.ท. วรีชัย ศรีโพธา ภ.จว.พจิติร สภ.ตะพานหนิ
ร.ต.ท. กนัตพฒัน์ ภูท่อง ภ.จว.พจิติร สภ.ตะพานหนิ
ร.ต.ท. สัมพนัธ์ พลูสวสัด์ิ ภ.จว.พจิติร สภ.ตะพานหนิ
ร.ต.ท. นนทนันท์ เกตุเมฆ ภ.จว.พจิติร สภ.ตะพานหนิ
ร.ต.ท. พษิณุ แพจนัทร์ ภ.จว.พจิติร สภ.ตะพานหนิ
ร.ต.ท. พพิฒัน์ บางพฒันากร ภ.จว.พจิติร สภ.ตะพานหนิ
ร.ต.ท. พรชัย ทองประไพ ภ.จว.พจิติร สภ.ตะพานหนิ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. อดุม สุมา ภ.จว.พจิติร สภ.ตะพานหนิ
ร.ต.ท. สมศักด์ิ ชื่นเชย ภ.จว.พจิติร สภ.ตะพานหนิ
ร.ต.ท. ชนาธปิ ทานศรี ภ.จว.พจิติร สภ.ตะพานหนิ
ร.ต.ท. วชิภมูิ ดวงจนัทร์ ภ.จว.พจิติร สภ.ตะพานหนิ
ร.ต.ท. สอาด ขาวละมูล ภ.จว.พจิติร สภ.ตะพานหนิ
ร.ต.ท. สันติสุข นิเทศศิริกลุ ภ.จว.พจิติร สภ.ตะพานหนิ
ร.ต.ต. นาที นาคหร่ัง ภ.จว.พจิติร สภ.ตะพานหนิ
ร.ต.ต. สุเมธ คุ้มแกว้ ภ.จว.พจิติร สภ.ตะพานหนิ
ร.ต.ต. บุญส่ง เจนสาริกจิ ภ.จว.พจิติร สภ.ตะพานหนิ
ร.ต.ต. อวยชัย ด้วงโท้ ภ.จว.พจิติร สภ.ตะพานหนิ
ร.ต.ต. นิวตั วชิิรมาลา ภ.จว.พจิติร สภ.ตะพานหนิ
ร.ต.ต. ด ารงค์ ผิวทอง ภ.จว.พจิติร สภ.ตะพานหนิ
ด.ต. อรรถพงษ์ ภูอ่่ า ภ.จว.พจิติร สภ.ตะพานหนิ
ด.ต. เศรษฐพร แพพว่ง ภ.จว.พจิติร สภ.ตะพานหนิ
ด.ต. ชัชวาลย์ ภูค่ ามี ภ.จว.พจิติร สภ.ตะพานหนิ
ด.ต. ทวี สายค าธร ภ.จว.พจิติร สภ.ตะพานหนิ
ด.ต. สมัย ศิริเขตกจิ ภ.จว.พจิติร สภ.ตะพานหนิ
ด.ต. นพดล คัชมาต ภ.จว.พจิติร สภ.ตะพานหนิ
ด.ต. ประพนัธ์ กงัหนั ภ.จว.พจิติร สภ.ตะพานหนิ
ด.ต. ชัยภมูิ พงษ์ประพนัธ์ ภ.จว.พจิติร สภ.ตะพานหนิ
ด.ต. อาดูรณ์ ทองเทศ ภ.จว.พจิติร สภ.ตะพานหนิ
ด.ต. ขวญั ทางตรง ภ.จว.พจิติร สภ.ตะพานหนิ
ด.ต. ทวศัีกด์ิ บุญโสภา ภ.จว.พจิติร สภ.ตะพานหนิ
ด.ต. วรชาติ หนองช้าง ภ.จว.พจิติร สภ.ตะพานหนิ
ด.ต. ชาญชัย บุญธรรมมา ภ.จว.พจิติร สภ.ตะพานหนิ
ด.ต. จกัรกริช บุญศัพย์ ภ.จว.พจิติร สภ.ตะพานหนิ
ด.ต. สกนธ์ ศิริอนิทราทร ภ.จว.พจิติร สภ.ตะพานหนิ
ด.ต. มานิตย์ กรตุ้ม ภ.จว.พจิติร สภ.ตะพานหนิ
ด.ต. สุชาติ ศรีทองสุข ภ.จว.พจิติร สภ.ตะพานหนิ
ด.ต. สุทธชิัย ฝอยทอง ภ.จว.พจิติร สภ.ตะพานหนิ
ด.ต. วนัชัย งามสม ภ.จว.พจิติร สภ.ตะพานหนิ
ด.ต. ไพฑูรย์ วงค า ภ.จว.พจิติร สภ.ตะพานหนิ
ด.ต. พฒุศิษฐ์ โสภณพฒัน์ธนะ ภ.จว.พจิติร สภ.ตะพานหนิ
ด.ต. จ ารัส ยกตรี ภ.จว.พจิติร สภ.ตะพานหนิ
ด.ต. วรีะเพช็ร ข าทัพ ภ.จว.พจิติร สภ.ตะพานหนิ
ด.ต. พเิชษฐ์ ทองรอด ภ.จว.พจิติร สภ.ตะพานหนิ
ด.ต. ดุสิต สุขเส็ง ภ.จว.พจิติร สภ.ตะพานหนิ
ด.ต. ชนะ พลูสวสัด์ิ ภ.จว.พจิติร สภ.ตะพานหนิ
ด.ต. มานิตย์ บุญพวง ภ.จว.พจิติร สภ.ตะพานหนิ
ด.ต. ธวชัชัย คงภริมย์ ภ.จว.พจิติร สภ.ตะพานหนิ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. กติติพงษ์ สุวรรณคีรี ภ.จว.พจิติร สภ.ตะพานหนิ
ด.ต.หญิง พรทิพย์ ทรัพยส์ม ภ.จว.พจิติร สภ.ตะพานหนิ
ด.ต. มงคล ลีเป้ ภ.จว.พจิติร สภ.ตะพานหนิ
ด.ต. เกษม บุญโห้ ภ.จว.พจิติร สภ.ตะพานหนิ
ด.ต. ชูเกยีรติ วงค์วร ภ.จว.พจิติร สภ.ตะพานหนิ
ด.ต. สมเชษฐ์ ทับเขยีว ภ.จว.พจิติร สภ.ตะพานหนิ
ด.ต. ชวรัฐนนท์ มีขวญั ภ.จว.พจิติร สภ.ตะพานหนิ
ด.ต. วรเทพ เร่ียมสุวรรณ ภ.จว.พจิติร สภ.ตะพานหนิ
ด.ต. เสน่ห์ คุ้มทรัพย์ ภ.จว.พจิติร สภ.ตะพานหนิ
จ.ส.ต. สาโรจน์ พฒุนาค ภ.จว.พจิติร สภ.ตะพานหนิ
จ.ส.ต. ฉลอง อุ่นใจ ภ.จว.พจิติร สภ.ตะพานหนิ
ส.ต.อ. ดลชัย มณีรัตน์ ภ.จว.พจิติร สภ.ตะพานหนิ
ส.ต.อ. เชิดชัย แสงโชติ ภ.จว.พจิติร สภ.ตะพานหนิ
ส.ต.อ. จกัรกฤษ โพธิ์ทอง ภ.จว.พจิติร สภ.ตะพานหนิ
ส.ต.อ.หญิง ศิริลักษณ์ บุญชมศุภชัย ภ.จว.พจิติร สภ.ตะพานหนิ
ส.ต.ต. จรีะยทุธ์ พลสงฆ์ ภ.จว.พจิติร สภ.ตะพานหนิ
ส.ต.ต. ณัฎฐพล แกว้แกมแข ภ.จว.พจิติร สภ.ตะพานหนิ
ส.ต.ต. นพดนัย จ านงค์การ ภ.จว.พจิติร สภ.ตะพานหนิ
ส.ต.ต. พพิฒัน์ โอภาษี ภ.จว.พจิติร สภ.ตะพานหนิ
ส.ต.ต. วทัญญู พนัธุ์สะอาด ภ.จว.พจิติร สภ.ตะพานหนิ
ส.ต.ต. วรัิช ส าเภาทอง ภ.จว.พจิติร สภ.ตะพานหนิ
ส.ต.ต. สกลุชัย วมิลรัตน์ ภ.จว.พจิติร สภ.ตะพานหนิ
พ.ต.อ. สุเมธ เงินบ ารุง ภ.จว.พจิติร สภ.บางมูลนาก
พ.ต.ท. จ าเริญ สีสังข์ ภ.จว.พจิติร สภ.บางมูลนาก
พ.ต.ท. ชัยวฒัน์ มังคะวฒัน์ ภ.จว.พจิติร สภ.บางมูลนาก
พ.ต.ต. ณรงศักด์ิ อตุบัววงศ์ ภ.จว.พจิติร สภ.บางมูลนาก
ร.ต.อ. เกื้อกลู เหล่ารอด ภ.จว.พจิติร สภ.บางมูลนาก
ร.ต.อ. กติติพนัธ์ พนัธศ์รี ภ.จว.พจิติร สภ.บางมูลนาก
ร.ต.อ. อมร อนิทมลคล ภ.จว.พจิติร สภ.บางมูลนาก
ร.ต.อ. กติติศักด์ิ ไทยแกว้ ภ.จว.พจิติร สภ.บางมูลนาก
ร.ต.ท. วลัลภ ทาเงิน ภ.จว.พจิติร สภ.บางมูลนาก
ร.ต.ท. อนุกลู จนัทร์นุช ภ.จว.พจิติร สภ.บางมูลนาก
ร.ต.ท. เสน่ห์ เคลือบบุญสอน ภ.จว.พจิติร สภ.บางมูลนาก
ร.ต.ท. ประกอบ ฤทธิ์คง ภ.จว.พจิติร สภ.บางมูลนาก
ร.ต.ท. สิรานนท์ เทพบรรจง ภ.จว.พจิติร สภ.บางมูลนาก
ร.ต.ท. พงศ์ภคัด์ิ บัวข า ภ.จว.พจิติร สภ.บางมูลนาก
ร.ต.ท. เอกลักษณ์ แสงสร้อย ภ.จว.พจิติร สภ.บางมูลนาก
ร.ต.ท. ไพฑูรย์ อาชีวะ ภ.จว.พจิติร สภ.บางมูลนาก
ร.ต.ท. ฉลอง ฉายแสง ภ.จว.พจิติร สภ.บางมูลนาก
ร.ต.ท. พนัธเ์ลิศ มะโนเพยีว ภ.จว.พจิติร สภ.บางมูลนาก



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. วมิล เสือโต ภ.จว.พจิติร สภ.บางมูลนาก
ร.ต.ท. ผดุงศักด์ิ นามเกดิ ภ.จว.พจิติร สภ.บางมูลนาก
ร.ต.ท. อมร จนัทร์เกตุ ภ.จว.พจิติร สภ.บางมูลนาก
ร.ต.ท. สิทธชิัย มีศิลป์ชัย ภ.จว.พจิติร สภ.บางมูลนาก
ร.ต.ท.หญิง ศิราณีย์ ทิพยโสภากลุ ภ.จว.พจิติร สภ.บางมูลนาก
ร.ต.ท. ปรีชา ค าพา ภ.จว.พจิติร สภ.บางมูลนาก
ร.ต.ท. ปราโมทย์ สิงหคะเชนทร์ ภ.จว.พจิติร สภ.บางมูลนาก
ร.ต.ท. ประสิทธิ์ สุขหร่อง ภ.จว.พจิติร สภ.บางมูลนาก
ร.ต.ท. สุทิน พงษ์สมทบ ภ.จว.พจิติร สภ.บางมูลนาก
ร.ต.ท. วรีะ เกดิขนัหมาก ภ.จว.พจิติร สภ.บางมูลนาก
ร.ต.ท. วษิณุ โตเอี่ยม ภ.จว.พจิติร สภ.บางมูลนาก
ร.ต.ต. เอกพงษ์ เพชรสวสัด์ิกลุ ภ.จว.พจิติร สภ.บางมูลนาก
ร.ต.ต. สุชาติ นวลศรี ภ.จว.พจิติร สภ.บางมูลนาก
ร.ต.ต. อภญิญา กาบแกว้ ภ.จว.พจิติร สภ.บางมูลนาก
พ.ต.อ. สุธี เขม็ราช ภ.จว.พจิติร สภ.โพทะเล
พ.ต.ท. พรุิฬห์ ศิลาพนัธุ์ ภ.จว.พจิติร สภ.โพทะเล
พ.ต.ท. ศักด์ิสุธี ค ามูล ภ.จว.พจิติร สภ.โพทะเล
พ.ต.ท. มณฑล ชื้อวฒันชัย ภ.จว.พจิติร สภ.โพทะเล
พ.ต.ท. ประพาส อนิถา ภ.จว.พจิติร สภ.โพทะเล
พ.ต.ท. นิภทัร์ มีมุสิทธิ์ ภ.จว.พจิติร สภ.โพทะเล
พ.ต.ต. มนู ปินใจ ภ.จว.พจิติร สภ.โพทะเล
ร.ต.อ. มินทร์ มิชสินธ์ ภ.จว.พจิติร สภ.โพทะเล
ร.ต.อ. จตุพร ดิษบรรจง ภ.จว.พจิติร สภ.โพทะเล
ร.ต.ท. วาจา เพยีรกสิกรรม ภ.จว.พจิติร สภ.โพทะเล
ร.ต.ท. ภาณุวฒัน์ ทับทอง ภ.จว.พจิติร สภ.โพทะเล
ร.ต.ท.หญิง จรีพร สายเพช็ร์ ภ.จว.พจิติร สภ.โพทะเล
ร.ต.ท. สรรทัด บัวเผ่ือน ภ.จว.พจิติร สภ.โพทะเล
ร.ต.ท. อทุัย รอดอยู่ ภ.จว.พจิติร สภ.โพทะเล
ร.ต.ท. วรีวชิญ์ ขจรกล่ินสมฐวี ภ.จว.พจิติร สภ.โพทะเล
ร.ต.ท. วนิิตย์ ท้วมเทศ ภ.จว.พจิติร สภ.โพทะเล
ร.ต.ท. จกัรินทร์ โทนใหญ่ ภ.จว.พจิติร สภ.โพทะเล
ร.ต.ท. ทศพล มัน่ค า ภ.จว.พจิติร สภ.โพทะเล
ร.ต.ท. สุนธี อดุมรักษ์ ภ.จว.พจิติร สภ.โพทะเล
ร.ต.ท. ปิยวฒัน์ รู้คุณ ภ.จว.พจิติร สภ.โพทะเล
ร.ต.ท. วชิิต ยอดเถื่อน ภ.จว.พจิติร สภ.โพทะเล
ร.ต.ต. ธชัชัย ไพรจติร ภ.จว.พจิติร สภ.โพทะเล
ร.ต.ท. อนุสรณ์ อษุณรัสมี ภ.จว.พจิติร สภ.โพทะเล
ร.ต.ท. วชิัย ทองศรีเมือง ภ.จว.พจิติร สภ.โพทะเล
ร.ต.ท. ประกอบ แพรเขยีว ภ.จว.พจิติร สภ.โพทะเล
ร.ต.ท. อนันต์ กนัทะวงศ์ ภ.จว.พจิติร สภ.โพทะเล



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. สมชาย รักแกว้ ภ.จว.พจิติร สภ.โพทะเล
ร.ต.ท. สรพงษ์ เมืองมูล ภ.จว.พจิติร สภ.โพทะเล
ร.ต.ต. สมคิด ผ้ึงใหญ่ ภ.จว.พจิติร สภ.โพทะเล
ร.ต.ต. สมวงษ์ สอนทาษา ภ.จว.พจิติร สภ.โพทะเล
ร.ต.ต. สุชาติ แกว้สะอาด ภ.จว.พจิติร สภ.โพทะเล
ด.ต. ตรีภพ เอี่ยมกาย ภ.จว.พจิติร สภ.โพทะเล
ด.ต. สมศักด์ิ เสาวภา ภ.จว.พจิติร สภ.โพทะเล
ด.ต. ฉตัรชัย ขนุเพง็ ภ.จว.พจิติร สภ.โพทะเล
ด.ต. ธนู ทรัพยบ์ุญมี ภ.จว.พจิติร สภ.โพทะเล
ด.ต. วนิัย ชิราพฤกษ์ ภ.จว.พจิติร สภ.โพทะเล
ด.ต. ณรงค์ รวมเงิน ภ.จว.พจิติร สภ.โพทะเล
ด.ต. ไพศาล ทรวงก าเนิด ภ.จว.พจิติร สภ.โพทะเล
ด.ต. อ านวย พนิิจพงษ์ ภ.จว.พจิติร สภ.โพทะเล
ด.ต. ภมูิ ภกัดี ภ.จว.พจิติร สภ.โพทะเล
ด.ต. สมศักด์ิ แสงศรีจนัทร์ ภ.จว.พจิติร สภ.โพทะเล
ด.ต. รุ่งทิพย์ ชื้อวฒันชัย ภ.จว.พจิติร สภ.โพทะเล
ด.ต. ประวติร ชมภู ภ.จว.พจิติร สภ.โพทะเล
ด.ต. วษิณุ จนัทรคณา ภ.จว.พจิติร สภ.โพทะเล
ด.ต. สุนทร ต้ังกจิลดาวลัย์ ภ.จว.พจิติร สภ.โพทะเล
ด.ต. กฤติเดช เล็กเจริญ ภ.จว.พจิติร สภ.โพทะเล
ด.ต. อดิศักด์ิ สุขส าราญ ภ.จว.พจิติร สภ.โพทะเล
ด.ต. อาคม โพธิ์ค า ภ.จว.พจิติร สภ.โพทะเล
ด.ต. นาท ชุ่มมัน่ ภ.จว.พจิติร สภ.โพทะเล
ด.ต. ณัฐภทัร เรือนทอง ภ.จว.พจิติร สภ.โพทะเล
ด.ต. สัมพรรณ พว่งแกว้ ภ.จว.พจิติร สภ.โพทะเล
ด.ต. สวสัด์ิ ปาลี ภ.จว.พจิติร สภ.โพทะเล
ด.ต. มนทล เสือข า ภ.จว.พจิติร สภ.โพทะเล
ด.ต. ประสิทธิ์ เอี่ยมแกว้ ภ.จว.พจิติร สภ.โพทะเล
ด.ต. ส ารวม เผือกสง่า ภ.จว.พจิติร สภ.โพทะเล
ด.ต. รังสัน ทิพยส์ละ ภ.จว.พจิติร สภ.โพทะเล
ด.ต. สุรพล สังขห์รัิญ ภ.จว.พจิติร สภ.โพทะเล
ด.ต. คมกริช ตันตระกลู ภ.จว.พจิติร สภ.โพทะเล
ด.ต. วษิณุ ช่วยไทย ภ.จว.พจิติร สภ.โพทะเล
ด.ต. มานพ สอนจติร ภ.จว.พจิติร สภ.โพทะเล
ด.ต. สลาวธุ บุษดี ภ.จว.พจิติร สภ.โพทะเล
ด.ต. อดุลย์ ปัน้พพิฒัน์ ภ.จว.พจิติร สภ.โพทะเล
ด.ต. ไพโรจน์ มีหล้า ภ.จว.พจิติร สภ.โพทะเล
ด.ต. ราเมศวร์ สุริเย ภ.จว.พจิติร สภ.โพทะเล
ด.ต. วนัชัย หาลาภ ภ.จว.พจิติร สภ.โพทะเล
ด.ต. ปทีป ปิน่แกว้ ภ.จว.พจิติร สภ.โพทะเล



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ธนกฤต แกว้กนัใจ ภ.จว.พจิติร สภ.โพทะเล
ด.ต. วษิณุ ทองอร่าม ภ.จว.พจิติร สภ.โพทะเล
ด.ต. จกัรพนัธ์ จฑุาเทพ ภ.จว.พจิติร สภ.โพทะเล
ด.ต. วรีะวฒิุ แหยมพลับ ภ.จว.พจิติร สภ.โพทะเล
จ.ส.ต. จริวฒัน์ แปรสนม ภ.จว.พจิติร สภ.โพทะเล
จ.ส.ต. พนิิจ วทิา ภ.จว.พจิติร สภ.โพทะเล
ส.ต.อ. อาติยะ นิยมชน ภ.จว.พจิติร สภ.โพทะเล
ส.ต.อ. เกรียงไกร นครประสาท ภ.จว.พจิติร สภ.โพทะเล
ส.ต.ต. ชาญวทิย์ ไม้หอม ภ.จว.พจิติร สภ.โพทะเล
ส.ต.ต. ดนุพนธ์ สวสัด์ินิผล ภ.จว.พจิติร สภ.โพทะเล
ส.ต.ต. นพดล สุขเอม ภ.จว.พจิติร สภ.โพทะเล
ส.ต.ต. ภาณุพงษ์ แสนเตปิน ภ.จว.พจิติร สภ.โพทะเล
ส.ต.ต. วสันต์ สายด้วง ภ.จว.พจิติร สภ.โพทะเล
ส.ต.ต. วรีะพล อนุพนัธ์ ภ.จว.พจิติร สภ.โพทะเล
ส.ต.ต. ศิรวฒัน์ ตันทา ภ.จว.พจิติร สภ.โพทะเล
ส.ต.ต. อนิรุตต์ิ เมืองเทียม ภ.จว.พจิติร สภ.โพทะเล
พ.ต.อ. ชูศักด์ิ แจม่ฟา้ ภ.จว.พจิติร สภ.สามง่าม
พ.ต.ท. จาตุรันต์ ยอดธรีสิทธิ์ ภ.จว.พจิติร สภ.สามง่าม
พ.ต.ท. สุรพล ค าภาลอย ภ.จว.พจิติร สภ.สามง่าม
พ.ต.ท. สุรพงษ์ นุม่อิ่ม ภ.จว.พจิติร สภ.สามง่าม
พ.ต.ท. ธงชัย สุขเกษม ภ.จว.พจิติร สภ.สามง่าม
พ.ต.ต. สุชาติ เรือนวงศ์ ภ.จว.พจิติร สภ.สามง่าม
พ.ต.ต. เสน่ห์ สุวรรณคีรี ภ.จว.พจิติร สภ.สามง่าม
ร.ต.อ. สุเทพ กล่ าใย ภ.จว.พจิติร สภ.สามง่าม
ร.ต.ท. ภานุวฒัน์ ปัญโญแกว้ ภ.จว.พจิติร สภ.สามง่าม
ร.ต.ท. พชิัย คงคร้าม ภ.จว.พจิติร สภ.สามง่าม
ร.ต.ท. เสกสรร จนัทร์เกล้ียง ภ.จว.พจิติร สภ.สามง่าม
ร.ต.ท. ปัญญา สุขส าราญ ภ.จว.พจิติร สภ.สามง่าม
ร.ต.ท. พรชัย ประยรูยิ้ม ภ.จว.พจิติร สภ.สามง่าม
ร.ต.ท. สิโรจน์ เพชรดี ภ.จว.พจิติร สภ.สามง่าม
ร.ต.ท. วชิชุกร ทินะกลุ ภ.จว.พจิติร สภ.สามง่าม
ร.ต.ต. สุธร์ี ทามี ภ.จว.พจิติร สภ.สามง่าม
ร.ต.ท. กติติพงษ์ แท่งทอง ภ.จว.พจิติร สภ.สามง่าม
ร.ต.ท. ทนงศักด์ิ ฉมิวลัิยทรัพย์ ภ.จว.พจิติร สภ.สามง่าม
ร.ต.ท. ประเสริฐ กาบจนัทร์ ภ.จว.พจิติร สภ.สามง่าม
ร.ต.ท. ธรีะ เจริญทิม ภ.จว.พจิติร สภ.สามง่าม
ร.ต.ท. ธานี เล่ียมสกลุ ภ.จว.พจิติร สภ.สามง่าม
ร.ต.ท. บุญเทิด เอนกสุข ภ.จว.พจิติร สภ.สามง่าม
ร.ต.ท. สมศักด์ิ กลมประสิทธิ์ ภ.จว.พจิติร สภ.สามง่าม
ร.ต.ท. บัญชา จนัทร์วงัโป่ง ภ.จว.พจิติร สภ.สามง่าม



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ส าราญ เกดิทอง ภ.จว.พจิติร สภ.สามง่าม
ร.ต.ท. ประภาส เพง็นุม่ ภ.จว.พจิติร สภ.สามง่าม
ร.ต.ท. ชวลิต ชลทานนท์ ภ.จว.พจิติร สภ.สามง่าม
ร.ต.ท. ระยะ กล่ินบุบผา ภ.จว.พจิติร สภ.สามง่าม
ร.ต.ท. สมบัติ ศรีใจวงศ์ ภ.จว.พจิติร สภ.สามง่าม
ร.ต.ท. สมคิด โชติพว่ง ภ.จว.พจิติร สภ.สามง่าม
ร.ต.ต. สุรพล กลุธรรม ภ.จว.พจิติร สภ.สามง่าม
ร.ต.ต. บุญชู เพง็สลุด ภ.จว.พจิติร สภ.สามง่าม
ร.ต.ต. อเนก บุญนาค ภ.จว.พจิติร สภ.สามง่าม
ด.ต. สิทธเิดช ประค า ภ.จว.พจิติร สภ.สามง่าม
ด.ต. สราวธุ ทาสาย ภ.จว.พจิติร สภ.สามง่าม
ด.ต. โชต โกสิงห์ ภ.จว.พจิติร สภ.สามง่าม 
ด.ต. ชัยณรงค์ วงศ์ประกรค า ภ.จว.พจิติร สภ.สามง่าม
ด.ต. รังสรรค์ ดีศรี ภ.จว.พจิติร สภ.สามง่าม 
ด.ต. อ านวย เฟือ่งโชติการ ภ.จว.พจิติร สภ.สามง่าม
ด.ต. ประยรู หลวงใจ ภ.จว.พจิติร สภ.สามง่าม
ด.ต. ธนู สิงหเ์พช็ร ภ.จว.พจิติร สภ.สามง่าม
ด.ต. ไพรัชต์ สุขเจริญ ภ.จว.พจิติร สภ.สามง่าม
ด.ต. สนอง สุขแจง้ ภ.จว.พจิติร สภ.สามง่าม
ด.ต. ภานุพงศ์ ปัญติ ภ.จว.พจิติร สภ.สามง่าม
ด.ต. ปรีดา นุม่นิม่ ภ.จว.พจิติร สภ.สามง่าม
ด.ต. สมพงษ์ จนัทร์เชื้อ ภ.จว.พจิติร สภ.สามง่าม
ด.ต. กติติ ทองหน้าศาล ภ.จว.พจิติร สภ.สามง่าม
ด.ต. บุญเลิศ กหุลาบเทียม ภ.จว.พจิติร สภ.สามง่าม
ด.ต. วชัโรทัย วรรณนิยม ภ.จว.พจิติร สภ.สามง่าม
ด.ต. ลุธ รอดทิม ภ.จว.พจิติร สภ.สามง่าม
ด.ต. นิรัตน์ เกดิชื่น ภ.จว.พจิติร สภ.สามง่าม
ด.ต. บุญช่วย ไขท่อง ภ.จว.พจิติร สภ.สามง่าม
ด.ต. สมยศ บุญผ่อง ภ.จว.พจิติร สภ.สามง่าม
ด.ต. เชษฐา เชื้อโฮม ภ.จว.พจิติร สภ.สามง่าม
ด.ต. ด าเนิน ทองใบ ภ.จว.พจิติร สภ.สามง่าม
ด.ต. วหิาญ ประสงค์ผล ภ.จว.พจิติร สภ.สามง่าม
ด.ต. ปรีชา วงศ์ไชย ภ.จว.พจิติร สภ.สามง่าม
ด.ต. อดุมผล ใจนา ภ.จว.พจิติร สภ.สามง่าม
ด.ต. ทวนิ บุญผ่อง ภ.จว.พจิติร สภ.สามง่าม
ด.ต. โอรีส ข าเขยีว ภ.จว.พจิติร สภ.สามง่าม
ด.ต. ประเสริฐ มาแกว้ ภ.จว.พจิติร สภ.สามง่าม
ส.ต.ต. รุ่งโรจน์ ชูสัมฤทธิ์ ภ.จว.พจิติร สภ.สามง่าม
ส.ต.ต. ธราดล ทองปิก ภ.จว.พจิติร สภ.สามง่าม
ส.ต.ต. ปพน ค าบุญเรือง ภ.จว.พจิติร สภ.สามง่าม



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.อ. ประสาร หาญโกธา ภ.จว.พจิติร สภ.โพธิ์ประทับช้าง
พ.ต.ท. ชนัญ ทองตัน ภ.จว.พจิติร สภ.โพธิ์ประทับช้าง
พ.ต.ท. ภรีภทัร รัตนปริญญานนท์ ภ.จว.พจิติร สภ.โพธิ์ประทับช้าง
พ.ต.ท. สุรวจัน์ สุรวฒัน์มนตรี ภ.จว.พจิติร สภ.โพธิ์ประทับช้าง
พ.ต.ท. ปรีชา ช่างเหล็ก ภ.จว.พจิติร สภ.โพธิ์ประทับช้าง
พ.ต.ท. เสมียร สิงหท์อง ภ.จว.พจิติร สภ.โพธิ์ประทับช้าง
พ.ต.ท. ชัยยะ พรานระวงั ภ.จว.พจิติร สภ.โพธิ์ประทับช้าง
ร.ต.ท. ไพรัช สุรรัตน์ ภ.จว.พจิติร สภ.โพธิ์ประทับช้าง
ร.ต.ท. ยงยทุธ สุรินสม ภ.จว.พจิติร สภ.โพธิ์ประทับช้าง
ร.ต.ท. ปฏวิติั สนธริอด ภ.จว.พจิติร สภ.โพธิ์ประทับช้าง
ร.ต.ท. สันติ สืบคล้าย ภ.จว.พจิติร สภ.โพธิ์ประทับช้าง
ร.ต.ท. ณรงค์ จนัทร์เชื้อ ภ.จว.พจิติร สภ.โพธิ์ประทับช้าง
ร.ต.ท. ชุติเดช ณ พกิลุ ภ.จว.พจิติร สภ.โพธิ์ประทับช้าง
ร.ต.ท. ทรงพจน์ วชัรกจิโสภณ ภ.จว.พจิติร สภ.โพธิ์ประทับช้าง
ร.ต.ท. ชุมพล จติตะระ ภ.จว.พจิติร สภ.โพธิ์ประทับช้าง
ร.ต.ท. สราวธุ วเิวกหสักณัฑ์ ภ.จว.พจิติร สภ.โพธิ์ประทับช้าง
ร.ต.ต. สุชาติ เสรีพงศ์ ภ.จว.พจิติร สภ.โพธิ์ประทับช้าง
ร.ต.ท. สมหวงั ศรีจนัทร์งาม ภ.จว.พจิติร สภ.โพธิ์ประทับช้าง
ร.ต.ท. ไพโรจน์ พรมอยู่ ภ.จว.พจิติร สภ.โพธิ์ประทับช้าง
ร.ต.ท. วชัรินทร์ ทรัพยเ์มฆ ภ.จว.พจิติร สภ.โพธิ์ประทับช้าง
ร.ต.ท. ขจรศักด์ิ คงเพช็รศักด์ิ ภ.จว.พจิติร สภ.โพธิ์ประทับช้าง
ร.ต.ท. ธานินทร์ บุญอิ่ม ภ.จว.พจิติร สภ.โพธิ์ประทับช้าง
ร.ต.ท. พนิ คล้ายสุวรรณ ภ.จว.พจิติร สภ.โพธิ์ประทับช้าง
ร.ต.ต. กติติพงษ์ เจริญภาพ ภ.จว.พจิติร สภ.โพธิ์ประทับช้าง
ร.ต.ต. บุญธรรม สุขเล็ก ภ.จว.พจิติร สภ.โพธิ์ประทับช้าง
ร.ต.ต. พงศกร ทองชัยเดช ภ.จว.พจิติร สภ.โพธิ์ประทับช้าง
ด.ต. บุญช่วย ศรีสกลุ ภ.จว.พจิติร สภ.โพธิ์ประทับช้าง
ด.ต. ธวชั สิงหล์อ ภ.จว.พจิติร สภ.โพธิ์ประทับช้าง
ด.ต. สวงศ์ มากผล ภ.จว.พจิติร สภ.โพธิ์ประทับช้าง
ด.ต. สมทรง สุขสงค์ ภ.จว.พจิติร สภ.โพธิ์ประทับช้าง
ด.ต. ประพนัธ์ เกดิชื่น ภ.จว.พจิติร สภ.โพธิ์ประทับช้าง
ด.ต. ปราโมทย์ ค าอั้น ภ.จว.พจิติร สภ.โพธิ์ประทับช้าง
ด.ต. ดิเรก บุญโสภา ภ.จว.พจิติร สภ.โพธิ์ประทับช้าง
ด.ต. สมพร ออมสิน ภ.จว.พจิติร สภ.โพธิ์ประทับช้าง
ด.ต. บุญเทอด เขยีวข า ภ.จว.พจิติร สภ.โพธิ์ประทับช้าง
ด.ต. นิติเทพ รัตนคร ภ.จว.พจิติร สภ.โพธิ์ประทับช้าง
ด.ต. วโิรจน์ พรหมอยู่ ภ.จว.พจิติร สภ.โพธิ์ประทับช้าง
ด.ต. ภาณุพงศ์ คงประดิษฐ์ ภ.จว.พจิติร สภ.โพธิ์ประทับช้าง
ด.ต. ยทุธ มูลเดช ภ.จว.พจิติร สภ.โพธิ์ประทับช้าง
ด.ต. อ านวย นวลงาม ภ.จว.พจิติร สภ.โพธิ์ประทับช้าง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. วนิัย ใจงาม ภ.จว.พจิติร สภ.โพธิ์ประทับช้าง
ด.ต. เจนวทิย์ สารชมภู ภ.จว.พจิติร สภ.โพธิ์ประทับช้าง
ด.ต. จ านง เพชรถกึ ภ.จว.พจิติร สภ.โพธิ์ประทับช้าง
ด.ต. จตุพร ชูแกว้ ภ.จว.พจิติร สภ.โพธิ์ประทับช้าง
ด.ต. ไกรสิทธิ์ ติยะสันต์ ภ.จว.พจิติร สภ.โพธิ์ประทับช้าง
ด.ต. วรัิตน์ บ ารุงศรี ภ.จว.พจิติร สภ.โพธิ์ประทับช้าง
ด.ต. ไพศาล เฮงรัศมี ภ.จว.พจิติร สภ.โพธิ์ประทับช้าง
ด.ต. ฉกาจ ประชารัตน์ ภ.จว.พจิติร สภ.โพธิ์ประทับช้าง
ด.ต. ประมนต์ จนัทร์ยอ้ย ภ.จว.พจิติร สภ.โพธิ์ประทับช้าง
ด.ต. อ าพล จนัทร์อนิตา ภ.จว.พจิติร สภ.โพธิ์ประทับช้าง
ด.ต. จรัญ สุขเกตุ ภ.จว.พจิติร สภ.โพธิ์ประทับช้าง
ด.ต. วสันต์ เพช็รวจิติร ภ.จว.พจิติร สภ.โพธิ์ประทับช้าง
ด.ต. วโิรจน์ กตีา ภ.จว.พจิติร สภ.โพธิ์ประทับช้าง
ด.ต. สมคิด กล่อมจติร ภ.จว.พจิติร สภ.โพธิ์ประทับช้าง
ด.ต. ณรงค์ เพช็รอ าไพ ภ.จว.พจิติร สภ.โพธิ์ประทับช้าง
ด.ต. ไพฑูรย์ เดชตระกลู ภ.จว.พจิติร สภ.โพธิ์ประทับช้าง
ด.ต. อนุสิฐ เกตุเปีย ภ.จว.พจิติร สภ.โพธิ์ประทับช้าง
ด.ต. มนูญ ออ่นพมิพ์ ภ.จว.พจิติร สภ.โพธิ์ประทับช้าง
ด.ต. สุธน แยม้โชติ ภ.จว.พจิติร สภ.โพธิ์ประทับช้าง
ด.ต. วรากรณ์ นาเจริญสุข ภ.จว.พจิติร สภ.โพธิ์ประทับช้าง
ด.ต. ดิเรก แตงออ่น ภ.จว.พจิติร สภ.โพธิ์ประทับช้าง
ด.ต. จรัญ เหล่าเขตกจิ ภ.จว.พจิติร สภ.โพธิ์ประทับช้าง
จ.ส.ต. ประมาณ บุญสาร ภ.จว.พจิติร สภ.โพธิ์ประทับช้าง
จ.ส.ต. วรีะชัย รอดขาว ภ.จว.พจิติร สภ.โพธิ์ประทับช้าง
ส.ต.อ. กศุล มีกมล ภ.จว.พจิติร สภ.โพธิ์ประทับช้าง
ส.ต.อ. ธนันท์ พุม่อิ่ม ภ.จว.พจิติร สภ.โพธิ์ประทับช้าง
ส.ต.ต. อ านาจ คงภู ภ.จว.พจิติร สภ.โพธิ์ประทับช้าง
ส.ต.ต. มนเทียร สังขแ์กว้ ภ.จว.พจิติร สภ.โพธิ์ประทับช้าง
ส.ต.ต. ศรายทุ มีประดิษฐ์ ภ.จว.พจิติร สภ.โพธิ์ประทับช้าง
ส.ต.ต. สิทธชิัย คงเมือง ภ.จว.พจิติร สภ.โพธิ์ประทับช้าง
ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ บัวนุม่ ภ.จว.พจิติร สภ.โพธิ์ประทับช้าง
พ.ต.ท. ภเูบศ เส้นขาว ภ.จว.พจิติร สภ.วงัทรายพนู
พ.ต.ท. ฐณพล อริวรรณา ภ.จว.พจิติร สภ.วงัทรายพนู
พ.ต.ต. อภสิิทธิ์ สุโทสา ภ.จว.พจิติร สภ.วงัทรายพนู
ร.ต.อ. บุญเลิศ รองจา่เมือง ภ.จว.พจิติร สภ.วงัทรายพนู
ร.ต.ท. ไพฑูรย์ หนูวงษ์ ภ.จว.พจิติร สภ.วงัทรายพนู
ร.ต.ท. วโิรจน์  จนัทร์หอม ภ.จว.พจิติร สภ.วงัทรายพนู
ร.ต.ท. อรรฐเชฐพงษุ์ นวลเนือง ภ.จว.พจิติร สภ.วงัทรายพนู
ร.ต.ท. นัฐพล ดวงตาน้อย ภ.จว.พจิติร สภ.วงัทรายพนู
ร.ต.ท. ปราโมทย์ ทิพยคุ์ณ ภ.จว.พจิติร สภ.วงัทรายพนู



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. บุญช่วย กาจธญัการณ์ ภ.จว.พจิติร สภ.วงัทรายพนู
ร.ต.ท. กมัปนาท ร่มโพธิ์ทอง ภ.จว.พจิติร สภ.วงัทรายพนู
ร.ต.ท. อดุล อนิทะเสน ภ.จว.พจิติร สภ.วงัทรายพนู
ร.ต.ต. สัญญา สวนสาร ภ.จว.พจิติร สภ.วงัทรายพนู
ร.ต.ต. นิยม เขยีวงาม ภ.จว.พจิติร สภ.วงัทรายพนู
ร.ต.ต. ธนู ผ่องศรี ภ.จว.พจิติร สภ.วงัทรายพนู
ด.ต. นิติธร ลาวรรณ์ ภ.จว.พจิติร สภ.วงัทรายพนู
ด.ต. วรัิตน์ ทองสุข ภ.จว.พจิติร สภ.วงัทรายพนู
ด.ต. พงษ์ศักด์ิ เพช็รล้อมทอง ภ.จว.พจิติร สภ.วงัทรายพนู
ด.ต. ศุภกฤษ์ สอนเต็ม ภ.จว.พจิติร สภ.วงัทรายพนู
ด.ต. สถาพร แป้นเพช็ร์ ภ.จว.พจิติร สภ.วงัทรายพนู
ด.ต. จมุพล จนัทะคุณ ภ.จว.พจิติร สภ.วงัทรายพนู
ด.ต. ธรีวฒัน์ ชาติศักด์ิ ภ.จว.พจิติร สภ.วงัทรายพนู
ด.ต. วรีะชน ทองจลู ภ.จว.พจิติร สภ.วงัทรายพนู
ด.ต. ประจกัษ์ เพกิสร้อยแกว้ ภ.จว.พจิติร สภ.วงัทรายพนู
ด.ต. ทัสนะ ศรีฉ่ า ภ.จว.พจิติร สภ.วงัทรายพนู
ด.ต. โยธนิ มหาวงค์ ภ.จว.พจิติร สภ.วงัทรายพนู
ด.ต. ยทุธการณ์ กนัเกยีว ภ.จว.พจิติร สภ.วงัทรายพนู
ด.ต. อคัรพงศ์ ใจช่วย ภ.จว.พจิติร สภ.วงัทรายพนู
ด.ต. บุญยะเรศ รินถา ภ.จว.พจิติร สภ.วงัทรายพนู
ด.ต. สุชน ไทยหล่อ ภ.จว.พจิติร สภ.วงัทรายพนู
จ.ส.ต. วฒิุชัย พรมพทิักษ์ ภ.จว.พจิติร สภ.วงัทรายพนู
จ.ส.ต. ทนงศักด์ิ สีธรรมา ภ.จว.พจิติร สภ.วงัทรายพนู
จ.ส.ต. พงศกร พงษ์ไพศาล ภ.จว.พจิติร สภ.วงัทรายพนู
ส.ต.อ ภทัรศักด์ิ ผู้มีทรัพย์ ภ.จว.พจิติร สภ.วงัทรายพนู
ส.ต.ต. เอนก   ค าป้อง ภ.จว.พจิติร สภ.วงัทรายพนู
ส.ต.ต. พงศ์เชษฐ์ ชมชิด ภ.จว.พจิติร สภ.วงัทรายพนู
ส.ต.ต. อนุวฒัน์ แจง้สวา่ง ภ.จว.พจิติร สภ.วงัทรายพนู
พ.ต.ท. ไชยยา พรวกิลุรัตนา ภ.จว.พจิติร สภ.ทับคล้อ 
พ.ต.ท. พทิยา มณีวรรณ ภ.จว.พจิติร สภ.ทับคล้อ 
พ.ต.ต. รหทั นามวลิา ภ.จว.พจิติร สภ.ทับคล้อ 
ร.ต.อ. อรรถเดช สิมบุตร ภ.จว.พจิติร สภ.ทับคล้อ 
ร.ต.ท. พทิักษ์   สุริยะพงษ์ ภ.จว.พจิติร สภ.ทับคล้อ 
ร.ต.ท. สดายุ พงษ์เจริญ ภ.จว.พจิติร สภ.ทับคล้อ 
ร.ต.ท. หญิง   บุษกร พมิพาพร ภ.จว.พจิติร สภ.ทับคล้อ 
ร.ต.ท. จตุรนต์   ฤกษ์อดุม ภ.จว.พจิติร สภ.ทับคล้อ 
ร.ต.ท. ธรรมธวชัน์  มากคิด ภ.จว.พจิติร สภ.ทับคล้อ 
ร.ต.ท. มานิตย์ สาลีผล ภ.จว.พจิติร สภ.ทับคล้อ 
ร.ต.ท. สมัย  ใจยศเส้า ภ.จว.พจิติร สภ.ทับคล้อ 
ร.ต.ท. สมโภชน์ เฮ้าปาน ภ.จว.พจิติร สภ.ทับคล้อ 



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. สัมฤทธิ์ ลาทา ภ.จว.พจิติร สภ.ทับคล้อ 
ร.ต.ท. สุรพล ชนิตรนันท์ ภ.จว.พจิติร สภ.ทับคล้อ 
ร.ต.ท. พทิยา ขนัค านันต๊ะ ภ.จว.พจิติร สภ.ทับคล้อ 
ร.ต.ท. ประมวล เฉยทุม ภ.จว.พจิติร สภ.ทับคล้อ 
ร.ต.ท. สมชาย  ขอสวสัด์ิ ภ.จว.พจิติร สภ.ทับคล้อ 
ร.ต.ต. สมชัย จนัทร์แจม่ ภ.จว.พจิติร สภ.ทับคล้อ 
ร.ต.ต. กติติ  มาสถติย์ ภ.จว.พจิติร สภ.ทับคล้อ 
ร.ต.ต. เอนก  เพช็รล้อมทอง ภ.จว.พจิติร สภ.ทับคล้อ 
ร.ต.ต. พสิิษฐ์ พนิิจสอน ภ.จว.พจิติร สภ.ทับคล้อ 
ร.ต.ต. ปรีชา  โตจติร ภ.จว.พจิติร สภ.ทับคล้อ 
ร.ต.ต. ปิติภมูิ  ลอยธง ภ.จว.พจิติร สภ.ทับคล้อ 
ร.ต.ต. วรัิตน์ เคลือบบุตร ภ.จว.พจิติร สภ.ทับคล้อ 
วา่ที ่ร.ต.ต. วนัชัย  ยะราช ภ.จว.พจิติร สภ.ทับคล้อ 
วา่ที ่ร.ต.ต. กฤษดา ติณะมาศ ภ.จว.พจิติร สภ.ทับคล้อ 
วา่ที ่ร.ต.ต. บุญเลิศ อนิชิดจุ้ย ภ.จว.พจิติร สภ.ทับคล้อ 
ด.ต. วชิาญ  รอดวหิก ภ.จว.พจิติร สภ.ทับคล้อ 
ด.ต. สรรเสริญ  สืบหล้า ภ.จว.พจิติร สภ.ทับคล้อ 
ด.ต. สุขไสว เลิกนอก ภ.จว.พจิติร สภ.ทับคล้อ 
ด.ต. สมาน  ม่วงข า ภ.จว.พจิติร สภ.ทับคล้อ 
ด.ต. ช านาญ  อภญิญาวศิาล ภ.จว.พจิติร สภ.ทับคล้อ 
ด.ต. อนัน จั่นผ่อง ภ.จว.พจิติร สภ.ทับคล้อ 
ด.ต. สมยศ จ านงค์การ ภ.จว.พจิติร สภ.ทับคล้อ 
ด.ต. ประจวบ บุญใจ ภ.จว.พจิติร สภ.ทับคล้อ 
ด.ต. ธนัตถ ์ สินจุ้ย ภ.จว.พจิติร สภ.ทับคล้อ 
ด.ต. สมศักด์ิ  นิม่สุวรรณ ภ.จว.พจิติร สภ.ทับคล้อ 
ด.ต. โชตินรัตน์  หาญแกว้ ภ.จว.พจิติร สภ.ทับคล้อ 
ด.ต. สังคม  ประเสริฐสังข์ ภ.จว.พจิติร สภ.ทับคล้อ 
ด.ต. จริาพงค์  กิ่งแกว้ ภ.จว.พจิติร สภ.ทับคล้อ 
ด.ต. อนุกลู  มีทองค า ภ.จว.พจิติร สภ.ทับคล้อ 
ด.ต. สถาพร  พมิพาพร ภ.จว.พจิติร สภ.ทับคล้อ 
ด.ต. พเิชษฐ์  ค าจา่ ภ.จว.พจิติร สภ.ทับคล้อ 
ด.ต. วทิยา สีแกว้ ภ.จว.พจิติร สภ.ทับคล้อ 
ด.ต. ราชันย ์ ภูผ่ะกา ภ.จว.พจิติร สภ.ทับคล้อ 
ด.ต. มาโนช  อาจศรี ภ.จว.พจิติร สภ.ทับคล้อ 
ด.ต. เสรี  ศรีบุญมี ภ.จว.พจิติร สภ.ทับคล้อ 
ด.ต. อรุณ พรหมมา ภ.จว.พจิติร สภ.ทับคล้อ 
ด.ต.หญิง นภสัสรณ์  อนิวาท ภ.จว.พจิติร สภ.ทับคล้อ 
ด.ต. สุพฒัน์ จนัทรา ภ.จว.พจิติร สภ.ทับคล้อ 
ด.ต. บุญเชิด ยศสุนทร ภ.จว.พจิติร สภ.ทับคล้อ 
ด.ต. พษิณุกร  บัวประเสริฐ ภ.จว.พจิติร สภ.ทับคล้อ 



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ญาณธร  อนิวาท ภ.จว.พจิติร สภ.ทับคล้อ 
จ.ส.ต. จกัราวธุ  ชัยเดช ภ.จว.พจิติร สภ.ทับคล้อ 
จ.ส.ต. ธนดล  มีเมือง ภ.จว.พจิติร สภ.ทับคล้อ 
จ.ส.ต. สดุดี  อนิธสิอน ภ.จว.พจิติร สภ.ทับคล้อ 
ส.ต.อ. กฤษฎา  ขนุวงษ์ ภ.จว.พจิติร สภ.ทับคล้อ 
ส.ต.อ. กรกฎ  รอดเป้า ภ.จว.พจิติร สภ.ทับคล้อ 
ส.ต.อ. ชัชนันทร์ รอดวหิก ภ.จว.พจิติร สภ.ทับคล้อ 
ส.ต.ต. กณัฑ์เอนก  ตุ้ยศิริ ภ.จว.พจิติร สภ.ทับคล้อ 
ส.ต.ต. วชัรพงษ์  มาอยู่ ภ.จว.พจิติร สภ.ทับคล้อ 
ส.ต.ต. นิธศิ มนัส ภ.จว.พจิติร สภ.ทับคล้อ 
ส.ต.ต. กติติพงษ์ แถลงกนั ภ.จว.พจิติร สภ.ทับคล้อ 
ส.ต.ต. ทวศัีกด์ิ  เปล่ียนทรัพย์ ภ.จว.พจิติร สภ.ทับคล้อ 
ส.ต.ต. ปกาศิต  ทับทอง ภ.จว.พจิติร สภ.ทับคล้อ 
พ.ต.อ. ชยนิธร สุคนธร ภ.จว.พจิติร สภ.วชิรบารมี
พ.ต.ท. บุญญสิทธิ์ สุนทร ภ.จว.พจิติร สภ.วชิรบารมี
พ.ต.ท. มานัส บุญยิ้ม ภ.จว.พจิติร สภ.วชิรบารมี
 พ.ต.ท. วรุต คณานนท์ ภ.จว.พจิติร สภ.วชิรบารมี
พ.ต.ท. ชัยวฒัน์ บุญธรรม ภ.จว.พจิติร สภ.วชิรบารมี
พ.ต.ท. สิวเิชียร มัน่คง ภ.จว.พจิติร สภ.วชิรบารมี
พ.ต.ท. ประสิทธิ์ ทองสุข ภ.จว.พจิติร สภ.วชิรบารมี
พ.ต.ท. สิรวชิญ์ หตัถปะนิตย์ ภ.จว.พจิติร สภ.วชิรบารมี
  ร.ต.ท. ธธีชัธนา วนัทนา ภ.จว.พจิติร สภ.วชิรบารมี
  ร.ต.ท. เกยีรติศักด์ิ วรีะเวช ภ.จว.พจิติร สภ.วชิรบารมี
  ร.ต.ท. ธนพล ด าสะดี ภ.จว.พจิติร สภ.วชิรบารมี
  ร.ต.ท. ธรีวฒัน์ ขนุแผน ภ.จว.พจิติร สภ.วชิรบารมี
  ร.ต.ท. ประจกัษ์ ค ามานิตย์ ภ.จว.พจิติร สภ.วชิรบารมี
  ร.ต.ท. ธติิภมูิ ออ่นศรี ภ.จว.พจิติร สภ.วชิรบารมี
  ร.ต.ท. ธรียทุธ ทาระจนี ภ.จว.พจิติร สภ.วชิรบารมี
  ร.ต.ท. ประสิทธิ์ แพเถื่อน ภ.จว.พจิติร สภ.วชิรบารมี
  ร.ต.ท. ขจรศักด์ิ ค าชนะ ภ.จว.พจิติร สภ.วชิรบารมี
  ร.ต.ท. ครรชิต เทศนา ภ.จว.พจิติร สภ.วชิรบารมี
  ร.ต.ท. ทนงเดช มะโน ภ.จว.พจิติร สภ.วชิรบารมี
ร.ต.ต. สุชิน พงษ์หาร ภ.จว.พจิติร สภ.วชิรบารมี
ร.ต.ต. สุชาติ ออ่นแสง ภ.จว.พจิติร สภ.วชิรบารมี
 ร.ต.ต. ไพรัตน์ ค าหมู่ ภ.จว.พจิติร สภ.วชิรบารมี
 ร.ต.ต. พงศกร โปธเิป็ง ภ.จว.พจิติร สภ.วชิรบารมี
 ร.ต.ต. สมบัติ ศรีออ่นทอง ภ.จว.พจิติร สภ.วชิรบารมี
 ร.ต.ต. ชิษณุพงศ์ ขวญับุรี ภ.จว.พจิติร สภ.วชิรบารมี
 ร.ต.ต. กรุณา ค าศรี ภ.จว.พจิติร สภ.วชิรบารมี
 ร.ต.ต. สมพงษ์ คงเกษม ภ.จว.พจิติร สภ.วชิรบารมี



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. เอกพงษ์ บุบผาพว่ง ภ.จว.พจิติร สภ.วชิรบารมี
ด.ต. พงศ์สถาพร สายสุจริต ภ.จว.พจิติร สภ.วชิรบารมี
ด.ต. จรัญ ค าเทีย่ง ภ.จว.พจิติร สภ.วชิรบารมี
ด.ต. วมิล ทองบุรี ภ.จว.พจิติร สภ.วชิรบารมี
ด.ต. แชน ช่างปรีชา ภ.จว.พจิติร สภ.วชิรบารมี
ด.ต. วทิยา แยม้ยิ้ม ภ.จว.พจิติร สภ.วชิรบารมี
ด.ต. ภทัรพล วรพลจริา ภ.จว.พจิติร สภ.วชิรบารมี
ด.ต. เกรียงศักด์ิ ชูกล่ิน ภ.จว.พจิติร สภ.วชิรบารมี
ด.ต. มานิตย์ หนูทอง ภ.จว.พจิติร สภ.วชิรบารมี
ด.ต. ส าราญ ทวสูีนย์ ภ.จว.พจิติร สภ.วชิรบารมี
ด.ต. เกยีรติศักด์ิ แยม้ชื่น ภ.จว.พจิติร สภ.วชิรบารมี
ด.ต. นฤพนธ์ สุขอยู่ ภ.จว.พจิติร สภ.วชิรบารมี
ด.ต. สมศักด์ิ บุญผ่อง ภ.จว.พจิติร สภ.วชิรบารมี
ด.ต. พล เขยีวพุม่พวง ภ.จว.พจิติร สภ.วชิรบารมี
ด.ต.. ธนกฤต ติณะคัด ภ.จว.พจิติร สภ.วชิรบารมี
ด.ต. สุทธพิงษ์ ทิมโต้ ภ.จว.พจิติร สภ.วชิรบารมี
ด.ต. สมบัติ โสภา ภ.จว.พจิติร สภ.วชิรบารมี
ด.ต. สฤษด์ิ ศิริจนัทร์ ภ.จว.พจิติร สภ.วชิรบารมี
ด.ต. อาณุ ทับน้อย ภ.จว.พจิติร สภ.วชิรบารมี
ด.ต. ทวทิ แกว้จอน ภ.จว.พจิติร สภ.วชิรบารมี
ด.ต. ทศ ทาทิพย์ ภ.จว.พจิติร สภ.วชิรบารมี
ด.ต. ก าพล เบีย้จั่น ภ.จว.พจิติร สภ.วชิรบารมี
ด.ต. จรีพนัธ์ จรลี ภ.จว.พจิติร สภ.วชิรบารมี
ด.ต. สมหมาย เพชรดี ภ.จว.พจิติร สภ.วชิรบารมี
ด.ต. สายฟา้ สอนเม่น ภ.จว.พจิติร สภ.วชิรบารมี
ด.ต. อ านวย พรหมสิทธิ์ ภ.จว.พจิติร สภ.วชิรบารมี
จ.ส.ต. สหพทัธ์ เบีย้จรัส ภ.จว.พจิติร สภ.วชิรบารมี
จ.ส.ต. ไชยพฒัน์ จบัสังข์ ภ.จว.พจิติร สภ.วชิรบารมี
จ.ส.ต. สามารถ เป้จิ๋ว ภ.จว.พจิติร สภ.วชิรบารมี
จ.ส.ต. ภสิูษฐ์ภณ วรรณสวสัด์ิ ภ.จว.พจิติร สภ.วชิรบารมี
ส.ต.อ. อนุสรณ์ มิง่ขวญั ภ.จว.พจิติร สภ.วชิรบารมี
ส.ต.ต. คุณากร เงสันเทีย๊ะ ภ.จว.พจิติร สภ.วชิรบารมี
ส.ต.ต. จริวฒัน์ เรืองโชติ ภ.จว.พจิติร สภ.วชิรบารมี
ส.ต.ต. ณัฐพล ยอดหงษ์ ภ.จว.พจิติร สภ.วชิรบารมี
ส.ต.ต. ธงชัย ช่วงโชติ ภ.จว.พจิติร สภ.วชิรบารมี
ส.ต.ต. บัญชา ภกูาสอน ภ.จว.พจิติร สภ.วชิรบารมี
ส.ต.ต. ยทุธนา แกว้เขยีว ภ.จว.พจิติร สภ.วชิรบารมี
ส.ต.ต. ณัฐชนน บูรวงค์ ภ.จว.พจิติร สภ.วชิรบารมี
ส.ต.ต. สิโรตม์ ละวะณะลาภานนท์ ภ.จว.พจิติร สภ.วชิรบารมี
พ.ต.อ. อภวิฒัน์ ไพฑูรย์ ภ.จว.พจิติร สภ.สากเหล็ก



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. สัญญา ชาญกลู ภ.จว.พจิติร สภ.สากเหล็ก
พ.ต.ท. ทวี ทองดอนเปล่ียน ภ.จว.พจิติร สภ.สากเหล็ก
พ.ต.ท. สงกรานต์ ปานมณี ภ.จว.พจิติร สภ.สากเหล็ก
พ.ต.ท. วรีวฒัน์ บุญวฒัน์ ภ.จว.พจิติร สภ.สากเหล็ก
พ.ต.ท. อรรณพ ประเสริฐ ภ.จว.พจิติร สภ.สากเหล็ก
พ.ต.ต. ประจวบ ชูศรี ภ.จว.พจิติร สภ.สากเหล็ก
ร.ต.อ. วเิชียร บางสิม ภ.จว.พจิติร สภ.สากเหล็ก
ร.ต.อ. ธนา พงษ์ตระกลู ภ.จว.พจิติร สภ.สากเหล็ก
ร.ต.ท. นิกร สมบูรณ์ ภ.จว.พจิติร สภ.สากเหล็ก
ร.ต.ท. สมพงษ์ ภูพ่พิฒัน์ภญิโญ ภ.จว.พจิติร สภ.สากเหล็ก
ร.ต.ท. ธนากร สอนศรี ภ.จว.พจิติร สภ.สากเหล็ก
ร.ต.ท. ภมูิศรินทร์ สมมงคล ภ.จว.พจิติร สภ.สากเหล็ก
ร.ต.ท. วจิารณ์ บุญยก ภ.จว.พจิติร สภ.สากเหล็ก
ร.ต.ท. ดิลก เณรหล า ภ.จว.พจิติร สภ.สากเหล็ก
ร.ต.ท. วนิัย ทรัพยม์า ภ.จว.พจิติร สภ.สากเหล็ก
ร.ต.ท. เฉลิม ท่านมุข ภ.จว.พจิติร สภ.สากเหล็ก
ร.ต.ท. มนิตย์ ข าจาด ภ.จว.พจิติร สภ.สากเหล็ก
ร.ต.ท. สมโภชน์ อาจยาทา ภ.จว.พจิติร สภ.สากเหล็ก
ร.ต.ท. สุริยา ชารีนิวฒั ภ.จว.พจิติร สภ.สากเหล็ก
ร.ต.ท. หญิง รัชนี ระยา้แกว้ ภ.จว.พจิติร สภ.สากเหล็ก
ร.ต.ต. โชคชัย รวยสันเทีย๊ะ ภ.จว.พจิติร สภ.สากเหล็ก
ร.ต.ต. ส ารวย มีเทียม ภ.จว.พจิติร สภ.สากเหล็ก
ร.ต.ต. พเิชฐ แนบนิล ภ.จว.พจิติร สภ.สากเหล็ก
ร.ต.ต. วสิิฏฐ์ เทีย่งทอง ภ.จว.พจิติร สภ.สากเหล็ก
ร.ต.ต. นิกร กฤตยาอกุฤษฏ์ ภ.จว.พจิติร สภ.สากเหล็ก
ร.ต.ต. สมควร สกลุแกว้ ภ.จว.พจิติร สภ.สากเหล็ก
ร.ต.ต. สมนึก นิลนุย้ ภ.จว.พจิติร สภ.สากเหล็ก
ร.ต.ต. สมพร การะเกตุ ภ.จว.พจิติร สภ.สากเหล็ก
ด.ต. ทวี สุขสวสัด์ิ ภ.จว.พจิติร สภ.สากเหล็ก
ด.ต. สมศักด์ิ พงษ์จนี ภ.จว.พจิติร สภ.สากเหล็ก
ด.ต. ประสิทธิ์ เฉลิมสถาน ภ.จว.พจิติร สภ.สากเหล็ก
ด.ต. พรโชค เลาหพงศ์สมบูรณ์ ภ.จว.พจิติร สภ.สากเหล็ก
ด.ต. มานิตย์ อนันต์เรือง ภ.จว.พจิติร สภ.สากเหล็ก
ด.ต. กมล เจศรีชัย ภ.จว.พจิติร สภ.สากเหล็ก
ด.ต. วฒิุพงษ์ ไชยเชาวน์ ภ.จว.พจิติร สภ.สากเหล็ก
ด.ต. สมศักด์ิ ทรงทอง ภ.จว.พจิติร สภ.สากเหล็ก
ด.ต. บุญเลิศ บุญทอง ภ.จว.พจิติร สภ.สากเหล็ก
ด.ต. หาญณรงค์ เพชรทอง ภ.จว.พจิติร สภ.สากเหล็ก
ด.ต. เทียนชัย ประสงค์ผล ภ.จว.พจิติร สภ.สากเหล็ก
ด.ต. ศุภชัย หอมรส ภ.จว.พจิติร สภ.สากเหล็ก



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. หญิง มาลี จนัทฤก ภ.จว.พจิติร สภ.สากเหล็ก
ด.ต. สุชาติ ทรัพยก์ระจา่ง ภ.จว.พจิติร สภ.สากเหล็ก
ด.ต. วชิัย รัศมี ภ.จว.พจิติร สภ.สากเหล็ก
ด.ต. เริงชัย ทองพลู ภ.จว.พจิติร สภ.สากเหล็ก
ด.ต. พรรณรัตน์ บุตรค าโชติ ภ.จว.พจิติร สภ.สากเหล็ก
ด.ต. กติติพงษ์ นรพงษ์ ภ.จว.พจิติร สภ.สากเหล็ก
ด.ต. ไพบูลย์ ธรรมดีกลุ ภ.จว.พจิติร สภ.สากเหล็ก
ด.ต. ณัฐดนัย ศิลา ภ.จว.พจิติร สภ.สากเหล็ก
ด.ต. เด่น อนิทร์รุ่ง ภ.จว.พจิติร สภ.สากเหล็ก
ด.ต. เอกชัย โตจรัส ภ.จว.พจิติร สภ.สากเหล็ก
ด.ต. รัสมี ชาติแพงตา ภ.จว.พจิติร สภ.สากเหล็ก
ด.ต. สุวทิชัย กิ่มเกล้ียง ภ.จว.พจิติร สภ.สากเหล็ก
ด.ต. วเิชียร ประสงค์ผล ภ.จว.พจิติร สภ.สากเหล็ก
ด.ต. ไตรเทพ กลุเทพ ภ.จว.พจิติร สภ.สากเหล็ก
ส.ต.ต. จริายุ ค าผงแดง ภ.จว.พจิติร สภ.สากเหล็ก
ส.ต.ต. สิทธพิงษ์ เง่ือนจนัทร์ทอง ภ.จว.พจิติร สภ.สากเหล็ก
ส.ต.ต. อศัวเทพ อนิทร์ชัง ภ.จว.พจิติร สภ.สากเหล็ก
ส.ต.ต. เฉลิมชัย วงษ์ยอด ภ.จว.พจิติร สภ.สากเหล็ก
ส.ต.ต. ณัฏฐพงศธร ทราฤทธิ์ ภ.จว.พจิติร สภ.สากเหล็ก
ส.ต.ต. พจวฒัน์ บุญรอด ภ.จว.พจิติร สภ.สากเหล็ก
พ.ต.ท. อทิธพิงศ์ พงษ์ไพบูลย์ ภ.จว.พจิติร สภ.ดงเจริญ
พ.ต.ท. วสิิทธิ์ อดุทะ ภ.จว.พจิติร สภ.ดงเจริญ
พ.ต.ท. ประเสริฐ สุนันต๊ะ ภ.จว.พจิติร สภ.ดงเจริญ
พ.ต.ต. ชัชฤทธิ์ เวฬุบรรณ ภ.จว.พจิติร สภ.ดงเจริญ
ร.ต.อ. เสง่ียม สาดชัยภมูิ ภ.จว.พจิติร สภ.ดงเจริญ
ร.ต.อ. พนัธท์ิพย์ พรมอนิทร์ ภ.จว.พจิติร สภ.ดงเจริญ
ร.ต.ท. จงรัก เบ้าค า ภ.จว.พจิติร สภ.ดงเจริญ
ร.ต.ท. ส าราญ ดิษฐเจริญ ภ.จว.พจิติร สภ.ดงเจริญ
ร.ต.ท. อภสิิทธิ์ บุญมา ภ.จว.พจิติร สภ.ดงเจริญ
ร.ต.ท. จกัรกฤษณ์ เนียมสวรรค์ ภ.จว.พจิติร สภ.ดงเจริญ
ร.ต.ท. เพรียวพนัธ์ ฤทธิ์สอน ภ.จว.พจิติร สภ.ดงเจริญ
ร.ต.ท. วรัิช รัตนบัวพา ภ.จว.พจิติร สภ.ดงเจริญ
ร.ต.ท. ประทวน พุม่พฤกษ์ ภ.จว.พจิติร สภ.ดงเจริญ
ร.ต.ท. สมชาติ วรรณวเิศษ ภ.จว.พจิติร สภ.ดงเจริญ
ร.ต.ท. ธวชั เพช็รดี ภ.จว.พจิติร สภ.ดงเจริญ
ร.ต.ท. บรรจบ สุทธพิงษ์ ภ.จว.พจิติร สภ.ดงเจริญ
ร.ต.ท. นพดล แกว้หะนาม ภ.จว.พจิติร สภ.ดงเจริญ
ร.ต.ท. วสันต์ บุญมา ภ.จว.พจิติร สภ.ดงเจริญ
ร.ต.ท. ประทีป นามแดง ภ.จว.พจิติร สภ.ดงเจริญ
ร.ต.ท. จ าเนียร อนิต๊ะวนิ ภ.จว.พจิติร สภ.ดงเจริญ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. สมคิด จนัดีศรีเจริญ ภ.จว.พจิติร สภ.ดงเจริญ
ร.ต.ต. ชยกร เอี้ยงหมี ภ.จว.พจิติร สภ.ดงเจริญ
ร.ต.ต. หรัิญรัฐ วรมาลี ภ.จว.พจิติร สภ.ดงเจริญ
ร.ต.ต. บ ารุงศักด์ิ ดีโต ภ.จว.พจิติร สภ.ดงเจริญ
ร.ต.ต. ธรีศักด์ิ หวงัใจชื่น ภ.จว.พจิติร สภ.ดงเจริญ
ร.ต.ต. อนุศักด์ิ คงยงั ภ.จว.พจิติร สภ.ดงเจริญ
ด.ต. ส าเนียง ประทับช้าง ภ.จว.พจิติร สภ.ดงเจริญ
ด.ต. สุรชาติ ชัยโย ภ.จว.พจิติร สภ.ดงเจริญ
ด.ต. บุญญฤทธิ์ นิม่สังข์ ภ.จว.พจิติร สภ.ดงเจริญ
ด.ต. วชิัย พริา ภ.จว.พจิติร สภ.ดงเจริญ
ด.ต. ด ารงค์ โป๋ชัน ภ.จว.พจิติร สภ.ดงเจริญ
ด.ต. ปิยะ ยาแกว้ ภ.จว.พจิติร สภ.ดงเจริญ
ด.ต. สุรศักด์ิ แสนมุข ภ.จว.พจิติร สภ.ดงเจริญ
ด.ต. มาโนช ศักด์ิเพชร ภ.จว.พจิติร สภ.ดงเจริญ
ด.ต. ปรีชา เลือดทหาร ภ.จว.พจิติร สภ.ดงเจริญ
ด.ต. เสถยีร ข าไชโย ภ.จว.พจิติร สภ.ดงเจริญ
ด.ต. ชาติ นามวงษ์ ภ.จว.พจิติร สภ.ดงเจริญ
ด.ต. สุวรรณ มีพร้อม ภ.จว.พจิติร สภ.ดงเจริญ
ด.ต. บัตร แกว้ลอย ภ.จว.พจิติร สภ.ดงเจริญ
ด.ต.หญิง ทักษิณา สีทิพย์ ภ.จว.พจิติร สภ.ดงเจริญ
ด.ต.หญิง รุ่งรัตน์ มานิต ภ.จว.พจิติร สภ.ดงเจริญ
ด.ต. พพิฒัน์ กิ่งแกว้ ภ.จว.พจิติร สภ.ดงเจริญ
ด.ต. ชัยชาญ รักษาบุญ ภ.จว.พจิติร สภ.ดงเจริญ
ด.ต. นพดล นาคนิล ภ.จว.พจิติร สภ.ดงเจริญ
ด.ต. นิวฒัน์ ค ามี ภ.จว.พจิติร สภ.ดงเจริญ
ด.ต. มนตรี สังฆะมณี ภ.จว.พจิติร สภ.ดงเจริญ
ด.ต. มงคลชัย ตาดี ภ.จว.พจิติร สภ.ดงเจริญ
ด.ต. อ านาจ สีนาก ภ.จว.พจิติร สภ.ดงเจริญ
ด.ต. สายนั ลีลาศ ภ.จว.พจิติร สภ.ดงเจริญ
ด.ต. ชวลิต ประดับมุข ภ.จว.พจิติร สภ.ดงเจริญ
ด.ต. ชาญณรงค์ เล็กประดิษฐ์ ภ.จว.พจิติร สภ.ดงเจริญ
ด.ต. ปัญญา อนิตะมะ ภ.จว.พจิติร สภ.ดงเจริญ
ด.ต. พเิชษฐ์ ศรีสังข์ ภ.จว.พจิติร สภ.ดงเจริญ
ด.ต. โกมล จงกล ภ.จว.พจิติร สภ.ดงเจริญ
ด.ต. นิวฒัน์ ม่วงเกตุ ภ.จว.พจิติร สภ.ดงเจริญ
ด.ต. ชูชีพ ทองค า ภ.จว.พจิติร สภ.ดงเจริญ
ส.ต.อ. พรีวสั วาระพพีฒัน์ ภ.จว.พจิติร สภ.ดงเจริญ
ส.ต.ต. ชฎายุ ทองดอนเตีย ภ.จว.พจิติร สภ.ดงเจริญ
ส.ต.ต. บรรณสิทธิ์ นินเป้า ภ.จว.พจิติร สภ.ดงเจริญ
ส.ต.ต. ศราวฒิุ พานแกว้ ภ.จว.พจิติร สภ.ดงเจริญ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.ต. ประจกัษ์ เรือนแกว้ ภ.จว.พจิติร สภ.ดงเจริญ
ส.ต.ต. วฒิุชัย ช ากรม ภ.จว.พจิติร สภ.ดงเจริญ
พ.ต.อ. ชัยเสถยีร มณีจกัร ภ.จว.พจิติร สภ.บึงนาราง
พ.ต.ท. กฤติกร ปานผล ภ.จว.พจิติร สภ.บึงนาราง
พ.ต.ท. อนันต์ ทองรวย ภ.จว.พจิติร สภ.บึงนาราง
พ.ต.ท. มนัส ผลปราชญ์ ภ.จว.พจิติร สภ.บึงนาราง
พ.ต.ท. ปรีชา บัวสรวง ภ.จว.พจิติร สภ.บึงนาราง
พ.ต.ท. คณณัฏฐ์ ศุภวชัรโยธนิ ภ.จว.พจิติร สภ.บึงนาราง
พ.ต.ต. ประเสริฐ ชมดวง ภ.จว.พจิติร สภ.บึงนาราง
พ.ต.ต. อนันต์ เกยีรติยศ ภ.จว.พจิติร สภ.บึงนาราง
ร.ต.ท. สุรัตน์ ออ่นจู ภ.จว.พจิติร สภ.บึงนาราง
ร.ต.ท. เกริกเกยีรติวฒันา  สายแวว ภ.จว.พจิติร สภ.บึงนาราง
ร.ต.ท. พงศกร ศรีแกว้ ภ.จว.พจิติร สภ.บึงนาราง
ร.ต.ท. วเิชียร ลอพจิติร ภ.จว.พจิติร สภ.บึงนาราง
ร.ต.ท. เกรียงศักด์ิ พึง่สลุด ภ.จว.พจิติร สภ.บึงนาราง
ร.ต.ท. สุวทิย์ ชุ่มมัน่ ภ.จว.พจิติร สภ.บึงนาราง
ร.ต.ท. สหภาพ ยิ้มแยม้ ภ.จว.พจิติร สภ.บึงนาราง
ร.ต.ท. อติกานต์ สร้อยสนธิ์ ภ.จว.พจิติร สภ.บึงนาราง
ร.ต.ท. อานนท์ เนียมเปรม ภ.จว.พจิติร สภ.บึงนาราง
ร.ต.ต. วโิรจน์ วนัเทีย่ง ภ.จว.พจิติร สภ.บึงนาราง
ร.ต.ต. วราวชิญ์ พงษ์เจริญ ภ.จว.พจิติร สภ.บึงนาราง
ร.ต.ต. ประดิษฐ์ ภูด่าษ ภ.จว.พจิติร สภ.บึงนาราง
ร.ต.ต. อดิเรก สมบูรณ์ ภ.จว.พจิติร สภ.บึงนาราง
ร.ต.ต. เกรียงศักด์ิ ศรีนาราง ภ.จว.พจิติร สภ.บึงนาราง
ร.ต.ต. บุญเลิศ พลูจนัทร์ ภ.จว.พจิติร สภ.บึงนาราง
ร.ต.ต. รุ่งโรจน์ เพช็รนิล ภ.จว.พจิติร สภ.บึงนาราง
ด.ต. ชาญวทิย์ จติรรัตนวชิช์ ภ.จว.พจิติร สภ.บึงนาราง
ด.ต. ภรียศ อนิทรเลิศ ภ.จว.พจิติร สภ.บึงนาราง
ด.ต. โยธนิ แสนเสนา ภ.จว.พจิติร สภ.บึงนาราง
ด.ต. อานนท์ บัวตูม ภ.จว.พจิติร สภ.บึงนาราง
ด.ต. เจริญ นิม่เจริญ ภ.จว.พจิติร สภ.บึงนาราง
ด.ต. จริะพงศ์ ปลอกทอง ภ.จว.พจิติร สภ.บึงนาราง
ด.ต. วนิัย ภมรกลู ภ.จว.พจิติร สภ.บึงนาราง
ด.ต. เสกสรร ชุมพล ภ.จว.พจิติร สภ.บึงนาราง
ด.ต. ศตรุตต์ กลัดปรี ภ.จว.พจิติร สภ.บึงนาราง
ด.ต. ณฤต ศรีสวาท ภ.จว.พจิติร สภ.บึงนาราง
ด.ต. ศักด์ิชัย ศรีพงษ์ ภ.จว.พจิติร สภ.บึงนาราง
ด.ต. ประเชิญ โตจั่น ภ.จว.พจิติร สภ.บึงนาราง
ด.ต. หญิง ภสัราภรณ์   ร่ืนรมย์ ภ.จว.พจิติร สภ.บึงนาราง
ด.ต. อดุลย์ ทองทุม ภ.จว.พจิติร สภ.บึงนาราง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. มนตรี นาคอิ่ม ภ.จว.พจิติร สภ.บึงนาราง
ด.ต. สุชาติ สายดี ภ.จว.พจิติร สภ.บึงนาราง
ด.ต. ณรงค์ พวงเงิน ภ.จว.พจิติร สภ.บึงนาราง
ด.ต. ปริญฉตัร คงกะศรี ภ.จว.พจิติร สภ.บึงนาราง
ด.ต. คเจนณ์ เขยีวแกว้ ภ.จว.พจิติร สภ.บึงนาราง
ด.ต. ราชัน มากญุชร ภ.จว.พจิติร สภ.บึงนาราง
ด.ต. เฉลียว ศิริ ภ.จว.พจิติร สภ.บึงนาราง
ด.ต. วเิชตุ อว้นโพธิ์กลาง ภ.จว.พจิติร สภ.บึงนาราง
ด.ต. ณรงค์ โสมีชัย ภ.จว.พจิติร สภ.บึงนาราง
ด.ต. ประสิทธิ์ สุทธิ ภ.จว.พจิติร สภ.บึงนาราง
ด.ต. สันติ โท้อยู่ ภ.จว.พจิติร สภ.บึงนาราง
ด.ต. อนุชา ค าบุง่ ภ.จว.พจิติร สภ.บึงนาราง
ด.ต. บัวพนัธ์ บุญกอ ภ.จว.พจิติร สภ.บึงนาราง
ด.ต. สุทัศน์ ทัพวงษ์ ภ.จว.พจิติร สภ.บึงนาราง
จ.ส.ต. สาธติ ทาเอื้อ ภ.จว.พจิติร สภ.บึงนาราง
ส.ต.อ. ราเมศ จนัทร ภ.จว.พจิติร สภ.บึงนาราง
ส.ต.ต. สุรเกยีรติ ชุมพล ภ.จว.พจิติร สภ.บึงนาราง
ส.ต.ต. ณรงค์ศักด์ิ โพธิ์ออ่ง ภ.จว.พจิติร สภ.บึงนาราง
ส.ต.ต. ปฐมพล กะปุระ ภ.จว.พจิติร สภ.บึงนาราง
ส.ต.ต. อนุชา อนิทรชัย ภ.จว.พจิติร สภ.บึงนาราง
ส.ต.ต. ฤทธพิฒัน์ นครรัมย์ ภ.จว.พจิติร สภ.บึงนาราง
ส.ต.ต. สุทิน โพธิ์ศาสตร์ ภ.จว.พจิติร สภ.บึงนาราง
ส.ต.ต. กฤษฎา กรดเต็ม ภ.จว.พจิติร สภ.บึงนาราง
ส.ต.ต. ฐิติโรจน์ ยพุา ภ.จว.พจิติร สภ.บึงนาราง
พ.ต.ท. สมบุญ อิ่มเกดิ ภ.จว.พจิติร สภ.วงัหวา้
พ.ต.ท. อภชิาติ  พรมสงฆ์ ภ.จว.พจิติร สภ.วงัหวา้
พ.ต.ท. กติติศักด์ิ บุญเยี่ยม ภ.จว.พจิติร สภ.วงัหวา้
พ.ต.ต. คมกฤช แกว้ชื่น ภ.จว.พจิติร สภ.วงัหวา้
ร.ต.อ. ศุภวฒัน์ ภูน่า ภ.จว.พจิติร สภ.วงัหวา้
ร.ต.ท. สุเทพ เณรหล า ภ.จว.พจิติร สภ.วงัหวา้
ร.ต.ท. สุดสวาท รักษาบุญ ภ.จว.พจิติร สภ.วงัหวา้
ร.ต.ท. ฤนาด ช่วยส่ิว ภ.จว.พจิติร สภ.วงัหวา้
ร.ต.ท. สังสิต คนศิลป์ ภ.จว.พจิติร สภ.วงัหวา้
ร.ต.ท. มานิตย์ ภูก่ลัด ภ.จว.พจิติร สภ.วงัหวา้
ร.ต.ท. ประชัน เขยีวปัน้ ภ.จว.พจิติร สภ.วงัหวา้
ร.ต.ท. พทิักษ์ บุญราศรี ภ.จว.พจิติร สภ.วงัหวา้
ร.ต.ท. ประเสริฐ วรรณไพบูลย์ ภ.จว.พจิติร สภ.วงัหวา้
ร.ต.ต. สมยศ แท่งทอง ภ.จว.พจิติร สภ.วงัหวา้
ร.ต.ต. สุรัตน์ จกัขจุนัทร์ ภ.จว.พจิติร สภ.วงัหวา้
ร.ต.ต. สิรภพ ค าแกว้ ภ.จว.พจิติร สภ.วงัหวา้



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. จกัรกริศน์ ทองขนันาค ภ.จว.พจิติร สภ.วงัหวา้
ด.ต. สมิตพงศ์ ฐิติวสุธานนท์ ภ.จว.พจิติร สภ.วงัหวา้
ด.ต. ค าพอง ระเวงวรรณ ภ.จว.พจิติร สภ.วงัหวา้
ด.ต. สังคม สุวรรณคีรี ภ.จว.พจิติร สภ.วงัหวา้
ด.ต. เสฏฐวฒิุ นนทภคัไพบูรณ์ ภ.จว.พจิติร สภ.วงัหวา้
ด.ต. จงกล พนิิตตานนท์ ภ.จว.พจิติร สภ.วงัหวา้
ด.ต. นรภทัร์ บุญยิ่งมา ภ.จว.พจิติร สภ.วงัหวา้
ด.ต. สมปอง อทุัยวรรณ ภ.จว.พจิติร สภ.วงัหวา้
ด.ต. สุทธภิมูิ โพธิ์เงิน ภ.จว.พจิติร สภ.วงัหวา้
ด.ต. สมยศ พนัธว์เิศษ ภ.จว.พจิติร สภ.วงัหวา้
ด.ต. ลอย เบิกบาล ภ.จว.พจิติร สภ.วงัหวา้
ด.ต. พทิักษ์พงษ์ กล้าเดินดง ภ.จว.พจิติร สภ.วงัหวา้
ด.ต. สมพงษ์ จนัทร์จอม ภ.จว.พจิติร สภ.วงัหวา้
ด.ต. สะเทือ้น ซ่ือสัตย์ ภ.จว.พจิติร สภ.วงัหวา้
พ.ต.ท. หาญ นิพมะบุตร ภ.จว.พจิติร สภ.หนองโสน
พ.ต.ท. เจริญ อนุเคราะห์ ภ.จว.พจิติร สภ.หนองโสน
พ.ต.ท. วศิิษ นรมัตถ์ ภ.จว.พจิติร สภ.หนองโสน
ร.ต.อ. วรีะศักด์ิ จนัทร์สม ภ.จว.พจิติร สภ.หนองโสน
ร.ต.ท. ภธูร อุ่นแกว้ ภ.จว.พจิติร สภ.หนองโสน
ร.ต.ท. นครินทร์ จนัทรมณี ภ.จว.พจิติร สภ.หนองโสน
ร.ต.ท. ไพทูล นาคสอาด ภ.จว.พจิติร สภ.หนองโสน
ร.ต.ท. ปัญจะ คงเมือง ภ.จว.พจิติร สภ.หนองโสน
ร.ต.ท. อนุวฒัน์ จั่นตาล ภ.จว.พจิติร สภ.หนองโสน
ร.ต.ท. ธนัวา วศิวว์สุิทธิ์ ภ.จว.พจิติร สภ.หนองโสน
ร.ต.ท. สุภาพ สุตนวฒัน์ ภ.จว.พจิติร สภ.หนองโสน
ร.ต.ท. ภริมย์ พนิเมือง ภ.จว.พจิติร สภ.หนองโสน
ร.ต.ท. สันติ ขวญัมุข ภ.จว.พจิติร สภ.หนองโสน
ร.ต.ต. วฒันา ทองกว๊ย ภ.จว.พจิติร สภ.หนองโสน
ร.ต.ต. พทิักษ์ วดัแพง ภ.จว.พจิติร สภ.หนองโสน
ร.ต.ต. ศักดา บ้านสระ ภ.จว.พจิติร สภ.หนองโสน
ร.ต.ต. วลัลภ สุวรรณภมูิ ภ.จว.พจิติร สภ.หนองโสน
ร.ต.ต. อ าพร สุดธรรมมา ภ.จว.พจิติร สภ.หนองโสน
ด.ต. พานุมาศ ศรีทัศน์ ภ.จว.พจิติร สภ.หนองโสน
ด.ต. ชาญสิทธิ์ องุจติต์ตระกลู ภ.จว.พจิติร สภ.หนองโสน
ด.ต. อลงกต สุทธยะ ภ.จว.พจิติร สภ.หนองโสน
ด.ต. นเรศ บุตรธรรม ภ.จว.พจิติร สภ.หนองโสน
ด.ต. ธรรมนูญ ตาแสง ภ.จว.พจิติร สภ.หนองโสน
ด.ต. มณี ตุงศิริ ภ.จว.พจิติร สภ.หนองโสน
ด.ต. ศักด์ิชาย เฮงประเสริฐ ภ.จว.พจิติร สภ.หนองโสน
ด.ต. สมจติร์ อนิธริถ ภ.จว.พจิติร สภ.หนองโสน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สุพจน์ พนัชะนะ ภ.จว.พจิติร สภ.หนองโสน
ด.ต. ชูเกยีรติ เกตุพจิติร ภ.จว.พจิติร สภ.หนองโสน
ด.ต. วฒันา จติมัน่ ภ.จว.พจิติร สภ.หนองโสน
ด.ต. สงกรานต์ ศรีประดับ ภ.จว.พจิติร สภ.หนองโสน
จ.ส.ต. นาวา นากอก ภ.จว.พจิติร สภ.หนองโสน
จ.ส.ต. ไพรัตน์ อู่สัมฤทธิ์ ภ.จว.พจิติร สภ.หนองโสน
ส.ต.ต. ภาณุพงศ์ จงัประเสริฐ ภ.จว.พจิติร สภ.หนองโสน
ส.ต.ต. วลิาศ ทองจนัทร์ ภ.จว.พจิติร สภ.หนองโสน
ส.ต.ต. อนันต์ กนัไส ภ.จว.พจิติร สภ.หนองโสน
พ.ต.ท. ณัฐพล สุวรรณพงษ์ ภ.จว.พจิติร สภ.บางลาย
ร.ต.ท. มนัส แกว้จนิดาค า ภ.จว.พจิติร สภ.บางลาย
ร.ต.ท. เอนก ทับทอง ภ.จว.พจิติร สภ.บางลาย
ร.ต.ท. สมหมาย ช่องท้วม ภ.จว.พจิติร สภ.บางลาย
ร.ต.ต. สมคิด วฒันา ภ.จว.พจิติร สภ.บางลาย
ร.ต.ต. ปัญญา ทับทอง ภ.จว.พจิติร สภ.บางลาย
ร.ต.ต. สะอาด เสือข า ภ.จว.พจิติร สภ.บางลาย
ด.ต. มานิต สาครินทร์ ภ.จว.พจิติร สภ.บางลาย
ด.ต. ศรีวนัชัย บัวดี ภ.จว.พจิติร สภ.บางลาย
ด.ต. ด าเนิน งามสม ภ.จว.พจิติร สภ.บางลาย
ด.ต. วรัิตน์ ทัง่ศิริ ภ.จว.พจิติร สภ.บางลาย
ด.ต. พฒันพล แยม้พฒุ ภ.จว.พจิติร สภ.บางลาย
ด.ต. สุรเชษฐ์ โพธิ์เจริญ ภ.จว.พจิติร สภ.บางลาย
ด.ต. ยศธน นวนค า ภ.จว.พจิติร สภ.บางลาย
จ.ส.ต. ธเนตร ทับทอง ภ.จว.พจิติร สภ.บางลาย
พ.ต.ต. วสุ เพง็ที ภ.จว.พจิติร สภ.บางลาย
ด.ต. สมพร ออ๊ดหมี ภ.จว.พจิติร สภ.บางลาย
ร.ต.ต. สอาด จนัทร์เชื้อ ภ.จว.พจิติร สภ.บางลาย
ร.ต.ท. อาทิตย์ กลุศิริ ภ.จว.พจิติร สภ.บางลาย
ด.ต. สายนั สังขเ์มือง ภ.จว.พจิติร สภ.บางลาย
ด.ต. เอนก ประสาทชัย ภ.จว.พจิติร สภ.บางลาย
ด.ต. กฤษฎ์ แท่งทอง ภ.จว.พจิติร สภ.บางลาย
ร.ต.ท. ศักดิเดชน์ ศักดิเดชานุสรณ์ ภ.จว.พจิติร สภ.บางลาย
ร.ต.ต. เสน่ห์ นาคดี ภ.จว.พจิติร สภ.บางลาย
ร.ต.ต. เอกสิทธิ์ ลึกล้น ภ.จว.พจิติร สภ.บางลาย
ร.ต.ท. เชอม จนัทร์จอ่ง ภ.จว.พจิติร สภ.บางลาย
ด.ต. ฐานวฒัน์ จนัทร์สงเคราะห์ ภ.จว.พจิติร สภ.บางลาย
ด.ต. ไชยศ ศรีนาราง ภ.จว.พจิติร สภ.บางลาย
ด.ต. เครดิต ร่ืนรมย์ ภ.จว.พจิติร สภ.บางลาย
ร.ต.ท. ณัฐพงษ์ แคล้วโยธา ภ.จว.พจิติร สภ.บางลาย
ร.ต.ต. วฒันกจิ กนัทะลา ภ.จว.พจิติร สภ.บางลาย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สมบัติ พมิพา ภ.จว.พจิติร สภ.บางลาย
ด.ต. พงษ์ศักด์ิ แสงโชติ ภ.จว.พจิติร สภ.บางลาย
ด.ต. แดน ช่วยแกว้ ภ.จว.พจิติร สภ.บางลาย
ด.ต. อภริาช สานหล้า ภ.จว.พจิติร สภ.บางลาย
ด.ต. วโิรจน์ พรหมอยู่ ภ.จว.พจิติร สภ.บางลาย
ด.ต. ชัยยศ น้อยพว่ง ภ.จว.พจิติร สภ.บางลาย
ด.ต. พษิณุพงษ์ ศิริสัมพนัธ์ ภ.จว.พจิติร สภ.บางลาย
พ.ต.ท. บรรจบ อทุาโย ภ.จว.พจิติร สภ.ยา่นยาว
พ.ต.ท. บัญชา วจิติรพงษา ภ.จว.พจิติร สภ.ยา่นยาว
พ.ต.ต. ชัยโรจน์ สวนนุม่ ภ.จว.พจิติร สภ.ยา่นยาว
ร.ต.อ. ประจกัษ์ เอี่ยมเปล่ียน ภ.จว.พจิติร สภ.ยา่นยาว
ร.ต.ท. ประยรู ค าบุญเรือง ภ.จว.พจิติร สภ.ยา่นยาว
ร.ต.ท. นิทัศ ทองดอนเหมือน ภ.จว.พจิติร สภ.ยา่นยาว
ร.ต.ท. วเิชียร ชัยชนะพรีะกลุ ภ.จว.พจิติร สภ.ยา่นยาว
ร.ต.ท. พษิณุ นุชตาล ภ.จว.พจิติร สภ.ยา่นยาว
ร.ต.ท. ธรียทุธ ทองอนิทร์ ภ.จว.พจิติร สภ.ยา่นยาว
ร.ต.ท. ณรงค์ชัย เพช็รอ าไพ ภ.จว.พจิติร สภ.ยา่นยาว
ร.ต.ต. เฉลิมพร เดชค ารณรัตน์ ภ.จว.พจิติร สภ.ยา่นยาว
ร.ต.ท. ค ารณ เพช็รพงศ์ ภ.จว.พจิติร สภ.ยา่นยาว
ร.ต.ท. เกษม สิทธธิรรม ภ.จว.พจิติร สภ.ยา่นยาว
ร.ต.ท. ริน คีรีวลัย์ ภ.จว.พจิติร สภ.ยา่นยาว
ร.ต.ท. ทองสน ปันเจยีง ภ.จว.พจิติร สภ.ยา่นยาว
ร.ต.ท. ชลศักด์ิ พกุเพยีรเลิศ ภ.จว.พจิติร สภ.ยา่นยาว
ร.ต.ต. วชิัย สินธชุน ภ.จว.พจิติร สภ.ยา่นยาว
ร.ต.ต. กติติ ศรีโสภณ ภ.จว.พจิติร สภ.ยา่นยาว
ร.ต.ต. สมคิด มีแดนไผ่ ภ.จว.พจิติร สภ.ยา่นยาว
ด.ต. ทวี คงเถื่อน ภ.จว.พจิติร สภ.ยา่นยาว
ด.ต. กติติพงษ์ หารบัวค า ภ.จว.พจิติร สภ.ยา่นยาว
ด.ต. สุภาพ ข าบัณฑิตย์ ภ.จว.พจิติร สภ.ยา่นยาว
ด.ต. ทรงยศ สวาสุ ภ.จว.พจิติร สภ.ยา่นยาว
ด.ต. ผวน ทองค า ภ.จว.พจิติร สภ.ยา่นยาว
ด.ต. กติติศักด์ิ แจม่ใส ภ.จว.พจิติร สภ.ยา่นยาว
ด.ต. อารียะ ตุงคะศิริ ภ.จว.พจิติร สภ.ยา่นยาว
ด.ต. ธติิวฒัน์ กลุเพช็รรัตน์ ภ.จว.พจิติร สภ.ยา่นยาว
ด.ต. จ ารัส ณ   วเิชียร ภ.จว.พจิติร สภ.ยา่นยาว
ด.ต. สุเทพ มีพนัธ์ ภ.จว.พจิติร สภ.ยา่นยาว
ด.ต. วชิระ รูปเขยีน ภ.จว.พจิติร สภ.ยา่นยาว
ด.ต. ณรงค์ ศรีละโพธิ์ ภ.จว.พจิติร สภ.ยา่นยาว
ด.ต. ทศพล ศุภตระกลู ภ.จว.พจิติร สภ.ยา่นยาว
ด.ต. นทีป สืบเหล่ารบ ภ.จว.พจิติร สภ.ยา่นยาว



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สมบัติ ทองอร่าม ภ.จว.พจิติร สภ.ยา่นยาว
พ.ต.ต. ภทัรพงศ์  อนิวรรณา ภ.จว.พจิติร สภ.ดงป่าค า
พ.ต.ต. อ านวย    สอนมี ภ.จว.พจิติร สภ.ดงป่าค า
ร.ต.อ. วศิิษฎศั์กด์ิ   คุ้มชัย ภ.จว.พจิติร สภ.ดงป่าค า
ร.ต.ท. พรีพฒัน์  ฟุง้เจริญศักด์ิ ภ.จว.พจิติร สภ.ดงป่าค า
ร.ต.ท. สมศักด์ิ  ออ่นสกลุ ภ.จว.พจิติร สภ.ดงป่าค า
ร.ต.ท. ชาญศักด์ิ  ทรัพยป์ราโมทย์ ภ.จว.พจิติร สภ.ดงป่าค า
ร.ต.ท. พเิชษ รุ่งสุวรรณ์ ภ.จว.พจิติร สภ.ดงป่าค า
ร.ต.ท .เกษม  พงศ์ทองค าวงศ์ ภ.จว.พจิติร สภ.ดงป่าค า
ร.ต.ท. สรรัตน์ ส่ังอยู่ ภ.จว.พจิติร สภ.ดงป่าค า
ร.ต.ท. ปราโมทย ์  กติิภาวงศ์ ภ.จว.พจิติร สภ.ดงป่าค า
ร.ต.ท. ณรงค์   สุรรัตน์ ภ.จว.พจิติร สภ.ดงป่าค า
ร.ต.ต. ทองแดง  กองอน้ ภ.จว.พจิติร สภ.ดงป่าค า
ร.ต.ต. นพพล   กก๊มาศ ภ.จว.พจิติร สภ.ดงป่าค า
ร.ต.ต. สนัน่   สิงหพ์รหม ภ.จว.พจิติร สภ.ดงป่าค า
ร.ต.ต. พสัินต์  ชาวอา่งทอง ภ.จว.พจิติร สภ.ดงป่าค า
ร.ต.ต. เจษฎา   ข าประเสริฐ ภ.จว.พจิติร สภ.ดงป่าค า
ร.ต.ต. ชรินทร์   แกน่ทอง ภ.จว.พจิติร สภ.ดงป่าค า
ด.ต. ประสาร  จนัทร์เทวี ภ.จว.พจิติร สภ.ดงป่าค า
ด.ต. ณัฐวฒิุ   พนัธข์ะวงค์ ภ.จว.พจิติร สภ.ดงป่าค า
ด.ต. ธนะพฒัน์  นัฏอนุสิษฐ์ ภ.จว.พจิติร สภ.ดงป่าค า
ด.ต. สุทัศน์    ใจจ านงค์ ภ.จว.พจิติร สภ.ดงป่าค า
ด.ต. ราเชน  พรหมสุวรรณ ภ.จว.พจิติร สภ.ดงป่าค า
ด.ต. มานะ  พรรณสุทธิ์ ภ.จว.พจิติร สภ.ดงป่าค า
ด.ต. ไพฑูรย์ แกว้ออ่น ภ.จว.พจิติร สภ.ดงป่าค า
ด.ต. อนันท์   จนัทร์ทรัพย์ ภ.จว.พจิติร สภ.ดงป่าค า
ส.ต.อ. คะเชนทร์  ทองบ่อ ภ.จว.พจิติร สภ.ดงป่าค า
ส.ต.อ. สามารถ  ผลนึก ภ.จว.พจิติร สภ.ดงป่าค า
ส.ต.ต. เอนก  ต้ังอรุณ ภ.จว.พจิติร สภ.ดงป่าค า
ส.ต.ต. ยศพล เล็กประเสริฐ ภ.จว.พจิติร สภ.ดงป่าค า
ส.ต.ต. เชิดศักด์ิ  สุขป้อม ภ.จว.พจิติร สภ.ดงป่าค า
พ.ต.อ. นิคม สภาพพร ภ.จว.พษิณุโลก รอง ผบก.ภ.จว.พษิณุโลก
พ.ต.อ. สารนัย คงเมือง ภ.จว.พษิณุโลก รอง ผบก.ภ.จว.พษิณุโลก
พ.ต.อ. ก าธร จนัที ภ.จว.พษิณุโลก รอง ผบก.ภ.จว.พษิณุโลก
พ.ต.อ. อาคม ช้างพลายแกว้ ภ.จว.พษิณุโลก ผกก.ฝอ.ภ.จว.พษิณุโลก
พ.ต.ท. ไชยวญิญ์ อนิทรทรัพย์ ภ.จว.พษิณุโลก รอง ผกก.ฯ (ช่วย)ภ.จว.ฯ
ร.ต.อ. ทานตะวนั ชื่นเกสร ภ.จว.พษิณุโลก รอง สว.(ช่วย)ภ.จว.ฯ
ส.ต.ต. ณัฐพล พวงมาลัย ภ.จว.พษิณุโลก สนง.ผบก.ภ.จว.พษิณุโลก
ส.ต.ต. พชัญากานต์ ด้วงบางยาง ภ.จว.พษิณุโลก ผบ.หมู ่ฝอ.ภ.จว.ฯ
พ.ต.ท. นิธพิฒัน์ ภษูิต ภ.จว.พษิณุโลก ฝอ.1.ภ.จว.พษิณุโลก



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท.หญิง บุญสิตา บุญลา ภ.จว.พษิณุโลก ฝอ.1.ภ.จว.พษิณุโลก
ด.ต. ภวูศิ คงภทัรนนท์ ภ.จว.พษิณุโลก ฝอ.1.ภ.จว.พษิณุโลก
ด.ต. พงศธร จนัทร์อยู่ ภ.จว.พษิณุโลก ฝอ.1.ภ.จว.พษิณุโลก
ด.ต.หญิง สุนทรี หมีนาค ภ.จว.พษิณุโลก ฝอ.1.ภ.จว.พษิณุโลก
ด.ต. มนูน ชมเชย ภ.จว.พษิณุโลก ฝอ.1.ภ.จว.พษิณุโลก
ด.ต. นพธนพล บุญเพง็ ภ.จว.พษิณุโลก ฝอ.1.ภ.จว.พษิณุโลก
ร.ต.ต. สวสัด์ิ รักษาพนัธ์ ภ.จว.พษิณุโลก ฝอ.1.ภ.จว.พษิณุโลก
ด.ต.หญิง จฑุาทิพชูมณี สมมิตรชูโชติ ภ.จว.พษิณุโลก ฝอ.1.ภ.จว.พษิณุโลก
ด.ต.หญิง ณิชนันทน์ ราชวงค์ ภ.จว.พษิณุโลก ฝอ.1.ภ.จว.พษิณุโลก
ร.ต.อ. วรีะพล กนัธวงศ์ ภ.จว.พษิณุโลก ฝอ.2 ภ.ว.พษิณุโลก
ร.ต.ท. พฤฒิกร เพชรเกดิ ภ.จว.พษิณุโลก ฝอ.2 ภ.ว.พษิณุโลก
ร.ต.ท. สุริยา แสงอรุณ ภ.จว.พษิณุโลก ฝอ.2 ภ.ว.พษิณุโลก
ด.ต. พศิน ยอดเพชร ภ.จว.พษิณุโลก ฝอ.2 ภ.ว.พษิณุโลก
ด.ต. นัฐพล ลองเนียม ภ.จว.พษิณุโลก ฝอ.2 ภ.ว.พษิณุโลก
ด.ต.หญิง สุวรรณี มากอยู่ ภ.จว.พษิณุโลก ฝอ.2 ภ.ว.พษิณุโลก
จ.ส.ต.หญิง วรินทร์พร ชัยเดชพฒิุนันท์ ภ.จว.พษิณุโลก ฝอ.2 ภ.ว.พษิณุโลก
 พ.ต.ต. สมเกยีรติ  ราชเฉลิม ภ.จว.พษิณุโลก ฝอ.3 ภ.ว.พษิณุโลก
 ร.ต.ท. สมพงศ์  ขนัทอง ภ.จว.พษิณุโลก ฝอ.3 ภ.ว.พษิณุโลก
 ร.ต.ท.หญิง อศิริยา  ต๊กควรเฮง ภ.จว.พษิณุโลก ฝอ.3 ภ.ว.พษิณุโลก
 ร.ต.ท. ทวปี  ทับโทน ภ.จว.พษิณุโลก ฝอ.3 ภ.ว.พษิณุโลก
 ด.ต.หญิง  พชัรี ฉมินาค ภ.จว.พษิณุโลก ฝอ.3 ภ.ว.พษิณุโลก
 ส.ต.อ. ดลปกร พมิพา ภ.จว.พษิณุโลก ฝอ.3 ภ.ว.พษิณุโลก
ส.ต.อ. จริวฒัน์ บัวชุม ภ.จว.พษิณุโลก ฝอ.3 ภ.ว.พษิณุโลก
 ส.ต.อ.หญิง วชิราพรรณ เดียวสุรินทร์ ภ.จว.พษิณุโลก ฝอ.3 ภ.ว.พษิณุโลก
พ.ต.ท. บรรจง นุผัด ภ.จว.พษิณุโลก ฝอ.4 ภ.ว.พษิณุโลก
ร.ต.ท.หญิง ปุณญาพร ทองเมือง ภ.จว.พษิณุโลก ฝอ.4 ภ.ว.พษิณุโลก
ร.ต.ท. สุวรรณ วมิาลา ภ.จว.พษิณุโลก ฝอ.4 ภ.ว.พษิณุโลก
ร.ต.ท. ณัฐสิทธิ์ เทวะ ภ.จว.พษิณุโลก ฝอ.4 ภ.ว.พษิณุโลก
ร.ต.ท. ประสาตร์ ข านวม ภ.จว.พษิณุโลก ฝอ.4 ภ.ว.พษิณุโลก
ร.ต.ท. ทนงศักด์ิ ยอดจนัทร์ ภ.จว.พษิณุโลก ฝอ.4 ภ.ว.พษิณุโลก
ร.ต.ต. สมบูรณ์ พนัธรัิตน์ ภ.จว.พษิณุโลก ฝอ.4 ภ.ว.พษิณุโลก
ด.ต.หญิง กลัยา มาเกตุ ภ.จว.พษิณุโลก ฝอ.4 ภ.ว.พษิณุโลก
ร.ต.ต. ณรงค์ ธริินทอง ภ.จว.พษิณุโลก ฝอ.5 ภ.ว.พษิณุโลก
ด.ต. อนุชา วลัิยรัตน์ ภ.จว.พษิณุโลก ฝอ.5 ภ.ว.พษิณุโลก
ด.ต. พงษ์ศักด์ิ กล่ินขจร ภ.จว.พษิณุโลก ฝอ.5 ภ.ว.พษิณุโลก
พ.ต.ท. ช านาญ สิทธไิกร ภ.จว.พษิณุโลก ฝอ.6 ภ.ว.พษิณุโลก
พ.ต.ท.หญิง สุเมธตา ทับอนิทร์ ภ.จว.พษิณุโลก ฝอ.6 ภ.ว.พษิณุโลก
ร.ต.อ.หญิง รัชนีย์ ศาสตร์ศิลป์ ภ.จว.พษิณุโลก ฝอ.6 ภ.ว.พษิณุโลก
ด.ต. สุทน อู่ทองมาก ภ.จว.พษิณุโลก ฝอ.6 ภ.ว.พษิณุโลก
ด.ต.หญิง องิณัฐสกลุ ชินวงศ์อมร ภ.จว.พษิณุโลก ฝอ.6 ภ.ว.พษิณุโลก



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท.หญิง ฉนัทนา มีอาสา ภ.จว.พษิณุโลก ฝอ.6 ภ.ว.พษิณุโลก
ร.ต.ท. พษิณุ ไทยโกษา ภ.จว.พษิณุโลก ฝอ.6 ภ.ว.พษิณุโลก
ด.ต. ณัฐพนธ์ ออ่นอา้ย ภ.จว.พษิณุโลก ฝอ.6 ภ.ว.พษิณุโลก
ร.ต.อ.หญิง รัชนีย์ ศาสตร์ศิลป์ ภ.จว.พษิณุโลก ฝอ.6 ภ.ว.พษิณุโลก
ด.ต.หญิง อจัฉรา บุญมี ภ.จว.พษิณุโลก ฝอ.6 ภ.ว.พษิณุโลก
ด.ต.หญิง พชัรมณฑ์ ดวงแกว้ ภ.จว.พษิณุโลก ฝอ.6 ภ.ว.พษิณุโลก
ร.ต.ท. ชิตธนาพงษ์ อตุรชน ภ.จว.พษิณุโลก ฝอ.6 ภ.ว.พษิณุโลก
จ.ส.ต. ฉตัรชัย พวงคิด ภ.จว.พษิณุโลก ฝอ.6 ภ.ว.พษิณุโลก
พ.ต.ท. สถติ ไชยยะ ภ.จว.พษิณุโลก ฝอ.7 ภ.จว.พษิณุโลก
ร.ต.ท. โสภณ จนัต๊ะ ภ.จว.พษิณุโลก ฝอ.7 ภ.จว.พษิณุโลก
ร.ต.ท. ไพศาล ชูฉ่ า ภ.จว.พษิณุโลก ฝอ.7 ภ.จว.พษิณุโลก
ร.ต.ท. สง่า มีสาย ภ.จว.พษิณุโลก ฝอ.7 ภ.จว.พษิณุโลก
ร.ต.ท. ปริญญา วเิศษปัดสา ภ.จว.พษิณุโลก ฝอ.7 ภ.จว.พษิณุโลก
ด.ต. ชนินทร์ ปานพว่ง ภ.จว.พษิณุโลก ฝอ.7 ภ.จว.พษิณุโลก
ด.ต. สมบัติ เอี่ยมสวสัด์ิ ภ.จว.พษิณุโลก ฝอ.7 ภ.จว.พษิณุโลก
พ.ต.อ. คีรี เกยีรติสาร ภ.จว.พษิณุโลก กลุ่มงานสอบสวน ฯ
พ.ต.ท. รังสรรค์ พลูนุช ภ.จว.พษิณุโลก กลุ่มงานสอบสวน ฯ
ร.ต.ท. นิพนธ์ สุทธหลวง ภ.จว.พษิณุโลก กลุ่มงานสอบสวน ฯ
ร.ต.ท. สุริยนต์ แหลมเนียม ภ.จว.พษิณุโลก กลุ่มงานสอบสวน ฯ
ร.ต.ท. จมุพล ไม้สมซ่า ภ.จว.พษิณุโลก กลุ่มงานสอบสวน ฯ
ร.ต.ท.หญิง อจัฉรา เรือนเยน็ ภ.จว.พษิณุโลก กลุ่มงานสอบสวน ฯ
ร.ต.ท. ค ารณ บุญยนต์ ภ.จว.พษิณุโลก กลุ่มงานสอบสวน ฯ
ร.ต.ท. สมาน ปรารมภ์ ภ.จว.พษิณุโลก กลุ่มงานสอบสวน ฯ
ร.ต.ต. ปรีชา ฟกัรักษา ภ.จว.พษิณุโลก กลุ่มงานสอบสวน ฯ
ด.ต. สมพร พดุนาค ภ.จว.พษิณุโลก กลุ่มงานสอบสวน ฯ
ด.ต.หญิง สุรียรั์ตน์ เกตุเทศ ภ.จว.พษิณุโลก กลุ่มงานสอบสวน ฯ
พ.ต.อ. ปิติ นฤขตัรพชิัย ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน
พ.ต.ท. ทัพพเ์ศรษฐ์ เขื่อนแกว้ ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน
พ.ต.ท. อนุชิต อดุมภกัดี ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน
พ.ต.ท. ชาญวธุ ไชยรุ่งเรือง ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน
พ.ต.ท. หาญศักด์ิ ม่านตา ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน
พ.ต.ต. ชัย ถิ่นน้ าใส ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน
พ.ต.ต. ทวชิ ถงึจนัทร์ ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน
พ.ต.ต. เอกภพ พรมราช ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน
ร.ต.อ. จกัรกฤษณ์ กวางแกว้ ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน
ร.ต.อ. นพคุณ อนันตวงศ์ ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน
ร.ต.อ. ธ ารงค์ กล่ินหอม ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน
ร.ต.อ. สุทธรัิก ราชประโคน ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน
ร.ต.อ. วฒิุภทัร บัวอไุร ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน
ร.ต.ท. พศวร์ี นาคพมิพ์ ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน



บก. กก./สน./สภ.
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                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. รุ่งโรจน์ มีรอด ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน
ร.ต.ท. นาวนิ น่วมบาง ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน
ร.ต.ท. นิคม กงัวาน ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน
ร.ต.ท. วชิาญ พทุธวงศ์ ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน
ร.ต.ท. รทนะ ศรีเมืองแกว้ ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน
ร.ต.ท. จลุศักด์ิ อ่ าข า ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน
ร.ต.ท. สุเทพ ธปูหอม ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน
ร.ต.ท. พฒัพงษ์ โทนแจง้ ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน
ร.ต.ท. พษิณุ วรวฒิุเวคิน ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน
ร.ต.ท.. วรนารถ แสงนาค ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน
ร.ต.ท. สมบุญ มีสกลุ ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน
ร.ต.ท. สมนึก ช้างแกว้ ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน
ร.ต.ท. สาคร แสนสุข ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน
ร.ต.ท. ณรงค์ ศิริรัตน์ ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน
ร.ต.ท. เจริญ พนัธช์มภู ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน
ร.ต.ต. ชาตรี นันทะชมภู ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน
ร.ต.ต. ส าราญ แช่มชื่น ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน
ร.ต.ต. คเชนทร์ สินต้ัง ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน
ร.ต.ต. สุนันท์ จนัอาษา ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน
ร.ต.ต. ประสิทธิ์ หนัจนัทร์ ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน
ร.ต.ท. นิพนธ์ แซวหวิ ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน
ด.ต. ศิรพพิฒัน์ ดอกตุ้ย ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน
ด.ต นิรันดร์ พานทอง ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน
ด.ต วณุิราช ผลปราชญ์ ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน
ด.ต ปรีดา อนุสรณ์ประดิษฐ์ ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน
ด.ต ปรีชา รอดมี ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน
ด.ต คมสันต์ ตรงต่อกจิ ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน
ด.ต อ านาจ รุ่งศรี ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน
ด.ต สมบัติ เขม็นาจติร์ ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน
ด.ต เฉลิมศักด์ิ หลีน้อย ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน
ด.ต เดชา ลูกอนิทร์ ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน
ด.ต. อภชิัย กนัหมุด ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน
ด.ต. สุขมุ สุทิน ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน
ด.ต. กฤตภาส ดอนดี ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน
ด.ต. เฉลย กนัภยั ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน
ด.ต. มงคล แช่มชื่น ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน
ด.ต. สวรรค์ ทัง่กล่ า ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน
ด.ต. ส าราญ สัตยวงศ์ ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน
ด.ต. เจริญ รินพล ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน
ด.ต. ดาวรุ่ง เพชรนิมิตร ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน
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                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สุขสันต์ เสริมสุข ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน
ด.ต. มานพ วงศ์ลังกา ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน
ด.ต. สมบูรณ์ เอี่ยมส าอางค์ ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน
ด.ต. พเิชษฐ์ โพธิ์ศรี ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน
ด.ต. เจษฎา กะระกล ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน
ด.ต. อ านาจ โพธิ์งาม ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน
ด.ต. สุวฒัน์ ชื่นชอบ ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน
ด.ต. ไพโรจน์ มัน่เจริญ ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน
ด.ต. พเิชษฐ์ ศรีบัว ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน
ด.ต. ประกจิ ชุ่มกลัด ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน
ด.ต. พทุธ นิสุวรรณ์ ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน
ด.ต. สมยา พจมานเลิศพร ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน
ด.ต. ธรีวฒิุ เอกอมร ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน
ด.ต. ทศพร คงเขยีว ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน
ด.ต. เจริญ ฉมิปรางค์ ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน
ด.ต. วจิติร แกว้ดี ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน
ด.ต. เสน่ห์ โคกทอง ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน
ด.ต. ประกจิ พลูหน่าย ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน
ด.ต. คมสัน นุชรุ่งเรือง ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน
ด.ต. ศราวฒิุ แกว้ตา ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน
ด.ต. วชัรินทร์ กาญจนจนิดาพล ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน
ด.ต.หญิง ภทัร์สิรี แสนเงิน ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน
ด.ต.หญิง นุชนาถ บัวแยม้ ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน
ด.ต.หญิง ช่อเอื้อง คมข าหนัก ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน
จ.ส.ต. วชิาวธุ ภยัหลีกล้ี ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน
จ.ส.ต. สัญญา ทองศรี ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน
ส.ต.อ. สุบิณ นุชข า ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน
ส.ต.อ. สายนัต์ อนิหน่อ ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน
ส.ต.อ. นพดล ผาค า ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน
ส.ต.อ. ณัฐพงษ์ พมิดี ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน
ส.ต.อ. ภริูวฒัน์ ศรีสวสัด์ิฉมิ ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน
ส.ต.ต. วรีภทัร เปรมกาศ ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน
พ.ต.ท. ทรงทร มีอดุร ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน (ศพส.)
ร.ต.ท. เกตุมณี สร้อยระหงษ์ ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน (ศพส.)
ร.ต.ท. สุชาติ ทองพลับ ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน (ศพส.)
ร.ต.ต. สมพงษ์ อนิทุภติู ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน (ศพส.)
ด.ต. จรัญ คงรอด ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน (ศพส.)
ร.ต.ท. กติติศักด์ิ คร้ามศรี ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน (ศพส.)
พ.ต.ท. ณรงฤทธิ์ ราชวงค์ ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน (๑๙๑)
ร.ต.อ.หญิง อญัญาณี แสนค า ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน (๑๙๑)



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ณัชนพ จนัทร์สุข ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน (๑๙๑)
ร.ต.ท. สุกจิ บุญแต่ง ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน (๑๙๑)
ร.ต.ท. โกศล พดุซ้อน ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน (๑๙๑)
ร.ต.ต. สุรพล ดีดทอง ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน (๑๙๑)
ร.ต.ต. ธนาพล ชมพู ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน (๑๙๑)
ร.ต.ต. ส าราญศักด์ิ ขาวเอี่ยม ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน (๑๙๑)
ด.ต. เศรษฐบุษย์ ตะเทีย่ง ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน (๑๙๑)
ด.ต. กฤช จนัทร์ศรี ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน (๑๙๑)
ด.ต. ประกจิ พลูหน่าย ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน (๑๙๑)
ด.ต. พชัรพล ชังเภา ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน (๑๙๑)
ด.ต. ชาญชัย ค าภรีะ ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน (๑๙๑)
ด.ต. สมชาย วมิูลชาติ ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน (๑๙๑)
ด.ต. ผจญ รวดเร็ว ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน (๑๙๑)
ด.ต. วนิัย ทับทองหลาง ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน (๑๙๑)
ด.ต. วรีะพล หาญพยคัฆ์ ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน (๑๙๑)
ส.ต.ท. สุริยา บุญมาก ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน (๑๙๑)
ร.ต.ต. พษิณุ มีสุข ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน (๑๙๑)
ร.ต.ต. เดชพล พุม่เขยีว ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน (๑๙๑)
ด.ต. เดชา ลูกอนิทร์ ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน (๑๙๑)
ด.ต. หลบ พุม่มาก ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน (๑๙๑)
ด.ต. ปรีชา มีค า ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน (๑๙๑)
ด.ต. มนัส กิ่งเส็ง ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน (๑๙๑)
ด.ต. ภมูิธรชินรัตน์ เพยีงตาธนรัตน์ ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน (๑๙๑)
ส.ต.อ. ณัฐวฒิุ ใจมูล ภ.จว.พษิณุโลก กก.สืบสวน (๑๙๑)
พ.ต.อ. ด ารง หมืน่อาจยิ้ม ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
พ.ต.ท. ณัฐวฒิุ มหติธิ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. อนุ นุชชาวนา ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. ประพนัธ์ ปานหนู ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. สมพงษ์ พรวญหาญ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. พสิิฐ ชัยพทิักษ์พงษ์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. จริวธุ จอปา ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. ธงไชย หนุนนาค ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ร.ต.ต. พงษ์เกษม แกว้มณี ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. อนุชัย บุญทัน ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ส.ต.ต. นนทกร จนีทัง่ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. ชัยนาท วงศ์สง่า ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. กฤษณะ หสัเสนะ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ส.ต.ต. อมรรัตน์ แสงอรุณ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ส.ต.ต. ณรงค์ศักด์ิ ด้วงหรัิฐ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ส.ต.ต. ศรายทุธ ใจเทีย่งธรรม ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.อ. วรัีตน์ โมสกลุ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ร.ต.ต. อารมณ์ ชาวน่าน ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ร.ต.ท. ทวชิ เติมมี ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. ยรรยง แสนสม ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. กนัตินันท์ โชคธนะพงศ์พนัธ์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ร.ต.ท. สุวรรณ แสงไทย ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. สามารถ สุวรรณกาฬ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. พกัรบ ฉมิแยม้ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. สมพงษ์ แยม้พี ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. ณรงค์ สุริยวงศ์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. โสภณ สัตยประกอบ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. พะเยาว์ สุขโชติ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
จ.ส.ต. จตุรงค์ บุญเริง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. ประวาส นิติพจน์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. ประดิษฐ สุขฉมิ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. ยทุธนา ขลุยนาค ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. เจริญ หนิทอง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. อทิธพิล เถื่อนเครือวลัย์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ร.ต.ท. สมเกยีรติ วชัระรัตนะศาสตร์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. ประเสริฐ รักส ารวจ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. พงษ์เทพ เล่ือนศักด์ิ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. สังคม สามารถ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. ประไพ แกว้ขาว ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
จ.ส.ต. คุณากร เพชรงามทรัพย์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. ชาญยทุธ แท่งทอง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. พฒันพงษ์ แสงฉนัท์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. อษัฎาวธุ บัวสุวรรณ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ส.ต.ต. จริะศักด์ิ บัลลังค์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ร.ต.ต. ฉลอง หอยสังข์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. ปฐมทอง จงทอง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. สุวรรณภากรณ์ ทองดี ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. ประสาร แกว้ชม ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ร.ต.อ. ศักด์ิสิทธิ์ นิลนนท์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ร.ต.ต. อนันต์ อนิทรีย์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. ไพโรจน์ ฤทธริอน ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. ปรีชา เขยีวข า ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. ประเมิน ยอดวนัดี ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. ช านาญ ขนุทอง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. ประสงค์ ดวงตาค า ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. ณรงค์ สังขท์อง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.ต. ธนะพงค์ ทุมมี ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. นิยม จนัทคุณ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ส.ต.ต. กริชชัย ปานมณี ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ส.ต.ต. กนัตพฒัน์ ศัลยพงษ์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ส.ต.อ. ทรงกลด นาถาดทอง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ส.ต.ต. ณัฐวฒิุ เล่ียมสุข ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
จ.ส.ต. สุริยา สุวรรณริน ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. วรีะพนัธ์ เพช็รปูน ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
จ.ส.ต. พทุธวิฒัน์ พพิฒัน์ทิติธนา ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. เอกพร หอมสด ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. นิคม นาค ารอด ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ร.ต.ท. จ าเนียร นุชวตัร ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. อดุม มีค า ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. ประลิเชตร์ จนัทร์คุ้ม ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. สายชล เขยีวนนท์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. วเิชียร อนิพรม ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. สุภทัร์ สุดซ่ือ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. สุรัตน์ แต่งสี ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. ไพโรจน์ ทองหล่อ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ร.ต.ท. เผด็จ ภศูรีเทศ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. สังเวยีน อนิเอี่ยม ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. สุรชัย แงดกดุเรือ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. ศักด์ิชาย สมควร ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ร.ต.ท. สมเกยีรติ บุญมีจิ๋ว ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ร.ต.ท. สุรพงศ์ เหมือนศรีชัย ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ร.ต.ต. ณัฐพชัร์ ป้อมสาหร่าย ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ส.ต.ต. ภริูพงษ์ ใจสมัคร ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. สถาพร สุกดิบ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. ไพโรจน์ ไกรกจิราษฎร์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. อสิระ จนัทร์จ ารัส ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. เสกชัย เขยีวหอม ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ส.ต.ต. ธวชัชัย ค าพนั ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. ทนงศักด์ิ วาสิงหนนท์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. แหลมทอง มูลทากรม ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. นพพร ใจวงั ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. ศิวะพล กลุคง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. คุณากร ยนืยาว ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ส.ต.ต. ศุภกจิ หอยสังข์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. พงศ์พทัธ์ แกว้วเิชียร ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ส.ต.ต. กติติพงศ์ อนิทร์ข า ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง จ.ส.ต. อ านาจ เรือนสวสัด์ิ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. ลิขติ สีมา ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. คมกริช โอค่ า ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ร.ต.ท. สมบุญ บุญมา ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ร.ต.ท. อภชิาต พุม่ทอง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. เกยีรติศักด์ิ สิงหท์องสุข ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. ไพโรจน์ พนัธลีุ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. ภวูนาท มังสา ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ส.ต.ต. ธนัยบูรณ์ โสภา ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. อธวิฒัน์ บางยิ้ม ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
พ.ต.อ. จรัญ บุญมี ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. ทศพร ด่อนแผ้ว ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ร.ต.ต. ศักด์ิวชิิต ศรีเงิน ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ร.ต.ต. ชาญชัย เสถยีรดี ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ร.ต.ต. ธนภทัร พลูศรี ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. กติิชัย ภูท่ิม ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. สันทัด ครุฑถว้ย ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ร.ต.ท. สุเทพ นุชบ้านป่า ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ร.ต.อ. วชิัย พรมรักษา ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ร.ต.ท. สาลี ดวงอปุระ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. เกริกชา แล้วด้วง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ร.ต.ท. ส าราญ พุม่ชม ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ร.ต.ท. บุญช่วย ค าหล้า ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ส.ต.ต. ศรุต สิงหล์อ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. นพดล ภูพ่งษ์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. วทิย์ ศรีหมืน่ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. รัชต์พล รุ่งเรือง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ร.ต.ท. เฉลิมรักษ์ นุชธ ารงค์ชัย ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. ภานุวฒัน์ ธรีะการณ์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. ทวปี โสดา ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ร.ต.ท. จ ารัส ฟกัเงิน ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. ประธาน ทองเหลือ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
จ.ส.ต. ศุทธา เนียมเปีย ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. วรลักษณ์ ค าบุง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ร.ต.ท. วชิัย แกว้อารีลักษณ์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
พ.ต.อ. พฒิุนนท์ คงเสมอ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
พ.ต.อ. วเิชียร แกว้จาเครือ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. นคร ปานรอด ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. ธรีะพล คงสวสัด์ิ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. นนทนพงศ์ ฐิติวฒิุจริโชติ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. วรีะศักด์ิ เต็งโล่ง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. อนันต์ แกว้กญัญา ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ร.ต.ท. จ ารอง จนัทร์เจริญ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. วรายทุธ สีโยธา ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ร.ต.ต. อมัพล เงินกล่ัน ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ร.ต.อ. ณรงค์ชัย ทองศรี ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ร.ต.ต. อทุัย ชูเวช ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. บุญล้ า กิ่งตุ๋ย ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. ศิลชัย บุตรจนัทร์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. สมเพชร กรุดทอง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. ยทุธ ปานมณี ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ร.ต.ต. ภมูิมา สมสุข ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ร.ต.ท. ธนดล อนิพรม ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ร.ต.ท. ณรงค์ธรรม วรกฤด์ิสุวโรจน์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. มนัสวนิ ระโส ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
จ.ส.ต. อเุทน ศรีอรุณ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ร.ต.ท. ประทิน ไชยยงค์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ร.ต.ท. ประสาร เชี่ยวกจิ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. สมนึก มัน่คง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. ปิยะ รสพล ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. ศิริวฒัน์ สีหะวงษ์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ร.ต.ท. อ านาจ ออ่นปาน ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. อภรัิกษ์ นาคน้อย ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. ศักด์ิชาย ธรรมสนธเิจริญ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ร.ต.ท. ยศพงษ์เดชา เนียมจนัทร์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ร.ต.ท. สิรวชิญ์ บุตรเพชร ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ร.ต.ต. สุเทพ หมีนาค ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต.หญิง เสาวนีย์ บุญวฒัน์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. ธวชั กฤษสุวรรณ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. เรวฒัน์ ดวงแกว้ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ร.ต.ต. ภาณุพงษ์ คุ้มภยั ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ร.ต.ท. สุชาติ น้อยวนั ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ร.ต.ต. สุพล เทพบาท ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. สุพล เฮียงกอ่ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. นิรุท ม่วงมันดี ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. ณัฐณรงค์ จนัทร์ลาย ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ร.ต.ต. พรัิตน์ วชิรัคกลุ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต.หญิง ปาลจติ วาจาข า ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. สมศักด์ิ อนิทร์โอภาส ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. มานะ สังขต้์อง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ประสิทธิ์ สวา่งแกว้ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
พ.ต.ท. พเิชษฐ์ ปันกาวี ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. วรพล สังขน์วล ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. อนันต์ ลอยเวหา ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. วรเศรษฐ์ ทิพยภ์รสุข ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. กอ้งเกยีรติ เหม็นแดง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ส.ต.ต. ธติิพทัธ์ กนัน้ าอา่ง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ร.ต.ท. ไพโรจน์ คล้ายสุวรรณ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ร.ต.ท. สายนัต์ ด้วงจนิดา ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ร.ต.ท. ชูชาติ โพธิ์เรือง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต.หญิง ปัทมา ต้ังใจรุ่งโรจน์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต.หญิง นิภาพนัธ์ เผ่ากล้า ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต.หญิง สมศรี กฤตฤกษ์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ร.ต.ท. ปัญญาวฒิุ ทองค า ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. ธวชัชัย เขาทอง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. กองพล พรมช่วย ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ร.ต.ท. สันติรักษ์ ทองสุข ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. พงศนาถ บุญประกอบ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ร.ต.ท. ประเทือง เรณุมาร ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. ภาณุมาศ เมืองงาว ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. ชัชชัย โคกนิล ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. นิวตัร อรัญมิตร ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ร.ต.ต. บุญยนื แสงศักดา ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
พ.ต.อ. นิเวศน์ เพชรดี ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
พ.ต.ท. ปริญญา ทองมา ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ร.ต.ท. รวโิรจน์ ดิษทอง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ร.ต.ท. ธรีวฒิุ จนัทะขนั ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ร.ต.ท. กนัตภณ พทุธศร ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ร.ต.ต. ณรงค์ ดีอ่ า ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ร.ต.ท. นุกลู ชอนบุรี ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ร.ต.ท. ธนพงศ์พตัร์ เทียนขาว ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ร.ต.ต. บรรพต สมบูรณ์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. วรพจน์ ปัญจวนิชย์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. สมยศ เร่ืองล่ือ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. ธงชัย นาคอาจหาญ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. ประดัด แปงการิยา ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. บุญมี สุขเกษม ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. ประกจิ แปงการิยา ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. สิรเวช บัวขาว ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. พศุิทธิ์ ปิน่ทอง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สุรศักด์ิ สุขศิริ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. เชือน มากเมือง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. เจริญ กลุพรม ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. จงรักษ์ ปินทะยา ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. สมชาย ออ่นใจ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. นิวฒัน์ ช่างประดับ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. บุญเตือน เกตุมีแสง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. สมชาย ทัง่มัง่มี ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. ชัยยะ ไทยกล้า ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ร.ต.ต. วทิยา สนธิ์ศิริ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. ประเสริฐ รุ่งเรือง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
พ.ต.ท. รวกิร อกุฤษฎม์โนรถ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. กติติศักด์ิ หงษ์แกว้ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ร.ต.ท. ไพโรจน์ ภูพ่งษ์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. ไพโรจน์ โพธิ์เจริญ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ร.ต.ต. หสัดี กาญจนสิงห์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. นราวธุ คงธนกจิฤทธกิลุ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
จ.ส.ต. สิทธาวฒิุ แสงไทย ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. เอกวฒิุ แตงตรง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. มนตรี คุ้มสุพรรณ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. พสิิทธศัิกด์ิ อยู่หลาย ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. ทวศัีกด์ิ อนิพลอย ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. กริชตพล แพงจติกรี ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. ธรีะพงศ์ พลตรี ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. ไชยกรณ์ บุญชู ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. วนัไชย ก าเนิด ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. ณัฐชัย พมิพา ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. กติติศักด์ิ หงษ์แกว้ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ร.ต.ท. สมเกยีรติ คุ้มแกว้ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. อภเิชษฐ์ สุขแกน่ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. พเิทพ ตรีจกัร ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. สมหมาย สุขสวสัด์ิ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. ปิยะ รสพล ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. พานุมาตย์ กนัมา ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ร.ต.ท. นัฐพงษ์ พลูสวสัด์ิ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. ชาติวฒิุ เทพมณีรัตนกลุ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ร.ต.อ. วศิน สุภา ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ร.ต.อ. ถนัดชัย สุโรพนัธ์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ร.ต.ท. วนัชัย ฝึกหดั ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. เฉลิมพล ดวงจนัทร์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. วโิรจน์ นามสูงเนิน ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ร.ต.ท. มาโนช พาราศิลป์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ร.ต.ท. สมชาย หาญพทิักษ์พงศ์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. มานะ สมบูรณ์กติติกร ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. กมล เทียนแสง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ร.ต.ท. จ านง อิ่มชม ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ร.ต.ท. ชัชชล เทือกต๊ะ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ร.ต.ท. สุนทร แกว้ชะเนตร ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ร.ต.ท. สนม แกว้แดง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
พ.ต.ท. ปฏพิล มหธันวศิิษฎ์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ร.ต.ท. ธรีะพงษ์ หมืน่ส่ง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. พเิชษฐ์ชัย อนิทร์กนัหา ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ร.ต.ท. ประดิษฐ์ ขนัแกว้ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ร.ต.ท. อนุวฒัน์ วฒันกรการุณ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
พ.ต.ท. นนทวร สีอนิทร์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
พ.ต.ท. ธวชัชัย คงมัน่ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. ธรีภทัร ทับอนิทร์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ร.ต.ต. มงคล ทับโทน ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. เผชิญ รอดแป้น ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. ทรงยศ เสนาชัย ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ร.ต.ท. อานนท์ เพง็นุม่ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ร.ต.ท. วรเดช แกน่ลืม ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ร.ต.ท. อดุม เกตุเอี่ยม ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. เกศา บุญปล้ืม ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. กมลสิงห์ สุขสบาย ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. ณรงค์ชัย ฤทธิ์ขนุ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. วทัธกิร วานิช ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. สมชาย บุญมา ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. วรัิตน์ พมิพเ์สน ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. โสภณ ด้วงฝ่ิน ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. ส ารวย ขาวผ่อง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. เดชา พชูา ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ร.ต.ท. กติติศักด์ิ คร้ามศรี ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ร.ต.อ. ภาณุพงษ์ พนัธิ์สน ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
จ.ส.ต. สิทธโิชค วรรณพนัธ์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. สุทีป คงประยรู ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ร.ต.ท. พรเทพ ค านก ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ร.ต.ท. ทนงศักด์ิ วงศ์สารสิน ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. สมชาย พลูเกษร ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ร.ต.ท. สุรพล เลิศทหาร ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. เกยีรติ กล้าหาญ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ร.ต.ท. ชัยยทุธภมูิ เนียมคนตรง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ร.ต.ท.หญิง วรางค์รัตน์ บรรเทิงจติต์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. สุรพงษ์ กล่ าเจริญ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ร.ต.ท. มณเฑียร บุญคุ้ม ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. วทัธกิร วานิช ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
พ.ต.ท. เทพฤทธิ์ สิงหส์ถติย์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
ด.ต. ศิรพพิฒั ดอกตุ้ย ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เมืองพษิณุโลก
พ.ต.อ. ธรธวชั แจม่อดุมโชต ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัทอง
พ.ต.อ. เนวนิ กาหลง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัทอง
พ.ต.ท. ภณสุ เหลืองรัชนาท ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัทอง
พ.ต.ท. ชาญชัย หาแกว้ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัทอง
พ.ต.ท. สิรวชิญ์ ติวตุานนท์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัทอง
พ.ต.ท. วรทัศน์ พษิณุรักษา ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัทอง
พ.ต.ต. สาธติ ตรีเทพา ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัทอง
ด.ต. ประพฒัน์ เยน็แกว้ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัทอง
ด.ต. อดิศร บุญด้วง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัทอง
ร.ต.ท. ศิริพต ชุมเชย ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัทอง
ร.ต.ท. ทัยวฒัน์ ดีเกตุ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัทอง
ส.ต.ต. มงคล พายพั ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัทอง
ร.ต.ต. สมชาย ประเสริฐศิลป์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัทอง
ด.ต. วนิัย บ่อค าเกดิ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัทอง
ด.ต. บัญญัติ วยิานันท์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัทอง
ด.ต. ชะวนิ สะนะวงค์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัทอง
ร.ต.ต. ศักดากร กนัมา ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัทอง
ร.ต.ท. กล้าณรงค์ จนัทรมณี ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัทอง
ด.ต. โกเมฆ ลาภสูงเนิน ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัทอง
ร.ต.ต. จริายุ เทพจนัทร์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัทอง
ด.ต. ธงเกยีรติ สุวรรณเกดิ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัทอง
ร.ต.ท. กฤฎากร แกว้บุญเรือง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัทอง
ด.ต. สมนึก อยู่หลาย ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัทอง
ด.ต. เสถยีร ใจเยน็ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัทอง
ด.ต. สมนึก เขยีวเหลือ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัทอง
ด.ต. วรีวฒัน์ อ่ าข า ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัทอง
ด.ต. กติติ รอดเขยีน ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัทอง
ร.ต.ท. เชิดชัย ชมโลก ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัทอง
ด.ต. โสรส เปีย่มเอม ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัทอง
ด.ต. แกว้ พงษ์พานิช ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัทอง
ร.ต.ท. สนธยา ล้ิมตระกลู ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัทอง
ด.ต. เกรียงศักด์ิ ค าน้ าปาด ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัทอง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ไพฑูรย์ อุ่นอนิทร์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัทอง
ด.ต. ธนาวฒิุ วงษ์สิงห์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัทอง
ร.ต.ท. กอ้งหล้า แสงฤทธิ์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัทอง
ร.ต.ต. การุณย์ เปียงเปีย้ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัทอง
ด.ต. วสันต์ ใจสุภาพ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัทอง
ส.ต.อ. รณกฤต กจิวรรณี ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัทอง
ด.ต. สุเทพ เอี่ยมส าอางค์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัทอง
ด.ต. สมพงษ์ พษิตระกลู ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัทอง
ร.ต.ท. พรีะ ปูซ้ึ่ง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัทอง
ด.ต. แดน เชื้อค าลือ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัทอง
ด.ต. อดุร ขนัเพชร ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัทอง
ร.ต.ท. วชิัย เกตุไชยศรี ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัทอง
ด.ต. พรีวสั จนีด้วง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัทอง
ด.ต. เจริญ รมยส์มิต ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัทอง
ส.ต.ท. ปฐมพงษ์ วงษ์ศรีรักษ์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัทอง
ส.ต.ต. กฤษณพงศ์ สายค ากอง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัทอง
ด.ต. นิมิต มีจกัร ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัทอง
ร.ต.ท. นเรศ จนัทร์เส็ง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัทอง
ร.ต.ท. สมศักด์ิ ผ่องแผ้ว ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัทอง
ส.ต.ต. คณิล นิลเพชร ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัทอง
ร.ต.ท. วชิัย นาคเส็ง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัทอง
ร.ต.ต. พงศพฒัน์ ศรีสวสัด์ิ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัทอง
ด.ต. ยทุธนา เหล่าหอม ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัทอง
ด.ต. สนัน่ สุริยะลังกา ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัทอง
ร.ต.ท. สมเลย รักเมือง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัทอง
ร.ต.ท. อทิธพิล อ่ ามาก ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัทอง
ด.ต. ศักดา นันทารมย์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัทอง
ด.ต. โชคชัย ต้ังใจรุ่งโรจน์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัทอง
ร.ต.ท. ส าราญ ทิพยสิ์งห์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัทอง
ร.ต.ท. ชูศักด์ิ บุญส่ง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัทอง
ด.ต.(หญิง) วนัวสิา จนัทร์อ่ า ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัทอง
ด.ต. โกเมน เอี่ยมชาวนา ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัทอง
ร.ต.ท. สมพร เสน่หา ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัทอง
ด.ต.(หญิง) นิรมล นาคสุข ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัทอง
ร.ต.ท. ฉลวย คงชาวนา ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัทอง
ร.ต.ท. วรีะเดช คงคล้าย ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัทอง
ร.ต.อ. ประพนัธ์ เผ่าผาง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัทอง
ร.ต.อ. อ านาจ ดารา ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัทอง
ร.ต.ท. พชิัย เบ็ญจวรรณ์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัทอง
ด.ต. อโณทัย โพธิ์ศรี ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัทอง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.ต. ชวนิ เกดิแกว้ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัทอง
ด.ต. สมชาย คุ้มปากพงิ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัทอง
ด.ต. จกัรพงษ์ เสนตา ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัทอง
ด.ต. สุนทร ปันแกว้ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัทอง
ร.ต.ท. ก าพล จนัทร์ฉาย ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัทอง
ร.ต.ท. จรัล พุม่เมือง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัทอง
ด.ต. สังคม อยู่ป้อม ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัทอง
ด.ต. สุชาติ ลือเรือง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัทอง
ด.ต. วนัชัย ออ่นบึงพร้าว ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัทอง
ด.ต. สมชาย ปรีชาวนา ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัทอง
ด.ต. เทิดภมูิ ถงุเงิน ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัทอง
ร.ต.ท. แพน จานตาดี ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัทอง
ด.ต. ประทีป ศรีคุณ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัทอง
ร.ต.ท. จริศิลป์ พานิชอ านวย ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัทอง
ด.ต. ทวปี อู่นาท ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัทอง
ด.ต. ภมร อุ้ยตา ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัทอง
ร.ต.ท. วเิชษฐ สุวรรณโต ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัทอง
ร.ต.ท. สุชาติ ค ายอด ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัทอง
ร.ต.ท. นิคม นุชรุ่งเรือง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัทอง
พ.ต.ท. ชูสิทธิ์ อิ่มหน า ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัทอง
ร.ต.อ. สุภาพ เงินแจง้ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัทอง
พ.ต.อ. นิวฒัน์ นาคโสมกลุ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางระก า
พ.ต.ท. เจริญ พทิักษ์นิติวฒิุ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางระก า
พ.ต.ท. ชูชีพ แป้นเมือง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางระก า
พ.ต.ท. ประวทิย์ แหวนหล่อ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางระก า
พ.ต.ท. อบุล        กนัทะเขยีว ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางระก า
พ.ต.ท. วชิาญ บัวศักด์ิ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางระก า
พ.ต.ท. เกตุชัย นาสอน ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางระก า
พ.ต.ท. ปวริศ สอนวชิัย ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางระก า
พ.ต.ท. ณรงค์ เรืองฤทธิ์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางระก า
พ.ต.ท. สุรกานต์ มุดซาเคน ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางระก า
ร.ต.อ. มนัส พรมภกัดี ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางระก า
ร.ต.อ. วสัินต์ ไทรโพธิ์ทอง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางระก า
ร.ต.ท. โอภาส จตุราภริมย์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางระก า
ร.ต.ท. จรูญ สุขน้อย ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางระก า
ร.ต.ท. สวงค์ เกตุแกว้ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางระก า
ร.ต.ท. ไพโรจน์ โกษา ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางระก า
ร.ต.ท. ตฤญณภทัร์ อนิทะเกดิ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางระก า
ร.ต.ท. สุภทัรพงศ์ บุญก าเหนิด ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางระก า
ร.ต.ท. นิกร มุขแจง้ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางระก า



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. พงษ์ศิริ อ าไพรพศิ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางระก า
ร.ต.ท. วฒันพงศ์ มูลสาลี ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางระก า
ร.ต.ท. สมยศ นุชท่าโพธิ์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางระก า
ร.ต.ท. เอกพล มะลิพรม ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางระก า
ร.ต.ท. ครรชิต ทาเจริญ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางระก า
ร.ต.ท. เด่น นุชสวาสด์ิ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางระก า
ร.ต.ท. พรีวชิญ์ หลวงอนิทร์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางระก า
ร.ต.ท. สินรุชา ทยานันทน์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางระก า
ร.ต.ท. กญุชร สุทธแิสงจนัทร์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางระก า
ร.ต.ท. ธารินทร คล้ายจนิดา ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางระก า
ร.ต.ท. ชัชวาล แพรแกว้ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางระก า
ร.ต.ท. สรรเสริญ คงอยู่เยน็ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางระก า
ร.ต.ท. แกว้สิน เรือนผาม ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางระก า
ร.ต.ท. อษัฎาวธุ จนัทบุตร ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางระก า
ร.ต.ท. จ ารัส บุญใหญ่ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางระก า
ร.ต.ต. วชัระ คล้ายจนิดา ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางระก า
ร.ต.ต. อธปิ พณินา ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางระก า
ร.ต.ต. บ ารุง ป้อมกสันต์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางระก า
ร.ต.ต. ชลอม อ่ าพลู ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางระก า
ร.ต.ต. จกัรทรงพล กลึงกล่ิน ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางระก า
ร.ต.ต. วชิัย นาคเทีย่ง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางระก า
ร.ต.ต. ทองหยด นุวรณ์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางระก า
ร.ต.ต. ชะแนน ฟุง้สุข ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางระก า
ร.ต.ต. สุทัศน์ โพธิ์ทอง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางระก า
ร.ต.ต. สมชาย จนัทร์แจง้ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางระก า
ร.ต.ต. ประดิษฐ์ มงคลคลี ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางระก า
ด.ต. สัมพนัธ์ อมรมุณีพงษ์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางระก า
ด.ต. สราวฒิุ สุตวฒัน์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางระก า
ด.ต. จตุรพร โตสัมฤทธิ์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางระก า
ด.ต. อรรถพล คะระนันท์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางระก า
ด.ต. วรีะชาติ แทนเทือก ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางระก า
ด.ต. บรรจง มากจุ้ย ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางระก า
ด.ต. สมบัติ คุ้มแวง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางระก า
ด.ต. อทุากร ศรีอรุณ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางระก า
ด.ต. ภานุมาตร สอดจนัทร์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางระก า
ด.ต.หญิง พษิณุ เกตุขาว ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางระก า
ด.ต. อนัน ธปูเทียน ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางระก า
ด.ต. พนิิจ แสงศุภวรรธน์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางระก า
ด.ต. นเรศ ข าชาวนา ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางระก า
ด.ต. แมน หงษ์หา้ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางระก า



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. นิติพล เพง็นุม่ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางระก า
ด.ต. ประเวท ซ่ือตรง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางระก า
ด.ต. สมศักด์ิ คงสวสัด์ิ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางระก า
ด.ต. สุพฒัน์ ชาติสุนทร ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางระก า
ด.ต. ไพรัช แยม้ขจร ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางระก า
ด.ต. ธรียทุธ เงินมูล ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางระก า
ด.ต. มานะ แกว้มณี ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางระก า
ด.ต. นพดล ขาวละออง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางระก า
ด.ต. พชัรพล มาส้มซ่า ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางระก า
ด.ต. ดาวรุ่ง กล่ินหอม ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางระก า
ด.ต. ธานินทร์ ไทยรินทร์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางระก า
ด.ต. กมล สวา่งเมฆ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางระก า
ด.ต. วสันต์ ภูพ่งษ์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางระก า
ด.ต. รังสรรค์ ตุ่นหรัด ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางระก า
ด.ต. ธเนศ พนัมา ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางระก า
ด.ต. สุริยะ กนัสม ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางระก า
ด.ต. ถงุเงิน มัน่นุช ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางระก า
ด.ต. กจิจาพงษ์ สิงหเดช ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางระก า
ด.ต. สุรัตน์ วเิชียรโรจน์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางระก า
ด.ต. เศกศักด์ิ มาทับพงษ์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางระก า
ด.ต. ขนัติ คุ้มแสง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางระก า
ด.ต. กติติ ตาชะนะ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางระก า
ด.ต. สุรินทร์ วงษพนัธ์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางระก า
ด.ต. ไพบูลย์ แยม้กลีบ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางระก า
ด.ต. สมทรัพย์ แกว้เวยีงกนั ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางระก า
ด.ต. จรีะเดช ค าปลิว ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางระก า
ด.ต. กจิติโรจน์ ค าสุวรรณ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางระก า
ด.ต. นิรันดร์ สมบูรณ์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางระก า
ด.ต.หญิง อจัฉรา ครุฑวเิศษ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางระก า
ด.ต. เสกสรรค์ งอกสิงห์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางระก า
ด.ต. สมศักด์ิ สุค าภา ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางระก า
ด.ต. บุญยฤทธิ์ นิลเป้า ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางระก า
ด.ต. ประเทือง อารีวงค์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางระก า
ด.ต. จตุรพธิ โตปิน่ใจ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางระก า
ด.ต. มนตรี มากคิด ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางระก า
ด.ต. อนุชา พงษ์ปล่ืม ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางระก า
ด.ต. สุพรชัย เผยศิริ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางระก า
ด.ต. ชัยณรงค์ ยงัมูล ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางระก า
จ.ส.ต. ณัฐภณ ตายะ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางระก า
จ.ส.ต. ประจกัษ์ ขนุงามข า ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางระก า



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.ต. สามารถ ดาราเรือง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางระก า
ส.ต.ต. ธนากร พาแกว้ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางระก า
ส.ต.ต. ธนภทัร มาธพุนัธ์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางระก า
ส.ต.ต. ฉตัรชัย นาคสิงห์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางระก า
ส.ต.ต. เจษฎา ทับผ้ึง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางระก า
พ.ต.อ. สมนึก มากมี ภ.จว.พษิณุโลก สภ.พรหมพริาม
พ.ต.ท. บ ารุง แช่มเทศ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.พรหมพริาม
พ.ต.ท. พสิิษฐ์ อุ่นใจ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.พรหมพริาม
ร.ต.ท. นิคม คงรอด ภ.จว.พษิณุโลก สภ.พรหมพริาม
ร.ต.ท. ปิยะ รัตนสากล ภ.จว.พษิณุโลก สภ.พรหมพริาม
ร.ต.ท. สุชาติ หวาเกตุ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.พรหมพริาม
ร.ต.ต. จรีะศักด์ิ แกว้คุ้ม ภ.จว.พษิณุโลก สภ.พรหมพริาม
ร.ต.ต. สยาม มัน่สอน ภ.จว.พษิณุโลก สภ.พรหมพริาม
ด.ต. สนับ หมูบ่้านเกาะ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.พรหมพริาม
ด.ต. สุรินทร์ กวางแกว้ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.พรหมพริาม
ร.ต.ท. ไว บุตรี ภ.จว.พษิณุโลก สภ.พรหมพริาม
ร.ต.ท. สมภพ ด้วงหรัิญ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.พรหมพริาม
ร.ต.ท. สมพงษ์ มีสมบูรณ์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.พรหมพริาม
ด.ต. วรัิช คุ้มค า ภ.จว.พษิณุโลก สภ.พรหมพริาม
ร.ต.ท. บุญเลิศ ประทุมทอง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.พรหมพริาม
ร.ต.ท. สนธยา สีหะอ าไพ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.พรหมพริาม
ร.ต.ท. รัฐนันท์ ภเูวยีงจนัทร์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.พรหมพริาม
ด.ต.หญิง เบ็ญจวรรณ คุ้มข า ภ.จว.พษิณุโลก สภ.พรหมพริาม
ด.ต. แดน ขม่อาวธุ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.พรหมพริาม
ด.ต. บุญลือ ดีแท้ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.พรหมพริาม
จ.ส.ต. ภาณรินทร์ มณีกลุ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.พรหมพริาม
ร.ต.ต. ปรีชา เสือไว ภ.จว.พษิณุโลก สภ.พรหมพริาม
ร.ต.ท. ชัย ทองม่วง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.พรหมพริาม
ร.ต.ต. สุเชษฐ กดัฟกั ภ.จว.พษิณุโลก สภ.พรหมพริาม
ร.ต.ต. สมควร ใจบาน ภ.จว.พษิณุโลก สภ.พรหมพริาม
ด.ต. เจษฎาภรณ์ บุญดา ภ.จว.พษิณุโลก สภ.พรหมพริาม
ด.ต. สุเมธ มีมา ภ.จว.พษิณุโลก สภ.พรหมพริาม
ด.ต. นิราศ สุขเกษม ภ.จว.พษิณุโลก สภ.พรหมพริาม
ด.ต. สมร จนัทร์หอม ภ.จว.พษิณุโลก สภ.พรหมพริาม
ร.ต.ต. วรีะ มัน่นุช ภ.จว.พษิณุโลก สภ.พรหมพริาม
ร.ต.ท. กติติศักด์ิ บุตรเคน ภ.จว.พษิณุโลก สภ.พรหมพริาม
ร.ต.อ. ณรงค์ ภูเ่สือ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.พรหมพริาม
ร.ต.ท. ภวูนาถ จ าลอง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.พรหมพริาม
ด.ต. สมชาย สุขดี ภ.จว.พษิณุโลก สภ.พรหมพริาม
ร.ต.ท. คะนอง เดชพงษ์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.พรหมพริาม



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. เฉลิมศักด์ิ บุญออ่ง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.พรหมพริาม
ร.ต.ท. ประยทุธ สังขย์งั ภ.จว.พษิณุโลก สภ.พรหมพริาม
ด.ต. ยทุธศิลป์ ด้วงภู่ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.พรหมพริาม
ด.ต. บุญชู พลายวาส ภ.จว.พษิณุโลก สภ.พรหมพริาม
ร.ต.ท. มนต์ชัย แยม้กลีบ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.พรหมพริาม
ร.ต.ท. ขจร ประสิทธผิล ภ.จว.พษิณุโลก สภ.พรหมพริาม
ด.ต. วเิชียร บุญโต ภ.จว.พษิณุโลก สภ.พรหมพริาม
ร.ต.ท. สมนึก พุม่โพธิ์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.พรหมพริาม
ด.ต. เสกสรร วสิาหกจิ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.พรหมพริาม
ร.ต.ท. พนัยศ ยิ้มอยู่ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.พรหมพริาม
ด.ต. สิงโต เทพทอง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.พรหมพริาม
ด.ต. ชลอ ศรีวริาช ภ.จว.พษิณุโลก สภ.พรหมพริาม
ด.ต. สุทิณร์ กล่ินหอม ภ.จว.พษิณุโลก สภ.พรหมพริาม
ด.ต. ชาตรี ศรีภริมย์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.พรหมพริาม
ร.ต.ต. ปิยะพงษ์ รัดเลิศ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.พรหมพริาม
ร.ต.ท. พรีะพนัธ์ กนัหมุด ภ.จว.พษิณุโลก สภ.พรหมพริาม
ร.ต.อ. ชูชีพ พุม่เฉี่ยว ภ.จว.พษิณุโลก สภ.พรหมพริาม
ด.ต. ชาญณรงค์ เต็งคิว ภ.จว.พษิณุโลก สภ.พรหมพริาม
ร.ต.ท. วสูิตร พลอยประสงค์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.พรหมพริาม
ร.ต.ต. สุภาพ มูลข า ภ.จว.พษิณุโลก สภ.พรหมพริาม
ร.ต.ท. วฒิุชัย ขวญัอยู่ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.พรหมพริาม
ร.ต.ท. บุญธรรม สายเครือมอย ภ.จว.พษิณุโลก สภ.พรหมพริาม
ร.ต.ท. วชัรพงษ์ ศรีวงษา ภ.จว.พษิณุโลก สภ.พรหมพริาม
ด.ต. วชิัยยทุธ อนิทุภติู ภ.จว.พษิณุโลก สภ.พรหมพริาม
ร.ต.ต. ส าเนียง จนีสลุด ภ.จว.พษิณุโลก สภ.พรหมพริาม
ด.ต. ประวทิย์ ฤกษ์ดี ภ.จว.พษิณุโลก สภ.พรหมพริาม
ด.ต. ชัยนาท เพช็รยงั ภ.จว.พษิณุโลก สภ.พรหมพริาม
ด.ต. มนตรี แกว้ดิษฐ์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.พรหมพริาม
ร.ต.ต. ทับทิม ชื่นชม ภ.จว.พษิณุโลก สภ.พรหมพริาม
ร.ต.ท. ส าเนียง สุขป้อม ภ.จว.พษิณุโลก สภ.พรหมพริาม
ด.ต. สุวทิย์ จงทอง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.พรหมพริาม
พ.ต.ท. วเิชียร ทองน้อย ภ.จว.พษิณุโลก สภ.พรหมพริาม
ด.ต. ทศพล จนัทร์หอม ภ.จว.พษิณุโลก สภ.พรหมพริาม
ด.ต. ธวชัชัย ข าแกว้ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.พรหมพริาม
ด.ต. เชาวรัตน์ แช่มข า ภ.จว.พษิณุโลก สภ.พรหมพริาม
ด.ต. ขจรศักด์ิ อว่มเหล็ง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.พรหมพริาม
ด.ต. สนม อ่ าพลู ภ.จว.พษิณุโลก สภ.พรหมพริาม
ด.ต. วรีะ แร่พรม ภ.จว.พษิณุโลก สภ.พรหมพริาม
ร.ต.ท. รังสรรค์ ออ่นดี ภ.จว.พษิณุโลก สภ.พรหมพริาม
ด.ต. อนุรักษ์ จนัทร์เคร่ือง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.พรหมพริาม



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ขนุศร จนัทร์สา ภ.จว.พษิณุโลก สภ.พรหมพริาม
ด.ต. นเรชน์ ภูป่าน ภ.จว.พษิณุโลก สภ.พรหมพริาม
ด.ต. สุรศักด์ิ จติเมตตา ภ.จว.พษิณุโลก สภ.พรหมพริาม
ด.ต. ธนสาร ถิ่นวงษ์แย ภ.จว.พษิณุโลก สภ.พรหมพริาม
ด.ต. ยงยทุธ สอนผ้ึง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.พรหมพริาม
ด.ต. อรรนพ ศรีภริมย์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.พรหมพริาม
ด.ต. วฑูิรย์ ผะอบทอง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.พรหมพริาม
ร.ต.ท. วชิัย อนิทรเทศ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.พรหมพริาม
ร.ต.ต. ชูชาติ เงินแจง้ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.พรหมพริาม
พ.ต.ท.หญิง อไุรลักษณ์ นาคจรุง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.พรหมพริาม
พ.ต.ท. รวมสิน ปิยะสันต์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.พรหมพริาม
พ.ต.ท. เสริมศักด์ิ น้อยสอน ภ.จว.พษิณุโลก สภ.พรหมพริาม
พ.ต.ท. รณฤทธิ์ ใจวอ่ง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.พรหมพริาม
ร.ต.ท. ประหยดั แจง้ทีสุ่ด ภ.จว.พษิณุโลก สภ.พรหมพริาม
ร.ต.ท. ไพโรจน์ โชติรัตน์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.พรหมพริาม
ด.ต. ณรงค์ บุญโพธิ์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.พรหมพริาม
ด.ต. ณรงค์เดช ศิริลักษณ์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.พรหมพริาม
ร.ต.ท. พชิิต พรมแดน ภ.จว.พษิณุโลก สภ.พรหมพริาม
ร.ต.ท. ชนินท์ เนือ่งสิทธิ์ธะ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.พรหมพริาม
ร.ต.ท. สมศักด์ิ บัวชื่น ภ.จว.พษิณุโลก สภ.พรหมพริาม
พ.ต.อ. เชิดศักด์ิ พลูเผ่าด ารงค์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วดัโบสถ์
พ.ต.ท. กติติพนัธ์ เดชสุนทรวฒัน์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วดัโบสถ์
พ.ต.ท. วเิตียน ดีธงทอง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วดัโบสถ์
พ.ต.ท. ผดุงเกยีรติ โพธิ์เกดิ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วดัโบสถ์
พ.ต.ท. บัณฑิต ทาเกตุ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วดัโบสถ์
พ.ต.ท. สุเทพ มาดิษฐ์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วดัโบสถ์
พ.ต.ต. เสถยีร ออ่นทอง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วดัโบสถ์
พ.ต.ต. พชัรพงษ์ ปาลัว ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วดัโบสถ์
ร.ต.ท. ทนากร ม่วงทิม ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วดัโบสถ์
ร.ต.ท. ชีววทิย์ สีทอง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วดัโบสถ์
ร.ต.ท. จ าเนียร ทองจนัทร์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วดัโบสถ์
ร.ต.ท. ชัยยศ เนียมศรี ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วดัโบสถ์
ร.ต.ท. สิน เมฆบุตร ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วดัโบสถ์
ร.ต.ท. มัท จนัแสน ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วดัโบสถ์
ร.ต.ท. เสน่ห์ ปานมี ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วดัโบสถ์
ร.ต.ท. วนัชัย ทองมีมา ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วดัโบสถ์
ร.ต.ท. นิคม โนราช ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วดัโบสถ์
ร.ต.ท. จรัญ ทองอ่ า ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วดัโบสถ์
ร.ต.ต.หญิง ทองเปลว ค าเขยีว ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วดัโบสถ์
ร.ต.ต. ทรงวฒิุ เพช็รเอี่ยม ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วดัโบสถ์



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. วฒันา จติตางกรู ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วดัโบสถ์
ร.ต.ต. บุญเลิศ บัวด้วง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วดัโบสถ์
ร.ต.ท. โยธนิ พรหมพกัตร์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วดัโบสถ์
ร.ต.ต. ธนากร ดวงสวสัด์ิ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วดัโบสถ์
ร.ต.ท. บุญสม คงทน ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วดัโบสถ์
ร.ต.ท. สมนึก รอดเมือง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วดัโบสถ์
ร.ต.ต. เกรียงศักด์ิ ทับทองหลาง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วดัโบสถ์
ร.ต.ท. วโิรจน์ ข าเอี่ยม ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วดัโบสถ์
ร.ต.ต. วรวฒัน์ ส่ าสมบูรณ์ชัย ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วดัโบสถ์
ร.ต.ต. สุนทร เรืองมนต์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วดัโบสถ์
ร.ต.ท. วชิัย ดวงเกตุ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วดัโบสถ์
ด.ต. บุญยนื ค้าเจริญ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วดัโบสถ์
ด.ต. อรงค์กรด ฉมิแบน ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วดัโบสถ์
ด.ต. ส าราญ ค ายอด ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วดัโบสถ์
ด.ต. เฉลิมชัย เหล่าพลายนาค ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วดัโบสถ์
ด.ต. ลาดิน สุวรรณสา ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วดัโบสถ์
ด.ต. สัจจา สอนจนัทร์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วดัโบสถ์
ด.ต. ประทุม เสียงสูง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วดัโบสถ์
ด.ต. มังกร ยงัเหม็น ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วดัโบสถ์
ด.ต. สานนธ์ นันโต ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วดัโบสถ์
ด.ต. ร าไพ สุ่มมาตย์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วดัโบสถ์
ด.ต. สมตระกลู ทิมอน้ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วดัโบสถ์
ด.ต. สุรพงษ์ หุน่ฉตัร ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วดัโบสถ์
ด.ต. เชาวฤทธิ์ ทองนุย้ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วดัโบสถ์
ด.ต. กนัตภณ ตาเจริญเมือง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วดัโบสถ์
ด.ต. กติติศักด์ิ มะลิวลัย์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วดัโบสถ์
ส.ต.ต. ธนากร ดาดี ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วดัโบสถ์
ด.ต. สถาพร ทาทอง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วดัโบสถ์
ด.ต. ด ารง เปล่ียนข า ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วดัโบสถ์
ด.ต. วรัิตน์ พลูหน่าย ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วดัโบสถ์
ด.ต. พงษ์ศักด์ิ มียวน ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วดัโบสถ์
ด.ต. ศรศักด์ิ ม่วงเฟือ่ง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วดัโบสถ์
ด.ต. ฉลอง บัวด้วง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วดัโบสถ์
ด.ต. อาคม เกดิทอง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วดัโบสถ์
ด.ต. จรัญ ไชยลังกา ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วดัโบสถ์
ด.ต. ไฉน ศรีใจ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วดัโบสถ์
ด.ต. ปราการณ์ แกว้สมนึก ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วดัโบสถ์
ด.ต. ชัยพนัธุ์ พนัธุ์ศิริ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วดัโบสถ์
ด.ต. พษิณุ แกว้กอง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วดัโบสถ์
ด.ต. วสิิษฐ์ ออ่นพรหม ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วดัโบสถ์



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. มารุต หอมสะอาด ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วดัโบสถ์
ส.ต.ต. ณัฐพงษ์ บุตรจนั ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วดัโบสถ์
ด.ต. อ านาจ ผาสุก ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วดัโบสถ์
ด.ต. พรหม อิ่มกระจา่ง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วดัโบสถ์
ด.ต. ณรงค์ศักด์ิ เพชรสวาสด์ิ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วดัโบสถ์
ด.ต. นพรุจ กนัทัง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วดัโบสถ์
ด.ต. สมชาย โอดมี ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วดัโบสถ์
ส.ต.ต. ธนพล ขตัติ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วดัโบสถ์
ด.ต. สมศักด์ิ อุ่นวงค์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วดัโบสถ์
ด.ต.หญิง ชนาพร ศิลปศาสตร์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วดัโบสถ์
ด.ต. บรรจบ พทุธรักษ์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วดัโบสถ์
ส.ต.ต. กฤษฎา ทองค าเปลว ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วดัโบสถ์
ด.ต. ชูชีพ ขบัผักแวน่ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วดัโบสถ์
ด.ต. สุนทร พดัเปีย ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วดัโบสถ์
ด.ต. จรูญ ธปูสุวรรณ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วดัโบสถ์
ด.ต. ประกอบ เรียนหมี ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วดัโบสถ์
ด.ต. ดิเรก บุญธรรม ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วดัโบสถ์
พ.ต.อ. ทรงพล สังขเ์กษม ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางกระทุม่
พ.ต.ท. มนตรี แสงไพบูลย์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางกระทุม่
พ.ต.ท. ศุภากรณ์ บุญคง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางกระทุม่
พ.ต.ท. ธนู ข าโอด ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางกระทุม่
พ.ต.ท. ธรรมนูญ ศรีแสง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางกระทุม่
พ.ต.ท. ภวูเนศวร์ ภวูเนศวร์บดี ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางกระทุม่
ร.ต.ท. สมศักด์ิ กจิบุญ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางกระทุม่
ร.ต.ท. ณรงค์ อนิต๊ะกนั ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางกระทุม่
ร.ต.ท.หญิง นิพาวรรณ จติร์ซ่ือ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางกระทุม่
ร.ต.ท. วษิณุ วงษ์มาก ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางกระทุม่
ร.ต.ท. สมโภชน์ เพง็เนียม ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางกระทุม่
ร.ต.ท. ธนากร ตุ่นนิม่ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางกระทุม่
ร.ต.ท. ทองสุก เหล่าต้น ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางกระทุม่
ร.ต.ท. ชุมพล หนิมพานิช ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางกระทุม่
ร.ต.ท. เศียร เทีย่งประสาทพร ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางกระทุม่
ร.ต.ท. ชัยพจน์ ชูสาย ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางกระทุม่
ร.ต.ท. อ านวย ชัยวยิารัตน์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางกระทุม่
ร.ต.ท. บุญเลิศ พมิพพ์อน ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางกระทุม่
ร.ต.ต. ประจกัษ์ ข าเขยีว ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางกระทุม่
ร.ต.ต. เฉลิม ภรูะหงษ์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางกระทุม่
ร.ต.ต. มงคล การะเกตุ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางกระทุม่
ร.ต.ต. สุรินทร์ ประยรูเจริญ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางกระทุม่
ร.ต.ต. ทรงวฒิุ ร้ังท้วม ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางกระทุม่



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. ธวุชิต สอนศรี ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางกระทุม่
ร.ต.ต. มานิตย์ บุญเพง็ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางกระทุม่
ร.ต.ต. อรรถพล บุญส่ง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางกระทุม่
ด.ต. ทอง พวัศรี ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางกระทุม่
ด.ต. ศาณุพงศ์ ด่านไชยกลู ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางกระทุม่
ด.ต. สมคิด มุงขนุการ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางกระทุม่
ด.ต. สุรพล อุ่นจนัทร์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางกระทุม่
ด.ต. ฤทธพิงศ์ อุ่นวงค์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางกระทุม่
ด.ต. ณัฐธพงษ์ จ านงค์ด ารงภกัด์ิ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางกระทุม่
ด.ต. วเิชียร ทองใจบุญ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางกระทุม่
ด.ต. ค าไพ มูลวงค์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางกระทุม่
ด.ต เฉลิมเกยีรติ บุญบริบาล ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางกระทุม่
ด.ต. จริศักด์ิ พงษ์พานทอง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางกระทุม่
ด.ต. วสุิทธิ์ เสือเปรม ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางกระทุม่
ด.ต. บุญเอื้อ ออ่นโยน ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางกระทุม่
ด.ต. ดิเรก ภูร่ะหงษ์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางกระทุม่
ด.ต. นรินทร์ ยอดสุวรรณ์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางกระทุม่
ด.ต.หญิง สุพชิญาย์ สารสมบูรณ์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางกระทุม่
ด.ต. สุทธิ ออ่นจนัทร์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางกระทุม่
ด.ต. จะเด็จ อภยัสุรสิทธิ์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางกระทุม่
ด.ต. วาทีร์ โคนัก ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางกระทุม่
ด.ต. ธนกฤต ศรีออ่น ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางกระทุม่
จ.ส.ต. ศิริพงษ์ เมืองพรวน ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางกระทุม่
ส.ต.อ. ภทัรพล ศรีจ าปา ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางกระทุม่
ส.ต.ต. อ านวยโชค บุญช่วย ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางกระทุม่
ส.ต.ต. ปัญญาชัย ชัยวงั ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางกระทุม่
ส.ต.ต. ธงชัย สังขแ์กว้ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางกระทุม่
ส.ต.ต. ณรงค์เดช คุ้มหน่าย ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางกระทุม่
ส.ต.ต. นฤพล สอนจนัทร์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางกระทุม่
ส.ต.ต. สุทิวสั กาวน ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บางกระทุม่
พ.ต.อ. สุมิตร มัน่เมือง พษิณุโลก นครไทย
พ.ต.อ. เชิดพงษ์ พวัศรี พษิณุโลก นครไทย
พ.ต.ท. ค านึง เหมือนศรีเพง็ พษิณุโลก นครไทย
พ.ต.ท. สุทธพินัธ์ วนัที พษิณุโลก นครไทย
พ.ต.ท. สมยศ บุญอนิทร์ พษิณุโลก นครไทย
พ.ต.ท. ไตรรัตน์ สุขเอม พษิณุโลก นครไทย
พ.ต.ท. นฤนาจ บุญจวง พษิณุโลก นครไทย
พ.ต.ท. สุเทพ นาควโิรจน์ พษิณุโลก นครไทย
พ.ต.ต. เสน่ห์ พรมรัตน์ พษิณุโลก นครไทย
ร.ต.อ. ดุสิต ปาสร้อย พษิณุโลก นครไทย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.อ. มานะ พรมพลิา พษิณุโลก นครไทย
ร.ต.ท. นิตินัย โพธบิุตร พษิณุโลก นครไทย
ร.ต.ท. สยาม ทิพยอ์ดุม พษิณุโลก นครไทย
ร.ต.ท. ประดิพพทัธ์ อนิหน่อ พษิณุโลก นครไทย
ร.ต.ท. เกชา ปาสวสัด์ิ พษิณุโลก นครไทย
ร.ต.ท. คณิต ตรีอนิทร์ พษิณุโลก นครไทย
ร.ต.ท. บุญญัติ โทจ าปา พษิณุโลก นครไทย
ร.ต.ท. อดิศักด์ิ ทองขนัธ์ พษิณุโลก นครไทย
ร.ต.ท. วรวธุ พรมเสน พษิณุโลก นครไทย
ร.ต.ท. สุรชัย เจยีมวจิติร์ พษิณุโลก นครไทย
ร.ต.ท. บุญเทียน ศรีชมภู พษิณุโลก นครไทย
ร.ต.ท. เยยีน มุกดาออ่น พษิณุโลก นครไทย
ร.ต.ท. สมพร ศตะกรูมะ พษิณุโลก นครไทย
ร.ต.ท. สมชัย เผ่าพนัธ์ พษิณุโลก นครไทย
ร.ต.ท. ส าเร็จ เรืองปาน พษิณุโลก นครไทย
ร.ต.ท. ประพนัธ์ วรรณตา พษิณุโลก นครไทย
ร.ต.ท. เวช วงักาวรรณ์ พษิณุโลก นครไทย
ร.ต.ท. วนิัย อนินุม่ พษิณุโลก นครไทย
ร.ต.ท. อคัรเดช ศิริขว่ง พษิณุโลก นครไทย
ร.ต.ท. ยทุธชัย ทัพหมี พษิณุโลก นครไทย
ร.ต.ท. ค าสอน ชัยวงษ์ พษิณุโลก นครไทย
ร.ต.ท. จรัญ จนัทร์ยอ่ย พษิณุโลก นครไทย
ร.ต.ต. สมยศ เชื้อบุญมี พษิณุโลก นครไทย
ร.ต.ต. ธรีะเดช เพิม่สุวรรณ พษิณุโลก นครไทย
ร.ต.ต. ประสิทธิ์ ชุ่มมงคล พษิณุโลก นครไทย
ร.ต.ต. สายรุณ โพธศิาสตร์ พษิณุโลก นครไทย
ร.ต.ต. สราวธุ แกว้บุญช่วย พษิณุโลก นครไทย
ร.ต.ต. ไฉน ถิ่นน้ าใส พษิณุโลก นครไทย
ร.ต.ต. ผจญ ไชยเสน พษิณุโลก นครไทย
ร.ต.ต. สุภาพ แสงโสภา พษิณุโลก นครไทย
ร.ต.ต. นิพนธ์ จนัทร์มีเทศ พษิณุโลก นครไทย
ร.ต.ต. จนัทรา เบ็งยา พษิณุโลก นครไทย
ร.ต.ต. บรรยาย ค ามี พษิณุโลก นครไทย
ด.ต. สิทธวิธุ แสงเงิน พษิณุโลก นครไทย
ด.ต. บุญธรรม สีเทศ พษิณุโลก นครไทย
ด.ต. พริิพชัร์ มาเขยีว พษิณุโลก นครไทย
ด.ต. เชมชาติ ข าช้าง พษิณุโลก นครไทย
ด.ต. ฐิติศักด์ิ กณัฑษา พษิณุโลก นครไทย
ด.ต. ยรรยง มีสุข พษิณุโลก นครไทย
ด.ต. อภสิิทธิ์ ปานเกดิ พษิณุโลก นครไทย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. จารึก ดีธงทอง พษิณุโลก นครไทย
ด.ต. สิทธิ์ประเสริฐ คงอวิ พษิณุโลก นครไทย
ด.ต. อเุทน หล่ออนิทร์ พษิณุโลก นครไทย
ด.ต. ไพบูลย์ ข าช้าง พษิณุโลก นครไทย
ด.ต. ปรีชา ระโส พษิณุโลก นครไทย
ด.ต. โยธนิ ค าจนัดา พษิณุโลก นครไทย
ด.ต. ศรคีรี ศรีวชิัย พษิณุโลก นครไทย
ด.ต. ประพนิ บวบมี พษิณุโลก นครไทย
ด.ต. สหสั บุริโท พษิณุโลก นครไทย
ด.ต. พนม ปานตะวนั พษิณุโลก นครไทย
ด.ต. ประกวด แม่งมา พษิณุโลก นครไทย
ด.ต. เสกสรรค์ ปลัดเทศ พษิณุโลก นครไทย
ด.ต. สงกรานต์ ปัญญาวงศ์ พษิณุโลก นครไทย
ด.ต. สมคิด รังแสง พษิณุโลก นครไทย
ด.ต. ธนรัชต์ โพธรัิงสิยากร พษิณุโลก นครไทย
ด.ต. ปัญญา พนัธน์ายม พษิณุโลก นครไทย
ด.ต. ชัยยง กางถิ่น พษิณุโลก นครไทย
ด.ต. ชินวฒิุ อ่ าสิงห์ พษิณุโลก นครไทย
ด.ต. วชิัย บุญธรรม พษิณุโลก นครไทย
ด.ต. ทวชีัย ประสิทธิ์ไทย พษิณุโลก นครไทย
ด.ต. พชร จนัดาวงษ์ พษิณุโลก นครไทย
ด.ต. จนิตวรีย์ บุญปู่ พษิณุโลก นครไทย
ด.ต. สุรพงษ์ อกุอาจ พษิณุโลก นครไทย
ด.ต. เสริม พนักลาง พษิณุโลก นครไทย
ด.ต. แสงเพชร กล่ินเกตุ พษิณุโลก นครไทย
ด.ต. เชน ชูจติร์ พษิณุโลก นครไทย
ด.ต. วรีะ คณาจนัทร์ พษิณุโลก นครไทย
ด.ต. ณัฎฐพล หมูเ่จริญมณกจิ พษิณุโลก นครไทย
ด.ต. ภานุวฒัน์ ปานแกว้ พษิณุโลก นครไทย
ด.ต. สามารถ แสนประสิทธิ์ พษิณุโลก นครไทย
จ.ส.ต. เจษฎา ยศกนัโท พษิณุโลก นครไทย
ส.ต.อ. สุริยา มูลสุรินทร์ พษิณุโลก นครไทย
ส.ต.อ. ราเชนทร์ หา้วสาย พษิณุโลก นครไทย
ส.ต.ต. ธนพร ค้าของ พษิณุโลก นครไทย
ร.ต.ท. ปานปิติ ขติัพนัธุ์ พษิณุโลก นครไทย
ร.ต.ท. สุรัตน์ ปักษา พษิณุโลก นครไทย
ร.ต.ท. มนัส มะหาดไทย พษิณุโลก นครไทย
ด.ต. สมพงษ์ ค ารังษี พษิณุโลก นครไทย
พ.ต.อ. หทัยวฒัก์ จารุชัยนิวฒัน์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ชาติตระการ
พ.ต.ท. ส าราญ   หร่ิมสืบ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ชาติตระการ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. ทรงวฒิุ  ทองสุข ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ชาติตระการ
พ.ต.ท. จรีะศักด์ิ  สายอปุราช ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ชาติตระการ
พ.ต.ท. ธนา        โพธิ์ทอง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ชาติตระการ
พ.ต.ท. อนุศิษฏ ์ ปารมีวศิิษฏ์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ชาติตระการ
พ.ต.ท. ปรีชา       รัตนวดี ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ชาติตระการ
พ.ต.ท. บุญส่ง พุม่รส ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ชาติตระการ
พ.ต.ท. ณัฐวรรษ พรมปลูก ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ชาติตระการ
พ.ต.ต. มานพ  เนียรภาค ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ชาติตระการ
ร.ต.ท. ประหยดั ไชยมงคล ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ชาติตระการ
ร.ต.ท. ชยพฒัน์  นันทวรรณ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ชาติตระการ
ร.ต.ท. สุรศักด์ิ   โคกน้อย ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ชาติตระการ
ร.ต.ท. สมชาติ โยธา ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ชาติตระการ
ร.ต.ท. วรัิตน์   นพณัฐกวนิ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ชาติตระการ
ร.ต.ท. สุรเชษฐ์  สุริยวงศ์ชัย ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ชาติตระการ
ร.ต.ต. เอนก   สง่าทอง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ชาติตระการ
ร.ต.ท. สมบูรณ์   จนัทรา ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ชาติตระการ
ร.ต.ท. พบิูลย ์ เขม็ภู่ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ชาติตระการ
ร.ต.ท. สุรชัย พุม่ทอง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ชาติตระการ
ร.ต.ท. สุรสิทธิ์   ทุนค า ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ชาติตระการ
ร.ต.ท. โกศัย     คมเฉลียว ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ชาติตระการ
ร.ต.ต. สุทัศน์    ถานี ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ชาติตระการ
ร.ต.ต. จรัญ อนิทสโร ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ชาติตระการ
ร.ต.ต. วนัชัย   อ่ าพมิพ์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ชาติตระการ
ร.ต.ท. นพดล แสนยศ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ชาติตระการ
ร.ต.ท. ณัฐพงษ์ อปุระ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ชาติตระการ
ร.ต.ต. สิทธิ์ อปุระ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ชาติตระการ
ร.ต.ท. วฒิุพงษ์ รัตนะ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ชาติตระการ
ร.ต.ท. ประภาส สุราษฎม์ณี ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ชาติตระการ
ร.ต.ท. อมัพนัธ์ ค าผงแดง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ชาติตระการ
ร.ต.ต. สงกรานต์ บุญซ้อน ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ชาติตระการ
ร.ต.ต. สุริยะ สีหะวงษ์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ชาติตระการ
ร.ต.ต. เจดิ สุโคมุต ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ชาติตระการ
ด.ต. สัญญา นันทเสรี ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ชาติตระการ
ด.ต. อ านาจ สอนสอาด ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ชาติตระการ
ด.ต. ไชยา จโิน ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ชาติตระการ
ด.ต. สุรัตน์ อนิต๊ะเสน ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ชาติตระการ
ด.ต. กติติวฒัน์ ทุนประเสริฐ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ชาติตระการ
ด.ต. สุริยา พลนิม่ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ชาติตระการ
ด.ต. พลากร ค าภาแกว้ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ชาติตระการ
ด.ต. ชาญชัย จติตเมตตากลุ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ชาติตระการ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. วดุิลย์ จนัทะคุณ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ชาติตระการ
ด.ต. ธวทัชัย สารี ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ชาติตระการ
ด.ต. ชัยธพิงษ์ บุญเมฆ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ชาติตระการ
ด.ต. กติติวฒัน์ เสนานุช ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ชาติตระการ
ด.ต. ศักดิณัชม์ สายนวล ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ชาติตระการ
ด.ต. ธนูทอง ฤทธิ์รอด ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ชาติตระการ
ด.ต. ชยพล ยานะ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ชาติตระการ
ด.ต. ทรงศักด์ิ เทพนา ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ชาติตระการ
ด.ต. วดุิลย์ โทจ าปา ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ชาติตระการ
ด.ต. ธรีพงษ์ ผ่องอว่ย ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ชาติตระการ
ด.ต. ก าพล ตาค า ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ชาติตระการ
ด.ต. ดุจพงษ์ ปัญญาวธานุกลูกจิ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ชาติตระการ
ด.ต. จรีะ ตุ่นนิม่ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ชาติตระการ
ด.ต. ชลอ มีพดั ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ชาติตระการ
ด.ต. ชัยพล จนัทะคุณ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ชาติตระการ
ด.ต. กฤษ จนัทร์ศรี ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ชาติตระการ
ด.ต. ไผทศักด์ิ จนัทะคุณ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ชาติตระการ
จ.ส.ต. ยศพร ค้าผงแดง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ชาติตระการ
ส.ต.อ. อนุสิทธิ์ สัสดีแพง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ชาติตระการ
ส.ต.อ. ณัฐพงษ์ ถานี ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ชาติตระการ
ส.ต.ต. จรัญ ตาสี ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ชาติตระการ
พ.ต.ท. ภมีภณ ม่วงศรี ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เนินมะปราง
พ.ต.ท. ชนะชัย  แสงศิริ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เนินมะปราง
พ.ต.ท. จรัญ ทิมัน ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เนินมะปราง
พ.ต.ท. สลัก เหล่าหา ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เนินมะปราง
พ.ต.ท. สมพงษ์ ตราชื่นต้อง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เนินมะปราง
ร.ต.อ. ทรงสิทธิ์ สิงหส์ถติย์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เนินมะปราง
ร.ต.อ. พชร จนัคีรี ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เนินมะปราง
ร.ต.อ. รังสรรค์ นพสุวรรณ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เนินมะปราง
ร.ต.ท. วนัชัย เป้รอด ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เนินมะปราง
ร.ต.ท. สุริยญั การถาง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เนินมะปราง
ร.ต.ท. ชวลิต ค าสุกดี ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เนินมะปราง
ร.ต.ท. เสกสรร สุยวงศ์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เนินมะปราง
ร.ต.ท. ชัยรัตน์ สุขจนัทร์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เนินมะปราง
ร.ต.ท. ไพโรจน์ เชื้อสะอาด ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เนินมะปราง
ร.ต.ท. บันเทิง ชมสา ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เนินมะปราง
ร.ต.ท. พนม ทองอนิทร์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เนินมะปราง
ร.ต.ท. สมดุล กระดังงา ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เนินมะปราง
ร.ต.ต. พงษ์ชัย ปัญญาค า ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เนินมะปราง
ร.ต.ต. ประทุม รอดเมือง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เนินมะปราง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. พเิชษฐ พลูหน่าย ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เนินมะปราง
ร.ต.ต. สุเทพ อกุอาจ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เนินมะปราง
ร.ต.ต. สุรพล ม่วงเฟือ่ง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เนินมะปราง
ร.ต.ต. พษิณุกร พรมแกว้ต่อ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เนินมะปราง
ร.ต.ต. วชิัย หมีดง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เนินมะปราง
ร.ต.ต. แกน่ขาม ออ่นขาม ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เนินมะปราง
ร.ต.ต. ปรีชา ทองเนียม ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เนินมะปราง
ร.ต.ต. สามารถ สุทธการ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เนินมะปราง
ด.ต. สมศักด์ิ เหรียญน้อย ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เนินมะปราง
ด.ต. เสกสรรค์ เมฆประดับ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เนินมะปราง
ด.ต. เอกสิทธ์ เมืองแดง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เนินมะปราง
ด.ต. วรวฒิุ แจม่ใส ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เนินมะปราง
ด.ต. บัณฑิต จนัทรคณา ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เนินมะปราง
ด.ต. นิคม อนิไหว ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เนินมะปราง
ด.ต. เมืองมนต์ พลเยี่ยม ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เนินมะปราง
ด.ต. รัฐธรรมนูญ ค าไพร ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เนินมะปราง
ด.ต. เสวย จากผา ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เนินมะปราง
ด.ต. พชิิต ร่องจกิ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เนินมะปราง
ด.ต. ชัยโย จนัโสดา ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เนินมะปราง
ด.ต. บรรเจดิ ค าเตือนใจ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เนินมะปราง
ด.ต. ปัญญา อภสุิภาพ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เนินมะปราง
จ.ส.ต. สิทธเิจตน์ จริะเดชประไพ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เนินมะปราง
จ.ส.ต. สิทธเิดช ปล่อยทุม ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เนินมะปราง
ส.ต.อ. คณิศร จ าปาไพร ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เนินมะปราง
ส.ต.อ. สุบิณ นุชข า ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เนินมะปราง
ส.ต.ต. เวทชัย ทองวดั ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เนินมะปราง
พ.ต.อ. จตุเดช อยู่สวสัด์ิ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.แกง่โสภา
พ.ต.ท. พรีะยทุธ ไกรราช ภ.จว.พษิณุโลก สภ.แกง่โสภา
พ.ต.ท. สุพจน์ ท่วงที ภ.จว.พษิณุโลก สภ.แกง่โสภา
พ.ต.ท. ธรีเดช แจม่แจง้ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.แกง่โสภา
พ.ต.ท. สมชาย โพธิ์ทองมา ภ.จว.พษิณุโลก สภ.แกง่โสภา
พ.ต.ต. พสิิฐ ปิน่แกว้ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.แกง่โสภา
ร.ต.อ. สุธรรม อน้อนิทร์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.แกง่โสภา
ร.ต.อ. กติติ ผ้ึงสีใส ภ.จว.พษิณุโลก สภ.แกง่โสภา
ร.ต.อ. อาคม คุณแสนใส ภ.จว.พษิณุโลก สภ.แกง่โสภา
ร.ต.ท. สังเวยีน เอี่ยมโซ้ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.แกง่โสภา
ร.ต.ท. ณัฐวฒัน์ เวยีงทองทวผิล ภ.จว.พษิณุโลก สภ.แกง่โสภา
ร.ต.ท. ชัยณรงค์ คงเมือง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.แกง่โสภา
ร.ต.ท. อานนท์ ยิ้มประดิษฐ์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.แกง่โสภา
ร.ต.ท. บ ารุง ฤทธิ์สอน ภ.จว.พษิณุโลก สภ.แกง่โสภา



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. เดชาธร ทราฤทธิ์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.แกง่โสภา
ร.ต.ท.หญิง วาสนา โดยค าดี ภ.จว.พษิณุโลก สภ.แกง่โสภา
ร.ต.ท. สุรกรานต์ บับภาบุญ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.แกง่โสภา
ร.ต.ต. ศรีไพร มากรณ์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.แกง่โสภา
ร.ต.ต. กอปร์ชัย แกว้สูงเนิน ภ.จว.พษิณุโลก สภ.แกง่โสภา
ร.ต.ต. จเร เทพจนัทร์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.แกง่โสภา
ร.ต.ต. มานิตย์ เจริญศรี ภ.จว.พษิณุโลก สภ.แกง่โสภา
ร.ต.ต. ณัชรัญ เชลงวทิย์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.แกง่โสภา
ด.ต. บุรีพตัร สุทธิ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.แกง่โสภา
ด.ต. วมิล สอนแกว้ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.แกง่โสภา
ด.ต. เหล็ก จนัทร์นาค ภ.จว.พษิณุโลก สภ.แกง่โสภา
ด.ต. อนุศิษฐ์ ออ่นช่างเหล็ก ภ.จว.พษิณุโลก สภ.แกง่โสภา
ด.ต. สมพร สุวรรณแสง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.แกง่โสภา
ด.ต. ภาณุ บัวทอง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.แกง่โสภา
ด.ต. พสิิษฐ ชื่นดวง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.แกง่โสภา
ด.ต. ชัยวฒัน์ ทองกวด ภ.จว.พษิณุโลก สภ.แกง่โสภา
ด.ต. วฒิุกร มหา ภ.จว.พษิณุโลก สภ.แกง่โสภา
ด.ต. ณัฐพร จนัสิงห์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.แกง่โสภา
ด.ต. สมบูรณ์ วงศ์จนัทรา ภ.จว.พษิณุโลก สภ.แกง่โสภา
ด.ต. ปภงักร จนัทร์เรือง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.แกง่โสภา
ด.ต. พรีศักด์ิ เปรมโพธิ์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.แกง่โสภา
ด.ต. อดุม ทัพชุมพล ภ.จว.พษิณุโลก สภ.แกง่โสภา
ด.ต. นิคม จ าปาทอง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.แกง่โสภา
ด.ต. อ านาจ ขวญัออ่น ภ.จว.พษิณุโลก สภ.แกง่โสภา
ด.ต. จรีะ จนัทร์รักษา ภ.จว.พษิณุโลก สภ.แกง่โสภา
ด.ต. ชาญเดช บัวสี ภ.จว.พษิณุโลก สภ.แกง่โสภา
ด.ต. โสพล เขม้นเขตการณ์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.แกง่โสภา
ด.ต. สวง ใจทอง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.แกง่โสภา
ด.ต. บรรจง น้อยท่าทอง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.แกง่โสภา
ด.ต. สิริเชษฐ อริยะเศรษฐี ภ.จว.พษิณุโลก สภ.แกง่โสภา
ด.ต. พรีณัฐ ใจปัญญา ภ.จว.พษิณุโลก สภ.แกง่โสภา
ด.ต. มนู ศรีอาวธุ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.แกง่โสภา
ด.ต. สมมุติ สหสัเตโช ภ.จว.พษิณุโลก สภ.แกง่โสภา
ด.ต. จริศักด์ิ แกว้สุวรรณ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.แกง่โสภา
ด.ต. อนุเทพ รสสุธรรม ภ.จว.พษิณุโลก สภ.แกง่โสภา
ด.ต. กฤษณะ พทุธา ภ.จว.พษิณุโลก สภ.แกง่โสภา
ส.ต.อ. ผดุง ไชยก าเนิด ภ.จว.พษิณุโลก สภ.แกง่โสภา
ส.ต.ต. ธนากร มหา ภ.จว.พษิณุโลก สภ.แกง่โสภา
พ.ต.ท. ภาคภมูิ ปราบศรีภมูิ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัน้ าคู้
ร.ต.ท. ณรงฤทธิ์ มนะเกษตรธาร ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัน้ าคู้



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. อมร ตฤปอชัฌา ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัน้ าคู้
ร.ต.ท. นิคม ตรงต่อกจิ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัน้ าคู้
ร.ต.ท. อารัญ เชื้อผู้ดี ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัน้ าคู้
ร.ต.ท. คฑาวธุ พรมใจ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัน้ าคู้
ร.ต.ท. นิรันดร์ บุญไทย ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัน้ าคู้
ร.ต.ท. ชูโชติ พสักลุ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัน้ าคู้
ร.ต.ต. ทองออ่น แกวน่ธญักจิ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัน้ าคู้
ร.ต.ท. ยทุธพนัธ์ คะมาลี ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัน้ าคู้
ร.ต.ท. สุภาพ ผ่องบ ารุงวงษ์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัน้ าคู้
ร.ต.ท. สมหมาย แกว้กระจา่ง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัน้ าคู้
ร.ต.ท. อภวิฒัน์ เดชบุญ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัน้ าคู้
ร.ต.ท. ถวนั คดคง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัน้ าคู้
ร.ต.ท. ธรีภทัร ทองรอด ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัน้ าคู้
ด.ต. กติติศักด์ิ ชูแสงเพชร ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัน้ าคู้
ด.ต. จเด็จ อลุปาทร ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัน้ าคู้
ด.ต. สุภเสกข์ เพยีรธรรม ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัน้ าคู้
ด.ต. กติต์ิธธีชั มากร ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัน้ าคู้
ร.ต.ต. เสน่ห ์ อยู่มี ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัน้ าคู้
ด.ต. วชิยตุม์ ศรีกระจา่ง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัน้ าคู้
ด.ต. สมใจ ภูท่ิม ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัน้ าคู้
ด.ต. วลัลภ เมฆประดับ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัน้ าคู้
ด.ต. ฤทธริงค์ จากท่าโพธิ์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัน้ าคู้
ด.ต. ทว ี รักแจง้ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัน้ าคู้
ด.ต. เปรมวชิา นวลจ าปา ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัน้ าคู้
ด.ต. จรีพงษ์ศักด์ิ  มวลค าลา ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัน้ าคู้
ด.ต. ทรงศักด์ิ คงเพชรศักด์ิ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัน้ าคู้
ด.ต. ประเทือง โกพา ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัน้ าคู้
ด.ต. ธรีศักด์ิ ฤทธิ์ทรัพย์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัน้ าคู้
ด.ต. พเิชษฐ์ มีอดุร ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัน้ าคู้
ร.ต.ท. กานต์ นวพงศ์กรีติ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัน้ าคู้
ด.ต.ญ จนัทนา น้อยบ้านใหม่ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัน้ าคู้
ด.ต. จรีวตัร แม่หล่าย ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัน้ าคู้
ร.ต.ท. สุวรรณ์ กกูขนุทด ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัน้ าคู้
ด.ต. บรรณ์จง เนียมหอม ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัน้ าคู้
ด.ต. วรัิตน์ เซพงษ์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัน้ าคู้
จ.ส.ต. จกัรี อยู่ดี ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัน้ าคู้
พ.ต.ท. สมบัติ ศรีโมรา ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัน้ าคู้
พ.ต.ท. วสุวฒัน์ โภคินดิษฐวฒัน์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัน้ าคู้
ด.ต. สุนทร ภมูิผล ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัน้ าคู้
ด.ต. ภาสกร อยู่หล่าย ภ.จว.พษิณุโลก สภ.วงัน้ าคู้



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. ธนกฤษ พาภริมย์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เนินกุ่ม
พ.ต.ท. วเิชียร มาอยู่ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เนินกุ่ม
ร.ต.ท. ชัยวทิย์ ปูนปาน ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เนินกุ่ม
ด.ต. บวร มหา ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เนินกุ่ม
จ.ส.ต. ปัญญวฒัน์ พรมรักษา ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เนินกุ่ม
จ.ส.ต. วายุ ชิณสอน ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เนินกุ่ม
ร.ต.ต. ด ารงค์เกยีรติ เจริญภาพ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เนินกุ่ม
ร.ต.ต. มนตรี หนิมพานิช ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เนินกุ่ม
ด.ต. นิมิต เทียนสมจติร ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เนินกุ่ม
ร.ต.ท. สมหมาย ประสงค์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เนินกุ่ม
ร.ต.ต. ชนะวฒัน์ ทองหลอม ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เนินกุ่ม
ร.ต.ท. สาธนิ แกว้แสง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เนินกุ่ม
จ.ส.ต. ชรินทร์ อนิวเิชียร ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เนินกุ่ม
ร.ต.ท. บุญญกฤษฏิ์ นาคสุข ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เนินกุ่ม
ด.ต. วเิชียร อนิแฝง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เนินกุ่ม
ด.ต. วนิัย อนิใย ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เนินกุ่ม
ด.ต. สมคิด สุขนาบัว ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เนินกุ่ม
ด.ต. วมิาน ทับทิม ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เนินกุ่ม
ร.ต.ท. สถาพร จนัทระ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เนินกุ่ม
ร.ต.ต. วสุิทธิ์ บุญถงึ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เนินกุ่ม
ด.ต. ขวญัแดน ขดัสม ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เนินกุ่ม
ส.ต.ต. พชธกร สาขะหลอน ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เนินกุ่ม
ร.ต.ท. ศักด์ิชาย ออมสิน ภ.จว.พษิณุโลก สภ.เนินกุ่ม
พ.ต.ท สุพฒัน์ กาวนิ ภ.๖ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ไทรยอ้ย
พ.ต.ท. ธนาพล เมฆบุตร ภ.๖ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ไทรยอ้ย
ร.ต.ท. วเิชียร เมฆดี ภ.๖ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ไทรยอ้ย
ร.ต.ท กล้าณรงค์ จนัทรมณี ภ.๖ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ไทรยอ้ย
ร.ต.ท. สุเมธ บุตรสาร ภ.๖ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ไทรยอ้ย
ร.ต.ท. สมชาย ศรีสง่า ภ.๖ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ไทรยอ้ย
ร.ต.ต นภสัพล ใจมูล ภ.๖ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ไทรยอ้ย
ร.ต.ต มนัส แกว้แสง ภ.๖ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ไทรยอ้ย
ร.ต.ต ประจกัษ์ บุญช่วยสุข ภ.๖ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ไทรยอ้ย
ด.ต. สุชาติ ปาดจกั ภ.๖ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ไทรยอ้ย
ด.ต. วโิรจน์ พรรณา ภ.๖ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ไทรยอ้ย
ด.ต. ประจกัษ์ ค าสี ภ.๖ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ไทรยอ้ย
ด.ต .ธนัญชัย มากมิง่ ภ.๖ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ไทรยอ้ย
ด.ต. เอกชัย บัวงาม ภ.๖ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ไทรยอ้ย
ด.ต. ธนะนาท พลธรรม ภ.๖ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ไทรยอ้ย
ด.ต. ส าราณ ฟพูงษ์ ภ.๖ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ไทรยอ้ย
ด.ต. ทวศัีกด์ิ ศรีสุข ภ.๖ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ไทรยอ้ย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง   ด.ต. ปฐมภตัฐ์ ปิยะตระกลูเลิศ ภ.๖ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ไทรยอ้ย
ด.ต. วรีะกร ทองค าเปลว ภ.๖ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ไทรยอ้ย
ด.ต. กณวรรธน์ อุ่นจนัทร์ ภ.๖ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ไทรยอ้ย
ด.ต. ประยทุธ ถนอมสัตย์ ภ.๖ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ไทรยอ้ย
จ.ส.ต .ศราวธุ ไกรสัย ภ.๖ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ไทรยอ้ย
ส.ต.อ ภญิโญ พาพมิพ์ ภ.๖ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ไทรยอ้ย
ส.ต.ต. สิริวฒ้น์ เมฆบุตร ภ.๖ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ไทรยอ้ย
ร.ต.ท. สงวน พวงพลอย ภ.๖ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ไทรยอ้ย
พ.ต.ท. นภดล ดวงมาตยพ์ล ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ดงประค า
พ.ต.ท. วชัรพงษ์ ธรรมวงศ์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ดงประค า
พ.ต.ท. อนันต์ ธรรมอนั ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ดงประค า
ร.ต.ท. วชิระ ประดิษฐ์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ดงประค า
ร.ต.ท. สมชาย จนัทร์แยม้สงค์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ดงประค า
ร.ต.ท. สมชาย พุม่อิ่ม ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ดงประค า
ร.ต.ท. สุธน คงสวสัด์ิ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ดงประค า
ร.ต.ท. ปรีชา มัง่แพร ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ดงประค า
ร.ต.ท. บุญธรรม ใจพนัธ์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ดงประค า
ร.ต.ท. กติติคุณ นุชพุม่ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ดงประค า
ร.ต.ต. เชาว์ อากาศทิพย์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ดงประค า
ร.ต.ต. สราวธุ มงคลรบ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ดงประค า
ร.ต.ต. เอนก เจริญยิ่ง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ดงประค า
ร.ต.ต. ดนัย จนัทร์แจง้ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ดงประค า
ร.ต.ต. ศักด์ิศรี ทัพอาจ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ดงประค า
ร.ต.ต. จ าเริญ อนิทรทัศน์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ดงประค า
ร.ต.ต. รังสรรค์ จนัทร์สา ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ดงประค า
ด.ต. ดาวรุ่ง        ด้วงอนิเกดิ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ดงประค า
ด.ต. สุชาติ รุ่งชื่น ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ดงประค า
ด.ต. เดชา โพธิ์ทองค า ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ดงประค า
ด.ต. ศราวธุ รักเสนาะ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ดงประค า
ด.ต. ชันฤทธิ์ หนิแกว้ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ดงประค า
ด.ต. ต่อศักด์ิ สุวรรณลาภา ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ดงประค า
ด.ต. เจริญ จนัทราช ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ดงประค า
ด.ต. สมชาย บุตรดี ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ดงประค า
ด.ต. คะนึง เขยีวมิง่ขวญั ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ดงประค า
ด.ต. สมพงษ์ มากรักชาติ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ดงประค า
ด.ต. สราวธุ ทองอยู่ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ดงประค า
ด.ต. ชีวทิย์ ฟกัคง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ดงประค า
ด.ต. มานพ ชมเชย ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ดงประค า
ด.ต. วสันต์ เมืองมณี ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ดงประค า
ด.ต. อภรัิตน์ กลุทแกล้ว ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ดงประค า



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. อรรถพล ค าสุวรรณ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ดงประค า
ด.ต. ปรีชา มีค า ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ดงประค า
ด.ต. วนัชัย มีสอาด ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ดงประค า
ด.ต. เกรียงศักด์ิ ออ่นมี ภ.จว.พษิณุโลก สภ.ดงประค า
พ.ต.ท. นิติกรณ์ ค้ าจนั ภ.จว.พษิณุโลก ชุมแสงสงคราม
ร.ต.ท. ววิฒัน์ แยม้จนัทร์ ภ.จว.พษิณุโลก ชุมแสงสงคราม
ร.ต.ท. บุญเรือง มากหลาย ภ.จว.พษิณุโลก ชุมแสงสงคราม
ร.ต.ท. ธงชัย ศรีสมุทร์ ภ.จว.พษิณุโลก ชุมแสงสงคราม
ร.ต.ท. ยงยทุธ ตาบประดับ ภ.จว.พษิณุโลก ชุมแสงสงคราม
ร.ต.ท. ไมตรี เหม็ทอง ภ.จว.พษิณุโลก ชุมแสงสงคราม
ร.ต.ท. ประสาร กนัทาปวง ภ.จว.พษิณุโลก ชุมแสงสงคราม
ร.ต.ต. พทิักษ์ ปัน้ท่าโพ ภ.จว.พษิณุโลก ชุมแสงสงคราม
ด.ต. สังเวยีน เผ่าคนชม ภ.จว.พษิณุโลก ชุมแสงสงคราม
ด.ต. นราวทิย์ คล้ายทอง ภ.จว.พษิณุโลก ชุมแสงสงคราม
ด.ต. ทรงวฒิุ จนัทรกลู ภ.จว.พษิณุโลก ชุมแสงสงคราม
ด.ต. คเน เขยีวข า ภ.จว.พษิณุโลก ชุมแสงสงคราม
ส.ต.อ. วฒิุกรณ์ กนุมล ภ.จว.พษิณุโลก ชุมแสงสงคราม
ร.ต.ท. แมน โพธิ์อยู่ ภ.จว.พษิณุโลก ชุมแสงสงคราม
พ.ต.ท. วเิลิศ รุ่งโรจน์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.นิคมฯ 
พ.ต.ท. โพธิ์เงิน ขนัติวริิยวาณิชย์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.นิคมสร้างตนเอง
พ.ต.ท. กติติพงศ์ วชิญาปกรณ์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.นิคมสร้างตนเอง
ร.ต.อ. ประเจดิ พุม่โพธิ์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.นิคมสร้างตนเอง
ร.ต.ท. ธวชัชัย พด้ภู่ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.นิคมสร้างตนเอง
ร.ต.ท. นเรศ เณรศาสตร์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.นิคมสร้างตนเอง
ร.ต.ท. ประเสริฐ อยู่ทิพย์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.นิคมสร้างตนเอง
ร.ต.ท. นพรัตน์ เกดิแพร ภ.จว.พษิณุโลก สภ.นิคมสร้างตนเอง
ร.ต.ท. ณัฐวฒิุ ประเวทจติ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.นิคมสร้างตนเอง
ร.ต.ท. ทด ประทุมศิริ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.นิคมสร้างตนเอง
ร.ต.ต. นิคม ผลบุญ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.นิคมสร้างตนเอง
ร.ต.ต. ถนัด เชียงแสน ภ.จว.พษิณุโลก สภ.นิคมสร้างตนเอง
ร.ต.ต. วรัิตน์ คงแสงบุตร ภ.จว.พษิณุโลก สภ.นิคมสร้างตนเอง
ด.ต. สุรพงษ์ กล่ าเจริญ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.นิคมสร้างตนเอง
ด.ต. สุทัศน์ โกษาจนัทร์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.นิคมสร้างตนเอง
ด.ต. ธงชัย เกตุทับทิม ภ.จว.พษิณุโลก สภ.นิคมสร้างตนเอง
ด.ต. สนิท วนัเพง็ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.นิคมสร้างตนเอง
ด.ต. กฤตณัฐ เซพงษ์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.นิคมสร้างตนเอง
ส.ต.ต. คมกริช ปินตา ภ.จว.พษิณุโลก สภ.นิคมสร้างตนเอง
ด.ต. ภมูินันท์ ศรีพระจนัทร์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.นิคมสร้างตนเอง
พ.ต.ท. ธเนศ เทียนแกว้ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.นครชุม
ร.ต.ท. เอกชัย ชาญศรี ภ.จว.พษิณุโลก สภ.นครชุม



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. นเรศ เปล่งเสียง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.นครชุม
พ.ต.ท. ชีพ ศรียศ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.นครชุม
ร.ต.ท. จ ารัส สุขเทียบ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.นครชุม
ร.ต.ท. มิน ปานสี ภ.จว.พษิณุโลก สภ.นครชุม
ร.ต.ท. สมัย โตมาปา ภ.จว.พษิณุโลก สภ.นครชุม
ร.ต.ท. ศรีจนัทร์ สืบสาย ภ.จว.พษิณุโลก สภ.นครชุม
ร.ต.ท. สมชาย ถิ่นศรี ภ.จว.พษิณุโลก สภ.นครชุม
ร.ต.ต. ล ามนู จนัทร์เครือยิ้ม ภ.จว.พษิณุโลก สภ.นครชุม
ด.ต. ชัยณรงค์ นิติชญาชัยกลุ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.นครชุม
ด.ต. เกรียงเดช บุริโท ภ.จว.พษิณุโลก สภ.นครชุม
จ.ส.ต. อรรถพร ศรีสวสัด์ิ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.นครชุม
ส.ต.อ. ณัฐพงศ์ ช้างต่อ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.นครชุม
ส.ต.ต. รัตติกร มัน่ดี ภ.จว.พษิณุโลก สภ.นครชุม
พ.ต.ท. ศิลา การะหนั ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บ้านแยง
พ.ต.ท. ภมูิภทัร เรืองสุกใส ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บ้านแยง
พ.ต.ท. ณัฐกติต์ิ สงค์มณี ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บ้านแยง
ร.ต.ท. ประทีป อนิแกว้ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บ้านแยง
ร.ต.ท. พเิชษฐ์ ธะนะใจ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บ้านแยง
ร.ต.ท. เอกมล จนัทบุรี ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บ้านแยง
ร.ต.ท. บัญชา สิงขร ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บ้านแยง
ร.ต.ท. สมบัติ อนิทร์กอง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บ้านแยง
ร.ต.ท. ทองพนู อรรถาฉาย ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บ้านแยง
ร.ต.ท. ชัยณรงค์ โพธิ์ศรี ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บ้านแยง
ร.ต.ท. ค าปัน จนัทร์ในนา ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บ้านแยง
ร.ต.ท. สุรินทร์ มัน่ดี ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บ้านแยง
ร.ต.ต. อเุทน จนัคีรี ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บ้านแยง
ร.ต.ต. ธราเทพ ม่วงทิม ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บ้านแยง
ร.ต.ต. ประหยดั สร้อยจติร ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บ้านแยง
ด.ต. เอกพนัธ์ ศรีเครือแกว้ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บ้านแยง
ด.ต. ธวชัชัย พรหมราช ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บ้านแยง
ด.ต. ณัฏฐวฒัน์ ศรีหล่ิง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บ้านแยง
ด.ต. ค าพอง เง่ืองจนัทอง ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บ้านแยง
ด.ต. สมพงศ์ ปลอดออ่น ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บ้านแยง
ด.ต. สุภาพ อนิทร์ภู่ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บ้านแยง
ด.ต. นิมิตร บุญยา่นยาว ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บ้านแยง
ด.ต. นิพนธ์ ตวงอริยาปกรณ์ ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บ้านแยง
ส.ต.อ. ทรงยศ โคกวทิยา ภ.จว.พษิณุโลก สภ.บ้านแยง
พ.ต.อ. ประวทิย์ เจยีมตระกลู ภ.จว.สุโขทัย
พ.ต.อ. นิกร เขม็ทอง ภ.จว.สุโขทัย
พ.ต.อ. ธนวรรธน์ อยู่คง ภ.จว.สุโขทัย  



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.อ. นิคม เอี่ยมส าอางค์ ภ.จว.สุโขทัย
พ.ต.อ. ไกรสิทธิ พรหมปฏมิา ภ.จว.สุโขทัย
พ.ต.อ. ปรีชา กล่ินน้อย ภ.จว.สุโขทัย
พ.ต.ท. เชิดชัย หอมจนัทนากลุ ภ.จว.สุโขทัย
พ.ต.ท. สมควร เกดิศรี ภ.จว.สุโขทัย
พ.ต.ท. มิตร ทองแสน ภ.จว.สุโขทัย
พ.ต.ท.หญิง จรีาพชัร แกน่จนัทร์ ภ.จว.สุโขทัย
พ.ต.ต.หญิง วรรณี สงเคราะห์ ภ.จว.สุโขทัย
พ.ต.ต. อนันท์ คงนา ภ.จว.สุโขทัย
ร.ต.อ. ธนพงศ์ พึง่ศักด์ิ ภ.จว.สุโขทัย
ร.ต.อ. ทยากร จนัแกว้ปง ภ.จว.สุโขทัย
ร.ต.อ. ลักขณา แจม่จนัทร์ ภ.จว.สุโขทัย
ร.ต.อ. ธรีดล ดาวเงิน ภ.จว.สุโขทัย
ร.ต.ท. สมบัติ โนจติร ภ.จว.สุโขทัย
ร.ต.ท. ชะลอ พรหมฉมิ ภ.จว.สุโขทัย
ร.ต.ท. วรีะชัย ด่านวไิล ภ.จว.สุโขทัย
ร.ต.ท. บรรเจดิ แกว้รัตน์ ภ.จว.สุโขทัย
ร.ต.ท. ชัยณรงค์ สุตะนา ภ.จว.สุโขทัย
ร.ต.ท. คณพล จติุแสง ภ.จว.สุโขทัย
ร.ต.ท.หญิง ณัฐฐิญา ประเสริฐศิริประภา ภ.จว.สุโขทัย
ร.ต.ท. บุญประสิทธิ์ ยิ้มทิม ภ.จว.สุโขทัย
ร.ต.ท. บุญสืบ เพช็รพลู ภ.จว.สุโขทัย
ร.ต.ท. สมชาย ถงึมี ภ.จว.สุโขทัย
ร.ต.ท. เสวก ทองสรวง ภ.จว.สุโขทัย
ร.ต.ท. สุเชาว์ แสงสวสัด์ิ ภ.จว.สุโขทัย
ร.ต.ท. พลัลภ การกจิ ภ.จว.สุโขทัย
ร.ต.ท. ณรงค์ ชูยิ้ม ภ.จว.สุโขทัย
ร.ต.ท.หญิง นฤมล ปลูกสร้าง ภ.จว.สุโขทัย
ร.ต.ท.หญิง มนัสวี ศรีอรุณนิรันดร์ ภ.จว.สุโขทัย
ร.ต.ท.หญิง ภญิญดา มีไชโย ภ.จว.สุโขทัย
ร.ต.ท.หญิง อษุณีย์ ดวงสุภา ภ.จว.สุโขทัย
ร.ต.ท.หญิง อกัษรศรี เขยีนเสน ภ.จว.สุโขทัย
ร.ต.ท.หญิง อรนภา แกว้อาณา ภ.จว.สุโขทัย
ร.ต.ท. นิทัศน์ เหล็กต๋ัว ภ.จว.สุโขทัย
ร.ต.ท. อเนก แกว้อาณา ภ.จว.สุโขทัย
ร.ต.ท. โยต้า น้อยทรัพย์ ภ.จว.สุโขทัย
ร.ต.ท. เทอดศักด์ิ สันธิ ภ.จว.สุโขทัย
ร.ต.ท. จรัญ แสงทับทิม ภ.จว.สุโขทัย
ด.ต.หญิง นิพทัร์กลุ มัน่เกดิ ภ.จว.สุโขทัย
ด.ต.หญิง ค ารณ แจง้แกว้ ภ.จว.สุโขทัย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ประสิทธิ์ เทพนรประไพ ภ.จว.สุโขทัย
ด.ต. พชิัยโชค ชูรักษา ภ.จว.สุโขทัย
ด.ต. ประยทุธ สุริยะมณี ภ.จว.สุโขทัย
ด.ต. วโิรจน์ ทองลาด ภ.จว.สุโขทัย
ด.ต.หญิง ยพุนิ นุชผ่อง ภ.จว.สุโขทัย
ด.ต. วทิูร ค าแผน ภ.จว.สุโขทัย
ด.ต. วรีะพล ดวงสุวรรณ ภ.จว.สุโขทัย
ด.ต. ธนบดีฐ์ แกว้จนี ภ.จว.สุโขทัย
ด.ต.หญิง พจนกร ด าคง ภ.จว.สุโขทัย
ส.ต.อ.หญิง ขนิษฐา ศิริอวุานนท์ ภ.จว.สุโขทัย
ส.ต.อ.หญิง ธญัญารัตน์ ผ่องแผ้ว ภ.จว.สุโขทัย
ส.ต.อ. ณัฐพงษ์ บุญบุรี ภ.จว.สุโขทัย
ส.ต.ต.หญิง สวติตา ปุม้ตะมะ ภ.จว.สุโขทัย
ส.ต.ต.หญิง บรรยงค์ ทะมา ภ.จว.สุโขทัย
ด.ต. วชิระ เขยีวริด ภ.จว.สุโขทัย
ด.ต. บุญมี สุขทัง่ ภ.จว.สุโขทัย
พ.ต.อ. จมุพลวฒัน์ สุดสวาท ภ.จว.สุโขทัย กก.สส.ภ.จว.สุโขทัย
พ.ต.ท. ภคัพล ไกรวลิาศ ภ.จว.สุโขทัย กก.สส.ภ.จว.สุโขทัย
พ.ต.ท. สุนาด เนียมเกาะเพช็ร ภ.จว.สุโขทัย กก.สส.ภ.จว.สุโขทัย
พ.ต.ต. บารมี จงแจง้ ภ.จว.สุโขทัย กก.สส.ภ.จว.สุโขทัย
ร.ต.อ. ชูชาติ ค ามูลตา ภ.จว.สุโขทัย กก.สส.ภ.จว.สุโขทัย
ร.ต.ท. ธญัศิษฐ์ โพธิ์เรือง ภ.จว.สุโขทัย กก.สส.ภ.จว.สุโขทัย
ร.ต.ท. สนอง พสัสร ภ.จว.สุโขทัย กก.สส.ภ.จว.สุโขทัย
ร.ต.ท. ศุภชัย สุกใส ภ.จว.สุโขทัย กก.สส.ภ.จว.สุโขทัย
ร.ต.ท. สมยศ อนิต๊ะบุรี ภ.จว.สุโขทัย กก.สส.ภ.จว.สุโขทัย
ร.ต.ท. ประสูติ พรียาวจิติร ภ.จว.สุโขทัย กก.สส.ภ.จว.สุโขทัย
ร.ต.ท.  วชิัย ภูอ่รุณ ภ.จว.สุโขทัย กก.สส.ภ.จว.สุโขทัย
ร.ต.ท. สุวรรณ์ อนิทุเศรษฐ ภ.จว.สุโขทัย กก.สส.ภ.จว.สุโขทัย
ร.ต.ท. อนงค์ มีแกว้ ภ.จว.สุโขทัย กก.สส.ภ.จว.สุโขทัย
ร.ต.ท. เรวฒิุ มาน้อย ภ.จว.สุโขทัย กก.สส.ภ.จว.สุโขทัย
ร.ต.ท. ณัฐวฒัน์ แคนหนอง ภ.จว.สุโขทัย กก.สส.ภ.จว.สุโขทัย
ร.ต.ต. ช านาญ แพง่ทอง ภ.จว.สุโขทัย กก.สส.ภ.จว.สุโขทัย
ร.ต.ต. สมพร ช านาญจติร ภ.จว.สุโขทัย กก.สส.ภ.จว.สุโขทัย
ร.ต.ต. สมัยศักด์ิ ต๊ะฝ้ัน ภ.จว.สุโขทัย กก.สส.ภ.จว.สุโขทัย
ร.ต.ต. บรรเจดิ อนิต๊ะวงศ์ ภ.จว.สุโขทัย กก.สส.ภ.จว.สุโขทัย
ร.ต.ต. ประสงค์ ปานหมอก ภ.จว.สุโขทัย กก.สส.ภ.จว.สุโขทัย
ร.ต.อ. วชิัย โพธิ์เรือง ภ.จว.สุโขทัย กก.สส.ภ.จว.สุโขทัย
ด.ต. พงศ์พล ลาวจนัทร์ ภ.จว.สุโขทัย กก.สส.ภ.จว.สุโขทัย
ด.ต. ภาณุพงศ์ ชูยิ้ม ภ.จว.สุโขทัย กก.สส.ภ.จว.สุโขทัย
ด.ต. นิวตัร สาระมนต์ ภ.จว.สุโขทัย กก.สส.ภ.จว.สุโขทัย

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง 

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง 



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สุนุนันท์ ยมเกดิ ภ.จว.สุโขทัย กก.สส.ภ.จว.สุโขทัย
ด.ต. คณิส จนิดามณี ภ.จว.สุโขทัย กก.สส.ภ.จว.สุโขทัย
ด.ต. สมบัติ กรรณิการ์ ภ.จว.สุโขทัย กก.สส.ภ.จว.สุโขทัย
ด.ต. สมพงษ์ สิทธโิสภณ ภ.จว.สุโขทัย กก.สส.ภ.จว.สุโขทัย
ด.ต. ปรีชา ฉายบุตร ภ.จว.สุโขทัย กก.สส.ภ.จว.สุโขทัย
ด.ต. อมัพร มิง่ขวญั ภ.จว.สุโขทัย กก.สส.ภ.จว.สุโขทัย
ด.ต. รัฐนันท์ ค าฟู ภ.จว.สุโขทัย กก.สส.ภ.จว.สุโขทัย
ด.ต. สมบูรณ์ วงศ์ใจมา ภ.จว.สุโขทัย กก.สส.ภ.จว.สุโขทัย
ด.ต. สมชาติ จนิดามณี ภ.จว.สุโขทัย กก.สส.ภ.จว.สุโขทัย
ด.ต. พนม สุดเสน่ห์ ภ.จว.สุโขทัย กก.สส.ภ.จว.สุโขทัย
ด.ต. ธวชัชัย สายเนตร ภ.จว.สุโขทัย กก.สส.ภ.จว.สุโขทัย
ด.ต. ภาณุวฒัน์ ฟกัต้ัง ภ.จว.สุโขทัย กก.สส.ภ.จว.สุโขทัย
ด.ต. มนตรี ทองอไุร ภ.จว.สุโขทัย กก.สส.ภ.จว.สุโขทัย
ด.ต. พเิชษฐ์ กรอบทอง ภ.จว.สุโขทัย กก.สส.ภ.จว.สุโขทัย
ด.ต. มณเฑียร ไม้ส้มซ่า ภ.จว.สุโขทัย กก.สส.ภ.จว.สุโขทัย
ด.ต. อนันต์ ทรัพยสิ์น ภ.จว.สุโขทัย กก.สส.ภ.จว.สุโขทัย
ด.ต. ค ารณ แจง้แกว้ ภ.จว.สุโขทัย กก.สส.ภ.จว.สุโขทัย
ด.ต. เสกสรร จนัทะภา ภ.จว.สุโขทัย กก.สส.ภ.จว.สุโขทัย
ด.ต. สมชาย ออ่นจนัทร์ ภ.จว.สุโขทัย กก.สส.ภ.จว.สุโขทัย
ด.ต. สุเทพ มานักฆอ้ง ภ.จว.สุโขทัย กก.สส.ภ.จว.สุโขทัย
ด.ต. พงศธร พลูประโยชน์ ภ.จว.สุโขทัย กก.สส.ภ.จว.สุโขทัย
ด.ต. สาโรจน์ บุญเรือง ภ.จว.สุโขทัย กก.สส.ภ.จว.สุโขทัย
ด.ต. สมเกยีรติ สมบูรณ์ ภ.จว.สุโขทัย กก.สส.ภ.จว.สุโขทัย
ด.ต. จกักจิ วนัทัพ ภ.จว.สุโขทัย กก.สส.ภ.จว.สุโขทัย
ด.ต. เสถยีร เกษประทุม ภ.จว.สุโขทัย กก.สส.ภ.จว.สุโขทัย
ด.ต. ธวนิ มะโนวรรณ์ ภ.จว.สุโขทัย กก.สส.ภ.จว.สุโขทัย
จ.ส.ต. วนัเฉลิม แกว้บุรี ภ.จว.สุโขทัย กก.สส.ภ.จว.สุโขทัย
ด.ต. กติติพชัร อรินทร์ ภ.จว.สุโขทัย กก.สส.ภ.จว.สุโขทัย
ด.ต. อภอิวฒิุ ยศบุตร ภ.จว.สุโขทัย กก.สส.ภ.จว.สุโขทัย
ด.ต. มานัส ผาสุก ภ.จว.สุโขทัย กก.สส.ภ.จว.สุโขทัย
ด.ต. ธนบดีฐ์ แกว้จนี ภ.จว.สุโขทัย กก.สส.ภ.จว.สุโขทัย
ด.ต. ประสงค์ สุกใส ภ.จว.สุโขทัย กก.สส.ภ.จว.สุโขทัย
ด.ต.  วรีะพล ดวงสุวรรณ ภ.จว.สุโขทัย กก.สส.ภ.จว.สุโขทัย
ด.ต. บุญเกื้อ เพง็แยม้ ภ.จว.สุโขทัย กก.สส.ภ.จว.สุโขทัย
ด.ต. อฏัฐพงค์ ตาบุตรวงศ์ ภ.จว.สุโขทัย กก.สส.ภ.จว.สุโขทัย
ด.ต. ทวรัีชต์ เครือค า ภ.จว.สุโขทัย กก.สส.ภ.จว.สุโขทัย
ด.ต. ค ารณ ทองออ่น ภ.จว.สุโขทัย กก.สส.ภ.จว.สุโขทัย
ส.ต.อ. ณัฐพงษ์ บญบุรี ภ.จว.สุโขทัย กก.สส.ภ.จว.สุโขทัย
พ.ต.ท. เอกภพ อยู่ม่วง ภ.จว.สุโขทัย สภ.กงไกรลาศ
พ.ต.ท. สุเมธ วงษ์เกลียวเรียน ภ.จว.สุโขทัย สภ.กงไกรลาศ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. วชิิต จนัทร์ศรี ภ.จว.สุโขทัย สภ.กงไกรลาศ
พ.ต.ท. ทรงกรด โนรา ภ.จว.สุโขทัย สภ.กงไกรลาศ
พ.ต.ท. ณัทรภณ ทรงไทย ภ.จว.สุโขทัย สภ.กงไกรลาศ
พ.ต.ท. สมคิด อนิสอน ภ.จว.สุโขทัย สภ.กงไกรลาศ
พ.ต.ท. สุระพงษ์ เสลาฤทธิ์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.กงไกรลาศ
พ.ต.ต. วนิัย สวนนุม่ ภ.จว.สุโขทัย สภ.กงไกรลาศ
ร.ต.อ. อ านวย รักรู้ธรรม ภ.จว.สุโขทัย สภ.กงไกรลาศ
ร.ต.ท. พลวฒัน์ ทับทิม ภ.จว.สุโขทัย สภ.กงไกรลาศ
ร.ต.ท. ชาคริส จ านงค์วยั ภ.จว.สุโขทัย สภ.กงไกรลาศ
ร.ต.ท. ระเด่น สุทธวิฒิุ ภ.จว.สุโขทัย สภ.กงไกรลาศ
ร.ต.ท. วนัชัย สระทองโหน ภ.จว.สุโขทัย สภ.กงไกรลาศ
ร.ต.ท. เผด็จ อนิทรพมิาย ภ.จว.สุโขทัย สภ.กงไกรลาศ
ร.ต.ท. จรัญ ดิษฐ์บ้านไร่ ภ.จว.สุโขทัย สภ.กงไกรลาศ
ร.ต.ท. วรวทิย์ วงค์จกัร ภ.จว.สุโขทัย สภ.กงไกรลาศ
ร.ต.ท. สุชาติ ล้ิมรส ภ.จว.สุโขทัย สภ.กงไกรลาศ
ร.ต.ท. พงษ์มิตร แฟงจนัทร์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.กงไกรลาศ
ร.ต.ท คะนอง ค าแสง ภ.จว.สุโขทัย สภ.กงไกรลาศ
ร.ต.ท. ณรงค์ สมฟา้มิตร ภ.จว.สุโขทัย สภ.กงไกรลาศ
ร.ต.ท. ชะลอม ภูร่อด ภ.จว.สุโขทัย สภ.กงไกรลาศ
ร.ต.ต. ธรีะยทุธ์ คารวะเสถยีร ภ.จว.สุโขทัย สภ.กงไกรลาศ
ร.ต.ต. ดิเรก กนัทะ ภ.จว.สุโขทัย สภ.กงไกรลาศ
ร.ต.ต. ปิน่ กระต่ายทอง ภ.จว.สุโขทัย สภ.กงไกรลาศ
ร.ต.ต. สิทธเิดช เวชประสิทธิ์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.กงไกรลาศ
ร.ต.ต. อดุม ข าดอน ภ.จว.สุโขทัย สภ.กงไกรลาศ
ร.ต.ต. สุทัศน์ เหลืองสุวรรณ์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.กงไกรลาศ
ด.ต. ธงชัย เทียมแสน ภ.จว.สุโขทัย สภ.กงไกรลาศ
ด.ต. ลักษณ์ พรมเรือง ภ.จว.สุโขทัย สภ.กงไกรลาศ
ด.ต. บรรเทิง วงษ์พลู ภ.จว.สุโขทัย สภ.กงไกรลาศ
ด.ต. สิทธพิงษ์ แกว้ปิก ภ.จว.สุโขทัย สภ.กงไกรลาศ
ด.ต. กรีติ ม่วงเขยีว ภ.จว.สุโขทัย สภ.กงไกรลาศ
ด.ต. ประธปี กอ้นดี ภ.จว.สุโขทัย สภ.กงไกรลาศ
ด.ต. ส าเนา พุม่จนัทร์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.กงไกรลาศ
ด.ต. เสกสรร สุขเกดิ ภ.จว.สุโขทัย สภ.กงไกรลาศ
ด.ต. เสกสรร ศรีสวา่ง ภ.จว.สุโขทัย สภ.กงไกรลาศ
ด.ต. สน สร้อยสุข ภ.จว.สุโขทัย สภ.กงไกรลาศ
ด.ต. วสันต์ วงศ์วฒัน์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.กงไกรลาศ
ด.ต. เกรียงไกร จนัทร์พร ภ.จว.สุโขทัย สภ.กงไกรลาศ
ด.ต. วฑูิร ค าแผน ภ.จว.สุโขทัย สภ.กงไกรลาศ
ด.ต. วฑูิร ค าแผน ภ.จว.สุโขทัย สภ.กงไกรลาศ
ด.ต. คงพล วงศรีรักษ์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.กงไกรลาศ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. วลัลภ มากมี ภ.จว.สุโขทัย สภ.กงไกรลาศ
ด.ต. กศุล แฟงจนัทร์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.กงไกรลาศ
ด.ต. ไวพรต ป้องกนั ภ.จว.สุโขทัย สภ.กงไกรลาศ
ด.ต. ผาไท นาวาบุญนิยม ภ.จว.สุโขทัย สภ.กงไกรลาศ
ด.ต. กมล สายสุรินทร์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.กงไกรลาศ
ด.ต. ประวทิย์ แกว้บังเกดิ ภ.จว.สุโขทัย สภ.กงไกรลาศ
ด.ต. อคัรเดช หาญค า ภ.จว.สุโขทัย สภ.กงไกรลาศ
ด.ต. อคัรเดช หาญค า ภ.จว.สุโขทัย สภ.กงไกรลาศ
ด.ต. ณัฐพล ทองงาม ภ.จว.สุโขทัย สภ.กงไกรลาศ
ด.ต. พเิชษฐ์ เกตุบ ารุง ภ.จว.สุโขทัย สภ.กงไกรลาศ
ด.ต. นฤพงษ์ บุญสายงั ภ.จว.สุโขทัย สภ.กงไกรลาศ
ด.ต. อ าพล แสงดารา ภ.จว.สุโขทัย สภ.กงไกรลาศ
ด.ต. ชัยยนัต์ กนัไทย ภ.จว.สุโขทัย สภ.กงไกรลาศ
ด.ต. ธนู ค าจุ้ม ภ.จว.สุโขทัย สภ.กงไกรลาศ
ด.ต. มนู จติรสมัคร ภ.จว.สุโขทัย สภ.กงไกรลาศ
ด.ต. นพพร ภริมย์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.กงไกรลาศ
ด.ต.เ เสรี เหมฤดี ภ.จว.สุโขทัย สภ.กงไกรลาศ
ด.ต. ปรีชา พทุธจนัทร์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.กงไกรลาศ
ด.ต. วรีะพล ดวงสุวรรณ ภ.จว.สุโขทัย สภ.กงไกรลาศ
ด.ต. บุญโปรด มัน่ประสงค์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.กงไกรลาศ
ด.ต. สุวชัชัย ไกรกจิราษฎร์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.กงไกรลาศ
ด.ต. อนุชา บุญโต ภ.จว.สุโขทัย สภ.กงไกรลาศ
ด.ต. ไพโรจน์ หล่อทอง ภ.จว.สุโขทัย สภ.กงไกรลาศ
ด.ต. เรืองชัย ไกรกจิราษฎร์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.กงไกรลาศ
ด.ต. ธนบดีฐ์ แกว้จนี ภ.จว.สุโขทัย สภ.กงไกรลาศ
จ.ส.ต.
(หญิง)  นัฐวรรณ เพชรทอง ภ.จว.สุโขทัย สภ.กงไกรลาศ
จ.ส.ต. วสันต์ จนัสดใส ภ.จว.สุโขทัย สภ.กงไกรลาศ
จ.ส.ต. จรีาวฒัน์ สีเผือก ภ.จว.สุโขทัย สภ.กงไกรลาศ
จ.ส.ต. ธรีวสัส์ แกว้ทิพย์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.กงไกรลาศ
ส.ต.อ. ศิริชัย ชูรักษา ภ.จว.สุโขทัย สภ.กงไกรลาศ
ส.ต.อ. อธพิงษ์ ยิ้มทอง ภ.จว.สุโขทัย สภ.กงไกรลาศ
ส.ต.ต. คมสันต์ ปานด า ภ.จว.สุโขทัย สภ.กงไกรลาศ
ส.ต.ต. ทวรัีกษ์ พนัธรัุตน์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.กงไกรลาศ
ส.ต.ต. คมสัน ยิ่งสุข ภ.จว.สุโขทัย สภ.กงไกรลาศ
พ.ต.อ. สุเทพ  ประภากรณ์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
พ.ต.อ. สมเกยีรติ  เอมเปีย ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
พ.ต.ท. ไพบูลย ์ กาศอดุม ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
พ.ต.ท. ไพโรจน์  โนรี ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
พ.ต.ท. บรรลือศักด์ิ วนะเจริญ ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. เทวฤทธิ์  โคทวี ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
พ.ต.ท. นิพนธ ์ เขยีวเรือง ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
พ.ต.ต. ดนุพฒัน์  ปางยะพนัธ์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ร.ต.อ. เสว ี อนิทมาตร์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ร.ต.อ. วงศกร คงก าเหนิด ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ร.ต.อ. สมหมาย รักป้อม ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ร.ต.อ. ราชัญ ออ่นใจ ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ร.ต.ท. ธนดน ใจเสาร์ดี ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ร.ต.ท. มานะ เหล่าเขตกจิ ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ร.ต.ท. ธรีะ  อนิต๊ะอุ่นวงค์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ร.ต.ท. สาธติ แจม่จนัทร์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ร.ต.ท. ฐิติศักด์ิ ฉมิมา ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ร.ต.ท. ไว โกฎผักแวน่ ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ร.ต.ท. วชัรพงษ์ คงนา ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ร.ต.ท. พรีภทัร เขยีวสะอาด ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ร.ต.ท. วเิชียร  เทียนทอง ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ร.ต.ท. ปรีชา ต๊ิบประวงศ์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ร.ต.ท. วเิชียร แจง้ดี ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ร.ต.ท. ธทีัต  กองม่วง ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ร.ต.ท.หญิง รุ่ง รอบุญ ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ร.ต.ต. สุเทพ ปานแกว้ ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ร.ต.ต. เชษฐพนัธ ์ วงัคะออม ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ร.ต.ต. สมาน ยอดหาญ ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ร.ต.ต. จรัญ แสงทับทิม ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ร.ต.ต. มานิตย ์ คงรักษา ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ร.ต.ต. บัญชา นกพึง่ ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ร.ต.ต. วนัชัย มากอยู่ ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ร.ต.ต. เทีย่ง คงนา ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ร.ต.ต. พนม มงคลพนัธ์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ร.ต.ต. ทองหล่อ สงวนธรีพงศ์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ร.ต.ต. กติติพงษ์  ถมยา ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ร.ต.ต. วนัชัย อน้เล่ห์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ร.ต.ต. บ ารุง ค าวฒันา ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ร.ต.ต. ส าราญ  ทองออ่น ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ร.ต.ต. อ านวย ผลพนัธนิ ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ร.ต.ต. ทว ี ศรีเรือง ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ร.ต.ต. สมศักด์ิ พงศ์บุรพฒัน์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ร.ต.ต. วรีะชัย  คงเสาร์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ร.ต.ต. สรวศิ เฟือ่งมณี ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ร.ต.ต. อ านาจ  ทิพยช์ัย ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. ไพรัตน์  น้อยทุง่ ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ร.ต.ต. สุเทพ สุดจติต์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ร.ต.ต. นุกลู แสนผ่อง ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ร.ต.ต. ศุภกร  โกยรัตนโกศล ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ร.ต.ต. เสริม มณีวรรณ ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ร.ต.ต. เทวฤทธิ์ เขยีวเหลือง ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ร.ต.ต. ชัยพงษ์ โชคไพศาล ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ร.ต.ต. ยงยทุธ แจง้ใจ ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ร.ต.ต. สมศักด์ิ หลวงระ ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ร.ต.ต. สากล เดชกลุ ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ร.ต.ต. สมบัติ อนิทร์เรือง ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ร.ต.ต. สมธน เหมันต์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ร.ต.ต. ปฐมพงษ์  มิง่กล่ิน ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ร.ต.ต.หญิง ธนภรณ์ ล าน้อย ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ด.ต. ทักษิณ เจนใจ ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ด.ต. ณรงค์ กล่ินประทับ ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ด.ต. พล ใจหมัน่ ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ด.ต. วฒันา  ศิลปชัย ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ด.ต. อภสิิทธิ์ เดือนเด่น ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ด.ต. ศักด์ิชาย ริมฝาย ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ด.ต. รักเร่ อนิต๊ะนันท์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ด.ต. ปรีชา เพลียไกรชุมพล ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ด.ต. อ านวย  คงเนียม ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ด.ต. กตัญญู เสาร์แดน ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ด.ต. พชิัย ทองสมบูรณ์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ด.ต. ส าเริง นาคทรัพย์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ด.ต. พเิชษฐ์ เนตรบุตร ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ด.ต. อภวิฒิุ  ยศบุตร ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ด.ต. เดชา ขอมทอง ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ด.ต. ส่องแสง  คงแยม้ ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ด.ต. มนัส มนัสจนิดา ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ด.ต. ณัฐศักด์ิ นุชปาน ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ด.ต. พงษ์ศักด์ิ  สุขสอน ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ด.ต. สุริยา วนิิจฉยั ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ด.ต. พนัยศ ศิลปปวณี ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ด.ต. บุญพทิักษ์  ขนัพนิิจ ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ด.ต. ด ารงค์ จนัทร์นิม่ ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ด.ต. สมเกยีรติ  มาผ้ึง ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ด.ต. อดินันท์ อิ่มจติร ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ด.ต. ประวติร  เปีย่มศรี ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ชาญกจิ สอนตา ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ด.ต. ประทีป เขม็ทอง ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ด.ต. วารินทร์ ศรีสวสัด์ิ ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ด.ต. เสน่ห ์ โพธิ์ทา ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ด.ต. ประเสริฐ ศรีพฒัน์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ด.ต. ณรงค์ โตอนิทร์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ด.ต. นิธโิชติ สายนวล ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ด.ต. จงกล  ทองกรณ์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ด.ต. บรรจง ละอองเดช ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ด.ต. สงวน  มะโนจนัทร์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ด.ต. อมรศักด์ิ  พร้ิงรัตนา ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ด.ต. วธิร  ทรงยติุธรรม ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ด.ต. สมบัติ เอี่ยมมา ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ด.ต. ทรงศักด์ิ  นาควจิติร ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ด.ต. ประธาน ฝ้ันค าสาย ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ด.ต. มานัส  วรรณศิริ ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ด.ต. คฤหสัถ ์ ทองชมพภู ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ด.ต. พรพพิฒัน์ ปลอดโปร่ง ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ด.ต. ธวชัชัย ต๊ะโพธิ์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ด.ต. สงกรานต์ วานิชพงษ์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ด.ต. คเชน  อ่ าเทศ ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ด.ต. ธรีพร พว่งหงษ์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ด.ต. ณัติพงษ์  ข าทุง่ ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ด.ต. สมบัติ เสือทอน ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ด.ต. ตฤณ สินโพยม ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ด.ต. สมบัติ เทียมแสน ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ด.ต. วนัชาติ อน้เล่ห์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ด.ต. ศุโขไทย ์ วริิยะพงษ์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ด.ต. เดชา  ไตรรัตน์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ด.ต. ดิเรก ทองคมข า ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ด.ต. สมควร สิทธยิศ ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ด.ต. รัทธไกร ค าเอื้อ ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ด.ต. สุรพงษ์ สอนลือ ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ด.ต. ส าเริง  ดวงแกว้ ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ด.ต. พรชัย  จนัทร์งาม ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ด.ต. สุชาติ เทียนไชย ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ด.ต. ไพโรจน์  เกตุจ านงค์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ด.ต. เอนก ผาดเรือง ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ด.ต. นพดล รัฐจางวาง ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ด.ต. นิรันดร์ อนิต๊ะอุ่นวงค์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. จกัรกฤษ แกว้เจริญ ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ด.ต. สิทธพิงษ์ ศรีเมือง ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ด.ต. พเิศก สอนศรี ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ด.ต. ธนะวรรธน์ ฐิติกลุกมลสุข ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ด.ต. พงศกร มงคลจนัทร์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ด.ต.หญิง นิสา ทองออ่น ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ด.ต.หญิง ยพุนิ เรืองค า ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ด.ต.หญิง กลัยา  พุม่พวง ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
จ.ส.ต. ปรีดา  สุวรรณวงษ์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
จ.ส.ต. บุญเชิด อน้สาย ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
จ.ส.ต. ยทุธนา อยู่เยน็ ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
จ.ส.ต. สุมิตร เชื้อผู้ดี ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
จ.ส.ต. ภาคีนัย ศรีสวา่ง ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
จ.ส.ต. นิธรุิจน์  พลสิริธนานนท์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ส.ต.อ. มงคล พลงาม ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ส.ต.อ. ศิวชั  หมืน่โฮ้ง ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ส.ต.อ. บุญปอง  จนัทะโครต ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ส.ต.อ. พษิณุ  จนัทร์สอน ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ส.ต.อ. อรุณรัตน์  แยม้อิ่ม ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ส.ต.อ. พรีะยทุธ พึง่พกั ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ส.ต.อ. กติิพนัธ ์ หอมเมือง ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ส.ต.อ. ถาวร จติรมัน่ ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ส.ต.ต. จกัรกฤษณ์  เกดิผล ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ส.ต.ต. เฉลิมพล  ประเสริฐศรี ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ร.ต.อ. พนัชิต ชัยวงค์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ร.ต.ท. ธรีพงษ์ รอดเกษา ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ด.ต. นิสันต์ แผลงดัสกร ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ด.ต. สมจติ จนัทร์แกว้ ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
ด.ต.หญิง อมรรักษ์ เจมิขนุทด ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองสุโขทัย
พ.ต.ท. ภาสันต์ สังขท์อง ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
พ.ต.ท. สมศักด์ิ เขยีวออ่น ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
ร.ต.อ. สุกจิ ประกจิ ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
ร.ต.อ. ราชัญ ล าไย ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
พ.ต.ท. หญิงศิริรัตน์ ไชยโย ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
พ.ต.ท. สมเกยีรติ อนิปวก ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
พ.ต.ต. ธงชัย เจมิขนุทด ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
พ.ต.ต. สิทธพิงษ์ อคัชาติ ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
พ.ต.ต. บุญรับ ยบุล ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
ร.ต.ท. ขวญัชัย คงชนะ ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
ร.ต.ท. อศัวนิ เบญจโอฬาร ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.อ. สาธติ ไชยแกว้ ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
ร.ต.อ. สมคิด มัน่เหมาะ ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
ร.ต.ท. สัญญา บุญหลัง ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
ร.ต.ท. จรัล บัวพมิพ์ ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
ร.ต.ท. พงษ์สันต์ิ ใจจติร ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
ร.ต.ท. มงคล พณินา ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
ร.ต.ท. พงศักด์ิ วงศ์พนัธ์ ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
ร.ต.ท. ภราดรณ์ อยู่มา ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
ร.ต.ท. วชัระ ศรีษะเกตุ ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
ร.ต.ท. ถาวร อนิตรี ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
ร.ต.ท. จเร ขมุเพช็ร ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
ร.ต.ท. บรรพต สุขสานต์ ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
ร.ต.ท. สมโภชน์ คงนาน ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
ร.ต.อ. ศุภชัย จริะพงษ์สุวรรณ ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
ร.ต.ท. สุทธพิงษ์ ลาวจนัทร์ ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
ร.ต.ต. กอ้งภพ สุขแจม่ ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
ร.ต.ท. สุรศักด์ิ นักเรียน ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
ร.ต.ท. วฒันะ วรทอง ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
ร.ต.ท. อ านาจ เชิดชู ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
ร.ต.ท. ค ารณ คนเพยีร ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
ร.ต.ท. ประเสริฐ ครอบสุข ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
ร.ต.ท. สมศักด์ิ ค าภริะยศ ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
ร.ต.ท. ประวติั ออ่นจนัทร์ ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
ร.ต.ท. สนอง คนตรง ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
ร.ต.ท. สาละวนิ เถื่อนถ้ า ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
ร.ต.ท. ศานิต เนืองนิตย์ ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
ร.ต.ท. ประเสริฐ เปียสันเทียะ ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
ร.ต.ท. นพพร ชูรักษา ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
ร.ต.ต. ณรงค์ หนูเกตุ ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
ร.ต.ต. วจิติร เหมยมณีวรรณ ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
ร.ต.ต. พลิาพ นิลพนัธุ์ ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
ร.ต.ต. วรัิต โตทองสุข ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
ร.ต.ต. บุญเทียน ระบอบ ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
ร.ต.ต. จกัรพนัธ์ มุง่ตรง ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
ร.ต.ต. สม หงษ์นันทน์ ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
ร.ต.ต. นุโชติ นาคคชฤทธิ์ ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
ร.ต.ต. ปัญญา ด้วงเนียม ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
ร.ต.ต. พรีพงศ์ กระต่ายน้อย ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
ร.ต.ต. วทิิตย์ ค าภริะวงค์ ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
ร.ต.ต. สมชาย มะโหธร ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. ณรงค์ เสาฝ้ัน ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
ร.ต.ต. กติต์ิด ารง ธรีวรกลุ ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
ร.ต.ต. สมพร พะโยม ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
ด.ต. เรืองวทิย์ ยานะกลุ ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
ด.ต. ถวลิ เกี่ยวพนัธ์ ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
ด.ต. ภานุพงศ์ จนิดาสถาน ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
ด.ต. สมใจ เกดิทีสุ่ด ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
ด.ต. อกัษร พฒันชัยวงศ์ ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
ด.ต. วนิัย จนิดาเลิศ ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
ด.ต. คะเนย์ นาคสวสัด์ิ ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
ด.ต. ไกรรัตน์ กล่ินขจร ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
ด.ต. บุญเกื้อ เพง็ยิ้ม ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
ด.ต. ยทุธ์ อุ่นอุ้ย ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
ด.ต. จรัล พุม่พวง ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
ด.ต. อ านวย ค าดี ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
ด.ต. ปรัชญา อทิธปิริตร ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
ด.ต. สุขาน มะโนจนัทร์ ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
ด.ต. คมกริช ศรีวลัิย ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
ด.ต. สาโรจน์ นันทะชัย ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
ด.ต. เกยีรติพงค์ ปัม้ทิม ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
ด.ต. มานิต แวน่ฟา้ ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
ด.ต. เอนก โคกสันเทียะ ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
ด.ต. วรีศักด์ิ สร้อยสวาท ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
ด.ต. เจริญ เจนตลอด ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
ด.ต. วรชัย นวลเอี่ยม ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
ด.ต. สุเนตร ด าค า ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
ด.ต. ณรงค์ มิง่เมือง ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
ด.ต. ธนกร ศรีเมือง ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
ด.ต. ไพโรจน์ เดียวสกลุ ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
ด.ต. ศุภวฒิุ เอี่ยมทศ ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
ด.ต. เผด็จ จนัทระ ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
ด.ต. สังข์ เชื้อผู้ดี ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
ด.ต. ดอกรัก สังขท์้วม ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
ด.ต. ทวชิ จนัเกสร ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
ด.ต. จกัรกฤษณ์ ศรีแกว้ ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
ด.ต. ไชยา แป้นมา ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
ด.ต.หญิง มัณฑนา มธรุะ ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
ด.ต.หญิง จรีะภา หมายมัน่ ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
ด.ต. วชิาญ บัวสด ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
ด.ต. พเิชษฐ์ ยิ้มมี ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ครรชิต น้อยหล่อง ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
ด.ต. พลอย เหรียญทศ ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
ด.ต. สุรัด ศรีบัว ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
ด.ต. จกัร์ โตนดดง ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
ด.ต. สิทธพิงษ์ ยศเจริญ ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
ด.ต. ยงยทุธ นุสนธิ์ ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
ด.ต. คณัสนันท์ เจญิภทัรอนันต์ ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
ด.ต. ชยพล สอนวจิารณ์ ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
ด.ต. จรัญ ตาค า ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
ด.ต. มานัด กนัทา ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
ด.ต. ต่อสกลุ ภูแ่ยม้ ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
ด.ต. คนองเดช ฟุน่เต่ย ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
ด.ต. นิยม ทองอยู่ ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
ด.ต. มานพ ทองอยู่ ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
ด.ต. สมชาย แสวงศักด์ิ ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
ด.ต. สุรินทร์ ต๊ะแกว้ ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
ด.ต. อคัรเดช ล้อมวงศ์ ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
ด.ต. ไพรฑูล บุตรลพ ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
ด.ต. มาโนชญ์ เมธาธนนันทน์ ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
ด.ต. สราวธุ ศรีเนตร ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
ด.ต. อดุลย์ แช่มชื่น ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
จ.ส.ต. ภริมย์ บัวพมิพ์ ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
ส.ต.ท. กฤษณะ พฒุฤทธิ์ ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
ด.ต. ปัญญา อนินารี ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
ด.ต. สรภสั ค าพนัธ์ ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
ด.ต. เฉลิม กล่อมกมล ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
ด.ต. ทวี อนิทรชิต ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
ด.ต. เจษฎา ภทูวี ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
ด.ต. โรจน์ ปิน่นาก ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
ด.ต. จริวฒัน์ สุวรรณชุมภู ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
ด.ต. อเุทน จนีาวฒิุ ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
ด.ต. ราชันย์ บุญนาค ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
ร.ต.ต. วชัระ เมธาวงศ์ ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
    ด.ต. คณิตศาสตร์ กฤษส าโรง ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
    ด.ต. สุรศักด์ิ            ชลทา ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
   ร.ต.ท. สมศักด์ิ สีตาวนั ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
   ร.ต.ท. มานะ เหล่าเขตกจิ ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
    ด.ต. วรัิช อนิทะจนัทร์ ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
   ส.ต.อ. ตะวนั อนิดี ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
 ด.ต.หญิง ลฏาภา นครศรี ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง    ร.ต.ต. พนม มงคลพนัธ์ ภ.จ.ว.สุโขทัย สภ.สวรรคโลก
พ.ต.อ. สมศักด์ิ หฤรักษ์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีสัชนาลัย
พ.ต.ท. กติติพล หลวงใหญ่ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีสัชนาลัย
พ.ต.ท. อนุวฒัน์ รักษ์เจริญ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีสัชนาลัย
พ.ต.ท. ธวชั ร่ืนเกษร ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีสัชนาลัย
ร.ต.ท. นิกร มงคลประดิษฐ์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีสัชนาลัย
ร.ต.ท. นิพฐิพนธ์ ครองราษฎร์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีสัชนาลัย
ร.ต.ท. อดุร สิริจนิดาสวสัด์ิ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีสัชนาลัย
ร.ต.ท. ชัยณรงค์ อตุบัวงศ์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีสัชนาลัย
ร.ต.ท. พชัรพล พาเหมาะ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีสัชนาลัย
ร.ต.ท. พลพรีะวทิย์ เพง็ผล ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีสัชนาลัย
ร.ต.ท. เฉลิมภพ มีเสาเรือน ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีสัชนาลัย
ร.ต.ท. ทรงยศ ตราหทัยกลุ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีสัชนาลัย
ร.ต.ท. มินทร์ เชาวดี์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีสัชนาลัย
ร.ต.ท. สงกรานต์ เอนองิ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีสัชนาลัย
ร.ต.ท. สมพร ธมัม์ไร่ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีสัชนาลัย
ร.ต.ท. ธง จนัโททัย ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีสัชนาลัย
ร.ต.ต. นิยม ใสยงั ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีสัชนาลัย
ร.ต.ต. สุเมธ เรือนเทศ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีสัชนาลัย
ร.ต.ท. เฉลิมเกยีรต์ิ ช านาญณรงค์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีสัชนาลัย
ร.ต.ท. ชวชั ยอดผ่านเมือง ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีสัชนาลัย
ร.ต.ท. ไชยวฒิุ ประทุมมา ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีสัชนาลัย
ร.ต.ท. ดิลก ช่างเจรจา ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีสัชนาลัย
ร.ต.ท. ทนงศักด์ิ ดีล้น ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีสัชนาลัย
ร.ต.ท. อ านวย ทวนีาท ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีสัชนาลัย
ร.ต.ท. ทัศนะ เจริญรัตน์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีสัชนาลัย
ร.ต.ท. ธนัชศรณ์ ทิพยสุ์คนธ์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีสัชนาลัย
ร.ต.ท. นิคม จนัทรคติ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีสัชนาลัย
ร.ต.ท. ประพนัธ์ เรืองฤทธิ์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีสัชนาลัย
ร.ต.ท. ประเสริฐ ทองกก ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีสัชนาลัย
ร.ต.ท. พนัศักด์ิ วงศ์ภสูรณ์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีสัชนาลัย
ร.ต.ท. รัง เทียบทิม ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีสัชนาลัย
ร.ต.ท. สมใจ วลับุตร ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีสัชนาลัย
ร.ต.ท. สุรสิทธิ์ นุชโพธิ์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีสัชนาลัย
ร.ต.ท. สุวทิย์ ใจค าปัน ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีสัชนาลัย
ร.ต.ต. จกัริน โจณสิทธิ์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีสัชนาลัย
ร.ต.ต. นรินทร์ ทองอนิทร์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีสัชนาลัย
ร.ต.ต. กติติพงษ์     วงษ์เมืองแกน่ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีสัชนาลัย
ร.ต.ต. ชินโชติ อตุมา ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีสัชนาลัย
ร.ต.ต. ชัยวชิิต ประทุมมา ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีสัชนาลัย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. บุญอยู่ ท าปิน ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีสัชนาลัย
ร.ต.ต. ไพโรจน์ กา้นเขยีว ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีสัชนาลัย
ร.ต.ต. สมภาค ยศเดช ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีสัชนาลัย
ด.ต. กมล ตันสอน ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีสัชนาลัย
ด.ต. กฤษณะ ปวงจนัทร์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีสัชนาลัย
ด.ต. จรัญ กนัทิยะ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีสัชนาลัย
ด.ต. ณรงค์ นนทธิ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีสัชนาลัย
ด.ต. ณัฐพล ปานงาม ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีสัชนาลัย
ด.ต. ณัฐพล แปงการิยา ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีสัชนาลัย
ด.ต. ณัฐศิษฎ์ รัตนโยธาสกลุ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีสัชนาลัย
ด.ต. เดียว ส าคัญ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีสัชนาลัย
ด.ต. แทน ปาโม้ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีสัชนาลัย
ด.ต. ธงชัย กนัทอง ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีสัชนาลัย
ด.ต. ธนกฤต สนศิริ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีสัชนาลัย
ด.ต. นรภทัร แสงนิล ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีสัชนาลัย
ด.ต. นาวี ธปีะนะ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีสัชนาลัย
ด.ต. นิพนธ์ ยศเดช ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีสัชนาลัย
ด.ต. นิรุจน์ เล่ืองลือ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีสัชนาลัย
ด.ต. บรรจง ชื่นชอบ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีสัชนาลัย
ด.ต. บุลิน หาญอยู่ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีสัชนาลัย
ด.ต. บุญส่ง ครองราษฎร์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีสัชนาลัย
ด.ต. ประวงิ นาวา ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีสัชนาลัย
ด.ต. พยอม พวงทอง ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีสัชนาลัย
ด.ต. พทิักษ์ เดือนดาว ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีสัชนาลัย
ด.ต. พศิาล ปะนันท์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีสัชนาลัย
ด.ต. พสิิษฎ์ วรุิณพนัธ์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีสัชนาลัย
ด.ต. พนู ทองกก ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีสัชนาลัย
ด.ต. พลูศักด์ิ หอมชื่น ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีสัชนาลัย
ด.ต. เพิม่ศักด์ิ พนัธเ์ดช ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีสัชนาลัย
ด.ต. มานพ สลีออ่น ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีสัชนาลัย
ด.ต. มานิตย์ ก าปนาด ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีสัชนาลัย
ด.ต. มารุต อิ่มเพง็ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีสัชนาลัย
ด.ต. ล ายงค์ ทัพไทย ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีสัชนาลัย
ด.ต. วรยทุธ ใจวงศ์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีสัชนาลัย
ด.ต. วชิาญ สอนทุง่ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีสัชนาลัย
ด.ต. วรัิตน์ เมธาภาวะกรกลู ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีสัชนาลัย
ด.ต. ศราวฒิุ เชาวน์ดี ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีสัชนาลัย
ด.ต. เศกสิทธิ์ บุตรราช ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีสัชนาลัย
ด.ต. สมชาย จกัรสอน ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีสัชนาลัย
ด.ต. สมบัติ ทองมูล ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีสัชนาลัย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สมบัติ เทพาชมภู ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีสัชนาลัย
ด.ต. สมพงษ์ อนิเมือง ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีสัชนาลัย
ด.ต. สมหมาย ทับเงิน ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีสัชนาลัย
ด.ต. สราวธุ แกว้เปีย้ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีสัชนาลัย
ด.ต. สวา่ง พมิพเ์หมือน ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีสัชนาลัย
ด.ต. สิงห์ เอี่ยมประเสริฐ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีสัชนาลัย
ด.ต. สิทธิ์ แหลมหลัก ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีสัชนาลัย
ด.ต. สุภชัย มิง่เมือง ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีสัชนาลัย
ด.ต. สุรเดช คงก าเหนิด ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีสัชนาลัย
ด.ต. สุรศักด์ิ กากะทิง ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีสัชนาลัย
ด.ต. สุรศักด์ิ ทิมทอง ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีสัชนาลัย
ด.ต. สุริยะพงษ์ จงรักษ์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีสัชนาลัย
ด.ต. เสน่ห์ สืบพนัธ์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีสัชนาลัย
ด.ต. สวสัด์ิ ค าถาเครือ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีสัชนาลัย
ด.ต. เสวก บุษรา ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีสัชนาลัย
ด.ต. อนันต์ ค าแปง ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีสัชนาลัย
ด.ต. อภชิาติ   อยู่สุขดี ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีสัชนาลัย
ด.ต. อทุัย หนองกลางน้ า ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีสัชนาลัย
ด.ต. เอกชัย ท้าวแปลง ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีสัชนาลัย
ด.ต. เอกศิลา อนิริราย ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีสัชนาลัย
ด.ต. เอญิ ไฉนหนอ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีสัชนาลัย
ด.ต. นที หล้าดอก ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีสัชนาลัย
ด.ต. วชิิต อนิภู่ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีสัชนาลัย
จ.ส.ต. ราชัน บุญชู ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีสัชนาลัย
ส.ต.อ. วทิวสั ยองทอง ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีสัชนาลัย
ส.ต.ต. ธนิต ส าคัญ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีสัชนาลัย
พ.ต.อ. สมชาย ช านิ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ทุง่เสล่ียม
พ.ต.ท. ประมวล กลัดทอง ภ.จว.สุโขทัย สภ.ทุง่เสล่ียม
พ.ต.ท. นราธปิ คนธรรม ภ.จว.สุโขทัย สภ.ทุง่เสล่ียม
พ.ต.ท. วนัชาติ เทพวงษ์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ทุง่เสล่ียม
พ.ต.ท. วฒันชัย โกศัย ภ.จว.สุโขทัย สภ.ทุง่เสล่ียม
พ.ต.ท. สุทธพินัธ์ ค ามาอา้ย ภ.จว.สุโขทัย สภ.ทุง่เสล่ียม
พ.ต.ท. ประดล ส าคัญ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ทุง่เสล่ียม
พ.ต.ต. เสกสรร แสงเมล์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ทุง่เสล่ียม
พ.ต.ต. ณัฏฐวร กนัธายอด ภ.จว.สุโขทัย สภ.ทุง่เสล่ียม
ร.ต.อ. อยู่คง กาวนิ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ทุง่เสล่ียม
ร.ต.อ.หญิง เกศรินทร์ วงศ์เวยีน ภ.จว.สุโขทัย สภ.ทุง่เสล่ียม
ร.ต.ท. พรีพล นันทสังข์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ทุง่เสล่ียม
ร.ต.ท. ล าดวล แหไ่ธสง ภ.จว.สุโขทัย สภ.ทุง่เสล่ียม
ร.ต.ท. สม เชาวช์ุมพล ภ.จว.สุโขทัย สภ.ทุง่เสล่ียม



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. แสวง สุขเหม ภ.จว.สุโขทัย สภ.ทุง่เสล่ียม
ร.ต.ท. วศิน วงศ์จกัร์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ทุง่เสล่ียม
ร.ต.ท. ธรีะพงษ์ สิทธเิสนา ภ.จว.สุโขทัย สภ.ทุง่เสล่ียม
ร.ต.ท. รุ่งโรจน์ เพช็รมี ภ.จว.สุโขทัย สภ.ทุง่เสล่ียม
ร.ต.ท. สมบัติ ค าปวนสาย ภ.จว.สุโขทัย สภ.ทุง่เสล่ียม
ร.ต.ท. ณรงค์ฤทธิ์ กลุนานันท์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ทุง่เสล่ียม
ร.ต.ท. สุทธศัิกด์ิ ศรีปา ภ.จว.สุโขทัย สภ.ทุง่เสล่ียม
ร.ต.ท. สุวฒัน์ ชัยชมภู ภ.จว.สุโขทัย สภ.ทุง่เสล่ียม
ร.ต.ท. จรัญ สารยศ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ทุง่เสล่ียม
ร.ต.ท. ไสว ชมภเูครือ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ทุง่เสล่ียม
ร.ต.ท. ประคอง เรียบร้อย ภ.จว.สุโขทัย สภ.ทุง่เสล่ียม
ร.ต.ท. วนัไชย เชียงทอง ภ.จว.สุโขทัย สภ.ทุง่เสล่ียม
ร.ต.ท. จนัทร์ทิพย์ พดุหน่อย ภ.จว.สุโขทัย สภ.ทุง่เสล่ียม
ร.ต.ท. อนิทรายทุธ รักษาศิล ภ.จว.สุโขทัย สภ.ทุง่เสล่ียม
ร.ต.ท. ธนู ราชอปุนันท์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ทุง่เสล่ียม
ร.ต.ท. ฉลอง ต๊ิบประวงศ์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ทุง่เสล่ียม
ร.ต.ท. เกษม สายนวล ภ.จว.สุโขทัย สภ.ทุง่เสล่ียม
ร.ต.ท. สุมิตร สุวรรณโชติ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ทุง่เสล่ียม
ร.ต.ท. ทองดี พระสิงห์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ทุง่เสล่ียม
ร.ต.ท. ชาลี นวรัตนารมย์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ทุง่เสล่ียม
ร.ต.ท. บุญลักษณ์ มอยบุตร ภ.จว.สุโขทัย สภ.ทุง่เสล่ียม
ร.ต.ท. สุชาติ ชิดเชื้อ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ทุง่เสล่ียม
ร.ต.ท. เจริญ ใจอาสา ภ.จว.สุโขทัย สภ.ทุง่เสล่ียม
ร.ต.ท. อนิทุน จนัตาวงศ์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ทุง่เสล่ียม
ร.ต.ท. วชิัย ยางงาม ภ.จว.สุโขทัย สภ.ทุง่เสล่ียม
ร.ต.ท. สุรเดช กาเฟยวงศ์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ทุง่เสล่ียม
ร.ต.ท.หญิง วนิดา สมใจ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ทุง่เสล่ียม
ร.ต.ต. พเิซษฐ์ ทองเหลือง ภ.จว.สุโขทัย สภ.ทุง่เสล่ียม
ร.ต.ต. ดุสิต จองป้อ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ทุง่เสล่ียม
ร.ต.ต. พภิพ สลีแดง ภ.จว.สุโขทัย สภ.ทุง่เสล่ียม
ร.ต.ต. สมเกยีรติ วรรณเครือ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ทุง่เสล่ียม
ร.ต.ต. ประเสริฐ นวรัตนารมย์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ทุง่เสล่ียม
ร.ต.ต. ชูเกยีรติ วงศ์อรินทร์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ทุง่เสล่ียม
ร.ต.ต. สุบิน อปุาระวรรณา ภ.จว.สุโขทัย สภ.ทุง่เสล่ียม
ร.ต.ต. อรัญญะ โตจริง ภ.จว.สุโขทัย สภ.ทุง่เสล่ียม
ร.ต.ต. มงคล เรืองเดช ภ.จว.สุโขทัย สภ.ทุง่เสล่ียม
ร.ต.ต. ทน บรรจบ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ทุง่เสล่ียม
ร.ต.ต. คิด แดงสาย ภ.จว.สุโขทัย สภ.ทุง่เสล่ียม
ร.ต.ต. สวสัด์ิ กาวลิะ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ทุง่เสล่ียม
ร.ต.ต. ด ารง สิทธพิฒันา ภ.จว.สุโขทัย สภ.ทุง่เสล่ียม



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. สงคราม พริบไหว ภ.จว.สุโขทัย สภ.ทุง่เสล่ียม
ร.ต.ต. ชูชาติ สุระโพธา ภ.จว.สุโขทัย สภ.ทุง่เสล่ียม
ด.ต. นิกร ชัยมงคล ภ.จว.สุโขทัย สภ.ทุง่เสล่ียม
ด.ต. สุคนธ์ จนัทรวมิูล ภ.จว.สุโขทัย สภ.ทุง่เสล่ียม
ด.ต. เกษม แกว้แสนสาย ภ.จว.สุโขทัย สภ.ทุง่เสล่ียม
ด.ต. สมเกยีรติ หายโศก ภ.จว.สุโขทัย สภ.ทุง่เสล่ียม
ด.ต. ประยรู ต๊ิบประวงศ์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ทุง่เสล่ียม
ด.ต. สุทัศน์ อนิทะจนัทร์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ทุง่เสล่ียม
ด.ต. สุพร ต๊ะเทียน ภ.จว.สุโขทัย สภ.ทุง่เสล่ียม
ด.ต. พรีะชัย ทองทิพย์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ทุง่เสล่ียม
ด.ต. พลวตัร ปัญญา ภ.จว.สุโขทัย สภ.ทุง่เสล่ียม
ด.ต. วรวทิย์ วงศ์ไชย ภ.จว.สุโขทัย สภ.ทุง่เสล่ียม
ด.ต. ยงยทุธ์ กนัธยิะ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ทุง่เสล่ียม
ด.ต. สวสัด์ิ เมืองเหมอะ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ทุง่เสล่ียม
ด.ต. สุพล อนิทะชัย ภ.จว.สุโขทัย สภ.ทุง่เสล่ียม
ด.ต. จารุเดช สมใจ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ทุง่เสล่ียม
ด.ต. สุชาติ ตาวงศ์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ทุง่เสล่ียม
ด.ต. นกฤช อุ่นนังกาศ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ทุง่เสล่ียม
ด.ต. สมควร จะประสงค์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ทุง่เสล่ียม
ด.ต. ธเนศ เมืองเหมอะ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ทุง่เสล่ียม
ด.ต. เอกชัย ราชอปุนันท์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ทุง่เสล่ียม
ด.ต. กติติศักด์ิ กนัชาติ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ทุง่เสล่ียม
ด.ต. ด าเนิน ท้าวค าวงั ภ.จว.สุโขทัย สภ.ทุง่เสล่ียม
ด.ต. ชัยรัตน์ นวรัตนารมย์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ทุง่เสล่ียม
ด.ต. ณรงค์เวช สุริยะมณี ภ.จว.สุโขทัย สภ.ทุง่เสล่ียม
ด.ต. เสวก ยิ่งสุข ภ.จว.สุโขทัย สภ.ทุง่เสล่ียม
ด.ต. ชาญณรงค์ ลอจติร์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ทุง่เสล่ียม
ด.ต. ยศกร สายนวล ภ.จว.สุโขทัย สภ.ทุง่เสล่ียม
ด.ต. สมพงษ์ ทิพพาหา ภ.จว.สุโขทัย สภ.ทุง่เสล่ียม
ด.ต. นนทศักด์ิ ยะลา ภ.จว.สุโขทัย สภ.ทุง่เสล่ียม
ด.ต. นเรศ ยะลา ภ.จว.สุโขทัย สภ.ทุง่เสล่ียม
ด.ต. ทวเีดช สลีวงศ์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ทุง่เสล่ียม
ด.ต. วทิัศน์ แกว้จาเครือ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ทุง่เสล่ียม
ด.ต. สุนทร สายด้วง ภ.จว.สุโขทัย สภ.ทุง่เสล่ียม
ด.ต. สมคิด สายด้วง ภ.จว.สุโขทัย สภ.ทุง่เสล่ียม
ด.ต. นภดล ค าจนิดา ภ.จว.สุโขทัย สภ.ทุง่เสล่ียม
ด.ต. นิคม เถนิบุรินทร์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ทุง่เสล่ียม
ด.ต. ชุมดวง สานา ภ.จว.สุโขทัย สภ.ทุง่เสล่ียม
ด.ต. สุวรรณ อรชร ภ.จว.สุโขทัย สภ.ทุง่เสล่ียม
ด.ต. สันติ ค ามาอา้ย ภ.จว.สุโขทัย สภ.ทุง่เสล่ียม



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สายนัต์ นอศรี ภ.จว.สุโขทัย สภ.ทุง่เสล่ียม
ด.ต. สมบูรณ์ วงศ์ถาต๊ิบ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ทุง่เสล่ียม
ด.ต. วชิาญ โนพนู ภ.จว.สุโขทัย สภ.ทุง่เสล่ียม
ด.ต. ล าพนู สืบอา้ย ภ.จว.สุโขทัย สภ.ทุง่เสล่ียม
ด.ต. ทัยยากร เกษรพรม ภ.จว.สุโขทัย สภ.ทุง่เสล่ียม
ด.ต. ถนอม สิริวงษ์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ทุง่เสล่ียม
ด.ต. อนันต์ สาระมนต์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ทุง่เสล่ียม
ด.ต. ฉลอง มูลชัย ภ.จว.สุโขทัย สภ.ทุง่เสล่ียม
ด.ต. ภเูบศร์ วงศ์เวยีน ภ.จว.สุโขทัย สภ.ทุง่เสล่ียม
ด.ต. ชาญชัย ปัทมะสนธิ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ทุง่เสล่ียม
ด.ต. อานุภาพ เฉลิมทรัพย์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ทุง่เสล่ียม
ด.ต. ยงยทุธ์ สุทธรินทร์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ทุง่เสล่ียม
ด.ต. สมบัติ นกเทศ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ทุง่เสล่ียม
จ.ส.ต.หญิง ปริศนา โพธิ์ประสิทธิ์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ทุง่เสล่ียม
ส.ต.อ. ชัยณรงค์ คล้ายสุวรรณ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ทุง่เสล่ียม
พ.ต.ท. พรเทพ รุ่งเรืองเศรษฐ์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีส าโรง
พ.ต.ท. สมเกยีรติ หมวกทอง ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีส าโรง
ร.ต.ท. สันติภาพ สุดใจ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีส าโรง
ด.ต. สุเทพ วฒิุ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีส าโรง
ด.ต. ค ารณ ทองออ่น ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีส าโรง
ด.ต. ประสาน ปรากฏวงศ์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีส าโรง
ด.ต. สมบัติ มหานนท์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีส าโรง
ส.ต.อ. ณัฐพงษ์ บุญบุรี ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีส าโรง
ด.ต. อนันตพงศ์ ศรีพล ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีส าโรง
พ.ต.ท. สมชาย พทิักษ์โสถณ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีส าโรง
ร.ต.ต.หญิง อารีวลัย์ เกตุฉตัร ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีส าโรง
ด.ต. ยรรยง ปิงยอง ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีส าโรง
ด.ต. ประไพ เชื้อทอง ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีส าโรง
ด.ต. สามารถ แกว้ไผ่ซอ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีส าโรง
ร.ต.ต. พรชัย บัวเฟือ่ง ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีส าโรง
ด.ต. อนันท์ เหม็สุวรรณ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีส าโรง
ด.ต. เสกสรร สุขมาก ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีส าโรง
ด.ต. สุเมธ สุมาลา ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีส าโรง
ร.ต.ท. ขรรค์ไชย เมืองชื่น ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีส าโรง
ด.ต. โชติ ฉมิกลู ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีส าโรง
ด.ต. กติต์ิธนานนท์ น้อยเนียม ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีส าโรง
ร.ต.ท. อนุพนัธ์ แกว้มุณี ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีส าโรง
ร.ต.ท. ชาติ ทรัพยจ์ี่ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีส าโรง
ด.ต. ชูชาติ กระจา่งศิริ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีส าโรง
ด.ต. สุรัตน์ แกว้เกตุ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีส าโรง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. สมควร ค าบุตร ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีส าโรง
ด.ต. ธวชัชัย ใจบุญ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีส าโรง
ด.ต. อดิษร หมืน่วงษ์เทพ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีส าโรง
ร.ต.ท. พยมร์ ปิน่สกลุ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีส าโรง
ร.ต.ท. มนู อนิเรือน ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีส าโรง
ด.ต. สินประเสริฐ หวลหอม ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีส าโรง
ด.ต.หญิง บุญทัน เพชรพว่ง ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีส าโรง
ร.ต.ท. เศรษฐรักษ์ สมเขื่อน ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีส าโรง
จ.ส.ต. ทนงศักด์ิ เป๊กต๊ะวงศ์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีส าโรง
ด.ต. ศุภชัย ลาโภ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีส าโรง
ด.ต. ณรงค์ฤทธิ์ ครุฑจนัทร์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีส าโรง
ด.ต. เทีย่ง เฉลยสาร ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีส าโรง
ร.ต.ต. ส ารวย ธปีะนะ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีส าโรง
ร.ต.ต. ทายาท อยู่เอี่ยม ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีส าโรง
ร.ต.ท. ณรงค์ พวงพนัธ์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีส าโรง
ด.ต. อ านวย ปวงขจร ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีส าโรง
ร.ต.ต. ธนู เทพาชุมภู ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีส าโรง
ด.ต. ฉะออ้น จนัทร์พะโยม ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีส าโรง
ด.ต. อ านวย ท่าดี ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีส าโรง
พ..ต.ท. คมสัน ศรีสุภาพ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีส าโรง
ร.ต.ท. ประพนัธ์ ไกรกจิราษฎร์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีส าโรง
ส.ต.ต. ภาสกร ด้วงอนิเกดิ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีส าโรง
ด.ต. เกรียงศักด์ิ อาจณวฒัน์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีส าโรง
พ.ต.ท. วชัระ แสงหรัิญ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีส าโรง
พ.ต.ท. สมบัติ บัวผัน ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีส าโรง
ร.ต.ต. ประดิษฐ์ น้อยทุง่ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีส าโรง
พ.ต.ท. มนัส ดลจติต์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีส าโรง
ร.ต.ท. อ านาจ บัวเพง็ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีส าโรง
ด.ต. สุวทิย์ กองสมบัติ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีส าโรง
ร.ต.ต. ทศ โกธรรม ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีส าโรง
ด.ต. นิคม จี้วรรณ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีส าโรง
ด.ต. วชัระ เสือจนัทร์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีส าโรง
ด.ต. ถนอม วลัลา ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีส าโรง
ด.ต. ลือชัย เกตุบ ารุง ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีส าโรง
ด.ต. ฐิติศักด์ิ บุญข า ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีส าโรง
ด.ต. วนัชัย ยอดใจ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีส าโรง
ด.ต. สมมาศ ศรศรี ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีส าโรง
ด.ต. ผจญ เป็นมูล ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีส าโรง
ร.ต.ท. จรูญ คงอนิทร์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีส าโรง
ร.ต.ท. เบญจรงค์ แตงออ่น ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีส าโรง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. พยนต์ จุ้ยต่าย ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีส าโรง
ด.ต. อ าภยั นุเวที ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีส าโรง
ด.ต. ชัยโย พลพริา ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีส าโรง
ด.ต. สมศักด์ิ จนัทะแจม่ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีส าโรง
ด.ต. สุทธรัิกษ์ โคกสันเทียะ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีส าโรง
ร.ต.ท. พงษ์สุวรรณ สันหมอยา ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีส าโรง
ร.ต.ต. ถวลิ ธแิปง ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีส าโรง
ด.ต. สุรเชษฐ์ เดชสิริยาภรณ์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีส าโรง
ด.ต. บุญโชค ค าวงัชัย ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีส าโรง
ด.ต. ชัยวฒัน์ โพธิ์คง ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีส าโรง
ด.ต. สมชาย ผลดี ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีส าโรง
ด.ต. อ านวย ปวงขจร ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีส าโรง
ร.ต.ต. จรัล บัญชาโต ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีส าโรง
ร..ต.ต. สมควร ค าบุตร ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีส าโรง
ด.ต. ธนชัย นุม่นิม่ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีส าโรง
พ.ต.อ. ศิระ อาชวสุนทรากลุ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีส าโรง
พ.ต.อ. โรจน์อนันต์ แกว้วนัศิริ ภ.จว.สุโขทัย สภ.คีรีมาศ
พ.ต.ท. จ าลอง ธรรมสอน ภ.จว.สุโขทัย สภ.คีรีมาศ
พ.ต.ท. จฑุานนท์ อนินุม่พนัธ์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.คีรีมาศ
พ.ต.ท. โกมินทร์ มีจนัโท ภ.จว.สุโขทัย สภ.คีรีมาศ
พ.ต.ท. ชาญณรงค์ นิติวทิยากลุ ภ.จว.สุโขทัย สภ.คีรีมาศ
พ.ต.ท. ปรีชา กิ่มเกล้ียง ภ.จว.สุโขทัย สภ.คีรีมาศ
พ.ต.ท. พลศิริ อนุพนัธ์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.คีรีมาศ
พ.ต.ท. ภวูดล อนิชาญ ภ.จว.สุโขทัย สภ.คีรีมาศ
พ.ต.ท. สมเกยีรติ ยนทิพเวส ภ.จว.สุโขทัย สภ.คีรีมาศ
พ.ต.ต. ถนอม กนัธยิะ ภ.จว.สุโขทัย สภ.คีรีมาศ
ร.ต.อ. มนูญ น้อยเชื้อ ภ.จว.สุโขทัย สภ.คีรีมาศ
ร.ต.ท นิเวศ ค าลือ ภ.จว.สุโขทัย สภ.คีรีมาศ
ร.ต.ท เสน่ห์ อนิยา ภ.จว.สุโขทัย สภ.คีรีมาศ
ร.ต.ท พสัิณห์ จ าปาโชค ภ.จว.สุโขทัย สภ.คีรีมาศ
ร.ต.ท ด ารงค์   แตงไทย ภ.จว.สุโขทัย สภ.คีรีมาศ
ร.ต.ท ศุภวฒัน์ ลือโฮ้ง ภ.จว.สุโขทัย สภ.คีรีมาศ
ร.ต.ท พศุตม์ อนิทหอม ภ.จว.สุโขทัย สภ.คีรีมาศ
ร.ต.ท พริิยะ โกศล ภ.จว.สุโขทัย สภ.คีรีมาศ
ร.ต.ท เรวตั โอรักษ์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.คีรีมาศ
ร.ต.ท วทิยา แสงเมือง ภ.จว.สุโขทัย สภ.คีรีมาศ
ร.ต.ท เดช นาคคชสีห์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.คีรีมาศ
ร.ต.ท กติตติวนิท์ ธนทรัพยเ์พิม่พลู ภ.จว.สุโขทัย สภ.คีรีมาศ
ร.ต.ต. ประทิน บุญมี ภ.จว.สุโขทัย สภ.คีรีมาศ
ร.ต.ต. นฤนารถ ทองดี ภ.จว.สุโขทัย สภ.คีรีมาศ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. ยงยทุธ ผาสุข ภ.จว.สุโขทัย สภ.คีรีมาศ
ร.ต.ต. วรีะศักด์ พรพฤฒิพงศ์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.คีรีมาศ
ร.ต.ต. สมชาย เชาวโ์คกสูง ภ.จว.สุโขทัย สภ.คีรีมาศ
ร.ต.ต. สมนึก สังขท์ุง่ ภ.จว.สุโขทัย สภ.คีรีมาศ
ร.ต.ต. เทอดศักด์ิ หล่อประดิษฐ์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.คีรีมาศ
ร.ต.ต. ประสงค์ อนิสอาด ภ.จว.สุโขทัย สภ.คีรีมาศ
ร.ต.ต. ชูชัย ผิวออ่น ภ.จว.สุโขทัย สภ.คีรีมาศ
ร.ต.ต. กอ่เกยีรติ แกว้ทุง่ ภ.จว.สุโขทัย สภ.คีรีมาศ
ด.ต. บรรพต สิริถาวรววิฒัน์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.คีรีมาศ
ด.ต. สมศักด์ิ ใจดี ภ.จว.สุโขทัย สภ.คีรีมาศ
ด.ต. ประทีป บัวพมิพ์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.คีรีมาศ
ด.ต. เทศ แจม่ทุง่ ภ.จว.สุโขทัย สภ.คีรีมาศ
ด.ต. สมเดช เมทจกัร์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.คีรีมาศ
ด.ต. ศราวธุ เวยีงทอง ภ.จว.สุโขทัย สภ.คีรีมาศ
ด.ต. ละมัย คงกระพนัธ์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.คีรีมาศ
ด.ต. จรีะพจน์ พรรณคง ภ.จว.สุโขทัย สภ.คีรีมาศ
ด.ต. สม ค าแหงรส ภ.จว.สุโขทัย สภ.คีรีมาศ
ด.ต. สัญชัย ใจชาญ ภ.จว.สุโขทัย สภ.คีรีมาศ
ด.ต. ศาทร สายสร้อย ภ.จว.สุโขทัย สภ.คีรีมาศ
ด.ต. ณัฐธนาธร บุตรเนตร ภ.จว.สุโขทัย สภ.คีรีมาศ
ด.ต. สมบัติ เรือนค า ภ.จว.สุโขทัย สภ.คีรีมาศ
ด.ต. ด าริ เลิศแตง ภ.จว.สุโขทัย สภ.คีรีมาศ
ด.ต. ประเวศ สารสืบ ภ.จว.สุโขทัย สภ.คีรีมาศ
ด.ต. อ านวย ทิพโหมด ภ.จว.สุโขทัย สภ.คีรีมาศ
ด.ต. สอน แกว้นอก ภ.จว.สุโขทัย สภ.คีรีมาศ
ด.ต. ณรงค์ฤทธิ์ สอนอทุัย ภ.จว.สุโขทัย สภ.คีรีมาศ
ด.ต. บุญมัน่ ยิ้มเจริญ ภ.จว.สุโขทัย สภ.คีรีมาศ
ด.ต. สงกรานต์ ตาแล ภ.จว.สุโขทัย สภ.คีรีมาศ
ด.ต. อนุรักษ์ สิงหด์า ภ.จว.สุโขทัย สภ.คีรีมาศ
ด.ต. ประคอง สุขหร่อง ภ.จว.สุโขทัย สภ.คีรีมาศ
ด.ต. ประพฤติ แกว้นา ภ.จว.สุโขทัย สภ.คีรีมาศ
ด.ต. ปัญญา สกลุเจริญพานิชย์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.คีรีมาศ
ด.ต. สุริยา ใบทองค า ภ.จว.สุโขทัย สภ.คีรีมาศ
ด.ต. สุรชัย วงศ์มา ภ.จว.สุโขทัย สภ.คีรีมาศ
ด.ต. นรินทร์ ทาปัน ภ.จว.สุโขทัย สภ.คีรีมาศ
จ.ส.ต. นิรุธ แกว้ฟกั ภ.จว.สุโขทัย สภ.คีรีมาศ
จ.ส.ต. จริะเดช ฆอ้งชัย ภ.จว.สุโขทัย สภ.คีรีมาศ
จ.ส.ต. ทีรฆะ ต้ังสุขสันต์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.คีรีมาศ
จ.ส.ต. ชัยรัตน์ พุม่พวง ภ.จว.สุโขทัย สภ.คีรีมาศ
ส.ต.อ. สุรศักด์ มณีจนัทร์สุข ภ.จว.สุโขทัย สภ.คีรีมาศ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.อ. สมคิด ค ายวน ภ.จว.สุโขทัย สภ.คีรีมาศ
ส.ต.ต. ณรงค์เดช จปูระเสริฐ ภ.จว.สุโขทัย สภ.คีรีมาศ
ส.ต.ต. ศุภชัย ธปูเพญ็ ภ.จว.สุโขทัย สภ.คีรีมาศ
ด.ต. บุญช่วย มีบุญล้ า ภ.จว.สุโขทัย สภ.คีรีมาศ
พ.ต.อ. บรรจบ เขยีวสอาด ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านด่านลานหอย
พ.ต.ท. ชันรัชต์ ทองยงั ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านด่านลานหอย
พ.ต.ท. ทศ ทาสีดา ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านด่านลานหอย
พ.ต.ท.(ญ) นาตยา ปานเอี่ยม ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านด่านลานหอย
พ.ต.ท. ทรงวฒิุ จติประสงค์พาณิช ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านด่านลานหอย
ร.ต.อ. บุญยนื แกว้น้ าอา่ง ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านด่านลานหอย
ร.ต.อ. วเิชียร ปานบุตร ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านด่านลานหอย
ร.ต.อ. เกษมศักด์ิ อปุระวรรณา ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านด่านลานหอย
ร.ต.ท. จ ารัส แป้งหรัิญ ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านด่านลานหอย
ร.ต.ท. วโิรจน์ สาระนิตย์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านด่านลานหอย
ร.ต.ท. มาโนช เคลือบแกว้ ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านด่านลานหอย
ร.ต.ท. ชุมแสง รอดเจริญ ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านด่านลานหอย
ร.ต.ท. เอกวทิย์ น่วมทอง ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านด่านลานหอย
ร.ต.ท. พรีภาส ใยส าลี ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านด่านลานหอย
ร.ต.ท. ชาคริต อนิทะ ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านด่านลานหอย
ร.ต.ท. แสวง แสงอ่ า ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านด่านลานหอย
ร.ต.ท. สุรวฒิุ ยศบุตร ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านด่านลานหอย
ร.ต.ท. อ านาจ พึง่อ าพนั ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านด่านลานหอย
ร.ต.ท. อเุชน แท่นมณี ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านด่านลานหอย
ร.ต.ท. สนอง เขยีวพุม่พวง ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านด่านลานหอย
ร.ต.ท. โสภณ ทองแขก ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านด่านลานหอย
ร.ต.ท. ไพโรจน์ บ้านกล้วย ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านด่านลานหอย
ร.ต.ต. วชิัย โพธิ์เรือง ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านด่านลานหอย
ร.ต.ต. บุญทิน ครุธนี ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านด่านลานหอย
ร.ต.ต. สุนทร แกว้สอน ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านด่านลานหอย
ด.ต. พนม พรมมี ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านด่านลานหอย
ด.ต. เกยีรติศักด์ิ ทรัพยเ์พชร ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านด่านลานหอย
ด.ต. ภญิโญ ไทยมี ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านด่านลานหอย
ด.ต. ถวลิ พุม่ทอง ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านด่านลานหอย
ด.ต. พชิัย เกษรักษ์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านด่านลานหอย
ด.ต. ไพโรจน์ พุม่หว้ยรอบ ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านด่านลานหอย
ด.ต. ศักด์ิดา คนดารา ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านด่านลานหอย
ด.ต. อ านาจ ครุฑโม ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านด่านลานหอย
ด.ต. สุพจน์ นามแกว้ ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านด่านลานหอย
ด.ต. ไกรษณ อนิทนา ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านด่านลานหอย
ด.ต. อเุทน สอนตา ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านด่านลานหอย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สุเมธี สุขพลอย ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านด่านลานหอย
ด.ต. กติติพงษ์ บานแยม้ ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านด่านลานหอย
ด.ต. ณรงค์ชัย ใยดี ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านด่านลานหอย
ด.ต. อาดูลย์ ชุลี ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านด่านลานหอย
ด.ต. จเรรัตน์ เกตุขาว ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านด่านลานหอย
ด.ต. สมพร พุม่เผย ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านด่านลานหอย
ด.ต. สงกรานต์ กาวลิะบุตร ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านด่านลานหอย
ด.ต. อนุกลู ขดัสาย ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านด่านลานหอย
ด.ต. วเิชียร ชาดี ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านด่านลานหอย
ด.ต. สุทิน หสันัย ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านด่านลานหอย
ด.ต. มานิตย์ ถนอมวงษ์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านด่านลานหอย
ด.ต. ไกรวฒิุ พรมรักษา ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านด่านลานหอย
ด.ต. วฒิุ วงค์เวยีน ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านด่านลานหอย
ด.ต. พนิิจ บุญมา ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านด่านลานหอย
ด.ต. อาทิตย์ หล้าปินตา ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านด่านลานหอย
ด.ต. นุโรม พลอยทอง ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านด่านลานหอย
จ.ส.ต. อนันต์ อิ่มหน า ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านด่านลานหอย
ส.ต.อ. ธ ามรงค์ ปานานนท์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านด่านลานหอย
ส.ต.อ. วสิษฐ์ หลงสมัน ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านด่านลานหอย
ส.ต.อ. จติรวชัร อนิทรโชติ ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านด่านลานหอย
ส.ต.ต. สรกฤช ฟา้กระจา่ง ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านด่านลานหอย
ส.ต.อ. ไพโรจน์ เพง็นวล ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านด่านลานหอย
ด.ต. วรัิช คงรักษา ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านด่านลานหอย
พ.ต.อ. สุขเกษม สุนทรวภิาต ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีนคร
พ.ต.ท. เสกสรร อรัญศรี ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีนคร
พ.ต.ท. ช านาญ ประดิษฐ์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีนคร
พ.ต.ท. ชูชีพ โสฬส ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีนคร
พ.ต.ท. วเิชียร ชฎาธาร ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีนคร
พ.ต.ท. ณัฐฐกติต์ิ พร้อมมูล ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีนคร
พ.ต.ท. สงกรานต์ ดวงทอง ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีนคร
ร.ต.อ. เสริมพงษ์ วงค์สวสัด์ิ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีนคร
ร.ต.ท. ภริูภทัย์ อนิแสง ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีนคร
ร.ต.ท. อนันตชิน ตาค าชัย ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีนคร
ร.ต.ท. ปริทัศน์ ตรีพฒุ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีนคร
ร.ต.ท. อาทิศ ค าผงแดง ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีนคร
ร.ต.ท. พเิชษฐ์ อนิต๊ะภา ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีนคร
ร.ต.ท. เสรี อทุรา ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีนคร
ร.ต.ต. สายณัห์ เจริญวงศ์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีนคร
ร.ต.ต. วรัิตน์ อาณัติ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีนคร
ร.ต.ต. อนันต์ อนิทรพฒัน์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีนคร



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. บรรจง อนิทนะ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีนคร
ร.ต.ท. ธรียทุธ เนียมสุวรรณ์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีนคร
ร.ต.ท. สง่า บัวจนัทร์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีนคร
ร.ต.ท. นิพล วงค์เขื่อนแกว้ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีนคร
ร.ต.ท. อ านาจ สมรภมูิ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีนคร
ร.ต.ท. สุชาติ ชาวโพเอน ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีนคร
ร.ต.ต. ประกจิ ธปูเมฆ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีนคร
ร.ต.ต. สุทธพิงษ์ แกว้กนั ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีนคร
ร.ต.ต. ดิเรก ประสพ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีนคร
ร.ต.ต. ศุภชัย คงก าเหนิด ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีนคร
ร.ต.ต. ฤกษ์จกัร มูลทิ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีนคร
ร.ต.ต. จ าลอง ท่างาม ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีนคร
ด.ต. ภริม บัวแกว้ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีนคร
ด.ต. สุพล สมป่าสัก ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีนคร
ด.ต. เชาวฤทธิ์ รอดพสิา ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีนคร
ด.ต. ธรีะวฒัน์ วฒิุเจริญ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีนคร
ด.ต. สมศักด์ิ กนัพุม่ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีนคร
ด.ต. อนันต์ ม่วงคุ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีนคร
ด.ต. สิทธิ เรืองวงค์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีนคร
ด.ต. ส าอาง กงัวาน ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีนคร
ด.ต. ฤทธศัิกด์ิ กลุโนนแดง ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีนคร
ด.ต. ธวชั กิ่งแกว้ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีนคร
ด.ต. สุริยนั จรรยานะ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีนคร
ด.ต. สุรจติต์ วงษ์วอน ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีนคร
ด.ต. เสน่ห์ ขาวซัง ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีนคร
ด.ต. วนัชัย ศิริเวช ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีนคร
จ.ส.ต. จริาณุวตัร เหมือนนามอญ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีนคร
จ.ส.ต. อนุสรณ์ หมวกทอง ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีนคร
ส.ต.อ. พษิณุ จองตามา ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีนคร
ส.ต.อ. วทิโชติ สมบรรดาศักด์ิ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีนคร
ส.ต.ต. โชคชัย เทียงปาน ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีนคร
ส.ต.ต. บุญยงค์ มัน่คง ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีนคร
ส.ต.ต. พเิชษฐ์ แกว้ออ่น ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีนคร
ส.ต.ต. ภาคภมูิ โกศลยทุธกลุ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีนคร
ส.ต.ต. สืบสกลุ เกตุดี ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีนคร
ด.ต.(หญิง) เบญจา กวา้งยาว ภ.จว.สุโขทัย สภ.ศรีนคร 
พ.ต.อ. ภพ มัลเชษฐ์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองเกา่
พ.ต.ท. วเิชียร แสงพทิักษ์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองเกา่
พ.ต.ท. ชาติชาย ธรรมขนัธ์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองเกา่
พ.ต.ท. สมคิด ค าสอน ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองเกา่



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. วนิัย ผินอนิทร์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองเกา่
พ.ต.ท. ศักยส์รณ์ แยงทิพย์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองเกา่
พ.ต.ต. ธญัญา กลุศิริ ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองเกา่
พ.ต.ต. สุวทิย์ เพือ่นฝูง ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองเกา่
พ.ต.ท. อาทิตย์ สาระติ ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองเกา่
ร.ต.อ. นนทศักด์ิ แสงสุข ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองเกา่
ร.ต.อ. ชูชัย จ ารัสศรี ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองเกา่
ร.ต.ท. ทวาย ช่องท้วม ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองเกา่
ร.ต.ท. สุรศักด์ิ เมืองแกว้ ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองเกา่
ร.ต.ท. ชายชล หอมเมือง ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองเกา่
ร.ต.ท. จเลง แสงดารา ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองเกา่
ร.ต.ท. วรบุตร ภญิโญ ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองเกา่
ร.ต.ต. วถิี เณรบ ารุง ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองเกา่
ร.ต.ท. จ าเนียร สิทธเิวช ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองเกา่
ร.ต.ท. อบุล แกว้ศรี ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองเกา่
ร.ต.ท. วรรัตน์ ใจค า ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองเกา่
ร.ต.ท. ผดุงศักด์ิ ดวงดาว ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองเกา่
ร.ต.ท. ศิริชัย ถนอมทองพนัธ์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองเกา่
ร.ต.ท. จมุพล พุม่สิโล ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองเกา่
ร.ต.ต. วรัิช กลุอนิทร์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองเกา่
ร.ต.ต. สุรพงษ์ แตงออ่น ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองเกา่
ร.ต.ต. ชุมพร พลูเส็ง ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองเกา่
ร.ต.ต. สุรเจตน์ สุวรรณทา ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองเกา่
ร.ต.ต. เพชร เรืองเยน็ ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองเกา่
ร.ต.ต. บุญธรรม อ่ าทอง ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองเกา่
ร.ต.ต. ศิวกร ก าพลธนสิน ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองเกา่
ร.ต.ต. อภสิิทธิ์ อปูเหลือง ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองเกา่
ร.ต.ต. ส าราญ น้อยยม ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองเกา่
ด.ต. จ ารัส พุม่กลับ ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองเกา่
ด.ต. สุวทิย์ ยิ้มพนิ ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองเกา่
ด.ต. ปราโมทย์ คงรอด ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองเกา่
ด.ต. จ าเนียร อยู่เยน็ดี ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองเกา่
ด.ต. สมยศ แกว้มณี ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองเกา่
ด.ต. ชัชมงคล กลอยเดช ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองเกา่
ด.ต. ภาณุพงษ์ ณ เชียงใหม่ ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองเกา่
ด.ต. ยทุธนา เทียนขานุ ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองเกา่
ด.ต. บรรจง ปํญจะ ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองเกา่
ด.ต. จตุรภทัร ชัยอชรายุ ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองเกา่
ด.ต. นพดล ทองค า ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองเกา่
ด.ต. จ าเนียร กาชัย ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองเกา่



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. อทุัย ซ้อนฟัน่ ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองเกา่
ด.ต. โสภณ สิงหถ์ิ่น ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองเกา่
ด.ต. เสนีย์ อุ่นต๊ะ ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองเกา่
ด.ต. อเุทน พุม่ตุ๊บ ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองเกา่
ด.ต. ธวชัชัย ทับเชียงทอง ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองเกา่
ด.ต. สมชาย หมัน่บรรจง ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองเกา่
ด.ต. ชาญ ศรีมูลค าสุข ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองเกา่
ด.ต. วงษ์ บุญสง่า ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองเกา่
ด.ต. วรุิต ยองใย ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองเกา่
ด.ต. นงค์ สายนวล ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองเกา่
ด.ต. บุญธรรม รอดเกตุ ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองเกา่
ด.ต. ประสิทธิ์ เรืองจนัทร์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองเกา่
ด.ต. ยทุธการ แกว้เคลือบ ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองเกา่
ด.ต. วรัิตน์ พลอยครุฑ ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองเกา่
ด.ต.(ญ.) วรัีตน์ แกว้ศรี ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองเกา่
ด.ต.(ญ.) ฐิตินันทน์ มากมี ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองเกา่
ด.ต. อภสิิทธิ์ เตียทวเีกยีรติ ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองเกา่
ด.ต. ประเทือง พมิพศ์รี ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองเกา่
ด.ต. กติติพงศ์ วอ่งวไิลรัตน์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองเกา่
ด.ต. สมหมาย ดิษฐตะคุ ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองเกา่
ด.ต. เอกชัย แกว้เคลือบ ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองเกา่
ด.ต. กติติศักด์ิ พรหมสุข ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองเกา่
ด.ต. ทิวา เสือโต ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองเกา่
ด.ต. ภาคภมูิ มาคง ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองเกา่
ด.ต. นิสิต ทองดี ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองเกา่
ด.ต. ช านาญ สมหาญวงศ์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองเกา่
ด.ต. นวกร บานทอง ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองเกา่
ด.ต. มานพ อนิภู่ ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองเกา่
ด.ต. สมเดช มหาศาล ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองเกา่
ด.ต. เรืองฤทธิ์ จาตุประยรู ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองเกา่
ด.ต. กฤษณะ แกว้ศรี ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองเกา่
ด.ต. อานนท์ ฟกับาง ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองเกา่
จ.ส.ต. ทรรศนะ พรมวชิัย ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองเกา่
พ.ต.อ. สมพงษ์ ประดิษฐ์วรกลุ ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านไร่
พ.ต.ท. ธรีวฒัน์ กอ้งพานิชกลุ ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านไร่
พ.ต.ท. กมลฐพฒัน์ ภสิูนธนปวรรัช ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านไร่
พ.ต.ท. เสน่ห ์ เพลินทรัพย์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านไร่
พ.ต.ท. ประสิทธิ์ ยาพรม ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านไร่
พ.ต.ต. สมาน ค าตา ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านไร่
พ.ต.ท. สมชาย บุญมีจอ้ย ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านไร่



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. สมโภชน์ เขม็เพช็ร ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านไร่
ร.ต.อ. ชลอ ลอยเลิศ ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านไร่
ร.ต.ท. สมชาติ อนิผูก ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านไร่
ร.ต.ท. วรีะพนัธ์ ขนัทับทิม ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านไร่
ร.ต.ต. ศุภสวสัด์ิ สมแสง ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านไร่
ร.ต.ต. ณรงค์เวท จวิเดช ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านไร่
ร.ต.ท. สุริยนัต์ เต็มแบบ ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านไร่
ร.ต.ท. ประเสริฐ ยนต์นิยม ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านไร่
ร.ต.ต. เจริญ แกว้ค าอา้ย ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านไร่
ร.ต.ท. ธญัชนิตพศุตม์ เขยีวหอม ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านไร่
ร.ต.ท. วนิัย ใบบัว ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านไร่
ด.ต. อ านวย นกเพช็ร ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านไร่
ด.ต. อาภรัิกษ์ เถนิสุวรรณ ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านไร่
ร.ต.ท. ศักด์ิสิทธิ์ เกษมุติ ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านไร่
ด.ต. ธนพล คงเอยีด ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านไร่
ด.ต. นเรศ อยู่มา ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านไร่
ร.ต.ต. วรรณชัย เทพวงศ์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านไร่
ร.ต.ต. อานนท์ ยิ่งรู้ ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านไร่
ด.ต. สุเทพ สีจนัโท ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านไร่
ด.ต. อรุณ สะเอยีบคง ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านไร่
ร.ต.ต. ธานินทร์ ทิพยป์ิน่วงศ์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านไร่
ด.ต. ประกติ ชลฤทธิ์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านไร่
ด.ต. อลงกรณ์ สีม่วง ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านไร่
ด.ต. ด ารงค์  มีเหลือง ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านไร่
ด.ต. ธรีะ ไฝสัมฤทธิ์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านไร่
ด.ต. ชูชาติ ราชอปุนันท์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านไร่
ร.ต.ต. ณรงค์ศักด์ิ สุขโข ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านไร่
ด.ต. สมชาย สุดใจ ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านไร่
ร.ต.ต. สมจติร เคลือบแกว้ ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านไร่
ด.ต. สมดุลย ์   อนิตุ้ย ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านไร่
ร.ต.ต. นคร ค าเป็ง ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านไร่
ด.ต. เสนาะ พฒุฤทธิ์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านไร่
ด.ต. วมิล นิลจนัทร์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านไร่
ด.ต. ประสาร ศรทรง ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านไร่
จ.ส.ต. ธนพฒัน์ แกว้ฉบับ ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านไร่
ร.ต.ต. คมสัน สุวรรณนาค ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านไร่
ด.ต. ชวกร พรยมล ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านไร่
ด.ต. ศักด์ิดา ด้วงฉมิ ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านไร่
จ.ส.ต. ถนอมศักด์ิ คงประจกัษ์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านไร่
จ.ส.ต. ไพศาล ศรีหนู ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านไร่



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. นิคม จนัทร์สวสัด์ิ ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านไร่
ร.ต.ท. บรรจบ ชูวทิย์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านไร่
ร.ต.ต. ประสิทธิ์ จนัทร์ศรี ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านไร่
ร.ต.ท. สาธติ โกธรรม ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านไร่
ด.ต. มานะชัย สังขท์อง ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านไร่
ด.ต. เศก พละทรัพย์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านไร่
ด.ต. สมชาย พรมชาติ ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านไร่
ด.ต. จรัญ จนัทร์ปัญญา ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านไร่
ด.ต. วเิชียร วงศ์อสิสระ ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านไร่
พ.ต.อ. เผชิญ ตันศิริ ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านสวน
ด.ต. พนม หนูแกว้ ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านสวน
ด.ต. บัญญัติ เครือมา ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านสวน
ร.ต.ท. สมเดช มนตรี ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านสวน
ด.ต. ไพรัช เมืองแป้น ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านสวน
พ.ต.ท. สโรช กมุุทเวคิน ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านสวน
พ.ต.ท. จนัทร วทิูร ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านสวน
พ.ต.ท. มนเทียน กระทงนรเศรษฐ์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านสวน
ร.ต.ต. สุวจิกัษณ์ ศักดิพลพงศ์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านสวน
ด.ต. ปัญญา ศรีวรเดช ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านสวน
ร.ต.อ. ไชยา เหล่ียมผา ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านสวน
พ.ต.ต. วรเดช บุญศรี ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านสวน
พ.ต.ท. พงษ์พนัธ์ ออมสิน ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านสวน
ด.ต. วฒิุมาศ พึง่หวงั ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านสวน
ร.ต.ท.หญิงวรวรรณ อนิปัน๋ ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านสวน
ด.ต. ชนาธปิ สีงาม ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านสวน
ด.ต. จเร ปาณะดิษฐ์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านสวน
ด.ต. ฉลอ อนิทร์เอี่ยม ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านสวน
ร.ต.ต. ส ารวย กล้าถิ่นภู ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านสวน
ด.ต. นรินทร์ธชั อนิดี ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านสวน
ด.ต. ครรชิต การสมมุติ ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านสวน
ร.ต.ต. ทวี วงเวยีน ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านสวน
ด.ต. วรีะ อนิตาโสภี ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านสวน
ร.ต.ต. กนัต์ศักด์ิ ละอองเดช ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านสวน
ร.ต.ท. ภพธณพล ภูท่อง ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านสวน
ด.ต. จกัรพงศ์ สุริยะค าวงศ์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านสวน
ร.ต.ท. จกัรวฒิุ ยมวนั ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านสวน
ร.ต.ต. อมร ปาละวงศ์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านสวน
ด.ต. สุเมธ ขงัทัศน์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านสวน
ด.ต. วรีะยทุธ เกตุบ ารุง ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านสวน
ด.ต. อภลัิกษณ์ บังคมเนตร ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านสวน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. สาโรจ สมหารวงค์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านสวน
ร.ต.ท. ปราโมทย์ มีฤทธิ์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านสวน
ด.ต. นัสกร เทียกมูล ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านสวน
พ.ต.ต. ประภาส ยิ่งยง ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านสวน
ด.ต. อ านาจ โตบุญมา ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านสวน
พ.ต.ท. บันลือศักด์ิ อนิทนันท์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านสวน
ด.ต. วนิิส ถนิค าภพ ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านสวน
ด.ต. คนึง อนิเอี่ยม ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านสวน
ด.ต. มานัส ผาสุข ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านสวน
ด.ต. วฒิุชัย สนองบุญ ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านสวน
ด.ต. ประชัน ทองดี ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านสวน
ร.ต.ท. บุญมี เร่ือศรีจนัทร์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านสวน
ร.ต.ต. จกัรินทร์ กนิสวย ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านสวน
ด.ต. สัญชัย บัวผัน ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านสวน
ด.ต. สมพงษ์ จกัสาน ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านสวน
ด.ต. ประจบ ร่มโพธิ์ทอง ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านสวน
ร.ต.ต. สุรินทร์ ดอกเป็ง ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านสวน
ด.ต. เพช็ร แจม่ใส ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านสวน
ร.ต.อ. อทิธพิทัธ์ ตันโน ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านสวน
ร.ต.ท. พทิยา อว่มเหล็ง ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านสวน
ด.ต. เฉลิม แสงทอง ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านสวน
ด.ต. บุญเลิศ ทางตรง ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านสวน
ด.ต. พชรพล เทศสลุด ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านสวน
จ.ส.ต. อภชิาต นกเพชร ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านสวน
ด.ต. ลูกคิด หอมทอง ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านสวน
ด.ต. เชิดเกยีรติ หงษ์บินโบก ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านสวน
ร.ต.ท. สุพล สุนันตระกลู ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านสวน
ร.ต.ต. สมยศ ค านุช ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านสวน
ด.ต. นรินทร์ธชั อนิดี ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านสวน
ด.ต. ณรงค์เดช ทองค าฟู ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านสวน
ด.ต. อนุวตัน์ เกษมส าราญ ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านสวน
พ.ต.ท. ธรีพงศ์ ผลนาค ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านแกง่
พ.ต.ท. ศุกร์ นพวบิูลย์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านแกง่
พ.ต.ท. สุภาพ ประธาน ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านแกง่
ร.ต.ท. รัชพล แกว้ค า ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านแกง่
ร.ต.ต. ณัฐพงศ์ ยศบุตร ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านแกง่
ร.ต.ท. สนัน่ อยู่ชิด ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านแกง่
ร.ต.ท. พรศักด์ิ หวลระลึก ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านแกง่
ร.ต.ต. สมศักด์ิ เกดิมัน่ ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านแกง่
ร.ต.ต. อบุลศักด์ิ ใจหว่ง ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านแกง่



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. ชูชีพ จ าลอง ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านแกง่
ร.ต.อ. วานิต ดอกผ้ึง ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านแกง่
ร.ต.ท. สมนึก ช่างเกง่ ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านแกง่
ร.ต.ท. ณรงค์ ฟกัโต ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านแกง่
ร.ต.ต. เฉลิมพงษ์ ยทุธธ์นเวทย์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านแกง่
ร.ต.ท. สุเชาว์ แสงสวสัด์ิ ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านแกง่
ด.ต. พเิชษฐ์ รุ่นเจริญ ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านแกง่
ด.ต. มนู นนทธิ ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านแกง่
ด.ต. สุนทร แกว้ชมภู ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านแกง่
ด.ต. สมชาย มอยบุตร ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านแกง่
ด.ต. วรีะพงษ์ โกศัย ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านแกง่
ด.ต. วฒันา บ ายทุธิ์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านแกง่
ด.ต. รังสรรค์ พลอยแดง ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านแกง่
ด.ต. เมฆนิทร์ อบุลรัตน์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านแกง่
ด.ต. กฤษณะ นิคม ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านแกง่
ด.ต. พงศ์สรรค์ พชัรปรีดารัฐ ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านแกง่
ด.ต. ยงยทุธ พรินทรากลุ ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านแกง่
ด.ต. คณิน นาสา ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านแกง่
ด.ต. สันติ ผันผาย ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านแกง่
ด.ต. บุญโชติ นักสิทธิ์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านแกง่
ด.ต. มานพ หวลระลึก ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านแกง่
ส.ต.ต. ดนัย เมืองด่าน ภ.จว.สุโขทัย สภ.บ้านแกง่
พ.ต.ท. สมนึก นวลค า ภ.จว.สุโขทัย สภ.ท่าฉนวน
พ.ต.ท. รักษพงษ์ วงัใน ภ.จว.สุโขทัย สภ.ท่าฉนวน
พ.ต.ท. สุชาติ สีขาว ภ.จว.สุโขทัย สภ.ท่าฉนวน
พ.ต.ต. ชนายสุ จโิน ภ.จว.สุโขทัย สภ.ท่าฉนวน
ร.ต.อ. คมสัน ไม้กร่าง ภ.จว.สุโขทัย สภ.ท่าฉนวน
ร.ต.ท. สุชาติ แกว้จนัทร์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ท่าฉนวน
ร.ต.ท. ประสิทธิ์ ทิวงค์ษา ภ.จว.สุโขทัย สภ.ท่าฉนวน
ร.ต.ท. กสิพงศ์ เกตุขาว ภ.จว.สุโขทัย สภ.ท่าฉนวน
ร.ต.ท. จตุพล ทะวะ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ท่าฉนวน
ร.ต.ท. ณัฐธนุพงศ์ เศรษฐวงษ์กลุ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ท่าฉนวน
ร.ต.ต. สุรจติ นันต๊ะยศ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ท่าฉนวน
ร.ต.ต. ปรีชา เวสสุวรรณ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ท่าฉนวน
ร.ต.ต. ประมาณ ช้างสร้อย ภ.จว.สุโขทัย สภ.ท่าฉนวน
ด.ต. สมคิด มิง่ไม้ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ท่าฉนวน
ด.ต. วฒิุชัย สร้อยสน ภ.จว.สุโขทัย สภ.ท่าฉนวน
ด.ต. สมชาย พุม่ไม้ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ท่าฉนวน
ด.ต. เอกภพ ยิ้มเพชร์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ท่าฉนวน
ด.ต. ค าแสน โตโหมด ภ.จว.สุโขทัย สภ.ท่าฉนวน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. เอกรัตน์ ผ่องแผ้ว ภ.จว.สุโขทัย สภ.ท่าฉนวน
ด.ต. ธรีภทัร รอดสิน ภ.จว.สุโขทัย สภ.ท่าฉนวน
ด.ต. พชิิต อบหอม ภ.จว.สุโขทัย สภ.ท่าฉนวน
ส.ต.อ. นิรุต โตอนิทร์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ท่าฉนวน
ส.ต.อ. ถติติพงษ์ โสพนัธ์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ท่าฉนวน
ส.ต.ต. จฑุาวฒิุ วฒันนารถ ภ.จว.สุโขทัย สภ.ท่าฉนวน
ส.ต.ต. สิทธชิัย โกศล ภ.จว.สุโขทัย สภ.ท่าฉนวน
พ.ต.ท ภวูนิท์ มังสิงหจ์นัทร์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองบางขลัง
ด.ต. นิคม จนัทร์สวสัด์ิ ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองบางขลัง
ด.ต. อดุม   มะโนน้อม ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองบางขลัง
ด.ต. อนุวฒัน์ สายด้วง ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองบางขลัง
ด.ต. ณรงค์ศักด์ิ เกล่ือนกล่น ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองบางขลัง
ด.ต. อภชิาต ยานะกลุ ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองบางขลัง
ด.ต. สมคิด เพชรพว่ง ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองบางขลัง
ร.ต.ท. สมศักด์ิ สุง้ิวงาม ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองบางขลัง
ด.ต. รณรงค์ เยน็ส าราญ ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองบางขลัง
ด.ต. ชาย ตาค าชัย ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองบางขลัง
ร.ต.ท. ธนวรกฤต ขวญัค า ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองบางขลัง
พ.ต.ท. ธร์ี สุทธริยะกลุ ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองบางขลัง
ร.ต.ต. ประชากร หลานวงษ์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองบางขลัง
ด.ต. คณิตพฒัน์ รัตนะมานะ ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองบางขลัง
ร.ต.ท. ธนกฤต เชาวดี์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองบางขลัง
ด.ต. จรัญ เผยวจัน์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองบางขลัง
ด.ต. กติติพชัร อรินทร์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองบางขลัง
ด.ต. สุวทิย์ ดีล้น ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองบางขลัง
ด.ต. สมชาย นันทโชติ ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองบางขลัง
ส.ต.อ. นเรศ ชูยิ้ม ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองบางขลัง
ร.ต.ท. พฒัน์พงษ์ จอมเสน่หว์งศ์ ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองบางขลัง
ด.ต. กติติ คุ้มพว่ง ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองบางขลัง
ร.ต.ท. สมยศ เป็นสุข ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองบางขลัง
ด.ต. อธษิฐ์ บุญเมือง ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองบางขลัง
ร.ต.ท. ส ารวย ค าทอง ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองบางขลัง
ร.ต.ท. ธฤษณุ    อิ่นค า ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองบางขลัง
ด.ต. สุรศักด์ิ จติต์สวา่ง ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองบางขลัง
ด.ต. สุวชัช์ ออ่นแสง ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองบางขลัง
ร.ต.ท. สมยศ เป็นสุข ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองบางขลัง
พ.ต.ต. กมัปนาท ประหลาดเนตร ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองบางขลัง
ร.ต.ท. วชิิต แสนทนะ ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองบางขลัง
ร.ต.ท. ทรัพยท์วเีกยีรติ กนัแต่ง ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองบางขลัง
ร.ต.ท. ธง จนัโททัย ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองบางขลัง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ศักด์ิดา ด้วงฉมิ ภ.จว.สุโขทัย สภ.เมืองบางขลัง
พล.ต.ต. อดิศักด์ิ น้อยประเสริฐ ภ.จว.อตุรดิตถ์
พ.ต.อ. ประทีป ธนทรัพย์ ภ.จว.อตุรดิตถ์
พ.ต.อ. เฉลิม ชัยประสิทธิ์ ภ.จว.อตุรดิตถ์
พ.ต.อ. สุพล ภูพ่ลูทรัพย์ ภ.จว.อตุรดิตถ์
พ.ต.อ. พนัธุ์เทพ ถงึทรัพย์ ภ.จว.อตุรดิตถ์
พ.ต.อ. ณัฐวฒิุ ภาคภมูิ ภ.จว.อตุรดิตถ์
พ.ต.อ. อ านาจ ค าอไุร ภ.จว.อตุรดิตถ์
พ.ต.อ. เสง่ียม วรสา ภ.จว.อตุรดิตถ์
พ.ต.ท.หญิง เมธาพร ผลาวงษ์ ภ.จว.อตุรดิตถ์
พ.ต.ท. โสภณ ช้างลอย ภ.จว.อตุรดิตถ์
พ.ต.ท. พจกรณ์ พรมมายะกลู ภ.จว.อตุรดิตถ์
พ.ต.ต. จบุรรณ พาทอง ภ.จว.อตุรดิตถ์
ร.ต.อ. ปริญญา นาควสุิทธิ์ ภ.จว.อตุรดิตถ์
ร.ต.ท. ชัยรัชต์ มณีรัตน์ ภ.จว.อตุรดิตถ์
ร.ต.ท. เกรียงไกร เกษมสุข ภ.จว.อตุรดิตถ์
ร.ต.ท. กร ทิมใหผ้ล ภ.จว.อตุรดิตถ์
ร.ต.ท. จกัรพงศ์ กจิรุ่งเรือง ภ.จว.อตุรดิตถ์
ร.ต.ท. ฉลวย เสือน้อย ภ.จว.อตุรดิตถ์
ร.ต.ท. บุญยงค์ ท้วมจนัทร์ ภ.จว.อตุรดิตถ์
ร.ต.ท. วทิวชั เกษเดช ภ.จว.อตุรดิตถ์
ร.ต.ท. สมชาย ชูช่อแกว้ ภ.จว.อตุรดิตถ์
ร.ต.ท. ชูชาติ พรมทอง ภ.จว.อตุรดิตถ์
ร.ต.ท. โกวฒัน์ กาแกว้ ภ.จว.อตุรดิตถ์
ร.ต.ท. ทักษิณ ลามุล ภ.จว.อตุรดิตถ์
ร.ต.ท. พนิิจ ทิใจ ภ.จว.อตุรดิตถ์
ร.ต.ท. สุทิน ไชยอิ่นค า ภ.จว.อตุรดิตถ์
ร.ต.ท. โกมินทร์ โภชกรณ์ ภ.จว.อตุรดิตถ์
ร.ต.ท. ณรงค์เดช บัวดี ภ.จว.อตุรดิตถ์
ร.ต.ท. ชนธญั หลานจนัทร์ ภ.จว.อตุรดิตถ์
ร.ต.ท. พษิณุ ธรีะแนว ภ.จว.อตุรดิตถ์
ร.ต.ท. สมชาย กาศเกษม ภ.จว.อตุรดิตถ์
ร.ต.ท. ณรงค์พร มีทอง ภ.จว.อตุรดิตถ์
ร.ต.ท. กฤษดากร ศรีพล ภ.จว.อตุรดิตถ์
ร.ต.ท. ประจวบ กางถิ่น ภ.จว.อตุรดิตถ์
ร.ต.ท. โชคชัย พณิะเวศน์ ภ.จว.อตุรดิตถ์
ร.ต.ท. กนก ชุมศรี ภ.จว.อตุรดิตถ์
ร.ต.ท. วนัชิต ถนัดกจิ ภ.จว.อตุรดิตถ์
ร.ต.ท. รังสิต สายญาติ ภ.จว.อตุรดิตถ์
ร.ต.ท.หญิง ของขวญั สายสร้อย ภ.จว.อตุรดิตถ์

                   



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท.หญิง สุณิสา โคตรสิงห์ ภ.จว.อตุรดิตถ์
ร.ต.ท.หญิง สมศรี วสุพลนฤนาท ภ.จว.อตุรดิตถ์
ร.ต.ท.หญิง ปวณีา ยงัเหล็ก ภ.จว.อตุรดิตถ์
ร.ต.ท.หญิง สุนิสา จกัรพรรดิ ภ.จว.อตุรดิตถ์
ร.ต.ต. ศักดา ทิง้ิวงาม ภ.จว.อตุรดิตถ์
ร.ต.ต. ปุณณดิตถ์ ทองแตง ภ.จว.อตุรดิตถ์
ด.ต. บุญเชิญ สายทอง ภ.จว.อตุรดิตถ์
ด.ต. นที สังหาร ภ.จว.อตุรดิตถ์
ด.ต. ประยทุธ เหมืองหา้ ภ.จว.อตุรดิตถ์
ด.ต. สนทยา ล าไย ภ.จว.อตุรดิตถ์
ด.ต. นิคม โพธจินัทร์ ภ.จว.อตุรดิตถ์
ด.ต. คงเดช กองแกว้ ภ.จว.อตุรดิตถ์
ด.ต. บุญเลิศ ทายา ภ.จว.อตุรดิตถ์
ด.ต. กสิณพน กเุวฬรัตน์ ภ.จว.อตุรดิตถ์
ด.ต. รณรงค์ แสงทอง ภ.จว.อตุรดิตถ์
ด.ต. สรุศักด์ิ จนัธมิา ภ.จว.อตุรดิตถ์
ด.ต. ธวชั ทะนะจนัทร์ ภ.จว.อตุรดิตถ์
ด.ต. ธรีะพงศ์ แกว้มูล ภ.จว.อตุรดิตถ์
ด.ต. ภคัพล ชนัฐชัยพฒัน์ ภ.จว.อตุรดิตถ์
ด.ต. สมคิด ค าแกว้ ภ.จว.อตุรดิตถ์
ด.ต. อภเิดช ค้ าชู ภ.จว.อตุรดิตถ์
ด.ต. ทวี วมิลศิลป์ ภ.จว.อตุรดิตถ์
ด.ต. สมยศ กนัยะมี ภ.จว.อตุรดิตถ์
ด.ต. สุพฒัน์ ศรีค า ภ.จว.อตุรดิตถ์
ด.ต. รัตนชาติ เยน็ใจมา ภ.จว.อตุรดิตถ์
ด.ต. เทวนิ ถิ่นจอม ภ.จว.อตุรดิตถ์
ด.ต. เชอื้อน อกัษรไชย ภ.จว.อตุรดิตถ์
ด.ต. โชค ทองมา ภ.จว.อตุรดิตถ์
ด.ต. ทะนงค์ มาเพา้ ภ.จว.อตุรดิตถ์
ด.ต. บุญสงค์ รักสัญชาติ ภ.จว.อตุรดิตถ์
ด.ต. บัญชา นิกรธรรมรัตน์ ภ.จว.อตุรดิตถ์
ด.ต. เฉลิมชนม์ พนัธก์ าแหง ภ.จว.อตุรดิตถ์
ด.ต. บุญรักษ์ บุญผาสุก ภ.จว.อตุรดิตถ์
ด.ต. สมเกยีรติ กรองเมือง ภ.จว.อตุรดิตถ์
ด.ต. กติติพนัธ์ ทองนาค ภ.จว.อตุรดิตถ์
ด.ต.หญิง ศศิวมิล บุญพรหม ภ.จว.อตุรดิตถ์
ด.ต.หญิง นุชดา สุขนา ภ.จว.อตุรดิตถ์
จ.ส.ต. แสงรุ่ง นันตา ภ.จว.อตุรดิตถ์
จ.ส.ต. มณีศักด์ิ แหยมบุรี ภ.จว.อตุรดิตถ์
ส.ต.อ. ธนันท์รัฐ อนิต๊ะวงศ์ ภ.จว.อตุรดิตถ์



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.อ. นิติกร ทองแตง ภ.จว.อตุรดิตถ์
ส.ต.ต. ไมตรี แยม้คล้าย ภ.จว.อตุรดิตถ์
ส.ต.ต. พริิยะศักด์ิ สุขเสนาะ ภ.จว.อตุรดิตถ์
พ.ต.อ. โกมินทร์  สิงหข์าว ภ.จว.อตุรดิตถ์ กก.สืบสวน ภ.จว.อตุรดิตถ์
พ.ต.ท. รัชกฤช ฉตัรธรรมพร ภ.จว.อตุรดิตถ์ กก.สืบสวน ภ.จว.อตุรดิตถ์
พ.ต.ท. อนุสรณ์  ดังกอ้ง ภ.จว.อตุรดิตถ์ กก.สืบสวน ภ.จว.อตุรดิตถ์
พ.ต.ต. กรวทิย ์ ออ่นทอง ภ.จว.อตุรดิตถ์ กก.สืบสวน ภ.จว.อตุรดิตถ์
ร.ต.อ. จตุรงค์ อนิทร์อิ่ม ภ.จว.อตุรดิตถ์ กก.สืบสวน ภ.จว.อตุรดิตถ์
ร.ต.ท. สนัน่  สุขนา ภ.จว.อตุรดิตถ์ กก.สืบสวน ภ.จว.อตุรดิตถ์
ร.ต.ท. วชิัย  ปราบทอง ภ.จว.อตุรดิตถ์ กก.สืบสวน ภ.จว.อตุรดิตถ์
ร.ต.ต. คงสิน  ไล้เลิศ ภ.จว.อตุรดิตถ์ กก.สืบสวน ภ.จว.อตุรดิตถ์
ร.ต.ต. สมเกยีรติ หน่อแกว้ ภ.จว.อตุรดิตถ์ กก.สืบสวน ภ.จว.อตุรดิตถ์
ด.ต. อทุิศ  แขงามข า ภ.จว.อตุรดิตถ์ กก.สืบสวน ภ.จว.อตุรดิตถ์
ด.ต. นิธวิชัร์ กาวนิ ภ.จว.อตุรดิตถ์ กก.สืบสวน ภ.จว.อตุรดิตถ์
ด.ต. เทอดศักด์ิ  รักสัจจา ภ.จว.อตุรดิตถ์ กก.สืบสวน ภ.จว.อตุรดิตถ์
ด.ต. สวสัด์ิ  ปาด้วง ภ.จว.อตุรดิตถ์ กก.สืบสวน ภ.จว.อตุรดิตถ์
ด.ต. ทววีฒัน์  อนิฟากท่า ภ.จว.อตุรดิตถ์ กก.สืบสวน ภ.จว.อตุรดิตถ์
ด.ต. สมบัติ  ค าตา ภ.จว.อตุรดิตถ์ กก.สืบสวน ภ.จว.อตุรดิตถ์
ด.ต. บุญรักษ์  บุญผาสุข ภ.จว.อตุรดิตถ์ กก.สืบสวน ภ.จว.อตุรดิตถ์
ด.ต. เซ็น  บุญอนิเขยีว ภ.จว.อตุรดิตถ์ กก.สืบสวน ภ.จว.อตุรดิตถ์
จ.ส.ต. ปฐมพงษ์  เพิม่พล ภ.จว.อตุรดิตถ์ กก.สืบสวน ภ.จว.อตุรดิตถ์
ร.ต.อ. อดุลย ์ นามดี ภ.จว.อตุรดิตถ์ กก.สืบสวน ภ.จว.อตุรดิตถ์
ร.ต.ท. ขวญัเมือง  วรรณสด ภ.จว.อตุรดิตถ์ กก.สืบสวน ภ.จว.อตุรดิตถ์
ร.ต.ต. ประเสริฐ  ทับวอ ภ.จว.อตุรดิตถ์ กก.สืบสวน ภ.จว.อตุรดิตถ์
ร.ต.ท. ณรงค์  รุ่งเลิศ ภ.จว.อตุรดิตถ์ กก.สืบสวน ภ.จว.อตุรดิตถ์
ร.ต.ท. ศรีพจน์   ปัญญาหาญ ภ.จว.อตุรดิตถ์ กก.สืบสวน ภ.จว.อตุรดิตถ์
ร.ต.ท. สุชาติ    พลูศิลป์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ กก.สืบสวน ภ.จว.อตุรดิตถ์
ร.ต.ท. สัญญา   เสนทอง ภ.จว.อตุรดิตถ์ กก.สืบสวน ภ.จว.อตุรดิตถ์
ร.ต.ต. สง่า   ทองพว่ง ภ.จว.อตุรดิตถ์ กก.สืบสวน ภ.จว.อตุรดิตถ์
ร.ต.ต. วนิัย   มีไหว ภ.จว.อตุรดิตถ์ กก.สืบสวน ภ.จว.อตุรดิตถ์
ร.ต.ต. วนัชัย    พดุลา ภ.จว.อตุรดิตถ์ กก.สืบสวน ภ.จว.อตุรดิตถ์
ด.ต. โผน  หนิจนัทร์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ กก.สืบสวน ภ.จว.อตุรดิตถ์
ด.ต. สายศร  อนิจนัทร์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ กก.สืบสวน ภ.จว.อตุรดิตถ์
ด.ต. กมลชัย    แยม้จั่น ภ.จว.อตุรดิตถ์ กก.สืบสวน ภ.จว.อตุรดิตถ์
ด.ต. สมศักด์ิ  สาดสี ภ.จว.อตุรดิตถ์ กก.สืบสวน ภ.จว.อตุรดิตถ์
ด.ต. สมเกยีรติ    สัญญะเขื่อน ภ.จว.อตุรดิตถ์ กก.สืบสวน ภ.จว.อตุรดิตถ์
ด.ต. นันทวฒัน์    วงศ์ยะ ภ.จว.อตุรดิตถ์ กก.สืบสวน ภ.จว.อตุรดิตถ์
ด.ต. บัญญัติ ดอกเกี๋ยง ภ.จว.อตุรดิตถ์ กก.สืบสวน ภ.จว.อตุรดิตถ์
ด.ต. ชูชาติ    เบาใจ ภ.จว.อตุรดิตถ์ กก.สืบสวน ภ.จว.อตุรดิตถ์
ด.ต. บุญยอด   เพง็คง ภ.จว.อตุรดิตถ์ กก.สืบสวน ภ.จว.อตุรดิตถ์



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. วชิิต    อุ่นค ามี ภ.จว.อตุรดิตถ์ กก.สืบสวน ภ.จว.อตุรดิตถ์
ด.ต. ชัยวฒัน์   ศรีการะเกตุ ภ.จว.อตุรดิตถ์ กก.สืบสวน ภ.จว.อตุรดิตถ์
ด.ต. คงฑิต เชี่ยวชาญ ภ.จว.อตุรดิตถ์ กก.สืบสวน ภ.จว.อตุรดิตถ์
ด.ต. อดุม  เฮียงกอ่ ภ.จว.อตุรดิตถ์ กก.สืบสวน ภ.จว.อตุรดิตถ์
ด.ต. ชายแดน  พามา ภ.จว.อตุรดิตถ์ กก.สืบสวน ภ.จว.อตุรดิตถ์
ด.ต. สวสัด์ิ    จนัทะคุณ ภ.จว.อตุรดิตถ์ กก.สืบสวน ภ.จว.อตุรดิตถ์
ด.ต. อดุลย ์   เป็งใจ ภ.จว.อตุรดิตถ์ กก.สืบสวน ภ.จว.อตุรดิตถ์
ด.ต. อภชิัย    โทจ าปา ภ.จว.อตุรดิตถ์ กก.สืบสวน ภ.จว.อตุรดิตถ์
ด.ต. เสกศักด์ิ    เทพรักษา ภ.จว.อตุรดิตถ์ กก.สืบสวน ภ.จว.อตุรดิตถ์
ด.ต. สุชาติ มาบุญ ภ.จว.อตุรดิตถ์ กก.สืบสวน ภ.จว.อตุรดิตถ์
ด.ต. ชนินทร์    สินธอุไุร ภ.จว.อตุรดิตถ์ กก.สืบสวน ภ.จว.อตุรดิตถ์
ด.ต. วรีศักด์ิ    เหมืองสาม ภ.จว.อตุรดิตถ์ กก.สืบสวน ภ.จว.อตุรดิตถ์
ด.ต. ประวทิย ์  มีอว่ม ภ.จว.อตุรดิตถ์ กก.สืบสวน ภ.จว.อตุรดิตถ์
จ.ส.ต. วรัิช    เตจะสร้อย ภ.จว.อตุรดิตถ์ กก.สืบสวน ภ.จว.อตุรดิตถ์
ด.ต. มงคล  สุปินตา ภ.จว.อตุรดิตถ์ กก.สืบสวน ภ.จว.อตุรดิตถ์
ส.ต.ต. บัญญวตั ทาจอ่ย ภ.จว.อตุรดิตถ์ กก.สืบสวน ภ.จว.อตุรดิตถ์
ร.ต.ท. ศุภวฒัน์ วนัศรี ภ.จว.อตุรดิตถ์ กก.สืบสวน ภ.จว.อตุรดิตถ์
ด.ต. สรศักด์ิ สอนแกว้ ภ.จว.อตุรดิตถ์ กก.สืบสวน ภ.จว.อตุรดิตถ์
ด.ต. นิมิต เวยีงแกว้ ภ.จว.อตุรดิตถ์ กก.สืบสวน ภ.จว.อตุรดิตถ์
ด.ต. คนองสุข ชัยวงศ์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ กก.สืบสวน ภ.จว.อตุรดิตถ์
ด.ต. คงฤทธิ์ อนิทรสัตยพงษ์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ กก.สืบสวน ภ.จว.อตุรดิตถ์
ด.ต. นิกร ศรีประเสริฐ ภ.จว.อตุรดิตถ์ กก.สืบสวน ภ.จว.อตุรดิตถ์
พ.ต.อ. ดิษยเดช พชัรภวูดล(2กบ.) ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
พ.ต.อ. ประยทุธ เจก๊ภู่ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
พ.ต.ท. เจริญ แดงเรือง ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
พ.ต.ท. จาตุรนต์ ปัจฉมิ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
พ.ต.ท. เขม็ชาติ ประจง ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
พ.ต.ท. พรวน คร้ามสมอ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
พ.ต.ท. ขวญั เขม็มงคล ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
พ.ต.ท. ทนงศักด์ิ พชิญ์วชิชาธรรม ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
พ.ต.ท. มาวนิ บุญมี ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
พ.ต.ท. วจิารณ์ พลฤทธิ์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
พ.ต.ท. สมบูรณ์ คล้องใจ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
พ.ต.ต. ศักดา จนัจี ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
พ.ต.ต. วงศธร วสุพลนฤนาถ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
พ.ต.ต. ทองสา สิงขรณ์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
พ.ต.ต. รัชตะ สร้อยแกว้ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ร.ต.อ. ประเดิม พร้อมสัตย์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ร.ต.อ. สันติภาพ อนิต๊ะเขื่อน ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ร.ต.อ. สมบูรณ์ นินเป้า ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.อ. ฉตัรชัย ทองแถม ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ร.ต.อ. วทิยา ค าเพราะ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ร.ต.อ. สายชล สีมาอิ้ง ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ร.ต.ท. ดุสิต ทองดี ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ร.ต.ท. อนุชา ทิวา ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ร.ต.ท. ณรงค์ พรมส้มซ่า ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ร.ต.ท. สง่า พาทา ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ร.ต.ท. สวรรค์ สวา่งศิลา ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ร.ต.ท. ชัชวาล เหมืองหม้อ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ร.ต.ท. ชาติสยาม แจม่รัตน์โสภนิ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ร.ต.ท. ณรงค์ศักด์ิ จติรตรง ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ร.ต.ท. เลข เทียนมล ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ร.ต.ท. สนิท น้อยเซ็น ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ร.ต.ท. ชัยฤกษ์ มากคล้าย ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ร.ต.ท. บุญเกดิ อกกระจา่ง ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ร.ต.ท. วฒิุพงษ์ เพช็รเกดิ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ร.ต.ท. ปรีชา โตเยน็ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ร.ต.ท. ภาณุวชิญ์ นนทมาลย์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ร.ต.ท. พงศ์พฒัน์ ค าแสน ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ร.ต.ท. สุนทร บัวหลวง ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ร.ต.ท. นคร มรรคผล ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ร.ต.ท. บัญชากจิ ศรีรัตน์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ร.ต.ท. กอ่โชค กจิเรียงโรจน์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ร.ต.ท. ระเบียบ เผือกไชย ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ร.ต.ท. จ ารอง ทัพผดุง ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ร.ต.ท. ประธาน เล็กค า ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ร.ต.ท. ศิวชั กลุณาวงค์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ร.ต.ท. วรวชัร์ ไกรสิริพงค์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ร.ต.ท. วนิัย หงษ์ด าเนิน ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ร.ต.ท. รัฐพงษ์ ราศรีชัย ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ร.ต.ท. มนัส จนัทร์แกว้ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ร.ต.ท. สมชาย ค ารุณ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ร.ต.ท. ธวชัชัย ศรีดาค า ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ร.ต.ท. บุญธรรม ชมเชย ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ร.ต.ท. ชาตรี ดีบาง ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ร.ต.ท. บุญสม แกว้ก่ า ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ร.ต.ท. สมยศ คุ้มภยั ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ร.ต.ท. ดิลก สอนสิน ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ร.ต.ท. นาถภมูิ เทียบทิม ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ร.ต.ท. ชวลิต หล่อตระกลู ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ธนกร จทุรา ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ร.ต.ท. สง่า พาทา ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ร.ต.ท. สุเชษฐ์ มาทองแดง ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ร.ต.ท. สันชัย ทานะ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ร.ต.ท. ประสิทธ์ เคน้ าอา่ง ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ร.ต.ท. ก าธร ออ่นทอง ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ร.ต.ท. มงคล แกว้อนิทร์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ร.ต.ท. ยอด ชุมภบูาง ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ร.ต.ท. ก าธร ออ่นทอง ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ร.ต.ต. วรัิตน์ ถงุแกว้ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ร.ต.ต. จรีศักด์ิ ทองทัวม ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ร.ต.ต. ประสิทธิ์ คงคาชาติ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ร.ต.ต. สุทัน อยู่บาง ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ร.ต.ต. สนอง ชนะพลู ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ร.ต.ต. สุธรรม เขยีวกลม ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ร.ต.ต. บรรจง จนัทร์อิ่ม ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ร.ต.ต. เสวก บุญมีเกดิ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ร.ต.ต. ประจกัร์ ยบุรัมย์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ร.ต.ต. ชนาธปิ เบ้าพมิพา ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ร.ต.ต. สวโรจน์ ศรีสวสัด์ิ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ร.ต.ต. สังวาล สวา่งทิตย์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ร.ต.ต. สุหลัน กนัสาร ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ร.ต.ต. ฤทธนิัน สิงหาพภิทัร ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ร.ต.ต. ธานี มีท้วม ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ร.ต.ต. สมทรง โทจ าปา ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ร.ต.ต. ประเดิมชัย ทายะ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ร.ต.ต. เชาวลิต นวนมะ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ร.ต.ต. สุบรรณ ลากเวที ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ร.ต.ต. บุญเชิด สรรเชื้อไพบูลย์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ร.ต.ต. สิงหแ์ท่น หมืน่ขนั ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ร.ต.ต. บรรเทา ผงค า ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ร.ต.ต. ไพโรจน์ แสงอนิ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ร.ต.ต. สุวรรณ สาใจ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ร.ต.ต. ประดล ค าแยม้ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ร.ต.ต. สุพฒัน์ เจริญอนิทร์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ร.ต.ต. พรศักด์ิ คณะใน ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ร.ต.ต. มิตร อไุรวรณ์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ร.ต.ต. ภาสฏา เพง็อนิทร์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ด.ต.หญิง รววีรรณ รักรตะธรรม ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ด.ต.หญิง อภญิญา หลวงเร่ือง ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต.หญิง อฉัรา ปราณีตพลกรัง ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ด.ต.หญิง จดิาภา โพธนิัย ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ด.ต.หญิง พนิิตพมิพ์ พนัธก์ าแพง ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ด.ต. มานัส จติรประพฒัน์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ด.ต. วจิติร มณีพราย ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ด.ต. พงษ์สาร ค าด้วง ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ด.ต. ธนวฒัน์ จนัทา ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ด.ต. เจริญ อยู่ยงั ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ด.ต. ประวทิย์ ชนบท ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ด.ต. ภาณุพงศ์ ใสสีสูบ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ด.ต. ทวี ทับทิมหนิ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ด.ต. ไฉน ข าสกลุ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ด.ต. พนม บุญมา ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ด.ต. อนัน ก าปัน่ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ด.ต. นุกล สุบงกฏ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ด.ต. มานิตย์ พรมน้อย ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ด.ต. ปรีชา เวยีงทอง ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ด.ต. กติตินันท์ แกว้คอน ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ด.ต. สมพร แปงการิยา ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ด.ต. สิทธชิัย นินเป้า ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ด.ต. อดิศร แปงการิยา ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ด.ต. ธวชั เสน่หา ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ด.ต. สถาพร ขดีขนิ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ด.ต. ศศิกจิจ์ ถงุค า ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ด.ต. มิตร ทิพยป์ินวงค์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ด.ต. รัชชานนท์ สิงหค์ า ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ด.ต. กฤตย์ สนเอี่ยม ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ด.ต. ธงชัย พุม่อรัญ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ด.ต. วโิรจน์ วงัตา ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ด.ต. สุรชาติ ปัญญาวงค์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ด.ต. ธวชัชัย พุม่ประเชียร ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ด.ต. รัตน์ ถงุเสน ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ด.ต. อมร สาส่งเสริม ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ด.ต. มานิตย์ พรมน้อย ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ด.ต. พชร ออมสมชาย ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ด.ต. สมศักด์ิ มาละแซม ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ด.ต. เทเวศ์ เดชทรัพย์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ด.ต. เชวง หร่ังเจริญ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ด.ต. วนัชัย ยิ้มอ่ า ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ด.ต. บุญธรรม เขยีวประจ า ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
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                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สายนัห์ บางจั่น ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ด.ต. สุวทิย์ มานพกาวี ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ด.ต. รุ่งธรรม สวนมะลิ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ด.ต. สมชาย สุกใส ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ด.ต. นิพนธ์ ดวงแกว้ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ด.ต. ชัยนาท ชุมพลมา ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ด.ต. รวนิท์ทัพท์ จริภคัโภคิน ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ด.ต.หญิง ปตารมินทร์ ต๋ันค า ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ด.ต. อมรรัตน์ ทายา ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ด.ต. ประจกัร์ มุขแฉล้ม ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ด.ต. เจริญ หลงเวช ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ด.ต. ชัยณรงค์ ศรีค า ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ด.ต. มนตรี ค าปวง ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ด.ต. ชาลี เนืองพชื ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ด.ต. สุพจน์ ปานแกว้ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ด.ต. ณรงค์ ประจ าทอง ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ด.ต. รัตน์ ถงุแสน ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ด.ต. สุเมธ หมืน่พรมอนิทร์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ด.ต. ศุภวชิญ์ ทายา (2 กบ.) ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ด.ต. พรชัย พรมภา ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ด.ต. พทัธนันท์ พทุธมิา ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ด.ต. วฒิุรักษ์ ภตู้องใจ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ด.ต. บันฑิต ชูจุ้ย ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ด.ต. พลเชฏฐ์ มีรอด ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ด.ต. สมพงษ์ บุญรอด ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ด.ต. ภเนตร มีบุญอนันต์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ด.ต. ภริมย์ เอี่ยมพร ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ด.ต. สุวรรณ มาให้ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ด.ต. ดิเรก ชัยชนะ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ด.ต. กรกช พวกนิยม ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ด.ต. สุรพงษ์ ปัญกติติ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ด.ต. สังคม อนิฟากท่า ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ด.ต. พรีะชัย ไชยมงคล ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ด.ต. ประดับ ค าสวน ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ด.ต. พรเทพ จนัป้อตา ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ด.ต. อนุชิด หมือ่ยทุธ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ด.ต. เดชา ด าบ้านฝาย ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ด.ต. พชิิตชัย ต๊ิบลูน ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ด.ต. ราชัน ศรีพยอม ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ด.ต. สมชาติ ฟุง้สมุทร ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
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                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สิทธ ิ สอนแกว้ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ด.ต. สมเกยีรติ ตันมา ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ด.ต. นวตั ขอสุข ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ด.ต. ชัยชาญ หอมขจร ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ด.ต. สมยศ พนัธท์อง ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ด.ต. ฤทธเิดช ร้อยกอง ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ด.ต. วริพสั ปราสาร ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ด.ต. จนิดา สุวรรณทา ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ด.ต. กติติคม อน้อารีย์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ด.ต. กติติพงศ์ ขวญัวงค์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ด.ต. บรรเจดิ อิ่นแกว้ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ด.ต. สุพจน์ เต็มใจ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ด.ต. สุพจน์ ปานเพง็ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ด.ต. บุญส่ง พนัสา ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ด.ต. ประยทุธ ระหงษ์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ด.ต. ประโยชน์ เกดิอว่ม ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ด.ต. สมชาย เกดิอว่ม ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ด.ต. ต่อศักด์ิ กอบค า ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
จ.ส.ต.หญิง ภติินันท์ อนิทร์เล่ือมใส ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
จ.ส.ต. ตรีเนตร อนิทร์เล่ือมใส ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
จ.ส.ต. ประสงค์ แสนนก ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
จ.ส.ต. อมเรศ ศะริจนัทร์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
จ.ส.ต. ธรีธรรม อนิต๊ะซาว ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
จ.ส.ต. ณัฐพงษ์ มีใจรุ่งเรือง ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
จ.ส.ต. กติินันท์ อนิทร์เล่ือมใส ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
จ.ส.ต. วทิัศน์ ค้ าชู ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
จ.ส.ต. ชินโชติ กลับสุวรรณ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ส.ต.อ. สุรศักด์ิ มิง่ท้วม ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ส.ต.อ. กติติศักด์ิ โต๊ะเคร่ือง ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ส.ต.อ. วรีะพฒัน์ ฮวดเกดิ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ส.ต.อ. ศรารักษ์ ศรีประถม ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ส.ต.อ. สมมาตร พรมมิ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ส.ต.อ. อณิสรณ์ พดัจนัทร์หอม ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ส.ต.อ. อนิสรณ์ พดัจนัทร์หอม ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ส.ต.อ. ภทินันธ์ อนิแกว้ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ส.ต.ท. นรากร ไกรสิริพงค์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ส.ต.ต. ปรัชญา จมุปา ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ส.ต.ต. นรากร ไกรศิริพงค์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
ส.ต.ต. กติติพงษ์ ตันทา ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เมืองอตุรดิตถ์
พ.ต.อ. โพธรัิตน์ ยิ้มเพชร ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ลับแล



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. เวช เทียบน้ าอา่ง ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ลับแล
พ.ต.ท. สมบูรณ์ รอดคง ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ลับแล
พ.ต.ท. สมนึก เดชรัตน์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ลับแล
พ.ต.ท. ไพฑูรย์ ออ่นวงศ์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ลับแล
พ.ต.ท. สมสวสัด์ิ พมิพศ์รี ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ลับแล
พ.ต.ท. ณรงค์ น้อยเดช ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ลับแล
พ.ต.ท. จ าเนียร สอนมา ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ลับแล
พ.ต.ท. พสิิษฐ์ ศิริรัฐกติติกลุ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ลับแล
พ.ต.ท. ธรียทุธ ตันตละ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ตรอน
ร.ต.อ.หญิง ฉตัรอมร ทองดี ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ลับแล
ร.ต.อ. นที เพญ็สุต ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ลับแล
ร.ต.อ. จกฤษ สมบัติศิริ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ลับแล
ร.ต.อ. สมบัติ จกัรพรรดิ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ลับแล
ร.ต.อ. ทศรัสมิ์ ววิฒิุ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ลับแล
ร.ต.อ. สุทัศน์ ฉมิสอาด ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ลับแล
ร.ต.ท. ส าราญ ละอองออ่น ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ลับแล
ร.ต.ท. อนุรักษ์ ไชยยะ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ลับแล
ร.ต.ท. รณชัย สุขค า ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ลับแล
ร.ต.ท. จตุัรงค์ จติรผูก ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ลับแล
ร.ต.ท. ทนงจติ เทพสาธร ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.บ้านโคก
ร.ต.ท. ประสิทธิ์ สุดาสุด ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ลับแล
ร.ต.ท. สุพจน์ จะ๊สุนา ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ลับแล
ร.ต.ท. สมศักด์ิ โคตรสิงห์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ลับแล
ร.ต.ท. ทรงวฒิุ ผาบไชย ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ลับแล
ร.ต.ท. เสถยีร น้อยท่าช้าง ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ลับแล
ร.ต.ท. บุญเสริม สาดสี ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ลับแล
ร.ต.ท. ณัชพริพฒัน์ วสินานนท์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ลับแล
ร.ต.ท. บุญช่วย มอยบุตร ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ลับแล
ร.ต.ท. อลงกรณ์ กลเรียน ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ลับแล
ร.ต.ท. สันติพงษ์ พงษ์ชุ่มเยน็ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ลับแล
ร.ต.ท. บุญเลิศ ยิ้มจนัทร์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ลับแล
ร.ต.ท. ศิริศักด์ิ แผ้วผา ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ลับแล
ร.ต.ท. จรีพงศ์ กดูมา ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ลับแล
ร.ต.ท. นรา ปานกอ้ม ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ลับแล
ร.ต.ต. มานพ ล าอนิ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ลับแล
ร.ต.ต. สมศักด์ิ เชียงรส ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ลับแล
ร.ต.ต. อรรศรินทร์ ปมิตต์ธศีล ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ลับแล
ด.ต.หญิง เครือวลัย์ หลวงฟอง ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ลับแล
ด.ต.หญิง ชุตินันต์ ศรีค า ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ลับแล
ด.ต.หญิง  บุญฑริกา สุคนมณี ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ลับแล



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต.หญิง อนัน ค าพกุ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ลับแล
ด.ต. พชิัย ตันทิพย์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ลับแล
ด.ต. อดุร มาลา ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ลับแล
ด.ต. ไพฑูรย์ สุริยะ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ลับแล
ด.ต. บุญเรียบ แกว้สน ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ลับแล
ด.ต. วรวฒิุ วงศ์วาร ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ลับแล
ด.ต. ณธวชั บัวตรี ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ลับแล
ด.ต. มีศิลป์ ศรีใจวงศ์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ลับแล
ด.ต. สมชาย พมิพศ์รี ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ลับแล
ด.ต. ธรีพงศ์ แกว้มูล ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ลับแล
ด.ต. นพรุจ เลสัก ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ลับแล
ด.ต. สุราษฎ์ บุญมา ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ลับแล
ด.ต. นราธปิ พลังช้างสาร ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ลับแล
ด.ต. ประสิทธิ์ ศรีบุรินทร์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ลับแล
ด.ต. พธิศิวตัร เครือสนธศุทธิ์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ลับแล
ด.ต. จงเด่น หอมรส ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ลับแล
ด.ต. สมศักด์ิ เพยีรสนิท ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ลับแล
ด.ต. ต่อศักด์ิ ฑีฆาวงศ์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ลับแล
ด.ต. วรัิช จนัทร์หลวง ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ลับแล
ด.ต. ไพฑูรย์ หมอนเขื่อน ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ลับแล
ด.ต. สุพจน์ หน้านวล ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ลับแล
ด.ต. ธรีพงษ์ ค าฟู ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ลับแล
ด.ต. พษิณุ พฒุมาลา ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ลับแล
ด.ต. ชัยนาม วงศ์พฒุ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ลับแล
ด.ต. นิกร พุม่เทียน ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ลับแล
ด.ต. ธรีะพงษ์ วงศ์มูล ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ลับแล
ด.ต. เสรี ทะนุการ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ลับแล
ด.ต. สมเกยีรติ ทองเมือง ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ลับแล
ด.ต. สายณัห์ สุขสา ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ลับแล
ด.ต. โสภณ โพธนิา ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ลับแล
ด.ต. เสริม ทองศรี ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ลับแล
ด.ต. สมชาย ฟกังาม ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ลับแล
ด.ต. ชาตรี แสนสุวรรณ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ลับแล
ด.ต. วชิยตุ ฟองแกว้ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ลับแล
ด.ต. อภชิาต สุคนมณี ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ลับแล
ด.ต. ธานินทร์ ศิลา ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ลับแล
ด.ต. โสพศิ ค าแหง ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ลับแล
ด.ต. จรัญ มูลเค้า ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ลับแล
ด.ต. จกัร์นรินทร์ สุขสา ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ลับแล
ด.ต. ธงชัย พนัธม์ณี ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ลับแล



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. เลิศ ค าดีเพง็ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ลับแล
ด.ต. สมบูรณ์ เฮียงกอ่ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ลับแล
ด.ต. ประธาน ผงค า ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ลับแล
ด.ต. อภเิชศร์ แกว้สอน ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ลับแล
ด.ต. ทักษิณ ผาเจริญ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ลับแล
ด.ต. นิเวศน์ อดุหนุน ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ลับแล
ด.ต. บัญชาวทิ เปรมพล ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ลับแล
ด.ต. สุชิน นันตา ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ลับแล
ด.ต. ธนวฒัน์ คนดี ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ลับแล
ด.ต. อภชิัย สุวรรณมณี ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ลับแล
จ.ส.ต. รวชิ ใจออ่น ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ลับแล
พ.ต.อ. เด่น ทองศรีจนัทร์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ตรอน
พ.ต.ท. กติต์ิธเนศ สุริยศักด์ิภบูดี ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ตรอน
พ.ต.ท. สุระพงษ์ จนัทรสอน ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ตรอน
ร.ต.ท. พร บุญเกตุ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ตรอน
ร.ต.ท. ประวทิย์ แกว้ดวง ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ตรอน
ร.ต.ท. แทนไท ค าท้วม ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ตรอน
ร.ต.ท. ปภชัพน ทองสันตะ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ตรอน
ร.ต.ท. ประสาร วทินาลัย ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ตรอน
ร.ต.ท. วฒัษณะพงษ์ พทุธา ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ตรอน
ร.ต.ท. ธวชั ขวญัเปรม ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ตรอน
ร.ต.ท. ธารา ใจกล้า ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ตรอน
ร.ต.ท. เอกพงษ์ ตุ่นกอง ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ตรอน
ร.ต.ท. ประยทุธ นาคะเกตุ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ตรอน
ร.ต.ท. ตุ๋ย อยู่ยดื ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ตรอน
ร.ต.ต. สุรชัย ทองค าเปลว ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ตรอน
ร.ต.ต. สุริยา ใยแกน่จนัทร์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ตรอน
ร.ต.ต. วเิรตณ์ ถิ่นสอน ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ตรอน
ร.ต.ต.หญิง หทัยชนก มาประสพ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ตรอน
ร.ต.ต.หญิง สุวดี บุญมี ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ตรอน
ร.ต.ต. สมาน สุขช้ า ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ตรอน
ร.ต.ต. นันทวฒัน์ ดู่มณี ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ตรอน
ร.ต.ต. พนัธุ์รัตน์ ทองใหญ่ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ตรอน
ร.ต.ต. วชิระ จกักาวี ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ตรอน
ด.ต. เสวก ใจต๊ะมา ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ตรอน
ด.ต. ฉตัรชัย อศัวเิศษ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ตรอน
ด.ต. คงฤทธิ์ บุญแวว ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ตรอน
ด.ต. ธวชัชัย สีสา ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ตรอน
ด.ต. บรรเลง คงเพช็ร ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ตรอน
ด.ต. สมใจ โม่งทองหลาง ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ตรอน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. เจษฎา กนัทานันท์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ตรอน
ด.ต. ยศบดินทร์ ดวงมณีธนกลุ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ตรอน
ด.ต. สุชาติ ตาเถงิ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ตรอน
ด.ต. ภมร อนิมัน่คง ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ตรอน
ด.ต. ช านาญ สุทธไชย ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ตรอน
ด.ต. สุรเดช จนัทคุณ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ตรอน
ด.ต. วลัลภ เอี่ยมกล่ิน ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ตรอน
ด.ต. ไพโรจน์ ผิวค า ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ตรอน
ด.ต. สมภพ จนัทร์ด า ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ตรอน
ด.ต. กฤตยา แนวพชิิต ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ตรอน
ด.ต. เทวา อรัญโสต ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ตรอน
ด.ต. เศกสรรค์ จรัล ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ตรอน
ด.ต. ชัยณรงค์ ศรีทอง ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ตรอน
ด.ต. สมเกยีรติ ยา้ยต้ัง ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ตรอน
ด.ต. บุญลพ เขยีวพยิะ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ตรอน
ด.ต. ประการ กลุณาวงศ์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ตรอน
ด.ต. บุญเล่ือง พกุพลอย ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ตรอน
ด.ต. บุญทัน ถิ่นถา ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ตรอน
ด.ต. จกัรกฤษ ค าถาเครือ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ตรอน
ด.ต. บุญส่ง แดงใส ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ตรอน
ด.ต. ไพทูล เชื้อบาง ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ตรอน
ด.ต. วงศ์ชัย วนัทนีย์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ตรอน
ด.ต. ช านาญ คลังเพชร ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ตรอน
ด.ต. ธวชัชัย ทองน้อย ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ตรอน
ด.ต. ระยอง มาติดต่อ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ตรอน
ด.ต. เสกสรรค์ กจิสวน ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ตรอน
พ.ต.อ. กฤชกนก ด่านอดุม ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.พชิัย
พ.ต.ท. วรัิณ ทนันไชย ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.พชิัย
พ.ต.ท. อ านวย อดุม ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.พชิัย
ร.ต.ท. นราธปิ นะภใิจ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.พชิัย
ร.ต.ท. โอฬาร สารพนูทรัพย์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.พชิัย
ร.ต.ท. สังวาลย์ ปานมี ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.พชิัย
ร.ต.ท. ยงยทุธ พมิพอ์บุล ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.พชิัย
ร.ต.ท. อดิเรก อนิตาวงค์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.พชิัย
ร.ต.ท. อศันัย หวา่งพนัธ์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.พชิัย
ร.ต.ต. ผดุง อยู่แยม้ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.พชิัย
ร.ต.ท. ดอน กา๋ค า ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.พชิัย
ร.ต.ท. อ านาจ เขยีวสอาด ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.พชิัย
ร.ต.ท. สมพงษ์ บุญไทย ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.พชิัย
ร.ต.ท. เมธา เอมเอี่ยม ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.พชิัย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. นพพร ค าผิว ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.พชิัย
ร.ต.ท. ประวงิ แกน่ปรึกษา ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.พชิัย
ร.ต.ต. เกษมศักด์ิ อาดชาวนา ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.พชิัย
ร.ต.ต. วเิชียร อนิอวิ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.พชิัย
ร.ต.ต. ธนะรัชต์ ปันเพง็ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.พชิัย
ร.ต.ต. สายณัห์ จนัต๊ะยอด ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.พชิัย
ร.ต.ต. ราเชน สายะพนัธ์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.พชิัย
ร.ต.ท. ศรีมา รินสาย ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.พชิัย
ร.ต.ต. สมศักด์ิ สอนใจ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.พชิัย
ร.ต.ต. กมล จ าปา ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.พชิัย
ร.ต.ต. พทิักษ์ ยศกณุา ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.พชิัย
ร.ต.ต.หญิง นิตยา หาญประสูตร ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.พชิัย
ด.ต. นพรัตน์ เจอืจาน ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.พชิัย
ด.ต. มานิตย์ บัวเพง็ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.พชิัย
ด.ต. ไพโรจน์ อภยัพฒัน์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.พชิัย
ด.ต. บ ารุง เพง็ดี ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.พชิัย
ด.ต. ธรีะชัย ดีกอ่ผล ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.พชิัย
ด.ต. ภชูัย วงษ์สะเติน ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.พชิัย
ด.ต. ยงยทุธ มีรอด ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.พชิัย
ด.ต. พนัธศั์กด์ิ มาไชยะ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.พชิัย
ด.ต. วเิชียร เกษวงศ์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.พชิัย
ด.ต. สมชาติ พลอยบ ารุง ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.พชิัย
ด.ต. ศักด์ิสิทธิ์ สิทธิ์แสนตอ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.พชิัย
ด.ต. พลูศักด์ิ มีรอด ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.พชิัย
ด.ต. วเิชียร ยศกนัโท ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.พชิัย
ด.ต. วรัิช ทับแวว่ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.พชิัย
ด.ต. ไพโรจน์ จโินค า ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.พชิัย
ด.ต. สิทธศัิกด์ิ ศุตินพรรณวฒัน์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.พชิัย
ด.ต. สมชาย พวัสัมพนัธ์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.พชิัย
ด.ต. จติติ ชาวไร่ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.พชิัย
ด.ต. วสันต์ ค าชื่น ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.พชิัย
ด.ต. นิรันดร บุญส่ง ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.พชิัย
ด.ต. ธนากร กาวนิ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.พชิัย
ด.ต. ปราโมทย์ ส่ังสอน ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.พชิัย
ด.ต. จริะวฒัน์ สุปัญญา ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.พชิัย
ด.ต. ศักด์ิชัย ซ้อนมณี ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.พชิัย
ด.ต. ธรีะพงษ์ กอ้นเนตร์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.พชิัย
จ.ส.ต. ธฤษณุ สู่ผ่าน ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.พชิัย
จ.ส.ต. รพพีทั มาณี ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.พชิัย
จ.ส.ต. สุวพนัธ์ ปันด้วง ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.พชิัย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง จ.ส.ต. ณัฐวฒิุ กาสุด ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.พชิัย
ส.ต.ท. ณัฐพงษ์ ดีแกว้ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.พชิัย
ส.ต.ต. ภานุวฒัน์ อน้อนิทร์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.พชิัย
ส.ต.ต. เมธี อนิเรือน ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.พชิัย
พ.ต.อ. สมศักด์ิ อู่ตุ้ม ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ทองแสนขนั
พ.ต.ท. บันดาล บัวแดง ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ทองแสนขนั
พ.ต.ท. พลพพิฒัน์ เฟือ่ยมี ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ทองแสนขนั
พ.ต.ท. วฒันศักด์ิ จติพไิล ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ทองแสนขนั
พ.ต.ท. กฤตเมธ ถนอมมิตร ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ทองแสนขนั
พ.ต.ท. มาวนิ บุญมี ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ทองแสนขนั
พ.ต.ต. ลาวนิ แพงผม ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ทองแสนขนั
ร.ต.อ. วนิัย แกว้จนี ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ทองแสนขนั
ร.ต.ท. เวยีงชัย เทภกินั ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ทองแสนขนั
ร.ต.ท. ธนาวทิย์ ต๋ันค า ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ทองแสนขนั
ร.ต.ท. มานัส สุระจติ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ทองแสนขนั
ร.ต.ท. ปัญญวฒัน์ เทพอาจ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ทองแสนขนั
ร.ต.ท. เวทิศ นาวจิติรไพฑูรย์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ทองแสนขนั
ร.ต.ท. นิกร ศิริรัตน์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ทองแสนขนั
ร.ต.ท. อดุมผล สนิทกลาง ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ทองแสนขนั
ร.ต.ท. บรรทูญ ติละ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ทองแสนขนั
ร.ต.ท. คีม สาน้ าอา่ง ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ทองแสนขนั
ร.ต.ท. นเรศร์ แยม้กนัชู ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ทองแสนขนั
ร.ต.ท. ทรงเดช เฮียงกอ่ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ทองแสนขนั
ร.ต.ท. ไสว สุปินะ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ทองแสนขนั
ร.ต.ต. เรวชั เอี่ยสะอาด ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ทองแสนขนั
ร.ต.ต. ชาติชาย ตาทา ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ทองแสนขนั
ร.ต.ต. อดุมศักด์ิ อตุบัววงค์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ทองแสนขนั
ร.ต.ต. อาวธุ คนดี ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ทองแสนขนั
ร.ต.ต. ชิงชัย ดวงเสา ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ทองแสนขนั
ร.ต.ต. ปราโมทย์ กลอนแหว้ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ทองแสนขนั
ร.ต.ต. พศิน ยศวงศ์ษา ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ทองแสนขนั
ร.ต.ต. ผดุง ค ามอญ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ทองแสนขนั
ร.ต.ต. ธานินทร์ อยู่นาค ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ทองแสนขนั
ร.ต.ต. สมหมาย บุญอนิเขยีว ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ทองแสนขนั
ร.ต.ต. บุญเลิศ พสุธา ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ทองแสนขนั
ร.ต.ต. อกุฤษฏ์ พรมแกว้ต่อ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ทองแสนขนั
ร.ต.ต. สุเนตร กล่ าเทพ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ทองแสนขนั
ด.ต. มีศักด์ิ กจิประเสริฐ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ทองแสนขนั
ด.ต. วเิศษ กนัปาน ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ทองแสนขนั
ด.ต. ชัยณรงค์ ร่องสุวรรณ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ทองแสนขนั



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. พยงุ ไชยต้นเทือก ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ทองแสนขนั
ด.ต. ธ ารงศักด์ิ อดุเลิศ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ทองแสนขนั
ด.ต. ประพฤติ ทองพานิชย์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ทองแสนขนั
ด.ต. กติติชัย พมิพริา ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ทองแสนขนั
ด.ต. นัฐพล เชื้อปูค่ง ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ทองแสนขนั
ด.ต. ณรงค์ สารเจริญ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ทองแสนขนั
ด.ต. เชาว์ ใจยา ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ทองแสนขนั
ด.ต. ปรีชา สอาดเอี่ยม ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ทองแสนขนั
ด.ต. บุญท า จ าปาทิพย์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ทองแสนขนั
ด.ต. สามารถ เทศเอม ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ทองแสนขนั
ด.ต. เสง่ียม ชนะจน ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ทองแสนขนั
ด.ต. บุญเทิด บัวชู ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ทองแสนขนั
ด.ต. บุญเรือง มีสอน ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ทองแสนขนั
ด.ต. เจริญ จกัรเงิน ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ทองแสนขนั
ด.ต. สามิต สีมาอิ้ง ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ทองแสนขนั
ด.ต. สงคราม พลอยแหวน ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ทองแสนขนั
จ.ส.ต. วษิณุ บรรเทา ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ทองแสนขนั
ส.ต.อ. ส าราญ อนิสา ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ทองแสนขนั
พ.ต.อ. ศราวธุ ภมรกลู ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ท่าปลา
พ.ต.ท. กลุ ปานานนท์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ท่าปลา
พ.ต.ท. นิวติั วรรณมณี ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ท่าปลา
พ.ต.ท. อานันท์ ค าสุวรรณ์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ท่าปลา
พ.ต.ท.หญิง  รุ่งทิพย์ ชูจุ้ย ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ท่าปลา
ร.ต.อ. นิวฒัน์ วชิัยโน ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ท่าปลา
ร.ต.ท. ศรีอยู่ ไชยค า ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ท่าปลา
ร.ต.ท. อศัวนิ ขตัติ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ท่าปลา
ร.ต.ท. มานะ ปังค า ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ท่าปลา
ร.ต.ท. ศุภณัฐ อปุนันไชย ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ท่าปลา
ร.ต.ท. สุขสันต์ รอดภยั ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ท่าปลา
ร.ต.ท. จริพนัธ์ เขม็ครุฑ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ท่าปลา
ร.ต.ท. ทัน แสนสุวรรณ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ท่าปลา
ร.ต.ท. สุทัศน์ จนัเปียง ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ท่าปลา
ร.ต.ท. สุคิน หลักดี ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ท่าปลา
ร.ต.ท. ประสิทธิ์ ตาทอง ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ท่าปลา
ร.ต.ท. น้อม พลูถาวร ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ท่าปลา
ร.ต.ท. เฉลิมชัย กนัยะมี ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ท่าปลา
ร.ต.ท. บุญเลิศ มูลเงิน ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ท่าปลา
ร.ต.ต. วนัชัย นวนค า ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ท่าปลา
ร.ต.ต. พรรณพงษ์ พรหมเสนา ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ท่าปลา
ร.ต.ต. พจิติร เชื้อเชิญ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ท่าปลา



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. สมบัติ เจาะจง ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ท่าปลา
ร.ต.ต. อธรัิช กอ่กอง ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ท่าปลา
ร.ต.ต. สุธรรม อนาวงศ์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ท่าปลา
ร.ต.ต. พฒุ ล าใย ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ท่าปลา
ร.ต.ต. ศุภโชค รักธรรม ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ท่าปลา
ร.ต.ต. ช านาญ ไชยแล ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ท่าปลา
ร.ต.ต. ประสิทธิ์ การินตา ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ท่าปลา
ด.ต. ประยรู จติผ่อง ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ท่าปลา
ด.ต. พงศพฒัน์ ศรีสิริพฒัน์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ท่าปลา
ด.ต. ธรีะพงษ์ ทองดี ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ท่าปลา
ด.ต. วสันต์ จติเทพ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ท่าปลา
ด.ต. ประเนตร ทองหลวง ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ท่าปลา
ด.ต. เทียนชัย แกว้มา ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ท่าปลา
ด.ต. มังกร เพง็เพช็ร ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ท่าปลา
 ด.ต. กฤษฎา จนัทร์ต๊ะมูล ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ท่าปลา
ด.ต. อรรถคุณ นาคปน ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ท่าปลา
 ด.ต. ยศวริศ ยอดสิงห์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ท่าปลา
 ด.ต. ปฐมพงษ์ น้อยนิตย์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ท่าปลา
 ด.ต. พพิฒัน์ กบินทร์พทิักษ์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ท่าปลา
 ด.ต. วรัิตน์ แปงการิยา ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ท่าปลา
 ด.ต. สยาม เลิศประพนัธ์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ท่าปลา
 ด.ต. วโิรจน์ กนัทะกอง ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ท่าปลา
 ด.ต. มิตร ตุ้ยสา ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ท่าปลา
 ด.ต. ชนะ ค ายอ้ย ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ท่าปลา
 ด.ต. นรา วลิาวณัย์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ท่าปลา
 ด.ต. ศรายทุธ์ ศรีไชยวงศ์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ท่าปลา
 ด.ต. ประหยดั ใฝ่จติ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ท่าปลา
 ด.ต. สง่า มงคลทิพย์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ท่าปลา
 ด.ต. ธนู ชูชัย ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ท่าปลา
 ด.ต. สมาน ทับแกว้ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ท่าปลา
 ด.ต. นิวติั ดีค า ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ท่าปลา
 ด.ต. วรเมธ พวงหอ้ย ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ท่าปลา
 ด.ต. รุ่ง ยศสูงเนิน ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ท่าปลา
 ด.ต. วชัรินทร์ น่วมเจริญ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ท่าปลา
 ด.ต. บรรเลง จบัใจ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ท่าปลา
 ด.ต. สมบัติ กล่ินใจ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ท่าปลา
 ด.ต. ไมตรี บุญแกว้ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ท่าปลา
 ด.ต. วนัชัย จนัทร์ใส ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ท่าปลา
ด.ต. ณชาศิลป์ ต๊ะปัญญา ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ท่าปลา
ด.ต. บรรเจดิ วงศ์ลา ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ท่าปลา



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. เชิดฐา ทังตุ่น ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ท่าปลา
ด.ต. สมบุญ นวลมะ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ท่าปลา
ด.ต. ดวง ต้ันสูงเนิน ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ท่าปลา
ด.ต. วรเดช นันทจกัร์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ท่าปลา
ด.ต. สมร  จนัทร์เผิบ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ท่าปลา
ด.ต. โอชา สุดทะต้ัง ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ท่าปลา
ด.ต. ปรีชา ใจยาเปียงแกว้ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ท่าปลา
ด.ต. สมหมาย อนิทิพย์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ท่าปลา
ด.ต. วฒิุไกร สุทธหลวง ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ท่าปลา
ด.ต. สุวฒันา ศรีค า ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ท่าปลา
ด.ต. กฤติเดช รักพงษ์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ท่าปลา
ด.ต. เตชินท์ ญานะวงศ์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ท่าปลา
ด.ต. สรศักด์ิ สอนแกว้ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ท่าปลา
ด.ต. จกัรพนัธ์ ค ามงคล ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ท่าปลา
จ.ส.ต. ระติศักด์ิ ปิติพลปิยาณี ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ท่าปลา
จ.ส.ต. ดุริยา เพาะปลูก ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ท่าปลา
ส.ต.อ. ดนัย เรือนจนัทร์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ท่าปลา
ส.ต.อ. อดิศร เกดิเจริญ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ท่าปลา
ส.ต.อ. พรสวรรค์ พนัธุ์อนิทร์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ท่าปลา
ส.ต.อ. สุนทร ศรีรุน ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ท่าปลา
ส.ต.ต. อรรถพล มิง่ท้วม ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ท่าปลา
ส.ต.ต. ภรัณยู ใจปินตา ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ท่าปลา
พ.ต.อ. สาทิตย์ ศรีหมืน่ไวย ภ.จว.อตุรดิตถ์  สภ.น้ าปาด
พ.ต.ท. บุญเสริม สิทธถิาวร ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.น้ าปาด
พ.ต.ท. บันเทิง บุญเลิศ ภ.จว.อตุรดิตถ์  สภ.น้ าปาด
พ.ต.ท. ประเสริฐ หงส์ทอง ภ.จว.อตุรดิตถ์  สภ.น้ าปาด
พ.ต.ท. สุทัศน์ เลิศรัตน์พฒันา ภ.จว.อตุรดิตถ์  สภ.น้ าปาด
ร.ต.อ. ประเสริฐ สิทธฤิทธิ์ ภ.จว.อตุรดิตถ์  สภ.น้ าปาด
ร.ตท. เสฏฐกร รินทร์ศิริธรรม ภ.จว.อตุรดิตถ์  สภ.น้ าปาด
ร.ต.ท. ภควฒั  แกว้ฟอง ภ.จว.อตุรดิตถ์  สภ.น้ าปาด
ร.ต.ท. ชะเลือด คุ้มขวญั ภ.จว.อตุรดิตถ์  สภ.น้ าปาด
ร.ต.ท. วรีะวฒัน์ หลวงฟอง ภ.จว.อตุรดิตถ์  สภ.น้ าปาด
ร.ต.ท. สมทรง น้อยค าภา ภ.จว.อตุรดิตถ์  สภ.น้ าปาด
ร.ต.ท. สุรชาติ กรงทอง ภ.จว.อตุรดิตถ์  สภ.น้ าปาด
ร.ต.ท. ประสงค์ ปานศักด์ิ ภ.จว.อตุรดิตถ์  สภ.น้ าปาด
ร.ต.ท. สรรเพชญ เจริญเรือง ภ.จว.อตุรดิตถ์  สภ.น้ าปาด
ร.ต.ท. สุรเชษฐ์ เอบ็มูล ภ.จว.อตุรดิตถ์  สภ.น้ าปาด
ร.ต.ท. ด าเนิน ปัญญาสงค์ ภ.จว.อตุรดิตถ์  สภ.น้ าปาด
ร.ต.ท. วนัชัย วฒิุวงศ์ ภ.จว.อตุรดิตถ์  สภ.น้ าปาด
ร.ต.ท. เทิดศักด์ิ อนิศิริ ภ.จว.อตุรดิตถ์  สภ.น้ าปาด



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ณัฐพงศ์ พรมมีเดช ภ.จว.อตุรดิตถ์  สภ.น้ าปาด
ร.ต.ท. กติติพงศ์ เต็งแยม้ ภ.จว.อตุรดิตถ์  สภ.น้ าปาด
ร.ต.ท. วฑูิรย์ มาโยธา ภ.จว.อตุรดิตถ์  สภ.น้ าปาด
ร.ต.ท. สมบูรณ์ อุ่นตาน้อย ภ.จว.อตุรดิตถ์  สภ.น้ าปาด
ร.ต.ท. อนามัย เทพค า ภ.จว.อตุรดิตถ์  สภ.น้ าปาด
ร.ต.ท. ชายแดน จนัทร์แสนตอ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.น้ าปาด
ร.ต.ต. ประดุจ โนเล่ียม ภ.จว.อตุรดิตถ์  สภ.น้ าปาด
ร.ต.ต. บุญนาค ผาแดง ภ.จว.อตุรดิตถ์  สภ.น้ าปาด
ร.ต.ต. วงษ์ฟกั ไชยทิง ภ.จว.อตุรดิตถ์  สภ.น้ าปาด
ร.ต.ต. มนตรี กาญจนสตางค์ ภ.จว.อตุรดิตถ์  สภ.น้ าปาด
ร.ต.ต. นคร อภวิฒันโกศัย ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.น้ าปาด
ด.ต.หญิง สุมาลี มาชัยสิทธิ์ ภ.จว.อตุรดิตถ์  สภ.น้ าปาด
ด.ต.หญิง ศิวณีา สินรอด ภ.จว.อตุรดิตถ์  สภ.น้ าปาด
ด.ต. ชัยรัตน์ พรมจวง ภ.จว.อตุรดิตถ์  สภ.น้ าปาด
ด.ต. เอนก เวรอกัษร ภ.จว.อตุรดิตถ์  สภ.น้ าปาด
ด.ต. วฒิุนันท์ เกตุอนิทร์ ภ.จว.อตุรดิตถ์  สภ.น้ าปาด
ด.ต. วชิชากร สีแดงน้อย ภ.จว.อตุรดิตถ์  สภ.น้ าปาด
ด.ต. มนบ ยาสุปิ ภ.จว.อตุรดิตถ์  สภ.น้ าปาด
ด.ต. สมชาย ตันโทน ภ.จว.อตุรดิตถ์  สภ.น้ าปาด
ด.ต. มิตร ยงัสนิท ภ.จว.อตุรดิตถ์  สภ.น้ าปาด
ด.ต. เอกสิทธิ์ เสาวภา ภ.จว.อตุรดิตถ์  สภ.น้ าปาด
ด.ต. สามารถ ค าแหวน ภ.จว.อตุรดิตถ์  สภ.น้ าปาด
ด.ต. ชีวนิ สีนา ภ.จว.อตุรดิตถ์  สภ.น้ าปาด
ด.ต. ชาตรี ชมภนู้อย ภ.จว.อตุรดิตถ์  สภ.น้ าปาด
ด.ต. เอกชัย ใจชั้นกลาง ภ.จว.อตุรดิตถ์  สภ.น้ าปาด
ด.ต. เฉลิมพร พลเยี่ยม ภ.จว.อตุรดิตถ์  สภ.น้ าปาด
ด.ต. พเิชษ วนันา ภ.จว.อตุรดิตถ์  สภ.น้ าปาด
ด.ต. คณาธปิ สีแดงน้อย ภ.จว.อตุรดิตถ์  สภ.น้ าปาด
ด.ต. ประเทือง จติต์ผูก ภ.จว.อตุรดิตถ์  สภ.น้ าปาด
ด.ต. ขจรศักด์ิ สิงหม์ณี ภ.จว.อตุรดิตถ์  สภ.น้ าปาด
ด.ต. โชติญาณ เป็นพนัสสัก ภ.จว.อตุรดิตถ์  สภ.น้ าปาด
ด.ต. เหมือน สีแดงน้อย ภ.จว.อตุรดิตถ์  สภ.น้ าปาด
ด.ต. พรชัย สิงหฉ์ลาด ภ.จว.อตุรดิตถ์  สภ.น้ าปาด
ด.ต. สมชาย ไชยโสภา ภ.จว.อตุรดิตถ์  สภ.น้ าปาด
ด.ต. อภริะ ค าทอง ภ.จว.อตุรดิตถ์  สภ.น้ าปาด
ด.ต. โกมล มาท ามา ภ.จว.อตุรดิตถ์  สภ.น้ าปาด
ด.ต. วราวฒิุ บุตรที ภ.จว.อตุรดิตถ์  สภ.น้ าปาด
ด.ต. สุรเชษฐ เหล่าจ าปา ภ.จว.อตุรดิตถ์  สภ.น้ าปาด
ด.ต ธราดล ชุมเชิงกาญจน์ ภ.จว.อตุรดิตถ์  สภ.น้ าปาด
ด.ต สิทธชิัย เมืองชื่น ภ.จว.อตุรดิตถ์  สภ.น้ าปาด



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. อดุลย์ ดีกอ่ผล ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.น้ าปาด
ด.ต. สมศักด์ิ ค าดี ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.น้ าปาด
ด.ต. พธัรพงษ์ จนัทร์แดง ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.น้ าปาด
ด.ต. ชูเกยีรติ เขม็ทอง ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.น้ าปาด
จ.ส.ต. ธรีเดช กลุนานันท์ ภ.จว.อตุรดิตถ์  สภ.น้ าปาด
จ.ส.ต. กนัตินันท์ เมืองอนิทร์ ภ.จว.อตุรดิตถ์  สภ.น้ าปาด
จ.ส.ต. วรีวฒัน์ เปีย้จนัทร์ ภ.จว.อตุรดิตถ์  สภ.น้ าปาด
ส.ต.อ. เอกรินทร์ มาณี ภ.จว.อตุรดิตถ์  สภ.น้ าปาด
ส.ต.อ. พงศกร พาทอง ภ.จว.อตุรดิตถ์  สภ.น้ าปาด
ส.ต.อ. ณัฐศักด์ิ ทันเจริญ ภ.จว.อตุรดิตถ์  สภ.น้ าปาด
ส.ต.ต. ปรัชญา จากน่าน ภ.จว.อตุรดิตถ์  สภ.น้ าปาด
ส.ต.ต. นพฤทธิ์ สายสร้อย ภ.จว.อตุรดิตถ์  สภ.น้ าปาด
พ.ต.อ. ชูศักด์ิ วฒันโยธนิ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ฟากท่า
พ.ต.ท. ณัฎฐ์ โนรี ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ฟากท่า
พ.ต.ท. คชานนท์ วงัชิ้น ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ฟากท่า
พ.ต.ท. นคร เกดิแล้ว ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ฟากท่า
พ.ต.ท. สุรัตน์ สมศักด์ิ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ฟากท่า
พ.ต.ต. พนัธเ์ทพ เอี่ยมสกลุนิล ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ฟากท่า
พ.ต.ต. วชิรวชิญ์ สิงหแ์กว้ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ฟากท่า
ร.ต.อ. ตระกลู สุภาวะ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ฟากท่า
ร.ต.ท. ไพโรจน์ เครือจโิน ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ฟากท่า
ร.ต.ท. อภเิชฐ สุวมิล ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ฟากท่า
ร.ต.ท. ใบ ปัญญาสงค์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ฟากท่า
ร.ต.ท. ดวงยอด ปาทุม ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ฟากท่า
ร.ต.ท. สุวรรณ สุวรรณทา ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ฟากท่า
ร.ต.ท. สมเกยีรติ ขนัมาสมย์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ฟากท่า
ร.ต.ท. สมเกยีรติ เทพอนิทร์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ฟากท่า
ร.ต.ท. วรีะพล ฝ้ันถา ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ฟากท่า
ร.ต.ท. พชิาญ ปรากฎวงษ์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ฟากท่า
ร.ต.ท. ปัญญาโชติ บุดดานอก ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ฟากท่า
ร.ต.ท. สัมพนัธ์ กล้าหาญ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ฟากท่า
ร.ต.ท. สมาน วรรณชัย ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ฟากท่า
ร.ต.ท. สนิท น้อยเซ็น ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ฟากท่า
ร.ต.ท. สหสั จนิะผ่อง ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ฟากท่า
ร.ต.ท. สมาน จนัโสดา ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ฟากท่า
ร.ต.ต. นที ทองค า ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ฟากท่า
ร.ต.ต. ชนะ เจริญแพทย์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ฟากท่า
ร.ต.ต. สุธน ชมชื่น ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ฟากท่า
ร.ต.ต. พเิชท ไกรทอง ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ฟากท่า
ร.ต.ต. ราเชน กดุแกว้ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ฟากท่า



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. ณรงค์ศักด์ิ ขนัมาสมย์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ฟากท่า
ร.ต.ต. สุรพนัธ์ เทียรฆนิธกิลู ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ฟากท่า
ด.ต. เสาวภาคย์ รติรัตนรักษ์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ฟากท่า
ด.ต. ธนิตพงษ์ ค าคุ้ม ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ฟากท่า
ด.ต. วชัรวทิย์ วรีะพนัธ์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ฟากท่า
ด.ต. ธนภทัร พรหมทอง ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ฟากท่า
ด.ต. ชัชวาลยย์ จนัทร์กลัด ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ฟากท่า
ด.ต. ธนายทุธ นาวงษ์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ฟากท่า
ด.ต. ณัชฐปกรณ์ สายดี ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ฟากท่า
ด.ต. ประภาส ชาญเดช ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ฟากท่า
ด.ต. จรัินดร กมลงาม ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ฟากท่า
ด.ต. เกรียงไกร โนนดา ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ฟากท่า
ด.ต. วชิิต ศรีจมุพล ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ฟากท่า
ด.ต. พเิดช ศรีมูล ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ฟากท่า
ด.ต. อดุลย์ ค าหอ้ง ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ฟากท่า
ด.ต. ประจกัษ์ บุญแท่น ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ฟากท่า
ด.ต. สมฤทธิ์ ใจการณ์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ฟากท่า
ด.ต. สนิท อิ่นแกว้ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ฟากท่า
ด.ต. ทวนชัย ค าสุวรรณ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ฟากท่า
ด.ต. จรีวฒัน์ โทนแจง้ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ฟากท่า
ด.ต. ณัฐวรพล วฒันาสกลุเกยีรติ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ฟากท่า
จ.ส.ต. ทิวา สอดแกว้ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ฟากท่า
ส.ต.อ. รุ่งอรุณ กล าพบุตร ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ฟากท่า
ส.ต.อ. มงคลชัย คนยงค์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ฟากท่า
พ.ต.อ. ประมวล ยิ้มจนัทร์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.บ้านโคก
พ.ต.ท. สรฤทธิ์ เพิม่นาค ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.บ้านโคก
พ.ต.ท. แสวง มาระเสน ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.บ้านโคก
พ.ต.ท. พงศกร พนิจนั ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.บ้านโคก
ร.ต.ท. ศราวฒิุ บุญมาตา ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.บ้านโคก
ร.ต.ท. นิรันดร์ เกตุปัน้ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.บ้านโคก
ร.ต.ท. วนัไชย เตชนันต์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.บ้านโคก
ร.ต.ท. ธรีศักด์ิ ดวงตาน้อย ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.บ้านโคก
ร.ต.ท. สุเทพ กอนแหว้ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.บ้านโคก
ร.ต.ท. สุนทร สายหยดุ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.บ้านโคก
ร.ต.ท. บรรจง พรมจนี ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.บ้านโคก
ร.ต.ท. เดชา กาวชิัย ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.บ้านโคก
ร.ต.ต. คมสันต์ นุโพธิ์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.บ้านโคก
ร.ต.ต. จวน จนัโสดา ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.บ้านโคก
ด.ต. สงบ นาสา ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.บ้านโคก
ด.ต. เชาวฤทธิ์ หาญหมืน่ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.บ้านโคก



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ศุภชัย มูลทา ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.บ้านโคก
ด.ต. วรัิตน์ จดัที่ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.บ้านโคก
ด.ต. สมเดช สอิ้งแกว้ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.บ้านโคก
ด.ต. ธรีวฒิุ ขนัตีเอี่ยม ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.บ้านโคก
ด.ต. ชนกนัต์ โพธศิิรวฒัน์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.บ้านโคก
ด.ต. คฑาวฒิุ เดชาศุภรพงศ์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.บ้านโคก
ด.ต. นาวา เชี่ยวชาญ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.บ้านโคก
ด.ต. พษิณุ หอมสอาด ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.บ้านโคก
ส.ต.อ. รัฐพล ศรีวลัิย ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.บ้านโคก
ส.ต.อ. นฤพนธ์ วงค์พทุธค า ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.บ้านโคก
ส.ต.อ. เอกราช นามอื่น ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.บ้านโคก
ส.ต.ต. ภาณุวฒัน์ นุโพธิ์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.บ้านโคก
ส.ต.ต. เจษฎา เจริญยิ่ง ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.บ้านโคก
ส.ต.ต. เกรียงไกร ขนัมาสมย์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.บ้านโคก
พ.ต.อ. ธเนศร์ กาญจนพงัคะ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.วงักะพี้
พ.ต.ท. คมสัน โขนงนุช ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.วงักะพี้
พ.ต.ท. นิยม จอมประเสริฐ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.วงักะพี้
พ.ต.ท. นพดรุณ มณีกาศ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.วงักะพี้
พ.ต.ท. ชูศักด์ิ ชัยหงั ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.วงักะพี้
พ.ต.ท. พงศ์ชนันท์ บุญนาค ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.วงักะพี้
พ.ต.ต. เอกพงศ์ ปริษาวงศ์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.วงักะพี้
ร.ต.อ. พงศ์ธร ค าวนันา ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.วงักะพี้
ร.ต.อ. เสกสรร พนัป้อง ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.วงักะพี้
ร.ต.ท. สมคิด แกว้ทอง ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.วงักะพี้
ร.ต.ท. ชัยณรงค์ หรัิญดิษฐ์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.วงักะพี้
ร.ต.ท. พรีะพงษ์ นาคน้อย ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.วงักะพี้
ร.ต.ท. อภณัิฏฐ์ อนันตเมฆ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.วงักะพี้
ร.ต.ท. วลัลพ ช่างทอง ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.วงักะพี้
ร.ต.ท. เจริญ ล้วนแกว้ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.วงักะพี้
ร.ต.ท. สุรีย์ จติุ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.วงักะพี้
ร.ต.ท. วนิัย เขม้นเขตการณ์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.วงักะพี้
ร.ต.ท. จเร อยู่จ ารัส ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.วงักะพี้
ร.ต.ท.หญิง เนาวรัตน์ จนัทรสอน ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.วงักะพี้
ร.ต.ต. มนตรี หวงัสืบ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.วงักะพี้
ร.ต.ต. ยงยทุธ ชางฉิ่ง ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.วงักะพี้
ร.ต.ต. ทรงยศ ทองจนัทร์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.วงักะพี้
ร.ต.ต. ชาตรี อายะนันท์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.วงักะพี้
ด.ต. นพดล แสงจนัทร์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.วงักะพี้
ด.ต. ส าราญ เตมีศักด์ิ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.วงักะพี้
ด.ต. ปิยะ กนัปาน ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.วงักะพี้



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. โสภณ มากคล้าย ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.วงักะพี้
ด.ต. สาธร ล าใย ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.วงักะพี้
ด.ต. ปัญญา ภมูิประเทศ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.วงักะพี้
ด.ต. ชนินทร์ พาสพษิณุ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.วงักะพี้
ด.ต. ปริญญา ช้างต่อ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.วงักะพี้
ด.ต. ธญัพสิิษฐ์ พมิทุม ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.วงักะพี้
ด.ต. มงคล คงคีรี ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.วงักะพี้
ด.ต. ประกจิ ค ากอ้นแกว้ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.วงักะพี้
ด.ต. ออมทรัพย์ ฮดฤาชา ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.วงักะพี้
ด.ต. ณัฐดล ทานา ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.วงักะพี้
ด.ต. ด าเนิน พรมรักษา ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.วงักะพี้
ด.ต. สมเกยีรติ แดงใส ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.วงักะพี้
จ.ส.ต. ภวูดล ทองค าเปลว ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.วงักะพี้
จ.ส.ต. เกรียงศักด์ิ ศรีสวสัด์ิ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.วงักะพี้
ส.ต.อ. เรืองศักด์ิ เกดิเจริญ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.วงักะพี้
ส.ต.อ. ปิยะพงษ์ เสนาธรรม ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.วงักะพี้
พ.ต.อ. ประมาณ เนือ่งจากฉมิ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ด่านแม่ค ามัน
พ.ต.ท. ปฐมพร ขจรภริมย์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ด่านแม่ค ามัน
พ.ต.ท. สรเดช มีอนิทร์ถา ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ด่านแม่ค ามัน
พ.ต.ท. พฒิุพงษ์ พพิฒัน์วงศ์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ด่านแม่ค ามัน
พ.ต.ท. สมบัติ ชุมภอูนิทร์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ด่านแม่ค ามัน
พ.ต.ต. สราวธุ ต่างใจรัก ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ด่านแม่ค ามัน
ร.ต.อ. นฤพล คนชม ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ด่านแม่ค ามัน
ร.ต.อ. วรีพงศ์ กลบาง ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ด่านแม่ค ามัน
ร.ต.ท. ส าราญ สืบโม้ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ด่านแม่ค ามัน
ร.ต.ท. ประธาน แกว้จนัทร์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ด่านแม่ค ามัน
ร.ต.ท. เทพกร อุ่นกาศ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ด่านแม่ค ามัน
ร.ต.ท. สันติศักด์ิ เทพจนัทร์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ด่านแม่ค ามัน
ร.ต.ท. ชาญชัย ฟุง้เฟือ่ง ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ด่านแม่ค ามัน
ร.ต.ท. นรินทร์ ณ เชียงใหม่ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ด่านแม่ค ามัน
ร.ต.ท. อาทิตย์ สันป่าแกว้ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ด่านแม่ค ามัน
ร.ต.ท. ธวชัชัย ทาค า ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ด่านแม่ค ามัน
ร.ต.ท. ประภาส มากมี ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ด่านแม่ค ามัน
ร.ต.ท. สมหมาย ค ารุน ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ด่านแม่ค ามัน
ร.ต.ท. อาวธุ ธปูนิม่ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ด่านแม่ค ามัน
ร.ต.ต. ศุภชัย จิ๋วสละ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ด่านแม่ค ามัน
ร.ต.ต. ธรีศักด์ิ ไชยสิริศุภสิน ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ด่านแม่ค ามัน
ร.ต.ต. สรรเสริญ เตชัย ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ด่านแม่ค ามัน
ร.ต.ต. พนัส จติตรง ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ด่านแม่ค ามัน
ร.ต.ต. ไพฑูรย์ นาลอยพงษ์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ด่านแม่ค ามัน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. สานิตย์ วงค์สิงห์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ด่านแม่ค ามัน
ด.ต. เดช ค าแยม้ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ด่านแม่ค ามัน
ด.ต. ทศพล สุวรรณประภา ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ด่านแม่ค ามัน
ด.ต. ธวชั พรมนาคา ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ด่านแม่ค ามัน
ด.ต. สถติ ล าน้อย ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ด่านแม่ค ามัน
ด.ต. เจษฎ์ อ่ าฉาย ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ด่านแม่ค ามัน
ด.ต. อดิเรก ค าภริะแปง ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ด่านแม่ค ามัน
ด.ต. สายนัต์ จนัทระพงษ์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ด่านแม่ค ามัน
ด.ต. เชาวฤทธิ์ สุขสา ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ด่านแม่ค ามัน
ด.ต. สุภาพ แสนถา ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ด่านแม่ค ามัน
ด.ต. สัณฑ์ ค าภรีะ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ด่านแม่ค ามัน
ด.ต. พนม หลากจติร ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ด่านแม่ค ามัน
ด.ต. จตุัรันต์ สุทธสิา ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ด่านแม่ค ามัน
ด.ต. ละเอยีด หงส์สีธิ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ด่านแม่ค ามัน
ด.ต. ธวชัชัย ชนะสงคราม ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ด่านแม่ค ามัน
ด.ต. สมบัติ จนัทร์น้ าท่วม ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ด่านแม่ค ามัน
ด.ต. สมภพ บุญเรศ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ด่านแม่ค ามัน
ด.ต. มรกต ขมุหรัิญ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ด่านแม่ค ามัน
ด.ต. ชาตรี เขยีวแกว้ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ด่านแม่ค ามัน
ด.ต. สามารถ ข าหอ้ง ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ด่านแม่ค ามัน
ด.ต. จ านอง มัง่มี ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ด่านแม่ค ามัน
ด.ต. นิกร โกะ๊กอย ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ด่านแม่ค ามัน
ด.ต. สมชาย โอสถานนท์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ด่านแม่ค ามัน
ด.ต.หญิง จรีรัตน์ สุทธเขตต์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ด่านแม่ค ามัน
จ.ส.ต. ขจรศักด์ิ แสนกนัดี ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ด่านแม่ค ามัน
จ.ส.ต. ประดลเดช ข าทับทิม ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ด่านแม่ค ามัน
ส.ต.อ. สมเกยีรต์ิ สีสอด ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.ด่านแม่ค ามัน
พ.ต.ท. จรีะพงศ์ ชุมภอูนิทร์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.นาอนิ
พ.ต.ท. ธนโชติ วงค์ใส ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.นาอนิ
พ.ต.ท. ชลิต ทองเชื้อเดช ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.นาอนิ
พ.ต.ท. รวี  จนิดามณี ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.นาอนิ
พ.ต.ท. สันติชัย อนิเรือน ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.นาอนิ
ร.ต.ท. จ ารัส ภาระจ า ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.นาอนิ
ร.ต.ท. ชโลม โนรี ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.นาอนิ
ร.ต.ท.  สถติย์ กอบรูป ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.นาอนิ
ร.ต.ท. อนุวตั อองกลุนะ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.นาอนิ
ร.ต.ท. เฉลียว เหล่ียมมา ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.นาอนิ
ร.ต.ต. ชาญศักด์ิ สุวรรณชาติ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.นาอนิ
ร.ต.ต. เชื้อ จงบริบูรณ์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.นาอนิ
ร.ต.ท. ช านาญ เหมือนภกัตร์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.นาอนิ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ประหยดั กางถนั ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.นาอนิ
ร.ต.ท. บัญญัติ ตนะทิพย์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.นาอนิ
ร.ต.ท. สมชาย บุญสุภา ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.นาอนิ
ร.ต.ท. พรีภทัร แกว้มล ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.นาอนิ
ร.ต.ต. ไพฑูรย์ เครือแปง ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.นาอนิ
ด.ต. ชัยพร โพธิ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.นาอนิ
ด.ต. บรรพต แป้นเพช็ร ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.นาอนิ
ด.ต. เอกสิทธิ์ กรแกว้ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.นาอนิ
ด.ต. วรีะวฒัน์ ผือโย ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.นาอนิ
ด.ต. น้ ารุ้ง ค าปล้ืม ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.นาอนิ
ด.ต. ธนพล ขนุขะยา ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.นาอนิ
ด.ต. ธรีะทัศน์ ส้มทอง ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.นาอนิ
จ.ส.ต. รักด์ิ จนียา้ย ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.นาอนิ
จ.ส.ต.หญิง ขวญัใจ ท้วมยงั ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.นาอนิ
ส.ต.อ. โภควฒัน์ น้อยแสง ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.นาอนิ
ส.ต.อ. พงศ์เทพ อกัษรสวา่ง ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.นาอนิ
ส.ต.ต. จมุพล จกัรน้ าอา่ง ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.นาอนิ
ส.ต.ต. อนุชาติ นวลแหยม ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.นาอนิ
พ.ต.ท. วภิาส เพชรโรจน์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เด่นเหล็ก
ร.ต.ท. สิงห์ ศรีเขื่อนแกว้ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เด่นเหล็ก
ร.ต.ท. สุริยา ฟุง้สมุทร ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เด่นเหล็ก
ร.ต.ท. บ าเด็จ ทาต่อย ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เด่นเหล็ก
ร.ต.ท. อรกจิ อุ่นตาดี ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เด่นเหล็ก
ด.ต. วลิาศ ค าอา้ย ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เด่นเหล็ก
ด.ต. สุวชิา เพยีงตา ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เด่นเหล็ก
ด.ต. เปล้ือง หติมูล ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เด่นเหล็ก
ด.ต. รุ่ง จปีิน ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เด่นเหล็ก
ด.ต. เสง่ียม เนตรทิพย์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เด่นเหล็ก
ด.ต. ค าพอ ตุ่นกอง ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เด่นเหล็ก
ด.ต. นิธศิ กอบแกว้ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เด่นเหล็ก
ด.ต. ธรณ์ธนัย์ ตันผัด ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เด่นเหล็ก
ด.ต. จริพริรธ ขยาย ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.เด่นเหล็ก
พ.ต.ท. สมจติร จนัทร์น้ าท่วม ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.พญาแมน
ร.ต.ท. สุพล แกว้วเิศา ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.พญาแมน
ร.ต.ท. นิยม มณฑา ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.พญาแมน
ร.ต.ท. มานิต ศรีวงศ์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.พญาแมน
ร.ต.ท. อนุรักษ์ ขนัแกว้ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.พญาแมน
ร.ต.ต. พสิิษฐสรรค์ ภกูองไชย ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.พญาแมน
ร.ต.ต. วเิชียร บางศรี ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.พญาแมน
ด.ต. ผาสุข ดีอนิทร์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.พญาแมน
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                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. พนิิจ วงศ์ดาว ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.พญาแมน
ด.ต. รังสรรค์ บุญอิ่ม ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.พญาแมน
ด.ต. พสิิษฐ์ เสือบึงพร้าว ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.พญาแมน
ด.ต. ธนภทัร เง้าพา ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.พญาแมน
ด.ต. ปกครอง พร้อมสกลุ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.พญาแมน
ส.ต.ต. ทนงศักด์ิ ด้วงภู่ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.พญาแมน
ส.ต.ต. ธงชัย ทองธรรมชาติ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.พญาแมน
พ.ต.ท. สุรเชษฐ์ เขยีวไทร ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.น้ าหมัน
พ.ต.ท. วรัิตน์ โกฏแสง ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.น้ าหมัน
พ.ต.ต. พรีพล จ านงค์จติร ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.น้ าหมัน
ร.ต.อ. ธรรมนูญ หม่องอน้ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.น้ าหมัน
ร.ต.ท. สง่า ออ๊ดกนั ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.น้ าหมัน
ร.ต.ท. ชัยวฒัน์ อนันทวนั ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.น้ าหมัน
ร.ต.ท. แสวง พุม่โสภา ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.น้ าหมัน
ร.ต.ท. ณัฐชัย เกตุภนัฑ์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.น้ าหมัน
ร.ต.ท. ราวนิ น้อยจนัทร์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.น้ าหมัน
ร.ต.ต. จรัส อนิสองใจ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.น้ าหมัน
ร.ต.ต. ธรีาพฒัน์ เขื่อนนันท์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.น้ าหมัน
ร.ต.ต. วชิัย อนิทร์มณี ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.น้ าหมัน
ร.ต.ต. สมชาย เรือนอนิทร์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.น้ าหมัน
ร.ต.ต. ไกรลภ น้อยเทพ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.น้ าหมัน
ด.ต. ภกัดี เทีย่งปาน ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.น้ าหมัน
ด.ต. อทุัย บุญราศรี ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.น้ าหมัน
ด.ต. กติติพนัธ์ หาญหยุ่น ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.น้ าหมัน
ด.ต. สิทธิ พฒุปัญญา ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.น้ าหมัน
ด.ต. บุญนาค ทาค า ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.น้ าหมัน
ด.ต. กติติพงษ์ ประดิษฐ์ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.น้ าหมัน
ด.ต. วรีวฒัน์ พยิะ ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.น้ าหมัน
ด.ต. สันทัศน์ พุม่ไสว ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.น้ าหมัน
ด.ต. วบิูลย์ สอนถา ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.น้ าหมัน
ด.ต. ธรีพล จนิดาทจกัร ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.น้ าหมัน
จ.ส.ต. ภานุวฒัน์ แสนกนัดี ภ.จว.อตุรดิตถ์ สภ.น้ าหมัน
ด.ต. ภมูิพฒัน์ กลุวฒัน์บุญมี ภ.จว.อตุรดิตถ์
ด.ต. สมพร ป่าสัก ภ.จว.อตุรดิตถ์
พ.ต.อ. ปราโมทย์ จงใจ ภ.จว.อทุัยธานี ภ.จว.อทุัยธานี
พ.ต.อ. ศุภรัตน์ ธรรมกลุ ภ.จว.อทุัยธานี สภ.บ้านไร่
พ.ต.ท. ธเนตร บรรพต ภ.จว.อทุัยธานี ภ.จว.อทุัยธานี
พ.ต.ต. พลพรรค เพง็อุ่น ภ.จว.อทุัยธานี สภ.บ้านไร่
ร.ต.อ. อ านาจ เกษมณีย์ ภ.จว.อทุัยธานี สภ.เมืองการุ้ง
ร.ต.อ. เกรียงไกร ใจสุทธิ์ ภ.จว.อทุัยธานี ภ.จว.อทุัยธานี



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. กติติภคั พทุธวงศ์ ภ.จว.อทุัยธานี ภ.จว.อทุัยธานี
ร.ต.ท. มนูญ ต่อมยิ้ม ภ.จว.อทุัยธานี สภ.เมืองอทุัยธานี
ร.ต.ต.หญิง รัชนีกร คนมัง่ ภ.จว.อทุัยธานี ภ.จว.อทุัยธานี
ด.ต. อภศัิกด์ิ ยิ้มจ ารัส ภ.จว.อทุัยธานี สภ.หนองขาหยา่ง
ด.ต. พชิิตชัย ธรีะภูพ่รม ภ.จว.อทุัยธานี สภ.เมืองอทุัยธานี
ด.ต. ณัฐวฒัน์ พทุธาพทิักษ์ ภ.จว.อทุัยธานี สภ.เมืองอทุัยธานี
ด.ต. ณณัฏฐ์ วรากลุเรืองฤทธิ์ ภ.จว.อทุัยธานี ภ.จว.อทุัยธานี
ส.ต.อ. ช านาญ พรมมา ภ.จว.อทุัยธานี สภ.บ้านไร่
ส.ต.อ. ธนัวา ปันทิ ภ.จว.อทุัยธานี สภ.เมืองการุ้ง
ส.ต.อ. อเุทน นิวาส ภ.จว.อทุัยธานี สภ.เมืองการุ้ง
ส.ต.อ. อรรถพล สุทธชีวเทพ ภ.จว.อทุัยธานี สภ.เมืองการุ้ง
พล.ต.ต. นิรันดร์ ดีมี ศฝร.ภ.๖ ผบก.ฯ
พ.ต.อ. เกษม สีจะ๊แปง ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
พ.ต.อ.หญงิ ธนิตาภรณ์ แสงพทิักษ์ ศฝร.ภ.๖ ฝอ.ฯ
พ.ต.ท. สมชาย ยั่งยนื ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
พ.ต.ท. โอภาส คะรุรัมย์ ศฝร.ภ.๖ อาจารยฯ์
พ.ต.ท.หญิง สังเวยีน อนัตระโลก ศฝร.ภ.๖ อาจารยฯ์
พ.ต.ท.หญิง วณีา มโนหมัน่ศรัทธา ศฝร.ภ.๖ อาจารยฯ์
พ.ต.ท.หญิง ธญัญ์พฒัน์ เทีย่งอยู่ ศฝร.ภ.๖ อาจารย ์ฯ 
พ.ต.ท. สมศักด์ิ โปสัยะคุปต์ ศฝร.ภ.๖ อาจารย ์ฯ 
พ.ต.ท. พภิู นิมะพนัธ์ ศฝร.ภ.๖ อาจารยฯ์
พ.ต.ท. โกวทิย์ เกยีรติเสวี ศฝร.ภ.๖ อาจารยฯ์
พ.ต.ท. ปกรณ์ เส็งทอง ศฝร.ภ.๖ อาจารยฯ์
พ.ต.ท. ณรงค์ ครองธรรม ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายบริการการศึกษา
พ.ต.ท. วสันต์ สิงหด์า ศฝร.ภ.๖ อาจารยฯ์
พ.ต.ท. เดชา แจม่สวา่ง ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
พ.ต.ท. ชนะ ธนันท์วงศ์ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
พ.ต.ท. เดชา ตันติวฒัน์ ศฝร.ภ.๖ ฝอ.ฯ
พ.ต.ท.หญิง วรุณศินีย์ ฟมููลเจริญ ศฝร.ภ.๖ ฝอ.ฯ
พ.ต.ท. วรวทิย์ วราพนัธ์ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายบริการการศึกษา
พ.ต.ท. ศิวสรรค์ พงษ์สุกฤษฏิ์ ศฝร.ภ.๖ อาจารย ์ฯ 
พ.ต.ท. วลัลภ ทองหอ่ ศฝร.ภ.๖ อาจารย ์ฯ 
พ.ต.ต.ดร. จ ารัส ปานฟกั ศฝร.ภ.๖ อาจารย ์ฯ 
พ.ต.ท. อนุรักษ์ พสัสร ศฝร.ภ.๖ อาจารย ์ฯ 
พ.ต.ต. สันติ ดีโหมด ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายบริการการศึกษา
พ.ต.ต. จนิุกลู หลวงอภยั ศฝร.ภ.๖ อาจารยฯ์
ร.ต.อ.หญิง ศุภกาณฑ์ เจริญสุข ศฝร.ภ.๖ อาจารยฯ์
ร.ต.ท.หญิง วไิลรัตน์ ยวนเมือง ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
ร.ต.ท.หญิง ณิชชานิษฐ์ โพธิ์คล้อย ศฝร.ภ.๖ ฝอ.ฯ
ร.ต.ท. วสุิทธิ์ พลูการขาย ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ธวชัชัย เกสร ศฝร.ภ.๖ ฝอ.ฯ
ร.ต.ท. ธวชัชัย คงเมือง ศฝร.ภ.๖ ฝอ.ฯ
ร.ต.ท. บุญยนื เทียนขาว ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
ร.ต.ท. ประสาตร์ อ านวยชีวะ ศฝร.ภ.๖ ฝอ.ฯ
ร.ต.ท. ไพบูลย ์ ประทุมไพสันต์ิ ศฝร.ภ.๖ ฝอ.ฯ
ร.ต.ท. สาโรจน์  จนัทร์ฉ่ า ศฝร.ภ.๖ ฝอ.ฯ
ร.ต.ท. กมล ประทุมมาศ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายบริการการศึกษา
ร.ต.ท. สัญญา มาลัยเปีย ศฝร.ภ.๖ ฝอ.ฯ
ร.ต.ท. ณรงค์ชัย ผูกพนั ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
ร.ต.ท. ปรีชา สินแต่ง ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายบริการการศึกษา
ร.ต.ท. สุชาติ     อาจหาญ ศฝร.ภ.๖ ฝอ.ฯ
ร.ต.ต.หญิง ศรินรัตน์ วารชา ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายบริการการศึกษา
ร.ต.ต.หญิง เรณู สุ่มประดิษฐ์ ศฝร.ภ.๖ ฝอ.ฯ
ร.ต.ท.หญิง วนิดา นากลุ ศฝร.ภ.๖ ฝอ.ฯ
ร.ต.ต. เกรียงไกร ไหมทอง ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายบริการการศึกษา
ร.ต.ต. ยทุธนา พึง่พรหม ศฝร.ภ.๖ ฝอ.ฯ
ร.ต.ต. มนัส คะระนันท์ ศฝร.ภ.๖ ฝอ.ฯ
ร.ต.ต. ประสิทธิ์ พรมชัยชนะ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
ร.ต.ต. อภบิาล      ธรุะ ศฝร.ภ.๖ ฝอ.ฯ
ด.ต. สมเจตน์   พึง่เจริญ ศฝร.ภ.๖ ฝอ.ฯ
ด.ต. นรินทร์     เนตรค า ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
ด.ต. ธนัฐกรณ์ เศรษฐพลองักรู ศฝร.ภ.๖ ฝอ.ฯ
ด.ต. สมศักด์ิ ดีกงั ศฝร.ภ.๖ ฝอ.ฯ
ด.ต. จริพล     หลวงอภยั ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
ด.ต. พพิฒัน์ด ารงค์ นากลุ ศฝร.ภ.๖ ฝอ.ฯ
ด.ต. สุทัส แสงข า ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
ด.ต. อดุลย์ วนิิจสร ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
ด.ต. อธคิม      เรียมศรีสกลุ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
ด.ต. เชาว ์    วดัสิงห์ ศฝร.ภ.๖ ฝอ.ฯ
ด.ต. พเิศษ     พนิิจธรรม ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
ด.ต. ธรรมวตัร ภูพ่งษ์ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายบริการการศึกษา
ด.ต. อ านาจ เจริญสุข ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
ด.ต. นรินทร์     ศิริชาติ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
ด.ต. สมหมาย ศรีภาพ ศฝร.ภ.๖ ฝอ.ฯ
ด.ต. สุรชัย เส็งเส ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
ด.ต. บุญลือ รงค์ทอง ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
จ.ส.ต. ชารีย ์   ขมุเพช็ร์ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
ด.ต. พทิักษ์ วชิาพร ศฝร.ภ.๖ ฝอ.ฯ
ด.ต. วษิณุ ศรีพลู ศฝร.ภ.๖ ฝอ.ฯ
ด.ต.หญิง รัชฎาภรณ์ มัน่ขนัธ์ ศฝร.ภ.๖ ฝอ.ฯ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง จ.ส.ต. สุรเดช กล่ันกสิกรรม ศฝร.ภ.๖ ฝอ.ฯ
จ.ส.ต. ณรงค์ เทียนเงิน ศฝร.ภ.๖ ฝอ.ฯ
ส.ต.อ.หญิง มารินทร์ คุณาปราโมทย์ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
ส.ต.อ.หญิง นันท์รัตน์ พรหมเมือง ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ทวศัีกด์ิ ศรีกระทุม่ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. วชัธชัย เทพชา ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. สถาพร นิตยารส ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. จรีวฒัน์ คงทัพ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ศิวกร วงษ์สนิท ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ภาสกร ตรีภพ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ปราชญา พรหมชัย ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ธรียทุธ จนัทะคุณ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ปรินทร์ อา้วเจริญ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. วชัรพล ทองหล่อ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. นพพีฒัน์ ช่อผูก ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ภาณุภณ แสนสี ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ผดุงศิษฐ์ กระต่ายเทศ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ทศวรรษ วงษ์ไกร ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ชัยยา ศิริสาย ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. วรพงศ์ วงศ์พรประดิษฐ์ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ศักด์ิสิทธิ์ ไชยสิงห์ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. เสกสรร บัวสิงห์ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ชัยณรงค์ ชุ่มเชย ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ยชอนันต์ สิรภพสกลุวงศ์ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. รณชัย ดอนจนัทร์เยี่ยม ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. มนตรี นวมพะเนียด ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ธรีพงษ์ บุญเทียม ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ณรงค์พจน์ บุตรศรี ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ฐิติพงศ์ อว่มเกตุ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ยทุธวตัร ผาภู ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. วราวฒิุ แกว้ขาว ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ลัทธวฒัน์ เฉลิมรักษ์ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. มนูญ มุณีจนิดา ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. สนธเิดช สาริบุตร ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. วรีชน ขนุรักษา ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. มนัส จงูกลาง ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. วรียทุธ เมืองสุข ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. สมยศ ศรีมงคล ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. พงษ์พฒัน์ สติโรจน์ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. วรีะพงษ์ แสนทวสุีข ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง นสต. ทินกร ต้นถาแกว้ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. พงศธร เนตรเขมา ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ศิวาวฒิุ จลุวงษ์ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ปฐมพงศ์ ชนะพนัธ์ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. วรีศักด์ิ บุญยก ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. จกัรกริช โพธวิงษ์ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. วชัระ กล้ิงอนิทร์ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. กลุชาติ พลับสอาด ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. สมยศ พริกทอง ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ศิววงศ์ ศรีแนน ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ศราวธุ แกว้สังข์ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. พรีวจัน์ ชิดชาญชัย ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ภาณุวฒัน์ นันทะชัย ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. กติติ จวิานานนท์ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. นวพล คงเวช ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. เสฏฐวฒิุ โนนกลาง ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. วรพล ภูบ่ึงพร้าว ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. วชัรพงค์ นางาม ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. วษิณุ เสนปิน ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ด ารงค์ ประกอบ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. กติติพฒัน์ อนิจ าโรง ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. เบญจพล ธติิสุทธิ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ปัญญา โพนทัน ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. สุทธพิงษ์ คนร า ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ทินกร ชูค ามัน่ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. พงษ์สันต์ พลราชม ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ณัฐกรณ์ เนือ่งมัจฉา ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. นิธเิดชน์ ศิริอดุมวฒัน์ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. นพวรรณ แสนนก ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ณัฐกติ เชื้อสุข ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. วรีพล ไพรสนธิ์ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. วษิณุ พลูแจง้ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. วรุิฬห์ พนัธสี์มา ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ตุลาการ สวนสันต์ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. เกยีรตินคร สัตบุตร ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ประพาส สายธไิชย ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. พพิฒัน์พงศ์ ไทยราช ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. วชิษรุต วงศ์ใหญ่ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. กติติพศ ศรีคุณ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ธนวทิย์ หนองหล่ิง ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง นสต. ธนพล ทรัพยป์ระเสริฐสินธ์ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ธนาวฒิุ ศรีประภาวงษ์ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ธวชัชัย ลิบลับ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ธวชัชัย โสวะพนัธ์ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. มนูญ นิลดานุวตัร์ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. กฤษฎา กณุโฮง ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. องอาจ โวหารลึก ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. คมกฤช สันต๊ะวงค์ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. อรรถชัย ศรีหาวงษ์ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ชัยวฒัน์ บุญมีจวิ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. วทิวสั อว้นวรรณา ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. เทคนิค ทองสัตย์ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. พงศ์ธร นามหอ่ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. อดุลยเ์ดช อรัญเวศ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ณัชพล สอนบุญเกดิ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ธนพร เทพธญัญ์ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. สมภพ ลีทหาร ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. มธดิล เม่นเผือก ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ธรียทุธ วฒันมณีวรรณ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ธนศักด์ิ ทวโีชติ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ชุติศรณ์ ฝ้ันบ้านไร่ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. วรียทุธ ปฏเิสน ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ธนวฒัน์ สวสัด์ิอารีย์ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ณรงค์ จ าปาออ่น ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. รุ่งอทุัย ประจวบสุข ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. สหรัฐ บุญสายงั ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. วสันต์ ทาโทน ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ณัฐพงษ์ เงินจตุัรัส ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ธรีภทัร์ ศรีสุโพธิ์ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. อรรถวฒิุ จนัทร์ศรี ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. อภศิิษฐ์ เหล็กมูล ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. วรียทุธ แสงแพง ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. นพรัช พึง่ธรรม ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. คุณากร จนัทมุณี ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. วรีะพล วรรณสัมผัส ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. อภศัิกด์ิ อศิรี ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. วรียทุธ พนัธก์กค้อ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ณัฐวฒิุ รินสาธร ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. โชติพงษ์ กลางประพนัธ์ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ฐิติพล ศรีเมืองช้าง ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง นสต. สรศักด์ิ ร่มไม้ขจี ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ณัฐวฒิุ มากอ าไพ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. พรีะยทุธ สุทธะป๊อก ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. พงศ์ธร ศุกรเสพย์ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ธวชัชัย ศรฉมิพลี ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ดลวฒัน์ ค าผงแดง ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. อธพิงศ์ รอดเรือน ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. เจษฎากร น้อยเล็ก ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. อธทิณัฎฐ์ ช่องท้วม ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. กฤษศิวา ราษีใส ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. วฒิุภทัร ภภูกัดี ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. เอกลักษณ์ วทิังจนี ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. พงษ์พทิักษ์ นิค า ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. นัฐพงษ์ ยิ่งก าแหง ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. เกริกกฤช อทุัยชิต ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ศิริศักด์ิ รังษีศักด์ิ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. สุรศักด์ิ เต่าสมตา ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ธนวฒัน์ ป้อมประกาย ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. สุชัจจ์ ฤาชา ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. สิทธนิันท์ รักพงษ์ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ธนพล ธนูแกว้ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. กติติวฒัน์ ตรีโอษฐ์ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ธรีะเดช ล าสมุทร ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. อศิรา คามณิยานนท์ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ชยางกรู แยงไธสง ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. สวสัด์ิ จมูพลา ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ธชักร ประทุมแกว้ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. วสุเดช ฉลาดธญักจิ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. จกัรพงษ์ เผ่าสวสัด์ิ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. อวรุิทธ์ เนียมบุญเจอื ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. นนธวชั ธรุกจิ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. บรรจง กราบคุณ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. รังสรรค์ ขนัอาสา ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. เพชรวฒิุ มาทา ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ชัยนาท จนิาเกตุ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. พาทิศ พรมน้อย ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. วชัรพงษ์ สุวรรณศรี ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. วนัชัย มัน่ต่อ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ภมร อนิจนัทร์ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. พรเฉลิม ฟา้หล่ัน ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง นสต. เชษฐา บางจนัทร์ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ชาญวทิย์ อาจค าพนัธ์ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. จริายทุธ์ อนิหลวง ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ธนาวฒิุ ฉตัรมงคล ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. จกัรกริช กมับุญ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. เกยีรติศักด์ิ ไชยสีหา ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ณัฐพงศ์ ชมชิด ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ธนะชัย ใยนิรัตน์ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. สิริโชค แสงมณี ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. สรวชิญ์ วงศ์เทพนิวติั ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ชิศภณ แกว้แสงผ่อง ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. เศรษฐกจิ งามม้าว ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. พงศกร วรรณพงษ์ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. นุกลู ศรีแกว้ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. วธญัญู สระใหญ่ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. วรวทิย์ พงิคะสัน ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. นิยม แกว้ศรีรัง ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ธรีะศักด์ิ ขนัชู ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. อลงกรณ์ ชีชอบ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ชัยรัตน์ สุขศีลล้ าเลิศ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. สุทธพิงษ์ อนิผิว ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. จรีะพฒัน์ กรันทุกพนัธุ์ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ธรีศักด์ิ ค าจอ้น ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. เกยีรติศักด์ิ ภาคมฤค ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ศุภสัณห์ สุดจติรีศิริ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. สรศักด์ิ มีเคน ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. อารยะ ไชยพรม ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ปัถวี ชะอุ่ม ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. อดิเรก ปัญญาน้อย ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. เจษฎา อาจน้าย ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ธงศักด์ิ เหล่าหมวด ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ภาณุวฒัน์ ศรีขลา ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. กริช สีลาเกตุ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. กมัปนาท วเิศษชาติ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ศราวธุ จนัโส ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. สรรเพชร ธนากรรฐ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ณัฐพงษ์ จนัทรวจิติร ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. วสันต์ จงดี ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. กติปกรณ์ ค ามา ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. จกัรพงษ์ กอ้นศิลา ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง นสต. ณัฐวฒิุ จนัทะวงค์ฤทธิ์ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. เสริมศักด์ิ ราศรี ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. คณาวฒัน์ ยเูรรัตน์ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ธนาดล ดาทอง ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ปิยพนัธ์ พชินาหะรี ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. วรเทพ ศิริขนัแสง ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. พทุธมาศ สุวรรณไตรย์ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. วทิศรุต ไล้เลิศ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ยทุธพงศ์ เสาธงทอง ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ภานุพงศ์ แสนอนิตา ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. สมเจต ทัง่ทอง ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. วรรณพงษ์ อทุธา ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. วรัิตน์ จรัสศรี ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ไชยเฉลิม เหล่าทอง ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. อนุสรณ์ อปุนัน ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. พลพพิฒัน์ จนัทะคุณ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ไพรสันต์ ประโม ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ญาณินทร์ พรกณุา ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ธรีวฒัน์ รัชนิพนธ์ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. พทิักษ์ วรรณดี ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ศุภกติต์ิ คมข า ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. สนธยา ปะสาวะเท ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. นฤพนธ์ มหาวงศ์ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. อภสิิทธิ์ ขอ้งแกว้ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. บรรณพต สัมฤทธิ์รินทร์ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. อารัญ สีกวนชา ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. สมเกยีรติ วงศ์ภคัดี ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. วรีพล คลังทับ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. อชัรกรณ์ จารุจติร ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. เชวง ดีปานา ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. จกัรกรี สุทธสิา ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. สุรเชษฐ์ ทรงแสง ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ปิยะกลู ราชนา ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. พทิวสั รัตนบริหาร ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. วรีชัย ชวนขนุทด ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ชาคริต ดิษฐผักแวน่ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. พงษ์สิงห์ ทองค า ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. วทิวฒัน์ ไชยภาพ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. วรรณวฒัน์ ทิพยพ์าวลัย์ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. เอกชัย สาเลศ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง นสต. ธนโชติ กรีโส ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. บุญชนะ ภารส าเร็จ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. เสกสรร เรืองฤทธิ์ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ปริวรรต ถวลิเดช ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ราชันย์ บัวผัน ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. นัฐพงศ์ อดุตุ้ย ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ภราดร เชื้อสายอนิทร์ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. นพพร พลแยม้ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. กฤษฎา สุยะขดั ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. กรกริช วรเชษฐบัญชา ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ขจรศักด์ิ ศรีอตุวงศ์ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. คมสรร ทองศรี ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ภาณุพนัธุ์ ทัศนียรัตน์ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ภดิูศ บุญประกอบ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ธรีพล ขยนั ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. วฒุธชิัย กลัพฤกษ์ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. วรีพณ ทิพยรั์ตน์มงคล ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. กติติชัย งามประเสริฐ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. เชาวรินทร์ นารีเดช ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ธนาวฒิุ นวนค า ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. นัทธพงค์ ยาสาร ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. วรีวฒัน์ เอี่ยมสอาด ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ถาวร จนัทฤกษ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. อมเรศ เรืองทุม ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ฤชานนท์ ปานสุวรรณ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. วทิวสั แยม้ค า ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. นฤพล ราชเพยีแกว้ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ภาณุมาศ ภูเ่กดิ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. อานนท์ บัวบุศย์ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. วชิรวทิย์ สีวเิส็ง ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. สรสิทธิ์ ผไทวณิชย์ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. คมกฤช บทไธสง ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ภาณุพงศ์ ยิ้มพว้ย ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ธนภมูิ พฤิทธิ์ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. กฤษดา มัน่ประสงค์ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. จกัรกฤษณ์ ใจยะสิทธิ์ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. อดิศักด์ิ ธรรมวงษ์ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. อดุมศักด์ิ เนตรสวา่ง ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. วชัระ ค าภาแกว้ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. บรรชา มัน่ต่อ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง นสต. ผดุงเกยีรติ มหดุิลย์ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ณัฐพล ทองขาว ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. อานนท์ อนิทร์ชื่น ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ธรีพงษ์ แสงสุวรรณ์ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. กรวทิ ช่างทอง ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ธรีพงศ์ มากดี ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. อภชิาติ พว่งเฟือ่ง ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. อนุกลู อสุาพรหม ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ธนชิต แสนเพช็ร ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. อรรถวทิย์ สมภาร ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. สิรภพ สีสุราช ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. นิธพินัธุ์ นาคน้อย ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. เอกชัย เจริญผล ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. จเร สิงหเ์ถื่อน ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. รัฐเวช เทียมปโยธร ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. กติติคุณ ลิคูณ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ทรงศร ภทัรรังษี ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. นันทกร ใจลังกา ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. อสิระ ตุ่นเงิน ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ทวศัีกด์ิ สงวนสิน ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ภานุพงษ์ เทียรฆนิธกิลู ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. บัญชา ทุมค า ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. เกษมณัฐ นาคเหล็ก ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. สิทธชิัย วงษ์แกว้มูล ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. กฤติพงศ์ ทองค าเปลว ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ธวชัชัย จนัตะวงค์ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ปริญญา หล่อตระกลู ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ชินวฒัน์ กลุทิพย์ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ณัฐนนท์ เขตกรณ์ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. จกัรกฤษณ์ เหล่ากสิการ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. อรุณ เนตรสวา่ง ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. วชัราวฒิุ ละผา ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. พฒัณพงษ์ วรรณหงษ์ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. พงศ์ศุลี แสงอนิทร์ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. วชัรพล นารีเดช ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. อธวิฒัน์ ดีแล้ว ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ภานุพนัธ์ ไกรมี ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ปักษา ด้วงหรัิญ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. อรรถพล เหล่าเขตกจิ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ภริูวชัน์ พุม่พวง ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง นสต. จริวฒัน์ ต๊ะสุ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. สิริวฒัน์ ดวงอปุะ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ฐิติจอม ทองมี ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ปรัชญา สีหะวงษ์ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ดนุทัศน์ พรหมสนธิ์ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ชัยวฒิุ บุตรพรม ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. วฒิุศักด์ิ ชะเอม ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. พงศา นามะคต ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. วสันต์ ปิน่ดี ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ศุภวฒัน์ ค าวงศา ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. วรินทร ชะนะศรี ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. กติติชัย ถิ่นศรี ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. สัณหภาส ชุ่มชื่น ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. เจตนิพทัธ์ เต๊ียนกล่ิน ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. กริชธษา ชัยสิทธิ์ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. นพดล แป้นตระกลู ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. เกยีรติศักด์ิ มัง่มี ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ธนพล ฟกัเงิน ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. อภริาม สีสุราช ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. วราพล ปานด า ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. อมรเทพ มากโพธิ์ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. เสน่ห์ อยู่สุข ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. วทัญญู ยศสุวรรณ์ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. มงคล อนิศรี ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ชิณวฒัน์ ภูสุ่วรรณ์ ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. กษิกฤษฏิ์ จติตรง ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. วรีะวฒัน์ เชียงแสน ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
นสต. ชัยธวชั เปล่งเสียง ศฝร.ภ.๖ ฝ่ายปกครองฯ
พล.ต.ต. ภานุ บุรณศิริ ผบก.อก.ภ.6 บก.อก.ภ.6
พ.ต.อ. สุรชาติ จงึด ารงกจิ รอง ผบก.อก.ภ.6 บก.อก.ภ.6
พ.ต.อ. นฤชา สุวรรณลาภา รอง ผบก.อก.ภ.6 บก.อก.ภ.6
พ.ต.อ. วจิติร การิยา รอง ผบก.อก.ภ.6 บก.อก.ภ.6
ร.ต.อ ศตวรรธน์ เกยีรติสกลุทอง นว.(สบ.2) ผบช.ภ.6
ด.ต.หญิง สุดาทิพย์ รักษาวงค์ บก.สส.ภ.6
พ.ต.อ. รัตนะ ปาลจนัทร์ ภ.จว.นครปฐม
พ.ต.อ. อนุภาพ ศรีนวล ภ.จว.นครปฐม
พ.ต.อ. ประเสริฐ เงินยวง ภ.จว.นครปฐม
พ.ต.อ. อ านวย วรญาวสุิทธิ์ ภ.จว.นครปฐม
พ.ต.อ. พงษ์ศักด์ิ ชูนาค ภ.จว.นครปฐม
พ.ต.อ. ธษิณ์อนัญ แสงชัยพนัธ์ ภ.จว.นครปฐม ฝอ.ภ.จว.นครปฐม



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. ปัญญณิชช์ ทองขนุนา ภ.จว.นครปฐม ฝอ.ภ.จว.นครปฐม
ส.ต.อ. อาทิตย์ รังสรรค์ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ร.ต.ท. ธนดล สุทธพิณิชพงศ์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.อู่ทอง
ส.ต.ต. ศุภธชั พกุเทืย่ง ภ.จว.นครปฐม สภ.สามพราน
ส.ต.ต. ฐาปกรณ์ เทศทอง ภ.จว.นครปฐม สภ.บางเลน
ด.ต. ธรัีษฐิตย์ สุวทิยบ์ุณยานันท์ ภ.จว.นครปฐม ฝอ.ภ.จว.นครปฐม
ร.ต.ท. วนัชนะ อนุวตัร์ ภ.จว.นครปฐม ฝอ.ภ.จว.นครปฐม
ด.ต. ประทีป บ าเริบ ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ร.ต.ท.หญิง รุ่งนภา กมิพทิักษ์ ภ.จว.นครปฐม ฝอ.ภ.จว.นครปฐม
ส.ต.อ.หญิง อรอนงค์ วชิัยศิริพนัธ์ ภ.จว.นครปฐม ฝอ.ภ.จว.นครปฐม
ด.ต. นิกร วสิารจารุศร ภ.จว.นครปฐม สภ.สามควายเผือก
ร.ต.ท.หญิง สุนิสา ศรพรมมาศ ภ.จว.นครปฐม สภ.พทุธมณฑล
พ.ต.ท. ทวสุีข จลุละนันทน์ ภ.จว.นครปฐม ฝอ.ภ.จว.นครปฐม
ร.ต.ท. วงศ์วริศ เปรมเกศรินทร์ ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
ร.ต.ท. ธนชัย เจริญคง ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ร.ต.ต.หญิง ระพพีรรณ ศรีสวสัด์ิ ภ.จว.นครปฐม ฝอ.ภ.จว.นครปฐม
ด.ต. ณรงค์ สายประสิทธผิล ภ.จว.นครปฐม สภ.โพรงมะเด่ือ
ด.ต. มานิตย์ จนัทร์รส ภ.จว.นครปฐม สภ.โพรงมะเด่ือ
ด.ต. ศิริ ศรีแสง ภ.จว.นครปฐม สภ.กระตีบ
ด.ต. ณรงค์ชัย มุสิกบัณฑิตย์ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. ประวทิย์ ศรีพรมมา ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ร.ต.ต. นราวฒิุ มะโนมัน่ ภ.จว.นครปฐม สภ.ดอนตูม
ร.ต.ต. สุทจน์ อ่ าโต ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. อดิสรณ์ ลิปเลขนะ ภ.จว.นครปฐม สภ.ดอนตูม
ด.ต. กฤษฎ์ สิทธกิรวนิ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. ธนรักษ์ ชาวสวนแกว้ ภ.จว.นครปฐม สภ.บางเลน
ด.ต.หญิง สุชิน จติุสมวาร ภ.จว.นครปฐม ฝอ.ภ.จว.นครปฐม
ร.ต.ท. วรกจิ แกว้โหมดตาด ภ.จว.นครปฐม สภ.บางเลน
ด.ต. รณชัย คชศิลา ภ.จว.นครปฐม สภ.บางเลน
ด.ต. พรพพิฒัน์ มากบุญงาม ภ.จว.นครปฐม ฝอ.ภ.จว.นครปฐม
พ.ต.ท. กติติ ลาภปรากฏ ภ.จว.นครปฐม ฝอ.ภ.จว.นครปฐม
ร.ต.ท. ส ารอง รัตนวนั ภ.จว.นครปฐม สภ.ดอนตูม
ร.ต.ท.หญิง พทัธธ์รีา ธรีพรนิธภิทัร์ ภ.จว.นครปฐม ฝอ.2 ภ.จว.นครปฐม
ด.ต. ฤทธิ์เดช ปรีเปรม ภ.จว.นครปฐม สภ.โพรงมะเด่ือ
ด.ต. เอกชัย ทองหมืน่ศรี ภ.จว.นครปฐม สภ.บางเลน
ด.ต. ศุภโชค พนัธเ์ทศ ภ.จว.นครปฐม ฝอ.ภ.จว.นครปฐม
ด.ต. วฒิุ วงโคคุ้ม ภ.จว.นครปฐม สภ.กระตีบ
ด.ต. สมพล รอดอยู่ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ร.ต.ท. ส าเริง นาคเมือง ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. ชาตรี สงประชา ภ.จว.นครปฐม สภ.สามควายเผือก



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง จ.ส.ต. เอกลักษณ์ เขยีวลี ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. ช านาญ พุม่พยอม ภ.จว.นครปฐม สภ.บางเลน
ร.ต.ท. อภชิาต พลายละหาร ภ.จว.นครปฐม ฝอ.ภ.จว.นครปฐม
ร.ต.ท. ศุภชัย มีบุญญา ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ร.ต.ต. บัญชา วจิารณ์ ภ.จว.นครปฐม สภ.ดอนตูม
ด.ต. เกยีรติศักด์ิ หงส์ศุภางค์พนัธุ์ ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ส.ต.อ. สุรเดช วงศ์วชัรมงคล ภ.จว.นครปฐม ฝอ.ภ.จว.นครปฐม
ด.ต. สุรศักด์ิ แสนวงศ์สิริ ภ.จว.นครปฐม สภ.โพรงมะเด่ือ
ร.ต.ท. สราวธุ วรรณะ ภ.จว.นครปฐม
ส.ต.ต. ชุติเชษฐ์ อครเศรษฐสิริ ภ.จว.นครปฐม
ส.ต.อ. วสันต์ อนิโอสถ ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
ร.ต.อ. อทิธรัิฐ นิยมทรัพย์ ภ.จว.นครปฐม
พ.ต.ท.หญิง รวธิดิา กู้เกยีรติศักด์ิ ภ.จว.นครปฐม ฝอ.ภ.จว.นครปฐม
ร.ต.ท. ววิฒัน์ ศรีสมบูรณ์ ภ.จว.นครปฐม สภ.ดอนตูม
ร.ต.ท. วฒิุชัย บุญวรณะ ภ.จว.นครปฐม ฝอ.ภ.จว.นครปฐม
ด.ต. มนัส นามสม ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. พรพนิิต อวยชัย ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
ด.ต. วนิิตย์ สุทธาวรรณ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
พ.ต.ต. เสนาะ อยู่ฉมิ ภ.จว.นครปฐม ฝอ.ภ.จว.นครปฐม
ร.ต.ท.หญิง ณัฐธดิา ใจจาน ภ.จว.นครปฐม ฝอ.ภ.จว.นครปฐม
ร.ต.ท. เจนณรงค์ อยู่พะเนียด ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
ร.ต.ต. จ าเริญ แดงตะโก ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ส.ต.อ.หญิง ณิชกานต์ จนัทร์เกดิ ภ.จว.นครปฐม สภ.โพรงมะเด่ือ
พ.ต.ท. อาทร ทองสอาด ภ.จว.นครปฐม ฝอ.ภ.จว.นครปฐม
พ.ต.อ. พฒัพงศ์ คนแรง ภ.จว.นครปฐม กลุ่มงานสอบสวน
ร.ต.อ. สมชาย เมฆหมอก ภ.จว.นครปฐม กลุ่มงานสอบสวน
ร.ต.ท. ชาณุวฒัน์ คล้ายจนัทร์พงษ์ ภ.จว.นครปฐม กลุ่มงานสอบสวน
ด.ต. อดุลย์ พกุพบสุข ภ.จว.นครปฐม กลุ่มงานสอบสวน
ด.ต. อาวธุ ครนิยม ภ.จว.นครปฐม กลุ่มงานสอบสวน
พ.ต.อ. พรีพล ไชยพงศ์ ภ.จว.นครปฐม สภ.กระตีบ
พ.ต.ท. ปราโมทย์ ดอนหวา่งไพร ภ.จว.นครปฐม สภ.กระตีบ
พ.ต.ท. สรรค์ กลุนานันท์ ภ.จว.นครปฐม สภ.กระตีบ
ร.ต.อ. ฉตัรธวชัร์ ศักด์ิดรินทร์ ภ.จว.นครปฐม สภ.กระตีบ
ร.ต.ท. เกษมสุข ปัทมพรภกัดี ภ.จว.นครปฐม สภ.กระตีบ
ร.ต.ท. สมคิด โพธิ์ขาว ภ.จว.นครปฐม สภ.กระตีบ
ร.ต.ท. ณัฐฎก์ร ตนทา ภ.จว.นครปฐม สภ.กระตีบ
ร.ต.ท. ทรงกช เกดินก ภ.จว.นครปฐม สภ.กระตีบ
ร.ต.ท. ธนน โพธิ์เงิน ภ.จว.นครปฐม สภ.กระตีบ
ร.ต.ท. ช านาญ บุญศรี ภ.จว.นครปฐม สภ.กระตีบ
ร.ต.ท. วทิยา โตตาม ภ.จว.นครปฐม สภ.กระตีบ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ภาคภมูิ เชยกวีงศ์ ภ.จว.นครปฐม สภ.กระตีบ
ร.ต.ท. เกื้อกลู แสงสุขดี ภ.จว.นครปฐม สภ.กระตีบ
ร.ต.ท. แพน กล่ินบุบผา ภ.จว.นครปฐม สภ.กระตีบ
ร.ต.ต. สมจติร แหลมหลัก ภ.จว.นครปฐม สภ.กระตีบ
ร.ต.ต. สวสัด์ิ ไพรสงบ ภ.จว.นครปฐม สภ.กระตีบ
ร.ต.ต. สุพจน์ ยิ้มหนองโพธิ์ ภ.จว.นครปฐม สภ.กระตีบ
ร.ต.ต. วชิัย ปานศรี ภ.จว.นครปฐม สภ.กระตีบ
ด.ต. ปรีชา วนัอยู่ ภ.จว.นครปฐม สภ.กระตีบ
ด.ต. รัตน์ชา เสืองามเอี่ยม ภ.จว.นครปฐม สภ.กระตีบ
ด.ต. ลภสักร การเกบ็ ภ.จว.นครปฐม สภ.กระตีบ
ด.ต. โกเมศร์ สุวรรณเรืองศรี ภ.จว.นครปฐม สภ.กระตีบ
ด.ต. กติติศักด์ิ พนัธจกัร์ ภ.จว.นครปฐม สภ.กระตีบ
ด.ต. สุทัศน์ ไสยสุข ภ.จว.นครปฐม สภ.กระตีบ
ด.ต. ไสว ภารา ภ.จว.นครปฐม สภ.กระตีบ
ด.ต. กนกพนัธุ์ สุวรรณเกดิ ภ.จว.นครปฐม สภ.กระตีบ
ด.ต. วสิิษฐ์ สังขเ์ส่ียงเทียน ภ.จว.นครปฐม สภ.กระตีบ
ด.ต. ณัฎฐ์วฒัน์ สนจุ้ย ภ.จว.นครปฐม สภ.กระตีบ
ด.ต. สมชาย เรืองพลับพลา ภ.จว.นครปฐม สภ.กระตีบ
ด.ต. มนต์นิชา นิยมญาติ ภ.จว.นครปฐม สภ.กระตีบ
ด.ต. ไพโรจน์ เรืองจอ้ย ภ.จว.นครปฐม สภ.กระตีบ
ด.ต. สมัย จนัทร์อ่ า ภ.จว.นครปฐม สภ.กระตีบ
ด.ต. แกว้ โพธิ์จนิดา ภ.จว.นครปฐม สภ.กระตีบ
ด.ต. ประสิทธิ์ จติรา ภ.จว.นครปฐม สภ.กระตีบ
ด.ต. ศิริพงษ์ เกตุมอญ ภ.จว.นครปฐม สภ.กระตีบ
ด.ต. สุรเดช สุขหงษ์ ภ.จว.นครปฐม สภ.กระตีบ
ด.ต. ประวทิย์ ดอนจนัทร์ทอง ภ.จว.นครปฐม สภ.กระตีบ
ด.ต. วนัชัย ดอนรอดไพร ภ.จว.นครปฐม สภ.กระตีบ
ด.ต. ธนภทั เดชโชติธนัน ภ.จว.นครปฐม สภ.กระตีบ
ด.ต.หญิง สุนีย์ เขี้ยวงา ภ.จว.นครปฐม สภ.กระตีบ
ด.ต. อฎัฐชัย ร่ืนบันเริง ภ.จว.นครปฐม สภ.กระตีบ
จ.ส.ต. สุชน ค ามา ภ.จว.นครปฐม สภ.กระตีบ
ส.ต.ต. จกัรกฤต ฮ่ัวจั่น ภ.จว.นครปฐม สภ.กระตีบ
ส.ต.ต. โภคิน ล้อมสินทรัพย์ ภ.จว.นครปฐม สภ.กระตีบ
ร.ต.ท.หญิง ชลธชิา ชาติวงษ์ ภ.จว.นครปฐม สภ.กระตีบ
ด.ต. สันติ ภาจ ารงค์ ภ.จว.นครปฐม สภ.กระตีบ
ด.ต. ธวชัชัย ภูร่ะหงษ์ ภ.จว.นครปฐม สภ.กระตีบ
พ.ต.ท. สุรจติ สิทธวิไิล ภ.จว.นครปฐม สภ.โพรงมะเด่ือ
พ.ต.ท. วรีะพฒัน์ เกตุษา ภ.จว.นครปฐม สภ.โพรงมะเด่ือ
พ.ต.ท. สมบัติ เชื้อทหาร ภ.จว.นครปฐม สภ.โพรงมะเด่ือ
พ.ต.ท. พสิิษฐ์ จติติอดุมศักด์ิ ภ.จว.นครปฐม สภ.โพรงมะเด่ือ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ต. วชัรชัย ฉยุเนย ภ.จว.นครปฐม สภ.โพรงมะเด่ือ
พ.ต.ต. ชาญยทุธ์ เสมอจติร์ ภ.จว.นครปฐม สภ.โพรงมะเด่ือ
ร.ต.อ. ธนู พวัอดุมเจริญ ภ.จว.นครปฐม สภ.โพรงมะเด่ือ
ร.ต.ท. วชัรินทร์ หลวงพทิักษ์ ภ.จว.นครปฐม สภ.โพรงมะเด่ือ
ร.ต.ท. สนัน่ จารุภมูิ ภ.จว.นครปฐม สภ.โพรงมะเด่ือ
ร.ต.ท. อมรเทพ ทิพยว์ลัย์ ภ.จว.นครปฐม สภ.โพรงมะเด่ือ
ร.ต.ท. วรัิตน์ นิลดานุวฒัน์ ภ.จว.นครปฐม สภ.โพรงมะเด่ือ
ร.ต.ท. จรูญ เหมมะณี ภ.จว.นครปฐม สภ.โพรงมะเด่ือ
ร.ต.ท. อรรถสิทธิ์ แยม้ทวี ภ.จว.นครปฐม สภ.โพรงมะเด่ือ
ร.ต.ท. ชาญ บัวออ่น ภ.จว.นครปฐม สภ.โพรงมะเด่ือ
ร.ต.ท. ภชุงค์ ทรงศิลา ภ.จว.นครปฐม สภ.โพรงมะเด่ือ
ร.ต.ท. รณกร จติรจลุชลวฒัน์ ภ.จว.นครปฐม สภ.โพรงมะเด่ือ
ร.ต.ท. วชิัย หว้ยหงษ์ทอง ภ.จว.นครปฐม สภ.โพรงมะเด่ือ
ร.ต.ท. ไพรัตน์ หนูชาวนา ภ.จว.นครปฐม สภ.โพรงมะเด่ือ
ร.ต.ท. ยงยทุธ เหล่ารัดเดชา ภ.จว.นครปฐม สภ.โพรงมะเด่ือ
ร.ต.ท. จ านง รัตนภากร ภ.จว.นครปฐม สภ.โพรงมะเด่ือ
ร.ต.ท. ฐิติวชัร์ ปพฒัน์เตชานนท์ ภ.จว.นครปฐม สภ.โพรงมะเด่ือ
ร.ต.ต. สุนทร ชาติเวยีง ภ.จว.นครปฐม สภ.โพรงมะเด่ือ
ร.ต.ต. ส าเรือง โพธิ์จนัทร์ ภ.จว.นครปฐม สภ.โพรงมะเด่ือ
ร.ต.ต. ธงชัย รอดปรีชา ภ.จว.นครปฐม สภ.โพรงมะเด่ือ
ร.ต.ต. ช านาญ ชั้นเล็ก ภ.จว.นครปฐม สภ.โพรงมะเด่ือ
ด.ต. ประจวบ เพยีงไธสง ภ.จว.นครปฐม สภ.โพรงมะเด่ือ
ด.ต. ชาลี หงษ์หอ้ม ภ.จว.นครปฐม สภ.โพรงมะเด่ือ
ด.ต. เฉลย ช่อฉาย ภ.จว.นครปฐม สภ.โพรงมะเด่ือ
ด.ต. เจน จนัทร์คูณ ภ.จว.นครปฐม สภ.โพรงมะเด่ือ
ด.ต. ณัฐพล หวานอารมภ์ ภ.จว.นครปฐม สภ.โพรงมะเด่ือ
ด.ต. เสาะ ค าแสน ภ.จว.นครปฐม สภ.โพรงมะเด่ือ
ด.ต. สมนึก เกตุนิล ภ.จว.นครปฐม สภ.โพรงมะเด่ือ
ด.ต. นิธโิรจน์ เลิศธรีะโยธนิ ภ.จว.นครปฐม สภ.โพรงมะเด่ือ
ด.ต. สุรพนัธ์ วนัเยน็ ภ.จว.นครปฐม สภ.โพรงมะเด่ือ
ด.ต. โชติพฒัน์ ม่วงเทศ ภ.จว.นครปฐม สภ.โพรงมะเด่ือ
ด.ต. สมบัติ ภเูฮืองแกว้ ภ.จว.นครปฐม สภ.โพรงมะเด่ือ
ด.ต. สุพจน์ มาลาวงศ์ ภ.จว.นครปฐม สภ.โพรงมะเด่ือ
ด.ต. พรชัย แกน่สิงห์ ภ.จว.นครปฐม สภ.โพรงมะเด่ือ
ด.ต. สันติ เอี่ยมเอกสุวรรณ ภ.จว.นครปฐม สภ.โพรงมะเด่ือ
ด.ต. ปิติพฒัน์ ภาพเสถยีรวงศ์ ภ.จว.นครปฐม สภ.โพรงมะเด่ือ
จ.ส.ต.หญิง ปิน่ปินัทธ์ ภรินันท์วรายตุ ภ.จว.นครปฐม สภ.โพรงมะเด่ือ
ส.ต.อ. พทิักษ์ สาธวุณิชกลุ ภ.จว.นครปฐม สภ.โพรงมะเด่ือ
ส.ต.อ. กมเลศ ไวปรีชี ภ.จว.นครปฐม สภ.โพรงมะเด่ือ
ส.ต.อ. ภานุวฒัน์ กล่ินสุคนธ์ ภ.จว.นครปฐม สภ.โพรงมะเด่ือ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.ต. ชนวร์ี ประคองจติต์ ภ.จว.นครปฐม สภ.โพรงมะเด่ือ
ด.ต. มิตร มาแกว้ ภ.จว.นครปฐม สภ.โพรงมะเด่ือ
ร.ต.ต. ณัฐพล สุขพว่ง ภ.จว.นครปฐม สภ.โพรงมะเด่ือ
ร.ต.ต. ประมวล บ่อแกว้ ภ.จว.นครปฐม สภ.โพรงมะเด่ือ
ด.ต. สายณัต์ เยน็เพชร ภ.จว.นครปฐม สภ.โพรงมะเด่ือ
จ.ส.ต. สะท้าน ทิมหอม ภ.จว.นครปฐม สภ.โพรงมะเด่ือ
ส.ต.อ. ศิริพจน์ อิ่มเฮง ภ.จว.นครปฐม สภ.โพรงมะเด่ือ
ด.ต. ธนสิทธิ์ เพลินคู่ธรรม ภ.จว.นครปฐม สภ.โพรงมะเด่ือ
พ.ต.ท. สุวนิ กลูรัตนกติิวงศ์ ภ.จว.นครปฐม สภ.โพรงมะเด่ือ
ร.ต.ท. ชุติพนธ์ มานะ ภ.จว.นครปฐม สภ.โพรงมะเด่ือ
ร.ต.ต. โกมล ธงศรี ภ.จว.นครปฐม สภ.โพรงมะเด่ือ
ด.ต. บุญส่ง ค าดี ภ.จว.นครปฐม สภ.โพรงมะเด่ือ
พ.ต.อ. สุนทร โชคอ านวย ภ.จว.นครปฐม สภ.สามควายเผือก
พ.ต.ท. ชัยรัตน์ บัวขม ภ.จว.นครปฐม สภ.สามควายเผือก
พ.ต.ท. พรีวฒิุ พรีะวฒิุพนัธุ์ ภ.จว.นครปฐม สภ.สามควายเผือก
พ.ต.ท. ธานี ผูกพานิช ภ.จว.นครปฐม สภ.สามควายเผือก
พ.ต.ท. บัณฑิต คณาลัยวฒิุพงศ์ ภ.จว.นครปฐม สภ.สามควายเผือก
พ.ต.ท. สัญญพงษ์ โชติธนัยพฒัน์ ภ.จว.นครปฐม สภ.สามควายเผือก
พ.ต.ท. ธนิศร เอกรัตนณัฐ ภ.จว.นครปฐม สภ.สามควายเผือก
พ.ต.ต. ณัฐกฤษณ์ เผ่ือนปฐม ภ.จว.นครปฐม สภ.สามควายเผือก
พ.ต.ต. สมพร ศักโกระ ภ.จว.นครปฐม สภ.สามควายเผือก
ร.ต.อ. ประเสริฐ อนุศิลป์ ภ.จว.นครปฐม สภ.สามควายเผือก
ร.ต.อ. ชัยญา ใสจนัทึก ภ.จว.นครปฐม สภ.สามควายเผือก
ร.ต.อ. ชาตรี ป้องขนัธ์ ภ.จว.นครปฐม สภ.สามควายเผือก
ร.ต.ท. พนา มณฑาสุวรรณ ภ.จว.นครปฐม สภ.สามควายเผือก
ร.ต.ท. สุวรรณ จวิะวไิลกาญจน์ ภ.จว.นครปฐม สภ.สามควายเผือก
ร.ต.ท. วโิชติ ธนาคมเศรษฐ์ ภ.จว.นครปฐม สภ.สามควายเผือก
ร.ต.ท. บุญฤทธิ์ พนิิจ ภ.จว.นครปฐม สภ.สามควายเผือก
ร.ต.ท. อมรชัย ฤกษ์ดี ภ.จว.นครปฐม สภ.สามควายเผือก
ร.ต.ท. ชัยยศ แดงอดุม ภ.จว.นครปฐม สภ.สามควายเผือก
ร.ต.ท. ประทิน หอมสวรรค์ ภ.จว.นครปฐม สภ.สามควายเผือก
ร.ต.ท. สุธน ม่วงพนัธุ์ ภ.จว.นครปฐม สภ.สามควายเผือก
ร.ต.ท. ทนงศักด์ิ รัตนศิลป์ ภ.จว.นครปฐม สภ.สามควายเผือก
ร.ต.ท. สิริมงคล กล่ินผล ภ.จว.นครปฐม สภ.สามควายเผือก
ร.ต.ท. สุชาญ ทองประเสริฐ ภ.จว.นครปฐม สภ.สามควายเผือก
ร.ต.ท. ปรีชา ปิน่ทอง ภ.จว.นครปฐม สภ.สามควายเผือก
ร.ต.ต. วนิัย สุขเข ภ.จว.นครปฐม สภ.สามควายเผือก
ร.ต.ต. สักกส์กล อธโิรจน์นิธิ ภ.จว.นครปฐม สภ.สามควายเผือก
ด.ต. สุพจน์ ลิบไพรวลัย์ ภ.จว.นครปฐม สภ.สามควายเผือก
ด.ต. สุพล พยาราช ภ.จว.นครปฐม สภ.สามควายเผือก



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ชาญกติิ คนอยู่ ภ.จว.นครปฐม สภ.สามควายเผือก
ด.ต. กฤษดา สุริยาวงษ์ ภ.จว.นครปฐม สภ.สามควายเผือก
ด.ต. เอกลักษณ์ เกดิร่ืน ภ.จว.นครปฐม สภ.สามควายเผือก
ด.ต. วโิรจน์ สุขสวาส ภ.จว.นครปฐม สภ.สามควายเผือก
ด.ต. ยงยทุธ แกว้สุจริต ภ.จว.นครปฐม สภ.สามควายเผือก
ด.ต. ปัญญา สีมา ภ.จว.นครปฐม สภ.สามควายเผือก
ด.ต. ณรงค์ หอ่ทอง ภ.จว.นครปฐม สภ.สามควายเผือก
ด.ต. ชาญ ครึกคร้ืน ภ.จว.นครปฐม สภ.สามควายเผือก
ด.ต. ปรีชา อนิทนชิตจุ้ย ภ.จว.นครปฐม สภ.สามควายเผือก
ด.ต. สุวตัร ปักษิณ ภ.จว.นครปฐม สภ.สามควายเผือก
ด.ต. ธนา ค านุชนารถ ภ.จว.นครปฐม สภ.สามควายเผือก
ด.ต. ชัยพฤกษ์ ผุยรอด ภ.จว.นครปฐม สภ.สามควายเผือก
ด.ต. ไกรสร ล้ิมเอบิไทย ภ.จว.นครปฐม สภ.สามควายเผือก
จ.ส.ต. วรุิต ถิ่นวงศ์ม่อม ภ.จว.นครปฐม สภ.สามควายเผือก
จ.ส.ต. ถนอมศักด์ิ มีศรี ภ.จว.นครปฐม สภ.สามควายเผือก
จ.ส.ต. เอกลักษณ์ เรืองวอน ภ.จว.นครปฐม สภ.สามควายเผือก
ส.ต.อ. ยทุธพงษ์ แกว้มณี ภ.จว.นครปฐม สภ.สามควายเผือก
ส.ต.ต. ธนิสพล แกน่ไทย ภ.จว.นครปฐม สภ.สามควายเผือก
ส.ต.ต. พชิญ์ คุรุเสถยีร ภ.จว.นครปฐม สภ.สามควายเผือก
ส.ต.ต. วศิรุต รุจจนเวท ภ.จว.นครปฐม สภ.สามควายเผือก
ส.ต.ต. นราศักด์ิ เกดิเมืองเล็ก ภ.จว.นครปฐม สภ.สามควายเผือก
พ.ต.อ. อ านวย พงษ์สวสัด์ิ ภ.จว.นครปฐม สภ.บางหลวง
พ.ต.ท. ประวทิย์ แช่มมัน่คง ภ.จว.นครปฐม สภ.บางหลวง
พ.ต.ท. วรีะวฒัน์ เอมพนัธุ์ ภ.จว.นครปฐม สภ.บางหลวง
พ.ต.ท. อมระ มัน่ดี ภ.จว.นครปฐม สภ.บางหลวง
พ.ต.ท. ทวี ยทุธศักดารักษ์ ภ.จว.นครปฐม สภ.บางหลวง
พ.ต.ท. โรจน์อนันต์ อยู่พะเนียด ภ.จว.นครปฐม สภ.บางหลวง
พ.ต.ท. ยศพงศ์ พนัธุ ภ.จว.นครปฐม สภ.บางหลวง
พ.ต.ท. สามารถ จงประเสริฐ ภ.จว.นครปฐม สภ.บางหลวง
ร.ต.ท. มานพ จนัทร์ศร ภ.จว.นครปฐม สภ.บางหลวง
ร.ต.ท. โสภณ  แช่มเล็ก ภ.จว.นครปฐม สภ.บางหลวง
ร.ต.ท. จริโชติ สาวกินั ภ.จว.นครปฐม สภ.บางหลวง
ร.ต.ท. ประพฒัน์ สวสัดิยากร ภ.จว.นครปฐม สภ.บางหลวง
ร.ต.ท. รุจภิาส ยทุธธ์นสุธี ภ.จว.นครปฐม สภ.บางหลวง
ร.ต.ท. นิรันดร์ ตอหรัิญ ภ.จว.นครปฐม สภ.บางหลวง
ร.ต.ท. สินชัย สระทองพร้อม ภ.จว.นครปฐม สภ.บางหลวง
ร.ต.ท. ธชักฤช วรวรรธกลุ ภ.จว.นครปฐม สภ.บางหลวง
ร.ต.ท. ววิฒัน์ ยิ้มกร่ิม ภ.จว.นครปฐม สภ.บางหลวง
ร.ต.ท. ไพศาล พนิิจการ ภ.จว.นครปฐม สภ.บางหลวง
ร.ต.ท. ทวเีกยีรติ แยม้พรชัย ภ.จว.นครปฐม สภ.บางหลวง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. สมหมาย แกว้บุบผา ภ.จว.นครปฐม สภ.บางหลวง
ร.ต.ต. ประพนธ์ วงษ์เอก ภ.จว.นครปฐม สภ.บางหลวง
ร.ต.ต. ปฐมพงศ์ ปฐมกลุนันท์ ภ.จว.นครปฐม สภ.บางหลวง
ร.ต.ต. ธนะศักด์ิ ใจแสน ภ.จว.นครปฐม สภ.บางหลวง
ด.ต. บัญชา ณ ไทร ภ.จว.นครปฐม สภ.บางหลวง
ด.ต. สมชาย แยม้ดอนไพร ภ.จว.นครปฐม สภ.บางหลวง
ด.ต. สุธพีทัธ์ ดอนจนัทร์ทอง ภ.จว.นครปฐม สภ.บางหลวง
ด.ต. วสันต์ อรรถนันท์ ภ.จว.นครปฐม สภ.บางหลวง
ด.ต. อบุล เพชรแอง ภ.จว.นครปฐม สภ.บางหลวง
ด.ต. อดุร ถงึแสง ภ.จว.นครปฐม สภ.บางหลวง
ด.ต. เทพมงคล มูลจติร์ ภ.จว.นครปฐม สภ.บางหลวง
ด.ต. สุริยนัต์ วงเวยีน ภ.จว.นครปฐม สภ.บางหลวง
ด.ต. ชัด เรียมไธสง ภ.จว.นครปฐม สภ.บางหลวง
ด.ต. ประจวบ เรียนทิพย์ ภ.จว.นครปฐม สภ.บางหลวง
ด.ต. กติติ ปัน้พุม่ ภ.จว.นครปฐม สภ.บางหลวง
ด.ต. ไพศาล ภริมยเ์จยีว ภ.จว.นครปฐม สภ.บางหลวง
ด.ต. สะท้อน สลางสิงห์ ภ.จว.นครปฐม สภ.บางหลวง
ด.ต. สนัน่ ทรงศิลา ภ.จว.นครปฐม สภ.บางหลวง
ด.ต. นิวฒัน์ ดวนใหญ่ ภ.จว.นครปฐม สภ.บางหลวง
ด.ต. สุชาติ วรไธสง ภ.จว.นครปฐม สภ.บางหลวง
ด.ต. ณัฐพนธ์ ประเสริฐสุจริต ภ.จว.นครปฐม สภ.บางหลวง
ด.ต. สมปอง ชมมะลิ ภ.จว.นครปฐม สภ.บางหลวง
ด.ต. ทันต์ธนัท ภพูาดหนิ ภ.จว.นครปฐม สภ.บางหลวง
ด.ต. พรีพฒัน์ กลุชนะจตุพร ภ.จว.นครปฐม สภ.บางหลวง
ด.ต. สมชาย ตรีมาลา ภ.จว.นครปฐม สภ.บางหลวง
ด.ต. เอนก กล่อมฉมิ ภ.จว.นครปฐม สภ.บางหลวง
ด.ต. สุบรร เทมี ภ.จว.นครปฐม สภ.บางหลวง
ด.ต. ธรรศ สังวาลยไ์พร ภ.จว.นครปฐม สภ.บางหลวง
ด.ต. เกยีรติภมูิ สุภาพ ภ.จว.นครปฐม สภ.บางหลวง
จ.ส.ต. อนันต์ ทิมหอม ภ.จว.นครปฐม สภ.บางหลวง
ส.ต.ต. พฒันา ดวงจนัทร์ ภ.จว.นครปฐม สภ.บางหลวง
ส.ต.ต. ณัฐดนัย นาคนาโส ภ.จว.นครปฐม สภ.บางหลวง
ส.ต.ต. ณัฐวฒัน์ บุญนิยม ภ.จว.นครปฐม สภ.บางหลวง
ด.ต. ถาวร ผิวเพชร ภ.จว.นครปฐม สภ.บางหลวง
พ.ต.อ. ชัชพงศ์ สุขบุญชูเทพ ภ.จว.นครปฐม สภ.บางเลน
ด.ต. สิงขร สุขสมกจิ ภ.จว.นครปฐม สภ.บางเลน
ส.ต.ต. เอกวฒิุ เอก็ต๋อง ภ.จว.นครปฐม สภ.บางเลน
ส.ต.ต. ประณิธาน ใบไม้ ภ.จว.นครปฐม สภ.บางเลน
จ.ส.ต. ภาสกร สุนทรลิขติ ภ.จว.นครปฐม สภ.บางเลน
ด.ต. สมบัติ ลาหนองแคน ภ.จว.นครปฐม สภ.บางเลน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สงบ การร้อย ภ.จว.นครปฐม สภ.บางเลน
พ.ต.ต. สมยศ ทรัพยจ์รัสแสง ภ.จว.นครปฐม สภ.บางเลน
ส.ต.ต. ศราวฒิุ หา้วหาญ ภ.จว.นครปฐม สภ.บางเลน
ร.ต.ต.หญิง เกศสกลุ ณ พงัทุย ภ.จว.นครปฐม สภ.บางเลน
พ.ต.ท. คมกฤช สุขเจริญ ภ.จว.นครปฐม สภ.บางเลน
ด.ต. โสภณ พว่งสมบัติ ภ.จว.นครปฐม สภ.บางเลน
ด.ต. บุญเร่ิม อปุละ ภ.จว.นครปฐม สภ.บางเลน
ด.ต. วฒันา เพชรเกอร์ ภ.จว.นครปฐม สภ.บางเลน
ด.ต. พรเทพ สุริยะกานนท์ ภ.จว.นครปฐม สภ.บางเลน
ด.ต. สุทน มีถาวร ภ.จว.นครปฐม สภ.บางเลน
ร.ต.ท. กาจพล ศิริมายา ภ.จว.นครปฐม สภ.บางเลน
ส.ต.ต. จองชัย คล้ายวรรณ ภ.จว.นครปฐม สภ.บางเลน
ด.ต. สมชาย แจม่นิยม ภ.จว.นครปฐม สภ.บางเลน
ร.ต.ต. ปรีชา คล้ายจนัทร์พงษ์ ภ.จว.นครปฐม สภ.บางเลน
พ.ต.ต. ทนงศักด์ิ ปะสาวะโพธิ์ ภ.จว.นครปฐม สภ.บางเลน
ด.ต. กจิตรี โถทอง ภ.จว.นครปฐม สภ.บางเลน
ด.ต. บัญชา บุมี ภ.จว.นครปฐม สภ.บางเลน
ด.ต. รัฐสิทธิ์ เคหาบาล ภ.จว.นครปฐม สภ.บางเลน
ส.ต.ต. เหมรัศมิ์ กล้าหาญ ภ.จว.นครปฐม สภ.บางเลน
ส.ต.ต. รัฐศิฐ โกสมนึก ภ.จว.นครปฐม สภ.บางเลน
ด.ต. สังวาล เชื้อบุญมี ภ.จว.นครปฐม สภ.บางเลน
ด.ต. สมชาย โพธิ์มี ภ.จว.นครปฐม สภ.บางเลน
ด.ต. ประสงค์ น้ าสมบูรณ์ ภ.จว.นครปฐม สภ.บางเลน
ร.ต.ท. ภานุรุจ สันตานนท์ ภ.จว.นครปฐม สภ.บางเลน
ส.ต.ต. ชัยพฒัน์ บุญทิม ภ.จว.นครปฐม สภ.บางเลน
ด.ต. พงษ์ไทย เรืองวจิติร ภ.จว.นครปฐม สภ.บางเลน
ร.ต.ท. ประเสริฐ พมิพรัิตน์ ภ.จว.นครปฐม สภ.บางเลน
ร.ต.ท. สงกรานต์ ช่วยแกว้ ภ.จว.นครปฐม สภ.บางเลน
ด.ต. สุเมธ ไชยคง ภ.จว.นครปฐม สภ.บางเลน
ร.ต.ต. วรัิตน์ คล้ายจนัทร์พงศ์ ภ.จว.นครปฐม สภ.บางเลน
พ.ต.ท. บุญลือ เสริมบุญ ภ.จว.นครปฐม สภ.บางเลน
ด.ต. ประสูติ สายพร้อมญาติ ภ.จว.นครปฐม สภ.บางเลน
ร.ต.ท. สุรชัย เทียนอนิ ภ.จว.นครปฐม สภ.บางเลน
พ.ต.อ. สมบัติ แสงสวา่ง ภ.จว.นครปฐม สภ.บางเลน
พ.ต.ท. ทูน เดชคุณมาก ภ.จว.นครปฐม สภ.บางเลน
ด.ต. กอ้งภพ ภริมยเ์ปรม ภ.จว.นครปฐม สภ.บางเลน
ด.ต.หญิง ปาณิภา ส่งแจง้ ภ.จว.นครปฐม สภ.บางเลน
ด.ต. ธนรักษ์ ชาวสวนแกว้ ภ.จว.นครปฐม สภ.บางเลน
ส.ต.ต. ฐาปกรณ์ เทศทอง ภ.จว.นครปฐม สภ.บางเลน
ด.ต. ชัยณรงค์ เชยเหมือนจนัทร์ ภ.จว.นครปฐม สภ.บางเลน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ธวลิต เต้าสูงเนิน ภ.จว.นครปฐม สภ.บางเลน
ด.ต. เอกชัย เสนาะค า ภ.จว.นครปฐม สภ.บางเลน
ด.ต. จ าลอง เทีย่งธรรม ภ.จว.นครปฐม สภ.บางเลน
ร.ต.ท. อดุลย์ อาระหงั ภ.จว.นครปฐม สภ.บางเลน
จ.ส.ต. สมศักด์ิ เศษรักษา ภ.จว.นครปฐม สภ.บางเลน
ด.ต. ณรงค์ฤทธิ์ วงษ์ชื่น ภ.จว.นครปฐม สภ.บางเลน
ด.ต. สหภสั สุทธหลวง ภ.จว.นครปฐม สภ.บางเลน
ร.ต.ต. กองแดง พรมบุ ภ.จว.นครปฐม สภ.บางเลน
ด.ต. จกัรพนัธ์ แสงสมเรือง ภ.จว.นครปฐม สภ.บางเลน
ร.ต.ท. ยศวฒัน์ แกว้ไทนนันท์ ภ.จว.นครปฐม สภ.บางเลน
ร.ต.ท. สมปอง น้อยเมือง ภ.จว.นครปฐม สภ.บางเลน
ร.ต.ท. ประธาน วงษ์เปีย่ม ภ.จว.นครปฐม สภ.บางเลน
ด.ต. เดชา สามงามตัน ภ.จว.นครปฐม สภ.บางเลน
ด.ต. จ าลอง กองม่วง ภ.จว.นครปฐม สภ.บางเลน
ด.ต. จรูญ คเชนทร ภ.จว.นครปฐม สภ.บางเลน
ด.ต. สุภาพ พศิเพง็ ภ.จว.นครปฐม สภ.บางเลน
ด.ต. สุเทพ อนิทโพธิ์ ภ.จว.นครปฐม สภ.บางเลน
ด.ต.หญิง เยาวรัตน์ โนนทิง ภ.จว.นครปฐม สภ.บางเลน
ร.ต.ท. ทองพนู พนูบางยงุ ภ.จว.นครปฐม สภ.บางเลน
ร.ต.อ. เพชร ไชยป่ายาง ภ.จว.นครปฐม สภ.บางเลน
ร.ต.อ. ชัยยทุธ์ เทีย่งธรรม ภ.จว.นครปฐม สภ.บางเลน
ด.ต. โอภาส ดวงจนัทร์ ภ.จว.นครปฐม สภ.บางเลน
ร.ต.ท. วฒันชัย วงษ์ชื่น ภ.จว.นครปฐม สภ.บางเลน
ด.ต. พเิชษฐ์ อิ่มใจ ภ.จว.นครปฐม สภ.บางเลน
พ.ต.ท. จนิดา ตาทองศรี ภ.จว.นครปฐม สภ.บางเลน
ด.ต. ช านาญ พุม่พะยอม ภ.จว.นครปฐม สภ.บางเลน
พ.ต.ต. นราธปิ สหสัเมธี ภ.จว.นครปฐม สภ.บางเลน
ร.ต.ท. คุ้มพงษ์ คุ้มพะเนียด ภ.จว.นครปฐม สภ.บางเลน
พ.ต.ท. นาวา ปูด า ภ.จว.นครปฐม สภ.บางเลน
ร.ต.ต. สุกจิ ล้ีเจริญ ภ.จว.นครปฐม สภ.บางเลน
พ.ต.ท. วโิรจน์ บ ารุงกจิ ภ.จว.นครปฐม สภ.บางเลน
ด.ต. นพศรัณย์ ขาววนัดี ภ.จว.นครปฐม สภ.บางเลน
ส.ต.ต. ภทัรพล ฮวบประเสริฐ ภ.จว.นครปฐม สภ.บางเลน
พ.ต.ท. ขวญัชัย ด่านปรีดา ภ.จว.นครปฐม สภ.บางเลน
พ.ต.ท. สมควร วเิวก ภ.จว.นครปฐม สภ.บางเลน
ด.ต. สุรพล ล้ีเจริญ ภ.จว.นครปฐม สภ.บางเลน
ด.ต. โยธนิ หนิวเิศษ ภ.จว.นครปฐม สภ.บางเลน
ด.ต. สมศักด์ิ กงุสีเมือง ภ.จว.นครปฐม สภ.บางเลน
ด.ต. คะนอง ยงโภชน์ ภ.จว.นครปฐม สภ.บางเลน
ร.ต.ต. ทวี ศิริฤกษ์ ภ.จว.นครปฐม สภ.บางเลน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. นพพล ค าทอง ภ.จว.นครปฐม สภ.บางเลน
พ.ต.ท. กติติ ลิขติทีรุ่่งเรือง ภ.จว.นครปฐม สภ.บางเลน
ร.ต.ท. ไพโรจน์ สุขสมกจิ ภ.จว.นครปฐม สภ.บางเลน
ด.ต. เดชา เจริญสุข ภ.จว.นครปฐม สภ.บางเลน
ร.ต.ท. ชุมพล แตงจุ้ย ภ.จว.นครปฐม สภ.บางเลน
ด.ต. รุ่งโรจน์ จนัทร์รัศมี ภ.จว.นครปฐม สภ.บางเลน
ร.ต.ท. พเิชษฐ์ วฒุาพาณิชย์ ภ.จว.นครปฐม สภ.บางเลน
พ.ต.ท. เริงศักด์ิ สีล้ง ภ.จว.นครปฐม สภ.ดอนตูม
พ.ต.ท. สิทธพิงศ์ สังขแ์สง ภ.จว.นครปฐม สภ.ดอนตูม
จ.ส.ต. อเนก จนัทิมา ภ.จว.นครปฐม สภ.ดอนตูม
จ.ส.ต. วสัินต์ บุญประสพ ภ.จว.นครปฐม สภ.ดอนตูม
พ.ต.ท. อทิธกิร จติต์หาญ ภ.จว.นครปฐม สภ.ดอนตูม
ด.ต. ธรีะพงษ์ ตรานกแกว้ ภ.จว.นครปฐม สภ.ดอนตูม
ร.ต.ท. กติติ จนัทร์ละมูล ภ.จว.นครปฐม สภ.ดอนตูม
พ.ต.อ. ชัชชน นราวฒิุพร ภ.จว.นครปฐม สภ.ดอนตูม
ร.ต.ท. สมชาติ สุขจนิดา ภ.จว.นครปฐม สภ.ดอนตูม
ด.ต. วรรณลภย์ บุญพนัธ์ ภ.จว.นครปฐม สภ.ดอนตูม
ด.ต. จรัณ ทิพวลัย์ ภ.จว.นครปฐม สภ.ดอนตูม
ด.ต. อทุัย ชาญประไพร ภ.จว.นครปฐม สภ.ดอนตูม
ด.ต. สมพร ผลพฒันาสกลุชัย ภ.จว.นครปฐม สภ.ดอนตูม
ร.ต.ต. สมบูรณ์ ศะศิบุตร ภ.จว.นครปฐม สภ.ดอนตูม
ด.ต. ปรีชา ปิน่ตบแต่ง ภ.จว.นครปฐม สภ.ดอนตูม
ร.ต.ท. ศิวดล แผนต้ังต่อ ภ.จว.นครปฐม สภ.ดอนตูม
ด.ต. แสนภมูิ ธญัญะภมูิ ภ.จว.นครปฐม สภ.ดอนตูม
ส.ต.ต. สิทธานต์ ชุนหวานิช ภ.จว.นครปฐม สภ.ดอนตูม
ส.ต.ต. สิทธพิร ใหม่สุวรรณ ภ.จว.นครปฐม สภ.ดอนตูม
ด.ต. สุทธนิาท วฒันาภรณ์ ภ.จว.นครปฐม สภ.ดอนตูม
ด.ต. สุรชัย คงบางพระ ภ.จว.นครปฐม สภ.ดอนตูม
ด.ต. ศิวะ สามชื่นฉ่ า ภ.จว.นครปฐม สภ.ดอนตูม
ด.ต. สิทธนินท์ ปฐมมีโชค ภ.จว.นครปฐม สภ.ดอนตูม
ด.ต. บุญเยี่ยม อบเชย ภ.จว.นครปฐม สภ.ดอนตูม
ร.ต.ต. สัญญา พึง่พวก ภ.จว.นครปฐม สภ.ดอนตูม
ร.ต.ต. กฤษณะศักด์ิ แจง้ธรรมมา ภ.จว.นครปฐม สภ.ดอนตูม
ด.ต. เกษมศักด์ิ ศรส าราญ ภ.จว.นครปฐม สภ.ดอนตูม
ด.ต. อลงกรณ์ อรรถกลุ ภ.จว.นครปฐม สภ.ดอนตูม
ด.ต. โยธนิ แกว้ละมัย ภ.จว.นครปฐม สภ.ดอนตูม
ส.ต.ต. จกัรกฤษณ์ ปฐมมีโชค ภ.จว.นครปฐม สภ.ดอนตูม
ร.ต.ต. พเิชษฐ์ สกลุมา ภ.จว.นครปฐม สภ.ดอนตูม
ส.ต.ต. เอกพร พนัธสี์จนัทร์ ภ.จว.นครปฐม สภ.ดอนตูม
ด.ต. สมบัติ ชาวนาฝ้าย ภ.จว.นครปฐม สภ.ดอนตูม



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ปัญญา ค าแสน ภ.จว.นครปฐม สภ.ดอนตูม
ด.ต. เสน่ห์ แยม้ศิริวงศ์ ภ.จว.นครปฐม สภ.ดอนตูม
ด.ต. สิทธกิร ผลเจริญ ภ.จว.นครปฐม สภ.ดอนตูม
ด.ต. ชูชาติ หว้ยหงษ์ทอง ภ.จว.นครปฐม สภ.ดอนตูม
ด.ต. พงษ์ชาติ โหง่นค า ภ.จว.นครปฐม สภ.ดอนตูม
ร.ต.ต. ณรงศักด์ิ บุญนิยม ภ.จว.นครปฐม สภ.ดอนตูม
ร.ต.ท. ธนากร หว้ยกรดวฒันา ภ.จว.นครปฐม สภ.ดอนตูม
ร.ต.ท. เกยีรติศักด์ิ สมสุข ภ.จว.นครปฐม สภ.ดอนตูม
พ.ต.ท. ศักดาวธุ อภริติวาณิชย์ ภ.จว.นครปฐม สภ.ดอนตูม
ร.ต.ต. สมคิด นาคสุวรรณรัตน์ ภ.จว.นครปฐม สภ.ดอนตูม
พ.ต.ท. ดุษฎี หรัิญรัตน์ ภ.จว.นครปฐม สภ.ดอนตูม
ร.ต.ท. สมัย พุม่พยอม ภ.จว.นครปฐม สภ.ดอนตูม
ด.ต. บุญชู ศรีนรจนัทร์ ภ.จว.นครปฐม สภ.ดอนตูม
ส.ต.ต. นิสิต ปูแ่ตงออ่น ภ.จว.นครปฐม สภ.ดอนตูม
ด.ต. สมภพ ศรีนาม ภ.จว.นครปฐม สภ.ดอนตูม
ด.ต. ศราวธุ วงษ์เกดิศรี ภ.จว.นครปฐม สภ.ดอนตูม
ร.ต.ท. ชิตภณ ชาตวทิยา ภ.จว.นครปฐม สภ.ดอนตูม
ร.ต.ต. สุรพล บุญเพง็ ภ.จว.นครปฐม สภ.ดอนตูม
ด.ต. ดนัย ธรรมเทีย่งทัน ภ.จว.นครปฐม สภ.ดอนตูม
ร.ต.ต. ชนิล รุ่งเรือง ภ.จว.นครปฐม สภ.ดอนตูม
ร.ต.ท. สมพร เหล่าสิม ภ.จว.นครปฐม สภ.ดอนตูม
ร.ต.ต. ปรีชา สิงหต์ากอ้ง ภ.จว.นครปฐม สภ.ดอนตูม
ร.ต.ท. สิรภพ ภูง่าม ภ.จว.นครปฐม สภ.ดอนตูม
ด.ต. สมใจ เขมาวะนิช ภ.จว.นครปฐม สภ.ดอนตูม
ร.ต.ท. เผ่า วงษ์ทองแท้ ภ.จว.นครปฐม สภ.ดอนตูม
ด.ต. สมคิด สุขประกอบ ภ.จว.นครปฐม สภ.ดอนตูม
พ.ต.อ. พศวร์ี เรืองภู่ ภ.จว.นครปฐม สภ.ดอนตูม
ด.ต. ชะลอ มรพฒัน์ ภ.จว.นครปฐม สภ.ดอนตูม
ด.ต. อรรถพนัธ์ ขนัทอง ภ.จว.นครปฐม สภ.ดอนตูม
พ.ต.อ. วติิพจน์ พจนาคม ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
พ.ต.อ. วนัชัย วลิาศรี ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
พ.ต.ท. เด่นชัย อนิทร์จกัร์ ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
พ.ต.ท. พฤฒ จ ารูญศาสน์ ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
พ.ต.ท. ชัยนรงค์ ดีศิริ ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
พ.ต.ท. เอกชัย ศรีเมือง ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
พ.ต.ต. สมจติร ยศหนองทุม่ ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
พ.ต.ต. วงศ์วริศ ครูทอง ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
พ.ต.ต. เกรียงไกร นาคแกว้ ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ร.ต.อ. คงเทพ บุญนาค ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ร.ต.ท. สนธยา ก าพธุ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ก าแพงแสน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.อ. นพนันท์ เล่ือนเลิศ ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ร.ต.อ. สุรพล เหม็ไธสง ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ร.ต.อ. วฒิุชัย น้อยจนี ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ร.ต.ท. วลัลภ กรีมาบุตร ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ร.ต.ท. สุริยนั ตีรถะ ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ร.ต.ท. ศักด์ิณรงค์ คงเกษม ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ร.ต.ท. ส าเริง โฉมแกว้ ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ร.ต.ท. เชวง เขยีวชอุ่ม ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ร.ต.ท. แสงระวี ภสูอาด ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ร.ต.ท. จกัริน ภริมยเ์ทวา ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ร.ต.ท. บุญชาญ เทียนกณัฑ์เทศน์ ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ร.ต.ท. ไชยณรงค์ บุญเอก ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ร.ต.ท. อนุสรณ์ สุดโต ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ร.ต.ท. ไชยวฒัน์ ทองคงหาญ ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ร.ต.ท. ดนุสรณ์ ดอกไม้จนี ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ร.ต.ต. ศักด์ิดา ค ามุงคุล ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ร.ต.ท. กอ้งไพร กะวกิลุ ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ร.ต.ท. สมพงษ์ วนัดี ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ร.ต.ท. มาโนชย์ พมิพจ์นัทร์ ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ร.ต.ท. อ านาจ มีชัยโย ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ร.ต.ท. สมองค์ ใจส ารวม ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ร.ต.ต. ประสมมาศ แสงสุขดี ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ร.ต.ต. ศุภชัย ค าสวสัด์ิ ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ร.ต.ต. สมชาย นาคทัง่ ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ร.ต.ท. เกษม มาลัยมาตย์ ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ร.ต.ท. จรัล อยู่เต็มสุข ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ร.ต.ท. ชินวฒัน์ สร้อยทอง ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ร.ต.ท. ธนภทัร จนัหมะกสิต ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ร.ต.ท. บุญเติม ทองดอนค า ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ร.ต.ท. ไพศาล ล้วนแกว้ ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ร.ต.ท. ยอด ฉมิม่วง ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ร.ต.ท. วนัดี ทิพยธ์น ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ร.ต.ท. สุรชัย วสุิทธวิงศ์ ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ร.ต.ท. เอญิ สมจนัทร์ ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ร.ต.ต. ฝน ศรีแช่มช้อย ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ร.ต.ต. สิริศักด์ิ ศศิวมิลสกลุ ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ร.ต.ต. ณรงฤทธิ์ ศรีส าราญ ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ร.ต.ต. ปราการ พมิพภ์ลูาด ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ร.ต.ต. วรีวธุ บุญรอด ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ด.ต. เ อนก ด้วยประดิษฐ์ ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. กฤศ ฉิ่งทองค า ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ด.ต. กา้น ใจส ารวม ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ด.ต. ก าพล จนัทร์ศรี ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ด.ต. เกชา วารีชัยสง ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ด.ต. จติติพงษ์ พวงเงินสกลุ ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ด.ต. จริวฒัน์ ตุงคะเสรณี ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ด.ต. เจษฎาวฒัน์ อนิทร ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ด.ต. ฉลอง เนตรวงษ์ ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ด.ต. ฉตัรชัย พึง่แพง ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ด.ต. ชุติเดช นามบุตร ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ด.ต. ชูชาติ ถนอมพลาดิศัย ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ด.ต. เชษฐา ปานยั่งยนื ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ด.ต. แดนเดือน พึง่พพิฒัน์ ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ด.ต. ทวปี กล่ันเนียม ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ด.ต. ทักษิจณั์ตร บวรโชติปกรณ์ ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ด.ต. ธณัชพงศ์ ภญิโญสรรพกจิ ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ด.ต. ธนายทุธ แผนใหญ่ชาดา ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ด.ต. นิเวช บัวโรย ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ด.ต. ประวติร์ เวยีนทอง ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ด.ต. ปรีชาพล ยิ้มสะอาด ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ด.ต. ปัญญา ศุกร์เจริญทรัพย์ ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ด.ต. ผิน ใจฟู ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ด.ต. พเิชษฐ์ กล่ินบุปผา ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ด.ต. พทิักษ์พงค์ สระทองอุ่น ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ด.ต. ภคิน ผลจนัทร์ ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ด.ต. ภาสกร ยี่โถหุน่ ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ด.ต. มนัส สาดดอนไพร ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ด.ต. วรพล ทรงเจริญ ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ด.ต. เมธา คูณศรัทธา ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ด.ต. เรวติั หว้ยหงษ์ทอง ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ด.ต. ฤชัย บุษมงคล ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ด.ต. ฤทธี เดือนตะคุ ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ด.ต. วราทัศน์ เลิศศิริพรรณ ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ด.ต. วรีะพนัธ์ ฤทธธิรรม ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ด.ต. ศิริวฒัน์ บุญศรีทอง ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ด.ต. ศุภกร แกว้ไทรนันท์ ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ด.ต. ศุภกฤต ล้ าเลิศ ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ด.ต. สถาพร ภูแ่ยม้ ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ด.ต. สนม สันทับทิม ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ด.ต. สมควร มีจนัทร์ ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สมชาย ทองเจริญทรัพย์ ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ด.ต. สมชาย ดุลยรั์กชาติ ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ด.ต. สมเดช เอี่ยมใหญ่ ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ด.ต. สมบัติ เพง็ตะโก ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ด.ต. สมศักด์ิ หว้ยหงษ์ทอง ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ด.ต. สัมฤทธิ์ จ าปาเมือง ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ด.ต. สิงหส์มุทร ปรีชา ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ด.ต. สุชาติ ศิริรัตน์ ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ด.ต. สุชาติ บุญนาวงษ์ ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ด.ต. สุรชัย นาคใหญ่ ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ด.ต. สุริยนัต์ ทัง่ปราณี ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ด.ต. สุริยา แสงเดชะ ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ด.ต. สารวฒิุ จนัทิมา ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ด.ต. อดุล วมิูลชาติ ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ด.ต. อภสิิฎฐ์ เนียมพนัธุ์ ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ด.ต.หญิง อรุณี ธนายดิุษกลุ ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ด.ต. อษัฐชัย ค ากองแกว้ ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ด.ต. อ านวย หงษ์ทอง ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ด.ต. อ านวย เมฆแดง ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ด.ต. กฤตวชัร์ เลิศสุริยภาญจน์ ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
จ.ส.ต. ศิระวรรธน์ สวา่งศิลป์ ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
จ.ส.ต. ไพศาล ดอนจนัทร์ทอง ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ส.ต.อ. กติติพงษ์ อุ่นกงลาด ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ส.ต.อ. ปิยะ รอดเคลือ ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ส.ต.ต. ชิรวฒัน์ เฟือ่งบางหลวง ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ส.ต.ต. พสธร จอ้ยบ ารุง ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ส.ต.ต. ชัยยศ สุทธศิิริมงคล ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ส.ต.ต. การัณย์ สายสุดใจ ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ส.ต.ต. อศัวนิ ทิมหอม ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ส.ต.ต. ภานุวฒัน์ ศรีเสน ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ส.ต.ต. อรรถโกวทิ จ าปาออ่น ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ส.ต.ต. รวมชัย ปฐมชัยวาลย์ ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ส.ต.ต. ชวาล กั๊วะหว้ยขวาง ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ส.ต.ต. จริพนธ์ สระทองเอื้อ ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ส.ต.ต. เอกลักษณ์ พลเสน ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ร.ต.ท. พะออม นุม่วงษ์ ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ด.ต. แสงคม เอกจนี ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
พ.ต.อ. ชัชชาย คล้ายคลึง ภ.จว.นครปฐม สภ.สามพราน
พ.ต.อ. สามารถ เจริญยศ ภ.จว.นครปฐม สภ.สามพราน
พ.ต.ท. ยทุธนา สันติปรีชาวฒัน์ ภ.จว.นครปฐม สภ.สามพราน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. โชติช่วง ภาณุทัต ภ.จว.นครปฐม สภ.สามพราน
พ.ต.ท. เจริญศักด์ิ รัตนชงค์ ภ.จว.นครปฐม สภ.สามพราน
พ.ต.ท. ศิริรักษ์ สุรังษี ภ.จว.นครปฐม สภ.สามพราน
พ.ต.ท. ไพรัตน์ รอดทอง ภ.จว.นครปฐม สภ.สามพราน
พ.ต.ท. เจษฎา ไร่เหนือ ภ.จว.นครปฐม สภ.สามพราน
พ.ต.ท. สุทธนิันท์ สายสุนทร ภ.จว.นครปฐม สภ.สามพราน
พ.ต.ท.หญิง รัตนาพร ตันติภณัฑรักษ์ ภ.จว.นครปฐม สภ.สามพราน
พ.ต.ต. วนันิวติั ปัญญาวานิชกลุ ภ.จว.นครปฐม สภ.สามพราน
พ.ต.ต. ปรัชญา บูรณัติ ภ.จว.นครปฐม สภ.สามพราน
พ.ต.ต. ศุภณัฏฐ์ ปิยวจันาภรณ์ ภ.จว.นครปฐม สภ.สามพราน
ร.ต.อ. ญาณภทัร บัวจ ารัส ภ.จว.นครปฐม สภ.สามพราน
ร.ต.อ. พนม ประทุมแสง ภ.จว.นครปฐม สภ.สามพราน
ร.ต.อ. ธนากฤติ เนตรเกื้อกลู ภ.จว.นครปฐม สภ.สามพราน
ร.ต.ท. พรเทพ สุวรรณภาพ ภ.จว.นครปฐม สภ.สามพราน
ร.ต.ท. นัฐพนัธ์ ด าเนินวรกลุ ภ.จว.นครปฐม สภ.สามพราน
ร.ต.ท. ชาญธนพฒัน์ สะลีมาสกลุ ภ.จว.นครปฐม สภ.สามพราน
ร.ต.ท. รัตนชัย หงส์ศุภางค์พนัธุ์ ภ.จว.นครปฐม สภ.สามพราน
ร.ต.ท. กริชพฒัน์ แกว้อดุร ภ.จว.นครปฐม สภ.สามพราน
ร.ต.ท. สมภพ รอดสุด ภ.จว.นครปฐม สภ.สามพราน
ร.ต.ท. สาโรจน์ ชัยเจริญ ภ.จว.นครปฐม สภ.สามพราน
ร.ต.ท. สุริยนั เกษรสวสัด์ิ ภ.จว.นครปฐม สภ.สามพราน
ร.ต.ท. ฉลาด บุญปรีชา ภ.จว.นครปฐม สภ.สามพราน
ร.ต.ท. สังคม อาราเม ภ.จว.นครปฐม สภ.สามพราน
ร.ต.ท. อคัรภณ ล้ีเกษร ภ.จว.นครปฐม สภ.สามพราน
ร.ต.ท. บุญสร้าง จิ๋วน้อย ภ.จว.นครปฐม สภ.สามพราน
ร.ต.ท. ธรรมสิตถิ เอี่ยมศรีเพชร ภ.จว.นครปฐม สภ.สามพราน
ร.ต.ท. ไพโรจน์ ลัดลอด ภ.จว.นครปฐม สภ.สามพราน
ร.ต.ท.หญิง วนิดา แกว้คีรี ภ.จว.นครปฐม สภ.สามพราน
ร.ต.ท. ปัญญา คล้ายโชติ ภ.จว.นครปฐม สภ.สามพราน
ร.ต.ท. ฉลอง ค าหอมกลุ ภ.จว.นครปฐม สภ.สามพราน
ร.ต.ท. เฉลิมศักด์ิ เกตุบุญลือ ภ.จว.นครปฐม สภ.สามพราน
ร.ต.ท. เผ่า ดิษฐประชา ภ.จว.นครปฐม สภ.สามพราน
ร.ต.ท. สมาน นาวารัตน์ ภ.จว.นครปฐม สภ.สามพราน
ร.ต.ท. ภาณุ ปิน่ทอง ภ.จว.นครปฐม สภ.สามพราน
ร.ต.ท. สมศักด์ิ กุ้ยออ่น ภ.จว.นครปฐม สภ.สามพราน
ร.ต.ท. วทิยา จรดล ภ.จว.นครปฐม สภ.สามพราน
ร.ต.ท. ศักดา โพธพิพิฒัน์ ภ.จว.นครปฐม สภ.สามพราน
ร.ต.ท. นิวฒัน์ สุคนธา ภ.จว.นครปฐม สภ.สามพราน
ร.ต.ท. มาลัย สมัยเลิศ ภ.จว.นครปฐม สภ.สามพราน
ร.ต.ต. เจษฎา สาคร ภ.จว.นครปฐม สภ.สามพราน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. สุรชัย อดทน ภ.จว.นครปฐม สภ.สามพราน
ร.ต.ต. ปราณี วงษ์ดียิ่ง ภ.จว.นครปฐม สภ.สามพราน
ร.ต.ต. สมปอง แสงโสตถิ์ ภ.จว.นครปฐม สภ.สามพราน
ร.ต.ต. สามารถ จนัทรังศรี ภ.จว.นครปฐม สภ.สามพราน
ร.ต.ต. ประยรู เฮ้งเจริญ ภ.จว.นครปฐม สภ.สามพราน
ด.ต. สาคิด สายยดื ภ.จว.นครปฐม สภ.สามพราน
ด.ต. สุพจน์ ปิน่เกษร ภ.จว.นครปฐม สภ.สามพราน
ด.ต. ก าพล สามงามนิม่ ภ.จว.นครปฐม สภ.สามพราน
ด.ต. มาโนช ขจรกล่ า ภ.จว.นครปฐม สภ.สามพราน
ด.ต.หญิง พชร ภสัราภรณ์ ภ.จว.นครปฐม สภ.สามพราน
ด.ต. สวง ภริมยศ์รี ภ.จว.นครปฐม สภ.สามพราน
ด.ต. มติพงษ์ น้อยบุญมา ภ.จว.นครปฐม สภ.สามพราน
ด.ต. สันติ โตชมบุญ ภ.จว.นครปฐม สภ.สามพราน
ด.ต. คมสัน ชวนานนท์ ภ.จว.นครปฐม สภ.สามพราน
ด.ต. คมสัน บุญแรม ภ.จว.นครปฐม สภ.สามพราน
ด.ต. ณเรศ แกว้ประชา ภ.จว.นครปฐม สภ.สามพราน
ด.ต. สมหมาย บุญน า ภ.จว.นครปฐม สภ.สามพราน
ด.ต. พนิิจ ขวญัแดง ภ.จว.นครปฐม สภ.สามพราน
ด.ต. มานะ นาคแกว้ ภ.จว.นครปฐม สภ.สามพราน
ด.ต. ชาติชาย โพธิ์ทองนาค ภ.จว.นครปฐม สภ.สามพราน
ด.ต. ปรีชา แสนจู ภ.จว.นครปฐม สภ.สามพราน
ด.ต. สุชาติ อนิทรศร ภ.จว.นครปฐม สภ.สามพราน
ด.ต. ภาณุมาศ อกัษรพาลี ภ.จว.นครปฐม สภ.สามพราน
ด.ต. นิวฒัน์ มีก่ า ภ.จว.นครปฐม สภ.สามพราน
ด.ต. น้อม หว้ยหงษ์ทอง ภ.จว.นครปฐม สภ.สามพราน
ด.ต. คณิตสรณ์ กจิประเสริฐ ภ.จว.นครปฐม สภ.สามพราน
ด.ต. ทวี อนิหลี ภ.จว.นครปฐม สภ.สามพราน
ด.ต. สมบัติ พลูเพิม่พนัธ์ ภ.จว.นครปฐม สภ.สามพราน
ด.ต. ศักรินทร์ มากสมบูรณ์ ภ.จว.นครปฐม สภ.สามพราน
ด.ต. สามารถ ดอมนิล ภ.จว.นครปฐม สภ.สามพราน
ด.ต. พศวยี์ เชาวย์ิ่งยศ ภ.จว.นครปฐม สภ.สามพราน
ด.ต. วชิิต ยทุธเกง่ ภ.จว.นครปฐม สภ.สามพราน
ด.ต. วนัชัย ชาวเฉยีง ภ.จว.นครปฐม สภ.สามพราน
ด.ต. ธเนตร์ โพธิ์ศรีดา ภ.จว.นครปฐม สภ.สามพราน
ด.ต. กศุล เหล่าลาภะ ภ.จว.นครปฐม สภ.สามพราน
ด.ต. เกรียงศักด์ิ เลิศวจิติรสกลุ ภ.จว.นครปฐม สภ.สามพราน
ด.ต. สมโภช แตงเจริญ ภ.จว.นครปฐม สภ.สามพราน
ด.ต. ถนอมศักด์ิ ใหม่เอี่ยม ภ.จว.นครปฐม สภ.สามพราน
ด.ต. อนันต์ ช านาญฤทธิ์ ภ.จว.นครปฐม สภ.สามพราน
ด.ต. ภาณุพรรณ สมรูป ภ.จว.นครปฐม สภ.สามพราน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ปรานอม อุ่นศิริ ภ.จว.นครปฐม สภ.สามพราน
ด.ต. วรากร แสงวรุิณ ภ.จว.นครปฐม สภ.สามพราน
ด.ต. ล าจอง กทุาพนัธ์ ภ.จว.นครปฐม สภ.สามพราน
ด.ต. ศิลป์ชัย ชุมพลวงศ์ ภ.จว.นครปฐม สภ.สามพราน
ด.ต. อาทิตย์ บุตรดี ภ.จว.นครปฐม สภ.สามพราน
ด.ต. วาทิต รัตนยงั ภ.จว.นครปฐม สภ.สามพราน
ด.ต. อ านาจ เอี่ยมยั่งยนื ภ.จว.นครปฐม สภ.สามพราน
จ.ส.ต. ศราวธุ พงศ์เนาวรัตน์ ภ.จว.นครปฐม สภ.สามพราน
จ.ส.ต. สัญญา มีศรี ภ.จว.นครปฐม สภ.สามพราน
จ.ส.ต. สุรศักด์ิ บุญมีมาก ภ.จว.นครปฐม สภ.สามพราน
ส.ต.อ. วนัเฉลิม เอี่ยมเผ่าจนี ภ.จว.นครปฐม สภ.สามพราน
ส.ต.อ. สมเจตน์ ค าสาลี ภ.จว.นครปฐม สภ.สามพราน
ส.ต.อ. เอกรินทร์ เชวงเกยีรติ ภ.จว.นครปฐม สภ.สามพราน
ส.ต.อ. สกนธ์ วฑุฒยากร ภ.จว.นครปฐม สภ.สามพราน
ส.ต.ต. วรากร จติระฉาย ภ.จว.นครปฐม สภ.สามพราน
ส.ต.ต. วรากรณ์ คนทด ภ.จว.นครปฐม สภ.สามพราน
ส.ต.ต. สุรพนัธุ์ ฟุง้ขจร ภ.จว.นครปฐม สภ.สามพราน
ส.ต.ต. เรวติั รัตนธรกรพงศ์ ภ.จว.นครปฐม สภ.สามพราน
ส.ต.ต. ธนาทร เจตนเสน ภ.จว.นครปฐม สภ.สามพราน
ส.ต.ต. พสิิฐ ชิวปรีชา ภ.จว.นครปฐม สภ.สามพราน
ว.ต.ต. พงษ์พฒัน์ น้อยหวัหาด ภ.จว.นครปฐม สภ.สามพราน
ส.ต.ต. ศิรชัช ศักด์ิเพชร ภ.จว.นครปฐม สภ.สามพราน
ส.ต.ต. กติติทัศน์ จนีประชา ภ.จว.นครปฐม สภ.สามพราน
ส.ต.ต. วริทธิ์ธร สุวรรณศรี ภ.จว.นครปฐม สภ.สามพราน
ส.ต.ต. กติติศักด์ิ สารักษ์ ภ.จว.นครปฐม สภ.สามพราน
ส.ต.ต. สุเมธ ต้องเดช ภ.จว.นครปฐม สภ.สามพราน
ส.ต.ต. ธาวนิ อทุัยรัตน์ ภ.จว.นครปฐม สภ.สามพราน
ส.ต.ต. ธนทรัพย์ รัศมีภผูา ภ.จว.นครปฐม สภ.สามพราน
ร.ต.ท. ปณิธาน บุญมาสูงทรง ภ.จว.นครปฐม สภ.สามพราน
พ.ต.อ. อดุม เปีย่มศักด์ิ ภ.จว.นครปฐม กก.สส.ภ.จว.นครปฐม
พ.ต.ท. ปรีชา ทิมหอม ภ.จว.นครปฐม กก.สส.ภ.จว.นครปฐม
พ.ต.ท. ทรงวฒิุ เจริญวชิยเดช ภ.จว.นครปฐม กก.สส.ภ.จว.นครปฐม
พ.ต.ท. ยงลิต ศุภผล ภ.จว.นครปฐม กก.สส.ภ.จว.นครปฐม
พ.ต.ท. สามิตร ไชยอิ่นค า ภ.จว.นครปฐม กก.สส.ภ.จว.นครปฐม
พ.ต.ท. สายณัต์ ผุยหนองโพธิ์ ภ.จว.นครปฐม กก.สส.ภ.จว.นครปฐม
พ.ต.ท. อมัพร ล้ิมประสาท ภ.จว.นครปฐม กก.สส.ภ.จว.นครปฐม
พ.ต.ต. สาโรจน์ ถริโชติพงศา ภ.จว.นครปฐม กก.สส.ภ.จว.นครปฐม
ร.ต.อ. สักกะ ศรีฟา้ ภ.จว.นครปฐม กก.สส.ภ.จว.นครปฐม
ร.ต.อ. ชัยวฒัน์ วฒันไพโรจน์ ภ.จว.นครปฐม กก.สส.ภ.จว.นครปฐม
ร.ต.ท. ภาณุวฒัน์ รัตนจรัินดร ภ.จว.นครปฐม กก.สส.ภ.จว.นครปฐม



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. สฤษด์ิ สายสวาท ภ.จว.นครปฐม กก.สส.ภ.จว.นครปฐม
ร.ต.ท. มานพ สะอาดแกว้ ภ.จว.นครปฐม กก.สส.ภ.จว.นครปฐม
ร.ต.ท. ธรีวฒัน์ วงศ์ฉตัรชลีกลุ ภ.จว.นครปฐม กก.สส.ภ.จว.นครปฐม
ร.ต.ท. การุณ  ภริูกลุทอง ภ.จว.นครปฐม กก.สส.ภ.จว.นครปฐม
ร.ต.ท. ประสงค์ สุขพลู ภ.จว.นครปฐม กก.สส.ภ.จว.นครปฐม
ร.ต.ท. เครือ เฮงรวมญาติ ภ.จว.นครปฐม กก.สส.ภ.จว.นครปฐม
ร.ต.ท. บุญช่วย พรีะสงคราม ภ.จว.นครปฐม กก.สส.ภ.จว.นครปฐม
ร.ต.ท. สมศักด์ิ ภศูรี ภ.จว.นครปฐม กก.สส.ภ.จว.นครปฐม
ร.ต.ต. บัวหลวง วนัเพญ็ ภ.จว.นครปฐม กก.สส.ภ.จว.นครปฐม
ร.ต.ต. สุธรรม เขม็แขง็ปรีชานนท์ ภ.จว.นครปฐม กก.สส.ภ.จว.นครปฐม
ร.ต.ต. ไพโรจน์ ออ่นดี ภ.จว.นครปฐม กก.สส.ภ.จว.นครปฐม
ร.ต.ต. ทวศัีกด์ิ พงษ์พากเพยีร ภ.จว.นครปฐม กก.สส.ภ.จว.นครปฐม
ร.ต.ต. สัญญา ลิบไพรวลัย์ ภ.จว.นครปฐม กก.สส.ภ.จว.นครปฐม
ร.ต.ต. ธนู แยม้พวง ภ.จว.นครปฐม กก.สส.ภ.จว.นครปฐม
ร.ต.ต. สุรินทร์ ช าเนียรมาศ ภ.จว.นครปฐม กก.สส.ภ.จว.นครปฐม
ด.ต. อทุัย จนัทร์ข า ภ.จว.นครปฐม กก.สส.ภ.จว.นครปฐม
ด.ต สิรภพ แฝงเพช็ร ภ.จว.นครปฐม กก.สส.ภ.จว.นครปฐม
ด.ต. ณรงค์ แตงเทศ ภ.จว.นครปฐม กก.สส.ภ.จว.นครปฐม
ด.ต. ยชญ์ธรุีจ เฉลิมชาติโภคิน ภ.จว.นครปฐม กก.สส.ภ.จว.นครปฐม
ด.ต. ฤทธี เกตุมอญ ภ.จว.นครปฐม กก.สส.ภ.จว.นครปฐม
ด.ต. สิทธชิัย ประทุมมา ภ.จว.นครปฐม กก.สส.ภ.จว.นครปฐม
ด.ต. บุญรวม ประดิษฐ ภ.จว.นครปฐม กก.สส.ภ.จว.นครปฐม
ด.ต. ศรผจญ ผลงาม ภ.จว.นครปฐม กก.สส.ภ.จว.นครปฐม
ด.ต. เทิดศักด์ิ เพง็สวา่ง ภ.จว.นครปฐม กก.สส.ภ.จว.นครปฐม
ด.ต. สุคน  โพธิ์สีดา ภ.จว.นครปฐม กก.สส.ภ.จว.นครปฐม
ด.ต. ชูชีพ สามเพชรเจริญ ภ.จว.นครปฐม กก.สส.ภ.จว.นครปฐม
ด.ต. กสิณพจน์ พรนาคสีทอง ภ.จว.นครปฐม กก.สส.ภ.จว.นครปฐม
ด.ต. อภเิชษฐ์ เปีย่มคล้า ภ.จว.นครปฐม กก.สส.ภ.จว.นครปฐม
ด.ต. สมชาย ราตรี ภ.จว.นครปฐม กก.สส.ภ.จว.นครปฐม
ด.ต. พชิาภพ ทวบีุญนนท์ ภ.จว.นครปฐม กก.สส.ภ.จว.นครปฐม
ด.ต. นิธชิัย เพชรป้อม ภ.จว.นครปฐม กก.สส.ภ.จว.นครปฐม
ด.ต. จรีพฒัน์ รัตนจนัทร์ ภ.จว.นครปฐม กก.สส.ภ.จว.นครปฐม
ด.ต. ณรงค์ กแูบ่ง ภ.จว.นครปฐม กก.สส.ภ.จว.นครปฐม
ด.ต. สมพร วงษ์มัน่ ภ.จว.นครปฐม กก.สส.ภ.จว.นครปฐม
ด.ต. ไพบูลย์ เปล่ียนปฐม ภ.จว.นครปฐม กก.สส.ภ.จว.นครปฐม
ด.ต. เกรียงไกร บุญปรีชา ภ.จว.นครปฐม กก.สส.ภ.จว.นครปฐม
ด.ต. นิวฒัน์ กนัทะวงค์ ภ.จว.นครปฐม กก.สส.ภ.จว.นครปฐม
จ.ส.ต. ภาณุพงศ์ ดอนสุวรรณ์ ภ.จว.นครปฐม กก.สส.ภ.จว.นครปฐม
จ.ส.ต. จตุรวทิย์ รุ่งเรือง ภ.จว.นครปฐม กก.สส.ภ.จว.นครปฐม
ส.ต.อ. ชัยวฒัน์ เปรมพฒันพนัธ์ ภ.จว.นครปฐม กก.สส.ภ.จว.นครปฐม



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.อ. จกัรกริช เปียงใจ ภ.จว.นครปฐม กก.สส.ภ.จว.นครปฐม
ด.ต. ฐนัชษกรญ์ ดวงจนัทร์ค า ภ.จว.นครปฐม กก.สส.ภ.จว.นครปฐม
ร.ต.ต. บุญยงั จนัทร์หลง ภ.จว.นครปฐม กก.สส.ภ.จว.นครปฐม
ด.ต. พเิชษฐ ทาพล ภ.จว.นครปฐม กก.สส.ภ.จว.นครปฐม
พ.ต.อ. ไพฑูรย์ พทิักษ์ธรรม ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
พ.ต.อ. ธนวทิย์ กาญจนนฤนาท ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
พ.ต.ท. นฤพนธ์ วานิชนุเคราะห์ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
พ.ต.ท. สุธี วรรณสูตร ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
พ.ต.ท. ภวูดิท คงเพช็ร ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
พ.ต.ท. ฤทธิ์รงค์ โชติกลาง ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
พ.ต.ท.  ปิยะพงศ์ กล้วยไม้ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
พ.ต.ท. สมเกยีรติ จาคีไพบูลย์ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
พ.ต.ท. ปรีชา วงษ์จรัสเกษม ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
พ.ต.ท. บุญพา       ปาระแม ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
พ.ต.ท. ศักยฐิปฎ์ ศิรสุกล ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
พ.ต.ท. นพดล       พรหมพนิิจ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
พ.ต.ท. คุรุพงษ์ แกว้สะอาด ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
พ.ต.ท. พงศ์สัณห์ มีศรี ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
พ.ต.ท. เดชศักดา แต้มรุ่งเรือง ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
พ.ต.ต. ปิยะชัย มัน่คง ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
พ.ต.ท.ญ. อวยพร ศรีเทียมทอง ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
พ.ต.ท. ภาณุทัต เหลืองสัจจกลุ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
พ.ต.ต. มนตรี จา่น้ าเทีย่ง ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
พ.ต.ต. เอกพงษ์ ผูกพนั ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
พ.ต.ต. นิพนธ์ กอ่เกยีรติตระกลู ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
พ.ต.ต. บุญญศักด์ิ ต๊ิบมา ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
พ.ต.ต. วรีวทิย์ ลภสัจารุสกลุ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
พ.ต.ต. สมพร จรเอยีด ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ร.ต.อ. ชัยรัตน์ รักษ์ชุ่มคง ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ร.ต.อ. มานะ ศิริเขตรกรณ์ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ร.ต.อ. สมรัก วงศ์สวรรค์ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ร.ต.อ. ประถม นันสถติย์ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ร.ต.อ. บุญทัน แกว้พวง ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ร.ต.อ. ศรันยพ์งศ์ โชคตระกลูกอ้ง ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ร.ต.อ. เพช็ร์ธพิล กาบบัว ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ร.ต.อ. เนติ รินจนัทร์ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ร.ต.ท. ศุภโชติ บริบูรณ์ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ร.ต.ท. เอกชัย ทรัพยร่์มเยน็ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ร.ต.ต. ประเวช ผิวออ่น ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ร.ต.อ. กานต์ ชุณหหรัิญ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. ธวชัชัย จ าปาออ่น ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ร.ต.อ. ณรงค์ แกว้ศรี ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ร.ต.ต. สุเทพ กายเยน็ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ร.ต.ท. รวพิงศ์ เลิศพนัธ์ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ร.ต.ต. สมชาย เปรมนิม่ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ร.ต.อ. กติติพนัธ์ กาญจนนฤนาท ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ร.ต.อ. นิติสิทธิ์ กาญจนนฤนาท ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ร.ต.ท. สมชาย เมธสุทธิ์ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ร.ต.อ. ชัยยทุธ อนิแสน ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ร.ต.อ. ตรงศักด์ิ ค้าขา้ว ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ร.ต.อ. ธนากร ภริูกวนิเลิศ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ร.ต.อ. รัฐวชิญ์ บุญมีลาภ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ร.ต.ท.ญ กนกอร ซ้ิมเจริญ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ร.ต.ท. กมัพล จ าปาศรี ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ร.ต.ท. โกวทิย์ สุขบุญทอง ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ร.ต.ท. คมสันต์ิ อทุธา ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ร.ต.ท. จรัิตน์ สอนกระต่าย ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ร.ต.ท. เฉลิมพล แต้มรุ่งเรือง ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ร.ต.ท. ชัยวฒัน์ สุทธศิิริมงคล ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ร.ต.ท. ชาตรี ชัชวาลย์ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ร.ต.ท.ญ ณภสัสนันท์ นุชนุม่ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ร.ต.ท. ต่อตระกลู นาคผจญ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ร.ต.ท. ธรีพล เกื้อกลู ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ร.ต.ท. นิวฒัน์ เส่ียงสาย ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ร.ต.ท. บรรเจดิ นพสมบูรณ์ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ร.ต.ท. ปิยศักด์ิ ราชาวงศ์ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ร.ต.ท. พรเทพ เล่ียมสุวรรณ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ร.ต.ท. พศิาล เรืองผัน ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ร.ต.ท.ญ เยาวลักษณ์ พะณะงาม ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ร.ต.ท. รนกร สังขภ์ริมย์ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ร.ต.ท. วเิชียร ค าบาง ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ร.ต.ท. วฒุสิษฏ์ แกว้ไกรเพชร์ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ร.ต.ท. ศักด์ิชัย ฆอ้งรัตนพรชัย ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ร.ต.ท. สัญญา จนัทร์ยิ้ม ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ร.ต.ท.ญ สุทธพิร หนูแป้น ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ร.ต.ท. สุรศักด์ิ ปิน่ทอง ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ร.ต.ท. แสงเพชร วลัิยกลุ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ร.ต.ท. อาทินันท์ สกลุณา ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ร.ต.ท. ฤทธเิดช แจม่ใสศรี ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ร.ต.ท. อนันต์ ล้ิมประสาท ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ทวาย ศรีสอาด ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ร.ต.ท. ชูชาติ ปานม่วง ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ร.ต.ท. สุชาติ พุม่กมุาร ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ร.ต.ท. ถาวร สุนทรสุวรรณ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ร.ต.ท. น้อย บุญเทียม ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ร.ต.ท. สัมพนัธ์ วไิลนุช ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ร.ต.ท. ถวลิ โตจติร ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ร.ต.ต. ธงชัย ศรีสายสุข ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ร.ต.ต. ประพฒัน์ นิโกรธา ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ร.ต.ท. ธวชั อดุมสุด ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ร.ต.ท. จกัรวาล ตามวงศ์วาลย์ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ร.ต.ต. ชาติชาย ลพสถติย์ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ร.ต.ต. มนัส อิ่มไว ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ร.ต.ต. วชิชา สวยนภานุสรณ์ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ร.ต.ท. จ าเนียร ล้ิมประสาท ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ร.ต.ท. พนม จนัทร์ทา ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ร.ต.ท. จ าลอง ฉายอรุณ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ร.ต.ท. เจริญ พรุิฬหศิ์ริ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ร.ต.ท. ชัยรัตน์ มณีรอด ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ร.ต.ท. ชูชาติ หาดี ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ร.ต.ท. ณรงค์ ชุ่มจติร ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ร.ต.ท. ทวี อนิทนชิตจุ้ย ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ร.ต.ท. ธวชัชัย สุขสวสัด์ิ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ร.ต.ท. ประสาตร์ สุวรรณศรี ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ร.ต.ท. เรวตัร ปัญญาทรง ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ร.ต.ท. วนัชัย ศรีวบิูลย์ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ร.ต.ท. วรีะ ปัถวี ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ร.ต.ท. ศรัณยสิ์ฏฐ์ โกสุมา ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ร.ต.ท. สนิท ดอนทองแดง ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ร.ต.ท. สมเกยีรติ มีบุญญา ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ร.ต.ท. สมบัติ มัง่น้อย ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ร.ต.ท. สมศักด์ิ โกศลศุภกจิ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ร.ต.ท. สิทธรัิกษ์ สายพงษ์ระวี ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ร.ต.ท. สุชาติ ไทรชมภู ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ร.ต.ท. โสภณ แหมา ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ร.ต.ท. ไสว จอมบุญ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ร.ต.ต. ประเสริฐ ฉิ่งทองค า ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ร.ต.ต. ช านาญ นาคพทิักษ์ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ร.ต.ต. ณัฐชนน สมิง ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ร.ต.ต. ธรีทัศน์ พฒันทรัพย์ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. ประดิษฐ์ เบญจโชติพงษ์ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ร.ต.ต. พนม คุ้มพะเนียด ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ร.ต.ต. มานิช โพธิ์ทอง ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ร.ต.ต. วเิชียร ศิริคงทรัพย์ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ร.ต.ต. วรีะชัย บุษบา ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ร.ต.ต. สฤษด์ิ ผลทวทีรัพย์ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ร.ต.ต. สาธติ รัตนภริมย์ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ร.ต.ต. สุชิน โภคะสุวรรณ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ร.ต.ต. สุพฒั ศรีสวสัด์ิ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ร.ต.ต. อร่าม มีรอด ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ร.ต.ต. จรัญ ออ่นกลู ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ร.ต.ต. จกัรพนัธ์ มีก่ า ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ร.ต.ต. จ าลอง เจริญสมัย ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ร.ต.ต. เจริญ คุ้มครอง ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ร.ต.ต. วทิยา อรุณภู่ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ร.ต.ต. วรัิตน์ อนิทิม ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ร.ต.ต. อทุัย เล็กสุมา ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. กฤตปณัชช์ ทองยนิดี ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. กฤตพล ทองเชื้อ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. กฤษณะ วสนาท ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. กอ้งเกยีรติ ศรีเมฆ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. กติติศักด์ิ เอกสกลุพนัธ์ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. โกศล อนิทรกลุ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. ขวญัชัย ท าสุนา ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. ขนุทอง อว่มนาทุง่ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. คมกฤช ทรัพยเ์ยน็ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. จตุรวทิย์ ชวาลเกยีรติธนา ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. จรูญ เสาจู ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. จริภทัร ภสูมศรี ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. จรีะพนัธ์ รัตนจนัทร์ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. ชนม์พศิน สุขศรีธนกลุ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. ชัชวาล ฮวยแหยม ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. ชัยพร แกน่จ าปา ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. ชัยยทุธ แกว้ไทรนันท์ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. ชัยวพฒัน์ นวลคล้ า ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. ชาญ ปทุมานุสรณ์ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. ชาตรี จนัทวงษ์ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. ช านาญ ปานค า ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. ชิดชัย มัน่ศรีจนัทร์ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. ชินธวชั สร้อยกระจา่ง ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ชิษณุพงษ์ ชัยเรืองศรี ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. เชลล์ ชอบเทีย่ว ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. เชอร์ บุญสม ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. โชคชัย กล่ันดอกไม้ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. โชติ สุขสวสัด์ิ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. ณรงค์ เนียมเกดิ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. ณรงศักด์ิ นาคสงค์ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. ณัฐพงศ์ ปฐมกนก ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. ณัทพล สิริดิษย์ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต.หญิง ดวงสุภรณ์ ธญัญากรววิฒัน์ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต.หญิง ดารณี ค าบาง ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. ด ารง รูปสวย ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. ด ารงค์ชัย ภษูา ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. ด ารงณ์ พฒัน์อ าพนัธ์ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. ทวทีรัพย์ วานิชาติ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. ทวศัีกด์ิ นุชเพนียด ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. ทิพากร ดีพรหม ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. ธเนศ ค าเกล้ียง ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. ธวชัชัย เขยีวข า ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. ธานัท พึง่บาง ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. ธรีพนัธ์ นิยมญาติ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. ธรียทุธ์ มัง่ล้ิม ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. ธรีะวฒัน์ มัชฉาเมฆ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. ธรีะศักด์ิ แคนจา ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. น าชัย อนิทรเผือก ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. นิคม เผือกแตงพนัธ์ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. นิคม ทองน้อย ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. นิมิตร สลิดกลุ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. นุญศักด์ิ นันท์ธรกลุภทัร์ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. บรรจบ เอี้ยงปาน ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. บรรเจดิ ชูราศรี ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. บัญชา อยู่ค า ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. บุญล้อม บัวรับพร ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. บุญเลิศ ใจเอื้อย ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. ประจกัษ์ เชิดโกทา ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. ประทีป ข าสาคร ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. ประพาพนัธ์ โคตธารินทร์ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. ประสูติ หมืน่สา ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. ปริตถกร อรรถสิทธิ์ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. ปรีชา มีก่ า ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ปิยะ กาญจนประเสริฐ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. ปิยะพนัธ์ จนัทร์อสุ่าห์ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. ปุรากร ปุรธนวฒันกลุ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. เผด็จ นิม่นุช ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. พรชัย จนัทพศิมิตร ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. พเิชษฐ์ มีบุญลาภ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. พษิณุ ปานเจริญ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. ไพรัช เล็บครุฑ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. ไพโรจน์ ฮ่ัวจั่น ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. ภทัรพล ณัฐวฒิุ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. ภวูดล อา้วเจริญ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. มน ล้ิมฮวด ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. มาณพ สุดเขยีว ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. มานพ อนิเรือน ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. มานพ รินนาศักด์ิ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. มานะ มณีเทศ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. มาโนชน์ อวยชัย ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. ยงธนัท ปุจฉาการณ์ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. รัตนชัย ฟา้ขาว ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. ราชันย์ คิดดี ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. รุ่งเจริญ ค าร้อยแสน ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. รุ่งโรจน์ วงศ์ยะรา ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. จริณัฐ์ กล่างเงิน ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. วรวชิญ์ โชติกะคาม ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. วฤทธิ์ งามชม ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. วฒันา แสนแกว้ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. วชิาญ พานเงิน ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. วทิย์ ฮ่ัวจั่น ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. วบิูลย์ รองเดช ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. วรุิณชัย จติร์เพง่ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. ศักดาพฒัษ์ แกน่สาร ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. ศักด์ิชัย บุษบา ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. ศักด์ิดา ทองหนิ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. ศุภเดช วรกลุศุภภคั ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. เศกสรรค์ บุญพุม่ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. เศวตร ทองคง ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. สมเกยีรติ จรีะวฒัน์ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. สมควร กาบแกว้ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. สมควร จนัทร์คูณ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. สมชัย สาระถี ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สมชาย สุวรรณทัต ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. สมชาย สุวรรณศรี ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. สมชาย บุญพุม่ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. สมโภชน์ สามเพชรเจริญ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. สมมัก กดุวสัิย ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. สมศักด์ิ อาภานันท์ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. สมหวงั เป้ามา ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. สรรเสริญ ศรีสวสัด์ิ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. สัญญา มากศรี ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. สายฝน หอมจนัทร์ดี ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. ส ารวญ เมฆอรุณ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. สุชาติ แกว้เขยีว ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. สุธรรม โคตรวงษ์ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. สุนทร พลูสระคู ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. สุพล คุ้มพะเนียด ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. สุพศิ สืบเสาะ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. สุภาพ ธาดาบุษบง ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. สุรินทร์ สุขมาก ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. สุริยะ คงพทิักษ์ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. เสฎฐวฒิุ พุม่ดียิ่ง ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. อดิศร ดอกบัว ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. อธโิชค เพช็รรัตน์ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. อนิรุทธิ์ พวงวดัโพธิ์ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. อภเิศก นาคประสูตร ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. อรรคนิษฐ์ จติมณี ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. อรรถสิทธิ์ สอดสุข ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต.หญิง อรสา ศรีไชย ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. อชัสิทธิ์ น้ าดอกไม้ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. อฐัพล ร่มโพธิ์ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. อ าพนัธ์ สุขศีลล้ าเลิศ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. อสิระ ครุกานนท์ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. อดุม รุจนเวท ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. เอกภพ สุทธกิาโมทย์ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ด.ต. โอภาส กจิสมัย ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
จ.ส.ต. กฤษฎา ล้ิมทอง ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
จ.ส.ต. กานต์ สาลารัตน์ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
จ.ส.ต. จกัรพงษ์ วงษ์ชื่น ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
จ.ส.ต.หญิง ธนัชชา นันทา ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
จ.ส.ต. วภิพ จนีบุปผา ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
จ.ส.ต. วษิณุ ศรีนาค ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง จ.ส.ต. สัญชัย นันทา ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
จ.ส.ต. สิงหรา รอดปรีชา ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
จ.ส.ต. สุรชาติ คล้อยสวาท ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
จ.ส.ต. อทิธวิตัร วรัทยสุ์ชานนท์ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
จ.ส.ต. เอกรินทร์ เจริญชัยสมบัติ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ส.ต.อ. จรัญ จมุพล ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ส.ต.อ. ด ารงค์ชัย บัณฑิตวฒันกลุ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ส.ต.อ. พพิฒัน์ สืบพนัธโ์กย ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ส.ต.อ. ปิยะพงษ์ สรณะพบิูลย์ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ส.ต.อ. วฒันา พมิพา ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ส.ต.อ. วนัชัย วนัสามง่าม ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ส.ต.อ. ศรัณยพงค์ ภมุมา ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ส.ต.ท. ภวูดล ศรีของชาติ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ส.ต.ท. วนิัย มีครองแบ่ง ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ส.ต.ท. ศิวชัสรรค์ อู่แดง ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ส.ต.ท. อาคม ศรีเฟือ่ง ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ส.ต.ต. จกัรพงศ์ อวยัวานนท์ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ส.ต.ต. ชัยวฒัน์ ใจงาม ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ส.ต.ต. ทศพล ศิริวงศ์ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ส.ต.ต. ธงธน นาทวรทัต ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ส.ต.ต. ปกรณ์ สิงหส์รศรี ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ส.ต.ต. ภมุรินทร์ ศรีสังข์ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ส.ต.ต. ราชศักด์ิ หอมเยน็ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ส.ต.ต. วฒันา พลาชีวะ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ส.ต.ต. วษิณุ กาววีงั ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ส.ต.ต. ศุภกร พยคัฆพงษ์ ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
ส.ต.ต. เอกพจน์ ยอดทองดี ภ.จว.นครปฐม สภ.เมืองนครปฐม
พ.ต.อ. วรพล ยิ่งเจริญ ภ.จว.นครปฐม สภ.พทุธมณฑล
พ.ต.อ. พษิณุ สมนึก ภ.จว.นครปฐม สภ.พทุธมณฑล
พ.ต.ท. ธงชัย เนตรสขาวฒัน์ ภ.จว.นครปฐม สภ.พทุธมณฑล
พ.ต.ท. ธชัพล วอ่งพานิช ภ.จว.นครปฐม สภ.พทุธมณฑล
พ.ต.ท. ทวี โคตรภธูร ภ.จว.นครปฐม สภ.พทุธมณฑล
พ.ต.ต. กติต์ิธพิณ  อดุมศิริพชัร ภ.จว.นครปฐม สภ.พทุธมณฑล
พ.ต.ต. ชานนท์ ยางนอก ภ.จว.นครปฐม สภ.พทุธมณฑล
ร.ต.อ. ชุมพร ฉตัร์สงวนชัย ภ.จว.นครปฐม สภ.พทุธมณฑล
ร.ต.อ. กนัตภณ เสือดาว ภ.จว.นครปฐม สภ.พทุธมณฑล
ร.ต.อ. สุรเชษฐ์ รอดรัตนาทูล ภ.จว.นครปฐม สภ.พทุธมณฑล
ร.ต.อ. กวพีฒัน์ ไกรเพิม่ ภ.จว.นครปฐม สภ.พทุธมณฑล
ร.ต.อ. ธวชั ลือบางใหญ่ ภ.จว.นครปฐม สภ.พทุธมณฑล
ร.ต.อ. ปานเทพ พงศ์อาทิตย์ ภ.จว.นครปฐม สภ.พทุธมณฑล



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. นรงค์ศักด์ิ อรุณโรจน์ ภ.จว.นครปฐม สภ.พทุธมณฑล
ร.ต.ท. วสันต์ รักแกว้ ภ.จว.นครปฐม สภ.พทุธมณฑล
ร.ต.ท. จกัรภทัร วรุณธรรม ภ.จว.นครปฐม สภ.พทุธมณฑล
ร.ต.ท. วทิวสั อนิชัย ภ.จว.นครปฐม สภ.พทุธมณฑล
ร.ต.ท. ชนินท์ธชั จติติบุญทรัพย์ ภ.จว.นครปฐม สภ.พทุธมณฑล
ร.ต.ท. กจิพฒัน์ จติติราช ภ.จว.นครปฐม สภ.พทุธมณฑล
ร.ต.ท.หญิง จฑุารัตน์ นพพานิช ภ.จว.นครปฐม สภ.พทุธมณฑล
ร.ต.ต. มนตรี สกลุมา ภ.จว.นครปฐม สภ.พทุธมณฑล
ร.ต.ต. ประเวศน์ ประสานดี ภ.จว.นครปฐม สภ.พทุธมณฑล
ร.ต.ต. ดิเรก รวมผล ภ.จว.นครปฐม สภ.พทุธมณฑล
ร.ต.ต. วเิชียน พมิพง์าม ภ.จว.นครปฐม สภ.พทุธมณฑล
ร.ต.ต. วทิยา ออ่งยิ้ม ภ.จว.นครปฐม สภ.พทุธมณฑล
ร.ต.ต. เชน สุขพฒัน์ ภ.จว.นครปฐม สภ.พทุธมณฑล
ร.ต.ต. สุกจิ ลาภเจริญวงศ์ ภ.จว.นครปฐม สภ.พทุธมณฑล
ร.ต.ต. สมเกยีรติ กรพพิฒัน์ ภ.จว.นครปฐม สภ.พทุธมณฑล
ร.ต.ต. มานะ  เมืองทีรั่ก ภ.จว.นครปฐม สภ.พทุธมณฑล
ร.ต.ต. สามารถ อ าไพ ภ.จว.นครปฐม สภ.พทุธมณฑล
ร.ต.ต. สมหมาย นาคราช ภ.จว.นครปฐม สภ.พทุธมณฑล
ร.ต.ต. นุพงษ์ วฒันะนุพงษ์ ภ.จว.นครปฐม สภ.พทุธมณฑล
ร.ต.ต. ปรีชา รุ่งนาไร่ ภ.จว.นครปฐม สภ.พทุธมณฑล
ร.ต.ต. ทองยศ เวยีงนนท์ ภ.จว.นครปฐม สภ.พทุธมณฑล
ด.ต. สิทธชิัย เรืองศรีมัน่ ภ.จว.นครปฐม สภ.พทุธมณฑล
ด.ต. นิคม พนิิจ ภ.จว.นครปฐม สภ.พทุธมณฑล
ด.ต. ววิฒัน์ แสงทับ ภ.จว.นครปฐม สภ.พทุธมณฑล
ด.ต. ประสงค์ อยู่ญาติมาก ภ.จว.นครปฐม สภ.พทุธมณฑล
ด.ต. ณรงค์ ค้าทวี ภ.จว.นครปฐม สภ.พทุธมณฑล
ด.ต. ประยรู บุญยงั ภ.จว.นครปฐม สภ.พทุธมณฑล
ด.ต. ขวญัชัย ทองเกดิ ภ.จว.นครปฐม สภ.พทุธมณฑล
ด.ต. สมศักด์ิ หสัชู ภ.จว.นครปฐม สภ.พทุธมณฑล
ด.ต. กติติ สุขโพธิ์เพชร ภ.จว.นครปฐม สภ.พทุธมณฑล
ด.ต. บ าเพญ็ ปานอนิ ภ.จว.นครปฐม สภ.พทุธมณฑล
ด.ต. สันติ คงอนิใหญ่ ภ.จว.นครปฐม สภ.พทุธมณฑล
ด.ต. เมธี ม่วงมัง่มี ภ.จว.นครปฐม สภ.พทุธมณฑล
ด.ต. สุจติร ทัดเทียม ภ.จว.นครปฐม สภ.พทุธมณฑล
ด.ต. กศุล บรรเทา ภ.จว.นครปฐม สภ.พทุธมณฑล
ด.ต. สรรชัย คล้ าคร้ืน ภ.จว.นครปฐม สภ.พทุธมณฑล
ด.ต. วสิิฐ จนัทร์พฤกษ์ ภ.จว.นครปฐม สภ.พทุธมณฑล
ด.ต. คมกริช ท้วมจุ้ย ภ.จว.นครปฐม สภ.พทุธมณฑล
ด.ต. กฤตพนัธุ์  รอดธานี ภ.จว.นครปฐม สภ.พทุธมณฑล
ด.ต. สมพงษ์ พศิพริมย์ ภ.จว.นครปฐม สภ.พทุธมณฑล



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. อรุณ เปล่ียนไพร ภ.จว.นครปฐม สภ.พทุธมณฑล
ด.ต. เกรียงศักด์ิ กล่อมจติ ภ.จว.นครปฐม สภ.พทุธมณฑล
ด.ต. ส าราญ เทศแยม้ ภ.จว.นครปฐม สภ.พทุธมณฑล
ด.ต. วทิยา ตุ้มฉมิ ภ.จว.นครปฐม สภ.พทุธมณฑล
ด.ต. สุทิน พรมดวงศรี ภ.จว.นครปฐม สภ.พทุธมณฑล
ด.ต. ทองเล่ือน บุญสวสัด์ิ ภ.จว.นครปฐม สภ.พทุธมณฑล
ด.ต. สัญสิงห ์ พมิพเ์บ้าธรรม ภ.จว.นครปฐม สภ.พทุธมณฑล
ด.ต. พฤหสัด์ ลครพล ภ.จว.นครปฐม สภ.พทุธมณฑล
ด.ต. สุชาญ จ าปามี ภ.จว.นครปฐม สภ.พทุธมณฑล
ด.ต. สุรเชษฐ ศิริวงศ์ ภ.จว.นครปฐม สภ.พทุธมณฑล
ด.ต. ศุภชัย บัวทอง ภ.จว.นครปฐม สภ.พทุธมณฑล
ด.ต.หญิง ชยาภรณ์ เกยีรติประชา ภ.จว.นครปฐม สภ.พทุธมณฑล
ด.ต.หญิง ฐิติรัตน์ วรุณธรรม ภ.จว.นครปฐม สภ.พทุธมณฑล
ด.ต. สมศักด์ิ นรขนุ ภ.จว.นครปฐม สภ.พทุธมณฑล
ด.ต. คมสันต์ พรแด ภ.จว.นครปฐม สภ.พทุธมณฑล
ด.ต. วนิัย กสิกจิพาณิชย์ ภ.จว.นครปฐม สภ.พทุธมณฑล
ด.ต. พนม อว่มสืบเชื้อ ภ.จว.นครปฐม สภ.พทุธมณฑล
ด.ต. ชาตรี สายชล ภ.จว.นครปฐม สภ.พทุธมณฑล
ด.ต. เกยีงชัย เพช็รมาตย์ ภ.จว.นครปฐม สภ.พทุธมณฑล
ด.ต. จ าเนียร ท ามาออ่ง ภ.จว.นครปฐม สภ.พทุธมณฑล
ด.ต. ชัดชัย ปุยทอง ภ.จว.นครปฐม สภ.พทุธมณฑล
ด.ต.หญิง สิริพร จุ้ยเจริญ ภ.จว.นครปฐม สภ.พทุธมณฑล
ด.ต. ถาวร ตรีถนั ภ.จว.นครปฐม สภ.พทุธมณฑล
ด.ต. ศรัณรัตน์ รมยใ์จบุญ ภ.จว.นครปฐม สภ.พทุธมณฑล
จ.ส.ต. ววิฒั เสือดาว ภ.จว.นครปฐม สภ.พทุธมณฑล
ส.ต.อ. จกัรธราธร  ศรีสุข ภ.จว.นครปฐม สภ.พทุธมณฑล
ส.ต.อ. เกรียงศักด์ิ หยกอมัพร ภ.จว.นครปฐม สภ.พทุธมณฑล
ส.ต.อ. ปรีชา ภูม่าลี ภ.จว.นครปฐม สภ.พทุธมณฑล
ส.ต.อ. ธรีวฒัน์ ไทยประเสริฐ ภ.จว.นครปฐม สภ.พทุธมณฑล
ส.ต.อ. เทพรัตน์ เอยีงสมบุญ ภ.จว.นครปฐม สภ.พทุธมณฑล
ส.ต.อ. ทรงพล ปะวนัตา ภ.จว.นครปฐม สภ.พทุธมณฑล
ส.ต.อ. เทิดศักด์ิ ธรรมพรชัย ภ.จว.นครปฐม สภ.พทุธมณฑล
ส.ต.อ. ณัฐพงษ์ อนิไกร ภ.จว.นครปฐม สภ.พทุธมณฑล
ส.ต.อ. วทิยา เพชรเนียม ภ.จว.นครปฐม สภ.พทุธมณฑล
ส.ต.อ. จริวฒัน์ สุขพร้อม ภ.จว.นครปฐม สภ.พทุธมณฑล
ส.ต.อ. ศุภฤกษ์ เปรมศรี ภ.จว.นครปฐม สภ.พทุธมณฑล
ส.ต.อ. วโิชก ทาถี ภ.จว.นครปฐม สภ.พทุธมณฑล
ส.ต.ต. อานนท์ สุทธนิันท์ ภ.จว.นครปฐม สภ.พทุธมณฑล
ส.ต.ต. วรชัย ทัยชัย ภ.จว.นครปฐม สภ.พทุธมณฑล
ส.ต.ต. เอกชัย พรหมแสง ภ.จว.นครปฐม สภ.พทุธมณฑล



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.ต. ณัฐวฒิุ ชุมจนิดา ภ.จว.นครปฐม สภ.พทุธมณฑล
ส.ต.ต. ธนัวา ไทรพงษ์พนัธ์ ภ.จว.นครปฐม สภ.พทุธมณฑล
ส.ต.ต. ทศพล เพง็สวสัด์ิ ภ.จว.นครปฐม สภ.พทุธมณฑล
ส.ต.ต. พงษ์ศักด์ิ บัวพนัธโ์พน ภ.จว.นครปฐม สภ.พทุธมณฑล
ส.ต.ต. สัมพนัธ์ เจยีมใจเจริญ ภ.จว.นครปฐม สภ.พทุธมณฑล
ส.ต.ต. อธวิรรธน์ หาญกล้า ภ.จว.นครปฐม สภ.พทุธมณฑล
ส.ต.ต. ณัฐวฒัน์ ชิณวงศ์ ภ.จว.นครปฐม สภ.พทุธมณฑล
ส.ต.ต. วชัรพงศ์ วไิลวงษ์ ภ.จว.นครปฐม สภ.พทุธมณฑล
ส.ต.ต. ศิรวฒัน์ เวยีงค า ภ.จว.นครปฐม สภ.พทุธมณฑล
ส.ต.ต. อนุพงศ์ อนิงาม ภ.จว.นครปฐม สภ.พทุธมณฑล
ส.ต.ต. ทรัสตี ทัศนงาม ภ.จว.นครปฐม สภ.พทุธมณฑล
ร.ต.ต. ก าธร ไถบ้้านกวย ภ.จว.นครปฐม สภ.พทุธมณฑล
ด.ต. มนัต จนัทร์มีทรัพย์ ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
ด.ต. ประสิทธิ์ สาธร ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
ด.ต. พเิชษฐ พุม่แตงออ่น ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
ด.ต. นุกลู มียนิดี ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
ด.ต. ธนัยนันท์ เทพเทพทัศน์ ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
ด.ต. มานะ จ าวนั ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
ร.ต.ต สมพล ภศูรี ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
ร.ต.ต. สมชาย พจน์ฉายศิริ ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
ด.ต. ขวญัชัย สุริยาวงษ์ ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
ด.ต. อ านวย วรรณปักษิณ ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
ร.ต.ต. รัตน์ แจม่จนัทร์ ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
ด.ต. อนัตร อยู่แสง ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
ด.ต. บุญเชิด ปิน่ทอง ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
ด.ต. คงฤทธิ์ ไชยจงัหรีด ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
ร.ต.ท. รุจน์ ปรางเปรมปรี ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
พ.ต.ท. ภญิโญ มุสิกสาร ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
ร.ต.ต. สมชาย จนัทร์มีทรัพย์ ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
พ.ต.ท. นิติพฒัน์ แสงทอง ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
ร.ต.ท. ไพสิทธิ์ ฉายแม้น ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
ร.ต.ต. อ านวย ตรีเดชา ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
ร.ต.ต. ทศพร ศิลาเวยีง ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
ด.ต. ธรีสิทธิ์ ก าจดัภยั ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
ร.ต.ท. อคัรพล เพชรรุณ ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
ร.ต.ต. ประเสริฐ วรพนิท์ ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
ร.ต.ท. สมชาย ชาวนาดอน ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
ร.ต.ท. จริะ แกว้ไทรแยม้ ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
ร.ต.ท. พนูไทย อยู่เต็มสุข ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
ด.ต. สหชาติ เกษมสวสัด์ิ ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สายรุ้ง ศรีเพง็ ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
ด.ต. วรัิช ลัดลอด ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
ส.ต.อ. ธเนศ อรฃร ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
ด.ต. ช านาญ เทวฤทธิ์ ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
ร.ต.ต. ณรงค์ นาคหล่อ ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
ส.ต.อ. ธรีพงษ์ พฒันสุวรรณา ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
ด.ต. โชคชัย วมิุตตา ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
ร.ต.ท. บพศิ คชนนท์ ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
ร.ต.อ. ศักด์ิชัย วอ่งมหาชัยกลุ ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
ร.ต.อ. พรชัย กอจติตวนิจ ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
ด.ต. สุรินทร์ สังขแ์กว้ ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
ร.ต.อ. สมชาย อนิชัย ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
ร.ต.ท. เสริมศักด์ิ อิ่มสมบัติ ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
ร.ต.ท. อ าพรรณ์ ลัทธจิติต์ ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
ร.ต.ต. สมคิด เหลือช่าง ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
ด.ต. ปราโมทย์ แจง้จติร ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
ด.ต. ทวี นาชัยภมูิ ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
ด.ต. พรชัย สายน้ าเยน็ ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
ร.ต.ต. นิรันดร์ ชูวงค์วาน ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
ด.ต. มณฑล เฮงรวมญาติ ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
ร.ต.ท. จงเจริญ รูปสอาด ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
พ.ต.ท. ไชยศ มุกดาหาญ ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
ร.ต.ท. โยธนิ เกดิแพร ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
ส.ต.ต. วนัเฉลิม แสงสุริยาวงศ์ ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
ส.ต.ต. วลัลภ เต็มทวี ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
ร.ต.ต. ขจรศักด์ิ บุญมาสูงทรง ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
พ.ต.ท. ธารา ศรีพรมค า ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
พ.ต.ท. ก าพล จงรุ่งส าราญ ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
ร.ต.ท. โฆษิต เจริญสุข ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
ร.ต.ท. มนตรี ศรียิ้มนิม่ ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
พ.ต.ต. ด ารง คุ้มเกดิ ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
จ.ส.ต. พสิิษฐ์ ทิพยสุ์มณฑา ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
ด.ต. เฉลิมพล นิลโสภา ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
ด.ต. วรัิตน์ ชื่นชมน้อย ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
ด.ต. เฉลิมชัย ประภาวทิย์ ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
ส.ต.อ. ปิยวทิย์ สุดใจ ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
พ.ต.ต. ภวูนนท์ สมัครไทย ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
ร.ต.ท. ธงชัย พลูทรัพย์ ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
ด.ต. รังสรรค์ สมฤาชา ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
ด.ต. ชวลิต พรมมา ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.ต. สุทธพินัธ์ เชยอารมณ์ ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
ร.ต.ท. สุภาพ พนูล าเภา ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
ร.ต.ท. มนัส นาคแท้ ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
ส.ต.ต. ณัฐพล บ ารุงราชภกัดี ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
ส.ต.ต. อภพิงศ์ โพธิ์ศรี ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
ส.ต.ต. รัฐนินท์ พรหรัิณยเ์กษม ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
ร.ต.อ. ธนากร สินสุขภทัร ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
ด.ต. สุวรรณ์ วงษ์สันเทียะ ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
ส.ต.ต. ธญัพสิิษฐ์ วรพฒิุ ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
ส.ต.ต. เกษมสันต์ สัตบุษ ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
ส.ต.ต. ภศิูษฐ์ ศิริมงคล ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
ร.ต.ต. ขวญัชัย นาทักสิน ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
ด.ต. ปริญญาพร พยคัฆฤ์ทธิ์ ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
ด.ต. พเิชษ ก าจดัภยั ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
ด.ต. ฌรัณต์ ญาณปัญญา ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
ด.ต. วชัรินทร์ กลุภกัดี ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
ด.ต. สุนทร เบ้าอู๋ ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
ด.ต. สมชัย เฉลิมเกยีรติ ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
พ.ต.ท. บุญลือ ดอกบัว ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
ด.ต. สัญญา เส็งสาย ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
พ.ต.ท. ปรัชญา พงศ์อมัพรสกลุ ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
ด.ต. ฌรัณต์ ญาณปัญญา ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
ด.ต. จ ารัส นาคอมัมะ ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
ร.ต.อ. ปิยพชัร์ ปลาทอง ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
ส.ต.อ. ปณิธาน ผลบุญ ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
ส.ต.ต. ธรีพล นามชู ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
ด.ต. ชาตรี สูนยสิ์ทธิ์ ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
ด.ต. สุรพนัธ์ สันตะโยธนิ ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
ส.ต.อ. สาธร บุญเทียม ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
พ.ต.อ. อภชิาต ศรีทองกลุ ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
ร.ต.ต. ทัศนัย ทองมี ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
ร.ต.ต. ปฏมิา เกตุจนัทร์ ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
ด.ต. ชวลิต อนัตรังสี ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
พ.ต.ท. ธรีพนัธ์ เรืองเกษมพงษ์ ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
พ.ต.ท. นาวนิ ทรงละออ ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
พ.ต.ท. ขวญัเมือง ทองวจิารณ์ ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
ด.ต. ประสิทธิ์ ผิวทอง ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
ร.ต.ท. บุญแทน เอี่ยมกล่ัน ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
ด.ต. ณัฐวฒิุ สายพร้อมญาติ ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
ด.ต. สมพงษ์ บูส่ามสาย ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. วลัลภ อยู่เยน็ ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
ร.ต.ท. ปรัชญา นาคะศิริ ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
ส.ต.อ. กติติเชษฐ์ ลูกอนิทร์ ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
ร.ต.ต. กนก สุวรรณเกดิ ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
ร.ต.อ. วนิัย รัตนา ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
ร.ต.ท. สุวทิย์ ปลอดดี ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
ด.ต. กติิชัย เจริญเชื้อ ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
ด.ต. บุญเล้ียง สะสมทรัพยก์ลุ ภ.จว.นครปฐม สภ.นครชัยศรี
พ.ต.อ. ศักด์ิศรี แกว้เอี่ยม ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
พ.ต.อ. ธานินทร์ แสวงไวศยสุข ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
พ.ต.ท. ประสม หงษ์โต ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
พ.ต.ท. สุรชัย ยติรัตนกญัญา ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
พ.ต.ท. คณพศ เทพยา ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
พ.ต.ท. ณรงค์ เรืองมี ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
พ.ต.ท. ณรงค์ ชาวงัเยน็ ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
พ.ต.ท. ครรชิต โขวฒันชัย ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
ร.ต.อ. ณัฐพงศ์ จริพฤฒิศิริ ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
ร.ต.อ. ธวชั แสงสวา่ง ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
ร.ต.อ. ธวชั แสงแกว้ ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
ร.ต.อ. เนติ ศรีสกลุ ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
ร.ต.อ. บรรลือ อาลัย ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
ร.ต.อ. ปิติพฒัน์ ขนัทอง ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
ร.ต.อ. ทรงศักด์ิ มุกดาพานิช ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
ร.ต.อ. ยศวร์ี สวสัด์ิโยธนิ ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
ร.ต.ท. จรีะศักด์ิ ปัน้ปัญญา ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
ร.ต.ท. สมชาย รอบคอบ ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
ร.ต.ท. ประเทือง เกษานนท์ ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
ร.ต.ท. ชัยธชั เมฆสุกใส ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
ร.ต.ท. สมหมาย บุรารักษ์ ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
ร.ต.ท. วเิชียร พยหุเกยีรติ ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
ร.ต.ท. อมั เกตุแกว้ ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
ร.ต.ท. ทนุต ชนประชา ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
ร.ต.ท. สมบัติ วาจารีย์ ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
ร.ต.ท. รังสิวฒิุ นามสาม ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
ร.ต.ท. ธนกร แกว้สุวรรณ ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
ร.ต.ท. ชนธญั ขวญัใจธญัญา ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
ร.ต.ท. ส ารวย ท้าวกลัยา ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
ร.ต.ท. ยทุธนา ล้ิมชาโตอมตะ ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
ร.ต.ท. ประภาส ประสานสิน ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
ร.ต.ท. เสมา จนัทรนคร ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. อรัญ ทรัพยผุ์ด ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
ร.ต.ต. วเิศษ มงคล ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
ร.ต.ต. สุนทร คุ้มพงษ์พนัธ์ ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
ร.ต.ท. สมบัติ เลิศอนันต์ ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
ร.ต.ท. สัญญา สินทะสา ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
ร.ต.ต. ไพทูรย์ เอี่ยมอนิทร์ ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
ร.ต.ต. มนตรี กระดังงา ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
ร.ต.ต. ณรงค์ ปัถวี ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
ร.ต.ต. ปราโมทย์ แกว้เพชรสกลุ ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
ร.ต.ต. สุชาติ บุรี ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
ร.ต.ต. สุรเดช ปานบ้านเกล็ด ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
ร.ต.ต. ไพทูรย์ ยางงาม ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
ร.ต.ต. เลิศชาย แพรประเสริฐ ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
ร.ต.ต. สมาน ไล้ทองค า ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
ร.ต.ต. ชานนท์ คงนาค ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
ร.ต.ต. สมเกยีรติ พรายอนิทร์ ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
ร.ต.ต. สมภพ ทองบ้านกวย ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
ร.ต.ต. ไมตรี นาคอว่มค้า ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
ร.ต.ต. ลือชัย วรวงษ์ ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
ร.ต.ต. สุนทร เฟือ่งบางหลวง ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
ด.ต. เผ่าพงษ์ ขอนดอก ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
ด.ต. ประสิทธิ์ น้อยปานะ ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
ด.ต. สัมฤทธิ์ มังษะชาติ ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
ด.ต. ชวลิต ทนทาน ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
ด.ต. ทองสุข คุ้มสวสัด์ิ ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
ด.ต. วทิยา เทพทา ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
ด.ต. นิยม ศรีจนัทร์ ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
ด.ต. ศุกรียศั์กด์ิ วงษ์ทองดี ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
ด.ต. ยรุพงษ์ ซ้อยซุย ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
ด.ต. ชาญชัย พนิิจผล ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
ด.ต. ประสาน พวงสมบัติ ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
ด.ต. บัญชา สุวรรณะ ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
ด.ต. สุพจน์ ง้ิวงาม ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
ด.ต. เชิดศักด์ิ ศิริพบิูลย์ ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
ด.ต. อ านาจ สุวรรณศรี ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
ด.ต. เพชรน้อย ชูเชิด ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
ด.ต. นิเวศ เดชจนิดา ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
ด.ต. ก าธร คงประเสริฐ ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
ด.ต. มงคลทอง เอี่ยมเวยีง ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
ด.ต. ทวชิ กลัดบ้านหว้ย ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ชาญยทุธ อ าไพจติร ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
ด.ต. พนิิจ ฝีปากเพราะ ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
ด.ต. สมควร พนัสาคร ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
ด.ต. จรัิฐ จนัทวงษ์ ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
ด.ต. ปกรณ์ ใช้เจริญ ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
ด.ต. อนนท์ ปานใจ ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
ด.ต. ปรีชา รอดโพธิ์ทอง ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
ด.ต. ถาวร นิลค า ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
ด.ต. บรรจง นาหนองขาม ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
ด.ต. บุญเทิด อนิทร ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
ด.ต. พรณรงค์ วชินี ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
ด.ต. สมคิด เกดิจิ๋ว ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
ด.ต. ไพรบัว นาสา ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
ด.ต. ธนะวตัต์ิ ทุมพงั ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
ด.ต. ปุณณวทิย์ ศรีส าราญ ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
ด.ต. อนิรุธ แกว้จนิดา ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
ด.ต. ไวพจน์ อนิทอง ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
ด.ต. สายนัต์ ทองเบือ้ง ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
ด.ต. เชษฐา แสวงไวศยสุข ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
ด.ต. แสนชัย นาเครือ ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
ด.ต. วสันต์ คณาญาติ ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
ด.ต. นิธนิันท์ ค านุชนาถ ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
ด.ต. วฒันะ จาตุรัส ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
ด.ต. สุรัตน์ เมฆปัน้ ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
ด.ต. จนัดา แปลงยศ ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
ด.ต. สุนทร เชียงเครือ ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
ด.ต. อภชิาต ทะวะ ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
ด.ต. อารมณ์ ปานแม้น ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
ด.ต. สุริยะ ภนูากรม ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
ด.ต. ธรีะพล ชักชวน ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
ด.ต. จกัรินทร์ การีพฒัน์ ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
ด.ต. สันติ นิลพนัธ์ ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
ด.ต. นพดล ปัน้ทองค า ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
ด.ต. ณรงค์เดช นาคธรรมขนัธ์ ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
จ.ส.ต. อมรฤทธิ์ บัวสิงห์ ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
จ.ส.ต. สันติ ชิณวงษ์ ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
จ.ส.ต. พฒัน์พงษ์ สืบเสียง ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
จ.ส.ต. นรวชิญ์ กองกลัยา ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
จ.ส.ต. ณัฐพล โพธิ์ทองนาค ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
จ.ส.ต. คุณัชญ์ ปล้ืมเปีย่ม ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง จ.ส.ต. วงศกรณ์ บุนนาค ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
จ.ส.ต. อานุภาพ อว่มเกตุ ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
ส.ต.อ. ปัญญา เขม็ทอง ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
ส.ต.ต. อธษิฐ์คุณ สงวนให้ ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
ส.ต.ต. อภนิพ วงศ์ชัยพานิช ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
ส.ต.ต. สมจติร ต้ังจนัวมิล ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
ส.ต.ต. วสุ ชัชวาลกจิกลุ ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
ส.ต.ต. ไพสิฐ โง้วสุวรรณ ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
ส.ต.ต. จริวฒัน์ พฒันทรัพย์ ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
ส.ต.ต. กติติพงษ์ ตันสง่า ภ.จว.นครปฐม สภ.โพธิ์แกว้
พ.ต.อ. ชัยรัตน์ ทิพยจนัทร์ ภ.จว.สุพรรณบรุี ภ.จว.สุพรรณบุรี
พ.ต.อ. สุทธิ พวงพกิลุ ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.จว.สุพรรณบุรี
พ.ต.อ. อนุสรณ์ วนาปกรณ์ ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.จว.สุพรรณบุรี
พ.ต.อ. เกรียงไกร วฒิุพานิช ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.จว.สุพรรณบุรี
พ.ต.อ. นิมิตร  แสงอรุณ ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.จว.สุพรรณบุรี
พ.ต.อ. สมเดช เกษมสุข ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.จว.สุพรรณบุรี
พ.ต.ท. ภชุงค์ พงษ์นาค ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.จว.สุพรรณบุรี
พ.ต.ท. วสรรค์ แสงเทศ ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.จว.สุพรรณบุรี
พ.ต.ท. ประพฒัน์ มุสิกปักษ์ ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.จว.สุพรรณบุรี
พ.ต.ท. ธนกฤษณ์ คล้ายทอง ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.จว.สุพรรณบุรี
พ.ต.ท. ทววีชิญ์ วงศ์วเิศษ ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.จว.สุพรรณบุรี
พ.ต.ท. วรีวทิย์ เอี่ยมวชัรวฒิุ ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.จว.สุพรรณบุรี
ร.ต.อ. พรีพงษ์ ตนะทิพย์ ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.จว.สุพรรณบุรี
ร.ต.อ. ทศพล ปอปรีดา ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.จว.สุพรรณบุรี
ร.ต.ท. สมเด็จ เอกศิริ ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.จว.สุพรรณบุรี
ร.ต.ท. สมโภชน์ ค าพา ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.จว.สุพรรณบุรี
ร.ต.ท. ด ารงค์ชัย รักชาติ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ศรีประจนัต์
ร.ต.ท. ทิวา บุญชอบ ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.จว.สุพรรณบุรี
ร.ต.ท. สมชาย โพธิ์รัง ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.จว.สุพรรณบุรี
ร.ต.ท. กติติพงษ์ ออ๊กศิริ ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.จว.สุพรรณบุรี
ร.ต.ท. อดุม เดชส าราญ ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.จว.สุพรรณบุรี
ร.ต.ท. ณรงค์ วศิิษฏานนท์ ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.จว.สุพรรณบุรี
ร.ต.ท.หญิง ปรียนันท์ รักวรา ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.จว.สุพรรณบุรี
ร.ต.ท. เจตศนัย บัวสองสี ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.จว.สุพรรณบุรี
ร.ต.ต.หญิง มาลัย แจง้ประจกัษ์ ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.จว.สุพรรณบุรี
ร.ต.ต.หญิง ศิริพร บุญญโชติ ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.จว.สุพรรณบุรี
ร.ต.ต.หญิง ดลนภา ไตรคุ้มดัน ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.จว.สุพรรณบุรี
ร.ต.ต.หญิง ทรรศนีย์ เรืองศิลป์ ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.จว.สุพรรณบุรี
ร.ต.ต.หญิง วริากร หอมเยน็ ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.จว.สุพรรณบุรี
ร.ต.ต.หญิง กนกลักษณ์ สามชื่นฉ่ า ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.จว.สุพรรณบุรี



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ประจกัษ์ สันติธญัญาโชค ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.จว.สุพรรณบุรี
ด.ต. ภคัวฒัน์ สิงหเ์สวก ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.จว.สุพรรณบุรี
ร.ต.ท.หญิง สมาภรณ์ เหมือนปอง ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.จว.สุพรรณบุรี
ร.ต.ต. มนัส แช่มช้อย ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.จว.สุพรรณบุรี
ด.ต. พชิาภพ นาคสุข ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.จว.สุพรรณบุรี
ด.ต. เอนก อุ่นศรี ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.จว.สุพรรณบุรี
ด.ต. ปวรลักษณ์ แผนสมบูรณ์ ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.จว.สุพรรณบุรี
ด.ต. คมกริช สุขสนิท ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.จว.สุพรรณบุรี
ด.ต. วนิันท์ ฟกัเงิน ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.จว.สุพรรณบุรี
ด.ต. ฐานพทัธ์ โสภา ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.จว.สุพรรณบุรี
ด.ต.หญิง ปรียาพร คชรัตน์ ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.จว.สุพรรณบุรี
ด.ต. กมลชัย ศิริอวุานนท์ ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.จว.สุพรรณบุรี
ด.ต. ประจกัษ์ มาลัย ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.จว.สุพรรณบุรี
ด.ต. วโิรจน์ มากบุญ ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.จว.สุพรรณบุรี
ด.ต. สมปอง ศรีเสน ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.จว.สุพรรณบุรี
ด.ต. ชัยเดช เจริญพนัธุ์ ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.จว.สุพรรณบุรี
ด.ต. ไวพจน์ ชาวบ้านกร่าง ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.จว.สุพรรณบุรี
ส.ต.อ.หญิง พมิพา เดชอุ่ม ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.จว.สุพรรณบุรี
ส.ต.อ.หญิง นทิตา พชัรสมุทร ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.จว.สุพรรณบุรี
ส.ต.อ.หญิง สิรินุช พกิลุทอง ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.จว.สุพรรณบุรี
ส.ต.อ.หญิง นิษฐารัชต์ ชัชวาลภานุสิน ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.จว.สุพรรณบุรี
ด.ต. สมมาตร์ ภูม่าลา ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.จว.สุพรรณบุรี
ด.ต. ร่มไทร หนูทอง ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.จว.สุพรรณบุรี
ส.ต.ต. ไอศูรย์ ศรีภมุมา ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.จว.สุพรรณบุรี
ด.ต. สุชิน หว้ยหงษ์ทอง ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.จว.สุพรรณบุรี
ด.ต. ธงชัย นักวฬิา ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.จว.สุพรรณบุรี
ด.ต. ทวศัีกด์ิ ชาวสามทอง ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.จว.สุพรรณบุรี
ด.ต. ไพโรจน์ น้ าทิพย์ ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.จว.สุพรรณบุรี
ด.ต. ประทีป อนุยรู ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.จว.สุพรรณบุรี
ด.ต. ทวศัีกด์ิ จา่ยเพง็ ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.จว.สุพรรณบุรี
ด.ต. บรรเจดิ พลศารทูล ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.จว.สุพรรณบุรี
พ.ต.ท. นิมิตร  ล้านค า ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.จว.สุพรรณบุรี
ร.ต.ท. นาวนิ กนัพพิธิ ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.จว.สุพรรณบุรี
ร.ต.ท. ผดุง ปลีคงธุ ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.จว.สุพรรณบุรี
ด.ต. ประสิทธิ์ กลัดแกว้ ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.จว.สุพรรณบุรี
ด.ต. นิรันดร์ สาลีผล ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.จว.สุพรรณบุรี
จ.ส.ต. นพดล มะลิทอง ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.จว.สุพรรณบุรี
พ.ต.อ. สุระพรรณ นาทวรทัต ภ.จว.สุพรรณบุรี กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี
พ.ต.ท. พรีพงศ์ แสงอากาศ ภ.จว.สุพรรณบุรี กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี
พ.ต.ท. สาโรจน์ พมิพคุ์ณากร ภ.จว.สุพรรณบุรี กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. สวา่ง แป้นสุวรรณ ภ.จว.สุพรรณบุรี กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี
พ.ต.ท. เฉลิมฤทธิ์ ถาวร ภ.จว.สุพรรณบุรี กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี
พ.ต.ท. เสกสิทธิ์ จนัทร ภ.จว.สุพรรณบุรี กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี
พ.ต.ต. ประสิทธิ์ บุญโคตร ภ.จว.สุพรรณบุรี กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี
ร.ต.อ. ชัจจช์ัย เฉล่ียสมบูรณ์ ภ.จว.สุพรรณบุรี กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี
ร.ต.อ. ไพโรจน์ แกว้ทอง ภ.จว.สุพรรณบุรี กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี
ร.ต.อ. สนิทพงษ์ อนิทรก าแหง ภ.จว.สุพรรณบุรี กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี
ร.ต.อ. รุ่งทิวา คงแจม่ ภ.จว.สุพรรณบุรี กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี
ร.ต.ท. ธนิทธิ นาคะสุวรรณ ภ.จว.สุพรรณบุรี กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี
ร.ต.ท. ทองเติม ศรีโสภา ภ.จว.สุพรรณบุรี กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี
ร.ต.ท. สรศักด์ิ แจม่โกมัย ภ.จว.สุพรรณบุรี กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี
ร.ต.ท. ชัยวฒัน์ มีแสง ภ.จว.สุพรรณบุรี กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี
ร.ต.ท.หญิง ณัฎฐ์ภรณ์ บุญประเสริฐ ภ.จว.สุพรรณบุรี กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี
ร.ต.ต. ธนัช ฌานอภรัิกษ์ ภ.จว.สุพรรณบุรี กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี
ร.ต.ต. ถาวร สุขขมุ ภ.จว.สุพรรณบุรี กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี
ด.ต. อ านาจ ชื่นชูศรี ภ.จว.สุพรรณบุรี กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี
ด.ต. นิพนธ์ เพช็รากลุ ภ.จว.สุพรรณบุรี กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี
ด.ต. ธรีพงศ์ โสตถกิพนัธ์ ภ.จว.สุพรรณบุรี กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี
ด.ต. นิรันดร์ สาลีผล ภ.จว.สุพรรณบุรี กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี
ด.ต. สุทธพิงษ์ หงษ์ค า ภ.จว.สุพรรณบุรี กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี
ด.ต. วรีะ สุขแสง ภ.จว.สุพรรณบุรี กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี
ด.ต. จนัทร์ กมัแกว้ ภ.จว.สุพรรณบุรี กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี
ด.ต. ชาญวทิย์ ดิษเจริญ ภ.จว.สุพรรณบุรี กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี
ด.ต. ชัยพร รัตนเชิดฉาย ภ.จว.สุพรรณบุรี กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี
ด.ต. ราชิต ไพศาล ภ.จว.สุพรรณบุรี กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี
ด.ต. ถวลัย์ สุดแกว้ ภ.จว.สุพรรณบุรี กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี
ด.ต. เนตร นรสิงห์ ภ.จว.สุพรรณบุรี กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี
ด.ต. วฒิุโชค แกว้อนิ ภ.จว.สุพรรณบุรี กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี
ด.ต. นพดล กล่ าคุ้ม ภ.จว.สุพรรณบุรี กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี
ด.ต. ชัชชวาล สุวรรณโคตร ภ.จว.สุพรรณบุรี กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี
จ.ส.ต. ชูชาติ คุ้มพนัธุ์แยม้ ภ.จว.สุพรรณบุรี กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี
จ.ส.ต. บัณฑิต วไิลลักษณ์ ภ.จว.สุพรรณบุรี กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี
จ.ส.ต. สุพรรณ วไิลลักษณ์ ภ.จว.สุพรรณบุรี กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี
จ.ส.ต. สมศักด์ิ มีใจดี ภ.จว.สุพรรณบุรี กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี
จ.ส.ต.หญิง ณัฎฐ์ธนิญา ทองโกมล ภ.จว.สุพรรณบุรี กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี
ส.ต.อ. เกรียงศักด์ิ เศรษฐกจิ ภ.จว.สุพรรณบุรี กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี
ส.ต.ต. วนัสศิลป์ เรืองสุรีโรจน์ ภ.จว.สุพรรณบุรี กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี
ส.ต.ต. คณากร ทองเพชร ภ.จว.สุพรรณบุรี กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี
ส.ต.ต. พเิชษฐ์ จวิวราพร ภ.จว.สุพรรณบุรี กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี
ส.ต.ต. ณัฐภทัร์ ปรีดา ภ.จว.สุพรรณบุรี กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.ต. ณัฐชนน ขจติเมธี ภ.จว.สุพรรณบุรี กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี
ส.ต.ต. กนัตพฒัน์ เจริญสิริกลุ ภ.จว.สุพรรณบุรี กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี
ส.ต.ต. อนุชา แพกญุชร ภ.จว.สุพรรณบุรี กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี
ส.ต.ต. สรภทัร อบุล ภ.จว.สุพรรณบุรี กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี
ส.ต.ต. คเนศ เสือค า ภ.จว.สุพรรณบุรี กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี
ส.ต.ต. บุญวฒัน์ เสือค า ภ.จว.สุพรรณบุรี กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี
ส.ต.ต. อธคิม ม่วงพนัธ์ ภ.จว.สุพรรณบุรี กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี
ส.ต.ต. อทิธพิล จโิรปการ ภ.จว.สุพรรณบุรี กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี
พ.ต.ท. ธรีพร วจิติรบรรณการ ภ.จว.สุพรรณบุรี กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี
ด.ต. ขจรเดช แยม้วงษ์ ภ.จว.สุพรรณบุรี กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี
ส.ต.ต. พชิิต เล็กนิคม ภ.จว.สุพรรณบุรี กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี
ร.ต.ท. ประธาน เล้าสุขสุวรรณ ภ.จว.สุพรรณบุรี กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี
พ.ต.ท. พสักร ประจติร ภ.จว.สุพรรณบุรี กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี
พ.ต.อ. สุมนตรี กรรณเลขา ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
พ.ต.ท. สมพร พกุหอม ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
พ.ต.ท. จาตุรนต์ บุษปะเกศ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
พ.ต.ท. เกยีรติคุณ พญิญะคุณ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
พ.ต.ท. ประสาน หอมชื่น ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
พ.ต.ท. ศาสตรา คงนาม ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
พ.ต.ท.หญิง อารีย์ โต๊ะทอง ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
พ.ต.ท. ประวทิย์ ทองบุรี ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
พ.ต.ท. เรวฏั นูมหนัต์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
พ.ต.ต. แสงเพชร แบส่ิว ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
พ.ต.ต. สรายทุธ์ ภาตะนันท์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
พ.ต.ต. สุคนธ์ สงสกลุ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
พ.ต.ต. รัชชาติ สุขสวสัด์ิ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ร.ต.อ. ณัฐวฒิุ ราศรี   ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ร.ต.อ. ธรณ์ธนัย์ พทิักษ์วงศ์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ร.ต.อ. นิคม นามรักษ์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ร.ต.อ. เจริญ หล าค า ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ร.ต.อ. บุญถิ่น พุม่อ่ า ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ร.ต.อ. ภชุงค์ ป้องศิริ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ร.ต.อ. ประกจิ สงสวาสด์ิ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ร.ต.ท. สุเมธ สุขศรัทธา ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ร.ต.ท. นิคม ปานชา ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ร.ต.ท. ไพบูลย์ ยิ่งเจริญ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ร.ต.ท. จรัญ สุวรรณเลิศ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ร.ต.ท. สุรเสน ปัน้วงศ์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ร.ต.ท. สมคิด ช้างนิม่ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ร.ต.ท. ธวชั เอี่ยมสะอาดศรี ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. พรีะวฒัน์ วงศ์ทอง ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ร.ต.ท. ณรงค์กรณ์ ปาละกะวงศ์ ณ อยธุยา ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ร.ต.ท. สิริเชษฐ์ ทวสุีขเรืองทวี ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ร.ต.ท. สุเทพ มรกตจกัษุพนัธุ์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ร.ต.ท. ณฐกฤษ พา่นเผือก ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ร.ต.ท. สมเจตต์ นุชนารถ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ร.ต.ท. ววิฒัน์ จอ้ยศรีเกตุ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ร.ต.ท. เอนก  รอดงาม ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ร.ต.ท. ประดิษฐ์ มากสอน ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ร.ต.ท. ประสิทธิ์ เกษมณี ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ร.ต.ท. ธรีะศักด์ิ สีน้ าเงิน ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ร.ต.ท. กาฬสิน ปากวเิศษ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ร.ต.ท. บรรเทิง กล่ินเทียน ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ร.ต.ท. ไชยพงศ์ พาขนุทด ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ร.ต.ท. อรรจน์ แท่นศรี ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ร.ต.ท. วชิารัตน์ คุณโท ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ร.ต.ท. ณัฐวฒิุ ดีทโชค ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ร.ต.ท. สามารถ ปานด า ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ร.ต.ท. ณรงค์ วงัเสาร์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ร.ต.ท. อนันต์ มัน่ประสิทธิ์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ร.ต.ท. กรกฎ สบายยิ่ง ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ร.ต.ท. บุญเชิด กอ้นทองดี ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ร.ต.ท. อดุลย์ ชาญประเสริฐ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ร.ต.ท. ประเสริฐ ศรีเหรา ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ร.ต.ท. ชลอ บัวนวล ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ร.ต.ท. ธนวรรธน์ หอมฟุง้ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ร.ต.ท. นภาดล วงษ์บัณฑิต ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ร.ต.ท. โสทร สุพรรณววิฒัน์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ร.ต.ท. ภทัรพงษ์ ชูรอด ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ร.ต.ท. สุรินทร์ ดาราทอง ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ร.ต.ท. อทุัย พดุสี ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ร.ต.ต. สุชาติ จนัทร์สุวรรณ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ร.ต.ต. ดิเรก ขนุสังวาลย์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ร.ต.ต. ปิน่ ประเสริฐสิริสิทธิ์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ร.ต.ต. สรนัยน์ นารี ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ร.ต.ต. มนตรี งามสมชล ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ร.ต.ต. ประพฒัน์ พงษ์เหล่าข า ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ร.ต.ต. มานะชัย โพธิ์หอม ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ร.ต.ต. พล บุญเกดิ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ร.ต.ต. ธนู เรืองเดช ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. อรรถพล สุวรรณประทีป ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ร.ต.ต. ชินโชติ ดอกอญัชัญ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ร.ต.ต. พชิัยพงศ์ ดวงแกว้ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ร.ต.ต. วนิัย แดงอรุณ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ร.ต.ต. สมเกยีรติ บุญธรรม ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ร.ต.ต. พยงุ มีทองค า ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ร.ต.ต. ไพโรจน์ นาคทับที ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ด.ต. ประเสริฐ อตุมูล ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ด.ต. อธพิชัร์ สุ่มดาย ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ด.ต. มานะ นาคานุสนธิ์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ด.ต. ชาตรี พลายสา ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ด.ต. วเิชียร สีระวฒัน์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ด.ต. วชิร รัตนาสมจติร ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ด.ต. สุวทิ บุญชู ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ด.ต. สิทธชิัย ขนุศรีรักษร ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ด.ต. ภริมย์ สังขช์ัย ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ด.ต. ประทวน คัจฉานุช ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ด.ต. เจริญ การะเกษ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ด.ต. ภทัรเทพ สุวรรณประทีป ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ด.ต. ชรินทร์ คมข า ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ด.ต. นิคม ประชานันท์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ด.ต. สุวฒัน์ บัติพมิาย ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ด.ต. สุรกจิ กลุวฒันสุวรรณ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ด.ต. จรินทร์ พนัธช์ัย ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ด.ต. วรีพงษ์ อทุรส ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ด.ต.หญิง นภสัภรณ์ ม่วงแจม่ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ด.ต.หญิง ปิยะดา เมฆดี ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ด.ต.หญิง ไพรัช มีทองอนันตมาศ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ด.ต.หญิง สุกญัญา จนัทร์โอทาน ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ด.ต. อสิรา คล้ายมอญ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ด.ต. ปกรณ์ อุ่มเต็มใจ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ด.ต. ไพโรจน์ โรจนรัตน์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ด.ต. ธงชัย อยู่สุข ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ด.ต. กฤชภทัร ปภาภทัร์อสิรา ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ด.ต. รังสรรค์ ช้างผ้ึง ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ด.ต. ธนารัตน์ นิลวงษ์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ด.ต. วเิชียร เรือนเงิน ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ด.ต. สนอง โสมสิทธิ์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ด.ต. พชิิต ทุมเชียงล า ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ด.ต. อดิศักด์ิ จอมซ่ือตรง ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. วฒิุ ชินวงษ์ทัน ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ด.ต. วทิย์ ค าพา ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ด.ต. มิง่ โพธสุิทธิ์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ด.ต. วโิรจน์ เส็จจกัร ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ด.ต. ไมตรี ทรัพยสิ์น ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ด.ต. สงคราม บานไม่รู้โรย ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ด.ต. วรพงษ์ บริบูรณ์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ด.ต. โกมล ทมทิแสง ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ด.ต. วชิาญ มัน่แยม้ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ด.ต. นิรันดร์ ปิยะก าพลชัย ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ด.ต. เสนอ ช่างดี ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ด.ต. ประเสริฐ โพธิ์น้อย ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ด.ต. จนิดา ดวงแกว้ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ด.ต. สุรชัย บาเปีย ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ด.ต. อภชิัย ปากโมกข์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ด.ต. ประเสริฐ รัตนจนัทร์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ด.ต. ประดิษฐ์ กล้าหาญ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ด.ต. รุ่ง ท าดี ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ด.ต. ธนวชิญ์ กล่อมกล่ิน ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ด.ต. สมพร พนัธุ์เสือ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ด.ต. โรมศึก สุขพรหม ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ด.ต. ธวชัชัย พตัรภกัด์ิ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ด.ต. พเิชษฐ์ พลเสน ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ด.ต. อดุมศักด์ิ สกลุกาญจนดล ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ด.ต. เชนต์ ธญัญเจริญ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ด.ต. ทองสุข ภเูด่นผา ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ด.ต. รัชต์ภาคต์ พชรกติต์ิหรัิญ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ด.ต. สมบัติ ดอกกหุลาบ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ด.ต. อภสิิทธิ์ ศรีล าดวน ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ด.ต. ก าธร วบิูลยช์าติ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ด.ต. เสง่ียม พลูโคก ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ด.ต. โกศล แจม่ผล ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ด.ต. นาคิน เรืองฉาย ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ด.ต. สมัย จนัอดุร ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ด.ต. วษิณุ พนัธไ์ทย ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ด.ต. ธวชั ปานศรีแกว้ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ด.ต. ทัศเทพ ตะโกพร ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ด.ต. นครินทร์ คชชะ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ด.ต. นาวนิ พรมสุ่น ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ด.ต. ทองอนิ สิงหป์้อง ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. อนันต์ หร่ิมฉ่ า ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ด.ต. พเิชษฐ นิยมทอง ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.ส.ต. อนันต์ ภขูมร ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.ส.ต. วรพจน์ อุ่นทิพยเ์พชร ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.ส.ต. ถนอม พร้อมสุข ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ส.ต.อ. วฒันพงษ์ เสนาะค า ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ส.ต.อ. ภมูิภทัร เสน่หช์อบ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ส.ต.อ. ภญิโญ จนัทร์มณี ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ส.ต.อ. ศุภภทัร์ พวงบุบผา ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ส.ต.ต. วชิระ ปิน่กระจนั ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ส.ต.ต. เอกพจน์ ลือชัยราม ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ส.ต.ต. ศักด์ิสิทธิ์ วงัวงศ์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ส.ต.ต. กติติศักด์ิ ถิ่นทับ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ส.ต.ต. ฤทธพิร ขาวเจริญ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ร.ต.ท. ประยทุธ นุชนารถ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ร.ต.ท. รังสรรค์ ลมไธสง ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
ด.ต. ณัฐคมน์ สุรียแ์สงปราปต์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.เมืองสุพรรณบุรี
พ.ต.อ. สกล สิทธวิชิัย ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.บางปลาม้า
พ.ต.อ. พรีะรัตน์ ตันธนะชัย ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.บางปลาม้า
พ.ต.ท. สมเกยีรติ บุญญสิทธิ์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.บางปลาม้า
พ.ต.ท. วเิชียร พลับโต ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.บางปลาม้า
พ.ต.ท. ภริูภทัร ภริมยภ์ู่ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.บางปลาม้า
พ.ต.ท. นิยม แตงโสภา ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.บางปลาม้า
พ.ต.ต. ตะวนั วฒันรังสรรค์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.บางปลาม้า
ร.ต.อ. บุญน า โสมอนิทร์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.บางปลาม้า
ร.ต.อ. กติติทัต เจด็วรรณะ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.บางปลาม้า
ร.ต.ท. ศุภกร อน้สืบสาย ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.บางปลาม้า
ร.ต.ท. จตุพงษ์ แป้นเขยีว ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.บางปลาม้า
ร.ต.ท. พนม มัน่ปาน ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.บางปลาม้า
ร.ต.ท. พศิิษฐ เอื้อทะยา ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.บางปลาม้า
ร.ต.ท. ประยทุธ พลเยี่ยม ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.บางปลาม้า
ร.ต.ท. สมบัติ สาแช ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.บางปลาม้า
ร.ต.ท. ตระกลู ช่อรักษ์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.บางปลาม้า
ร.ต.ท. ธนัวา ขวญัเรือน ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.บางปลาม้า
ร.ต.ท. ณัฐวฒิุ มกรเสน ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.บางปลาม้า
ร.ต.ท. ประดุงค์ ภูร่ะหงษ์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.บางปลาม้า
ร.ต.ท. ฤทธพิงศ์ มะปะเข ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.บางปลาม้า
ร.ต.ต. สมชัย ขนัติโสภณ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.บางปลาม้า
ร.ต.ต. ถนอม จนัทา ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.บางปลาม้า
ร.ต.ต. สุรินทร์ โพธิ์ไพจติร ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.บางปลาม้า



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. วโิรจน์ เอี่ยมวจิารณ์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.บางปลาม้า
ร.ต.ต. สิงห์ นวมทอง ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.บางปลาม้า
ร.ต.ต. อนุรักษ์ เปีย่มบริบูรณ์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.บางปลาม้า
ด.ต. โกวทิย ์ สินทรโก ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.บางปลาม้า
ด.ต. ชูเกยีรติ มีสง่า ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.บางปลาม้า
ด.ต. อานุภาพ พลายศิริ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.บางปลาม้า
ด.ต. ก าพล งามแพง ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.บางปลาม้า
ด.ต. อนุรักษ์ เฉยบ ารุง ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.บางปลาม้า
ด.ต. ไพรัตน์ แสนพงษ์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.บางปลาม้า
ด.ต. สุชาติ เพง็รุ่ง ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.บางปลาม้า
ด.ต. เสกสรร ศรีวเิชียร ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.บางปลาม้า
ด.ต. ธนชาติ สุขรักษ์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.บางปลาม้า
ด.ต. วลิาศ สุมงคล ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.บางปลาม้า
ด.ต. เกยีรติศักด์ิ พงษ์เหล็ง ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.บางปลาม้า
ด.ต. สุชาติ อร่ามชัย ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.บางปลาม้า
ด.ต. เสมอ จรันรัก ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.บางปลาม้า
ด.ต. นพพพิฒัน์ พนัธุ์เจริญ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.บางปลาม้า
ด.ต. บุญโชติ สังขท์อง ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.บางปลาม้า
ด.ต. ผดุงศักด์ิ ศิลปพงษ์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.บางปลาม้า
ด.ต. ปัญญา นาหอมจนัทร์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.บางปลาม้า
ด.ต. ใจ ไชยสิทธิ์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.บางปลาม้า
ด.ต. สมชาย เชิดโกทา ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.บางปลาม้า
ด.ต. วเิชษฐ นิยมทอง ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.บางปลาม้า
ด.ต. สายนัต์ ตองออ่น ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.บางปลาม้า
ด.ต. ไพทูล ขมุทอง ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.บางปลาม้า
ด.ต. พพิฒัน์ ฝ้ันแกว้ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.บางปลาม้า
จ.ส.ต. ธรีศักด์ิ เพช็รสมัย ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.บางปลาม้า
จ.ส.ต. สมภพ รักแฟง ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.บางปลาม้า
จ.ส.ต. คณิต ง้ิวไธสง ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.บางปลาม้า
จ.ส.ต. ณัฐพล เพชรแอ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.บางปลาม้า
ส.ต.อ. ภทัธณัฐ โพธากลุ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.บางปลาม้า
ส.ต.ต. จริายุ สันตานนท์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.บางปลาม้า
ส.ต.ต. ศุภชัย เชื้อสาฮี ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.บางปลาม้า
ส.ต.ต. ธนากร คุณกมุต ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.บางปลาม้า
ส.ต.ต. คมสัน มูลค า ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.บางปลาม้า
ร.ต.ต. อดุร อตุมะสอน ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.บางปลาม้า
จ.ส.ต. สุวมิ โฉมงาม ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.บางปลาม้า
ส.ต.อ.หญิง คณิศร ปาละกะวงศ์ ณ อยธุยา ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.บางปลาม้า
พ.ต.อ. เสกสรร นิม่นวล ภ.จว.สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช
พ.ต.อ. เมธี สงวนสัตย์ ภ.จว.สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. ชวลิต เปียแกว้ ภ.จว.สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช
พ.ต.ท. ศักด์ิชัย อนิทรปรีชา ภ.จว.สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช
พ.ต.ท. อ านวย แยม้มาก ภ.จว.สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช
พ.ต.ท. เสรี ทองโสภา ภ.จว.สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช
พ.ต.ท. ชัยพร ร่มโพธิ์ ภ.จว.สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช
พ.ต.ท. อทิธพิทัธ ์ เจนกติติวฒันา ภ.จว.สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช
พ.ต.ต. สุเทพ  เพช็รเกดิ ภ.จว.สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช
พ.ต.ต. ฐิติวชัร์ ภริูศิริพฒัน์ ภ.จว.สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช
ร.ต.อ. ศุภญิ หาระคุณ ภ.จว.สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช
ร.ต.อ. ชัยยทุธ  ช่างทอง ภ.จว.สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช
ร.ต.อ. ฉตัรวเิชียร กล่ินหอม ภ.จว.สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช
ร.ต.ท. สุพจน์ โสดาปัดชา ภ.จว.สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช
ร.ต.ท. ชัยยนัต์ ทิวาวงศ์ ภ.จว.สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช
ร.ต.ท. สืบศักด์ิ       เสลาหอม      ภ.จว.สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช
ร.ต.ท. ศุภชัย          น้ าทิพย ์        ภ.จว.สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช
ร.ต.ท. บดินทร์  เอี่ยมชื่น ภ.จว.สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช
ร.ต.ท. ปราโมทย ์ ผิวทองดี ภ.จว.สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช
ร.ต.ท. วชัรากร  อนิทรียว์งศ์ ภ.จว.สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช
ร.ต.ท. ภริมย ์       แดงรักษ์        ภ.จว.สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช
ร.ต.ท. ทนง ทองค า ภ.จว.สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช
ร.ต.ท. บุญกติิ         เขาแกว้       ภ.จว.สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช
ร.ต.ท. ฐิติพฒัน์ ขนัทอง ภ.จว.สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช
ร.ต.ท. ต่วน สามี ภ.จว.สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช
ร.ต.ท. บุญทรง     นาเอก     ภ.จว.สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช
ร.ต.ท. ศักดา ทองสุวรรณ ภ.จว.สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช
ร.ต.ท. สมชาย          อ่ าทอง         ภ.จว.สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช
ร.ต.ท. สุวพตัธ ์ อนิโต ภ.จว.สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช
ร.ต.ท. สุชาติ สุนทรพฤกษ์ ภ.จว.สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช
ร.ต.ท. วทิูร กล่ินจนัทร์           ภ.จว.สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช
ร.ต.ท. ภาคภมูิ วงษ์เสนา ภ.จว.สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช
ร.ต.ท. สนธยา ชุ่มชื่น ภ.จว.สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช
ร.ต.ท. ประยทุธ    ด้วงนิยม  ภ.จว.สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช
ร.ต.ท. จง             กล่ินจนัทร์           ภ.จว.สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช
ร.ต.ท. อาคม ผิวคราม ภ.จว.สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช
ร.ต.ท. พงษ์       ทวสุีข      ภ.จว.สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช
ร.ต.ท. ทนงค์      หรัิญวงศ์      ภ.จว.สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช
ร.ต.ต. สุรชัย แจม่จ ารัส ภ.จว.สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช
ร.ต.ต. ไพศาล วชินะโภชน์ ภ.จว.สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช
ร.ต.ต. สุรัตน์ ศรีศักดา ภ.จว.สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช
ร.ต.ต. มาโนช      นุม่ดี     ภ.จว.สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. สมพงษ์  น้ าแกว้ ภ.จว.สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช
ร.ต.ต. สุเชษฐ จอ้ยชู ภ.จว.สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช
ร.ต.ต. ปัญญา       มัน่คง      ภ.จว.สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช
ร.ต.ต. ยทุธศักด์ิ กาฬภกัดี ภ.จว.สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช
ร.ต.ต. สอย ยอดด าเนิน ภ.จว.สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช
ร.ต.ต. จรีะ         ธนูแผลง       ภ.จว.สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช
ด.ต. บุญธรรม ดวงแกว้ ภ.จว.สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช
ด.ต. ทวปี เจตนเสน ภ.จว.สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช
ด.ต. วรีศักด์ิ สุดใสดี ภ.จว.สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช
ด.ต. ศิรสิทธิ์ จนีออ่น ภ.จว.สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช
ด.ต. ชัชวาล โพธิ์โต ภ.จว.สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช
ด.ต. อะณุชิต มหาดไทย ภ.จว.สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช
ด.ต. ทรงวฒิุ  เนตรสังข์ ภ.จว.สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช
ด.ต. เสกสรรค์  ประสพบุญ ภ.จว.สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช
ด.ต. มานะ      เรืองบุรพ     ภ.จว.สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช
ด.ต. วงศ์วฒัน์ สร้อยพวงนาค ภ.จว.สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช
ด.ต. ทศพล ปานเพช็ร์ ภ.จว.สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช
ด.ต. ภานุมาศ  บัวเงิน ภ.จว.สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช
ด.ต. ฐนกร ทองเหีย่ง ภ.จว.สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช
ด.ต. สุริยนัต์       ฉายกล่ิน      ภ.จว.สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช
ด.ต. สุรพล ปีหมอก ภ.จว.สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช
ด.ต. คณิศ  สุปัญญานุกลูกจิ ภ.จว.สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช
ด.ต. นพดล  เลิศศรัทธาทรัพย์ ภ.จว.สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช
ด.ต. ชูเกยีรต์ิ     ค าแผง    ภ.จว.สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช
ด.ต. ชัยวฒัน์      รุ่งเรือง    ภ.จว.สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช
ด.ต. ปัณณธร  ด าสะดี ภ.จว.สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช
ด.ต. ธนเดช สีสาย ภ.จว.สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช
ด.ต. สืบสรรค์     ราชเจริญ   ภ.จว.สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช
ด.ต. นุกลู ซ้ายเกล้า ภ.จว.สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช
ด.ต. มนต์ชัย    แจง้ประจกัษ์    ภ.จว.สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช
ด.ต. ธนุกฤต ออ่นน้อม ภ.จว.สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช
ด.ต. ชุมพล        มักสัมพนัธ ์      ภ.จว.สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช
ด.ต. ไพรัช         ประทีป        ภ.จว.สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช
ด.ต. ณรงค์กร  สุมเมา ภ.จว.สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช
จ.ส.ต. ธนวฒัน์  เทีย่งแป้น ภ.จว.สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช
ส.ต.ต. กติตินันท์ มานุช ภ.จว.สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช
ส.ต.ต. พรีพงษ์ ศรีทองค า ภ.จว.สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช
ส.ต.ต. ปัญญาวฒัน์ ศรีส าอาง ภ.จว.สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช
พ.ต.ท. สมศักด์ิ วชิัยกลุ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ทุง่คลี
พ.ต.ท. กญุชร วงษ์พนัธ์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ทุง่คลี



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. เฉลิม น่วมปาน ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ทุง่คลี
พ.ต.ท.หญิง เบญจวรรณ ปานแม้น ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ทุง่คลี
พ.ต.ท. รพพีล กฤษณา ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ทุง่คลี
ร.ต.ท. พจิกัษณ์ นาคทัง่ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ทุง่คลี
ร.ต.ท. ประวทิย์ ม่วงแกว้ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ทุง่คลี
ร.ต.ท. ส านัก ลือหาญ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ทุง่คลี
ร.ต.ท. บ ารุง น้ าทิพย์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ทุง่คลี
ร.ต.ท. ประพนัธ์ สุขผ่อง ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ทุง่คลี
ร.ต.ท. อดิศักด์ิ เสมรอด ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ทุง่คลี
ร.ต.ท. ศุภโชค ชะนะวงษ์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ทุง่คลี
ร.ต.ท. ศักด์ิชัย สุขเทวี ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ทุง่คลี
ร.ต.ต. สราวธุ มัง่มี ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ทุง่คลี
ด.ต. วรัิตน์ จนัทิมี ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ทุง่คลี
ด.ต. ปรีชา แกว้ประดับ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ทุง่คลี
ด.ต. วโิรจน์ ดอนวดัไพร ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ทุง่คลี
ด.ต. สมทบ อ าดวนตาล ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ทุง่คลี
ด.ต. ค านวณ จนัทร์รูปงาม ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ทุง่คลี
ด.ต. บุญเชิด ศรีสวา่ง ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ทุง่คลี
ด.ต. อ านาจ อนิหนองฉาง ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ทุง่คลี
ด.ต. วรีะยทุธ โสดากลุ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ทุง่คลี
ด.ต. จกัรพนัธ์ ทองดี ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ทุง่คลี
ด.ต. อ านวย คล้ายนาค ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ทุง่คลี
ด.ต. เสกสรร อนิทร์นิม่ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ทุง่คลี
ด.ต. รัชกร ภคัดีภทัรถาวร ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ทุง่คลี
ส.ต.ต. พบธรรม น้ าเพช็ร ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ทุง่คลี
ร.ต.ท. ธรีะพงษ์ ข าวงษ์วสุรัตน์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ทุง่คลี
ส.ต.ต. คณิต บรรจง ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ทุง่คลี
ด.ต. นิคม หว้ยหงษ์ทอง ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ทุง่คลี
ร.ต.ท. มานะ คล้ายนาค ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ทุง่คลี
ร.ต.ท. ศักด์ินคร ภาชนะพลู ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ทุง่คลี
ด.ต. เสถยีร ประทุมแสง ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ทุง่คลี
พ.ต.อ. อคัรัช บัวจงกล ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สระแกว้
พ.ต.ท. อภชิาติ อาภาศิลป์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สระแกว้
พ.ต.ท. ทศพล ทองเฉลิม ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สระแกว้
พ.ต.ท. สมศักด์ิ เกดิแสง ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สระแกว้
พ.ต.ท. บุญช่วย เกดิร่ืน ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สระแกว้
พ.ต.ต. บรรจง สิทธศัิกด์ิ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สระแกว้
พ.ต.ต. สุรชาย ยอดค า ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สระแกว้
ร.ต.อ. กรรคชิช แช่มช้อย ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สระแกว้
ร.ต.ท. ธนกฤต แสนเรืองเดช ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สระแกว้



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. พรหมลิขติ อุ่นจนัที ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สระแกว้
ร.ต.ท. ชัยชาติ เขม็เงิน ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สระแกว้
ร.ต.ท. ไพโรจน์ กลุพรเพญ็ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สระแกว้
ร.ต.ท. สวสัด์ิ สลีแดง ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สระแกว้
ร.ต.ท. โสภณ สงวนรัตน์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สระแกว้
ร.ต.ท. ลือชัย แกว้วเิชียร ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สระแกว้
ร.ต.ท. ส าเริง สุขอยู่ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สระแกว้
วา่ที ่ร.ต.ท. สมใจ ประเสริฐพฒันา ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สระแกว้
วา่ที ่ร.ต.ท. นนทัช มาชัยภมูิ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สระแกว้
ร.ต.ต. ทนงศักด์ิ วรตระกลูพงศ์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สระแกว้
ร.ต.ต. เอกพงษ์ ม่วงงาม ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สระแกว้
วา่ที ่ร.ต.ต. มนตรี ออ้มทอง ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สระแกว้
ด.ต. พทิักษ์ พรวฒิุพนัธ์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สระแกว้
ด.ต. มนัส อู่อรุ่ณ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สระแกว้
ด.ต. วรีพงษ์ น้ าทิพย์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สระแกว้
ด.ต. ประธาน นานพสุนทรศิลป ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สระแกว้
ด.ต. สุริยาวธุ โสสุด ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สระแกว้
ด.ต.หญิง นพคุณ วดัเขา้หลาม ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สระแกว้
ด.ต. ววิฒัน์ สีลา ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สระแกว้
ด.ต. สุธี สุขสมบรณ์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สระแกว้
ด.ต. อดุมศักด์ิ ฤทธสุิข ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สระแกว้
ด.ต. ณัฐพงษ์ ขนุคงมี ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สระแกว้
ด.ต. รุ่ง ล้ิมทอง ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สระแกว้
ด.ต. สมชาย ธสูรานนท์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สระแกว้
จ.ส.ต. บรรจบ ดีพุม่ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สระแกว้
ส.ต.อ. สกดั วงษ์ดียิ่ง ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สระแกว้
ส.ต.อ. กนัธนัท มะอกัษร ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สระแกว้
ส.ต.ต. ธงชัย ศรีเรือนงาม ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สระแกว้
ส.ต.ต. วรกนัต์ หนูเอก ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สระแกว้
ส.ต.ต. รัชพล ค าฮอม ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สระแกว้
ร.ต.ท. สุริโย ไชยยอด ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สระแกว้
พ.ต.อ. สมบัติ ออ่นสมบูรณ์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ศรีประจนัต์
พ.ต.อ. มนตรี คชาพรรธน์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ศรีประจนัต์
พ.ต.ท. ธรีะวฒัน์ เวชวงษ์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ศรีประจนัต์
พ.ต.ท. วโิรจน์ ภาคภมูิ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ศรีประจนัต์
พ.ต.ท. บัญชา พาหพุนัธ์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ศรีประจนัต์
พ.ต.ท. อดิเรก ขนุจนัดี ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ศรีประจนัต์
ร.ต.ท. ชนะศักด์ิ ภเูฮืองแกว้ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ศรีประจนัต์
ร.ต.ท. สมยศ ปทุมานนท์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ศรีประจนัต์
ร.ต.ท. ปัณพน รักราชการ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ศรีประจนัต์



บก. กก./สน./สภ.
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                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. อดุมศักด์ิ ออ่นส้มกจิ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ศรีประจนัต์
ร.ต.ท. ศิธร ภกัดีนารถ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ศรีประจนัต์
ร.ต.ท. ประยรู ศรีโมรา ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ศรีประจนัต์
ร.ต.ท. ประพนัธ์ สังขท์อง ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ศรีประจนัต์
ร.ต.ท. จ านง สุดโต ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ศรีประจนัต์
ร.ต.ท. อ านวย เอี่ยมวจิารณ์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ศรีประจนัต์
ร.ต.ท. ช้วน สมตัว ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ศรีประจนัต์
ร.ต.ท. พงษ์พพิฒัน์ เนาวเรศวร์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ศรีประจนัต์
ร.ต.ท. ธนกฤต สอดสี ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ศรีประจนัต์
ร.ต.ท. มังกร เขื่อนใหญ่ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ศรีประจนัต์
ร.ต.ท. ประภาส ขติัยะ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ศรีประจนัต์
ร.ต.ต. อติชาติ จนัทร์แดง ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ศรีประจนัต์
ร.ต.ต. ธนโชติ จ าปาเงิน ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ศรีประจนัต์
ร.ต.ต. ประกาศ พลึิก ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ศรีประจนัต์
ร.ต.ต. ยงยทุธ ศรีมาศ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ศรีประจนัต์
ร.ต.ต. วทิยา จงจอหอ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ศรีประจนัต์
ร.ต.ต. ถนอม แสงอนิทร์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ศรีประจนัต์
ร.ต.ต. ประวทิย์ จ าปาเงิน ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ศรีประจนัต์
ร.ต.ต. สิทธพิร ป้อมบุปผา ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ศรีประจนัต์
ด.ต. บุญเลิศ บัวโพธิ์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ศรีประจนัต์
ด.ต. สมพร ศรีสุข ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ศรีประจนัต์
ด.ต. นพคุณ เสวกมหารี ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ศรีประจนัต์
ด.ต. สมเด็จ ธรีะกลุ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ศรีประจนัต์
ด.ต. เกษม ปุณสิริ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ศรีประจนัต์
ด.ต. สมัคร พรหมใจบุญ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ศรีประจนัต์
ด.ต. อาภรณ์ สารสุวรรณ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ศรีประจนัต์
ด.ต. เสถยีร วงษ์เปีย่ม ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ศรีประจนัต์
ด.ต. อภชิาต ล้อมวงษ์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ศรีประจนัต์
ด.ต. วโิรจน์ ศรีวเิชียร ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ศรีประจนัต์
ด.ต. คงศักด์ิ แยม้วงษ์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ศรีประจนัต์
ด.ต. สุรชาติ เต่าทอง ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ศรีประจนัต์
ด.ต. กรีฑา การะเวก ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ศรีประจนัต์
ด.ต. ณัฐนัย อู่พนัธ์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ศรีประจนัต์
ด.ต. จกัรพงศ์ ด ารงแดน ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ศรีประจนัต์
ด.ต. วนิิจ แน่งน้อย ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ศรีประจนัต์
ด.ต. พรพษิณุ ธปูบูชา ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ศรีประจนัต์
ด.ต. ศักด์ิดา สังขว์รรณะ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ศรีประจนัต์
ด.ต. ปวริศร์ ภาคภมูิ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ศรีประจนัต์
ด.ต. กติติภพ พนัธจ์บสิงห์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ศรีประจนัต์
จ.ส.ต. สถติคุณ บุญกลอย ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ศรีประจนัต์



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.อ. คงกฤษ เผือกนาค ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ศรีประจนัต์
ส.ต.ต. พลภทัร ไล้รักษา ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ศรีประจนัต์
ส.ต.ต. ทรงภณ วงษ์นารัตน์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ศรีประจนัต์
พ.ต.อ. สุเมธ สุนทร ภ.จว.สุพรรณบุรี  สภ.สองพีน่้อง
ร.ต.ท. สมพงศ์ พลศร ภ.จว.สุพรรณบุรี  สภ.สองพีน่้อง
ร.ต.ท. เวนิ ขนัตี ภ.จว.สุพรรณบุรี  สภ.สองพีน่้อง
ร.ต.ท. วรียทุธ สุขแสง ภ.จว.สุพรรณบุรี  สภ.สองพีน่้อง
ร.ต.อ. วรพงษ์ สนพลอย ภ.จว.สุพรรณบุรี  สภ.สองพีน่้อง
ร.ต.ท. สราวธุ ศรนรินทร์ ภ.จว.สุพรรณบุรี  สภ.สองพีน่้อง
ด.ต. ธานี ธติิวภิู ภ.จว.สุพรรณบุรี  สภ.สองพีน่้อง
ด.ต. นิวฒิุ ดอนไพร ภ.จว.สุพรรณบุรี  สภ.สองพีน่้อง
ด.ต. ก าจร ช่างสมบุญ ภ.จว.สุพรรณบุรี  สภ.สองพีน่้อง
ร.ต.ท. เสริญ ช่างด าริ ภ.จว.สุพรรณบุรี  สภ.สองพีน่้อง
ส.ต.อ. คมสันต์ ด้วงมัง่ ภ.จว.สุพรรณบุรี  สภ.สองพีน่้อง
พ.ต.ต. สมพร พรธานิศกลุ ภ.จว.สุพรรณบุรี  สภ.สองพีน่้อง
ร.ต.ท. วลิาศ อนิทร์แกว้ ภ.จว.สุพรรณบุรี  สภ.สองพีน่้อง
ร.ต.ท. ววิฒัน์ เหลืองวฒันวไิล ภ.จว.สุพรรณบุรี  สภ.สองพีน่้อง
ด.ต. เหมราช พวงอนิทร์ ภ.จว.สุพรรณบุรี  สภ.สองพีน่้อง
ส.ต.ต. นนทชัย ภริมยข์าว ภ.จว.สุพรรณบุรี  สภ.สองพีน่้อง
ด.ต. นพพร แผนพงศภคั ภ.จว.สุพรรณบุรี  สภ.สองพีน่้อง
ด.ต. สนิท โต๊ะปล้ืม ภ.จว.สุพรรณบุรี  สภ.สองพีน่้อง
ด.ต. ธงชัย พรจตุรพงศ์ ภ.จว.สุพรรณบุรี  สภ.สองพีน่้อง
ด.ต. เมธี วาลมนตรี ภ.จว.สุพรรณบุรี  สภ.สองพีน่้อง
ร.ต.ท. ชัยวฒัน์ ขนัขาว ภ.จว.สุพรรณบุรี  สภ.สองพีน่้อง
ด.ต. ณรงค์ งาชัยภมูิ ภ.จว.สุพรรณบุรี  สภ.สองพีน่้อง
ด.ต. ฉตัรชัย ไชยสงเมือง ภ.จว.สุพรรณบุรี  สภ.สองพีน่้อง
ด.ต. มานพ รานไพร ภ.จว.สุพรรณบุรี  สภ.สองพีน่้อง
ด.ต. สุรชัย วอ่งไววริิยกจิ ภ.จว.สุพรรณบุรี  สภ.สองพีน่้อง
ร.ต.ท. นิคม ขนุสอาดศรี ภ.จว.สุพรรณบุรี  สภ.สองพีน่้อง
ร.ต.อ. พสักรณ์ ด าทอง ภ.จว.สุพรรณบุรี  สภ.สองพีน่้อง
ส.ต.อ. วชิาญ ปะสีระวเิส ภ.จว.สุพรรณบุรี  สภ.สองพีน่้อง
ด.ต. ไพรัตน์ ไกรกจิการ ภ.จว.สุพรรณบุรี  สภ.สองพีน่้อง
ด.ต. มงคล เรืองวงษ์ ภ.จว.สุพรรณบุรี  สภ.สองพีน่้อง
ร.ต.ท. แดง พทิยาวงษ์ฤกษ์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สองพีน่้อง
ด.ต. ชาญณรงค์ อบอุ่น ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สองพีน่้อง
ด.ต. ส าเริง คุ้มสุข ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สองพีน่้อง
ด.ต. อษัฎาวฒิุ บุญช่วย ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สองพีน่้อง
ด.ต. วชิัย จโิน ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สองพีน่้อง
ด.ต. ธนัท วรานนท์วนิช ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สองพีน่้อง
ร.ต.ต. สาวะ ใจทหาร ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สองพีน่้อง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.ต. ธสัพล เปีย่มสมบูรณ์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สองพีน่้อง
ด.ต. สมพงษ์ เคนบ้านเป้า ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สองพีน่้อง
ร.ต.ท. ชนะ ทองรักชาติ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สองพีน่้อง
ร.ต.ท. ประยรู สง่ากลู ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สองพีน่้อง
ด.ต. มนตรี คงอิ่ม ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สองพีน่้อง
ร.ต.ท. ชุมพล โพธิ์ลาดพร้าว ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สองพีน่้อง
ร.ต.ท. ณัฎฐากร โพธิ์พระ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สองพีน่้อง
ร.ต.ท. จริะพจน์ ปลอดข า ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สองพีน่้อง
ด.ต. สาโรช เรืองหรัิญวนิช ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สองพีน่้อง
ด.ต. คชเดช พมิพสิ์นธุ์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สองพีน่้อง
พ.ต.ท. สุวทิย์ ทองพนัง ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สองพีน่้อง
ร.ต.ท. สัญญา วจิติธ ารงศักด์ิ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สองพีน่้อง
ด.ต. เฉลิมเกยีรติ พทุธรักษ์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สองพีน่้อง
พ.ต.ท. คมเดช ดอนปิน่ไพร ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สองพีน่้อง
ด.ต. วโิรจน์ ข าดี ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สองพีน่้อง
พ.ต.ท. ไพบูลย์ วาสนาม ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สองพีน่้อง
ร.ต.ท. สวาท สงเคราะห์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สองพีน่้อง
ร.ต.ต. แสงชัย มีผิวหอม ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สองพีน่้อง
ด.ต. สมเจต แสงเพญ็ออ่น ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สองพีน่้อง
ส.ต.ต. ธริวฒั อนิทรีวงษ์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สองพีน่้อง
พ.ต.อ. ไพฑูรย์ อยู่พะเนียด ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.อู่ทอง
พ.ต.อ. กระเษียร สุดตา ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.อู่ทอง
พ.ต.อ. รักชาติ เรืองเจริญ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.อู่ทอง
พ.ต.ท. วรัิตน์ เพชรทอง ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.อู่ทอง
พ.ต.ท. รัฐพสั ยางงาม ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.อู่ทอง
พ.ต.ท. ปรีชา ด าค าทา ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.อู่ทอง
พ.ต.ท. ทรงพล  ศรีชมภู ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.อู่ทอง
พ.ต.ท. ธวชัชัย ขนุเอม ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.อู่ทอง
พ.ต.ท. ภมูิพฒัน์ พงศ์บุณยดี์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.อู่ทอง
พ.ต.ท. ไพรรัตน์ สกลุมีฤทธิ์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.อู่ทอง
ร.ต.อ. อรุณ เลิศสงคราม ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.อู่ทอง
ร.ต.อ. ถาวร อปุนันไชย ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.อู่ทอง
ร.ต.ท. พทุธชิาติ บรรสุทธี ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.อู่ทอง
ร.ต.ท. รักษ์ธนา พกิลุทอง ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.อู่ทอง
ร.ต.ท. ศิริพงษ์ โสมภร์ี ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.อู่ทอง
ร.ต.ท. อ านาจ อนิพนัธค์ า ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.อู่ทอง
ร.ต.ท. ธนากร แกน่พทุรา ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.อู่ทอง
ร.ต.ท. สมชาย ดีคล้าย ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.อู่ทอง
ร.ต.ท. บุญมา เรืองทอง ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.อู่ทอง
ร.ต.ท. วรีะชัย ร้อยศรี ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.อู่ทอง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. เฉลิมชัย พฤษภาพร ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.อู่ทอง
ร.ต.ท. ชาฆนิทร์ คล่องแคล่ว ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.อู่ทอง
ร.ต.ท. กติติพนัธุ์ โปร่งค า ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.อู่ทอง
ร.ต.ท. กฤษฎา พลายละหาร ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.อู่ทอง
ร.ต.ท. ปัญญา อยู่พทิักษ์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.อู่ทอง
ร.ต.ท. ประเสริฐ สุริยา ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.อู่ทอง
ร.ต.ท.หญิง กนกกร บุตรผล ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.อู่ทอง
ร.ต.ท.หญิง วชิรา ธาวนพงษ์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.อู่ทอง
ร.ต.ท. ธเนส อนิทากลู ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.อู่ทอง
ร.ต.ต. วมิล จติต์สุภาพรรณ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.อู่ทอง
ร.ต.ต. เทพประสิทธิ์ ยนัชมภู ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.อู่ทอง
ร.ต.ท. อ านาจ จ าปาเงิน ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.อู่ทอง
ร.ต.ท. ประจมิเมษฐ์ ดวงเพชร ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.อู่ทอง
ร.ต.ท. สมศักด์ิ ปัญสมคิด ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.อู่ทอง
ร.ต.ท. เสรี ช่อหนองแสน ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.อู่ทอง
ร.ต.ท. สมเกยีรติ น้ าเพชร ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.อู่ทอง
ร.ต.ท. พงษ์ศักด์ิ พพิธิกลุ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.อู่ทอง
ร.ต.ท. สุทธชิัย นิติพฒันกลุ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.อู่ทอง
ร.ต.ท. สุริโย ไชยยอด ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.อู่ทอง
ร.ต.ต. สุวชัร มีเกยีรติเดชาธร ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.อู่ทอง
ร.ต.ต. พศัรุตม์ วงษ์จนัทร์ตรี ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.อู่ทอง
ร.ต.ต. ไพฑูรย์ พวงมาลัย ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.อู่ทอง
ร.ต.ต. สมิตร์ ปิยะพนัธ์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.อู่ทอง
ร.ต.ต. อมัรินทร์ เชวงภกัดีเวทย์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.อู่ทอง
ร.ต.ต. ไพฑูรย์ ศรีภมุมา ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.อู่ทอง
ร.ต.ต. ไพบูลย์ เตียะเพชร ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.อู่ทอง
ร.ต.ต. สมโพช เลิศวชิญถาวร ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.อู่ทอง
ด.ต. สรวง โรจน์บุญถงึ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.อู่ทอง
ด.ต. สุเทพ กริะสัทธานนท์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.อู่ทอง
ด.ต. ธณศรัญย์ ชุ่มชัยรัฐน์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.อู่ทอง
ด.ต. ประทีป โพธิ์ทอง ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.อู่ทอง
ด.ต. พลูศักด์ิ เพช็รส่ีหมืน่ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.อู่ทอง
ด.ต. มารุต โพธิ์เอี่ยม ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.อู่ทอง
ด.ต. นิกร อยู่เปีย่ม ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.อู่ทอง
ด.ต. จ านง รุ่งเรืองดี ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.อู่ทอง
ด.ต. ก าธร เฟือ่งทอง ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.อู่ทอง
ด.ต. สุริยา โพธาราม ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.อู่ทอง
ด.ต. มาโนช อนิทร์อ านวย ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.อู่ทอง
ด.ต. สุชาติ คุ้มพร ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.อู่ทอง
ด.ต. ยอดยิ่ง สถลนันทน์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.อู่ทอง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ไพศาล ริอบุล ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.อู่ทอง
ด.ต. ศรีไพร มณฑาทัศน์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.อู่ทอง
ด.ต. สมบัติ กล่ันเกษตรวทิย์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.อู่ทอง
ด.ต. ภคัรวทิย์ จติไว ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.อู่ทอง
ด.ต. สงกรานต์ ภาคเสวี ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.อู่ทอง
ด.ต. สุรพล นนท์ช้าง ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.อู่ทอง
ด.ต. อโนทัย เมธาจริโรจน์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.อู่ทอง
ด.ต. วมิล วรรณะ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.อู่ทอง
ด.ต. ปองพล ทับทองดี ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.อู่ทอง
ด.ต. วชิาญ พวัอดุมเจริญ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.อู่ทอง
ด.ต. บรรจง ร่วมคิด ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.อู่ทอง
ด.ต. ธรีเมธ ศิริไพบูลย์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.อู่ทอง
ด.ต. วนัชัย ชายสีออ่น ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.อู่ทอง
ด.ต. ศุภชัย ทองดอนค า ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.อู่ทอง
ด.ต. ไพบูลย์ แสงสุข ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.อู่ทอง
ด.ต. วทิูร แสงนิม่นวล ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.อู่ทอง
ด.ต. สราวธุ ภดีูทิพย์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.อู่ทอง
ด.ต. ยรรยง โมค า ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.อู่ทอง
ด.ต. สุภาษิต พวงพลิา ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.อู่ทอง
ด.ต. นพดล ทองดี ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.อู่ทอง
ด.ต. สุรพล ปีกสันเทียะ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.อู่ทอง
ด.ต. สัญญา สวา่งใจธรรม ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.อู่ทอง
ด.ต. ชวลิต ศรีภริมย์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.อู่ทอง
ด.ต. อดุลย์ พลูสวสัด์ิ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.อู่ทอง
ด.ต. ไพโรจน์ เดชพลกรัง ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.อู่ทอง
ด.ต. จ าลอง งามทอง ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.อู่ทอง
ด.ต. ณรงค์ฤทธิ์ กมลคร ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.อู่ทอง
ด.ต. ถนอม สิงหเ์ถื่อน ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.อู่ทอง
ด.ต. สุวทิย์ พวงแกว้ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.อู่ทอง
ด.ต. เฉลิม เนียมแกว้ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.อู่ทอง
ด.ต. ประยรู ปิขนุทด ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.อู่ทอง
ด.ต. ปราโมทย์ กลุศิริรังสรรค์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.อู่ทอง
ด.ต. นิวฒัน์ กล่ินพยอม ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.อู่ทอง
ด.ต. วชิระ หมิง่ทอง ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.อู่ทอง
จ.ส.ต. ปรีชา เทียนสวสัด์ิ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.อู่ทอง
ส.ต.อ. รัชพล ยศรา ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.อู่ทอง
ส.ต.ต. สิริวชั บุตรศรีด้วง ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.อู่ทอง
ส.ต.ต. ศุภณัฐ วจิโิน ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.อู่ทอง
ส.ต.ต. อภวิฒัน์ สรรพสุข ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.อู่ทอง
ส.ต.ต. เฉลิมชัย วรสิทธศิาสตร์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.อู่ทอง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.อ. วนิัส บุตรผล ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.อู่ทอง
ร.ต.ท. ดุษฎี จ าปานิล ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.อู่ทอง
ด.ต. วนิัย สืบศักด์ิ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.อู่ทอง
ด.ต. ประภพ กล่ันบุศย์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.อู่ทอง
ด.ต. บุญส่ง สันตะพด ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.อู่ทอง
ร.ต.ท. สุนทร เจริญใจ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.อู่ทอง
พ.ต.อ. เชิดศักด์ิ เฉลียวศิลป์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สามชุก
พ.ต.ท. วรวชัร แค้มวงค์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สามชุก
พ.ต.ท. สรายทุธ บุรีวชิระ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สามชุก
พ.ต.ท. เชาวลิตพงศ์ เฟือ่งประยรู ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สามชุก
พ.ต.ท. กจิพฒัน์ เนียมประเสริฐพร ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สามชุก
พ.ต.ท. ณธกร พลายโถ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สามชุก
พ.ต.ท. วฒันา แกว้เจริญ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สามชุก
พ.ต.ท.หญิง รุ่งนภา เพชรนรชาติ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สามชุก
พ.ต.ต. ชัยพร ค าสอนทา ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สามชุก
พ.ต.ต. สมบุญ สียางนอก ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สามชุก
ร.ต.ต. กรวทิย์ มีดี ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สามชุก
ร.ต.ท. จกัรพรรณ เรืองฤทธิ์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สามชุก
ร.ต.ท.  จ านงค์ ปิน่ทอง ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สามชุก
ร.ต.ท. พพิฒัน์ กิ่งมณี ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สามชุก
ร.ต.ท. ส าอางค์ มัน่ปาน ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สามชุก
ร.ต.ท. วโิรจน์ มงคลรัตนสิทธ์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สามชุก
ร.ต.ท. ดิเรก บุญมาน า ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สามชุก
ร.ต.ท. มารวย มาลัย ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สามชุก
ร.ต.ท. นาวนิ สมงาม ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สามชุก
ร.ต.ท. ปัญญา เทพวงค์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สามชุก
ร.ต.ท. ด ารง ขอผลกลาง ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สามชุก
ร.ต.ท. มานพ ชูชื่น ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สามชุก
ร.ต.ต. สมชาย กองเงิน ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สามชุก
ร.ต.ต. ธงชัย สวา่งศรี ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สามชุก
ร.ต.ต. เสมียน ศรีโมรา ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สามชุก
 ร.ต.ต. ประทีป เพิม่พลู ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สามชุก
 ร.ต.ต. สมพงษ์ ล้อมสินทรัพย์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สามชุก
ด.ต. อบุล กองเกดิ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สามชุก
ด.ต. อาทิตย์ สมบูรณ์กฤษ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สามชุก
ด.ต. วรัิตน์ ด่านอดุม ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สามชุก
ด.ต. วสันต์ โพธิ์ศรี ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สามชุก
ด.ต. สมพร รถมณี ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สามชุก
ด.ต. นริศ ข าสุวรรณ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สามชุก
ด.ต. สุพจน์ วงศ์น้ าค า ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สามชุก



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. รังสรรค์ บริสุทธิ์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สามชุก
ด.ต. วชิัย อว่มจรูญ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สามชุก
ด.ต. บรรจบ เกษทอง ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สามชุก
ด.ต. สมพงษ์ ป่าสัก ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สามชุก
ด.ต. สมปอง พลอยสุกใส ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สามชุก
ด.ต. ธวชั ทองสุข ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สามชุก
ด.ต. เดโช รตนะแสนทวสุีข ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สามชุก
ด.ต. บุญเกดิ คู่กระสังข์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สามชุก
ด.ต. สุเมต โสมนัส ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สามชุก
ด.ต. พภิพ กนกกาญจนานนท์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สามชุก
ด.ต. สมภพ ชะเอม ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สามชุก
ด.ต. สามารถ ขมุทอง ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สามชุก
ด.ต. ววิฒัน์ สุขประเสริฐ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สามชุก
ด.ต. อดุลย์ เพิม่พลู ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สามชุก
ด.ต. สังคม นาถาดทอง ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สามชุก
ส.ต.ต. ธนวฒัน์ น้ าจนัทร์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สามชุก
ส.ต.ต. อจัฉริยะ อาวธุ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สามชุก
ส.ต.ต. มนตรี น้อยหน่อ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สามชุก
ส.ต.ต. ณัฐชนัน แร่ภเูขยีว ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สามชุก
พ.ต.อ. ชาติชาย นาคะสุวรรณ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ดอนเจดีย์
พ.ต.อ. ประมินทร์ ชวดค า ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ดอนเจดีย์
พ.ต.ท. บวร เพง็สุข ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ดอนเจดีย์
พ.ต.ท. ศักด์ิชัย ประสานทอง ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ดอนเจดีย์
พ.ต.ท. ไพโรจน์ ไทยโพธิ์ศรี ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ดอนเจดีย์
พ.ต.ท. ชนะ  เปียศิริ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ดอนเจดีย์
พ.ต.ท. ประวทิย ์ ทองบุรี ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ดอนเจดีย์
พ.ต.ท. โรจนรุตม์ ดวงสอาด ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ดอนเจดีย์
พ.ต.ท. อเุทน   บุญช่วย ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ดอนเจดีย์
ร.ต.ท. ราชศักด์ิ  วนัอยู่ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ดอนเจดีย์
ร.ต.ท. จฑุายทุธ ์ ศุภเอม ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ดอนเจดีย์
ร.ต.ท. สมควร  ทองน้ าแกว้ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ดอนเจดีย์
ร.ต.ท. ปริทรรศน์  ชูทอง ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ดอนเจดีย์
ร.ต.ท. ณัฐพงศ์  อนิสวา่ง ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ดอนเจดีย์
ร.ต.ท. เอกพจน์ ทิมทอง ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ดอนเจดีย์
ร.ต.ท. สุวนิัย กุ้ยบ ารุง ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ดอนเจดีย์
ร.ต.ท. ปติภณ   รตนประยรู ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ดอนเจดีย์
ร.ต.ท. สมศักด์ิ  หนูนุรัตน์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ดอนเจดีย์
ร.ต.ท. ทศพร  สุคนธ์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ดอนเจดีย์
ร.ต.ท. กรกฤช เหมันต์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ดอนเจดีย์
ร.ต.ท. ศักด์ิสกลุ   นิธคุิณวรพงศ์    ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ดอนเจดีย์



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. สุชิน  สายสังข์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ดอนเจดีย์
ร.ต.ท. เดชา  บุญสกลุ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ดอนเจดีย์
ร.ต.ท. สุริยนั   แกว้น่าน ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ดอนเจดีย์
ร.ต.ต. เลิศ  ค าแผง ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ดอนเจดีย์
ร.ต.ต. จตุัภทัร  ค าเทีย่ง ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ดอนเจดีย์
ร.ต.ต. อดุลย ์ แสงหรัิญ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ดอนเจดีย์
ร.ต.ต. สมชาย  แกว้บริสุทธิ์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ดอนเจดีย์
ร.ต.ต.หญิง จนัทนา  รอดเจริญ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ดอนเจดีย์
ด.ต. ธ ามรงค์   แหลมแกว้ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ดอนเจดีย์
ด.ต. วสิิทธิ์  มณีขวญั ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ดอนเจดีย์
ด.ต. มณู  บุญประเสริฐ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ดอนเจดีย์
ด.ต. สมปอง  ผิวออ่น ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ดอนเจดีย์
ด.ต. ดิเรก  รอดฉาย ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ดอนเจดีย์
ด.ต. ธนภทัร   โพธิ์ประเสริฐ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ดอนเจดีย์
ด.ต. ณรงค์   เมณกลู ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ดอนเจดีย์
ด.ต. ทวศัีกด์ิ   พศุลพงษ์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ดอนเจดีย์
ด.ต. กมล     จนัทรา ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ดอนเจดีย์
ด.ต. มานพ  วารินทร์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ดอนเจดีย์
ด.ต. สุริยา  แสงหรัิญ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ดอนเจดีย์
ด.ต. สราวธุ  ค าหอม ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ดอนเจดีย์
ด.ต. สุทิน   สินชัย ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ดอนเจดีย์
ด.ต. ปัญญา  สังขง์าม ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ดอนเจดีย์
ด.ต. สัมฤทธิ์  ยทุธเกง่ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ดอนเจดีย์
ด.ต. สมดี  เถาวโ์ท ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ดอนเจดีย์
ด.ต. ชัย  สระทองเบีย้ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ดอนเจดีย์
ด.ต. พนม  พลเสน ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ดอนเจดีย์
ด.ต. เอนก  หอมเยน็ใจ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ดอนเจดีย์
ด.ต. อดุม  แช่มช้อย ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ดอนเจดีย์
ด.ต. ส าเนียง  ปาริน ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ดอนเจดีย์
ด.ต. ชัต   ดอกกะถนิ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ดอนเจดีย์
ด.ต. ยนต์ชัย  ธนเจริญชัย ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ดอนเจดีย์
ด.ต. นิพนธ ์ ลอยสูงวงษ์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ดอนเจดีย์
ด.ต. ธนวทิย ์ อรุณโน ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ดอนเจดีย์
ด.ต. ยทุธนิ   นิลรักษา ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ดอนเจดีย์
ด.ต. ด าเนิน   ดงแกว้มณี ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ดอนเจดีย์
ด.ต. ฐนลวริษฐ์   พลายละหาร ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ดอนเจดีย์
ด.ต. ชัชชัย   สุนทรลิขติ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ดอนเจดีย์
ด.ต. พงษ์ศักด์ิ  รัตนวนั ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ดอนเจดีย์
ด.ต. สุวฒัน์  หนูวรรณะ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ดอนเจดีย์
ด.ต. ชยานนท์ สนธกิลุ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ดอนเจดีย์



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สมศักด์ิ  บัวงาม ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ดอนเจดีย์
ด.ต. เสรี  เกดิศิริ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ดอนเจดีย์
ด.ต. สันติชัย  ทิมจนี ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ดอนเจดีย์
ส.ต.อ. พงศกร  ปรีคง ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ดอนเจดีย์
ส.ต.อ. สรรพสิทธิ์ ค ายอ่ย ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ดอนเจดีย์
ส.ต.ต. ธมัมาภทัร์  รถสี ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ดอนเจดีย์
พ.ต.อ. สันธนัศอ์ นฤมิตรมงคล  ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.หนองหญ้าไซ
พ.ต.ท. เจษฎากร ศรีงาม  ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.หนองหญ้าไซ
พ.ต.ท. มองศักด์ิ มูลละออง  ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.หนองหญ้าไซ
พ.ต.ท. ธรีวฒิุ บุญจติร  ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.หนองหญ้าไซ
พ.ต.ท. ไพบูลย์ อนิสุวรรณ์  ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.หนองหญ้าไซ
พ.ต.ต. จรูญ ชมชื่น  ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.หนองหญ้าไซ
ร.ต.ท. ศิรวฒัน์ พพิธิเดชะพงศ์  ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.หนองหญ้าไซ
ร.ต.ท. มานพ สะราค า  ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.หนองหญ้าไซ
ร.ต.ท. อรุณ ทรัพยว์โรบล  ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.หนองหญ้าไซ
ร.ต.ท. เฉลิมศักด์ิ ประเมนาโพธิ์  ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.หนองหญ้าไซ
ร.ต.ท. วสันต์ อบุลบาน  ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.หนองหญ้าไซ
ร.ต.ท. สังวาร สมแกว้  ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.หนองหญ้าไซ
ร.ต.ท. ณัฐรินทร์ โททะรินทร์  ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.หนองหญ้าไซ
ร.ต.ท. ณรงพงษ์พจน์ ฤกษ์หร่าย  ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.หนองหญ้าไซ
ร.ต.ท. ไพรัตน์ เกษตรศรี  ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.หนองหญ้าไซ
ร.ต.ท. สมชาย สมานเกยีว  ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.หนองหญ้าไซ
ร.ต.ท. นิวตั สุขกจิ  ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.หนองหญ้าไซ
ร.ต.ท. คงพล พนัทวี  ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.หนองหญ้าไซ
ร.ต.ท. อ านาจ ดิฐษ์กระจนั  ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.หนองหญ้าไซ
ร.ต.ต. เชื่อม วชัราไทย  ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.หนองหญ้าไซ
ด.ต.. สุพจน์ ประสมทอง  ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.หนองหญ้าไซ
ด.ต. กมัพล แช่มช้อย  ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.หนองหญ้าไซ
ด.ต. ชาญชัย ชัยศิริพพิรรธน์  ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.หนองหญ้าไซ
ด.ต. นฤชิต แกว้สระแสน  ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.หนองหญ้าไซ
ด.ต. วเิชียร สุพรรณโพธิ์ทอง  ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.หนองหญ้าไซ
ด.ต. ประยงค์ เทาดี  ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.หนองหญ้าไซ
ด.ต. ส าเริง เชี่ยวชาญ  ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.หนองหญ้าไซ
ด.ต. เอนก วรรณภพ  ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.หนองหญ้าไซ
ด.ต. เวนิช โกมลรัตน์  ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.หนองหญ้าไซ
ด.ต. อ านาจ ขนัทสิกรรม  ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.หนองหญ้าไซ
ด.ต. ประสิทธชิัย เพชรปานกนั  ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.หนองหญ้าไซ
ด.ต. สัมฤทธิ์ สุริยวงษ์  ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.หนองหญ้าไซ
ด.ต. สาธติ ปานวงษ์  ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.หนองหญ้าไซ
ด.ต. ไพโรจน์ จุ่นเกตุ  ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.หนองหญ้าไซ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. นันทวฒัน์ เปาอนิทร์  ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.หนองหญ้าไซ
ด.ต. สมถวลิ ชูเสน  ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.หนองหญ้าไซ
ด.ต. สุทัศน์ ทองเหม  ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.หนองหญ้าไซ
ด.ต. กติิพงษ์ มอญเพชร  ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.หนองหญ้าไซ
ด.ต. ทองหล่อ ทองมาก  ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.หนองหญ้าไซ
ด.ต. ยทุธนา ศรีสะอาด  ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.หนองหญ้าไซ
ด.ต. ภริูชัย มานพกาวี  ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.หนองหญ้าไซ
พ.ต.อ. นิวติั มาตะราช ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง
พ.ต.อ. เกษม ช้างเผือก ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง
พ.ต.ท. กติติ เฟือ่งฟู ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง
ร.ต.ท. ภาณุกร แวน่แกว้ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง
พ.ต.ท. ปัญญา สุวรรณสิงห์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง
พ.ต.ท. สมชาย ธญัญเจริญ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง
พ.ต.ท. บุญส่ง ล้ิมวลัิย ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง
ร.ต.อ. พรศักด์ิ สุขสวสัด์ิ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง
ร.ต.ท. สถติยพ์งษ์ บูรณากาญจน์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง
ร.ต.ท. ธงชัย เหลืองออ่น ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง
ร.ต.ท. นิรันดร์ ทองปาน ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง
ร.ต.ท. นิพนธ์ อนิทรกลุ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง
ร.ต.ท. เล่ือนศักด์ิ สอนฮ้ัว ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง
ร.ต.ท. ไวพจน์ เพชรสะแก ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง
ร.ต.ท. เสาธง จนัทมาศ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง
ร.ต.ท. อนิวตัร สุบงกช ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง
ร.ต.ท. ศักด์ิสิชล พมิสน ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง
ร.ต.ท. สุพร ใยเพช็ร ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง
ร.ต.ท. นาวนิ กนัพพิชิ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง
ร.ต.ท. เจริญ ศรีทอง ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง
ร.ต.ท. จรัล ป่าหลวง ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง
ร.ต.ท. นรินทร์ ศรีวโิรจน์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง
ร.ต.ท. ฉลอง ธญัญเจริญ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง
ร.ต.ท. จ าปา สีปิน่เป้า ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง
ร.ต.ท. ประยตุร สายเงิน ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง
ร.ต.ท. ไพบูลย์ คชกลู ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง
ร.ต.ท. มานิต ภาษีเนตร ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง
ร.ต.ท. สมจติร ปานมณี ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง
ร.ต.ท. สมชาย จนัทร์ตระกลู ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง
ร.ต.ท. อภชิาต ชาญเดช ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง
ร.ต.ท. อลงกต ช่างสลัก ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง
ร.ต.ท. สิริชัย ผลเลไลย์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง
ร.ต.ต. กรวทิย์ แหว้เพช็ร ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. ชาลี สุนทรวภิาต ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง
ร.ต.ต. บ ารุง ทวสุีข ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง
ร.ต.ต. สุรัตน์ เอื้ออารีย์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง
ร.ต.ต. สันติ จนัทร ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง
ร.ต.ต. อดุลย์ ศรีมาศ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง
ร.ต.ต. ธนกร สอนใจ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง
ร.ต.ต. ปัญญา จนัทร ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง
ร.ต.ต. เจษฎาพนัธ์ บรุณพนัธ์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง
ร.ต.ต. ชัยยนัต์ สวนดอกไม้ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง
ร.ต.ต. เดชา ธปูแจง้ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง
ร.ต.ต. บุญตา ชมมี ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง
ร.ต.ต. บุญยงั วงษ์เสมา ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง
ร.ต.ต. บุญช่วย ศรีเหรา ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง
ร.ต.ต. ประจวบ เปีย่มสะอาด ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง
ร.ต.ต. สุวฒัน์ ดาราธร ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง
ร.ต.ต. สมชาย จนัทจติร์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง
ร.ต.ต. สมยศ มณีน้อย ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง
ร.ต.ต. สวสัด์ิ ไทยสาย ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง
ร.ต.ท. พลัลภ ศิลปรัตน์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง
ร.ต.ต. อคัรชัย แสงพราย ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง
ร.ต.ต. เอนก ศรีสวสัด์ิ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง
ด.ต. กฤษณพงษ์ สุวรรณศิริ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง
ด.ต. ขวญั ยิ้มศิริ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง
ด.ต. ขวญัชัย เรียนเวช ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง
ด.ต. คงศักด์ิ ช้างจั่น ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง
ด.ต. จารุชาติ จดุมี ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง
ด.ต. เฉลียว หลวงแกว้ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง
ด.ต. ฉตัรชัย สีแตกสุก ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง
ด.ต. ชัยวฒัน์ เพชรอ าภยั ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง
ด.ต. ถนอม ค าสุรวรกลุ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง
ด.ต. ปิยะวฒัน์ ข าปาน ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง
ด.ต. ทศวรรษ คุณวงค์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง
ด.ต. ธงชัย น้ าฉ่ า ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง
ด.ต. นรินทร กาฬภกัดี ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง
ด.ต. ศราวธุ แตงออ่น ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง
ด.ต. บัญทึก หร่ิงรอด ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง
ด.ต. ประยรู นามซ่ือ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง
ด.ต. ประโลม ชมมี ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง
ด.ต. ยงยทุธ สะอาดเอี่ยม ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง
ด.ต. พลเพชร อนิทร์ศรี ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ฤทธพินธ์ เอกศิริ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง
ด.ต. ภวูนาถ ภผูา ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง
ด.ต. มนตรี วนัทอง ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง
ด.ต. มนตรี ปักษา ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง
ด.ต. วรีพงษ์ นันทา ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง
ด.ต. ศิริ ทวดีี ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง
ด.ต. ศุภฤกษ์ พลายมี ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง
ด.ต. สุนันต์ เดชณรงค์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง
ด.ต. สุเมธ ใหญ่ยิ่ง ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง
ด.ต. สุทัสน์ พลเสน ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง
ด.ต. สมิง เมทา ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง
ด.ต. สุเทพ วงค์ขนั ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง
ด.ต. เสกสรร สีสุด ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง
ด.ต. สมคิด พทุธรักษา ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง
ด.ต. สมบัติ นกเล็ก ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง
ด.ต.หญิง สมถวลิ นรสิงห์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง
ด.ต สัมฤทธิ์ เสือน้อย ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง
ด.ต. เสนาะ เพช็รปานกนั ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง
ด.ต. อดุลย์ สิงหสั์นต์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง
ด.ต. อดิศร ฤทธิ์ทรงเมือง ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง
ด.ต. อภยั สังขม์ณี ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง
ด.ต. อ านาจ วหิาร ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง
ด.ต. อนุพงศ์ แกว้สุนทร ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง
จ.ส.ต. ชูตระกลู นันทสินธ์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง
จ.ส.ต. ธงชัย จนัทร์ดี ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง
จ.ส.ต. ประจนิ อวชิา ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง
จ.ส.ต. ภาณุพงศ์ ศรีจนัทร์งาม ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง
ส.ต.อ. จ ารัส อนิแปลง ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง
ส.ต.ต. ชัยวฒัน์ บุญประจกัษ์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง
ส.ต.ต. ชัยมงคล คล้ายทอง ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง
ด.ต. สาคร พุม่จ าปา ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง
ด.ต. สุชาติ ธญัญเจริญ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง
ร.ต.ต. ธนพฒัน์ รับสมบัติ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง
ด.ต. วจิารณ์ โพธิ์ศรี ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง
ด.ต. มานพ จงสมจติร ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง
ด.ต. สมยศ ทุง่สาร ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง
ด.ต. ประชา ทองประกอบ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง
ด.ต. นิคม สะราค า ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง
ร.ต.ท. เฑพริศ เรือนร่ืน ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง
ร.ต.ท. พลภทัร ปิน่อ านาจ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ถวลิ มามาก ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง
พ.ต.ท. กติติศักด์ิ จนัทดิษฐ์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง
พ.ต.ท. อทิธฤิทธิ์ ช่วยชูชิต ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง
ด.ต. สมเกยีรติ ธญัญเจริญ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ด่านช้าง
พ.ต.อ. วสูิตร สถติย์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ทุง่คอก
พ.ต.ท. จริะเดช ชมภนูิตย์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ทุง่คอก
พ.ต.ท. วนัชัย พทุธวงษ์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ทุง่คอก
พ.ต.ท. สมจติร เจริญสลุง ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ทุง่คอก
พ.ต.ท. ปัญญาลักษณ์ เปรมปรีด์ิ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ทุง่คอก
พ.ต.ท. อรรถพร สุรฉตัร ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ทุง่คอก
พ.ต.ท. บรรเจดิ เรืองวอน ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ทุง่คอก
พ.ต.ท. อรุุพงษ์ ดีพจิารณ์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ทุง่คอก
พ.ต.ต. ปกรณ์ จุ่นเขยีว ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ทุง่คอก
ร.ต.อ. ชัยพร พนูจนัทร์ทึก ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ทุง่คอก
ร.ต.อ. พสิิษฐ์ ชัยโชค ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ทุง่คอก
ร.ต.ท. สมเกยีรติ ศรีสังวาลย์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ทุง่คอก
ร.ต.ท. วนิัย เหลืองวฒันวไิล ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ทุง่คอก
ร.ต.ท. คณิต แผนสมบูรณ์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ทุง่คอก
ร.ต.ท. สมเกยีรติ คันทรง ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ทุง่คอก
ร.ต.ท. ธวชั แกว้ดี ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ทุง่คอก
ร.ต.ท. อภวิฒัน์ อรุณแสงศิลป์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ทุง่คอก
ร.ต.ท. นิวฒัน์ จนัทร์เรือง ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ทุง่คอก
ร.ต.ท. ชาติชาย เสียงสมใจ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ทุง่คอก
ร.ต.ท. ยงยทุธ ทองไพรวรรณ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ทุง่คอก
ร.ต.ท. มงคล แยม้มาก ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ทุง่คอก
ร.ต.ท. มานิตย์ รอดไป ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ทุง่คอก
ร.ต.ต. หรัิญ นิธากรณ์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ทุง่คอก
ร.ต.ต. บัญชา แสงสวา่ง ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ทุง่คอก
ร.ต.ต. บุญลือ สุคลธา ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ทุง่คอก
ด.ต. ชรินทร์ หนูบางโก ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ทุง่คอก
ด.ต. คมกฤช บุญส่งดี ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ทุง่คอก
ด.ต. ทนง ดอกชะเอม ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ทุง่คอก
ด.ต. นพดล โสไกร ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ทุง่คอก
ด.ต. เมตตา เกดิโภคา ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ทุง่คอก
ด.ต. สุริยนต์ ง้ิวทอง ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ทุง่คอก
ด.ต. ธวชัชัย วมิูลชาติ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ทุง่คอก
ด.ต. กนกพล เรืองประชา ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ทุง่คอก
ด.ต. ประสาน จ าเริญ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ทุง่คอก
ด.ต. จรูญ ชมภพูงษ์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ทุง่คอก
ด.ต. สถาปัตย์ ภมรพล ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ทุง่คอก



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. นิรันดร์ บุญธรรม ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ทุง่คอก
ด.ต. ฉลอง ยี่สมบูรณ์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ทุง่คอก
ด.ต. รุ่งโรจน์ อรุณแสงศิลป์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ทุง่คอก
ด.ต. บุญส่ง แสงสวา่ง ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ทุง่คอก
ด.ต. ชัยวฒัน์ จนัทร์แฝก ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ทุง่คอก
ด.ต. บุญเลิศ คล่องแคล่ว ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ทุง่คอก
ด.ต. วรากร สือออก ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ทุง่คอก
ด.ต. ภาคภมูิ พุม่กมุาร ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ทุง่คอก
ด.ต. บุญสันต์ จนัทร์ทอง ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ทุง่คอก
ด.ต. วชิาญ ศรีสารคาม ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ทุง่คอก
ด.ต. กติติพงษ์ กมุดรัตน์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ทุง่คอก
ด.ต. เกยีรติศักด์ิ คงเพช็รศักด์ิ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ทุง่คอก
ด.ต. ปัญญา ฉมิมาลี ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ทุง่คอก
ด.ต. วนิัย ทรงวาจา ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ทุง่คอก
ด.ต. นิรุธ ออ่นอยู่ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ทุง่คอก
ด.ต. ธนู แต่แดงเพชร ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ทุง่คอก
ด.ต. สุที เหลืองรุ่งทรัพย์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ทุง่คอก
ด.ต. สุริยา พนัธพ์งศ์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ทุง่คอก
ด.ต. พสิิษฐ์ นนท์ภตุธนาธปิ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ทุง่คอก
จ.ส.ต. ณรงค์ศักด์ิ ใจเอื้อย ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ทุง่คอก
ส.ต.ต. จรินทร์ รัตนสุวรรณชัย ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ทุง่คอก
ส.ต.ต. บัญชา คูณมา ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ทุง่คอก
พ.ต.อ. ชูศักด์ิ เคทอง ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สระยายโสม
พ.ต.ท. พชิญ์ฌากต์ิิ นิตยแ์สวง ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สระยายโสม
พ.ต.ท. ไพบูลย์ แพรสีนวล ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สระยายโสม
พ.ต.ท. ณรงค์ เพชรทอง ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สระยายโสม
พ.ต.ท. ศรายทุธ ชิงชู ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สระยายโสม
พ.ต.ต. ประสิทธิ์ ภกัดี ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สระยายโสม
พ.ต.ต. ปุญชรัศมิ์ ล้ิมประเสริฐ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สระยายโสม
พ.ต.ต. จรูญ รอดเนียม ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สระยายโสม
ร.ต.อ. บุญธรรม มีใจซ่ือ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สระยายโสม
ร.ต.ท. เชาวน์ศักด์ิ ทองกองเตีย ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สระยายโสม
ร.ต.ท. อ าพล พนัธุ์อยู่ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สระยายโสม
ร.ต.ท. พงษ์เทพ จนัทร์เรืองรอง ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สระยายโสม
ร.ต.ท. อร่าม สุทธจิติ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สระยายโสม
ร.ต.ท. สมาน ปานเพชร ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สระยายโสม
ร.ต.ท. นิยม โพธิ์ทอง ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สระยายโสม
ร.ต.ท. นภา โทเกาะ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สระยายโสม
ร.ต.ท. นัน แร่เพชร ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สระยายโสม
ร.ต.ท. พยงุ ใจดี ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สระยายโสม



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. ประยงค์ อาจคงหาญ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สระยายโสม
ร.ต.ต. สมัย แร่เพชร ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สระยายโสม
ร.ต.ต. ทรงเกยีรติ พทุธาประทีป ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สระยายโสม
ด.ต. สุพจน์ วเิวกไพศาล ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สระยายโสม
ด.ต. เชาวลิต ทองน้อย ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สระยายโสม
ด.ต. ภทัรพล ปิน่ทอง ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สระยายโสม
ด.ต. โชค ศรีนวล ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สระยายโสม
ด.ต. วชัรินทร์ ขวญัเมือง ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สระยายโสม
ด.ต. สุบิน พนิธุ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สระยายโสม
ด.ต. พทิักษ์ ปานเนาว์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สระยายโสม
ด.ต. พเิชษฐ์ ล้ิมเจริญ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สระยายโสม
ด.ต. วนัชัย ดอนรอดไพร ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สระยายโสม
ด.ต. ไพโรจน์ ออ่นอนิทร์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สระยายโสม
ด.ต. ยงยทุธ เป้ามงคล ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สระยายโสม
ด.ต. ประหยดั พาธรรม ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สระยายโสม
ด.ต. สนธยา สุขศรีงาม ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สระยายโสม
จ.ส.ต. บุญมี ช้างเผือก ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สระยายโสม
จ.ส.ต. เอกทัศน์ เหมลี ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สระยายโสม
จ.ส.ต. นัทธพงศ์ ชาวเขารักษ์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สระยายโสม
จ.ส.ต. ธานินทร์ ร่ืนนาค ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สระยายโสม
จ.ส.ต. เกยีรติภมูิ ผิวเผือก ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สระยายโสม
ส.ต.อ. แสงเทียน บุตรดีเคน ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สระยายโสม
ส.ต.ต. วรากรณ์ แกว้ค าหา ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.สระยายโสม
พ.ต.ท. สมหวงั สุขผ่อง ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.บางตาเถร
พ.ต.ท. ชูศักด์ิ สิริทรัพยท์ว ี    ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.บางตาเถร
ร.ต.ท. ศักด์ิชัย ศรีสังวาลย์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.บางตาเถร
ร.ต.ท. สุรสิทธิ์ จติรมณี ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.บางตาเถร
ร.ต.ต. กฤษณะ กล้าหาญ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.บางตาเถร
ด.ต. ขนัติ  สุขเกษม ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.บางตาเถร
ด.ต. วษิณุ ดอกชะเอม ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.บางตาเถร
ด.ต. ไพโรจน์ แจม่จ ารัส ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.บางตาเถร
ด.ต. อทิธเิดช หงษ์โต ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.บางตาเถร
ด.ต. เสกสรรค์ พโิสรัมย์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.บางตาเถร
ส.ต.ต. ปกรณ์ อนิทร์สวาท ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.บางตาเถร
ด.ต. พสิิษฐ   ลาภผลทวคูีณ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.องค์พระ
ด.ต. อมร   ล้อมสินทรัพย์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.องค์พระ
ด.ต. พศิาล ปาสาน า ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.องค์พระ
ด.ต. จ านงค์ เจริญสุข ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.องค์พระ
ด.ต. ประสาน นาคสุข ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.องค์พระ
ด.ต. วสุิทธิ์ สะราค า ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.องค์พระ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ถาวร เหรา ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.องค์พระ
จ.ส.ต. พสักร ศิริมณีวรรณ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.องค์พระ
ด.ต. พงศ์ภคั จ าปี ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.องค์พระ
ส.ต.อ. ณัฐภทั หนูอนิทร์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.องค์พระ
ส.ต.อ. อฏัฐศร สุวรรณประทีป ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.องค์พระ
พ.ต.ท. พทิยา มหตักรีติ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.องค์พระ
ร.ต.ท. พฤหสัศิลป์ ปล้องเรืองกลุ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.องค์พระ
พ.ต.ท. สมบัติ สุวรรณประทีป ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.องค์พระ
ร.ต.ท. นิยม ไสวงาม ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.องค์พระ
ด.ต. ชัยยศ กสิกจิพาณิชย์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.องค์พระ
ร.ต.ท. บุญชู สุวรรณเทพ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.องค์พระ
จ.ส.ต. ธยาวฒัน์ ชูตระกลู ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.องค์พระ
ร.ต.ต. สมควร พลูสวสัด์ิ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.องค์พระ
ด.ต. ไพรัตน์ เถื่อนค า ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.องค์พระ
ด.ต. ประจกัษ์ ใหม่จนัทร์ดี ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.องค์พระ
ร.ต.ท. มณฑล รอดประเสริฐ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.องค์พระ
ร.ต.ท. นพดล ศรีค าแหง ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.องค์พระ
พ.ต.ท. ประสิทธิ์ มณีอนิทร์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.องค์พระ
ร.ต.ท. สาโรจน์ เขยีวข า ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.องค์พระ
ด.ต. สุนันท์ ชนะนาน ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.องค์พระ
ด.ต. ประเสริฐ เทียนไชย ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.องค์พระ
ร.ต.ท. บรรจบ บุญเกดิ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.องค์พระ
ร.ต.ท. มงคล รัตนบุรัมย์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.องค์พระ
ด.ต. พภิพ พานทอง ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.องค์พระ
ร.ต.ท. ณรงค์ โคตรสาขา ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.องค์พระ
ร.ต.ท. มานิต มีถาวร ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.องค์พระ
ร.ต.ท. ประจวบ จ าปาออ่น ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.องค์พระ
ด.ต. ไพศาล เปีย้วนาลาว ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.องค์พระ
ร.ต.ท. ส าเนา เจริญปล้อง ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.องค์พระ
ร.ต.ท. เจตพล สาลี ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.องค์พระ
ร.ต.ต. สมทรง บูรณะกนก ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.จว.สุพรรณบุรี
ร.ต.อ. ชนวร์ี มณีวงษ์ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ศรีประจนัต์
ร.ต.ท. อาทิตย์ ศิลปสุวรรณ ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ศรีประจนัต์
ส.ต.ต. อภชิัย แกว้เขยีว ภ.จว.สุพรรณบุรี สภ.ศรีประจนัต์
พ.ต.ต. เฉลิมชัย สมรูป ภ.จว.กาญจนบรุี ฝอ.1 ภ.จว.กาญจนบุรี
ร.ต.ท. ประเสริฐ พรมวงษ์ ภ.จว.กาญจนบุรี ฝอ.1 ภ.จว.กาญจนบุรี
ร.ต.ท. อภขิาติ รุ่งวไิลเจริญ ภ.จว.กาญจนบุรี ฝอ.3 ภ.จว.กาญจนบุรี
ร.ต.ท. ธรีะ ศรีวงษ์รัตน์ ภ.จว.กาญจนบุรี ฝอ.4 ภ.จว.กาญจนบุรี
ร.ต.ท.หญิง สุทธดิา บัวโพธิ์ ภ.จว.กาญจนบุรี ฝอ.3 ภ.จว.กาญจนบุรี
พ.ต.ต. ปุณธพฒัน์ คุณอาสาสิริสกลุ ภ.จว.กาญจนบุรี ฝอ.3 ภ.จว.กาญจนบุรี



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. เทิดศักด์ิ หาญณรงค์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ศรีสวสัด์ิ
จ.ส.ต. ชัยสิทธิ์ เร่ิมพฒันะ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ร.ต.ท. สุทธชิาติ ธนนาทธนะชน ภ.จว.กาญจนบุรี ฝอ.2 ภ.จว.กาญจนบุรี
ร.ต.ท. ศุภชัย ทรัพยม์ังสังข์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ด่านมะขามเต้ีย
ร.ต.ท. ประมวล พทุธโคตร ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ปิล๊อก
ร.ต.ท. วงศกร ไชยแกว้ ภ.จว.กาญจนบุรี ฝอ.2 ภ.จว.กาญจนบุรี
ด.ต. ชูเกยีรติ สืบจากอนิทร์ ภ.จว.กาญจนบุรี ฝอ.2 ภ.จว.กาญจนบุรี
ด.ต. สกล ศศิธร ภ.จว.กาญจนบุรี ฝอ.2 ภ.จว.กาญจนบุรี
ด.ต. นพรัตน์ อนิทร์อ านวย ภ.จว.กาญจนบุรี ฝอ.2 ภ.จว.กาญจนบุรี
ด.ต. ณรงค์ ฉมิออ่ง ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง
ด.ต. วชัระ จนิดาทอง ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ลาดหญ้า
ส.ต.อ. อติภทัร วาสนาทิพย์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ด.ต. อมร สาครเยน็ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ส.ต.อ. สุกฤติ กล่ินทิพย์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ศรีสวสัด์ิ
ร.ต.ต. วฒันา เลขาวจิติร ภ.จว.กาญจนบุรี ฝอ.1 ภ.จว.กาญจนบุรี
ร.ต.อ. วลัลภ สวนเมือง ภ.จว.กาญจนบุรี ฝอ.1 ภ.จว.กาญจนบุรี
ร.ต.ท. สมโชค แกว้นาค ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.หนองรี
ร.ต.ต. ธณัฐพล ค้ าจนุ ภ.จว.กาญจนบุรี ฝอ.1 ภ.จว.กาญจนบุรี
ด.ต. พรีะชัย จารุพงษ์สิน ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.หนองปรือ
ด.ต. สุทธรัิกษ์ แสงกระจา่ง ภ.จว.กาญจนบุรี ฝอ.1 ภ.จว.กาญจนบุรี
ร.ต.ท. ยงยทุธ นนทสุต ภ.จว.กาญจนบุรี ฝอ.1 ภ.จว.กาญจนบุรี
ด.ต. ชาตรี หล่อรุ่งเลิศ ภ.จว.กาญจนบุรี ฝอ.1 ภ.จว.กาญจนบุรี
ด.ต. สุกจิ วงษ์ศิลป์ ภ.จว.กาญจนบุรี ฝอ.1 ภ.จว.กาญจนบุรี
พ.ต.อ. จรินทร์ วฒันไพรสาณฑ์ ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.จว.กาญจนบุรี
ร.ต.ท. อนุ วงัขนาย ภ.จว.กาญจนบุรี ฝอ.1 ภ.จว.กาญจนบุรี
ร.ต.ท.หญิง สุภาภรณ์ สายแกว้ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ทองผาภมูิ
ร.ต.ท. วรัิช จตุทิพยส์มพล ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ร.ต.ท. ธนพจน์ ภมูิภกัดี ภ.จว.กาญจนบุรี ฝอ.3 ภ.จว.กาญจนบุรี
ด.ต. ประหยดั เสนล้ิน ภ.จว.กาญจนบุรี ฝอ.3 ภ.จว.กาญจนบุรี
ร.ต.ท. วชิัย เทพรอด ภ.จว.กาญจนบุรี ฝอ.4 ภ.จว.กาญจนบุรี
ร.ต.ท. มนูญ ประกอบแกว้ ภ.จว.กาญจนบุรี ฝอ.4 ภ.จว.กาญจนบุรี
ร.ต.ต. เลิศชัย สุขสวา่ง ภ.จว.กาญจนบุรี ฝอ.4 ภ.จว.กาญจนบุรี
ร.ต.ต. ธรีะ ดอนเจดีย์ ภ.จว.กาญจนบุรี ฝอ.4 ภ.จว.กาญจนบุรี
ร.ต.ต. เฉลิมศักด์ิ เจี่ยประเสริฐ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง
ด.ต. เชาว์ จ านงกลุ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.หนองขาว
ด.ต. ชัชวาล รอดเมือง ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ลาดหญ้า
ด.ต. ไพโรจน์ แผนต้ังต่อ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.พนมทวน
ด.ต. กลุเศรษฐ์ เหลืองไทย ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ด.ต.หญิง มุฑิตา โพธสัิตย์ ภ.จว.กาญจนบุรี ฝอ.4 ภ.จว.กาญจนบุรี
จ.ส.ต. ศราวธุ เจริญสุข ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ไทรโยค



บก. กก./สน./สภ.
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                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.อ. ประกอง ศรีสุทธิ์ ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.จว.กาญจนบุรี
ร.ต.ต. ช านาญ ขาวสุข ภ.จว.กาญจนบุรี ฝอ.6 ภ.จว.กาญจนบุรี
ร.ต.ต. อ านาจ เรืองกจิ ภ.จว.กาญจนบุรี ฝอ.6 ภ.จว.กาญจนบุรี
ร.ต.ท.หญิง ใกล้รุ่ง ศรีสังวอน ภ.จว.กาญจนบุรี ฝอ.6 ภ.จว.กาญจนบุรี
ร.ต.ท. ค ารณ พระวจิติต์ ภ.จว.กาญจนบุรี ฝอ.6 ภ.จว.กาญจนบุรี
ร.ต.ท. ยงค์ยทุธ ด้วงปลี ภ.จว.กาญจนบุรี ฝอ.6 ภ.จว.กาญจนบุรี
ร.ต.ท.หญิง พรพมิล วบิูลยเ์ชื้อ ภ.จว.กาญจนบุรี ฝอ.6 ภ.จว.กาญจนบุรี
ด.ต. สาธติ รุ่งเช้า ภ.จว.กาญจนบุรี ฝอ.6 ภ.จว.กาญจนบุรี
พ.ต.ต. ณัฐศักด์ิ เรืองโรจน์ ภ.จว.กาญจนบุรี ฝอ.7 ภ.จว.กาญจนบุรี
ร.ต.ท. ภวูเดช กลุษรเวทย์ ภ.จว.กาญจนบุรี ฝอ.7 ภ.จว.กาญจนบุรี
ร.ต.ท. พงษ์พพิฒัน์ พึง่พงษ์ ภ.จว.กาญจนบุรี ฝอ.7 ภ.จว.กาญจนบุรี
ร.ต.ท.หญิง ศศิธร แพทยช์ีพ ภ.จว.กาญจนบุรี ฝอ.7 ภ.จว.กาญจนบุรี
ร.ต.ต. อนุชิต ทิพยป์ระดิษฐ์ ภ.จว.กาญจนบุรี ฝอ.7 ภ.จว.กาญจนบุรี
ด.ต. กวนิ ค ามูล ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.พนมทวน
ด.ต. สุรินทร์ อนิทร์อ านวย ภ.จว.กาญจนบุรี ฝอ.5 ภ.จว.กาญจนบุรี
ด.ต. วรวทิย์ ไขสิ่งหท์อง ภ.จว.กาญจนบุรี ฝอ.5 ภ.จว.กาญจนบุรี
พ.ต.ท. ปัญญาพล เรือนงาม ภ.จว.กาญจนบุรี กส.ภ.จว.กาญจนบุรี
ร.ต.ท. สันติ หอมชื่น ภ.จว.กาญจนบุรี กส.ภ.จว.กาญจนบุรี
ร.ต.ท. ธนวฒัน์ สินชัย ภ.จว.กาญจนบุรี กส.ภ.จว.กาญจนบุรี
พ.ต.อ. ชาตรี ศรีบุญ ภ.จว.กาญจนบุรี กส.ภ.จว.กาญจนบุรี
ร.ต.ท.หญิง พรรณราย พยาบาล ภ.จว.กาญจนบุรี กส.ภ.จว.กาญจนบุรี
ร.ต.ท. ประสงค์ นิม่เนตร ภ.จว.กาญจนบุรี กส.ภ.จว.กาญจนบุรี
ร.ต.ต. กติติ ปูห่งษ์ ภ.จว.กาญจนบุรี ฝอ.3 ภ.จว.กาญจนบุรี
ด.ต. ก าธร กอวจิติร ภ.จว.กาญจนบุรี กก.สส.ภ.จว.กาญจนบุรี
พ.ต.อ. ชินภทัร ตันศรีสกลุ ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.จว.กาญจนบุรี
พ.ต.ท. ธนะพฒัน์ ศิลปานุรักษ์ ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.จว.กาญจนบุรี
ด.ต. นิวฒัน์ คงเวยีน ภ.จว.กาญจนบุรี ฝอ.1 ภ.จว.กาญจนบุรี
ร.ต.ท. ประสิทธิ์ องิควระ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ด.ต. สนัน่ ร่มโพธิ์รี ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่ามะกา
ร.ต.ท.หญิง ชัชวรรณ พบิูลยน์ าชัย ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.พนมทวน
พ.ต.อ. มนต์ชัย เพญ็สูตร ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.จว.กาญจนบุรี
พ.ต.อ. ณรงค์ ทรัพยเ์ยน็ ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.จว.กาญจนบุรี
พ.ต.อ. ชวลิต สุขสุวรรณ์ ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.จว.กาญจนบุรี
ส.ต.อ.หญิง ภทัรพร บัวแกว้ ภ.จว.กาญจนบุรี ฝอ.6 ภ.จว.กาญจนบุรี
ด.ต. พานิช ขาวข า ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ด่านมะขามต้ีย
พ.ต.อ. วรีะ วจิติรหงษ์ ภ.จว.กาญจนบุรี กก.สส.ภ.จว.กาญจนบุรี
พ.ต.ท. เวช พสูิตร์ ภ.จว.กาญจนบุรี กก.สส.ภ.จว.กาญจนบุรี
พ.ต.ท. นิยม สุ่ยวงษ์ ภ.จว.กาญจนบุรี กก.สส.ภ.จว.กาญจนบุรี
พ.ต.ท. บรรจบ สิงหส์รศรี ภ.จว.กาญจนบุรี กก.สส.ภ.จว.กาญจนบุรี
พ.ต.ท. ณพ รอดวรรณโณ ภ.จว.กาญจนบุรี กก.สส.ภ.จว.กาญจนบุรี
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                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.อ. ศุภกจิ มหาโชคธรณี ภ.จว.กาญจนบุรี กก.สส.ภ.จว.กาญจนบุรี
ร.ต.อ. เกริก เสนาะส าเนียง ภ.จว.กาญจนบุรี กก.สส.ภ.จว.กาญจนบุรี
ร.ต.อ. พฒันา ภมรพล ภ.จว.กาญจนบุรี กก.สส.ภ.จว.กาญจนบุรี
ร.ต.อ. ยทุธนา เมตตา ภ.จว.กาญจนบุรี กก.สส.ภ.จว.กาญจนบุรี
ร.ต.ท. สัญญา สายจนี ภ.จว.กาญจนบุรี กก.สส.ภ.จว.กาญจนบุรี
ร.ต.ท. สมบูรณ์ บุญสิงหใ์จ ภ.จว.กาญจนบุรี กก.สส.ภ.จว.กาญจนบุรี
ร.ต.ท. วชัระ คุณสมบัติ ภ.จว.กาญจนบุรี กก.สส.ภ.จว.กาญจนบุรี
ร.ต.ท. สัตยา นิยม ภ.จว.กาญจนบุรี กก.สส.ภ.จว.กาญจนบุรี
ร.ต.ท. นิวฒัน์ เพชรนาค ภ.จว.กาญจนบุรี กก.สส.ภ.จว.กาญจนบุรี
ร.ต.ท. จานุพงศ์ ใจศิล ภ.จว.กาญจนบุรี กก.สส.ภ.จว.กาญจนบุรี
ร.ต.ท. มาโนช เฉลยไฉ ภ.จว.กาญจนบุรี กก.สส.ภ.จว.กาญจนบุรี
ร.ต.ท. ธนาพนัธน์ อนิกล่อม ภ.จว.กาญจนบุรี กก.สส.ภ.จว.กาญจนบุรี
ร.ต.ท. สมบัติ ยิ้มพวง ภ.จว.กาญจนบุรี กก.สส.ภ.จว.กาญจนบุรี
ร.ต.ท. อรรคเดช ม่วงแกว้ ภ.จว.กาญจนบุรี กก.สส.ภ.จว.กาญจนบุรี
ร.ต.ต. ค ารณ บริสุทธิ์ ภ.จว.กาญจนบุรี กก.สส.ภ.จว.กาญจนบุรี
ร.ต.ต. วชิัย ผูกจติร์ ภ.จว.กาญจนบุรี กก.สส.ภ.จว.กาญจนบุรี
ร.ต.ต. วรัิช เปีย่มจนัทร์ ภ.จว.กาญจนบุรี กก.สส.ภ.จว.กาญจนบุรี
ด.ต. ชาติชาย กากะนิก ภ.จว.กาญจนบุรี กก.สส.ภ.จว.กาญจนบุรี
ด.ต. ชาคริต ต้ังติพงษ์ตะกลู ภ.จว.กาญจนบุรี กก.สส.ภ.จว.กาญจนบุรี
ด.ต. มานัส เจยีรนัย ภ.จว.กาญจนบุรี กก.สส.ภ.จว.กาญจนบุรี
ด.ต. ภคเมธ ศุภวรกลุ ภ.จว.กาญจนบุรี กก.สส.ภ.จว.กาญจนบุรี
ด.ต. กริชณรงค์ หอละเอยีด ภ.จว.กาญจนบุรี กก.สส.ภ.จว.กาญจนบุรี
ด.ต. ศรายทุธ กาทอง ภ.จว.กาญจนบุรี กก.สส.ภ.จว.กาญจนบุรี
ด.ต. นรินทร์ วงษ์ดี ภ.จว.กาญจนบุรี กก.สส.ภ.จว.กาญจนบุรี
ด.ต. ธนโชติ วานิชศุภชัย ภ.จว.กาญจนบุรี กก.สส.ภ.จว.กาญจนบุรี
ด.ต. อมรศักด์ิ รุ่งเรือง ภ.จว.กาญจนบุรี กก.สส.ภ.จว.กาญจนบุรี
ด.ต. อรุโณทัย รอดวรรณโณ ภ.จว.กาญจนบุรี กก.สส.ภ.จว.กาญจนบุรี
ด.ต. อดุร ปิน่โรจน์ ภ.จว.กาญจนบุรี กก.สส.ภ.จว.กาญจนบุรี
ด.ต. นพคุณ ม่วงแกว้ ภ.จว.กาญจนบุรี กก.สส.ภ.จว.กาญจนบุรี
ด.ต. มานพ ไผ่สะอาด ภ.จว.กาญจนบุรี กก.สส.ภ.จว.กาญจนบุรี
ด.ต. ไพบูลย์ หนูโดด ภ.จว.กาญจนบุรี กก.สส.ภ.จว.กาญจนบุรี
ด.ต. รุ่ง อดุมสุข ภ.จว.กาญจนบุรี กก.สส.ภ.จว.กาญจนบุรี
ด.ต. นคร อกึจอม ภ.จว.กาญจนบุรี กก.สส.ภ.จว.กาญจนบุรี
ด.ต. พพิฒัน์ วทิยสมิทธิ์ ภ.จว.กาญจนบุรี กก.สส.ภ.จว.กาญจนบุรี
ด.ต. เสกน แสนสุข ภ.จว.กาญจนบุรี กก.สส.ภ.จว.กาญจนบุรี
ด.ต. ศักด์ิชัย คชายทุธ ภ.จว.กาญจนบุรี กก.สส.ภ.จว.กาญจนบุรี
ด.ต. นิธพิจน์ นพวสุพงศา ภ.จว.กาญจนบุรี กก.สส.ภ.จว.กาญจนบุรี
ด.ต. ชาตรี นนทสุต ภ.จว.กาญจนบุรี กก.สส.ภ.จว.กาญจนบุรี
ด.ต. ณัฐพฒัฐ์ วงษ์สนิท ภ.จว.กาญจนบุรี กก.สส.ภ.จว.กาญจนบุรี
ด.ต. อาจหาญ ใจอารีย์ ภ.จว.กาญจนบุรี กก.สส.ภ.จว.กาญจนบุรี
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                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ปรีชา อยู่เอี่ยม ภ.จว.กาญจนบุรี กก.สส.ภ.จว.กาญจนบุรี
ด.ต. มาโนตร ตันธนะชัย ภ.จว.กาญจนบุรี กก.สส.ภ.จว.กาญจนบุรี
ด.ต. ชัยวฒัน์ ลาภดารา ภ.จว.กาญจนบุรี กก.สส.ภ.จว.กาญจนบุรี
ด.ต. อดุมศักด์ิ ศรีนิถิ ภ.จว.กาญจนบุรี กก.สส.ภ.จว.กาญจนบุรี
ด.ต. คงศักด์ิ ภมูิคง ภ.จว.กาญจนบุรี กก.สส.ภ.จว.กาญจนบุรี
จ.ส.ต. ภวูนัย ฉายอรุณ ภ.จว.กาญจนบุรี กก.สส.ภ.จว.กาญจนบุรี
จ.ส.ต. พรีะพล จรีกาญจน์กลุ ภ.จว.กาญจนบุรี กก.สส.ภ.จว.กาญจนบุรี
จ.ส.ต. ชนินทร์ ทองมี ภ.จว.กาญจนบุรี กก.สส.ภ.จว.กาญจนบุรี
จ.ส.ต. สาโรจน์ ธปูบูชา ภ.จว.กาญจนบุรี กก.สส.ภ.จว.กาญจนบุรี
จ.ส.ต. นรรัตน์ คุณสมบัติ ภ.จว.กาญจนบุรี กก.สส.ภ.จว.กาญจนบุรี
พ.ต.อ. พศุิทธิ์ ศุกระศร ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
พ.ต.อ. สมศักด์ิ สุวรรณฉมิ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
พ.ต.อ. นคร พกัไพโรจน์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
พ.ต.ท. บัญชา ศรีรุจเิมธากร ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
พ.ต.ท. สมบัติ ฉมิพลี ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
พ.ต.ท. อทุัย นามงาม ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
พ.ต.ท. วนิัย ศรีสัตตบุษย์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
พ.ต.ท. สุรัตน์ ประทุมแกว้ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
พ.ต.ต. อทุัย อนิทรักษ์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
พ.ต.ต. พษิณุ เชิดโฉม ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
พ.ต.ต. วชิัย วนัทะมาตร์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ร.ต.อ. ปรเมศฐ์ งามเลิศ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ร.ต.ท.หญิง ไพลิน เทีย่งล้ิม ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ร.ต.ท.หญิง จริยากรณ์ พว่งพีดี่ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ร.ต.ท.หญิง วไิลพร ผุดผาด ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ร.ต.ท. วโิรจน์ ออมชิต ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ร.ต.ท. ณัฐวฒิุ พฒันภมูิบรรจง ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ร.ต.ท. วานิส เวชไวกจิ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ร.ต.ท. ไชยนัต์ สระทองด้วง ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ร.ต.ท. วรัิตน์ เรืองธรีวงศา ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ร.ต.ท. โสภณ ตันธนะชัย ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ร.ต.ท. ศุภทัรวฒิุ กิ้มแสง ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ร.ต.ท. ชัยรัตน์ จนัทร์อนันต์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ร.ต.ท. ชัยยทุธ จรัสตระกลู ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ร.ต.ท. โชคชัย ไทยเจริญ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ร.ต.ท. ธานี พรไชย ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ร.ต.ท. สมศักด์ิ จติต์ภาณุโสภณ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ร.ต.ท. ธวชั เอี่ยมเฟือ่ง ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ร.ต.ท. พพิฒัน์ ดอกแกว้ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ร.ต.ท. ธนกฤต อร่ามวดั ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. บันเทิง สังขสุ์วรรณ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ร.ต.ท. บรรพต พว่งจนี ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ร.ต.ท. ไตรภพ มงคลสุจริตกลุ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ร.ต.ท. วรศักด์ิ ประเสริฐสุข ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ร.ต.ท. ประเนตร จานแกว้ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ร.ต.ท. กฤติกร อณุหกานต์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ร.ต.ท. บุญเลิศ นามวจิติร ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ร.ต.ท. วชิัย ศิริเรือง ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ร.ต.ท. นาวรัีตน์ แน่นหนา ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ร.ต.ท. มารุต ฉตัรทัณฑ์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ร.ต.ท. วรุิษ กล้าประเสริฐ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ร.ต.ท. ไพศาล เวยีงอนิทร์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ร.ต.ท. สุคนธ์ หลักหาญ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ร.ต.ท. บัณฑิต ชูธรรม ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ร.ต.ท. ธรรมวฒัน์ สุขวีฒัน์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ร.ต.ท. ประสาท แสงสิน ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ร.ต.ท. สกลุ เอี่ยมบุญลือ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ร.ต.ท. สมศักด์ิ เกตุสุข ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ร.ต.ท.หญิง รุจรัิดน์ ดอนพลอยเพชร ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ร.ต.ท. วฒิุศักด์ิ ครุฑวงศ์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ร.ต.ต. ศักด์ิปรินทร์ บัวสงเคราะห์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ร.ต.ต. นันทณัฏฐ์ ศรัทธานนท์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ร.ต.ต. มหนิทร์ วงศ์จนัทรศักด์ิ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ร.ต.ต. สมเกยีรติ นพพานิช ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ร.ต.ต. กอบโชค สุขมี ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ร.ต.ต. พฒันพล คนสันต์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ร.ต.ต. พเิชฐ สุวรรณบุปผา ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ร.ต.ต. กมล เมตตา ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ร.ต.ต. ถนอมเกยีรติ กาญจนรัตกลุ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ร.ต.ต. เสถยีร กลุพานิช ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ร.ต.ต. ฤทธศัิกด์ิ ปานน้อย ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ร.ต.ต. มงคล สมร ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ร.ต.ต. สมศักด์ิ ค ายงั ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ร.ต.ต. อทุัย เอกฉนัท์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ร.ต.ต. ชัดถอ้ย สอดศรี ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ร.ต.ต. ศิลป ถิ่นทุง่ทอง ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ด.ต. สุรเชษฐ เครือเหลา ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ด.ต. บรรชี ศรีโสภา ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ด.ต. ศรีเมือง ล้อมวงษ์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ด.ต. ประเมศ เทีย่งธรรม ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สุรสิทธิ์ ศิลป์ประกอบ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ด.ต. สมจติร์ หมืน่สนิท ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ด.ต. สายยนั พรมพลิา ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ด.ต. มนตรี ฉตัรนิติชัย ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ด.ต. ประทีป ข าสุนทร ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ด.ต. สุรเดช บุญยงั ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ด.ต.หญิง พรสวสัด์ิ กระต่าย ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ด.ต.หญิง มาริสา เนียรภาค ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ด.ต. ชาตรี หล่อรุ่งเลิศ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ด.ต. นรากร ปรีด์ิเปรม ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ด.ต. กติติพนั เนตรโพธิ์แกว้ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ด.ต. สาธติ พุม่ดี ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ด.ต. กติตินาท ล้ีเกษร ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ด.ต. ศรพรหม สินคงเจริญ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ด.ต. สมจติร จ านง ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ด.ต. ณัฐธวชั พฤกษวบิูล ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ด.ต. ปภงักร เนือ่งปฐม ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ด.ต. วชัระ วฒันา ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ด.ต. สมโภช สิทธสิร ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ด.ต. สัญญา ฝอยทอง ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ด.ต. จรัญ เขาถ้ าทอง ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ด.ต. ขวญัชัย แยม้หงษ์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ด.ต. พสิิฐชัย ดาวเรือง ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ด.ต. วทิยา จนัทร์สุขโข ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ด.ต. สมัย แสงสี ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ด.ต. พสัดี ไชยะ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ด.ต. กู้เกยีรติ สายสุ่ม ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ด.ต. ณทวรรธ วสุชติวฒัน ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ด.ต. ณัฐพล อวยพร ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ด.ต. ชลิต ศรีภมุมา ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ด.ต. พทิักษ์ชน พลบดี ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ด.ต. ธณสร ชาน้อย ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ด.ต. สายธาร สุตตัง ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ด.ต. เอกสิทธิ์ เจมิจลุ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ด.ต. ธ ารง ติณภมูิ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ด.ต. พนัธกานต์ สุขกรม ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ด.ต. ศุภกร เนตตะสูตร ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ด.ต. เอกราช เรืองฤทธิ์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ด.ต. ศุภฤกษ์ โพธิ์ทอง ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ด.ต. นิรันดร ค าฟอง ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สมเกยีรติ พระแท่น ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ด.ต. กฤษณ์ แกว้เกตุ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ด.ต. จริายุ หมืน่รักษ์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ด.ต. พงษ์ศักด์ิ คงมา ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ด.ต. วสันต์ เหมือนชู ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ด.ต. รัชศักด์ิ สาริดี ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ด.ต. ธนภพ ตันสาโรจน์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ด.ต. ไพบูลย์ ครุธวงษ์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ด.ต. วโิรจน์ เกยีรติซิมกลุ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ด.ต. ชวน หงษาวดี ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ด.ต. ชนะ เหล่าดี ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ด.ต. เทวนิ พดูขนุทด ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ด.ต. ทวชิ ปานอ าพนัธ์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ด.ต. สยามรัฐ แกว้ทิมบุตร ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ด.ต. สมเกยีรติ บุญมา ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ด.ต. เยี่ยม พรหมประสิทธิ์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ด.ต. รังสันต์ จนัทร์โสม ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ด.ต. วสุิทธิ์ ราคา ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ด.ต. ดารากร มังกะโรทัย ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ด.ต. สุชาติ เรณู ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ด.ต. กรณัฏฐ์ ณัชภคัปฐมภพ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ด.ต. พรชัย ศักด์ิยากรณ์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ด.ต. สมชาย สุขกรม ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ด.ต. ณัฏฐนนท์ ม่วงเจริญ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ด.ต. สุรเชษฐ เครือเหลา ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ด.ต. ฤทธี ฤทธิ์ภกัดี ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ด.ต. กติติศักด์ิ สุขส าราญ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ด.ต. สราวธุ เกดิสินธุ์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ด.ต. ณรงฤทธิ์ เกล้ียงเกลา ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ด.ต. ประพาส พว่งเนียม ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ด.ต. ฐนิต คูหา ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ด.ต. นุชิต กระดังงา ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ด.ต. สนทยา เขยีวชะอุ่ม ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ด.ต. นครชัย ประเสริฐสุข ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ด.ต. อปุกรณ์ ยิ้มวไิล ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ด.ต. รวมศักด์ิ กาญจนพาณิชยก์ลุ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ด.ต. สุวฒัน์ พฒันมาศ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ด.ต. จงธรรม วมิูลชาติ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ด.ต. อนุชิต คลังนาค ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ด.ต. พเิศก เหมือนศรี ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. กติติสิทธิ์ เจริญทอง ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ด.ต. ประพฒัน์ เหมือนจนัทร์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ด.ต. อยัรัตน์ พวงสวา่ง ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ด.ต. บุญต่อ คงทน ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ด.ต. ประเสริฐพงษ์ เลิศหงิมภกูนก ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ด.ต. ณัฐ ดอกสาคู ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ด.ต. ปวนิวชิช์ กาญจนกจิขจร ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ด.ต. สุรเกยีรติ ซอนรัมย์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ด.ต. เอกสิทธิ์ ชื่นชมน้อย ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ด.ต. ธรรมรัฐ จอมเพชร ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ด.ต. ปราศรัย ปฐมเพทาย ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ด.ต. ไชยา คงศีล ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ด.ต. อณุภาพ บุญน้อม ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ด.ต. ประพฒัน์วงศ์ ชมภู ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ด.ต. สรายทุธ สายมาอนิทร์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ด.ต. วลัลพ พุม่ดี ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ด.ต. บุญชัย เพชรแวววาว ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ด.ต. ประพฒัน์ ยิ้มน้อย ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ด.ต. สนัน่ พดัเยน็ชื่น ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
จ.ส.ต. เกรียงศักด์ิ หาญประจนัทร์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
จ.ส.ต. ชวลิต ใจชุ่ม ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
จ.ส.ต. ปวเรศ บัวแกว้ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ด.ต.หญิง อจัฉรา  หงษาวดี ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
จ.ส.ต. ศิริชาติ ศีรนิล ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
จ.ส.ต. จริวฒัน์ บุญศิริ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
จ.ส.ต. กรีฑา สุขภาพ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
จ.ส.ต. เกรียงไกร สาริกลุ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ส.ต.อ. อนุสรณ์ เกษมโสต ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ส.ต.อ. ชานุวฒั บุญณงค์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ส.ต.อ. อเุทน ศิริฤกษ์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ส.ต.อ. ประภตัร บุญมา ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ส.ต.อ. นพรัตน์ น้อยเผ่า ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ส.ต.ต. สรนารถ ตัณฑ์เจริญรัตน์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ส.ต.ต. ฐิตินันทน์ บุญญรัตน์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ส.ต.ต. อทิธพิล คล้อยคล้า ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ส.ต.ต. สมธศิร สุกลุธนาศร ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ส.ต.ต. คเณศ ช้างฉาว ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ส.ต.ต. วรียทุธ จฑุากาญจน์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ส.ต.ต. วฒิุชัย แพทยช์ีพ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ส.ต.ต. นครินทร์ พลูทองค า ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.ต. ปริทัศน์ พฒันาวาท ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ส.ต.ต. ด ารงศักด์ิ มีเท ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ส.ต.ต. พชัระพงษ์ อรภกัดี ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.เมืองกาญจนบุรี
ร.ต.ท. ธรีวฒัน์ สืบเรือง ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ไทรโยค
ร.ต.ท. เทอดไท ธนณรงค์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง
พ.ต.ท. สุรพจน์ เมธศาสตร์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง
พ.ต.ท. อาณุ ปิน่ทอง ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง
พ.ต.ท. วชัรินทร์ พลายทองดี ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง
พ.ต.ท. กาจภณ ปฐมัง ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง
พ.ต.ท. กติติภณ ล้ิมประเสริฐยิ่ง ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง
พ.ต.ท. ณัฐพชัร์ พนัธเ์จริญ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง
ร.ต.อ. ศราวธุ มาลัย ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง
ร.ต.อ. สมชาย วฒุาพาณิชย์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง
ร.ต.อ. ปุณณวทิย์ ศิริวฒันะกลุ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง
ร.ตอ. ศิวาวธุ ถนอมชาติ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง
ร.ต.ท. ราม จนัทร์สุทนพจน์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง
ร.ต.ท. ชุมพล เหลืองเอี่ยม ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง
ร.ต.ท. ณรงค์ ข าสุนทร ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง
ร.ต.ท. อ านาจ ช่วยแกว้ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง
ร.ต.ท. ทรงพล กาญจนเทพมงคล ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง
ร.ต.ท. เมธี บัวซ้อน ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง
ร.ต.ท. ธงชัย พศูิจน์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง
ร.ต.ท. ศักด์ิชัย ลู่เลิศกจิ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง
ร.ต.ท. ธวชั ไสยดี ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง
ร.ต.ท. ชัยวฒัน์ สมจติต์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง
ร.ต.ท. วรัิช ยั่งยนื ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง
ร.ต.ท. วชิัย สุดสงค์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง
ร.ต.ท. ศรศักด์ิ โพธิ์นาคร ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง
ร.ต.ท. กจิจา ทับทิมใส ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง
ร.ต.ท. วรีะศักด์ิ ศิริยะพนัธุ์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง
ร.ต.ท. โสภณ ศรีศักดา ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง
ร.ต.ท. สุชาติ เสริมสุข ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง
ร.ต.ท. ประสาน ปรีชาวาท ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง
ร.ต.ท. ชยากร เฮงพระพรหม ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง
ร.ต.ท. ไชยวฒัน์ เทียมเมฆา ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง
ร.ต.ท. เสกสรร รัมมะอรรถ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง
ร.ต.ท. สงคราม สิทธสิร ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง
ร.ต.ท. วชัระ ทองดอนโพธิ์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง
ร.ต.ท. อศัวนิ เล่ียนเครือ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง
ร.ต.ต. ชัยวทิย์ อดุมผล ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. ปัญญา พนัธุ์แตง ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง
ร.ต.ต. อดุม อุ่นเรือน ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง
ร.ต.ต. สนธยา หวงัเจริญ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง
ร.ต.ต. ธรีะศักด์ิ ภาวภคุะนนท์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง
ร.ต.ต. วนัชัย เล็กโล่ง ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง
ร.ต.ต. อดิศักด์ิ ยมศรีเคน ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง
ร.ต.ต. สายญั วงัขนาย ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง
ร.ต.ต. เอนก พทุสอน ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง
ร.ต.ต. เฉลิมศักด์ิ เจี่ยประเสริฐ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง
ร.ต.ต. เฉลียว สายทอง ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง
ร.ต.ต. สุขสรรค์ จนัทร์มาก ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง
ร.ต.ท.หญิง นภสัวรรณ พึง่พงษ์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง
ร.ต.ต.หญิง ร าไพ พนัธุ์ภกัดี ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง
ร.ต.ต.หญิง ธนภรณ์ เชื่อมัน่ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง
ด.ต. กติติ ฉมิพวนั ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง
ด.ต. เกษตร นักรู้ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง
ด.ต. จตุพร ตันธนะชัย ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง
ด.ต.หญิง ชฎาภรณ์ ภริูเทเวศร์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง
ด.ต. ชัยวฒัน์ ถิ่นวฒันากลู ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง
ด.ต. ดิเรก บุตรพุม่ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง
ด.ต. ทวี จ านงค์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง
ด.ต. ธนิตพงศ์ ภมูิภกัดี ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง
ด.ต. ธวชัชัย ดิษฐประชา ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง
ด.ต. ธรีะพงษ์ ตนภู ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง
ด.ต. ธรีะศักด์ิ ทองแท้ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง
ด.ต. นคร สัมมาทิตฐิ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง
ด.ต. ประดิษฐ์ ปรีชาวาท ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง
ด.ต. ประมวล ปานใจ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง
ด.ต. ประยรู รักงาม ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง
ด.ต. ปรีชา คล่องแคล่ว ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง
ด.ต. ปัญญาวชิระ จนัทร์ดา ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง
ด.ต. พงษ์สันต์ิ อนิทร์สา ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง
ด.ต. พรศักด์ิ บุษภา ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง
ด.ต. ภทัรพล อนิอุ่นโชติ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง
ด.ต. มาณูร อนุศักด์ิ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง
ด.ต. วนัชัย หล่อศิลาทอง ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง
ด.ต. วนัชัย วสุิทธชิัยยะกลุ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง
ด.ต. วชิัย เล่ือนลอย ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง
ด.ต. วเิชียร ประชาฉาย ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง
ด.ต. วทิยา สมจติ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. วรัิตน์ เอยีงทรัพยม์ัน่ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง
ด.ต. วฑุฒิชัย บัวหา ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง
ด.ต. วโิรจน์ อายยุงค์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง
ด.ต. สงบ อุ่นเรือน ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง
ด.ต. สนัน่ ทองดอนพุม่ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง
ด.ต. สมจติ ภูภ่กัด์ิ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง
ด.ต. สยาม สกลุเวยีงกาญจน์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง
ด.ต. สุทธรัิก สมบุญ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง
ด.ต. สุพรรณ ทองเงิน ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง
ด.ต. สุรชัย กาญจนสิริไพศาล ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง
ด.ต. สุระชาติ สุรพนัธ์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง
ด.ต. เสกสรร ครุฑชื่น ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง
ด.ต. สุทธา เศรษฐวทิยา ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง
ด.ต. อากร สุภาพ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง
ด.ต. อดุม กาบมณี ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง
ด.ต. อทุิศ อู่ทอง ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง
ด.ต. อเุทน ออ่นนาม ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง
ด.ต. วรศักด์ิ ธระสวสัด์ิ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง
ด.ต. บรรเจดิ นามจดั ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง
ด.ต. เลิศพนัธุ์ ยิ้มน้อย ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง
ด.ต. ณัสพธัร์ วทิยาฉายแสง ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง
ด.ต.หญิง สมใจ พมิเฟือ่ง ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง
ด.ต. ปราโมทย์ เกษมวริิยนนท์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง
ด.ต. สุวรรณ ฉายแสง ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง
ด.ต. สุวทิยช์ัย ธยาวฒัน์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง
จ.ส.ต. กติติศักด์ิ สุวรรณมณี ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง
จ.ส.ต. พชัรากร เปอร์ดี ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง
จ.ส.ต. พธุพงษ์ ทิวาภรณ์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง
จ.ส.ต. สยาม ทิมทอง ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง
ส.ต.อ. สุรสิทธิ์ จนัทร์เครือ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง
ส.ต.อ. ยนืยง พรมพมิาร ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง
ส.ต.ต. ทรงพล ภมูิตินทรีย์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง
ส.ต.ต. ยทุธนา สุดแสวง ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง
ส.ต.ต. วฒันะ พนัธค์รุฑ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง
ส.ต.ต. อทิธพิล สมแสน ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง
ส.ต.ต. สิทธชิัย แสงสิน ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง
ส.ต.ต. เฉลิมชาติ บุญยงั ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง
ส.ต.ต. มานนท์ แล่กดู ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง
ส.ต.ต. ธนโชติ สมจติ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าม่วง
พ.ต.อ. วริทธิ์พงษ์ ทัฬหวรงค์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่ามะกา



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.อ. ประสิทธชิัย เอกอรุุ "-" "-"
พ.ต.ท. ธนากร สุวรรณศรี "-" "-"
พ.ต.ท. บุญยพ์ชัร์ ปิยะบุญสิทธิ "-" "-"
พ.ต.ท. ส าเริง ศิลปส าราญ "-" "-"
พ.ต.ท. ชัยยทุธ โพสี "-" "-"
ร.ต.อ. สุภาพ รัตนพร "-" "-"
ร.ต.ท. บริรักษ์ ทองเมือง "-" "-"
ร.ต.ท. สมชัย พนัธุ์ภกัดี "-" "-"
ร.ต.ท. พษิณุกร ไชยวฒัน์ "-" "-"
ร.ต.ท. จรัญ กระจา่งแจม่ "-" "-"
ร.ต.ท. ภมูินทร์ ยงัดี "-" "-"
ร.ต.ท. จ านง ธรีะภาต "-" "-"
ร.ต.ท. สุทธศัิกด์ิ จ ารัส "-" "-"
ร.ต.ท. สุพฒัน์ เต็มแยม้ "-" "-"
ร.ต.ท. ประกาศ นิยมทรัพย์ "-" "-"
ร.ต.ท. สมชาย ต้ังวงศ์ "-" "-"
ร.ต.ท. วฒันา ทับทิมใส "-" "-"
ร.ต.ท. อารมณ์ ล้วนรอด "-" "-"
ร.ต.ต. บรรแจง คมข า "-" "-"
ร.ต.ต. ภทัรวร์ี หอมชื่น "-" "-"
ร.ต.ต. สุชาติ มหาวตัร์ "-" "-"
ร.ต.ต. จตุร์พร จุ่นอยู่ "-" "-"
ร.ต.ต. สุพจน์ อุ่นโรจน์ "-" "-"
ร.ต.ต. สุชาติ พยอมหอม "-" "-"
ร.ต.ต. ประกอบ เอื้อเฟือ้ "-" "-"
ร.ต.ต. ก าพล ธรรมชัย "-" "-"
ร.ต.ต. พนมไพร ฟกัโต "-" "-"
ด.ต. ไพศล เหลืองสอาด "-" "-"
ด.ต. ทวชิ แกว้ชาติ "-" "-"
ด.ต. ทูลเกล้า โตทอง "-" "-"
ด.ต. วฒิุชัย กองพรม "-" "-"
ด.ต. สาโรจน์ อวยพร "-" "-"
ด.ต. วรงค์ปภพ พทุธา "-" "-"
ด.ต. วนิัย เปรมาสวสัด์ิ "-" "-"
ด.ต. กติติศักด์ิ บริสุทธิ์ "-" "-"
ด.ต. โชคชัย รองพล "-" "-"
ด.ต. บรรจง อยู่ญาติมาก "-" "-"
ด.ต. สุชาติ ชิวปรีชา "-" "-"
ด.ต. ปิติภทัร สิทธบิุตร "-" "-"
ด.ต. รุ้ง แสงมาลา "-" "-"



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ประเดิม สมบูรณ์ "-" "-"
ด.ต. พเิชษฐ โหมดงาม "-" "-"
ด.ต. บุญสม โพธิ์บุตร "-" "-"
ด.ต. ภริูวชัร์ ดวงกลางใต้ "-" "-"
ด.ต. วารี แคโอชา "-" "-"
ด.ต. ประชิด ผานาค "-" "-"
ด.ต. มานัส นิม่นวล "-" "-"
ด.ต. กติติศักด์ิ เกยีรติยศ "-" "-"
ด.ต. บรรเจดิ กระจา่งแจม่ "-" "-"
ด.ต. สงวนศักด์ิ สมบูรณ์โชคดี "-" "-"
ด.ต. ไพทูล โมเล็ก "-" "-"
ด.ต. ประพนธ์ มาปิยะพนัธ์ "-" "-"
ด.ต. จรูญ แดงหยวก "-" "-"
ด.ต.หญิง ขวญัเมือง มีชัยธนาบูรณ์ "-" "-"
ส.ต.อ. ศุภชัย ชุนฟุง้ "-" "-"
ส.ต.ต ชัยณรงค์ แสงน้อย "-" "-"
ส.ต.ต วรีะยทุธ โตทอง "-" "-"
ส.ต.ต วราวธุ เหลืองรุ่งวารี "-" "-"
ส.ต.ต เอกราช ชูนาม "-" "-"
ส.ต.ต. วริะยทุธ ทองค า "-" "-"
ส.ต.ต. สุทธพิงษ์ หูเ้ต็ม "-" "-"
พ.ต.อ. สุพมาส   บัวลาด ภ.จว.กาญจนบุรี พนมทวน
พ.ต.ท. ภชุงค์ ณรงค์อนิทร์ ภ.จว.กาญจนบุรี พนมทวน
พ.ต.ท. ณรงค์ น้อยพนัธุ์ ภ.จว.กาญจนบุรี พนมทวน
พ.ต.ท. เกยีรติพงษ์ ด ารงชัยวงศ์ ภ.จว.กาญจนบุรี พนมทวน
พ.ต.ท. กลุโรจน์ ธญัธรธนาสิทธิ์ ภ.จว.กาญจนบุรี พนมทวน
พ.ต.ท. ณกรณ์ วมิูลชาติด ารง ภ.จว.กาญจนบุรี พนมทวน
พ.ต.ท. ประชุม นนทารักษ์ ภ.จว.กาญจนบุรี พนมทวน
ร.ต.ท. อดิเรก กลางพมิาย ภ.จว.กาญจนบุรี พนมทวน
ร.ต.ท. จริยทุธ์ ชัชรินทร์กลุ ภ.จว.กาญจนบุรี พนมทวน
ร.ต.ท. ศักด์ิกจิ            จนัทร์เขยีว ภ.จว.กาญจนบุรี พนมทวน
ร.ต.อ. วนิัย มีวงษ์ ภ.จว.กาญจนบุรี พนมทวน
ร.ต.ท. สุพล จ าปาทอง ภ.จว.กาญจนบุรี พนมทวน
ร.ต.ท. สุรินทร์ สุธาไทยารักษ์ ภ.จว.กาญจนบุรี พนมทวน
ร.ต.ท. จ านงค์           แพงอุ่ม ภ.จว.กาญจนบุรี พนมทวน
ร.ต.ท. เสถยีรพงศ์ น้อยกล่ า ภ.จว.กาญจนบุรี พนมทวน
ร.ต.ท. สมโภชน์       สืบบุก ภ.จว.กาญจนบุรี พนมทวน
ร.ต.ท. ไพศาล ประภาศิลป์ ภ.จว.กาญจนบุรี พนมทวน
ร.ต.ต. พยอม          เฉยบรรดิษฐ์ ภ.จว.กาญจนบุรี พนมทวน
ร.ต.ต. อ านวย สอนใจ ภ.จว.กาญจนบุรี พนมทวน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. สมชาย ผันอากาศ ภ.จว.กาญจนบุรี พนมทวน
ร.ต.ท. นภนต์ สีสังข์ ภ.จว.กาญจนบุรี พนมทวน
ร.ต.ท. สุชาติ              นกจนัทร์ ภ.จว.กาญจนบุรี พนมทวน
ร.ต.ท. ทองใบ            วารี ภ.จว.กาญจนบุรี พนมทวน
ร.ต.ท. ศุภชัย                  ชินวงษ์เกตุ ภ.จว.กาญจนบุรี พนมทวน
ร.ต.ท. รัตนะ            วเิศษสิงห์ ภ.จว.กาญจนบุรี พนมทวน
ร.ต.ต. นพดล ม่วงจบี ภ.จว.กาญจนบุรี พนมทวน
ร.ต.ต. เจษฎา สุขกรม ภ.จว.กาญจนบุรี พนมทวน
ด.ต. ถาวร               พลูแกว้ ภ.จว.กาญจนบุรี พนมทวน
ด.ต. เมฆา         เหมือนเทียน ภ.จว.กาญจนบุรี พนมทวน
ด.ต. ทศพร            วงษ์ค ามี ภ.จว.กาญจนบุรี พนมทวน
ด.ต. สายณัห ์         เพิม่พวง ภ.จว.กาญจนบุรี พนมทวน
ด.ต. วเิชษฐ        จงเพิม่สินถาวร ภ.จว.กาญจนบุรี พนมทวน
ด.ต. ทศพล นุม่ละมูล ภ.จว.กาญจนบุรี พนมทวน
ด.ต. วาทิต              ล าดวน ภ.จว.กาญจนบุรี พนมทวน
ด.ต. ชลอ แจบุ้ญ ภ.จว.กาญจนบุรี พนมทวน
ด.ต. สุดพสิาน      เหน็ประเสริฐ ภ.จว.กาญจนบุรี พนมทวน
ด.ต. ธเนศ วรรณวงษ์ ภ.จว.กาญจนบุรี พนมทวน
ด.ต. สงกรานต์         เนตรสวา่ง ภ.จว.กาญจนบุรี พนมทวน
ด.ต. ศราวธุ มณฑาทัศน์ ภ.จว.กาญจนบุรี พนมทวน
ด.ต. บัณฑิต               ศีลาค า ภ.จว.กาญจนบุรี พนมทวน
ด.ต. นิติธร            อนิทรักษา ภ.จว.กาญจนบุรี พนมทวน
ด.ต. เอนก                 จธูารี ภ.จว.กาญจนบุรี พนมทวน
ด.ต. รุ่งเพยีร           เพช็รชาลี ภ.จว.กาญจนบุรี พนมทวน
จ.ส.ต. อนุสรณ์ ค าหอม ภ.จว.กาญจนบุรี พนมทวน
จ.ส.ต. พงษ์พรรณ ชาวเขารักษ์ ภ.จว.กาญจนบุรี พนมทวน
ด.ต. นเรศวร์ จนิดากลูย์ ภ.จว.กาญจนบุรี พนมทวน
ด.ต. ธงชัย             จริะอนุกลูชัย ภ.จว.กาญจนบุรี พนมทวน
ด.ต. สมยงค์           สุทธแิสน ภ.จว.กาญจนบุรี พนมทวน
ด.ต. พลัฏฐ์ ภเูดชาประเสริฐ ภ.จว.กาญจนบุรี พนมทวน
ด.ต. สมศักด์ิ         บ ารุงชล ภ.จว.กาญจนบุรี พนมทวน
ด.ต. วชิัย ประชาฉาย ภ.จว.กาญจนบุรี พนมทวน
ด.ต. ยศภทัร์      วงค์ประเสริฐ ภ.จว.กาญจนบุรี พนมทวน
ด.ต. ประธาน          มณีสวา่ง ภ.จว.กาญจนบุรี พนมทวน
ด.ต. พรีพฒัน์            รุ่งเรือง ภ.จว.กาญจนบุรี พนมทวน
ด.ต. เกษม              ลีวฒันา ภ.จว.กาญจนบุรี พนมทวน
ด.ต. รังสี                  แสงข า ภ.จว.กาญจนบุรี พนมทวน
ส.ต.ต. ณัฐวฒิุ แกว้ตาล ภ.จว.กาญจนบุรี พนมทวน
ด.ต. ชาคริต                สมพรมทิพย์ ภ.จว.กาญจนบุรี พนมทวน
ด.ต. นิยม              เหลืองประมวล ภ.จว.กาญจนบุรี พนมทวน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. เอกชัย             ช้างลอย ภ.จว.กาญจนบุรี พนมทวน
ด.ต. ไมตรี              สิงหใ์หญ่ ภ.จว.กาญจนบุรี พนมทวน
ด.ต. ธนนท์              เปรมค าศรี ภ.จว.กาญจนบุรี พนมทวน
ด.ต. นิรันดร์            รุ่งรัตนพร ภ.จว.กาญจนบุรี พนมทวน
ส.ต.ต. ปรีดา ชาวสวนงาม ภ.จว.กาญจนบุรี พนมทวน
ด.ต. สุทธชิัย           จนัทร์สวา่ง ภ.จว.กาญจนบุรี พนมทวน
ด.ต. จรูญ                 รอดข า ภ.จว.กาญจนบุรี พนมทวน
ด.ต. อาทิตย์ จลุกจิวฒัน์ ภ.จว.กาญจนบุรี พนมทวน
ด.ต. สมหมาย                    ใจเอื้อย ภ.จว.กาญจนบุรี พนมทวน
ด.ต. เกษียร จรัสตระกลู ภ.จว.กาญจนบุรี พนมทวน
พ.ต.อ. บัณฑิต ม่วงสุข า ภ.จว.กาญจนบุรี ไทรโยค
พ.ต.อ. สมมาตร จนัทรัตน์ ภ.จว.กาญจนบุรี ไทรโยค
พ.ต.ท. จารุวฒัน์ จนัทร์เพญ็ ภ.จว.กาญจนบุรี ไทรโยค
พ.ต.ท. วตัรชัย รอดไหม ภ.จว.กาญจนบุรี ไทรโยค
พ.ต.ท. วษิณุ ภูท่อง ภ.จว.กาญจนบุรี ไทรโยค
พ.ต.ท. สนธยา ฉายเกยีรต์ิขจร ภ.จว.กาญจนบุรี ไทรโยค
ด.ต. นิรันดร์ จนัทร์แยม้ ภ.จว.กาญจนบุรี ไทรโยค
ส.ต.ต. ณัฐวฒัน์ สูงสถติานันท์ ภ.จว.กาญจนบุรี ไทรโยค
ด.ต. สมศักด์ิ ค าเลิศ ภ.จว.กาญจนบุรี ไทรโยค
ร.ต.ท. ผจญ รัตนผล ภ.จว.กาญจนบุรี ไทรโยค
ร.ต.ต. บ ารุง ใจบุญ ภ.จว.กาญจนบุรี ไทรโยค
ร.ต.ท. สุเนตร ชนะพนัธ์ ภ.จว.กาญจนบุรี ไทรโยค
ร.ต.ต. มาโนช แกว้วชิิต ภ.จว.กาญจนบุรี ไทรโยค
ร.ต.ต. สายรุ้ง วจิติรแพทย์ ภ.จว.กาญจนบุรี ไทรโยค
ร.ต.ท. กสานต์ พารา ภ.จว.กาญจนบุรี ไทรโยค
ร.ต.ท. ธนยงค์ ยทุธหาร ภ.จว.กาญจนบุรี ไทรโยค
ด.ต. ธนภทัร พุม่น้อย ภ.จว.กาญจนบุรี ไทรโยค
ร.ต.ต. มะนิจ เพง็เลา ภ.จว.กาญจนบุรี ไทรโยค
ร.ต.ท. พศิณุ พรหมมิ ภ.จว.กาญจนบุรี ไทรโยค
ร.ต.ท. ธ ารงค์ สุทธปิระสิทธิ์ ภ.จว.กาญจนบุรี ไทรโยค
ด.ต. จรัิฏฐ์ เฉลิมชยตุม์  ภ.จว.กาญจนบุรี ไทรโยค
ด.ต. ชูชีพ สิทธสิาร ภ.จว.กาญจนบุรี ไทรโยค
ด.ต. พงษ์วสุิทธิ์ สิทธสิาร ภ.จว.กาญจนบุรี ไทรโยค
ด.ต. จรูญ พุม่ทอง ภ.จว.กาญจนบุรี ไทรโยค
ด.ต. จาโร บุญสม ภ.จว.กาญจนบุรี ไทรโยค
ด.ต. อดิศร ทวรีะวงษ์ ภ.จว.กาญจนบุรี ไทรโยค
ด.ต. พรณรงค์ มาเจริญ ภ.จว.กาญจนบุรี ไทรโยค
ด.ต. ธนพล สืบพนัธโ์กย ภ.จว.กาญจนบุรี ไทรโยค
ด.ต. ศุภชัย สงวนพนัธ์ ภ.จว.กาญจนบุรี ไทรโยค
ร.ต.ต. สุชาติ ด่วนแสง ภ.จว.กาญจนบุรี ไทรโยค



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ยอดชาย มีศรี ภ.จว.กาญจนบุรี ไทรโยค
ร.ต.ต. ไชยา ไพรวลัย์ ภ.จว.กาญจนบุรี ไทรโยค
ส.ต.ต. พชร วรีะกลุ ภ.จว.กาญจนบุรี ไทรโยค
ด.ต. ศักด์ิสิทธิ์ สิทธสิาร ภ.จว.กาญจนบุรี ไทรโยค
ด.ต. สุรศักด์ิ ภมูิผิว ภ.จว.กาญจนบุรี ไทรโยค
ร.ต.ท. ทนง บุญสุด ภ.จว.กาญจนบุรี ไทรโยค
ส.ต.ต. อลงกรณ์ โพธลิะเดา ภ.จว.กาญจนบุรี ไทรโยค
ด.ต. ประหยดั เสนล้ิน ภ.จว.กาญจนบุรี ไทรโยค
ร.ต.ต. สยาม ศิริคูสุวรรณ ภ.จว.กาญจนบุรี ไทรโยค
ร.ต.ต. สมชาย ธรรมเนียมดี ภ.จว.กาญจนบุรี ไทรโยค
ด.ต. ชัยยทุธ คชายทุธ ภ.จว.กาญจนบุรี ไทรโยค
ร.ต.ต. จริะ คงวงศ์ ภ.จว.กาญจนบุรี ไทรโยค
ร.ต.ต. สัมพนัทร์ แจม่ศรีจนัทร ภ.จว.กาญจนบุรี ไทรโยค
ด.ต. สาโรช พุม่น้อย ภ.จว.กาญจนบุรี ไทรโยค
ด.ต. สมทรง ภมูิฐาน ภ.จว.กาญจนบุรี ไทรโยค
ร.ต.ท. ดนัย สุทธปิระสิทธิ์  ภ.จว.กาญจนบุรี ไทรโยค
ด.ต. สุรเดช โพธิ์มี ภ.จว.กาญจนบุรี ไทรโยค
ส.ต.ต. สุทธรัิตน์ พวงทรัพย์ ภ.จว.กาญจนบุรี ไทรโยค
ด.ต. ประเสริฐ ลูกล้ิม ภ.จว.กาญจนบุรี ไทรโยค
ร.ต.ท. อเนก อิ่มแสงจนัทร์ ภ.จว.กาญจนบุรี ไทรโยค
ด.ต. ต่อศักด์ิ แหยมเจริญ ภ.จว.กาญจนบุรี ไทรโยค
ด.ต. วรรชนะ มงคล ภ.จว.กาญจนบุรี ไทรโยค
ร.ต.อ. สุทธโิชค สระลอย ภ.จว.กาญจนบุรี ไทรโยค
ร.ต.ท. ณัฐดนัย ไพโรจน์เพชรรายทุธ ภ.จว.กาญจนบุรี ไทรโยค
ด.ต.หญิง ยพุา พกัไพโรจน์ ภ.จว.กาญจนบุรี ไทรโยค
ด.ต. เฉลิมชัย เหมหงษา ภ.จว.กาญจนบุรี ไทรโยค
ด.ต. ปัญญา ล้ินเนียว ภ.จว.กาญจนบุรี ไทรโยค
ร.ต.ท. วรพรรณ ป้อมงาม ภ.จว.กาญจนบุรี ไทรโยค
ส.ต.ต. นิติกร เฉยราช ภ.จว.กาญจนบุรี ไทรโยค
ร.ต.ท. เสรี หา้วหาญ ภ.จว.กาญจนบุรี ไทรโยค
ด.ต. บุญญา บุญญายน ภ.จว.กาญจนบุรี ไทรโยค
ร.ต.ท. นุกลุ เอี่ยมวไิล ภ.จว.กาญจนบุรี ไทรโยค
ด.ต. เผด็จศึก ขนัธุ ภ.จว.กาญจนบุรี ไทรโยค
ด.ต. ชัชชัย โพธิ์ทอง ภ.จว.กาญจนบุรี ไทรโยค
ด.ต. สมศักด์ิ บุญประเสริฐ ภ.จว.กาญจนบุรี ไทรโยค
ด.ต. สมศักด์ิ ชัยน้อยสง่า ภ.จว.กาญจนบุรี ไทรโยค
ด.ต. ช านาญ ทองพายพั ภ.จว.กาญจนบุรี ไทรโยค
ร.ต.ต. ณรงค์ เงินทอง ภ.จว.กาญจนบุรี ไทรโยค
ด.ต. ธรีะ วไิลวรรณ ภ.จว.กาญจนบุรี ไทรโยค
จ.ส.ต. ธนากร  หอมชื่น ภ.จว.กาญจนบุรี ไทรโยค



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. ประโยชน์ ทาไว ภ.จว.กาญจนบุรี ไทรโยค
พ.ต.อ. วฒิุพงษ์ เยน็จติต์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ทองผาภมูิ
พ.ต.ท. มนตรี แตงโต ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ทองผาภมูิ
พ.ต.ท. วนัชัย ออ่นละออ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ทองผาภมูิ
พ.ต.ท. วนิัย ธนวรรณ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ทองผาภมูิ
พ.ต.ท. วชัรากร เนียมหอม ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ทองผาภมูิ
พ.ต.ท. เกรียงศักด์ิ ผ่องเกษม ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ทองผาภมูิ
พ.ต.ท. นพดล นิม่เดช ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ทองผาภมูิ
พ.ต.ท. เกยีรติศักด์ิ วเิศษสิงห์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ทองผาภมูิ
พ.ต.ท. ยอดชาย เสมแกว้ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ทองผาภมูิ
พ.ต.ท. สหภมูิ ชมภธูวชัสถติ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ทองผาภมูิ
ร.ต.อ. สมเจตต์ ศรีพรหมมา ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ทองผาภมูิ
ร.ต.ท. พรีฉตัร ปุม้ตะมะ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ทองผาภมูิ
ร.ต.ท. ธรรม เขม็ทอง ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ทองผาภมูิ
ร.ต.ท. สุมิตร บุญยะนิจ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ทองผาภมูิ
ร.ต.ท. วรีะชัย เกษเกษร ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ทองผาภมูิ
ร.ต.ท. นิติพฒัน์ น้ าเงินดี ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ทองผาภมูิ
ร.ต.ท. ปฎภิาณ ยะวนั ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ทองผาภมูิ
ร.ต.ท. กติติพงศ์ พนูขวญั ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ทองผาภมูิ
ร.ต.ท. สมทรง ใจอารีย์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ทองผาภมูิ
ร.ต.ท. สมเกยีรติ เดชอุ่ม ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ทองผาภมูิ
ร.ต.ท. วฑูิรย์ เกดิยอด ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ทองผาภมูิ
ร.ต.ท. ภริมย์ สอนสกลุ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ทองผาภมูิ
ร.ต.ท. สุนทร จาดเมือง ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ทองผาภมูิ
ร.ต.ท. กฤษณะ สระบัว ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ทองผาภมูิ
ร.ต.ท. พงศธร พชัรเลขกลุ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ทองผาภมูิ
ร.ต.ท. ธนันท์รัฐ ภษูี ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ทองผาภมูิ
ร.ต.ท. สันไชย สินค้าประเสริฐ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ทองผาภมูิ
ร.ต.ท. เฉลิมศักด์ิ เจริญยศ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ทองผาภมูิ
ร.ต.ท. ปราโมทย์ มัน่ประเสริฐ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ทองผาภมูิ
ร.ต.ท. ประยทุธ ประทับสิงห์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ทองผาภมูิ
ร.ต.ท. ธวชัชัย ศิวบุรินทมิตร์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ทองผาภมูิ
ร.ต.ท. มานิตย์ กอวงศ์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ทองผาภมูิ
ร.ต.ท. วฒิุชัย กอบศิลป์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ทองผาภมูิ
ร.ต.ต. พรรษกร ชนะกาญจน์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ทองผาภมูิ
ร.ต.ต. วเิชียร มีจุ้ย ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ทองผาภมูิ
ร.ต.ต. สุเนตร ประสพดี ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ทองผาภมูิ
ร.ต.ต. เกรียงไกร จนัทร์แรมไตร ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ทองผาภมูิ
ร.ต.ต. บุญเล่ิม อนิทร์สุข ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ทองผาภมูิ
ร.ต.ต. พเิศษ บ่อเกดิ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ทองผาภมูิ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. นุกลู สร่างค า ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ทองผาภมูิ
ร.ต.ต. ประกอบ โตนา ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ทองผาภมูิ
ร.ต.ต. เกษม บัวผัด ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ทองผาภมูิ
ด.ต. ยิ่งศักด์ิ สีนวล ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ทองผาภมูิ
ด.ต. จ ารัส นาคนงนุช ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ทองผาภมูิ
ด.ต. ไพรัชพล ภมร ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ทองผาภมูิ
ด.ต. จ านัน สมัยสงค์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ทองผาภมูิ
ด.ต. ชูชาติ ดีหล้า ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ทองผาภมูิ
ด.ต. บรรพต ขาวเงิน ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ทองผาภมูิ
ด.ต. ปวติุ โดะโอย ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ทองผาภมูิ
ด.ต. ประดิษฐ์ วงค์น้อย ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ทองผาภมูิ
ด.ต. โยทิน วจันะ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ทองผาภมูิ
ด.ต. อฐักร ช านาญป่า ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ทองผาภมูิ
ด.ต. วชัรินทร์ แบบอยา่ง ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ทองผาภมูิ
ด.ต. อรรถพร เสนีวาสน์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ทองผาภมูิ
ด.ต. นิติศักด์ิ เกงิฝาก ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ทองผาภมูิ
ด.ต. ธรรมนูญ สมพงษ์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ทองผาภมูิ
ด.ต. สมภพ ขนัธค์ า ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ทองผาภมูิ
ด.ต. อภพินัธ์ ผิวผ่อง ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ทองผาภมูิ
ด.ต. นคพล สุวรรณทรัพย์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ทองผาภมูิ
ด.ต. สายชล เชื้อทอง ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ทองผาภมูิ
ด.ต. ฐิติพงษ์ อนิทร์หา้งหวา้ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ทองผาภมูิ
ด.ต. อทิธพิร แจม่น้อย ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ทองผาภมูิ
ด.ต. เทอดศักด์ิ ศิวบุรินทมิตร์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ทองผาภมูิ
ด.ต. นพคุณ ม่วงแกว้ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ทองผาภมูิ
ด.ต. ฉลอง ช่างเรือนกลุ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ทองผาภมูิ
ด.ต. พยงุ ส าราญจติ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ทองผาภมูิ
ด.ต. เจตรินทร์ จนิตณาบุรัตน์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ทองผาภมูิ
ด.ต. บุญเลิศ บุญพมิพ์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ทองผาภมูิ
ด.ต. เสกสรร ไชใยเยน็ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ทองผาภมูิ
ด.ต. มานพ ค าษร ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ทองผาภมูิ
ด.ต. วโิรจน์ อา้ยชุม ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ทองผาภมูิ
ด.ต. จกัราวธุ ศรีษะค า ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ทองผาภมูิ
ด.ต. มนต์ชัย บัวขม ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ทองผาภมูิ
ด.ต. ก าพล สันติธรรมสุทธิ์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ทองผาภมูิ
ด.ต. สมปอง อิ่มพลับ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ทองผาภมูิ
ด.ต. ศุภมิตร ศรีนวลจนัทร์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ทองผาภมูิ
ด.ต. อนันต์ ต้นพงษ์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ทองผาภมูิ
ด.ต. เอก พนัธพ์ชื ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ทองผาภมูิ
ด.ต. สุขสันต์ หรัิญโกย ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ทองผาภมูิ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ชัยวฒัน์ แม้นบุตร ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ทองผาภมูิ
ด.ต. บุญศรี ศรีนาวงศ์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ทองผาภมูิ
จ.ส.ต. ชวลิต แตงออ่น ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ทองผาภมูิ
จ.ส.ต. วรีวงศ์ ลอยสงเคราะห์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ทองผาภมูิ
ส.ต.ต. นรนิตย์ นาคราช ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ทองผาภมูิ
ส.ต.ต. อถัพล จนัทราภริมย์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ทองผาภมูิ
ส.ต.ต. อานนท์ สุขสมบัติ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ทองผาภมูิ
ส.ต.ต. อดุลย์ ศาสตร์เวช ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ทองผาภมูิ
พ.ต.อ. ขวญัชัย ธรีะกลุ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.สังขละบุรี
พ.ต.ท. จมุพล เลขสุนทรากร ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.สังขละบุรี
พ.ต.ท. สมชาย โตเฟือ่ง ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.สังขละบุรี
พ.ต.ท. ทรงเดช ครุฑววิฒันะ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.สังขละบุรี
พ.ต.ท. บุรี กมุรินทร์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.สังขละบุรี
พ.ต.ท. มงคล เกดิไทยดี ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.สังขละบุรี
พ.ต.ท. ธติิยทุธ บรรจงธรุะการ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.สังขละบุรี
ร.ต.อ. ศุภณัฎฐ์ พรหมสวสัด์ิ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.สังขละบุรี
ร.ต.อ. กฤตญุตม์ นุน่ชูคัน ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.สังขละบุรี
ร.ต.อ. วชัรินทร์ สุขสบาย ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.สังขละบุรี
ร.ต.ท. วรียทุธ ศรีวราพงศ์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.สังขละบุรี
ร.ต.ท. บุญเสริม หตัถนิาท ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.สังขละบุรี
ร.ต.ท. ภาวตั ธรรมวเิศษ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.สังขละบุรี
ร.ต.ท. ส าเนา สะอาด ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.สังขละบุรี
ร.ต.ท. ฉวี สามัคคี ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.สังขละบุรี
ร.ต.ท. ปริญญา ทับทิมหอม ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.สังขละบุรี
ร.ต.ท. สุวทิย์ ราชสุภา ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.สังขละบุรี
ร.ต.ท. ประดิษฐ์ แร่เพชร ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.สังขละบุรี
ร.ต.ท. ลอย หุน่ประเสริฐ์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.สังขละบุรี
ร.ต.ท. สุรเดช นพพบิูรณ์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.สังขละบุรี
ร.ต.ท. เกรียงไกร สังขนัธ์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.สังขละบุรี
ร.ต.ท. แสวง หนองแส ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.สังขละบุรี
ร.ต.ท. สุพจน์ การะเกด ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.สังขละบุรี
ร.ต.ท. ปราสาท เสือรอด ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.สังขละบุรี
ร.ต.ท. มาโนช จนัทะโก ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.สังขละบุรี
ร.ต.ท. บูญเลิศ ดอกนางแยม้ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.สังขละบุรี
ร.ต.ท. วชิิต ปานแดง ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.สังขละบุรี
ร.ต.ต. สุเทพ แจง้กระจา่ง ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.สังขละบุรี
ร.ต.ต. ส าราญ แสงข า ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.สังขละบุรี
ร.ต.ต. สัมพนัธ์ แกว้คง ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.สังขละบุรี
ร.ต.ต. มนตรี วนัเพญ็ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.สังขละบุรี
ร.ต.ต. ธรีะ สมบูรณ์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.สังขละบุรี



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ธนัท จนัทวงษ์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.สังขละบุรี
ด.ต. ประดิษฐ์ เชาวชิา ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.สังขละบุรี
ด.ต. สุระกล บุญสะเดา ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.สังขละบุรี
ด.ต. ฉตัรชัย แสงทองดี ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.สังขละบุรี
ด.ต. วเิชียร เขื่อนวชิัย ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.สังขละบุรี
ด.ต. สุนทร ศรีส าโรง ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.สังขละบุรี
ด.ต. พนม แจง้ดอนไพร ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.สังขละบุรี
ด.ต. อ านาจ จนัทร์นิยม ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.สังขละบุรี
ด.ต. ประทีป นาคน้อย ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.สังขละบุรี
ด.ต. ยรรยง หนูนุรัตน ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.สังขละบุรี
ด.ต. ธานินทร์ กงชัยภมูิ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.สังขละบุรี
ด.ต. ไวรินทร์ เล้ียงพรหม ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.สังขละบุรี
ด.ต. สุชาติ ศรีสุข ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.สังขละบุรี
ด.ต. สังวาลย ์    หมืน่สอน ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.สังขละบุรี
ด.ต. นเรศ ทองยอ้ย ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.สังขละบุรี
ด.ต. ณฤชล กลัวงษ์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.สังขละบุรี
ด.ต. ประวติั รักชาติ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.สังขละบุรี
ด.ต. สิงหา ไสยดี ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.สังขละบุรี
ด.ต. สมศักด์ิ วฒิุพมิลวทิยา ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.สังขละบุรี
ด.ต. ธนัยปวตัน์ พนัซ้อน ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.สังขละบุรี
ด.ต. สุนิจ เกษหนอ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.สังขละบุรี
ด.ต. กติติ โพธิ์ทอง ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.สังขละบุรี
ด.ต. มานิตย์ ด้วงทิพย์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.สังขละบุรี
ด.ต. ทนง พทุธผล ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.สังขละบุรี
ด.ต. วฒันพงษ์ ชุมหนิ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.สังขละบุรี
ด.ต. มารุต โสไกร ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.สังขละบุรี
ด.ต. พชร ฉมิพวนั ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.สังขละบุรี
ด.ต. ณฤยทุธ์ สมสกจิ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.สังขละบุรี
ด.ต. สุเมธ คชายทุธ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.สังขละบุรี
จ.ส.ต สมมาตร หมืน่เขม็ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.สังขละบุรี
จ.ส.ต กฤตพพิฒัน์ ชื่นตา ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.สังขละบุรี
จ.ส.ต ธนภทัร หงษ์ทอง ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.สังขละบุรี
จ.ส.ต สรไกร รู้ประมาณ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.สังขละบุรี
ส.ต.อ. อชิรวตัต์ิ เพชรพทิักโยธนิ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.สังขละบุรี
ส.ต.อ. ยทุธนันท์ อนงค์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.สังขละบุรี
ส.ต.อ. อนุวฒัน์ เพิม่นาม ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.สังขละบุรี
ส.ต.ต. ภมรพล ภมร ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.สังขละบุรี
ส.ต.ต. ธนัยธร เอื้อนยศ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.สังขละบุรี
พ.ต.อ. วนิัย วงษ์จนัทร์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.บ่อพลอย
พ.ต.ท. สุรพล บริหารพานิช ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.บ่อพลอย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. สุคนธ ์  เนียมเพราะ   ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.บ่อพลอย
พ.ต.ท. บุญชาญ หอชะเอม ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.บ่อพลอย
พ.ต.ท. เอื้อน ภมรพล ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.บ่อพลอย
พ.ต.ท. สุรศักด์ิ ศักด์ิสมบูรณ์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.บ่อพลอย
พ.ต.ท. เกยีรติณรงค์ ปานนาค ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.บ่อพลอย
พ.ต.ท. นิสิต ภมุรินทร์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.บ่อพลอย
พ.ต.ต. ค านวณ จนัทร์อนันต์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.บ่อพลอย
ร.ต.ท. ปริญญา วงษ์วรรณ์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.บ่อพลอย
ร.ต.ท. องอาจ จนัทร์สวา่ง ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.บ่อพลอย
ร.ต.ท. อธษิฐ์ แดงอทุัย ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.บ่อพลอย
ร.ต.ท. สุรศักด์ิ ด ากรี ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.บ่อพลอย
ร.ต.ท. ทวศัีกด์ิ เอี่ยมจงจนัทร์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.บ่อพลอย
ร.ต.ท. เฉลิม โพธสิาร ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.บ่อพลอย
ร.ต.ท. กฤษณะ วเิศษสิงห์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.บ่อพลอย
ร.ต.ท.หญิง ฤทัย มาตรวจิติร ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.บ่อพลอย
ร.ต.ท. สุวทิย์ สวากนั ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.บ่อพลอย
ร.ต.ท. ณัฐพล แพรญาติ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.บ่อพลอย
ร.ต.ต. อคัคี หนูทอง ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.บ่อพลอย
ร.ต.ต. อดิศักด์ิ สมคิด ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.บ่อพลอย
ร.ต.ท. สมบัติ โตเขยีว ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.บ่อพลอย
ร.ต.ท. จรูญ วมิูล ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.บ่อพลอย
ร.ต.ท. ค ารณ คงสิทธิ์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.บ่อพลอย
ร.ต.ท. สมบัติ เมตตา ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.บ่อพลอย
ร.ต.ต. พชิัย บุญเชิด ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.บ่อพลอย
ร.ต.ต. ปรีดา จ าปาศักด์ิ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.บ่อพลอย
ร.ต.ต. สุกจิ โคตุทา ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.บ่อพลอย
ด.ต. ชัชวาล ช้างสาร ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.บ่อพลอย
ด.ต. สมภพ คงเจริญ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.บ่อพลอย
ด.ต. สุวทิย์ พรศิริ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.บ่อพลอย
ด.ต. ณัฐพล ประสงค์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.บ่อพลอย
ด.ต. เจษฎา เล้าสกลุ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.บ่อพลอย
ด.ต. ไพรัช พงษ์สมัย ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.บ่อพลอย
ด.ต. สวสัด์ิ สมหวงั ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.บ่อพลอย
ด.ต. อษัฎพล วเิศษสิงห์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.บ่อพลอย
ด.ต. พยงุ ภมุรินทร์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.บ่อพลอย
ด.ต. อกัษร สมจริยา ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.บ่อพลอย
ด.ต. ธนัชนิพฏิฐ์ ศรีบัวดก ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.บ่อพลอย
ด.ต. ธรีะพล เถยีรประภากลุ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.บ่อพลอย
ด.ต. ณุกลู ชาวสามทอง ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.บ่อพลอย
ด.ต. ธรีะศักด์ิ ประเสริฐกลุ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.บ่อพลอย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ประวทิย์ บุดดี ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.บ่อพลอย
ด.ต. ประดิษฐ์ เกา้แพ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.บ่อพลอย
ด.ต. ชิต บุญรอด ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.บ่อพลอย
ด.ต. ทรัพยส์มใจ จากเกดิ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.บ่อพลอย
ด.ต. ด ารงศักด์ิ ทุง่ศรีแกว้ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.บ่อพลอย
จ.ส.ต. สันหณัฐ ธานี ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.บ่อพลอย
ส.ต.อ. พรศิริ อดุมลาภ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.บ่อพลอย
ส.ต.อ. อดิศร เยยีวยา ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.บ่อพลอย
ส.ต.ต. อสิระพงศ์ ชูชุม ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.บ่อพลอย
ส.ต.ต. ณภทัร นินายชอบ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.บ่อพลอย
ส.ต.ต. เอกพงค์ สุขาทิพย์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.บ่อพลอย
ส.ต.ต. ชนาธปิ สอดศรี ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.บ่อพลอย
ส.ต.ต. ศตวรรษ หมวดผา ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.บ่อพลอย
ส.ต.ต. ทรงเผ่า แกว้วรรณา ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.บ่อพลอย
ส.ต.ต. วศิรุต ชมพู่ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.บ่อพลอย
พ.ต.อ. สมเกยีรติ แสวงสุข ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ศรีสวสัด์ิ
พ.ต.ท. ยทุธศักด์ิ ต้นโพธิ์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ศรีสวสัด์ิ
พ.ต.ท. สามารถ แดนโพธิ์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ศรีสวสัด์ิ
พ.ต.ท. มนัส พร้อมศักด์ิโสภณ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ศรีสวสัด์ิ
ร.ต.ท. อนุสรณ์ สุดโต ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ศรีสวสัด์ิ
ร.ต.ท. สุริยา แกว้ด ารงค์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ศรีสวสัด์ิ
ร.ต.ท. วนัชัย พฒุเอก ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ศรีสวสัด์ิ
ร.ต.ท. นพดล มาบุญ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ศรีสวสัด์ิ
ร.ต.ต. มาโนช พศูิจน์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ศรีสวสัด์ิ
ร.ต.ต. อภชิัย คล้ายข า ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ศรีสวสัด์ิ
ร.ต.ต. อมรเทพ ทองนุม่ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ศรีสวสัด์ิ
ร.ต.ต. การะเกด ขนุแสน ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ศรีสวสัด์ิ
ด.ต. ชูศักด์ิ เหล่าสินธุ์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ศรีสวสัด์ิ
ด.ต. ปรีดา เจยีรนัย ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ศรีสวสัด์ิ
ด.ต. จกัริน ตะโกใหญ่ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ศรีสวสัด์ิ
ด.ต. ทวศัีกด์ิ ทองมี ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ศรีสวสัด์ิ
ด.ต. ฉตัรชัย กฤติยาวรรณ์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ศรีสวสัด์ิ
ด.ต. ชูติพงษ์ สามกองาม ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ศรีสวสัด์ิ
ด.ต. ไพบูลย์ สุขเขม็ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ศรีสวสัด์ิ
ด.ต. เตชวชิย์ ตะเพยีนทอง ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ศรีสวสัด์ิ
ด.ต. เกรียงศักด์ิ รอดยิ้ม ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ศรีสวสัด์ิ
ด.ต. เหมราช อามาตยเ์สนา ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ศรีสวสัด์ิ
ส.ต.อ. สราวธุ ฤทธิ์เดช ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ศรีสวสัด์ิ
พ.ต.ท. สมเกยีรติ    กรรวฒัน์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.หนองปรือ
พ.ต.ท.  อวยพร   สายลุน " "



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท.  วสุิทธิ์           นุชนิม่ " "
พ.ต.ท.  เชวง            สังขท์อง " "
พ.ต.ท. ดรัณภพ เนตรสุวรรณ " "
พ.ต.ท.  องอาจ       เสริมสุข " "
พ.ต.ท. เชน พนัธเ์พยีร " "
ร.ต.ต. ภควรรษ      กล่ันบุศย์ " "
ร.ต.ต.  เมฆา  ทวศีรี " "
ร.ต.ท.  ชินกฤต สวสัดิวงศ์ " "
ร.ต.ท.  เจษฎา  ชิดประทุม " "
ร.ต.ท.  โกสุม    จนัทร์เหล่ียม " "
ร.ต.ท.  เอกพจน์ ช่วงน่วม " "
ร.ต.ท.  สุเทพ  เทีย่งตรง " "
ร.ต.ต.  นที   เกษมวริิยนนท์ " "
ร.ต.ต. นิทัศน์       วงษ์แกว้ " "
ร.ต.ท.  อดุมศักด์ิ    ศิลปพงศ์ " "
ร.ต.ท.  สันติ     พุม่ผะกา " "
ร.ต.ท.  เรวธัช์     คุณอนันต์ " "
ร.ต.ท.   วชิา        บุญยง " "
ร.ต.ท. วสันต์       ทองสร้อย " "
ร.ต.ท.  อมรศักด์ิ    ธยัยาวฒัน์ " "
ร.ต.ต.  ช านาญ     จิ๋วชูเวยีง " "
ร.ต.ต.  ทักษิณ รัตนพนัธุ์ " "
ร.ต.ต. นาวนิ แยม้กล่ิน " "
ด.ต.     ทวชิ    อิ่มวงศ์ " "
ด.ต.     สมชาย      มะลิทอง " "
ด.ต.    ประทีป     ชาด า " "
ด.ต.     เฉลิมชัย    มัจฉา " "
ด.ต.     ไพรัตน์     ค าพา " "
ด.ต.   บุญยิ่ง   ทวสูีตร " "
ด.ต.   ไพรัตน์       อนิธแิสง " "
ด.ต.  นิเวศน์       ร้อยอ าแพง " "
ด.ต.  ประเสริฐ    เหมือนออ้ย " "
ด.ต.  ไพศาล    เจริญผล " "
ด.ต.  ณชกติ   สบายเหลือ " "
ด.ต.  สุระชัย    หอมหวาน " "
ด.ต.  กฤษฎางค์        อนิทรกลุ " "
ด.ต.  สุเทพ       พรมแดง " "
ส.ต.อ.  ธนิต      เนตรนิยม " "
ส.ต.ต.  องคาร    ฟกัหอมเกร็ด " "
ส.ต.ต.  ปิติพงษ์   ถาวร " "



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.ต. ณยศ กลุพาณิช " "
ส.ต.ต. ณัฐดนัย ด าเนินธรรม " "
ด.ต. สมศักด์ิ จงจติร " "
ส.ต.ต. ดนุ วหิาร " "
ร.ต.ต. ศิรเชษฐ์ สุกใส " "
ร.ต.ท. ชะโลม กระต่ายทอง " "
พ.ต.อ. วชิระ         ลภเลิศ กาญจนบุรี เลาขวญั
พ.ต.อ. บุญรัตน์     เพลินคู่ธรรม กาญจนบุรี เลาขวญั
พ.ต.ท. วฒันา สงวนศักด์ิ กาญจนบุรี เลาขวญั
พ.ต.ท. อทิธพิล  ศิวาธรณิศร กาญจนบุรี เลาขวญั
พ.ต.ท. ศุภฤกษ์     ไชยภมูิสกลุ กาญจนบุรี เลาขวญั
พ.ต.ท. ทินกร โมกขพนัธ์ กาญจนบุรี เลาขวญั
พ.ต.ท. นนธชาติ      งามยิ่งยวด กาญจนบุรี เลาขวญั
พ.ต.ท. ชนิตร          วโิรจน์ศิริ กาญจนบุรี เลาขวญั
พ.ต.ต. อานัส ตรีเภรี กาญจนบุรี เลาขวญั
ร.ต.อ. บัณฑิต ไตรเมศ กาญจนบุรี เลาขวญั
ร.ต.ท. นิคม           กล่ินหอม กาญจนบุรี เลาขวญั
ร.ต.ท. สมหวงั แยม้บู่ กาญจนบุรี เลาขวญั
ร.ต.ท. จรัญ ศรีไชย กาญจนบุรี เลาขวญั
ร.ต.ท. มาโนช ทองช้อย กาญจนบุรี เลาขวญั
ร.ต.ท. ประวติั ศรีเมือง กาญจนบุรี เลาขวญั
ร.ต.ท. มนตรี         เพชรสะแก กาญจนบุรี เลาขวญั
ร.ต.ท. สุวนิ             เดชมาก กาญจนบุรี เลาขวญั
ร.ต.ท. รักชาติ ประสพผล กาญจนบุรี เลาขวญั
ร.ต.ท. ปรเมศวร์    มณีอนิทร์ กาญจนบุรี เลาขวญั
ร.ต.ท. เทวญั ดีพรธนพล กาญจนบุรี เลาขวญั
ร.ต.ท. นภดล คล้ายทับทิม กาญจนบุรี เลาขวญั
ร.ต.ท. บุญชะรัตน์  ทองกล่ิน กาญจนบุรี เลาขวญั
ร.ต.ต. ดุสิต สุมณฑา กาญจนบุรี เลาขวญั
ร.ต.ต. ประทีป     กลัดแปลง กาญจนบุรี เลาขวญั
ร.ต.ต. กติติทัด รุ่งหลุ่ม กาญจนบุรี เลาขวญั
ร.ต.ต. อมัพร มักสัมพนัธ์ กาญจนบุรี เลาขวญั
ร.ต.ต. วนิิตย ์ วเิศษสิงห์ กาญจนบุรี เลาขวญั
ด.ต. นิเวศน์  สุขจติ กาญจนบุรี เลาขวญั
ด.ต. วรีะ  แกว้สะอาด กาญจนบุรี เลาขวญั
ด.ต. แทน สามสาย กาญจนบุรี เลาขวญั
ด.ต. นวพล ธรรมพทิักษ์ กาญจนบุรี เลาขวญั
ด.ต. ชิงชาญ เพชรธนาภทัร์ กาญจนบุรี เลาขวญั
ด.ต. ปริญญา อบุล กาญจนบุรี เลาขวญั
ด.ต. มนตรี โพธิ์ศรี กาญจนบุรี เลาขวญั



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. วลัลภ               เกจ็มะยรู กาญจนบุรี เลาขวญั
ด.ต. วชัรากร            กดุวเิทศ กาญจนบุรี เลาขวญั
ด.ต. ชยตุ  จกัรเงินเนติภู กาญจนบุรี เลาขวญั
ด.ต. บรรเจดิรัชม์ ช้อนใจ กาญจนบุรี เลาขวญั
ด.ต. ณัฐพล  ปรากฏหาญ กาญจนบุรี เลาขวญั
ด.ต. สมพงษ์            หุน่ประกอบกจิ กาญจนบุรี เลาขวญั
ด.ต. นิกลู                เกื้อกลู กาญจนบุรี เลาขวญั
ด.ต. สุชาติ หงษ์เวยีงจนัทร์ กาญจนบุรี เลาขวญั
ด.ต. ธนากร สิริปาลทัตสกลุ กาญจนบุรี เลาขวญั
ด.ต. สมพร สุทธอิางกรู กาญจนบุรี เลาขวญั
ด.ต. นิรุตร    พรมมนตรี กาญจนบุรี เลาขวญั
ด.ต. สุพรรณ ปิณฑะสิริ กาญจนบุรี เลาขวญั
ด.ต. สมชัย              แกว้สิมมา กาญจนบุรี เลาขวญั
ด.ต. เกยีรติศักด์ิ อนิทรกลุ กาญจนบุรี เลาขวญั
ด.ต. ดนัย สวา่งเมฆ กาญจนบุรี เลาขวญั
ด.ต. ชรินทร์ ไชยยนัต์ กาญจนบุรี เลาขวญั
ด.ต. ชิตะวนั             หรือโอภาส กาญจนบุรี เลาขวญั
จ.ส.ต. ธรีพงศ์ โฆษะนันทฤกษ์ กาญจนบุรี เลาขวญั
จ.ส.ต. อรุญจรัส       ศรีสะอาด กาญจนบุรี เลาขวญั
ส.ต.อ. วชัรกร         เกยีรติวาณิชภกัดี กาญจนบุรี เลาขวญั
ส.ต.ต. ธติิ เรืองวอน กาญจนบุรี เลาขวญั
ส.ต.ต. ศุภฤกษ์   อยู่ใจเยน็ กาญจนบุรี เลาขวญั
ส.ต.ต. สมโภช โตตามวงค์ กาญจนบุรี เลาขวญั
ส.ต.ต. ณัฐพงษ์      คชวงษ์ กาญจนบุรี เลาขวญั
ส.ต.ต. อลงกรณ์  ธรุารัตน์ กาญจนบุรี เลาขวญั
ส.ต.ต. ธนัวา             จ าปานิล กาญจนบุรี เลาขวญั
ส.ต.อ. ชวลิต เนียมอนิทร์ กาญจนบุรี เลาขวญั
ส.ต.อ. ทัศ              ปิยทัศสี กาญจนบุรี เลาขวญั
ส.ต.อ. กมลฤทธิ์      พานวาวแวว กาญจนบุรี เลาขวญั
ส.ต.อ.หญิง หนึง่ฤทัย  สีทา กาญจนบุรี เลาขวญั
ร.ต.ท. สมนึก วงัปลาทอง ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ด่านมะขามเต้ีย
ร.ต.ท.หญิง ใกล้รุ่ง ศรีสังหว์อน ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ด่านมะขามเต้ีย
พ.ต.ท. ศรีชัย ยิ่งเจริญ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ด่านมะขามเต้ีย
ด.ต. สุทิน ไขม่่วง ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ด่านมะขามเต้ีย
ด.ต. พเิชษฐ์ วงษ์ปัญญาทรัพย์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ด่านมะขามเต้ีย
ด.ต. นาวนิ เจยีมอยู่ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ด่านมะขามเต้ีย
ด.ต. ส าเนา ใจซ่ือ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ด่านมะขามเต้ีย
ด.ต. อ าพล พอ่ค้า ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ด่านมะขามเต้ีย
ด.ต. วฒิุพงษ์ จิ๋วหนองโพธิ์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ด่านมะขามเต้ีย
ด.ต. ณัฐวฒัน์ หนูเลิศ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ด่านมะขามเต้ีย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. อมร รุ่งเครือ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ด่านมะขามเต้ีย
ด.ต. เนตร จนัทร์หอม ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ด่านมะขามเต้ีย
ด.ต. บรรจง เฉดิวจิติร ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ด่านมะขามเต้ีย
ด.ต. มานิตย์ แจง้สวา่ง ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ด่านมะขามเต้ีย
ส.ต.ต. ประเวศ พทุธโคตร ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ด่านมะขามเต้ีย
ร.ต.ท. ภทัร์ธรเอก บัญมาก ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ด่านมะขามเต้ีย
ด.ต. พนูศักด์ิ ศรีอนิทร์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ด่านมะขามเต้ีย
ด.ต. สุขโชค พวัพนัธพ์งษ์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ด่านมะขามเต้ีย
พ.ต.ท. ปกรณ์ นุย้พว่ง ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ด่านมะขามเต้ีย
ร.ต.ท. รัชดา ผู้ภกัดี ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ด่านมะขามเต้ีย
ด.ต. สมพล สมาวงษ์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ด่านมะขามเต้ีย
ร.ต.ต. วชิา จนัทร์บาง ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ด่านมะขามเต้ีย
ด.ต. อนุชิต ยี่สุ่นศรี ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ด่านมะขามเต้ีย
ร.ต.ท. วรัิตน์ โมมาลา ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ด่านมะขามเต้ีย
ร.ต.ท. ปราบศึก พลิารัตน์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ด่านมะขามเต้ีย
ด.ต. พล พวงเนียม ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ด่านมะขามเต้ีย
ด.ต. ถวลิ คงสนุน่ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ด่านมะขามเต้ีย
ร.ต.ท. สุเทพ แกว้มณี ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ด่านมะขามเต้ีย
พ.ต.ท. สุธี รักอาชีพ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ด่านมะขามเต้ีย
ด.ต. โยพนิ ทันบาล ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ด่านมะขามเต้ีย
ร.ต.ต. กาเพช็ ดุษฎพีฤติพนัธุ์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ด่านมะขามเต้ีย
ด.ต. ศรีทอง สรวญรัมย์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ด่านมะขามเต้ีย
ส.ต.ต. เทพพนม แกว้ด ารงค์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ด่านมะขามเต้ีย
ร.ต.ท. เกรียงศักด์ิ แสนค า ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ด่านมะขามเต้ีย
ด.ต. ปราโมทย์ ภริูเทเวศร์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ด่านมะขามเต้ีย
ร.ต.ท. สกญัจน์ ศรีส าอางค์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ด่านมะขามเต้ีย
ด.ต. วรพจน์ รัตนพร ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ด่านมะขามเต้ีย
จ.ส.ต. สุพจน์ มินจนัทึก ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ด่านมะขามเต้ีย
ด.ต. สาโรจน์ บุญยงค์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ด่านมะขามเต้ีย
ด.ต. สมชาย นิลบดี ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ด่านมะขามเต้ีย
ด.ต. สมหมาย บุตรศรี ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ด่านมะขามเต้ีย
ส.ต.ต. จตุรวทิย์ สมุทวนิช ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ด่านมะขามเต้ีย
จ.ส.ต. โยธนิ เชื้อทอง ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ด่านมะขามเต้ีย
ร.ต.ต. เจริญฤทิ์ อษิฎานนท์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ด่านมะขามเต้ีย
ด.ต. ถาวร พนัธอ์อง ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ด่านมะขามเต้ีย
ร.ต.ต. สุชาติ บุญสุขแสง ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ด่านมะขามเต้ีย
ร.ต.ท. ประหยดั ราษี ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ด่านมะขามเต้ีย
ร.ต.ท. อนุสรณ์ ล้ าเลิศ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ด่านมะขามเต้ีย
ส.ต.ต. ปัญญา พานอนิทร์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ด่านมะขามเต้ีย
ด.ต. พร้อมทรัพย์ แตงเถาทอง ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ด่านมะขามเต้ีย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. เรวชั คงเขยีว ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ด่านมะขามเต้ีย
ด.ต. จติติ นิม่นวล ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ด่านมะขามเต้ีย
ด.ต. นพพร วรีะหงษ์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ด่านมะขามเต้ีย
พ.ต.ท. อ านาจ เอี่ยมใจดี ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ด่านมะขามเต้ีย
ร.ต.ต. สมบูรณ์ กล่ินบุปผา ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ด่านมะขามเต้ีย
ร.ต.ท. เสฐียรพงษ์ ส ารองทรัพย์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ด่านมะขามเต้ีย
ด.ต. รุ่ง วเิทศโกสุม ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ด่านมะขามเต้ีย
ด.ต. มาโนต ธรรมจง ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ด่านมะขามเต้ีย
ด.ต. ไพรัช คชายทุธ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ด่านมะขามเต้ีย
พ.ต.ท. ววิฒัน์ วรุิณารักษ์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ด่านมะขามเต้ีย
ด.ต. อร่าม สร้อยทอง ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ด่านมะขามเต้ีย
ด.ต. อ านาจ มะม่วงชุม ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ด่านมะขามเต้ีย
ส.ต.อ. เกรียงศักด์ิ หยกอมัพร ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ด่านมะขามเต้ีย
ด.ต. นภดล เทียนทอง ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ด่านมะขามเต้ีย
พ.ต.อ. อรรณพ นวมนาคะ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.หว้ยกระเจา
พ.ต.ท. สรวชัร์ ศรีบุตตะ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.หว้ยกระเจา
พ.ต.ท. สนัน่ ชูสกลุ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.หว้ยกระเจา
พ.ต.ท. นคร เสรีเผ่าวงษ์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.หว้ยกระเจา
พ.ต.ท. กมล เส้ียจนัทร์บริบูรณ์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.หว้ยกระเจา
ร.ต.อ. พนัธุ์ไทย ปรัชญาวงศ์ชัย ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.หว้ยกระเจา
ร.ต.ท. โอภาส วฒิุพานิช ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.หว้ยกระเจา
ร.ต.ท. สมคิด คงเกตุ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.หว้ยกระเจา
ร.ต.ท. ประสงค์ วงษ์เสมา ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.หว้ยกระเจา
ร.ต.ท. นิวติั อนิโอสถ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.หว้ยกระเจา
ร.ต.ท.  มาลิสา ผิวคล้าย ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.หว้ยกระเจา
ร.ต.ท. นันทกาญจน์ จงศุภวศิาลกจิ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.หว้ยกระเจา
ร.ต.ท. เมธี ตุมรสุนทร ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.หว้ยกระเจา
ร.ต.ต. สมชาย สุขนิยม ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.หว้ยกระเจา
ร.ต.ต. ประลอง แร่เพชร ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.หว้ยกระเจา
ร.ต.ต. เกยีรติศักด์ิ บูรณะพทิักษ์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.หว้ยกระเจา
ร.ต.ต. เมฆ พลอยชุม ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.หว้ยกระเจา
ด.ต. วนัชัย บุตรฤทธิ์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.หว้ยกระเจา
ด.ต. ประทวน หอมทวนลม ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.หว้ยกระเจา
ด.ต. วาทิพย์ ยนืชีวติ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.หว้ยกระเจา
ด.ต. มาโนด สืบบุก ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.หว้ยกระเจา
ด.ต. นิพล ทองโชติ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.หว้ยกระเจา
ด.ต. ชาตรี สาระศาลิน ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.หว้ยกระเจา
ด.ต. เชาว์ ใจเล่ือม ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.หว้ยกระเจา
ด.ต. ปรีชา กล่ าข ามี ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.หว้ยกระเจา
ด.ต. ประทีป เชื้อโพล้ง ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.หว้ยกระเจา



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง จ.ส.ต. จริวรรธน์ จนัทร์อนันต์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.หว้ยกระเจา
จ.ส.ต. คมฆเ์พชร นาคทัง่ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.หว้ยกระเจา
ส.ต.อ. ทายาท บุง้กี้ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.หว้ยกระเจา
ส.ต.อ. อมร ฤกษ์ดี ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.หว้ยกระเจา
ส.ต.ต. พเยาว์ มณีศรี ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.หว้ยกระเจา
ส.ต.ต. ธรีะวฒัน์ ภูร่ะหงษ์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.หว้ยกระเจา
ส.ต.ต. นฤพนธ์ จนัทร์ผ่องศรี ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.หว้ยกระเจา
ส.ต.ต. นาวนิ โหมดออ่น ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.หว้ยกระเจา
ส.ต.ต. ปิติพฒัน์ บุญสุทธพิบิูลย์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.หว้ยกระเจา
ส.ต.ต. ยศพทัธ์ ธรีโชติเมธรัีฐ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.หว้ยกระเจา
พ.ต.อ. เจนณรงค์ สมเสถยีร ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าเรือ  
พ.ต.อ. สุพจน์ ทองออ่น ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าเรือ  
พ.ต.ท. ชาญ บุญคง ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าเรือ  
พ.ต.ท. พเิชษฐ์ รงค์ฤทธไิกร ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าเรือ  
พ.ต.ท. พชิัยพนธ์ ภกัดีศิริเกษม ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าเรือ  
พ.ต.ท. ไวโรจน์ แน่นพมิาย ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าเรือ  
พ.ต.ท. นพดล กิ่งทอง ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าเรือ  
พ.ต.ท.หญิง อรัญญาณี จา่ยะสิทธิ์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าเรือ  
ร.ต.ท. กฤต สุวรรณเจดีย์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าเรือ  
ร.ต.ท. เฉลียว หลงมา ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าเรือ  
ร.ต.ท. เกษม ฉตัริพฒันกลุ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าเรือ  
ร.ต.ท. สัมพนัธ์ โชติกเสถยีร ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าเรือ  
ร.ต.ท. สมคิด สมจติ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าเรือ  
ร.ต.ท. อ านาจ จนัทร์บุตร์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าเรือ  
ร.ต.ท. โสภณ กล่ันผลหร่ัง ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าเรือ  
ร.ต.ท. มานพ ประชากลุ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าเรือ  
ร.ต.ท. สรายทุธ บัวงาม ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าเรือ  
ร.ต.ท. ศาทิตย์ มีทรัพย์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าเรือ  
ร.ต.ท. ณรงค์ศักด์ิ พมิพา ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าเรือ  
ร.ต.ท. สุนทร ทองกลัยา ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าเรือ  
ร.ต.ท. สุชาติ มนเทียรทอง ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าเรือ  
ร.ต.ท. อนุรักษ์ เกยีรติไพบูลย์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าเรือ  
ร.ต.ท. สุวทิย์ ตันสง่า ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าเรือ  
ร.ต.ท. ภรีู เถยีรประภากลุ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าเรือ  
ร.ต.ท. เกษม เกษมโสตร ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าเรือ  
ร.ต.ท. นันทวทิย์ นุตรศรี ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าเรือ  
ร.ต.ท. วรัิตน์ สกลุทับ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าเรือ  
ร.ต.ท. ธาตรี รุ่งเช้า ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าเรือ  
ร.ต.ท. บรรจบ สมานทรัพย์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าเรือ  
ร.ต.ท. คมกฤต จลุนันท์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าเรือ  



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ชยตุ วจิติรจนัทร์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าเรือ  
ร.ต.ท. กรกฎ นุม่สิน ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าเรือ  
ร.ต.ท. พรเทพ สุวรรณภาพ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าเรือ  
ร.ต.ท.หญิง จรัิฐติกาล อุ่นเจริญ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าเรือ  
ร.ต.ท. สมคเน สร้อยอยู่ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าเรือ  
ร.ต.ต. อนิทร์ธศร สืบศักด์ิ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าเรือ  
ร.ต.ต. หรัิญ อิ่มเขยีว ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าเรือ  
ร.ต.ต. ไพบูลย์ ทองเจริญ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าเรือ  
ร.ต.ต. ประชา ค าดี ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าเรือ  
ร.ต.ต. น าพล สุขสุวรรณ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าเรือ  
ร.ต.ต. สุราษฎร์ สมรูป ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าเรือ  
ด.ต. สมปอง ศรีนวล ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าเรือ  
ด.ต. ธนโชติ ศรียา ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าเรือ  
ด.ต. ประกาศ พละทรัพย์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าเรือ  
ด.ต. สมโภช สินสุข ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าเรือ  
ด.ต. เสนาะ ฉายภาค ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าเรือ  
ด.ต. ชาตรี นุย้หงษ์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าเรือ  
ด.ต. สุพจน์ จอมค า ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าเรือ  
ด.ต. พรต เรืองฤทธิ์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าเรือ  
ด.ต. วฑูิรย์ วศิิษฐ์ศักดาเดช ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าเรือ  
ด.ต. พสิษฐ์ นิสัยตรง ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าเรือ  
ด.ต. โรม ตันสง่า ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าเรือ  
ด.ต. จ าลอง สุขสุทิพย์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าเรือ  
ด.ต. แมน บุตรพมิพ์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าเรือ  
ด.ต. อกุฤษฏ์ อร่ามศรี ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าเรือ  
ด.ต. สุทัศน์ กลีบทอง ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าเรือ  
ด.ต. ศักด์ิชัย กิ่งทอง ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าเรือ  
ด.ต. ชิตโชติ อุ่นเธยีรนันท์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าเรือ  
ด.ต. ปณิธาน สุวรรณประเสริฐ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าเรือ  
ด.ต. วลัลภ มากแตง ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าเรือ  
ด.ต. พงษ์ชัย ปรีชาชาญ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าเรือ  
ด.ต. วเิชียร กอสุนทร ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าเรือ  
ด.ต. สามารถ พนัธุ์ภกัดี ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าเรือ  
ด.ต. ไชยวฒัน์ โพธิ์ทอง ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าเรือ  
ด.ต. อมัรินทร์ สัมมาทิตฐิ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าเรือ  
ด.ต. จรัญ ค าจนัทร์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าเรือ  
ด.ต.หญิง วรางคณา จ าปาทอง ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าเรือ  
ด.ต. สุรศักด์ิ สารพล ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าเรือ  
ด.ต. สงกรานต์ ทองสุขใส ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าเรือ  
ด.ต. วชิัย ถนอมกาญจนกลุ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าเรือ  



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง จ.ส.ต. สัณหณัฐ เกณฑ์กลางดอน ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าเรือ  
จ.ส.ต. ธนัตถสิ์ษฐ์ วอนเพยีร ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าเรือ  
จ.ส.ต.หญิง กรรณิกา ยางาม ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าเรือ  
ส.ต.ต. นที รักษากลุ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าเรือ  
ส.ต.ต. ณัฐณรงค์ สุขวสิิฎฐ์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าเรือ  
ส.ต.ต. เกยีรติศักด์ิ เกยีรติภทัรชัย ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าเรือ  
ส.ต.ต. อเุทน แต่แดงเพชร ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าเรือ  
ส.ต.ต. นพพล วงศ์สุรียก์ลุ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าเรือ  
ด.ต. เสมือน ชัยชนะ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าเรือ  
ด.ต. ประวชิ ฉมิพาลี ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ท่าเรือ  
พ.ต.อ. นิพนธ์ จนัทร์ทอง ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ลาดหญ้า
พ.ต.ท. กอ้งเกยีรติ ต้ังกติิกลุ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ลาดหญ้า
พ.ต.ท. ไพฑูรย์ ศรีวลัิย ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ลาดหญ้า
พ.ต.ท. ไพฑูรย์ โรจนภาวโรทัย ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ลาดหญ้า
ร.ต.ท. วบิูลยจ์ติร์ ต้ังอยู่สูง ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ลาดหญ้า
ร.ต.ท. รัตนโชติ ทองสวสัด์ิ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ลาดหญ้า
ร.ต.ท. ทศพล มีทรัพยม์าก ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ลาดหญ้า
ร.ต.ท. สมหมาย สมศรี ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ลาดหญ้า
ร.ต.ท. อศัม์เดช ดอกมะลิ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ลาดหญ้า
ร.ต.ท. พเิชษฐ์ ภงัคานนท์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ลาดหญ้า
ร.ต.ท. ณรงค์ คงแสง ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ลาดหญ้า
ร.ต.ท. ฉลาด พึง่ไทย ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ลาดหญ้า
ร.ต.ต. บรรเทิง นุม่อมัพรศิริ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ลาดหญ้า
ร.ต.ต. คุณากร เล้ารัตนานุรักษ์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ลาดหญ้า
ร.ต.ต. สุมิตร นิม่นวล ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ลาดหญ้า
พ.ต.อ. พงษ์ศักด์ิ เครือวณิชธรรม ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ลาดหญ้า
ร.ต.อ. มณิภทัร์ เพง็เกร็ด ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ลาดหญ้า
ร.ต.ท. วรรณศักด์ิ วาแสนดี ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ลาดหญ้า
ร.ต.ท. วลิาศ อทุะ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ลาดหญ้า
ร.ต.ท. ธรียทุธ องัวะ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ลาดหญ้า
ร.ต.ท. เทิดศักด์ิ พลายมี ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ลาดหญ้า
ร.ต.ท. ฐาปนพงศ์ มโนขนัธ์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ลาดหญ้า
พ.ต.ท. พชิัย ธนาอศัวพนัธ์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ลาดหญ้า
พ.ต.ท. บุญส่ง พพิฒัน์ทวกีลุ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ลาดหญ้า
ร.ต.ท. สมจติ ติณภมูิ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ลาดหญ้า
ร.ต.ท. ปัญญา บัวขม ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ลาดหญ้า
ร.ต.ต. สมหมาย ปัญญา ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ลาดหญ้า
ร.ต.ต. สมพงษ์ รักรี ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ลาดหญ้า
พ.ต.ท. ประมวล วงศ์ววิฒัน์จติ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ลาดหญ้า
ร.ต.ท.หญิง ปภชัญา วชัรรัตน์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ลาดหญ้า



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. พนิิจ สืบดี ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ลาดหญ้า
ร.ต.ต. นิพล เหมือนชู ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ลาดหญ้า
ร.ต.ต. วเิชียร พลายแกว้ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ลาดหญ้า
ด.ต. อลงกรณ์ ไกยวงศ์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ลาดหญ้า
ร.ต.ต. สมชาย วารีทิพยข์จร ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ลาดหญ้า
ด.ต. มานพ บุญเกดิ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ลาดหญ้า
ด.ต. ประกอบ พรจริวชญ์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ลาดหญ้า
ด.ต. ฉตัรชัย เหลืองดอกไม้ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ลาดหญ้า
ด.ต. สุริยา กจิธนาก าจร ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ลาดหญ้า
ด.ต. ประหยดั ปัญญาเพชร ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ลาดหญ้า
ด.ต. อนุเทพ คุณพนัธุ์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ลาดหญ้า
ด.ต. มานัส เขยีวทอง ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ลาดหญ้า
ด.ต. สฤษด์ิ กจิสมัย ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ลาดหญ้า
ด.ต.หญิง ณภทัร ฟรอมชัยภมูิ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ลาดหญ้า
ด.ต. วโิรจน์ บันเทิง ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ลาดหญ้า
ด.ต. ขนัธช์ัย ล้ิมวลัิย ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ลาดหญ้า
ด.ต. คณิศร แม้นจติ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ลาดหญ้า
ด.ต. วชัระ จนิดาทอง ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ลาดหญ้า
ด.ต. ปฏวิติั บรรเทิงสมหวงั ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ลาดหญ้า
ด.ต. อนุสรณ์ อยู่สมบูรณ์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ลาดหญ้า
ด.ต. ณัฐ วเิศษสิงห์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ลาดหญ้า
จ.ส.ต. สุรัตชัย จนัทร์เพช็ร ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ลาดหญ้า
จ.ส.ต. จรัญ ซุยถงั ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ลาดหญ้า
จ.ส.ต. พชร วงศ์รัตนะ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ลาดหญ้า
ส.ต.ต. ณัฐวฒิุ ธชิากร ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ลาดหญ้า
ส.ต.ต. เมธาสิทธิ์ เจี่ยประเสริฐ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ลาดหญ้า
ส.ต.ต. อทิธเิชษฐ์ ทองยนิดี ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ลาดหญ้า
ส.ต.ต. วรฤทธิ์ ดีพรธนพล ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ลาดหญ้า
ด.ต. ดิถี ราคา ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ลาดหญ้า
ด.ต. บรรเทิง ผลเกดิ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ลาดหญ้า
พ.ต.อ. สรรเสริญ แสงเนตรสวา่ง ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.หนองขาว
พ.ต.ท. วรวฒิุ กาญจนวณิชย์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.หนองขาว
พ.ต.ท. สมหวงั พานแกว้ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.หนองขาว
พ.ต.ท. ประภาส พร้อมสุข ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.หนองขาว
พ.ต.ท. ชยตุม์ พพิฒัน์ทวกีลุ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.หนองขาว
พ.ต.ท. ชาติชาย กาญจนภสิูต ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.หนองขาว
ร.ต.อ. สัมพนัธ์ แยม้พวง ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.หนองขาว
ร.ต.อ. สุดเขตต์ พมิพากลุ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.หนองขาว
ร.ต.อ. ไพฑูรย์ เกยีรติไพบูลย์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.หนองขาว
ร.ต.ท. สมหมาย พกุนิลฉาย ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.หนองขาว



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. วชิิต หลวงศิลป์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.หนองขาว
ร.ต.ต. นิรัญ พัว่พนัศรี ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.หนองขาว
ร.ต.ท. ส าราญ เล่ือนพฤกษ์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.หนองขาว
ร.ต.ท. สนิท สิงหส์กลุ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.หนองขาว
ร.ต.ท. พชิิต กาญจนประกอบ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.หนองขาว
ร.ต.ท. ระพพีฒัน์ วฒันบุตร ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.หนองขาว
ร.ต.ต. บัณฑิต กล่ันบุศย์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.หนองขาว
ร.ต.ท. ทองค า กลัยา ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.หนองขาว
ร.ต.ท. ไพฑูรย์ โพธิ์เงิน ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.หนองขาว
ร.ต.ท. สุชาติ อยู่ดี ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.หนองขาว
ร.ต.ท. วนิัย สุขเผือก ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.หนองขาว
ร.ต.ท. ไพรัช เชื้อพงษ์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.หนองขาว
ร.ต.ท. วศินุ กล่ันบุศย์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.หนองขาว
ร.ต.ท. อดุม สาตดี ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.หนองขาว
ร.ต.ท. สวา่ง จา่ยะสิทธิ์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.หนองขาว
ร.ต.ท. ประชา ค้ิวเจริญ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.หนองขาว
ร.ต.ต. กระวี วดัจนิดา ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.หนองขาว
ร.ต.ต. อนันต์ หา้วหาญ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.หนองขาว
ร.ต.ต. อดุลย์ โพธิ์วงษ์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.หนองขาว
ร.ต.ต. สายชล คุ้มพนัธ์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.หนองขาว
ร.ต.ท. ผดุง ราชการดี ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.หนองขาว
ร.ต.ต. วชิัย ผูกจติร์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.หนองขาว
ด.ต. โสภณ เหลืองอรัญนภา ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.หนองขาว
ด.ต. ประโยชน์ สิทธสิร ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.หนองขาว
ด.ต. ธเนศ เงินถาวรกลุ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.หนองขาว
ด.ต. สมบัติ เสวกวาปี ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.หนองขาว
ด.ต. บุญช่วย พงษ์เขยีว ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.หนองขาว
ด.ต. สุรศักด์ิ รัตนากร ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.หนองขาว
ด.ต. สุเมศร์ กจิธนาก าจร ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.หนองขาว
ด.ต. ปริวฒัน์ เปรมปรีด์ิ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.หนองขาว
ด.ต. ศิริ สังขท์อง ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.หนองขาว
ด.ต. บัญชา โพธิ์ทอง ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.หนองขาว
ด.ต. วจิารณ์ เจนวทิยาอมรเวช ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.หนองขาว
ด.ต. สุชิน อน้เชิด ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.หนองขาว
ด.ต. ไกรสร ทรัพยพ์นาพรชัย ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.หนองขาว
ด.ต. มานพ ออ่งนก ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.หนองขาว
ด.ต. สงกรานต์ เป็งผัด ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.หนองขาว
ด.ต. พมิพ์ เดชดวง ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.หนองขาว
ด.ต. ไพศาล คชายทุธ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.หนองขาว
ด.ต. พเิชษฐ สุกใส ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.หนองขาว



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต.หญิง น้ าผ้ึง ล าดวล ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.หนองขาว
ด.ต. สมร เพกิเฉย ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.หนองขาว
ด.ต.หญิง ศิริลักษณ์ จนิตนา ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.หนองขาว
ด.ต. ประจกั มีผล ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.หนองขาว
ด.ต. ชโย ปราดเปร่ือง ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.หนองขาว
ส.ต.ต. ธนายทุธ สินชัย ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.หนองขาว
ด.ต. วลัลภ สายเทียน ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.หนองขาว
ด.ต. สุรพล นิม่เดช ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.หนองขาว
ด.ต. อรรถพล ผลงาม ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.หนองขาว
ด.ต. ขจร เจมิจนัทร์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.หนองขาว
จ.ส.ต. นิพนธ์ ตันเจริญ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.หนองขาว
พ.ต.ท. โสภณ เสือส่าน กาญจนบุรี หนองรี
พ.ต.ท. อนันต์ธไชย อุ่นเมตตาอารี กาญจนบุรี หนองรี
พ.ต.ท. ปองพล ขยนักจิ กาญจนบุรี หนองรี
พ.ต.ท. อชิยา พงษ์กมลสัตย์ กาญจนบุรี หนองรี
ร.ต.ท. สัมฤทธิ์ พนัธุ์พรหมา กาญจนบุรี หนองรี
ร.ต.ท. โกวทิ ดวงโสภา กาญจนบุรี หนองรี
ร.ต.ท. สิทธชิัย เหมือนออ้ย กาญจนบุรี หนองรี
ร.ต.ท. พพิฒัน์ เลิศพานิช กาญจนบุรี หนองรี
ร.ต.ท. ส าเนา นิลบุตร กาญจนบุรี หนองรี
ร.ต.ท. วงศกร หลงกลุ กาญจนบุรี หนองรี
ร.ต.ท. พฒันรัตน์ ทองมี กาญจนบุรี หนองรี
ร.ต.ท. สุเทพ เฟือ่งอิ่ม กาญจนบุรี หนองรี
ร.ต.ท. อมัพร ทองเชื้อ กาญจนบุรี หนองรี
ร.ต.ท. สุชาติ เรืองขจร กาญจนบุรี หนองรี
ร.ต.ต. สานนท์ พรมใจมัน่ กาญจนบุรี หนองรี
ร.ต.ต. ยงยทุธ จนัทร์พุม่ กาญจนบุรี หนองรี
ด.ต. อนุวฒัน์ มณีวงษ์ กาญจนบุรี หนองรี
ด.ต. นัญธวชั ข าโห้ กาญจนบุรี หนองรี
ด.ต. สมศักด์ิ พฒัน์มาก กาญจนบุรี หนองรี
ด.ต. รัชชา ศรีเมือง กาญจนบุรี หนองรี
ด.ต. ราเชนทร์ เมณฑ์กลู กาญจนบุรี หนองรี
ด.ต. ประเสริฐ ออ่นเบา กาญจนบุรี หนองรี
ด.ต. เอกรินทร์ ตรีทานนท์ กาญจนบุรี หนองรี
ด.ต. วฑูิรย์ สองหอ้งนอก กาญจนบุรี หนองรี
ด.ต. อภชิาต กา้นเหลือง กาญจนบุรี หนองรี
ด.ต. มงคล ศรีสุข กาญจนบุรี หนองรี
ด.ต. สมพร ไศลบาท กาญจนบุรี หนองรี
จ.ส.ต. อลงกต ไทยทอง กาญจนบุรี หนองรี
ส.ต.อ. เอกพล ทองคงอว่ม กาญจนบุรี หนองรี



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.ต. ภสภณ แกว้เรือง กาญจนบุรี หนองรี
ส.ต.ต. ภาณุพนัธ์ จติภริมย์ กาญจนบุรี หนองรี
ส.ต.ต. รัชกรวร์ี เปรมปราคิน กาญจนบุรี หนองรี
ส.ต.ต. เจษฎาพล บุญป้อง กาญจนบุรี หนองรี
ส.ต.ต. วรรัฐชา เสภยัยนัต์ กาญจนบุรี หนองรี
ส.ต.ต. อเุทน สมเพชร กาญจนบุรี หนองรี
พ.ต.อ. จมุพล สิกเสน กาญจนบุรี ลูกแก
พ.ต.ท. ชาณุ ชินินทร กาญจนบุรี ลูกแก
พ.ต.ท. พงษกร กติติทรงภพ กาญจนบุรี ลูกแก
พ.ต.ต. สายชล แสนสุข กาญจนบุรี ลูกแก
ร.ต.ท. เชาว์ ทิศพจิติร กาญจนบุรี ลูกแก
ร.ต.ท. รัตนเกยีรติ ชัยรัตนนันท์ กาญจนบุรี ลูกแก
ร.ต.ต. สมบูรณ์ แสงน้อย กาญจนบุรี ลูกแก
ร.ต.ต. สมคิด ชุ่มอารมย์ กาญจนบุรี ลูกแก
ร.ต.อ. พงศ์สวสัด์ิ สนิทวงศ์ กาญจนบุรี ลูกแก
ร.ต.อ. กติติ วเิศษสิงห์ กาญจนบุรี ลูกแก
ด.ต. พรีศักด์ิ สุวรรณประเสริฐ กาญจนบุรี ลูกแก
ด.ต. กติติ แกว้ประดิษฐ์ กาญจนบุรี ลูกแก
ด.ต. กติิศักด์ิ เรือนเร่ือน กาญจนบุรี ลูกแก
ด.ต. ก าธร คงสวรรค กาญจนบุรี ลูกแก
ด.ต. จอมม์ธพัพ์ คงสินธิ์ กาญจนบุรี ลูกแก
ด.ต. สมใจ วอ่งไวอมรเวช กาญจนบุรี ลูกแก
ด.ต. สมปอง อยู่สถติย์ กาญจนบุรี ลูกแก
ด.ต. อรุณ ตันเจริญ กาญจนบุรี ลูกแก
ส.ต.ต. พงษ์พฒัน์ นิธพิฒัน์โรจน์ กาญจนบุรี ลูกแก
ร.ต.ท. องัคาร เนตรเจริญสิริสุข กาญจนบุรี ลูกแก
พ.ต.อ. กติติพงศ์ เล้ียงชีพ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ส ารอง
พ.ต.ท. ภษูิต ภูท่อง ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ส ารอง
พ.ต.ท. สหชัย พนูขวญั ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ส ารอง
พ.ต.ท. ศิริ นิลาภรณ์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ส ารอง
พ.ต.ท. ธวฒั ล้ินจี่ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ส ารอง
พ.ต.ท. โชค อยู่พวง ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ส ารอง
พ.ต.ท. ฉลองชัย   ศรีวบิูลย์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ส ารอง
พ.ต.ท. สมิตร เนืองวงษ์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ส ารอง
ร.ต.ท. สมยศ         นิสสัยดี ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ส ารอง
ร.ต.ท. สมยศ         บุณยายน ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ส ารอง
ร.ต.ท. สุพนิ แดงดี ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ส ารอง
ร.ต.ท. สุชาติ พวงผิว ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ส ารอง
ร.ต.ท. ปัจจา ปัญญาศร ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ส ารอง
ร.ต.ท. ไชยา สีถนิวนั ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ส ารอง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. สุรัตน์        วอ่งมหาชัยกลุ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ส ารอง
ร.ต.ท. กมลสันต์ สินสืบผล ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ส ารอง
ร.ต.ท. ธรีะพงษ์ ยอดสกลุ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ส ารอง
ร.ต.ท. ณัฐธน ปลีฟกั ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ส ารอง
ร.ต.ท. ถาวร สมชัยอยู่เจริญ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ส ารอง
ร.ต.ต. บุญรอด แพงอุ่ม ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ส ารอง
ร.ต.ต. สุนทร  ต้ังใจ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ส ารอง
ร.ต.ต. ณรงค์  หมืน่พาลี ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ส ารอง
ด.ต. จ ารูญ เปรมแจม่ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ส ารอง
ด.ต. วรีนิตย ์        หล่อวงค์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ส ารอง
ด.ต. ประกอบ เปล้ืองทุกข์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ส ารอง
ด.ต. สัญญา เพิม่พลู ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ส ารอง
ด.ต. ศุภวชิญ์ แจง้กจิ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ส ารอง
ด.ต. สท้าน อนิทนิล ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ส ารอง
ด.ต. วเิชียร ต่วนเครือ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ส ารอง
ด.ต. พงศ์พนัธ ์    ดิษฐประชา ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ส ารอง
ด.ต. สุพจน์          หลีค้า ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ส ารอง
ด.ต. บรรเจดิ ใจเยน็ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ส ารอง
ด.ต. บุญเลิศ   บุญไมตรีสัมพนัธ์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ส ารอง
ด.ต. นพดล เต้ียมเครือ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ส ารอง
ด.ต. โสรฐ จนัทร์ข า ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ส ารอง
ด.ต. บุญส่ง          บัวชื่น ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ส ารอง
ด.ต. พยนต์ พรามพทิัก ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ส ารอง
ด.ต. ววิรรธน์ ปานธรรม ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ส ารอง
ด.ต. สุเมธ ส าราญ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ส ารอง
ด.ต. ไสว รัตนวงศ์สวสัด์ิ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ส ารอง
ด.ต. สุวรรณ มาศศรี ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ส ารอง
ด.ต. ชูชัย           เทียมเมฆา ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ส ารอง
ด.ต. รังสรรค์ แสงเขยีว ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ส ารอง
ด.ต. รัฐพล       พึง่แพง ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ส ารอง
ด.ต. รุ่งเรือง ปิน่จอ้ย ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ส ารอง
ด.ต. สิทธชิัย    ทัดชัย ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ส ารอง
ด.ต. นิพล        หวงัเจริญ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ส ารอง
ด.ต. สุรเดช     วงษ์คงค า ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ส ารอง
ด.ต. สมชาย ยงอยู่ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ส ารอง
ด.ต. อนุกลู นิม่เจริญ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ส ารอง
ด.ต. พฒันา อนิหนู ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ส ารอง
ด.ต. ธงชัย นันทะศรี ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ส ารอง
ด.ต. สุวฒัน์ พลิาจนัทร์ ภ.จว.กาญจนบุรี สภ.ส ารอง
พ.ต.ท. พรชัย เพช็รเจริญ บก.ภ.จว.กาญจนบุรี  สภ.ด่านแม่แฉลบ
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                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. อสิรชน อนิปิน่ บก.ภ.จว.กาญจนบุรี  สภ.ด่านแม่แฉลบ
พ.ต.ท. ชุมพล บางจนัทึก บก.ภ.จว.กาญจนบุรี  สภ.ด่านแม่แฉลบ
พ.ต.ต. สันติ หนูแป้น บก.ภ.จว.กาญจนบุรี  สภ.ด่านแม่แฉลบ
พ.ต.ต. อานัต ตรีเภรี บก.ภ.จว.กาญจนบุรี  สภ.ด่านแม่แฉลบ
ร.ต.ท. นิรุจน์ พลเยี่ยม บก.ภ.จว.กาญจนบุรี  สภ.ด่านแม่แฉลบ
ร.ต.ท. สงกรานต์ กลุจนัทึก บก.ภ.จว.กาญจนบุรี  สภ.ด่านแม่แฉลบ
ร.ต.ท. ประยทุธ ชูเมือง บก.ภ.จว.กาญจนบุรี  สภ.ด่านแม่แฉลบ
ร.ต.ท. สมศักด์ิ ชุมมะ บก.ภ.จว.กาญจนบุรี  สภ.ด่านแม่แฉลบ
ร.ต.ท. พงค์สุวรรณ จนิทรักษา บก.ภ.จว.กาญจนบุรี  สภ.ด่านแม่แฉลบ
ร.ต.ท. วโิรจน์ ไทรโยควจิติร บก.ภ.จว.กาญจนบุรี  สภ.ด่านแม่แฉลบ
ร.ต.ท. เชนท์ เพง็มูล บก.ภ.จว.กาญจนบุรี  สภ.ด่านแม่แฉลบ
ร.ต.ท. สุชาติ สบายยิ่ง บก.ภ.จว.กาญจนบุรี  สภ.ด่านแม่แฉลบ
ร.ต.ท. ชวลิต เครือสุวรรณ์ บก.ภ.จว.กาญจนบุรี  สภ.ด่านแม่แฉลบ
ร.ต.ท. สุนันท์ สังขใ์จสม บก.ภ.จว.กาญจนบุรี  สภ.ด่านแม่แฉลบ
ร.ต.ท. สมชาย ทองแถว บก.ภ.จว.กาญจนบุรี  สภ.ด่านแม่แฉลบ
ร.ต.ท. สมพร สุกใส บก.ภ.จว.กาญจนบุรี  สภ.ด่านแม่แฉลบ
ร.ต.ต. กติิศักด์ิ พกุเปีย่น บก.ภ.จว.กาญจนบุรี  สภ.ด่านแม่แฉลบ
ร.ต.ต. เสมียน นาคป้อมฉนิ บก.ภ.จว.กาญจนบุรี  สภ.ด่านแม่แฉลบ
ร.ต.ต. เกษม สุกยงั บก.ภ.จว.กาญจนบุรี  สภ.ด่านแม่แฉลบ
 ด.ต. ไพบูลย์ จนัทร์สุขเกษม บก.ภ.จว.กาญจนบุรี  สภ.ด่านแม่แฉลบ
 ด.ต. สายชล ยิ้มโสภา บก.ภ.จว.กาญจนบุรี  สภ.ด่านแม่แฉลบ
 ด.ต. ธรรศ อนิทร์สกลุ บก.ภ.จว.กาญจนบุรี  สภ.ด่านแม่แฉลบ
 ด.ต. ชื่น นครไชย์ บก.ภ.จว.กาญจนบุรี  สภ.ด่านแม่แฉลบ
 ด.ต. ธรีะศักด์ิ มิกี้ บก.ภ.จว.กาญจนบุรี  สภ.ด่านแม่แฉลบ
 ด.ต. ส าราญ หมันมณี บก.ภ.จว.กาญจนบุรี  สภ.ด่านแม่แฉลบ
 ด.ต. อทิธพิร พริิยะนนทชัย บก.ภ.จว.กาญจนบุรี  สภ.ด่านแม่แฉลบ
 ด.ต. ไพบูลย์ เทพรักษ์ บก.ภ.จว.กาญจนบุรี  สภ.ด่านแม่แฉลบ
 ด.ต. ชาญณรงค์  ชื่นโชติ บก.ภ.จว.กาญจนบุรี  สภ.ด่านแม่แฉลบ
 ด.ต. สุภกจิ แกน่แกว้ บก.ภ.จว.กาญจนบุรี  สภ.ด่านแม่แฉลบ
 ด.ต. ชัยชนะ สุดกลู บก.ภ.จว.กาญจนบุรี  สภ.ด่านแม่แฉลบ
ด.ต. ไชยโย คุ้มนาน บก.ภ.จว.กาญจนบุรี  สภ.ด่านแม่แฉลบ
ส.ต.ต. สราวธุ บุตรดีวงษ์ บก.ภ.จว.กาญจนบุรี  สภ.ด่านแม่แฉลบ
พ.ต.ท. วรรณะ แจม่ศรีงาม ภ.จว.กาญจนบุรี ปิล๊อก
พ.ต.ท. จตุรวทิย์ อาษากจิ " "
ร.ต.อ. อมัพร ดอกแกว้ " "
ร.ต.ท. สุทิน ศรีษะใบ " "
ร.ต.ต. ธนศักด์ิ โอภาส " "
ร.ต.ท. อทุัย เจดีย์ " "
ร.ต.ท. แสวง รังธน " "
ร.ต.ท. ไพบูลย์ อว่มประเสริฐ " "
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                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. เสมอ สีสด " "
ร.ต.ต. ฐานพฒัน์ โพธิ์นิยม " "
ร.ต.ต. ประสพโชค นิยมสมุทรานนท์ " "
ด.ต. วงศกร กนัจนัทร์ " "
ด.ต. พงษ์พนัธ์ ดิษฐ์ประชา " "
ด.ต. ชาญ เขยีวขาว " "
ด.ต. บุญชู สังกะสิงห์ " "
ด.ต. ทวศัีกด์ิ ไชยคงทอง " "
ด.ต. ศักด์ิชัย น้อยประสิทธิ์ " "
ด.ต. ค าจนัทร์ แกว้วเิชียร " "
ด.ต. กติินัฎฐ์ สมบูรณ์ " "
ด.ต. กติติ อปัการัตน์ " "
ด.ต. อ านาจ เมืองสอาด " "
ด.ต. เสกสรร เสลาลักษ์ " "
ด.ต. เฉลิม บุญเยี่ยม " "
พล.ต.ต. กฤษณะ ทรัพยเ์ดช ภ.จว.ราชบรุี
พ.ต.อ. มานูญ เชวงเกยีรติ ภ.จว.ราชบุรี
พ.ต.อ. วรณัฏฐ์ ผันผ่อน ภ.จว.ราชบุรี
พ.ต.อ. กฤษณา เอมออ่ง ภ.จว.ราชบุรี
พ.ต.อ. ชาติชาย นาถงึ ภ.จว.ราชบุรี
พ.ต.อ. ณัชชัชพงศ์ ศศลักษณานนท์ ภ.จว.ราชบุรี
พ.ต.อ. สุรพจน์ พสุิทธิ์วงส์ ภ.จว.ราชบุรี
พ.ต.ท. สาทร เอี่ยมสอาด ภ.จว.ราชบุรี
พ.ต.ท. นที จนัทร์จริานุวฒัน์ ภ.จว.ราชบุรี
ร.ต.อ. สิทธิ์ชานน โพธิ์ศรีนฤภทัร ภ.จว.ราชบุรี
พ.ต.ท.หญิง รัตดา เจยีมออ่น ภ.จว.ราชบุรี
ร.ต.ท.หญิง กลุปภสัสร์ งามจริยะสิทธิ์ ภ.จว.ราชบุรี
ด.ต. เชาว์ นิม่อนงค์ ภ.จว.ราชบุรี
ด.ต. ประดิษฐ์ สมธรรม ภ.จว.ราชบุรี
ด.ต.หญิง นฤมล พาหพุนัธ์ ภ.จว.ราชบุรี
จ.ส.ต.หญิง รววีรรณ หอ้ยระยา้ ภ.จว.ราชบุรี
พ.ต.ต. สมบัติ จงึประสบสุข ภ.จว.ราชบุรี
ร.ต.ท. จกัรกริช แกว้ทอง ภ.จว.ราชบุรี
ร.ต.ท. กฤษฎิช์นม์ รักอก ภ.จว.ราชบุรี
ร.ต.ท. ศุภกร ทรงไทย ภ.จว.ราชบุรี
ร.ต.ต. จริะพงษ์ ดวงแกว้ ภ.จว.ราชบุรี
ด.ต. ประเสริฐ บุตรชน ภ.จว.ราชบุรี
ส.ต.อ.หญิง อนงค์ อนิทร์ทอง ภ.จว.ราชบุรี
ร.ต.ท. พรชัย พทิักษ์พนัธุ์ราช ภ.จว.ราชบุรี
ส.ต.ต.หญิง ขนิษฐา พพิธิอมรชัย ภ.จว.ราชบุรี
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                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. วรีะ นนนพฒัน ภ.จว.ราชบุรี
ร.ต.อ. เกยรู พมิพโ์ดด ภ.จว.ราชบุรี
ร.ต.ท. ศุภกฤต หุน่เอม ภ.จว.ราชบุรี
ร.ต.ท.หญิง สิริกานต์ ขาวนวล ภ.จว.ราชบุรี
ร.ต.ต. ประเสริฐศักด์ิ ข าแกว้ ภ.จว.ราชบุรี
พ.ต.ท.หญิง ปรียา วรีะธรรม ภ.จว.ราชบุรี
ร.ต.ท. ตวนั ชมบ้านแพว้ ภ.จว.ราชบุรี
พ.ต.ท.หญิง ณัฐกานต์ ชาตรูปะมัย ภ.จว.ราชบุรี
ร.ต.ต. พสิิษฐ์ แกว้ผลึก ภ.จว.ราชบุรี
ร.ต.ท. ไพรัช ชาวนรินทร์ ภ.จว.ราชบุรี
ร.ต.ท. เดชาพล บุญเติมนิติกลุ ภ.จว.ราชบุรี กส.ภ.จว.ราชบุรี
พ.ต.อ. บรรจง อมฤทธิ์ ภ.จว.ราชบุรี กก.สส.ภ.จว.ราชบุรี
พ.ต.ท. อ าพร รักผะกา ภ.จว.ราชบุรี กก.สส.ภ.จว.ราชบุรี
พ.ต.ท. เพทาย จนัทรไพร ภ.จว.ราชบุรี กก.สส.ภ.จว.ราชบุรี
พ.ต.ท. ปฐม ทองยา ภ.จว.ราชบุรี กก.สส.ภ.จว.ราชบุรี
พ.ต.ท. ชิตพล สุวรรณวงศ์ ภ.จว.ราชบุรี กก.สส.ภ.จว.ราชบุรี
พ.ต.ท. ศุภชัย จนัทร์เปล่ง ภ.จว.ราชบุรี กก.สส.ภ.จว.ราชบุรี
พ.ต.ท. เชิดชัย ยิ่งสังข์ ภ.จว.ราชบุรี กก.สส.ภ.จว.ราชบุรี
พ.ต.ท. ชนรดิศ เทียนทอง ภ.จว.ราชบุรี กก.สส.ภ.จว.ราชบุรี
ร.ต.อ. อาคม โลภปัญญา ภ.จว.ราชบุรี กก.สส.ภ.จว.ราชบุรี
ร.ต.อ. ภมูิพฒัน์ เภารัศมี ภ.จว.ราชบุรี กก.สส.ภ.จว.ราชบุรี
ร.ต.ท. ภาณุวฒั อุ่นทา ภ.จว.ราชบุรี กก.สส.ภ.จว.ราชบุรี
ร.ต.ท. ชูเกยีรติ ญาติดุสดี ภ.จว.ราชบุรี กก.สส.ภ.จว.ราชบุรี
ร.ต.ต. สุรพล ลือดัง ภ.จว.ราชบุรี กก.สส.ภ.จว.ราชบุรี
ร.ต.ต. ประจวบ เสริมเจริญกจิ ภ.จว.ราชบุรี กก.สส.ภ.จว.ราชบุรี
ร.ต.ต. สาโรจน์ อยู่แขก ภ.จว.ราชบุรี กก.สส.ภ.จว.ราชบุรี
ร.ต.ท. สมบัติ ทรงสวา่ง ภ.จว.ราชบุรี กก.สส.ภ.จว.ราชบุรี
ร.ต.ท. ทรงวฒิุ ศุภสาร ภ.จว.ราชบุรี กก.สส.ภ.จว.ราชบุรี
ร.ต.ท. สุริยะ แกว้ละเอยีด ภ.จว.ราชบุรี กก.สส.ภ.จว.ราชบุรี
ร.ต.ท. ชาตรี ทองพรหม ภ.จว.ราชบุรี กก.สส.ภ.จว.ราชบุรี
ร.ต.อ. กติติศักด์ิ วชิิตชาญ ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด าเนินสะดวก
ร.ต.ท. อนันตศักด์ิ สุขเกลอ ภ.จว.ราชบุรี สภ.วดัเพลง
ร.ต.ท. ชวลิต เอี่ยมสมบูรณ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด าเนินสะดวก
ร.ต.ท. ถริวฒัน์ แป้นทอง ภ.จว.ราชบุรี สภ.ปากท่อ
ร.ต.ต. สายณัห์ ตันติก าธน ภ.จว.ราชบุรี กก.สส.ภ.จว.ราชบุรี
ด.ต. สมบูรณ์ พลอยมะกล่ า ภ.จว.ราชบุรี กก.สส.ภ.จว.ราชบุรี
ด.ต. จงกล วาระ ภ.จว.ราชบุรี กก.สส.ภ.จว.ราชบุรี
ด.ต. อภวิฒัน์ พทุธเจริญ ภ.จว.ราชบุรี กก.สส.ภ.จว.ราชบุรี
ด.ต. ณรงค์ ยอดธรรม ภ.จว.ราชบุรี กก.สส.ภ.จว.ราชบุรี
ด.ต. วโิรจน์ มะลิวลัย์ ภ.จว.ราชบุรี กก.สส.ภ.จว.ราชบุรี
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                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ปิยะ แป้นปาน ภ.จว.ราชบุรี กก.สส.ภ.จว.ราชบุรี
ด.ต. อมรศักด์ิ แกว้มนูญ ภ.จว.ราชบุรี กก.สส.ภ.จว.ราชบุรี
จ.ส.ต. ปิยะ ล่ิมก าปัน่ทอง ภ.จว.ราชบุรี กก.สส.ภ.จว.ราชบุรี
ด.ต. สาธติย์ แกว้ทวี ภ.จว.ราชบุรี กก.สส.ภ.จว.ราชบุรี
ด.ต. เมธนิทร์ ติรกาญจนกลุ ภ.จว.ราชบุรี กก.สส.ภ.จว.ราชบุรี
ด.ต. สุเมธ ประดิษฐ์โยธา ภ.จว.ราชบุรี กก.สส.ภ.จว.ราชบุรี
ด.ต. สมคิด นิธธินาพงศ์ ภ.จว.ราชบุรี กก.สส.ภ.จว.ราชบุรี
ด.ต. ทองแดง แสงพยบั ภ.จว.ราชบุรี กก.สส.ภ.จว.ราชบุรี
ด.ต. ไชยนรินทร์ บุญเกตุ ภ.จว.ราชบุรี กก.สส.ภ.จว.ราชบุรี
ด.ต. นพดล ครุฑางคะ ภ.จว.ราชบุรี กก.สส.ภ.จว.ราชบุรี
ด.ต. สุนทร หนูนันท์ ภ.จว.ราชบุรี กก.สส.ภ.จว.ราชบุรี
ด.ต. ปัญญา บัวเบา ภ.จว.ราชบุรี กก.สส.ภ.จว.ราชบุรี
ด.ต. ไพเราะ เพชรประดับ ภ.จว.ราชบุรี กก.สส.ภ.จว.ราชบุรี
ด.ต. สัญญา แกว้ดวงเดือน ภ.จว.ราชบุรี กก.สส.ภ.จว.ราชบุรี
ด.ต. ชาติชาย ทองร่ืน ภ.จว.ราชบุรี กก.สส.ภ.จว.ราชบุรี
ด.ต. กวี เสนาธรรม ภ.จว.ราชบุรี กก.สส.ภ.จว.ราชบุรี
ด.ต. สมโชค จงเจตร ภ.จว.ราชบุรี กก.สส.ภ.จว.ราชบุรี
ด.ต. ศิลปลักษณ์ จอมรุ่งเสรี ภ.จว.ราชบุรี กก.สส.ภ.จว.ราชบุรี
ด.ต. กฤตชัย สระลอย ภ.จว.ราชบุรี กก.สส.ภ.จว.ราชบุรี
ด.ต. ไพสิฐ แกว้กอง ภ.จว.ราชบุรี กก.สส.ภ.จว.ราชบุรี
จ.ส.ต. สมชาย ขจรดี ภ.จว.ราชบุรี กก.สส.ภ.จว.ราชบุรี
จ.ส.ต. เกรียงศักด์ิ พึง่ใจ ภ.จว.ราชบุรี กก.สส.ภ.จว.ราชบุรี
จ.ส.ต. นพเกา้ เศรษฐกจิ ภ.จว.ราชบุรี กก.สส.ภ.จว.ราชบุรี
จ.ส.ต. สมยศ จอ้ยสาคู ภ.จว.ราชบุรี กก.สส.ภ.จว.ราชบุรี
จ.ส.ต. สุวจิกัขณ์ มูลพวก ภ.จว.ราชบุรี กก.สส.ภ.จว.ราชบุรี
จ.ส.ต. พรเจตน์ เรืองขจร ภ.จว.ราชบุรี กก.สส.ภ.จว.ราชบุรี
จ.ส.ต. สายชล พนูพทิักษ์สกลุ ภ.จว.ราชบุรี กก.สส.ภ.จว.ราชบุรี
จ.ส.ต. ชญานิน เอี่ยมสุองค์ ภ.จว.ราชบุรี กก.สส.ภ.จว.ราชบุรี
จ.ส.ต. รัตนตรัย เสมอจติร์ ภ.จว.ราชบุรี กก.สส.ภ.จว.ราชบุรี
ส.ต.อ. นุกลู โมกเกษม ภ.จว.ราชบุรี กก.สส.ภ.จว.ราชบุรี
ส.ต.อ. สมเกยีรติ สมถวลิ ภ.จว.ราชบุรี กก.สส.ภ.จว.ราชบุรี
ด.ต. สงกรานต์ ประเทืองผล ภ.จว.ราชบุรี กก.สส.ภ.จว.ราชบุรี
ด.ต. เอก เปรมจติร์ ภ.จว.ราชบุรี กก.สส.ภ.จว.ราชบุรี
ด.ต. สัญญา วริิยะบัณฑิต ภ.จว.ราชบุรี กก.สส.ภ.จว.ราชบุรี
จ.ส.ต. อภสิิทธิ์ จ าเดิม ภ.จว.ราชบุรี สภ.ปากท่อ
จ.ส.ต. ชัยวฒัน์ เอื้ออวยชัย ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด าเนินสะดวก
ด.ต. วรันทร ทองธรีะศรีวงษ์ ภ.จว.ราชบุรี กก.สส.ภ.จว.ราชบุรี
จ.ส.ต. ไมตรี จนัทร์หอม ภ.จว.ราชบุรี สภ.ปากท่อ
ส.ต.อ. เดชาธร กติินันทิภาคย์ ภ.จว.ราชบุรี กก.สส.ภ.จว.ราชบุรี
ส.ต.อ. นิติพฒัน์ ไขมุ่กขน์ุชเล็ก ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ประยงค์ มุกดา ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพหกั
พ.ต.อ. ธญัญะ ครุฑเผือก ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
พ.ต.อ. สรรเพชร กติติธรรมโกศล ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
พ.ต.ท. สมบัติ โพธิ์งาม ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
พ.ต.ท. อทิธพิล พรเทวบัญชา ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
พ.ต.ท. พงศกร เขม็ราช ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
พ.ต.ท. นภสักรณ์ วงศ์ษา ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
พ.ต.ท. จริายุ คชประดิษฐ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
พ.ต.ท. สนธยา ตรีเพช็ร์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
พ.ต.ท. สมศักด์ิ พกิลุทอง ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
พ.ต.ท. พงษ์ชะณัฐ สมจติร์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
พ.ต.ท. อภเิชษฐ์ ทรัพยส่์งเสริม ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
พ.ต.ท. ชินภทัร เจยีมออ่น ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
พ.ต.ท. ดอกไม้ บุญศิลป์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
พ.ต.ท. พเิชษฐ์พงศ์ แจง้คายคม ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
พ.ต.ท. บุญเอก สรรพคง ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
พ.ต.ท. เรวติั ไชยสุวรรณ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
พ.ต.ต. จรีะศักด์ิ เทพปรียากลุกาล ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
พ.ต.ต. วรงค์พล ขวญัสุวรรณ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ร.ต.อ. ปัญญา ชุมบัวจนัทร์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ร.ต.อ. ธรีชัย มัจฉา ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ร.ต.อ. จ านงค์ มีเนียม ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ร.ต.อ. สมพร แดงมณี ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ร.ต.อ. โชคชัย แสงอยู่ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ร.ต.อ. คงกฤช รุ่งเรือง ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ร.ต.ท. วลัลภ นุชก าบัง ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ร.ต.ท. ธวชัชัย สิงหพ์ทิักษ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ร.ต.ท. สมมาศ พึง่เจาะ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ร.ต.ท. ราเชนทร์ อนิทรเต็ม ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ร.ต.ท. ธรีนัย โคลงพมิาย ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ร.ต.ท. ชุกรี ปะดุกา ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ร.ต.ท. กติต์ินเรศ อารักษ์รุ่งพงศ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ร.ต.ท.หญิง ภษูณิศา จนัทรัชภ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ร.ต.ท. มนตรี ธญัธรัตน์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ร.ต.ท. ประเสริฐ บ่อโทนด า ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ร.ต.ท. ชุมพล สุขภกัดี ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ร.ต.ท.หญิง สุภารัตน์ แสงเอี่ยม ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ร.ต.ท. สังคม หาญณรงค์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ร.ต.ท. แดนชัย แซ่อึ้ง ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ร.ต.ท. บุญทรง แยม้ขยาย ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. กติติคม เหรียญทอง ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ร.ต.ท. จรัญ เจริญทรัพย์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ร.ต.ท. ชาญชัย เสียงเสนาะ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ร.ต.ท. ณรงค์ มีบ ารุง ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ร.ต.ท. ณรงค์ ศรีสวสัด์ิ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ร.ต.ท. ณัฐพงศ์ นิลพราหมณ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ร.ต.ท. นุกลู คมมูล ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ร.ต.ท. บรรจง นรินทร์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ร.ต.ท. รังสรรค์ ฤทธิ์เรืองรุ่ง ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ร.ต.ท. มานะ พบพาน ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ร.ต.ท. วฒิุพงศ์ ล้ิมลิขติอกัษร ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ร.ต.ท. สนอง พตุติ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ร.ต.ท. เสน่ห์ เศรษฐี ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ร.ต.ท. เสน่ห์ โชติวรรณ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ร.ต.ท. สมบูรณ์ คล้ าจนี ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ร.ต.ท. สุขเกษม พนัเทียน ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ร.ต.ท. เวยีงพรหม มุยเจริญ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ร.ต.ท. รัฐภมูิ โพธิ์ศรีดา ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ร.ต.ท. เกรียงศักด์ิ แกว้จ าปาสี ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ร.ต.ท. สมนึก ปานเพช็ร ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ร.ต.ต. กนัตพงศ์ เพช็รตาลกนั ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ร.ต.ต. เกษม ธปูบูชา ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ร.ต.ต. จรีะศักด์ิ โพธอิะ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ร.ต.ต. เฉลิมพร เอี่ยมกจิ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ร.ต.ต.หญิง ชมภรุิญ ลักธศักยศิ์ริ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ร.ต.ต. ดิเรก น่วมนา ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ร.ต.ต. นุกลู จรีะวฒัน์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ร.ต.ต. ประพนัธ์ ชูอรุณ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ร.ต.ต. ปราโมทย์ กล่ินชะนะ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ร.ต.ต. พชิิต ภกัดี ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ร.ต.ต. มงคล นิมิตร์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ร.ต.ต. สมชาย ชุนติง ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ร.ต.ต. สมเดช ก าลังหาญ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ร.ต.ต. สมศักด์ิ โพกาวลิ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ร.ต.ต. สมศักด์ิ เสนาะค า ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ร.ต.ต. ส าเภา จอกลอย ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ร.ต.ต. เสนาะ แกว้ดี ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ร.ต.ต. อทุัย ไพรเขยีว ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ร.ต.ต. ชัชวาล วงษ์ค าอนิทร์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ร.ต.ต. ประพนธศั์กด์ิ รอบจงัหวดั ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. มุย่ มฤคศิรมาส ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ร.ต.ต. วนัชาติ คงสุวรรณ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ร.ต.ต. พงศธร บุญส่ง ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ร.ต.ต. สมเกยีรต์ิ เสนาะค า ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ร.ต.ต. สุทัศน์ มุสิกวตัร์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ร.ต.ต. รักเกยีรติ เหมกรณ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ร.ต.ต. สุรินทร์ ศุกลมนัส ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ด.ต. กนกพล ด่วนแสง ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ด.ต. กมล ศักด์ิเมือง ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ด.ต. กรกติต์ โตมร ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ด.ต.หญิง กลุปรียากร สุพรรณ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ด.ต. กติติ ชะเกตุ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ด.ต. กติติทัต สันติรงยทุธ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ด.ต. กติติธชั พรมฟา้ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ด.ต. กติติศักด์ิ บุตรวงษ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ด.ต. โกศล สุขหนองบึง ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ด.ต. จ ารูญ พลูสวสัด์ิ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ด.ต. จ าลอง สุขเกลอ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ด.ต. จรีะสิทธิ์ เหลืองมณีเวช ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ด.ต. ชนธนานันท์ พรานมนัส ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ด.ต. เชษฐ์ หาญละคร ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ด.ต. เชิดศักด์ิ อาสนเวศน์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ด.ต. ไชยกลุ กจิดนตรี ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ด.ต. ไชยา บัวทอง ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ด.ต.หญิง ญาตา เสือจนัทร์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ด.ต.หญิง พทุธชาด เมืองฉาย ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ด.ต. ณัฐวฒัน์ กติิศัพท์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ด.ต. ดิเรก ศรนารายณ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ด.ต. เดชา ศิริเรือง ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ด.ต. ทวศัีกด์ิ ธรรมประเสริฐ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ด.ต. เทวนิทร์ ทองหน้าศาล ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ด.ต. ธงชัย แกว้สะอาด ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ด.ต. ธญัญา กลุกมลมัน่ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ด.ต. ธานินทร์ พศิาลรัตนคุณ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ด.ต. ธรีศักด์ิ มิง่โมฬี ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ด.ต. ธรีะพงศ์ วงศ์ระร่ืน ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ด.ต. ธรีะยทุธ ประพนัธพ์จน์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ด.ต. นริศ จติงามข า ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ด.ต. นาวนิ แจม่จนัทร์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ด.ต. นิคม จนัทร์คง ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. นิรุจน์ ส าราญวงค์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ด.ต. นิโรจน์ ข าเลิศ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ด.ต. บริณต์ สะอาดแกว้ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ด.ต. บังเอญิ รุ่งเรือง ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ด.ต. ปกรณ์ กจิดนตรี ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ด.ต. ประเทือง ผมหอม ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ด.ต. ปรีชา อนิทร์เผือก ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ด.ต. ปัญญา เดชาชัชพงศ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ด.ต. ปิยะ องัสวสัด์ิ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ด.ต. พชร อาสนะเวศ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ด.ต. พนมกรณ์ จงประดับชัย ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ด.ต. พยงุ ฟกัเขยีว ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ด.ต. พรทิวา พุม่พวง ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ด.ต. พลาเดช ติวสร้อย ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ด.ต. พเิชษฐ์ มีล้อม ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ด.ต. พษิณุ รัดกลาง ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ด.ต. ไพฑูรย์ พฒุนาค ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ด.ต. ไพบูลย์ บ าบัติ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ด.ต. ภาณุพงศ์ ล้วนเพชร ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ด.ต. ภสิิต สงวนพฤกษ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ด.ต. มนันย์ ฉมิมะ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ด.ต. มนัส มากสกลุ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ด.ต. มิตร เขยีมสุวรรณ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ด.ต. ยงยทุธ กาญจนสินธุ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ด.ต. ไมตรี ปิน่แม้น ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ด.ต. รังสรรค์ วงศ์จ าปา ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ด.ต. วฒัน์ จนัทรักษา ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ด.ต. วนัชัย เกดิผล ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ด.ต. วนัชัย ชูประสิทธิ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ด.ต. วชิัย เพง็เหมือน ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ด.ต. วเิชียร มณีวหิก ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ด.ต. วเิชียร สังขท์อง ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ด.ต. วทิยา ทัง่ปราณี ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ด.ต. วมิล กรัิมย์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ด.ต. วโิรจน์ ยอดบุรุษ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ด.ต. วโิรจน์ วงศ์สวา่ง ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ด.ต. วศิษณุ นกขนุทอง ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ด.ต. วสิิทธิ์ แจง้ธรีนันท์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ด.ต. ศักด์ิศิริ อภสินทสมบัติ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ด.ต. สนธยา สมหวงั ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สมคิด พลับทอง ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ด.ต. สมชาย เดือนอุ่ม ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ด.ต. สมบูรณ์ สักลอ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ด.ต. สมบูรณ์ เลิศรุ่งวฒันา ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ด.ต. สมยศ จติต์บรรจง ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ด.ต. สมศักด์ิ เชิดชู ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ด.ต. สายชล แกว้สายทอง ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ด.ต. สายชล บุญคล้อย ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ด.ต. ส าราญ เต้ียเสมอเชื้อ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ด.ต. สิริกร มณีโชติ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ด.ต. สุชาติ แกว้มณี ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ด.ต. สุชาติ สุขาภริมย์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ด.ต. สุชาย ภทัรสุธวีโรดม ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ด.ต. สุนันท์ ควรพึง่ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ด.ต. สุพจน์ อดุมสุข ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ด.ต. สุพตั พลายด้วง ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ด.ต. สุรชัย นันทมานพ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ด.ต. สุรินทร์ ยิ้มใย ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ด.ต. เสกสรรค์ รักการ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ด.ต. แสน แซมเขยีว ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ด.ต. โสภณ โฉมทัพ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ด.ต. อดุลย์ เฉลิมดิษฐ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ด.ต. อรัญ เสียงเอก ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ด.ต. อรุณ มานมูเลาะ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ด.ต. อาทิตยเ์อก แหวนทอง ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ด.ต. อ านวย ใจทัน ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ด.ต. อ านาจ ทวี ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ด.ต. อ านาจ ไม้แกว้ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ด.ต. อ าพนัธ์ เจยีมแท้ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ด.ต. อดุมเพชร ม่วงไหมทอง ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ด.ต. ณรงค์ บุญเกตุ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ด.ต. สุวรรณ ธนาคมเศรษฐ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ส.ต.อ. ค ารพ ทองเต่าอนิทร์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ส.ต.อ. จริะชัย ศรีธนายสุบดี ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ส.ต.อ. ธนัศพงศ์ เกยีรติยศวรากลุ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ส.ต.อ. รักษิต ถาวโรฤทธิ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ส.ต.อ. ภานุวฒัน์ ทองด้วง ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ส.ต.อ. รววีฒัน์ พกุผล ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ส.ต.อ. ศราวชิญ์ โฉมทัพ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ส.ต.อ. สุจนิต์ พนัธโ์ภคา ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.ต. กฤติน ผิวชะอุ่ม ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ส.ต.ต. จกัรชัย กาญจนสมศักด์ิ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ส.ต.ต. ชรินทร ร้อยแกว้ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ส.ต.ต. ณัฐพล อู่รักษา ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ส.ต.ต. ธนดล กล่ันหวาน ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ส.ต.ต. นภดล เขยีวสุกสี ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ส.ต.ต. บุรินทร์ วรรณกาล ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ส.ต.ต. วรัตถ์ สีบุญเรือง ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ส.ต.ต. วราเสฎฐ์ กล่ันหวาน ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ส.ต.ต. รฐนนท์ เอติญัติ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ส.ต.ต. สายชล แซ่ล้ิม ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ส.ต.ต. สันติ เอี่ยมกจิ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ส.ต.ต. มงคล วงศ์ประเสริฐ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ร.ต.ท. ชูชาติ เหลืองสุวรรณ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ร.ต.ท. สุดใจ ทองค าดี ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ร.ต.ต. สม เต้ียเสมอเชื้อ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ร.ต.ต. นิวชั พมิพฒัน์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ด.ต. นคร สุขโภคี ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ด.ต. วนิัย ชานุ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ด.ต.หญิง ธญัภา กรีติวทิยาภรณ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ด.ต. ไพรัตน์ กรีติวทิยาภรณ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ด.ต. วลัลภ ยุ้งศิริ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ด.ต. ธนภมูิ ชาติดี ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
พ.ต.อ. ไพโรจน์ คุ้มภยั ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
พ.ต.ท. ศิริชัย ไชยดี ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
พ.ต.อ. วสุิทธิ์ เสือรอด ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
พ.ต.อ. สารสิทธิ์ นวมมณีรัตน์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
พ.ต.ท. สุวฒัน์ ปัทมฐานนท์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
พ.ต.ท. อนุสรณ์ ธรีนุชพงศ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ร.ต.อ. อโนทัย สายกระสิทธุ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ร.ต.อ. อรรถพล ดารก ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ร.ต.ท. เสรี ละม้ายศรี ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ร.ต.ท. ส าเร็จ ศรีสุรีย์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ร.ต.ท. เสมา นิม่เนตร ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ร.ต.ท. บุญธรรม ร าพรรณ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ร.ต.ต. จตุรงค์ อนิทร์พรหม ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ร.ต.ต. วโิรจน์ พนัพลับ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ร.ต.ท. อเุทน กล่ินเล็ก ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
พ.ต.ท. ประเสริฐ พตุติ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
พ.ต.ท. สงวน มีคติธรรม ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. ปิยะพงษ์ วงษ์เกตุใจ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
พ.ต.ท. ธวชั เคนดา ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ร.ต.ท. สุกจิ ตันเจริญ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ร.ต.ท. ศุกร์สิริ ชาญสัจจา ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ร.ต.อ. ประสิทธิ์ ชนประเสริฐ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ร.ต.ท. ยทุธนา จนัทร์สุริยา ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ร.ต.ท. สิทธเิดช สิงหช์ื่นสุข ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ร.ต.ท. รัฐนินท์ เกษมสิทธิ์ชัยกลุ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ร.ต.ท. สุรชัย บุญอนิทร์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ร.ต.ท. ทรงพล ตันเจริญ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ร.ต.ท. ชัยวฒัน์ ซาท่าไม้ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
พ.ต.ท. ณัฏฐวชิฌ์ ราชแกว้ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ร.ต.ท. ถาวร พนัธเ์ปรม ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ร.ต.ท. สมาน โพธสิาร ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ร.ต.ต. ภาคภมูิ ทองแจง้ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ร.ต.ท. สุวรรณภมูิ มาตสรรค์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ร.ต.ต. จกัรกฤษ พชุพงษ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ร.ต.ท. นิมิตรน ฉมิสุวรรณ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
พ.ต.ต. กติิภมูิ ภฆูงั ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ร.ต.ท. อนันต์ พลชัย ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ร.ต.ท.หญิง จนัทร์จริา ประภาสกร ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ร.ต.อ. สายณัห์ ชัยโชค ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ร.ต.ท. นรยทุธ โพธจิกัร์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ร.ต.ท. เกรียงศักด์ิ เชาวป์รีชา ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ร.ต.ท. เกรียงศักด์ิ หลวงวเิศษ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ร.ต.ต. เขม็ชาติ ถนัดท า ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ร.ต.ต. จารุวฒัน์ ค าเพิม่ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ร.ต.ต. จรีะศักด์ิ เอี่ยมละออ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ร.ต.ท. ฉลอง จนัทร์หอม ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ร.ต.ท. เดชาศักด์ิ รุ่งแจง้ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ร.ต.ท. ทวศัีกด์ิ รัตนมาตร ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ร.ต.ต. ธรีวจัน์ จริโรจน์ภญิโญ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ร.ต.ต.หญิง นภสัวรรณ ตุ๊สังข์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ร.ต.ต. นิวฒัน์ สวสัด์ิ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ร.ต.ต. นิวตัร ใจเพช็ร ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ร.ต.ท. บุญยงค์ แกว้ชัยนันท์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ร.ต.ต. ประสงค์ ทับทิมศักด์ิ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ร.ต.ต. พรศักด์ิ วชัรจนิดา ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ร.ต.ต. เมษา ทวพีงษ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ร.ต.ท. ภมุรา ทิพยจ์นัทร์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. รุ่งโรจน์ มัตสยะวนิชกลุ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ร.ต.ท. ฤทธิ์ศักด์ิ บัวขาว ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ร.ต.ต. วชิัช วราสินธุ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ร.ต.ท. วรีะชัย โพธิ์ประเสริฐ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ร.ต.ท. สนธยา จนัทร์ตรี ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ร.ต.ต. สมเกยีรติ หนูโต ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ร.ต.ต. สมชาย บุญจนัทร์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ร.ต.ต. สมเด็จ พกุซอ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ร.ต.ต. สมพร สุทธอิรรถ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ร.ต.ท. สมศักด์ิ ธนศักดา ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ร.ต.ท. สอาด นาคเกษม ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ร.ต.ต. สิรพฒัน์ ฉนัทาภริมย์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ร.ต.ท. สุดแสง เนือ่งภริมย์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ร.ต.ต. สุรศักด์ิ ออ่นอา้ย ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ร.ต.ต. แสวง ตุ๊สังข์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ร.ต.ต. อดิศร ศรีสงสาร ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ร.ต.ท. อ านวย ดุษรักษ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ด.ต. กฤษฎา พกัตร์ผ่อง ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ด.ต.หญิง กานต์สิรี แวน่ทอง ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
จ.ส.ต. กติตินารถ แจม่วฎักลู ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ด.ต. เกรียงศักด์ิ ทรัพยแ์ตง ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ด.ต. เกษม โพธิ์อุ่น ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ด.ต. ก าปนาถ ศรีปัญญา ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
จ.ส.ต. ขวญัชัย วงัมะนาว ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ด.ต. ค ารนยทุต์ พนัธุ์ภกัดี ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ด.ต. จ าลอง ผานาค ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ด.ต. ฉลอง มัน่คง ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ด.ต. เฉลิมพล เผ่าพงษ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ด.ต. ชัยยศ พานเพชร ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ด.ต. ชัยยศ ภูร่ะหงษ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ด.ต. ฐิติวฒัน์ ฐิตยานุวฒัน์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ด.ต. ณัฎฐพล มะเอยีง ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ด.ต. ถาวร จนัทร์จนิดา ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ด.ต. ทวชีัย สุขเกดิ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ด.ต. ทศพล มัง่ล้ิม ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ด.ต. ธนากร มีสอน ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ส.ต.อ. ธวชั มัตสยะวนิชกลุ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ด.ต. นิทัสน์ ชมบุญ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ด.ต. นิพนธ์ วฒิุมาปกรณ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ด.ต. เนตร สวสัด์ิรักษา ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. บานเยน็ ปิน่ทอง ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ด.ต. บุญถิ่น นิม่นวล ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ด.ต. บุญยิ่ง กนัอรุณ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ด.ต. เบญจะ ทองเปลว ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
จ.ส.ต. ปฐมชัย วอ่งเจริญ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ด.ต. ประดิษฐ์ ค าเงิน ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ด.ต. ประดิษฐ์ ออ่นแป้น ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ด.ต. ประพนัธ์ บัวขาว ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ด.ต. ปราโมทย์ วฒันะพงษ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ส.ต.อ. พนาดร ทัศนสุวรรณ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ด.ต. พยบั บุญเจริญ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ด.ต. พยงุ แยม้เกษร ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ด.ต. พรรธนพงศ์ มันตะพงษ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ด.ต. พเิชษฐ์ เพช็ร์หาด ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ด.ต. เพช็ร คล่องแคล่ว ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ด.ต. เพลิน แดงงบ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ด.ต. ไพรสน รุ่งเรือง ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
จ.ส.ต. ภริมย์ เจริญสุข ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ส.ต.ท. มนัส  นุม่ถกึ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ด.ต. มนูญ วอนเทียน ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ด.ต. มาโนช ค้าทวี ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ด.ต. มีศักด์ิ กอจติตวนิจ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ด.ต. โยธนิ แกว้ละเอยีด ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ด.ต. รัชเดช เจริญสุข ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ส.ต.อ. เริงชัย เชื้อฉ่ าหลวง ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ด.ต. วณิช อนันตภกัด์ิ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ด.ต. วชัรพงษ์ แกว้อนิทร์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
จ.ส.ต. วลัลภ ใหม่นุน่ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ด.ต. วลิาศ ปุลิมะ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ด.ต. สมศักด์ิ กอจติตวนิจ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ด.ต. สมชาย รูปสม ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ด.ต. สมพงษ์ คุ้มครอง ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ด.ต. สมศักด์ิ เกง่ธญัญกร ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ด.ต. สมาน นกจนัทร์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ด.ต. สยาม ทองกนัยา ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ด.ต. สรวศิ แป้นสุวรรณ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ด.ต. สังเวยีน ชัยโชต ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ด.ต. ฐาปนนท์ พงษ์นิล ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ด.ต. สายชล นาคใหญ่ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ด.ต. สายณัห์ กบิลสิงห์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สายนัต์ สายคง ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ด.ต. สุดใจ ผดุงลักษณ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ด.ต. สุพจน์ ไขม่่วง ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ด.ต.หญิง สุพตัรา อนุศาสนนันท์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ด.ต. สุระศักด์ิ เยน็ใจ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ส.ต.อ. เสกสรร นามโคตร ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ด.ต. อนุสร ทิมหอม ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
จ.ส.ต. อภวิฒัน์ รักสัตย์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ส.ต.อ. เอกชัย เทือกดอนหนั ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ส.ต.ต. กติติพงศ์ สุวรรณวหิค ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ส.ต.ต. กฤตย์ นิธพิฒันะ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ส.ต.ต. จรัิญญ์ โสภณธรรมคุณ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ส.ต.ต. ชาบดินทร์ เกตุมณี ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ส.ต.ต. ณัฐนัย ฉ่ ามะนา ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ส.ต.ต. วรุตม์ นิม่นวล ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ส.ต.ต. ลิขติ ร่ืนจติ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ส.ต.ต. อโน อนิทร์โพธิ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ส.ต.ต. วรุฒ ศิริมัว่ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ส.ต.ต. เอก จนิดาโชติ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
พ.ต.ต. สถาปน์ ปัญญาพยคัฆ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
พ.ต.ต. อาคม โฉมศรี ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ร.ต.ท. พงษ์เทพ วจันามัย ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ร.ต.ต. ชาญ กฎุี ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ร.ต.ต. สุชาติ ออ่นแป้น ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ร.ต.ต. อรินทร์ เทียมเมธา ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ด.ต. คมกฤช ทรัพยเ์ยน็ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ด.ต. ชนะพล เทียนสะอาด ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ด.ต. สนธยา ต่วนเครือ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ด.ต. สันติ ส าเนียง ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
ด.ต. อ านาจ เจรีญชัย ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
จ.ส.ต. ธรีพงศ์ โพธิ์ทอง ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านโป่ง
พ.ต.อ. อนุรักษ์ พรพทุธศรี ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
พ.ต.ท. ชาติชาย ดอนชัย ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
พ.ต.ท. ไพโรจน์ แม้นบุตร ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
พ.ต.ท. ลิขติ ชนะไพร่พล ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
พ.ต.ต. ภราดร แช่มมัน่คง ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
พ.ต.ท. ภวูดน อดุมนพคุณ ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
พ.ต.ท. รณรงค์ ชื่นจติร ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
พ.ต.ท. อ าพล ภทัรมงคลกลุ ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ร.ต.ท. ปฐมพงศ์ ทองจ ารูญ ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. พลาญชัย ชัยชนะ ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ร.ต.ท. ณัฐพล เพยีรพทิักษ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ร.ต.ท. ประดิษฐ์ คงเปรม ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ร.ต.ท. รุ่งโรจน์ โตไร่ ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ร.ต.ท. วชัระ ค้นหาสุข ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ร.ต.ท. วชัรพงศ์ เสาะสืบงาม ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ร.ต.ต. ชัชวาล จนัทะวงศ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ร.ต.ท.หญิง ขวญันุช ทองเจริญ ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ร.ต.ท.หญิง ศศิสิริกญุช์ ศุภสุวรรณ ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ร.ต.ต.หญิง พรทิพย์ เฟือ่งฟู ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ร.ต.อ. เกษม มาศรี ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ร.ต.อ. ศุภชัยณกร เปล่ียมลาภ ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ร.ต.อ. ดุสิต สุวรรณประเสริฐ ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ร.ต.ท. ธรีะชัย ล้ าเลิศ ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
 ร.ต.ท. อนุชา ภสูง่า ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ร.ต.ท. เฉลียว ดาวเรือง ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ร.ต.ท. กรสุวรรณ สุจริต ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ร.ต.ต. สมชาย โสดจ าปา ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ร.ต.ท. ธนัทพงศ์ ทองเปลว ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ร.ต.ท. จ าเนียน สวา่งเมฆ ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ร.ต.ท. จ าลอง ทิพยสิ์งห์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ร.ต.ท. ธนู เหีย้มหาญ ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ร.ต.ท. นิยม สิงหพ์ทิักษ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ร.ต.ท. ประยงค์ รักษาวงศ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ร.ต.ท. ปรีชา รัตนบุญ ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ร.ต.ท. วสันต์ แสงขาน ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ร.ต.ต. สมศักด์ิ ทองสุข ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ร.ต.ท. สมิง สานคลุย ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ร.ต.ต. ศศิธร วรภกัดี ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ร.ต.ท. ไพรัตน์ สุขสมบูรณ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ร.ต.ต. สุพรรณ ไถบ้้านกวย ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ร.ต.ต. เกษม มณีโชติ ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ร.ต.ต. ชูชีพ ทองพลู ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ร.ต.ต. เสนาะ อว้นเกล้ียง ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ร.ต.ต. สุพรรณ ไถบ้้านกวย ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ร.ต.ต. สมคิด สัตยก์ศุล ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ร.ต.ต. เกษม มณีโชติ ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ร.ต.ต. เพญ็ เสลาหลัก ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ร.ต.ต. ไฉล เฉดิจงัหรีด ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ร.ต.ต. ชัยรัตน์ ปุย๋งาม ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. ประดับ เชื้อโพหกั ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ร.ต.ท. สมภพ เนียมจ าเริญ ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ร.ต.ท. ไชยา ธรรมมา ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ร.ต.ต. จรัส วารีชล ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ร.ต.ต. พรชัย เรืองสิทธชิัย ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ร.ต.ต. อนุศักด์ิ ศรีค า ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ร.ต.ต. ปัญญา เล่ียมภกัดีวงศ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ร.ต.ท. ผจญ งามประดับเลิศ ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ร.ต.ท. ประสาท อตุทาลี ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ร.ต.ท. สุทิน รุ่งสวา่ง ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ร.ต.ท. ปรีชา พาด้วง ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ร.ต.ท. ประเสริฐ สายจนี ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ด.ต. คมสันต์ วเิวกวรรณ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ด.ต. ชัย เฉลิมทอง ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ด.ต. ชิดชัย จริวฒันผล ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ด.ต. ชูศักด์ิ สวา่งเมฆ ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ด.ต. ดิเรก สีหจ์กัร ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ด.ต.หญิง ฐานิตา เปรมจติร์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ด.ต. ธรีะเดช มามาศ ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ด.ต. นพดล น้ าดอกไม้ ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ด.ต. บุญชู หตัถกจิ ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ด.ต. ประเทือง ทับทรวง ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ด.ต. ประวติั เมืองราช ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ด.ต. พเิชฐ คงสุวรรณ ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ด.ต. พเิชฐ จนัทร์เพญ็ ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ด.ต. ไพฑูรย์ เล็กบ ารุง ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ด.ต. ไพบูลย์ ธรรมบุญเป็ง ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ด.ต. ไพรัตน์ จธูารี ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ด.ต. ไพฑูรย์ ศุภสุวรรณ ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ด.ต. มานะ ชุ่มชมไชย ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ด.ต. ยม จจูอ้ย ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ด.ต. วชิาญ เบ็ญขนัธ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ด.ต. สมเกยีรติ อบุลแยม้ ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ด.ต. สมบัติ บัวเกดิ ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ด.ต. สมบัติ พุม่เนย ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ด.ต. สมฤทธิ์ กอร์ดอน ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ด.ต. ส าเริง ศรีชา ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ด.ต. สุคนธ์ เสลานนท์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ด.ต. สุรศักด์ิ ละออออ่น ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ด.ต. สุรินทร์ ค ามี ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. อารมย์ โพธิ ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ด.ต. เอกวทิย์ แม้นทิม ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ด.ต. ชุมพล ชมชื่น ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ด.ต. แสงพชิัย ทรัพยเ์ฮง ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ด.ต. ประมวล เทพราชา ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ด.ต. ปัญญา แกว้กลุฑล ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ด.ต. วเิชียร ขทูะ ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ด.ต. สราวธุ ถนอมนาค ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ด.ต. สุธรรม สิโนทก ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ด.ต. เฉลิมพนัธ์ ตันวรัิตน์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ด.ต. ชาติชาย สุนทร ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ด.ต. เดชาธร ธรรมจง ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ด.ต. ไพบูลย์ ไทรสงวน ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ด.ต. สมเกยีรติ กณัฑภา ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ด.ต. สิทธชิัย เสาธง ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ด.ต. สุวฒัน์ ขนุเณร ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ด.ต. สุภทัรชัย แสงสี ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ด.ต. ไชยยนัต์ เจริญรักษา ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ด.ต. ปัญญา ไชยเดชก าจร ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ด.ต.หญิง จารุวรรณ รอดนารี ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ด.ต. ณรงค์ นิม่นวล ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ด.ต. ไพฑูรย์ ปานเงิน ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ด.ต. ไพโรจน์ มีกนั ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ด.ต. ศักด์ิโชติ จารแกว้ ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ด.ต. ดนัย เจริญผล ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ด.ต. นิรุตจ์ ศรีรักษ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ด.ต. วรุิธ เอี่ยมหนู ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ด.ต. สุทัศน์ เยยีวยา ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ด.ต. มนูญ มัน่คง ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ด.ต. ปัญญา บัวโพธิ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ด.ต. เกษม เทพสวสัด์ิ ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ด.ต. บุญธรรม เทียนค า ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ด.ต. อนันต์ มุระญาติ ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ด.ต. วรกฤต ภควตัโภคน ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ด.ต. พนม เหีย่งมณี ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ด.ต. ประวทิย์ จุ่นเจมิ ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ด.ต. สมชาย ตวงอทิธกิลุ ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ด.ต. ระอองจติ สุขพนิิจ ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ด.ต. สมบัติ รุ่งสวา่ง ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
จ.ส.ต. ไกรสิทธิ์ นาคแสง ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง จ.ส.ต. ประพฒัน์ ศรีสิริวบิูลยช์ัย ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
จ.ส.ต. ไกรสิทธิ์ นาคแสง ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
จ.ส.ต. สุพจน์ ประมูลสิน ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
จ.ส.ต. ปกจิ กจิธนาบรรลุนุกลุ ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ส.ต.อ. จริา บุญรอด ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ส.ต.อ. ชาญณรงค์ รุ่งเรือง ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ส.ต.อ. วฒิุชัย ทองขาว ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ส.ต.อ. นพดล พนัธุ์แจม่ ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ส.ต.ต. ณัฐพล คล้ายโพธิ์ทอง ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ส.ต.ต. นราวชิญ์ แซมเขยีว ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ส.ต.ต. ภาณุพงศ์ อริยา ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ส.ต.ต. มงกฎุ ถนอมใจ ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ส.ต.ต. วรีวชิญ์ ทิพยป์ระภาวงษ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ส.ต.ต. นพพล ภะวะเวช ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ส.ต.อ. ราชัน กระจา่งนฤมลกลุ ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ส.ต.ต. ณัฐชนน ซ่ือตรง ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ส.ต.ต. กศิดิษฐ์ นกขนุทอง ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ส.ต.ต. พรีวสั กอ่กจิความดี ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
พ.ต.ท. สมชาย เบิกไพร ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ร.ต.ท. อภรัิกษ์ อมตศรีประเสริฐ ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ด.ต. ชาญวฒิุ บัลลังกโ์พธิ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ด.ต. แสงโชติ ทวมีาก ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ด.ต. เกรียงศักด์ิ เรืองแจม่จ ารัส ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
ร.ต.ท. ก าพล เปียเกตุ ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพธาราม
พ.ต.อ. สุชิน กจิกสิกร ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด าเนินสะดวก
พ.ต.อ. สมรวม เกตุหล า ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด าเนินสะดวก
 พ.ต.ท.  อนุสนธิ์  สุขศิริสุวรรณ ภ.จว.ราชบุรี  สภ.ด าเนินสะดวก 
พ.ต.ท. ประพนธ์ ภานุมาส ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด าเนินสะดวก
พ.ต.ท. อรรถวฒิุ อนุเอกจติร ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด าเนินสะดวก
พ.ต.ท. ยงยทุธ ร้ิวทอง ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด าเนินสะดวก
พ.ต.ท. พศิิษย์ ลายรักษ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด าเนินสะดวก
พ.ต.ต. ศุภศิษย์ วรรณเจริญ ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด าเนินสะดวก
พ.ต.ต. ณฑัต ศรีนวล ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด าเนินสะดวก
ร.ต.อ. สมพงษ์ ชัยสงคราม ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด าเนินสะดวก
 ร.ต.ท.  อนุุพงศ์  ศิริทร ภ.จว.ราชบุรี  สภ.ด าเนินสะดวก 
ร.ต.ท. นวพล หาญขนุทด ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด าเนินสะดวก
ร.ต.ท. ชนวร์ี หนูคงใหม่ ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด าเนินสะดวก
ร.ต.ท. เสนาะ เทพอาจ ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด าเนินสะดวก
ร.ต.ท.หญิง กติิยา เต้ียเสมอเชื้อ ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด าเนินสะดวก
ร.ต.ท. สัญญา เผือกเอี่ยม ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด าเนินสะดวก



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. วรัิติ โอแสงใส ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด าเนินสะดวก
ร.ต.ท. วสูิตร ศรีมหาสมุทร ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด าเนินสะดวก
ร.ต.ท. สมชัย กาญจนวาหะ ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด าเนินสะดวก
ร.ต.ท. เอกชัย เติมพงษ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด าเนินสะดวก
ร.ต.ท. สมโภชน์ โชติยะวชัชัย ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด าเนินสะดวก
ร.ต.ต. ธรีะศักด์ิ สายเนตร ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด าเนินสะดวก
ร.ต.ต. สัญญา คอนหงาย ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด าเนินสะดวก
ร.ต.ท. บดินทร์ ทวสุีข ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด าเนินสะดวก
ร.ต.ท. ปัญญา อ าไพ ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด าเนินสะดวก
ร.ต.ท. สุระทร บวรชัย ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด าเนินสะดวก
ร.ต.ท. ประทีป แสนชัย ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด าเนินสะดวก
ร.ต.ท. ชยนัต์ นาคพานิช ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด าเนินสะดวก
ร.ต.ท. บุญเลิศ เลิศนวลจนัทร์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด าเนินสะดวก
ร.ต.ท. สุเทพ ศรีเมือง ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด าเนินสะดวก
ร.ต.ต. สุรเชษฐ์ นาคหาญ ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด าเนินสะดวก
ร.ต.ต. สุพจน์ แกว้บุญเรือน ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด าเนินสะดวก
ร.ต.ต. ไพฑูรย์ อนิจนี ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด าเนินสะดวก
ร.ต.ต. นริส ทองวเิชียร ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด าเนินสะดวก
ร.ต.ต. ปริญญา ชวนชื่น ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด าเนินสะดวก
ด.ต. ชาลี ทองแดง ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด าเนินสะดวก
ด.ต. นิพนธ์ ทะแดง ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด าเนินสะดวก
ด.ต. ณรงฤทธิ์ เล่อยิ้ม ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด าเนินสะดวก
ด.ต. นิรุทธ์ อนิทชาติ ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด าเนินสะดวก
ด.ต. วโิชติ ฤทธิ์สุข ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด าเนินสะดวก
ด.ต. เอกราช พวกยะ ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด าเนินสะดวก
ด.ต. สกนธ์ พกัเขยีว ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด าเนินสะดวก
ด.ต. วนิิจ สระพรม ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด าเนินสะดวก
ด.ต. วนิัย ไมตรีจติต์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด าเนินสะดวก
ด.ต. ณรงค์ ไชยวรรณ ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด าเนินสะดวก
ด.ต. สมญารัฐ ฤทธิ์บัว ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด าเนินสะดวก
 ด.ต.  ไวพจน์  เพง็บุญชู ภ.จว.ราชบุรี  สภ.ด าเนินสะดวก 
ด.ต. สิทธชิัย ศุภษร ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด าเนินสะดวก
ด.ต. สมชาย อุ่นยะวงค์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด าเนินสะดวก
ด.ต. ไพโรจน์ แกว้ประดิษฐ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด าเนินสะดวก
ด.ต. จรัล จนัทร์ฉาย ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด าเนินสะดวก
ด.ต. ธานี ภูร่ะหงษ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด าเนินสะดวก
ด.ต. ระพนิ ปิน่ทอง ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด าเนินสะดวก
ด.ต. อภสิิทธิ์ เอี่ยมข า ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด าเนินสะดวก
ด.ต. กฤศ ฟกัแฟง ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด าเนินสะดวก
ด.ต. ทองค า สรรพวธุ ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด าเนินสะดวก



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สิราวชิญ์ ศักด์ิศรีปองภพ ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด าเนินสะดวก
ด.ต. สุรพล ระบายทรัพย์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด าเนินสะดวก
ด.ต. สุชาติ สร้อยพวงนาค ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด าเนินสะดวก
จ.ส.ต. นิรัญ พวงทอง ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด าเนินสะดวก
ส.ต.อ. เอกชัย สีทับทิม ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด าเนินสะดวก
ส.ต.อ. วรัิตน์ ศิริเอก ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด าเนินสะดวก
ส.ต.ต. ธนกฤต มัตสยะวนิชกลู ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด าเนินสะดวก
ส.ต.ต. จกัรพนัธ์ บุญค าพร ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด าเนินสะดวก
ส.ต.ต. ชัชวาล ตันวไิลศิริ ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด าเนินสะดวก
ส.ต.ต. วโิรจน์ ภะวงัคะพนิธุ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด าเนินสะดวก
ส.ต.ต. เสฎฐวฒิุ พรุิฬหพ์งศ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด าเนินสะดวก
ส.ต.ต. พสิิษฐ์ หงศ์รัชดานนท์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด าเนินสะดวก
ส.ต.ต. สุบิน เยน็ใส ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด าเนินสะดวก
ด.ต. ธวชัชัย โตบารมีกลุ ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด าเนินสะดวก
ด.ต. สมเกยีรติ ชัยสิทธวิงศ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด าเนินสะดวก
ด.ต. บุญลือ แกว้เกดิ ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด าเนินสะดวก
ด.ต. สัมฤทธิ์ มูลสวสัด์ิ ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด าเนินสะดวก
พ.ต.อ. ภคัภณ เล็กท่าไม้ ภ.จว.ราชบุรี สภ.สวนผ้ึง
พ.ต.ท. อฑัฒาสิษฏฐ์ พุม่เกตุแกว้ ภ.จว.ราชบุรี สภ.สวนผ้ึง
พ.ต.ท. อรรณนพ นุม่สวน ภ.จว.ราชบุรี สภ.สวนผ้ึง
พ.ต.ท. พรม แกว้พรายตา ภ.จว.ราชบุรี สภ.สวนผ้ึง
พ.ต.ท. สายณัห์ เพง็บุญชู ภ.จว.ราชบุรี สภ.สวนผ้ึง
พ.ต.ท. อรัญ หลวงพทิักษ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.สวนผ้ึง
พ.ต.ท. ป้อมเพชร คงสีหะ ภ.จว.ราชบุรี สภ.สวนผ้ึง
ร.ต.อ. เสรี หยู่หนูสิงห์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.สวนผ้ึง
ร.ต.ท. ไชยา ใจหาญ ภ.จว.ราชบุรี สภ.สวนผ้ึง
ร.ต.ท. วทิยา สุขสวสัด์ิ ภ.จว.ราชบุรี สภ.สวนผ้ึง
ร.ต.ท. เดชสกลุ โคฮุด ภ.จว.ราชบุรี สภ.สวนผ้ึง
ร.ต.ท. อรชุน จลุวทิยากาญจน์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.สวนผ้ึง
ร.ต.ท. ทวศัีกด์ิ บูแ่กว้ ภ.จว.ราชบุรี สภ.สวนผ้ึง
 ร.ต.ท. ภดิูศ ม่วงน้อย ภ.จว.ราชบุรี สภ.สวนผ้ึง
ร.ต.ท. สาน จะยนัรัมย์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.สวนผ้ึง
ร.ต.ท. ไชยง บุญยศ ภ.จว.ราชบุรี สภ.สวนผ้ึง
ร.ต.ท. พงศ์พฒัน์ ไตรศิริ ภ.จว.ราชบุรี สภ.สวนผ้ึง
ร.ต.ท. วชิาญ พนัธภ์กัดี ภ.จว.ราชบุรี สภ.สวนผ้ึง
ร.ต.ท. เกษม เอื่ยมเกดิ ภ.จว.ราชบุรี สภ.สวนผ้ึง
ร.ต.ต. พงษ์ศักด์ิ ทองเหลือ ภ.จว.ราชบุรี สภ.สวนผ้ึง
ร.ต.ต. สมศักด์ิ  บุญออ่น ภ.จว.ราชบุรี สภ.สวนผ้ึง
ร.ต.ต. สุทิน  โพธิ์ศรีทอง ภ.จว.ราชบุรี สภ.สวนผ้ึง
ร.ต.ต. วสิิษธิ์ พลูเพิม่ ภ.จว.ราชบุรี สภ.สวนผ้ึง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. สายนั บึง้ไชย ภ.จว.ราชบุรี สภ.สวนผ้ึง
ร.ต.ต. นริศ จนัทร์แจง้ ภ.จว.ราชบุรี สภ.สวนผ้ึง
ร.ต.ต. ศุภเศรษฐ์ วงศ์อารีย์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.สวนผ้ึง
ร.ต.ต. ชลิต ระยา้ยอ้ย ภ.จว.ราชบุรี สภ.สวนผ้ึง
ด.ต. อดุม  ศิริบุญขจร ภ.จว.ราชบุรี สภ.สวนผ้ึง
ด.ต. ตระการ ช านาญกจิ ภ.จว.ราชบุรี สภ.สวนผ้ึง
ด.ต. บุญยนื รวมทรัพย์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.สวนผ้ึง
ด.ต. พชิิต โพธาประสิทธิ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.สวนผ้ึง
ด.ต. ส าเริง ยนิดี ภ.จว.ราชบุรี สภ.สวนผ้ึง
ด.ต. วฒันา ไชยยาวฒัน์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.สวนผ้ึง
ด.ต. จ านงค์ นิม่ทอง ภ.จว.ราชบุรี สภ.สวนผ้ึง
ด.ต. จริะพงษ์ ฉ่ าโสฬส ภ.จว.ราชบุรี สภ.สวนผ้ึง
ด.ต. เดชา อทุัยฉาย ภ.จว.ราชบุรี สภ.สวนผ้ึง
ด.ต. ฐิติเดช ฮดลือชา ภ.จว.ราชบุรี สภ.สวนผ้ึง
ด.ต. ทนงศักด์ิ ทองสลับล้วน ภ.จว.ราชบุรี สภ.สวนผ้ึง
ด.ต. ปรีชา ปักษา ภ.จว.ราชบุรี สภ.สวนผ้ึง
ด.ต. มานพ กล่ินศรีสุข ภ.จว.ราชบุรี สภ.สวนผ้ึง
ด.ต. สันต์ สะลีมา ภ.จว.ราชบุรี สภ.สวนผ้ึง
ด.ต. พรีะพฒัน์ ปานเจริญ ภ.จว.ราชบุรี สภ.สวนผ้ึง
ด.ต. หสันัย จจูร ภ.จว.ราชบุรี สภ.สวนผ้ึง
ด.ต. ยทุธนา แสงเจริญ ภ.จว.ราชบุรี สภ.สวนผ้ึง
ด.ต. โสภณ เสลาหลัก ภ.จว.ราชบุรี สภ.สวนผ้ึง
ด.ต. ประมวล พลิาศาสตร์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.สวนผ้ึง
ด.ต. จนิดา อยัลา ภ.จว.ราชบุรี สภ.สวนผ้ึง
ด.ต. สมชาย เมืองช้าง ภ.จว.ราชบุรี สภ.สวนผ้ึง
ด.ต. ประชา แจง้ปกรณ์กจิ ภ.จว.ราชบุรี สภ.สวนผ้ึง
ด.ต. ทองอยู่ ผ่องแผ้ว ภ.จว.ราชบุรี สภ.สวนผ้ึง
ด.ต. ธนากร จนัทร์กลุ ภ.จว.ราชบุรี สภ.สวนผ้ึง
ด.ต. กติติศักด์ิ สมบัติชูสุวรรณ ภ.จว.ราชบุรี สภ.สวนผ้ึง
จ.ส.ต. ไพรรัตน์ ทองใบ ภ.จว.ราชบุรี สภ.สวนผ้ึง
จ.ส.ต. เด่น ศรีมี ภ.จว.ราชบุรี สภ.สวนผ้ึง
ส.ต.อ. กฤษณะ นิยมดุสดี ภ.จว.ราชบุรี สภ.สวนผ้ึง
ส.ต.ต. ณัฐพชัร์ ค าเกดิ ภ.จว.ราชบุรี สภ.สวนผ้ึง
ส.ต.ต. พงษ์รวี ค้าทวี ภ.จว.ราชบุรี สภ.สวนผ้ึง
ส.ต.ต. สิทธเินตร พูก่นั ภ.จว.ราชบุรี สภ.สวนผ้ึง
ส.ต.ต. วชัระ พวงมณี ภ.จว.ราชบุรี สภ.สวนผ้ึง
พ.ต.ท. คเชนทร์ นิยมทอง ภ.จว.ราชบุรี สภ.สวนผ้ึง
ร.ต.ท. ชาญ แฉล้มนงนุช ภ.จว.ราชบุรี สภ.สวนผ้ึง
ร.ต.ท. วฒิุชัย สาระศาลิน ภ.จว.ราชบุรี สภ.สวนผ้ึง
ร.ต.ท. สมเกยีรติ บุตรโพธิ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.สวนผ้ึง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สมเด็จ ยิ้มเขยีว ภ.จว.ราชบุรี สภ.สวนผ้ึง
ส.ต.ต. ปิยะ เสมอใจ ภ.จว.ราชบุรี สภ.สวนผ้ึง
ด.ต. กจิ คงเปีย่ม ภ.จว.ราชบุรี สภ.สวนผ้ึง
พ.ต.ท. อภชิาต ทรัพยส่์งเสริม ภ.จว.ราชบุรี สภ.สวนผ้ึง
ร.ต.ท. ปัญญา แกง่หลวง ภ.จว.ราชบุรี สภ.สวนผ้ึง
ร.ต.ต. มนตรี มีทา ภ.จว.ราชบุรี สภ.สวนผ้ึง
ร.ต.ท. สมโภชน์ กล้าวรางกลู ภ.จว.ราชบุรี สภ.สวนผ้ึง
ร.ต.ต. อภชิาต ดาวเรือง ภ.จว.ราชบุรี สภ.สวนผ้ึง
ด.ต. อทุัย จนัทร์แพง ภ.จว.ราชบุรี สภ.สวนผ้ึง
ร.ต.ต. ระวี วรรณฟกั ภ.จว.ราชบุรี สภ.สวนผ้ึง
ด.ต. วสวฒัน์ วหิคหาญ ภ.จว.ราชบุรี สภ.สวนผ้ึง
ร.ต.ต. ค านึง วงศ์ปรีชากร ภ.จว.ราชบุรี สภ.สวนผ้ึง
ด.ต. ประเสริฐศิริ ธาดาพฒัน์ธน ภ.จว.ราชบุรี สภ.สวนผ้ึง
ด.ต. ปุณณรัตน์ แยม้เกษร ภ.จว.ราชบุรี สภ.สวนผ้ึง
ร.ต.ท. รุ่งเรือง ปักษา ภ.จว.ราชบุรี สภ.สวนผ้ึง
ร.ต.ท. เสริฐศักด์ิ สิริด ารงสกลุ ภ.จว.ราชบุรี สภ.สวนผ้ึง
พ.ต.อ. พงศธร ศรีเปล่ียนจนัทร์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.ปากท่อ
พ.ต.อ. ธรีพนัธ์ นิธภิณยางสง่า ภ.จว.ราชบุรี สภ.ปากท่อ
พ.ต.ท. ยทุธ เกดิเรือง ภ.จว.ราชบุรี สภ.ปากท่อ
พ.ต.ท. กติติพงษ์ บุญรอด ภ.จว.ราชบุรี สภ.ปากท่อ
พ.ต.ท. ภาสกร อยู่เยน็ ภ.จว.ราชบุรี สภ.ปากท่อ
พ.ต.ท. ทวปี สุธาประดิษฐ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.ปากท่อ
พ.ต.ท. เชน จนัทิพยว์งษ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.ปากท่อ
พ.ต.ท. เดช บุญสุวรรณ ภ.จว.ราชบุรี สภ.ปากท่อ
ร.ต.อ. สาคร นิยมชื่น ภ.จว.ราชบุรี สภ.ปากท่อ
ร.ต.ท. ธรีะศักด์ิ ยิ้มเจย้ ภ.จว.ราชบุรี สภ.ปากท่อ
ร.ต.ท. สุทธพินัธ์ สามคุ้มพมิพ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.ปากท่อ
ร.ต.ท. ไชยวฒัน์ ไชยบูรณ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.ปากท่อ
ร.ต.ท. ชลชัย รุ่งเรือง ภ.จว.ราชบุรี สภ.ปากท่อ
ร.ต.ท. พงศ์สิริ เกตุมานพ ภ.จว.ราชบุรี สภ.ปากท่อ
ร.ต.ท. สมนึก คล้ายยิ่งเหมือน ภ.จว.ราชบุรี สภ.ปากท่อ
ร.ต.ท. สาทร เทพทิตย์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.ปากท่อ
ร.ต.ท. โสภณ จ าปารัตน์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.ปากท่อ
ร.ต.ท. ศิริชัย รัตนบ ารุง ภ.จว.ราชบุรี สภ.ปากท่อ
ร.ต.ท. สามารถ พวงทรัพย์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.ปากท่อ
ร.ต.ท. ลมัย มณีวงษ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.ปากท่อ
ร.ต.ท. ประยรู ประเทืองผล ภ.จว.ราชบุรี สภ.ปากท่อ
ร.ต.ท. ประทุม ม่วงมันดี ภ.จว.ราชบุรี สภ.ปากท่อ
ร.ต.ท. วศิิษฎ ์ เมืองสุด ภ.จว.ราชบุรี สภ.ปากท่อ
ร.ต.ท. อาวะชน ลุ้ยประเสริฐ ภ.จว.ราชบุรี สภ.ปากท่อ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. สุทัศน์ เฟือ่งทอง ภ.จว.ราชบุรี สภ.ปากท่อ
ร.ต.ท. อมร พลูออ่น ภ.จว.ราชบุรี สภ.ปากท่อ
ร.ต.ท. เสน่ห์ เกตุแกว้ ภ.จว.ราชบุรี สภ.ปากท่อ
ร.ต.ท. วนิัย ด าเกล้ียง ภ.จว.ราชบุรี สภ.ปากท่อ
ร.ต.ท. ชาติ สถาพร ภ.จว.ราชบุรี สภ.ปากท่อ
ร.ต.ท. สัญชัย แหละยหุมี ภ.จว.ราชบุรี สภ.ปากท่อ
ร.ต.ท. สุพจน์ ป้องลม ภ.จว.ราชบุรี สภ.ปากท่อ
ร.ต.ต. สมชาย โพธิ์แสง ภ.จว.ราชบุรี สภ.ปากท่อ
ร.ต.ต. สุชาติ ประเสริฐสุข ภ.จว.ราชบุรี สภ.ปากท่อ
ร.ต.ต. มาโนต อร่ามวดั ภ.จว.ราชบุรี สภ.ปากท่อ
ร.ต.ต. จ าเริญ กล่ินตระหลบ ภ.จว.ราชบุรี สภ.ปากท่อ
ร.ต.ต. ศุภเดช แม้นศรี ภ.จว.ราชบุรี สภ.ปากท่อ
ร.ต.ต. วฑูิรย์ ชิ้นสกลุ ภ.จว.ราชบุรี สภ.ปากท่อ
ร.ต.ต. สุธร์ี ถนอมผิว ภ.จว.ราชบุรี สภ.ปากท่อ
ร.ต.ต. วฒัติศักด์ิ สิทธมิหาทรัพย ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.ปากท่อ
ร.ต.ต. นุกลู กลมทุกส่ิง ภ.จว.ราชบุรี สภ.ปากท่อ
ด.ต. อนันต์ เกดิพุม่ ภ.จว.ราชบุรี สภ.ปากท่อ
ด.ต. เจริญ         สิทธกิลุ ภ.จว.ราชบุรี สภ.ปากท่อ
ด.ต. ภาสกร คมข า ภ.จว.ราชบุรี สภ.ปากท่อ
ด.ต. อนนท์ สิงหท์อง ภ.จว.ราชบุรี สภ.ปากท่อ
ด.ต. กมล รอดศิริ ภ.จว.ราชบุรี สภ.ปากท่อ
ด.ต. ฉตัรชัย โชติอธพิงศ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.ปากท่อ
ด.ต. มานะ อนิพุม่ ภ.จว.ราชบุรี สภ.ปากท่อ
ด.ต. ฉลาด ดวงมาตพล ภ.จว.ราชบุรี สภ.ปากท่อ
ด.ต. วฒิุนันท์ จนัใด ภ.จว.ราชบุรี สภ.ปากท่อ
ด.ต. สมนึก เซ็งสอน ภ.จว.ราชบุรี สภ.ปากท่อ
ด.ต. ธรีะ เนือ้นุม่ ภ.จว.ราชบุรี สภ.ปากท่อ
ด.ต. สนธยา สินเพง็ ภ.จว.ราชบุรี สภ.ปากท่อ
ด.ต. เชาวลิต วราราษฎร์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.ปากท่อ
ด.ต. ทศพร ดวงเทพ ภ.จว.ราชบุรี สภ.ปากท่อ
ด.ต. ไพโรจน์ บุญบ ารุง ภ.จว.ราชบุรี สภ.ปากท่อ
ด.ต. อดุม บุตรกร ภ.จว.ราชบุรี สภ.ปากท่อ
ด.ต. วลัลภ พุม่พวง ภ.จว.ราชบุรี สภ.ปากท่อ
ด.ต. ธรีพงศ์ ก าลังหาญ ภ.จว.ราชบุรี สภ.ปากท่อ
ด.ต. วลัลภ วงษ์วจิติต์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.ปากท่อ
ด.ต. ชลอ พยพัตรี ภ.จว.ราชบุรี สภ.ปากท่อ
ด.ต. สมใจ ยอดโอวาท ภ.จว.ราชบุรี สภ.ปากท่อ
ด.ต. สิทธพิงษ์ กริชเพชรพรรณ ภ.จว.ราชบุรี สภ.ปากท่อ
ด.ต. กวจีกัร์ เทพทิตย์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.ปากท่อ
ด.ต. เจษฎา คงสินธุ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.ปากท่อ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. รังสรรค์ สอยไม้ ภ.จว.ราชบุรี สภ.ปากท่อ
ด.ต. รัชเขต แสงประสาท ภ.จว.ราชบุรี สภ.ปากท่อ
ด.ต. สมศักด์ิ ปัน้เหน่ง ภ.จว.ราชบุรี สภ.ปากท่อ
ด.ต. สนธยา สร้อยจกัจั่น ภ.จว.ราชบุรี สภ.ปากท่อ
ด.ต. โกศล เปล่ียนอารมณ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.ปากท่อ
ด.ต. มานพ เทียนเงิน ภ.จว.ราชบุรี สภ.ปากท่อ
ด.ต. สมชาย      หอมทน ภ.จว.ราชบุรี สภ.ปากท่อ
ด.ต. อ านาจ ถนอมรัตน์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.ปากท่อ
ด.ต. เพลิน พงษ์พา ภ.จว.ราชบุรี สภ.ปากท่อ
ด.ต. เกษมสันต์ โหมดมี ภ.จว.ราชบุรี สภ.ปากท่อ
ด.ต. ประสาน เอี่ยมสะอาด ภ.จว.ราชบุรี สภ.ปากท่อ
ด.ต. ส าราญ ขนุนุชนารถ ภ.จว.ราชบุรี สภ.ปากท่อ
ด.ต. สุรชัย จุ่นเจมิ ภ.จว.ราชบุรี สภ.ปากท่อ
จ.ส.ต. วนิัย กองแกว้ ภ.จว.ราชบุรี สภ.ปากท่อ
จ.ส.ต. สาคร การปรีชา ภ.จว.ราชบุรี สภ.ปากท่อ
จ.ส.ต. ยทุธศักด์ิ ทองขลิบ ภ.จว.ราชบุรี สภ.ปากท่อ
จ.ส.ต. ปริวติั นามลา ภ.จว.ราชบุรี สภ.ปากท่อ
ส.ต.อ. มานิตย์ พรหมมา ภ.จว.ราชบุรี สภ.ปากท่อ
ส.ต.อ. ส าเริง สาวสุดชาติ ภ.จว.ราชบุรี สภ.ปากท่อ
ส.ต.อ. ศุภกจิ หอมสุวรรณ ภ.จว.ราชบุรี สภ.ปากท่อ
ส.ต.อ. ฉตัรรัตน์ กล่ินเจริญ ภ.จว.ราชบุรี สภ.ปากท่อ
ส.ต.อ. อศิรายุ เทีย่งธรรม ภ.จว.ราชบุรี สภ.ปากท่อ
ส.ต.ต. นรากร วจิติสกลุตัน ภ.จว.ราชบุรี สภ.ปากท่อ
ส.ต.ต. วรากร แหลมน้อย ภ.จว.ราชบุรี สภ.ปากท่อ
ส.ต.ต. วรวฒิุ เบ็ญขนัธ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.ปากท่อ
ร.ต.ท. สงกรานต์ งามจดั ภ.จว.ราชบุรี สภ.ปากท่อ
ร.ต.ท. ปัญจะ ช่างทอง ภ.จว.ราชบุรี สภ.ปากท่อ
ส.ต.ต. อรรถทวี สีดอกบวบ ภ.จว.ราชบุรี สภ.ปากท่อ
ร.ต.ท. สนธยา เยน็ใจ ภ.จว.ราชบุรี สภ.ปากท่อ
ร.ต.ท. ศรุต แสงพุม่ ภ.จว.ราชบุรี สภ.ปากท่อ
จ.ส.ต. ฉตัรชัย อนิทรเต็ม ภ.จว.ราชบุรี สภ.ปากท่อ
ส.ต.ต. ยทุธชิัย ไล้ทอง ภ.จว.ราชบุรี สภ.ปากท่อ
พ.ต.ท. นัฐพงศ์ เอกเผ่าพนัธุ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.วดัเพลง
พ.ต.ท. ชินโชติ โชติศิริ ภ.จว.ราชบุรี สภ.วดัเพลง
ร.ต.อ. จติรกร รอดทวผีล ภ.จว.ราชบุรี สภ.วดัเพลง
ร.ต.อ. ชัยยงค์ ม่วยอารีย์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.วดัเพลง
ร.ต.อ. ชัชวาล เพช็ร์สมร ภ.จว.ราชบุรี สภ.วดัเพลง
ร.ต.ท. จริเดช มันทะกะ ภ.จว.ราชบุรี สภ.วดัเพลง
ร.ต.ท. พทิยา รัตนา ภ.จว.ราชบุรี สภ.วดัเพลง
ร.ต.ท. วนัชัย มีอยู่ ภ.จว.ราชบุรี สภ.วดัเพลง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. สุจนิต์ เรือนทอง ภ.จว.ราชบุรี สภ.วดัเพลง
ร.ต.ท. ชัยวฒัน์ นพรัตนธรีะวฒิุ ภ.จว.ราชบุรี สภ.วดัเพลง
ร.ต.ท. จ าเริญ ไล้ทอง ภ.จว.ราชบุรี สภ.วดัเพลง
ร.ต.ท. ประสงค์ การุณ ภ.จว.ราชบุรี สภ.วดัเพลง
ร.ต.ท. สมพงษ์ ราชวตัร์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.วดัเพลง
ร.ต.ท. ประคอง ขจรพลอย ภ.จว.ราชบุรี สภ.วดัเพลง
ร.ต.ท. เจอื พจนารถ ภ.จว.ราชบุรี สภ.วดัเพลง
ร.ต.ท. อปุการ ศิลานิล ภ.จว.ราชบุรี สภ.วดัเพลง
ร.ต.ท.หญิง เกษร กงัวล ภ.จว.ราชบุรี สภ.วดัเพลง
ร.ต.ต. เอกธนา อนิทร์ศิริพงษ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.วดัเพลง
ร.ต.ต. บุญพรักษ์ ศรีทองค า ภ.จว.ราชบุรี สภ.วดัเพลง
ร.ต.ต. วชิา สิริพรวทิยา ภ.จว.ราชบุรี สภ.วดัเพลง
ร.ต.ต. ประโลม อยู่เจริญ ภ.จว.ราชบุรี สภ.วดัเพลง
ร.ต.ต. อรุณรัตน์ เต็มชาติ ภ.จว.ราชบุรี สภ.วดัเพลง
ร.ต.ต. คณิน กล่ินชะนะ ภ.จว.ราชบุรี สภ.วดัเพลง
ร.ต.ต. สฤษด์ิ สุขอยู่ ภ.จว.ราชบุรี สภ.วดัเพลง
ร.ต.ต. ศิริชัย ปานประเสริฐ ภ.จว.ราชบุรี สภ.วดัเพลง
ร.ต.ต. จ าลอง จ าปารัตน์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.วดัเพลง
ร.ต.ต. สุวฒัน์ มีสมบูรณ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.วดัเพลง
ร.ต.ต. นิมิตร สังขน์ัครา ภ.จว.ราชบุรี สภ.วดัเพลง
ร.ต.ต. วสันต์ อคัรพทิักษ์พงศ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.วดัเพลง
ร.ต.ต. ธรีะวฒัน์ กาญน์ศิริกลุ ภ.จว.ราชบุรี สภ.วดัเพลง
ร.ต.ต. ณัฐพนธ์ พงษ์เพช็ร์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.วดัเพลง
ร.ต.ต. ประโลม อยู่เจริญ ภ.จว.ราชบุรี สภ.วดัเพลง
ด.ต. วนิัย นาราภริมย์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.วดัเพลง
ด.ต. ศิลปชัย จงึแยม้ปิน่ ภ.จว.ราชบุรี สภ.วดัเพลง
ด.ต. จตุรงค์ แสงทับทิม ภ.จว.ราชบุรี สภ.วดัเพลง
ด.ต. ขวญัชัย ชัยนันท์ววิฒัน์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.วดัเพลง
ด.ต. นาวนิ จติรค า ภ.จว.ราชบุรี สภ.วดัเพลง
ด.ต. อศิเรศ หอมหวาน ภ.จว.ราชบุรี สภ.วดัเพลง
ด.ต. ส าเริง คงเมือง ภ.จว.ราชบุรี สภ.วดัเพลง
ด.ต. วทิยา ยงัมีสุข ภ.จว.ราชบุรี สภ.วดัเพลง
ด.ต. องอาจ ศรีสอาด ภ.จว.ราชบุรี สภ.วดัเพลง
ด.ต. สุทธอิตัต์ พลจนัทร์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.วดัเพลง
ด.ต. สุพจน์ หาญณรงค์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.วดัเพลง
ด.ต. มนัสชัย ศรีพุม่ ภ.จว.ราชบุรี สภ.วดัเพลง
ด.ต. พนม จนัทร์เพญ็ ภ.จว.ราชบุรี สภ.วดัเพลง
ด.ต. วรวทิย์ วรชัยนันทสกลุ ภ.จว.ราชบุรี สภ.วดัเพลง
ด.ต. ทนงเดช ค าแกว้ ภ.จว.ราชบุรี สภ.วดัเพลง
ด.ต. อวยชัย เหลืองมณีเวช ภ.จว.ราชบุรี สภ.วดัเพลง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ธรียทุธ สุวรรณบ ารุง ภ.จว.ราชบุรี สภ.วดัเพลง
ด.ต. ชลอ สร้อยทอง ภ.จว.ราชบุรี สภ.วดัเพลง
ด.ต. วเิชียร สาริกานนท์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.วดัเพลง
ด.ต. ประสิทธิ์ ปิน่แม้น ภ.จว.ราชบุรี สภ.วดัเพลง
ด.ต. ฑิฆมัพร โขมพตัร ภ.จว.ราชบุรี สภ.วดัเพลง
ส.ต.ต. คงศักด์ิ รอดทวผีล ภ.จว.ราชบุรี สภ.วดัเพลง
ส.ต.ต. อาณัติ พุม่พวง ภ.จว.ราชบุรี สภ.วดัเพลง
ส.ต.ต. ธนพงษ์ เอื้อประเสริฐ ภ.จว.ราชบุรี สภ.วดัเพลง
พ.ต.ท. มานะ เกดิเปีย่ม ภ.จว.ราชบุรี สภ.วดัเพลง
พ.ต.ท. ดุสิต เกดิพุม่ ภ.จว.ราชบุรี สภ.วดัเพลง
ด.ต. อภชิาติ พนัธศ์รี ภ.จว.ราชบุรี สภ.วดัเพลง
ด.ต. ววิฒัน์ สายจนัทร์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.วดัเพลง
ด.ต. ถวลิ ไชยปา ภ.จว.ราชบุรี สภ.วดัเพลง
ด.ต. เฉลียว เพช็รกระพนัธ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.วดัเพลง
ด.ต. ภวูดล สวา่งโยธนิ ภ.จว.ราชบุรี สภ.วดัเพลง
พ.ต.ท. ชาญชัย ณัฐโสนามัย ภ.จว.ราชบุรี สภ.จอมบึง
พ.ต.ท. เชิดชัย ป้อช านิ ภ.จว.ราชบุรี สภ.จอมบึง
พ.ต.ท. อภวิชิญ์ จนัทวงศ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.จอมบึง
พ.ต.ท. แมนสรวง กาญจสอาด ภ.จว.ราชบุรี สภ.จอมบึง
พ.ต.ท. จกัรวาล อรัญญาวฒัน์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.จอมบึง
พ.ต.ท. สัมฤทธิ์ มัน่ใจ ภ.จว.ราชบุรี สภ.จอมบึง
พ.ต.ท. นันทกร เนียมหอม ภ.จว.ราชบุรี สภ.จอมบึง
พ.ต.ท. อยทุธ์ กลัปาลี ภ.จว.ราชบุรี สภ.จอมบึง
พ.ต.ท. ณรงค์ ขอ้ร่วมคิด ภ.จว.ราชบุรี สภ.จอมบึง
พ.ต.ต. พฒิุธร สมพงษ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.จอมบึง
ร.ต.อ. จรินทร์ เทีย่งธรรม ภ.จว.ราชบุรี สภ.จอมบึง
ร.ต.อ. เดชด ารงค์ เป้าอารีย์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.จอมบึง
ร.ต.ท. ชัยวฒัน์ รักอู่ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ร.ต.ท. เดชาธร มากเสมอ ภ.จว.ราชบุรี สภ.จอมบึง
ร.ต.ท. ทวปี เสือเฒ่า ภ.จว.ราชบุรี สภ.จอมบึง
ร.ต.ท. วรียทุธ์ ใจคง ภ.จว.ราชบุรี สภ.จอมบึง
ร.ต.ท. สุเนตร จา่เมือง ภ.จว.ราชบุรี สภ.จอมบึง
ร.ต.ท. สถาพร บุญนาค ภ.จว.ราชบุรี สภ.จอมบึง
ร.ต.ท. กติติพงศ์ เขม็ธนู ภ.จว.ราชบุรี สภ.จอมบึง
ร.ต.ท. ชวลิต เทียมแพ ภ.จว.ราชบุรี สภ.จอมบึง
ร.ต.ท. วรสิทธิ์ รักแควน้ ภ.จว.ราชบุรี สภ.จอมบึง
ร.ต.ท. ปรารถนา เพง็ปาน ภ.จว.ราชบุรี สภ.จอมบึง
ร.ต.ท. ภริมย์ พร้ิมพราย ภ.จว.ราชบุรี สภ.จอมบึง
ร.ต.ท. มินา ฉมิมะ ภ.จว.ราชบุรี สภ.จอมบึง
ร.ต.ท. ววิฒัน์ มงคลศิริ ภ.จว.ราชบุรี สภ.จอมบึง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. บรรเจดิ หอมอดุม ภ.จว.ราชบุรี สภ.จอมบึง
ร.ต.ท. จกัรณรงค์ แยม้พรหม ภ.จว.ราชบุรี สภ.จอมบึง
ร.ต.ท. สิงหส์มุทร ปิน่ทอง ภ.จว.ราชบุรี สภ.จอมบึง
ร.ต.ท. ไพบูลย์ สุทธา ภ.จว.ราชบุรี สภ.จอมบึง
ร.ต.ท. ชาลี โกมมลมุสิก ภ.จว.ราชบุรี สภ.จอมบึง
ร.ต.ต. สุริยะ ทองจนี ภ.จว.ราชบุรี สภ.จอมบึง
ร.ต.ต. สาโรจน์ พุม่ทอง ภ.จว.ราชบุรี สภ.จอมบึง
ร.ต.ต. สมบูรณ์ มาลา ภ.จว.ราชบุรี สภ.จอมบึง
ร.ต.ต. นิคม บุญพทิักษ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.จอมบึง
ร.ต.ต. สมพงษ์ อนิสวรรค์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.จอมบึง
ร.ต.ต. สรรเสริญ สงวนเงิน ภ.จว.ราชบุรี สภ.จอมบึง
ร.ต.ต. พทิักษ์ รุขโยชน์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.จอมบึง
ร.ต.ต. สมชาย สอวฒันชาติ ภ.จว.ราชบุรี สภ.จอมบึง
ร.ต.ต. สุชาติ สีลาเนียม ภ.จว.ราชบุรี สภ.จอมบึง
ร.ต.ต. ณัฏฐวชิญ์ ภษูา ภ.จว.ราชบุรี สภ.จอมบึง
ร.ต.ต. เจริญ มีกอง ภ.จว.ราชบุรี สภ.จอมบึง
ร.ต.ต. เสกสันต์ โป๊ะวฒันา ภ.จว.ราชบุรี สภ.จอมบึง
ร.ต.ต. ประทีป เพช็รขาว ภ.จว.ราชบุรี สภ.จอมบึง
ร.ต.ต. สุเทพ โพธารส ภ.จว.ราชบุรี สภ.จอมบึง
ด.ต. ขวญัใจ ทองดี ภ.จว.ราชบุรี สภ.จอมบึง
ด.ต. กติติ สินธวุตั ภ.จว.ราชบุรี สภ.จอมบึง
ด.ต. บุญส่ง พลอยชุม ภ.จว.ราชบุรี สภ.จอมบึง
ด.ต. สุรศักด์ิ จนัทนะโสตถิ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.จอมบึง
ด.ต. ไพทูรย์ ทองล่ิม ภ.จว.ราชบุรี สภ.จอมบึง
ด.ต. บุญชู เจริญลาภทวี ภ.จว.ราชบุรี สภ.จอมบึง
ด.ต. ประกอบ ชัยมงคล ภ.จว.ราชบุรี สภ.จอมบึง
ด.ต. ธญัญา เกดิกองทรัพย์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.จอมบึง
ด.ต. ชาญศักด์ิ แสงรี ภ.จว.ราชบุรี สภ.จอมบึง
ด.ต. วชัรินทร์ เปล่งเติม ภ.จว.ราชบุรี สภ.จอมบึง
ด.ต. ธนทรัพย์ ปิดสายะ ภ.จว.ราชบุรี สภ.จอมบึง
ด.ต. นฤทธิ์ ศรีจนัทร์เฟือ้ ภ.จว.ราชบุรี สภ.จอมบึง
ด.ต. อดุร วงัสุข ภ.จว.ราชบุรี สภ.จอมบึง
ด.ต. อภสิิทธิ์ ศิริเอก ภ.จว.ราชบุรี สภ.จอมบึง
ด.ต. โอภาส ทองออ่น ภ.จว.ราชบุรี สภ.จอมบึง
ด.ต. ปัญญา สุขเสมอ ภ.จว.ราชบุรี สภ.จอมบึง
ด.ต. นิทัศน์ กลัยา ภ.จว.ราชบุรี สภ.จอมบึง
ด.ต. ไพโรจน์ สิทธวิงษ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.จอมบึง
ด.ต. ทวชิ พงศ์ววิรรณ ภ.จว.ราชบุรี สภ.จอมบึง
ด.ต. ชาติชาย พณิทิพย์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.จอมบึง
ด.ต. วชัระ ชื่นดอนกลอย ภ.จว.ราชบุรี สภ.จอมบึง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. จริศักด์ิ ทิพยอรุณ ภ.จว.ราชบุรี สภ.จอมบึง
ด.ต. ชุมพล กนันะ ภ.จว.ราชบุรี สภ.จอมบึง
ด.ต. วริษฎ์ จนัตรี ภ.จว.ราชบุรี สภ.จอมบึง
ด.ต. วนิัย มณีงาม ภ.จว.ราชบุรี สภ.จอมบึง
ด.ต. สุทธศัิกด์ิ สมยาภกัดี ภ.จว.ราชบุรี สภ.จอมบึง
ด.ต.หญิง แวน่แกว้ ศรีวรรณชัย ภ.จว.ราชบุรี สภ.จอมบึง
ด.ต.หญิง สมใจ จนิดา ภ.จว.ราชบุรี สภ.จอมบึง
ด.ต.หญิง อนงค์นาฎ เหลาจนิดาวฒัน์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.จอมบึง
ด.ต. อดุร สีทอง ภ.จว.ราชบุรี สภ.จอมบึง
ด.ต. ยิ่งยศ พวงทอง ภ.จว.ราชบุรี สภ.จอมบึง
ด.ต. ปิยะณัฐ สอนผิว ภ.จว.ราชบุรี สภ.จอมบึง
ด.ต. บุญสม บุญรอด ภ.จว.ราชบุรี สภ.จอมบึง
ด.ต. สมศักด์ิ สวยงาม ภ.จว.ราชบุรี สภ.จอมบึง
ด.ต. ราเชนทร์ สุขหงษ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.จอมบึง
ด.ต. รุ่งโรจน์ ขอเจริญ ภ.จว.ราชบุรี สภ.จอมบึง
ด.ต. องค์เอก ภูร่ะหงษ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.จอมบึง
ด.ต. กติติพงศ์ ชมภพูนัธ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.จอมบึง
ด.ต. ธนู พว่งทอง ภ.จว.ราชบุรี สภ.จอมบึง
ด.ต. เกรียงไกร ร่ืนเริง ภ.จว.ราชบุรี สภ.จอมบึง
ด.ต. กฤษณ์ อาศน์สุวรรณ ภ.จว.ราชบุรี สภ.จอมบึง
จ.ส.ต. สายรุ้ง วาสุ ภ.จว.ราชบุรี สภ.จอมบึง
จ.ส.ต. อมัรินทร์ ยงัสวา่ง ภ.จว.ราชบุรี สภ.จอมบึง
ส.ต.ต. อริยะ มาลี ภ.จว.ราชบุรี สภ.จอมบึง
ส.ต.ต. นิติพงษ์ คงสีหะ ภ.จว.ราชบุรี สภ.จอมบึง
ด.ต. สมบูรณ์ ชัยคณาพบิูลย์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.จอมบึง
ด.ต. ประกอบ แสงอรุณ ภ.จว.ราชบุรี สภ.จอมบึง
ด.ต. กติติ ชะเกตุ ภ.จว.ราชบุรี สภ.จอมบึง
ด.ต. เรียม สร้อยสวสัด์ิ ภ.จว.ราชบุรี สภ.จอมบึง
ด.ต. สมพงษ์ ชาติดี ภ.จว.ราชบุรี สภ.จอมบึง
พ.ต.อ. ธนรัชน์ สอนกล้า ภ.จว.ราชบุรี สภ.บางแพ
พ.ต.ท พรชัย จนัทนะภาพ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บางแพ
พ.ต.ท. สธนทัต ต้ังสิทธิ์เสรีวงศ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บางแพ
พ.ต.ท. สมศักด์ิ ตะโกพร ภ.จว.ราชบุรี สภ.บางแพ
พ.ต.ท. ปยตุ ศรีสุข ภ.จว.ราชบุรี สภ.บางแพ
พ.ต.ต. อติชาติ ปิสาวงษ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บางแพ
พ.ต.ต. สันติ หนูช่วย ภ.จว.ราชบุรี สภ.บางแพ
ร.ต.อ. อภชิาต ชูวเิศษ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บางแพ
ร.ต.ท. คมสันต์ แสงสวา่ง ภ.จว.ราชบุรี สภ.บางแพ
ร.ต.ท. วนัชนะ สุขมิสา ภ.จว.ราชบุรี สภ.บางแพ
ร.ต.ท. สุทธพิงษ์ สุวรรณโณ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บางแพ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. สมาน นาคกู้ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บางแพ
ร.ต.ต. ประทีป ววิฒัน์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บางแพ
ร.ต.ต. วทิวสั ทองโกฎิ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บางแพ
ร.ต.ท. บุญช่วย ภูร่ะหงษ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บางแพ
ร.ต.ท. สุรินทร์ ลาภเจริญวงศ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บางแพ
ร.ต.ท. สุชาติ สุคลธา ภ.จว.ราชบุรี สภ.บางแพ
ร.ต.ท. เวชน์ ภูร่ะหงษ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บางแพ
ร.ต.ท. ณัฐวฒิุ เต็มเปีย่ม ภ.จว.ราชบุรี สภ.บางแพ
ร.ต.ต. วชิาญ สินบัว ภ.จว.ราชบุรี สภ.บางแพ
ร.ต.ต. ภภูณ ศิลานิล ภ.จว.ราชบุรี สภ.บางแพ
ร.ต.ต. มนตรี สังขท์อง ภ.จว.ราชบุรี สภ.บางแพ
ร.ต.ต. จริะศักด์ิ แกว้เขยีว ภ.จว.ราชบุรี สภ.บางแพ
ร.ต.ต. อ านาจ มลิวงค์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บางแพ
ร.ต.ต. ธวชั เสาร์ทอง ภ.จว.ราชบุรี สภ.บางแพ
ร.ต.ต. มนตรี ม่วงช่วง ภ.จว.ราชบุรี สภ.บางแพ
ร.ต.ต. วเิชา พรมพา ภ.จว.ราชบุรี สภ.บางแพ
ร.ต.ต. จรุญ ไกยสวน ภ.จว.ราชบุรี สภ.บางแพ
ร.ต.ต. วรีะ พึง่ไทย ภ.จว.ราชบุรี สภ.บางแพ
ร.ต.ต. วศิิษฏ์ ทองกนัยา ภ.จว.ราชบุรี สภ.บางแพ
ร.ต.ต. สวง มัน่ฤกษ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บางแพ
ร.ต.ต. ปราโมทย์ ศรียะวงษ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บางแพ
ด.ต. ประชุม จนัทร์ทอง ภ.จว.ราชบุรี สภ.บางแพ
ด.ต. ประเสริฐ ภูร่ะหงษ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บางแพ
ด.ต. ธรีวฒัน์ เจนตาบรรหาร ภ.จว.ราชบุรี สภ.บางแพ
ด.ต. นิมิตร เจริญสุข ภ.จว.ราชบุรี สภ.บางแพ
ด.ต. ศุภกร ยอดรักษ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บางแพ
ด.ต. สุเทพ เปล่ียนสีทอง ภ.จว.ราชบุรี สภ.บางแพ
ด.ต. มาโนช เรืองฤทธิ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บางแพ
ด.ต. อภวิฒัน์ อนิทร์เผือก ภ.จว.ราชบุรี สภ.บางแพ
ด.ต. ดิเรก เถนิหติ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บางแพ
ด.ต. จกัรกฤษ กนักล่ า ภ.จว.ราชบุรี สภ.บางแพ
ด.ต. ไพรัตน์ ทองหน้าศาล ภ.จว.ราชบุรี สภ.บางแพ
ด.ต. สถาพร พึง่แผน ภ.จว.ราชบุรี สภ.บางแพ
ด.ต. อรุชา ปักกะสีนัง ภ.จว.ราชบุรี สภ.บางแพ
ด.ต. สมศักด์ิ ไกรกจิธนโรจน์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บางแพ
ด.ต. อภสิิทธิ์ แดงประเสริฐ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บางแพ
ด.ต. ประเสริฐ ธญัญเจริญ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บางแพ
ด.ต. เอก เหมือนพทิักษ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บางแพ
ด.ต. ชัยยศ สุวรรณประเสริฐ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บางแพ
ด.ต. อวยชัย ยาฉ่ า ภ.จว.ราชบุรี สภ.บางแพ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สุรชัย ประเสริฐสุข ภ.จว.ราชบุรี สภ.บางแพ
ด.ต.หญิง กิ่งกาญจน์ แสงเทศ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บางแพ
ด.ต. สุนทร มะโนวฒันา ภ.จว.ราชบุรี สภ.บางแพ
ด.ต. วนิัย ยิ้มใย ภ.จว.ราชบุรี สภ.บางแพ
ด.ต. สิทธภิณ ขนุนคร ภ.จว.ราชบุรี สภ.บางแพ
ด.ต. ศรศักด์ิ วรีะพนัธ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บางแพ
จ.ส.ต. ฉตัรชัย อตุถา ภ.จว.ราชบุรี สภ.บางแพ
จ.ส.ต. ทวปี เพชรชาติ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บางแพ
พ.ต.ท. วโิรจน์ ศักด์ิสมบูรณ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านคา
พ.ต.ท. สมยศ ตรีประสิทธิ์ชัย ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านคา
พ.ต.ท. สมชาย ทองเสง่ียม ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านคา
พ.ต.ท. เริงศักด์ิ สิทธสิาร ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านคา
พ.ต.ท. มนตรี ฉายาพงษ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านคา
พ.ต.ท. ศุภสาร อายยุนื ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านคา
พ.ต.ท. นพดล แอตาล ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านคา
พ.ต.ท. จติติ จนัทร์โรจน์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านคา
ร.ต.ท. สิทธกิร ใจค า ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านคา
ร.ต.ท. สงวน เมีย้งต่ิง ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านคา
ร.ต.ท.หญิง สายวสันฏ์ พทิักษ์พนัธร์าช ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านคา
ร.ต.ท. เจตน์ ม่วงไม้ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านคา
ร.ต.ท. ภวูชิ มนัสปัญญากลุ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านคา
ร.ต.ต. ธนาวฒิุ ศรนารายณ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านคา
ร.ต.ท. บุญชู สังขะนันท์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านคา
ร.ต.ท. นิมิตร ฤทัยคงถาวร ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านคา
ร.ต.ท. วเิชียร ปัญญาวฒัน์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านคา
ร.ต.ท. สมชาย หอมอดุม ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านคา
ร.ต.ท. วนั พวงบุบผา ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านคา
ร.ต.ท. กฤดิกมน จนัทร์ศรี ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านคา
ร.ต.ท. เกรียงศักด์ิ เรืองวราหะ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านคา
ร.ต.ท. สัญญา ใสเสียงสด ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านคา
ร.ต.ท. เอกมัย สร้อยพวงนาค ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านคา
ร.ต.ต. จรูญ อวชัย ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านคา
ร.ต.ต. โกวทิย์ โล่หสุ์วรรณ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านคา
ร.ต.ต. ธงชัย รอบจงัหวดั ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านคา
ร.ต.ต. ชาญชัย สุดาโมกข์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านคา
ร.ต.ต. อาณัติ ครืนสันเทียะ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านคา
ร.ต.ต. สุพจน์ สิทธโิสม ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านคา
ด.ต. อทุัย แกว้สารพดันึก ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านคา
ด.ต. มาโนด ทองเสือ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านคา
ด.ต. มนัส พบิูลแถว ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านคา



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ภานุวตัร์ บุญนิยม ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านคา
ด.ต. ณวชินาท โฉมเวยีง ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านคา
ด.ต. นิพนธ์ พนัธน์้อย ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านคา
ด.ต. ประจกัษ์ ค าสัตย์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านคา
ด.ต.หญิง ธนภรณ์ ฉายแสง ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านคา
ด.ต.หญิง สัญญา แสงเอี่ยม ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านคา
ด.ต. อ านาจ ณ บางช้าง ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านคา
ด.ต. สิน รุ่งสวา่ง ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านคา
ด.ต. เอก พึง่น้อย ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านคา
ด.ต. นิวฒัน์ จนัทร์ด ารงค์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านคา
ด.ต. สมศักด์ิ ค าใสอนิทร์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านคา
ด.ต. สันต์ชัย ทองหนู ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านคา
ด.ต. พเิชฐ แตงฮ้อ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านคา
ด.ต. สมนึก ภทูองอบู ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านคา
ด.ต. บรรพรต โพธิ์ทะเล ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านคา
ด.ต. สามารถ อู่ขลิบ ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านคา
ด.ต. ธวชัชัย ไชยเดช ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านคา
ส.ต.ต. บัณฑิต จนัทร ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านคา
ส.ต.ต. โรจน์ศักด์ิ คุ้มครอง ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านคา
ส.ต.ต. พสักร อุ่นเศียร ภ.จว.ราชบุรี สภ.บ้านคา
พ.ต.อ. ธรีะภมูิ ธรุะกจิ ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด่านทับตะโก
พ.ต.ท. ณัฏฐ์ มากบัว ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด่านทับตะโก
พ.ต.ท. อ านวย ฉ่ ามะนา ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด่านทับตะโก
พ.ต.ต. อดุลย์ สังขเ์งิน ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด่านทับตะโก
พ.ต.ต. จรูญ มหาพล ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด่านทับตะโก
ร.ต.อ. สมควร มาสันเทียะ ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด่านทับตะโก
ร.ต.ท. พรชัย สวสัดิผล ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด่านทับตะโก
ร.ต.ท. ชนินทร์ ปานนิล ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด่านทับตะโก
ร.ต.ท. ประมวล คุสินธุ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด่านทับตะโก
ร.ต.ท. ววิฒัน์ เกตุมณี ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด่านทับตะโก
ร.ต.ท. ธารา อรุณศรีประดิษฐ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด่านทับตะโก
ร.ต.ท. เกษม คงเจริญ ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด่านทับตะโก
ร.ต.ท. สุชาติ เพิม่สิน ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด่านทับตะโก
ร.ต.ท. เฉลิมพร ศิริราบ ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด่านทับตะโก
ร.ต.ท. นิคม แจม่สุวรรณ ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด่านทับตะโก
ร.ต.ต. ชัยวฒัน์ อนิทรแพทย์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด่านทับตะโก
ร.ต.ต. วโิรจน์ ชาวบ้านกร่าง ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด่านทับตะโก
ร.ต.ต. รุ่งศักด์ิ เผ่ากล่ิน ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด่านทับตะโก
ร.ต.ต. องอาจ คงประดิษฐ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด่านทับตะโก
ร.ต.ต. เสนาะ วเิศษสิงห์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด่านทับตะโก



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. สมพงษ์ พุม่ดียิ่ง ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด่านทับตะโก
ร.ต.ต. ณพศนน จนัทร์มณี ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด่านทับตะโก
ด.ต. รณฤทธิ์ ตาเสน ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด่านทับตะโก
ด.ต. สุนทร แพบุตร ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด่านทับตะโก
ด.ต. วเิชียร นิม่นวล ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด่านทับตะโก
ด.ต. มนัสชัย คงเปรม ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด่านทับตะโก
ด.ต. ณรงค์ สิริมี ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด่านทับตะโก
ด.ต. ธนกร มากแตง ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
ด.ต. นเรศ ตันงามตรง ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด่านทับตะโก
ด.ต. ราตรี ต้ังเพยีร ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด่านทับตะโก
ด.ต. ประยทุธ โพธิ์ศรี ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด่านทับตะโก
ด.ต. ชูชีพ กองแกว้ ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด่านทับตะโก
ด.ต. การุณ ฉายปุริยานนท์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด่านทับตะโก
ด.ต. ธรีพฒัน์ เฉลิมพนัธุ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด่านทับตะโก
ด.ต. ถาวร เพง็เจริญ ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด่านทับตะโก
ด.ต. ธวชัชัย ครึกคร้ืน ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด่านทับตะโก
ด.ต. เสน่ห์ บุตรฤทธิ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด่านทับตะโก
ด.ต. สันทัด คลายโศรก ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด่านทับตะโก
ด.ต. ชวนชัย โสภาแปง ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด่านทับตะโก
ด.ต. ชลอ สุนทรเวช ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด่านทับตะโก
ด.ต. ศักด์ิชัย วเิชียรชูตระกลู ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด่านทับตะโก
ด.ต. พนม ผลอนิดี ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด่านทับตะโก
ด.ต. วรีะยทุธ จนิดาแจง้ ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด่านทับตะโก
ส.ต.ต. จกัรณรงค์ อยู่พะเนียด ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด่านทับตะโก
ส.ต.ต. ธนภทัร ดอนชัย ภ.จว.ราชบุรี สภ.ด่านทับตะโก
พ.ต.อ. อนินท์ ศรีสรรพางค์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.ทุง่หลวง
พ.ต.ท. ติณหป์วณ์ี เชื้อพนัธุ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.ทุง่หลวง
พ.ต.ท. นพดล ปิน่นิล ภ.จว.ราชบุรี สภ.ทุง่หลวง
พ.ต.ท. สมชาย สีทองสุก ภ.จว.ราชบุรี สภ.ทุง่หลวง
พ.ต.ท. พรชัย ชลิศราพงศ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.ทุง่หลวง
พ.ต.ท. ไพโรจน์ บุตรภานุรักษ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.ทุง่หลวง
พ.ต.ท. ถริวฒัน์ อนิสุข ภ.จว.ราชบุรี สภ.ทุง่หลวง
ร.ต.อ. วเิชียร ดาวดึงษ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.ทุง่หลวง
ร.ต.อ. บรรณสิทธิ์ ชัยนวล ภ.จว.ราชบุรี สภ.ทุง่หลวง
ร.ต.อ. วเิชียรโชค เหล่าหวายนอก ภ.จว.ราชบุรี สภ.ทุง่หลวง
ร.ต.ท. สมศักด์ิ ชานมณีรัตน์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.ทุง่หลวง
ร.ต.ท. จติติพงษ์ ชมใจ ภ.จว.ราชบุรี สภ.ทุง่หลวง
ร.ต.ท. อภรัิกษ์ วะราศรี ภ.จว.ราชบุรี สภ.ทุง่หลวง
ร.ต.ท. ภาณุรัตน์ อิ่มอาบ ภ.จว.ราชบุรี สภ.ทุง่หลวง
ร.ต.ท. สมคิด แสนค า ภ.จว.ราชบุรี สภ.ทุง่หลวง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ทวศัีกด์ิ อรรถวรัิตน์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.ทุง่หลวง
ร.ต.ท. สมศักด์ิ พนัธุ์ค าพา ภ.จว.ราชบุรี สภ.ทุง่หลวง
ร.ต.ท. ประชุม บัวทอง ภ.จว.ราชบุรี สภ.ทุง่หลวง
ร.ต.ท. บรรจง ปานศรีแกว้ ภ.จว.ราชบุรี สภ.ทุง่หลวง
ร.ต.ท. สุทัศน์ เหีย้มหาญ ภ.จว.ราชบุรี สภ.ทุง่หลวง
ร.ต.ต. อดุม หมืน่เดช ภ.จว.ราชบุรี สภ.ทุง่หลวง
ร.ต.ต. เติม นิยมดุสดี ภ.จว.ราชบุรี สภ.ทุง่หลวง
ร.ต.ต. พรีพล ก าลังหาญ ภ.จว.ราชบุรี สภ.ทุง่หลวง
ร.ต.ต. สมยศ แกว้จ าปาสี ภ.จว.ราชบุรี สภ.ทุง่หลวง
ร.ต.ต. สรชัย หว่งทอง ภ.จว.ราชบุรี สภ.ทุง่หลวง
ด.ต. นุกลู ประเทืองผล ภ.จว.ราชบุรี สภ.ทุง่หลวง
ด.ต. สมพงษ์ ฐิติเมธกีลุ ภ.จว.ราชบุรี สภ.ทุง่หลวง
ด.ต. สุรินทร์ ฝางแกว้ ภ.จว.ราชบุรี สภ.ทุง่หลวง
ด.ต. นพดล พวงแยม้ ภ.จว.ราชบุรี สภ.ทุง่หลวง
ด.ต. สมศักด์ิ กลองนรินทร์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.ทุง่หลวง
ด.ต. อมรเทพ รอดกล้ิง ภ.จว.ราชบุรี สภ.ทุง่หลวง
ด.ต. สมคิด สระสม ภ.จว.ราชบุรี สภ.ทุง่หลวง
ด.ต. สุเทพ เกษมสุขศิริ ภ.จว.ราชบุรี สภ.ทุง่หลวง
ด.ต. แสงอรุณ ศรีษะนาราช ภ.จว.ราชบุรี สภ.ทุง่หลวง
ด.ต. อาณัติ น้อยพานิช ภ.จว.ราชบุรี สภ.ทุง่หลวง
ด.ต. บ ารุง มีคติธรรม ภ.จว.ราชบุรี สภ.ทุง่หลวง
ด.ต. ชาญณรงค์ อุ่นเจริญ ภ.จว.ราชบุรี สภ.ทุง่หลวง
ด.ต. ณัฐศิวชั โพธติา ภ.จว.ราชบุรี สภ.ทุง่หลวง
ส.ต.ต บุญญฤทธิ์ ฤทธิ์เรืองรุ่ง ภ.จว.ราชบุรี สภ.ทุง่หลวง
ส.ต.ต วฒิุภทัร บุตรสีดา ภ.จว.ราชบุรี สภ.ทุง่หลวง
ส.ต.ต วรุิฬห์ เรือนทอง ภ.จว.ราชบุรี สภ.ทุง่หลวง
พ.ต.อ. ไพวรรณ สาเพิม่ทรัพย์ ภ.จว.ราชบุรี กรับใหญ่
พ.ต.ท อดุลย์ เรืองช่วย ภ.จว.ราชบุรี กรับใหญ่
พ.ต.ท. ประเทือง สุทธการี ภ.จว.ราชบุรี กรับใหญ่
พ.ต.ท มงคล วลัิยเกษม ภ.จว.ราชบุรี กรับใหญ่
พ.ต.ท. นิรัต สวสัดี ภ.จว.ราชบุรี กรับใหญ่
พ.ต.ท สุธี เจากสิกร ภ.จว.ราชบุรี กรับใหญ่
พ.ต.ท. ยิ่งยง มีคุณ ภ.จว.ราชบุรี กรับใหญ่
พ.ต.ท. สมชาย วงษ์ถาวรชาติ ภ.จว.ราชบุรี กรับใหญ่
ร.ต.อ. สมพร ศรีโยนา ภ.จว.ราชบุรี กรับใหญ่
ร.ต.ท. วสิิทธิ์ ประเสริฐโชคประชา ภ.จว.ราชบุรี กรับใหญ่
ร.ต.ท. โขมพสัต์ ปูย่วน ภ.จว.ราชบุรี กรับใหญ่
ร.ต.ท. ภานุพงษ์ แกว้เจอื ภ.จว.ราชบุรี กรับใหญ่
ร.ต.ท. อนันต์ จนัทร์พว่ง ภ.จว.ราชบุรี กรับใหญ่
ร.ต.ท. ประยรู นุม่ถกึ ภ.จว.ราชบุรี กรับใหญ่



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. วหิาร ทองบ่อมะกรูด ภ.จว.ราชบุรี กรับใหญ่
ร.ต.ต. สุรพงษ์ สกลุลีรุ่งโรจน์ ภ.จว.ราชบุรี กรับใหญ่
ร.ต.ท. คนีง เสือกล่ิน ภ.จว.ราชบุรี กรับใหญ่
ร.ต.ท. สุขมุ นิธปิรีชา ภ.จว.ราชบุรี กรับใหญ่
ร.ต.ท. ส าเนียง ค าเรือน ภ.จว.ราชบุรี กรับใหญ่
ร.ต.ท. ผจญ เคลือบอาบ ภ.จว.ราชบุรี กรับใหญ่
ร.ต.ท. พรศักด์ิ ค าดี ภ.จว.ราชบุรี กรับใหญ่
ร.ต.ต. อาคม ทองกนัยา ภ.จว.ราชบุรี กรับใหญ่
ร.ต.ต. พรีะพงษ์ กาเจริญ ภ.จว.ราชบุรี กรับใหญ่
ร.ต.ต. ชัยณรงค์ สุขอนิทร์ ภ.จว.ราชบุรี กรับใหญ่
ร.ต.ต. คุณวรรธน์ สารแดง ภ.จว.ราชบุรี กรับใหญ่
ด.ต. ค านวณ หนูประภา ภ.จว.ราชบุรี กรับใหญ่
ด.ต. สมชาย สุขสาคร ภ.จว.ราชบุรี กรับใหญ่
ด.ต. สมศักด์ิ อนิทร์โพธิ์ทอง ภ.จว.ราชบุรี กรับใหญ่
ด.ต. เชาว์ สาวแสง ภ.จว.ราชบุรี กรับใหญ่
ด.ต. เศรษฐพงศ์ เสือเฒ่า ภ.จว.ราชบุรี กรับใหญ่
ด.ต. วเิวก พกุภษูา ภ.จว.ราชบุรี กรับใหญ่
ด.ต. บรรจบ หาดี ภ.จว.ราชบุรี กรับใหญ่
ด.ต. วนิัย รูปสม ภ.จว.ราชบุรี กรับใหญ่
ด.ต. บุญสืบ จนัทร์บาง ภ.จว.ราชบุรี กรับใหญ่
ด.ต. ประจวบ ดรเทพพล ภ.จว.ราชบุรี กรับใหญ่
ด.ต. สายชล ดอนไพรปาน ภ.จว.ราชบุรี กรับใหญ่
ด.ต. รุ่งทิวา โค้วไล้ ภ.จว.ราชบุรี กรับใหญ่
ด.ต.หญิง วไิลลักษณ์ ยางงาม ภ.จว.ราชบุรี กรับใหญ่
ด.ต. ทวศัีกด์ิ นาคปาน ภ.จว.ราชบุรี กรับใหญ่
ด.ต. วฒันชัย ปัทวงิ ภ.จว.ราชบุรี กรับใหญ่
ด.ต. ยอดชาย ค่อมเสือ ภ.จว.ราชบุรี กรับใหญ่
ส.ต.ต. ณัฐวฒัน์ ภูโ่สม ภ.จว.ราชบุรี กรับใหญ่
ส.ต.ต. ทัชช ศรัทธาพงษ์ ภ.จว.ราชบุรี กรับใหญ่
พ.ต.อ. ปรัชญา ทองน้ าวน ภ.จว.ราชบุรี สภ.หลักหา้
พ.ต.ท. นันทชัย เบ็ญจขนัธ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.หลักหา้
พ.ต.ท. นักรบ ทองประทุม ภ.จว.ราชบุรี สภ.หลักหา้
พ.ต.ท. โสเพชร จนัทร์พลงาม ภ.จว.ราชบุรี สภ.หลักหา้
พ.ต.ท. สุรชัย รังสิวรานันต์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.หลักหา้
พ.ต.ต. จริศักด์ิ ปานพราย ภ.จว.ราชบุรี สภ.หลักหา้
พ.ต.ต. วฒิุเกยีรติ ไสยกจิ ภ.จว.ราชบุรี สภ.หลักหา้
ร.ต.อ. พรชัย   พวงมาลัย ภ.จว.ราชบุรี สภ.หลักหา้
ร.ต.ท. โพธิ์ ออมชิต ภ.จว.ราชบุรี สภ.หลักหา้
ร.ต.ท. ธรีีธวชั พลูส าราญ ภ.จว.ราชบุรี สภ.หลักหา้
ร.ต.ท. อนุรักษ์ จนัทร์ข า ภ.จว.ราชบุรี สภ.หลักหา้



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ทวี อาษานอก ภ.จว.ราชบุรี สภ.หลักหา้
ร.ต.ท. ณัฐพล กงัสุวรรณรักษ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.หลักหา้
ร.ต.ท. วสันต์ รวมทรัพย์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.หลักหา้
ร.ต.ท. จริศักด์ิ ศรีของชาติ ภ.จว.ราชบุรี สภ.หลักหา้
ร.ต.ท. สุคนธ์ โพธิ์เงิน ภ.จว.ราชบุรี สภ.หลักหา้
ร.ต.ต. สมพงษ์ แจม่จอ้ย ภ.จว.ราชบุรี สภ.หลักหา้
ร.ต.ต. ด ารงค์ บุคคะลักษณ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.หลักหา้
ร.ต.ต. ปัญญา ศรีประเสริฐ ภ.จว.ราชบุรี สภ.หลักหา้
ร.ต.ต. บรรยงค์ เอี่ยมศิริ ภ.จว.ราชบุรี สภ.หลักหา้
ด.ต. สมชาย จนัทร์เพญ็ ภ.จว.ราชบุรี สภ.หลักหา้
ด.ต. กลุธน เจริญนาค ภ.จว.ราชบุรี สภ.หลักหา้
ด.ต. สุทธนิันท์ จนัทรกลู ภ.จว.ราชบุรี สภ.หลักหา้
ด.ต. สมชาย นวมดี ภ.จว.ราชบุรี สภ.หลักหา้
ด.ต. สุชิน อิ่มปิติวงค์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.หลักหา้
ด.ต. นิยม กาญจนสินธุ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.หลักหา้
ด.ต. ประสาน แกน่ไร่ ภ.จว.ราชบุรี สภ.หลักหา้
ด.ต. ระบิล ชินวงศ์พรหม ภ.จว.ราชบุรี สภ.หลักหา้
ด.ต. นิพนธ์ ชมชื่น ภ.จว.ราชบุรี สภ.หลักหา้
ด.ต. บุญชัย หสัมี ภ.จว.ราชบุรี สภ.หลักหา้
ด.ต. ศักดา นกเล็ก ภ.จว.ราชบุรี สภ.หลักหา้
ด.ต. ไพโรจน์ เกสะอาด ภ.จว.ราชบุรี สภ.หลักหา้
ด.ต. วชิาญ ลีจอ้ย ภ.จว.ราชบุรี สภ.หลักหา้
ด.ต. สมเกยีรติ เยน็งาม ภ.จว.ราชบุรี สภ.หลักหา้
ส.ต.อ. ปวรี ปฐมพรววิฒัน์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.หลักหา้
ส.ต.ต. อภชิัย ทองมาก ภ.จว.ราชบุรี สภ.หลักหา้
ส.ต.ต. ทศพล เพช็รสูงเนิน ภ.จว.ราชบุรี สภ.หลักหา้
ส.ต.ต. ฉตัรชัย พกุกนะวนิช ภ.จว.ราชบุรี สภ.หลักหา้
ส.ต.ต. ธนาธปิ ศิริประเสริฐ ภ.จว.ราชบุรี สภ.หลักหา้
พ.ต.อ. สามารถ พฤกษา ภ.จว.ราชบุรี สภ.เขาดิน
พ.ต.ท. มนตรี อนุชา ภ.จว.ราชบุรี สภ.เขาดิน
พ.ต.ท. ชุมพล สานพคุณ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เขาดิน
พ.ต.ท. พรชัย ศรีแดงบุตร ภ.จว.ราชบุรี สภ.เขาดิน
พ.ต.ท. สุเมษ ทองเสง่ียม ภ.จว.ราชบุรี สภ.เขาดิน
พ.ต.ต. ชัยวทิย์ สุวรรณพงศ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เขาดิน
พ.ต.ต. สมศักด์ิ สุทธชิล ภ.จว.ราชบุรี สภ.เขาดิน
ร.ต.ท. ศุภรงค์ ค าพลอย ภ.จว.ราชบุรี สภ.เขาดิน
ร.ต.ท. สุรินทร์ นิลมานนท์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เขาดิน
ร.ต.ท. อมัพร เติมอารมณ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เขาดิน
ร.ต.ท. กฤษณะ ผดุงวรรณ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เขาดิน
ร.ต.ท. อ านวย แขวงโสภา ภ.จว.ราชบุรี สภ.เขาดิน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. นุกลุ นุม่เอี่ยม ภ.จว.ราชบุรี สภ.เขาดิน
ร.ต.ท. สุทิพย์ ฟมูี ภ.จว.ราชบุรี สภ.เขาดิน
ร.ต.ท. ตระกลู คุณชัยวฒันกจิ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เขาดิน
ร.ต.ท. อานนท์ นาคหนุน ภ.จว.ราชบุรี สภ.เขาดิน
ร.ต.ท. เฉลิมศักด์ิ ธรรมโลกาพทิักษ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เขาดิน
ร.ต.ท. บุญช่วย รุจพพิฒัน์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เขาดิน
ร.ต.ท. นิคม ตุ้มเล็ก ภ.จว.ราชบุรี สภ.เขาดิน
ร.ต.ท. ธงชัย ชมชื่น ภ.จว.ราชบุรี สภ.เขาดิน
ร.ต.ท. จ ารัส ฟกัข า ภ.จว.ราชบุรี สภ.เขาดิน
ร.ต.ต. กมล อนิทร ภ.จว.ราชบุรี สภ.เขาดิน
ร.ต.ต. สมจติ อารีย์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เขาดิน
ร.ต.ต. หาญ เนียมหอม ภ.จว.ราชบุรี สภ.เขาดิน
ร.ต.ต. สุวฒัน์ แกว้กลัด ภ.จว.ราชบุรี สภ.เขาดิน
ร.ต.ต. ชัยกร จติรค า ภ.จว.ราชบุรี สภ.เขาดิน
ร.ต.ต. สามารถ มณีค า ภ.จว.ราชบุรี สภ.เขาดิน
ด.ต. พลวฒัน์ จนิดาวงษ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เขาดิน
ด.ต. ประทีป โชติช่วง ภ.จว.ราชบุรี สภ.เขาดิน
ด.ต. ณรงค์ ลัดดาวรากรณ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เขาดิน
ด.ต. ปัญญา บุญทาน ภ.จว.ราชบุรี สภ.เขาดิน
ด.ต. เอกชัย แขวงโสภา ภ.จว.ราชบุรี สภ.เขาดิน
ด.ต. โอภาส เหมสี ภ.จว.ราชบุรี สภ.เขาดิน
ด.ต. ณัฐนันท์ จนัทนะ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เขาดิน
ด.ต. รังสรรค์ พลับอนิ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เขาดิน
ด.ต. ฐกฤต บุญณรงค์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เขาดิน
ด.ต. มานพ อนิทแสน ภ.จว.ราชบุรี สภ.เขาดิน
ด.ต. วเิชียร หว้ยหงษ์ทอง ภ.จว.ราชบุรี สภ.เขาดิน
ด.ต. ยงยทุธ นุตโร ภ.จว.ราชบุรี สภ.เขาดิน
ด.ต. ไพฑูลย์ ดีแจม่ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เขาดิน
ด.ต. สุรศักด์ิ สากระสันต์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เขาดิน
ด.ต. วทิยา จนัทร์เพญ็ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เขาดิน
ด.ต. สุพจน์ คงกระพนัธ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เขาดิน
ด.ต. เจริญ กติติภรณ์กลุ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เขาดิน
ด.ต. วกิรานต์ อนิดา ภ.จว.ราชบุรี สภ.เขาดิน
ด.ต. บัญญัติ เพง็เลา ภ.จว.ราชบุรี สภ.เขาดิน
ด.ต. ปิยะวทิย์ แกว้ประดิษฐ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เขาดิน
ด.ต. อนุพงศ์ พรหมด า ภ.จว.ราชบุรี สภ.เขาดิน
ด.ต. สมปอง อนิทร์ปรุง ภ.จว.ราชบุรี สภ.เขาดิน
ด.ต. ธรีะศักด์ิ เกดิขาว ภ.จว.ราชบุรี สภ.เขาดิน
ด.ต. เฉลิมชัย พรหมมะ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เขาดิน
ด.ต. พเิชษ นิยม ภ.จว.ราชบุรี สภ.เขาดิน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ประยทุธ พงษ์เพช็ร์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เขาดิน
ด.ต. ยเรศ จนัทรา ภ.จว.ราชบุรี สภ.เขาดิน
ด.ต. ณรงค์ สุขตะโก ภ.จว.ราชบุรี สภ.เขาดิน
ส.ต.ต. บุญฤทธิ์ ไกรวจิติร ภ.จว.ราชบุรี สภ.เขาดิน
ส.ต.ต. วชิชานนท์ เจยีมเจริญ ภ.จว.ราชบุรี สภ.เขาดิน
พ.ต.อ. ณฐกฤต มัง่ค่ัง ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพหกั
พ.ต.ท. สมศักด์ิ อนันตผล ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพหกั
พ.ต.ท. รุจริศักด์ิ สุวรรณ ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพหกั
พ.ต.ท. สุรินทร์ แสงประทุม ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพหกั
พ.ต.ท. วรวทิย์ จนัทรวรศิริ ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพหกั
พ.ต.ต. ธงทอง เอี่ยมเวยีง ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพหกั
ร.ต.ท. ฉกาจ เกรอด ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพหกั
ร.ต.ท. ธวชัชัย ชะลูด ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพหกั
ร.ต.ท. ประทีป หมืน่สังข์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพหกั
ร.ต.ท. ภคัรพงษ์ เงินประเสริฐ ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพหกั
ร.ต.ท. มานิตย์ เทียนเงิน ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพหกั
ร.ต.ท. ฤทธพิล พลเสน ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพหกั
ร.ต.ท. สุทธพิงษ์ เนตรพราว ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพหกั
ร.ต.ท. เสนาะ กลัยาณะการี ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพหกั
ร.ต.ท. ค านวณ ขวญัพราย ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพหกั
ร.ต.ท. จ าลอง บัวชุม ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพหกั
ร.ต.ท. ทวศัีกด์ิ หมืน่สุนทร ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพหกั
ร.ต.ท. สถติ เปล่ียนสีทอง ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพหกั
ร.ต.ท. สุรสิทธิ์ พลเภรีย์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพหกั
ร.ต.ต. อดุล จ าปาหอม ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพหกั
ร.ต.ต. เทียรชัย สุขค า ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพหกั
ร.ต.ต. พนิิจ ประเสริฐศักด์ิ ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพหกั
ร.ต.ต. นพดล อรุณคีรีวฒัน์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพหกั
ด.ต. โกษา ธรีะตระกลู ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพหกั
ด.ต. ชัยยศ แกว้แสนชัย ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพหกั
ด.ต. ณรงค์ชัย อนิทร์เขยีว ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพหกั
ด.ต. นิวติั ปราบมาก ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพหกั
ด.ต. ประคอง สะลีมา ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพหกั
ด.ต. ประดิษฐ์ พุม่งาม ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพหกั
ด.ต. พงค์กร ตันธวุปฐม ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพหกั
ด.ต. วสันต์ หอมช่วงทรัพย์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพหกั
ด.ต. วชิัย คะชะเนตร ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพหกั
ด.ต. วมิาน หุน่เฮง ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพหกั
ด.ต. ศุภฤกษ์ ปิน่ทอง ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพหกั
ด.ต. สมชาย บุญชื่น ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพหกั



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สมร วงษ์เพง็ ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพหกั
ด.ต. สมหมาย มาเอี่ยม ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพหกั
ด.ต. สาธติ กมิหวงั ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพหกั
ด.ต. สุวฒัน์ มนัสปัญญากลุ ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพหกั
ด.ต. อ านาจ จติรจ าเรือง ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพหกั
ส.ต.ต. วริิยะ นิคะ ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพหกั
ด.ต.หญิง พรวลัย ชัชวงษ์ ภ.จว.ราชบุรี สภ.โพหกั
ร.ต.ท. ราเชนทร์ อนิทร์เต็ม ภ.จว.ราชบุรี สภ.เมืองราชบุรี
พล.ต.ต. วชิาญญ์วชัร์ บริรักษ์กลุ ภ.จว.เพชรบุรี ฝอ.
พ.ต.อ. ณรงค์เดชศ์ ศักด์ิสมบูรณ์ ภ.จว.เพชรบุรี ฝอ.
พ.ต.อ. ณัฐแกว้ เมตตามิตรพงศ์ ภ.จว.เพชรบุรี ฝอ.
พ.ต.อ. อรัญ โตยิ่ง ภ.จว.เพชรบุรี ฝอ.
พ.ต.ท.หญิง คนึง คลังสิน ภ.จว.เพชรบุรี ฝอ.
พ.ต.ท. วมิล สมาบัติ ภ.จว.เพชรบุรี ฝอ.
พ.ต.ท.หญิง โสภดิา ชูอนิทร์ ภ.จว.เพชรบุรี ฝอ.
พ.ต.ท.หญิง วรนันท์ กนิูน ภ.จว.เพชรบุรี ฝอ.
พ.ต.ท.หญิง ธญัมน อนิทะนิน ภ.จว.เพชรบุรี ฝอ.
พ.ต.ท. อนุชาติ ธรรมวาสี ภ.จว.เพชรบุรี ฝอ.
พ.ต.ต. ธนดล วรรณประเสริฐ ภ.จว.เพชรบุรี ฝอ.
ร.ต.อ. ธวชั เนียมสิน ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ร.ต.อ. มนูล ทันวงษ์ ภ.จว.เพชรบุรี ฝอ.
ร.ต.ท. เมธภีพ วรัิตโยสินทร์ ภ.จว.เพชรบุรี ฝอ.
ร.ต.ท.หญิง ผาณิต หวานมาก ภ.จว.เพชรบุรี ฝอ.
ร.ต.ท. รัฐนันท์ มิตรดี ภ.จว.เพชรบุรี ฝอ.
ร.ต.ท.หญิง วรรณรัตน์ สุขประเสริฐ ภ.จว.เพชรบุรี ฝอ.
ร.ต.ท. วโิรจน์ จนีงาม ภ.จว.เพชรบุรี ฝอ.
ร.ต.ต. รังษี ร่มโพธิ์ ภ.จว.เพชรบุรี ฝอ.
ร.ต.ต. ตะวนั ศรีสวสัด์ิ ภ.จว.เพชรบุรี ฝอ.
ร.ต.ต. ธนวฒัน์ แตงวฒันะ ภ.จว.เพชรบุรี ฝอ.
ด.ต.หญิง ทัศนา สีฟา้ ภ.จว.เพชรบุรี ฝอ.
ด.ต. ธเนศ เสถยีร ภ.จว.เพชรบุรี ฝอ.
ด.ต.หญิง สิริกร คงจติุ ภ.จว.เพชรบุรี ฝอ.
ด.ต.หญิง สุรภร์ี สิงหน์้อมเกล้า ภ.จว.เพชรบุรี ฝอ.
ด.ต. กนก ดีเซ็น ภ.จว.เพชรบุรี ฝอ.
ด.ต. ประสาน พณิทิพย์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หนองจอก
ด.ต. ท านอง หมืน่ศรี ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หนองจอก
ด.ต. วฒันกจิ บัวงาม ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ด.ต. รังสรรค์ อว่มจนัทร์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ด.ต. ฐาปกรณ์ พุม่จติร ภ.จว.เพชรบุรี ฝอ.
ด.ต. บรรทม อปุระ ภ.จว.เพชรบุรี ฝอ.



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. คณพศ วกิติขากี ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านลาด
ด.ต. จกัรกฤษณ์ ทับยงู ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ด.ต. ฉตัรวรุณ พนัธุ์แกว้ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ส.ต.อ.หญิง ลฎาภา พงษ์ทอง ภ.จว.เพชรบุรี ฝอ.
ส.ต.อ.หญิง รัตนาภรณ์ ชัยสุวรรณ ภ.จว.เพชรบุรี ฝอ.
ส.ต.อ.หญิง ศิขริน กิ่งทอง ภ.จว.เพชรบุรี ฝอ.
ส.ต.อ.หญิง นงลักษณ์ เยน็ใจ ภ.จว.เพชรบุรี ฝอ.
ส.ต.อ. สรวฒิุ สนใจ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่ายาง
ส.ต.อ.หญิง จริาภรณ์ พลูพพิฒัน์ ภ.จว.เพชรบุรี ฝอ.
ส.ต.ท. ไพชยนต์ มีทรัพย์ ภ.จว.เพชรบุรี ฝอ.
พ.ต.ท. สุธรรม ป้อมสีทอง ภ.จว.เพชรบุรี กลุ่มงานสอบสวน
ร.ต.ท. บัญญัติ บัวชื่น ภ.จว.เพชรบุรี กลุ่มงานสอบสวน
ร.ต.ท. ณัฐพงศ์ เพยีรมงคล ภ.จว.เพชรบุรี 191
ร.ต.ท. ณัฐวฒิุ เมืองขวญัใจ ภ.จว.เพชรบุรี 191
ร.ต.ท.หญิง รุ่งนภา ปีแ่กว้ ภ.จว.เพชรบุรี 191
ร.ต.ต. สมศักด์ิ พรมสี ภ.จว.เพชรบุรี 191
ด.ต. อ านาจ บุญปลอด ภ.จว.เพชรบุรี 191
ด.ต. วรัิช บุญสอง ภ.จว.เพชรบุรี 191
จ.ส.ต. ทรงวฒิุ โล่เส็ง ภ.จว.เพชรบุรี 191
ส.ต.ต. รพพีฒัน์ โคจนา ภ.จว.เพชรบุรี 191
ด.ต. สุเมธ กญุแจทอง ภ.จว.เพชรบุรี 191
ร.ต.ต. เอี่ยม ยศสมบัติ ภ.จว.เพชรบุรี 191
พ.ต.อ. ชวน ชิตประเสริฐ ภ.จว.เพชรบุรี กก.สส.
พ.ต.ท. สมยศ ฉมิพาลี ภ.จว.เพชรบุรี กก.สส.
พ.ต.ท. วศพล เรืองจอ้ย ภ.จว.เพชรบุรี กก.สส.
พ.ต.ท. ชนาวนิ สุริยะพรหม ภ.จว.เพชรบุรี กก.สส.
พ.ต.ท. ชยวศั วชิิรเดชากร ภ.จว.เพชรบุรี กก.สส.
พ.ต.ต. ภฎั อนิเถลิงศักด์ิ ภ.จว.เพชรบุรี กก.สส.
ร.ต.ท. มงคล สังเพิม่ ภ.จว.เพชรบุรี กก.สส.
ร.ต.ท. ณฐวรรธน์ ครุฑค า ภ.จว.เพชรบุรี กก.สส.
ร.ต.ท. วเิชียร นาคทอง ภ.จว.เพชรบุรี กก.สส.
ร.ต.ท. เสนอ จนัทรจติุ ภ.จว.เพชรบุรี กก.สส.
ร.ต.ท. จรูญ สิทธรัิกษ์ ภ.จว.เพชรบุรี กก.สส.
ร.ต.ต. เชิงชาย ยิ้มแยม้ ภ.จว.เพชรบุรี กก.สส.
ร.ต.ต. โสถณ เพชรสุข ภ.จว.เพชรบุรี กก.สส.
ร.ต.ท. ชวลิต เสือบางพระ ภ.จว.เพชรบุรี กก.สส.
ร.ต.ต. ธนวฒัน์ อน้ดิสถ์ ภ.จว.เพชรบุรี กก.สส.
ด.ต. ละเอยีด ไพบูลย์ ภ.จว.เพชรบุรี กก.สส.
ด.ต. อรุณ โพธิ์ทอง ภ.จว.เพชรบุรี กก.สส.
ด.ต. ธนพตั สวา่งจติต์ ภ.จว.เพชรบุรี กก.สส.



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สุทธิ เพช็ราลดาคุณ ภ.จว.เพชรบุรี กก.สส.
ด.ต. วรีะพล รุ่งโรจน์ ภ.จว.เพชรบุรี กก.สส.
ด.ต. สังวาล เม่นทอง ภ.จว.เพชรบุรี กก.สส.
ด.ต. สมหมาย แยม้เยื้อน ภ.จว.เพชรบุรี กก.สส.
ด.ต. ยศวจัน์ ออ่นละมัย ภ.จว.เพชรบุรี กก.สส.
ด.ต. ประสิทธิ์ เท่าเทียมตน ภ.จว.เพชรบุรี กก.สส.
ด.ต. นฤทธิ์ พนัธแ์สง ภ.จว.เพชรบุรี กก.สส.
ด.ต. ชัยวทิย์ นวลจนัทร์ ภ.จว.เพชรบุรี กก.สส.
ด.ต. นรินทร์ สดชื่น ภ.จว.เพชรบุรี กก.สส.
ด.ต. พลัลภ แสงดวงเดือน ภ.จว.เพชรบุรี กก.สส.
ด.ต. ศิรินทร์ พรายแกว้ ภ.จว.เพชรบุรี กก.สส.
ด.ต. เทวนิ เอมร่ืน ภ.จว.เพชรบุรี กก.สส.
ด.ต. พรีศักด์ิ อรชร ภ.จว.เพชรบุรี กก.สส.
ด.ต. สมเกยีรติ มัง่ค่ัง ภ.จว.เพชรบุรี กก.สส.
ด.ต. วทิยา โอบออ้ม ภ.จว.เพชรบุรี กก.สส.
ด.ต. พยงุศักด์ิ แจม่จ ารัส ภ.จว.เพชรบุรี กก.สส.
ด.ต. ชาตรี สุขสกลุ ภ.จว.เพชรบุรี กก.สส.
ด.ต. อทิธกิร สุขอร่าม ภ.จว.เพชรบุรี กก.สส.
ด.ต. ดิเรก พุม่จติร ภ.จว.เพชรบุรี กก.สส.
ด.ต. ชาญชัย โชติวฒัน์สกลุ ภ.จว.เพชรบุรี กก.สส.
ด.ต.หญิง วรรณา ครองศักด์ิศิลป์ ภ.จว.เพชรบุรี กก.สส.
ด.ต. รณภพ ตรีสัพท์ ภ.จว.เพชรบุรี กก.สส.
ด.ต. นัฐที บัวสด ภ.จว.เพชรบุรี กก.สส.
ด.ต. สิริชัย เทียนฤกษ์ ภ.จว.เพชรบุรี กก.สส.
ด.ต. สมพร จนัทร์บูรณ ภ.จว.เพชรบุรี กก.สส.
ด.ต. โอภาส องิปัญจลาภ ภ.จว.เพชรบุรี กก.สส.
ด.ต. บรรพต ม่วงอยู่ ภ.จว.เพชรบุรี กก.สส.
จ.ส.ต. สุรชัย เขยีวอร่าม ภ.จว.เพชรบุรี กก.สส.
จ.ส.ต. กติติ กิ่งทอง ภ.จว.เพชรบุรี กก.สส.
จ.ส.ต. ชวลิต หนูแกว้ ภ.จว.เพชรบุรี กก.สส.
จ.ส.ต. บดินทร์ บรรเลงกลอง ภ.จว.เพชรบุรี กก.สส.
จ.ส.ต. ชุมพล เยน็ใจ ภ.จว.เพชรบุรี กก.สส.
จ.ส.ต. เอก สนสนิท ภ.จว.เพชรบุรี กก.สส.
จ.ส.ต. สะอาด จริววิฒัน์ภทัร ภ.จว.เพชรบุรี กก.สส.
พ.ต.อ. ประสาน จงัพานิช ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
พ.ต.ท. สร ซ่ือตรงพานิช ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
พ.ต.ท. ธนกร รอดเรือง ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
พ.ต.ท. หาญ แกว้วชิิต ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
พ.ต.ท. สนธยา ดีหะสิงห์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
พ.ต.ท. มีชัย ศรุตานันทะ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. สุทัศน์ พกุงาม ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
พ.ต.ท. อภรัิตน์ รอดชูแสง ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
พ.ต.ต. ธวชั ขาวดารา ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
พ.ต.ต. ประยรู โพธิ์ศิริ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ร.ต.อ. โกศล เขตใหญ่ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ร.ต.อ. ดุสิต ชูชวลิต ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ร.ต.อ.หญิง ประพา นุชนารถ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ร.ต.อ. วรรธนะ อนิทะนิน ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ร.ต.ท.หญิง กญัญารัตน์ ยจูวิ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ร.ต.ท. คมสันต์ พุม่เงิน ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ร.ต.ท. จงจติร ราโช ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ร.ต.ท. จกัรกฤษณ์ พลูพพิฒัน์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ร.ต.ท. ชูชาติ แสนสุข ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ร.ต.ท. ถาวร ลพบุตร ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ร.ต.ท. ทนงศักด์ิ รักสัตย์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ร.ต.ท. ทวปี ตึกพราย ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ร.ต.ท. บุญธรรม ช้างน้ า ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ร.ต.ท. ประจวบ ทัดจนัทร์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ร.ต.ท. ประนาม แดงสุวรรณ์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ร.ต.ท. ประสงค์ เจริญช่าง ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ร.ต.ท. ประสิทธิ์ มาเกดิ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่ายาง
ร.ต.ท. ปริญญา โคมสุวรรณ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ร.ต.ท. ปริญญา เล็กน้อย ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ร.ต.ท. พงษ์เทพ พวงไม้ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ร.ต.ท. ยทุธนา นิลนวล ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ร.ต.ท. เอกชัย ไชยวฒิุ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ร.ต.ท. นิพภา ดุสิตปณิธิ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ร.ต.ต. เชน ศิวาลัย ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ร.ต.ท. รณชัย จนัทรปรุง ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ร.ต.ท. เลิศชาย สินเสริฐ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ร.ต.ท. เลิศเสถยีร แตรสังข์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ร.ต.ท. วเิชียร อนิตรานนท์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ร.ต.ท. วทิิตย์ วงษ์พฒัน์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ร.ต.ท. สงัด เหล่ียมเพชร ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ร.ต.ท. สมภพ สะคราญ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ร.ต.ท. สริธน จนัทร์โกมล ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ร.ต.ท. สิทธชิัย โสมทัศน์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ร.ต.ท. สุชาติ ก าเหนิดเพชร ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ร.ต.ท. สุรกจิ วรนาม ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ร.ต.ท. สุรศักด์ิ พรหมเมือง ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. อนันต์ มากมี ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ร.ต.ท. อนุชา โรจนวศิิษฏ์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ร.ต.ท. อนุสรณ์ ทองนุย้ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ร.ต.ท. อร่าม พราหมณ์คล้ า ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ร.ต.ต. เค้ียง พงษ์เผือก ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ร.ต.ต. จ ารอง แจม่จ ารัส ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ร.ต.ต. ธวชั เทพธรรม ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ร.ต.ต. ธารา บุญมีโชติ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ร.ต.ต. นิพน สุกขี ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ร.ต.ต. บุญยะพนัธ์ หอมดี ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ร.ต.ต. พทิักษ์ พวงมาลัย ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ร.ต.ต. วรพนัธ์ กงสกลุ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ร.ต.ต. วาที แกว้พรายตา ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ร.ต.ต. วรีชาติ ขาวนวล ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ร.ต.ต. ศิริพงษ์ สุขเสอี่ยม ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ร.ต.ต. สนธยา มหากล่ัน ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ร.ต.ต. สหวชิย์ ชวนิโรจน์พงศา ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ร.ต.ต. สามารถ โมลี ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ร.ต.ต. สิงหภ์พ นาคสวสัด์ิ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ร.ต.ต. เสน่ห์ ประจนัทร์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ร.ต.ต. อ านาจ วงศ์กลัยา ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ด.ต. กฤษณะพงษ์ มีสวสัด์ิ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ด.ต. กล้า ทองเพญ็ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ด.ต. กติติ กล่ันยิ่ง ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ด.ต. กติิภมูิ น้ าดอกไม้ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ด.ต. คมสันต์ สกดิใจ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ด.ต. จรันตร์ ข าอนิทร์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ด.ต. จริะวฒิุ ปานด า ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ด.ต. เจษฎา ทองแขก ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ด.ต.หญิง ชนาภรณ์ มาลาลักษมี ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ด.ต. ชาญณรงค์ พรหมส่ีหน้า ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ด.ต. ชิษณุพงศ์ พลูพพิฒัน์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ด.ต. ณธพงศ์ จติจ านงค์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ด.ต. เดชา แฮวอู ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ด.ต. ทรงชัย รัศมี ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ด.ต. ทวี บุญเมือง ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ด.ต. เทอดเกยีรติ เมืองอนิทร์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ด.ต. ธนวฒัน์ สุนทร ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ด.ต. ธนากร บุญรอดวรกลุ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ด.ต. ธวชั ดิสระ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ธวชัชัย บุญขวญั ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ด.ต. ธวชัชัย วริิยะ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ด.ต. ธรียทุธ นิลสุข ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ด.ต.หญิง นงราม อน้ยาง ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ด.ต. นพพร ม้านสะอาด ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ด.ต. นราเลิศ ข าสี ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ด.ต. นรินทร์ นินทสินธ์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ด.ต. นเรศ ขยายแยม้ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ด.ต. นาวี มีสุข ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ด.ต. บุญเขยีม แท่นนอก ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ด.ต. บุญธรรม อรชร ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ด.ต. บุญมี สีสวสัด์ิ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ด.ต. บุญลือ แผ้วลุ่มแฝก ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ด.ต. บุญเลิศ บ าเรอรักษ์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ด.ต. ปรเมศวร์ ใจยาว ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ด.ต. ประสิทธิ์ มุงธสิาร ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ด.ต. พรมมา ดวงแข ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ด.ต. พนัธุ์ธชิ ควรชม ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ด.ต. พชิิต ร่ายเรือง ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ด.ต. พเิชษฐ์ รุ่งราษี ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ด.ต. เพิม่ศ กด์ิ กาญจนโรจน์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ด.ต. เพิม่ศักด์ิ พรตศาสตร์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ด.ต. ไพบูลย์ บุญกอง ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ด.ต. ภวูมินทร์ จติตโอวาท ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ด.ต. มารุต แหยมเกล้า ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ด.ต. รณชัย พงษ์สุรียนันท์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ด.ต. รักษา นาคะเวช ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ด.ต. ราชศักด์ิ สินสมบุญ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ด.ต. เรืองทรัพย์ หา้สกลุ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ด.ต. วทิยา พานเพชร ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ด.ต. วนิัย อดุมนาค ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ด.ต. วรัิช ไทรงาม ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ด.ต. ววิฒัน์ ตลึงจติร ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ด.ต. วรีะ ทะลิ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ด.ต. ศราวธุ กลุไทย ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ด.ต. ศิริชัย นิม่เขยีน ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ด.ต. ศิริพนัธ์ สรวมศิริ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ด.ต. สมบัติ พลายแดง ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ด.ต. สมปัตร์ ใจตรง ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ด.ต. สมภพ เกตุมัง่มี ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สมยศ บุญเรือง ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ด.ต. สมศักด์ิ ธรรมกถกึ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ด.ต. สมศักด์ิ บุญกศุล ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ด.ต. สยาม อนิทลี ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ด.ต. สัณฐิติ เทศเดช ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ด.ต. สัมฤทธิ์ สาวสวรรค์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ด.ต. สามารถ ร้อยแกว้ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ด.ต. สายนัต์ สุกทน ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ด.ต. สิงทอง ทองศรี ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ด.ต. สุชัย จติรวสุิทธ์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ด.ต. สุชาติ ทิพยอและห์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ด.ต. สุทัศ เกตุแกว้ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ด.ต. สุธนว์ ครึกคร้ืน ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ด.ต. สุนทร มุง่หมาย ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ด.ต. สุนทร สวาสิทธเิชย ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ด.ต. สุพจน์ เจริญยิ่ง ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ด.ต. หาญชัย สุขมณี ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ด.ต. อดิศักด์ิ ประสม ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ด.ต. อดุลย์ พรายมณี ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ด.ต. อนันต์ รุ่งเรือง ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ด.ต. อภสิิทธิ์ เขยีวข า ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ด.ต. อร่าม สวง่ยิ่ง ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ด.ต. อะนนท์ สงวนให้ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ด.ต. อ านาจ สุขอร่าม ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ด.ต. อทุัย ทองเงิน ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ด.ต. เอกภทั จริาณิชชกลุ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ด.ต. เอกราช เมืองรมย์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ด.ต. เอนก บัวระหงษ์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
จ.ส.ต. จ าลอง อนิจนัทร์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
จ.ส.ต. จริพงษ์ มหคัฆะกาญจนะ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
จ.ส.ต. ทิวากร เฟือ่งฟู ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
จ.ส.ต. บุญโชติ ผิวผ่อง ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
จ.ส.ต. ยงยทุธ เอี่ยมละออง ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
จ.ส.ต. เรวฒัน์ ตึกพราย ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
จ.ส.ต. วสันต์ ทรัพยบ์ัว ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
จ.ส.ต. ศศิพงษ์ พนูสวสัด์ิ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
จ.ส.ต. อนุวฒัน์ บวงสรวง ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ส.ต.อ. ไพรัช อนิทร์จนัทร์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ส.ต.อ. ราเชนท์ จนัทร์ส่งแสง ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ส.ต.อ. วสันต์ อึ่งไพร ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.อ. สดายุ ทีรากร ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ส.ต.อ. สมเกยีรต์ิ สวสัดิโสภาค ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ส.ต.อ. สมชาย วฒิุชาญไชย ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ส.ต.อ. สาธติ สุขอร่าม ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ส.ต.อ. ใหม่ ศรีเกตุ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ส.ต.อ. อนุชา หลวงไกร ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ส.ต.ต. พรรคพล ค ามาก ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ส.ต.ต. พศิรุฒ ทองไสว ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ส.ต.ต. ไพฑูรย์ ชูจติร ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ส.ต.ต. มาโนช แน่นแควน้ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ส.ต.ต. สรรพชัญ์ สุขเรือง ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ร.ต.ท.หญิง สุนันทา รอดเพชร ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ด.ต. วฐัฎาชัย แสงอยู่ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ด.ต. เมธี หมอนทอง ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ด.ต. จกัรกริช สุขสนาน ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ด.ต. มาโนช โตใหญ่ดี ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ด.ต. สมนึก วริานันท์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ด.ต. อนุชาติ ต่ ากวา่องค์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ร.ต.ท. วนัชนะ พว่งสม ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ด.ต. มนตรี วเิวกวรรณ์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
ด.ต. ชัยกฤต ข าทวี ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เมืองเพชรบุรี
พ.ต.อ. ปราโมทย์ โพธิ์พนัธุ์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านแหลม
พ.ต.ท. เฉลิมพล จติรบรรจง ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านแหลม
พ.ต.ท. ธรีะเดช เดชศิริ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านแหลม
พ.ต.ท. จรัญ สามพว่งบุญ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านแหลม
พ.ต.ท. อาวธุ ศิลาสุวรรณ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านแหลม
พ.ต.ต. ธรรมวฒิุ วเิชียรมณีโชติ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านแหลม
ร.ต.ท. วชิัย กล่ินขจร ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านแหลม
ร.ต.ท. สมคะเน แยม้ประเสริฐ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านแหลม
ร.ต.ท. เกชา ชื่นชม ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านแหลม
ร.ต.ท. มานพ ปานยิ้ม ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านแหลม
ร.ต.ท. ประสิทธิ์ อกัษร ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านแหลม
ร.ต.ท. บุญส่ง หาญณรงค์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านแหลม
ร.ต.ท. สนธยา ส าเภาแกว้ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านแหลม
ร.ต.ท. ธรรมนาวนิ ภโูต ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านแหลม
ร.ต.ท. ชมะนันท์ ทองเนือ้นุม่ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านแหลม
ร.ต.ท. ธรรมรัตน์ องค์เชษฐ์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านแหลม
ร.ต.ท. พฒันชัย เชื้อฉ่ าหลวง ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านแหลม
ร.ต.ท. พสิิษฐ์ เหลืองประภาศิริ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านแหลม
ร.ต.ท. วสูิตร พลูพพิฒัน์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านแหลม



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. สนธชิัย ชูเชิด ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านแหลม
ร.ต.ท. วเิชียร อปุนันท์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านแหลม
ร.ต.ท. วารินทร์ โพธารส ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านแหลม
ร.ต.ต. ขจร แสงตุ้ม ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านแหลม
ร.ต.ต. บวร จนัทรสุข ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านแหลม
ร.ต.ต. อ านวย ด ามินเสก ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านแหลม
ร.ต.ต. สมศักด์ิ จนีปาน ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านแหลม
ร.ต.ต. ยทุธพล แกว้ผลึก ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านแหลม
ร.ต.ต. ประสงค์ ใจชื้น ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านแหลม
ร.ต.ต. บ ารุงสุข สุวรรณเลิศ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านแหลม
ด.ต. ชัยวฒัน์ เล็กน้อย ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านแหลม
ด.ต. ปรีชา โชพกิลุโย ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านแหลม
ด.ต. บุญลือ แป้นทอง ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านแหลม
ด.ต. ชลอ พลูสวสัด์ิ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านแหลม
ด.ต. สนธยา นิลกนั ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านแหลม
ด.ต. สรยทุธ สุดสวาท ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านแหลม
ด.ต. นิวตั อุ่นใจเพือ่น ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านแหลม
ด.ต. สุขสันต์ กล่ินเมือง ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านแหลม
ด.ต. สมเกยีรติ ธนันทา ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านแหลม
ด.ต. พนัธภทัร ดวงเพชร ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านแหลม
ด.ต. สุรินทร์ กระฐินทอง ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านแหลม
ด.ต. พอพนัธ์ มณีเพชร์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านแหลม
ด.ต. สงคราม ไขน่าค ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านแหลม
ด.ต. กติิพงษ์ วงศ์เปีย่มทรัพย์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านแหลม
ด.ต. สวงค์ อุ่นอก ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านแหลม
ด.ต. จริวฒัน์ ชัยสุวรรณ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านแหลม
ด.ต. อภนิันท์ ปานชาตรี ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านแหลม
ด.ต. มนตรี ยิ่งยง ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านแหลม
ด.ต. วรีภทัร ศรีแจ้ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านแหลม
จ.ส.ต. นพกาญจน์ เปล่ียนสี ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านแหลม
ส.ต.อ. ณรงค์ มะลิวลัย์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านแหลม
ส.ต.อ. ธวชัชัย แหวนวงศ์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านแหลม
ร.ต.อ. พงศ์พนัธ์ ประจนัศรี ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านแหลม
ร.ต.ท. ละออง สีสุข ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านแหลม
ร.ต.ท. ธรีนนท์ เปล่ียนเดช ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านแหลม
ด.ต. ช านาญ ไขมุ่ก ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านแหลม
ส.ต.อ. อภชิาต สอาดนัก ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านแหลม
ส.ต.ต. ปกป้อง บุญกอง ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านแหลม
ส.ต.ต. คฑาวฒิุ หวานมาก ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านแหลม
พ.ต.อ. ศิลปชัย มีช่วย ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หนองจอก



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. สุวฒัน์ วงศ์กฤษณ์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หนองจอก
พ.ต.ท. ประจกัษ์วชิ สวา่งยิ่ง ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หนองจอก
พ.ต.ท. สุชาติ รุ่งเรือง ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หนองจอก
ร.ต.ท. มาโนช  ภูป่ระภา ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หนองจอก
ร.ต.ท. ประสาท  บุญสม ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หนองจอก
ร.ต.ท. บุญน า  ตรีเนตร ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หนองจอก
ร.ต.ท. นันทพล   จนีทอน ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หนองจอก
ร.ต.ท. นิลมณี       เชื่อมชิต ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หนองจอก
ร.ต.ท. อดุล          เอี่ยมจะโร ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หนองจอก
ร.ต.ท. ประสงค์    ประกอบผล ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หนองจอก
ร.ต.ท. อศิรายทุธ   ศิริเรือง ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หนองจอก
ร.ต.ท. นันทชัย  บุญแกว้ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หนองจอก
ร.ต.ต. ครรชนะ     ร้อยแกว้ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หนองจอก
ร.ต.ต. วฒันา       ค าคล้าย ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หนองจอก
ร.ต.ต. สนม        สังขรู์ป ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หนองจอก
ร.ต.ต. ประเสริฐ     ศรีเพชร ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หนองจอก
ร.ต.ต. ปรีชา หร่ิงรอด ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หนองจอก
ร.ต.ท. ปรัชญา จ าปาหอม ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หนองจอก
ด.ต. อนันต์ จนัทร์ลาด ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หนองจอก
ด.ต. อ านาจ เอบิอิ่ม ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หนองจอก
ด.ต. สุกจิ เลิศผสมสิทธิ์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หนองจอก
ด.ต. บรรจง เนียมกอง ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หนองจอก
ด.ต. สมพงษ์ ม่วงทอง ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หนองจอก
ด.ต. ชัยชาญ อนิทร์สวสัด์ิ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หนองจอก
ด.ต. จรัต เยน็ใจ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หนองจอก
ด.ต. เอกลักษณ์ ครึกคร้ืน ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หนองจอก
ด.ต. สายชล ศรีจนัทร์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หนองจอก
ด.ต. เชิด ปานรอด ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หนองจอก
ด.ต. ลือรัตน์ รถมณี ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หนองจอก
ด.ต. ชัยมงคล จนัทร์แจม่ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หนองจอก
ด.ต. เลอชาย ศรีสุวรรณ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หนองจอก
ด.ต. เสวก นามมัน่ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หนองจอก
ด.ต. ณรงค์เดช มหาสังข์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หนองจอก
ด.ต. ประเวช ร าพงึนิตย์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หนองจอก
ด.ต. มาโนช ฉมิเกตุ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หนองจอก
ด.ต. อ านวย นามปักษา ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หนองจอก
ด.ต. มงคล ค าป้อง ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หนองจอก
ด.ต. สุทิน ศิลปศร ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หนองจอก
ด.ต. วรวธุ สนจนี ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หนองจอก
ด.ต. เชิญ ศรีอนิทรฺ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หนองจอก



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ธวชั บริสุทธิ์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หนองจอก
ด.ต. สมพร หน่อทองค า ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หนองจอก
ด.ต. พรีะยทุธ พมิพส์ะอาด ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หนองจอก
จ.ส.ต. ธาตรี สุวรรณจกัร ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หนองจอก
พ.ต.ท. อภรัิกษ์ เพิม่ชัย ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หนองจอก
ร.ต.ท. มนตรี นาคราช ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หนองจอก
ด.ต. ไพรัตน์ เพชรทูน ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หนองจอก
พ.ต.อ. โกศล ยามา ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่าไม้รวก
ร.ต.ท. มานัส ขนัธคีรีวฒัน์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่าไม้รวก
ด.ต. นึกรัก สวสัด์ิมงคล ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่าไม้รวก
ด.ต. สัญชัย ชาวโพธิ์สระ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่าไม้รวก
พ.ต.ท. สธนธร พลูสมบัติ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่าไม้รวก
พ.ต.ต. วชิัย สางาม ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่าไม้รวก
ร.ต.ท. สิฐภคั วเิศษศักด์ิ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่าไม้รวก
ด.ต. ประสิทธิ์ ทองดี ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่าไม้รวก
ด.ต. สุทัน ค าทา ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่าไม้รวก
ส.ต.ต. สยามรัฐ เกตุรัตน์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่าไม้รวก
ด.ต. เกรียงศักด์ิ สวา่งจติต์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่าไม้รวก
ด.ต. สายณัห์ กล่ินชุ่ม ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่าไม้รวก
ด.ต. ชุติพนธ์ ม่วงทับ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่าไม้รวก
ด.ต. มีสุข นาเมือง ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่าไม้รวก
ร.ต.ท. สายนัต์ มีแกว้ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่าไม้รวก
ด.ต. ศราวฒิุ ภมูิสวาสด์ิ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่าไม้รวก
ร.ต.ท. แกล้ว อคัรสกลุภญิโญ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่าไม้รวก
ร.ต.ต. ประเสริฐ ช้างนะ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่าไม้รวก
พ.ต.ท.หญิง ศรัญญา แกว้พนิิจ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่าไม้รวก
จ.ส.ต.หญิง สุนีย์ จดัพลู ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่าไม้รวก
ร.ต.ท. บุญช่วย อนิทร์ส าอางค์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่าไม้รวก
ด.ต. อรุณ ยงัผล ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่าไม้รวก
พ.ต.ท. ทวชีัย เอี่ยมละออ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่าไม้รวก
พ.ต.ท. ธนกร องักรุวโิรจน์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่าไม้รวก
ด.ต. ส าราญ มะเลียบ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่าไม้รวก
พ.ต.ท. ชลิต ระเวง ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่าไม้รวก
พ.ต.ท. สุนทร งามเหลือ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่าไม้รวก
ด.ต. ชาญ ยวงใย ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่าไม้รวก
ร.ต.ท. ชะออม สาพมิพ์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่าไม้รวก
ร.ต.ท. อรุณ แป้นแกว้ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่าไม้รวก
ส.ต.อ. อเนก เจรจา ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่าไม้รวก
ด.ต. อพเิชษฐ ผลศรัทธา ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่าไม้รวก
ร.ต.ท. สัมพนัธ์ บุญจนัทร์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่าไม้รวก



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. ทัศนัย ทรัพยสุ์ข ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่าไม้รวก
ด.ต. ประจวบ จ าปี ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่าไม้รวก
ด.ต. นพพร พมิพเ์พีย้น ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่าไม้รวก
ด.ต. เกยีรติคุณ สุธกีลุ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่าไม้รวก
จ.ส.ต. วฒิุ ศรีอนิทร์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่าไม้รวก
ร.ต.ต. สุธา ขมุทรัพย์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่าไม้รวก
จ.ส.ต. สมยศ ฟุม่ฟองฟู ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่าไม้รวก
ส.ต.อ. สัญชัย ค ารักษ์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่าไม้รวก
ด.ต. วฒิุศักด์ิ วดัปาน ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่าไม้รวก
จ.ส.ต. สมชัย ทองสัมฤทธ์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่าไม้รวก
พ.ต.ท. ไพรัช ร าออ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.แกง่กระจาน
พ.ต.ต. พรเทพ รักขติเลขา ภ.จว.เพชรบุรี สภ.แกง่กระจาน
ร.ต.อ. ธานินท์ บุษราคัม ภ.จว.เพชรบุรี สภ.แกง่กระจาน
ร.ต.อ. สมปอง ข าทะวี ภ.จว.เพชรบุรี สภ.แกง่กระจาน
ร.ต.อ. เจริญญา ปุริโส ภ.จว.เพชรบุรี สภ.แกง่กระจาน
ร.ต.ท. จกัรกฤษ ขาวเงิน ภ.จว.เพชรบุรี สภ.แกง่กระจาน
ร.ต.ท. จยิวฒัน์ เหล่าสังขสุ์ข ภ.จว.เพชรบุรี สภ.แกง่กระจาน
ร.ต.ท. ฉลอง คงสนิท ภ.จว.เพชรบุรี สภ.แกง่กระจาน
ร.ต.ท. พทิักษ์ บุญมา ภ.จว.เพชรบุรี สภ.แกง่กระจาน
ร.ต.ท. ชาลี พรายประทีป ภ.จว.เพชรบุรี สภ.แกง่กระจาน
ร.ต.ท. วชิัย รุ่งเรือง ภ.จว.เพชรบุรี สภ.แกง่กระจาน
ร.ต.ต. โปรด ชุ่มจติต์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.แกง่กระจาน
ร.ต.ต. ชัยชาญ เกดิทรัพย์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.แกง่กระจาน
ร.ต.ต. วนัชัย เหลือวงศ์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.แกง่กระจาน
ร.ต.ต. ทองฟู มีอิ่ม ภ.จว.เพชรบุรี สภ.แกง่กระจาน
ร.ต.ต. สมบูรณ์ สดสี ภ.จว.เพชรบุรี สภ.แกง่กระจาน
ร.ต.ต. สันต์ อดุทาสี ภ.จว.เพชรบุรี สภ.แกง่กระจาน
ด.ต. สุชาติ ยู่ไล้ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.แกง่กระจาน
ด.ต. ชรินทร์ บุญคง ภ.จว.เพชรบุรี สภ.แกง่กระจาน
ด.ต. มนต์ชัย ศรีเมฆ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.แกง่กระจาน
ด.ต. วรีะ คงวฒันา ภ.จว.เพชรบุรี สภ.แกง่กระจาน
ด.ต. ประยรู ปิตตาระโพธิ์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.แกง่กระจาน
ด.ต. วรีะพล สีสวา่ง ภ.จว.เพชรบุรี สภ.แกง่กระจาน
ด.ต. พนิิจ กลมเกลียว ภ.จว.เพชรบุรี สภ.แกง่กระจาน
ด.ต. สุเมศ กล่ินประเสริฐ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.แกง่กระจาน
ด.ต. หอม อรชร ภ.จว.เพชรบุรี สภ.แกง่กระจาน
ด.ต. ถนอมเกยีรติ ชีชอบ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.แกง่กระจาน
ด.ต. สุทัศน์ บุญประเสริฐ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.แกง่กระจาน
ด.ต. ชุมพร ฤาเดช ภ.จว.เพชรบุรี สภ.แกง่กระจาน
ด.ต. เฉลิม บุญรอด ภ.จว.เพชรบุรี สภ.แกง่กระจาน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สัมพนั อิ่มงาม ภ.จว.เพชรบุรี สภ.แกง่กระจาน
ด.ต. ปรีชา อาจแสน ภ.จว.เพชรบุรี สภ.แกง่กระจาน
ด.ต. ไพบูลย์ ไชยสมบัติ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.แกง่กระจาน
ด.ต. ชาลี วงิวอน ภ.จว.เพชรบุรี สภ.แกง่กระจาน
ด.ต. สุรชัย ขนุวจิติร ภ.จว.เพชรบุรี สภ.แกง่กระจาน
ด.ต. สายณัห์ ขอมปรางค์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.แกง่กระจาน
ด.ต. สุวจัชัย เยน็ใจ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.แกง่กระจาน
ด.ต. นิรุตต์ ยิ้มแยม้ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.แกง่กระจาน
ด.ต. วฑูิร สุขส าราญ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.แกง่กระจาน
ด.ต. ประสิทธิ์ สนใจ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.แกง่กระจาน
ด.ต. กติปตา ประไพ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.แกง่กระจาน
ด.ต. ด าเกงิ สุกมาก ภ.จว.เพชรบุรี สภ.แกง่กระจาน
ด.ต. สัญญา ภูด่ าหริ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.แกง่กระจาน
ด.ต. สารยทุธ์ ชื่นกลม ภ.จว.เพชรบุรี สภ.แกง่กระจาน
ด.ต. สมภพ ทับทิมแกว้ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.แกง่กระจาน
ด.ต. ศุภกรณ์ วงศ์สิงห์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.แกง่กระจาน
จ.ส.ต. พลัลภ เรืองไตรทิพย์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.แกง่กระจาน
ส.ต.อ. เต็กวธุ ศรีคงเพชร ภ.จว.เพชรบุรี สภ.แกง่กระจาน
ส.ต.ต. อาคม ยิ้มศรวล ภ.จว.เพชรบุรี สภ.แกง่กระจาน
ร.ต.ท. ชัด อรุณโรจน์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.แกง่กระจาน
พ.ต.อ. พรีะพจน์ ระหวา่งบ้าน ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่ายาง
พ.ต.อ. ปรัญช์ ออกบัว ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่ายาง
พ.ต.ท. ประสงค์ กลุจติติปราณี ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่ายาง
พ.ต.ท. นันทนัช ละมัง่ทอง ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่ายาง
พ.ต.ท. ประทีป แสงทองอร่าม ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่ายาง
พ.ต.ท.หญิง พนิดา สมค า ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่ายาง
ร.ต.อ. ประไพ โต้ตอบ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่ายาง
ร.ต.อ. ณรงค์ สุ่มสังข์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่ายาง
ร.ต.ท. วรศักด์ิ ครองงาม ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่ายาง
ร.ต.ท. ชัยชนะ ครึกคร้ืน ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่ายาง
ร.ต.ท. วรัิตน์ พรายแกว้ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่ายาง
ร.ต.ท. อทุัย สุวรรณรัตน์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่ายาง
ร.ต.ท. กติติทัศ ฝ่ายบุตร ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่ายาง
ร.ต.ท. เจริญ สุขเอี่ยม ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่ายาง
ร.ต.ท. ชัย  พลูสวสัด์ิ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่ายาง
ร.ต.ท. สุดชาย กระชังนาค ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่ายาง
ร.ต.ท. จ าเริญ กนัพร้อม ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่ายาง
ร.ต.ท. สุเทพ ศรีเฟอืง ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่ายาง
ร.ต.ท. อาคม นาคนงนุช ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่ายาง
ร.ต.ท. พนม พลูผล ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่ายาง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. คูณ บุตรดี ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่ายาง
ร.ต.ต. ธ ารง งามข า ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่ายาง
ร.ต.ต. วฒันา เกดิทอง ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่ายาง
ร.ต.ต. สุนันท์ ลาลาด ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่ายาง
ร.ต.ต. เสง่ียม ปานปลอด ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่ายาง
ร.ต.ต. เสรี อว่มประเสริฐ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่ายาง
ร.ต.ต. จรัญ ณะกองดี ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่ายาง
ร.ต.ต. อารักษ์ หลวงไกร ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่ายาง
ร.ต.ต.หญิง ศิริญญา ประกอบบุบผา ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่ายาง
ด.ต. เฉลียว สุขจ าเริญ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่ายาง
ด.ต. ชวน เทพบุตร ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่ายาง
ด.ต. ช านาญ เลิศอาวาส ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่ายาง
ด.ต. เด่นศักด์ิ บุญพว่ง ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่ายาง
ด.ต. ธนา พรายงาม ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่ายาง
ด.ต. ไพโรจน์ ขนัเงิน ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่ายาง
ด.ต. สายยนัต์ ทรัพยอ์ดุม ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่ายาง
ด.ต. ธนัท สวา่งจติต์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่ายาง
ด.ต. ธวชัชัย นกแกว้ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่ายาง
ด.ต. นิกร เกนิหติย์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่ายาง
ด.ต. บริสุทธิ์ บุญตา ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่ายาง
ด.ต. บัญชา ยิ้มรอด ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่ายาง
ด.ต. ศรีไพล วงษ์เพง็ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่ายาง
ด.ต. ภาสกร นกเพชร ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่ายาง
ด.ต. โยธนิ ทวกีาญจน์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่ายาง
ด.ต. รักษ์พล ผลศรัทธา ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่ายาง
ด.ต. ราชันย์ ธนาประเสริฐสุข ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่ายาง
ด.ต. ราเชนทร์ ชวนชม ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่ายาง
ด.ต. วชิัย ยอดทอง ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่ายาง
ด.ต. สมคิด สายสร้อย ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่ายาง
ด.ต. สมชาย น้อยม่วง ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่ายาง
ด.ต. สมชาย ปานเนียม ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่ายาง
ด.ต. สัมฤทธิ์ พนัธร์อด ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่ายาง
ด.ต. สามารถ ทองรักษ์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่ายาง
ด.ต. สุทธชิัย นัครา ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่ายาง
ด.ต. สุทัศน์ พว่งแกว้ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่ายาง
ด.ต. สุริน พราหมณ์ชื่น ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่ายาง
ด.ต. อดุม อทุัยธรรม ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่ายาง
ด.ต. เกรียงไกร จนีทอน ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่ายาง
ด.ต. มานะ กนัพร้อม ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่ายาง
ด.ต. วชัรศักด์ิ ปรางม่วง ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่ายาง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สมชาย กล่ ากล่อมจติต์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่ายาง
ด.ต. ชโลธร ชูอรุณ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่ายาง
ด.ต. ปัณณวฒัน์ เมฆอากาศ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่ายาง
ด.ต. มาโนษท์ ม่วงทอง ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่ายาง
ด.ต. ฤทธกิลู มากมูล ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่ายาง
ด.ต. ส าราญ อยู่ฉมิ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่ายาง
ด.ต.หญิง รุ่งรัชนีย์ เกษแกว้ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่ายาง
ด.ต.หญิง ดารินี เทพสุวรรณ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่ายาง
ด.ต.หญิง ธราพชัร์ สัตยส์ารกลุธร ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่ายาง
ด.ต.หญิง วลิาวณัย์ คล่องนาวา ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่ายาง
ด.ต.หญิง ภสัรา จงเฮงสกลุ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่ายาง
ด.ต. พนม เอี่ยมสะอาด ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่ายาง
ด.ต. สมศักด์ิ เขม็กลัด ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่ายาง
ด.ต. อาวธุ เขยีมทรัพย์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่ายาง
ด.ต. สมบัติ นิพนธน์ิมิตร ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่ายาง
ด.ต. นิพฒัน์ พราหมณ์ชื่น ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่ายาง
ด.ต. ศุภกร บรรเทาทุกข์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่ายาง
ด.ต. ธนเดช สวา่งใจ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่ายาง
ด.ต. สมหมาย อทุัยธรรม ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่ายาง
ส.ต.อ. ทวศัีกด์ิ จนัทร์ธมิา ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่ายาง
ส.ต.อ. วฒันา สงเคราะห์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่ายาง
ส.ต.อ. สุกจิ หวานไกล ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่ายาง
ส.ต.ต. ปิยะพงษ์ คิดอยู่ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่ายาง
ส.ต.ต. พสุิทธิ์ แกว้สะอาด ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่ายาง
ร.ต.ต. สะอิ้ง พลูชื่น ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่ายาง
ด.ต. สานิต แสงก าดัด ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่ายาง
ด.ต. วชัรพงษ์ ภญิญธนาบัตร ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่ายาง
ด.ต. ฤทธกิลู มากมูล ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่ายาง
ด.ต. เสน่ห์ ขาวผ่อง ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่ายาง
ร.ต.ต. ทองดี แสงพนัธ์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่ายาง
ด.ต. วชิัย แตงโสภา ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่ายาง
ด.ต. ชัยพฤกษ์ พึง่พงษ์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่ายาง
ร.ต.ท. สุวรรณ วงศ์สิงห์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่ายาง
ส.ต.อ. เจริญยศ ทองใหญ่ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่ายาง
ด.ต. ปรีชา มรกต ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่ายาง
พ.ต.ท. อนุรักษ์ สิงหสั์งข์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่ายาง
ด.ต.หญิง ศรินรัตน์ สินเพชรสอน ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่ายาง
พ.ต.ท. สมเดช สกณุา ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่ายาง
ร.ต.ท. พงษ์พนัธ์ นวมนิม่ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่ายาง
ด.ต. นัฐพงษ์ ใหญ่ประเสริฐ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่ายาง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ทวปี แยม้ขยาย ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่ายาง
ร.ต.ท. สถติ ร่ืนเกษม ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่ายาง
ร.ต.ท. สุทิน ศรีปัญจางค์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่ายาง
ร.ต.ท. ไพบูลย์ ธรรมรมณ์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ท่ายาง
พ.ต.ท. พงศธร ปิตุทิพย์ ภ.จว.เพชรบุรี สภไร่สะท้อน
พ.ต.ท. ส าราญ งามแฉง่ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ไร่สะท้อน
พ.ต.ท. นิมิตวชัร โหมดมี ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ไร่สะท้อน
ร.ต.ท. โตมร บุญแกว้ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ไร่สะท้อน
ร.ต.ท. สุวรรณ์ วเิศษรจนา ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ไร่สะท้อน
ร.ต.ท. มานะ ขนัธช์ัย ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ไร่สะท้อน
ร.ต.ท. ชาติ เตชนันท์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ไร่สะท้อน
ร.ต.ท. พรนรินทร์ จนัทร์มณี ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ไร่สะท้อน
ร.ต.ท. วรพงษ์ ดีเวยีง ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ไร่สะท้อน
ร.ต.ต. ธงชัย เรืองศรี ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ไร่สะท้อน
ร.ต.ท. นิรันต์ ตุ้มสี ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ไร่สะท้อน
ร.ต.ท. วฒิุชัย เม่นตะเภา ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ไร่สะท้อน
ร.ต.ต. วโิรจน์ ช่วยส าราญ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ไร่สะท้อน
ร.ต.ต. สุขนิรันดร์ สุขสม ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ไร่สะท้อน
ด.ต. วมิล นิลหอ้ย ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ไร่สะท้อน
ด.ต. เสาร์ แยม้สวน ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ไร่สะท้อน
ด.ต. อดุลย์ โฮ๊ะกา ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ไร่สะท้อน
ด.ต. กติติพล กนัพร้อม ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ไร่สะท้อน
ด.ต. สุทัศน์ ทิพยเ์ดช ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ไร่สะท้อน
ด.ต. รุ่งโรจน์ คล้ าวนั ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ไร่สะท้อน
ด.ต. สมมาตร สุขหอม ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ไร่สะท้อน
ด.ต. ไพโรจน์ พกุงาม ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ไร่สะท้อน
ด.ต. นภดล พราหมณ์แกว้ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ไร่สะท้อน
ด.ต. สามารถ พลยมมา ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ไร่สะท้อน
ด.ต. ยอ้ม คชพงษ์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ไร่สะท้อน
ด.ต. เกยีรติกร ตันพานิช ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ไร่สะท้อน
ด.ต. ครรชิต อนิพรม ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ไร่สะท้อน
ด.ต. ทวนิ ศิรินันท์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ไร่สะท้อน
ด.ต. ณัฏฐวี เอกนก ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ไร่สะท้อน
พ.ต.ท. ขวญัทูล ปัญญาปิยวทิย์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ไร่สะท้อน
ร.ต.ท. ณรงค์ชัย ใช่ทอง ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ไร่สะท้อน
ร.ต.ต. สมพงษ์ คนมี ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ไร่สะท้อน
ด.ต. วทิยา บรรดาศักด์ิ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ไร่สะท้อน
ส.ต.ต. อดิสร ฦาชา ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ไร่สะท้อน
พ.ต.ท. นพดลภ์ มณีใส ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หนองหญ้าปล้อง
พ.ต.ท. นพดล เกดิปราโมทย์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หนองหญ้าปล้อง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. แสวง ดวงเดือน ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หนองหญ้าปล้อง
พ.ต.ท. ทศพล ปานแพร ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หนองหญ้าปล้อง
ร.ต.อ. ต่อยศ สิทธวิงศ์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หนองหญ้าปล้อง
ร.ต.ท. ประวทิย์ ออ้ยแดง ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หนองหญ้าปล้อง
ร.ต.ท. จรัญ แสวงหา ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หนองหญ้าปล้อง
ร.ต.ท. เสถยีร จอมพกุ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หนองหญ้าปล้อง
ร.ต.ท. ประวทิย์ วสิมิตนันท์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หนองหญ้าปล้อง
ร.ต.ท. บัญชา เกษเดช ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หนองหญ้าปล้อง
ร.ต.ท. ครรชิต วงษ์วาน ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หนองหญ้าปล้อง
ร.ต.ท. บุญเรือง แยม้อทุัย ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หนองหญ้าปล้อง
ร.ต.ท. ชูวทิย์ อนิกงลาด ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หนองหญ้าปล้อง
ร.ต.ท. ประมาณ มะเรืองศรี ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หนองหญ้าปล้อง
ร.ต.ต. ประยทุธ ศิริเรือง ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หนองหญ้าปล้อง
ร.ต.ต. นิพนธ์ กลุฉมิ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หนองหญ้าปล้อง
ร.ต.ต. ชาญชัย นุม่ทอง ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หนองหญ้าปล้อง
ร.ต.ต. ค านวณ เล่ือนแป้น ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หนองหญ้าปล้อง
ด.ต. วชิร เรืองสัจ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หนองหญ้าปล้อง
ด.ต. คุณาวฒิุ เอกทัศน์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หนองหญ้าปล้อง
ด.ต. ประทีป จนัตุลัง ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หนองหญ้าปล้อง
ด.ต. ณรงค์ ทรัพยแ์สนดี ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หนองหญ้าปล้อง
ด.ต. วรีะยทุธ ประยรูวงศ์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หนองหญ้าปล้อง
ด.ต. นพคุณ ทรัพยเ์พิม่พลู ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หนองหญ้าปล้อง
ด.ต. ธญัพสิิษฐ์ สังขเ์อม ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หนองหญ้าปล้อง
ด.ต. วชิิต นาคออ่น ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หนองหญ้าปล้อง
ด.ต. ไพรัตน์ กล่ินสังข์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หนองหญ้าปล้อง
ด.ต. สมชาย มาประเสริฐ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หนองหญ้าปล้อง
ด.ต. ธงชัย พลายมี ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หนองหญ้าปล้อง
ด.ต. บุญยิ่ง อนิทร์กอง ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หนองหญ้าปล้อง
ด.ต.หญิง จรรยา กลุฉมิ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หนองหญ้าปล้อง
ด.ต. สิทธชิัย พนัธุ์ยาง ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หนองหญ้าปล้อง
ส.ต.ต. สมชาย เขยีวคล่ี ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หนองหญ้าปล้อง
ส.ต.ต. อรรถพล เทพนิมิตร ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หนองหญ้าปล้อง
ร.ต.ท. เล็ก เจริญไทย ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หนองหญ้าปล้อง
ร.ต.ท. จ ารัส ถาวร ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หนองหญ้าปล้อง
พ.ต.ท. นิยม ง้ิวทอง ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หนองหญ้าปล้อง
พ.ต.ท. วนัชัย ไชยเสริฐ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หนองหญ้าปล้อง
พ.ต.ท. ไพรัช อยู่พพิฒัน์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หนองหญ้าปล้อง
ร.ต.ต. ทวี ศรนรินทร์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หนองหญ้าปล้อง
ด.ต. ชาติ พรามน้อย ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หนองหญ้าปล้อง
ร.ต.ท. เกษมสันต์ สอนดี ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หนองหญ้าปล้อง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. บุญมา น้อยบาท ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หนองหญ้าปล้อง
ด.ต. อนุวชั เอรวลั ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หนองหญ้าปล้อง
ร.ต.ต. มาณพ ทิพยป์ระเสริฐ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หนองหญ้าปล้อง
ด.ต. วรีศักด์ิ ธราธารกลุวฒันา ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านลาด
พ.ต.อ. ตรัยฤกษ์ ปัญญาไตรรัตน์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านลาด
พ.ต.อ. นิพนธ์ ชมบริสุทธิ์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านลาด
พ.ต.ท. โชคชัย เนียลเซ็น ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านลาด
พ.ต.ท. อรรถชัย นพภกัดี ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านลาด
พ.ต.ท. บุญช่วย สมใจ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านลาด
พ.ต.ท. วนิัย ปริยเลิศพงศ์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านลาด
พ.ต.ท. วชัรา ชิโนวรรณ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านลาด
พ.ต.ท. จรัิฎฐ์ โรจน์บวรวทิยา ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านลาด
พ.ต.ท. กนกศักด์ิ เมืองเกษม ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านลาด
พ.ต.ท.หญิง กนัยกร แกว้เจริญ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านลาด
พ.ต.ต. ชัยชาญ นกขนุทอง ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านลาด
พ.ต.ต. ชายชาญ กมุทชาติ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านลาด
ร.ต.อ. บุญรอบ พวงแตง ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านลาด
ร.ต.อ.หญิง นริศรา แต่สุขะวฒัน์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านลาด
ร.ต.อ. สุนทร พราหมณ์สังข์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านลาด
ร.ต.ท. วรเดช คนมี ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านลาด
ร.ต.ท. วษิณุกร ยงัจนัอนิทร์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านลาด
ร.ต.ท. วรวจิฉ์ ดุพงษ์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านลาด
ร.ต.ท. สมศักด์ิ เขยีดทอง ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านลาด
ร.ต.ท. ณฐกร นวมสุข ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านลาด
ร.ต.ท. อ านาจ นุชประคอง ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านลาด
ร.ต.ท. อนันต์ จนัทร์จติุ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านลาด
ร.ต.ท. อมรเทพ เกดิมี ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านลาด
ร.ต.ท. ปัณณวชิญ์ คงทัพ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านลาด
ร.ต.ท. ปัญญาพล ศรีเมฆ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านลาด
ร.ต.ท. เสรี โรจนโพธิ์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านลาด
ร.ต.ท. ธนิต มีก่ า ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านลาด
ร.ต.ท. สุรศักด์ิ คงดี ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านลาด
ร.ต.ท. สุจนิ เสนาสนะ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านลาด
ร.ต.ท. อรุณ ทองมา ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านลาด
ร.ต.ท. บุญน า ตรีเนตร ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านลาด
ร.ต.ท. โกมล ลบแยม้ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านลาด
ร.ต.ท. ธรียทุธ แสงจนัทร์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านลาด
ร.ต.ท. ประสงค์ พลูสวสัด์ิ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านลาด
ร.ต.ท. บรรเจดิ สุพงษ์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านลาด
ร.ต.ต. ทองเจอื ประดับมุกข์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านลาด



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. บรรจง รักดี ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านลาด
ร.ต.ต. วาสนา บุญทองค า ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านลาด
ร.ต.ต. นิยม เส้งซิว ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านลาด
ร.ต.ต. บุญลือ เหง่ียมจลุ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านลาด
ร.ต.ต. เรืองชัย เผ่ือนพงษ์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านลาด
ร.ต.ต. ปอน เสือเฒ่า ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านลาด
ด.ต. รุ่งเรือง สงวนทรัพย์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านลาด
ด.ต. วสูิต สุขเกษม ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านลาด
ด.ต. อ านวย พราหมณ์น้อย ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านลาด
ด.ต. บุญพฤทธิ์ เนียมมูล ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านลาด
ด.ต. สงัด เรืองอร่าม ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านลาด
ด.ต. บุญธรรม รามเมือง ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านลาด
ด.ต. วสุิทธิ์ คล่องแคล่ว ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านลาด
ด.ต. สมศักด์ิ รอดคง ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านลาด
ด.ต. สมหมาย เขยีวคล่ี ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านลาด
ด.ต. โกศล อาจแสน ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านลาด
ด.ต. สุวพชิญ์ นกเพชร ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านลาด
ด.ต. ประทีป นุสี ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านลาด
ด.ต. พพิฒั สุขหอม ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านลาด
ด.ต. ชัยยทุธ จนัทร์ภกัดี ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านลาด
ด.ต. บุญน า นุน่พนัธ์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านลาด
ด.ต. สามารถ จอ๋งาม ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านลาด
ด.ต. อนุชิต นิลผ้ึง ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านลาด
ด.ต. ประภาส วงษ์วาน ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านลาด
ด.ต. ประสงค์ บัวสุวรรณ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านลาด
ด.ต. มณเฑียร ช่วยชุ่ม ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านลาด
ด.ต. ประชา แท่นนาค ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านลาด
ด.ต. สมเกยีรติ ช้างน้ า ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านลาด
ด.ต. นิรุจน์ สมใจเพง็ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านลาด
ด.ต. ชอบ เขยีวคล่ี ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านลาด
ด.ต. บุญชู มามาก ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านลาด
ด.ต. ส าราญ กล่ินสุคนธ์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านลาด
ด.ต. ประจกัษ์ ค าดก ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านลาด
ด.ต. ปรีชา ศักด์ิณรงค์ชัย ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านลาด
ด.ต. สุธศัิกด์ิ บ าเพญ็ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านลาด
ด.ต. รัตนพล จนัทร์เกษร ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านลาด
ด.ต. ปรีดา ออ้ยทอง ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านลาด
ด.ต.หญิง กชัชรส ประจนัศรี ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านลาด
ด.ต. อาคม จติไพสันต์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านลาด
ด.ต. ชินวฒัน์ ไหลล้น ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านลาด



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. พเิศษ ชูธรรม ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านลาด
ด.ต. วนิัย กรแกว้ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านลาด
ด.ต. ธนรัตน์ จนัทร์เพช็ร์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านลาด
ด.ต. เศรษฐวฒัน์ บุญเสนา ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านลาด
ด.ต. เกษม อาลัย ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านลาด
ด.ต. ณรงค์ คงสุด ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านลาด
ด.ต. ชัชชัย วงศ์พราหมณ์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านลาด
ด.ต. สุริยา นินทสินธ์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านลาด
ด.ต. บุญลือ คล้ายน้อย ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านลาด
ด.ต. พชร รามเมือง ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านลาด
ด.ต. ระพี แสงพทิักษ์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านลาด
ด.ต. เสน่ห์ นิลม่วง ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านลาด
ด.ต. ส าเนา ศรีสวสัด์ิ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านลาด
ด.ต. ภทิักด์ิ แท่งทอง ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านลาด
ด.ต. จ าลอง ยอดขนัธ์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านลาด
ด.ต. ธวชัชัย แกว้โกศล ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านลาด
ด.ต. สมชาย เต็มเมือง ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านลาด
ด.ต. สมโภช ข าขม ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านลาด
จ.ส.ต. ณรงค์ ทองพลู ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านลาด
จ.ส.ต. เอนก ปิน่ทัศน์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านลาด
จ.ส.ต. ธนกร จรีะธนาทร ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านลาด
ส.ต.อ. ธชัชัย กล่ินอบุล ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านลาด
ด.ต. แสวง ศิรินันท์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านลาด
ด.ต. พชิิต ร่ายเรือง ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บ้านลาด
พ.ต.ท. มนตรี ดีบุกค า ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หาดเจา้ส าราญ
พ.ต.ท. บัญญัติ เพิม่นาค ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หาดเจา้ส าราญ
พ.ต.ท. ประทวน ทองภกัดี ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หาดเจา้ส าราญ
พ.ต.ท. ศักดา จ าปาทอง ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หาดเจา้ส าราญ
ร.ต.อ. ประภาส หล าเพกิสืบ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หาดเจา้ส าราญ
ร.ต.อ. เสฐียรพงษ์ ไกรพนิิจ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หาดเจา้ส าราญ
ร.ต.ท. สมาน จนัทร์ศรี ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หาดเจา้ส าราญ
ร.ต.ท. ศักด์ิระพี พลูพพิฒัน์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หาดเจา้ส าราญ
ร.ต.ต. อ าพน โตแสง ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หาดเจา้ส าราญ
ร.ต.ต. ไพฑูรย์ หอมจนัทรา ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หาดเจา้ส าราญ
ร.ต.ท. ณรงค์ อนิจา่ย ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หาดเจา้ส าราญ
ร.ต.ท. สวสัด์ิ นาคะเวช ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หาดเจา้ส าราญ
ร.ต.ท. บังเอญิ มาคล้าย ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หาดเจา้ส าราญ
ร.ต.ท. วชิิต ทองกา้นบัว ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หาดเจา้ส าราญ
ร.ต.ท. มานัส คงเมือง ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หาดเจา้ส าราญ
ร.ต.ท. พติตินันท์ สังขท์อง ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หาดเจา้ส าราญ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. นภดล แยม้ศรี ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หาดเจา้ส าราญ
ร.ต.ต. ดุสิต ทิพยป์ระพนัธ์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หาดเจา้ส าราญ
ร.ต.ต. ยวดศักด์ิ ไทยสงฆ์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หาดเจา้ส าราญ
ร.ต.ต. วสูิตร ขนัเงิน ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หาดเจา้ส าราญ
ด.ต. ชลิต มณีตัน ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หาดเจา้ส าราญ
ด.ต. พรชัย รอดพว่ง ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หาดเจา้ส าราญ
ด.ต. อดิศักด์ิ คงวงศ์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หาดเจา้ส าราญ
ด.ต. พรชัย เครือนาค ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หาดเจา้ส าราญ
ด.ต. ประยทุธ์ จนัสนาด ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หาดเจา้ส าราญ
ด.ต. วสันต์ คชพนัธ์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หาดเจา้ส าราญ
ด.ต. ภริมย์ ม่วงศิริ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หาดเจา้ส าราญ
ด.ต. ชัยยศ เกตุมัง่มี ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หาดเจา้ส าราญ
ด.ต. สมชาย ทองรอด ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หาดเจา้ส าราญ
ด.ต. ชโลธร รวงผ้ึง ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หาดเจา้ส าราญ
ด.ต. สมยศ ทรงความดี ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หาดเจา้ส าราญ
ด.ต. บุญช่วย สุวรรณบูรณ์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หาดเจา้ส าราญ
ด.ต. ธเนศ บุญกอง ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หาดเจา้ส าราญ
ด.ต. อเนก เวชเพิม่ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หาดเจา้ส าราญ
ด.ต. ธญัญะ โออ้วด ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หาดเจา้ส าราญ
ด.ต. สอิ้ง อดุมนาค ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หาดเจา้ส าราญ
ด.ต. บังเอญิ จริวฒัน์ภทัร ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หาดเจา้ส าราญ
ด.ต. ไพรัตน์ มีหวงั ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หาดเจา้ส าราญ
ด.ต. พงษ์ศักด์ิ คงยาง ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หาดเจา้ส าราญ
ด.ต. นุชชา ประทุมมา ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หาดเจา้ส าราญ
ด.ต. ชนนสิทธิ์ ทรัพยสิ์ทธโิชค ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หาดเจา้ส าราญ
ด.ต. นพรุจ ภมุรา ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หาดเจา้ส าราญ
ส.ต.อ. สุวทิย์ อาศจนิดา ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หาดเจา้ส าราญ
ด.ต. ศุภกติต์ิ คงยาง ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หาดเจา้ส าราญ
ร.ต.ต. พงษ์ศักด์ิ คล้ายแกว้สกลุ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หาดเจา้ส าราญ
ร.ต.ต. เชิด มานิช ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หาดเจา้ส าราญ
ด.ต. สุเทพ สุขเรือง ภ.จว.เพชรบุรี สภ.หาดเจา้ส าราญ
พ.ต.อ. นพดล ธวุงัควฒัน์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เขายอ้ย
พ.ต.อ. อนัน ชูสวสัด์ิ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เขายอ้ย
พ.ต.ท. สถติย์ คงเนียม ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เขายอ้ย
พ.ต.ท. จ าลอง รัตนคาม ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เขายอ้ย
พ.ต.ท. บุญเสริม พลูถนิ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เขายอ้ย
พ.ต.ท. นิมิตร์ วดัสุวรรณ์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เขายอ้ย
พ.ต.ท. ไพฑูรย์ ไม้จนัทร์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เขายอ้ย
ร.ต.อ. อร่าม ผลลาภ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เขายอ้ย
ร.ต.ท. อทิธพิทัธ์ วศิิษฐ์ด ารงกลุ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เขายอ้ย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ชัชชัย วฒันไพโรจน์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เขายอ้ย
ร.ต.ท. บุญธรรม ขาวปล่ัง ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เขายอ้ย
ร.ต.ท.หญิง  ณฐพร ชื่นอู่ทรัพย์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เขายอ้ย
ร.ต.ท. พงค์นเรศ ศิริเสถยีร ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เขายอ้ย
ร.ต.ท. เทียนชัย ชูจนัทร์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เขายอ้ย
ร.ต.ท. ทศพร เปล่ียนเฉวยีง ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เขายอ้ย
ร.ต.ท. สมยศ ต้นพงษ์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เขายอ้ย
ร.ต.ท. บุญเชิด กอ่เกดิ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เขายอ้ย
ร.ต.ท. วชิัย โกลาวลัย์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เขายอ้ย
ร.ต.ท. สมศักด์ิ แสงต้อ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เขายอ้ย
ร.ต.ท. จนัทร์ เกดิผล ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เขายอ้ย
ร.ต.ท. ส าเริง หอมดี ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เขายอ้ย
ร.ต.ท. ประยทุธ บุญช่วย ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เขายอ้ย
ร.ต.ท. ณรงค์ สวา่งเลิศ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เขายอ้ย
ร.ต.ท. เชิดชัย ภกัดีโชติ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เขายอ้ย
ร.ต.ต. ประดิษฐ์ ยตะโคตร ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เขายอ้ย
ร.ต.ต. ถาวร ผลลาภ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เขายอ้ย
ร.ต.ต. ชัยยา สรรประเสริฐ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เขายอ้ย
ร.ต.ต. ส าราญ คุ้มครอง ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เขายอ้ย
ร.ต.ต. วนัชัย น้อมรักษา ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เขายอ้ย
ร.ต.ต. เอกกฤษณ์ ขนุรักพรหม ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เขายอ้ย
ร.ต.ต. สนัน่ บุญทิม ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เขายอ้ย
ร.ต.ต. ประนอม เสืออบ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เขายอ้ย
ร.ต.ต. บรรเจดิ สุขส าราญ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เขายอ้ย
ด.ต. วมิล ดวงเนตร ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เขายอ้ย
ด.ต. ประจกัษ์ ม่วงศิริ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เขายอ้ย
ด.ต. ปรีชาชาญ หลอดทอง ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เขายอ้ย
ด.ต. ชวลิต ธรีะศานต์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เขายอ้ย
ด.ต. นพรัตน์ บัวมณี ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เขายอ้ย
ด.ต. วชิัย จ าปาหอม ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เขายอ้ย
ด.ต. สุพจน์ ดีเลิศ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เขายอ้ย
ด.ต. กติติศักด์ิ วนัฤกษ์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เขายอ้ย
ด.ต. ประทีป ทองจนัอบั ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เขายอ้ย
ด.ต. จารุภมูิ อิ่มโอษฐ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เขายอ้ย
ด.ต. สมชาย เหน็ประเสริฐ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เขายอ้ย
ด.ต. รัฐพล สุวรรณรัตน์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เขายอ้ย
ด.ต. สิทธศัิกด์ิ ยาแกว้ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เขายอ้ย
ด.ต. วริณัฏฐ์ ศรีไสว ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เขายอ้ย
ด.ต. มานิช ศรีสวสัด์ิ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เขายอ้ย
ด.ต. วราพงษ์ อารีมิตร ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เขายอ้ย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ปทุม เต่ียวขุ้ย ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เขายอ้ย
ด.ต. ดิเรก เอมกมล ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เขายอ้ย
ด.ต. ศิริ ศิริราช ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เขายอ้ย
ด.ต. ธนพล ทิสาวงค์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เขายอ้ย
ด.ต. อ านวย นิลม่วง ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เขายอ้ย
ด.ต. ศุภกจิ พุม่ดียิ่ง ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เขายอ้ย
ด.ต. กติติ กลัดทอง ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เขายอ้ย
ด.ต. สนธยา คงสนิท ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เขายอ้ย
ด.ต. ทัศนา สุกขี ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เขายอ้ย
ด.ต. อมัรินทร์ ช่วยดร ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เขายอ้ย
ด.ต. สุเมธ สุดสาย ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เขายอ้ย
ด.ต. ส าราญ แฉง่ฉายา ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เขายอ้ย
ด.ต. วนิัย ธรรมจติต์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เขายอ้ย
ด.ต. บุญนึก นุน่เศษ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เขายอ้ย
ด.ต. อ านาจ อาจสัญจร ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เขายอ้ย
ด.ต. อนันต์ ปิน่ทอง ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เขายอ้ย
ด.ต. ประสาร นาคทอง ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เขายอ้ย
ด.ต. สวสัด์ิ แจม่แจง้ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เขายอ้ย
ด.ต. พเิชษฐ มีมูลผล ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เขายอ้ย
ด.ต. สัมพนัธ์ ศรีเอี่ยม ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เขายอ้ย
ด.ต. วสันต์ เหลือวงค์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เขายอ้ย
ด.ต. สมควร สอยไม้ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เขายอ้ย
ด.ต. แฉล้ม เอี่ยมเชย ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เขายอ้ย
ด.ต. กฤษฎา ดอกรัก ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เขายอ้ย
ด.ต. เสรี ศรีนิมิตร ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เขายอ้ย
ด.ต. ด ารงค์ พุม่ล าดวน ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เขายอ้ย
ด.ต. อาคม สอยไม้ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เขายอ้ย
ด.ต. วฒันา หงษ์สุวรรณ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เขายอ้ย
จ.ส.ต. พทิยา ภมุรา ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เขายอ้ย
จ.ส.ต. โสพติย์ ชัยพร ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เขายอ้ย
จ.ส.ต. ศราวธุ บุญมาก ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เขายอ้ย
ส.ต.อ. อ านาจ ปลัดเปีย่ม ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เขายอ้ย
ส.ต.อ. ธรีพงศ์ วรวงค์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เขายอ้ย
ส.ต.อ. สุพจน์ จ าปาทอง ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เขายอ้ย
ส.ต.อ. ไมตรี ลิมาวฒันชัย ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เขายอ้ย
ส.ต.อ. วรวฒิุ พมิพส์ะอาด ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เขายอ้ย
ส.ต.อ. คมสันต์ เพลาวรรณ์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เขายอ้ย
ส.ต.ต. ศิริพงศ์ พรหมเล็ก ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เขายอ้ย
ส.ต.ต. สรรเพชร ทองเกต ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เขายอ้ย
ส.ต.ต. สุพชิย์ พวงมณี ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เขายอ้ย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.ต. ภควรรษ พมิพท์อง ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เขายอ้ย
ร.ต.อ. นิพนธ์ ศรนรินทร์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เขายอ้ย
พ.ต.ท. ไพทูล พรมเขยีน ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
พ.ต.ท. ชูเกยีรติ เพช็รแท้ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
พ.ต.ท. ช านาญ บุญเหมาะ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
พ.ต.ท. เชษฐา ออ่นสุด ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
พ.ต.ท. บุญส่ง พนัธจ์นิดา ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
พ.ต.ท. อดุมชาติ ทองไซ้ร ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
พ.ต.ต. กติติ ทองหอ่ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
พ.ต.ต.หญิง สิรินาถ รูปสม ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
พ.ต.ต. สุขสันต์ เกตุศรี ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ร.ต.อ. เกรียงไกร กิ่งสามี ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ร.ต.ท. ปณิธาน รักน้อย ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ร.ต.ท. จรีศักด์ิ ดังสะท้าน ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ร.ต.ท. พเิชษฐ์ ชุ่มจติต์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ร.ต.ท. วรายทุธ พุม่เจริญ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ร.ต.ท. ธราเทพ ศรีจลิดา ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ร.ต.ท. ภญิโญ เพช็รประยรู ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ร.ต.ท. ประวทิย์ ออ้ยแดง ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ร.ต.ท. บรรจง ทีรากร ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ร.ต.ท. สุพรรณ ตามประดิษฐ์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ร.ต.ท. สังวาลย์ พุม่เงิน ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ร.ต.ท. จ าเนียร เลิศรักษา ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ร.ต.ท. เดโช แกน่ไม้หอม ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ร.ต.ท. วนัชัย เกตุแกว้ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ร.ต.ท. รณกร อภชิาติภกัดี ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ร.ต.ท. วเิชียร เทีย่งธรรม ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ร.ต.ท. รัถฐา เปล่ียนสีทอง ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ร.ต.ท. สุรพล ตันติรถานนท์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ร.ต.ท. ธงชัย อารีมิตร ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ร.ต.ท. พศิิษฐ์ ชิวปรีชา ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ร.ต.ท. ลือชัย พชิิตโพธิ์กลาง ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ร.ต.ท. ประเจยีด แป้นสุข ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ร.ต.ท. สายยนต์ ขึ้นนกขุ้ม ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ร.ต.ท. เคียรวรรณ์ ม่วงเพชร ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ร.ต.ท.หญิง ญาณิศา นาคสกลุ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ร.ต.ต. ณัฐพงศ์ สงวนอิ่ม ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ร.ต.ต. จรัินธนิน คงสมุทร ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ร.ต.ต. จรัิฎฐ์ บุญทับ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ร.ต.ต. วรัิช หาดทราย ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. สวติ สมงาม ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ร.ต.ต. สุชาติ วเิศษชูชาติ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ร.ต.ต. กติติศักด์ิ แกว้ศรี ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ร.ต.ต. กษิต์ิเดช เมืองสง ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ร.ต.ต. ประสิทธิ์ เสือรอด ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ร.ต.ต. วสันต์ สุขเจริญ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ร.ต.ต. ประเสริฐ ปล่ังเนียม ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ร.ต.ต. วสิิทธิ์ แสงอนิทร์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ร.ต.ต. อร่าม หลวงปลัด ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ร.ต.ต. ถนัด หอมกล่ิน ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ร.ต.ต. อนันต์ วรรณทอง ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ร.ต.ต. ฉตัรชัย พยมธน ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ร.ต.ต. สมศักด์ิ ค าเพง็ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ร.ต.ต. ณัฐนันท์ เอี่ยมสะอาด ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ร.ต.ต. พนัธศั์กด์ิ บุญธรรม ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ด.ต. ประภาส ทองหยาด ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ด.ต. เกรียง เชื้อชาติ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ด.ต. วรีะชาติ สังขท์ุง่ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ด.ต. สมชัย เรืองทับ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ด.ต. สมพร คชพงษ์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ด.ต. เสวก ชื่นอารมณ์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ด.ต. สมมาศ หงษ์ทอง ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ด.ต. กมล ธรรมรัตน์วฒันา ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ด.ต. โกศล พลูเกดิ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ด.ต. เชาวลิตร์ เกดิพทิักษ์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ด.ต. สุทิศ สร้อยนาค ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ด.ต.หญิง สวง กองอนิทร์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ด.ต. ถนอม วาดประเวศน์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ด.ต. ภเูบศ หอ่เพชร ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ด.ต. สันติ เสริมสุข ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ด.ต. เสนอ เนตรทิพย์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ด.ต. บุญมี บุญลบ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ด.ต. ศุภชัย น้อยจ ารัส ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ด.ต. โอฬาร ใจบ ารุง ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ด.ต. สุพจน์ พึง่พงษ์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ด.ต. สายยทุธ ทองสุข ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ด.ต. ยิ่งศักด์ิ เติมจริ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ด.ต. สุพรรณ แสงประไพ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ด.ต. จริวฒิุ ค าสิงห์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ด.ต. พงศ์พรหม อาจแสน ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. พชิิต อมัพรศิริ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ด.ต. ธรีภาพ ฉยุฉาย ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ด.ต. ชาญณรงค์ ชูชื่น ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ด.ต. ธวชัชัย สุขงาม ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ด.ต. สมบัติ ผดุงลักษณ์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ด.ต. สมโภชน์ ใหญ่ยงค์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ด.ต. ชูศักด์ิ ทับจติต์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ด.ต. ศักด์ิสิทธิ์ ชิณเทศ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ด.ต. สมชาติ ผาดศรี ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ด.ต. นเรศ คลอยคล้าย ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ด.ต. สมนึก เมฆหมอก ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ด.ต. สมนึก น่วมออ่น ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ด.ต. สมศักด์ิ นิพนธน์ิมิตร ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ด.ต. ไพรัช กณัฑมงคล ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ด.ต. พรีาวชิญ์ คีรีกิ้น ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ด.ต. ประทิน แดงฉ่ า ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ด.ต. นฤเทพ หวา่นพชื ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ด.ต. สมเจต สุขสกลุ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ด.ต. ธนสิทธิ์ มีแกว้ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ด.ต. สุนทร ชินโสด ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ด.ต. สมชาติ ถิ่นโพธิ์วงษ์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ด.ต. สิรยณัห์ ผลอดุม ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ด.ต. ประสิทธิ์ แสงปก ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ด.ต. ลือชัย มานิตย์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ด.ต. ปรีชา ป้านศรี ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ด.ต. สุเทพ จอ้ยจติต์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ด.ต. วรวชั สิงหส์ถติย์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ด.ต. สุนทร ศิลปสธรรม ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ด.ต. บัญญัติ มิชสิน ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ด.ต. ประยรู คงเจริญ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ด.ต. อ านาฎ จอ้ยจติต์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ด.ต. อณัณพ ขจรศักด์ิศิริกลุ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ด.ต. พรชัย จ านงค์ ภ.จว.เพชรบุรี สก.ชะอ า 
ด.ต. อดุม แถมมี ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ด.ต. คณาวฒิุ หล้าหบิโรจน์สกลุ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ด.ต. โสภณ สมประดี ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ด.ต. ครรชิต พงษ์เทศ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ด.ต.หญิง พรทิพย์ ทรัพยสุ์ข ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ด.ต.หญิง นิรมล คุ้มทรัพย์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ด.ต. ศักด์ิดา สีม่วง ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สุวทิย์ นามมนตรี ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ด.ต. สามารถ อนิจนี ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ด.ต. อมร สุขหอม ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ด.ต. ธวชิ สวนมา ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ด.ต. ประสาท พยพัตรี ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ด.ต. มานพ สังขคี์รี ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ด.ต. สมศักด์ิ อยุมา ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ด.ต. อนันต์ แกว้ผสม ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ด.ต. ชัยรัตน์ ยิ้มแยม้ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ด.ต. ชุติพล อดุมสิน ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ด.ต. ธนพล จนัทรา ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ด.ต.หญิง เสาวลักษณ์ อบแยม้ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ด.ต.หญิง น้ าฝน หอมหวาน ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
จ.ส.ต. วชัรินทร์ แสงศิลา ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
จ.ส.ต. พงษ์พนัธุ์ ตันติวฒันา ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
จ.ส.ต. โสภณ เฉยีบแหลม ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
จ.ส.ต. ชาญณรงค์ ทองกล่ า ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
จ.ส.ต. เอกวร์ี ดุสรักษ์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ส.ต.อ. พสิิฐ ไม้แกว้ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ส.ต.อ. จรูญ เทศร าลึก ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ส.ต.อ. ธวชัชัย ชมภูท่อง ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ส.ต.อ. ดัษกร กรุดนาค ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ส.ต.ต. ศรัณย์ พานิชศุภผล ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ส.ต.ต. วฒันะ อยู่ดี ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ส.ต.ต. ชัชชัย เฟือ่งฟู ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
พ.ต.อ. จรูญศักด์ิ โต๊ะถม ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ด.ต. ศวตั พว่งศรี ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ด.ต. อรรถพล คชพงษ์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
จ.ส.ต. อลงกรณ์ ภูท่อง ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
ด.ต. พองชัย พว่งพี ภ.จว.เพชรบุรี สภ.ชะอ า 
พ.ต.ท. สมนึก พนัธแ์จม่ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บางตะบูน
พ.ต.ต. ณัฐวฒัน์ นพวฒันนันท์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บางตะบูน
ร.ต.ท. สมศักด์ิ สิงหค์าลวงษ์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บางตะบูน
ร.ต.ท. ธนพล วนิชยารุ่งเรือง ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บางตะบูน
ร.ต.ท. ธวชั แสวงหา ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บางตะบูน
ร.ต.ท. ภสัสร์กาญจน์ โพธิ์จนิดา ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บางตะบูน
ร.ต.ท. รัชพล บุญเรือง ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บางตะบูน
ร.ต.ท. เอกชัย บุญรอดน้อย ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บางตะบูน
ร.ต.ท. นพรัตน์ หบัเผย ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บางตะบูน
ร.ต.ท. องอาจ กรุงศรีเมือง ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บางตะบูน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. สุภาพ คอมนัน ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บางตะบูน
ร.ต.ท. กฤษณะ ขาวออ่น ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บางตะบูน
ร.ต.ท. สุวรรณ ทับทิม ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บางตะบูน
ร.ต.ต. สมหมาย แตงออ่น ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บางตะบูน
ร.ต.ต. สมนึก มงคลการ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บางตะบูน
ร.ต.ต. มณฑล อุ่มเอบิ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บางตะบูน
ร.ต.ต. นันทพงษ์ เฉลิมดิษฐ์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บางตะบูน
ด.ต. ไวพจน์ วงศ์เวช ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บางตะบูน
ด.ต. สวสัด์ิ สระแกว้ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บางตะบูน
ด.ต. ธนัท พลูนิล ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บางตะบูน
ด.ต. อนุสรณ์ กาญจนารัตน์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บางตะบูน
ด.ต. เกยีรติมนัส กติต์ิธนัตถ์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บางตะบูน
ด.ต. เฉลิมชัย สวสัดี ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บางตะบูน
ด.ต. โฆษิต มีทรัพย์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บางตะบูน
ด.ต. ปรีชา ศรนรินทร์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บางตะบูน
ด.ต. พสิิษฐ์ ชูชื่น ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บางตะบูน
ด.ต. กฤษฎา เพช็รวงศ์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บางตะบูน
ด.ต. อรรถวฒุ มีสีด า ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บางตะบูน
ด.ต. ไพรรัตน์ คล่ืนแกว้ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บางตะบูน
ด.ต. ภานุวฒัน์ มะลิทอง ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บางตะบูน
จ.ส.ต. สุรภทัร์ ส าราญรัตน์ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.บางตะบูน
ร.ต.ท. พรนรินทร์ จนัทร์มณี ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เขายอ้ย
ร.ต.ท. สุรินทร์ แพลอย ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เขายอ้ย
ด.ต. ธนพล พรมแกว้ ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เขายอ้ย
ด.ต. ยงยทุธ รุ่งเรือง ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เขายอ้ย
ส.ต.อ. พทิักษ์ เอี่ยมวไิล ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เขายอ้ย
ส.ต.อ. อศิเรศ เกตุเกษร ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เขายอ้ย
ร.ต.ท. ไสว ออ้ยทอง ภ.จว.เพชรบุรี สภ.เขายอ้ย
ร.ต.ต.หญิง ณัฏฐ์รดา แสงจนัทร์จริาธร ภ.จว.เพชรบุรี สอบสวน
พล.ต.ต. จริพฒัน์ ภมูิจติร ภ.จว.สมุทรสาคร
พ.ต.อ. สมเกยีรติ วฒันพรมงคล ภ.จว.สมุทรสาคร
พ.ต.อ. ประเสริฐ ศิริพรรณาภรัิตน์ ภ.จว.สมุทรสาคร
พ.ต.อ. สุรจติ ชิงณวรรณ ภ.จว.สมุทรสาคร
ร.ต.ท. คมศร พารามนต์ ภ.จว.สมุทรสาคร
พ.ต.อ. อดุลย์ ชายภกัตร์ ภ.จว.สมุทรสาคร
ร.ต.ต. ชาติชาย บุญปลอด ภ.จว.สมุทรสาคร
ร.ต.ท. ฉตัรชัย ศรีเมือง ภ.จว.สมุทรสาคร
ด.ต. จเร พนักา ภ.จว.สมุทรสาคร
ร.ต.ท. บุญยงั ออ่นแกว้ ภ.จว.สมุทรสาคร
พ.ต.ท. ธนยศ สุรกร ภ.จว.สมุทรสาคร



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ขจรเกยีรติ ชาญประไพร ภ.จว.สมุทรสาคร
ร.ต.ท.หญิง ปิยวรรณ เสนจนัฑิไชย ภ.จว.สมุทรสาคร
ร.ต.อ.หญิง ณัฐพร เร่ิมยนิดี ภ.จว.สมุทรสาคร
พ.ต.ต. บรรจบ ดีประสิทธิ์ ภ.จว.สมุทรสาคร
ร.ต.ท. ณรงค์ รุจยาธนพร ภ.จว.สมุทรสาคร
ร.ต.ท. ไตรรัตน์ เลิศสิทธนินท์ ภ.จว.สมุทรสาคร
ด.ต. ชิษณุพงศ์ ปริยกร ภ.จว.สมุทรสาคร
ร.ต.ท.หญิง หนึง่ฤทัย หทัยา ภ.จว.สมุทรสาคร
พ.ต.ท. ธรีศักด์ิ สุภาพงษ์ ภ.จว.สมุทรสาคร
ร.ต.ต. อภชิัย สายสาหร่าย ภ.จว.สมุทรสาคร
พ.ต.ท.หญิง สมหมาย ล้ิมวฒันาภรณ์ ภ.จว.สมุทรสาคร
ร.ต.ท. จรีะศักด์ิ เอยีดตรง ภ.จว.สมุทรสาคร
พ.ต.ท. ธนิต แยม้เกศร์หอม ภ.จว.สมุทรสาคร
ด.ต. อนุกร เกง่กล้า ภ.จว.สมุทรสาคร
ร.ต.ต. สุรศักด์ิ ศิริรัตน์ ภ.จว.สมุทรสาคร
ร.ต.ท.หญิง วภิารัตน์ พชีาสารานนท์ ภ.จว.สมุทรสาคร
ด.ต. จกัรพนัธ์ เสวสิิทธิ์ ภ.จว.สมุทรสาคร
ร.ต.ท. พลัช ปิยะปัญญามงคล ภ.จว.สมุทรสาคร
ร.ต.ท. ประพนัธ์ พนูสวสัด์ิ ภ.จว.สมุทรสาคร
ร.ต.ต. สัมพนัธ์ สอนวริิยะ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.โคกขาม
ด.ต. ชุมพล เรืองเดช ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองฯ
ด.ต. พงษ์ศักด์ิ เปร่ืองปราชญ์ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บ้านแพว้
ร.ต.ท. สุพจน์ ทองค าซุ่ย ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองฯ
ร.ต.ต. ประดิษฐ์ เวยีงนิล ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองฯ
พ.ต.ต. วนัชัย ทองเครือ ภ.จว.สมุทรสาคร
พ.ต.อ. ทรงเกยีรติ ไหลทวี ภ.จว.สมุทรสาคร กส.
พ.ต.อ. บุญส่ง หนูรัตน์ ภ.จว.สมุทรสาคร กส.
ร.ต.ท. สมพษิ บุญลือ ภ.จว.สมุทรสาคร กส.
ร.ต.ท. ลิขติร์ แกว้เทศ ภ.จว.สมุทรสาคร กส.
ร.ต.ต. ธนคม เลิศไพบูรณ์ ภ.จว.สมุทรสาคร กส.
จ.ส.ต. ศรีสุดา สระบัว ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ส.ต.อ.หญิง มงคลกานต์ ยอดยิ่งนาคชัยกร ภ.จว.สมุทรสาคร
ด.ต. สมคิด คูเจริญวฒันะ ภ.จว.สมุทรสาคร
ร.ต.ต. พสิิทธิ์ พเิชฏฐ์ชัย ภ.จว.สมุทรสาคร
ร.ต.ต. ชาญวทิย์ โพธผิลิ ภ.จว.สมุทรสาคร
ร.ต.ต. วรเชษฐ์ สุวรรณฉยัยา ภ.จว.สมุทรสาคร
ร.ต.ท. เดชณรงค์ นักร้อง ภ.จว.สมุทรสาคร
พ.ต.อ. ชัยยทุธ ถมยา ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
พ.ต.ท. มาโนช จนัทร์เทีย่ง ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
พ.ต.ท.หญิง นิม่นวล จนัโทภาศ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. พงษ์ศิริ  เกง่นอก ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
พ.ต.ท. สมชาย   พฒัน์พนัธ์ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
พ.ต.ท. จกัรพฒัน์ จนัทร์เทีย่ง ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
พ.ต.ต. มนูญ แกว้ก่ า ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
พ.ต.ต. สุรศักด์ิ สิทธโิชคธรรม ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
พ.ต.ต. สุทธพิงษ์ ออ่นละออ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
พ.ต.ต. อนุชา จตินิยม ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
พ.ต.ต. ปาณเดชา มะโนเลิศ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
พ.ต.ต. ธรีะวฒิุ สุทธพินไพศาล ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ร.ต.อ. เอกราช มาละวรรณโณ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ร.ต.อ. สิทธปิระศาสน์ ขึ้นขนั ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ร.ต.อ. วรียทุธ  อว่มประเสริฐ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ร.ต.อ. ภธูร พกุะทรัพย์ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ร.ต.อ. นิติรัฐ ทิพทวธีนารัชต ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ร.ต.อ. ยศวนิ เกตุชม ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ร.ต.อ. กฤตชัย อาชวสกลุ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ร.ต.อ. เสริมศักด์ิ คงสบาย ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ร.ต.อ. ณัฐพงษ์ มะโน ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ร.ต.อ. อธภิทัรพล ดอกกหุลาบ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ร.ต.อ. สมชาย   จงใจรัก ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ร.ต.อ. อธวิฒัน์ ประดับวงษ์ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ร.ต.อ. ศราวธุ บุญรอด ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ร.ต.อ. ราชศักด์ิ ตาลเจริญ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ร.ต.ท. ประยรูศักด์ิ หนักไหล่ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ร.ต.ท. เมธี มณีนพรัตน์ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ร.ต.ท. ไพโรจน์ ภวภตูานันท์ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ร.ต.ท. นนทศักด์ิ จนัทร์กระจา่ง ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ร.ต.ท. สมศักด์ิ  กติติวชัรานนท์ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ร.ต.ท. เสน่ห ์  ทองคงอว่ม ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ร.ต.ท. สรรเสริญ  เหลืองรุ่งรัส ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ร.ต.ท. ดิเรก   ทรงประวติั ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ร.ต.ท. บัญชา    จนัทร์พธุ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ร.ต.ท. โชว ์ บุญสมัย ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ร.ต.ท. ประยงค์ ศรีจนัทร์กลัด ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ร.ต.ท. กติต์ิธธีชั คงกระพนัธุ์ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ร.ต.ท. สุพฒัน์ กติติพนัธ์ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ร.ต.ท. พงษ์พพิฒัน์ ลิขติโยธนิ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ร.ต.ท. วนิัย สุขศีลล้ าเลิศ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ร.ต.ท. อคัคพงศ์ กล้วยไม้ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ร.ต.ท. ส าเริง ศรีนามบุรี ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. พรีะนันท์ แกว้สวา่ง ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ร.ต.ท. วษิณุ ทองบุญ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ร.ต.ท. ถนอม เขื่อนค า ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ร.ต.ท. มาโนช ผ่องส าเภา ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ร.ต.ท. สันติ มณีรัตน์ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ร.ต.ท. ประกอบ ภูม่าลี ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ร.ต.ท. บุญชู ต่างใจ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ร.ต.ท. วชัระ พฒันกลุอนันต์ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ร.ต.ท. ปิติภทัร ยอดด า ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ร.ต.ท. สนิท นิม่นวล ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ร.ต.ท. เสนอ หลวงเร่ือง ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ร.ต.ท. ณัฐพงษ์ ไตรเดชา ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ร.ต.ท. สมบัติ แขง็พลิา ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ร.ต.ท. ณัฏฐพล เจริญบุญญาฤทธิ์ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ร.ต.ท. รุจน์ สมบัติหอม ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ร.ต.ท. สามารถ แท่นอนิทร์ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ร.ต.ท. อดิศร เชยโต ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ร.ต.ท. พทิยา ภญิโญเจริญ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ร.ต.ท. สุรพล วชิิต ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ร.ต.ท. โชคชัย รุธริบริสุทธิ์ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ร.ต.ท.หญิง ศรีเรือน ปูน่้อย ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ร.ต.ท.หญิง ธฤตมน ยะปัญญา ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ร.ต.ต. ประวติั โพทุมทา ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ร.ต.ต. ไกรศักด์ิ เทีย่งแท้ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ร.ต.ต. วสันต์   อนิทจกัร ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ร.ต.ต. เรืองศิษฐ์    พชีาสารานนท์ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ร.ต.ต. เอนก  ล่ันขนัธ์ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ร.ต.ต. ภทัราวธุ   ขนัธควร ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ร.ต.ต. กติติชัย อิ่มอ าไภย ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ร.ต.ต. ปรีดา ศรีโชละ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ร.ต.ต. ศักด์ิชาย บุญชู ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ร.ต.ต. เพยีร น้อยเอยีด ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ร.ต.ต. เฉลิมอ าพล ฉายนิทุ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ร.ต.ต. สุรศักด์ิ เหลืองบริสุทธิ์ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ร.ต.ต. นาวี ประเสริฐสม ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ร.ต.ต. กติติพงศ์ ทรัพยจริานนท์ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ร.ต.ต. เอกสิทธิ์ ววิฒัน์ธนาฒย์ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ร.ต.ต. มรกต ไทยเวยีน ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ร.ต.ต. วนิัย ยิ้มเจริญ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ร.ต.ต. สมบูรณ์ มีลาภา ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. อู่ทอง นกยิ้ม ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. หยาดเพชร ณ บางช้าง ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. สายณัห์ คงออ่น ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. พสิษฐ์ เจริญสุข ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. ทวศัีกด์ิ ปิจนันท์ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. ทวี จปูระโคน ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. นิวติั รอดระวงัภยั ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. สุทน สุมารินทร์ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. สมชาย   อทุร ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. ศักดา ยานใกล ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. กติติวฒัน์ ทิพยพ์มิล ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. กฤษฎิ์ ปะวนัเตา ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. สุชาติ เล้ียงอ านวย ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. ธนกร อภบิาลคุรกจิ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. อดิศัย องัศุถวลิ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. สมพร ขนัธเสมา ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. นนทพนัธ ์ บุญถนอม ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. สมชาย   รุ่งเรือง ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. พเิชษฐ์   บัวขาว ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. ไกรสิงห ์  พงศ์พริิยะกร ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. ส าราญ   สะใบ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. เชาวลิต  นุชธลีุ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. สุริยะ สวา่ง ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. บุณยภู ญาณปัญญา ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. อเุทน อทุธามาตย์ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. ครรชิต เหมทานนท์ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. บุญเกดิ สุดชารี ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. อานนท์ ค าปัง ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. ละม้าย คงโนนกอก ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. อศัวนิพงษ์ ผลแกว้ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. ฐปนัท จ าปาเงิน ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. สมภาร กองเกดิ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. สุรกณัฑ์ อ่ ากลัด ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. กฤตโชค กาญจนศิริปาน ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. องักรู อุ่นวรรณา ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. อลงกร บุญลือ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. ณรงค์ จอยนอก ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. จกัรกริศน์ พุม่ศรีนิล ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. นพดล หอ่ทอง ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. สุเทพ เกาะเกตุ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ไพรสัญ ขาวดารา ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. สมรถ จนัธมิา ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. กมล อนุสนธิ์ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. ฤทธไิกร ชัยสุทธิ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. วนัชัย เมืองรมย์ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. สุเพยีบ สุขแสวง ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. ตฤณพฒัน์ อรรถประจง ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. สุรชัย ฉายนิทุ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. พสุิทธิ์ สุวรรณชลธาร ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. ธรีวฒัน์ วนัรักชาติ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. จ านงค์ สงวนพนัธุ์ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. ไพฑูรย์ ฤกษ์ศิริศุภกร ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. คณพศ บัวนิล ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. อทุัย ปัตเต ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. ภทัรพล รุ่งจนัเหนือ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. สิทธชิัย สาธวุรรณ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. วเิศษสัน พนัธฤทธิ์ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. วเิศษ ประวติัพร ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. โกวชิ สายกนั ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. วมิล ค าดี ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. เจริญพร พงษ์บัณฑิต ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. วรวชัร บัวสาคร ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. วลัลภ สมิตานนท์ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. ส าเนียง นิยมดุษฎี ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. ปฐมพงษ์ พทิักษ์ภกัดี ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. วชิาญ เร็วสา ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. วชัรพล พรหมทอง ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. จงลักษ์ โคตรุชัย ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. ศักด์ิชัย ศรีส าราญ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. นพพร เจริญวยั ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. โกวทิ ดอนจนิดา ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. ชัยวฒัน์ พรหมหาญ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. สุริยนัต์ สุริยะเนตร ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. อเุทน จนัละคร ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. ภทัธาวฒิุ   ยี่โถหุน่ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. สุรพล อว่มพยคัฆ์ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. อ านาจ สุขเสพย์ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. วชิิต นินกลาง ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. ปพน นิม่สุวรรณ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. สุพจน์ คลองกลาง ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ละมัย เชื้อมาก ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. สุขมุ ทองส้ัน ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. จรีศักด์ิ ล่ิมเจริญ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. ณรงค์ ศรีวงษ์ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. มานพ วงษ์นารี ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. ไพฑูรย์ สุขอนิทร์ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. สายยนต์ บุญวงศ์ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. สมเจตน์ ภูแ่ยม้ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. ยงยทุธ เกตุถนอม ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. สาคร เติมเศรษฐเจริญ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. ประสิทธิ์ ปราณีศรี ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. บุญชู วนัทาพรม ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. พณิ ค้ามีผล ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. บุญยง สังวาลเพช็ร ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. ปงต์ปณต สุริวงษ์ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. บัญชา    ดึกภมุรินทร์ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. อาทิตย์ พลูโพธท์อง ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. วงศ์วริศ ฐานิกากรกลุ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. ณัฐวชัต์ จนัทร์กรูด ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. ประทีป มีล่อง ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. พเิชษฐ สีแกว้ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. ธงชัย เพิม่ขึ้น ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. ศุภโชค ขอ้ออ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. ดาวรุ่ง กล่ินเกสร ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. ไพรวลัย์ ตรีแกว้ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. ใจหนุม่ ขามสิทธิ์ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. ศิริพงษ์ แกว้อ าไพ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. สมทบ อนิทร์แหยม ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. บุญลือ เอี่ยมปา ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. ด ารัส พรหมนุช ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. วศิโรจน์ เทพผ่องศรี ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. สง่า พทุธา ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. เอกชัย องักติานนท์ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. สถาพร ยี่สุ่นเทศ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. ไพโรจน์ พณิทิพย์ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. สมศักด์ิ  ศรีค าน้อย ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. ณรงค์พล ใจหาญ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. ษณกร โสหะทา ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. พฒิุนันท์ ธนันทา ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. สมบูรณ์ แสนล้ า ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. เทพทอง แผ่นทอง ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. ณัฐพงศ์ สิงหย์ะบุศย์ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. ณรงค์ คูวจิติรจารุ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. มานะ แน่งน้อย ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. ทนงศักด์ิ แดนดี ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต.หญิง นภาพร ภูสุ่วรรณ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต.หญิง วรีวรรณ ศรีสุธรรม ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต.หญิง รุ่งนภา เทพผ่องศรี ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
จ.ส.ต. ชนุตร์  ลบเลิศ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
จ.ส.ต. สาโรจน์ ทองสุข ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
จ.ส.ต. ศุกร์ประเสริฐ แกว้ประเสริฐ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
จ.ส.ต. วทิยา แกว้คนฑา ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
จ.ส.ต. สุริยา กคิอม ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
จ.ส.ต. ศราวธุ พฒุด้วง ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
จ.ส.ต. ประเสริฐ สุวรรณวสูิตร ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
จ.ส.ต. ภทัร รักศิริ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
จ.ส.ต. สุปะกติ จุ้นเยน็ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
จ.ส.ต. พรีพงษ์ สังฆมณี ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
จ.ส.ต. ระวี แสงมนตรี ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ส.ต.อ. ณัฐพงษ์ ทรงประวติั ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ส.ต.อ. ชัยวฒัน์ หมืน่ทิพย์ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ส.ต.อ. ธรีะพพิฒัน์ ชื่นวารี ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ส.ต.อ. ธรีภทัร์ สุมณฑา ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ส.ต.ต. เอกชัย ไทยสงวน ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ส.ต.ต. พฒันพล วนัชูเชิด ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ส.ต.ต. ชานนท์ รอดถนอม ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ส.ต.ต. จเิรทธิ์ พราหมณ์น้อย ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ส.ต.ต. สาธติ แกว้ใหญ่ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ส.ต.ต. นพพล เพชรรัตน์ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ส.ต.ต. อนุวฒัน์ ส าราญ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ส.ต.ต. อดิศักด์ิ คุ้มกระ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ส.ต.ต. อนันต์ ทรัพยจริานนท์ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ส.ต.ต. ยศพร ท่าใหญ่ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ร.ต.ท. ววิฒันา กา๋ใจ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ร.ต.ท. ตระการ อนิสวา่ง ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ร.ต.ท. ประกติ ไทรทอง ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ร.ต.ท. โสภาส ถนนทิพย์ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
พ.ต.ต. พบิูลย์ ธนิตกลุ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ร.ต.ท. บุญยนื จนุเจอื ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ร.ต.ต. วเิชียร ชมบ้านแพว้ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ต. วชิิต ลุนผา ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. มนตรี เซ็งสอน ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
พ.ต.ท. เอื้อ จนัทร์กล้า ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ร.ต.ท. ศรีสุข เครือยิ้ม ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. สมเกยีรติ องัศุถวลิ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ร.ต.ต. ณรงค์ภทัร พึง่เดช ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ร.ต.ท. ไพทูรย์ ประเทืองผล ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
ด.ต. ไพบูลย์ เชษฐ์สิงห์ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
พ.ต.ท. สกล ษ สุนทรนิรัตน์ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
พ.ต.อ. วเิชียร ประทุมรัตน์ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
พ.ต.อ. ธนพล สุวรรณวงค์ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
พ.ต.ท. พงษ์นเรศ อนิทรนวล ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
พ.ต.ท. ภาคิน แสนพฒิุ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
พ.ต.ท. สมชาติ เต็มเปีย่ม ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
พ.ต.ท. เสรี จนัทร์ด้วง ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
พ.ต.ท. อ าพล โอเ่อี่ยม ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
พ.ต.ท. ธรีวฒิุ เกดิจงรักษ์ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
พ.ต.ต. สุเทพ จามิกรณ์ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
พ.ต.ต. ทวศัีกด์ิ เหล็กกล้า ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
พ.ต.ต. อนุรักษ์ ดีคล้าย ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
พ.ต.ต. รณเดช บุตรศรี ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
พ.ต.ต. ประวทิย์ อาสานอก ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
พ.ต.ต. ศรศักด์ิ ล้นเหลือ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ร.ต.อ. อรรณพ ศรีสวาท ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ร.ต.อ. เกยีรติชัย เกื้อมิตร ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ร.ต.อ. อนุสรณ์ สิงหกมล ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ร.ต.อ. ประวทิย์ หาดปิน่ขจรจารุ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ร.ต.อ. ประทีป ภทัรวสิิฐเศรษฐ์ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ร.ต.อ. สงกรานต์ เชาวป์รีชา ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ร.ต.อ. กติติพงษ์ อมฤตโอฬาร ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ร.ต.อ. สมศักด์ิ ไชยสุด ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ร.ต.อ. เดชา อดุมรักษ์ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ร.ต.อ. สุพศิน วฒิุพทิยามงคล ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ร.ต.ท. เสรีย์ มะกล่ า ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ร.ต.ท. ขวญัชัย ชุ่มแช่ม ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ร.ต.ท. ชณิตพงศ์ ศิริเวช ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ร.ต.ท. สุนทร ทิพยป์าน ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ร.ต.ท. วรเมธ โสมนัส ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ร.ต.ท. กฤษดา พลูมาก ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ร.ต.ท. อารยะ เสืองามเอี่ยม ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ไพวลัย์ ศรีภะนา ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ร.ต.ท. ธนลภย์ ธราพร ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ร.ต.ท. บุญเล้ียง วนัสามง่าม ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ร.ต.ท. เพทาย สุทธการี ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ร.ต.ท. ชัยณรงค์ ถวลิหวงั ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ร.ต.ท. กริช ด าคลองตัน ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ร.ต.ท. สรรชัย ศรีบุญรอด ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ร.ต.ท. อษัฎาวธุ เอยีดแกว้ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ร.ต.ท. ทิวตัถพ์ล ทวชิสังขศั์กด์ิ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ร.ต.ท. กระแสสินธุ์ มณีธร ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ร.ต.ท. พรชัย พึง่พพิฒัน์ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ร.ต.ท. เอนก ประทุมโพธิ์ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ร.ต.ท. น าโชค เล้าพนูผล ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ร.ต.ท. วชิัย เสืองามเอี่ยม ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ร.ต.ท. วรวฒิุ เปีย่มสมุทร ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ร.ต.ท. โยธนิ เชื้อบุญมี ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ร.ต.ท. ปรัชญา มณีสวา่ง ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ร.ต.ท. ววิรรธน์ วรโชติวริิทธิ์ธร ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ร.ต.ท. เกยีรติพล น้อยพทิักษ์ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ร.ต.ท. ทวปี สุขชู ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ร.ต.ท. วรพล อศัวงษ์ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ร.ต.ท. ระพนิ น้ าทิพย์ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ร.ต.ท. วาทณัฐ สายแสน ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ร.ต.ท. ตฤณภทั เศวตสุธากร ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ร.ต.ท. สริศักด์ิ นาคโสม ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ร.ต.ท. อริชญย์ อิ่มเอบิ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ร.ต.ท. นิวฒัน์ ผลพฒันาสกลุชัย ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ร.ต.ท. ภรบัญชา ช่างเกวยีนดี ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ร.ต.ท. ธรีะพล สินแกว้ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ร.ต.ท. จริศักด์ิ พดัเกร็ด ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ร.ต.ต. สังวาน อตุมะ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ร.ต.ต. บริบูรณ์ บริการกลุ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ร.ต.ต พรีะวฒิุ มณีโชติ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ร.ต.ต. โชคชัย ทรงประโคน ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ร.ต.ต. รุ่งโรจน์ อรุณแกว้แจม่ศรี ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ร.ต.ต. พงศธร ดอนอว่มไพร ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ร.ต.ต. ธวชั ขาวค า ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ร.ต.ต. ชัยวฒัน์ ปกครอง ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ร.ต.ต. นฤนาท ลายคราม ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ร.ต.ต. ธนัช วงศ์ปัดค า ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. สมจติ จนัทร์ศรี ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ร.ต.ต. นฤพล ปัน้ประดับ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ร.ต.ต.หญิง วรรษมน เทศอนิทร์ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ด.ต. ด ารงค แป๊ะตะเภา ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ด.ต. ปัญญา อนิพยม ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ด.ต. ชยพทัธ์ ชิวปรีชาพงศ์ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ด.ต. พนัธเวไนย พกุณวนิชย์ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ด.ต. สมศักด์ิ ดวงประทีป ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ด.ต. ณัฐวชัร์ ค าโฮง ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ด.ต. สงกรานต์ ปิน่ชัย ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ด.ต. ชูชาติ อาจปรุ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ด.ต. สมควร เตชนันท์ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ด.ต. ประดิษฐ์ นันโท ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ด.ต. ธรีภทัร แวน่ไหว ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ด.ต. วทิวสั สาธรรม ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ด.ต. สามารถ น้อยเจริญ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ด.ต. บุสดี ฤทธิ์พรม ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ด.ต. ทรงยศ เทพบุรี ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ด.ต. วรีะ จนัทร์บ ารุง ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ด.ต. สมเดช บัวแพง ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ด.ต. อนุศักด์ิ กล่ินพยอม ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ด.ต. สุรพงษ์ สีดาชมภู ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ด.ต. สุขสมบัติ ภธูรรมะ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ด.ต. ธวชัชัย เลิศรัตนวชิญ์ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ด.ต. ศุภโชค วรรณวรกจิ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ด.ต. แสง แสงเจริญ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ด.ต. ยทุธศักด์ิ น้อยพทิักษ์ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ด.ต. สิงหท์อง เวชพนัธ์ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ด.ต. พเิชษฐ กรีโส ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ด.ต. เสกสรร ใจสุทธิ์ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ด.ต. ธนาพนัธ์ บรรเทาสุข ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ด.ต. สมพล ไชยสุด ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ด.ต. ฉลอง พรเจริญ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ด.ต. ทองค า ภคูงคา ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ด.ต. พเิชษฐ์ โสมชัย ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ด.ต. ทวศัีกด์ิ บุญอิ่ม ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ด.ต. สุวรรณ วารินทร์ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ด.ต. อฑัฒวชัร ส่องศรี ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ด.ต. ลอนสัน สดชื่น ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ด.ต. ประจวบ ศรีทาวงศ์ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ประสิทธิ์ วงศ์ขนัธ์ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ด.ต. มาโนชญ์ แสงหลอด ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ด.ต. นิติชัย สงวนสัตย์ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ด.ต. นิคม อะทะวงค์ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ด.ต. ชัยณรงค์ ด้วงพลู ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ด.ต. นเรศร์ มาฟู ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ด.ต. วชัรชาติ ชาวโพงพาง ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ด.ต. สันติ อทุิลักษณ์ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ด.ต. โสมนัส สาลีวตัร ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ด.ต. สุรแมน แมนระจติร ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ด.ต. ชัชชัย สนสมบัติ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ด.ต. วนิัย ถิ่นศรี ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ด.ต.หญิง ชัชฎาภรณ์ จนีง่ี ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ด.ต. ประสาร สุวรรณสิงห์ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ด.ต. ทศพร หรัิญอร ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ด.ต. ถนัด ราชประโคน ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ด.ต. โรตน์ธนกจิ วงศ์วราธปิ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ด.ต. ปริทรรศน์ แสนเมือง ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ด.ต. อดุลย์ วงษ์ชาลี ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ด.ต. ปรีดา อกัษรศักด์ิ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ด.ต. นพดล เสนจนัทร์ฒิไชย ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ด.ต. ทศพล เทพผ่องศรี ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ด.ต. ธนกฤต สาสิทธิ์ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ด.ต. สัจจะ สังวาลยเ์พช็ร ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ด.ต. พรรษิษฐ์ เพง็จตุรัส ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ด.ต. สนธยา ภมูิถาวร ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ด.ต. ทองผาภมูิ วทิา ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ด.ต. แดนชัย ค าวนั ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ด.ต. มานพ วงษ์แกว้ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ด.ต. ประเสริฐ พกิลุณี ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ด.ต. วเิชียร เสง่ียม ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ด.ต. บัญชา สายชาลี ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ด.ต. สุภาพ ประหา ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ด.ต. สุระพล เอกบุตร ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ด.ต. ประสิทธิ์ ครองยติุ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ด.ต. อภศัิกด์ิ เรืองราช ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
จ.ส.ต. ธวชัชัย วงัเยน็ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
จ.ส.ต. จริพนธ์ บัวงาม ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
จ.ส.ต. ไวยวฒิุ มัน่คง ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
จ.ส.ต. ภมร ชุมสุวรรณ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง จ.ส.ต. วรีวทิย์ ทัศนภญิโญ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
จ.ส.ต. อนุรักษ์ โพธิ์ทองนาค ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ส.ต.อ. อเุทน นิลดานุวตัร์ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ส.ต.อ. ณรงค์ วงษ์ประเสริฐ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ส.ต.อ. กฤตาณัฐ สาลี ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ส.ต.อ. บุญรัตน์ เจริญศิริ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ส.ต.อ. วษิณุ อุ่นวงษ์ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ส.ต.อ. เรวฒัต แสงกดุเรือ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ส.ต.อ. เวทิน วเิศษสิงห์ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ส.ต.อ. เทวนิทร์ พลูทัศน์ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ส.ต.อ. ทศพร พศูิจน์ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ส.ต.อ. สุวทิย์ ออกเรียง ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ส.ต.อ. พรอนันต์ สุขะปัญญา ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ส.ต.ต. จริพงศ์ เกดิเรณู ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ส.ต.ต. ทักษิณ นักธรรม ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ส.ต.ต. ทัศนัย งามสม ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ส.ต.ต. ภษูิต ฮ้อประเสริฐ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ส.ต.ต. พรเทพ คุ้มวงศ์ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ส.ต.ต. จริายุ ขนุนุชนารถ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ส.ต.ต. อ าพล รอบจงัหวดั ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ส.ต.ต. พรเทพ หมืน่หาญ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
พ.ต.ท. กอบโชค เล็กตระกลู ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
พ.ต.ต. ประภาส ศิริรัตน์ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
พ.ต.ท. วรีะ นุชศิลป์ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ด.ต. ภวูดิษฐ์ ชัยแสง ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ร.ต.อ. วทิูรย์ รังสีวฒุาภรณ์ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ส.ต.ต. ธรีพงษ์ สืบเรือง ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ด.ต. สิทธศัิกด์ิ อร่ามศรี ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
พ.ต.ต. วรียทุธ โกสุม ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ร.ต.ท. ประยงค์ สงทอง ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ร.ต.ท. สมนึก จนัทา ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ด.ต. ภวูนัต วนสันเทีย๊ะ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
พ.ต.อ. สาโรจน์ รอดมณี ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บ้านแพว้
พ.ต.อ. บุญเลิศ หาวงศ์ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บ้านแพว้
พ.ต.ท. ปัญญา ปิน่เปโต ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บ้านแพว้
พ.ต.ท.หญิง นิสา ภานุมาส ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บ้านแพว้
พ.ต.ท. ธรียทุธ เกตุมัง่มี ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บ้านแพว้
ร.ต.อ. ปนรัฐ พรหมศิริ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บ้านแพว้
ร.ต.อ. วuรวฒัน์ สวา่งรุ่งโรจน์ชัย ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บ้านแพว้
ร.ต.ท. รัตนชัย ศรีทับทิม ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บ้านแพว้



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. สุนทร รักขมุแกว้ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บ้านแพว้
ร.ต.ท. สุที มูลทรงเกยีรต์ิ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บ้านแพว้
ร.ต.ท. สมเกยีรติ ทบสี ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บ้านแพว้
ร.ต.อ. สุทธนิาท รูปิยะเวชน์ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บ้านแพว้
ร.ต.ต. ยทุธภมูิ สุดากจิจาทร ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บ้านแพว้
พ.ต.ท. ยทุธศาสตร์ จนัทร์เจอื ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บ้านแพว้
ร.ต.ท. คมสันต์ พรหมศิริ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บ้านแพว้
ร.ต.ท. เสนาะ รับสมบัติ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บ้านแพว้
ร.ต.ท. สุวทิย์ อั๋นประเสริฐ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บ้านแพว้
ร.ต.ท. ฉตัรชัย แสงกระจา่ง ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บ้านแพว้
ร.ต.ท. กฤษณะ เบญจมานุกลุ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บ้านแพว้
ร.ต.ท. บุญเอื้อ สวา่งศรี ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บ้านแพว้
ร.ต.ท. วรกจิ หอมอดุม ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บ้านแพว้
ร.ต.ท. ไพฑูรย์ ศิริไพฑูรย์ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บ้านแพว้
ร.ต.ท. สมหวงั วเิศษสิงห์ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บ้านแพว้
ร.ต.ท. ประยทุธ เต็มบริบูรณ์ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บ้านแพว้
ร.ต.ต. ปัญญา พว่งพลอย ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บ้านแพว้
ร.ต.ต. สมัย พรมภกัด์ิ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บ้านแพว้
ร.ต.ต. ทองดี สมตน ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บ้านแพว้
ร.ต.ต. อนันต์ ศรีพารัตน์ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บ้านแพว้
ร.ต.ต. ปัญโย เสาโกมุท ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บ้านแพว้
ร.ต.ต. ทวชิ ต่ิงต้อย ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บ้านแพว้
ร.ต.ต. มณฑล ฮวบบางยาง ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บ้านแพว้
ร.ต.ท. เสนอ สุขแสง ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บ้านแพว้
ร.ต.ท. สมชาย ศรีอมัพร ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บ้านแพว้
ร.ต.ต. แสวง ด่านเจริญ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บ้านแพว้
ด.ต. พรชัย กติติกลุทัพ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บ้านแพว้
ด.ต. อนุสรณ์ เกษรจนัทร์ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บ้านแพว้
ด.ต. เตชิตษฎ์ กติติพบิูลย์ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บ้านแพว้
ด.ต. พนูพนัธ์ อมรธรรมวฒิุ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บ้านแพว้
ด.ต. ประเสริฐ ทองช่วย ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บ้านแพว้
ด.ต. บุญธรรม จติรกติติรัตน์ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บ้านแพว้
ด.ต. พธุ แกว้นา ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บ้านแพว้
ด.ต. หนึง่ ทองเพชร ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บ้านแพว้
ด.ต. อรุณศักด์ิ เสตะพนัธ์ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บ้านแพว้
ด.ต. วริะ กาญจนพรหม ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บ้านแพว้
ด.ต. ส าเริง ภูเ่สือ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บ้านแพว้
ด.ต. ค ารพ ขนัต๊ะ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บ้านแพว้
ด.ต. ทวี นามจมูจงั ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บ้านแพว้
ด.ต. พษิณุ รัตนประภา ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บ้านแพว้



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ชูวงศ์ แหลมแกว้ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บ้านแพว้
ด.ต. ประยรู ดวงมนตรี ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บ้านแพว้
ด.ต. สุเทียน ทองน า ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บ้านแพว้
ด.ต. ภวูดล โยพนัดุง ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บ้านแพว้
ด.ต. เดชา น้อยเหมือนพนัธ์ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บ้านแพว้
ด.ต. วโิชค มากศรี ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บ้านแพว้
ด.ต. นพดล จนัทรินทรากร ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บ้านแพว้
ด.ต. ธานินทร์ วงษ์จ าปา ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บ้านแพว้
ด.ต. อนุสรณ์ บันเทิงสุข ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บ้านแพว้
ด.ต. ณัฐสิทธิ์ พดัไสว ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บ้านแพว้
ด.ต. พเิชฎ รัสปัส ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บ้านแพว้
ด.ต. ทศพล ออ่นนิม่ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บ้านแพว้
ด.ต. ราชัญ ทองนุช ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บ้านแพว้
ด.ต. สถาพร กนักล่ิน ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บ้านแพว้
ด.ต. ระพฒัน์พงษ์ ยะโหนด ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บ้านแพว้
ด.ต. สมคิด รอดคลองตัน ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บ้านแพว้
ด.ต. ประกติ เทีย่งไสธง ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บ้านแพว้
ด.ต. อภเิชษฐ สังขสุ์ข ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บ้านแพว้
ด.ต. อคัรนิษฐ์ จงประเสริฐ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บ้านแพว้
จ.ส.ต. สุทัน ศรีวงษ์ชัย ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บ้านแพว้
จ.ส.ต. สุริยา บุญเอก ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บ้านแพว้
จ.ส.ต. เอกพจน์ เอี่ยมจนิดา ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บ้านแพว้
ส.ต.อ. ธวชั ชารัมย์ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บ้านแพว้
ส.ต.อ. รัตน์ภริมย์ รุยนัต์ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บ้านแพว้
ส.ต.ต. ชัชชัย รอดเชื้อจนี ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บ้านแพว้
ส.ต.ต. อนันตณัฐ อุ่นโชติ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บ้านแพว้
ส.ต.ต. อาณัติ โพทุมทา ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บ้านแพว้
ส.ต.ต. นครินทร์ มากคง ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บ้านแพว้
ส.ต.ต. ธนาคาร เกตุเพช็ร ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บ้านแพว้
ด.ต. สราวธุ มรรคเจริญ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บ้านแพว้
ด.ต. ส าเริง ภูเ่สือ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บ้านแพว้
ด.ต. พรชัย มูลสมบัติ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บ้านแพว้
ด.ต. วรีะ ล่ิมเจริญ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บ้านแพว้
ด.ต. นิกร อนิทกลู ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บ้านแพว้
ด.ต. วชิัย มีศิริ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บ้านแพว้
ร.ต.ท. สาวติรี กณัฑา ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บ้านแพว้
ร.ต.ท. สุเทพ โตข า ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บ้านแพว้
ร.ต.ท. ภานุ จรรยามัน่ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บ้านแพว้
พ.ต.อ. สุรชัย สุกใส ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.โคกขาม
พ.ต.อ. ดาวรุ่ง นาวกิ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.โคกขาม



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. วรีชาติ สงวนเกยีรติ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.โคกขาม
พ.ต.ท. กติติพงษ์ พงษ์พานิช ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.โคกขาม
พ.ต.ท. สมชาย ขอค้า ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.โคกขาม
พ.ต.ต. วรท กรุงกาญจนา ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.โคกขาม
พ.ต.ท. ทินกร รังร่ืน ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.โคกขาม
พ.ต.ท. อดุลชัย เผ่าพนัธุ์ศร ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.โคกขาม
พ.ต.ท. ทวปี เงินดี ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.โคกขาม
พ.ต.ต. ไพศาล ขนุณรงค์ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.โคกขาม
ร.ต.อ สุพจน์ จนัทร์หอม ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.โคกขาม
ร.ต.ท. อานนท์ ทิพยว์รรณ์ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.โคกขาม
ร.ต.ท. สุรินทร์ ขนุพทิักษ์ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.โคกขาม
ร.ต.ท. พชิาติ บุญศรีทอง ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.โคกขาม
ร.ต.ท. พงษ์พฒัน์ ทองเกดิหลวง ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.โคกขาม
ร.ต.ท. ประสิทธิ์ ทองอนิทร์ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.โคกขาม
ร.ต.ต. สัมพนัธ์ ยี่สุ่นเทศ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.โคกขาม
ร.ต.ท. บ ารุง ปานดอนลาน ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.โคกขาม
ร.ต.ท. สายณัห์ โพธิ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.โคกขาม
ร.ต.ท. วชัรินทร์ กล่ินพพิฒัน์ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.โคกขาม
ร.ต.ท. สิริวฒัน์ เทียนสวา่ง ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.โคกขาม
ร.ต.ท. บันเทิง นพแกว้ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.โคกขาม
ร.ต.ท. ด ารงค์ ไท้สุน ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.โคกขาม
ร.ต.ท. ทูลพทิักษ์ สุขหงษ์ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.โคกขาม
ร.ต.ต. ทรงพล สวา่งศรี ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.โคกขาม
ร.ต.ต. ชัด หมอนวด ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.โคกขาม
ร.ต.ต. สุโภชน์ แอน่ลอย ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.โคกขาม
ร.ต.ต. วชิัย สุขศีลล้ าเลิศ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.โคกขาม
ด.ต. ช านาญ พลชัย ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.โคกขาม
ด.ต. พพิฒัธนนท์ รัตนวชัรากร ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.โคกขาม
ด.ต. ฤทธี เกตุมอญ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.โคกขาม
ด.ต. ณรงค์ สีงามผ่อง ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.โคกขาม
ด.ต. บุญเทียน หาป้อง ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.โคกขาม
ด.ต. สมเกยีรติ ขระเขื่อน ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.โคกขาม
ด.ต. ประเสริฐ นาสูงชน ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.โคกขาม
ด.ต. ณัฐกฤตเดชน์ จงรัก ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.โคกขาม
ด.ต. สมบัติ อปุถมัภ์ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.โคกขาม
ด.ต. วมิล ค าทอง ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.โคกขาม
ด.ต. รุ่ง บุญมี ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.โคกขาม
ด.ต. สัมฤทธิ์ มะเด่ือ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.โคกขาม
ด.ต. ราชันย์ โสบุญมา ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.โคกขาม
ด.ต. ฐนัชษกรญ์ ดวงจนัทร์ค า ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.โคกขาม



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. รุ่งธวิา ศรีมามาศ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.โคกขาม
ด.ต. ธงธร สุวรรณศรี ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.โคกขาม
ด.ต. ธนัยพฒัน์ ปานูต ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.โคกขาม
ด.ต. บรรพต ม่วงข า ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.โคกขาม
ด.ต.หญิง ณิชาภทัร สีนาค ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.โคกขาม
ด.ต. รังสิวธุ ระยา้ยอ้ย ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.โคกขาม
ด.ต. นฤชาติ ล่องนบพา ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.โคกขาม
ด.ต. ณรงค์ ทับทิม ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.โคกขาม
ด.ต. ฤชา ศรีกระทุม ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.โคกขาม
ด.ต. ขวญัชัย อยู่เป็นสุข ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.โคกขาม
จ.ส.ต. พนัพวง สิทธเิสนา ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.โคกขาม
จ.ส.ต. เกรียงไกร โตตามวงศ์ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.โคกขาม
จ.ส.ต. ธนาชัย พาธรรม ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.โคกขาม
ส.ต.อ. ยทุธชิัย ปานดอนลาน ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.โคกขาม
ส.ต.อ. สุรจติต์ ตู้แกว้ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.โคกขาม
ส.ต.อ. สุชาติ เบ็ญพาด ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.โคกขาม
ส.ต.ต. วฒันา บริบูรณ์สามัคคี ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.โคกขาม
ส.ต.ต. ธรีพล ชะบ ารุง ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.โคกขาม
ส.ต.ต. อภชิาต สีบู ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.โคกขาม
ร.ต.ต. สิทธโิชค อบุลน้อย ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.โคกขาม
ร.ต.ท. สุรินทร์ ทวต๋ัีงตระกลู ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.โคกขาม
ด.ต. ใหม่ ศรีเพง็แกว้ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.โคกขาม
พ.ต.ท. คณิน คุ้มค า ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.โคกขาม
พ.ต.อ.  นภดล     รุ่งสาคร ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บางโทรัด
พ.ต.อ.  พนัธุ์ฤทธิ์ ทิพยาธรจ์ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บางโทรัด
พ.ต.ท.  สมโภชน์  จเูจริญ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บางโทรัด
พ.ต.ท.  การเวก แดงดอนไพร ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บางโทรัด
พ.ต.ท.  รังสี ประทุมพร ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บางโทรัด
พ.ต.ท.  วรศิศธิ์    อุ่นเธยีมโสม ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บางโทรัด
พ.ต.ต.  กติติ ยอดรักษ์ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บางโทรัด
พ.ต.ต.  ประโยชน์ สายเงิน ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บางโทรัด
พ.ต.ต.  ภาณุพงศ์ ภาวะบุตร ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บางโทรัด
พ.ต.ต.  วรชิต บุญส่ง ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บางโทรัด
ร.ต.อ.  สุขมุ      เพาะไธสง ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บางโทรัด
ร.ต.อ.  อบุล    บุญสุริยาธรรม ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บางโทรัด
ร.ต.อ.  ด าเกงิ    เรือนวลัิย ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บางโทรัด
ร.ต.ท.  อะลาม  ครุฑจู ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บางโทรัด
ร.ต.ท.  กฤษณพล วจัณะพนัธ์ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บางโทรัด
ร.ต.ท.  นพดล       บรรลือฤทธิ์ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บางโทรัด
ร.ต.ท.  อภสิิทธิ์ ลักษิตานนท์ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บางโทรัด



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท.  รัตนา นพวงิ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บางโทรัด
ร.ต.ท.  ไพฑูรย ์  ภูม่าลี ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บางโทรัด
ร.ต.ท.  เชิงประจกัษ์ อมรฉตัรตระกลู ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บางโทรัด
ร.ต.ต.  สอาด ทับทิมเกดิ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บางโทรัด
ร.ต.ต.  เชน แจม่นุราช ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บางโทรัด
ร.ต.ต.  ปราโมทย ์ ก าเนิด ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บางโทรัด
ด.ต.  สุรเดช     พรหมศิลป์ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บางโทรัด
ด.ต.  สินพร    ฟกัข า ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บางโทรัด
ด.ต.  ทัชชพล   ออกประทุม   ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บางโทรัด
ด.ต.  ชรินทร์    บุญส่ง ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บางโทรัด
ด.ต.  ไพทูล     สหสกลุ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บางโทรัด
ด.ต.  สุพจน์     สร้อยอ าภา ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บางโทรัด
ด.ต.  ถนอมศักด์ิ พุม่สงวน ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บางโทรัด
ด.ต.  สุพจน์    ทองกนัยา ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บางโทรัด
ด.ต.  ไชยา      ค าจนัดา ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บางโทรัด
ด.ต.  วโิรจน์     แสงทอง ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บางโทรัด
ด.ต.  ลักษมี พว่งทอง ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บางโทรัด
ด.ต.  สวา่ง       ขาวค า ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บางโทรัด
ด.ต.  อนุวฒัน์   อิ่มปรีชา ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บางโทรัด
ด.ต.  ชูชาติ      จนัทร์กระจา่ง ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บางโทรัด
ด.ต.  ประพนัธ ์ สารศิริ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บางโทรัด
ด.ต.  พนิต      โม้จนัทร์ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บางโทรัด
ด.ต.  ไชยโสภณ ดิษแพ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บางโทรัด
ด.ต.  วรัิตน์      สัญจร ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บางโทรัด
ด.ต.  พชัรวฒัน์    บุญปก ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บางโทรัด
ด.ต.  ยงยทุธ    ปานทองมาก ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บางโทรัด
ด.ต.  ธวชัชัย    เพง็ลาย ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บางโทรัด
ด.ต.  วสัิย       จนัทศร ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บางโทรัด
ด.ต.  สมพร    แจง้กระจา่ง ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บางโทรัด
ด.ต.  ธวชัชัย    เขยีวข า ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บางโทรัด
ด.ต.  อภรัิช   แสงสุวรรณ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บางโทรัด
ด.ต.  เอกสิทธิ์ จรถวลิ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บางโทรัด
ส.ต.อ.  ธนารัตน์ ม่วงจนี ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บางโทรัด
ส.ต.อ.  ชยานนท์  เกยีรติอมรเวช ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บางโทรัด
ส.ต.อ.  ชัยนาท  อรรคเศรษฐัง ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บางโทรัด
ส.ต.อ.  โกศล    จนิาวงศ์ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บางโทรัด
ส.ต.อ.  กฤติพล    น้อยติ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บางโทรัด
ส.ต.อ.  พงษ์เทพ จใูจนิม่ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บางโทรัด
ส.ต.อ.  ธนชิต   สุขนาแซง ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บางโทรัด
ส.ต.ต.  สยมุภู ชายภกัด์ิ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บางโทรัด



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.ต.  อภรัิกษ์ ขวญัยนื ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บางโทรัด
ส.ต.ต.  อดิศักด์ิ โคตุทา ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บางโทรัด
ส.ต.ต.  ทศพล มนัสปัญญากลุ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บางโทรัด
ส.ต.ต.  เนวนิ อาสน์แกว้ ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บางโทรัด
ส.ต.ต.  อนุรักษ์ เทพี ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บางโทรัด
ส.ต.ต.  ฉตัรชัย จ าปานิล ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บางโทรัด
ส.ต.ต.  พงศกร ดอกล าใย ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บางโทรัด
ส.ต.ต.  อสงไขย แสนบัลลังกเ์พชร ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.บางโทรัด
พ.ต.อ. ชมชวณิ ปุระธนานนท์ ภ.จว.สมุทรสาคร กก.สส.ฯ
พ.ต.ท. นนท์ ภกัดีพนัธ์ ภ.จว.สมุทรสาคร กก.สส.ฯ
พ.ต.ท. พรีะ อศัวพบิูลยผ์ล ภ.จว.สมุทรสาคร กก.สส.ฯ
พ.ต.ต. พเิชษฐชัย จนัทร์พรหม ภ.จว.สมุทรสาคร กก.สส.ฯ
พ.ต.ต. ไชยภมูิ ฉลองภมูิ ภ.จว.สมุทรสาคร กก.สส.ฯ
พ.ต.ต. สิทธพิร กะสิ ภ.จว.สมุทรสาคร กก.สส.ฯ
ร.ต.อ. พชัรพงษ์ กาญจนวฏัศรี ภ.จว.สมุทรสาคร กก.สส.ฯ
ร.ต.อ. อภสิิทธิ์ ศักด์ิชัยยนัต์ ภ.จว.สมุทรสาคร กก.สส.ฯ
ร.ต.อ. ธชัชัย บุญรอด ภ.จว.สมุทรสาคร กก.สส.ฯ
ร.ต.ท. ธานินทร์ นุชเจริญ ภ.จว.สมุทรสาคร กก.สส.ฯ
ร.ตท. วรีวฒิุ เอมทอง ภ.จว.สมุทรสาคร กก.สส.ฯ
ร.ต.ท. อ านวย ทองค าเขยีว ภ.จว.สมุทรสาคร กก.สส.ฯ
ร.ต.ท. ค านวณ สมานจติ ภ.จว.สมุทรสาคร กก.สส.ฯ
ร.ต.ท. มกนัฑ์ คงสิทธิ์ ภ.จว.สมุทรสาคร กก.สส.ฯ
ร.ต.ต. สุภาพ บัวประสม ภ.จว.สมุทรสาคร กก.สส.ฯ
ร.ต.ต. โชติ แสนชัย ภ.จว.สมุทรสาคร กก.สส.ฯ
ร.ต.ต. ณรงค์ หอมเยน็ ภ.จว.สมุทรสาคร กก.สส.ฯ
ร.ต.ต. วนิัย พวงทองค า ภ.จว.สมุทรสาคร กก.สส.ฯ
ร.ต.ต. อรัณย์ ทาเกตุ ภ.จว.สมุทรสาคร กก.สส.ฯ
ร.ต.ต. สหภทัร ชมชื่น ภ.จว.สมุทรสาคร กก.สส.ฯ
ร.ต.ต. รังสันต์ พลายเพชร ภ.จว.สมุทรสาคร กก.สส.ฯ
ร.ต.ต. สนัน่ มาเกดิ ภ.จว.สมุทรสาคร กก.สส.ฯ
ด.ต. นคร อิ่มเอบิ ภ.จว.สมุทรสาคร กก.สส.ฯ
ด.ต. โดม สระทองใจ ภ.จว.สมุทรสาคร กก.สส.ฯ
ด.ต. วสูิติ สุขตะโก ภ.จว.สมุทรสาคร กก.สส.ฯ
ด.ต. นพพร พนิิจกลุ ภ.จว.สมุทรสาคร กก.สส.ฯ
ด.ต. ศฤงคาร ชุ่มจติต์ ภ.จว.สมุทรสาคร กก.สส.ฯ
ด.ต. สันติ เรืองฤทธิ์ ภ.จว.สมุทรสาคร กก.สส.ฯ
ด.ต. ธรีะศักด์ิ เกษมสงคราม ภ.จว.สมุทรสาคร กก.สส.ฯ
ด.ต. อนุชา ยื้อเผ่าพนัธ์ ภ.จว.สมุทรสาคร กก.สส.ฯ
ด.ต. วนัเผด็จ สุทธจิ านง ภ.จว.สมุทรสาคร กก.สส.ฯ
ด.ต. ฐิติชัย พมิลศิริ ภ.จว.สมุทรสาคร กก.สส.ฯ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ไพบูลย์ อนิทะรังษ๊ ภ.จว.สมุทรสาคร กก.สส.ฯ
ด.ต. สุทธนิันท์ จติอารี ภ.จว.สมุทรสาคร กก.สส.ฯ
ด.ต. ขจดั การินทร์ ภ.จว.สมุทรสาคร กก.สส.ฯ
ด.ต. พงศ์พล ณ พทัลุง ภ.จว.สมุทรสาคร กก.สส.ฯ
ด.ต. ณัฐนนท์ เติมยศ ภ.จว.สมุทรสาคร กก.สส.ฯ
จ.ส.ต. นที บุญทาน ภ.จว.สมุทรสาคร กก.สส.ฯ
จ.ส.ต. ธนเดช โพธิ์งาม ภ.จว.สมุทรสาคร กก.สส.ฯ
จ.ส.ต. เสนีย์ นวมทอง ภ.จว.สมุทรสาคร กก.สส.ฯ
จ.ส.ต. ชนาเมธ เมืองแกว้ ภ.จว.สมุทรสาคร กก.สส.ฯ
ด.ต. ธณเดช ศรีนาค ภ.จว.สมุทรสาคร กก.สส.ฯ
ด.ต. สุทธกิร สมสกจิ ภ.จว.สมุทรสาคร กก.สส.ฯ
ร.ต.ท. กวี กรีฉตัร ภ.จว.สมุทรสาคร กก.สส.ฯ
ร.ต.ท. ธนพนธ์ พศิคมข า ภ.จว.สมุทรสาคร กก.สส.ฯ
ร.ต.ท. วชิาญ คงถาวร ภ.จว.สมุทรสาคร กก.สส.ฯ
ด.ต. น าพล แขวงสุคนธท์พิย์ ภ.จว.สมุทรสาคร กก.สส.ฯ
ด.ต. ทวี อน้ศิริ ภ.จว.สมุทรสาคร กก.สส.ฯ
ด.ต. วทิยา บ ารุงสุข ภ.จว.สมุทรสาคร กก.สส.ฯ
ด.ต. มนตรี มูรคา ภ.จว.สมุทรสาคร กก.สส.ฯ
ด.ต. อคัรวฒัน์ อปุะถา ภ.จว.สมุทรสาคร กก.สส.ฯ
ด.ต. คมกริช มีบุญ ภ.จว.สมุทรสาคร กก.สส.ฯ
ด.ต. ศิลา ผิวออ่น ภ.จว.สมุทรสาคร กก.สส.ฯ
ด.ต. ภวูนารถ ศิริรัมย์ ภ.จว.สมุทรสาคร กก.สส.ฯ
ด.ต. กรณ์พภิฏั ส่ือภาณุสิน ภ.จว.สมุทรสาคร กก.สส.ฯ
ส.ต.อ. สฤษฏ์ ตรคงธรรมกลุ ภ.จว.สมุทรสาคร กก.สส.ฯ
ด.ต. อนุสรณ์ วฒันาเสรีกลุ ภ.จว.สมุทรสาคร กก.สส.ฯ
ด.ต. ประภาส ศรีทรัพย์ ภ.จว.สมุทรสาคร กก.สส.ฯ
ด.ต. สมศักด์ิ จนีง่ี ภ.จว.สมุทรสาคร กก.สส.ฯ
พ.ต.อ. บุญฤทธิ์ รอดมา ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.จว.สมุทรสาคร
พ.ต.อ. ค ารณ บุญเลิศ ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.จว.สมุทรสาคร
พ.ต.อ. พฑุฒิพงศ์ มุสิกลู ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.จว.สมุทรสาคร
ด.ต. ไพรัตน์ ชลิตชัยยะ ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.จว.สมุทรสาคร
ร.ต.ต. ชคัทพล พลที ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.กระทุม่แบน
ร.ต.ท. ประทีป พลูบัว ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.เมืองสมุทรสาคร
พ.ต.อ. วเิชียร อนิเทียน ภ.จว.สมุทรสงคราม
พ.ต.อ. วฑุฒิ ศรีรัตนวฑุฒิ ภ.จว.สมุทรสงคราม
พ.ต.อ. พลัฎฐ์ วเิศษสิงห์ ภ.จว.สมุทรสงคราม
พ.ต.ท. ชูชาติ ไชยมา ภ.จว.สมุทรสงคราม
พ.ต.ท. บุญเรือน บุญเส็ง ภ.จว.สมุทรสงคราม
พ.ต.ท. ชยนิ แจง้ประจกัษ์ ภ.จว.สมุทรสงคราม
พ.ต.ท. ธรีพจน์ ศิริธรรม ภ.จว.สมุทรสงคราม



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. ภาสกร โพธรัิชต์ ภ.จว.สมุทรสงคราม
พ.ต.ต. สุเทพ พกิลุขาว ภ.จว.สมุทรสงคราม
ร.ต.อ. มงคล สามิดี ภ.จว.สมุทรสงคราม
ร.ต.ท. สุพจน์ ศุภกจิจานันท์ สภ.บางคนที
ร.ต.ท. อาทิตย์ พลังนา สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ร.ต.ท. อฐัพล ราชวงศ์ ภ.จว.สมุทรสงคราม
ร.ต.ท. ธวชัชัย กล่ินอบเชย กก.สส.ภ.จว.สมุทรสงคราม
ร.ต.ท. ประสพโชค เอกนุม่ สภ.ยี่สาร
ร.ต.ท. สามารถ ผ่องอ าไพ ภ.จว.สมุทรสงคราม
ร.ต.ท. ธานี เจริญผล ภ.จว.สมุทรสงคราม
ร.ต.ท. จรัญ ทองสงฆ์ กก.สส.ภ.จว.สมุทรสงคราม
ร.ต.ต. ไพรัช อนิทร์ตา ภ.จว.สมุทรสงคราม
ร.ต.ท. อรุณ ธนาเดชภากร สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ร.ต.ท. สุวทิย์ มูลทรงเกยีรต์ิ ภ.จว.สมุทรสงคราม
ร.ต.ท. ชัยยทุธภมูิ เนียมคนตรง ภ.จว.สมุทรสงคราม
ร.ต.ท.หญิง ศิริพรรณ กติติศิริเวทย์ ภ.จว.สมุทรสงคราม
ร.ต.ท.หญิง นุชนารถ ไวยประเสริฐ ภ.จว.สมุทรสงคราม
ร.ต.ท.หญิง สถติยภ์รณ์ เสือสด ภ.จว.สมุทรสงคราม
ร.ต.ท.หญิง กนัต์กนิษฐ์ ประภาลิมรังสี ภ.จว.สมุทรสงคราม
ร.ต.ต. อคัรวฒัน์ กอ่เจดิสวสัด์ิ สภ.บางคนที
ร.ต.ต. ศักด์ิริน นิติกรนุสรณ์ สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ร.ต.ต. ศิรเชษฐ์ สุกใส สภ.อมัพวา
ร.ต.ต. ไพฑูรย์ เอมปรากฎ ภ.จว.สมุทรสงคราม
ด.ต. อภษิาณฑ์ ภศูรี สภ.ลาดใหญ่
ด.ต. ธนัชพงศ์ เปรมทอง สภ.อมัพวา
ด.ต. ชัยชิต เตชะวฒันารุ่งเรือง สภ.ลาดใหญ่
ด.ต. กฤษณะ เกตุแกว้ ภ.จว.สมุทรสงคราม
ด.ต. วชัรินทร์ จ าปี สภ.บางคนที
ด.ต. สุเมธ เล่ากมิพงษ์สวสัด์ิ สภ.อมัพวา
ด.ต. ทรวฒิุ เหลือวงศ์ สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ด.ต. วโิรจน์ ซ้ายเกล้ียง สภ.เมืองสมุทรสงคราม
จ.ส.ต. ชวนากร ปัน้บรรจง สภ.เมืองสมุทรสงคราม
จ.ส.ต. อาทิตย์ ไผ่ชู สภ.อมัพวา
จ.ส.ต.หญิง กานต์ มารักษา ภ.จว.สมุทรสงคราม
ส.ต.อ. สมยศ ส าราญทรัพย์ สภ.ยี่สาร
ส.ต.อ. นพพร พรหมพนัธ์ ภ.จว.สมุทรสงคราม
ส.ต.อ. สุริยา กะสิกะวนั ภ.จว.สมุทรสงคราม
ส.ต.อ.หญิง จฬุาลักษณ์ ทองหนัน ภ.จว.สมุทรสงคราม
ส.ต.อ.หญิง นิภาพรรณ ทองบ้านบ่อ ภ.จว.สมุทรสงคราม
ส.ต.ท.หญิง จนิตนา บุญสอาด ภ.จว.สมุทรสงคราม



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.อ. ทวี พรมมาลี สภ.เมืองสมุทรสงคราม
พ.ต.อ. โยธนิ เธยีรสุขสันต์ สภ.เมืองสมุทรสงคราม
พ.ต.ท.  สุเจตต์ นาคมณี สภ.เมืองสมุทรสงคราม
พ.ต.ท. ชัยสิทธิ์ ชุนหวฒันา สภ.เมืองสมุทรสงคราม
พ.ต.ท. พเิชษฐ์ ไวยวฒิุนันท์ สภ.เมืองสมุทรสงคราม
พ.ต.ท.  สงัด เบ้าแบบดี สภ.เมืองสมุทรสงคราม
พ.ต.ท.  รณภมูิ จติรปฐมพงศ์ สภ.เมืองสมุทรสงคราม
พ.ต.ท.  ศักราช สาครไพศาล สภ.เมืองสมุทรสงคราม
พ.ต.ต.  กฤษกร อริยานนท์ สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ร.ต.อ.  ปัญญาวฒัน์ ตรีทศธรรม สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ร.ต.อ. ฤทธชิัยปกรณ์ ด ารงค์อทิธสิกลุ สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ร.ต.อ. อนุพงษ์ อรุณคีรีโรจน์ สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ร.ต.ท.  ชูศักด์ิ สุนทรแสง สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ร.ต.ท.  เดชชัย ชมศิริ สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ร.ต.ท.  ธนัญชัย ท้าวสมบูรณ์ สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ร.ต.ท.  ธนากร ปรีชาศิลป์ สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ร.ต.ท.  ธราเทพ จนัทดิษฐ์ สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ร.ต.ท.  นิภทัร์ กอสกลุ สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ร.ต.ท. ธชาวธุ จนัทร์วเิศษ สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ร.ต.ท.  ปรีชา เทีย่งในธรรม สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ร.ต.ท.  พรีะพงศ์ ปากแดง สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ร.ต.ท.  มนูญ ไชยโชค สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ร.ต.ท. วรชาติ พนัธโ์ภคา สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ร.ต.ท.  วรบูรณ์ บุญมาก สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ร.ต.ท.  วชัรพงศ์ แสงมรกต สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ร.ต.ท.  ศิวฤทธิ์ ไชยกมุาร สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ร.ต.ท.  สมควร เอี่ยมส าอางค์ สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ร.ต.ท.  สมพงษ์ พหุรัิญ สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ร.ต.ท.  สมโภชน์ เจดียพ์ราหมณ์ สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ร.ต.ท.  สมศักด์ิ สรเดช สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ร.ต.ท.  หญิง นารีรัตน์ หาญณรงค์ สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ร.ต.ท.  หญิง สกนุี ชูราศรี สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ร.ต.ท.  อนุชา จนิดาศรี สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ร.ต.ท.  อภวิชิญ์ สนใจ สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ร.ต.ท.  อาชัญณัฐ ไชยชโย สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ร.ต.ท. ธชาวธุ จนัทร์วเิศษ สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ร.ต.ท. ประวนิ เทีย่งบ่าย สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ร.ต.ท. วนิัย อิ่มรัตน์ สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ร.ต.ท. เบญจพล แสงมนตรี สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ร.ต.ท.  อนันต์ แจม่ใส สภ.เมืองสมุทรสงคราม



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. สุมิตต์ มณีวรรณ สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ร.ต.ท. นุโลม โยธาธติิกลุ สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ร.ต.ท. ชัยพฤกษ์ ฤทธเิดช สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ร.ต.ท. ชัยศรี ผลดี สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ร.ต.ท. ชัชวาล ชาวนรินทร์ สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ร.ต.ต.  พลัลพ แถนสีแสง สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ร.ต.ต.  เรืองชัย สุ่นประสิทธิ์ สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ร.ต.ต.  เรืองยศ เจริญธรรม สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ร.ต.ต.  สายนัต์ หอมจรรยา สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ร.ต.ต. สนัน่ อสิโร สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ร.ต.ต.  อมัรินทร์ แสงโรจน์ไพเดช สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ด.ต.  กติติพฒัน์ เฮียงไสนา สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ด.ต.  เกรียงศักด์ิ โพธิ์ผลิ สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ด.ต.  จตุรงค์ อาจไพรวลัย์ สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ด.ต.  จริศักด์ิ กติิโรจน์ สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ด.ต. ชาตรี สีโท สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ด.ต.  ณรงค์ ขวญัแกว้ สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ด.ต.  ณรงค์ศักด์ิ คงทอง สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ด.ต.  ด ารงค์ แกว้ประเสริฐ สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ด.ต.  ธนนันท์ พลูทัศน์ สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ด.ต.  ธนัชพงศ์ นันต์ธนาวจิติร สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ด.ต.  ธนินท์ธร เอกพทิักษ์พงษ์ สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ด.ต.  ธานี ส าลี สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ด.ต.  นพพร มีหนองใหญ่ สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ด.ต.  นิพนธ์ เต้ียเนตร สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ด.ต.  นิพนธ์ เรือนกลู สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ด.ต.  นุกลู สุขขี สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ด.ต.  บัญชา เลิศวงศ์อดุมพร สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ด.ต.  บุญเฮียง ปิดตาระพธิ์ สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ด.ต.  ประจวบ แสงพนัธ์ สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ด.ต.  พฒันศักด์ิ โชติเรืองกติต์ สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ด.ต.  พฒันพงศ์ เพช็รแสง สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ด.ต.  ไพบูลย์ ล้อมพงษ์ สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ด.ต.  ไพรชนม์ ช่วยพฒัน์ สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ด.ต.  ไพโรจน์ อนิทร์ชู สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ด.ต.  ภวูดล ค าสนิท สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ด.ต.  มงคลสิษฐ์ ล้ าเหลือหลาย สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ด.ต.  ยงค์ยทุธ วงค์บาล สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ด.ต.  โยธนิ จนัโททอง สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ด.ต.  ระวิ มาศหวงั สภ.เมืองสมุทรสงคราม



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต.  รัฐพล ชาติไทย สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ด.ต.  เรวติั พมิพขนัธ์ สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ด.ต.  วรวธุ แพงมา สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ด.ต.  วตัรชัย คุ้มภยัเพือ่น สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ด.ต.  วสัินต์ จนัทมาศ สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ด.ต.  วเิชียร กติติโสภณไพบูลย์ สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ด.ต.  สมจติร สุดชาดี สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ด.ต.  สมเพยีร สีเสน สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ด.ต.  สมศักด์ิ จนัทกลู สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ด.ต.  สมานมิตร แกว้ศรีจนัทร์ สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ด.ต.  สิทธนินท์ พงษ์สุวรรณ สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ด.ต.  สิทธยิา นามลา สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ด.ต.  สุนัย ท านิล สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ด.ต.  สุภชาติ ชมละม้าย สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ด.ต.  สุรชัย จั่นวลัิย สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ด.ต.  สุรินทร์ แกว้พจิติร สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ด.ต.  อดิศร แดงกฬิา สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ด.ต.  อนันต์ ตันฑ์เจริญรัตน์ สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ด.ต.  อภชิาติ แสงชโรทัย สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ด.ต.  อทิธพิร จนัหอม สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ด.ต.  เอกพจน์ รัตนผล สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ด.ต. อนุชา พมิพส์ราญ สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ด.ต. สถาพร ปานพนัธ์ สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ด.ต. สมชาย นาตาม้วน สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ด.ต. วรัิช หนินท์ สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ด.ต. สุริยา ชุ่มใจ สภ.เมืองสมุทรสงคราม
จ.ส.ต.  วรัญชัย สุหา สภ.เมืองสมุทรสงคราม
จ.ส.ต.  สุรชัย ทับทอง สภ.เมืองสมุทรสงคราม
จ.ส.ต.  อคัรวฒัน์ จนัทร์ชูกล่ิน สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ส.ต.อ.  พรชัย ภาณุพนิทุ สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ส.ต.อ.  เดชาธร กติินันทิภาคย์ สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ส.ต.อ.  ผดุงเกยีรติ เต็มรัศมี สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ส.ต.อ.  วรพงศ์ บุญเกดิ สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ส.ต.อ.  วรพงษ์ ล้ิมประสาท สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ส.ต.อ. พพิฒัน์ นพรัตน์ สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ส.ต.อ.  ศตวรรษ ชุ่มมงคล สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ส.ต.อ.  สมโภช กล่ินเยน็ สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ส.ต.อ.  สานิตย์ กองแกว้ สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ส.ต.ต.  เอกลักษณ์ ม่วงมงคล สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ส.ต.ต.  ชัชพล ชูเกตุ สภ.เมืองสมุทรสงคราม



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.ต.  ณฐพงษ์ จติตะวนิช สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ส.ต.ต.  ธนวฒัน์ สุขศีลล้ าเลิศ สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ส.ต.ต.  นิธธิรรม วงศ์วุ่น สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ส.ต.ต.  พทุฐินันท์ ปิน่สุข สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ส.ต.ต.  เพทาย แสงจนิดา สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ส.ต.ต.  ภาณุพงษ์ เลิศศิริยานนท์ สภ.เมืองสมุทรสงคราม
ส.ต.ต.  ราเมศ เจะเฮง สภ.เมืองสมุทรสงคราม
พ.ต.ท.  ภคิน  ศิวเมธากลุ สภ.อมัพวา
พ.ต.ท.  อดิเศษฐ์  บ ารุง สภ.อมัพวา
พ.ต.ท.  นพพร  เร่ิมรวย  สภ.อมัพวา
พ.ต.ท.  เกรียงศักด์ิ  คงทับทิม สภ.อมัพวา
ร.ต.อ.  วฒันา  นวลศรีด า สภ.อมัพวา
ร.ต.ท. มนตรี แนงแหยม สภ.อมัพวา
ร.ต.ท. ชัยเฉลิม กนัจากภยัรีย์ สภ.อมัพวา
ร.ต.ท. วชิญ์ศรุตม กติติกาญจนานนท์ สภ.อมัพวา
ร.ต.ท. อทุัย พฒันประดิษฐ์ สภ.อมัพวา
ร.ต.ท. ชานนท์ กล่ินหอม สภ.อมัพวา
ร.ต.ท. มนู รุ่งอรุณ สภ.อมัพวา
ร.ต.ท. พเิชษฐ์ อตุสาหะ สภ.อมัพวา
ร.ต.ท. อนุสรณ์ ศรีเมือง สภ.อมัพวา
ร.ต.ท. อเนก หงษ์คู สภ.อมัพวา
ร.ต.ท.  สงคราม  รังสาท สภ.อมัพวา
ร.ต.ท.  พพิฒัน์  ปานเพช็ร สภ.อมัพวา
ร.ต.ท.  ส าเนา เสาร์สุวรรณ  สภ.บางคนที
ร.ต.ท.  วมิาน  เป้าบ้านเซ่า สภ.อมัพวา
ร.ต.ท.  มนตรี  มุขตา สภ.อมัพวา
ร.ต.ท.  วรีะ  เพง็นู สภ.อมัพวา
ร.ต.ท.  ชยพล  ชงสกลุ สภ.อมัพวา
ร.ต.ท. นคร นักรู้ สภ.อมัพวา
ร.ต.ท.หญิง เฟือ้งฟา้ พหุรัิญ สภ.อมัพวา
ร.ต.ต.  ณรงค์  เครืออยู่ สภ.อมัพวา
ร.ต.ต.  บุญเลิศ  แยม้ขยาย สภ.อมัพวา
ร.ต.ต.  คมสัน  อทิรนิกลู สภ.อมัพวา
ร.ต.ต.  ชูชัย  ธารณาศิลป์ สภ.อมัพวา
ร.ต.ต.  ศิรเชษฐ์  สุกใส สภ.อมัพวา
ร.ต.ต.  โสภณ  ภกัดีประดิษฐ์ สภ.อมัพวา
ร.ต.ต.  เรืองฤทธิ์  สังขเืกดิสุข สภ.อมัพวา
ร.ต.ต. ณรงค์ศักด์ิ จนัทร์สนิท สภ.อมัพวา
ร.ต.ต. ปราโมทย์ บุญปลูก สภ.อมัพวา
ร.ต.ต. สุชาติ เชื้อโพหกั สภ.อมัพวา



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. รัฐนนท์ อิ่มอก สภ.อมัพวา
ด.ต.  สเวตร  สร้อยฟา้ สภ.อมัพวา
ด.ต.  วนัชัย  จนัทร์สุก สภ.อมัพวา
ด.ต. ประทีป ด าอนิทร์ สภ.อมัพวา
ด.ต. ธงชัย กล่อมสุวรรณ สภ.อมัพวา
ด.ต. สุวฒัน์ บ ารุงสุข สภ.อมัพวา
ด.ต. สัมฤทธิ์ แอยอด สภ.อมัพวา
ด.ต. บุญมา บุญเกดิ สภ.อมัพวา
ด.ต. สุพชัย รชตะเกษม สภ.อมัพวา
ด.ต. สมพงษ์ หุน่ประกอบกจิ สภ.อมัพวา
ด.ต. ถาวร หยทูอง สภ.อมัพวา
ด.ต. ศุภกฤต  เหมือนแกว้ สภ.อมัพวา
ด.ต. รชานนท์ มีเถื่อน สภ.อมัพวา
ด.ต. ราชันย์ ใจหวงั สภ.อมัพวา
ด.ต. วรอศัม์ พริกคง สภ.อมัพวา
จ.ส.ต. สมชาย จนัทร์ศรี สภ.อมัพวา
จ.ส.ต. เชิดธวชั กนัศรีเวยีง สภ.อมัพวา
ส.ต.อ. โสภณ เกง็ฮะ สภ.อมัพวา
ส.ต.อ. ธนาวฒิุ กาญจนนฤนาถ สภ.อมัพวา
ส.ต.อ. วสัญต์ ดอนหลายค า สภ.อมัพวา
ส.ต.ต. สุรพล ฉ่ าแสง สภ.อมัพวา
ส.ต.ต. ภานุพงศ์ คล้ายมี สภ.อมัพวา
ส.ต.ต. ปฐม เหล่าทองสาร สภ.อมัพวา
ส.ต.ต. อณัณพ มิง่เชื้อ สภ.อมัพวา
ส.ต.ต. พงศ์ธนันท์ อรรคอดุม สภ.อมัพวา
ส.ต.ต. กติติศักด์ิ เพชรเจริญ สภ.อมัพวา
พ.ต.อ. พทิักษ์ รัตนสุภา สภ.บางคนที
พ.ต.ท. สุพจน์ กาญจนวจิติร สภ.บางคนที
พ.ต.ท. ธนะ แจม่จนัทร์ สภ.บางคนที
พ.ต.ท. ชาณุธาม คงแกน่วงษ์ สภ.บางคนที
พ.ต.ท. ภญิโญ พว่งทอง สภ.บางคนที
พ.ต.ท. วชิิต เพชรรัตน์ สภ.บางคนที
พ.ต.ท. ชัยยศ เหล่ามัง สภ.บางคนที
ร.ต.ท. พรทวี ชินนา สภ.บางคนที
ร.ต.ท. พษิิณ หนูพนิิตย์ สภ.บางคนที
ร.ต.ท. ปรีดา ศรีบัวงาม สภ.บางคนที
ร.ต.ท. กาวี เขยีวงาม สภ.บางคนที
ร.ต.ท. กติติภพ เยน็งาม สภ.บางคนที
ร.ต.ท. สุรสิฎฐ์ เศรษฐวฒิุสกลุ สภ.บางคนที
ร.ต.ท. ไชยเชษฐ์ ดวงรัตน์ สภ.บางคนที



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. พยอม จนัทร์เพญ็ สภ.บางคนที
ร.ต.ท. สมัย โดมขนุทด สภ.บางคนที
ร.ต.ต. บุญส่ง เภาประเสริฐ สภ.บางคนที
ร.ต.ท. สมบัติ ภูพ่งษ์พนัธ์ สภ.บางคนที
ร.ต.ท. พจน์ เนินลพ สภ.บางคนที
ร.ต.ท. ปรีชา แยม้ปิว๋ สภ.บางคนที
ร.ต.ท. ณรงค์ รักสนอง สภ.บางคนที
ร.ต.ท. เสรี จนัทร์สนิท สภ.บางคนที
ร.ต.ท. วนัชัย สถานสถติย์ สภ.บางคนที
ร.ต.ท. พยงค์ ชื่นชมภู สภ.บางคนที
ร.ต.ท. สุจนิต์ จนัทร์สนิท สภ.บางคนที
ร.ต.ต. สมัย โพธารส สภ.บางคนที
ร.ต.ท. วชัระ ค้นหาสุข สภ.บางคนที
ร.ต.ท. ช านาญ พุม่แตงออ่น ภ.จว.สมุทรสงคราม
ร.ต.ต. สมชาย ชื่นชมภู สภ.บางคนที
ร.ต.ต. ประสูติ สมใจ สภ.บางคนที
ร.ต.ต. น าชัย ร้อยแกว้ สภ.บางคนที
ร.ต.ต. จ าลอง มะลิทอง สภ.บางคนที
ร.ต.ต. ชาญณรงค์ ปานนาค สภ.บางคนที
ร.ต.ต. องอาจ บุญเดช สภ.บางคนที
ด.ต. จ ารัส โพธิ์เจริญ สภ.บางคนที
ด.ต. มาโนช บุญประกอบ สภ.บางคนที
ด.ต. เกรียงศักด์ิ ภมร สภ.บางคนที
ด.ต. สมสกลุ สุวรรณมงคล สภ.บางคนที
ด.ต. สมร บรรพต สภ.บางคนที
ด.ต. ดนุพล คล้ายบรรจง สภ.บางคนที
ด.ต. อทุัย เดชมาลา สภ.บางคนที
ด.ต. สุวชิา พนัธป์ระสิทธเิวช สภ.บางคนที
ด.ต. พจนาท คิอนิธิ สภ.บางคนที
ด.ต. วชิาญ ศรีส าราญ สภ.บางคนที
ด.ต. ณรงค์ชัย จนัทร์มงคลชัย สภ.บางคนที
ด.ต. วนิชัย การินตา สภ.บางคนที
ด.ต. ประสิทธิ์ โรจน์ประดิษฐ์ สภ.บางคนที
ด.ต. สิทธไิกร สุขโหตุ สภ.บางคนที
ด.ต. ณรงค์ เหลืองอร่าม สภ.บางคนที
ด.ต. เฉลิม ลาดเหลา สภ.บางคนที
ด.ต. นิกร เอยีดเหล็น สภ.บางคนที
ด.ต. สมพงศ์ พว่งทอง สภ.บางคนที
ด.ต. กฤษณะ เฮ็งวทิยา สภ.บางคนที
ด.ต. รังสรรค์ เรืองเดช สภ.บางคนที



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ภานุ ลักขณา สภ.บางคนที
ด.ต. สุวจัชัย สกลุซ้ง สภ.บางคนที
จ.ส.ต. พรเทพ รัตสุวราหะ สภ.บางคนที
จ.ส.ต. กศุล สรรพอดุม สภ.บางคนที
ส.ต.ต. อเนก ล้ิมประสาท สภ.บางคนที
ส.ต.ต. จริายุ กติติฌสภณไพบูลย์ สภ.บางคนที
ส.ต.ต. อนุพงศ์ อมรพพิฒันานนท์ สภ.บางคนที
พ.ต.ท. ญาณาธร สนิทปัญญาวโุธ ลาดใหญ่
พ.ต.ท. พธิาน ลูกรักษ์ ลาดใหญ่
ร.ต.ท. มณฑล จนัทร์พรม ลาดใหญ่
ร.ต.ท. ไพรัตน์ ศิริสุทธา ลาดใหญ่
ร.ต.ท. เกรียงไกร บุญหนา ลาดใหญ่
ร.ต.ท. นัฐพล ดาวเวยีง ลาดใหญ่
ร.ต.ท. รังสรรค์ ดีรอด ลาดใหญ่
ร.ต.ท.หญิง ธญัลักษณ์ ทิพรดารมย์ ลาดใหญ่
ร.ต.ท. จงรักษ์ พลายแกว้ ลาดใหญ่
ร.ต.ท. สมชาย ทรัพยผุ์ด ลาดใหญ่
ร.ต.ท. มนูญ ประจกัษ์จติต์ ลาดใหญ่
ร.ต.ท. สนอง รอดศิริ ลาดใหญ่
ร.ต.ท. วนัชัย ฤทธิ์ล้ าเลิศ ลาดใหญ่
ร.ต.ท. เรืองศิลป์ รัตน์เจริญ ลาดใหญ่
ร.ต.ต. ประกจิ สวนเพลง ลาดใหญ่
ร.ต.ต. จารึก ศรีเส็ง ลาดใหญ่
ร.ต.ต. ส าเริง แกน่อฐู ลาดใหญ่
ด.ต. สมนึก งามสมถอ้ย ลาดใหญ่
ด.ต. ชัยชิต เตชะวฒันารุ่งเรือง ลาดใหญ่
ด.ต. วรีะศักด์ิ สังขด์วง ลาดใหญ่
ด.ต. กองงาย ลองจ านงค์ ลาดใหญ่
ด.ต. ณัฏฐพล ค าทวี ลาดใหญ่
ด.ต. สมศักด์ิ บ ารุงนาม ลาดใหญ่
ด.ต. อนุชา มากดี ลาดใหญ่
ด.ต. วทิยา ป้านสกลุ ลาดใหญ่
ด.ต. สุจนิ พนิธุ ลาดใหญ่
ส.ต.ต. สุกฤษฎิ์ ร้อยอ าแพง ลาดใหญ่
ส.ต.ต. ปิยพล สระสมทรัพย์ ลาดใหญ่
พ.ต.ท. ณัฐ แท่นวทิยานนท์ สภ.ยี่สาร
พ.ต.ท. สุกฤษฏิ์ วศิิษฐ์ชนะชัย สภ.ยี่สาร
พ.ต.ต. ปราโมทย์ คล้ายทอง สภ.ยี่สาร
พ.ต.ต. วลัลภ จนัทรินทรากร สภ.ยี่สาร
ร.ต.ท. นิติธร คงมา สภ.ยี่สาร



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ชลาทร เสือพทิักษ์ สภ.ยี่สาร
ร.ต.ท. สรชัช จนิต์กสิกรรม สภ.ยี่สาร
ร.ต.ท. พเิชษฐ์ อตุสาหะ สภ.ยี่สาร
ร.ต.ท. วราพงษ์ หายทุกข์ สภ.ยี่สาร
ร.ต.ต. สุชาติ ด่านปาน สภ.ยี่สาร
ร.ต.ต. กนกศักด์ิ เชิดชู สภ.ยี่สาร
ร.ต.ต. ภทัทพล คอนอน้ สภ.ยี่สาร
ร.ต.ต. ธรีะ คงแสงบุตร สภ.ยี่สาร
ด.ต. ปรีชา ผาดเรือง สภ.ยี่สาร
ด.ต. ณรงค์ สายวงศ์เปีย้ สภ.ยี่สาร
ด.ต. เฉลิมชัย ผอมแกว้ สภ.ยี่สาร
ด.ต. เรืองยศ อดทน สภ.ยี่สาร
ด.ต. ประวงิ อน้ศิริ สภ.ยี่สาร
ด.ต. จกัรพนัธ์ จนัทอง สภ.ยี่สาร
ด.ต. อทิธพิล ส านักนิตย์ สภ.ยี่สาร
ด.ต. เชล เกล้ือค า สภ.ยี่สาร
ด.ต. วานิช แจง้สุข สภ.ยี่สาร
ด.ต. วรีะ ภฆูงั สภ.ยี่สาร
ด.ต. วศิิษฎ์ บุญเรืองวตัร สภ.ยี่สาร
ด.ต. พนัธุ์ศักด์ิ ใจภกัดี สภ.ยี่สาร
ส.ต.อ. ธเนศ แกว้ยิ่งยง สภ.ยี่สาร
ส.ต.อ. ธรีสิทธิ์ คันนาทิพย์ สภ.ยี่สาร
ส.ต.อ. วชิรศักด์ิ นาคทิพย์ สภ.ยี่สาร
ส.ต.ต. ทนงศักด์ิ ล้ิมเลิศวาที สภ.ยี่สาร
ส.ต.ต. พลากร โลลุวฒันา สภ.ยี่สาร
พ.ต.อ. วรีะยศ ชื่นกล่ินธปูศิริ กก.สส.ภ.จว.สมุทรสงคราม
พ.ต.ท. นิกร รสสุนทร กก.สส.ภ.จว.สมุทรสงคราม
พ.ต.ท. ณรงค์ พรายบัว กก.สส.ภ.จว.สมุทรสงคราม
พ.ต.ต. ทวเีดช ศิริประเสริฐ กก.สส.ภ.จว.สมุทรสงคราม
ร.ต.อ. ผจญ หวา่งอิ้ง กก.สส.ภ.จว.สมุทรสงคราม
ร.ต.ท. เอนก ขจจืติร กก.สส.ภ.จว.สมุทรสงคราม
ร.ต.ท. สายชล ทรงเดช กก.สส.ภ.จว.สมุทรสงคราม
ร.ต.ท. ธวชัชัย กล่ินอบเชย กก.สส.ภ.จว.สมุทรสงคราม
ร.ต.ท. มัน่ ม่อนใหญ่ กก.สส.ภ.จว.สมุทรสงคราม
ร.ต.ท. อรุณ ธนาเดชภากร กก.สส.ภ.จว.สมุทรสงคราม
ร.ต.ท. ธนัท ขจจืติร กก.สส.ภ.จว.สมุทรสงคราม
ร.ต.ท. นิรัตน์ ตันทวี กก.สส.ภ.จว.สมุทรสงคราม
ร.ต.ต. สมควร จนัทร์สมบูรณ์ กก.สส.ภ.จว.สมุทรสงคราม
ร.ต.ต. อ านวย ชัวนินี กก.สส.ภ.จว.สมุทรสงคราม
ร.ต.ต. สมหมาย พมิพสุ์วรรณ กก.สส.ภ.จว.สมุทรสงคราม



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. สมศักด์ิ แกว้หนุ กก.สส.ภ.จว.สมุทรสงคราม
ร.ต.ต. อนันทศักด์ิ บ ารุงราชภกัดี กก.สส.ภ.จว.สมุทรสงคราม
ร.ต.ต. สุธี หงส์รัชดานนท์ กก.สส.ภ.จว.สมุทรสงคราม
ด.ต. สหพร กลองชนะ กก.สส.ภ.จว.สมุทรสงคราม
ด.ต. มาโนช เยน็ฉ่ า กก.สส.ภ.จว.สมุทรสงคราม
ด.ต. โชคชัย จติต์จ านงค์ กก.สส.ภ.จว.สมุทรสงคราม
ด.ต. วรัิตน์ สังฆมณี กก.สส.ภ.จว.สมุทรสงคราม
ด.ต. นิพนธ์ วงศ์ษา กก.สส.ภ.จว.สมุทรสงคราม
ด.ต. นิธศิ สายศิริ กก.สส.ภ.จว.สมุทรสงคราม
ด.ต. ชัชวาลยย์์ เจริญรัตน์ กก.สส.ภ.จว.สมุทรสงคราม
ด.ต. วชรภมูิ ชาญวทิยสกลุ กก.สส.ภ.จว.สมุทรสงคราม
ด.ต. พงศ์พนัธุ์ บุญวฒันวบิูลย์ กก.สส.ภ.จว.สมุทรสงคราม
ด.ต. สินชัย พรดนุพล กก.สส.ภ.จว.สมุทรสงคราม
ด.ต. สุเมธ ชื่นใจ กก.สส.ภ.จว.สมุทรสงคราม
ด.ต.หญิง สุชานรี แจม่แจง้ กก.สส.ภ.จว.สมุทรสงคราม
ด.ต. ธรรมรงค์ พะวงัคพนิธุ์ กก.สส.ภ.จว.สมุทรสงคราม
ด.ต. พรเทพ แสงละออ กก.สส.ภ.จว.สมุทรสงคราม
ด.ต. ฉกาจ ยื่อเผ่าพนัธุ์ กก.สส.ภ.จว.สมุทรสงคราม
ด.ต. โชคชัย จติต์จ านงค์ กก.สส.ภ.จว.สมุทรสงคราม
ด.ต. สินชัย พรดนุพล กก.สส.ภ.จว.สมุทรสงคราม
จ.ส.ต. อาทิตย์ ไผ่ชู กก.สส.ภ.จว.สมุทรสงคราม
จ.ส.ต. สันติ ใจกล้า กก.สส.ภ.จว.สมุทรสงคราม
จ.ส.ต. ยงยทุธ์ สถานสถติย์ กก.สส.ภ.จว.สมุทรสงคราม
จ.ส.ต. ชวนากร ปัน้บรรจง กก.สส.ภ.จว.สมุทรสงคราม
ส.ต.อ. เอกวนิ เตชะวฒัธนกลุ กก.สส.ภ.จว.สมุทรสงคราม
ส.ต.อ. สุริยา กะสิกะวนั กก.สส.ภ.จว.สมุทรสงคราม
ส.ต.อ. สมยศ ส าราญทรัพย์ กก.สส.ภ.จว.สมุทรสงคราม
ร.ต.ท. วนัเฉลิม ทองน้อย ภ.จว.สมุทรสงคราม
ร.ต.ต. อนุรักษ์ นิยมเวช สภ.อมัพวา
ร.ต.ท. สุยนัตร์ ผ่อสุขสวสัด์ิ สภ.อพัวา
ร.ต.ต. ลือศักด์ิ ป้านสกลุ สภ.อพัวา
ด.ต. นิเชฐ ฮวยแหยม สภ.อพัวา
ร.ต.ต.หญิง วลัยภรณ์ อดุมใหญ่ ภ.จว.สมุทรสงคราม
ด.ต. ภวูนัย สุขสวสัด์ิ สภ.อมัพวา
พล.ต.ต. ประภากร ร้ิวทอง บก.สส.ภ.7 บก.สส.ภ.7
พ.ต.อ. สมภพ พงษ์ฤกษ์ บก.สส.ภ.7 บก.สส.ภ.7
พ.ต.อ. ไตรวชิ น้ าทองไทย บก.สส.ภ.7 บก.สส.ภ.7
พ.ต.อ. ไชยา สุนทรกจิ บก.สส.ภ.7 บก.สส.ภ.7
ร.ต.ท. พนัธฤ์กษ์ สร้อยทองมูล บก.สส.ภ.7 บก.สส.ภ.7
ร.ต.ท. ธรีะพงษ์ วรสุทธิ์พศิาล บก.สส.ภ.7 บก.สส.ภ.7



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. บัญชา ใจเยน็ บก.สส.ภ.7 บก.สส.ภ.7
ด.ต. ณัฐพล พงษ์ไพบูลยก์ลุ บก.สส.ภ.7 บก.สส.ภ.7
ร.ต.อ.หญิง พชัรนันท์ สมบัติรววิงศ์ บก.สส.ภ.7 ฝอ.บก.สส.ภ.๗
ร.ต.ท.หญิง จนิตนา เป็นมูล บก.สส.ภ.7 ฝอ.บก.สส.ภ.๗
ร.ต.ต. พสัพงศ์ นิลรอด บก.สส.ภ.7 ฝอ.บก.สส.ภ.๗
ด.ต. อทิธพิล ค้าผล บก.สส.ภ.7 ฝอ.บก.สส.ภ.๗
ด.ต. พสิิทธิ์ พลายงาม บก.สส.ภ.7 ฝอ.บก.สส.ภ.๗
ส.ต.อ. ประเสริฐ จนัทรนคร บก.สส.ภ.7 ฝอ.บก.สส.ภ.๗
ด.ต. บัวเผ่ือน เกดิร่ืน บก.สส.ภ.7 ฝอ.บก.สส.ภ.๗
พ.ต.ท. ส าราญ กล่ันมา บก.สส.ภ.7 กก.สส.1 บก.สส.ภ.7
พ.ต.ท. วศิน พลายศิริ บก.สส.ภ.7 กก.สส.1 บก.สส.ภ.7
พ.ต.ท. โยธี เบ็ญจวรรณ์ บก.สส.ภ.7 กก.สส.1 บก.สส.ภ.7
พ.ต.ต. ณรงค์ คุ้มภยั บก.สส.ภ.7 กก.สส.1 บก.สส.ภ.7
พ.ต.ต. อนุชา ศรีส าโรง บก.สส.ภ.7 กก.สส.1 บก.สส.ภ.7
ร.ต.อ. ปฏพิทัธ์ ถาวรประพฒัน์ บก.สส.ภ.7 กก.สส.1 บก.สส.ภ.7
ร.ต.ท. สมชาย บัวเจก บก.สส.ภ.7 กก.สส.1 บก.สส.ภ.7
ร.ต.ท. ด าริห์ รัตนผล บก.สส.ภ.7 กก.สส.1 บก.สส.ภ.7
ร.ต.ท. นิรันดร์ ฉตัรมนตรี บก.สส.ภ.7 กก.สส.1 บก.สส.ภ.7
ร.ต.ท. ววิฒัน์ สุขธติิพฒัน์ บก.สส.ภ.7 กก.สส.1 บก.สส.ภ.7
ร.ต.ท. สมชาย แสวงสุข บก.สส.ภ.7 กก.สส.1 บก.สส.ภ.7
ร.ต.ท. สมยศ หวัใจฉ่ า บก.สส.ภ.7 กก.สส.1 บก.สส.ภ.7
ร.ต.ท. วนัชัย จนัทะคา บก.สส.ภ.7 กก.สส.1 บก.สส.ภ.7
ร.ต.ท. ศรชัย ดวงดาว บก.สส.ภ.7 กก.สส.1 บก.สส.ภ.7
ร.ต.ท. ชิราวธุ ดอนจนิดา บก.สส.ภ.7 กก.สส.1 บก.สส.ภ.7
ร.ต.ท. ชูสิทธิ์ มนตรีมุข บก.สส.ภ.7 กก.สส.1 บก.สส.ภ.7
ร.ต.ต. พสิิทธิ์ สังวาลยเ์ดช บก.สส.ภ.7 กก.สส.1 บก.สส.ภ.7
ร.ต.ต. วนิัย ศิริสุรพงษ์ บก.สส.ภ.7 กก.สส.1 บก.สส.ภ.7
ร.ต.ต. ประเสริฐ นกดารา บก.สส.ภ.7 กก.สส.1 บก.สส.ภ.7
ร.ต.ต. สุพจน์ เกตุบุญลือ บก.สส.ภ.7 กก.สส.1 บก.สส.ภ.7
ร.ต.ต. อสุเรน แกว้จนี บก.สส.ภ.7 กก.สส.1 บก.สส.ภ.7
ร.ต.ต. วรีะ คงสุคนธ์ บก.สส.ภ.7 กก.สส.1 บก.สส.ภ.7
ร.ต.ต. สุรชัย แช่มช้อย บก.สส.ภ.7 กก.สส.1 บก.สส.ภ.7
ด.ต. ไพรัชต์ เอกจติต์ บก.สส.ภ.7 กก.สส.1 บก.สส.ภ.7
ด.ต. พชิัย สามทองก่ า บก.สส.ภ.7 กก.สส.1 บก.สส.ภ.7
ด.ต. ทรงยศ ทักขญิานันท์ บก.สส.ภ.7 กก.สส.1 บก.สส.ภ.7
ด.ต. ชัยโย เดชป้อง บก.สส.ภ.7 กก.สส.1 บก.สส.ภ.7
ด.ต. จกัรดุลย์ ใจบุญมา บก.สส.ภ.7 กก.สส.1 บก.สส.ภ.7
ด.ต. พงศ์ษาวดี ไทยกลู บก.สส.ภ.7 กก.สส.1 บก.สส.ภ.7
ด.ต. พลัลภ ทมมืด บก.สส.ภ.7 กก.สส.1 บก.สส.ภ.7
ด.ต. สมนึก หนูผาสุข บก.สส.ภ.7 กก.สส.1 บก.สส.ภ.7



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ยทุธนา ดวงดาว บก.สส.ภ.7 กก.สส.1 บก.สส.ภ.7
ด.ต. จติตกร กติติโสภณไพบูลย์ บก.สส.ภ.7 กก.สส.1 บก.สส.ภ.7
ด.ต. ณัฐพรรษ อดทน บก.สส.ภ.7 กก.สส.1 บก.สส.ภ.7
ด.ต. บัญญัติ บุญแจง้ บก.สส.ภ.7 กก.สส.1 บก.สส.ภ.7
ด.ต. ขวญันา อ่ าสกลุ บก.สส.ภ.7 กก.สส.1 บก.สส.ภ.7
ด.ต. พนา พนมวงษ์ บก.สส.ภ.7 กก.สส.1 บก.สส.ภ.7
ด.ต. มนตรี เจยีมพกุ บก.สส.ภ.7 กก.สส.1 บก.สส.ภ.7
 ด.ต. บรรพต กนัแสง บก.สส.ภ.7 กก.สส.1 บก.สส.ภ.7
ด.ต. เศรษฐ์กรณ์ รู้อา่น บก.สส.ภ.7 กก.สส.1 บก.สส.ภ.7
ด.ต. สมปอง ทองเหม บก.สส.ภ.7 กก.สส.1 บก.สส.ภ.7
ด.ต. โอภาส ประทุมทอง บก.สส.ภ.7 กก.สส.1 บก.สส.ภ.7
ด.ต. ธรีพงษ์ พลูสุวรรณ บก.สส.ภ.7 กก.สส.1 บก.สส.ภ.7
ด.ต. สมโชค บัวไชย บก.สส.ภ.7 กก.สส.1 บก.สส.ภ.7
ด.ต. รัตนเดช กล่ินกลบ บก.สส.ภ.7 กก.สส.1 บก.สส.ภ.7
ด.ต. วลัลภ ทองคง บก.สส.ภ.7 กก.สส.1 บก.สส.ภ.7
ด.ต. จตุพร อา้วเจริญ บก.สส.ภ.7 กก.สส.1 บก.สส.ภ.7
ด.ต. อศัวนิ กฤษณะเศรณี บก.สส.ภ.7 กก.สส.1 บก.สส.ภ.7
ด.ต.หญิง ปนัดดา นุกลู บก.สส.ภ.7 กก.สส.1 บก.สส.ภ.7
จ.ส.ต. มารุต ยิ้มเยี่ยมสุข บก.สส.ภ.7 กก.สส.1 บก.สส.ภ.7
จ.ส.ต. ไพศาล ศรีสุขวงศ์วฒันา บก.สส.ภ.7 กก.สส.1 บก.สส.ภ.7
จ.ส.ต. ชยกร กติติธรเดชด ารง บก.สส.ภ.7 กก.สส.1 บก.สส.ภ.7
ส.ต.อ. ศุภสิทธิ์ สุรินทราโช บก.สส.ภ.7 กก.สส.1 บก.สส.ภ.7
ส.ต.อ. วรานนท์ กจิเครือ บก.สส.ภ.7 กก.สส.1 บก.สส.ภ.7
พ.ต.อ. ประสพชัย มัตสยะวนิชกลู บก.สส.ภ.7 กก.สส.2 บก.สส.ภ.7
พ.ต.ท. สุภาพ       วยันิพฐิพงษ์ บก.สส.ภ.7 กก.สส.2 บก.สส.ภ.7
พ.ต.ท. พนัธศั์กด์ิ   ทัพเจริญ บก.สส.ภ.7 กก.สส.2 บก.สส.ภ.7
พ.ต.ท. จ าลอง      จอ้ยพึง่พร บก.สส.ภ.7 กก.สส.2 บก.สส.ภ.7
พ.ต.ต. ยอดชาย    แกว้เรือง บก.สส.ภ.7 กก.สส.2 บก.สส.ภ.7
ร.ต.อ. เจษฎา    ทองทา บก.สส.ภ.7 กก.สส.2 บก.สส.ภ.7
ร.ต.ต. จรัญ            มากลัด บก.สส.ภ.7 กก.สส.2 บก.สส.ภ.7
ร.ต.ต. บุญลือ            ชมขวญั บก.สส.ภ.7 กก.สส.2 บก.สส.ภ.7
ด.ต. วรวทิย ์           โพธิ์ศรีดา บก.สส.ภ.7 กก.สส.2 บก.สส.ภ.7
ด.ต. บุญลือ            ยิ้มแฉง่ บก.สส.ภ.7 กก.สส.2 บก.สส.ภ.7
ด.ต .อเุทน              อบมาลี บก.สส.ภ.7 กก.สส.2 บก.สส.ภ.7
ร.ต.อ. ณัฐพล          สระทองขาว บก.สส.ภ.7 กก.สส.2 บก.สส.ภ.7
ร.ต.ท. วงศักด์ิ        เลิศฤทธิ์พงษ์วทิยา บก.สส.ภ.7 กก.สส.2 บก.สส.ภ.7
ร.ต.ท. ปรีชา           พมิพข์าล บก.สส.ภ.7 กก.สส.2 บก.สส.ภ.7
ร.ต.ต. .อดุม           เกตุมอญ บก.สส.ภ.7 กก.สส.2 บก.สส.ภ.7
ร.ต.ต. พรชาติ         เจษฎาลักษณ์ บก.สส.ภ.7 กก.สส.2 บก.สส.ภ.7
ด.ต. สุทธพิจน์        เจริญฐิติรัตน์ บก.สส.ภ.7 กก.สส.2 บก.สส.ภ.7



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ธวชั                โลลุววิฒัน์ บก.สส.ภ.7 กก.สส.2 บก.สส.ภ.7
ด.ต. ณรงค์            มาเอี่ยม บก.สส.ภ.7 กก.สส.2 บก.สส.ภ.7
ด.ต. ดุสิต               สายสวาท บก.สส.ภ.7 กก.สส.2 บก.สส.ภ.7
ด.ต. องอาจ             เขยีวออ่น บก.สส.ภ.7 กก.สส.2 บก.สส.ภ.7
ด.ต. สมทรง        ยอดตะโก บก.สส.ภ.7 กก.สส.2 บก.สส.ภ.7
จ.ส.ต. วราพล        อมรางกรู บก.สส.ภ.7 กก.สส.2 บก.สส.ภ.7
ส.ต.อ. อเุทน          อมรรุจโิรจน์ บก.สส.ภ.7 กก.สส.2 บก.สส.ภ.7
ร.ต.อ. พชิิตชัย         นนท์ช้าง บก.สส.ภ.7 กก.สส.2 บก.สส.ภ.7
ร.ต.ท. ธง               ศรีสุวฒันานันท์ บก.สส.ภ.7 กก.สส.2 บก.สส.ภ.7
ร.ต.ท. อรุณ            กมิเซียะ บก.สส.ภ.7 กก.สส.2 บก.สส.ภ.7
ด.ต. บัญชา            ใจเยน็ บก.สส.ภ.7 กก.สส.2 บก.สส.ภ.7
ด.ต. ศักด์ิชัย          พยอมหอม บก.สส.ภ.7 กก.สส.2 บก.สส.ภ.7
ด.ต. ส าราญ          สุพรรณค า บก.สส.ภ.7 กก.สส.2 บก.สส.ภ.7
ด.ต. สุวรรณชัย       บ่อบัวทอง บก.สส.ภ.7 กก.สส.2 บก.สส.ภ.7
ด.ต. ไตรวทิย ์         พวงพัว่เพชร บก.สส.ภ.7 กก.สส.2 บก.สส.ภ.7
ด.ต. ถนอม           วชิัยค าจร บก.สส.ภ.7 กก.สส.2 บก.สส.ภ.7
ส.ต.อ. วฑูิรย ์        พรหมจรรย์ บก.สส.ภ.7 กก.สส.2 บก.สส.ภ.7
ด.ต. คมกริช           ประดิษฐ บก.สส.ภ.7 กก.สส.2 บก.สส.ภ.7
ด.ต. หนึง่              ลาภสนอง บก.สส.ภ.7 กก.สส.2 บก.สส.ภ.7
ร.ต.ท. ชนะ             แสงต่วน บก.สส.ภ.7 กก.สส.2 บก.สส.ภ.7
ร.ต.ท. สหรัถ           สมหวงั บก.สส.ภ.7 กก.สส.2 บก.สส.ภ.7
ด.ต. วเิชษฐ์             สินบัว บก.สส.ภ.7 กก.สส.2 บก.สส.ภ.7
ด.ต. ณรงค์             ระดับปัญญาวฒิุ บก.สส.ภ.7 กก.สส.2 บก.สส.ภ.7
ด.ต. สุจนิต์             จอ้ยพึง่พร บก.สส.ภ.7 กก.สส.2 บก.สส.ภ.7
ด.ต. ชุติวตั            แกว้เขยีว บก.สส.ภ.7 กก.สส.2 บก.สส.ภ.7
ด.ต. รังสรรค์            ออ่นจอ้ย บก.สส.ภ.7 กก.สส.2 บก.สส.ภ.7
ด.ต. เจตน์              สร้างเอี่ยม บก.สส.ภ.7 กก.สส.2 บก.สส.ภ.7
จ.ส.ต. ไพศาล          รอดเขยีว บก.สส.ภ.7 กก.สส.2 บก.สส.ภ.7
ส.ต.อ. นรินทร         ช านาญกลุ บก.สส.ภ.7 กก.สส.2 บก.สส.ภ.7
ร.ต.ท. อ าพล          นาคสัมพนัธุ์ บก.สส.ภ.7 กก.สส.2 บก.สส.ภ.7
ร.ต.ต. บุญมี             คดศิลา บก.สส.ภ.7 กก.สส.2 บก.สส.ภ.7
พ.ต.อ. จรูญเกยีรติ ปานแกว้ บก.สส.ภ.7 กก.สส.3 บก.สส.ภ.7
พ.ต.ท. อคัรวฒัน์ พุม่ไพศาลชัย บก.สส.ภ.7 กก.สส.3 บก.สส.ภ.7
พ.ต.ท. พธิี อนิทร์น้อย บก.สส.ภ.7 กก.สส.3 บก.สส.ภ.7
พ.ต.ท. ปรัชญา คชประดิษฐ์ บก.สส.ภ.7 กก.สส.3 บก.สส.ภ.7
พ.ต.ต. นภนต์ ชนะผล บก.สส.ภ.7 กก.สส.3 บก.สส.ภ.7
พ.ต.ต. วโิรจน์ หอมเยน็ บก.สส.ภ.7 กก.สส.3 บก.สส.ภ.7
ร.ต.อ. สุชีพ ชดคล้าย บก.สส.ภ.7 กก.สส.3 บก.สส.ภ.7
ร.ต.อ. รัฐนันท์ สมวงศ์ บก.สส.ภ.7 กก.สส.3 บก.สส.ภ.7
ร.ต.ท. ส าราญ บัวเยน็ บก.สส.ภ.7 กก.สส.3 บก.สส.ภ.7



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. อนุชา เทพรอด บก.สส.ภ.7 กก.สส.3 บก.สส.ภ.7
ร.ต.ท. พทุธนิาท ชุนเกษา บก.สส.ภ.7 กก.สส.3 บก.สส.ภ.7
ร.ต.ท. พยงุ ภศูรี บก.สส.ภ.7 กก.สส.3 บก.สส.ภ.7
ร.ต.ท. อนันทชัย ร่มเจยีม บก.สส.ภ.7 กก.สส.3 บก.สส.ภ.7
ร.ต.ท. มณเฑียร ม่วงจนี บก.สส.ภ.7 กก.สส.3 บก.สส.ภ.7
ร.ต.ท. สนัน่ สีปาน บก.สส.ภ.7 กก.สส.3 บก.สส.ภ.7
ร.ต.ต. จรัญ วงศ์ยะรา บก.สส.ภ.7 กก.สส.3 บก.สส.ภ.7
ร.ต.ต. ธนากร นะวาระหะคุณ บก.สส.ภ.7 กก.สส.3 บก.สส.ภ.7
ร.ต.ต. ส าราญ ปัญญาสม บก.สส.ภ.7 กก.สส.3 บก.สส.ภ.7
ร.ต.ต. สมควร ศรีแต บก.สส.ภ.7 กก.สส.3 บก.สส.ภ.7
ด.ต. อ านาจ ป้านสุวรรณ์ บก.สส.ภ.7 กก.สส.3 บก.สส.ภ.7
ด.ต. สุรศักด์ิ แกว้เรือง บก.สส.ภ.7 กก.สส.3 บก.สส.ภ.7
ด.ต. พติตินันท์ มาโต บก.สส.ภ.7 กก.สส.3 บก.สส.ภ.7
ด.ต. สมโภชน์ นกด า บก.สส.ภ.7 กก.สส.3 บก.สส.ภ.7
ด.ต. ประทีป ศรีอปุถมั บก.สส.ภ.7 กก.สส.3 บก.สส.ภ.7
ด.ต. เทอดศักด์ิ วนัไกร บก.สส.ภ.7 กก.สส.3 บก.สส.ภ.7
ด.ต. ชัยรัตน์ เพชรคอน บก.สส.ภ.7 กก.สส.3 บก.สส.ภ.7
ด.ต. อเุทน จนัทร์จู บก.สส.ภ.7 กก.สส.3 บก.สส.ภ.7
ด.ต. ปัญญา มูลจติ บก.สส.ภ.7 กก.สส.3 บก.สส.ภ.7
ด.ต. เอกชัย ไชยชโย บก.สส.ภ.7 กก.สส.3 บก.สส.ภ.7
ด.ต. ปริญญา โสดจ าปา บก.สส.ภ.7 กก.สส.3 บก.สส.ภ.7
ด.ต. คณิต ครือเครือ บก.สส.ภ.7 กก.สส.3 บก.สส.ภ.7
ด.ต. คุณเดชาธร เดชนิธวฒันา บก.สส.ภ.7 กก.สส.3 บก.สส.ภ.7
ด.ต. ประธาน เฟือ่งแกว้ บก.สส.ภ.7 กก.สส.3 บก.สส.ภ.7
ด.ต. อดิสรณ์ เทีย่งธรรม บก.สส.ภ.7 กก.สส.3 บก.สส.ภ.7
ด.ต. ปกรศ์ ฉมิเนตร บก.สส.ภ.7 กก.สส.3 บก.สส.ภ.7
ด.ต. นพสิทธิ์ สิทธปิรีดาโรจน์ บก.สส.ภ.7 กก.สส.3 บก.สส.ภ.7
ด.ต. เสนาะ ชะนะภยั บก.สส.ภ.7 กก.สส.3 บก.สส.ภ.7
ด.ต. ไพศาล เสลาคุณ บก.สส.ภ.7 กก.สส.3 บก.สส.ภ.7
ด.ต. วศิิษฏศั์กด์ิ กาญจนเกตุ บก.สส.ภ.7 กก.สส.3 บก.สส.ภ.7
ด.ต. วชิัย ปิน่ทอง บก.สส.ภ.7 กก.สส.3 บก.สส.ภ.7
ด.ต. ปรีดา ส่วนบุญ บก.สส.ภ.7 กก.สส.3 บก.สส.ภ.7
ด.ต. ดนุพล ทองเชิด บก.สส.ภ.7 กก.สส.3 บก.สส.ภ.7
ด.ต. ธานี มหาบุญปีติ บก.สส.ภ.7 กก.สส.3 บก.สส.ภ.7
ด.ต. ประจวบ เทียนทอง บก.สส.ภ.7 กก.สส.3 บก.สส.ภ.7
ด.ต. สุชาติ ศรีค า บก.สส.ภ.7 กก.สส.3 บก.สส.ภ.7
ด.ต. สุทธพิงศ์ ไม้แกว้ บก.สส.ภ.7 กก.สส.3 บก.สส.ภ.7
ด.ต. พชิัย ระยา้ยอ้ย บก.สส.ภ.7 กก.สส.3 บก.สส.ภ.7
ด.ต. มงคล ธรรมแท้ บก.สส.ภ.7 กก.สส.3 บก.สส.ภ.7
จ.ส.ต. ชายเดียว ยิ้มกร่ิม บก.สส.ภ.7 กก.สส.3 บก.สส.ภ.7



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง จ.ส.ต. พรศักด์ิ สายจาง บก.สส.ภ.7 กก.สส.3 บก.สส.ภ.7
จ.ส.ต. วรีะ ทองดี บก.สส.ภ.7 กก.สส.3 บก.สส.ภ.7
ส.ต.อ. จกัรวาล เพชรคง บก.สส.ภ.7 กก.สส.3 บก.สส.ภ.7
ส.ต.อ. ประเสริฐ จนัทรนคร บก.สส.ภ.7 ฝอ.ฯ ปฏบิัติราชการ กก.สส.3 บก.สส.ภ.7
พ.ต.อ. สมชาญ พณิคันเงิน บก.สส.ภ.7 กก.วเิคราะหข์า่วฯ บก.สส.ภ.7
พ.ต.ท. ชัยรินทร์ แกว้สุวรรณ บก.สส.ภ.7 กก.วเิคราะหข์า่วฯ บก.สส.ภ.7
พ.ต.ท. สมศักด์ิ เกษตรเจริญยิ่ง บก.สส.ภ.7 กก.วเิคราะหข์า่วฯ บก.สส.ภ.7
พ.ต.ต. ณัฐพงศ์ ชูชื่น บก.สส.ภ.7 กก.วเิคราะหข์า่วฯ บก.สส.ภ.7
ร.ต.อ.หญิง สุพชิญา ทรัพยแ์กว้ยอด บก.สส.ภ.7 กก.วเิคราะหข์า่วฯ บก.สส.ภ.7
ร.ต.อ.หญิง ศิริพร ครุฑธรรมรพ บก.สส.ภ.7 กก.วเิคราะหข์า่วฯ บก.สส.ภ.7
ร.ต.ท. ประสิทธิ์ วนัเพญ็ บก.สส.ภ.7 กก.วเิคราะหข์า่วฯ บก.สส.ภ.7
ร.ต.ท. สมทรง สามกองงาม บก.สส.ภ.7 กก.วเิคราะหข์า่วฯ บก.สส.ภ.7
ร.ต.ท. สมศักด์ิ ภแูกว้ บก.สส.ภ.7 กก.วเิคราะหข์า่วฯ บก.สส.ภ.7
ร.ต.ต. ประสาร ลาภอ านวยทรัพย์ บก.สส.ภ.7 กก.วเิคราะหข์า่วฯ บก.สส.ภ.7
ด.ต. สันติ เปล่ียนข า บก.สส.ภ.7 กก.วเิคราะหข์า่วฯ บก.สส.ภ.7
ด.ต. ทินกร ล้ าเหลือหลาย บก.สส.ภ.7 กก.วเิคราะหข์า่วฯ บก.สส.ภ.7
ด.ต. วรรณ์ชัย ปานท่าไข่ บก.สส.ภ.7 กก.วเิคราะหข์า่วฯ บก.สส.ภ.7
ด.ต. เดชา ณ  บางช้าง บก.สส.ภ.7 กก.วเิคราะหข์า่วฯ บก.สส.ภ.7
ด.ต. วศิรุต ศรีไชย บก.สส.ภ.7 กก.วเิคราะหข์า่วฯ บก.สส.ภ.7
ด.ต. อธคิม คะเชนรัมย์ บก.สส.ภ.7 กก.วเิคราะหข์า่วฯ บก.สส.ภ.7
ด.ต. อดิศร สุขสดเขยีว บก.สส.ภ.7 กก.วเิคราะหข์า่วฯ บก.สส.ภ.7
ด.ต. สนทยา คมกล้า บก.สส.ภ.7 กก.วเิคราะหข์า่วฯ บก.สส.ภ.7
ด.ต. สมิง ทิมหอม บก.สส.ภ.7 กก.วเิคราะหข์า่วฯ บก.สส.ภ.7
ด.ต. สมคิด อุ่มมล บก.สส.ภ.7 กก.วเิคราะหข์า่วฯ บก.สส.ภ.7
ด.ต. บรรพต ตระกลูศรีทอง บก.สส.ภ.7 กก.วเิคราะหข์า่วฯ บก.สส.ภ.7
ส.ต.อ. พเิชษฐ ดิษฐกระจนั บก.สส.ภ.7 กก.วเิคราะหข์า่วฯ บก.สส.ภ.7
ส.ต.อ. ธนิก แสงเพลิง บก.สส.ภ.7 กก.วเิคราะหข์า่วฯ บก.สส.ภ.7
ด.ต. ณรงค์ คลังทรัพย์ บก.สส.ภ.7 บก.สส.ภ.7
พ.ต.อ. สุเทพ ไพบูลยผ์ล บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.7
พ.ต.ท. นุชิต จาละ บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.7
พ.ต.ท. สรรธน ภมูิธเนศ บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.7
พ.ต.ท. สาริษฐ์ อกัษร บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.7
พ.ต.ท. ปริญญา ใคร่ครวญ บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.7
พ.ต.ต. ตะวนั ตระการฤกษ์ บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.7
ร.ต.ท. ธนชาติ เกดิผล บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.7
ร.ต.ท. นภดล จนัทร์แรม บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.7
ร.ต.ท. จรัิฏฐ์ ปานคง บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.7
ร.ต.ท. ค านวน นาคใหญ่ บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.7
ร.ต.ท. นิพนธ์ ไทยค า บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.7
ร.ต.ท. บุญเกื้อ ฉมิพาลี บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.7



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. ประสงค์ เหล่าเผ่าพนัธ์ บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.7
ร.ต.ต. ชัยรัชต์ ศรีพุม่ บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.7
ด.ต. ธรีะยทุธ สมัครเขตการณ์ บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.7
ด.ต.หญิง สุทิน เจมิพวงผล บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.7
ด.ต. สมพล ภูแ่กว้ บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.7
ด.ต. รุ่งโรจน์ บูรเทพ บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.7
ด.ต. กฤษฎา ทองกนัยา บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.7
ด.ต. สมชาย อนิทะศร บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.7
ด.ต. สุนทร นวตักาญจน์ บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.7
ด.ต. ชัยวฒิุ จฑุาจนัทร์ บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.7
ด.ต. อรรถชัย นุชโสภา บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.7
ด.ต. ปัญญา เหมือนทัด บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.7
ด.ต. วชิิต บุญส่ง บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.7
ด.ต. เชาวลิต เพชรสังหาร บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.7
ด.ต. เปีย่มญาติ เปีย่มญาติ บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.7
ด.ต. สมบัติ มณีรัตน์ บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.7
ด.ต. ไมตรี เจริญวงศ์ บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.7
ด.ต. จกักฤษ ขวยมี บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.7
ด.ต. ประพนัธ์ ชาวไร่เงิน บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.7
ด.ต. อดิภทัร กาญจนประดิษฐ์ บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.7
ด.ต เอกสิทธิ์ สุวานิช บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.7
ด.ต. นิคม ศรีคง บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.7
จ.ส.ต. อศัวพงศ์ นรลักษณ์ บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.7
จ.ส.ต. โรจน์ชุมพล เทียนมณเฑียร บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.7
จ.ส.ต. ไกรฤกษ์ พพูะเนียด บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.7
จ.ส.ต. ณฤพล นุชเกษม บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.7
จ.ส.ต. เดชา สาระศาลิน บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.7
จ.ส.ต. ตุลกาญจน์ เขม็ทอง บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.7
จ.ส.ต. พงษ์ศักด์ิ ศรีดอนไผ่ บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.7
จ.ส.ต. ธรีวฒิุ สุธรรมารักษ์ บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.7
จ.ส.ต. นพนัธ์ บุตรจนัทร์ บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.7
จ.ส.ต. พเิชฐ ยศบรรดาศักด์ิ บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.7
จ.ส.ต. วชิระ ตะพงั บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.7
จ.ส.ต. ณนค์ฉวรรษ คงถาวร บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.7
จ.ส.ต. วรวฒิุ บ่อค า บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.7
จ.ส.ต. พรีะศักด์ิ แสงสุก บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.7
ส.ต.อ. จริศักด์ิ สินเพยีร บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.7
ส.ต.อ. .เอนก วฒันากลู บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.7
ส.ต.อ. ชนินทร์ สุดยอด บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.7
ส.ต.ต. อคัรเดช ประดับ บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.7



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.ต. ธนภมูิ บุญเบญญา บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.7
ส.ต.ต. สกลุสิทธิ์ สิทธพิรประเสริฐ บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.7
ส.ต.ต. ทศพร แกว้สกนุนี บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.7
ส.ต.ต. นนทกร เอี่ยมชม บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.7
ส.ต.ต. พชิวฒัน์ ไกรณรงค์ บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.7
ส.ต.ต. วชัรพล เมืองทอง บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.7
ส.ต.ต. สมเกยีรติ แสนทอง บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.7
ส.ต.ต. ธเนศ นาสมศรี บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.7
ส.ต.ต. สุรสิทธ์ นิลมณี บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.7
ส.ต.ต. บูรณิณทร์ สุขะพงษ์ บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.7
ส.ต.ต. พงศ์พยคัฆ์ เรืองฤทธิ์ บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.7
ส.ต.ต. ณัฐพนธ์ บรรณาการ บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.7
ส.ต.ต. ธาดา สินสวสัด์ิ บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.7
ส.ต.ต. ภาณุพงศ์ สิทประยทุ บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.7
ส.ต.ต. ยทุธเกยีรติ ภแูซมโชติ บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.7
ส.ต.ต. พงศธร มนัสปัญญากลุ บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.7
ส.ต.ต. ยงยศ หงษ์งาม บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.7
ส.ต.ต. สมชาย สัมพนัธแ์พร บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.7
ส.ต.ต. บรรลือศักด์ิ สุขจนัทร์ บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.7
ส.ต.ต. อนุวฒัน์ แกว้แกมทอง บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.7
ส.ต.ต. ศรัณยรั์ฐ ใจเยน็ บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.7
ส.ต.ต. จกัรกฤษณ์ ยนิดี บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.7
ส.ต.ต. อภสิิทธิ์ จนัทร์ประเสริฐ บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.7
พ.ต.อ. ศราวธุ สุทธวชิัย บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
พ.ต.ท. กติติ มหารักษิต บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
พ.ต.ท. ชัยวฒัน์ จติต์จ านงค์ บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
พ.ต.ท. ชลิต เมืองเพช็ร บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
พ.ต.ท. เผด็จ พนูผล บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
พ.ต.ต. ทิวา พรมเดช บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
พ.ต.ต. เสน่ห์ ส าเนียงสูง บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
พ.ต.ต. สุนทร ทรัพยพ์นาพรชัย บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
ร.ต.ท.หญิง รัชตา ธ ารงคณานนท์ บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
ร.ต.ท. จรูญ ช่วยศรีนวล บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
ร.ต.ท. ธนาพภิทัร์ สมใจ บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
ร.ต.ท. ปิยะ ศรีจนัทร์ บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
ร.ต.ท. มนตรี ชูสันติสุข บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
ร.ต.ท. สมเจตน์ ทองรอด บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
ร.ต.ท. สาโรจน์ เอื้อเฟือ้ บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
ร.ต.ท. สุรนาท แผ่นทอง บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
ร.ต.ต. กติติธรา จนัทร์แจง้ บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. ฐากรู โชคพนิพง บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
ร.ต.ต. นภวตัน์ วงษ์วาน บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
ร.ต.ต. นิติธร โลภปัญญา บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
ร.ต.ต. พลเทพ พนัธดี์ บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
ร.ต.ต. พรีพงศ์ โมพา บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
ร.ต.ต. วาที วเิชียรสรรค์ บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
ร.ต.ต. สิทธโิชค สุขสวสัด์ิ บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
ร.ต.ต. อโณทัย ไชยพลบาล บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
ร.ต.ต. อดิศักด์ิ แกว้ประดิษฐ์ บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
ร.ต.ต. เอกสิทธิ์ ทองไพโรจน์ บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
ด.ต.หญิง มยรีุ โชติมูล บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
ด.ต. ชูชาติไทย ขนัแดง บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
ด.ต. นิกร แดงแกว้ บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
ด.ต. เนาวรัตน์ เวสสุวรรณ บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
ด.ต. มานะ เลิศแกว้ บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
ด.ต. สราวธุ อน้พล บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
ด.ต. สุวทิย์ ต้ังวงค์ บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
จ.ส.ต. กฤตวทิย์ เดิมรัตนกลุ บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
จ.ส.ต. กฤษดา คนคล่อง บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
จ.ส.ต. ชาญชัย สวสัดี บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
จ.ส.ต. ชาญสิทธิ์ กนีติภทัราวงศ์ บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
จ.ส.ต. ณัฐจกัร์ ฤทธิ์อนิทร์ บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
จ.ส.ต. ทนงศักด์ิ ผอมคง บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
จ.ส.ต. ธวชั ฉายแสง บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
จ.ส.ต. พษิณุ เอยีงสมบูรณ์ บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
จ.ส.ต. ภาม นันตสินธุ์ บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
จ.ส.ต. วรุตม์ ม่วงน้อย บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
จ.ส.ต. วชิญะ จงเพิม่วฒันะผล บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
จ.ส.ต. วรีะพนัธ์ รวดเร็ว บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
จ.ส.ต. สราวธุ สงวนแวว บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
จ.ส.ต. สุนันท์ จ าปาโชติ บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
จ.ส.ต. สุรวฒิุ แผนใหญ่ บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
จ.ส.ต. สุวรรณ ไกรโรจน์ บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
จ.ส.ต. อดิศร โตเอี่ยม บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
ส.ต.อ. กติิธณัย์ หรัิณยพ์ศิน บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
ส.ต.อ. จกัรกริช สดศรี บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
ส.ต.อ. จรินทร์ องอาจ บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
ส.ต.อ. ฉลวย สุขสาคร บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
ส.ต.อ. เฉลิมเกยีรติ กาญจนบุรางกรู บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
ส.ต.อ. ชวพล ตันติโสภณวณิช บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.อ. ทวศัีกด์ิ หอมทวนลม บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
ส.ต.อ. ธนิตย์ อมตศรีประเสริฐ บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
ส.ต.อ. ธรีพงศ์ ท่าดี บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
ส.ต.อ. นเรศ ผิวเผือด บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
ส.ต.อ. นิพนัธ์ สวสัด์ิพพิฒัน์ บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
ส.ต.อ. บดีศร จบัใจ บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
ส.ต.อ. ประยรู ทูลธรรม บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
ส.ต.อ. ประสิทธิ์ชัย ฉมิวยั บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
ส.ต.อ. ปริญญา เล็กพงษ์ บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
ส.ต.อ. ปวณี เรืองขนาบ บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
ส.ต.อ. พงษ์ศักด์ิ ตรีทอง บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
ส.ต.อ. พนม น่วมดี บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
ส.ต.อ. พเิชษฐ์ ส่ีหมืน่ บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
ส.ต.อ. พษิณุ เล่ียงกี่ บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
ส.ต.อ. พสิิฐ นุย้สุด บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
ส.ต.อ. ภาณุมาศ สาลี บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
ส.ต.อ. ยทุธพงษ์ วงษ์หนองแวง บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
ส.ต.อ. ยรุพงษ์ ข าวงษ์ บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
ส.ต.อ. รวงศ์ศักด์ิ รุ่งเรือง บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
ส.ต.อ. เลอศักด์ิ เชาวฉ์ลาด บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
ส.ต.อ. วรพงศ์ จงมีสุข บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
ส.ต.อ. วสันต์ อนัภกัดี บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
ส.ต.อ. วชัร สังขรู์ป บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
ส.ต.อ. วศิาลศักด์ิ ทรัพยก์ศุล บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
ส.ต.อ. วรีพงษ์ รวงผ้ึง บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
ส.ต.อ. วฒิุปกรณ์ อมัฤทธิ์ บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
ส.ต.อ. ศิลา ปัน้มีศรี บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
ส.ต.อ. สกลุ สง่าแสง บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
ส.ต.อ. สมชาย รองมาลี บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
ส.ต.อ. สยาม เปรมมล บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
ส.ต.อ. สานิตย์ พทุธเจริญ บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
ส.ต.อ. สืบพงษ์ สมมาตย์ บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
ส.ต.อ. สุชาติ สกลุรักษาทรัพย์ บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
ส.ต.อ. สุชา ด้วงวจิติร บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
ส.ต.อ. สุเมธา เสือกงลาด บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
ส.ต.อ. สุรชาญ ก าจร บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
ส.ต.อ. สุรศักด์ิ นิสสภา บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
ส.ต.อ. สุรัช รุ่งศรีอรุณ บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
ส.ต.อ. หาญณรงค์ ครูเจริญ บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
ส.ต.อ. อดิศักด์ิ สุวรรณโชติ บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.อ. อนันต์ จรรยากรณ์ บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
ส.ต.อ. อนุชา ชมภพูนัธุ์ บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
ส.ต.อ. อนุลักษ์ ลอดสุโข บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
ส.ต.อ. อทิธชิัย วงศ์ทองดี บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
ส.ต.อ. อนิทนนท์ เสถยีรกาล บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
ส.ต.อ. อทุิศ หยาดไธสง บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
ส.ต.อ. เอกชัย แสงหรัิญ บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
ส.ต.อ. เอกวทิย์ จนัดี บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
ส.ต.ต. กฤษฎา ประทุมโพธิ์ บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
ส.ต.ต. กติติศักด์ิ เทีย่งกระโทก บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
ส.ต.ต. ไกรสร สินธุ์ฉ่ า บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
ส.ต.ต. ฉตัรชัย ด้วงเอยีด บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
ส.ต.ต. ชัชวาล ชูเจริญ บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
ส.ต.ต. ชัยณรงค์ ณ พทัลุง บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
ส.ต.ต. ณชพล แกว้กระจา่ง บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ ฉมิวารี บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
ส.ต.ต. ณัฐพงษ์ ภพูานา บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
ส.ต.ต. ณัฐพล พลูสวสัด์ิ บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
ส.ต.ต. ธงไชย เกตุสุธี บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
ส.ต.ต. ธรีเดช จนัทร์เอยีด บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
ส.ต.ต. นรินทร์ อาศุวณิชยพ์นัธุ์ บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
ส.ต.ต. นิติกรณ์ หนูนาค บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
ส.ต.ต. บัญชา บุญพนัธุ์ บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
ส.ต.ต. ปกรณ์เกยีรติ พลอยแหวน บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
ส.ต.ต. ประภาส บุญเคหา บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
ส.ต.ต. ปรีชา สายพล บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
ส.ต.ต. ปรีดา ภูส่ม บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
ส.ต.ต. พรศักด์ิ ภสีูฤทธิ์ บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
ส.ต.ต. ภาณุพงศ์ สอนเหลิม บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
ส.ต.ต. วชิรพนัธุ์ จนัทร์มี บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
ส.ต.ต. วรรณชัย แสนพธุ บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
ส.ต.ต. วสันต์ พาณิชยน์อก บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
ส.ต.ต. วทิวสั ผ่องไสย บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
ส.ต.ต. วฒิุภทัร ปานต๊ะระษี บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
ส.ต.ต. ศุภสิทธิ์ ศักด์ิขวา บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
ส.ต.ต. สันติ เซ่ียงหวอ่ง บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
ส.ต.ต. สุรพงษ์ พมิพโ์พธิ์ บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
ส.ต.ต. อนุสรณ์ รูปสูง บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
ส.ต.ต. อรรถพล โสมา บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
ส.ต.ต. อคัเดช คชชะ บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.ต. เอก บุญส่ง บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
ส.ต.ต. เอกชัย มะอนิทร์ บก.สส.ภ.7 กก.อป.บก.สส.ภ.๗
ส.ต.ต. จกัรณรงค์ อยู่พะเนียด บก.สส.ภ.7 สภ.ด่านทับตะโก(ช่วย อป.)
ส.ต.ต. จกัรพงศ์ อวยัวานนท์ บก.สส.ภ.7 สภ.เมืองนครปฐม(ช่วย อป.)
ส.ต.ต. จารุพฒัน์ ข าแกว้ บก.สส.ภ.7 สภ.ศรีสวสัด์ิ(ช่วย อป.)
ส.ต.ต. ชัยพฤกษ์ ทองสมนึก บก.สส.ภ.7 สภ.เมืองสมุทรสาคร(ช่วย อป.)
ส.ต.ต. ชัยสิทธิ์ จงรักษ์ บก.สส.ภ.7 สภ.ส ารอง(ช่วย อป.)
ส.ต.ต. ดนุ วหิาร บก.สส.ภ.7 สภ.หนองปรือ(ช่วย อป.)
ส.ต.ต. ทศพล รัตนพงษ์ บก.สส.ภ.7 สภ.บางแพ(ช่วย อป.)
ส.ต.ต. ธนาคาร เกตุเพช็ร บก.สส.ภ.7 สภ.บ้านแพว้(ช่วย อป.)
ส.ต.ต. ธรีพล อรชร บก.สส.ภ.7 สภ.โคกขาม(ช่วย อป.)
ส.ต.ต. บัญชา เหล็กแท้ บก.สส.ภ.7 สภ.ปากท่อ(ช่วย อป.)
ส.ต.ต. บุลเสฎฐ์ วฒิุวญิญูชน บก.สส.ภ.7 สภ.กระทุม่แบน(ช่วย อป.)
ส.ต.ต. ภทัรพล ฮวบประเสริฐ บก.สส.ภ.7 สภ.บางเลน(ช่วย อป.)
ส.ต.ต. มาโนช แสนศิลา บก.สส.ภ.7 สภ.พนมทวน(ช่วย อป.)
ส.ต.ต. ยวุพล ใจดี บก.สส.ภ.7 สภ.สังขะบุรี(ช่วย อป.)
ส.ต.ต. รัฐเศรษฐ์ เหลามี บก.สส.ภ.7 สภ.พนมทวน(ช่วย อป.)
ส.ต.ต. รัตนชัย กล่ินหอม บก.สส.ภ.7 สภ.โพหกั(ช่วย อป.)
ส.ต.ต. สันติสุข สวา่งยิ่ง บก.สส.ภ.7 สภ.เมืองสมุทรสาคร(ช่วย อป.)
ส.ต.ต. สิทธพิงษ์ สงค์ด า บก.สส.ภ.7 สภ.ด่านมะขามเต้ีย(ช่วย อป.)
ส.ต.ต. สุขสันต์ ตระกลูอคัรธาดา บก.สส.ภ.7 สภ.กระทุม่แบน(ช่วย อป.)
ส.ต.ต. สุทัศน์ ทองเงิน บก.สส.ภ.7 สภ.บ้านโป่ง(ช่วย อป.)
ส.ต.ต. สุบิน เยน็ใส บก.สส.ภ.7 สภ.ด าเนินสะดวก(ช่วย อป.)
ส.ต.ต. อลงกรณ์ ธรุารัตน์ บก.สส.ภ.7 สภ.เลาขวญั(ช่วย อป.)
ส.ต.ต. เอกชัย ใจอนิค า บก.สส.ภ.7 สภ.ดอนตูม(ช่วย อป.)
ร.ต.ท. มานพ ชูชื่น บก.สส.ภ.7 เดิม กก.อป.ฯ ใหม่ สภ.สามชุก
ร.ต.ท. วบิูลยจ์ติร์ ต้ังอยู่สูง บก.สส.ภ.7 เดิม กก.อป.ฯ ใหม่ สภ.ลาดหญ้า
ร.ต.ท. ศรชัย ดวงดาว บก.สส.ภ.7 เดิม กก.อป.ฯ ใหม่ กก.วเิคราะหข์า่ว
ร.ต.ท. สุรินทร์ แพลอย บก.สส.ภ.7 เดิม กก.อป.ฯ ใหม่ สภ.เขายอ้ย
จ.ส.ต. ปราโมทย ์ สังขแ์กว้ บก.สส.ภ.7 เดิม กก.อป.ฯ ใหม่ สภ.สามชุก
ส.ต.อ. กนมทัต แกน่สาร บก.สส.ภ.7 เดิม กก.อป.ฯ ใหม่ กก.3 รฟ.
ส.ต.อ. ฐิติพนัธ์ สะอาดโฉม บก.สส.ภ.7 เดิม กก.อป.ฯ ใหม่ สภ.ปากท่อ
ส.ต.อ. ศุภณัฐ เขยีวประชุม บก.สส.ภ.7 เดิม กก.อป.ฯ ใหม่ กก.3 รฟ.
ส.ต.อ. สิทธกิร สิทธพิรประเสริฐ บก.สส.ภ.7 เดิม กก.อป.ฯ ใหม่ สภ.บางโทรัด
ส.ต.อ. สุวทิย์ อาจจนิดา บก.สส.ภ.7 เดิม กก.อป.ฯ ใหม่ สภ.หาดเจา้ส าราญ
ส.ต.อ. อศิเรศ เกตุเกษร บก.สส.ภ.7 เดิม กก.อป.ฯ ใหม่ สภ.เขายอ้ย
ส.ต.อ. เอกชัย ทิพยท์ิม บก.สส.ภ.7 เดิม กก.อป.ฯ ใหม่ สภ.ท่ายาง
พ.ต.อ. สุเทพ ไพบูลยผ์ล บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๗
พ.ต.ท. สรรธน ภมูิธเนศ บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๗
พ.ต.ท. สาริษฐ์ อกัษร บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๗



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. ปริญญา ใคร่ครวญ บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๗
พ.ต.ต. ตะวนั ตระการฤกษ์ บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๗
ร.ต.ท. ธนชาติ เกดิผล บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๗
ร.ต.ท. จรัิฏฐ์ ปานคง บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๗
ร.ต.ท. ค านวน นาคใหญ่ บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๗
ร.ต.ท. บุญเกื้อ ฉมิพาลี บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๗
ร.ต.ต. ประสงค์ เหล่าเผ่าพนัธ์ บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๗
ร.ต.ต. ชัยรัชต์ ศรีพุม่ บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๗
ร.ต.ต. พรชัย จลุขนัธ์ บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๗
ร.ต.ต. ส าเรือง โพธิ์จนัทร์ บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๗
ด.ต. สมพล ภูแ่กว้ บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๗
ด.ต. รุ่งโรจน์ บูรเทพ บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๗
ด.ต. กฤษฎา ทองกนัยา บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๗
ด.ต. สมชาย อนิทะศร บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๗
ด.ต. สุนทร นวตักาญจน์ บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๗
ด.ต. ชัยวฒิุ จฑุาจนัทร์ บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๗
ด.ต. อรรถชัย นุชโสภา บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๗
ด.ต. ปัญญา เหมือนทัด บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๗
ด.ต. ปรีชา ชินามล บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๗
ด.ต. เชาวลิต เพชรสังหาร บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๗
ด.ต. คงกฤช เปีย่มญาติ บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๗
ด.ต. ประพนัธ์ ชาวไร่เงิน บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๗
ด.ต. นิคม ศรีคง บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๗
ด.ต. อดิภทัร กาญจนประดิษฐ์ บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๗
จ.ส.ต. โรจน์ชุมพล เทียนมณเฑียร บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๗
จ.ส.ต. ไกรฤกษ์ พพูะเนียด บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๗
จ.ส.ต. ณฤพล นุชเกษม บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๗
จ.ส.ต. เดชา สาระศาลิน บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๗
จ.ส.ต. ตุลกาญจน์ เขม็ทอง บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๗
จ.ส.ต. ธรีวฒิุ สุธรรมารักษ์ บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๗
จ.ส.ต. พเิชฐ ยศบรรดาศักด์ิ บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๗
จ.ส.ต. วชิระ ตะพงั บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๗
จ.ส.ต. พรีะศักด์ิ แสงสุก บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๗
จ.ส.ต. จริศักด์ิ สินเพยีร บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๗
จ.ส.ต. เอนก วฒันากลู บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๗
จ.ส.ต. ชนินทร์ สุดยอด บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๗
ส.ต.อ. ยทุธศักด์ิ จริะประเสริฐวงศ์ บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๗
ส.ต.อ. อคัรเดช ประดับ บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๗
ส.ต.อ. สกลุสิทธิ์ สิทธพิรประเสริฐ บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๗
ส.ต.ต. สมเกยีรติ แสนทอง บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๗



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.ต. สุรสิทธ์ นิลมณี บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๗
ส.ต.ต. พงศ์พยคัฆ์ เรืองฤทธิ์ บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๗
ส.ต.ต. อภสิิทธิ์ จนัทร์ประเสริฐ บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๗
ส.ต.ต. บรรลือศักด์ิ สุขจนัทร์ บก.สส.ภ.7 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๗
พล.ต.ต. ปิยะ สุขประเสริฐ ศฝร.ภ.7 ฝอ.ศฝร.ภ.7
พ.ต.อ. วทิัศน์ บริรักษ์ ศฝร.ภ.7 ฝอ.ศฝร.ภ.7
พ.ต.อ.หญิง สุมลรัตน์ ชิตประเสริฐ ศฝร.ภ.7 ฝอ.ศฝร.ภ.7
พ.ต.ท. ศรศิลป์ ด้นประดิษฐ์ ศฝร.ภ.7 ฝอ.ศฝร.ภ.7
พ.ต.ต. ประมิน วงศ์แข ศฝร.ภ.7 ฝอ.ศฝร.ภ.7
ร.ต.อ. สุทธนิาท รูปิยะเวชน์ ศฝร.ภ.7 ฝอ.ศฝร.ภ.7
ร.ต.ท. รวี สินอาภา ศฝร.ภ.7 ฝอ.ศฝร.ภ.7
ร.ต.ท. ภทร วรญาวสุิทธิ์ ภ.จว.นครปฐม สภ.ก าแพงแสน
ร.ต.ท. พเิชษฐ ดรุณไกรศร ศฝร.ภ.7 ฝอ.ศฝร.ภ.7
ร.ต.ท. อาทร เชื้อหนองปรง ศฝร.ภ.7 ฝอ.ศฝร.ภ.7
ร.ต.ท. สมชาติ จนัทะเนาว์ ศฝร.ภ.7 ฝอ.ศฝร.ภ.7
ร.ต.ท. วนิัย ไถบ้้านกวย ศฝร.ภ.7 ฝอ.ศฝร.ภ.7
ร.ต.ท. รณฤทธิ์ ชมหมู่ ศฝร.ภ.7 ฝอ.ศฝร.ภ.7
ร.ต.ท. เรวตั รวมพวก ศฝร.ภ.7 ฝอ.ศฝร.ภ.7
ร.ต.ท. จกัรพนัธุ์ ขาวสะอาด ศฝร.ภ.7 ฝอ.ศฝร.ภ.7
ร.ต.ท. พษิณุ แกว้เขยีว ศฝร.ภ.7 ฝอ.ศฝร.ภ.7
ร.ต.ท. อภโิชติ ณีสกลุ ศฝร.ภ.7 ฝอ.ศฝร.ภ.7
ร.ต.ท. สามารถ ทองคง ศฝร.ภ.7 ฝอ.ศฝร.ภ.7
ร.ต.ท. สมเกยีรติ แกว้ศรีงาม ศฝร.ภ.7 ฝอ.ศฝร.ภ.7
ร.ต.ท. ประยงค์ หารัญดา ศฝร.ภ.7 ฝอ.ศฝร.ภ.7
ร.ต.ท. วรพล ม่วงสอน ศฝร.ภ.7 ฝอ.ศฝร.ภ.7
ร.ต.ท. ชุมพล แกว้ขาว ศฝร.ภ.7 ฝอ.ศฝร.ภ.7
ร.ต.ท.หญิง นิภา แสนจนัทร์ ศฝร.ภ.7 ฝอ.ศฝร.ภ.7
ร.ต.ต. เจษฎา ศิริพศิ ศฝร.ภ.7 ฝอ.ศฝร.ภ.7
ร.ต.ต. เสริม หล าข า ศฝร.ภ.7 ฝอ.ศฝร.ภ.7
ร.ต.ต. มนตรี สุริยนัต์ ศฝร.ภ.7 ฝอ.ศฝร.ภ.7
ร.ต.ต. สมพร จริากร ศฝร.ภ.7 ฝอ.ศฝร.ภ.7
ร.ต.ต. พนิิจ แกว้ชัยสินธุ์ ศฝร.ภ.7 ฝอ.ศฝร.ภ.7
ร.ต.ต. โรจน์ พทุธรักษา ศฝร.ภ.7 ฝอ.ศฝร.ภ.7
ร.ต.ต. สืบศักด์ิ ดอกไม้ ศฝร.ภ.7 ฝอ.ศฝร.ภ.7
ร.ต.ต. สันต์ทศน์ เฉลิมเกยีรติ ศฝร.ภ.7 ฝอ.ศฝร.ภ.7
ร.ต.ต.หญิง นิภา สีบัวริน ศฝร.ภ.7 ฝอ.ศฝร.ภ.7
พ.ต.อ. ปิยะอนันต์ โตสกลุวงศ์ ศฝร.ภ.7 บศ.ศฝร.ภ.7
พ.ต.ท. บัญญัติ ไชยโกฏิ ศฝร.ภ.7 บศ.ศฝร.ภ.7
พ.ต.ท. อรรถพล รุจฤิทธิ์ ศฝร.ภ.7 บศ.ศฝร.ภ.7
พ.ต.ท. บัญชา ค้าผล ศฝร.ภ.7 บศ.ศฝร.ภ.7



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. ศักด์ิศรี ทายสงฆป์ระไพร ศฝร.ภ.7 บศ.ศฝร.ภ.7
พ.ต.อ. อดุมศักด์ิ สุชาค า ศฝร.ภ.7 ปค.ศฝร.ภ.7
พ.ต.ท. วนัชัย ค าคล้าย ศฝร.ภ.7 ปค.ศฝร.ภ.7
พ.ต.ท. จรินทร์ ฉ่ าทอง ศฝร.ภ.7 ปค.ศฝร.ภ.7
พ.ต.ต. สมพล วาดรับ ศฝร.ภ.7 ปค.ศฝร.ภ.7
ร.ต.อ. รุ่งทิวา คงแจม่ ศฝร.ภ.7 ปค.ศฝร.ภ.7
ร.ต.ท. บรรลือ ศรีหงศร ศฝร.ภ.7 ปค.ศฝร.ภ.7
ร.ต.ท. เดชาวฒิุ ล้ าเหลือหลาย ศฝร.ภ.7 ปค.ศฝร.ภ.7
ร.ต.ท. สมเกยีรติ บูชาวงศ์ภวิฒัน์ ศฝร.ภ.7 ปค.ศฝร.ภ.7
ร.ต.ท. อ านาจ อดกล้ัน ศฝร.ภ.7 ปค.ศฝร.ภ.7
ร.ต.ท. ธงชัย ด าสะอาด ศฝร.ภ.7 ปค.ศฝร.ภ.7
ร.ต.ท. อนันต์ พวงทอง ศฝร.ภ.7 ปค.ศฝร.ภ.7
ร.ต.ท. ศุภชัย พทิักษ์พนัธร์าช ศฝร.ภ.7 ปค.ศฝร.ภ.7
ร.ต.ท.หญิง วรัทยา กจิพาณิชรุ่งเรือง ศฝร.ภ.7 ปค.ศฝร.ภ.7
ร.ต.ท.หญิง รววีรรณ สิบแอง ศฝร.ภ.7 ปค.ศฝร.ภ.7
พ.ต.ท. อ านาจ ออ่นฤทธิ์ ศฝร.ภ.7 กลุ่มงานอาจารยฯ์
พ.ต.ท.หญิง ธนาทิพย์ สิงหป์าน ศฝร.ภ.7 กลุ่มงานอาจารยฯ์
พ.ต.ท. ขจดั เพญ็ชาติ ศฝร.ภ.7 กลุ่มงานอาจารยฯ์
พ.ต.ท.หญิง พชัรีรัตน์ ศรีฉตัรเพชร ศฝร.ภ.7 กลุ่มงานอาจารยฯ์
พ.ต.ท.หญิง รัศมี ธรีเจริญปัญญา ศฝร.ภ.7 กลุ่มงานอาจารยฯ์
พ.ต.ท. สิทธศัิกด์ิ ร่ืนส าราญ ศฝร.ภ.7 กลุ่มงานอาจารยฯ์
พ.ต.ท. ชัยสันต์ ชานุ ศฝร.ภ.7 กลุ่มงานอาจารยฯ์
พ.ต.ท.หญิง นงนุช พทุธคุณรักษา ศฝร.ภ.7 กลุ่มงานอาจารยฯ์
พ.ต.ท. วฒันพงศ์ พรหมจนัทร์ ศฝร.ภ.7 กลุ่มงานอาจารยฯ์
พ.ต.ท. อนุรักษ์ ถาวรประเสริฐ ศฝร.ภ.7 กลุ่มงานอาจารยฯ์
พ.ต.ท. วชิัย แตงประวติั ศฝร.ภ.7 กลุ่มงานอาจารยฯ์
ร.ต.อ. ถริชัย ทวนีุช ศฝร.ภ.7 กลุ่มงานอาจารยฯ์
ร.ต.ท. ธรรมนิตย์ จนิดาวงษ์ ศฝร.ภ.7 กลุ่มงานอาจารยฯ์
ด.ต. คุณาวฒิุ พมิพา ศฝร.ภ.7 ฝอ.ศฝร.ภ.7
ด.ต. บ ารุง กั้วะหว้ยขวาง ศฝร.ภ.7 ฝอ.ศฝร.ภ.7
ด.ต. สันติ จกัขจุนัทร์ ศฝร.ภ.7 ฝอ.ศฝร.ภ.7
ด.ต. กติติพงศ์ เรืองกจิโชติเศวต ศฝร.ภ.7 ฝอ.ศฝร.ภ.7
ด.ต. เชษฐา ชาญชัยเดชาชัย ศฝร.ภ.7 ฝอ.ศฝร.ภ.7
ด.ต. ประชุม คุณท้าวเทียม ศฝร.ภ.7 ฝอ.ศฝร.ภ.7
ด.ต.หญิง สาคร บุญจริง ศฝร.ภ.7 ฝอ.ศฝร.ภ.7
ด.ต. สุธร์ี แตงจุ้ย ศฝร.ภ.7 ฝอ.ศฝร.ภ.7
ด.ต. เกรียงไกร บุญรอด ศฝร.ภ.7 ฝอ.ศฝร.ภ.7
ด.ต. วฒันะ ดวงแกว้ ศฝร.ภ.7 ฝอ.ศฝร.ภ.7
ด.ต. ชัยรัตน์ จริววิฒัน์ภทัร ศฝร.ภ.7 ฝอ.ศฝร.ภ.7
ด.ต. สุเทพ ปูแ่ตงออ่น ศฝร.ภ.7 ฝอ.ศฝร.ภ.7



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต อ านาจ ตะโกใหญ่ ศฝร.ภ.7 ฝอ.ศฝร.ภ.7
ด.ต. ก าธร รักเจริญ ศฝร.ภ.7 ฝอ.ศฝร.ภ.7
ด.ต. ณัฐนันท์ ศรีดอนไผ่ ศฝร.ภ.7 ฝอ.ศฝร.ภ.7
ด.ต. พรสันต์ เล้ียงรักษา ศฝร.ภ.7 ฝอ.ศฝร.ภ.7
ด.ต. พรเทพ มากลัด ศฝร.ภ.7 ฝอ.ศฝร.ภ.7
ด.ต. มนัส อดุมพรกติติคุณ ศฝร.ภ.7 ฝอ.ศฝร.ภ.7
ด.ต. ภาณุวฒัน์ ท้าวกลัยา ศฝร.ภ.7 ฝอ.ศฝร.ภ.7
ด.ต. ศุภชัย อนิทรจกัร์ ศฝร.ภ.7 ฝอ.ศฝร.ภ.7
ด.ต. อชิยย์สุ ธรีนิติโรจน์ ศฝร.ภ.7 ฝอ.ศฝร.ภ.7
ด.ต. ปัญญา นาโสก ศฝร.ภ.7 ฝอ.ศฝร.ภ.7
ด.ต. คนึง เหมทอง ศฝร.ภ.7 ฝอ.ศฝร.ภ.7
ด.ต. เกรียงศักด์ิ แกมไทย ศฝร.ภ.7 ฝอ.ศฝร.ภ.7
ด.ต. สุนทร ตะนะสุข ศฝร.ภ.7 ฝอ.ศฝร.ภ.7
ด.ต. วงศกร บุตรศรีด้วง ศฝร.ภ.7 ฝอ.ศฝร.ภ.7
ด.ต. สุทธาวฒัน์ ไทยภกัดี ศฝร.ภ.7 ฝอ.ศฝร.ภ.7
ด.ต. กสิณพจน์ ดวงค า ศฝร.ภ.7 ฝอ.ศฝร.ภ.7
ด.ต. พรีพงษ์ ศักดิกลุ ศฝร.ภ.7 ฝอ.ศฝร.ภ.7
ด.ต. วนิัย ราญไพร ศฝร.ภ.7 ฝอ.ศฝร.ภ.7
ด.ต. ปพณพชัร์ จโิรจน์ธนัญธร ศฝร.ภ.7 ฝอ.ศฝร.ภ.7
ด.ต. สมบัติ สอนกระโทก ศฝร.ภ.7 ฝอ.ศฝร.ภ.7
ด.ต. วรุฒ แกว้พรายตา ศฝร.ภ.7 ฝอ.ศฝร.ภ.7
ด.ต. สุนิพล สันตจติร ศฝร.ภ.7 ฝอ.ศฝร.ภ.7
ด.ต. เชษฐ์ ใจงาม ศฝร.ภ.7 ฝอ.ศฝร.ภ.7
จ.ส.ต. โสภณ เฉยีบแหลม ศฝร.ภ.7 ฝอ.ศฝร.ภ.7
จ.ส.ต. นฤพล ธรรมรักษ์ ศฝร.ภ.7 ฝอ.ศฝร.ภ.7
ส.ต.อ. กมเลศ ไวปรีชี ศฝร.ภ.7 ฝอ.ศฝร.ภ.7
ส.ต.อ. ไพรินทร์ ศรีเสม ศฝร.ภ.7 ฝอ.ศฝร.ภ.7
ส.ต.อ.หญิง นิภา ไชยวงศ์ ศฝร.ภ.7 ฝอ.ศฝร.ภ.7
ส.ต.อ.หญิง สรญา พรมจนัทร์ ศฝร.ภ.7 ฝอ.ศฝร.ภ.7
ส.ต.อ.หญิง รุจรดา ฤกษ์รอด ศฝร.ภ.7 ฝอ.ศฝร.ภ.7
ส.ต.ต. กฤษฎา ภูม่าลี ศฝร.ภ.7 ฝอ.ศฝร.ภ.7
ส.ต.ต. ศิรพงศ์ โชคธนหรัิณย์ ศฝร.ภ.7 ฝอ.ศฝร.ภ.7
ส.ต.ต. คุณานนท์ พนัธเุณร ศฝร.ภ.7 ฝอ.ศฝร.ภ.7
ส.ต.ต. กฤษณพงศ์ เขยีวรี ศฝร.ภ.7 ฝอ.ศฝร.ภ.7
ส.ต.ต. อทิธพิทัธ์ ไทรชมภู ศฝร.ภ.7 ฝอ.ศฝร.ภ.7
ส.ต.ต. วพิฒัน์ พาธรรม ศฝร.ภ.7 ฝอ.ศฝร.ภ.7
ส.ต.ต. ธรีะภทัร เลิศการัตน์ ศฝร.ภ.7 ฝอ.ศฝร.ภ.7
ส.ต.ต. จาฤกษ์ เครือวลัย์ ศฝร.ภ.7 ฝอ.ศฝร.ภ.7
ส.ต.ต. ชัยกฤต น้อยแสง ศฝร.ภ.7 ฝอ.ศฝร.ภ.7
ส.ต.ต. ธรีภทัร์ อดุมสุด ศฝร.ภ.7 ฝอ.ศฝร.ภ.7



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. กนกพล ภูห่อ้ย ศฝร.ภ.7 บศ.ศฝร.ภ.7
ส.ต.อ.หญิง สุภจริา พทิักษ์เทวา ศฝร.ภ.7 บศ.ศฝร.ภ.7
ด.ต. สันติ กล่ินบุปผา ศฝร.ภ.7 ปค.ศฝร.ภ.7
ด.ต. สุนทร เปล่งเจริญศิริชัย ศฝร.ภ.7 ปค.ศฝร.ภ.7
ด.ต. อนุรักษ์ คล้ายบรรจง ศฝร.ภ.7 ปค.ศฝร.ภ.7
ด.ต. สุรินทร์ ดอกไม้เครือ ศฝร.ภ.7 ปค.ศฝร.ภ.7
ด.ต. บรม ทะน้อม ศฝร.ภ.7 ปค.ศฝร.ภ.7
จ.ส.ต. พงษ์พนัธ์ บูฮ๊วดใช้ ศฝร.ภ.7 ปค.ศฝร.ภ.7
พ.ต.ท. เจนชาย พนัธุ์สวสัด์ิ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ฝอ.1 ภ.จว.ปข.
พ.ต.ท.หญิง จริญญา ยางงาม ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ฝอ.6 ภ.จว.ปข.
ร.ต.ท. ศิริชัย นันทวสิาร ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.หว้ยยาง ปฏบิัติราชการ ภ.จว.ปข.
ร.ต.ท. ธรีพล เปรมปรีด์ิ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ฝอ.2 ภ.จว.ปข.
ร.ต.ท. จรัส ธาดาจรัสศิริ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.อา่วน้อย ปฏบััติราชการ ภ.จว.ปข.
ร.ต.ท. ธนธชั ศรีเนตร ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ฝอ.6 ภ.จว.ปข.
ร.ต.ท. หลักชัยย์ บวรโชติเดช ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ฝอ.6 ภ.จว.ปข.
ร.ต.ท. ประดิษฐ์ พฒุพนัธ์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ฝอ.6 ภ.จว.ปข.
ร.ต.ท. ไชยา เอกนก ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ฝอ.ภ.7 ภ.จว.ปข.
ร.ต.ท.หญิง ดวงดาว รักษ์สินทบุตร ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ฝอ.6 ภ.จว.ปข.
ร.ต.ท.หญิง คณิศร ด้ามทอง ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ฝอ.1 ภ.จว.ปข.
ร.ต.ท.หญิง พชิญ์สินี วงษ์กาวนิ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ฝอ.6 ภ.จว.ปข.
ร.ต.ท.หญิง พวงเพญ็ แกว้ดิเรก ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.เมืองประจวบ ปฏบิัติราชการ ภ.จว.ปข.
ร.ต.ต. สุพจน์ นิลออ่น ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.เมืองประจวบ ปฏบิัติราชการ ภ.จว.ปข.
ร.ต.ต. ชัยรัตน์ สืบนุช ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.หว้ยยาง ปฏบิัติราชการ ภ.จว.ปข.
ร.ต.ต. ขจรศักด์ิ กู้อจัฉริยกลุ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.คลองวาฬ ปฏบิัติราชการ ภ.จว.ปข.
วา่ที ่ร.ต.ต.หญิงวจิาริณีย์ ชนะทัพ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ฝอ.7 ภ.จว.ปข
ด.ต. สมชาย นรารัตน์วนัชัย ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ฝอ.1 ภ.จว.ปข.
ด.ต. วชิรวทิย์ นิม่นวล ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ฝอ.1 ภ.จว.ปข.
ด.ต.หญิง จารุพรรณ  พรหมจารีย์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ฝอ.1 ภ.จว.ปข.
ด.ต. ช านาญ สังวรณ์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.เมืองประจวบฯ ปฏบิัติราชการ ภ.จว.ปข.
ด.ต. มานพ ฝ่ายเดช ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.เมืองประจวบฯ ปฏบิัติราชการ ภ.จว.ปข.
ด.ต. ไกรศักด์ิ ศรีถนัด ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.เมืองประจวบฯ ปฏบิัติราชการ ภ.จว.ปข.
ด.ต. พเิชษฐ์ เกล้ียงกลม ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.เมืองประจวบฯ ปฏบิัติราชการ ภ.จว.ปข.
ด.ต. สังคม สิทธเิชนทร์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.เมืองประจวบฯ ปฏบิัติราชการ ภ.จว.ปข.
ด.ต. อรรถพล โพธิ์ทอง ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.เมืองประจวบฯ ปฏบิัติราชการ ภ.จว.ปข.
ด.ต. สมชาย รักษา ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.หว้ยยาง ปฏบิัติราชการ ภ.จว.ปข.
จ.ส.ต.หญิง กณัฐิกา เอี่ยมส าอางค์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ฝอ.6 ภ.จว.ปข.
ส.ต.อ. วนัชัย ยะหวัฝาย ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.เมืองประจวบฯ ปฏบิัติราชการ ภ.จว.ปข.
ส.ต.อ.หญิง ปาริชาติ พน้ทุกข์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.หว้ยยาง
ส.ต.อ.หญิง ยสุตมา หนูดูก ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.คลองวาฬ ปฏบิัติราชการ ภ.จว.ปข.
ส.ต.ต. สุริยา ถงึโภค ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ผบ.หมู ่(ป.) ปฏบิัติราชการ ภ.จว.ปข.



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.อ. อ าพล อมรลักษณ์ปรีชา ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์
พ.ต.ท. มนัส จ าเรียง ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์
พ.ต.ท. พฤหสั สังขป์ระเสริฐ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์
พ.ต.ท. สันติ สุทธกิลม ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์
พ.ต.ท. ณรงค์ ทองรอต ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์
ร.ต.อ. เจษฎา กฤตานุสาร ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์
ร.ต.อ. สุทิน ทัดรัตน์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์
ร.ต.อ. ปรีชา บุญเกตุ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์
ร.ต.อ. อดิศักด์ิ บัวงาม ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์
ร.ต.อ.หญิง ณัฐญา ผลยาม ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์
ร.ต.อ.หญิง รัตนาภรณ์ ทองจนี ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์
ร.ต.ท. ประวทิย์ ชินวงศ์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์
ร.ต.ท. โชคชัย วญิญชมภนูาท ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์
ร.ต.ท. สมศักด์ิ พุม่แกว้ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์
ร.ต.ท. ประสาร บุญเจอื ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์
ร.ต.ท. วริิยะ เจยีงวเิสริฐ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์
ร.ต.ท. พนม หงษ์ทอง ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์
ร.ต.ท. อาทิตย์ บุตรละคร ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์
ร.ต.ท.หญิง สุภาภรณ์ ดวงกนัยา ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์
ร.ต.ท. สันติ ทองฉมิ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์
ร.ต.ท. สุรพล อาจสัญจร ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์
ร.ต.ท. บุญสนอง เครือแกว้ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์
ร.ต.ท. ณรงค์ สุภคัไพบูลยผ์ล ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์
ร.ต.ท. ลือชัย เริกวารินทร์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์
ร.ต.ท. สุรจติร ออ่นบรรจง ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์
ร.ต.ท. สุวฒัน์ ชูแกว้ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์
ร.ต.ต. สกลุสิทธิ์ แวงวรรณ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์
ร.ต.ต. อาริยะ พรหมท้วม ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์
ร.ต.ต. อศัณี นาคฉวี ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์
ร.ต.ต. เสน่ห์ โทจอม ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์
ร.ต.ต. ประดิษฐ์ อุ่นส าราญ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์
ร.ต.ต. สุเทพ ศรีสวสัด์ิ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์
ร.ต.ต. ปรีชา ท้วมชาวเพชร ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์
ร.ต.ต. ประเสริฐ รักวฒันศิริกลุ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์
ร.ต.ต. สุเมธ จนัทร์แจม่ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์
ร.ต.ต. สุชีระ อุ่นจติต์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์
ร.ต.ต. ฐิติพงษ์ เรืองกฤษณ์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์
ร.ต.ต. เฉลา กล่อมจติร์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์
ร.ต.ต. สรายทุธ นาคโสมกลุ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์
ร.ต.ต. พนิิจ เพชรมณี ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. เสถยีร รอดภยั ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์
ด.ต. อนุลักษ์ สอดเนือ่ง ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์
ด.ต. ยงยทุธ ม่วงนวล ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์
ด.ต. ชะลอ วรรณโร ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์
ด.ต. อดุลย์ แยม้ศรี ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์
ด.ต. ถนอม พร้อมเพรียงพนัธ์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์
ด.ต. ยอดชาย เผือกผ่อง ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์
ด.ต. ประยทุธ อนิทร์สมัย ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์
ด.ต. นิกร หมูแฮม ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์
ด.ต. วรีวฒัน์ วฬิาร ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์
ด.ต. สุพจน์ จนัทร์กระจา่ง ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์
ด.ต. จรัญ กอบชัยกรรม ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์
ด.ต. ทวศัีกด์ิ พึง่สุข ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์
ด.ต. สามารถ นาคสิงห์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์
ด.ต. บรรทม ทองกลับ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์
ด.ต. เจษฎา ศรีเพชรภมูิ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์
ด.ต. สมชาย เพง่ยงั ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์
ด.ต. ศิริภพ ปลอดภยั ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์
ด.ต. อนันต์ มะยะเฉยีว ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์
ด.ต. สุทธศัิกด์ิ อนิทะเกตุ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์
ด.ต. จตุรงค์ สองเมือง ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์
ด.ต. กติติภฏั แนนไธสง ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์
ด.ต. สุรชัย แกว้เสถยีร ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์
ด.ต. ศุภชัย ปิดฉายะ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์
ด.ต. สมศักด์ิ บุญเนือง ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์
ด.ต. มนต์ชัย ศรีภริมย์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์
ด.ต. สมพงษ์ สุดทวี ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์
ด.ต. ปรีชา นาคยงค์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์
ด.ต. ชูเกยีรติ พรหมรักษ์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์
ด.ต. จกัรพงษ์ อนิทนพ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์
ด.ต. สมศักด์ิ ตือเจริญ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์
ด.ต. กฤษณ์พล เปีย่มพอดี ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์
ด.ต. บุญรวม พว่งอ าไพ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์
ด.ต. สมควร หสัด า ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์
ด.ต. อภสิิทธิ์ ไวยพารา ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์
ด.ต. สยาม ชูแกว้ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์
ด.ต. สมนึก จนัทร์สุข ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์
ด.ต. เจริญ นวลมี ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์
ด.ต. เสนอ กนัภยั ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์
ด.ต. บุญฤทธิ์ นาคแกว้ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. เวไนย แช่ม ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์
ด.ต. บัญชา วงเวยีน ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์
ด.ต. ธรรมรัตน์ เพชรบาง ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์
ด.ต. วรัิตน์ ทองศิริ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์
ด.ต. จรัญ ผลข า ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์
จ.ส.ต. อธพิชัร์ ภูเ่ต็ง ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์
จ.ส.ต. วนัชาติ อา่งแกว้ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์
จ.ส.ต. นิติ ต้ังเขาทอง ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์
จ.ส.ต.หญิง ศิริพร ศรีเพชรภมูิ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์
ส.ต.อ. ปิยธาน กล่ันเสนาะ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์
ส.ต.อ. จรีะศักด์ิ บุญญานุกลูกจิ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์
ส.ต.ท. สมจติต์ น้อยจริง ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์
ส.ต.ต. วศิรุต หนูมี ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์
ส.ต.ต. สายชล สนธิ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์
ส.ต.ต. เมธา สาลี ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์
ส.ต.ต. ชนาธปิ เกล่ือนการ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์
พ.ต.อ. ไชยกร ศรีหล้าเดโช ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์  สภ.หวัหนิ
พ.ต.อ. ธนกฤต ธ ารงคณานนท์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์  สภ.หวัหนิ
ร.ต.อ. อนุชาติ เสมสะอาด ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์  สภ.หวัหนิ
ส.ต.อ. ยทุธนา แสงศรี ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์  สภ.หวัหนิ
ด.ต. กระจา่ง ทองแยม้ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์  สภ.หวัหนิ
ร.ต.ท. ประดิษฐ์ จนุเจอื ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์  สภ.หวัหนิ
ด.ต. มาโนชย์ กองทอง ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์  สภ.หวัหนิ
ร.ต.ท. บริบูรณ์ เชื้อชาติ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์  สภ.หวัหนิ
ด.ต. ณัฐพงศ์ วงษ์บุญฤทิ์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์  สภ.หวัหนิ
ส.ต.อ. กรฤต วนัเต็ม ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์  สภ.หวัหนิ
ร.ต.ท. ชัยยศ ทิศาวงศ์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์  สภ.หวัหนิ
ร.ต.ท. ธรีะพงค์ เกดิทอง ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์  สภ.หวัหนิ
ร.ต.ท. อ านวย ทรัพยม์า ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์  สภ.หวัหนิ
ด.ต. พศิสัน ปาวลัิย ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์  สภ.หวัหนิ
พ.ต.ต. พรีวสั ชูแกว้ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์  สภ.หวัหนิ
ด.ต. อคัรเดช ชินเทศ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์  สภ.หวัหนิ
ด.ต. ปราโทย์ อยู่พทิักษ์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์  สภ.หวัหนิ
จ.ส.ต. สราวฒิุ เยพทิักษ์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์  สภ.หวัหนิ
ร.ต.ท. เอกพงค์ คงขาว ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์  สภ.หวัหนิ
ร.ต.ต. อดุลย์ พวงงาม ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์  สภ.หวัหนิ
ร.ต.ท. สรุนันต์ มีพนัธ์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์  สภ.หวัหนิ
ร.ท.ต. สมบูรณ์ สุขประเสริฐ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์  สภ.หวัหนิ
ด.ต. สัมฤทธิ์ เพช็รพลอย ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์  สภ.หวัหนิ
ส.ต.ต. สัญชัย กองแกว้ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์  สภ.หวัหนิ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. อรรถเดช เกตุแกว้ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์  สภ.หวัหนิ
ส.ต.ต. กรีฑา กล่ินอ าภา ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์  สภ.หวัหนิ
ร.ต.อ. สุริยา อนิทลี ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์  สภ.หวัหนิ
ด.ต. ชัยสิทธิ์ จติคงสง ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์  สภ.หวัหนิ
ส.ต.อ. ยทุธศักด์ิ บุญอยู่ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์  สภ.หวัหนิ
ร.ต.ท. ประดิษฐ์ สุขเจริญ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์  สภ.หวัหนิ
ด.ต. ชาติณรงค์ เอกพนัธ์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์  สภ.หวัหนิ
ด.ต. อ านาจ มานะกลุ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์  สภ.หวัหนิ
ด.ต. สมบัติ สุขเมือง ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์  สภ.หวัหนิ
ด.ต. จรัญ เพิม่สุข ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์  สภ.หวัหนิ
ด.ต. ดิเรก อตุสาหะ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์  สภ.หวัหนิ
จ.ส.ต. สมพงษ์ ใคร่ครวญ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์  สภ.หวัหนิ
ด.ต. เชาวฤทธิ์ อตุมัง ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์  สภ.หวัหนิ
ส.ต.ต. สันติพงศ์ แกว้กาญจน์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์  สภ.หวัหนิ
ร.ต.ท. มนตรี เผือกโสมณ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์  สภ.หวัหนิ
ด.ต. บัญชา ทองสีน้อย ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์  สภ.หวัหนิ
ส.ต.อ. พทิักษ์สันต์ อรัญพฤกษ์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์  สภ.หวัหนิ
ร.ต.ต. สมเกยีรติ แจม่ด้วง ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์  สภ.หวัหนิ
ด.ต. สุมิตต์ ศิลาประจวบ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์  สภ.หวัหนิ
ส.ต.ต. ธรีพงศ์ เชยชิด ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์  สภ.หวัหนิ
ด.ต. ประเทือง สวา่งนาค ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์  สภ.หวัหนิ
ส.ต.อ. สันติ สาลาสุตา ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์  สภ.หวัหนิ
ร.ต.ต. สุทัศน์ นิยมรัตน์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์  สภ.หวัหนิ
ด.ต. เจษฎา อนิทรักษา ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์  สภ.หวัหนิ
ร.ต.ท. แดนไทย จนัทร์ศิริทอง ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์  สภ.หวัหนิ
ส.ต.อ. ภานุวฒัน์ ชูมาก ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์  สภ.หวัหนิ
ด.ต. นิพนธ์ เขม็เมือง ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์  สภ.หวัหนิ
ด.ต. ภาณุ มิง่วมิล ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์  สภ.หวัหนิ
ด.ต. สุพษิ สุขเอยีด ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์  สภ.หวัหนิ
ด.ต. บุญส่ง นิลนวล ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์  สภ.หวัหนิ
ร.ต.ท.หญิง สายฝน ชิงรัมย์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์  สภ.หวัหนิ
ด.ต. ธนันชัย อนิทรสุวรรณ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์  สภ.หวัหนิ
ด.ต. มนเฑียร แสนค า ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์  สภ.หวัหนิ
ด.ต. สุนทร สิงหก์ล่ิน ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์  สภ.หวัหนิ
ด.ต. ศักด์ิดา มีแสงพนัธ์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์  สภ.หวัหนิ
ด.ต. ประทวน สะอาดเอี่ยม ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์  สภ.หวัหนิ
ด.ต. สมชาย นกแกว้ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์  สภ.หวัหนิ
ส.ต.ต. ณัฐวฒิุ อนิบ ารุง ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์  สภ.หวัหนิ
ด.ต. ชณจพ์ศุตม์ วงค์ค าลือ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์  สภ.หวัหนิ
จ.ส.ต. อนันต์ มีจั่นเพชร ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์  สภ.หวัหนิ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.อ. อาจนิต์ ยิ้มวาย ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์  สภ.หวัหนิ
ส.ต.อ. กายวฒัน์ เกษมวฒัน์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์  สภ.หวัหนิ
ด.ต. ไพโรจน์ เอมออ่น ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์  สภ.หวัหนิ
ด.ต. มโนช เหน็สวา่ง ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์  สภ.หวัหนิ
ด.ต. ประยรู สาวสวรรค์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์  สภ.หวัหนิ
ด.ต. โอภาส เฟือ่งแกว้ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์  สภ.หวัหนิ
ด.ต. สมยศ หอ่จนัทร์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์  สภ.หวัหนิ
ด.ต. พทิักษ์ เนียมนิยม ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์  สภ.หวัหนิ
ร.ต.ท. วฒิุชัย พทุธเิพสัช ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์  สภ.หวัหนิ
ด.ต. ชัยสิทธิ์ โชติพนิทุ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์  สภ.หวัหนิ
ร.ต.ท. สมศักด์ิ คลาดแคล้ว ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์  สภ.หวัหนิ
ร.ต.ท. ประสิทธิ์ เสมอใจ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์  สภ.หวัหนิ
ด.ต. ไพวลัย์ สุวรรณรัตน์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์  สภ.หวัหนิ
ร.ต.ต.  วนิัย พงษ์รอด ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์  สภ.หวัหนิ
ด.ต. รังสรรค์ พลูสวสัด์ิ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์  สภ.หวัหนิ
ด.ต. จกัรพรรดิ   ปลอดโปร่ง ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์  สภ.หวัหนิ
ร.ต.อ. ต้องชนะ  อารีมิตร ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์  สภ.หวัหนิ
ส.ต.อ. พสิิฏฐ์ จ าเริญศรี ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์  สภ.หวัหนิ
ร.ต.ท. ธนันพนธ์ ใจมุง่ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์  สภ.หวัหนิ
ด.ต. แสวง บุตรนามรักษ์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์  สภ.หวัหนิ
ด.ต. ยอดชาย ม่วงนาค ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์  สภ.หวัหนิ
ส.ต.อ. สิรวชิญ์  สิรี ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์  สภ.หวัหนิ
ด.ต. สมพงษ์ ออ่นหล้า ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์  สภ.หวัหนิ
ด.ต. พลสัณห์ ศิริมาศ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์  สภ.หวัหนิ
ด.ต. ไชยา กรุดนาค ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์  สภ.หวัหนิ
ด.ต. ไพบูลย์ รัตนสุภา ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์  สภ.หวัหนิ
ส.ต.ต. เกยีรติศักด์ิ หวานมาก ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์  สภ.หวัหนิ
ด.ต. เจษฎา อนิทร์ยงค์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์  สภ.หวัหนิ
พ.ต.ท. สมคิด พงศ์สินชินภทัร ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์  สภ.หวัหนิ
ด.ต.หญิง จารุรัตน์ สงนุย้ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์  สภ.หวัหนิ
ส.ต.ต. เทอดศักด์ิ  วนัเพญ็ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์  สภ.หวัหนิ
ส.ต.ต. พทิยา มังสา ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์  สภ.หวัหนิ
ร.ต.อ. ดิษยเดช ยิ้มแยม้ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์  สภ.หวัหนิ
ด.ต. สิทธชิัย ปานมณี ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์  สภ.หวัหนิ
ด.ต. นิสิต สงขาว ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์  สภ.หวัหนิ
ส.ต.อ วรา บัวภารังษี ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์  สภ.หวัหนิ
ด.ต. ชัยสิทธิ์ จติคงสง ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์  สภ.หวัหนิ
ด.ต. พรีะยศ พรีเจริญพงษ์   ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์  สภ.หวัหนิ
ร.ต.ท. พเิชษฐ์ ชัยมาลา ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์  สภ.หวัหนิ
ร.ต.ท. เฉลิมพล นิลภมูิ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์  สภ.หวัหนิ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. ชัยวฒัน์ สืบหยิ่ว ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์  สภ.หวัหนิ
ส.ต.ต. อภวิฒัน์  จนัทร์นิล  ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์  สภ.หวัหนิ
ด.ต. นิวฒัน์ ชมแค ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์  สภ.หวัหนิ
จ.ส.ต. วฒันศิลป์ มัณยานนท์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์  สภ.หวัหนิ
ร.ต.ท. วเิชียร อดุลยรั์มย์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์  สภ.หวัหนิ
ร.ต.ต. สุวฒัน์ เรืองสมบูรณ์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์  สภ.หวัหนิ
ร.ต.ท. ทศพล ปัญญาลิขติ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์  สภ.หวัหนิ
ร.ต.ท. ประจกัษ์ สวยรูป ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์  สภ.หวัหนิ
ร.ต.อ. อาณัติ สีสดใส ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์  สภ.หวัหนิ
ร.ต.อ. กฤษณกนัต์ เกรียงทวชีัย ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์  สภ.หวัหนิ
พ.ต.ต. ปฏวิติั วเิชียร ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์  สภ.หวัหนิ
พ.ต.อ. เจริญ รงค์วราโรจน์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปราณบุรี
พ.ต.อ. เจริญ ชนประเสริฐ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปราณบุรี
พ.ต.ท. อาจนิ บัวผัน ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปราณบุรี
พ.ต.ท. ปัญญา ศรนุวตัร ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปราณบุรี
พ.ต.ท.หญิง นิสรา ภาวะโสภณ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปราณบุรี
พ.ต.ท. ธชัพงษ์ ชลภาพ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปราณบุรี
พ.ต.ท. รัฐนนท์ สมวงศ์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปราณบุรี
ร.ต.อ. สิรธร์ี รอดเพชร ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปราณบุรี
ร.ต.อ. ทศพร ผจญจติต์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปราณบุรี
ร.ต.ท. เสริมสุข ศิริรัตนพงษ์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปราณบุรี
ร.ต.ท. ณัฐวสัส์ ศรีสุวรรณ์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปราณบุรี
ร.ต.ท. ธรีพล ผ่องสะอาด ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปราณบุรี
ร.ต.ท. กรชวลั จนัทร์ศิริ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปราณบุรี
ร.ต.ท. ณัฐพงษ์ อาจอ่ า ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปราณบุรี
ร.ต.ท. ประมณฑ์ ผอบเพช็ร ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปราณบุรี
ร.ต.ท. สุจนิต์ เนียมประพนัธ์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปราณบุรี
ร.ต.ท. สมจติร พผุูด ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปราณบุรี
ร.ต.ท. สรณัฐ นาคโสม ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปราณบุรี
ร.ต.ท. สายนัห์ เผ่าพนัธุ์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปราณบุรี
ร.ต.ท. วนิัย สงกา ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปราณบุรี
ร.ต.ท. อดุมศิลป์ สารแสน ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปราณบุรี
ร.ต.ท. ประมูล ทัศนานนท์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปราณบุรี
ร.ต.ท. สุรศักด์ิ เขยีวสง่า ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปราณบุรี
ร.ต.ต. ประชา จรีะด ารงธญัญา ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปราณบุรี
ร.ต.ต. ไชยวฒิุ ชินะเกตุ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปราณบุรี
ร.ต.ต. จรินทร์ แผ้วสวสัด์ิ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปราณบุรี
ร.ต.ต. เสน่ห์ สาลีผล ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปราณบุรี
ร.ต.ต. ประสาท ทองประเสริฐ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปราณบุรี
ร.ต.ต. อมัพร บุญยนื ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปราณบุรี



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. กฤษฎ์ ชัยวฒันาพนธ์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปราณบุรี
ร.ต.ต. ดิเรก ช่วยพฒัน์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปราณบุรี
ร.ต.ต. กฤษณะ บูรณประเสริฐกลุ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปราณบุรี
ร.ต.ต. ประสงค์ พึง่ธรรม ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปราณบุรี
ร.ต.ต. แสวง พรรณาเหนือ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปราณบุรี
ร.ต.ต. ณรงค์ ศิลปี ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปราณบุรี
ร.ต.ต. ใจเพชร ชโยดม ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปราณบุรี
ร.ต.ต.. สุเทพ เขม้แขง็ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปราณบุรี
ร.ต.ต.. ถนอม จนัทรักษา ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปราณบุรี
ด.ต. สมชาย เยน็ใส ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปราณบุรี
ด.ต. เกยีรติศักด์ิ ศรีสุข ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปราณบุรี
ด.ต. ชูศักด์ิ นิดดา ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปราณบุรี
ด.ต. วเิชษฐ์ ขนุสุข ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปราณบุรี
ด.ต. ปรีชา เฉื่อยฉ่ า ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปราณบุรี
ด.ต. อ านาจ ดิษสร ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปราณบุรี
ด.ต. ชัยวธัน์ จนิตรารักษ์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปราณบุรี
ด.ต. ไพรัตน์ รุ่งเรืองฤทธิ์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปราณบุรี
ด.ต. สมใจ พวงผกา ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปราณบุรี
ด.ต. สมหมาย ชมแค ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปราณบุรี
ด.ต. เกยีรติศักด์ิ หนูวงษ์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปราณบุรี
ด.ต. อกุฤษฎ์ บุปผาชาติ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปราณบุรี
ด.ต. วรพนัธ์ สุจริตพนัธ์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปราณบุรี
ด.ต. พงศ์ธญัญ์ บัวภา ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปราณบุรี
ด.ต. ณัฏฐ์พฒัน์ ปัญญาชนะกลุ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปราณบุรี
ด.ต. สุนทร แสงอนิทร์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปราณบุรี
ด.ต. วชิาญ กล่ินกลุ่น ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปราณบุรี
ด.ต. เสวก วเิวกวรรณ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปราณบุรี
ด.ต. อาทิตย์ ขวญัทอง ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปราณบุรี
ด.ต. ตะวนั ทะเลน้อย ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปราณบุรี
ด.ต. บุญเชิด เพิม่พลู ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปราณบุรี
ด.ต. จรัญ เล้าทวทีรัพย์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปราณบุรี
ด.ต. ธนนนท บุญประเสริฐ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปราณบุรี
ด.ต. อดุมศักด์ิ เปรมปรีด์ิ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปราณบุรี
ด.ต. บรรหาร ปัญญาพานิช ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปราณบุรี
ด.ต. ส ารอง วงแหวน ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปราณบุรี
ด.ต. สุพจน์ สาลี ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปราณบุรี
ด.ต. พชิญุตม์ ปิน่ทอง ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปราณบุรี
ด.ต. แสงอรุณชัย อรุณยงค์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปราณบุรี
ด.ต. มานัส ศิริไพรทอง ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปราณบุรี
ด.ต.หญิง นิโลบล เชียงทอง ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปราณบุรี



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ทนงค์กจิ ทรัพยป์ระเสริฐ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปราณบุรี
ด.ต. พนูศักด์ิ ตังกลุานุพนัธ์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปราณบุรี
ด.ต. ศรชัย แสนสวสัด์ิ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปราณบุรี
ด.ต. พมิล จลุเจมิ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปราณบุรี
จ.ส.ต. พรีศิษฐ์ มีศักด์ิ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปราณบุรี
จ.ส.ต. สุรเชษฐ ชลอสันติสกลุ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปราณบุรี
จ.ส.ต. สมหมาย รัตนา ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปราณบุรี
จ.ส.ต. สราวฒุ บุญอยู่ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปราณบุรี
จ.ส.ต. กนก จนัทกรี ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปราณบุรี
จ.ส.ต. พเิชษฐ์ ภญิโญ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปราณบุรี
ส.ต.ต. อานนท์ ฤทธิ์ออ่น ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปราณบุรี
พ.ต.อ. พนิช   อว่มสอาด ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สามร้อยยอด
พ.ต.ท. กมลาสน์ อรุณภาคมงคล ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สามร้อยยอด
พ.ต.ท. ววิรรธน์ ล าพู ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สามร้อยยอด
พ.ต.ท. วชัรชัย ชินทัยศรี ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สามร้อยยอด
พ.ต.ท. ธณัช เฮ้าพรม ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สามร้อยยอด
ร.ต.อ. สมศักด์ิ สงแทน ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สามร้อยยอด
ร.ต.อ. สุนัย  ตู้แกว้ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สามร้อยยอด
ร.ต.ท. ประจกัษ์  จนีจิ๋ว ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สามร้อยยอด
ร.ต.ท. ทว ี  แป้นสุวรรณ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สามร้อยยอด
ร.ต.ท. สงัด  พรมงาม ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สามร้อยยอด
ร.ต.ท. พฒันศักด์ิ  เทียนนาค ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สามร้อยยอด
ร.ต.ท. สมชาย ยอดด าเนินกลุ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สามร้อยยอด
ร.ต.ท. ปฐมพงษ์ หุน่เกา่ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สามร้อยยอด
ร.ต.ท. นิวตั  ศรีขาว ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สามร้อยยอด
ร.ต.ต. ขจร  สุขจติต์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สามร้อยยอด
ร.ต.ต. ทวน ทับคง ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สามร้อยยอด
ร.ต.ต. บุญส่ง     ทับพึง่ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สามร้อยยอด
ร.ต.ต. พรศักด์ิ     ชูศักด์ิ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สามร้อยยอด
ร.ต.ต. ประสิทธิ์    ชาวไร่ปราณ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สามร้อยยอด
ร.ต.ต. เรืองวทิย ์  สุทธวิลัิย ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สามร้อยยอด
ด.ต. อดุร     สระพรม ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สามร้อยยอด
ด.ต. จ าลอง     สังขข์าว ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สามร้อยยอด
ด.ต. ทรงเดช   ชูพนิ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สามร้อยยอด
ด.ต. ปวฒิุ      ชอบธรรม ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สามร้อยยอด
ด.ต. ณรงค์     เอยีดเหตุ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สามร้อยยอด
ด.ต. สมชาย     ชัยหา ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สามร้อยยอด
ด.ต. จริวชัร      บุญชู ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สามร้อยยอด
ด.ต. วรัิช       เพชรศรีเงิน ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สามร้อยยอด
ด.ต. ศักดา     เด็กหลี ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สามร้อยยอด



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สายนัต์    ออ่นแกว้ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สามร้อยยอด
ด.ต. วรีะวฒัน์  ใจกล้า ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สามร้อยยอด
ด.ต. วรัิตน์      รูปสังข์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สามร้อยยอด
ด.ต. สุนันทต์   มะกง ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สามร้อยยอด
ด.ต. กฤติพงศ์  คงคาหลวง ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สามร้อยยอด
ด.ต. ศิริวรรธน์ กรณ์บุญพทิักษ์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สามร้อยยอด
ด.ต. มนตรี     พงศ์เพช็ร ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สามร้อยยอด
ด.ต. สันติ  เสนีวงศ์ ณ อยธุยา ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สามร้อยยอด
ด.ต. พยงค์      จ าเนียรกลุ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สามร้อยยอด
ด.ต. ชาญชัย     ภสิูงห์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สามร้อยยอด
ด.ต. ชาตรี      เชื้อปรางค์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สามร้อยยอด
ด.ต. อศัวเดช  จลุรอด ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สามร้อยยอด
ด.ต. นิมิต  ชินมุข ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สามร้อยยอด
ด.ต. สุพดั  ชื่นชอบ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สามร้อยยอด
ด.ต. ปัญญา     ยอดเจริญชัย ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สามร้อยยอด
ด.ต. สุวฒัน์     ศิริไพรทอง ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สามร้อยยอด
ด.ต. ประชากร   โต๊ะสกลุ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สามร้อยยอด
ด.ต. พรีวสั      คีรีวฒัน์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สามร้อยยอด
ด.ต. ศิโรจน์     เหรียญเชย ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สามร้อยยอด
ด.ต. พรีะวชิญ์  หอมชวน ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สามร้อยยอด
ด.ต. สายชล    เยน็ใส ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สามร้อยยอด
ด.ต. ปัญญา    ศรีวลัิย ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สามร้อยยอด
ด.ต. ธานินทร์ โพธิ์ทอง ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สามร้อยยอด
ด.ต. นิวตัร ปทุมล่องทอง ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สามร้อยยอด
ด.ต. สุชาติ เกล้ียงกลม ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สามร้อยยอด
จ.ส.ต. วรีวฒิุ     เอี่ยมวริิยะกลุ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สามร้อยยอด
จ.ส.ต. อดิศร โชติรังสฤษฎ์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สามร้อยยอด
ส.ต.อ. เอนกพงศ์  ศิลปี ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สามร้อยยอด
ส.ต.อ. ธรีะพร  กาญจนกนัติ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สามร้อยยอด
ส.ต.อ. ธนโชติ มากแกว้กลุ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สามร้อยยอด
ส.ต.ต. ณรงค์ชัย  มากเพชรศรี ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สามร้อยยอด
พ.ต.อ. เฉลิมวฒิุ วงษ์เวยีงจนัทร์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.หว้ยยาง
พ.ต.ท. มนัส ฑิตะล าพนู ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.หว้ยยาง
พ.ต.ท. ทรงพล โพธิ์ปฐม ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.หว้ยยาง
พ.ต.ท. เด่นคุณ แดงเครือ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.อา่วน้อย
พ.ต.ท. ถนอมศักด์ิ ยลพนัธุ์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.หว้ยยาง
พ.ต.ต. สมชาย ตะโกเนียม ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.หว้ยยาง
ร.ต.อ. วนิัย ลายละเอยีด ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.หว้ยยาง
ร.ต.ท. ชัยวฒัน์ สายณัห์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.หว้ยยาง
ร.ต.ท. วจิารณ์ แกว้ดิเรก ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.หว้ยยาง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ปวริศร์ ด าสุทธิ์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.หว้ยยาง
ร.ต.ท. ดุสิต สนทนาการ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.หว้ยยาง
ร.ต.ท. วเิชษฐ์ ศรีวงษ์ชัย ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.หว้ยยาง
ร.ต.ท. วชิัย สุขจิ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.หว้ยยาง
ร.ต.ท. บุญธรรม รักหญ้าแวน่ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.หว้ยยาง
ร.ต.ท. กติติกลุ เกดิพุม่ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.หว้ยยาง
ร.ต.ท. อสิรศักด์ิ เสพสวสัด์ิ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.หว้ยยาง
ร.ต.ท. เชาวลิตร์ ทิมแท้ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.หว้ยยาง
ร.ต.ท. สุวจิกัขณ์ พฒุเกดิ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.หว้ยยาง
ร.ต.ท. ประทีป กนัชาติ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ธงชัย
ร.ต.ต. สุริยะ โพธิ์พนัธุ์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.หว้ยยาง
ร.ต.ต. จติรกร ข าทวี ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.หว้ยยาง
ร.ต.ต. นาวี เมฆเปีย่ม ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.หว้ยยาง
ร.ต.ต. สมเกยีรติ ชมชื่นใจ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.หว้ยยาง
ด.ต. สงกรานต์ ชัชรินทร์กลุ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.หว้ยยาง
ด.ต. มานะ สาวสวรรค์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.หว้ยยาง
ด.ต. ภริมย์ สุขทวี ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.หว้ยยาง
ด.ต. สมนึก ตรีเดชา ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.หว้ยยาง
ด.ต. บุญเจดิ ศรีนิล ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.หว้ยยาง
ด.ต. นิรุธ บุญล้อม ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.หว้ยยาง
ด.ต. ประสงค์ เกดิโต ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.หว้ยยาง
ด.ต. สมพร บุญเกดิ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.หว้ยยาง
ด.ต. สมชาย อน้พนัธุ์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.หว้ยยาง
ด.ต. สุชีพ ชื่นจติต์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.หว้ยยาง
ด.ต. จรัล ขาวปลอด ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.หว้ยยาง
ด.ต. สมเกยีรติ โยมมาก ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.หว้ยยาง
ด.ต. สุวนิ เทพสวสัด์ิ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.หว้ยยาง
ด.ต. สมชาย พุม่ทอง ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.หว้ยยาง
ด.ต. บุณยฤทธิ์ เจริญนาค ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.หว้ยยาง
ด.ต. สุนทร พลูขวญั ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.หว้ยยาง
ด.ต. สิงหห์นึง่ ชูเชิด ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.หว้ยยาง
ด.ต. ศุภชัย รอดวงษ์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.หว้ยยาง
ด.ต. ธรรมศาสตร์ ธรรมวถิี ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.หว้ยยาง
ด.ต. นิรันดร์ สนธิ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.หว้ยยาง
ด.ต. นิพนธ์ สนธิ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.หว้ยยาง
จ.ส.ต. สุรศักด์ิ โตเอี่ยม ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.หว้ยยาง
จ.ส.ต. อดิศักด์ิ โตขลิบ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.หว้ยยาง
จ.ส.ต. อภเิดช ปานกนั ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.หว้ยยาง
จ.ส.ต. ทิตินัย แต่แดงเพชร ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.หว้ยยาง
จ.ส.ต. สุมิตร บุมี ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.หว้ยยาง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.อ. ปรัชญา ทอดสนิท ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.หว้ยยาง
พ.ต.อ. ชนะ สุวรรณโกมล ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.กยุบุรี
พ.ต.ท. นริสสร์ สังขก์ระแสร์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.กยุบุรี
พ.ต.ท. เบญจรงค์ สุบรรณภาส ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.หว้ยยาง ช่วยฯ สภ.กยุบุรี
พ.ต.ท. กฤษฎิพ์จน์ วงศ์เหลือง ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.กยุบุรี
พ.ต.ท. เชาว์ พทิักษ์ผลไพศาล ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.กยุบุรี
ร.ต.อ. สังคม สร้อยระยา้ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.กยุบุรี
ร.ต.อ.หญิง เบญจมาส ยอดแกว้ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.กยุบุรี
ร.ต.ท. กนัตพฒัน์ ทองค า ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.กยุบุรี
ร.ต.ท. ณรงค์ พทิักษ์ฉนวน ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.กยุบุรี
ร.ต.ท. สมยงค์ บานเยน็ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.กยุบุรี
ร.ต.ท. เอนก ฝ่ายเดช ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.กยุบุรี
ร.ต.ท. ปราโมทย์ ไกรเนตร์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บางสะพาน ช่วยฯ สภ.กยุบุรี
ร.ต.ท. พงษ์ปิติ พงค์เพชร ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.กยุบุรี
ร.ต.ท. ชนะชัย ป้อมปราณี ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.กยุบุรี
ร.ต.ท. ด ารงค์ศักด์ิ ด้ามทอง ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.กยุบุรี
ร.ต.ท. ปะวทิย์ ภูท่อง ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.กยุบุรี
ร.ต.ท.  ปรีชา หนิแกว้ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.กยุบุรี
ร.ต.ท. เอนก ท้าวกลัยา ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.กยุบุรี
ร.ต.ท. สมาน จนัทร์สุโข ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.กยุบุรี
ร.ต.ท. สุวชั ผิวออ่น ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.กยุบุรี
ร.ต.ท. ทูรยะ ประทุมแกว้ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.กยุบุรี
ร.ต.ท. เกยีรติศักด์ิ ออ่นท้วม ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.กยุบุรี
ร.ต.ท. ทนงศักด์ิ เครือแตง ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.กยุบุรี
ร.ต.ท. ทองใส สีนวล ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.กยุบุรี
ร.ต.ท. วชัรากร ดีแท้ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.กยุบุรี
ร.ต.ต. ยทุธนา ใจหมัน่เพยีร ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.กยุบุรี
ร.ต.ต. ไกรสิงห์ แกว้ไพร ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.กยุบุรี
ร.ต.ต. อดุมศักด์ิ แกว้ขาว ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.กยุบุรี
ร.ต.ต. ภวตั แหยมงาม ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.กยุบุรี
ร.ต.ต. มนัส ถอืแกว้ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.กยุบุรี
ร.ต.ต. บุญส่ง เพลินจติร ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.กยุบุรี
ด.ต. สายชล เปรมปรีด์ิ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.กยุบุรี
ด.ต. มานัด เกตุเต้ีย ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.กยุบุรี
ด.ต. สมศักด์ิ สมบุญ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.กยุบุรี
ด.ต. มานพ โกจิ๋ว ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.กยุบุรี
ด.ต. นพพร นิลด า ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.กยุบุรี
ด.ต. ประสาน เมืองสุข ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.กยุบุรี
ด.ต. อาทิตย์ สินสมบัติ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.กยุบุรี
ด.ต. ประสงค์ ขวญัสกลุ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.กยุบุรี



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ยทุธ แป้นทอง ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.กยุบุรี
ด.ต. วทิยา ณ บางช้าง ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.กยุบุรี
ด.ต. ภทัรพงศ์ กล่อมศรี ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.กยุบุรี
ด.ต. พภิพ สุจติะพนัธ์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.กยุบุรี
ด.ต. นรินทร์ รักวฒันศิริกลุ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.กยุบุรี
ด.ต. เดชฤทธไิกร ทักษิณาพนัธ์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.กยุบุรี
ด.ต. ชูเกยีรติ อยู่สุข ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.กยุบุรี
ด.ต. ธรีวธุ จอมชิตกล่ า ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.กยุบุรี
ด.ต. สมบูรณ์ แสงสวา่ง ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.กยุบุรี
ด.ต. พนม จิ้มล้ิม ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.กยุบุรี
ด.ต. พงศ์ศักด์ิ เผือกผุด ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.กยุบุรี
ด.ต. วฑูิรย์ ค าพฒัน์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.กยุบุรี
จ.ส.ต. ปรีชา ทัศนา ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.กยุบุรี
ส.ต.อ. ณัฐพล ชัยชมภู ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.กยุบุรี
ส.ต.ต. สินทวี ฐิตมาดี ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.กยุบุรี
ส.ต.ต. เผ่าภทัร์ พรภทัรพงศ์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.กยุบุรี
พ.ต.อ. ชัชพล สมแกว้ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บางสะพาน
พ.ต.ท. พงษ์สันต์ ชัยพนัธ์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บางสะพาน
พ.ต.ท. กฤษณรักษ์ วงษ์งาม ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บางสะพาน
พ.ต.ท. ณัฐพล ทับทิม ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บางสะพาน
ร.ต.อ. วรพงศ์ ชาวแพะ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บางสะพาน
ร.ต.ท. สมจติร์ บุญตาม ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บางสะพาน
ร.ต.ท. ทวี หมูน่้อย ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บางสะพาน
ร.ต.ท. เดช ประเสริฐศักด์ิ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บางสะพาน
ร.ต.ท. เลิศ ศรีรักษา ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บางสะพาน
ร.ต.ท. มานิตย์ ปลอดโปร่ง ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บางสะพาน
ร.ต.ท. ณรงค์วทิย์ เทีย่งธรรม ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บางสะพาน
ร.ต.ท. ปองปรีดา ทองศิริ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บางสะพาน
ร.ต.ท. ธนูศักด์ิ แสงจนัทร์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บางสะพาน
ร.ต.ท. เอกชัย ป่านขาว ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บางสะพาน
ร.ต.ท. บรรชา คงแกว้ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บางสะพาน
ร.ต.ท. วสูิตร จติต์ประวติั ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บางสะพาน
ร.ต.ท. ส าเริง บุญธรรม ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บางสะพาน
ร.ต.ท. ประสพโชค ร่อนแกว้ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บางสะพาน
ร.ต.ท. นภพร ช่วยโต ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บางสะพาน
ร.ต.ต. สมบัติ ปรีชม ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บางสะพาน
ร.ต.ต. อ านวย ประสงค์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บางสะพาน
ร.ต.ต.หญิง สายสมร พลูศิริ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บางสะพาน
ร.ต.ต.หญิง นงลักษณ์ หยาดตะคุ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บางสะพาน
ร.ต.ต. อมร ส่องสวา่ง ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บางสะพาน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. วเิชียร ค าแดง ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บางสะพาน
ด.ต. ภาณุวชัร์ ออกประทุม ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บางสะพาน
ด.ต. ไพรวนั สืบสิงห์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บางสะพาน
ด.ต. อมร พมิสอ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บางสะพาน
ด.ต. ทัศนะ ปลอดโปร่ง ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บางสะพาน
ด.ต. บรรเจดิ ค าวาสี ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บางสะพาน
ด.ต. สรทนัต ฐิติกรทับทอง ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บางสะพาน
ด.ต. สมโพชน์ กรีไกรนุช ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บางสะพาน
ด.ต. นิมิต ทองค า ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บางสะพาน
ด.ต. เวคิน แกว้แหลม ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บางสะพาน
ด.ต.หญิง สุรียพ์ร ศรีจนัทร์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บางสะพาน
ด.ต. อ านาจ แหง่หน ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บางสะพาน
ด.ต. ศักด์ิสหรัฐ แพรพนัธ์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บางสะพาน
ร.ต.ท. สวสัด์ิ พมิพส์อ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บางสะพาน
ด.ต. ยนืยง ก าบัง ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บางสะพาน
ร.ต.ต. จ ารัส จนัทร์ชูกล่ิน ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บางสะพาน
จ.ส.ต. สุรเชาว์ เปรมภกัดี ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บางสะพาน
ส.ต.ต. เจนวทิย์ เกตุแกว้ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บางสะพาน
พ.ต.อ. พสิษฐ์ กอ้นสิน ภ.จว.ประจวบฯ สภ.บางสะพาน
ด.ต. วรีะพงษ์ อนิวรรณา ภ.จว.ประจวบฯ สภ.บางสะพาน
ด.ต. อนันต์ สายวารี ภ.จว.ประจวบฯ สภ.บางสะพาน
ด.ต. สุขวฒิุ แสงบัว ภ.จว.ประจวบฯ สภ.บางสะพาน
ร.ต.ท. ฉออ้น โพธิ์เยน็ ภ.จว.ประจวบฯ สภ.บางสะพาน
ร.ต.ท. ชัยวฒัน์ เซ่งเจริญ ภ.จว.ประจวบฯ สภ.บางสะพาน
ด.ต. ธวฒัน์ ผิวทน ภ.จว.ประจวบฯ สภ.บางสะพาน
ร.ต.ต. สมบูรณ์ บุญญาวฒัน์ ภ.จว.ประจวบฯ สภ.บางสะพาน
ร.ต.ท. ส าเริง บุญธรรม ภ.จว.ประจวบฯ สภ.บางสะพาน
ร.ต.ท. ชูชาติ ส าราญใจ ภ.จว.ประจวบฯ สภ.บางสะพาน
ร.ต.ท. สวสัด์ิ ข าไชโย ภ.จว.ประจวบฯ สภ.บางสะพาน
ร.ต.ต. โยธนิ นิลด า ภ.จว.ประจวบฯ สภ.บางสะพาน
ด.ต. สิทธพิงศ์ สืบสาย ภ.จว.ประจวบฯ สภ.บางสะพาน
ร.ต.ท. สุวมิ เรืองจอ้ย ภ.จว.ประจวบฯ สภ.บางสะพาน
ร.ต.ท. จรงค์ จนัทร์แจม่ใส ภ.จว.ประจวบฯ สภ.บางสะพาน
พ.ต.อ. อ าพนัธุ์ ชมกรด ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บางสะพานน้อย
พ.ต.อ. ธฤต เรืองเดชา ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บางสะพานน้อย
พ.ต.ท. เจษฎา ปิน่ชูทอง ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บางสะพานน้อย
พ.ต.ท. มนตรี สลีออ่น ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บางสะพานน้อย
พ.ต.ท. วชิาญ ยศชู ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บางสะพานน้อย
พ.ต.ต. มานะ บุญตติยานุกลู ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บางสะพานน้อย
ร.ต.อ. จริน ด้วงเอยีด ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บางสะพานน้อย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.อ. ประพณิ นกแกว้ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บางสะพานน้อย
ร.ต.ท. ประเสริฐ วนัหวงั ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บางสะพานน้อย
ร.ต.ท. สันติ พฒันประดิษฐ์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บางสะพานน้อย
ร.ต.ท. มานัส เกดิเปีย่ม ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บางสะพานน้อย
ร.ต.ท. เฉลิมศักด์ิ สุวรรณ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บางสะพานน้อย
ร.ต.ท. บุญศรี เมืองมีบัว ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บางสะพานน้อย
ร.ต.ท. สมพล สุภาพงษ์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บางสะพานน้อย
ร.ต.ท.ญ. ธญัลักษณ์ ร่มเยน็ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บางสะพานน้อย
ร.ต.ท. บัญชา ช่วยรอดหมด ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บางสะพานน้อย
ร.ต.ท. ชรัณ ปาณะศรี ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บางสะพานน้อย
ร.ต.ต. มนัส ชูจติ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บางสะพานน้อย
ร.ต.ต. สมหมาย เรืองวงศ์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บางสะพานน้อย
ร.ต.ต. ชนะ แกว้มีมา ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บางสะพานน้อย
ร.ต.ต. พยงค์ ภูร่ะหงษ์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บางสะพานน้อย
ด.ต. ศรีเมฆ ตาสาย ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บางสะพานน้อย
ด.ต. สมพร สงวนไพบูลย์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บางสะพานน้อย
ด.ต. ทัศนัยน์ นาคใหญ่ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บางสะพานน้อย
ด.ต. สมชาย สุขดี ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บางสะพานน้อย
ด.ต. นิยม ทองประสม ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บางสะพานน้อย
ด.ต. ธนดล เกล้ือค า ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บางสะพานน้อย
ด.ต. วงศ์พทัธไชย อนิยศ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บางสะพานน้อย
ด.ต. วนิัย นาคจนิวงษ์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บางสะพานน้อย
ด.ต. ชาญ กนัยาลอง ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บางสะพานน้อย
ด.ต. ชัยวฒิุ สินสุวรรณ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บางสะพานน้อย
ด.ต. สันติพงษ์ บริบูรณ์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บางสะพานน้อย
ด.ต. ประเสริฐ นาคเพชร ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บางสะพานน้อย
ด.ต. พรศักด์ิ ค ารณ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บางสะพานน้อย
ด.ต. สุวทิย์ ยงัสวสัด์ิ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บางสะพานน้อย
ด.ต. สุชาติ รอดน้อย ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บางสะพานน้อย
ด.ต. สุทัศน์ ทองจาด ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บางสะพานน้อย
ด.ต. ธรีะพนัธ์ ยาคุ้มภยั ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บางสะพานน้อย
ด.ต. กติติศักด์ิ แม่นปืน ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บางสะพานน้อย
ด.ต. อนุสรณ์ จนัทร์มณี ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บางสะพานน้อย
ด.ต. ประจกัษ์ พุม่โรจน์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บางสะพานน้อย
ด.ต. ปรีชา หสัด า ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บางสะพานน้อย
ด.ต. ส าราญ จ านงค์รัตน์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บางสะพานน้อย
ด.ต. ประยงค์ ค าช่วง ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บางสะพานน้อย
ด.ต. วฒิุศักด์ิ สาหร่าย ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บางสะพานน้อย
ด.ต. อนันตชัย โชติช่วง ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บางสะพานน้อย
ด.ต. ชัยพร นพคุณ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บางสะพานน้อย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. คณิน พว่งนิม่ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บางสะพานน้อย
ด.ต. มานพ ยิ้มศรี ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บางสะพานน้อย
จ.ส.ต. สราวธุ ไชยวงษ์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บางสะพานน้อย
ส.ต.ต. ฤทธชิัย จ าปา ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บางสะพานน้อย
ส.ต.ต. ปิยะพงษ์ พกุพบสุข ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บางสะพานน้อย
ส.ต.ต. อนุสรณ์ เอง็พวัศรี ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บางสะพานน้อย
พ.ต.อ. ทินกร ไพนุพงศ์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ทับสะแก
พ.ต.ท. ฐิติกร วนัเจริญพนัธุ์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ทับสะแก
พ.ต.ท. สานิต ชินจอหอ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ทับสะแก
พ.ต.ท. อธธิชั นิยมดี ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ทับสะแก
ร.ต.อ. เพลินศักด์ิ เขยีนถนอม ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ทับสะแก
ร.ต.ท. ชูยศ หวงัไมตรี ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ทับสะแก
ร.ต.ท. วสิาร ชื่นจติต์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ทับสะแก
พ.ต.ท. สมมาต สังขท์อง ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ทับสะแก
ร.ต.ท. ภาคภมูิ จนัทะสอน ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ทับสะแก
ร.ต.ท. ชัยณรงค์ อนิทรแกว้ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ทับสะแก
ร.ต.ต. ยศธร ดนตรี ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ทับสะแก
ร.ต.ต. ชนธญั อิ่มศิลป์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ทับสะแก
ร.ต.ต. ประสิทธิ์ แท่นนิล ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ทับสะแก
ร.ต.ต. ประจกัษ์ ดอกจนัทร์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ทับสะแก
ด.ต. ณอมร ศรีพรหมทอง ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ทับสะแก
ด.ต. เลอศักด์ิ คุ้มพุม่ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ทับสะแก
ด.ต. สยาม ณ มัน่คง ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ทับสะแก
ด.ต. เสถยีร ชาวไทย ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ทับสะแก
ด.ต. สุรศักด์ิ ทองสุข ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ทับสะแก
ด.ต. อ านาจ จติต์เพช็ร์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ทับสะแก
ด.ต. อทิธเิชษฐ์ กลุธนาไกรวฒัน์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ทับสะแก
ด.ต. ชูชัย บุญเยน็ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ทับสะแก
ด.ต. พชิัยทุธ นิรพฒุ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ทับสะแก
จ.ส.ต. กติติศักด์ิ กาญจนโรจน์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ทับสะแก
ส.ต.อ. นุศิลป์ ทิมศิลป์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ทับสะแก
ส.ต.อ. บุญชัย มิง่มาลัยรักษ์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ทับสะแก
ส.ต.อ. สุรศักด์ิ กลุเพิม่ทวรัีชต์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ทับสะแก
ส.ต.อ. ภทัรวรรธน์ วริาช ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ทับสะแก
ส.ต.ต. เอกพล โปรยสุรินทร์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ทับสะแก
ส.ต.ต. ณัฐเดช นาคสุริยนัต์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ทับสะแก
ส.ต.ต. อดิเรก นิลมานนท์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ทับสะแก
ด.ต. ธรีะชัย พงษ์เทศ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ทับสะแก
ส.ต.อ. ณัฐวฒิุ เรืองทับ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ทับสะแก
ร.ต.ท. นิพนธ์ ทองมา ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ทับสะแก



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. สุเทพ เขยีวประชุม ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ทับสะแก
ร.ต.ท. เวทิศ ต๊ะแกว้ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ทับสะแก
ร.ต.ต. ไพโรจน์ ทวสุีข ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ทับสะแก
ด.ต. พล พลายสถติย์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ทับสะแก
ด.ต. วรพนัธุ์ กลัยสิริภสัร์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ทับสะแก
ด.ต. นคร บุตรเกตุ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ทับสะแก
ด.ต. อภชิัย มุทธากาญจน์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ทับสะแก
ด.ต. ธารา แสงสุเทพ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ทับสะแก
พ.ต.ท. ไพโรจน์ พงศกรธร ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ทับสะแก
พ.ต.ท. ทัศจกัร ลีลาโรจนกลุเลิศ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ทับสะแก
ร.ต.ท. มาโนช วงศ์ประเสริฐ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ทับสะแก
ร.ต.ต. วนัพระ สุพรรณ์เศษ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ทับสะแก
ด.ต. ไพโรจน์ ดิษวงค์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ทับสะแก
ด.ต. นิคมสันต์ นามสีสุข ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ทับสะแก
จ.ส.ต. อ านวย สุโพธิ์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ทับสะแก
ร.ต.ต. นิทัศน์ ศรีวรรณ์ทอง ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ทับสะแก
ร.ต.ท. ศรัญญู ต๊ะปัน ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ทับสะแก
พ.ต.ท. วสันต์ ลือฤทธิ์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ทับสะแก
พ.ต.อ. ภทัรชัย กอสนาน ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.คลองวาฬ
พ.ต.ท. ช านาญ เจยีงวเิสริฐ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.คลองวาฬ
พ.ต.ท. สมศักด์ิ เนือ่งอน้ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.คลองวาฬ
พ.ต.ท. คมสันต์ มาศิริ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.คลองวาฬ
พ.ต.ท. สมบัติ พรมสอาด ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.คลองวาฬ
พ.ต.ท. ดนัย จนัทร์พนิิจรัตน์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.คลองวาฬ
พ.ต.ท. ประกติ ต้นไม้ทอง ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.คลองวาฬ
พ.ต.ต. เอนก ศิลาเลิศสกลุ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.คลองวาฬ
ร.ต.อ. ปราโมทย์ ดีฉ่ า ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.คลองวาฬ
ร.ต.อ. อฤุทธิ์ ขรรค์แกว้ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.คลองวาฬ
ร.ต.อ.หญิง พรรณี ขวญัเมือง ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.คลองวาฬ
ร.ต.ท. มานิต ข ามณี ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.คลองวาฬ
ร.ต.ท. อามร เพชรด้วง ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.คลองวาฬ
ร.ต.ท. มานพ เกดิเปีย่ม ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.คลองวาฬ
ร.ต.ท. อนุ อนิทร์บ ารุง ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.คลองวาฬ
ร.ต.ท. สัมพนัธ์ สุวรรณกาศ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.คลองวาฬ
ร.ต.ท. ช านาญ โคมแกว้ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.คลองวาฬ
ร.ต.ท. เพยีร เวชโอสถ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.คลองวาฬ
ร.ต.ท.หญิง อรสิริญา พริิยะปัญญา ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.คลองวาฬ
ร.ต.ต. บุญเชาว์ มงคลรัศมีโรจน์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.คลองวาฬ
ร.ต.ต. ชออม หลินลาโพ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.คลองวาฬ
ร.ต.ต. ชุมพล เนตรภกัดีตระกลู ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.คลองวาฬ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. มานพ คงสุขเจริญ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.คลองวาฬ
ด.ต. มนัส ด ารงค์ศักด์ิ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.คลองวาฬ
ด.ต. โสภณ พนัธุ์เสือ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.คลองวาฬ
ด.ต. ภาสกร กล่อมเกล้ียง ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.คลองวาฬ
ด.ต. เอนก  เอมโอฐ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.คลองวาฬ
ด.ต. ประภาส อู่เงิน ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.คลองวาฬ
ด.ต. โชติ สิทธศัิกด์ิ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.คลองวาฬ
ด.ต. สุภา ดอกเตย ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.คลองวาฬ
ด.ต. เสน่ห์ เทพพทิักษ์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.คลองวาฬ
ด.ต. นพดล คงกระพนัธ์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.คลองวาฬ
ด.ต. นพดล อู่ตะเภา ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.คลองวาฬ
ด.ต. ปัญญา เทพจนัทร์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.คลองวาฬ
ด.ต. ธนวฒัน์ สีดา ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.คลองวาฬ
ด.ต. นพดล ศรีสงวน ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.คลองวาฬ
ด.ต. ศักด์ิดา แดงโชติ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.คลองวาฬ
ด.ต. ประเสริฐ ไม้น้อย ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.คลองวาฬ
ด.ต. ทนงศักด์ิ เนตรพราว ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.คลองวาฬ
ด.ต. ไพฑูรย์ พนัธุ์แกว้ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.คลองวาฬ
ด.ต. ฤทธริงค์ ปัญญาวธุ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.คลองวาฬ
ด.ต. วชัรพงศ์ จนีซ้าย ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.คลองวาฬ
ด.ต. เกษม นวลศรี ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.คลองวาฬ
ด.ต. สุเมธ พรหมสังคหะ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.คลองวาฬ
ด.ต. สมทรง วงษ์สุวรรณ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.คลองวาฬ
ด.ต. สุรศักด์ิ โปศิริ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.คลองวาฬ
ด.ต. ประเสริฐ อนิทร์บ ารุง ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.คลองวาฬ
ด.ต. ชัยยะ นาคศรี ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.คลองวาฬ
ด.ต. วชิาญ บุญธรรม ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.คลองวาฬ
ด.ต. นิรันดร์ แจง้สิทธาเวช ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.คลองวาฬ
ด.ต. ขจร คีรีนล ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.คลองวาฬ
ด.ต. สุรินทร์ วเิชียร ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.คลองวาฬ
พ.ต.ท. วนัชาติ ม่วงศรี ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปากน้ าปราณ
พ.ต.ท. สนัน่ ศิริมงคล ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปากน้ าปราณ
พ.ต.ท. อภธิาน ปานอทุัย ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปากน้ าปราณ
พ.ต.ต. ปราชญา มณีฉาย ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปากน้ าปราณ
ร.ต.อ. สมศักด์ิ หวงัมีสุข ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปากน้ าปราณ
ร.ต.อ. มงคล เกยีรติแสงทอง ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปากน้ าปราณ
ร.ต.ท. วรีะศักด์ิ บัณฑิต ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปากน้ าปราณ
ร.ต.ท. ธนัชพชัร์ ช่างมีษุภ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปากน้ าปราณ
ร.ต.ท. วลัลภ ใกล้ชิด ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปากน้ าปราณ
ร.ต.ท. ชัชชัยยา มากหนู ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปากน้ าปราณ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ประดิษฐ์ ทรัพยม์า ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปากน้ าปราณ
ร.ต.ท. ศรีนาท พทุธรักษี ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปากน้ าปราณ
ร.ต.ท. ทวศัีกด์ิ คงเทพ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปากน้ าปราณ
ร.ต.ต. สนัน่ มาเล้ียง ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปากน้ าปราณ
ร.ต.ต. รฐภณ ร่ืนพจน์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปากน้ าปราณ
ร.ต.ต. ประทิว ปรางทอง ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปากน้ าปราณ
ร.ต.ต. สุพจน์ สุขทองแท้ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปากน้ าปราณ
ด.ต. นัฐวฒิุ สกลุนีย์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปากน้ าปราณ
ด.ต. บุญรอด เลิศอาวาส ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปากน้ าปราณ
ด.ต. อวยพร ชูดอกไม้ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปากน้ าปราณ
ด.ต. จ าเนียร อิ่มแสงจนัทร์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปากน้ าปราณ
ด.ต. จารุจน์ ฤทธไิกร ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปากน้ าปราณ
ด.ต. ผดุง คงรินทร์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปากน้ าปราณ
ด.ต. เคียง ยกฉวี ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปากน้ าปราณ
ด.ต. เดือน บุษรา ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปากน้ าปราณ
ด.ต. เปล่ียน อนิทร์ทัด ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปากน้ าปราณ
ด.ต. วฒิุพงษ์ คงมณี ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปากน้ าปราณ
ด.ต. ธ ารัตน์ อนิทฤทธิ์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปากน้ าปราณ
ด.ต. ไพบูลย์ การไสย ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปากน้ าปราณ
ด.ต. ประสงค์ สุขวงัไทร ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปากน้ าปราณ
ด.ต. ประเสริฐ สืบสมบัติ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปากน้ าปราณ
ด.ต. สามารถ เพชรจวงจนัทร์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปากน้ าปราณ
ด.ต. แยม้ศักด์ิ เทียนเฮง ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปากน้ าปราณ
ด.ต. ประสิทธิ์ แสงประเสริฐ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปากน้ าปราณ
ด.ต. ไพโรจน์ ม่วงจบี ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปากน้ าปราณ
ด.ต. พทิักษ์ ชูราศรี ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปากน้ าปราณ
ด.ต. มาโนช กล่ินอบุล ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปากน้ าปราณ
ด.ต. สานนท์ แกว้ฤทธิ์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปากน้ าปราณ
ด.ต. ศานิต ศักด์ิมณี ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปากน้ าปราณ
ด.ต. ชัยณรงค์ คงกระพนัธ์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปากน้ าปราณ
ด.ต. เอกสิทธิ์ ป้อมบุบผา ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปากน้ าปราณ
ด.ต. ประมวล จนัทร์แยม้ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปากน้ าปราณ
ด.ต. ประทีป ศิลปสธรรม ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปากน้ าปราณ
จ.ส.ต. เสกสรร เฮงประสิทธิ์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปากน้ าปราณ
จ.ส.ต. เกษม แสงพนัธ์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปากน้ าปราณ
จ.ส.ต. จกัรกฤษ สายสมุทร ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปากน้ าปราณ
ส.ต.อ. คุณากร กองอาษา ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ปากน้ าปราณ
พ.ต.ท. สวสัด์ิ สีนาก ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บ้านยางชุม
พ.ต.ท. สมบูรณ์ มัน่คง ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บ้านยางชุม
พ.ต.ท. ชณหวรรณน์ ชื่นกล่ินธปู ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บ้านยางชุม



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. ธรีะ สูงยิ่ง ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บ้านยางชุม
พ.ต.ท. การุณ นิรันดร์พฒุ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บ้านยางชุม
พ.ต.ท. สมบัติ ครุฑธา ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บ้านยางชุม
ร.ต.ท. ชาติชาย พลูเกดิ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บ้านยางชุม
ร.ต.ท. พรีวสั ทิพยพทุธา ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บ้านยางชุม
ร.ต.ท. อ าภรศักด์ิ แกว้เกื้อ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บ้านยางชุม
ร.ต.ท. สายณัห์ สารีบุตร ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บ้านยางชุม
ร.ต.ท. สมบัติ ส าเรียนรัมย์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บ้านยางชุม
ร.ต.ต. บุญเชิด จอ้ยบ ารุง ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บ้านยางชุม
ร.ต.ต. ไพรวลัย์ จนัทร ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บ้านยางชุม
ร.ต.ต. ธรีะยทุธ ทองพนัธ์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บ้านยางชุม
ด.ต. ด ารงศักด์ิ สิงหเ์ล็ก ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บ้านยางชุม
ด.ต. กษิภทั ล่าบ้านหลวง ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บ้านยางชุม
ด.ต. มนเฑียร ทับเนียม ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บ้านยางชุม
ด.ต. ศิริชัย แกว้จติต์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บ้านยางชุม
ด.ต. สมพร ดอกสาคู ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บ้านยางชุม
ด.ต. อทุัย ยิ้มภากรณ์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บ้านยางชุม
ด.ต. พนม ชูแกว้ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บ้านยางชุม
ด.ต. สมพศิ เยน็ใจ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บ้านยางชุม
ด.ต. ชัยววิฒัน์ แสงกดุเลาะ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บ้านยางชุม
ด.ต. วชิชุ บุญมาก ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บ้านยางชุม
พ.ต.ท. วฒิุชัย หอมกรุ่น ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บ้านหนองพลับ
พ.ต.ท. กฤติกร เมืองคล่ี ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บ้านหนองพลับ
พ.ต.ต. นฤปนาถ หนูจุ้ย ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บ้านหนองพลับ
พ.ต.ต. สมชาย เนียมจ าเริญ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บ้านหนองพลับ
ร.ต.ท. รณชัย ชอบค้า ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บ้านหนองพลับ
ร.ต.ท.หญิง ลัดดาวลัย์ ขอ้ออ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บ้านหนองพลับ
ร.ต.ท. คชา หูเ้ต็ม ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บ้านหนองพลับ
ร.ต.ท. ผ่านศึก ชิณเทศ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บ้านหนองพลับ
ร.ต.ท. บริบูรณ์ พรายสี ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บ้านหนองพลับ
ร.ต.ท. สมวงค์ มากอิ่ม ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บ้านหนองพลับ
ร.ต.ท. วชิิต จมุพรหม ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บ้านหนองพลับ
ร.ต.ท. ปรีชา นวลฉวี ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บ้านหนองพลับ
ร.ต.ต. วรัิตน์ ชิวปรีชา ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บ้านหนองพลับ
ร.ต.ต. ชิตชัย ดวงแข ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บ้านหนองพลับ
ร.ต.ต. ประจบ พนัธเ์จริญ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บ้านหนองพลับ
ร.ต.ต. นุกลู เผ่าพงษ์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บ้านหนองพลับ
ร.ต.ต. วสันต์ สุกสี ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บ้านหนองพลับ
ร.ต.ต. สาโรช พฤกษ์วบิูลย์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บ้านหนองพลับ
ร.ต.ต. ณรงค์ โพสี ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บ้านหนองพลับ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ประพนัธ์ ฮับใบ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บ้านหนองพลับ
ด.ต. เฉลิมชัย สุขส าราญ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บ้านหนองพลับ
ด.ต. อาคม บุญขจาย ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บ้านหนองพลับ
ด.ต. รัตนา สุกสี ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บ้านหนองพลับ
ด.ต. ไพรวลัย์ เอมออ่น ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บ้านหนองพลับ
ด.ต. อนุพงษ์ ถาวรนิตยกลุ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บ้านหนองพลับ
ด.ต. กฤษณะ สีฉมิ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บ้านหนองพลับ
ด.ต. จริพงศ์ ขนิษฐบุตร ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บ้านหนองพลับ
ด.ต. ไชยณรงค์ แสงสวา่ง ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บ้านหนองพลับ
ด.ต. นันทพงศ์ เม่งกว่ง ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บ้านหนองพลับ
ด.ต. กริสน์ ชุ่มน้อย ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บ้านหนองพลับ
ด.ต. สุจติร ดีตลอด ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บ้านหนองพลับ
ด.ต. ธวชัชัย ฤทธปิระสงค์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บ้านหนองพลับ
ด.ต. โสภณ เพช็รทอง ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บ้านหนองพลับ
ด.ต. วจิารณ์ สุกก่ า ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บ้านหนองพลับ
ด.ต. กอ้งเกยีรติ ทองมาก ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บ้านหนองพลับ
ด.ต. มรินทร์ เรืองโรจน์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บ้านหนองพลับ
ด.ต. ณัฐพล เวชชูศักด์ิชัย ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บ้านหนองพลับ
ด.ต.หญิง นิตยา เรืองรูจี ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บ้านหนองพลับ
ด.ต. ส่องแสง ศิริเกศ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บ้านหนองพลับ
ด.ต. อธษิฐ์ สินทวสิีทธิ์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บ้านหนองพลับ
ส.ต.อ. ณัฐวฒิุ เรืองทับ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.บ้านหนองพลับ
พ.ต.ท. ชูชาติ นามจดั ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สามกระทาย
พ.ต.ท. สมบูรณ์ ตันติวรพพิฒัน์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สามกระทาย
พ.ต.ท. กติติภพ กล่ินหอม ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สามกระทาย
ร.ต.อ. เอนก บุญคงดี ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สามกระทาย
ร.ต.ท. ปิน่ สุขชู ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สามกระทาย
ร.ต.ท. อาวรณ์ เขยีวไปรเวช ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สามกระทาย
ร.ต.ท. ภานุ ภริมนา ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สามกระทาย
ร.ต.ท. ประสพ หนูอนิทร์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สามกระทาย
ร.ต.ท. ชวลิต จงัหวดัสุข ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สามกระทาย
ร.ต.ท. ปรีชา ทองสัมฤทธิ์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สามกระทาย
ร.ต.ท. ประเสริฐ ละม้าย ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สามกระทาย
ร.ต.ท. คณาฤทธิ์ นฤมาน ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สามกระทาย
ร.ต.ต. วทิยา แพใหญ่ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สามกระทาย
ร.ต.ต. กติติศักด์ิ แจง้ชัยภมูิ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สามกระทาย
ร.ต.ต. วนิัย ศรีเจริญ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สามกระทาย
ด.ต. วบิูลย์ คงมัน่ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สามกระทาย
ด.ต. สมคิด เมืองทอง ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สามกระทาย
ด.ต. วจัน จนัทกลู ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สามกระทาย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. วสันต์ พภิกัดี ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สามกระทาย
ด.ต. บ ารุง เลือดแดง ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สามกระทาย
ด.ต. รังสรรค์ วนัแกว้ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สามกระทาย
ด.ต. วรกานต์ เต็มดวง ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สามกระทาย
ด.ต. พนอ โชคสงวนทรัพย์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สามกระทาย
ด.ต. สุรปรีชา ปราสาร ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สามกระทาย
ด.ต. อ าพล พมิพะนิตย์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สามกระทาย
ด.ต. สิรวฒิุ สวา่งแจง้ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สามกระทาย
ด.ต. สมศักด์ิ เปีย่มพอดี ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สามกระทาย
ด.ต. พงษ์ศักด์ิ ศิริสุขโภคา ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สามกระทาย
ด.ต. มานพ ทัพพทิักษ์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สามกระทาย
ด.ต. โชค เหมือนสุวรรณ์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สามกระทาย
ด.ต. บรรลือศักด์ิ เกตุแกว้ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สามกระทาย
ด.ต. อยัยยศ เกดิชาวนา ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สามกระทาย
ด.ต. สรายทุธ ส าราญราษฎร์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สามกระทาย
ด.ต. รังสรรค์ วงแหวน ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สามกระทาย
ด.ต. พนม เต้ียแจ้ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สามกระทาย
ด.ต. อนุชา ค านุชนารถ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สามกระทาย
ด.ต. คเชนทร์ วเิชียรฉาย ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สามกระทาย
ด.ต. บุรินทร์ มาดี ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สามกระทาย
ด.ต. สุพจน์ บุญเกดิ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สามกระทาย
ด.ต. ทนงศักด์ิ ทองคล้าย ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สามกระทาย
ด.ต. โกสนธิ์ กาวชู ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สามกระทาย
จ.ส.ต. ปราโมทย์ สังขแ์กว้ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สามกระทาย
ส.ต.อ. เฉลิมพล ฟกัเจริญ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สามกระทาย
ส.ต.ต. ฐาปพล โพธรัิชต์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สามกระทาย
ส.ต.ต. ชัยพพิฒัน์ ศรีลิพนิ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สามกระทาย
ส.ต.ต. กนกพล ส าเรียนรัมย์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สามกระทาย
พ.ต.ท. สมบูรณ์ ชูสกลุ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ธงชัย
พ.ต.ท. ขวญัชัย ไทยปรีชา ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ธงชัย
พ.ต.ต. นคร กานานนท์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ธงชัย
ร.ต.อ. พมุมา คนขยนั ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ธงชัย
ร.ต.ท. พเิชษฐ์ สิทธนินท์วรกลุ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ธงชัย
ร.ต.ท. ไพรวรรณ บุง่นาม ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ธงชัย
ร.ต.ท. ธนกฤต ประดิษฐวงค์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ธงชัย
ร.ต.ต. สุทัศน์ ทองค า ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ธงชัย
ด.ต. มณเฑียร จนัทร์หอม ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ธงชัย
ด.ต. กอ้งกาญจญ์ ทองแดง ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ธงชัย
ด.ต. ประวงิ แกว้สุขศรี ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ธงชัย
ด.ต. ทัธนา กติิเงิน ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ธงชัย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.อ. สิทธพิร เพชร์หนูน ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ธงชัย
ด.ต. ชูศักด์ิ อ ามาตเสนา ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.ธงชัย
พ.ต.อ. วรเดช สวนคล้าย ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.อา่วน้อย
พ.ต.ท. สุทธพิงษ์ พงศ์ประภาอ าไพ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.อา่วน้อย
พ.ต.ท. สมเกยีรติ โฉมฉาย ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.อา่วน้อย
พ.ต.ท. สุทธชิัย พฒัน์ทอง ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.อา่วน้อย
พ.ต.ท. สุบิลณ์ ฤทธโิต ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.อา่วน้อย
พ.ต.ท. พทุธวตัน์ ไทรชมภู ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.อา่วน้อย
พ.ต.ต. กฤษฎา หุน่งาม ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.อา่วน้อย
พ.ต.ต. วชิาญ กล่ินสุข ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.อา่วน้อย
ร.ต.ท. สมบัติ ยศธศัิกด์ิ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.อา่วน้อย
ร.ต.ท. ปรีชา จติหมัน่ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.อา่วน้อย
ร.ต.ท. เจมิ ฉตัรทอง ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.อา่วน้อย
ร.ต.ท. กวลิ ด าปาน ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.อา่วน้อย
ร.ต.ท. ฉตัรชัย อยู่สุข ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.อา่วน้อย
ร.ต.ท. ศิริ บูชา ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.อา่วน้อย
ร.ต.ต. กนกพล มงคลน า ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.อา่วน้อย
ร.ต.ท. บุญแอม้ อาจหาญ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.อา่วน้อย
ร.ต.ท.  พรชัย  ค าภา ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.อา่วน้อย
ร.ต.ท. ประชุม สันตานนท์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.อา่วน้อย
ร.ต.ท. ปิยวฒัน์ ช้างแกว้ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.อา่วน้อย
ร.ต.ท. มนัส คงแสง ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.อา่วน้อย
ร.ต.ท. เติม เพชรวงษ์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.อา่วน้อย
ร.ต.ต. ยอดรัตน์ เรือนจนัทร์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.อา่วน้อย
ด.ต. วงษ์ถวลิ นกแกว้ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.อา่วน้อย
ด.ต. นันดร คงแกว้ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.อา่วน้อย
ด.ต. สัมฤทธิ์ นาคใหม่ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.อา่วน้อย
ด.ต. ชูชาติ จนัทร์ดา ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.อา่วน้อย
ด.ต. ประดุจ กล้าณรงค์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.อา่วน้อย
ด.ต. อนุวฒัน์ ศรีสมวงษ์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.อา่วน้อย
ด.ต. ณัฐวฒิุ มณีงาม ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.อา่วน้อย
ด.ต. สรวงศิลา กล่ันยิ่ง ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.อา่วน้อย
ด.ต. ชัยยศ ศิริพนัธ์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.อา่วน้อย
ด.ต. บุญมา หรัิญรัตน์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.อา่วน้อย
ด.ต. จารุเดช ชาตาพทุธสิวรรค์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.อา่วน้อย
ด.ต. อบัดุลกอดี ดาหมิ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.อา่วน้อย
ด.ต. บุญล้ า สนามทอง ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.อา่วน้อย
ด.ต. ส าเนียง ชมภพูนัธ์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.อา่วน้อย
จ.ส.ต. จริวฒัน์ กิ่งทอง ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.อา่วน้อย
ด.ต.  อนุสรน์ เล่ียวบุน้กมิ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.อา่วน้อย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. องอาจ ศรีงาม ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.อา่วน้อย
ด.ต. ทวศัีกด์ิ กติติพนัธ์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.อา่วน้อย
ส.ต.ต. ชัยยนัต์ พว่งพลู ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.อา่วน้อย
ด.ต. อ านาจ ผลพนัธนิ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.อา่วน้อย
ร.ต.ต. ดนัย คชรินทร์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สภ.อา่วน้อย
พ.ต.ท. จริน หงษ์ทอง ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ รอง ผกก.สส.ฯ
พ.ต.ท. ประยรู รัตนพงศ์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ สวป.ฯ ช่วย กก.สส.ฯ
ร.ต.อ. สุธาเวชช์ สันทัดงาน ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ รอง สว.กก.สส.ฯ
ร.ต.ท. จรีเจตน บุญเกดิ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ รอง สว.กก.สส.ฯ
ร.ต.ท. เอกชัย พวงมณี ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ รอง สว.กก.สส.ฯ
ร.ต.ท. สิทธพิร เทพี ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ รอง สว.กก.สส.ฯ
ร.ต.ท. ธชัพนธ์ โตโคกขาม ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ รอง สว.กก.สส.ฯ
ร.ต.ท. ภานุวตัน์ ภาพต๊ิบ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ รอง สว.กก.สส.ฯ
ร.ต.ท. สมจติร์ ใจดี ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ รอง สว.กก.สส.ฯ
ร.ต.ต. อวรุิทธิ์ อยักลู ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ รอง สว.กก.สส.ฯ
ร.ต.ต. วรีะชัย มีจั่นเพช็ร ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ รอง สว.กก.สส.ฯ
ร.ต.ต. สมปอง เพิม่พงษ์พพิฒัน์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ รอง สว.กก.สส.ฯ
ร.ต.ต. สุทธวฒัน์ รอจั่น ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ รอง สว.กก.สส.ฯ
ร.ต.ต. ประสพ รูปสูง ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ รอง สว.กก.สส.ฯ
ร.ต.ต. บุญมี ประทานทรัพย์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ รอง สว.กก.สส.ฯ
ด.ต. ชนินทร์ ฉ่ าชื้น ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ผบ.หมู ่กก.สส.ฯ
ด.ต. ยงยทุธ ปกคลุม ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ผบ.หมู ่กก.สส.ฯ
ด.ต. กติติธชั หนุนน้อย ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ผบ.หมู ่กก.สส.ฯ
ด.ต. ธรีะ แกว้นพภา ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ผบ.หมู ่กก.สส.ฯ
ด.ต. ฉลอง ศรีคง ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ผบ.หมู ่กก.สส.ฯ
ด.ต. ภาสกร แพง่โยธา ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ผบ.หมู ่กก.สส.ฯ
ด.ต. วราพนัธ์ อรชุน ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ผบ.หมู ่กก.สส.ฯ
ด.ต. ปัญญา ทองออ่น ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ผบ.หมู ่กก.สส.ฯ
ด.ต. สุธา โลหติหาญ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ผบ.หมู ่กก.สส.ฯ
ด.ต. วฒัธพิงษ์ จกัรทิพย์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ผบ.หมู ่กก.สส.ฯ
ด.ต. อ าพล ทศไพสนธิ์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ผบ.หมู ่กก.สส.ฯ
ด.ต. พทัธดนย์ คงปัน้ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ผบ.หมู ่กก.สส.ฯ
ด.ต. สุบิน เมืองงาม ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ผบ.หมู ่กก.สส.ฯ
ด.ต. วชิัย ขาวประกอบ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ผบ.หมู ่กก.สส.ฯ
ด.ต. อภเิดช ยนิดี ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ผบ.หมู ่กก.สส.ฯ
ด.ต. นวภสั ผิวงาม ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ผบ.หมู ่กก.สส.ฯ
ด.ต. ขวญัชัย เอกจติต์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ผบ.หมู ่กก.สส.ฯ
ด.ต. บุญเลิศ ชุมจนิดา ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ผบ.หมู ่กก.สส.ฯ
ด.ต. สุริโย พลหลา ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ผบ.หมู ่กก.สส.ฯ
ด.ต. โสภณ เกตุเกี้ยว ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ผบ.หมู ่กก.สส.ฯ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. พทัธนันท์ พนิตชัยอนันต์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ผบ.หมู ่กก.สส.ฯ
ด.ต. อมรเทพ แกว้สุข ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ผบ.หมู ่กก.สส.ฯ
ด.ต. ไพสิทธิ์ วรรณะ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ผบ.หมู ่กก.สส.ฯ
ด.ต. สรรชัย ประเสริฐสุข ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ผบ.หมู ่กก.สส.ฯ
ด.ต. เอกสิทธิ์ ออ่นนุม่ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ผบ.หมู ่กก.สส.ฯ
ด.ต. จโิรจ มารัตนกลุ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ผบ.หมู ่กก.สส.ฯ
ด.ต. อ านาจ รานบัว ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ผบ.หมู ่กก.สส.ฯ
ด.ต. วลัลภ เอี่ยมศิริ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ผบ.หมู ่กก.สส.ฯ
ด.ต. จ านงค์ค อริยะสัจจะธรรม ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ผบ.หมู ่กก.สส.ฯ
ด.ต. ณัชพล เขยีวประชุม ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ผบ.หมู ่กก.สส.ฯ
จ.ส.ต. ชาคริส บุญกอง ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ผบ.หมู ่กก.สส.ฯ
จ.ส.ต. สุทธชิัย ร่มเยน็ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ผบ.หมู ่กก.สส.ฯ
จ.ส.ต. สมนึก ม่วงน้อย ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ผบ.หมู ่กก.สส.ฯ
จ.ส.ต. พรเทพ แกว้พรายตา ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ผบ.หมู ่กก.สส.ฯ
จ.ส.ต. นิพนธ์ นกน่วม ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ผบ.หมู ่กก.สส.ฯ
จ.ส.ต. ยทุธพงศ์ แกว้สะอาด ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ผบ.หมู ่กก.สส.ฯ
ส.ต.อ. อภชิาติ ผุดเผือก ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ผบ.หมู ่กก.สส.ฯ
ส.ต.อ. นุศิลป์ ทิมศิลป์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ผบ.หมู ่กก.สส.ฯ
ส.ต.อ. ชวดล สุวรรณภมูิ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ผบ.หมู ่กก.สส.ฯ
ส.ต.อ. สุรศักด์ิ กลุเพิม่ทวรัีตซ์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ผบ.หมู ่กก.สส.ฯ
ส.ต.อ. บุญชัย มิง่มาลัยรักษ์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ผบ.หมู ่กก.สส.ฯ
ส.ต.อ. ภทัรวรรธน์ วริาช ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ผบ.หมู ่กก.สส.ฯ
ส.ต.อ. อรรถสิทธิ์ ทองสัมฤทธิ์ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ผบ.หมู ่กก.สส.ฯ
ส.ต.อ. ชวลิต กมลแสน ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ผบ.หมู ่กก.สส.ฯ
ร.ต.ท. เฉลิมพล นิลภมูิ ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ รอง สว.ฯ ช่วย กก.สส.ฯ
ส.ต.ต. สหรัฐ ทองล่อง ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ผบ.หมูฯ่ ช่วย กก.สส.ฯ
ส.ต.ต. สมโชค โฉมทอง ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ผบ.หมูฯ่ ช่วย กก.สส.ฯ
ส.ต.ต. สุพสิฐ วรรณวไิล ภ.จว.ประจวบคีรีขนัธ์ ผบ.หมูฯ่ ช่วย กก.สส.ฯ
พ.ต.อ. อดิศักด์ิ บุญทัน บก.อก.ภ.7 ฝอ.1 บก.อก.ภ.7
พ.ต.ท. วชิัย โพธิ์อบุล บก.อก.ภ.7 ฝอ.1 บก.อก.ภ.7
พ.ต.ท. กรรณิกา หนูวรรณ บก.อก.ภ.7 ฝอ.1 บก.อก.ภ.7
พ.ต.ท. อรุญ กนัพร้อม บก.อก.ภ.7 ฝอ.1 บก.อก.ภ.7
พ.ต.ท. วาสนา ชัยพพิฒัน์ บก.อก.ภ.7 ฝอ.1 บก.อก.ภ.7
ร.ต.ท. ณรงค์ฤทธิ์ คงถาวร ภ.จว.ราชบุรี รอง สว.สส.สภ.โพธาราม
ร.ต.ท.หญิง มุรธา เกตุอนิทร์ บก.อก.ภ.7 ฝอ.1 บก.อก.ภ.7
ร.ต.ท.หญิง พรพมิล หนูช่วย บก.อก.ภ.7 ฝอ.1 บก.อก.ภ.7
ด.ต. เกษม บูส่ามสาย บก.อก.ภ.7 ฝอ.1 บก.อก.ภ.7
ด.ต. ฤทธเิดช ศรีใส บก.อก.ภ.7 ฝอ.1 บก.อก.ภ.7
ร.ต.ต.หญิง กญัญาภทัร ท่าทราย บก.อก.ภ.7 ฝอ.1 บก.อก.ภ.7
ร.ต.ท. เอื้อ วริิยะติยากร บก.อก.ภ.7 ฝอ.1 บก.อก.ภ.7



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ณัฐภาคย์ การะภกัดี บก.อก.ภ.7 ฝอ.1 บก.อก.ภ.7
ส.ต.อ. อมรเทพ รุ่งสุวรรณ บก.อก.ภ.7 ฝอ.1 บก.อก.ภ.7
พ.ต.ท.หญิง ธญัญา แตงประวติั บก.อก.ภ.7 ฝอ.1 บก.อก.ภ.7
ร.ต.ท.หญิง พศิมัย จติสงบ บก.อก.ภ.7 ฝอ.1 บก.อก.ภ.7
ร.ต.ต. ชูศักด์ิ คิดในทางดี บก.อก.ภ.7 ฝอ.1 บก.อก.ภ.7
ด.ต. ไทยแลนดี เพชรอดุ บก.อก.ภ.7 ฝอ.1 บก.อก.ภ.8
ด.ต. อ านวย บุญตา บก.อก.ภ.7 ฝอ.1 บก.อก.ภ.7
ด.ต.หญิง สุรางค์ ค าสุข บก.อก.ภ.7 ฝอ.1 บก.อก.ภ.7
ด.ต. สนัน่ สอนพว่ง บก.อก.ภ.7 ฝอ.1 บก.อก.ภ.7
ส.ต.อ. วรีะศักด์ิ เรืองธมัรงค์ ภ.จว.ราชบุรี รอง สวป.สภ.โพธาราม
ด.ต. รณชัย ลีภเูขยีว ภ.7
พ.ต.อ. อารักษ์ นคราวฒัน์ บก.อก.ภ.7 ฝอ.2 บก.อก.ภ.7
พ.ต.ท. สมชาย เงินทองดี บก.อก.ภ.7 ฝอ.2 บก.อก.ภ.7
พ.ต.ท. ประวติั ณ พทัลุง บก.อก.ภ.7 ฝอ.2 บก.อก.ภ.7
พ.ต.ต. มนต์ชัย กองแกว้ บก.อก.ภ.7 ฝอ.2 บก.อก.ภ.7
พ.ต.ต. กนัตเมศฐ์ อคัรโชควรานนท์ บก.อก.ภ.7 ฝอ.2 บก.อก.ภ.7
พ.ต.ต. อดุร ภานุมาศ บก.อก.ภ.7 ฝอ.2 บก.อก.ภ.7
ร.ต.อ. วศิิษฐ์ จตุราวยิสัจ บก.อก.ภ.๗ ฝอ.2 บก.อก.ภ.๗
ร.ต.ท.หญิง อารดา ค าคูณเมือง บก.อก.ภ.7 ฝอ.2 บก.อก.ภ.7
ร.ต.อ.หญิง ญาดา ทองมี บก.อก.ภ.7 ฝอ.2 บก.อก.ภ.7
ร.ต.ท.หญิง สายใจ ทองเสง่ียม บก.อก.ภ.7 ฝอ.2 บก.อก.ภ.7
ร.ต.ท. สาธติ พนัธุ์ภกัดี บก.อก.ภ.7 ฝอ.2 บก.อก.ภ.7
ร.ต.ต. สุรัตน์ นวลศรี บก.อก.ภ.7 ฝอ.2 บก.อก.ภ.7
ด.ต.หญิง ณธภร ธนภทัรปภาวชิญ์ บก.อก.ภ.7 ฝอ.2 บก.อก.ภ.7
ด.ต. สุรพนัธ์ วนัเยน็ บก.อก.ภ.7 ฝอ.2 บก.อก.ภ.7
ด.ต. ธร์ีรัฐ นิธพิฒัน์รัฐ บก.อก.ภ.7 ฝอ.2 บก.อก.ภ.7
ส.ต.อ. คงกระพนั โสตถกิพนัธุ์ บก.อก.ภ.7 ฝอ.2 บก.อก.ภ.7
พ.ต.อ. เศรษฐสิริ นิพภยะ บก.อก.ภ.๗ ฝอ.๓ 
พ.ต.ท. สมจติ ภเูกต็ บก.อก.ภ.๗ ฝอ.๓ 
พ.ต.ท. ส าราญ สมคะเณ บก.อก.ภ.๗ ฝอ.๓ 
พ.ต.ท. ประวงิ ทองอว่มใหญ่ บก.อก.ภ.๗ ฝอ.๓ 
พ.ต.ท. อดิศร ชูฤกษ์ บก.อก.ภ.๗ ฝอ.๓ 
พ.ต.ท. สมภพ ปิยะรัตนวฒัน์ บก.อก.ภ.๗ ฝอ.๓ 
ร.ต.อ. สมนึก ขนัเครือ บก.อก.ภ.๗ ฝอ.๓ 
ร.ต.อ.หญิง สกลุณีย์ เนียมศรี บก.อก.ภ.๗ ฝอ.๓ 
ร.ต.ท. ปราโมทย์ เปล่ียนสมัย บก.อก.ภ.๗ ฝอ.๓ 
ร.ต.ท. สาคร กว๊ยศิริกลุ บก.อก.ภ.๗ ฝอ.๓ 
ร.ต.ท. วนิัย นิลอร่าม บก.อก.ภ.๗ ฝอ.๓ 
ร.ต.ท. สุธี ทิพยโ์สตนัยนา บก.อก.ภ.๗ ฝอ.๓ 
ร.ต.ต.หญิง บุษกรณ์ วฒันะนุพงษ์ บก.อก.ภ.๗ ฝอ.๓ 



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง วา่ที ่ร.ต.ต. สุวทิย์ บุญเกษม ภ.จว.สุพรรณบุรี ช่วยราชการ ฝอ.๓ 
วา่ที ่ร.ต.ต.หญิงธญัธดิา ปิน่เวหา บก.อก.ภ.๗ ฝอ.๓ 
ด.ต. พนิัย แสงศิลา บก.อก.ภ.๗ ฝอ.๓ 
ด.ต.หญิง หสัดี อา้วเจริญ บก.อก.ภ.๗ ฝอ.๓ 
ส.ต.อ.หญิง ปูริดา ศุกระศร บก.อก.ภ.๗ ฝอ.๓ 
ส.ต.อ.หญิง นุชจรี ดิมาร บก.อก.ภ.๗ ฝอ.๓ 
พ.ต.อ. ศักด์ิชัย ชวนชม บก.อก.ภ.๗ ฝอ.๔ บก.อก.ภ.๗
พ.ต.ท.หญิง จนิตนา สิงหเ์หยาะ บก.อก.ภ.๗ ฝอ.๔ บก.อก.ภ.๗
พ.ต.ท.หญิง มะวรรณ โรจน์ปักษาเทพ บก.อก.ภ.๗ ฝอ.๔ บก.อก.ภ.๗
พ.ต.ท. ธานินทร์ สันชวฤทธิ์ บก.อก.ภ.๗ ฝอ.๔ บก.อก.ภ.๗
พ.ต.ท.หญิง ร าไพ จงสืบสุข บก.อก.ภ.๗ ฝอ.๔ บก.อก.ภ.๗
พ.ต.ท.หญิง แสงเทียน วนัเปล่ียนสี บก.อก.ภ.๗ ฝอ.๔ บก.อก.ภ.๗
พ.ต.ท.หญิง รัตติกร กาญจนนฤนาท บก.อก.ภ.๗ ฝอ.๔ บก.อก.ภ.๗
ร.ต.อ. อทุัย ยานิตย์ บก.อก.ภ.๗ ฝอ.๔ บก.อก.ภ.๗
ร.ต.ท. กอ่เกยีรติ ไชยพยอม บก.อก.ภ.๗ ฝอ.๔ บก.อก.ภ.๗
ร.ต.ท. เอกชัย ศรีวบิูลย์ บก.อก.ภ.๗ ฝอ.๔ บก.อก.ภ.๗
ร.ต.ท. นิรันดร์ จนัทร์แยม้ บก.อก.ภ.๗ ฝอ.๔ บก.อก.ภ.๗
ร.ต.ท. ไฉน จนัทร์นาคา บก.อก.ภ.๗ ฝอ.๔ บก.อก.ภ.๗
ร.ต.ท. วนิิจ แกว้วไิล บก.อก.ภ.๗ ฝอ.๔ บก.อก.ภ.๗
ร.ต.ท. ทวี เทพยหุะ บก.อก.ภ.๗ ฝอ.๔ บก.อก.ภ.๗
ร.ต.ท.หญิง ศิริ ศรนุวตัร บก.อก.ภ.๗ ฝอ.๔ บก.อก.ภ.๗
ร.ต.ท.หญิง วรรณภา สุนทรวฒิุศิลป์ บก.อก.ภ.๗ ฝอ.๔ บก.อก.ภ.๗
ร.ต.ต. สุโรจน์ สมัครรัฐกจิ บก.อก.ภ.๗ ฝอ.๔ บก.อก.ภ.๗
ร.ต.ต.หญิง ปริศรา ติรสุวรรณสุข บก.อก.ภ.๗ ฝอ.๔ บก.อก.ภ.๗
ด.ต. ทวี เสรีเผ่าวงษ์ บก.อก.ภ.๗ ฝอ.๔ บก.อก.ภ.๗
ด.ต. โสภณ สุคนธนิตย์ บก.อก.ภ.๗ ฝอ.๔ บก.อก.ภ.๗
ด.ต. สุธี เสรีเผ่าวงษ์ บก.อก.ภ.๗ ฝอ.๔ บก.อก.ภ.๗
ด.ต. สมศักด์ิ ศรประสิทธิ์ บก.อก.ภ.๗ ฝอ.๔ บก.อก.ภ.๗
ด.ต.หญิง รานี แสงค า บก.อก.ภ.๗ ฝอ.๔ บก.อก.ภ.๗
ส.ต.อ.หญิง สายชล ช่วงโชติ บก.อก.ภ.๗ ฝอ.๔ บก.อก.ภ.๗
พ.ต.อ. ธนภทัร ดอกดวง บก.อก.ภ.7 ฝอ.5 ฯ
พ.ต.ท. กรธชั กล่ินฟุง้ บก.อก.ภ.7 ฝอ.5 ฯ
พ.ต.ท. ธ ารง ศรีทรัพย์ บก.อก.ภ.7 ฝอ.5 ฯ
พ.ต.ท.หญิง สุธนิันท์ กลุวงศ์ บก.อก.ภ.7 ฝอ.5 ฯ
ร.ต.ท. สุภคั ตระกลูโอสถ บก.อก.ภ.7 ฝอ.5 ฯ
ร.ต.ท. นิยม เพช็รรัตน์ บก.อก.ภ.7 ฝอ.5 ฯ
ร.ต.ท. สมหมาย สุขศล บก.อก.ภ.7 ฝอ.5 ฯ
ร.ต.ท. สืบศักย์ สืบเสาะ บก.อก.ภ.7 ฝอ.5 ฯ
ร.ต.ท. อดิศักด์ิ เทีย่งธรรม บก.อก.ภ.7 ฝอ.5 ฯ
ร.ต.ต. สุรพล ปานประเสริฐ บก.อก.ภ.7 ฝอ.5 ฯ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. สมรักษ์ รอดอยู่ บก.อก.ภ.7 ฝอ.5 ฯ
ด.ต. ศักด์ิเสน่ห์ คงพากเพยีร บก.อก.ภ.7 ฝอ.5 ฯ
ด.ต. นิรันดร์ สืบพนัธุ์โกย บก.อก.ภ.7 ฝอ.5 ฯ
ด.ต. สมยศ สวา่งเมฆ บก.อก.ภ.7 ฝอ.5 ฯ
ด.ต. นุชา ถิ่นมาบแค บก.อก.ภ.7 ฝอ.5 ฯ
ด.ต. วรีาพชัร์ จริเมธาธนนันท์ บก.อก.ภ.7 ฝอ.5 ฯ
ด.ต. ชาตรี สงประชา บก.อก.ภ.7 ฝอ.5 ฯ
ด.ต. สุมิตร อว่มใจหนัก บก.อก.ภ.7 ฝอ.5 ฯ
ด.ต. สุนทร คุณท้าวเทียม บก.อก.ภ.7 ฝอ.5 ฯ
ด.ต. สราวธุ สร้อยแสง บก.อก.ภ.7 ฝอ.5 ฯ
พ.ต.ท.หญิง กนกวรรณ แสงวรัิช บก.อก.ภ.๗ ฝอ.๖ บก.อก.ภ.๗
พ.ต.ท.หญิง วภิารัตน์ จา่หมืน่ปราบนคร บก.อก.ภ.๗ ฝอ.๖ บก.อก.ภ.๗
พ.ต.ท.หญิง ณิชารัศม์ สุรพชัระสิทธิ์ บก.อก.ภ.๗ ฝอ.๖ บก.อก.ภ.๗
พ.ต.ท.หญิง องุ่น แตงสาขา บก.อก.ภ.๗ ฝอ.๖ บก.อก.ภ.๗
พ.ต.ต.หญิง ทัศยา แช่มช้อย บก.อก.ภ.๗ ฝอ.๖ บก.อก.ภ.๗
ร.ต.ท.หญิง วมิลรัตน์ ดวงประไพ บก.อก.ภ.๗ ฝอ.๖ บก.อก.ภ.๗
ร.ต.ต. ปุญญพฒัน์ ศรีโสภณ บก.อก.ภ.๗ ฝอ.๖ บก.อก.ภ.๗
ด.ต. สุรพงษ์ สืบเรือง บก.อก.ภ.๗ ฝอ.๖ บก.อก.ภ.๗
ด.ต.หญิง พสัวร์ี ทองเฉลิม บก.อก.ภ.๗ ฝอ.๖ บก.อก.ภ.๗
ด.ต. อนิรุธ เอกอดุมพงษ์ บก.อก.ภ.๗ ฝอ.๖ บก.อก.ภ.๗
ส.ต.อ.หญิง สิร์ิกาญจน์ ภริมยช์ื่น บก.อก.ภ.๗ ฝอ.๖ บก.อก.ภ.๗
พ.ต.อ. ปติพงษ์ ปูรณโชติ บก.อก.ภ.๗ ฝอ.7 บก.อก.ภ.๗
พ.ต.ท. พรพจน์ สุวรรณศรี บก.อก.ภ.๗ ฝอ.7 บก.อก.ภ.๗
พ.ต.ท. พฤกษชาติ บุญรอด บก.อก.ภ.๗ ฝอ.7 บก.อก.ภ.๗
พ.ต.ท. ณรงค์ ประติพทัธิ์พงษ์ บก.อก.ภ.๗ ฝอ.7 บก.อก.ภ.๗
พ.ต.ท. อดุมสิน ศรีเจริญ บก.อก.ภ.๗ ฝอ.7 บก.อก.ภ.๗
พ.ต.ท. สมเกยีรติ ค ากาหลง บก.อก.ภ.๗ ฝอ.7 บก.อก.ภ.๗
พ.ต.ต. ภานุพงศ์ ชมดารา บก.อก.ภ.๗ ฝอ.7 บก.อก.ภ.๗
ร.ต.อ. อ านวย ทววีรรณ บก.อก.ภ.๗ ฝอ.7 บก.อก.ภ.๗
ร.ต.อ.หญิง สุภาพร เยยีนเพชร บก.อก.ภ.๗ ฝอ.7 บก.อก.ภ.๗
ร.ต.อ. ประเสริฐ ณ พทัลุง บก.อก.ภ.๗ ฝอ.7 บก.อก.ภ.๗
ร.ต.ท. กติติวนิทร์ วเิชียรสรรค์ บก.อก.ภ.๗ ฝอ.7 บก.อก.ภ.๗
ร.ต.ท. วรีพล ร้อยอ าแพง บก.อก.ภ.๗ ฝอ.7 บก.อก.ภ.๗
ร.ต.ท. นรินทร์ เกตุพงษา บก.อก.ภ.๗ ฝอ.7 บก.อก.ภ.๗
ร.ต.ท. ณฐกฤต กรชวาลพงศ์ บก.อก.ภ.๗ ฝอ.7 บก.อก.ภ.๗
ร.ต.ต. บุญเลิศ ทองแพง บก.อก.ภ.๗ ฝอ.7 บก.อก.ภ.๗
ร.ต.ต. สงบ มีแสงพนัธ์ บก.อก.ภ.๗ ฝอ.7 บก.อก.ภ.๗
ร.ต.ต. วรพจน์ คูสมบัติ บก.อก.ภ.๗ ฝอ.7 บก.อก.ภ.๗
ร.ต.ต. ภาณุ สวนทอง บก.อก.ภ.๗ ฝอ.7 บก.อก.ภ.๗
ร.ต.ต. เอกชัย สุพทิักษ์ บก.อก.ภ.๗ ฝอ.7 บก.อก.ภ.๗



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ศรีชัย ยรุศักด์ิพงศ์ บก.อก.ภ.๗ ฝอ.7 บก.อก.ภ.๗
ด.ต. ภมูิพฒัน์ จติรฉ่ า บก.อก.ภ.๗ ฝอ.7 บก.อก.ภ.๗
ด.ต. สมมิตร หว้ยกรุด บก.อก.ภ.๗ ฝอ.7 บก.อก.ภ.๗
ด.ต. ปภาณ พรีชัยเดโช บก.อก.ภ.๗ ฝอ.7 บก.อก.ภ.๗
ด.ต. วรัิช คุ้มเนตร บก.อก.ภ.๗ ฝอ.7 บก.อก.ภ.๗
ด.ต.หญิง วนัเพญ็ ฮกยนิดี บก.อก.ภ.๗ ฝอ.7 บก.อก.ภ.๗
ส.ต.อ.หญิง ชุฏมิา ปัญญาดี บก.อก.ภ.๗ ฝอ.7 บก.อก.ภ.๗
ร.ต.ต. คมกฤษ อายยุนื บก.อก.ภ.๗ ฝอ.7 บก.อก.ภ.๗
ร.ต.ต. เชิดชัย ถงึสุข บก.อก.ภ.๗ ฝอ.7 บก.อก.ภ.๗
ส.ต.อ. วรัิตน์ ศิริเอก บก.อก.ภ.๗ ฝอ.7 บก.อก.ภ.๗
วา่ที ่พ.ต.อ. ไกรลาศ สุขจริะทวี บก.อก.ภ.7 ฝอ.8
พ.ต.ท. ธวชัชัย สุดประเสริฐ บก.อก.ภ.7 ฝอ.8
พ.ต.ท.หญิง กอบกาญจน์ จติต์กระจา่ง บก.อก.ภ.7 ฝอ.8
พ.ต.ต. ศิรชัช อรุณเกล้า บก.อก.ภ.7 ฝอ.8
ร.ต.ท. ณรงค์ จอ้ยเจริญ บก.อก.ภ.7 ฝอ.8
ร.ต.ท. วชัระ มณีวรรณ บก.อก.ภ.7 ฝอ.8
ร.ต.ท.หญิง ธญัชนก ขลุ่ยเสนาะ บก.อก.ภ.7 ฝอ.8
ร.ต.ท. บรรเจดิ กล้าสงคราม บก.อก.ภ.7 ฝอ.8
ร.ต.ท. ยทุธภมูิ ชุ่มมัน่ บก.อก.ภ.7 ฝอ.8
ร.ต.ท.หญิง พชัรินทร์ ทมมืด บก.อก.ภ.7 ฝอ.8
ด.ต. ณรงค์ เนียมเกดิ บก.อก.ภ.7 ฝอ.8
ด.ต. บ ารุง ฤทธิ์เทพ บก.อก.ภ.7 ฝอ.8
ด.ต.หญิง ธรีกานต์ แกล้วกล้า บก.อก.ภ.7 ฝอ.8
ด.ต. นฤพนธ์ อา้วเจริญ บก.อก.ภ.7 ฝอ.8
ด.ต. ณัฐวฒิุ นิม่ลักษณ์ บก.อก.ภ.7 ฝอ.8
ด.ต. ชาคริต เสือกงลาด บก.อก.ภ.7 ฝอ.8
ด.ต.หญิง ณีรนุช เพชรรัตน์ บก.อก.ภ.7 ฝอ.8
ด.ต. วเิชียร น้ าเพชร บก.อก.ภ.7 ฝอ.8
ด.ต. สมพงษ์ ไถบ้้านกวย บก.อก.ภ.7 ฝอ.8
ส.ต.อ. สกนธ์ กลัยะกติิ บก.อก.ภ.7 ฝอ.8
พ.ต.อ. ไพฑูรย์ กจิสมัคร บก.อก.ภ.๗ ฝอ.๙ 
พ.ต.ท. อ านวย เพชรเทีย่ง บก.อก.ภ.๗ ฝอ.๙ 
ร.ต.ท. บริวฒัน์ สงวนสุทธิ์ บก.อก.ภ.๗ ฝอ.๙ 
ร.ต.ท. ยงยทุธ สีผ้ึง บก.อก.ภ.๗ ฝอ.๙ 
ร.ต.ท. ส าราญ วฒันากร บก.อก.ภ.๗ ฝอ.๙ 
ร.ต.ท. สมบัติ ถิ่นโพธิ์วงค์ บก.อก.ภ.๗ ฝอ.๙ 
ร.ต.ท. กษิด์ิเดช ศรีชูศิลป์ บก.อก.ภ.๗ ฝอ.๙ 
ร.ต.ท. ทรงชัย เพญ็แสง บก.อก.ภ.๗ ฝอ.๙ 
ร.ต.ท. เสนาะ แสงทอง บก.อก.ภ.๗ ฝอ.๙ 
ร.ต.ท. สมชาย พจน์มนต์ปิติ บก.อก.ภ.๗ ฝอ.๙ 



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. สกล ม่วงสีสรรค์ บก.อก.ภ.๗ ฝอ.๙ 
ร.ต.ท. สายนั บุญทิพย์ บก.อก.ภ.๗ ฝอ.๙ 
ด.ต. สัจจะ จวีะ บก.อก.ภ.๗ ฝอ.๙ 
ด.ต. แส ชนะวงศ์ บก.อก.ภ.๗ ฝอ.๙ 
ด.ต. ธนณัฏฐ์ เหลืองธวชักลุ บก.อก.ภ.๗ ฝอ.๙ 
ด.ต. ยงยทุธ สมจอมชาญ บก.อก.ภ.๗ ฝอ.๙ 
ด.ต. บุญชู ลักษณาวงศ์ บก.อก.ภ.๗ ฝอ.๙ 
ด.ต. ชยพล โชคอมัพนั บก.อก.ภ.๗ ฝอ.๙ 
ด.ต. ศิระชัย มะโนมัย บก.อก.ภ.๗ ฝอ.๙ 
ด.ต. ทวชิ พยตัตานนท์ บก.อก.ภ.๗ ฝอ.๙ 
ด.ต. ทฤษฎี เพลิงเทียน บก.อก.ภ.๗ ฝอ.๙ 
ด.ต. ปฐมพร ปูแ่ตงออ่น บก.อก.ภ.๗ ฝอ.๙ 
ด.ต. ทวี ปัทวงิ บก.อก.ภ.๗ ฝอ.๙ 
ด.ต. สวา่ง ทองเชื้อ บก.อก.ภ.๗ ฝอ.๙ 
ด.ต.หญิง สุมลรัตน์ เอกอดุมพงษ์ บก.อก.ภ.๗ ฝอ.๙ 
ด.ต. วรรณเชาว์ ยอดแกว้ บก.อก.ภ.๗ ฝอ.๙ 
ด.ต. อ านวย แป้นน้อย บก.อก.ภ.๗ ฝอ.๙ 
ด.ต. กลุภาค สงวนสัตย์ บก.อก.ภ.๗ ฝอ.๙ 
ด.ต. ชัยวฒัน์ รักราชการ บก.อก.ภ.๗ ฝอ.๙ 
ด.ต. ธรีะพล พดัทอง บก.อก.ภ.๗ ฝอ.๙ 
จ.ส.ต. อเนก ศรีค า บก.อก.ภ.๗ ฝอ.๙ 
ส.ต.อ.หญิง วราลักษณ์ ชาวนาผล บก.อก.ภ.๗ ฝอ.๙ 
ส.ต.อ.หญิง พชัรี แสงอทุัย บก.อก.ภ.๗ ฝอ.๙ 
ส.ต.อ.หญิง สุชาวดี แตงเทศ บก.อก.ภ.๗ ฝอ.๙ 
ส.ต.อ.หญิง ปัทมา สุดสวาท บก.อก.ภ.๗ ฝอ.๙ 
ด.ต. สรชา อิ่มทรัพย์ บก.อก.ภ.๗ ฝอ.๙ 
ร.ต.ต. สุทจน์ อ่ าโต บก.อก.ภ.๗ ฝอ.๙ 
พล.ต.ท. วรีพงษ์ ชื่นภกัดี ภ.7 ภ.7
พล.ต.ต. พลูทรัพย์ ประเสริฐศักด์ิ ภ.7 ภ.7
พล.ต.ต. วรัิช วชัรขจร ภ.7 ภ.7
พล.ต.ต. วรภทัร์ วฒันวศิาล ภ.7 ภ.7
พล.ต.ต. วเิชียร ตันตะวริิยะ ภ.7 ภ.7
พล.ต.ต. สุรชัย ควรเดชะคุปต์ ภ.7 ภ.7
พล.ต.ต. สุทธพิงษ์ วงษ์ปิน่ ภ.7 ภ.7
พล.ต.ต. มานิตย์ จ าลองรักษ์ ผบก.ประจ า ภ.7 ภ.7
พล.ต.ต. อาทิชา เปาอนิทร์ บก.อก.ภ.7 ภ.7
พ.ต.อ. สมบัติ หวงัดี บก.อก.ภ.7 ภ.7
พ.ต.อ. กนัตพชิญ์ กฤตวงศ์วมิาน บก.อก.ภ.7 ภ.7
พ.ต.ท. เลอศักด์ิ บรรจง ภ.จว.กาญจนบุรี สง.ผบช.ภ.7
ร.ต.อ. ณัฎฐ์ ชูแกว้ นว.ผบก.อก.ภ.7 สง.ผบก.อก.ภ.7



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.อ. วษิณุ พงศ์พนัธุ์อนุสร ภ.จว.ราชบุรี สง.รอง ผบช.ภ.7
ร.ต.ท. ไชยศ อปุริกธาภพิงษ์ ภ.จว.นครปฐม สง.รอง ผบช.ภ.7
ร.ต.ต. ส ารวย สดแสงจนัทร์ ภ.จว.กาญจนบุรี รอง สว.(ป) สภ.ทองผาภมูิ
พล.ต.ต. กติติสัณห์ เดชสุนทรวฒัน์ ภ.8
พล.ต.ต. วษิณุ ม่วงแพรสี ภ.8
พล.ต.ต. ธรีพล คุปตานนท์ ภ.8
พล.ต.ต. กระจา่ง สุวรรณรัตน์ ภ.8
พล.ต.ต. สมชาย นิตยบวรกลุ ภ.8
พล.ต.ต. ปวณี พงศ์สิรินทร์ ภ.8
พล.ต.ต. สมิทธิ มุกดาสนิท บก.อก.ภ.8
พ.ต.อ. ถาวร แสงฤทธิ์ บก.อก.ภ.8
พ.ต.อ. สุวฒัน์ สุขศรี บก.อก.ภ.8
พ.ต.อ.หญิง วรรณดี สุวรรณพนัง บก.อก.ภ.8
พ.ต.ท. สุประพนัธ์ โพธภิริมย์ ภ.8
ร.ต.อ. พฤฒ ศุภจติตากร ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าชนะ ปฏบิัติราชการ ภ.8
ด.ต. ณรงค์ชัย ช่วยสม ภ.8 บก.สส.ภ.8 ปฏบิัติราชการ ภ.8
ด.ต. อ าพล สุวรรณโชโต ภ.8 บก.สส.ภ.8 ปฏบิัติราชการ ภ.8
ด.ต.หญิง มยรุา เจริญแกว้ ภ.8 บก.สส.ภ.8 ปฏบิัติราชการ ภ.8
ด.ต.หญิง สมใจ รุ่งเรืองรัตน์ ภ.8 บก.สส.ภ.8 ปฏบิัติราชการ ภ.8
ด.ต.หญิง กลัญาณี จนัทร์คง ภ.8 บก.สส.ภ.8 ปฏบิัติราชการ ภ.8
ส.ต.อ. ปราโมทย์ ปุน่ปาน ภ.8 สภ.กะปง ปฏบิัติราชการ ภ.8
ส.ต.อ.หญิง รัชญา ผิวส าอางค์ ภ.จว.ภเูกต็ ฝอ.ภ.จว.ภเูกต็ ปฏบิัติราชการ ภ.8
ร.ต.อ. กติต์ิพสิิฐ ระยา้ยอ้ย บก.อก.ภ.8
พ.ต.อ. วชิยสั์ณห์ บุญณรงค์ บก.อก.ภ.8 ฝอ.1 บก.อก.ภ.8
พ.ต.ท. พนม สุวรรณ บก.อก.ภ.8 ฝอ.1 บก.อก.ภ.8
พ.ต.ท. ประเทือง สุวรรณชาตรี บก.อก.ภ.8 ฝอ.3 ปฏบิัติราชการ ฝอ.1 บก.อก.ภ.8
ร.ต.อ. ปรมินทร์ พรรณราย บก.อก.ภ.8 ฝอ.1 บก.อก.ภ.8
ร.ต.อ. จารุวตัร จารุพนัธ์ บก.อก.ภ.8 ฝอ.1 บก.อก.ภ.8
ร.ต.อ. ศุภณัฐ เองยอ่ง ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วทุง่ ปฏบิัติราชการ ฝอ.1 บก.อก.ภ.8
ร.ต.ท. วรรณศักด์ิ บุตษบงค์ บก.อก.ภ.8 ฝอ.1 บก.อก.ภ.8
ร.ต.ท. วสิา โมรายนัต์ บก.อก.ภ.8 ฝอ.1 บก.อก.ภ.8
ร.ต.ท.หญิง วภิารัตน์ แยม้กล่ิน บก.อก.ภ.8 ฝอ.1 บก.อก.ภ.8
ร.ต.ท.หญิง พชัรนันท์ จงเผาะ บก.อก.ภ.8 ฝอ.1 บก.อก.ภ.8
ร.ต.ท.หญิง โสภาวดี อคัรบวรเดช บก.อก.ภ.8 ฝอ.1 บก.อก.ภ.8
ร.ต.ต. ศิริพงค์ หสัโส๊ะ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะรน ปฏบิัติราชการ ฝอ.1
ร.ต.ต.หญิง นรารัตน์ สุทธชิ่วย บก.อก.ภ.8 ฝอ.1 บก.อก.ภ.8
ด.ต. อ าพรรัตน์ สัจมาศ บก.อก.ภ.8 ฝอ.1 บก.อก.ภ.8
ด.ต. ไพศาล อนิทร์ทอง บก.อก.ภ.8 สภ.พนุพนิ ปฏบิัติราชการ ฝอ.1
ด.ต. พลสิน ขนุยกัษ์ ศฝร.ภ.8 ศฝร.ภ.8 ปฏบิัติราชการ ฝอ.1
ด.ต. ชวลัวทิย์ โชคไพบูลย์ บก.อก.ภ.8 ฝอ.1 บก.อก.ภ.8



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ชาญณรงค์ สมุทรเกา่ บก.อก.ภ.8 ฝอ.1 บก.อก.ภ.8
จ.ส.ต. บันชา เอยีดด า บก.อก.ภ.8 ฝอ.1 บก.อก.ภ.8
ส.ต.อ.หญิง สุปรานี บุญมี บก.อก.ภ.8 ฝอ.1 บก.อก.ภ.8
ส.ต.อ.หญิง พริะดา แสงเดช ภ.8 ภ.8 ปฏบิัติราชการ ฝอ.1 
ส.ต.อ.หญิง พมิพดิา ไชยเชียงของ ภ.8 ภ.8 ปฏบิัติราชการ ฝอ.1 
พ.ต.อ. สมเกยีรติ มณีเนตร บก.อก.ภ.8 ฝอ.2 บก.อก.ภ.8
พ.ต.ท. คมม์ณัฐ อติสุวรรณ์เดช บก.อก.ภ.8 ฝอ.2 บก.อก.ภ.8
พ.ต.ท. มงคล วงศ์คช บก.อก.ภ.8 ฝอ.2 บก.อก.ภ.8
พ.ต.ท. ประสาร ชิงโส บก.อก.ภ.8 ฝอ.2 บก.อก.ภ.8
พ.ต.ต. สรรเพชร ช่วยชู บก.อก.ภ.8 ฝอ.2 บก.อก.ภ.8
พ.ต.ต. เฉลิมชัย บัวขาว บก.อก.ภ.8 ฝอ.2 บก.อก.ภ.8
พ.ต.ต. ภญิโญ สระทองออ๊ด บก.อก.ภ.8 ฝอ.2 บก.อก.ภ.8
ร.ต.ท. อทิธพิล กล่ินน้ าหอม บก.อก.ภ.8 ฝอ.2 บก.อก.ภ.8
ร.ต.ท. อดิศักด์ิ เพช็รรัตน์ บก.อก.ภ.8 ฝอ.2 บก.อก.ภ.8
ร.ต.ท.หญิง วจิติรานุช ค าภนูอก บก.อก.ภ.8 ฝอ.2 บก.อก.ภ.8
ร.ต.ท.หญิง รัตติกาล ทองสด บก.อก.ภ.8 ฝอ.2 บก.อก.ภ.8
ร.ต.ต. โยธนิ แยม้มีศรี บก.อก.ภ.8 ฝอ.2 บก.อก.ภ.8
ร.ต.ต. ณัฐพงษ์ มัน่จติร บก.อก.ภ.8 ฝอ.2 บก.อก.ภ.8
ด.ต. พนัธุ์ไทย วชิรัตน์ บก.อก.ภ.8 ฝอ.2 บก.อก.ภ.8
ส.ต.อ. ณรงค์ เพชรอาวธุ บก.อก.ภ.8 ฝอ.๒ บก.อก.ภ.๘
พ.ต.อ.หญิง  ชไมพร  ยวุานนท์ บก.อก.ภ.8 ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๘
พ.ต.ท.หญิง  จรรยา แสงระวี บก.อก.ภ.8 ฝอ.1 ปฏบิัติราชการ ฝอ.3 
พ.ต.ท. ณรงค์   เพชรขาวช่วย บก.อก.ภ.8 ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๘
พ.ต.ท. อ านวยวทิย ์ มากขนุทด บก.อก.ภ.8 ฝอ.1 ปฏบิัติราชการ ฝอ.3 
พ.ต.ต. วชิัย  ชูทอง บก.อก.ภ.8 ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๘
พ.ต.ต. ธรีเดช   ไชยประสิทธิ์ บก.อก.ภ.8 ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๘
ร.ต.ท.หญิง ล าดวน  แยม้แกว้ บก.อก.ภ.8 ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๘
ร.ต.ท.หญิง วนิดา  เทพเล่ือน บก.อก.ภ.8 ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๘
ร.ต.ท. วริศักด์ิ   วเิศษศักด์ิ บก.อก.ภ.8 ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๘
ร.ต.ท. ธานี  วริวกิรม บก.อก.ภ.8 ฝอ.4 ปฏบิัติราชการ ฝอ.3 
ร.ต.ท. นรากรณ์  สุวรรณพงศ์ ภ.จว.ระนอง ฝอ.ภ.จว.ระนอง ปฏบิัติราชการ ฝอ.3 บก.อก.ภ.8
ร.ต.ท. สายชล พร้อมปัจจุ บก.อก.ภ.8 ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๘
ร.ต.ท.หญิง อรทัย  เจริญขวญั บก.อก.ภ.8 ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๘
ร.ต.ท. สวงค์  จติรวรัิตน์ บก.อก.ภ.8 ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๘
ร.ต.ต. กวนิทัต  พุม่พร บก.อก.ภ.8 ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๘
ด.ต. อ านวย   ศรีด า บก.อก.ภ.8 สภ.ขนุทะเล ปฏบิัติราชการ ฝอ.3 
ด.ต. ธรีชัย   สามเค้ียม บก.อก.ภ.8 ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๘
ด.ต. สิทธโิชค   กรููเฝียะ บก.อก.ภ.8 ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๘
จ.ส.ต. เกยีรติคุณ  วงศ์น้อย บก.อก.ภ.8 ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๘
ส.ต.อ.หญิง อารมย ์ แกว้ศิริวรรณ บก.อก.ภ.8 ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๘



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.อ. จเร คณาวทิยา บก.อก.ภ.8 ฝอ.4 บก.อก.ภ.๘
พ.ต.ต. สมเกยีรติ กาญจนวงศ์ บก.อก.ภ.8 ฝอ.4 บก.อก.ภ.๘
พ.ต.ต.หญิง สุนทรี ภมูภทัร บก.อก.ภ.8 ฝอ.4 บก.อก.ภ.๘
ร.ต.อ.หญิง จริสุดา ปลายยอด บก.อก.ภ.8 ฝอ.4 บก.อก.ภ.๘
ร.ต.ท.หญิง วนันิสา นวลจนัทร์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาเดิม ปฏบิัติราชการ ฝอ.4 
ร.ต.ต. สาคร เพงิคาม บก.อก.ภ.8 ฝอ.4 บก.อก.ภ.๘
ร.ต.ท. วรวฒิุ สุขสกลุ บก.อก.ภ.8 ฝอ.4 บก.อก.ภ.๘
ร.ต.ท. ธวฒัน์ชัย ศรียงั บก.อก.ภ.8 ฝอ.4 บก.อก.ภ.๘
ร.ต.ท. ปรีชา จนัทรพงษ์ บก.อก.ภ.8 ฝอ.4 บก.อก.ภ.๘
ร.ต.ต. ขวญั บวรชนสาร บก.อก.ภ.8 ฝอ.4 บก.อก.ภ.๘
ด.ต. ธงชัย ธรรมรงค์ บก.อก.ภ.8 ฝอ.4 บก.อก.ภ.๘
ด.ต. สมใจ คงหนู บก.อก.ภ.8 ฝอ.4 บก.อก.ภ.๘
ส.ต.อ. สิทธศัิกด์ิ พลสิทธิ์ บก.อก.ภ.8 ฝอ.4 บก.อก.ภ.๘
ส.ต.อ. นนทชา ปิน่รัตน์ บก.อก.ภ.8 ฝอ.4 บก.อก.ภ.๘
พ.ต.ท. หญิงณัฎฐพชัร์ สร้อยงาม บก.อก.ภ.8 ฝอ.5 บก.อก.ภ.๘
ร.ต.ท. บุญญฤทธิ์ ศรีสุวรรณ์ บก.อก.ภ.8 ฝอ.5 บก.อก.ภ.๘
ด.ต. ทวศัีกด์ิ เพชรหนู บก.อก.ภ.8 ฝอ.5 บก.อก.ภ.๘
ด.ต. พลกฤต ค านวณ บก.อก.ภ.8 ฝอ.5 บก.อก.ภ.๘
พ.ต.อ. ประภาษ พลรบ บก.อก.ภ.8 ฝอ.6 บก.อก.ภ.๘
พ.ต.ท.หญิง สุจารีย ์ มุสิก บก.อก.ภ.8 ฝอ.6 บก.อก.ภ.๘
พ.ต.ท.หญิง ยาจติร ยะหตัตะ บก.อก.ภ.8 ฝอ.6 บก.อก.ภ.๘
พ.ต.ท. ณฐาภพ พงศาปาน บก.อก.ภ.8 ฝอ.6 บก.อก.ภ.๘
ร.ต.อ. ยงยทุธ  จนัคง บก.อก.ภ.8 ฝอ.6 บก.อก.ภ.๘
ร.ต.อ.หญิง ศิริพร สัมพนัธศ์รี บก.อก.ภ.8 ฝอ.6 บก.อก.ภ.๘
ร.ต.อ.หญิง ณัฐยาน์ คงภกัดี บก.อก.ภ.8 ฝอ.6 บก.อก.ภ.๘
ร.ต.อ. ศรทิพย์  ชูแกว้ บก.อก.ภ.8 ฝอ.6 บก.อก.ภ.๘
ร.ต.ท. วารินทร์  บันยี บก.อก.ภ.8 ฝอ.6 บก.อก.ภ.๘
ร.ต.ท.หญิง อลิสา รัตนพนัธ ์ บก.อก.ภ.8 ฝอ.6 บก.อก.ภ.๘
ร.ต.ต.หญิง นวพร ช่วยเกล้ียง บก.อก.ภ.8 ฝอ.6 บก.อก.ภ.๘
ด.ต. ประเสริฐ หนูรัก บก.อก.ภ.8 ฝอ.6 บก.อก.ภ.๘
ส.ต.อ.หญิง พงษ์พกา ขาวสนิท บก.อก.ภ.8 ฝอ.6 บก.อก.ภ.8
ส.ต.อ.หญิง ชลนกานต์ สุขสังข์ บก.อก.ภ.8 ฝอ.6 บก.อก.ภ.8
พ.ต.อ. คณธชั   เรืองอรุณ บก.อก.ภ.8 ฝอ.7 บก.อก.ภ.๘
พ.ต.ท. นพดล   อนิละเอยีด บก.อก.ภ.8 ฝอ.7 บก.อก.ภ.๘
พ.ต.ท. อรุณรักษ์   สกลุพงศ์ บก.อก.ภ.8 ฝอ.7 บก.อก.ภ.๘
พ.ต.ต. มานพ   ค าแกว้ บก.อก.ภ.8 ฝอ.7 บก.อก.ภ.๘
พ.ต.ต.  ศักดินันท์ ด้วงโยธา บก.อก.ภ.8 ฝอ.7 บก.อก.ภ.๘
ร.ต.อ. สุนทร   ธฤตเกษตร บก.อก.ภ.8 ฝอ.7 บก.อก.ภ.๘
ร.ต.อ. วชัรินทร์   ช้องทอง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะพะงัน ปฏบิัติราชการ ฝอ.7
ร.ต.อ. วรากรณ์   ข าเวช ศฝร.ภ.8 ศฝร.ภ.8 ปฏบิัติราชการ ฝอ.7



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. เดชฤทธิ์   อาจหาญ ภ.จว.พงังา สภ.เมืองพงังา ปฏบิัติราชการ ฝอ.7
ร.ต.ท. นราทิพย ์  มีเทพ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะพะงัน ปฏบิัติราชการ ฝอ.7
ร.ต.ท. เชาวลิต    สิทธยิทุร บก.อก.ภ.8 ฝอ.7 บก.อก.ภ.๘
ร.ต.ท. ประมวล   จ าเนียร บก.อก.ภ.8 ฝอ.7 บก.อก.ภ.๘
ร.ต.ท. ณัฐพงศ์   นะพารา บก.อก.ภ.8 ฝอ.7 บก.อก.ภ.๘
ร.ต.ต. ชุ่ม          ชูโชติ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี ฝอ.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี ปฏบิัติราชการ ฝอ.7
ร.ต.ต.หญิง จริาภรณ์    ช านินวล บก.อก.ภ.8 ฝอ.7 บก.อก.ภ.๘
ด.ต. รักพงษ์   ทิศพว่น บก.สส.ภ.8 บก.สส.ภ.8 ปฏบิัติราชการ ฝอ.7
ด.ต. นวฤกต   สุขกระจา่ง บก.อก.ภ.8 ฝอ.7 บก.อก.ภ.๘
ด.ต. สุมนต์   จงจติร ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บางมะเด่ือ ปฏบิัติราชการ ฝอ.7
ด.ต. ชาญ   ชุมเอยีด บก.อก.ภ.8 ฝอ.7 บก.อก.ภ.๘
ด.ต. พนัธชัธ ์  ใจงาม ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ ปฏบิัติราชการ ฝอ.7
ด.ต. อนุชา   ท านอง บก.อก.ภ.8 ฝอ.7 บก.อก.ภ.๘
ด.ต. พนมพร   หนูศรีแกว้ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ ปฏบิัติราชการ ฝอ.7
ส.ต.อ.หญิง ศิริวรรณ   สุวรรณรัตน์ บก.อก.ภ.8 ฝอ.7 บก.อก.ภ.๘
ส.ต.อ.หญิง นารินันท์ ชูชีพ บก.อก.ภ.8 ฝอ.7 บก.อก.ภ.๘
พ.ต.อ. ชูยศ ทองอยู่ บก.อก.ภ.8 ฝอ.9 บก.อก.ภ.8
พ.ต.ท. กมัปนาท ณ วชิัย บก.อก.ภ.8 ฝอ.9 บก.อก.ภ.8
ร.ต.ท. เอกภกัด์ิ รัตนพนัธ์ บก.อก.ภ.8 ฝอ.9 บก.อก.ภ.8
ร.ต.ท. สุวฒัน์ โตคุ้มท้วม บก.อก.ภ.8 ฝอ.9 บก.อก.ภ.8
ร.ต.ท. ณัฐรณ สุระกา บก.อก.ภ.8 ฝอ.9 บก.อก.ภ.8
ร.ต.ท. พงศกร จนัทร์สง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี ฝอ.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี ปฏบิัติราชการ ฝอ.9
ร.ต.ท. วศิิษฏ์ มีเถื่อน บก.อก.ภ.8 ฝอ.9 บก.อก.ภ.8
ร.ต.ท. ทวศัีกด์ิ เขยีวเทโพธิ์ บก.อก.ภ.8 รอง สว.ฝอ.9 บก.อก.ภ.8
ร.ต.ต. ปรีชา ศรีสมบูรณ์ บก.อก.ภ.8 ฝอ.9 บก.อก.ภ.8
ด.ต. บัณฑิตย์ บริบูรณ์ บก.อก.ภ.8 ผบ.หมู ่ฝอ.9 บก.อก.ภ.8
จ.ส.ต. ภมูิศิลป์ พชิัย บก.อก.ภ.8 ผบ.หมู ่ฝอ.9 บก.อก.ภ.8
พ.ต.อ. สมเกยีรติ แกว้มุข ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
พ.ต.อ. วชิอบ เกดิเกล้ียง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
พ.ต.อ. สมบัติ ฉ่ าแสง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
พ.ต.อ. ณพชร เขยีดแกว้ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
พ.ต.ท. ธรีะรัฐ ช้อยชาญชัยกลุ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
พ.ต.ท. สมคิด ใหม่คง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
พ.ต.ท. โฆสิต มณีอปุถมัภ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
พ.ต.ท. ธวชัชัย พรหมเทพ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
พ.ต.ท. อติเทพ เรืองปลอด ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
พ.ต.ท. สมาส หวัแท้ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
พ.ต.ท.หญิง ภญิญดา มหาทรัพย์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
พ.ต.ท.หญิง จนิตนา สิทธฤิทธิ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
พ.ต.ท.หญิง สุพญีาร์ ชูทอง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท.หญิง เดือนเพญ็ ตัณฑัยย์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
พ.ต.ต. กติติศักด์ิ เจริญรูป ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
พ.ต.ต. วารินทร์ เมืองสง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
พ.ต.ต. ทวศิีลป์ ลักษณะแพง่ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
พ.ต.ต. พล ข าโพธิ์ทัย ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ร.ต.อ. ทวศัีกด์ิ ขวญัเนียม ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ร.ต.อ. ธงชัย แป้นประจนุ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ร.ต.อ.หญิง โสพศิ พศิพรรณ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ร.ต.อ. ชุมพล คุ้มภริมย์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ร.ต.อ. ธรีะเดช การวจิติร ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ร.ต.ท. ช านาญ ชูเอยีด ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ร.ต.ท. เกรียงศักด์ิ สังขผล ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ร.ต.ท. เจษศักด์ิ มณีรัตนโชติ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ร.ต.ท. เกชา ทองมน ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ร.ต.ท. ธนเดช ชูแดง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ร.ต.ท. ศราวฒิุ บุญคง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ร.ต.ท. จรูญ รอดพนัชู ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ร.ต.ท. สุจนิ ไทยสุริยนั ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ร.ต.ท.หญิง ลภสั พรรณรา ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ร.ต.ท.หญิง วรเมตตา วตัรากร ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ร.ต.ท.หญิง สุธาทิพย์ จติสบาย ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ร.ต.ท.หญิง ราตรี อไุรโรจน์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ร.ต.ท.หญิง ปิน่อมุา อคัรกลุ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ร.ต.ท. พงศพศั ปาละวงศ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ร.ต.ท. อเนก ถนอมทรัพย์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ร.ต.ท. สัตตถา เพชรไชยา ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ร.ต.ท. ธรียทุธ หนูทอง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ร.ต.ท. ฐิติพนัธ์ บุญสรณะ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ร.ต.ท. นิยม สิงหป์ลอด ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ร.ต.ท. มนตรี เต็มไพโรจน์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ร.ต.ท. บุญฤทธิ์ สุดทองคง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ร.ต.ท. ไพรประสิทธิ์ จติรมุง่ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ร.ต.ท. วงศ์ศักด์ิ ดวงเพชร ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ร.ต.ท. วฒิุชัย ราชแป้น ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ร.ต.ท. สมปอง สุกด า ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ร.ต.ท. เทพสิงหา เทพเล่ือน ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ร.ต.ท. ศานิตย์ รักษศรี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ร.ต.ท. วชัรินทร์ รัตนจนิดา ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ร.ต.ท. มานิตย์ ทองชั่ง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ร.ต.ท. สมชัด เพชรรัตน์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ณธพล ปิน่ทองพนัธ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ร.ต.ท. นิคม อนิทรอกัษร ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ร.ต.ท. มานิต รัตนจนิดา ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ร.ต.ท. ชิษณุพงศ์ บุญชูคง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ร.ต.ท. ววิฒัน์ ฉมิมณี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ร.ต.ท.หญิง สุวรรณา สุนทรหงษ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ร.ต.ต. ธรีพงศ์ มาลิตร์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ร.ต.ต. สง่า ศักดา ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ร.ต.ต. สมเกยีรติ ศิริ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ร.ต.ต. ยงยทุธ สะโรจน์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ร.ต.ต. ประจวบ อนิทร์แกว้ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ร.ต.ต. คมสัน วสุวตั ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ด.ต. จรัส ทองปัสโนว์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ด.ต. อสิระ อนิทรวเิศษ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ด.ต. สุนทร อนุทรีจนัทร์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ด.ต. วนัชัย กาญจนะ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ด.ต. สมคิด ราชเดิม ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ด.ต. ชัยรัตน์ อนินุน่ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ด.ต. วรัิตน์ เทนจตุัรัส ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ด.ต. สุชาติ มณีกาญจน์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ด.ต. ธรรมนูญ เกดิเสมอ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ด.ต. ธรีะ ไชยฤทธิ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ด.ต. จรูญ เสนทอง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ด.ต. วรานนท์ รักษ์หนู ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ด.ต. ชัยยทุธ โรจนชินบัญชร ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ด.ต. บุญชัย วเิศษคณากลุ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ด.ต. มานพ อนิทนิล ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ด.ต. สมศักด์ิ สุวรรณพฒัน์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ด.ต. บุญสิทธ์ ชูช่วย ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ด.ต. โกมินทร์ เทือนสุบรรณ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ด.ต. โชติพนัธ์ เขยีวแดง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ด.ต. พรีะพงศ์ บริบูรณ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ด.ต. ชาญณรงค์ แสวงจติร ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ด.ต. ธนัช ขวญัทอง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ด.ต. กติติศักด์ิ ศรีสาคร ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ด.ต.หญิง สุภาพร ถาวรวสิิทธิ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ด.ต. กนัตยศ ล่องพรหม ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ด.ต. อเนก ศักดา ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ด.ต. จรีะศักด์ิ สิงพรหม ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ด.ต. วรรณลภ กรดมณี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. มานพ นาคะเสถยีร ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ด.ต. สุธพีล สุวรรณรัตน์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ด.ต. ลือชัย คงทอง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ด.ต. บุญโลม มณีโชติ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ด.ต. สมบัติ เพชรรอด ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ด.ต. สนิท สมกระษาปณ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ด.ต. ศักดา มะเล็ก ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ด.ต. ธนกฤต ค้าเจริญธนา ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ด.ต. ไพรวรรณ์ ยงัทรัพย์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ด.ต. จ านง อนิทานนท์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ด.ต. มานพ ชูรีย์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ด.ต. วชัรินทร์ นาคบ ารุง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ด.ต. นิวฒัน์ ชุมแกว้ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ด.ต. นเรศ นุม่นวล ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ด.ต. กติติณัฐ ฤทธเิกษร ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ด.ต. ภดร ใจหา้ว ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ด.ต. วรีะโชติ ออ่นเอี่ยม ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ด.ต. ธนากร รักสะอาด ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ด.ต. โกศล บุญเกษม ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ด.ต. พงษ์ศักด์ สมาธิ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ด.ต. ศิริพงศ์ ฟกัแฟง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ด.ต. วชัรากร พริกบุญจนัทร์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ด.ต. วฑิิต พทิักษ์วงศ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ด.ต. วชัระ ด่านภูว่งศ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ด.ต. กฤษฎา เตวชิชะนนท์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ด.ต. วชิัย แดงงาม ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ด.ต. เดชา ฤกษ์ยาม ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ด.ต. จนิดา เสือดาว ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ด.ต. นพรัตน์ นุย้สุวรรณ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ด.ต. เสกสัน เจยียง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ด.ต. โสภณ นิม่คร ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ด.ต. พฒันพงษ์ ศรีอนิทร์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี ปฏบิัติราชการ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
จ.ส.ต.หญิง มณีรัตน์ สุขคุ้ม ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
จ.ส.ต. อโนทัย โพธบิุรี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
จ.ส.ต. เกยีรติพจน์ หนูแบน ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
จ.ส.ต. วฒิุกร อนิทร์คง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
จ.ส.ต. สัญญา แกว้อนันต์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ส.ต.อ. เอกรัตน์ มีดี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ส.ต.อ. วทิยา เจริญฤทธิ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ส.ต.อ. ศุภชัย เกตุโรจน์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.อ.หญิง ชุลีวรรณ เจริญผล ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ส.ต.อ.หญิง จริาภรณ์ ชัยกลุ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ส.ต.อ. ธรีวฒัน์ บุญสิน ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ส.ต.อ. ชัดจกัษณ์ อสิระนุวฒัน์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ส.ต.ต. พงศ์พล ลีลาประดิษฐ์พงศ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ส.ต.ต. พงศกร ใยฤทธิ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ส.ต.ต. ธวชั วฒันไชย ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ส.ต.ต. ธนวนัต์ ภริมจติร์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ส.ต.ต. จรีวฒัน์ เพชรนาค ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ส.ต.ต. กติติศักด์ิ จติรมุง่ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ส.ต.อ.หญิง ปาริชาติ ศรีกรด ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ส.ต.ต. ธวชัชัย ธรรมรักษา ภ.จว.สุราษฎร์ธานี กก.สส.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ส.ต.ต. ธรีภทัร รัตนจติต์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี กก.สส.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ส.ต.ต. สมคิด พทัวี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี กก.สส.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ส.ต.ต. วรีะพงษ์ แกว้ประดิษฐ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี กก.สส.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ด.ต. ชนิตร์ ปานเนือ่ง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี กก.สส.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ด.ต. ปุณกฤษ บัวแกว้ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี กก.สส.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ด.ต. ปิยะ ชัยสิทธิ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี กก.สส.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
จ.ส.ต. วฒันา ทองนุน่ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี กก.สส.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ส.ต.อ. นิกร หุย้ล่อง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี กก.สส.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ส.ต.อ. ศุภชัย บัวสุวรรณ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี กก.สส.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ร.ต.อ. บุญฤทธิ์ มุขวฒัน์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี กก.สส.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ร.ต.ท. กริช สุวรรณภาพร ภ.จว.สุราษฎร์ธานี กก.สส.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ร.ต.ท. ภานุมาศ พทัราช ภ.จว.สุราษฎร์ธานี กก.สส.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ร.ต.ท. บุญส่ง รุ่งแจง้ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี กก.สส.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ร.ต.ท. สิงหา ส าราญจริง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี กก.สส.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
พ.ต.อ. ยงยทุธ กรองมาลัย ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
พ.ต.ท. มนต์ศักด์ิ ศรีสุวรรณ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
พ.ต.ท. นิพล ชาตรี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
พ.ต.ท. อตัพล เขมานุวงค์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
พ.ต.ท. โชติ เพชรหนองชุม ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
พ.ต.ท. ธนัญชัย นวลนิรันดร์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
พ.ต.ท. สมสิน เกดิผล ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
พ.ต.ต. ศิริพงษ์ จะรา ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
พ.ต.ต. วทิยา พทิักษ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
พ.ต.ต. อมร ชัยศิลป์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
พ.ต.ต. มนต์ชัย แมนเมือง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
พ.ต.ต.หญิง ออ้มใจ รุ่งกลาง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ร.ต.อ. ศักด์ิอนันต์ ค าไสย ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ร.ต.อ. พลูศักด์ิ พระววิงค์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.อ. สุนทร ประตูใหญ่ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ร.ต.อ. อาคม ศรีณวฒัน์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ร.ต.อ. สุพจน์ สุวรรณนวล ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ร.ต.อ. ไพรินทร์ รักบ ารุง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ร.ต.อ. ภาสพล พรหมจรรย์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ร.ต.อ.หญิง ลาวรรณ์ ช่วยจนัทร์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ร.ต.ท. วเิชียร ทองนวน ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ร.ต.ท. ธวชัชัย ศักด์ิอ านวย ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ร.ต.ท. สุรชัย ณ นคร ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ร.ต.ท. สมศักด์ิ นวลพโยม ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ร.ต.ท. ปริญญา มีเพยีร ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ร.ต.ท. ประภาส จติรก าพล ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ร.ต.ท. สันทัด ขวญัเมือง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ร.ต.ท. ทรงพล ฤทธพินัธ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ร.ต.ท. อดุมศักด์ิ มาศมาลัย ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ร.ต.ท. อาวธุ ปาลีพชิัย ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ร.ต.ท. ชูชาติ คชรัตน์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ร.ต.ท. อมรศักด์ิ กล่ินเมฆ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ร.ต.ท. สาธติ สโมสร ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ร.ต.ท. สมจติต์ จา่ทอง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ร.ต.ท. สุรชัย พรหมทัสน์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ร.ต.ท. ศักด์ิชัย คงพยคัฆ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ร.ต.ท. สัมพนัธ์ เกล้ียงข า ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ร.ต.ท. วชัรินทร์ ปราชญ์อกัษร ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ร.ต.ท. อรรถพล สุวรรณมณี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ร.ต.ท. ภานุพงษ์ วชิัยดิษฐ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ร.ต.ท. ทะนงศิลป์ ขนายน้อย ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ร.ต.ท. สมพร คชไพร ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ร.ต.ท. จรวย ฤทธหิมุน ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ร.ต.ท. สมยศ เกษณียบุตร ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ร.ต.ท. สุรชาติ ธรรมพนัธ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ร.ต.ท. เทพสิงหา เทพเล่ือน ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ร.ต.ท. ประลอบ จอเอยีด ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ร.ต.ท. ชลอ ล่ิมชนะเพชร ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ร.ต.ท. มนูญ จ าเริญนสิทธิ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ร.ต.ท. พล พงษ์เจริญ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ร.ต.ท. สมเกยีรติ จติรจ านงค์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ร.ต.ท. สมรักษ์ วสุิทธิ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ร.ต.ท. สมศักด์ิ ทองบุญชู ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ร.ต.ท. ถาวร บุญรัตน์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. บุญเจอื จนัทร์ใหม่ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ร.ต.ท. วรีะศักด์ิ นกนุช ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ร.ต.ท. อภชิาญ หสัโสะ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ร.ต.ท. จดั เพชรบูรณ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ร.ต.ท. สุระชาติ ธรรมพนัธ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ร.ต.ท. เอกชัย ก าประโคน ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ร.ต.ท. จ าเริญ พลเพชร ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ร.ต.ท. สมนึก ขวญัช่วย ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ร.ต.ท. ประภยั หอยบาง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ร.ต.ท. สุวรรณ เกตุอาญา ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ร.ต.ท. สุนันท์ โชคคณาพทิักษ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ร.ต.ท.หญิง ปรีดา อนินุน่ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ร.ต.ท.หญิง กรวรรณย์ สงละเอยีด ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ร.ต.ท.หญิง วภิา วชิัยดิษฐ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ร.ต.ท. สุวทิย์ บุญเพง็ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ร.ต.ต. เจริญชัย บุญเกล้ียง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ร.ต.ต. เชวง ไทยเล็ก ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ร.ต.ต. แกว้ภมูิ ทองไชย ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ร.ต.ต. สุรินทร์ จติรอารีย์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ร.ต.ต. พทิยา เพชรกรรพมุ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ร.ต.ต. เกยีรติศักด์ิ นิมะ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ร.ต.ต. พลชัย ทิพยรั์กษา ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ร.ต.ต. เรวตั แพหตี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ร.ต.ต. สุภาพ กสิวงศ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ร.ต.ต. วรรณะ รอดศรีนาค ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ร.ต.ต. ชูศักด์ิ วชิัยดิษฐ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ด.ต. ศักด์ิดา บุญทิพย์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ด.ต. นิพนธ์ พทุธขนัธ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ด.ต. ประสิทธิ์ เจยีมวฒิุศักด์ิ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ด.ต. สุวรรณ รุ่งสวสัด์ิ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ด.ต. พนมไพร ด ามุณี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ด.ต. วชิาญ แกว้สาธร ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ด.ต. สมบูรณ์ พทุธชัย ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ด.ต. พเินตร บุษยะวนิกรณ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ด.ต. สุทิน พพิฒัน์พงศ์นยนา ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ด.ต. จริวฒัน์ ศรีวโิรจน์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ด.ต. อาทิตย์ วอ่งวทิยา ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ด.ต. ฐิติพนัธ์ เหมือนมณี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ด.ต. สุนทร ศรีหรัิญ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ด.ต. พเิชษฐ์ อนิทชัย ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ทรงพล นิม่เนียม ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ด.ต. วชิชุพงศ์ คงทอง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ด.ต. สง่า จนัทร์เส่ียน ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ด.ต. วภิาค จนัทนาคิน ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ด.ต. ประชา งานดี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ด.ต. สัญญรักษ์ ปัจฉมิทิศ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ด.ต. กนกพล ศรีส าราญ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ด.ต. สัมฤทธิ์ สุวรรณรัตน์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ด.ต. เมธี วรรณโร ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ด.ต. ภวูเรศ แป้นปล้ืม ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ด.ต. ชัยฤกษ์ สุขคุ้ม ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ด.ต. วฒันา นวลประสงค์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ด.ต. เอกชัย คงอนิทร์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ด.ต. สุริยะ ด้วงคง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ด.ต. ธานี ธานินพงศ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ด.ต. นิพร ทิพยบ์รรพต ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ด.ต. อนิวชัร์ รัศมีพงศ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ด.ต. ประสิทธิ์ เดชสถติย์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ด.ต. สุเมธ ด้วงจนัทร์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ด.ต. สุชีพ วสิมิตะนันท์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ด.ต. นิรุจน์ เชื้อพราหมณ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ด.ต. ประเสริฐ เพช็รรักษ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ด.ต. สุรชัย บัวเจริญ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ด.ต. อนุรักษ์ ลือแทน ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ด.ต. ขวญัชัย ยอดดนตรี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ด.ต. วรายทุธ โลหติธาดา ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ด.ต. เทอดศักด์ิ ทุม่เกตุ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ด.ต. ทนงค์เชาว์ รองเมือง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ด.ต. สิงหส์อง ชูเชิด ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ด.ต. สมพร จ าปาเงิน ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ด.ต. สุชาติ ซ้ายเส้ง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ด.ต. วโิรจน์ ศรียงั ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ด.ต. เริงณรงค์ ชูกล่ิน ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ด.ต. สมยศ อรรณพ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ด.ต. ไพบูลย์ อยู่เยน็ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ด.ต. ธรีะพล แหละยหุมี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ด.ต. สุรพรรณ พฒันโต ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ด.ต. ทรงวฒิุ แดงเสนาะ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ด.ต. สมพงษ์ ทรัพยช์ุ่มชื่น ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ด.ต. บุรินทร์ ธารายศ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ปฐม รัตนมณี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ด.ต. ศุภศิลป์ ชูสงคราม ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ด.ต. เอกสิทธิ์ แยม้จติร ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ด.ต. พนาวรรณ์ หว้งทรัพย์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ด.ต. อ านาจ คงชู ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ด.ต. สมหวงั ทองเกยีว ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ด.ต. วรศักด์ิ ร่มโพธิ์ทอง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ด.ต. อนุวตัร สุทธเินียม ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ด.ต. อดุลย์ สงวนพงศ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ด.ต. นรศักด์ิ ทองอนิทร์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ด.ต. โกวทิ กิ่งแกว้ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ด.ต. จริมิตร ใจหา้ว ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ด.ต. เกยีรติพงษ์ คงทรัพย์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ด.ต. วรรณโน เกดิลาภ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ด.ต. ประเสริฐ หนูพชิัย ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ด.ต. สนธยา แกว้บาง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ด.ต. สังคม เทีย่งปราณี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ด.ต. สุรินทร์ ทองเดิม ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ด.ต. สวสัด์ิ ทองหนูนุย้ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ด.ต. สุรชัย สุทธชิ่วย ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ด.ต. นิคม ปานวนั ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ด.ต. กติติ ฉมิยนิดี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ด.ต. ประสิทธิ์ ทองต าลึง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ด.ต. ประทิพย์ วสิารัตน์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ด.ต. วนัชัย หนัล าพงั ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ด.ต. สมชาย พชืผล ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ด.ต. พรเทพ มีดี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ด.ต. ยทุธนา สิทธศัิกด์ิ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ด.ต. อ านาจ เอยีดปราบ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ด.ต. วรรณลภ กรดมณี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ด.ต. ศิริวฒัน์ ญาณสูตร ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ด.ต. จกัรชัย เพชรช านาญ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ด.ต. สัมพนัธ์ ไพเมือง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ด.ต. อดุม สุขปาน ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ด.ต. อาจนิ ฉนัฉายา ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ด.ต. ส าเริง เกล้ียงตะพงค์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ด.ต. นิวฒัน์ กลุเมฆา ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ด.ต. ประสิทธิ์ ขวญัทอง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ด.ต. ไวยวชิญ์ ยกทวน ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ด.ต. สุวชิ สุริฉาย ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ธรีชัย ชูช่วย ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ด.ต. ชาติชาย ยิ้มซ้าย ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ด.ต. สมชาย ศรีมหาวาส ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ด.ต. สันติ สังขเ์ทพ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ด.ต. อนุรักษ์ ตลึงจติร ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ด.ต. เฉลิมรัตน์ น้อยแนม ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ด.ต. ทนงศักด์ิ พรมทวด ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ด.ต. วารินทร์ หนูแดง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ด.ต. สุเทพ จนัทร์โชติ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ด.ต. สัมพนัธ์ รักแกว้ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ด.ต. ธวิา ปัจฉมิทิศ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ด.ต. หริวฒัน์ กญัญาสาย ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ด.ต. สุทธพิงษ์ ชูชาติ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ด.ต. โยธนิ เกษรักษ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ด.ต. อนันตศักด์ิ คงมาก ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ด.ต. วรัิตน์ ไขช่่วย ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
จ.ส.ต. วรวฒัน์ คีรีมา ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
จ.ส.ต. พทิยา ชัยยศ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
จ.ส.ต. ไพฑูร ชูโชติ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
จ.ส.ต. ไพโรจน์ ชุมพล ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
จ.ส.ต. อ านาจ ทิมมณี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
จ.ส.ต. ภาสกร ศักดา ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
จ.ส.ต. ชัยชาญ ภกัดี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
จ.ส.ต. อดิศร ดีทองออ่น ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
จ.ส.ต. พนัธชัย ภกัดีชาติ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
จ.ส.ต. วชัรินทร์ ทองนุม่ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
จ.ส.ต. ไพรัช สมพงศ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
จ.ส.ต. จรีะศักด์ิ ไทยแท้ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
จ.ส.ต. ศุภชัย แกว้สะอาด ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ส.ต.อ. ธงรพ โอชุม ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ส.ต.ต. ดนัย ภริมย์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ส.ต.ต. ศักด์ิชัย พรหมอบุล ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ส.ต.ต. อภชิาติ บุญสิน ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ส.ต.ต. รัฐเอนก มาศแกว้ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ส.ต.ต. ตุลกะ ดรุณศิลป์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ส.ต.ต. ศรายทุธ หวันะราษฎร์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ส.ต.ต. ศราวธุ หนูบ ารุง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ส.ต.ต. จกัรกฤษ แยม้มีศรี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ส.ต.ต. ชัยณรงค์ สงเกล้ียง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ส.ต.ต. เอกวทิย์ เจริญศักด์ิ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.ต. อ านาจ กลุมะลิวนั ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ส.ต.ต. วระวฒิุ ส าลี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ส.ต.ต. เทิดศักด์ิ เมืองรามัญ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ส.ต.ต. ธรีภทัร รัตนจติต์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ส.ต.ต. วรีะพงษ์ แกว้ประดิษฐ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
พ.ต.ท. วริศักด์ิ ศิริโภคพฒัน์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.กาญจนดิษฐ์
พ.ต.ท. ประภาส ทองสมุทร ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.กาญจนดิษฐ์
พ.ต.ท. ปิยวฒัน์ บัวขาว ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.กาญจนดิษฐ์
พ.ต.ท. สนธยา ปานแป้น ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.กาญจนดิษฐ์
พ.ต.ท. กติติพงศ์ เทพหนู ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.กาญจนดิษฐ์
พ.ต.ท. สามารถ ธรรมพนัธ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.กาญจนดิษฐ์
พ.ต.ท. บรรจง กล่ินหมี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.กาญจนดิษฐ์
พ.ต.ต. ไพฑูรย์ อนิรงค์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.กาญจนดิษฐ์
พ.ต.ต. จกัรพงศ์ เหลืองออ่น ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.กาญจนดิษฐ์
ร.ต.อ. สุธา ทองปลอด ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.กาญจนดิษฐ์
ร.ต.อ. พศิาล นวลเสน่ห์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.กาญจนดิษฐ์
ร.ต.อ. สิริชัย ทิพยบ์รรพต ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.กาญจนดิษฐ์
ร.ต.อ. วฑูิรย์ สุขประดิษฐ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.กาญจนดิษฐ์
ร.ต.อ. วนิัย ร่ืนรส ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.กาญจนดิษฐ์
ร.ต.ท. สุวทิย์ มากด้วง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.กาญจนดิษฐ์
ร.ต.ท. อทุัยรัตน์ จู่ทิน่ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.กาญจนดิษฐ์
ร.ต.ท. ส าเริง สุดจติร ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.กาญจนดิษฐ์
ร.ต.ท. ณัฐดนัย รุ่งเร่ือง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.กาญจนดิษฐ์
ร.ต.ท. ชินรัตน์ แกว้ศรี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.กาญจนดิษฐ์
ร.ต.ท. วรีะศักด์ิ ทองค า ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.กาญจนดิษฐ์
ร.ต.ท. ศรัญญู ศิลปะรัศมี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.กาญจนดิษฐ์
ร.ต.ท. ชานนท์ ทองเพชร ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.กาญจนดิษฐ์
ร.ต.ท. ค านึง ราชจนิดา ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.กาญจนดิษฐ์
ร.ต.ท. คชา อนิทรักษ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.กาญจนดิษฐ์
ร.ต.ท. ชัยณรงค์ ดาราสิชฌน์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.กาญจนดิษฐ์
ร.ต.ท. ประธาน เอมเอี่ยม ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.กาญจนดิษฐ์
ร.ต.ท. บุญชอบ กาญจนัด ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.กาญจนดิษฐ์
ร.ต.ท. ประเสริฐ รัตนพนัธ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.กาญจนดิษฐ์
ร.ต.ท. กล่ิน ชัยศรี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.กาญจนดิษฐ์
ร.ต.ท. สมเชิง ทองยอด ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.กาญจนดิษฐ์
ร.ต.ท. เจริญพร คุ้มจั่น ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.กาญจนดิษฐ์
ร.ต.ท. ทวี จติรอกัษร ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.กาญจนดิษฐ์
ร.ต.ท. สิทธกิร โพธิ์อน้ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.กาญจนดิษฐ์
ร.ต.ต. ปิยะพจน์ กจิส าเร็จ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.กาญจนดิษฐ์
ร.ต.ต. ลิขติ เขตต์มัทวรัตน์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.กาญจนดิษฐ์



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. ปราศรัย เพชรสุทธิ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.กาญจนดิษฐ์
ร.ต.ต. สุนทร กติติปรัชญากลุ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.กาญจนดิษฐ์
ร.ต.ต. สัญชัย อาชาฤทธิ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.กาญจนดิษฐ์
ร.ต.ต. บรรชา อกัษรพทิักษ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.กาญจนดิษฐ์
ร.ต.ต. อสิระ นาคประดิษฐ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.กาญจนดิษฐ์
ร.ต.ต. พรศักด์ิ วเิชียร ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.กาญจนดิษฐ์
ร.ต.ต. บุญเชิด มณีชัย ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.กาญจนดิษฐ์
ร.ต.ต. วานิชย์ ยวนเกดิ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.กาญจนดิษฐ์
ร.ต.ต. สุรชัย พฒัธร ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.กาญจนดิษฐ์
ร.ต.ต. วศิิลป์ หนูรักษ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.กาญจนดิษฐ์
ด.ต. สมพงศ์ สุขศรี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.กาญจนดิษฐ์
ด.ต. อ านาจ รัตนจรัญ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.กาญจนดิษฐ์
ด.ต. วรีทัศน์ รักอาชีพ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.กาญจนดิษฐ์
ด.ต. วรรชัย จนัทรทิพย์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.กาญจนดิษฐ์
ด.ต. สมศักด์ิ ช่วงเสน ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.กาญจนดิษฐ์
ด.ต. ชาสิน ชาตวทิยา ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.กาญจนดิษฐ์
ด.ต. ปัญญา ถนิมลักษณ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.กาญจนดิษฐ์
ด.ต. อทุัย ทองสง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.กาญจนดิษฐ์
ด.ต. ธนันต์ทัศน์ วทิยปรีชากลุ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.กาญจนดิษฐ์
ด.ต. สมเชาว์ ชูเดช ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.กาญจนดิษฐ์
ด.ต. มนูญ รัตนเดชากร ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.กาญจนดิษฐ์
ด.ต. ชรินทร์ มากเกล่ือน ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.กาญจนดิษฐ์
ด.ต. ธนากฤต ชื่นพร้อม ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.กาญจนดิษฐ์
ด.ต. พทิยา พทุธศรี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.กาญจนดิษฐ์
ด.ต. สุพจน์ ด าคุ้ม ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.กาญจนดิษฐ์
ด.ต. ธนิต ปล้องนิราศ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.กาญจนดิษฐ์
ด.ต. นิกร เสนาน้อย ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.กาญจนดิษฐ์
ด.ต. ปิยะ วชิัยดิษฐ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.กาญจนดิษฐ์
ด.ต. ไกรสร เพชรกรด ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.กาญจนดิษฐ์
ด.ต. ธเนศ รักษาพราหมณ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.กาญจนดิษฐ์
ด.ต. อดิเรก ปลอดชุ่ม ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.กาญจนดิษฐ์
ด.ต. สุภรณ์ ยะฝา ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.กาญจนดิษฐ์
ด.ต. สุริยา ช่างสุวรรณ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.กาญจนดิษฐ์
ด.ต. พงค์ศักด์ิ ชูประสูตร ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.กาญจนดิษฐ์
ด.ต. เฉลิมศักด์ิ น้อยแนม ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.กาญจนดิษฐ์
ด.ต. วทิยา พละศึก ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.กาญจนดิษฐ์
ด.ต. จริะวฒัน์ จติต์จง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.กาญจนดิษฐ์
ด.ต. สุนทร ศรีภกัดี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.กาญจนดิษฐ์
ด.ต. อนุชา เขยีวอยู่ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.กาญจนดิษฐ์
ด.ต. อนันต์ ชุมพงศ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.กาญจนดิษฐ์
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                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. จกัรพนัธ์ วชิัยดิษฐ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.กาญจนดิษฐ์
ด.ต. สุขโข สอนข า ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.กาญจนดิษฐ์
ด.ต. กษิด์ิเดช วชิัยดิษฐ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.กาญจนดิษฐ์
ด.ต. นิกร เชาวลิต ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.กาญจนดิษฐ์
ด.ต. จกัรพงษ์ วงสุยะ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.กาญจนดิษฐ์
ด.ต. ธชัพชิัย พทิักษ์โรจน์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.กาญจนดิษฐ์
ด.ต. ปรีชา พุม่วภิา ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.กาญจนดิษฐ์
ด.ต. ทรรศักด์ิ หมัน่เพยีร ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.กาญจนดิษฐ์
ด.ต. มานะ แกว้ออด ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.กาญจนดิษฐ์
ด.ต. สัญชัย สุกใส ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.กาญจนดิษฐ์
ด.ต. ภวูดล แกว้มณี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.กาญจนดิษฐ์
ด.ต. สุรศักด์ิ วชิัยดิษฐ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.กาญจนดิษฐ์
ด.ต. ประทิน่ บ ารุงรักษ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.กาญจนดิษฐ์
ด.ต. อาคม ข าสุข ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.กาญจนดิษฐ์
ด.ต. ชัยวฒัน์ นุยธารา ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.กาญจนดิษฐ์
ด.ต. พาศักด์ ศรีออ่น ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.กาญจนดิษฐ์
ด.ต.หญิง ศรีกาญจนา ทองหวั่น ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.กาญจนดิษฐ์
ส.ต.อ. ชัยวฒัน์ ปัน้ทอง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.กาญจนดิษฐ์
ส.ต.อ. สุรศักด์ิ อทิรชูติ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.กาญจนดิษฐ์
ส.ต.ต. ติณณภพ คงชะนะ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.กาญจนดิษฐ์
ส.ต.ต. รุ่งโรจน์ ไชยวงศ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.กาญจนดิษฐ์
ส.ต.ต. อกิบาล เกปัน ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.กาญจนดิษฐ์
ส.ต.ต. อลงกรณ์ ทองสง่า ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.กาญจนดิษฐ์
ส.ต.ต. อนิรุทธ์ มีสุวรรณ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.กาญจนดิษฐ์
ด.ต. ชัยวฒิุ ไชยจนัทร์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.กาญจนดิษฐ์
ด.ต. สมยศ มานพพงศ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.กาญจนดิษฐ์
พ.ต.อ. ไพฑูรย์ กระจะจา่ง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะสมุย
พ.ต.อ. พชิญ์เชฏฐ์ จริวฒันวาณิช ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะสมุย
พ.ต.ท. ทนงศักด์ิ อกัษรสม ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะสมุย
พ.ต.ท. ปัญญา นิรัติมานนท์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะสมุย
พ.ต.ท. ยทุธนา ศิริสมบัติ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะสมุย
พ.ต.ต. อนุชิต มีพรมแกว้ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะสมุย
ร.ต.อ. ชัชชีวนิ นาคมูสิก ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะสมุย
ร.ต.อ. พรพล โชคคณาธนบดี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะสมุย
ร.ต.อ. สุเมธ สวสัดี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะสมุย
ร.ต.ท. พทิักษ์ เพง็สุวรรณ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะสมุย
ร.ต.ท. ไพรทูล แกล้วทนงค์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะสมุย
ร.ต.ท. นิพนธ์ บุญฤทธิ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะสมุย
ร.ต.ต. เจริญ รัตนพรหม ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะสมุย
ร.ต.ท. ศิรชัช กามูณี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะสมุย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. อศิเรศ ส าเนียงหวาน ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะสมุย
ร.ต.ท. นาวี จติรบาล ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะสมุย
ร.ต.ท. สุพศิ ช่อผกา ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะสมุย
ร.ต.ท. พเิชษฐ วบิุตร ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะสมุย
ร.ต.ท. เกยีรติศักด์ิ ปานเนียม ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะสมุย
ร.ต.ต. อนุสรณ์ สบูม่าก ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะสมุย
ร.ต.ท. โสภณ มากสุวรรณ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะสมุย
ร.ต.ท. สันติ ออ่นพร้อม ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะสมุย
ร.ต.ท. ประจวบ มณีเจริญ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะสมุย
ร.ต.ท. โสภณ ปิลวาสน์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะสมุย
ร.ต.ท. สัมพนัธ์ ออ่นชะอ า่ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะสมุย
ร.ต.ท. ประเสริฐ แสงทองออ่น ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะสมุย
ร.ต.ท. รอเฮะ บินเจะ๊โซ๊ะ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะสมุย
ร.ต.ท. สังคม ยมสวสัด์ิ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะสมุย
ร.ต.ต. บุญศรี นวลละออง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะสมุย
ร.ต.ต. ฐากร ใจมัน่ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะสมุย
ด.ต. เดชา อมรจรรยาพนัธ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะสมุย
ด.ต. สายชน ชูตรี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะสมุย
ด.ต. สุวรรณ์ บิลยะรัตน์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะสมุย
ด.ต. สุชาติ เพชรประดับ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะสมุย
ด.ต. สรายทุธิ์ บุรัษกาญจน์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะสมุย
ด.ต. ไพบูลย์ พาค าตา ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะสมุย
ด.ต. พงศภคั ทับทิมพราย ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะสมุย
ด.ต. กมล ทองพนัธ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะสมุย
ด.ต. มลชัย เศรษฐมาน ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะสมุย
ด.ต. มนตรี สุขเสวยีด ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะสมุย
ด.ต. พรศักด์ิ มาศมาลัย ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะสมุย
ด.ต. ทรงศักด์ิ นิม่รักษ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะสมุย
ด.ต. ถาวร ผินโผน ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะสมุย
ด.ต. คนอง ทองเทพ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะสมุย
ด.ต. ณัฐกร ศรีเมือง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะสมุย
ด.ต. วลัลภ เกล้ียงกมล ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะสมุย
ด.ต. ธวตัรชัย ถิ่นหวัเตย ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะสมุย
ด.ต. สุริยน ขอ้ยี่แซ่ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะสมุย
ด.ต. พรเทพ ขนุนาพุม่ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะสมุย
ด.ต. โยคิน ศรีฟา้ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะสมุย
ด.ต. สรายทุธิ์ บุรัษกาญจน์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะสมุย
ด.ต. วชัรินทร์ เพชรหนู ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะสมุย
ด.ต. สมศักด์ิ คงสง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะสมุย
ด.ต. ธนกร อิ่มเสถยีร ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะสมุย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สุทัศน์ ขาวเรือง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะสมุย
ด.ต. โสภณ ทิพยอ์กัษร ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะสมุย
จ.ส.ต. ยทุธจกัร ทองรอด ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะสมุย
ส.ต.อ. ชุติวตั แกว้มณี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะสมุย
ส.ต.อ. ยตุพงศ์ บางหรง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะสมุย
ส.ต.อ. สมปัญญา นันภกัด์ิ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะสมุย
ส.ต.ต. ชันชนะ เยน็บ้านควน ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะสมุย
ส.ต.ต. ปริวฒัน์ เกล้ียงข า ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะสมุย
ส.ต.ต. ภาณุพงศ์ เชาวลิต ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะสมุย
ส.ต.ต. ภเูบนทร์ แสงชาตรี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะสมุย
ส.ต.ต. ศุภกจิ จนัทร์เมือง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะสมุย
ส.ต.ต. เศรษฐา อนิทฤทธิ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะสมุย
ส.ต.ต. สุรชาติ ศรีทองแกว้ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะสมุย
ส.ต.ต. เอกรินทร์ เอี่ยมชลค า ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะสมุย
พ.ต.ต. โสภณ รักเถาว์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะสมุย
ด.ต. กติิศักด์ิ บุญศรี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะสมุย
ด.ต. ปรีชา พระสงฆ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะสมุย
ด.ต. บุญชนะ เทีย่วแสวง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะสมุย
พ.ต.อ. ชัยโชค สระทองโน ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ไชยา
พ.ต.ท. ระหงษ์ ใจแสน ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ไชยา
ร.ต.อ. ศุภณัฐ นุรักษ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ไชยา
ร.ต.ท. ทองค า กายจะโปะ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ไชยา
ร.ต.ท. ธรีพนัธ์ ฉนัทาภริมย์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ไชยา
ร.ต.ท. สุปัญญา แกว้เชื้อ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ไชยา
พ.ต.ท. บัญชา เดชมณี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ไชยา
พ.ต.ท. เจริญ เกดิแกว้ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ไชยา
พ.ต.ต. ประพนัธ์ หนักแน่น ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ไชยา
พ.ต.ต.หญิง จารุวรรณ มากยงค์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ไชยา
ร.ต.อ. ประเทือง สีสิน ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ไชยา
ร.ต.ท.หญิง สุธดิา แดงสุด ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ไชยา
ร.ต.ท. กณัฌ์พทิักษ์ พรหมวเิศษ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ไชยา
ร.ต.ท. ธวชั ปราบปราม ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ไชยา
ร.ต.ท. สายณัห์ สาลี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ไชยา
ร.ต.ท. ปิยวฒัน์ เนียมมีศรี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ไชยา
ร.ต.ท. ธวชั ศิริรักษ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ไชยา
ร.ต.ท. วรีะ ราชแบน ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ไชยา
ร.ต.ท. เจน รอดออ่น ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ไชยา
ร.ต.ท. ถวลัย์ สุขศิริ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ไชยา
ร.ต.ท. สุวงค์ ชุมภพูล ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ไชยา
ร.ต.ท. ชัชฤทธิ์ ขาวสุวรรณ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ไชยา



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. พรุิณ ซังธาดา ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ไชยา
ร.ต.ท. เทวฤทธิ์ พกิลุทอง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ไชยา
ร.ต.ท.หญิง กนกวรรณ พรหมอนิทร์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ไชยา
ร.ต.ท. เศกศักด์ ศรีสมอ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ไชยา
ร.ต.ต. ทรงสิทธิ์ ธรีะพงศ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ไชยา
ร.ต.ต. อทุัย ญาดี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ไชยา
ร.ต.ต. จรวย จนัทร์ปล้อง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ไชยา
ด.ต. กานตพงศ์ ศิวายพราหมณ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ไชยา
ด.ต. สันติวฒิุ อนิทร์สุวรรณ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ไชยา
ด.ต. เสรี ราชสงค์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ไชยา
ด.ต. วยัวฒิุ แทนชื่น ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ไชยา
ด.ต. ศักด์ิชาย แสงประจง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ไชยา
ด.ต. สุพรรณ ค าชามา ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ไชยา
ด.ต. ธนิศักด์ิ อนิเนือ่ง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ไชยา
ด.ต. ไพศาล บัวเพชร ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ไชยา
ด.ต. อทุัย ทิพยน์ุรักษ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ไชยา
ด.ต. ชรินทร์ สุดแกว้ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ไชยา
ด.ต. ศฤงคาร พฒัฉมิ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ไชยา
ด.ต. ดุลยรัตน์ แดงเสนาะ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ไชยา
ด.ต. สรพงษ์ พนิิจอกัษร ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ไชยา
ด.ต. โกวทิ นิลทน ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ไชยา
ด.ต. ชุมพล อนิทจกัร ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ไชยา
ด.ต. วฒิุศักด์ิ บุญฤทธิ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ไชยา
ด.ต. อดุมศักด์ิ พรมสวาสด์ิ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ไชยา
ด.ต. สุวทิย์ ยิ้มฉอด ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ไชยา
ด.ต. วทิยา เพิม่พารารักษ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ไชยา
ด.ต. สหาด พรชัย ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ไชยา
ด.ต. วฒันา สองสมุทร ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ไชยา
ด.ต. สัมพนัธ์ ทองสมุทร ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ไชยา
ด.ต. สุทิน สุดฉมิ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ไชยา
ด.ต. นพดล เทียมยม ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ไชยา
ด.ต. วนัชัย ไมทอง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ไชยา
ด.ต. สุรินทร์ รักษ์ภกัดี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ไชยา
ด.ต. พยนต์ ช่วยยิ้ม ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ไชยา
ด.ต. เลขา บุญญานุวตัร ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ไชยา
ด.ต. อษัฎาวธุ เหมาะประมาณ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ไชยา
ด.ต. ธวชั ศักด์ิเพชร ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ไชยา
ด.ต. ภราดร ผิวทอง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ไชยา
ด.ต. วจิารณ์ เกดิมุสิก ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ไชยา
ด.ต. สมศักด์ิ สมภกัดี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ไชยา



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สหรัฐ แกว้หล้า ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ไชยา
ด.ต. สมศักด์ิ รุกเขต ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ไชยา
ด.ต. อทุิตย์ จนัทะคาม ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ไชยา
ด.ต. อทุัย ชาญณรงค์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ไชยา
ด.ต. จารึก จนีไทย ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ไชยา
ด.ต. สุริยา เศษมา ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ไชยา
ด.ต. สมภพ เครือง้าว ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ไชยา
จ.ส.ต. ครรชิต เต่าจนัทร์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ไชยา
จ.ส.ต. ช านาญ หมัน่ประสงค์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ไชยา
จ.ส.ต. อภสิิทธิ์ ทองเกษม ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ไชยา
พ.ต.ต. ชาญชัย สวสัดี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ไชยา
ร.ต.ต. ไชยา จลุด าเนิน ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ไชยา
ด.ต. อ านวย ฤทธอิา ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ไชยา
ด.ต. สุริยา เศษมา ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ไชยา
ด.ต. สมบัติ พวงทอง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ไชยา
ด.ต. สาโรช แกว้เพชร ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ไชยา
ด.ต. สุชรินทร์ นาคบุญช่วย ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ไชยา
ด.ต. นุกลูกจิ ทองจนัทร์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ไชยา
ด.ต. อศัวนิ รักสวสัด์ิ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ไชยา
ส.ต.ต. วสันต์ ขาวสนิท ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ไชยา
ส.ต.ต. สหรัฐ พฒันรุ่งเรือง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ไชยา
พ.ต.ท. พงษ์ธวชั เผือกสวสัด์ิ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.คีรีรัฐนิคม
พ.ต.ท. วโิรจน์ ยิ่งด านุน่ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.คีรีรัฐนิคม
พ.ต.ท. บุญอยู่ บุญเฟือ่ง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.คีรีรัฐนิคม
พ.ต.ท. เมธี พาชื่นใจ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.คีรีรัฐนิคม
พ.ต.ท. เลิศชาย ไชยชนะ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.คีรีรัฐนิคม
พ.ต.ต. มนตรี แกว้วเิศษ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.คีรีรัฐนิคม
พ.ต.ต. จริวตัร ไตรเมศ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.คีรีรัฐนิคม
ร.ต.ท. ฉตัรชัย คงพรศิริ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.คีรีรัฐนิคม
ร.ต.ท. อนิรุตร์ พลรักษ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.คีรีรัฐนิคม
ร.ต.ท. ณรงศักด์ิ ศรีคิรินทร์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.คีรีรัฐนิคม
ร.ต.ท. สุริยนั เรืองนุย้ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.คีรีรัฐนิคม
ร.ต.ท. ปรัชญา กาญจนโรจน์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.คีรีรัฐนิคม
ร.ต.ท. ส ารวม ธารายศ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.คีรีรัฐนิคม
ร.ต.ท. สุรสิทธิ์ ทองเล็ก ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.คีรีรัฐนิคม
ร.ต.ท. จ าลอง ยี่ภญิโญ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.คีรีรัฐนิคม
ร.ต.ท. ดิเรก นากลู ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.คีรีรัฐนิคม
ร.ต.ท. ถาวร พลูนวล ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.คีรีรัฐนิคม
ร.ต.ต. อนุพงษ์ ทวชิศรี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.คีรีรัฐนิคม
ร.ต.ต. สิปปกร เสียงหวาน ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.คีรีรัฐนิคม



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. ธนพลกฤษณ์ ศรีกลุวงศ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.คีรีรัฐนิคม
ร.ต.ต. ประจวบ เกื้อไข่ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.คีรีรัฐนิคม
ด.ต. จทุา ช านาญอกัษร ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.คีรีรัฐนิคม
ด.ต. นิกร จนัทนะ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.คีรีรัฐนิคม
ด.ต. ณรงค์ ซ้ายเกล้ียง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.คีรีรัฐนิคม
ด.ต. นพดล ศิลปา ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.คีรีรัฐนิคม
ด.ต. ชัยชาญ ศักดา ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.คีรีรัฐนิคม
ด.ต. กอ้งเกยีรติ สินธู ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.คีรีรัฐนิคม
ด.ต. ชุมพร บ ารุงรัตน์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.คีรีรัฐนิคม
ด.ต. วชิาญวทิย์ พฒันกจิ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.คีรีรัฐนิคม
ด.ต. เชิดศักด์ิ ช่วยชู ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.คีรีรัฐนิคม
ด.ต. อภนิันท์ ปิยะเขต ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.คีรีรัฐนิคม
ด.ต. ทรงเวช นิลเวช ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.คีรีรัฐนิคม
ด.ต. อารักษ์ ศรีนาวา ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.คีรีรัฐนิคม
ด.ต. นิกร อนิทร์ยา่นยาว ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.คีรีรัฐนิคม
ด.ต. สุธรรม สัมพนัธ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.คีรีรัฐนิคม
ด.ต. ธติิพฒัน์ ยดืยาว ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.คีรีรัฐนิคม
ด.ต. ประสาทพร ยุ่ยฉมิ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.คีรีรัฐนิคม
ด.ต. วริะภทัร เขม็กาญจนะ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.คีรีรัฐนิคม
ด.ต. ภทัรพงศ์ มูลสมบัติ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.คีรีรัฐนิคม
ด.ต. สันติภาพ ค ารอด ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.คีรีรัฐนิคม
ด.ต. เดชา แกว้ทองสร ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.คีรีรัฐนิคม
ด.ต.หญิง ณิญาดา จนัทนะ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.คีรีรัฐนิคม
ด.ต. วราวธุ ปลองภยั ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.คีรีรัฐนิคม
ด.ต. จรัญ ขนัแกว้ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.คีรีรัฐนิคม
ด.ต. สมหมาย ชูเชิด ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.คีรีรัฐนิคม
ด.ต. จมุพล อนิทมะโน ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.คีรีรัฐนิคม
ด.ต. สายนัต์ เขยีวคง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.คีรีรัฐนิคม
ด.ต. วโิรจน์ เจยีมสวสัด์ิ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.คีรีรัฐนิคม
ด.ต. จรัล ด้วงเอยีด ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.คีรีรัฐนิคม
ด.ต. วโิรจน์ กรงไกรจกัร์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.คีรีรัฐนิคม
ด.ต. ธงไชย สุทธศิิลป์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.คีรีรัฐนิคม
ด.ต. สงบ บุญฤทธิ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.คีรีรัฐนิคม
ด.ต. โกสิทธิ์ โอชุม ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.คีรีรัฐนิคม
ด.ต. อาคม รอดทอง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.คีรีรัฐนิคม
ด.ต. สมศักด์ิ ชุมแกน่ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.คีรีรัฐนิคม
ด.ต. นุกลู ยอดทอง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.คีรีรัฐนิคม
ด.ต. สัญญา คงไสย ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.คีรีรัฐนิคม
ด.ต. สรชัย ศรีพฒุ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.คีรีรัฐนิคม
จ.ส.ต. อรรถพร วเิชียร ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.คีรีรัฐนิคม



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.อ. วชัระ แกว้จลุกาญจน์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.คีรีรัฐนิคม
ส.ต.ต. วรียทุธิ์ มิสมอน ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.คีรีรัฐนิคม
ด.ต. ศิลา ลัดดาวรากรณ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.คีรีรัฐนิคม
ด.ต. เฉลิมพล วชิิตเชื้อ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.คีรีรัฐนิคม
ด.ต. เชาวลิตร รุจติร ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.คีรีรัฐนิคม
ด.ต. วรัิตน์ แกว้แสงออ่น ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.คีรีรัฐนิคม
ร.ต.อ. กรรณวชัร แกว้เรือง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าฉาง
ด.ต. ภเิชษฐ์ นาคสุวรรณ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าฉาง
ด.ต. ขตัติย บัวลอย ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าฉาง
ด.ต. ชัยณรงค์ ถิ่นหวัเตย ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าฉาง
พ.ต.ท. สุริยา ดุษณีนภดล ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าฉาง
พ.ต.ท. สมคิด เจตนา ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าฉาง
พ.ต.ท.หญิง ธญัญาภรณ์ โสภาพล ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าฉาง
พ.ต.ต. สัมฤทธิ์ เจริญภกัดี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าฉาง
ร.ต.อ. ชรินทร์ สาริมา ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าฉาง
ร.ต.ท. วฒิุพงษ์ อนิทร์จนัทร์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าฉาง
ร.ต.ท. อภชิัย เหล็กกล้า ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าฉาง
ร.ต.ท. พชิัย ศรีรักษา ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าฉาง
ร.ต.ท. บรรยาย เครือพฒัน์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าฉาง
ร.ต.ท. สมเกยีรติ สังขน์าค ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าฉาง
ร.ต.ท. ยทุธพงศ์ ธรรมนาวาสน์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าฉาง
ร.ต.ท. ศรายทุธ เพชรหนู ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าฉาง
ร.ต.ท. วรวรรธน์ วงศ์สวสัด์ิ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าฉาง
ร.ต.ท. เศรษฐพฒัน์ เศรษฐพลอย ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าฉาง
ร.ต.ท. สุทีป ชะฎากาญจน์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าฉาง
ร.ต.ต. สุเทพ ยอดเมือง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าฉาง
ร.ต.ต. ณรงค์ พนัธุ์คงดี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าฉาง
ร.ต.ต. อรรณนพ ฉมิเกื้อ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าฉาง
ร.ต.ต. อาคม เกษสถติย์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าฉาง
ร.ต.ต. ไพจติร สารสิทธิ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าฉาง
ร.ต.ต. ทวศัีกด์ิ ลบเจริญ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าฉาง
ร.ต.ต. จรูญ จนิโต ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าฉาง
ด.ต. สุวฒัน์ จนัทร์ทิพย์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าฉาง
ด.ต. จงกล ซังธาดา ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าฉาง
ด.ต. อนุวตัร กรรณรงค์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าฉาง
ด.ต. สรวศิ พนิิจอกัษร ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าฉาง
ด.ต. เนาว์ แท่นสงค์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าฉาง
ด.ต. สมจติร บุญศรี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าฉาง
ด.ต. ววิฒัน์ ตรียวง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าฉาง
ด.ต. จโิรจ ศักด์ิศรี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าฉาง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ค ารณ สุดจนัทร์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าฉาง
ด.ต. ฐิติกร หนูทอง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าฉาง
ด.ต. ไกรสิทธิ์ จติราภริมย์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าฉาง
ด.ต. ประเสริฐ พลวสิิทธิ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าฉาง
ด.ต. ณรงค์ชัย มากจริง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าฉาง
ด.ต. สันติ นิลอรุณ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าฉาง
ด.ต. บุญช่วย บุญคุ้มครอง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าฉาง
ด.ต. นิกร วนันิยม ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าฉาง
ด.ต. วชิรศักด์ิ ทองเดิม ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าฉาง
ด.ต. อนุวตั กล่ินเมฆ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าฉาง
ด.ต. มณฑล คชรัตน์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าฉาง
ด.ต. อดุลย์ ทาทราย ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าฉาง
ด.ต. ณัฐวฒัน์ ช่วยส าราญ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าฉาง
จ.ส.ต. เนติธร ทองอร่าม ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าฉาง
ส.ต.อ. ใหม่ แสงอรุณ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าฉาง
ส.ต.ต. ไพศาล พฒันวเิชียร ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าฉาง
ส.ต.ต. อ านาจ คงมี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าฉาง
ส.ต.ต. อคัรพล เหมทานนท์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าฉาง
พ.ต.ท. ศิริชัย สุขศาตต์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาสาร
พ.ต.ท. นิคม ชัยเจริญ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาสาร
พ.ต.ท. สุรัตน์ ม่วงศรี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาสาร
พ.ต.ท. สมชาย พทุธรักษา ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาสาร
พ.ต.ท. กรกฤช สัตตรัตน์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาสาร
พ.ต.ท. ชัยยทุธ์ คงแกว้ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาสาร
พ.ต.ต. จ ารึก ชูแกว้ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาสาร
พ.ต.ต. ภเูบศ ทองเหีย่ง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาสาร
พ.ต.ต. จ านิ ชูช่วย ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาสาร
พ.ต.ต. สุเทพ ร่างมณี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาสาร
ร.ต.อ. พรเทพ สถาพรนุวงศ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาสาร
ร.ต.อ. ธรีพงศ์ โภชนาธาร ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาสาร
ร.ต.อ. สัณญ์ปกรณ์ อร่ามเรือง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาสาร
ร.ต.อ. ประเสริฐ ปานดี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาสาร
ร.ต.ท. วรัิตน์ เพชรรัตน์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาสาร
ร.ต.ท. สุคนธ์ ยอดมณี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาสาร
ร.ต.ท. ทัศนะ เทือกสุบรรณ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาสาร
ร.ต.ท. อภสิิทธิ์ ม่วงทอง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาสาร
ร.ต.ท. จริายุ ประดิษฐ์สาร ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาสาร
ร.ต.ท. วจิติร พรหมม่วง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาสาร
ร.ต.ท. อภวิชิญ์ หนูบุญ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาสาร
ร.ต.ท. มนัส บุญจงัหนู ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาสาร



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. สมหวงั สมบัติ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาสาร
ร.ต.ท. ปริญญา ธรีกลุ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาสาร
ร.ต.ท. ค าพนัธ์ สงวนพมิพ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาสาร
ร.ต.ท. สมพงศ์ มวลสุข ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาสาร
ร.ต.ต. สุรเชษฐ์ วเิศษแกว้ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาสาร
ร.ต.ต. พทิยา แสงระวี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาสาร
ร.ต.ต. สุชาติ แสงอภยั ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาสาร
ร.ต.ต. เสรี เพง็แกว้ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาสาร
ร.ต.ต. ประภาส ด้วงชุม ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาสาร
ร.ต.ต.หญิง พรรณี สุทธรัิกษ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาสาร
ด.ต. สุพล พฒุผา ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาสาร
ด.ต. สนธยา เจริญสุข ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาสาร
ด.ต. ด ารงค์ เจริญศิลป์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาสาร
ด.ต. สมพงศ์ ระวงัวงศ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาสาร
ด.ต. สุพจน์ หาญเม่ง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาสาร
ด.ต. สุชาติ คล้ายฉมิ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาสาร
ด.ต. ธนวชิญ์ แกน่แกว้ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาสาร
ด.ต. ดลจติร ชูจติร ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาสาร
ด.ต. สมโชค รักปาน ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาสาร
ด.ต. สาธติ เพช็รสุวรรณ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาสาร
ด.ต. ธรรมรักษ์ เจย้แกว้ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาสาร
ด.ต. ถวลัย์ ประชุมรัตน์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาสาร
ด.ต. เกยีรติศักด์ิ กมุทอง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาสาร
ด.ต. ศุภชัย บุญชู ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาสาร
ด.ต. สุวทิย์ วชิิต ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาสาร
ด.ต. วลัดี คงพุม่ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาสาร
ด.ต. อภชิาติ ทองทิพย์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาสาร
ด.ต. เอกพงศ์ เพง็สกลุ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาสาร
ด.ต. บุญชัย วเิศษคณากลุ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาสาร
ด.ต. ปราโมทย์ สังคะนี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาสาร
ด.ต. สุวรรณ จนัทฤทธิ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาสาร
ด.ต. อดุลย์ บุณยะโชติ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาสาร
ด.ต. ธรีะ คงพุม่ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาสาร
ด.ต. สมพร จนัทรสุวรรณ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาสาร
ด.ต. พงศ์พนัธ์ จนัทวงศ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาสาร
ด.ต. ชัยยา อนิทร์ส าอาง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาสาร
ด.ต. ยทุธนา หอ้งเสง่ียม ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาสาร
ด.ต. กรฤต พรหมศร ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาสาร
ด.ต. ธนาธปิ ศรีบัวทอง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาสาร
ด.ต. อภชิัย พฒันประดิษฐ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาสาร



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. จรัลศักด์ิ จกัรมุณี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาสาร
ด.ต. สามารถ ชื่นบุตร ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาสาร
ด.ต. ปุณญวฒัน์ ไม้แกว้ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาสาร
ด.ต. อคัราเดช สารพงษ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาสาร
ด.ต. อฏัฐพล อานันทสฤษฎ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาสาร
ด.ต. กติติ วรรณทอง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาสาร
จ.ส.ต. รัฐกานต์ เพชรเมือง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาสาร
จ.ส.ต. ภราดร ไทยเสน ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาสาร
ส.ต.ต. ทนงศักด์ิ สุวรรณพฤติ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาสาร
ส.ต.ต. สันติ จนัทร์หนู ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาสาร
ส.ต.ต. ธรรมรงค์  อบเชย ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาสาร
ส.ต.ต. ภานุวฒัน์ ทองเหม ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาสาร
ส.ต.ต. ภานุพล อนิทร์ปราบ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาสาร
พ.ต.อ. นพดล คุ้มภริมย์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
พ.ต.อ. อานนท์ เดชรักษา ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
พ.ต.ท. สุทธิ นิติอคัรพงศ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
พ.ต.ท. มนูญ พดัชู ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
พ.ต.ท. โสภณ ศยามล ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
พ.ต.ท. วลิาศ ศรชัย ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
พ.ต.ต. มานะ นิม่นวล ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
พ.ต.ต. กู้เกยีรติ หนูนิล ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
พ.ต.ต. โชคดี สุขหอ่ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
พ.ต.ต. วรีะศักด์ิ ศิริมงคล ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
พ.ต.ต. เรวตัร สมบูรณ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
ร.ต.อ. วจิติร สามัญเมือง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
ร.ต.อ. กติติพล จลุศักด์ิ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
ร.ต.อ. เชาวรัตน์ ใจหา้ว ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
ร.ต.ท. สุชาติ เกื้อฉมิ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
ร.ต.ท. สุชาติ เพง็ชัย ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
ร.ต.ท.หญิง  รุจจริา เบ้าทอง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
ร.ต.ท. เรืองศักด์ิ สงสวสัด์ิ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
ร.ต.ท. ไพโรจน์ พรหมนิล ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
ร.ต.ท. บรรณดิษฐ์ อนิทชัย ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
ร.ต.ท. ปรีชา สมนุน่ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
ร.ต.ท. ธรีวทิย์ อนิทรสุข ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
ร.ต.ท. มนูญศักด์ิ แท่นนิล ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
ร.ต.ท. สุนทร เมืองสง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
ร.ต.ท. คมสันต์ คูหามุข ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
ร.ต.ท. ฉลอง อิ่มมาก ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
ร.ต.ท. ธรรมรัตน์ บุญพา ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ส าคัญ รังสิมันตุชาติ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
ร.ต.ท. เชื้อชาติ ชูรอด ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
ร.ต.ท. ต่วนอามัล    ปาเต๊ะ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
ร.ต.ท. พรศักด์ิ ไชยสาแล้ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
ร.ต.ท. ณรัฐ วาทีรักษ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
ร.ต.ท. เสน่ห์ หตีอกัษร ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
ร.ต.ท. สุจนิ แกว้กจิ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
ร.ต.ท. สุรพงศ์ รอดภยั ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
ร.ต.ต. วจิติร ลินลา ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
ร.ต.ต. สมพร สุขวฒันา ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
ร.ต.ต. ประทีป เทือกสุบรรณ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
ร.ต.ต. สมชาย มูสิกะ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
ร.ต.ต. ธวชั แกว้นิม่ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
ร.ต.ต. ส าราญ คงขนัธ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
ร.ต.ต. สัญชัย ขนอม ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
ร.ต.ต. ธรรม์ประสิทธิ์  ยงยศยิ่ง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
ด.ต. จกัริน วรีะวงศ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
ด.ต. เทพกร ริยาพนัธ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
ด.ต. วรัิตน์ ยิ่งประสิทธิ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
ด.ต. ภทัรศักด์ิ นาทอง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
ด.ต. วรีะ  สุทธชิยาพพิฒัน์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
ด.ต. ภกัดี วเิชียรวงศ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
ด.ต. สัมพนัธ์ มาศกสิน ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
ด.ต. ทนงศักด์ิ ธราพร ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
ด.ต. ไพรัตน์ ยศเมฆ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
ด.ต. ธรีพล สาสนัส ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
ด.ต.หญิง ปวณีา แสงทวี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
ด.ต. ธรีะ ค าสุวรรณ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
ด.ต. สรรชัย ศรีโชติ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
ด.ต. ประเวส สมอนิทร์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
ด.ต. ชัยพร พลชัย ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
ด.ต. มานพ อนิทนิล ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
ด.ต. ทวศัีกด์ิ พรหมทอง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
ด.ต. ชานนท์ หว่งเอี่ยม ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
ด.ต. ลือชัย ใจเยน็ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
ด.ต. อาคม กนัทะชมภู ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
ด.ต. เกยีรติศักด์ิ พนิชู ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
ด.ต. ชัยยา ศิลปวสุิทธิ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
ด.ต. ธรีะนาท สมุทรเกา่ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
ด.ต. อาลี เส็นบัตร ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. เสรี กลับวลิา ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
ด.ต. จริเดช แกว้นิคม ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
ด.ต. เจษฎากรณ์ สิทธศัิกด์ิ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
ด.ต. รัชชานนท์ ขวญัมิง่ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
ด.ต. ปรมินทร์ ขวญัช่วย ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
ด.ต. ชุมพล กองค า ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
ด.ต. พนม หตีช่วย ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
ด.ต. วทิยา ธรีกลุ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
ด.ต. สมเกยีรติ สุวรรณรัตน์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
ด.ต. ส ารวม สุขพร ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
ด.ต. สุริยา สุขขี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
ด.ต. วรีะ ด้วงนุย้ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
ด.ต. สมใจ ไตรรัตน์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
ด.ต. วชัรินทร์ สังขค์ร ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
ด.ต. โกมล ช่วยอยู่ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
ด.ต. ยทุธการ เกยีรติฉวี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
ด.ต. สุเทพ กฤษกรี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
ด.ต. ไพฑูรย์ สุริยะ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
ด.ต. วนิัย ศรียงัมาศ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
ด.ต. เสน่ห์ รูปโอ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
ด.ต. ณปภชั นาคมุสิก ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
ด.ต. สมปอง พทุธรักษา ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
ด.ต. นพพร จนัทร์เชาว์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
ด.ต. พรรษา โสมติด ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
ด.ต. สมกะมล สังขไ์ข ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
ด.ต. มนตรี ทองเดิม ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
ด.ต. ธรรมรัตน์ นวลวฒัน์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
ด.ต. ส ารวม คชสูงเนิน ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
ด.ต. สัมพนัธ์ เหมือนจนัทร์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
ด.ต. ฉตัรชัย สมวงศ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
ด.ต. สมมาต ชูสงด า ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
ด.ต. สุกจิ ทองจนัทร์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
ด.ต. วรวทิย์ สุปันตี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
ด.ต. สมาธิ เกล้ียงมน ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
ด.ต. วชัรินทร์ สิทธชิู ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
ด.ต. ปรีชา พลาคม ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
ด.ต. สุนทร ศรีรักษา ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
ด.ต. พงศ์ศักด์ิ แกว้เจริญ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
ด.ต. โกมล สังขเ์พชร ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
ด.ต. วชัรินทร์ แกว้ช่วย ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. วรีะศักด์ิ โพธิ์สา ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
ด.ต. ธรรมรัตน์ กลุข า ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
จ.ส.ต. นิติพร ปทะวานิช ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
จ.ส.ต. ปุณณรัตน์ ดิษดี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
จ.ส.ต. อศิราวธุ กดุกลาง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
จ.ส.ต. ชาตรี ชูรัตน์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
ส.ต.อ. สกล เคียนเขา ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
ส.ต.อ. ทิพยทุธ ภกัดีแกว้ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
ส.ต.อ. ทนงศักด์ิ เพชรขาว ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
ส.ต.อ. ปัญญาพล บูรณะพงศ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
ส.ต.ต. ธรีศานต์ บัวมา ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
ส.ต.ต. อรรคพงศ์ รักประทุม ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
ส.ต.ต. ทรรศนะ พละเลิศ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
ส.ต.ต. สุริยา ชูรินทร์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนุพนิ
พ.ต.อ. ศิริชัย ทรงวศิน ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าชนะ
พ.ต.อ. ณพชร เขยีดแกว้ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าชนะ
พ.ต.ท. สุทิน ยอ้ยสวสัด์ิ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าชนะ
พ.ต.ท. ไพริน รัศมี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าชนะ
พ.ต.ท. สนัน่ ศรีสุวรรณโน ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าชนะ
พ.ต.ท. วมินต์ แสงอทุัย ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าชนะ
พ.ต.ท. นพดล หนูไชยา ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าชนะ
พ.ต.ท. เลิศชาย ชัยรัตน์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าชนะ
ร.ต.ท. วจิติร พลูสวสัด์ิ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าชนะ
ร.ต.ท. ถาวโรจน์ จนัทร์เพชรคง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าชนะ
ร.ต.ท. วชัระพงษ์ สุดจ านงค์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าชนะ
ร.ต.ท. สุชาติ ปานรักษ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าชนะ
ร.ต.ท. ศุภฤกษ์ จนัทร์หยู ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าชนะ
ร.ต.ท. วรพงศ์ เพชรรักษ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าชนะ
ร.ต.ท. วเิชียร คงรัสโร ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าชนะ
ร.ต.ท. สมนึก อมัพะวลัย์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าชนะ
ร.ต.ท. ชัยวฒิุ ช่างสุวรรณ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าชนะ
ร.ต.ท. อาดูล หมายปาน ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าชนะ
ร.ต.ท. สุวทิย์ สุฆระพฒัน์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าชนะ
ร.ต.ท. ชัยยนั ชูแกว้ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าชนะ
ร.ต.ท. พชิิต ขาวสุวรรณ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าชนะ
ร.ต.ท. ทวศัีกด์ิ เขยีวเทโพธิ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าชนะ
ร.ต.ต. ชาติชาย เชาวลิต ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าชนะ
ร.ต.ต. เฉลิมไชย รัตนกาญจน์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าชนะ
ร.ต.ต. สมมาตร์ อรุณพนัธุ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าชนะ
ร.ต.ต. สุชาติ ชูเชิด ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าชนะ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. สุพจน์ บัวจนัทร์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าชนะ
ด.ต. ปฏภิาณ โพนพนันา ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าชนะ
ด.ต. สุติภาพ อนิทร์ชุมนุม ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าชนะ
ด.ต. อารักษ์ เพชรเขยีว ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าชนะ
ด.ต. มาวนิ วงศ์คช ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าชนะ
ด.ต. สุเทพ แสงเสน่ห์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าชนะ
ด.ต. ประทีป ทัศนงาม ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าชนะ
ด.ต. สุนทร ทองแดง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าชนะ
ด.ต. เวช อนินุรักษ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าชนะ
ด.ต. วชัรินทร์ วชิิตแยม้ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าชนะ
ร.ต.ท.หญิง องัคณา ดีดวง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าชนะ
ด.ต. วสูิตร มูณีย์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าชนะ
ด.ต.หญิง เพญ็ประภา เฮ่าหนู ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าชนะ
ด.ต. ภกัดี สุขจติร์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าชนะ
ด.ต. อนันต์ อนุสรณ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าชนะ
ด.ต. ชนินทร์ รอดศรีนาค ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าชนะ
ด.ต. พชิัย กลับชนะ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าชนะ
ด.ต. สุชาติ ไชยวเิชียร ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าชนะ
ด.ต. ประดิษฐ์ บุญแกว้ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าชนะ
ด.ต. จมุพล บุตรเร่ิม ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าชนะ
ด.ต. ศุภศักด์ิ แพน้อย ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าชนะ
ด.ต. สัญญา รัตนอมตกลุ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าชนะ
ด.ต. ทวศัีกด์ิ อนิทร์เนือ่ง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าชนะ
ด.ต. ประสาร ญาสิทธิ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าชนะ
ด.ต. สัญชัย เอยีดเกล้ียง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าชนะ
ด.ต. โชคดี โปยิ้ม ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าชนะ
ด.ต. สิริวฒัน์ ปุริโส ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าชนะ
ด.ต. ภริมย์ สังขไ์ชย ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าชนะ
ด.ต. พเนศ ทองสาลี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าชนะ
ด.ต. อรุณ พทิักษ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าชนะ
ด.ต. สมบัติ พวงทอง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าชนะ
ด.ต. ธนัชภคัร พรหมมาศ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าชนะ
ด.ต. สุชาติ จติรากลู ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าชนะ
ด.ต. เทวนิทร์ สินภบิาล ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าชนะ
ด.ต. นิทัศน์ สาลี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าชนะ
ด.ต. สินชัย บัวอนิทร์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าชนะ
ด.ต. วโิรจน์ แสงวเิศษ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าชนะ
ด.ต. สุชาติ นาคน้อย ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าชนะ
ด.ต. ชุมพร เขื่อนโยธา ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าชนะ
ด.ต. สมชาย แกว้สี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าชนะ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ยทุธศักด์ิ พานิชกลุ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าชนะ
ด.ต. จาตุรงค์ สุขศรีเมือง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าชนะ
ด.ต. ธนิต ยมสวสัด์ิ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าชนะ
ด.ต. ณัฐพงศ์ ขอจลุซ้วน ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าชนะ
ด.ต. อทุัย กมุลี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าชนะ
ด.ต.หญิง จรีนันท์ บุญแกว้ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าชนะ
จ.ส.ต. ณัฐดนัย รัตนอมตกลุ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าชนะ
ส.ต.อ. สาโรจน์ ค าแหง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าชนะ
ส.ต.ต. พลวฒัน์ บุญสิทธิ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าชนะ
ส.ต.ต. ณรงค์ฤทธิ์ แสงจนิดารัตน์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าชนะ
พ.ต.อ. วชัรินทร์ สถติเสถยีร ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พระแสง
พ.ต.อ. พอพล วริิยะจรีะพพิฒัน์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พระแสง
พ.ต.ท. ชิงชัย ภูรั่ตนโอภา ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พระแสง
พ.ต.ท. ลือชัย ทองสินธุ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พระแสง
พ.ต.ท. ฤทธชิัย ผุดมาก ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พระแสง
พ.ต.ท. อดุร สุวรรณกาญจน์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พระแสง
พ.ต.ท. บัญชร วฒันปรีชาพงศ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พระแสง
พ.ต.ท. ปรุฬหช์ัย เหมกงั ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พระแสง
พ.ต.ท. ศิวนาถ ลอดคูบอน ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พระแสง
พ.ต.ท. โกนิตย์ เกื้อสกลุ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พระแสง
ร.ต.อ. พณา  เพชรชู ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พระแสง
ร.ต.ท. มีศักด์ิ เทพบุรี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พระแสง
ร.ต.ท. จกัรพนัธ์ แกว้เถื่อน ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พระแสง
ร.ต.ท. ประพจน์ คงจนัทร์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พระแสง
ร.ต.ท. สุชิน ทรงอาวธุ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พระแสง
ร.ต.ท.   นิวฒัน์  รัตนพนัธ ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พระแสง
ร.ต.ท. นิรัช แกว้ซัง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พระแสง
ร.ต.ท.      นิคม    อนิทร์จนัทร์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พระแสง
ร.ต.ท. จรัล มากเพง็ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พระแสง
ร.ต.ท. ธงชัย เพง็บูลย์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พระแสง
ร.ต.ท. ววิรรธน์ สิงหพนัธุ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พระแสง
ร.ต.ท. เกษมศักด์ิ คชเวช ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พระแสง
ร.ต.ท. กรภทัร์ โมสิกะ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พระแสง
ร.ต.ท. สมควร เอกจนี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พระแสง
ร.ต.ท. ภกัดี ทองทา ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พระแสง
ด.ต. พรรณทิพย์ มัฎฐารักษ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พระแสง
ด.ต. โสภณ สวสัดิวงศ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พระแสง
ร.ต.ท. สุชาติ กศุลสุข ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พระแสง
ร.ต.ท. สุธรรม อนุกลุ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พระแสง
ร.ต.ต. พลูสวสัด์ิ  ค ามาเขยีว ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พระแสง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. วรีะภณั หมูดจนัทร์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พระแสง
ร.ต.ต. พงษ์ศักด์ิ  อทุานสุต ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พระแสง
ร.ต.ต. สุเชน  สุทธพิทิักษ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พระแสง
ด.ต. พร่างเพชร  ใหญ่กวา่วงค์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พระแสง
ด.ต. ประยรู แสงจนัทร์ศิริ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พระแสง
ด.ต. สมบัติ ใหม่เอี่ยม ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พระแสง
ด.ต. คณาธปิ  ศรีไสยเพชร ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พระแสง
ด.ต. มนตรี บ ารุงราชภกัดี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พระแสง
ด.ต. วรีะศักด์ิ เพช็รศรี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พระแสง
ด.ต. เมตตา   สายใจบุญ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พระแสง
ด.ต. ธญัญา  ชัยยศ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พระแสง
ด.ต. ฉตัรชัย  สวสัดี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พระแสง
ด.ต. ธวชัชัย  รัตนรัตน์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พระแสง
ด.ต. เอกวฒิุ    ปล้ืมสุทธิ์  ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พระแสง
ด.ต. เดชา  โภชากรณ์  ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พระแสง
ด.ต. ชาญชัย     ค าตา ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พระแสง
ด.ต. วริะ  แสงอ าไพ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พระแสง
ด.ต. บุญฤทธิ์    จติสบาย ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พระแสง
ด.ต. ปราโมทย ์ แสงสวา่ง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พระแสง
ด.ต. สุรินทร์    สารสิทธิ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พระแสง
ด.ต. พชิัย อกัษรค า ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พระแสง
ด.ต. ชาญวทิย์ จนัทร์มาศ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พระแสง
ด.ต. นโรศิลป์  บุญร่วมแกว้ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พระแสง
ด.ต. สิทธชิัย  ดีดวง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พระแสง
ด.ต. ธงชัย  อยู่ดี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พระแสง
ด.ต. ประจกัร  อนิทร์สุวรรณ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พระแสง
ด.ต. กรีฑา  อาคมา ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พระแสง
ด.ต. กฤตพล ไชยทองงาม ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พระแสง
ด.ต. เกยีรติชัย  ถิ่นพบิูลย ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พระแสง
ด.ต. จกัรชาย  จติรธรรม ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พระแสง
ด.ต. สุนทร  สัตถาพร ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พระแสง
ด.ต. วภิาค  คงนวล ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พระแสง
ด.ต. สมพงษ์  บุญทว ี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พระแสง
ด.ต. สมโพช ปราดเปร่ือง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พระแสง
ด.ต. เกยีรติกู้  ปรีชา ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พระแสง
ด.ต. สมศักด์ิ ด้วงเกล้ียง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พระแสง
ด.ต. นิกร  พลสวสัด์ิ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พระแสง
ด.ต. อ าพล ประกอบแกว้ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พระแสง
จ.ส.ต. พนมกร    จนัทร์ประดิษฐ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พระแสง
จ.ส.ต. ภญิโญ สุขแกว้ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พระแสง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.อ. เถลิงศักด์ิ  สุทธิ์   ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พระแสง
ส.ต.อ. สิทธชิัย  รักศรีทอง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พระแสง
ส.ต.ต. สันติภาพ ทองเกตุ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พระแสง
ส.ต.ต. บวรรัตน์ ศรีพลราช ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พระแสง
ส.ต.ต. สุริยะ ไชยพหล ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พระแสง
พ.ต.อ. ประจกัษ์ ชุมพลวรีะพงษ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนม
พ.ต.ท. ไพโรจน์ ไพรวนั ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนม
พ.ต.ท. พรเลิศ เสือศรี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนม
พ.ต.ท. ศุภชัย งามปลอด ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนม
ร.ต.อ. ลิขติ ชุมช่วย ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนม
ร.ต.ท. มณชัย รัตกลุ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนม
ด.ต. บุลากร เกตุมณี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนม
ร.ต.ท. นันทวฒัน์ สุทธรัิตน์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนม
ร.ต.ท. วจิติร นิลวสุิทธิ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนม
ร.ต.ท. จกัภพ ขวญัแกว้ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนม
ร.ต.ท. อรุณ เจริญรักษ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนม
ร.ต.ท. บุญส่ง รุ่งแจง้ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนม
ร.ต.ท. ประวทิย์ ชมศิริ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนม
ร.ต.ท. พานิช มาก ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนม
ร.ต.ท. ณุศัลยช์นก อนิทมุสิก ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนม
ร.ต.ท. ธนกร แกว้พชิัย ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนม
ร.ต.ท. ประคอง หนูทับ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนม
ร.ต.ท. วชิัย ทรายออ่น ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนม
ร.ต.ท. อนุชา ปรีชา ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนม
ร.ต.ท. สุทธวิงศ์ ทองด้วง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนม
ร.ต.ต. โกวทิ วงศ์พรัด ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนม
ร.ต.ต. สงกรานต์ ไทยนุกลู ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนม
ร.ต.ต. ประนอม ออ่นเกตุพล ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนม
ร.ต.ต. จตุรงค์ พฒันราช ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนม
ร.ต.ต. ภทัรพร จนัทร์อยู่ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนม
ร.ต.ต. สัมฤทธิ์ ชูศิริ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนม
ร.ต.ต. สุรพล หนูทอง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนม
ด.ต. สฤษฎิช์ัย วฒันประดิษฐ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนม
ด.ต. ณรงค์ชัย ศรีเกื้อ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนม
ด.ต. สวสัด์ิ อนิทร์เนือ่ง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนม
ด.ต. ประทีป บุญชูวงศ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนม
ด.ต. สมพงษ์ แสงจนัทร์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนม
ด.ต. นิคม นวลมาก ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนม
ด.ต. สมพงษ์ สมสุข ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนม
ด.ต. ทนงชัย วชิัยดิษฐ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนม



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. โกศิษ ขนุทน ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนม
ด.ต. ธนัวา แกว้นพรัตน์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนม
ด.ต. ศุภชาติ สุบรรณพนัธ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนม
ด.ต. ทินกร สองวหิค ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนม
ด.ต. วรัิตน์ รักษ์ทอง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนม
ด.ต. รัฐศักด์ิ นาคบรรพ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนม
ด.ต. อ านาจ แกว้มณี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนม
ด.ต. ปลวชัร มาศกสิน ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนม
ด.ต. วรัิตน์ อุ่นเมือง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนม
ด.ต. สมพร จุ้ยทองค า ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนม
ด.ต. คมเดช แสงจง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนม
ด.ต. สุริยะ โมลี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนม
จ.ส.ต.หญิง สุชาดา นาคปรุง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนม
ส.ต.อ. ธวชัชัย หนูคง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนม
ส.ต.ต. สราวฒิุ จนัทร์คง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.พนม
พ.ต.อ. ทักษิณ ศิริโภคพฒัน์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เวยีงสระ
พ.ต.ท. กติติศักด์ิ รามสวสัด์ิ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เวยีงสระ
พ.ต.ท. ศุภชัย สังขป์ระคอง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เวยีงสระ
พ.ต.ท. อธวิฒัน์ ช านาญกจิ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เวยีงสระ
พ.ต.ท. ภสูโรจ นาคพนิ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เวยีงสระ
พ.ต.ท. สมชาย สมรรถานนท์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เวยีงสระ
พ.ต.ท. ไกรจกัร สุดสาคร ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เวยีงสระ
พ.ต.ท. เวทิศ ปานชาตรี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เวยีงสระ
พ.ต.ท.หญิง อไุรวรรณ ช่วยบุญชู ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เวยีงสระ
พ.ต.ต. ทวศัีกด์ิ ศริกลุ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เวยีงสระ
พ.ต.ต. ภาณุวฒัน์ รัตนพนัธ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เวยีงสระ
ร.ต.อ. โสธร ไชยฤกษ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เวยีงสระ
ร.ต.ท. สุเมต ทองออ่น ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เวยีงสระ
ร.ต.ท. สุรเชษฐ์ ใจสมุทร ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เวยีงสระ
ร.ต.ท. ปิยะพงษ์ ขาว ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เวยีงสระ
ร.ต.ท.หญิง วารุณี สมัยสง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เวยีงสระ
ร.ต.ท. สรพงษ์ ช านาญกจิ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เวยีงสระ
ร.ต.ท. วชัรพงษ์ กาญจนานุรักษ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เวยีงสระ
ร.ต.ท. ค านึง ธรรมโชติ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เวยีงสระ
ร.ต.ท. วมิลชัย อนิทร์ทอง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เวยีงสระ
ร.ต.อ. ประวติั ศรีเทพ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เวยีงสระ
ร.ต.ท. กติิศักด์ิ สงพะโยม ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เวยีงสระ
ร.ต.ท. สุวรรณ จงไกรจกัร ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เวยีงสระ
ร.ต.ท. เกรียรติกอ้ง เจริญกลุ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เวยีงสระ
ร.ต.ท. ประดิษฐ์ พรหมทอง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เวยีงสระ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ณรงค์ ด้วงทอง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เวยีงสระ
ร.ต.ท. เลอศักด์ิ ชูโชติ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เวยีงสระ
ร.ต.ท. สุพนิ แกว้จงัหวดั ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เวยีงสระ
ร.ต.ท. สุนันท์ เจริญกจิ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เวยีงสระ
ร.ต.ท. อมัพร สุวรรณพงศ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เวยีงสระ
ร.ต.ท. ช่วง แสงแกว้ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เวยีงสระ
ร.ต.ท. จ าลอง อนิทร์จนัทร์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เวยีงสระ
ร.ต.ท. ชัยชนะ แสงพนัธ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เวยีงสระ
ร.ต.ต. นิรันดร์ พรหมจนิดา ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เวยีงสระ
ร.ต.ต. ประภาส ถาวรเกยีรติขจร ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เวยีงสระ
ร.ต.ต. ศีลธรรม พรหมปรีดี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เวยีงสระ
ร.ต.ต. ช านาญ สังผอม ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เวยีงสระ
ร.ต.ต. สิทธเิดช พฒันชู ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เวยีงสระ
ด.ต. เอนก จนัทร์โสภา ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เวยีงสระ
ด.ต. พทัธนันท์ พศิพรรณ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เวยีงสระ
ด.ต. วรพงษ์ สิงหฬ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เวยีงสระ
ด.ต. บ ารุง มาไข่ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เวยีงสระ
ด.ต. ทวี มณีฉาย ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เวยีงสระ
ด.ต. สาธติ บุญเทียม ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เวยีงสระ
ด.ต. ขจรเกยีรติ สวสัดี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เวยีงสระ
ด.ต. ณรงค์ศักด์ิ ติกขนา ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เวยีงสระ
ด.ต. นภดล นวลใย ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เวยีงสระ
ด.ต. กนัตภณ จนัทร์พธุ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เวยีงสระ
ด.ต. กติติพงศ์ งามข า ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เวยีงสระ
ด.ต. ทรงธรรม สุขศรี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เวยีงสระ
ด.ต. เสน่ห์ คงอิ้ว ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เวยีงสระ
ด.ต. สุธนิันท์ เล่งน้อย ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เวยีงสระ
ด.ต. สมเกรียติ งามประดิษฐ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เวยีงสระ
ด.ต. เฉลิมศักด์ิ มีแสง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เวยีงสระ
ด.ต. วทิยา จรเสมอ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เวยีงสระ
ด.ต. พทิักษ์ กรุงแกว้ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เวยีงสระ
ด.ต. วจิติร บุญรักษ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เวยีงสระ
ด.ต. มงคลรักษ์ ชุมบัวจนัทร์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เวยีงสระ
ด.ต. เกรียงศักด์ิ เสือทอง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เวยีงสระ
ด.ต. กณิศพงศ์ ชินวงศ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เวยีงสระ
ด.ต. โชคดี ศิริรัตน์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เวยีงสระ
ด.ต. ปิยะนันท์ เนือ่งเยาว์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เวยีงสระ
ด.ต. ส ารวม หวานฉ่ า ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เวยีงสระ
ด.ต. อภสิิทธิ์ เพชรรัตน์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เวยีงสระ
ด.ต. ศิริพงศ์ ภมูิไชยา ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เวยีงสระ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. อ านาจ ทองละมุน ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เวยีงสระ
ด.ต. ธรีวฒัน์ ไกรสิทธิ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เวยีงสระ
ด.ต. ประยรู เทพนิมิตร ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เวยีงสระ
ด.ต. ชาตรี จนัทร์ชาตรี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เวยีงสระ
ด.ต. วชัรินทร์ ทองข า ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เวยีงสระ
ด.ต. พรหมมาตร์ อภยัรัตน์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เวยีงสระ
ด.ต. นพดล คะเนย์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เวยีงสระ
ด.ต. ทววีฒัน์ จริงบ ารุง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เวยีงสระ
ด.ต. กอ้งภพ บ ารุงศรี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เวยีงสระ
ด.ต. ปราโมทย์ อตุะปะละ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เวยีงสระ
ส.ต.อ. ภมรพงษ์ ยงัชู ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เวยีงสระ
ส.ต.ต. ตันติกร สกณุา ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เวยีงสระ
ส.ต.ต. เดชณรงค์ คุ้มช านาญ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เวยีงสระ
ส.ต.ต. กฎุาลักษณ์ อ าลอย ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เวยีงสระ
ส.ต.ต. ภาณุวฒัน์ จุ้ยนาศ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เวยีงสระ
ส.ต.ต. ปัฐพล สุคนธรส ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เวยีงสระ
ส.ต.ต. ไกรพรุิณ อนิพรมมี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เวยีงสระ
ส.ต.ต. นัยสิทธิ์ ทองชัย ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เวยีงสระ
ส.ต.ต. ภาณุพงษ์ สันติกาญจนพฒัน์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เวยีงสระ
พ.ต.ท. เสว ี เวชพทิักษ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ดอนสัก
พ.ต.ท. ธวชั เนียมละออง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ดอนสัก
พ.ต.ท. เฉลิม ขวดใส ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ดอนสัก
พ.ต.ท. กติติศักด์ิ จาระวรรณ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ดอนสัก
พ.ต.ต. สุรินทร์ บัวคง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ดอนสัก
พ.ต.ต. ถาวร รามวงศ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ดอนสัก
พ.ต.ต. โสภณ รักเถาว์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ดอนสัก
ร.ต.อ. เทพกร อนิทกลู ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ดอนสัก
ร.ต.อ. อนุมัติ ร่ืนพานิช ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ดอนสัก
ร.ต.อ. พสัิณห์ ศรีสวสัดิวฒันา ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ดอนสัก
ร.ต.อ. อนุวฒัน์ มณฑาทอง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ดอนสัก
ร.ต.อ. ธงชัย เต็มพร้อม ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ดอนสัก
ร.ต.อ. เดโช เชาวลิต ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ดอนสัก
ร.ต.ท. เอกลักษ์ มากใหม่ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ดอนสัก
ร.ต.ท. กติิศักด์ิ สงพะโยม ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ดอนสัก
ด.ต. ยงยทุธ มูสีสุทธิ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ดอนสัก
ร.ต.ท. สมชาย ทลิกรรณ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ดอนสัก
ร.ต.ท. สุวทิย์ ช่วยมิตร ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ดอนสัก
ร.ต.ท. เอกพนัธ์ รักษ์พรหม ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ดอนสัก
ร.ต.ท. พงศ์พนัธ์ ทองใหญ่ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ดอนสัก
ร.ต.ท. ปัญญา สุระพนัธ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ดอนสัก



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. สราวธุ ปานรัชนิโชติ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ดอนสัก
ร.ต.ท. สุรชาติ ศิลป์พลูเกดิ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ดอนสัก
ร.ต.ท. สามารถ แพละออง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ดอนสัก
ร.ต.ท. สวสัด์ิ บุญประเสริฐ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ดอนสัก
ร.ต.ต. วนัชัย ฤทธิ์เรือง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ดอนสัก
ร.ต.ต. ไพรัตน์ กระแสร์สินธุ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ดอนสัก
ร.ต.ต. พสิิทธิ์ สุขมี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ดอนสัก
ร.ต.ต. อรุณ ใสสะอาด ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ดอนสัก
ร.ต.ต. วฒิุชัย ทองไฝ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ดอนสัก
ร.ต.ต. สุเทพ ทองรอด ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ดอนสัก
ด.ต. ทะเนตร ดอนทราย ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ดอนสัก
ด.ต. มนูญ เขยีวมา ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ดอนสัก
ด.ต. สมเกยีรติ อนุจร ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ดอนสัก
ด.ต. สุชาติ ระวงัวงศ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ดอนสัก
ด.ต. วรีะศักด์ิ ทองอยู่ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ดอนสัก
ด.ต. วชิัย สุขเรือง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ดอนสัก
ด.ต. สุพจน์ ศรีใส ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ดอนสัก
ด.ต. อารักษ์ แดงสุภา ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ดอนสัก
ด.ต. สมพร ด ารัตนมณี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ดอนสัก
ด.ต. พรเทพ แสงหรัิญ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ดอนสัก
จ.ส.ต. เจนยทุธ์ รัตนโสภา ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ดอนสัก
ส.ต.ต. ณัฐพงษ์ แกน่ทอง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ดอนสัก
ส.ต.ต. ณฤพล นุน่แกว้ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ดอนสัก
ส.ต.ต. นิติศักด์ิ ฤทธิ์เดช ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ดอนสัก
พ.ต.อ. มานพ โฆษิตอนันต์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เคียนซา
พ.ต.ท. เรืองศักด์ิ งามข า ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เคียนซา
พ.ต.ท. พยงศักด์ิ เพชรรอบ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เคียนซา
พ.ต.ต. เอกอรรถ เจริญพร ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เคียนซา
ร.ต.อ. ณรงค์ สงแป้น ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เคียนซา
ร.ต.อ. ธานี ศรีนิล ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เคียนซา
ร.ต.ท. ปัณณวฒัน์ ทองชาติ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เคียนซา
ร.ต.ท. นพรัตน์ พรรณรังษี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เคียนซา
ร.ต.ท. อ าพน ศรีนวล ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เคียนซา
ร.ต.ท. จ านงค์ ทองสลัก ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เคียนซา
ร.ต.ท. สุนทร เลิศเกยีรติบัญชา ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เคียนซา
ร.ต.ท. นวพล พุม่มาก ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เคียนซา
ร.ต.ท.หญิง สมพติ บุตรมาตา ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เคียนซา
ร.ต.ท. จตุพล พรหมอนิทร์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เคียนซา
ร.ต.ท. เดชา จมิจวน ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เคียนซา
ร.ต.ท. จ าลอง ชุมขนัธ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เคียนซา



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. สุเทพ พุม่เถื่อน ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เคียนซา
ร.ต.ท. จา่ง บุญศรี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เคียนซา
ร.ต.ท. วนิิจ แกว้ชนะ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เคียนซา
ร.ต.ท. อนันต์ หนูเอยีด ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เคียนซา
ร.ต.ท. ประพทัธิ บูรณกลู ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เคียนซา
ร.ต.ท. วรีะ จติตะมุข ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เคียนซา
ร.ต.ท. สันติ ด างาม ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เคียนซา
ร.ต.ท. สาโรช พว่งหุน่ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เคียนซา
ร.ต.ท. ธ ารงค์ ศิริโสภณ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เคียนซา
ร.ต.ท. วรีะพงษ์ พนัธท์อง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เคียนซา
ร.ต.ท. วชิัย พฒิุทอง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เคียนซา
ร.ต.ต. วโิรจน์ ชูแกว้ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เคียนซา
ร.ต.ต. สันติ ยงับุญสุข ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เคียนซา
ร.ต.ต. อนุพงศ์ ยกทอง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เคียนซา
ร.ต.ต. ไพฑูรย์ ปัจฉา ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เคียนซา
ด.ต. มงคล แกว้สุวรรณ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เคียนซา
ด.ต. สุวฒัน์ จนัทร์แจม่ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เคียนซา
ด.ต. สุระสิทธิ์ คงแหลม ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เคียนซา
ด.ต. วสิิทธิ์ สงค์ช่วย ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เคียนซา
ด.ต. สุพจน์ น้อยจนี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เคียนซา
ด.ต. ยทุธนา นามนวล ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เคียนซา
ด.ต. มีศักด์ิ จรด า ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เคียนซา
ด.ต. สมัย กนัสุทธิ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เคียนซา
ด.ต. สุทิน ศรีสุข ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เคียนซา
ด.ต. เปรม อนิทรบุรี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เคียนซา
ด.ต. จริะวทุธ ศรีวรัิกษ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เคียนซา
ด.ต. กมัปนาท นรินทร์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เคียนซา
ด.ต. ธริะวทิย์ สุขแท้ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เคียนซา
ด.ต. อภเิชษฐ์ กลุศิริ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เคียนซา
ด.ต. ครรชิต อปุการ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เคียนซา
ด.ต. ชาญภพ ถิ่นเทพา ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เคียนซา
ด.ต. สรรชัย คงท่าฉาง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เคียนซา
ด.ต. วมิล หมืน่ชนะ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภเคียนซา
ด.ต. พรเทพ ณ เจริญ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เคียนซา
ด.ต. ชโลธร พรหมทองรักษ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เคียนซา
ด.ต. วรีะโชติ โยธาทัย ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เคียนซา
ด.ต. ชนินทร์ นิลทีพ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เคียนซา
ด.ต. ณรงค์ชัย สังขภริมย์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เคียนซา
ด.ต. สุธรรม ดารารัตน์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เคียนซา
ด.ต. สมโชค สุขศิริ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เคียนซา



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. วชิิตร์ กล้าสมุทร ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เคียนซา
ด.ต. สมนึก จนัทร์เพชร ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เคียนซา
ด.ต. โกวทิย์ พรมชู ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เคียนซา
จ.ส.ต. ณัฐวฒิุ เหม่นแกว้ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เคียนซา
จ.ส.ต. เชาวลิต กา้วซ้วน ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เคียนซา
ส.ต.อ. ธวชัชัย นาคเพง็ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เคียนซา
ส.ต.ต. ณัฐวฒัน์ นาคบ ารุง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เคียนซา
ส.ต.ต. จกัรพงษ์ ทองมาก ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เคียนซา
ส.ต.ต. ธรีะวฒัน์ ปาณี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เคียนซา
ส.ต.ต. วสิษฐ กนัแกว้ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เคียนซา
ส.ต.ต. บัญชาการ ขนุจนัทร์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เคียนซา
พ.ต.อ. วสุิทธิ์ เคร่งจริง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านตาขนุ
พ.ต.ท. วสันต์ อารีรอบ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านตาขนุ
พ.ต.ท. สมชาย ไทรบุญจนัทร์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านตาขนุ
พ.ต.ท. มานะ คิดเหมาะ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านตาขนุ
พ.ต.ท. ณภาคย์ ปรางนาคี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านตาขนุ
พ.ต.ท. จงรักษ์ พมิพท์อง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านตาขนุ
ร.ต.อ. มานพ มะโรตระกลุ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านตาขนุ
ร.ต.ท. ธรียทุธ หนูทอง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านตาขนุ
ร.ต.ท. สมพงษ์ ทองเอยีด ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านตาขนุ
ร.ต.ท. วชิาญ เพรชรสังข์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านตาขนุ
ร.ต.ท. ธรีพงศ์ ศรีสมัย ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านตาขนุ
ร.ต.ท. สมศักด์ิ ฤทธิ์กลุ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านตาขนุ
ร.ต.ท. อนันต์ เพช็รวงค์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านตาขนุ
ร.ต.ท. อาทิตย์ ดิษฐสุวรรณ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านตาขนุ
ร.ต.ท. พรชัย วุ้นชุม ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านตาขนุ
ร.ต.ท. ทวี เจริญทิวากร ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านตาขนุ
ร.ต.ท. พรศักด์ิ ทวี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านตาขนุ
ร.ต.ต. รัตน์ พนัธป์ระสงค์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านตาขนุ
ร.ต.ต. วฒันา ศรีศิลป์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านตาขนุ
ร.ต.ต. โสพทิย์ อุ่นใหม่ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านตาขนุ
ร.ต.ต. ชุมพร ละม้าย ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านตาขนุ
ด.ต. อนุวตัร ช่วยบางเด่ือ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านตาขนุ
ด.ต. อนนท์ น้อยโนนทอง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านตาขนุ
ด.ต. วฒิุพงษ์ พชืผล ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านตาขนุ
ด.ต. ประเสริฐ มีทอง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านตาขนุ
ด.ต. ธรรมศักด์ิ อกัษรเภรีย์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านตาขนุ
ด.ต. ถกล ทองสมุทร ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านตาขนุ
ด.ต. อรุณ คงขาว ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านตาขนุ
ด.ต. สมศักด์ิ แสนรี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านตาขนุ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. อดุม รัตนเกล้า ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านตาขนุ
ด.ต. บุณเลิศ ทรัพยเ์กดิ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านตาขนุ
ด.ต. ยอดชาย สกลุกจิ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านตาขนุ
ด.ต. ศักดา เดชมณี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านตาขนุ
ด.ต. ปรีดี บุษยเ์พชร ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านตาขนุ
ด.ต. นพคุณ พดุงวงค์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านตาขนุ
ด.ต. สมพร ไชยรักษ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านตาขนุ
ด.ต. ธรีะพงศ์ ศึกเสือ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านตาขนุ
ด.ต. สมพงษ์ เถาวท์อง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านตาขนุ
จ.ส.ต อ านาจ ขนุประดิษฐ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านตาขนุ
จ.ส.ต อดุมพร ทองชู ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านตาขนุ
จ.ส.ต ศักดืสิทธิ์ สงทองแกว้ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านตาขนุ
ส.ต.อ. วราศักด์ิ ส าลี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านตาขนุ
ส.ต.อ. ณรงค์ชัย ต้อยแกว้ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านตาขนุ
ส.ต.ต. นันทวฒิุ เจริญทิวากร ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านตาขนุ
ส.ต.ต. อภรัิกษ์ พรมวงค์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านตาขนุ
พ.ต.ท. สมศักด์ิ หนูรอด ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะพะงัน
พ.ต.ท. ไกรฤกษ์ งามศรีออ่น ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะพะงัน
พ.ต.ท. จติติ บุญฤทธิ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะพะงัน
พ.ต.ท. ชาตรี ปานด า ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะพะงัน
พ.ต.ท. ประวติั  เพช็รทิพย์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะพะงัน
ร.ต.อ. สมศักด์ิ จเุส้ง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะพะงัน
ร.ต.อ. ยทุธนา บัวอนิทร์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะพะงัน
ร.ต.อ. สถาพร ชลสาคร ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะพะงัน
ร.ต.ท. วรีะศักด์ิ บัลลพว์านิช ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะพะงัน
ร.ต.ท. อนันต์   เนียมจนัทร์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะพะงัน
ร.ต.ท. จรีศักด์ิ  โพธิ์ถาวร ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะพะงัน
ร.ต.ท. กศุล แป้นเกดิ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะพะงัน
ร.ต.ท. ศักด์ิชัย มีพลู ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะพะงัน
ร.ต.ท. ผดุง ศรีชู ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะพะงัน
ร.ต.ท. ธเนศ มหนัตมรรค ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะพะงัน
ร.ต.ท. อมร สังขท์อง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะพะงัน
ร.ต.ต. พชร ร่ืนระเริงศักด์ิ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะพะงัน
ร.ต.ต. ชนะ เกื้อหลง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะพะงัน
ร.ต.ต. สมศักด์ิ    ทองหวาน ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะพะงัน
ร.ต.ต.  สมพงษ์ นุม่นิม่ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะพะงัน
ด.ต. ธรีะพงษ์  หนูนวล ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะพะงัน
ด.ต. สุริยนัต์ รัญจวน ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะพะงัน
ด.ต. ศักด์ิชาย รามจนัทร์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะพะงัน
ด.ต. ณัฐปดัตช์ ภาสกนธ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะพะงัน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. พงษ์พฒน์ เนคะมัชชะ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะพะงัน
ด.ต. สมโชค  ยอ่มละเอยีด ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะพะงัน
ด.ต. สุชิน  ศักด์ิศรี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะพะงัน
ด.ต. ชนะ   พุม่เรืองนาม ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะพะงัน
ด.ต. ศรพงษ์  สุททวพิา ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะพะงัน
ด.ต. ธนากร  ศรีนุน่ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะพะงัน
ด.ต. สุชาติ  ช่วยพชิัย ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะพะงัน
ด.ต. เอกชัย    โอภธิากร ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะพะงัน
ด.ต. สันต์ ออ่นจนัทร์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะพะงัน
ด.ต. พงศักด์ิ  ไกแ่กว้ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะพะงัน
ด.ต. ประมวล   ศีลวฒิุจนัทร์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะพะงัน
ด.ต. พศินุ แสงข า ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะพะงัน
ด.ต. พงษ์ศักด์ิ แสงข า ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะพะงัน
ด.ต. ธนกฤต สามเค้ียม ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะพะงัน
ด.ต. ส าเริง  จริตงาม ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะพะงัน
ด.ต. สุชาติ   รัตนบุรี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะพะงัน
ด.ต. รัฐพล เกดิสังข์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะพะงัน
จ.ส.ต. วนัชัย ก ารัตน์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะพะงัน
จ.ส.ต. มนตรี มีเถื่อน ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะพะงัน
จ.ส.ต. ไชยา จรประดิษฐ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะพะงัน
จ.ส.ต. ไพศาล มะโนธรรม ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะพะงัน
ส.ต.อ. ชัชวาล ตรีโชติ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะพะงัน
ส.ต.อ. นิรันทร์ ชุมวรฐายี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะพะงัน
ส.ต.ท. ธ ามรงค์ เล้ียงมณีกลุ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะพะงัน
ส.ต.ท. เฉลิมชาติ ทองจนัทร์แกว้ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะพะงัน
ส.ต.ท. ยทุธนา สุวรรณชาติ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะพะงัน
ส.ต.ต. มนตรี สุวรรณมาลี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะพะงัน
ส.ต.ต. ธวชัชัย จริกติติกลู ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะพะงัน
ส.ต.ต. นิรวทิธิ์ มุณีสวา่ง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะพะงัน
ส.ต.ต. เผ่าพงษ์ กามูณี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะพะงัน
ส.ต.ต. กษิด์ิเดช  ยงัฤทธิ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะพะงัน
ส.ต.ต. บูรฉตัร   สุขสวสัด์ิ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะพะงัน
ส.ต.ต. ธรีะเดช กจิวจิารณ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะพะงัน
ส.ต.ต. ณฐพร จลุภกัด์ิ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะพะงัน
ส.ต.ต. ชัยวฒัน์ ศรีใส ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะพะงัน
ส.ต.ต. ธวชัชัย  ธรรมรักษา ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะพะงัน
ส.ต.ต. กชกร    กามูณี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะพะงัน
ส.ต.ต. นพสิทธิ์   เพช็รรัตน์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะพะงัน
 พ.ต.ท. อดุมรัตน์ สารพงษ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาเดิม
 พ.ต.ท. สมพร เกดิกลุ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาเดิม



บก. กก./สน./สภ.
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                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง  พ.ต.ท. ศราวฒิุ โคกพลู ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาเดิม
พ.ต.ท. ถนัด เหล่าประสิทธิ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาเดิม
พ.ต.ต. ณรงค์ รักประทุม ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาเดิม
พ.ต.ต. เดโช คงสุข ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาเดิม
พ.ต.ต.หญิง กรวภิา เมืองแมน ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาเดิม
ร.ต.อ. โคจร ลาน้ าเทีย่ง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาเดิม
ร.ต.อ. ศุภกจิ อนิคชสาร ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาเดิม
ร.ต.ท. จ านง อนิสุวรรณ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาเดิม
ร.ต.ท. นิยม ปรีชา ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาเดิม
ร.ต.ท. สมศักด์ิ ลังกาใจ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาเดิม
ร.ต.ท. ชัยชนะ คล้ายปักษี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาเดิม
ร.ต.ท. อรรณพ ไชยเพช็ร ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาเดิม
ร.ต.ท. ธานนท์ เฉลิมมิตร ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาเดิม
ร.ต.ท. อ าพน ขวญักลุ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาเดิม
ร.ต.อ. ถนอมพงศ์ ตู้เซ่ง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาเดิม
ร.ต.ท.หญิง วนันิสา นวลจนัทร์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาเดิม
ร.ต.ท. นภดล วรรณบุรี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาเดิม
ด.ต. ชัยรัตน์ พฒัน์มาก ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาเดิม
ด.ต. ชัยสิทธิ์ เนียมมีศรี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาเดิม
ส.ต.ต. โชควฒิุชัย ไชยทอง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาเดิม
ร.ต.ท. ทิพย์ คงด า ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาเดิม
ร.ต.ท. วรีะพร จนิดิษฐ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาเดิม
ร.ต.ท. พะยอม ขนุวงั ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาเดิม
ร.ต.ต. ทวี จนัทร์โอเอี่ยม ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาเดิม
ร.ต.ท. ศุภชัย สุขแกว้ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาเดิม
ร.ต.ท. นนทศักด์ิ ธรีกลุ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาเดิม
ร.ต.ท. มนตรี โกละกะ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาเดิม
ด.ต. วรีะศักด์ิ สุวรรณรัตน์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาเดิม
ด.ต. สุเทพ หริรักษ์พงศ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาเดิม
ด.ต. เวยีงไชย รัตนละออ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาเดิม
ด.ต. อ านวย พกุด า ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาเดิม
ด.ต. วนารักษ์ ทองสอน ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาเดิม
ด.ต. อทุัย อะโคตรมี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาเดิม
ด.ต. เริงอนันท์ ทองวุ่น ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาเดิม
ด.ต.หญิง สุวดี นาคทุง่เตา ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาเดิม
ด.ต. นิภณ ช่วยแกว้ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาเดิม
ด.ต. ศศิธร พยคัฆา ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาเดิม
ด.ต. ฉลาด เจริญรูป ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาเดิม
ด.ต. อภชิาติ การุณกจิ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาเดิม
ด.ต. อภชิาติ เล่ียมศรี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาเดิม



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ธงชัย ชัยกจิ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาเดิม
ด.ต. อ านาจ หนูพาสุข ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาเดิม
ด.ต. สุขสันต์ ศรีแผ้ว ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาเดิม
ด.ต. สาทิตย์ สุขใจ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาเดิม
ด.ต. ระเบียบ สุวรรณรัตน์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาเดิม
ด.ต. อนุชา รัตนแกว้ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาเดิม
ด.ต. ปรีดา แสงจนัศิริ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาเดิม
ด.ต. อภชิาติ พฒันประดิษฐ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาเดิม
ด.ต. ทวี เสือแกว้ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาเดิม
ด.ต. จรงค์ ไกรถิ่น ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาเดิม
ด.ต. ศุภกจิ แจม่ใส ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาเดิม
ด.ต. กวนิ ภกัดีไทย ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาเดิม
ด.ต. ปัญญา พลเยี่ยม ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาเดิม
ด.ต. ชัชชัย วงษ์จนิดา ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาเดิม
ด.ต. พงศักด์ิ กลุเพง็ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาเดิม
ด.ต. สมชาย รักเล่ง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาเดิม
ด.ต. พนม สะราค า ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาเดิม
จ.ส.ต. วสันต์ ทองมาก ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาเดิม
จ.ส.ต. ชัยยนัต์ ปลอดจนัทร์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาเดิม
ส.ต.ต. อนุพงษ์ แช่มช้อย ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ้านนาเดิม
พ.ต.ท. สุวจิกัขณ์ แกว้มณี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ชัยบุรี
พ.ต.ท. ไพฑูรย์ ทองเฉดิฉาย ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ชัยบุรี
พ.ต.ท. อาวทุ อรุณพนัธ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ชัยบุรี
พ.ต.ท. สุทัศน์ นาคพนัธ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ชัยบุรี
พ.ต.ท. สามารถ แกว้แสวง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ชัยบุรี
พ.ต.ท. ยศ ชาวเรา ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ชัยบุรี
พ.ต.ท. เมธาพงศ์ นาคปลัด ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ชัยบุรี
ร.ต.อ. วรีะศักด์ิ ลาชโรจน์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ชัยบุรี
ร.ต.ท. วทิยา รุ่งรางษี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ชัยบุรี
ร.ต.ท. ส าเริง สงอนุรักษ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ชัยบุรี
ร.ต.ท. เอกวทิย์ สุขสงค์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ชัยบุรี
ร.ต.ท. ชวลิต ทองมา ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ชัยบุรี
ร.ต.ท. สมหมาย แกว้กระชูติ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ชัยบุรี
ร.ต.ท. วนัชาติ ทองเพชร ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ชัยบุรี
ร.ต.ท. สุรพนธ์ วเิชียร ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ชัยบุรี
ร.ต.ท. พภิพ ปานพรหม ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ชัยบุรี
ร.ต.ท. ธรีะวฒิุ สุริยาพทิักษ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ชัยบุรี
ร.ต.ท. ชัชชาย อาจละออ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ชัยบุรี
ร.ต.ต. สิทธรัิตน์ แสงจนัศิริ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ชัยบุรี
ร.ต.ต. ส าราญ แกว้ทอง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ชัยบุรี



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. สนธยา น้อยมี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ชัยบุรี
ด.ต. มนต์ชัย ปรีชา ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ชัยบุรี
ด.ต. พทิักษ์พงศ์ เสียงสุวรรณ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ชัยบุรี
ด.ต. สมโชค นามบุตร ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ชัยบุรี
ด.ต. ประจวบ อทุะกะเสน ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ชัยบุรี
ด.ต. วฒิุชัย แมนเมือง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ชัยบุรี
ด.ต. สุรินทร์ บวรสุวรรณ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ชัยบุรี
ด.ต. ขจรศักด์ิ เครือหงษ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ชัยบุรี
ด.ต. ประพจน์ เทียมสานุจติต์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ชัยบุรี
ด.ต. จริาวฒัน์ เธยีรสินวรีกร ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ชัยบุรี
ด.ต. ไพรัช ขาวผ่อง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ชัยบุรี
ด.ต. เสนอ แกว้นนท์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ชัยบุรี
ด.ต. สหสั นวลช่วย ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ชัยบุรี
ด.ต. ศุภรัตน ชูไทย ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ชัยบุรี
ด.ต. ประมวล ชูช่วยสุวรรณ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ชัยบุรี
ด.ต. จารุ แดงสุภา ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ชัยบุรี
ด.ต. ประชา ทองค า ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ชัยบุรี
ด.ต. สมควร เพฃรมุข ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ชัยบุรี
ด.ต. สุขรัตน์ รัตนรังษี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ชัยบุรี
ด.ต. สุชาติ โต๊หลาง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ชัยบุรี
ด.ต. นิพนธ์ ชาญณรงค์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ชัยบุรี
ด.ต. ไพรฤทธิ์ มณีนวล ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ชัยบุรี
ด.ต. โอภาส เดชะราช ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ชัยบุรี
ด.ต. สาธติ ดิษฐ์อ าไพ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ชัยบุรี
ด.ต. สุพรรณ คงศรีชาย ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ชัยบุรี
ด.ต. นพดล สังขเ์ล่ือน ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ชัยบุรี
ด.ต. เอกชัย บุษยเ์พชร ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ชัยบุรี
จ.ส.ต. ชัยณรงค์ รัตนะ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ชัยบุรี
ส.ต.ต. จรินทร์ ปานีสงค์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ชัยบุรี
ส.ต.ต. สิทธพิร ทองจติร ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ชัยบุรี
ส.ต.ต. สัณฐิติ ทองเพชร ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ชัยบุรี
ส.ต.ต. พงศกร รักษา ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ชัยบุรี
ส.ต.ต. ชัยณรงค์ นิม่เรือง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ชัยบุรี
พ.ต.อ. วนัชัย ปะลาวนั ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.วภิาวดี
พ.ต.ท. เชษฐพนัธ ์ วชิัยดิษฐ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.วภิาวดี
พ.ต.ท. ก าธร จนัทร์ฉาย ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.วภิาวดี
พ.ต.ท. วทิวธั เพชรแบน ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.วภิาวดี
พ.ต.ท. อรรถพล กล่ าไพ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.วภิาวดี
พ.ต.ท. อานุภาพ จนัดิถวงค์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.วภิาวดี
พ.ต.ท. วเิชียร จนัทร์เกดิ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.วภิาวดี



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.อ. กมล แคล้วพนัธ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.วภิาวดี
ร.ต.อ. สมภาพ พุม่แกว้ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.วภิาวดี
ร.ต.ท. มนตรี เต็มไพโรจน์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.วภิาวดี
ร.ต.ท. ไพโรจน์ ไชยกกุ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.วภิาวดี
ร.ต.ท. พชิิตชัย โสพกิลุ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.วภิาวดี
ร.ต.ท. อดิเทพ ศรีเทพ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.วภิาวดี
ร.ต.ท. ธรีนันท์ อนิทรสมบัติ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.วภิาวดี
ร.ต.ท. สุกจิ ประทุมสุวรรณ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.วภิาวดี
ร.ต.ท. ถาวร ทองเคร็ง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.วภิาวดี
ร.ต.ท. เอยีง ไกรสูรย์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.วภิาวดี
ร.ต.ท. อ านวย อดุมเพช็ร ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.วภิาวดี
ร.ต.ท. เกรียงไกร ศรีทองกลุ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.วภิาวดี
ร.ต.ต. ประมวล พลูเสน ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.วภิาวดี
ร.ต.ต. โกสิทธิ์ คงแป้น ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.วภิาวดี
ร.ต.ต. ญาณพล ชุมชอบ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.วภิาวดี
ด.ต. อนันต์ วรรณทอง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.วภิาวดี
ด.ต. เกยีรติศักด์ิ ฉมิพาลี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.วภิาวดี
ด.ต. ทวรัีตน์ นาคทน ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.วภิาวดี
ด.ต. นิพนธ์ พลภกัดี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.วภิาวดี
ด.ต. วฒันา รุ่งแดง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.วภิาวดี
ด.ต. เริงฤทธิ์ วงัวเิศษกศุล ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.วภิาวดี
ด.ต. สมบัติ พฒันสิงห์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.วภิาวดี
ด.ต. อวยชัย แกว้สังข์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.วภิาวดี
ด.ต. นาคนคร วมิลศรี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.วภิาวดี
ด.ต. อ านาจ ทองกนั ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.วภิาวดี
ด.ต. ประสิทธิ์ เปล่งศรี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.วภิาวดี
ด.ต. ธเนศ จนัทเวช ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.วภิาวดี
ด.ต. คณิต ภขูะมา ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.วภิาวดี
จ.ส.ต. เอกชัย ราตรี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.วภิาวดี
พ.ต.อ. เชาวลิต เล้ียงสุพงศ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ขนุทะเล
พ.ต.ท. วรภพ วรภมูิ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ขนุทะเล
พ.ต.ท. ธนาเดช ยว้นบุญหลิม ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ขนุทะเล
พ.ต.ท. อธวิฒัน์ ไชยศรีสุทธิ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ขนุทะเล
พ.ต.ท. สาคร ไชยวรรณ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ขนุทะเล
พ.ต.ต. ณัฐพงษ์ ร่มไทร ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ขนุทะเล
พ.ต.ต. ประสิทธิ์ แกว้กิ้ม ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ขนุทะเล
พ.ต.ต. ชาคริต อนิทรักษ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ขนุทะเล
ร.ต.อ. มงคล เพชรนิล ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ขนุทะเล
ร.ต.อ. สมศักด์ิ เทพจนัทร์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ขนุทะเล
ร.ต.อ. สมศักด์ิ รักบ ารุง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ขนุทะเล



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.อ. ชัยญากรณ์ ศรีสัมฤทธิ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ขนุทะเล
ร.ต.ท. พนมพร ยศเมฆ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ขนุทะเล
ร.ต.ท. ก าพล สุขธร ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ขนุทะเล
ร.ต.ท. ประยทุธ ใจดี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ขนุทะเล
ร.ต.ท. สมศักด์ิ เจริญสุขสมบูรณ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ขนุทะเล
ร.ต.ท.หญิง ศิโรลักษม์ พฒันกลุ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ขนุทะเล
ร.ต.ท. วชัรินทร์ ช่วยแกว้ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ขนุทะเล
ร.ต.ท. กมัปนาท คงวุ่น ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ขนุทะเล
ร.ต.ท. กฤติธี หอยแกว้ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ขนุทะเล
ร.ต.ท. สันติ สักกะมงคลศิริ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ขนุทะเล
ร.ต.ต. สุวทิย์ ทองค าแท้ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ขนุทะเล
ร.ต.ต. ปรียานนท์ สุขสม ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ขนุทะเล
ร.ต.ต. สมจติร์ บุญรอด ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ขนุทะเล
ด.ต. ศุภกจิ นาควโิรจน์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ขนุทะเล
ด.ต. สุพจน์ จนัทรักษ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ขนุทะเล
ด.ต. สุวทิย์ แดงงาม ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ขนุทะเล
ด.ต. สรศักด์ิ พนิิจอกัษร ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ขนุทะเล
ด.ต. ธรีศักด์ิ โพธิ์ทอง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ขนุทะเล
ด.ต. สมบัติ ตรีรัตน์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ขนุทะเล
ด.ต. อรุณ อมประนาม ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ขนุทะเล
ด.ต. อนุชิต เครือแพ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ขนุทะเล
ด.ต. กติติพงศ์ หมัน่ไชย ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ขนุทะเล
ด.ต. ชรินทร์ อยู่แสง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ขนุทะเล
ด.ต. ปกรณ์ แกว้เกดิ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ขนุทะเล
ด.ต. เสกสรรค์ เพช็รด า ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ขนุทะเล
ด.ต. องอาจ จลุภกัด์ิ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ขนุทะเล
ด.ต. อ านาจ เนตรน้อย ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ขนุทะเล
ด.ต. เทพรัตน์ ขวญัเมือง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ขนุทะเล
ด.ต. สิทธชิัย ศิริวรรณ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ขนุทะเล
ด.ต. ไมตรี คงบ าเพญ็ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ขนุทะเล
ด.ต. ชาตรี ใจชื่น ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ขนุทะเล
ด.ต. เกริกไกร หนูสุวรรณ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ขนุทะเล
ด.ต. จริยวตัร หนูเกดิ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ขนุทะเล
ด.ต. ณัฐพงศ์ แท่นนิล ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ขนุทะเล
ด.ต. ฐานันต์ มีสาย ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ขนุทะเล
ด.ต. ไชยรัตน์ ผลระเนอะ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ขนุทะเล
ด.ต. กติติชัยย์ ทองผุด ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ขนุทะเล
ด.ต. รณชัย เหมทานนท์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ขนุทะเล
ด.ต. ศักด์ิราช กรายแกว้ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ขนุทะเล
ด.ต. กติติศักด์ิ ช่วยชัย ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ขนุทะเล



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. อ านาจ อนิทรักษ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ขนุทะเล
ด.ต. วฒิุรงค์ อ าลอย ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ขนุทะเล
ส.ต.อ. หาญชัย นวลละออง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ขนุทะเล
ส.ต.ต. อเนกพงศ์ ผกามาศ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ขนุทะเล
พ.ต.อ. เทเวศร์ ปล้ืมสุทธิ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
พ.ต.อ ชัยยนัต์ บัณฑิต ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
พ.ต.ท. เด่นดวง ทองศรีสุข ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
พ.ต.ท. อภชิาต จนัทร์ส าเร็จ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
พ.ต.ท. ศิรชัย เกดิศรี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
พ.ต.ท. จารุ เพช็รปาน ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
พ.ต.ท. พงษ์ขจร สุกกสังค์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
พ.ต.ต. อรรถวฒิุ สุทธวิริิยาภรณ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
ร.ต.อ. ศิงขร ขาวแกว้ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
ร.ต.อ. ภริูวฒัน์  รอดเกดิ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
ร.ต.อ. จตุพฒัน์ รัตนรามศรี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
ร.ต.อ. เฉลิมชัย ไชยฤทธิ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
ร.ต.อ. ปริญญา รักษาแกว้ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
ร.ต.ท. วเิศษ ชูพยคัฆ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
ร.ต.ท. ระวิ ณ บุญโณ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
ร.ต.ท. วนัชัย ปิน่เมือง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
ร.ต.ท. นรินทร์ ถิ่นแกว้ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
ร.ต.ท. วรินทร แสงอดุม ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
ร.ต.ท. พงษ์ศักด์ิ ศรีประดิษฐ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
ร.ต.ท. รังสรรค์ เมืองแกว้ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
ร.ต.ท. ยศกร ทองนุน่ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
ร.ต.ท. กนัตภณ ศรีสุขใส ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
ร.ต.ท. แดนชัย บุญธรรม ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
ร.ต.ท. ชวลิต จนัทร์บ่อน้อย ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
ร.ต.ท. ศักด์ิชาย เจริญขนุ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
ร.ต.ท. สมรักษ์ เพง็เพง่ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
ร.ต.ท. อรรจนาฎ เขยีวจนัทร์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
ร.ต.ท. ชัชวาล ลีทอง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
ร.ต.ท. บ าเพญ็ ศรีเมือง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
ร.ต.ท. ธวมาส เกตุพชิัย ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
ร.ต.ต. สุชาติ ชิตพทิักษ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
ด.ต. สุรพล วฒันสิทธิ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
ด.ต. เพยีรธรรม ชูเชิด ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
ด.ต. สุชาติ หนูแกว้ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
ด.ต. สุภตัชัย รีวมิล ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
ด.ต. ทวศัีกด์ิ ด้วงกจิ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สมใจ สวรรณมณี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
ด.ต. สมนึก แสงสุรีย์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
ด.ต. มานะ สังขแ์กว้ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
ด.ต. จรัญ อนิทร์คง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
ด.ต. จริเศรษฐ์ คงช่วย ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
ด.ต. สมพร หนูคง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
ด.ต. เกษม รักษ์ชู ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
ด.ต. สมโชค เอยีดศรี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
ด.ต. จารึก พบิูลย์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
ด.ต. อรุณ ชัยทิพย์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
ด.ต. ชัยณรงค์ ทองรอด ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
ด.ต. สมพศิ สุราฤทธิ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
ด.ต. ศรายทุธ สุขทอง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
ด.ต. บรรจง  นาควงศ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
ด.ต. อรุณ สีชุม ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
ด.ต. น าโชค รัตนคช ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
ด.ต. เกรียงศักด์ิ เกตุทอง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
ด.ต. จรงค์ เพชรศรี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
ด.ต. นรินทร์ สุริยะผล ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
ด.ต. สุพร เหมรังษี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
ด.ต. อ านาจ กิ้มเซียะ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
ด.ต. ธงชัย สุขปาน ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
ด.ต. ประภาส สุขแกว้ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
ด.ต. มานิต สงคง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
ด.ต. สมหวงั ปานด้วง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
ด.ต. สมพร คงทน ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
ด.ต. ปรีชา พรหมจรรย์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
ด.ต. วรีะพล ไสยกจิ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
ด.ต. วนีัส มีเพยีร ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
ด.ต. ชวลิต ศรีกาญจน์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
ด.ต. วศินุ เยน็ใส ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
ด.ต. วรีะ ภมูิเลิศ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
ด.ต. สมศักด์ิ เยน็ใจ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
ด.ต. อกัษร คงรัตน์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
ด.ต. ประยรูศักด์ิ บุญยะศิลป์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
ด.ต. สมชาย อน้ทอง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
ด.ต. เลอพงศ์ สังขสุ์วรรณ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
ด.ต. ศรชัย แทนโชติ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
ด.ต. สุพฒัน์ นาคสงค์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
ด.ต. นฤทธิ์ คชรัตน์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สุรชัย อสิลาม ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
ด.ต. วสันต์ สัมภวะผล ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
ด.ต. พยงค์ วทิยานุเคราะห์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
ด.ต. ธวธุ จนัทฤทธิ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
ด.ต. สาธติ คงช่วย ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
ด.ต. วารี ผุดเผือก ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
ด.ต. บรรหาร บุญไธสง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
ด.ต. พทิยา ปรีชา ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
ด.ต. สุเมธ แกว้ท่าแค ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
ด.ต. พพิฒัน์ ทองแดง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
ด.ต. วชัรินทร์ ศรีสุวรรณ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
ด.ต. พงษ์ศักด์ิ บุญมาศ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
ด.ต. อนุวติั รวยจนิดา ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
ด.ต. ภาสกร ช่วยชุม ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
ด.ต. สุทัศน์ สุดชี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
ด.ต. ศิริพงษ์ ทองสาลี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
ด.ต. กติิศักด์ิ ตามี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
ด.ต. เลอสรวง กาฬสุวรรณ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
ด.ต. มณเฑียร ทองบางพระ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
ด.ต. สมพร แสนกล ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
ด.ต. ไกรสร ยติุธรรม ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
จ.ส.ต. ณรงค์ ขาววดั ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
จ.ส.ต. สุรพงษ์ บัวเพชร ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
จ.ส.ต. ไพรวลัย์ วไิลวลัย์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
จ.ส.ต. สุริยา ใจปานน้ า ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
จ.ส.ต. จงรักษ์ แสนทองแกว้ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
จ.ส.ต. จ ารัส มาสวสัด์ิ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
ส.ต.อ. ประสาน ช่วยอปุการ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
ส.ต.อ. สุพศิน ชัยเดช ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
ส.ต.อ. ไพโรจน์ พวงมาลัย ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
ส.ต.อ. เรืองชัย ฉมิหาด ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
ส.ต.อ. ณรงค์ฤทธิ์ อนิทร์แกว้ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
ส.ต.อ. เรืองยศ รักชาติ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
ส.ต.อ. วนิิจ ชุมแสง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
ส.ต.อ. นิรันดร์ แพรกทอง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
ส.ต.อ. สมศักด์ิ เดือนจ ารูญ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
ส.ต.อ. จกัรพนัธ์ ดวงแกว้ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
ส.ต.อ. วชัรพล สุวรรณอกัษร ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
ส.ต.อ. ชัยยะ เสือยอ้ย ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
ส.ต.อ. ลือศักด์ิ ศรียศ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.อ. อนุพงศ์ แกว้เชิด ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
ส.ต.ต. ศราวธุ มากสังข์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
ส.ต.ต. พลากร มีเถื่อน ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
ส.ต.ต. จรีพงษ์ ขาวมรดก ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
ส.ต.ต. บุญชัย วนวฒันสุนทร ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
ส.ต.ต. ธรียทุธ ปล้องใหม่ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
ส.ต.ต. ธวชัชัย ชู่สะคู่ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
ส.ต.ต. นฤชาติ ประพฒัน์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
ส.ต.ต. ณรงค์เดช อนิทวงศ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
ส.ต.ต. ชัชวสัส์ เพชรสีหมืน่ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
ส.ต.ต. เชิดศักด์ิ เฟือ่งฟู ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
ส.ต.ต. สุทธเิดช วสิารทพงศ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ สมณะ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
ส.ต.ต. วษิณุเพงศ์ จนัทโกมุท ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
ส.ต.ต. วทิวสั จนัทบูรณ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
ส.ต.ต. ณัฐวฒิุ เพชรรัตน์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บ่อผุด
พ.ต.อ. อาทิตย์ เกดิกอ่ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เสวยีด
พ.ต.ท. ณฐกร ทองแสนยศ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เสวยีด
พ.ต.ท. เจฏตินัย สุนทระนราพนัธ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เสวยีด
พ.ต.ท. บริสุทธิ์ เจริญรักษ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เสวยีด
พ.ต.ท. พจิกัษณ์ สุวรรณภกัดี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เสวยีด
พ.ต.ท. ดิเรก กองชาวนา ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เสวยีด
พ.ต.ต. สุวฒัน์ ราชรักษ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เสวยีด
ร.ต.ท. พชิิต มานันตพงศ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เสวยีด
ร.ต.ท. สิทธศัิกด์ิ ยศเมฆ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เสวยีด
ร.ต.ต. ศิวชั เพยีงล้ิม ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เสวยีด
ร.ต.ท. ปราโมทย์ น้ ารอบ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เสวยีด
ร.ต.ท. ภวูนาท รุ่งแดง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เสวยีด
ร.ต.ท. ประดิษฐ์ เพชรทอง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เสวยีด
ร.ต.ท. วชิญ์พล ทิพยช์ิต ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เสวยีด
ร.ต.ต. สุรพล บุศราพนัธ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เสวยีด
ร.ต.ต. ประธาน แยม้แกว้ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เสวยีด
ร.ต.ต. วชิระพงษ์ กนัทะวงค์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เสวยีด
ร.ต.ต. ชาคริต ชิตเพชร ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เสวยีด
จ.ส.ต. อรุณ ประเสริฐสังข์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เสวยีด
ด.ต. ไกรรงค์ โพธิ์รัตน์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เสวยีด
 ด.ต. เอกชัย มากมูล ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เสวยีด
ด.ต. ชูชาติ เพง็ปอภาร ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เสวยีด
 ด.ต. เกษม นิลจนิดา ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เสวยีด
 ด.ต. มาโนช ทองรอด ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เสวยีด



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. เสริมพงษ์ ไตรพพิฒัน์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เสวยีด
 ด.ต. เสรี ทองเดิม ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เสวยีด
 ด.ต. สมบัติ เครือง้าว ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เสวยีด
 ด.ต. คัมภร์ี ตันสกลุ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เสวยีด
ด.ต. บริพนัธ์ สาเมือง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เสวยีด
ด.ต. วรีะพนัธ์ รักกะเปา ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เสวยีด
ด.ต. เริงศักด์ิ นันทเกษตร ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เสวยีด
 ด.ต. สมบัติ จนัทรัตน์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เสวยีด
 ด.ต. ธาวนิ รักเขยีว ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เสวยีด
 ด.ต. สิทธชิัย นาคปน ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เสวยีด
 ด.ต. สมควร ราชพทิักษ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เสวยีด
 ด.ต. ธรีพงษ์ บุญรอด ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เสวยีด
 ด.ต. พงษ์ศักด์ิ เสนาน้อย ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เสวยีด
 ด.ต. โกวทิย์ รัศมี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เสวยีด
จ.ส.ต. บรรดาศักด์ิ คล้ายเหลือ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เสวยีด
ส.ต.อ. เอกรัฐ เวสกลุ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เสวยีด
ส.ต.ต. ธนพฒัน์ เพชรวเิชียร ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เสวยีด
ส.ต.ต. กติติพงษ์ เทพทุง่หลวง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เสวยีด
ส.ต.ต. สราวธุ กายสะอาด ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เสวยีด
ส.ต.ต. กณันพนธ์ ชูบ ารุง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เสวยีด
พ.ต.ท. สมเชิญ ทองใหญ่ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าชี
พ.ต.ท. ประภาส ยิ้มโฉม ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าชี
พ.ต.ท. พงศ์รัตน์ ทองมาก ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าชี
พ.ต.ต. ศุภวญิช์ สมมะลวน ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าชี
ร.ต.อ. สัญชัย ใจหา้ว ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าชี
ร.ต.ท. สุริยนั นิลประดิษฐ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าชี
ร.ต.ท. มณชัย รัตกลุ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าชี
ร.ต.ท. บุญเรียง ชูช่วย ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าชี
ร.ต.ท. ภวูพชัร์ สระขาว ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าชี
ร.ต.ต. บัญฑิต ไทยทอง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าชี
ร.ต.ท. ชัยวฒัน์ หดีจนัทร์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าชี
ร.ต.ต. ชยนัต์ ศักดามี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าชี
ด.ต. ประทีป พวงแกว้ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าชี
ร.ต.ต. จรัส สุพรรณรัตน์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าชี
ร.ต.ต. นิวฒัน์ สีสด ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าชี
ร.ต.ต. สุรินทร์ ขนัศรี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าชี
ด.ต. โพยม ติยจนัทร์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าชี
ด.ต. พง บุญเกื้อ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าชี
ด.ต. อนันต์ นกแกว้ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าชี
ด.ต. สุธน จุ้ยเริก ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าชี



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. มงคล ภกัดีไทย ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าชี
ด.ต. มนตรี เพชรโพธิ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าชี
ด.ต. ประมวล บุญมาก ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าชี
ด.ต. สาธติ ชูจติร ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าชี
ด.ต. ทิวา เรืองรัตน์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าชี
ด.ต. สุรศักด์ิ เกตุวชิิต ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าชี
ด.ต. พงศ์ทร พวงแกว้ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าชี
จ.ส.ต. สาธติ ฐิตะธรรมกลุ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าชี
ส.ต.ต. พลัลภ ทองสลับล้วน ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าชี
ส.ต.ต. ปัญญวรรธน์ คงสุวรรณ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.ท่าชี
พ.ต.อ. ส าราญ มาเจริญ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บางมะเด่ือ
พ.ต.ท. คมณ์เดช เปาะทอง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บางมะเด่ือ
พ.ต.ท. วริทธ์ ศิวายพราหมณ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บางมะเด่ือ
พ.ต.ท. อรรถวรรธน์ ใบหา ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บางมะเด่ือ
พ.ต.ท. กรณ์ ทองปรีชา ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บางมะเด่ือ
พ.ต.ท. ณรงศักด์ิ นาชัยเพช็ร ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บางมะเด่ือ
พ.ต.ต. โกมล ทิศพว่น ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บางมะเด่ือ
ร.ต.อ. โสพศิ เรืองศรี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บางมะเด่ือ
ร.ต.อ. สุวตัร์ เจริญแกว้ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บางมะเด่ือ
ร.ต.ท. เรวตั พลสังข์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บางมะเด่ือ
ร.ต.ท.หญิง วฒันาภรณ์ แสงศรี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บางมะเด่ือ
ร.ต.ท. เลิศชาย อกัษรพทิักษ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บางมะเด่ือ
ร.ต.ท. ธรียทุธ ศุภราช ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บางมะเด่ือ
ร.ต.ท. จรรยง โลหกจิ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บางมะเด่ือ
ร.ต.ท. สมศักด์ิ โพธิ์เซ่ง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บางมะเด่ือ
ร.ต.ท. สมพล ศรีสุวรรณ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บางมะเด่ือ
ร.ต.ท. ประณีต จวนสวา่ง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บางมะเด่ือ
ร.ต.ท. นิยม แขกเต้า ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บางมะเด่ือ
ร.ต.ท. สมชัย ศิวายพราหมณ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บางมะเด่ือ
ร.ต.ท. อดุม ชูจนิดา ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บางมะเด่ือ
ร.ต.ต. ช านาญ ชูประดิษฐ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บางมะเด่ือ
ร.ต.ต. นพดล ล าใย ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บางมะเด่ือ
ร.ต.ต. ประยงค์ เมืองแกว้ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บางมะเด่ือ
ด.ต. สุธรรม สุขเกษม ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บางมะเด่ือ
ด.ต. อนุชน ฉมิละ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บางมะเด่ือ
ด.ต. พงษ์พพิฒัน์ สุธาพจน์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บางมะเด่ือ
ด.ต. วชิาญ มะสุวรรณ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บางมะเด่ือ
ด.ต. ประภาส สังวรร์กจิ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บางมะเด่ือ
ด.ต. วนิัย ไชยโย ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บางมะเด่ือ
ด.ต. ปรีดา ชุ่มเชื้อ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บางมะเด่ือ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. อดุม สมบูรณ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บางมะเด่ือ
ด.ต. พนัธศั์กด์ิ ล าใย ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บางมะเด่ือ
ด.ต. นพรัตน์ เกษแป้น ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บางมะเด่ือ
ด.ต. ปฏพิทัธ์ ทองมี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บางมะเด่ือ
ด.ต. ประภาส พนูทอง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บางมะเด่ือ
ด.ต. ธนะสิทธิ์ อนิทแสง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บางมะเด่ือ
ด.ต. เชาวลิต ทองวเิศษ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บางมะเด่ือ
ด.ต. นพดล ล้ิมสวสัด์ิ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บางมะเด่ือ
ด.ต. รัตนศักด์ิ จรัล ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บางมะเด่ือ
ด.ต. สุรเชษฏ์ สพานทอง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บางมะเด่ือ
ด.ต. รวโีรจน์ มีลาภ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บางมะเด่ือ
ด.ต. อาทร แกว้กลู ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บางมะเด่ือ
ส.ต.ต. สายชล นาคกนั ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บางมะเด่ือ
ส.ต.ต. ณัฐวฒิุ จนัทร์แกว้ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บางมะเด่ือ
ส.ต.ต. อเนกพงศ์ ผกามาส ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บางมะเด่ือ
ส.ต.ต. วทิวสั อิ่มค า ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.บางมะเด่ือ
พ.ต.ท. ประวทิย์ สุทธเิรืองอรุณ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.โมถา่ย
พ.ต.ท. คมกฤษณ์ ชินพงศ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.โมถา่ย
พ.ต.ท. สามารถ ไกรสิทธิ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.โมถา่ย
ร.ต.อ. ธรีเดช การวจิติร ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.โมถา่ย
ร.ต.ท. จเร ข าแกว้ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.โมถา่ย
ร.ต.ท. สมโชติ แกว้มณี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.โมถา่ย
ร.ต.ท. พมร พทุธพนัธุ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.โมถา่ย
ร.ต.ท. ฤกษ์ชัย วงศ์อนิทร์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.โมถา่ย
ร.ต.ท. อมร ปานเจริญ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.โมถา่ย
ร.ต.ต. พงศ์ศักด์ิ เชี่ยวชาญ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.โมถา่ย
ร.ต.ต. สุชาติ จนีไทย ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.โมถา่ย
ร.ต.ต. ปราศรัย เพชรสุทธิ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.โมถา่ย
ด.ต. อศัวนิ สืบอทุัย ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.โมถา่ย
ด.ต. วเิชียร วดัโพธิ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.โมถา่ย
ด.ต. เดชา ธรรมาภรัิกษ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.โมถา่ย
ด.ต. สยาม ธมิากลุ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.โมถา่ย
ด.ต. สิงหา ไทยปาน ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.โมถา่ย
ด.ต. รัตนพล ดิษฐราชา ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.โมถา่ย
ด.ต. สมพงษ์ จติณรงค์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.โมถา่ย
ด.ต. สุชาติ สุวรรณเนาว์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.โมถา่ย
ด.ต. จรีศักด์ิ เรืองเวช ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.โมถา่ย
ด.ต. เกรียงศักด์ิ ศักด์ิเจริญ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.โมถา่ย
ด.ต. ประเชิญ ประจ าเขต ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.โมถา่ย
ด.ต. ณรงค์จติร์ มีหนู ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.โมถา่ย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. กติติศักด์ิ หอมเชื่อม ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.โมถา่ย
ส.ต.ต. พรีศิน แช่มเพชร ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.โมถา่ย
พ.ต.ท. ปฏพิล  เหรียญข า ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เขานิพนัธ์
พ.ต.ต. ประมินทร์  คงดี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เขานิพนัธ์
ร.ต.ท. นฤคม  คุ่ยยกสุย ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เขานิพนัธ์
ร.ต.ท. เมฆนิทร์  แจม่กระจา่ง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เขานิพนัธ์
ร.ต.ต. พเิชษฐ์  อนิทร์นาค ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เขานิพนัธ์
ด.ต. ประเสริฐ  จา้ยเกดิ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เขานิพนัธ์
ด.ต. พศัูกด์ิ  พลศิลป์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เขานิพนัธ์
ด.ต. อดิสรณ์  ละม้าย ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เขานิพนัธ์
ด.ต. จริศักด์ิ แสนยนต์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เขานิพนัธ์
ด.ต. ณรงค์ ชุมโรย ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เขานิพนัธ์
ด.ต. สมพงศ์ ตรีทิพยภ์ญิโญ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เขานิพนัธ์
ด.ต. วโิรจน์ พานชาตรี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เขานิพนัธ์
ด.ต. ไพทูลย์ ธรฤทธิ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เขานิพนัธ์
ด.ต. บดินทร์ หนูนิล ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เขานิพนัธ์
ด.ต. นิวฒัน์ ภูพ่วง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เขานิพนัธ์
ด.ต. มงคล จนิา ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เขานิพนัธ์
ด.ต. ประดิษฐ์ ติกขณา ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เขานิพนัธ์
ด.ต. สมโชค เมฆข า ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เขานิพนัธ์
ด.ต. สมพร ทองเสน ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เขานิพนัธ์
ด.ต. อนันท์ อนุกลู ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เขานิพนัธ์
ด.ต. ทศพร ยกเล็ก ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เขานิพนัธ์
ด.ต. ธรีะวธุ ค านวณ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เขานิพนัธ์
ด.ต. ศึกษา ชูทิพย์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เขานิพนัธ์
จ.ส.ต. ทศพล ประทีปแกว้ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เขานิพนัธ์
ส.ต.ต. สิทธโิชค เสมรอด ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เขานิพนัธ์
ส.ต.ต. สมศักด์ิ วงศ์เดือน ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เขานิพนัธ์
พ.ต.ท. โชคชัย สุทธเิมฆ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะเต่า
พ.ต.ท. นพา เสนาทิพย ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะเต่า
พ.ต.ท. สมพงค์ เพช็รสุด ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะเต่า
พ.ต.ต. พงศ์เกษม ธนวนิชนาม ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะเต่า
ร.ต.อ. สิทธโิชค สายชู ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะเต่า
ร.ต.ท. สุทธชิัย แพเพชรทอง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะเต่า
ร.ต.ท. จ านง ชุมภทูอง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะเต่า
ร.ต.ท. จกัรพนัธ์ แกว้ขาว ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะเต่า
ร.ต.ท. แสงโรจน์ สมโรจน์รัตน์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะเต่า
ด.ต. วชัรินทร์ สินสโมสร ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะเต่า
ด.ต. สมชาย สรีแกว้คง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะเต่า
ด.ต. อภเิชษฐ์ ช่วยเกื้อ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะเต่า



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. จารุวฒัน์ พราหมณ์เอม ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะเต่า
ต.ต. ทรงศักด์ิ นิม่รักษ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะเต่า
จ.ส.ต. บุญมานพ สรรพสิทธิ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะเต่า
ส.ต.ต. ชาย สดากร ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะเต่า
ส.ต.ต. วนัเฉลิม กั้งสกลุ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะเต่า
ส.ต.ต. ศราวธุ สุขสงค์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะเต่า
ส.ต.ต. ธระชัย โกสูงเนิน ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะเต่า
ส.ต.ต. กติติพนัธ์ อารีชล ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะเต่า
ส.ต.ต. ทัศนัย จนัเซ่ง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะเต่า
ส.ต.ต. จรัล ถงุทอง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะเต่า
ส.ต.ต. วสันต์ ขาวสนิท ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะเต่า
ส.ต.ต. ศุภกฤษ สิทธริาม ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะเต่า
พ.ต.อ. อดุลย ธนะชัยขนัธ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช
พ.ต.อ. ภดิูศ นรสิงห์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช
พ.ต.อ. วนัไชย เอกพรพชิญ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช
พ.ต.อ. ภญิโญ หวลกสินธุ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช
พ.ต.อ.หญิง อรวรรณ ปานแกว้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช
พ.ต.อ. วรีะพล มัน่เมือง ภ.จว.นครศรีธรรมราช
พ.ต.อ. สุระสิทธิ์ ทิพรัตน์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช
พ.ต.ท. เฉลิม ยิ่งคง ภ.จว.นครศรีธรรมราช
พ.ต.ท. ประทิน เขยีวฤทธิ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช
พ.ต.ท. ประทีป โยมา ภ.จว.นครศรีธรรมราช
พ.ต.ท.หญิง แพรวตา ขนุชัย ภ.จว.นครศรีธรรมราช
พ.ต.ท. เกยีรติศักด์ิ บัวมาก ภ.จว.นครศรีธรรมราช
พ.ต.ท. ช านาญ รัตน์มณี ภ.จว.นครศรีธรรมราช
พ.ต.ท.หญิง อรวรรณ รัตนโสภณ ภ.จว.นครศรีธรรมราช
พ.ต.ท. แสงกฤช พทิักษ์กรณ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช
พ.ต.ต. สมนึก คงวดัใหม่ ภ.จว.นครศรีธรรมราช
พ.ต.ต. วชิาญ รักพริก ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ร.ต.อ. อนันทชัย ยอดนารี ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ร.ต.อ.หญิง ขวญัตา เพยีรดี ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ร.ต.อ.หญิง กนกวรรณ แกว้ชูแสง ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ร.ต.อ.หญิง กชวภิา เสียงเพราะ ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ร.ต.อ. จกัรพงษ์ เพชรรัตน์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ร.ต.อ. สุชาติ ศรีอทุัย ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ร.ต.ท. ภเูมศ จารุพนัธ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ร.ต.ท. ประเสริฐ พทุธน าพา ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ร.ต.ท. เกษม อาชาชาญ ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ร.ต.ท. สุนิตย์ ยกชม ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ร.ต.ท. สมบูรณ์ จนีคง ภ.จว.นครศรีธรรมราช



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. อคัรเดช จนัทร์เรือง ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ร.ต.ท. วนัชัย รักสวสัด์ิ ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ร.ต.ท. สมจติร ผดุงอรรถ ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ร.ต.ท. ธนธร ตันติศศิรัตน์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ร.ต.ท. ธงชัย ไชยกล ปฏบิัติราชการ.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ร.ต.ท. ไชยชิตร ภกัดีพนัธ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ร.ต.ท.หญิง ธสุาวดี ศรีมาบาล ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ร.ต.ท.หญิง ปริชาติ สาระดิษฐ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ร.ต.ท.หญิง จริาภรณ์ บุญพรหม ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ร.ต.ท.หญิง ละออง อ าไพทอง ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ร.ต.ท.หญิง ณัฎฐิยา เจริญรูป ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ร.ต.ท.หญิง สุพชิญา คงนวล ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ร.ต.ท.หญิง วจนะ วฒันพฤกษ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ร.ต.ท.หญิง ศิริพร เกษกล้า ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ร.ต.ท.หญิง โสภา สงวนถอ้ย ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ร.ต.ต. สมบูรณ์ สงวนค า ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ร.ต.ต. เชวงศักด์ิ นาคศิริ ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ร.ต.ต. นิมนต์ พลูสมบัติ ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ด.ต.หญิง เฉลิมศรี ดาษเวช ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ด.ต.หญิง ศิวพร สัจจวโิส ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ด.ต.หญิง วรงค์รัตน์ คงทน ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ด.ต. วรีะ ธรีะวชัรมาศ ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ด.ต. วชัรวชิญ์ เพชรชู ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ด.ต. สนิทสินธุ์ ศิลปสมศักด์ิ ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ด.ต. พงษ์ศักด์ิ วงศ์ชัยววิฒัน์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ด.ต. อนุพงษ์ วงศ์ถาวร ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ด.ต.หญิง ชญานิศา พฒันแกว้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ด.ต. ธเนษฐ ก าลังเกื้อ ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ด.ต. ไชยยทุธ์ จนัทร์ไพรพฤกษ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ด.ต. พงษ์นรินทร์ สุวรรณภกัดี ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ด.ต. ทิวากร วงษ์อ าไพวรรณ ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ด.ต. ชัยชนะ เสนากสัป์ ปฏบิัติราชการ.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ด.ต. สุบัญชา ขนุชิต ปฏบิัติราชการ.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ด.ต. จกัรี จลุวจัน์ ปฏบิัติราชการ.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
จ.ส.ต. ธรรมศักด์ิ หมุกแกว้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ส.ต.อ. พงศ์ศิลป์ อนิทวมิล ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ส.ต.อ.หญิง สุพรรษา จโิรจธร ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ส.ต.อ.หญิง พนิดา พนัธโชติ ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ส.ต.อ.หญิง จริาพร ไชยเดช ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ส.ต.อ.หญิง ถนอมจติต์ โพนตุแสง ภ.จว.นครศรีธรรมราช



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.ต. ประสิทธชิัย จ านงนิจ ปฏบิัติราชการ.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ส.ต.ต. ภาสกร มาลยาภรณ์ ปฏบิัติราชการ.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ส.ต.ต. พสิิฐ บุญทอง ปฏบิัติราชการ.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ส.ต.ต. สุเมธ เพชรเรือนทอง ปฏบิัติราชการ.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ส.ต.อ.หญิง กติติยา เหมทานนท์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ร.ต.ท. สุธรรม วรรณสาม ปรก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ส.ต.อ. วษิณุ นิลวฒัน์ ปรก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ส.ต.อ.หญิง เยาวธดิา ศรีทอง ปรก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ส.ต.ต. อธริาช จงูศิริ ปรก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ด.ต. ชาตรี อนิทรสาร ปรก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
พ.ต.อ. อดิศักด์ิ เทพวรรณ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
พ.ต.ท. สุทัศน์ สงสยม ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
พ.ต.ท. ชัญญวทิย์ ศรีจรูญ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
พ.ต.ท. อภชิาติ คชเวช ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
พ.ต.ท. กรกช ชุมศรี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
พ.ต.ท. จรูญ หนูจนัทร์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
พ.ต.ท. ดนัย ชลมูณี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
พ.ต.ต. ธรีะพล พุม่ชัย ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
พ.ต.ต. วนัชัย สุวรรณรัตน์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
พ.ต.ต. สุริยน แกมทอง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
พ.ต.ต. อาคม จอนนุย้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ร.ต.อ. ปาณสิริ ศรีสวสัด์ิ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ร.ต.อ. ทวี พลฤทธิ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ร.ต.อ. เกรียงไกร ตรีตรง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ร.ต.อ. สุรสิทธิ์ ขนุทอง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ร.ต.อ. อ านาจ ตรงต่อการ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ร.ต.อ. ไกรกฤต แขกเพง็ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ร.ต.อ. เจริญ ช่วยจนัทร์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ร.ต.อ. วเิชียร เกดิเกล้ียง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ร.ต.อ. บุศริน คีรีเพช็ร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ร.ต.อ. สมศักด์ิ ด ามี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ร.ต.อ. อาทรณ์ อนิท่าม ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ร.ต.ท. สุรชัย ตันจรูญ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ร.ต.ท. บัญญัติ ณ  นคร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ร.ต.ท. สุพงค์ ล่องหลง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ร.ต.ท. ไพรัตน์ บุญศรี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ร.ต.ท. สุพฒั จลุศักด์ิ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ร.ต.ท. สัญญา ช่วยเจริญ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ร.ต.ท. จริายสุ ช้างแกว้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ร.ต.ท. พละพล คงฉ่ า ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. อนุชิต กลับอ าไพ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ร.ต.ท. ศิวศิษณ์ รัตนอนุจร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ร.ต.ท. อภยั จนัทร์คง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ร.ต.ท. วชัรินทร์ เกษเหมือน ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ร.ต.ท. ปรีชา เพญ็ตระการ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ร.ต.ท. กฤตภพ ไทยฤทธิ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ร.ต.ท. ศรศักด์ิ ใบมิเด็น ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ร.ต.ท. อภนิันท์ พลศร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ร.ต.ท. จรินทร์ หลีเอบ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ร.ต.ท. ปพณศักด์ิ เภรีภาส ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ร.ต.ท. สมพร ระเบียบดี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ร.ต.ท. วนิัย เชาวลิต ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ร.ต.ท. ธานินทร์ เขยีวรอด ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ร.ต.ท. อทุาน วรรณโสภณ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ร.ต.ท. สุธน ธญัญรัตน์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ร.ต.ท. สมปอง แกว้จนัทร์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ร.ต.ท. นริศ ติยวรพนัธ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ร.ต.ท. พรวชิัย ด าจดู ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ร.ต.ท. ธรียทุธ แสงอทุัย ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ร.ต.ท. ยโุสบ อสิลาม ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ร.ต.ท. ประภาส จงจติร์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ร.ต.ท. มนต์ชัย ลิสวสัด์ิ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ร.ต.ท. ประวงิ มนชัย ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ร.ต.ท. อสิระ เอี่ยมสกลุ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ร.ต.ท. สุวรรณ ชูสกลุ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ร.ต.ท. บุญชู พหลุรัตน์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ร.ต.ท. ทวี เรืองแกว้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ร.ต.ท. สุเทพ พทุรา ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ร.ต.ท. สฤษฎี ธบิดีมี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ร.ต.ท. สุพฒัน์ วงศ์พศิาล ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ร.ต.ท. โชคไชย จนิวรรณ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ร.ต.ท. สุนันท์ รักษา ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ร.ต.ท. สมพร สุวรรณชาติ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ร.ต.ท. จดั ราโชกาญจน์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ร.ต.ท. กษิด์ิเดช กาญจนพยคัฆ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ร.ต.ท. ชาคริต เดวงั ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ร.ต.ท. นาวี พาหกุาญจน์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ร.ต.ท. ชรินทร์ เหล๊มโส๊ะ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ร.ต.ท. ธานินทร์ เขยีวรอด ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ร.ต.ท. มงคล ภริูวฒันกลุ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. จ าลอง สงสม ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ร.ต.ท. นิรันดร์ เล่ทองค า ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ร.ต.ท.หญิง นภสันันท์ ชายแกว้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ร.ต.ต. พศวร์ี จนัทอง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ร.ต.ต. ปรีชา ฤทธิ์เทวา ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ร.ต.ต. ผดุง พทิักษ์ภกัดีสกลุ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ร.ต.ต. สาโรช ศรีนาค ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ร.ต.ต. ไชยยนัต์ ถนอมกาย ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ร.ต.ต. สมเกยีรติ พงษ์กระจา่ง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ร.ต.ต. ประจวบ วงศ์ถาวร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ร.ต.ต. อนันต์ รัญจวน ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ร.ต.ต. ชัยเดช  วรรณโสภณ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ร.ต.ต. วชิัย จติรากลู ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ร.ต.ต. นิคม ชลสาคร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ร.ต.ต. สุเทพ เทพเสนา ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ร.ต.ต. สุรศักด์ิ พทิักษ์วงศ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ร.ต.ต. ล่ี จนัทะวงศ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ร.ต.ต. สุวนิจ จนิตนะ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ร.ต.ต. เมฆนิทร์ โสภากณัฑ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ร.ต.ต. มะหรี นะหู ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ร.ต.ต. โสพาส มุสิกพนัธ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ร.ต.ต. อรุณ ทิพยลั์กษณ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ร.ต.ต. สามารถ ไพโรจน์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ร.ต.ต. จรัส คงกิ้ม ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ร.ต.ต. สุเทพ สังเส้ง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ร.ต.ต. ส าราญ ทองขาว ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ร.ต.ต. โชคดี สวสัดิภาพ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ร.ต.ต. บุญประเสริฐ แกว้กลุ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ร.ต.ต. กฤษณา สานุจติต์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ร.ต.ต. บุญส่ง เพชรฉลอง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ร.ต.ต. วสุพล ไขท่อง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ร.ต.ต. สวงค์ มีสุข ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ร.ต.ต. สุเชษฐ์ ก าเนิดมณี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ร.ต.ต. ปภพ ทองมณี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ร.ต.ต. อนันต์ เนตยารักษ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ร.ต.ต. เดชพล ขาววงศ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ร.ต.ต. จเร จนัทวงศ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ร.ต.ต. ววิฒัน์ สินภบิาล ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ร.ต.ต. ธรีะยทุธ ตรีเพญ็มาลย์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ร.ต.ต. อนันตชัย หมัน่ตลุง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. สุนทร บุญพนัธ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ร.ต.ต.หญิง อมัพร ยวุพนัธ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. สมศักด์ิ กาญจนะ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. บุญญฤทธิ์ บุญญาฤทธกิลุ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. พลเทพ เกื้อท่าดี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. จกัรพนัธ์ กลุชนะพชิิต ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. วสูิตร ชูวเิชียร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. ราชัณ บุญชาลี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. สุรสา มาลีหอม ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. ค ารน ชุมพล ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. อดุมศักด์ิ รักษาเมือง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. วสุิทธิ์ สงขจร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. ฤทธชิัย ฤทธิ์มุณี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. สมยศ ชูแกว้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. สถติ คงแกว้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. สุริยนั ใจสวา่ง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. เชิดชัย มังหรัิญ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. วทิูร สุวรรณภกัดี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. มณีวชิัย พรหมบาง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. สุริยน สุวรรณมณี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. วฒันชัย ทองเนือ้หา้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. กวพีฒัน์ เกตุเกล้ียง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. ทรงอภรัิตน์ วดัศรี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. สิริ ตลึงจติร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. ธวชั ยอดมณี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. ณรงค์ ค านวนจติร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. สมพร ทองค า ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. ชาติชาย สุพรรณอาสน์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. พเิชษฐ์ แต้มเติม ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. วนัโชค เชาวลิต ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. สมชาย พรหมศร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. เจนวทิย์ ใสสะอาด ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. พชร รัตนะโน ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. เจษฎา พทิธจติต์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. พทัธนันท์ จนัทร์ทอง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. กติติ น้อยเต็ม ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. มนูญ ขนุด า ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. ปราโมทย์ ปานจนัทร์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. โชคดี ค านวน ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. ธรรมนอง หนูสุด ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. เคนสันต์ รามแกว้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. ประวทิย์ รอดเนียม ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. สุทัศน์ วงศ์จนัทร์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. บรรจบ ระเบียบโอษฐ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. สมพร จกัรหวดั ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. นนทพนัธ์ สุวรรณวงศ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. ยทุธนา บุญแสวง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. ประสิทธิ์ สีจนัทร์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. สุนทร ชั้นแกว้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. ประสิทธิ์ หนูเพชร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. วรัิตน์ ทับทิม ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. จรัมพร สมาทิน ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. จริวชัร บุญญา ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. ราเมศวร์ เดือนจ ารูญ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. สมพงค์ กาวชู ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. สุภาพ สุภาพโรจน์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. ธรีพงษ์ บุญเกนิ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. ไพรวรรณ จรุงวาส ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. สมโชติ ชอบธรรม ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. ค ารบ อปุการดี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. สุทธพิงศ์ โอฬาร์ชน ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. วโิรจน์ กาญจนคลอด ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. ประดิษฐ์ สายสอน ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. เพิม่ศักด์ิ สารนพคุณ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. ประจวบ ไขท่อง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. เมธา รัตนโกมล ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. วรีะพร ทองอนันต์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. สมชาย หนูปลอด ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. เชาวลิต เรืองด า ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. นรินทร์ พรหมประสาท ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. ถาวร ตราสุวรรณ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. สวสัด์ิ โคพชิัย ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. ลอนสัน แกว้กา่ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. อธวิฒัน์ ผลาวรรณ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. ธเนศ เริงสมุทร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. ฉลอง จนัทร์วไิลรัตน์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. ประสิทธิ์ นาคสวสัด์ิ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. ประสม คงพนิิจ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. วสันต์ เต็งมีศรี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. ปิติพล ธรรมโชติ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. จกัริน ทิพยรั์ตน์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. สิรวชิญ์     ชูแกว้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. โฆษิต อนุกลู ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. วโิรจน์ ประทุมรัตน์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. สุนันท์ โพธิ์ทอง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. ณัฐนันท์ ถาวร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. พพิฒัน์ ปัจฉมิพหิงศ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. สถติ จนัทร์ด้วง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. ยศพฒัน์ พรหมแกว้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. โชคดี อนิทร์แกว้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. อนันต์ ลุ้งกี่ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. จกัษ์กฤษ เงินศรีเหม ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. แสนสุข มนินทร์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. สุริยา สุวรรณสุทธิ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. ทรงพล ญาณสูตร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. เดชณรงค์ นุชพชื ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. ยคุล เทพรักษา ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. สิทธพิงษ์ ไตรรัตน์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. ณรงค์ หอมกล่ิน ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. จรีวฒัน์ สาลัย ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. สานนท์ เกดิมณี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. สุชาติ นาบาล ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. เกยีรติศักด์ิ จติสุคนธ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. พงศ์ศักด์ิ ทิพยไ์ข่ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. ณพณัฐ เพยีรกลุถนอม ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. ส าราญ ร าเทียมเมฆ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. สมจติร์ คงแกว้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. อนณ ชุนพารเพงิ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. สมบัติ พอดี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. บรรเทิง สุขหอม ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. ฉตัรชัย เมฆาวรรณ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. สมคิด รักไทย ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. ปล้ืม นิตยพ์ราน ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. พพิฒัน์ ฤททาธร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. ธานินทร์ แสงประจง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. สุรีย์ ฮามีดี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. จรูญ เนาวสุ์วรรณ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. ประสิทธิ์ ขาวเกื้อ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. ประจกัษ์ ผลาธคุิณ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. รณยทุธ จนัทร์ไพฑูรย์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. อนุพงค์ สิทธรัิกษ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. ปราโมทย์ เมืองจนัทร์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. สุริยะ จลุษร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. ธวชัชัย คงเพชร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. ประเวท จติรเขตร์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. ชนะ เต็มภาชนะ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. สมพร เกล้ียงข า ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. สุวทิย์ เหมรังษี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. อากร หนูเกดิ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. สุมนต์ เสนาพงศ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. เสริมศักด์ิ คงช่วย ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. อาจนิต์ พลเดช ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. ชนะ ชูตะวณิชย์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. สุวทิย์ วฒันสุข ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. เอกชัย สุวรรณหล่ิม ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. สมชาย ภาคยาสิทธิ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต.หญิง จนัทร์เพญ็ ด าพริก ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต.หญิง วนิดา บัวศรี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต.หญิง ภารดี ณ  นคร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
จ.ส.ต. สุนทร ดอกกฐิน ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
จ.ส.ต. สุรชัย วรินทรเวช ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
จ.ส.ต. สุชัย ช้างชูศรี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
จ.ส.ต. ศราวธุ สมเลศ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
จ.ส.ต. สุชาติ จลุแกว้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
จ.ส.ต. พทัระ ชูพระรส ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
จ.ส.ต. วราวธุ จนิดาวฒัน์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
จ.ส.ต.   มูฮัมหมัดอาลาว ี กสูมาน ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
จ.ส.ต. ณัฐพล ทองรัตน์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
จ.ส.ต. เกรียงศักด์ิ เอยีดเสน ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
จ.ส.ต.หญิง วไิลวรรณ จนัทรมณี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
จ.ส.ต. ณรงค์ เหมทานนท์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ส.ต.ต. ฤชุกร นวลศรี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ส.ต.อ. อนุรักษ์ จกัขมุณี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ส.ต.อ. ซิตินทรีย์ ธญัญาพชื ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ส.ต.อ. เสฎฐวฒิุ พงัทูน ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ส.ต.อ.หญิง ทิพาดี ศรีล้ า ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
พ.ต.ท. ไพรัช ทองฉมิ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
พ.ต.ท. จริญ ขาวเอี่ยม ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
พ.ต.ท. คมศักด์ิ ชุมทอง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ด.ต. วรรณชัย เกตุพล ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. กรกช ชุมศรี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
พ.ต.อ. สมชาย ซ่ือต่อตระกลู ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
พ.ต.ท. รังสรรค์ สุขเกื้อ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
พ.ต.ท. พษิณุกร จาดเมือง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
พ.ต.ท. กรกต พฒุนวล ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
พ.ต.ท. พลากร กจิวจิติร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
พ.ต.ท. สัมพนัธ์ วฒันสงค์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
พ.ต.ท. สมพร เพช็รหนองชุม ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
พ.ต.ต. ปฏวิติั ขนุรัง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
พ.ต.ต.หญิง ทัศน์มน สงค์แกว้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ร.ต.อ. ศักด์ธชัญ์ ธนโชคพธันันท์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ร.ต.อ. เอกราช จติรอกัษร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ร.ต.อ. สาคร บุญประเสริฐ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ร.ต.อ. มนตรี พรหมแกว้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ร.ต.อ. ไพศาล ค าปล้อง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ร.ต.อ. สมหมาย นุน่ขาว ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ร.ต.อ. มานะ มณีโชติ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ร.ต.อ. ไพโรจน์ ชนะชัย ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ร.ต.อ. ธนบดี บุญขวญั ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ร.ต.อ. พริิยะ นุตราพนัธ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ร.ต.อ. สมปอง สุขเทพ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ร.ต.ท. สัญญา กล่อมสุข ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ร.ต.ท. วนิิจ อนิทร์คง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ร.ต.ท. สมศักด์ิ นวลศรี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ร.ต.ท. อดิศักด์ิ ทิพยสุ์วรรณ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ร.ต.ท. รินทร์ เพช็รหนิ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ร.ต.ท. ราชภทัร เลียบวงศ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ร.ต.ท. สุริยา คงอนิทร์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ร.ต.ท. อมรรัตน์ จติรสมุทร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ร.ต.ท.หญิง อรุณี บุญริน ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ร.ต.ท.หญิง ณิชาภา ออ่นทอง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ร.ต.ท. สุเทพ แกว้ประสิทธิ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ร.ต.ท.หญิง ผกามาศ จนัทสุวรรณโณ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ร.ต.ท.หญิง นัฏฐี เรืองพทุธ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ร.ต.ท.หญิง อรุณี บุญริน ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ร.ต.ท. ประยทุธ ปานมี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ร.ต.ท. ธรียทุธ บัวแพง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ร.ต.ท. วมิล วฒันสุนทร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ร.ต.ท. ภาณุ พทุธรอด ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ร.ต.ต.หญิง อจัฌาวรี ไชยรัตน์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. สมจติร ทองอยู่คง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ร.ต.ต. วรวรรธน์ วลัลภ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ร.ต.ต. สุพจน์ คงคล้าย ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ร.ต.ต. สุเมธ สุพรรณชนะบุรี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ร.ต.ต. อนันต์ เกษตรสุนทร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ร.ต.ต. อนันตชัย รุจริะอนันตกลุ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ร.ต.ต. ธานิฐศร ธรรมจติต์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ร.ต.ต. อาภรณ์ วรสิงห์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ร.ต.ต. เสถยีร หนูชัยแกว้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ร.ต.ต. อมร สุวรรณเดชา ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ร.ต.ต. จตุพงศ์ ศรีเจา้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ร.ต.ต. มงคล โจถาวร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ร.ต.ต. สมศักด์ิ ทวรัีตน์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ร.ต.ต. ชะเพาะ เทีย่งธรรม ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ด.ต. สุนนท์ เหมทานนท์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ด.ต. สมยศ ชูสมัคร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ด.ต. จ าลอง ปานนิล ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ด.ต. เดชารัตน์ วชัระคุ้มภยั ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ด.ต. ปฐพล นาเคณ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ด.ต. กฤษฏพิงษ์ คาระเวง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ด.ต. นพดล แสงมณีโชติ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ด.ต. ชัยวฒัน์ โฮฮิน ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ด.ต. ธนทัต ขาวสุด ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ด.ต. นเรศ ศรีสวสัด์ิ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ด.ต. เจริญศักด์ิ เทพคง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ด.ต. ไสว ทองออ่น ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ด.ต. คะเน ขนุทองจนัทร์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ด.ต. สมชาย คงรักษา ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ด.ต. จบ แป้นประดิษฐ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ด.ต. วชันะ หวานดี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ด.ต. ชะโลม สุขยงั ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ด.ต. ณัฐสิทธิ์ สงเล็ก ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ด.ต. ศุภกติต์ิ กติติดนุเดช ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ด.ต. จรัล นุม้ฉมิ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ด.ต. อภชิาติ อนิทร์ทองแกว้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ด.ต. ชัยฤทธิ์ สุขอนันต์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ด.ต. ประสิทธิ์ บุญถงึจติร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ด.ต. วสุิทธิ์ อกัษรเงิน ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ด.ต. สัมพนัธ์ จติรา ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ด.ต. สุรินทร์ กาญจนสุวรรณ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. วจิติร แกน่ทอง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ด.ต. สุเทพ ทองอร่าม ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ด.ต. สมพร ไชยสุวรรณ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ด.ต. วโิรจน์ เพชรมณี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ด.ต. วษิณุ สุนทร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ด.ต. วษิณุ พรหมสวสัด์ิ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ด.ต. บัณฑิต อกัษรภกัดี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ด.ต. พรีะพล แกว้สีนวล ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ด.ต. สมชัย แกว้พวง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ด.ต. จกัรณรงค์ แกว้แกมจนัทร์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ด.ต. พเิชษฐ์ รัศมีผะกาย ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ด.ต. สุภณ อนงค์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ด.ต. อนันต์ โศภษิฐิกลุ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ด.ต. พเิชษฐ์ รัตนคช ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ด.ต. สมศักด์ิ มากเพง็ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ด.ต. วโิรจน์ ชนะคช ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ด.ต. ชาติชาย พหลภกัด์ิ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ด.ต. สืบศักด์ิ กลับดี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ด.ต. เสถยีร เทีย่งธรรม ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ด.ต. รณกร ด าสุข ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ด.ต. ไชยวฒัน์ รักงาม ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ด.ต. เอกชัย ทองค าชุม ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ด.ต. ปกรณ์ หนูจนี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ด.ต. ไพรัตน์ ธานีรัตน์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ด.ต. เฉลิมชัย สุทธพินู ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ด.ต. จ าลอง ปานนิล ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ด.ต. ทวสิีน ทิพยป์าน ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ด.ต. โกวทิ คงประดิษฐ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ด.ต. สุนทร ทองทวี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ด.ต. ปรีชา กอวเิศษ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ด.ต. อภเิชษฐ์ หมืน่สะอาด ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ด.ต. ธวชั วทิยาพนัธ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ด.ต. ณัฐภทัร แสงช่วย ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ด.ต. เวโรจน์ รุ่งเรือง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ด.ต.หญิง เกศริณทร์ แช่มเดช ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ด.ต.หญิง ภาณี สุมงคล ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ต.ต.หญิง จริยา ทองชัย ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ด.ต.หญิง ณาตยา แสงดวง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ด.ต.หญิง มณี ขนุรัง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ด.ต.หญิง อไุรวรรณ สมหมาย ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สินชัย บัวบาล ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
จ.ส.ต. วทิยษ์ณุ ชุมจติร์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
จ.ส.ต.หญิง มัธวรรณ ทองเนือ้หา้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
จ.ส.ต. นรังสรรค์ ต่อม ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
จ.ส.ต. ภรพชิัย ชวดชุม ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
จ.ส.ต. สมโชค นิจนารถ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
จ.ส.ต. อดุลย์ ชูพราหมณ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
จ.ส.ต. ราชวติั ล้อศรี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
จ.ส.ต. วชิัย เรืองศรี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
จ.ส.ต. วชิาญ แสงช่วย ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
จ.ส.ต. บุญฤทธิ์ สังขง์าม ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ส.ต.อ. อนันต์ เพช็รคง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ส.ต.อ. กฤษณุพงศ์ จริตงาม ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ส.ต.อ.หญิง สุรัตวดี ชูปาน ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ส.ต.อ.หญิง ภคพงศ์ แสงจนัทร์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ส.ต.ต. อดุมชัย ผิวผ่อง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
พ.ต.ท. สมพร เพช็รหนองชุม ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ร.ต.อ. เดชา จริงจติร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ร.ต.ท. วษิณุ ยวงนาค ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ร.ต.ท. สมคิด อนิทนี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ร.ต.ต. สุวชิา หวานชื่น ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ด.ต. อนันต์ พนัธเสน ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ด.ต. สัญญา บรรยง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ด.ต. ประภาส ยงัช่วย ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ด.ต. ประเทือง หนูหนอง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ด.ต. นุกจิ คดีพศิาล ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ด.ต. วรีะ จบฤทธิ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ด.ต. ฉลอง ไวยรัตน์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ด.ต. เสริม ศรีอทุัย ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ด.ต. อไุรวรรณ สมหมาย ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ด.ต. สมบูรณ์ ทองเล่ียมนาค ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ด.ต. ณธนิน คงบ้านควน ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ด.ต. สิทธชิัย ทิพยม์ณฑียร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ด.ต. สมบูรณ์ ทองสงค์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
จ.ส.ต. ราชธเบศ ช่วยรอด ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
จ.ส.ต. ปรีชา ฤทธชิัย ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ส.ต.อ. กติติกร พลเดช ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ส.ต.อ. ชรินทร์ ใจกระจา่ง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
พ.ต.ท. สมพร เพช็รหนองชุม ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ร.ต.อ. เดชา จริงจติร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. วษิณุ ยวงนาค ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ร.ต.ท. สมคิด อนิทนี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ร.ต.ต. สุวชิา หวานชื่น ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ด.ต. อนันต์ พนัธเสน ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ด.ต. สัญญา บรรยง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ด.ต. ประภาส ยงัช่วย ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ด.ต. ประเทือง หนูหนอง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ด.ต. นุกจิ คดีพศิาล ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ด.ต. วรีะ จบฤทธิ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ด.ต. ฉลอง ไวยรัตน์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ด.ต. เสริม ศรีอทุัย ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ด.ต. อไุรวรรณ สมหมาย ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ด.ต. สมบูรณ์ ทองเล่ียมนาค ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ด.ต. ณธนิน คงบ้านควน ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ด.ต. สิทธชิัย ทิพยม์ณฑียร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ด.ต. สมบูรณ์ ทองสงค์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
จ.ส.ต. ราชธเบศ ช่วยรอด ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
จ.ส.ต. ปรีชา ฤทธชิัย ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ส.ต.อ. กติติกร พลเดช ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
ส.ต.อ. ชรินทร์ ใจกระจา่ง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่สง
 พ.ต.อ. สมศักด์ิ แกว้มี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
พ.ต.อ. วสันต์ แต่งเกล้ียง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
พ.ต.ท. เถลิงศักด์ิ บุญช่วย ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
พ.ต.ท. เกรียงไกร ไกรแกว้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
พ.ต.ท. จรูญ ด าจนัทร์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
พ.ต.ท. วรโชค วาจาสุจริต ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
พ.ต.ท.หญิง ครองขวญั สายล ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
พ.ต.ต. ไพรัตน์ จรัิกษา ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
พ.ต.ต. สุชีพ นวลศรี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
พ.ต.ต. เจริญ ศรีหรัญ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ร.ต.อ. ธนกร แกว้ถาวร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ร.ต.อ. เอกชัย พลเกษตร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ร.ต.อ. ถาวร จนัทระพงษ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ร.ต.อ. สมพงษ์ ศรีออ่น ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ร.ต.อ. สมทรง จลุศร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ร.ต.ท. ประภาส สมศรี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ร.ต.ท. วรุิณ พะเนินศรี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ร.ต.ท. กอ้งเกยีรติ ราชพลสิทธิ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ร.ต.ท. วราวธุ คงน่วม ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ร.ต.ท. อรุณ ก าลังเกื้อ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. อรุณ มีไข่ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ร.ต.ท.หญิง ฐิตารีย์ ด าศรี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ร.ต.ท.หญิง เมทินี หาญใจ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ร.ต.ท. สุริยา ราชแป้น ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ร.ต.ท. วชิัย สุขเหลือ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ร.ต.ท. วรีะ พฤษภ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ร.ต.ท. อกุฤษฏ์ คงสุข ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ร.ต.ต. สมโชค ภริมยรั์กษ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ร.ต.ท. ทรงชัย โชติธรรมโม ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ร.ต.ท. จ าเนียร จลุสุวรรณ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ร.ต.ท. จ าเริญ เจริญศรี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ร.ต.ท. ไกรสร ตันติววิทัน์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ร.ต.ท. ณรงค์ เพช็รด้วง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ร.ต.ท. จรัญ ศักด์ิพรหม ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ร.ต.ท. ทรงพล วรัิชนีภรณ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ร.ต.ท. นพพร พรหมชาติ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ร.ต.ท. บุญพา ทองจดู ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ร.ต.ท. ประดับ เกื้อประจง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ร.ต.ท. ปัญญา บัวเผียน ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ร.ต.ท. วโิรจน์ ช่วยสมบัติ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ร.ต.ท. สุวรรณ จนัทร์ทอง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ร.ต.ท. สุวทิย์ บัวสกลุ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ร.ต.ท. อรุณ แสงสุริยา ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ร.ต.ท. อ านวย บุญคงทอง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ร.ต.ท. อ าพล ชูพล ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ร.ต.ท. เอกพงศ์ ศรีณาเคณทร์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ร.ต.ท. ณภทัร มูสิกะ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ร.ต.ท. ประกอบ ถนอมนวล ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ร.ต.ต. สมนึก ทิพยก์องลาศ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ร.ต.ต. วนิัย ภทัทิยากลุ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ร.ต.ต. วรัิตน์ รักษา ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ร.ต.ต. ก าจดั เสนาสนะ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ร.ต.ต. น าพล หนูสุวรรณ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ร.ต.ต. บุญเลิศ บุญเรือง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ร.ต.ต. สมหมาย รักนุน่ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ร.ต.ต. ชัยศักด์ิ วงศ์แดง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ร.ต.ต. ด ารง เก ษรา ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ร.ต.ต. ถวลิ ทองสุข ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ร.ต.ต. ไพจติร คงแกว้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ร.ต.ต. รักสิทธิ์ รัตนพงศ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. สุรเดช พรมออ่น ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ด.ต. กมล ผลส่ง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ด.ต. กติติพศ ปัญจาระ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ด.ต. โกวทิย์ อน้ทอง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ด.ต. คณัง เนาวโคอกัษร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ด.ต. จรงค์ ไฝชู ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ด.ต. จรัญ พทุธรอด ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ด.ต. จกักฤษ ไหลหละหมัด ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ด.ต. ฉลาด เรืองศรี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ด.ต. ชัยยทุธ สุขจติร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ด.ต. ไชยวจัน์ ชูศรีพฒัน์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ด.ต. ชุมพล ช่วยขนุ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ด.ต. เดชสาคร เกดิเดช ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ด.ต. ทวี กาญจนอดุม ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ด.ต. นรเชษฐ์ มีปลอด ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ด.ต. นฤเบศวร์ บุญธรรม ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ด.ต. ไชยวจัน์ ชูศรีพฒัน์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ด.ต. นิกลู เชาวลิต ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ด.ต. นิพนธิ์ นวลกิ้ม ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ด.ต. นิพนธ์ ทิพยจ์นัทร์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ด.ต. นิรัตน์ สุขแจม่ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ด.ต. บ ารุง อนิทรไชโย ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ด.ต. บุญสืบ แกล้วทนงค์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ด.ต. ประทีป หอ่แป้น ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ด.ต. ประวทิย์ เกื้อเดช ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ด.ต. ประเสริฐ พงษา ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ด.ต. ปรีชา นนทเภท ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ด.ต. ปัญโญ ดวงสงค์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ด.ต. มโน ศรเกล้ียง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ด.ต. จตุัพงศ์ ขาวสนิท ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ด.ต. โยธนิ แอบพล ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ด.ต. รานา ขาวสังข์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ด.ต. วงศ์นเรศ ศรีเสน ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ด.ต. วรวทิย์ วรภกัดี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ด.ต. วเิชียร ฉมิวงศ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ด.ต. วทิยา กุ้งทอง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ด.ต. ธชัชัย ขาวสนิท ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ด.ต. วบิูรณ์ เล็กสุด ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ด.ต.หญิง วภิาวลัย์ อปุลา ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ด.ต. วรีศักด์ิ อว่มคง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. วรีะวฒัน์ สุขสังข์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ด.ต. วรีศักด์ิ ปัจจแกว้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ด.ต. ศิลป์ชัย ไชยสวสัด์ิ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ด.ต. เศวต จติตเจริญสกลุ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ด.ต. สมานมิตร รัตนวไิลย ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ด.ต. สมเกยีรติ จนัทร์เพช็ร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ด.ต. สมชาย สุวรรณแข ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ด.ต. สมโชค ศรีแกว้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ด.ต. สมเดช ครุฑจร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ด.ต. สมพร คงทองเอยีด ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ด.ต. สัญญา มุสิแดง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ด.ต. สายชล กลุเจริญ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ด.ต. สุภมล จ าเปีย ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ด.ต. สุชาติ ทองออ่น ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ด.ต. สุชาติ จิ๋วซ้าย ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ด.ต. สุชีพ รักจนัทร์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ด.ต. สุบิน พลูสวสัด์ิ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ด.ต. ศราวฒิุ ขวญัใจ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ด.ต. สุรชัย เขยีวเสน ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ด.ต. สุรชาติ สุตตาพงศ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ด.ต. สุริยนั ออ่นน้อม ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ด.ต. สุริยา รุณหวา ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ด.ต. โสพล โอชาพงศ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ด.ต. อดุลย์ นุม่ทอง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ด.ต. อธปิ จนัทร์สุข ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ด.ต. อธวิฒัน์ วรภกัดี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ด.ต. อนนท์ พรหมจรรย์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ด.ต. อภชิาต บุตรสามบอ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ด.ต. อรุณ ชนะสิทธิ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ด.ต อ านวย อทุัยเกษม ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ด.ต. อทุัย จนัทร์บุญแกว้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ด.ต. อสุาห์ สุขชุม ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ด.ต. ณัฐชนน คงแกว้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ด.ต. นิพจน์ คงนก ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ด.ต. วรีะโชติ มุง่มิตร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ด.ต. รุ่งโรจน์ ทองขาว ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ด.ต. พรีะชัย บุญรอดชู ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ด.ต. พสิิษฐ์ ศรีสวสัด์ิ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ด.ต. ประดิษฐ สอนเครือ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ด.ต. มงคล รัตนบันดาล ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. วริะพนัธ์ โอเ่รือง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ด.ต. วรวทิย์ ขาวสนิท ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ด.ต. ฤทธริงค์ สุขขะ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ด.ต. สาโรจน์ ศรีเจริญ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ด.ต. วโิรจน์ ซ้วนล่ิม ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ด.ต.หญิง พรรณี สงเคราะห์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ส.ต.อ.หญิง ณิชาภา พรหมสุวรรณ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ส.ต.ต. ปริญญา รักซัง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ด.ต. มงคล รัตนพงศ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
ด.ต. วฒันา รัตนนาวนิกลุ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ปากพนัง
พ.ต.อ. สมโชค จนัทรมณี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่ใหญ่
พ.ต.อ. ประจกัร รอดการทุกข์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่ใหญ่
พ.ต.ท. วรรณนพ  หนูเส้ง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่ใหญ่
พ.ต.ท. ชัยภทัร์ ศรีเรือง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่ใหญ่
พ.ต.ท. เกษม จอมพงศ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่ใหญ่
พ.ต.ท. สุทน ช้างรบ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่ใหญ่
พ.ต.ต. ไพโรจน์ เมืองสุวรรณ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่ใหญ่
ร.ต.อ. ช านาญ เพชรเกื้อ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่ใหญ่
ร.ต.อ. ศิวกร ฉมิพาลี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่ใหญ่
ร.ต.อ. จารึก ชูถนอม ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่ใหญ่
ร.ต.ท. สมชาติ ปะถะโม ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่ใหญ่
ร.ต.ท. อนุวตัร สังขอ์อ่น ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่ใหญ่
ร.ต.ท. วทิยา บุตรพรหม ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่ใหญ่
ร.ต.ท. ประสาร  สุขกาย ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่ใหญ่
ร.ต.ท. อดุม ธานีรัตน์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่ใหญ่
ร.ต.ท. ประเสริฐ ชิ้นจอหอ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่ใหญ่
ร.ต.ท. ประทีป วงศ์ ณ ศรี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่ใหญ่
ร.ต.ท. ไพศาล ใจหา้ว ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่ใหญ่
ร.ต.ท. สุชีพ ศรีสุวรรณ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่ใหญ่
ร.ต.ท. โสฬส มูสิกะนิลพนัธ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่ใหญ่
ร.ต.ท. รักธรรม ส้มเขยีวหวาน ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่ใหญ่
ร.ต.ท. ธวชัชัย ยั่งยนื ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่ใหญ่
ร.ต.ท. อ านวย จนัทร์คง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่ใหญ่
ร.ต.ท. สุริยา มาลา ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่ใหญ่
ร.ต.ท. สันติ สีสม ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่ใหญ่
ร.ต.ท. สุนีย์ ธานีรัตน์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่ใหญ่
ร.ต.ท. ทรงศักด์ิ ธราพร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่ใหญ่
ร.ต.ท. ทศพล กาญจนหรัิญ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่ใหญ่
ร.ต.ต. ประวทิย์ อรัญทิพย์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่ใหญ่
ร.ต.ต. สุธรรม เจมิขวญั ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่ใหญ่



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. เรวตัร คงการ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่ใหญ่
ร.ต.ต. ภษูิต ล่ิมประเสริฐ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่ใหญ่
ด.ต. สาธติ เขมวงศ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่ใหญ่
ด.ต. สมโชค นาบุญ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่ใหญ่
ด.ต. วสันต์ ใยสีงาม ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่ใหญ่
ด.ต.หญิง ผุสดี ภทัรางกนู ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่ใหญ่
ด.ต. อาคม พงศาปาน ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่ใหญ่
ด.ต. ฤทธวิฒิุ ชัยนุรักษ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่ใหญ่
ด.ต. อภนิันท์ บัณฑิตกลุ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่ใหญ่
ด.ต. ปองเดช ฤทธธินากลุ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่ใหญ่
ด.ต. วฒิุพงศ์  ศรีศิริ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่ใหญ่
ด.ต. พงศธร ศรีสุขใส ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่ใหญ่
ด.ต. วรเดช ล่ิมบุตร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่ใหญ่
ด.ต. จริศักด์ิ ชูประจง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่ใหญ่
ด.ต. ประเสริฐ พศิแลงาม ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่ใหญ่
ด.ต. จรูญ ถิ่นหนองจกิ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่ใหญ่
ด.ต. ยทุธศักด์ิ ศรียะพนัธ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่ใหญ่
ด.ต. เดชพล องัศุประเวศ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่ใหญ่
ด.ต. ประเสริฐ เพง่พนิิจ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่ใหญ่
ด.ต. เสรี โพธากาญ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่ใหญ่
ด.ต. สมเกยีรติ  ไกรนรา ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่ใหญ่
ด.ต. อาวธุ หนูขาว ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่ใหญ่
ด.ต. สมพร สาระรักษ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่ใหญ่
ด.ต. ราชัน อภชิาติวงศกร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่ใหญ่
ด.ต. สุชาติ สุทธนินท์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่ใหญ่
ด.ต. จรัญ ศักด์ิแกว้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่ใหญ่
ด.ต. ธาตรี เอี่ยมเสถยีร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่ใหญ่
ด.ต. ทวี อาจภยัรินทร์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่ใหญ่
ด.ต. อภนิันท์ ยิ่งยง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่ใหญ่
ด.ต. บุญเรือง มุสิเกดิ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่ใหญ่
ด.ต. ปัญญา ปัญญาใส ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่ใหญ่
ด.ต. สมเกยีรติ  คงแกว้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่ใหญ่
ด.ต. จกัรี นนทศักด์ิ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่ใหญ่
ด.ต. ทวโีชค สุขจติร์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่ใหญ่
จ.ส.ต. นิกร หวัหนิ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่ใหญ่
จ.ส.ต. จารนัย ทัฬหกจิ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่ใหญ่
ส.ต.อ.หญิง รัตนาภรณ์ รัตนพนัธ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่ใหญ่
ส.ต.ต. นราธปิ กลุสิงห์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ทุง่ใหญ่
พ.ต.อ. ส าเริง ชูกะนันท์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ท่าศาลา
พ.ต.ท. สมัย พรมพากล ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ท่าศาลา



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. โกศล ท่าสอน ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ท่าศาลา
พ.ต.ท.หญิง เพชรา อนุจร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ท่าศาลา
พ.ต.ท. ณธรรศ ม่วงแกว้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ท่าศาลา
ร.ต.อ. พทิยา เทวเดช ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ท่าศาลา
ร.ต.อ. ฤทธไิกร จติวบิูลย์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ท่าศาลา
ร.ต.อ. ยิ่งยง ช่วยกจิ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ท่าศาลา
ร.ต.อ. วรีเดช พนัธรักษ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ท่าศาลา
ร.ต.อ. วรรณชัย คชายนต์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ท่าศาลา
ร.ต.ท. กติติศักด์ิ มังสาทอง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ท่าศาลา
ร.ต.ท. จติกร จนัทร์คล้าย ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ท่าศาลา
ร.ต.ท. จเร พลูแกว้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ท่าศาลา
ร.ต.ท. เตชภณ ผลเกล้ียง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ท่าศาลา
ร.ต.ท. ประเทือง ชนะสงคราม ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ท่าศาลา
ร.ต.ท. วรวรรธน์ วชิัยดิษฐ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ท่าศาลา
ร.ต.ท. วฒิุศักด์ิ หอมเกตุ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ท่าศาลา
ร.ต.ท. ส าเริง จลุนวล ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ท่าศาลา
ร.ต.ท.หญิง  ชนิสร ไขมุ่กข์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ท่าศาลา
ร.ต.ท. ยิ้มเอก หมิดสะแหล้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ท่าศาลา
ร.ต.ท. จรัญ อรุณจติต์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ท่าศาลา
ร.ต.ท. ชลิต สุริยะรัชนี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ท่าศาลา
ร.ต.ท. ชูเกยีรติ ช้อยหลวงจา่ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ท่าศาลา
ร.ต.ท. ทิณวงศ์ พมิเสน ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ท่าศาลา
ร.ต.ท. นันทศักด์ิ เจะ๊ดารมัน ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ท่าศาลา
ร.ต.ท. ปิยะพร เรียนสุทธิ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ท่าศาลา
ร.ต.ท. บูรพา หมิดสะแหล้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ท่าศาลา
ร.ต.ท. บุญส่ง สุดทองคง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ท่าศาลา
ร.ต.ท. ประพาส อญัชลีกลุ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ท่าศาลา
ร.ต.ท. ไพฑูรย์ หดีเดช ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ท่าศาลา
ร.ต.ท. ยงยทุธ บุญสุข ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ท่าศาลา
ร.ต.ท. มนัส คันทรง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ท่าศาลา
ร.ต.ท. วสิิทธิ์ โชติกะ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ท่าศาลา
ร.ต.ท. สมคิด คงกะพนัธ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ท่าศาลา
ร.ต.ท. สมชาติ ฉว้นกล่ิน ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ท่าศาลา
ร.ต.ต. เดโช บุญเต็ม ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ท่าศาลา
ร.ต.ต. สดุดี ผกากรอง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ท่าศาลา
ร.ต.ต. เฉลิมพล ด้วงปราง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ท่าศาลา
ร.ต.ต. ประมูล สุขสวสัด์ิ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ท่าศาลา
ร.ต.ต. พชิัย จนัทเลิศ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ท่าศาลา
ร.ต.ต. สมชาย ธรรมรัตน์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ท่าศาลา
ร.ต.ต. สมศักด์ิ สมพรเสน่ห์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ท่าศาลา



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. สุพนัธ์ ผลประดิษฐ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ท่าศาลา
ด.ต. กอ้งเกยีรติ นิยมเดชา ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ท่าศาลา
ด.ต. เกยีรติศักด์ิ อร่ามศักด์ิ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ท่าศาลา
ด.ต. คมกริช ณ พทัลุง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ท่าศาลา
ด.ต. จรวย พนัธมาศ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ท่าศาลา
ด.ต. ชูศักด์ิ พลอยด า ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ท่าศาลา
ด.ต. ณรงค์ พรหมศร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ท่าศาลา
ด.ต. ถนอม ไขมุ่กข์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ท่าศาลา
ด.ต. ทวปี พรหมแสง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ท่าศาลา
ด.ต. นันทวทิย์ ชูจนิดา ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ท่าศาลา
ด.ต. นิคม จนัทร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ท่าศาลา
ด.ต. บรรจบ ทองเพชร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ท่าศาลา
ด.ต. ปรียา หนูสาย ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ท่าศาลา
ด.ต. ไพรัช ดุลยเ์ภรี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ท่าศาลา
ด.ต. มณเฑียร สาระพสัด์ุ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ท่าศาลา
ด.ต. มลตรี นิติชัย ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ท่าศาลา
ด.ต. ราชัน โอทองค า ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ท่าศาลา
ด.ต. ลือชัย ชายสุทธิ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ท่าศาลา
ด.ต. วรชิต บุญสุวรรณ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ท่าศาลา
ด.ต. วนิัย ฝอยทอง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ท่าศาลา
ด.ต. วมิล ชุมแสง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ท่าศาลา
ด.ต. วรีะศักด์ิ เพง็จนัทร์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ท่าศาลา
ด.ต. ศักด์ิชัย พนัธมาศ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ท่าศาลา
ด.ต. ศักด์ิศิลป์ กลึงผล ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ท่าศาลา
ด.ต. สนธิ์ชัย เชาวลิต ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ท่าศาลา
ด.ต. สมบูรณ์ กลูระวงั ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ท่าศาลา
ด.ต. สมพร รักดี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ท่าศาลา
ด.ต. สนธยา พนัธมาศ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ท่าศาลา
ด.ต. สมศักด์ิ พกุเกล้ียง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ท่าศาลา
ด.ต. สมศักด์ิ หนูจนัทร์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ท่าศาลา
ด.ต. สานนท์ ณ ปานแกว้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ท่าศาลา
ด.ต. สุธี หมัดเต๊ะ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ท่าศาลา
ด.ต. สุเมธ บัณฑิต ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ท่าศาลา
ด.ต. โสภา บุญวรรณ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ท่าศาลา
ด.ต. อภรัิก เจยีมรัตนวงศ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ท่าศาลา
ด.ต. อนุวชั อารยาพนัธ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ท่าศาลา
จ.ส.ต. อรุณ ทองขาว ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ท่าศาลา
จ.ส.ต. ฉตัรชัย ทองใสเกล้ียง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ท่าศาลา
จ.ส.ต. ธรียทุธ เชาวลิต ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ท่าศาลา
จ.ส.ต. ประจวบ นวลดุก ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ท่าศาลา



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.ต. ถริวฒิุ วรรณโชติ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ท่าศาลา
ร.ต.ท. ชุม แกว้พะวงศ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ท่าศาลา
ด.ต. ธวชั เพชรหงึค์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ท่าศาลา
พ.ต.อ. โชคดี รักษ์วฒันพงษ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.สิชล
พ.ต.ท. ปรัชญา จนัทร์สมวงศ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.สิชล
พ.ต.ท. ภริมย์ เรืองรุ่ง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.สิชล
พ.ต.ท. สุริยนัต์ วมิลเมือง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.สิชล
พ.ต.ท. อชัฌาส์ ออ่นศรีแกว้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.สิชล
พ.ต.ท. สุชาติ มีชัย ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.สิชล
พ.ต.ท.หญิง จนัทิมา มณีฉาย ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.สิชล
พ.ต.ต.หญิง วรีะญา คชบริรักษ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.สิชล
ร.ต.อ. วทิยา จงไกรจกัร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.สิชล
ร.ต.ท. วชิา หมืน่สวสัด์ิ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.สิชล
ร.ต.ท. อนุชาติ บริสุทธิ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.สิชล
ร.ต.ท. นนทชัย นพรัตน์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.สิชล
ร.ต.ท. ประกอบ ศรีสุขใส ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.สิชล
ร.ต.ท. อทุัย ยอดราช ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.สิชล
ร.ต.ท. สาโรจน์ ดีมาก ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.สิชล
ร.ต.ท. พรีพล หอ้งโสภา ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.สิชล
ร.ต.ท. สุรินทร์ ไขมุ่กด์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.สิชล
ร.ต.ท. สุชัด กลับวลิา ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.สิชล
ร.ต.ท. อดุลย์ พลูสุข ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.สิชล
ร.ต.ท. ธรีภทัร์ชัย นองทรัพย์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.สิชล
ร.ต.ท. เริงชัย ขาวเรือง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.สิชล
ร.ต.ท. เสรี ดีมาก ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.สิชล
ร.ต.ท. กรีฑา ทองหนูน ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.สิชล
ร.ต.ท. สกลุ เรืองฤทธิ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.สิชล
ร.ต.ท. นิตย์ เตียสกลุ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.สิชล
ร.ต.ท. สายญั บัวจนัทร์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.สิชล
ร.ต.ท. ไพศาล วบิูลยศิ์ลป์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.สิชล
ร.ต.ต. วนิัย ผิวเหมาะ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.สิชล
ร.ต.ต. ไพโรจน์ สุวรรณโชติ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.สิชล
ร.ต.ต. อรุณ พรหมเมฆ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.สิชล
ร.ต.ต. วรัิตน์ อนิคง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.สิชล
ร.ต.ต. สมเดช ดวงมณี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.สิชล
ร.ต.ต. สานนท์ ศิริสุข ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.สิชล
ร.ต.ต. ธรรมรัตน์ เดชสุรางค์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.สิชล
ร.ต.ต. เสถยีร โพธิ์ถาวร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.สิชล
ร.ต.ต. สุภาพ พนัธุ์ชู ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.สิชล
ร.ต.ต. สุรชิต ลีลาประดิษฐ์พงศ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.สิชล



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต.หญิง สุธาทิพย์ เชาวลิต ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.สิชล
ร.ต.ต. ประมวล จติต์เขม้น ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.สิชล
ร.ต.ต. เชาวลิต คงเรือง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.สิชล
ร.ต.ต. นิวฒัน์ เขยีวพุม่พวง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.สิชล
ด.ต. อภนิันท์ เหมทานนท์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.สิชล
ด.ต. เดโช เล่ียมแกว้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.สิชล
ด.ต. อกัษร ค าสุก ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.สิชล
ด.ต. บุญรวย เชาวลิต ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.สิชล
ด.ต. วริะพงศ์ ถาวรนุวงศ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.สิชล
ด.ต. วรนุสิทธิ์ พรหมคีรี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.สิชล
ด.ต. สหสั ดิษระ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.สิชล
ด.ต. วฒิุพงศ์ แกว้ออ่น ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.สิชล
ด.ต. อนันต์ เส้งแกว้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.สิชล
ด.ต. ส าราญ ด าเรือง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.สิชล
ด.ต. ธรีะพงศ์ อาจหาญ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.สิชล
ด.ต. ทิพยไ์ชย แสงจนัทร์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.สิชล
ด.ต. ชรินทร์ ซังปาน ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.สิชล
ด.ต. สุนทร สุทธพิงศ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.สิชล
ด.ต. ศุรสิทธิ์ วงศ์อมฤต ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.สิชล
ด.ต.หญิง สุรีรัตน์ พรหมคีรี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.สิชล
ด.ต.หญิง ชฎารัตน์ คิดประเสริฐ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.สิชล
ด.ต. ไวยกร เซ่งแตง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.สิชล
ด.ต. จรูญ สารมาศ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.สิชล
ด.ต. ไพโรจน์ ชูเชิด ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.สิชล
ด.ต. ธงชัย ทัพชัยยทุธ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.สิชล
ด.ต. ไพรัตน์ ทัพชัยยทุธ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.สิชล
ด.ต. ปรีชา ธบิดี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.สิชล
ด.ต. ธนิต โอเ่รือง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.สิชล
ด.ต. อรุณ คุระแกว้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.สิชล
ด.ต. สุมิตร ธรีะพนัธ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.สิชล
ด.ต. วธิวนิท์ เพชรโยธา ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.สิชล
ด.ต. จรวย ศักด์ิศรี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.สิชล
ด.ต. จรัญ ศรีขวญัแกว้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.สิชล
ด.ต. ธวชัชัย เทพทอง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.สิชล
ด.ต. ประโมทย์ นนทเภท ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.สิชล
ด.ต. พยงุ บุญศรีวงษ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.สิชล
ด.ต. สาคร แกว้ประจุ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.สิชล
ด.ต.หญิง พชัรี เกตุขาว ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.สิชล
ด.ต. สุชาติ ด าชุม ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.สิชล
ด.ต. สุระชัย บุญคงมาก ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.สิชล



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. พสิิทธิ์ มีสวน ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.สิชล
ด.ต. เสรี ขนาน ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.สิชล
ด.ต. ศุภพงค์ อนิทรายธุ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.สิชล
จ.ส.ต. คณาวฒิุ ศักยโกสิทธิ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.สิชล
จ.ส.ต. กติติพฒัน์ หนูทอง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.สิชล
จ.ส.ต. เลอศักด์ิ ดีมาก ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.สิชล
จ.ส.ต. เฉลิมพล เรืองแกว้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.สิชล
ร.ต.ท.หญิง ธรีภทัร์ เหรียญข า ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.สิชล
ด.ต. เชิดชาย ศรีสม ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.สิชล
พ.ต.อ. สุขเกษม นครวลัิย ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ขนอม
พ.ต.ท. ปิติตพฑัณ์ อนัญลักษณ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ขนอม
พ.ต.ท. สุชิน ไชยแพทย์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ขนอม
พ.ต.ท. ยทุธนา บริพนัธุ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ขนอม
พ.ต.ท. เมีย้น เกดิทิพย์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ขนอม
พ.ต.ท. จริะพงษ์ ฝ่ายราช ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ขนอม
ร.ต.อ. ศุภชัย ศรีซ้อน ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ขนอม
ร.ต.ท. วรัิตน์ วงษ์สวสัด์ิ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ขนอม
ร.ต.ท. ชัยรัตน์ คชินทรโรจน์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ขนอม
ร.ต.ท. บุญส่ง จนัทโส ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ขนอม
ร.ต.ท. โกสน เกล้ียงทอง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ขนอม
ร.ต.ท. จริวฒัน์ ศิริธรรม ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ขนอม
ร.ต.ท. อาทร ทองนาค ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ขนอม
ร.ต.ท. สาธติ นาคแกว้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ขนอม
ร.ต.ท. นิกร บัวหมืน่ชล ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ขนอม
ร.ต.ท. โกมล กลแกม ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ขนอม
ร.ต.ท. นิรัตน์ บุญทองขาว ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ขนอม
ร.ต.ท. สมยศ สัณฐมิตร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ขนอม
ร.ต.ท. เสรี พรหมศาสตร์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ขนอม
ร.ต.ต. สิโรตม์ นิลวงศ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ขนอม
ร.ต.ท. สามารถ เพชรรัตน์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ขนอม
ร.ต.ท. บุญส่ง จนัทโส ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ขนอม
ร.ต.ท. พชิิต จนัทพนัธ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ขนอม
ร.ต.ท. สุเทพ ฉฐัมะ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ขนอม
ร.ต.ท. สุธรรม จนัทีรัตน์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ขนอม
ด.ต. จตัตุพร ปฐมวงศ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ขนอม
ด.ต. สุชาติ นุน่ชูคัน ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ขนอม
ด.ต. สมบูรณ์ ไมตรีจร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ขนอม
ด.ต. สมอรรถ ขนัเงิน ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ขนอม
ด.ต. เจริญ ท าการเหมาะ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ขนอม
ด.ต. ส าเริง สิงหเดชา ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ขนอม



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ชาตรี นันทศรี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ขนอม
ด.ต. ศักด์ิชาย รอดภยั ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ขนอม
ด.ต. วริะยทุธ หนูทอง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ขนอม
ด.ต. สัญชัย อนันตสุข ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ขนอม
ด.ต. คณานนท์ ชัยขรรค์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ขนอม
ด.ต. พฒันศักด์ิ ใจรังษี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ขนอม
ด.ต. ประภาส แกว้กบัเพชร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ขนอม
ด.ต. อรรถพล จนัทรัตน์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ขนอม
ด.ต. สาธติ ไกรลาศ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ขนอม
ด.ต. วชัระ ประจนัพล ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ขนอม
ด.ต. โชติรักษ์ กาญจโนภาศ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ขนอม
ด.ต. ธนากร เอยีดคง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ขนอม
ด.ต. ส ารวม จตินุพงศ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ขนอม
ด.ต. ชินพงศ์ รัตนสันตยากลุ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ขนอม
ด.ต. ปริญญา ศรีสุวรรณ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ขนอม
ด.ต. สมยศ บุญทีสุ่ด ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ขนอม
ด.ต. ยงยทุธ มูสีสุทธิ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ขนอม
ด.ต. สุรวย นาคแกว้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ขนอม
ด.ต. ศิริศักด์ิ บุญแสวง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ขนอม
ด.ต. เอกชัย ปานเนือ่ง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ขนอม
ด.ต. สุวรรณะ จนัทร์ทิพย์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ขนอม
ด.ต. วชัระ พนูนวล ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ขนอม
ด.ต. ชุมพล เสนล้ิน ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ขนอม
พ.ต.ท. ปฏภิาณ ไชยรักษ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นาบอน
พ.ต.ท. อรุณ ร่มสีนวล ภ.จว.นครศรีธรรมราช ขนอม
ร.ต.อ. ธรรมธชั นุน่ขาว ภ.จว.นครศรีธรรมราช ขนอม
ร.ต.ท. ทองเติม ตักชะเลง ภ.จว.นครศรีธรรมราช ขนอม
ร.ต.ท. จฑุา บางโรย ภ.จว.นครศรีธรรมราช ขนอม
ร.ต.ท. เดชา เกล้ียงข า ภ.จว.นครศรีธรรมราช ขนอม
ร.ต.ท. ธรีศักด์ิ เมฆสุข ภ.จว.นครศรีธรรมราช ขนอม
ร.ต.ท. ประภาษ มะลิทิพย์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช ขนอม
ร.ต.ต. อมรึก สุขพร ภ.จว.นครศรีธรรมราช ขนอม
ร.ต.ต. วรรณะ ทองศิริ ภ.จว.นครศรีธรรมราช ขนอม
ด.ต. สมหมาย อนัทวมิล ภ.จว.นครศรีธรรมราช ขนอม
ด.ต. อนันต์ หมืน่วรดี ภ.จว.นครศรีธรรมราช ขนอม
ด.ต. ชุติพทัธิ์ พงศ์สุวรรณ ภ.จว.นครศรีธรรมราช ขนอม
ด.ต. สมศักด์ิ ศุภศักด์ิ ภ.จว.นครศรีธรรมราช ขนอม
พ.ต.ท. ประพฤติ พลูศักด์ิ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นาบอน
พ.ต.ท. วรดิษฐ์ ลีวงัศรี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นาบอน
พ.ต.ท. จกัรกฤษณ์ คงเรือง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นาบอน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. สุจนิต์ รัตนพนัธุ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นาบอน
ร.ต.อ. ชัยณรงค์ ปานแกว้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นาบอน
ร.ต.อ. รังสรรค์ กองแกว้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นาบอน
ร.ต.อ. กรุงไกร จนัแดง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นาบอน
ร.ต.อ. ถาวร หนูทอง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นาบอน
ร.ต.ท. ปิยชาติ แสงศักด์ิ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นาบอน
ร.ต.ท. สมศักด์ิ ชูจนัทร์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นาบอน
ร.ต.ต. วารุธ สมัยสง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นาบอน
ร.ต.ต. นพรัตน์ ช่วยรอด ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นาบอน
ร.ต.ท. สุเทพ ฉมิวยั ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นาบอน
ร.ต.ท. จ าลอง ไชยสาร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นาบอน
ร.ต.ท. เฉลียว วรรณสุข ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นาบอน
ร.ต.ต. นิกร จ าปาทอง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นาบอน
ร.ต.ต. อ านวย จนิดาวงศ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นาบอน
ร.ต.ต. ละออง สุขเดิมรอด ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นาบอน
ร.ต.ต. มานุ จนัทะ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นาบอน
ร.ต.ต. พริมย์ นวลปาน ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นาบอน
ร.ต.ต. สุรินทร์ สงเคราะห์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นาบอน
ร.ต.ต. ประสิทธิ์ ลิขติเจริญธรรม ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นาบอน
ด.ต. ศักด์ิชัย กยิาหตัย์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นาบอน
ร.ต.ต. ด าริย์ แพใหญ่ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นาบอน
ด.ต. ภาณุวฒัน์ สวนกลู ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นาบอน
ด.ต. ฌานนท์ พรหมเพศ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นาบอน
ด.ต. วราวธุ ธรฤทธิ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นาบอน
ด.ต. วเิชียร อนิทรมณี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นาบอน
ด.ต. บุญเสริม มาสวสัด์ิ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นาบอน
ด.ต. ส าราญ นวลประจกัษ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นาบอน
ด.ต. อทุัย หนูหนอง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นาบอน
ด.ต. ธวชัชัย สิทธดิ ารงค์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นาบอน
ด.ต. พงษ์พนัธ์ วรรณบวร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นาบอน
ด.ต. กติติศักด์ิ นาคฤทธิ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นาบอน
ด.ต. ชนะกลุ บุญทอง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นาบอน
ด.ต. พติรพบิูลย์ คงอิ้ว ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นาบอน
ด.ต. สุติพงษ์ สุวรรณวงศ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นาบอน
ด.ต. ภวูเดช ไชยสุวรรณ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นาบอน
ด.ต. กมล แกว้พทิักษ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นาบอน
ด.ต. ส าเริง มวยดี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นาบอน
ด.ต. ภญิโญ ฉมิพาลี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นาบอน
ด.ต. บุญยนื คนเทีย่ง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นาบอน
ด.ต. อภสิิทธิ์ รัตนสุภา ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นาบอน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. บุญฤทธิ์ แกว้ลาย ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นาบอน
ด.ต. ไพรัตน์ รัตนพนัธ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นาบอน
ด.ต. ประสิทธิ์ ออ่นวนั ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นาบอน
ด.ต. ชาญณรงค์ เกดิเมืองเล็ก ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นาบอน
ด.ต. เกยีรติพงศ์ ศรีสุขใส ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นาบอน
ด.ต. สมพร นาคฤทธิ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นาบอน
ด.ต. เจน เกื้อกิ้ม ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นาบอน
ด.ต. จเร เหล่ากอ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นาบอน
ด.ต. อนุชา โรจน์สุรางค์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นาบอน
ด.ต. กรมไชย์ ไชยหาญ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นาบอน
ด.ต. ฉนัทะ จนีช่วย ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นาบอน
ด.ต. ปรีชา นวลดุก ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นาบอน
ด.ต. สันติ เพชรมาตศรี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นาบอน
ด.ต. สุวทิย์ รัตนพนัธ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นาบอน
ด.ต. ยง พรหมเกดิ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นาบอน
ด.ต. พงษ์เทพย์ โอกาส ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นาบอน
ด.ต. เจริญ พรหมวเิศษ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นาบอน
ด.ต. สมชาย ทองสร้อย ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นาบอน
ด.ต. สัมพนัธุ์ บุญทรง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นาบอน
ด.ต. ธรีศักด์ิ ช่วยคุ้ม ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นาบอน
ด.ต. นรรทยทุธ สมหมาย ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นาบอน
ด.ต. มานิตย์ ฤทธอิกัษร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นาบอน
ด.ต. บัญญัติ ทองค าชุม ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นาบอน
ด.ต. อภรัิตน์ รัตนพนัธ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นาบอน
จ.ส.ต. วรีะชัย ไหมละเอยีด ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นาบอน
จ.ส.ต. นรินทร์ ใจกระจา่ง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นาบอน
จ.ส.ต. วชิาญ อนิทร์ทอง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นาบอน
จ.ส.ต. จรีะวฒัน์ ลุ่ยจิ๋ว ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นาบอน
ส.ต.อ.หญิง อรอนงค์ ไชยเหล็ก ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นาบอน
พ.ต.อ. อนันต์  หริกจนัทร์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ฉวาง
พ.ต.ท. นิธฤิทธิ์ พรหมเจริญ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ฉวาง
พ.ต.ท. สุรพงษ์ ฉบัพลัน ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ฉวาง
พ.ต.ท. พงษ์ศักด์ิ ชโยฬาร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ฉวาง
พ.ต.ท. วสุิทธิ์ แสงมณี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ฉวาง
พ.ต.ท. สมศักด์ิ โสภาการ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ฉวาง
พ.ต.ท. เอกอชิณน์กานต์ กาญจนเนตยานนท์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ฉวาง
ร.ต.อ. ธวชัชัย อมรชาติ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ฉวาง
ร.ต.ท. ยงยทุธ วฒันาปรีชาพงษ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ฉวาง
ร.ต.ท. นิพนธ์ ราชทอง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ฉวาง
ร.ต.ท. ภริูนท เพชรทีว่งั ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ฉวาง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ทรงธรรม ยอดพจิติร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ฉวาง
ร.ต.ท. อรุณ จนีโอ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ฉวาง
ร.ต.ท. ชอบ พวงทอง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ฉวาง
ร.ต.ท. ทศพร ทองแกว้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ฉวาง
ร.ต.ท. จริพฒัน์ บริพนัธ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ฉวาง
ร.ต.ท. ดนุกาญจน์ คงทวกีลุ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ฉวาง
ร.ต.ท. ปิยะพงษ์ เดชารัตน์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ฉวาง
ร.ต.ท. พนัธุ์ศักด์ิ ทองมี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ฉวาง
ร.ต.ท. สมคิด จนัทร์โสภา ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ฉวาง
ร.ต.ท. บุญมี เส้งคง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ฉวาง
ร.ต.ท. ภญิโญ สมทอง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ฉวาง
ร.ต.ท. เธยีรชัย ปรีชากลูย์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ฉวาง
ร.ต.ท. สมพงษ์ อนันตะวงศ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ฉวาง
ร.ต.ท. จริศักด์ิ ววิฒันวรเศรษฐ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ฉวาง
ร.ต.ท. ยวดยง ยนัตระประกจิ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ฉวาง
ร.ต.ท. จริน กญัจนกาญจน์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ฉวาง
ร.ต.ต. พชิา วงษ์ค าจนัทร์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ฉวาง
ร.ต.ต. ชวน บัวเกดิเพชร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ฉวาง
ร.ต.ต. ประพนัธ์ พงษ์จนี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ฉวาง
ร.ต.ต. สุธาร เลขข า ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ฉวาง
ร.ต.ต. จ าลอง ขาวซัง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ฉวาง
ร.ต.ต. สมเคียง แกว้ตาทิพย์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ฉวาง
ร.ต.ต. ฤทธริงค์ จะนู ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ฉวาง
ร.ต.ต. เรืองศาสตร์ ค านึงศักด์ิ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ฉวาง
ร.ต.ต. ชาตรี นฤมิตร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ฉวาง
ร.ต.ต. สมศักด์ิ โพธิ์ถาวร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ฉวาง
ร.ต.ต. ส าเริง ชูช่วยสุวรรณ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ฉวาง
ด.ต. นเรศ เนาวรัตน์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ฉวาง
ด.ต. ปรีชา อนิทราเมศ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ฉวาง
ด.ต. สมชาย ขาวชะอุ่ม ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ฉวาง
ด.ต. อดุมศักด์ิ หนองหา้ง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ฉวาง
ด.ต. สุพจน์ แยม้งาม ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ฉวาง
ด.ต. นิพนธ์ สุวรรณรัตน์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ฉวาง
ด.ต. ธนากร พรหมแกว้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ฉวาง
ด.ต. สุพฒั พรายพรรณ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ฉวาง
ด.ต. อภชิาต หตัถการ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ฉวาง
ด.ต. สุรินทร์ เกื้อมา ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ฉวาง
ด.ต. เผด็จ เทพชู ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ฉวาง
ด.ต. สุพจน์ เอี่ยมจ าปา ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ฉวาง
ด.ต. เฉลิมศักด์ิ คงวงศ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ฉวาง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต.หญิง นสิทามณี เลิศบุญประเสริฐ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ฉวาง
ด.ต. ณรงค์ สุขวฒันา ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ฉวาง
ด.ต. ชาติชาย ไกรนรา ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ฉวาง
ด.ต. สุชาญ โชติ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ฉวาง
ด.ต. จจน ชุมจนิดา ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ฉวาง
ด.ต. ธรีะชัย ศรีอารัญ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ฉวาง
ด.ต. สุเทพ ไชยศรี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ฉวาง
ด.ต. ขจรยศ เทพจติร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ฉวาง
ด.ต. ไพทูล ทิพยส์ง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ฉวาง
ด.ต. อดิพงศ์ เทพี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ฉวาง
ด.ต. ธรรมรัตน์ เลากลุศานต์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ฉวาง
ด.ต. เอกชัย ศรีประสงค์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ฉวาง
ด.ต. วรัิตน์ ชูแกว้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ฉวาง
ด.ต. วชิาญ อ าลอย ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ฉวาง
ด.ต. ธวชั ศรีพฒุ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ฉวาง
ด.ต. จริวฒัน์ รักษาจนัทร์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ฉวาง
ด.ต. อ านวย สายชู ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ฉวาง
ด.ต. ส ารวม งามทอง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ฉวาง
ด.ต. กริช วเิศษวงษา ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ฉวาง
ด.ต. สมอรรถ มีประดิษฐ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ฉวาง
ด.ต. มนตรี มฤคี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ฉวาง
ด.ต. ไพรัช บัวเกศ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ฉวาง
ด.ต. วชัระ หวานสนิท ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ฉวาง
ด.ต. รัชพล แยม้ทอง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ฉวาง
ด.ต. สุรศักด์ิ มีบุญมาก ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ฉวาง
ด.ต. ชัยธวชั สงสังข์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ฉวาง
ด.ต.หญิง ทัศณีย์ เลากลุศานต์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ฉวาง
ด.ต.หญิง เพชรไพลิน วงศ์สุขกมล ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ฉวาง
ด.ต. ธริะยทุธ สุขเอดีย ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ฉวาง
ด.ต. วทิยากร ช่วยชูจติร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ฉวาง
ด.ต. พทิักษ์พงษ์ เกื้อเพชร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ฉวาง
ด.ต. คมสรรณ์ ไพรสณฑ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ฉวาง
จ.ส.ต. สุรศักด์ิ ลิกขะไชย ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ฉวาง
ส.ต.ต. อธริาช จงูศิริ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ฉวาง
ส.ต.ต. วฒิุศักด์ิ แกว้ใสทับ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ฉวาง
ร.ต.ท. วนิัย บุญญาธกิาร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ฉวาง
ร.ต.ต. วโิรจน์ คงรอด ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ฉวาง
ด.ต. ถนอม ไขมุ่กด์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ฉวาง
ด.ต. ศรายทุธ สุดใจ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ฉวาง
ด.ต. สมศักด์ิ จองศิริ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ฉวาง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. อ านวยศักด์ิ จนัทรมณี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ฉวาง
พ.ต.อ. นภดล เพช็รขาวเขยีว ภ.จว.นครศรีธรรมราช  สภ.ร่อนพบิูลย์
พ.ต.ท. บุญเชิญ ชูเสือหงึ ภ.จว.นครศรีธรรมราช  สภ.ร่อนพบิูลย์
พ.ต.ท. อภชิาติ วนิิจพงศ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช  สภ.ร่อนพบิูลย์
พ.ต.ท. ประสพ ด าแกว้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช  สภ.ร่อนพบิูลย์
พ.ต.ต. ไพฑูรย์ อนิทรพบิูลย์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช  สภ.ร่อนพบิูลย์
พ.ต.ต. สมชัย รักษ์ศรีทอง ภ.จว.นครศรีธรรมราช  สภ.ร่อนพบิูลย์
ร.ต.อ. วรีชัย ทองอบุล ภ.จว.นครศรีธรรมราช  สภ.ร่อนพบิูลย์
ร.ต.อ. สมโชค พนูพนัง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ร่อนพบิูลย์
ร.ต.ท. นิยม สงทิพย์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช  สภ.ร่อนพบิูลย์
ร.ต.ท. ปรวชิญ์ เหยบ็หมัด ภ.จว.นครศรีธรรมราช  สภ.ร่อนพบิูลย์
ร.ต.ท. จนิต์ ขนุทอง ภ.จว.นครศรีธรรมราช  สภ.ร่อนพบิูลย์
ร.ต.ท. สุเมศร์  ชลสาคร ภ.จว.นครศรีธรรมราช  สภ.ร่อนพบิูลย์
ร.ต.ท. สุคนธ์ จอมพงษ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช  สภ.ร่อนพบิูลย์
ร.ต.ท. ณรงค์ คงเกตุ ภ.จว.นครศรีธรรมราช  สภ.ร่อนพบิูลย์
ร.ต.ท. ประเสริฐ พลเดช ภ.จว.นครศรีธรรมราช  สภ.ร่อนพบิูลย์
ร.ต.ท. สมเกยีรติ มาเนีย่ว ภ.จว.นครศรีธรรมราช  สภ.ร่อนพบิูลย์
ร.ต.ท. สุจนิต์ สงเอยีด ภ.จว.นครศรีธรรมราช  สภ.ร่อนพบิูลย์
ร.ต.ท. สุทธพิร ออ่งสวสัด์ิ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ร่อนพบิูลย์
ร.ต.ท. สุวทิย์ อกัษรเดช ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ร่อนพบิูลย์
ร.ต.ท. เสถยีร พลูสวสัด์ิ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ร่อนพบิูลย์
ร.ต.ท. เสน่ห์ แซ่ด่าน ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ร่อนพบิูลย์
ร.ต.ท. เสนอ ไชยสุวรรณ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ร่อนพบิูลย์
ร.ต.ท. อภรัิกษ์ องัครา ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ร่อนพบิูลย์
ร.ต.ท. อ านาจ ชูสุวรรณ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ร่อนพบิูลย์
ร.ต.ท. สมนึก หนูเพชร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ร่อนพบิูลย์
ร.ต.ต. กะแม้น สหนักฤษ ภ.จว.นครศรีธรรมราช  สภ.ร่อนพบิูลย์
ร.ต.ต. เชษฐ์ ชินประพนัธ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช  สภ.ร่อนพบิูลย์
ร.ต.ต. ณัฐพล ทองเพชร ภ.จว.นครศรีธรรมราช  สภ.ร่อนพบิูลย์
ร.ต.ต. อานุภาพ ออ่นจนัทร์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช  สภ.ร่อนพบิูลย์
ร.ต.ต. สุเทพ สุขชื่น ภ.จว.นครศรีธรรมราช  สภ.ร่อนพบิูลย์
ด.ต. เกริกฤทธิ์ เทวเดช ภ.จว.นครศรีธรรมราช  สภ.ร่อนพบิูลย์
ด.ต. จรัญ รักษาพล ภ.จว.นครศรีธรรมราช  สภ.ร่อนพบิูลย์
ด.ต. ชัชสุชาติ ขนุคลัง ภ.จว.นครศรีธรรมราช  สภ.ร่อนพบิูลย์
ด.ต. นพดล ณะมณี ภ.จว.นครศรีธรรมราช  สภ.ร่อนพบิูลย์
ด.ต. ประทิพ ทองมาก ภ.จว.นครศรีธรรมราช  สภ.ร่อนพบิูลย์
ด.ต. ปริญญา จติต์สักคุณา ภ.จว.นครศรีธรรมราช  สภ.ร่อนพบิูลย์
ด.ต. กอบการณ์ นวลศรี ภ.จว.นครศรีธรรมราช  สภ.ร่อนพบิูลย์
ด.ต. คมสัน ศรีประทุม ภ.จว.นครศรีธรรมราช  สภ.ร่อนพบิูลย์
ด.ต. บุญโช พลไชย ภ.จว.นครศรีธรรมราช  สภ.ร่อนพบิูลย์



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ศักดา อารีพงศ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช  สภ.ร่อนพบิูลย์
ด.ต. บุญธรรม แกว้รัตน์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช  สภ.ร่อนพบิูลย์
ด.ต.หญิง วราลักษณ์ พน้ภยั ภ.จว.นครศรีธรรมราช  สภ.ร่อนพบิูลย์
ด.ต. กฤตยชญ์ เทพยศ ภ.จว.นครศรีธรรมราช  สภ.ร่อนพบิูลย์
ด.ต. กติติศักด์ิ เกล้ียงเกตุ ภ.จว.นครศรีธรรมราช  สภ.ร่อนพบิูลย์
ด.ต. คงศักด์ิ ศรีปาล ภ.จว.นครศรีธรรมราช  สภ.ร่อนพบิูลย์
ด.ต. เฉลิมชัย สมพเูวช ภ.จว.นครศรีธรรมราช  สภ.ร่อนพบิูลย์
ด.ต. ชัยยศ บุญใส ภ.จว.นครศรีธรรมราช  สภ.ร่อนพบิูลย์
ด.ต. ช านาญ บุญกจิ ภ.จว.นครศรีธรรมราช  สภ.ร่อนพบิูลย์
ด.ต. เดชาวธุ เดชา ภ.จว.นครศรีธรรมราช  สภ.ร่อนพบิูลย์
ด.ต. ธวรรณชัย สุทธชิาติ ภ.จว.นครศรีธรรมราช  สภ.ร่อนพบิูลย์
ด.ต. นพดล รู้รักษ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช  สภ.ร่อนพบิูลย์
ด.ต. ประจวบ พรหมวหิาร ภ.จว.นครศรีธรรมราช  สภ.ร่อนพบิูลย์
ด.ต. ปรีชา บดีการ ภ.จว.นครศรีธรรมราช  สภ.ร่อนพบิูลย์
ด.ต. ปรีชา รุยหะชู ภ.จว.นครศรีธรรมราช  สภ.ร่อนพบิูลย์
ด.ต. ภริมย์ แสงด า ภ.จว.นครศรีธรรมราช  สภ.ร่อนพบิูลย์
ด.ต. มนพ มาสวสัด์ิ ภ.จว.นครศรีธรรมราช  สภ.ร่อนพบิูลย์
ด.ต. ยงยทุธ ชูกล่ิน ภ.จว.นครศรีธรรมราช  สภ.ร่อนพบิูลย์
ด.ต. ราเชน ไหมจุ้ย ภ.จว.นครศรีธรรมราช  สภ.ร่อนพบิูลย์
ด.ต. วโิรจน์ บุญแกว้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช  สภ.ร่อนพบิูลย์
ด.ต. วรีพงศ์ วงศ์นคร ภ.จว.นครศรีธรรมราช  สภ.ร่อนพบิูลย์
ด.ต. สนิท มีชะนะ ภ.จว.นครศรีธรรมราช  สภ.ร่อนพบิูลย์
ด.ต. สมชาย นาสิทธิ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช  สภ.ร่อนพบิูลย์
ด.ต. สมัคร พชิัยยทุธ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช  สภ.ร่อนพบิูลย์
ด.ต. สุชาติ สงณรงค์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช  สภ.ร่อนพบิูลย์
ด.ต. สุรพล ทองนวล ภ.จว.นครศรีธรรมราช  สภ.ร่อนพบิูลย์
ด.ต. สุรวฒิุ ศรีทองสุข ภ.จว.นครศรีธรรมราช  สภ.ร่อนพบิูลย์
ด.ต. เสน่ห์ เนาวโคอกัษร ภ.จว.นครศรีธรรมราช  สภ.ร่อนพบิูลย์
ด.ต. เสรี เหมทานนท์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช  สภ.ร่อนพบิูลย์
ด.ต. อรุลรัตน์ หมีทอง ภ.จว.นครศรีธรรมราช  สภ.ร่อนพบิูลย์
ด.ต. อาทร ลอยวสุิทธิ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช  สภ.ร่อนพบิูลย์
ด.ต.หญิง ทับทิม แกว้คง ภ.จว.นครศรีธรรมราช  สภ.ร่อนพบิูลย์
ด.ต.หญิง เพญ็ศรี ขนุทิพย์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช  สภ.ร่อนพบิูลย์
ด.ต. ฉนันะ ควรร าพงึ ภ.จว.นครศรีธรรมราช  สภ.ร่อนพบิูลย์
ด.ต. โสภณ บัวกิ่ง ภ.จว.นครศรีธรรมราช  สภ.ร่อนพบิูลย์
ด.ต. นฤทธิ์ น้อมประวติั ภ.จว.นครศรีธรรมราช  สภ.ร่อนพบิูลย์
ด.ต. อรรถพงษ์ งอกไม้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช  สภ.ร่อนพบิูลย์
ด.ต. มนตรี มฤคี ภ.จว.นครศรีธรรมราช  สภ.ร่อนพบิูลย์
ด.ต. สรวศิ ใจมัน่ ภ.จว.นครศรีธรรมราช  สภ.ร่อนพบิูลย์
จ.ส.ต. ณัฐกฤษวรพงศ์ นาคแกว้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช  สภ.ร่อนพบิูลย์



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง จ.ส.ต. นิติธร แกว้บุญทอง ภ.จว.นครศรีธรรมราช  สภ.ร่อนพบิูลย์
ส.ต.อ. มนัชญา จวันาน ภ.จว.นครศรีธรรมราช  สภ.ร่อนพบิูลย์
พ.ต.อ ธมนูญ   ไฝจู ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
พ.ต.ท. ปิยะวฒัน์ สุพรรณพงศ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
พ.ต.ท. ศิริพร   ช่วยคุ้ม ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
พ.ต.ท.            ปรีชา           ฉมิภกัดี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
พ.ต.ท. มานิต กจิหรัิญ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
พ.ต.ท. ฑวตั กาฬศิริ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
พ.ต.ท.หญิง พวงแกว้ มานันตพงศ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ร.ต.อ สุจนิ เกตพนู ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ร.ต.อ. ประภาศ ศรีวหิค ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ร.ต.ท ช านาญ หนูแสง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ร.ต.ท ฐิติโชค ทองยงั ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ร.ต.ท. ทวพีนัธ์ คงเกื้อ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ร.ต.ท. สาโรจน์ เพง็ชัย ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ร.ต.ท. มงคล ประพนัธบ์ัณฑิต ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ร.ต.ท. ค ารณ เกตุเรณ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ร.ต.ท. บุญเสริม สงด า ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ร.ต.ท. สุภาพ แวน่แกว้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ร.ต.ท. จรัญ ดวงมณี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ร.ต.ท. เอม สุขแกว้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ร.ต.ท. ธวชัชัย ยิ่งวงค์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ร.ต.ท. ธรียทุธิ์ นาแกว้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ร.ต.ท. สมพงษ์ บุญมา ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ร.ต.ท. บุญทิพย์ เอยีดแกว้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ร.ต.ท. โกมล เซ่งเม่า ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ร.ต.ท. พรีะ ซ้ายหยุ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ร.ต.ท. วรีะพล แจม่จา้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ร.ต.ท. สุพงษ์ เม่าทอง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ร.ต.ท. สมพงศ์ ขนุไกร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ร.ต.ท. เสรี จนัทร์เพช็ร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ร.ต.ท. สาคร มีล่อง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ร.ต.ต. สุรัฐ คัมภริานนท์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ร.ต.ต. ปรีชา ช่วยคล้าย ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ร.ต.ต. สุริยะ ปิน่ทอง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ร.ต.ต. ประเสริฐ เพง็เกล้ียง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ร.ต.ต. สามารถ สิงหท์อง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ร.ต.ต. มนัส เผือกข า ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ร.ต.ต. สันติชัย รัตนวโิรจน์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ร.ต.ต. ไสว อนิทร์นิมิตร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. สุชาติ เตชะวนัโต ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ร.ต.ต. อดุม ช่วยจนัทร์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ร.ต.ต. อาคม อบแสงทอง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ร.ต.ต. ชาญณรงค์ ปานนุย้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ร.ต.ต. สถติ ท่องแกว้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ร.ต.ต. ไวยวทิย์ ถาวร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ร.ต.ต. ชะลอ กาญจนดี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ร.ต.ต. เสวยีน ศรีแกว้คง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ร.ต.ต. เฉลิม หวานเหลือ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ร.ต.ต. ส าราญ ยอดสมุทร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ร.ต.ต. สรศักด์ิ คงทอง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ร.ต.ต.หญิง เฑียรมณี หนูเนตร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ด.ต.หญิง กรรณิกา จนัทรังษี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ด.ต. มนูญ สังขท์อง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ค.ต. ณรงค์ สายนาค ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ด.ต. อดุม อสิระทะ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ด.ต. จกัรณ์กฤษณ์ สุขบุญพนัธ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ด.ต. ค านูญ คงทอง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ด.ต. ณรงค์เดช สุขนิตย์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ด.ต. อรุณ ธารพงศ์ทรัพย์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ด.ต. สุธรรม แดงช่วง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ด.ต. ธ ารง ปานแกว้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ด.ต. สมชาย ตลึงธรรม ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ด.ต. ปรีชา ศรีสงคราม ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ด.ต. สุนทร คงไสยะ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ด.ต. ชิต เขยีวกระจา่ง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ด.ต. เสรี คงศรีทอง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ด.ต. ส าเริง สมนึก ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ด.ต. สมใจ คงเรือง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ด.ต. ณรงค์ศักด์ิ กมัณฑา ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ด.ต. พงษ์สวสัด์ิ รัตนโอฬารกลุ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ด.ต. อดุม เขมะดุษฏี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ด.ต. จตุรงค์ หนูข า ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ด.ต. วรเมธ เหรียญไกร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ด.ต. นพวนิ แกว้ปราง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ด.ต. โสภณ เดชะ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ด.ต. จรูญ ค าทอง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ด.ต. ทัพพส์ร สุขยงั ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ด.ต. บุญชู สุขสวสัด์ิ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ด.ต. ประวทิย์ พศิาลโกศล ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. จ ารัส คงทอง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ด.ต. บุญมี นุราภกัด์ิ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ด.ต. ภกัดี ดุจวรรณ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ด.ต. พทิักษ์ พงศาปาน ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ด.ต. อภชิาต ขวญัรอด ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ด.ต. วรีะพงศ์ ใจซ่ือดี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ด.ต. จ าลอง โพธกิาร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ด.ต. สัญญา ธรรมมัฆวรรณ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ด.ต. ชิตนุพงศ์ พานชาตรี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ด.ต. วชัราทร นาคเกล้ียง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ด.ต. ทนงค์ หนูสาย ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ด.ต. ส่งเกยีรติ มุกสง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ด.ต. สมโชค หนูจุ้ย ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ด.ต. สมศักด์ิ เต้ียชู ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ด.ต. สมศักด์ิ สุชัย ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ด.ต. สุนทร มาบัว ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ด.ต. ไมตรี ศิลปสมศักด์ิ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ด.ต. ธวชัชัย โชคไพศาล ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ด.ต. ถวลิ นาคออ่น ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ด.ต. ปราโมทย์ หอยนกคง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ด.ต. อภชิัย วฒันานุรักษ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ด.ต. ชัชชน ถริวฒุชานน ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ด.ต. เฉลียว พรหมรัตน์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ด.ต. สุภาพ เหมะรักษ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ด.ต. บุญยนื ไกรพฒุ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ด.ต. สิริธร นุน่เภา ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ด.ต. ไมตรี คงแกว้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ด.ต. เกยีรติพงศ์ บริสุทธิ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ด.ต. ศิริพร  แป้นโคตร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ด.ต. สกลุรัฐ ช่วยแกว้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ด.ต. สุชาติ หนูคง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ด.ต. ด าริห์ ศิริธรรม ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ด.ต. เสรี สุขเถี้ยม ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ด.ต. ส าเริง สนิท ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ด.ต. ศิวพล หนูแจม่ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ด.ต. อนันต์ แกว้ด า ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ด.ต. โกศล แกว้พจิติร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ด.ต. ฑวตั สิทธศัิกด์ิ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ด.ต. ธรีะพงศ์ ด าบัว ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ด.ต. อคัรวฒัน์ รัตนพบิูลย์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ปริวฒัน์ หนูสาย ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ด.ต. ชรินทร์ พรหมคง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ด.ต. ชิติพทัธ์ ขวญัทอง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ด.ต. สมพงศ์ ไชยเดช ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ด.ต. เชาวช์นะ สวสัดี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
จ.ส.ต. วโิรจน์ ผอมนุย้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ส.ต.ต. สิทธชิัย สุกด า ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ร.ต.ท เสนีย์ ชมบุญ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ด.ต. เพช็ร อนิทร์อกัษร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ด.ต. สมหมาย เมืองไทย ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ร.ต.อ. พรีพล วรุิฬหรั์ตกลุ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ร.ต.อ. สุนทร เอยีดแกว้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ด.ต. สุวตั แกว้เรืองศรี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ด.ต. ปฏวิตั เพช็รกาศพฒันะ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ด.ต. กติิชัย ชูแกว้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ด.ต. สมบัติ ใจเพยีร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ร.ต.ท. เฉลิมพงษ์ คงดี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ด.ต. นิกร ศรภกัดี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
ด.ต. ปาติวฒัน์ คงเขยีว ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะอวด
พ.ต.อ. สงบ จนัทร์สิงห์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.บางขนั
พ.ต.ท. สุรจติร ตะกรุดเดิม ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.บางขนั
พ.ต.ท. ปิยพทัธ์ ศรีภา ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.บางขนั
พ.ต.ท. วชิระ ทองบุญยงั ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.บางขนั
พ.ต.ต.   เสถยีร สงพราหมณ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.บางขนั
ร.ต.อ. ธรรมราช ส้มเขยีวหวาน ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.บางขนั
ร.ต.ท. วริยทุธิ์ แซ่ล่ิม ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.บางขนั
ร.ต.ท. ณรงค์ เดชสุรางค์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.บางขนั
ร.ต.ท. ชรัชฐาวทิย์ ขาวผ่อง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.บางแกว้
ร.ต.ท. จรัญ มาศเมฆ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.บางขนั
ร.ต.ท. เจริญ บุญเซียม ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.บางขนั
ร.ต.ท. ประไพ เอยีดวจิติร์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.บางขนั
ร.ต.ท. ประยทุธ เฉยีบแหลม ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.บางขนั
ร.ต.ท. อทุัย พงษ์จนี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.บางขนั
ร.ต.ท. สุวรรณึก อนุรักษ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.บางขนั
ร.ต.ท. สมชาย โยมเนียม ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.บางขนั
ร.ต.ท. อดุม เณรานนท์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.บางขนั
ร.ต.ต. วโิชติ พริกชูผล ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.บางขนั
ร.ต.ต. สงบ สุดชู ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.บางขนั
ด.ต. วสิิทธิ์ ทองมา ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.บางขนั
ด.ต. ประยรู สุขแกว้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.บางขนั



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. บัญเทิง ใจผ่อง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.บางขนั
ด.ต. ไพศาล จตัตามาศ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.บางขนั
ด.ต. สมโชติ รักษ์ทอง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ล าทับ
ด.ต. คะนอง เรียนสุด ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.บางขนั
ด.ต. ศราวธุ บุญสุวรรณ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.บางขนั
ด.ต. วฒิุพงษ์ คงทอง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.บางขนั
ด.ต. บรรณสรณ์ ชูแกว้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.บางขนั
ด.ต. วโิรจน์ หมวดมณี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.บางขนั
ด.ต. สมเกยีรติ ศรีสงคราม ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.บางขนั
ด.ต. จกัรพนัธ์ กนัตันกลุ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.บางขนั
ด.ต. ธรีะ คุ้มเพชร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.บางขนั
ด.ต. ภทัรพงศ์ ด าสิน ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.บางขนั
ด.ต. ชัยโรจน์ ชูสมัคร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.บางขนั
ด.ต.หญิง นริณดา ทองชัย ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.บางขนั
ด.ต. เอกชัย ทองหนูนุย้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.บางขนั
ด.ต. ประพนัธ์ แทรกสุข ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.บางขนั
ด.ต. สุพทั ทองนุน่ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.บางขนั
ด.ต. อดินันท์ วุ้นกิ้ม ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.บางขนั
ด.ต. วรีะพงศ์ ทิพยโ์พธิ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.บางขนั
ด.ต. ประโลม แกว้นุย้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.บางขนั
ด.ต. ศักดา บุญมี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.บางขนั
ด.ต. กอบศักด์ิ รอดภาษา ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.บางขนั
ด.ต. พเิชฎฐ เกดิตลอด ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.บางขนั
ด.ต. สุชาติ สุขทอง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.บางขนั
ด.ต. สิทธชิัย สุรัติพพิฒัน์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.บางขนั
ด.ต. ประทีป เม่าน้ าพราย ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.บางขนั
ด.ต. วรีะพนัธ์ สุวรรณ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.บางขนั
ด.ต. พเิชษฐ์ ใจกระจา่ง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.บางขนั
ด.ต. วรีะโชติ ช้างนิล ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.บางขนั
ด.ต. วรีะชัย ม่วงศรี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.บางขนั
ด.ต. ภานุ บุญเกื้อ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.บางขนั
ด.ต. ทวศัีกด์ิ สัตถาพร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.บางขนั
ด.ต. สุธรรม พสิแกว้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.บางขนั
ด.ต. กรีติ ทองรักษ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.บางขนั
ด.ต. สุทัศน์ สุวรรณพนัธ ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.บางขนั
จ.ส.ต. เลอพงศ์ สายชนะพนัธ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.บางขนั
จ.ส.ต. ธงชัย โคปาลสูตร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.บางขนั
ส.ต.อ.หญิง งามพศิ ส้มเขยีวหวาน ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.บางขนั
ส.ต.ท. ช านาญวทิย์ ทิมทอง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.บางขนั
ด.ต. จกัรพนัธ์ กนัตันกลุ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.บางขนั



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.อ. สมคิด ด าเกล้ียง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.กะปาง
พ.ต.ท. คมเดช แสงแกว้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.กะปาง
พ.ต.ท. ผจญ เนียมรินทร์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.กะปาง
พ.ต.ท. ประพนัธ์ เดชารัตน์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.กะปาง
พ.ต.ท. ธรีภทัร ตรีเภรี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.กะปาง
พ.ต.ท. ไตรสิทธิ์ วอ่งปลูกศิลป์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.กะปาง
พ.ต.ท.หญิง ธญันันท์ รัตนพงษ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.กะปาง
ร.ต.อ. ยงยทุธ จริงบ ารุง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.กะปาง
ร.ต.อ. วชิาญ ธญัญพชื ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.กะปาง
ร.ต.ท. ศรีวรัิตน์ พลรัฐธนาสิทธิ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.กะปาง
ร.ต.ท. ลือศักด์ิ อนุศิลป์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.กะปาง
ร.ต.ท. สุทิพย์ ลาโพธิ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.กะปาง
ร.ต.ท. สุชา รักกจิ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.กะปาง
ร.ต.ท. สุนันท์ หนูหนอง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.กะปาง
ร.ต.ต. สามาด พรหมทอง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.กะปาง
ร.ต.ต. พมิน ด าเกล้ียง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.กะปาง
ร.ต.ต. นพพงศ์ ปานทุม่ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.กะปาง
ด.ต. ธติิสรณ์ วรรณโร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.กะปาง
ด.ต. อ านวย ฐานะพนัธ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.กะปาง
ด.ต. การัณย์ โพธิ์เพชร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.กะปาง
ด.ต. เกยีรติศักด์ิ บุญออ่น ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.กะปาง
ด.ต. ประสิทธิ์ ลีละผล ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.กะปาง
ด.ต. อดิสรณ์ จนิาวงศ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.กะปาง
ด.ต. สุรินทร์ รอดขวญั ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.กะปาง
ด.ต. สมโภชน์ พรายพรรณ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.กะปาง
ด.ต. อภชิาต แสงเงิน ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.กะปาง
ด.ต. สมมุง่ สวสัดิสาร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.กะปาง
ด.ต. สมชาย ลือเท่ง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.กะปาง
ด.ต. วฒิุชัย บัวบางกรูด ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.กะปาง
ด.ต. อาคม สมนึก ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.กะปาง
ด.ต. สรรเสริญ ธรรมรัตน์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.กะปาง
ด.ต. อนันต์ เภรีกลุ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.กะปาง
ด.ต. ส าราญ รอดความทุกข์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.กะปาง
ด.ต. สุเวช ร่มเยน็ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.กะปาง
ด.ต. สมยศ วงศ์แกว้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.กะปาง
ด.ต. กติติพนัธุ์ คงชาญกจิ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.กะปาง
ด.ต. จริวทิย์ แสงเงิน ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.กะปาง
ด.ต. สมชาย ทองน้ าแกว้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.กะปาง
ด.ต. ไพรัตน์ คงเพง็ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.กะปาง
ด.ต. พรีพล พนัธท์ิพย์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.กะปาง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. อทิธพิล รัตนพนธ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.กะปาง
ด.ต. ประพร เกดิความสุข ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.กะปาง
ด.ต.หญิง ชุดาภาษิ์ ชูกร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.กะปาง
ด.ต.หญิง ปาริชาต ราชวตัร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.กะปาง
จ.ส.ต. ชิษณุพงศ์ ศิริสาห์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.กะปาง
จ.ส.ต. พรนิมิต หมวดพดุ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.กะปาง
จ.ส.ต. ก าธร คงนคร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.กะปาง
ร.ต.อ. เอกชัย หนูราช ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.กะปาง
ร.ต.ท. สุนทร ปรุงแกว้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.กะปาง
ส.ต.ต. นราพงษ์ มีค า ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.กะปาง
ร.ต.ท. ฐิติวฒัน์ กติติวรานนท์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.กะปาง
ด.ต. จรัญ อนิทร์คง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.กะปาง
ส.ต.ต. รัฐนันท์ พรหมกลุ ภ.จว.นครศรีธรรมราช ปรก.สภ.กะปาง
พ.ต.อ.       วฒันา        ประสมทรัพย์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เชียรใหญ่
พ.ต.ท.     นิวฒัน์      คงด้วง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เชียรใหญ่
พ.ต.ท.    ด ารงค์    สงช่วย ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เชียรใหญ่
พ.ต.ท.   เทียนชัย  สะสิสุวรรณ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เชียรใหญ่
พ.ต.ท.     บรรจบ     สงณรงค์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เชียรใหญ่
พ.ต.ท.    สายณัห ์   หนูยิ้มซ้าย ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เชียรใหญ่
ร.ต.อ      คัณชิต     ท้าวสกลุ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เชียรใหญ่
ร.ต.อ  สุกมล  ศุลีด ารงวฒิุ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เชียรใหญ่
ร.ต.ท.    จริะวฒัน์   ท้าวเพชรคง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เชียรใหญ่
ร.ต.ท.    จกัรพงศ์   ชูรักษ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เชียรใหญ่
ร.ต.ท      สุธน       ด าประสงค์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เชียรใหญ่
ร.ต.ท      สุทิน        อนิทรพนัธ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เชียรใหญ่
ร.ต.ท.     ออดาด    มูส่า ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เชียรใหญ่
ร.ต.ท      ศิริชัย      อว่มคง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เชียรใหญ่
ร.ต.ต      วลิาศ       บัวทอง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เชียรใหญ่
ร.ต.ท.  ธรรมนุรัฐ สังขท์อง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เชียรใหญ่
ร.ต.ท. ศรายทุธ ฐานะกาญจน์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เชียรใหญ่
ร.ต.ท.     สมชาย    ประทุมมาศ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เชียรใหญ่
ร.ต.ต.   สมบูรณ์   อารีชน ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เชียรใหญ่
ร.ต.ท.       กฤต      แสงข า ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เชียรใหญ่
ร.ต.ท. ธรรมนูญ นาคะปฏยิทุธ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เชียรใหญ่
ร.ต.ต. บ ารุง   รักบางบูรณ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เชียรใหญ่
ร.ต.ต. สุธรรม   ผลจรุง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เชียรใหญ่
ร.ต.ต. ภญิโญ    ชูศิริ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เชียรใหญ่
ร.ต.ต. อมัมร สุคนธรส ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เชียรใหญ่
ร.ต.ต. นพปกรณ์ มะลิแกว้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เชียรใหญ่
ด.ต.      อ านาจ     นพภาพนัธ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เชียรใหญ่



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต.      กนัตภณ    เพชรรัตน์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เชียรใหญ่
ด.ต.      ไพรัตน์     ทองยอดแกว้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เชียรใหญ่
ด.ต.     ชัยณรงค์   ระก าดวง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เชียรใหญ่
ด.ต.         มนูล         ภมุรินทร์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เชียรใหญ่
ด.ต.      ประทีป     สุขงาม ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เชียรใหญ่
ด.ต.         วชิัย        ฆงัคะสุวรรณ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เชียรใหญ่
ด.ต.     จาเอม     นาคมณี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เชียรใหญ่
ด.ต.       เสถยีร     โอพัง่ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เชียรใหญ่
ด.ต.       สุเมธ      ทองออ่น ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เชียรใหญ่
ด.ต.    ประสิทธิ์   นาคเพชร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เชียรใหญ่
ด.ต.           ทว ี          นิม่นวล ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เชียรใหญ่
ด.ต.     สนธยา    แหละปานแกว้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เชียรใหญ่
ด.ต.         ทว ี         บรรลือพชื ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เชียรใหญ่
ด.ต.       อรุณ        แกว้ชูศรี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เชียรใหญ่
ด.ต.     โชคชัย     แกว้นก ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เชียรใหญ่
ด.ต.หญิง  วกิรณ์ภกัด์ิ ไกรนรา ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เชียรใหญ่
ด.ต.        อดุม        พรหมคช ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เชียรใหญ่
ด.ต.        วนิัย         บุญอนิทร์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เชียรใหญ่
ด.ต.     สุริยะพล    ทรัพยม์าก ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เชียรใหญ่
ด.ต.     สาโรจน์    เสถยีร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เชียรใหญ่
ด.ต.    ทรงยศ   รัตนกลุ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เชียรใหญ่
ด.ต.      ศิริวฒัน์    สุขศิริ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เชียรใหญ่
ด.ต.        อนันต์       ทองนวน ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เชียรใหญ่
ด.ต.          จรูญ         รักษ์จนัทร์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เชียรใหญ่
ด.ต.       จรูญ      บุญก าเนิด ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เชียรใหญ่
ด.ต.         เสรี         จนัทร์เภา ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เชียรใหญ่
ด.ต.    ทนงศักด์ิ   มุสิกวงศ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เชียรใหญ่
ด.ต.      สราวฒิุ     ทองจดู ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เชียรใหญ่
ด.ต.      สวสัด์ิ     บวรธนสาร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เชียรใหญ่
ด.ต.         มานิต       ยอดเอยีด ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เชียรใหญ่
ด.ต.        อะนล      นุน่สังข์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เชียรใหญ่
ด.ต.        ศุภกจิ      สุวรรณลิโก ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เชียรใหญ่
ด.ต.         ชูชาติ       สายทองอนิทร์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เชียรใหญ่
ด.ต.        จรวย       มณีเศวต ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เชียรใหญ่
ด.ต.      พทิักษ์     นิม่เรือง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เชียรใหญ่
ด.ต.        ธรียทุธ     มัน่ยนื ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เชียรใหญ่
ด.ต.       ชาญชัย     นาคินทร์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เชียรใหญ่
ด.ต.        รณชัย      ทิพยพ์ชื ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เชียรใหญ่
ด.ต.        พเิชฐ       ศรีวไิล ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เชียรใหญ่
ด.ต.         มนูญ        กาญจนาสิริ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เชียรใหญ่



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต.     สมศักด์ิ    จนีโดน ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เชียรใหญ่
ด.ต.        สมสุข      บุญละออ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เชียรใหญ่
ด.ต.        สัมฤทธิ์     แสงศรี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เชียรใหญ่
ด.ต.     ชัยสิทธิ์    ทองแผ่น ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เชียรใหญ่
จ.ส.ต.        สุบิน       สุกเงิน ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เชียรใหญ่
ส.ต.อ.      ประวฒิุ    ซ้วนล่ิม ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เชียรใหญ่
ส.ต.ต.  ณัฎฐ์นันทน์ ศรีวงศา ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เชียรใหญ่
ส.ต.ต.       พงศกร      บุญเต็ม ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เชียรใหญ่
พ.ต.อ. พรุิณ กลัดทอง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ถ้ าพรรณรา
พ.ต.ท. สมชาย ยนัต์วเิศษ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ถ้ าพรรณรา
พ.ต.ท. ธรีะศักด์ิ เจริญพงศ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ถ้ าพรรณรา
พ.ต.ท. สงัด ตุ้งซ่ี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ถ้ าพรรณรา
ร.ต.อ. โสภณ บุญสุวรรณ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ถ้ าพรรณรา
ร.ต.ท. สานนท์ กล่อมจติ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ถ้ าพรรณรา
ร.ต.ท. เสนอ เทพด ารงค์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ถ้ าพรรณรา
ร.ต.ท. เจริญ ตระกลูมีทรัพย์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ถ้ าพรรณรา
ร.ต.ท. ธนพล ศรียศ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ถ้ าพรรณรา
ร.ต.ท.หญิง อนัญญา ต าปาน ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ถ้ าพรรณรา
ร.ต.ท. ก าพลพฒัน์ ไพรสณฑ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ถ้ าพรรณรา
ร.ต.ท. ยทุธนา จติจ านอง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ถ้ าพรรณรา
ร.ต.ท. เกยีรติพทัธ์ โสวภิาค ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ถ้ าพรรณรา
ร.ต.ต. นิพล จกัธรรมธร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ถ้ าพรรณรา
ร.ต.ต. บุญเชื้อ สุกรี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ถ้ าพรรณรา
ด.ต. วนิัย ชื่นวเิศษ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ถ้ าพรรณรา
ด.ต. ปรีชา สุขขจนัทร์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ถ้ าพรรณรา
ด.ต. ไพศาล ทนสังขถ์ิ่น ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ถ้ าพรรณรา
ด.ต. พทิยา พาหะมะ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ถ้ าพรรณรา
ด.ต. สมเจตน์ พรหมด า ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ถ้ าพรรณรา
ด.ต. จกัริน คุณประสพ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ถ้ าพรรณรา
ด.ต. ศรุติ สุทธวิงษ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ถ้ าพรรณรา
ด.ต. ประไว ร าพงึนิตย์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ถ้ าพรรณรา
ด.ต. มานิต เศษโถ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ถ้ าพรรณรา
ด.ต. สมเชษ สายพอื ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ถ้ าพรรณรา
ด.ต. พรีะวธุ จติต์สักคุณา ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ถ้ าพรรณรา
ด.ต. เฉลิมเกยีรติ สวสัด์ิ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ถ้ าพรรณรา
ด.ต. วนิิจ อทุโพธิ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ถ้ าพรรณรา
ด.ต. สุวรรณ รักษาศิริ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ถ้ าพรรณรา
ด.ต. ชาญณรงค์ กามูณี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ถ้ าพรรณรา
ด.ต. สมชัย หงษ์ทอง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ถ้ าพรรณรา
ด.ต. วชัระ คชชานุโรจน์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ถ้ าพรรณรา



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. เกรียงศักด์ิ อปุฐาก ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ถ้ าพรรณรา
ด.ต. เกรียงศักด์ิ โยธาภกัด์ิ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ถ้ าพรรณรา
ด.ต. ระวพีงษ์ พรหมราช ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ถ้ าพรรณรา
ด.ต. นิพนัธ์ จงจติร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ถ้ าพรรณรา
ด.ต. มานะ สุขแท้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ถ้ าพรรณรา
ด.ต. โชคดี มาลาศรี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ถ้ าพรรณรา
ด.ต. ชาตรี ช านาญกจิ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ถ้ าพรรณรา
ด.ต. สายณัห์ ธาณีรัตน์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ถ้ าพรรณรา
ด.ต. ระแบบ ชุมชอบ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ถ้ าพรรณรา
ด.ต.หญิง นภสัรา เพชรอาวธุ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ถ้ าพรรณรา
ด.ต.หญิง เพิม่ศักด์ิ มัน่คง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ถ้ าพรรณรา
ด.ต. ศิวกร งามประดิษฐ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ถ้ าพรรณรา
ด.ต. สมชาย ภคัช่วย ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ถ้ าพรรณรา
ด.ต. วรีศักด์ิ เกสรา ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ถ้ าพรรณรา
ด.ต. วฒิุศักด์ิ บุญน า ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ถ้ าพรรณรา
ส.ต.อ. กรุงไกร คงจนัทร์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ถ้ าพรรณรา
ส.ต.ต. ดนุนัย เมฆใหม่ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ถ้ าพรรณรา
พ.ต.อ. ประวทิย์ จนัทบัตร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.หวัไทร
พ.ต.ท. ธงชัย เพชรแกว้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.หวัไทร
พ.ต.ท.         ส าราญ       จนัทร์เรือง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.หวัไทร
พ.ต.ท.หญิง    ณัฐดา   นิลพตั ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.หวัไทร
พ.ต.ท. ชัยวธุ   ศรีวเิลิศ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.หวัไทร
ร.ต.อ. ณรงค์ นิง่ดวง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.หวัไทร
ร.ต.ท.   วสูิตร   จนัทร์จร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.หวัไทร
ร.ต.ท.    สมเด็จ   สามแกว้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.หวัไทร
ร.ต.ท.    พรเทพ   กาญจนปรีชากร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.หวัไทร
ร.ต.ท.    วจิติร    รุ่งเรือง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.หวัไทร
ร.ต.ท.    ไพศาล   ดิสเสถยีร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.หวัไทร
ร.ต.ต.    เกรียงศักด์ิ  อาการักษ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.หวัไทร
ร.ต.ต.ย          อภรัิกษ์        รักนุย้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.หวัไทร
ร.ต.ต.      พรชัย     จวนสวา่ง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.หวัไทร
ร.ต.ต.      อรุณ    เมืองรอด ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.หวัไทร
ร.ต.ต.          สุริยา        ไชยชาญยทุธิ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.หวัไทร
ร.ต.ต      ประยรู     ชูแกว้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.หวัไทร
ร.ต.ต.    ปราโมทย ์   แกว้กาญจน์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.หวัไทร
ร.ต.ต.          วรัิตน์         มิตรคิณ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.หวัไทร
ด.ต.       สมจติร     บุญมากช่วย ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.หวัไทร
ด.ต.         วรัิตน์         กลับนวล ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.หวัไทร
ด.ต.       ชัยรัตน์       ปิติรัตนวรนาท ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.หวัไทร
ด.ต.      ช านาญ     ด ามาก ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.หวัไทร



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต.         ปัญญา        ด าจนัทร์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.หวัไทร
ด.ต.         จ าลอง        พฤกษวานิช ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.หวัไทร
ด.ต.         สุเมธ        อยู่ทอง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.หวัไทร
ด.ต.           ธวชั            สมรักษ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.หวัไทร
ด.ต.       ไพบูลย ์    มากเอยีด ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.หวัไทร
ด.ต.         อนุกลู        ชูจติ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.หวัไทร
ด.ต.        สมใจ       ปราดจนั ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.หวัไทร
ด.ต.         พรชัย         เมฆสุข ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.หวัไทร
ด.ต.       สายชล       เขยีวเสน ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.หวัไทร
ด.ต.            บ ารุง           ทองอปุการ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.หวัไทร
ด.ต.    วฒิุชัย   ด าวฒัน์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.หวัไทร
ด.ต.      สันติ     กลู้อนิ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.หวัไทร
ด.ต.       บัญญัติ     ไชยทองงาม ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.หวัไทร
ด.ต.        โกวทิ       ซ่ีซ้าย ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.หวัไทร
ด.ต.      บุญเลิศ    หนูด า ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.หวัไทร
ด.ต.         วโิรจน์       นุย้ดี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.หวัไทร
ด.ต.     สุคันชิต    ชูจนัทร์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.หวัไทร
ด.ต. พล    เกตุหอย ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.หวัไทร
ด.ต. วรวทิย ์  ค าคลาย ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.หวัไทร
ด.ต.      ยทุธการ    จนัทกาญจน์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.หวัไทร
ด.ต.          สุรชัย         ศิริพนัธ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.หวัไทร
ด.ต  สุภากร  เปียสี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.หวัไทร
ด.ต.      กมัพล     สุยสุทธิ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.หวัไทร
ด.ต.         สมชาย      ปลอดทอง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.หวัไทร
ด.ต.          มานพ         ขวดใส ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.หวัไทร
ด.ต.   ชาญยทุธ   สุขศรี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.หวัไทร
ด.ต.             ชัยวฒิุ             ไชยจนัทร์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.หวัไทร
ด.ต.           จติุพงศ์          สิงหศ์รีสันติ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.หวัไทร
ด.ต.         ธนาวฒิุ          ช้ายอิ่ม ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.หวัไทร
ส.ต.อ.หญิง  สุวสิาร์ งามเรียบ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.หวัไทร
ส.ต.ต.     เอกสิทธ ์   เกล้ียงช่วย ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.หวัไทร
ส.ต.ต.         ชัยณัฏฐ         ล่องทอง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.หวัไทร
ด.ต. ธนธฤต กงศูนย์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.หวัไทร
พ.ต.อ. ประวทิย์ เขยีวไสว ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นบพติ า
พ.ต.ท. ปรัชญาชัย อว้นเส้ง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นบพติ า
พ.ต.ท. ด ารง วงศ์คลัง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นบพติ า
ร.ต.อ. เสรี ฉายารักษ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นบพติ า
ร.ต.ท. สมโภชน์ บริบาล ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นบพติ า
ร.ต.ท. สมคิด พวัพนัธุ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นบพติ า
ร.ต.ท. ค านึง บัณฑิต ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นบพติ า



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ปฐมพงศ์ พวัพนัธุ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นบพติ า
ร.ต.ท. สันติ ชาตะกาญจน์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นบพติ า
ร.ต.ท. ช านาญ พรหมเรือง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นบพติ า
ร.ต.ท. มโนชา ปานคง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นบพติ า
ร.ต.ท. ทวปี บัวเพชร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นบพติ า
ร.ต.ต. จตุพร รักเถาว์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นบพติ า
ร.ต.ต. ไพบูลย์ สาแกว้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นบพติ า
ด.ต. จงรัก ทองอนันต์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นบพติ า
ด.ต. ธติินันท์ หนูทอง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นบพติ า
ด.ต. สานนท์ รัตนพล ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นบพติ า
ด.ต. สุภาพ วรรณมาศ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นบพติ า
ด.ต. สมชาย มีงาม ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นบพติ า
ด.ต. ณรงค์ พุม่ช่วย ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นบพติ า
ด.ต. ประหยดั สุทธรัิกษ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นบพติ า
ด.ต. วฒิุชัย บุญญวงศ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นบพติ า
ด.ต. นิติพนัธ์ สุวรรณ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นบพติ า
ด.ต. สมพงศ์ บุญศรี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นบพติ า
ด.ต. ไกรศร พลูสวสัด์ิ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นบพติ า
ด.ต. ประจวบ หนูทอง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นบพติ า
ด.ต. ณรงค์ ลายพยคัฆ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นบพติ า
ด.ต. วรัิช มนตรีกร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นบพติ า
ด.ต. ธวชั กรรณิการ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นบพติ า
ด.ต. วรีะ ฉตัรมณี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นบพติ า
ด.ต. สมศักด์ิ บุญยเกยีรติ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นบพติ า
ด.ต. เกษม วรินทรเวช ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นบพติ า
ด.ต. สุเชษฐ เจยีมรัตนวงศ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นบพติ า
ด.ต. ศิริ พรหมมาศ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นบพติ า
ด.ต. วริศิษฐ์ ส าเภาแกว้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นบพติ า
ด.ต. บุญญฤทธิ์ มณีรัตน์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นบพติ า
ด.ต. ชัยพร เบญจศักด์ิ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นบพติ า
ด.ต. อ านาจ ชูนาค ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นบพติ า
ด.ต. ไมตรี ตันสกลุ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นบพติ า
ด.ต. สุนทร เฉลิมวรรณ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นบพติ า
ด.ต. นิยม อรุะจร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นบพติ า
ด.ต. คารมย์ สุวรรณพะโยม ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นบพติ า
ด.ต. สมเกยีรติ ระวงัวงศ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นบพติ า
ด.ต. สุภร เทีย่วแสวง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นบพติ า
ด.ต.หญิง สมใจ ธารสมบัติ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นบพติ า
จ.ส.ต. ธงชัย เมฆใหม่ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นบพติ า
ส.ต.อ. ธรีะยทุธ แสงอภยั ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.นบพติ า



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.อ. สุตรีธา ออ่นสด ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พปิูน
พ.ต.ท. วนัชัย พทุธานุ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พปิูน
พ.ต.ท. ประยงค์ เหน็พร้อม ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พปิูน
พ.ต.ท. วโิชติ ศรีทองฉมิ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พปิูน
ร.ต.ท. วชิัย ฉวบสกลุ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พปิูน
ร.ต.ท. วโิรจน์ บัวแกว้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พปิูน
ร.ต.ท. วทิยา นพสุวรรณ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พปิูน
ร.ต.ท. เสถยีร จนัทร์ภกัดี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พปิูน
ร.ต.ท. สุพนิันท์ มณี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พปิูน
ร.ต.ท. เสถยีร พนูพพิฒัน์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พปิูน
ร.ต.ท. พหล วเิชียรนรา ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พปิูน
ร.ต.ท. จตุพล ยดืยาวคง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พปิูน
ร.ต.ท. จาโรจน์ วรกรรณ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พปิูน
ร.ต.ท. สาคร ทองนุย้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พปิูน
ร.ต.ท. พศวร์ี ทองชัย ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พปิูน
ร.ต.ท. ทวี นาคแกว้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พปิูน
ร.ต.ท. วนัชัย เทวฤทธิ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พปิูน
ร.ต.ท. เสริม แกว้ดี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พปิูน
ร.ต.ท. ชยตุ ศรีสุภา ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พปิูน
ร.ต.ท. ไพศาล ชูมณี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พปิูน
ร.ต.ต. จริวฒัน์ จงแจง้กลาง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พปิูน
ร.ต.ต. สมพงศ์ รัตนพนัธ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พปิูน
ร.ต.ต. อดุลย์ ชูเชิด ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พปิูน
ร.ต.ต. มนต์ชัย แกว้จ านงค์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พปิูน
ด.ต. ชาตรี กาญจนวเิศษ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พปิูน
ด.ต. สุริยะ สุวรรณชล ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พปิูน
ด.ต. สมชาย สายหยดุ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พปิูน
ด.ต. สง่า บุญทองสังข์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พปิูน
ด.ต. อ านวย จะรา ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พปิูน
ด.ต. มานิตย์ เกษเพชร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พปิูน
ด.ต. สุวฒัน์ สุขสถติย์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พปิูน
ด.ต. มโนช นุเคราะห์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พปิูน
ด.ต. สุวทิย์ ไชยณรงค์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พปิูน
ด.ต. สุวทิย์ พรพทิักษ์ศิริ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พปิูน
ด.ต. สุรัตน์ หลวงนา ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พปิูน
ด.ต. สุรศักด์ิ สุคนธมาส ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พปิูน
ด.ต. สุพฒัน์ สุวรรณโชติ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พปิูน
ด.ต. ธวชัชัย กลีบบุษบงค์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พปิูน
ด.ต. อ าพล พรหมเช็ก ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พปิูน
ด.ต. จารึก จนัทร์ด า ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พปิูน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. เจริญ บดิการ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พปิูน
ด.ต. นรินทร์ หนูเจยีม ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พปิูน
ด.ต. บุญทิพย์ ปัญนะ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พปิูน
ด.ต. อภนิันท์ โมราศิลป์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พปิูน
จ.ส.ต. ธรรมศาสตร์ วงศ์สวสัด์ิ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พปิูน
ส.ต.ต. ณัฐพล ราชรักษ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พปิูน
พ.ต.อ. เชิดชัย โชติสุทธิ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ลานสกา
พ.ต.ท. ศิรพงศ์ โพธพิฒัน์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ลานสกา
พ.ต.ท.  สมใจ โพธิ์ศรีทอง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ลานสกา
พ.ต.ท. บุญน า บุญอริยวฒัน์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ลานสกา
พ.ต.ท. ประเสริฐ นาคคง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ลานสกา
 พ.ต.ท.หญิงทัศนีย์ เจยีรศิริ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ลานสกา
พ.ต.ต. ธคิ าพร หอ่หุม้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ลานสกา
ร.ต.อ. กติติชัย โชวพ์งศ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ลานสกา
ร.ต.ท. ปุรเชษฐ์ คงนวน ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ลานสกา
ร.ต.ท. สุกรี พรหมมาศ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ลานสกา
ร.ต.ท. สุรชัย ศรีนวล ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ลานสกา
ร.ต.ท. อดุม ทองเนือ้หา้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ลานสกา
ร.ต.ท. สัญญา โอมประพนัธ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ลานสกา
ร.ต.ท. สมนึก ด าชุม ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ลานสกา
ร.ต.ท. บุญรวย ศรีรักษา ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ลานสกา
ร.ต.ท. อบรม สินไชย ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ลานสกา
ร.ต.ท. จรูญ ญาณหาญ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ลานสกา
ร.ต.ท. จงรักษ์ กจิผดุง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ลานสกา
ร.ต.ท. มัชฌิม เนินพลอย ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ลานสกา
ร.ต.ท. นพดล ค าทอง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ลานสกา
ร.ต.ท. ธนัฐกรณ์ เนียมรินทร์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ลานสกา
ร.ต.ต. นุกลู สุพฒัน์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ลานสกา
ร.ต.ต. สุชาติ เพชรหนุน ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ลานสกา
ร.ต.ต. สุธรรม กาลธโิร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ลานสกา
ร.ต.ต. สุพร อษัดงษ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ลานสกา
ร.ต.ต. พะยงค์ ไชยโรจน์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ลานสกา
 ร.ต.ต. ถาวร แกว้คง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ลานสกา
ร.ต.ต. ร่ืน สุตระ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ลานสกา
 ร.ต.ต. ธรียทุธ์ วงศ์พรัด ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ลานสกา
 ร.ต.ต. ธนาวฒัน์ อมรชาติ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ลานสกา
ด.ต. สมพงศ์ สุพฒัน์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ลานสกา
ด.ต. สมชัย มหรรณพ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ลานสกา
ด.ต. สลูดิน สาแล๊ะ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ลานสกา
ด.ต. ปรีชา ปานะโปย ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ลานสกา



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. กฤติพงศ์ รักงาม ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ลานสกา
ด.ต. นฤทธิ์ บุญเทียบ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ลานสกา
ด.ต. บุญฤทธิ์ เดชสุรางค์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ลานสกา
ด.ต. พงศ์ศักด์ิ เจริญพนัธ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ลานสกา
ด.ต. พสินุ นวลอนงค์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ลานสกา
ด.ต. สุนทร คงด้วง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ลานสกา
ด.ต. โกวทิย์ เส้งแกว้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ลานสกา
ด.ต. ภญิญา สิงหสุ์วรรณ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ลานสกา
ด.ต. ยงยทุธ อิ่มด้วง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ลานสกา
ด.ต. รุ่งโรจน์ คงปาน ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ลานสกา
ด.ต. สมพร อากาศโชติ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ลานสกา
ด.ต. ชัยยทุธ บรรลือพชื ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ลานสกา
ด.ต. ณัชฐพงศ์ เพช็รรัตน์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ลานสกา
ด.ต. ธนศักด์ิ รัฐจกัร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ลานสกา
ด.ต. ปราโมทย์ สมภเูวช ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ลานสกา
ด.ต. พฒิุพฒัน์ จริโชคภานุวฒัน์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ลานสกา
ด.ต. สมรัก นาคสุวรรณ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ลานสกา
ด.ต. อรุณ มาศเมฆ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ลานสกา
ด.ต. ณรงค์ สุวรรณข า ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ลานสกา
ด.ต. พเยาว์ พรหมเดช ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ลานสกา
ด.ต. วชิระ มัจฉาชาญ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ลานสกา
ด.ต. สุรัต กติิยามาศ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ลานสกา
ด.ต. สาธติ จาริยะ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ลานสกา
ด.ต. เดชา ภกัด์ิก าเลา ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ลานสกา
ด.ต. ณรงค์ รัตนโชติ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ลานสกา
ด.ต. ธงชัย พทุธพฤกษ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ลานสกา
ด.ต. ประสิทธ์ ชุ่มแกว้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ลานสกา
ด.ต. สุวฒัน์ แกว้เรือง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ลานสกา
ด.ต. สมเกยีรติ ชูรักษ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ลานสกา
ด.ต. ภวูเนตร เหรียญไกร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ลานสกา
ด.ต. อ าพล ตลาสุข ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ลานสกา
ด.ต. ฤชา บัวแกว้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ลานสกา
ด.ต. ชัยยทุธ แสงเสน ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ลานสกา
ด.ต. นเรศวร์ ปิยะพนัธ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ลานสกา
ด.ต. สุรศักด์ิ สิริกาญจน์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ลานสกา
ด.ต. วสันต์ นาวารัตน์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ลานสกา
ด.ต. วรัิช เพชรรักษา ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ลานสกา
ด.ต. ประเวช ชะตาแกว้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ลานสกา
ด.ต. อดุล ชูคง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ลานสกา
ส.ต.อ. สาโรช พรหมทอง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ลานสกา



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.อ.หญิง จริาพร จติจ านงค์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ลานสกา
พ.ต.ท. ประเสริฐ นาคคง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ลานสกา
ด.ต. อภชิัย จ าปาทอง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ลานสกา
ด.ต. อดุล ชูคง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ลานสกา
ด.ต. เสกสรรค์ บุหลันพฤกษ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ลานสกา
ด.ต. ประเวช ชะตาแกว้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ลานสกา
พ.ต.อ. ธวชัชัย สังฆมิตกล ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เฉลิมพระเกยีรติ
พ.ต.ท. อนุรักษ์ อิ่มละเอยีด ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เฉลิมพระเกยีรติ
พ.ต.ท. ชัย เพชรคงบุญ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เฉลิมพระเกยีรติ
พ.ต.ท. สนัน่ มณีฉาย ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เฉลิมพระเกยีรติ
พ.ต.ท. ประสงค์ ทองขาว ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เฉลิมพระเกยีรติ
ร.ต.อ. สายนัณ์ รอดเกล้ียง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เฉลิมพระเกยีรติ
ร.ต.อ. ยอดมนัส รอดหน่วย ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เฉลิมพระเกยีรติ
ร.ต.ท. ภวูนัย ชัยแกว้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เฉลิมพระเกยีรติ
ร.ต.ท. ธรีเชษฐ์ พงศ์นาคินทร์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เฉลิมพระเกยีรติ
ร.ต.ท. ด ารงค์รักษ์ บารมีวฒิุ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เฉลิมพระเกยีรติ
ร.ต.ท. อดุมการณ์ วรรณชิต ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เฉลิมพระเกยีรติ
ร.ต.ท. ลัภ ขนุนวล ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เฉลิมพระเกยีรติ
ร.ต.ต. อรุณ จรัลสุข ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เฉลิมพระเกยีรติ
ด.ต. บุญหลาย อุ่นจติ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เฉลิมพระเกยีรติ
ด.ต. ชาญศักด์ิ มัน่คง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เฉลิมพระเกยีรติ
ด.ต. ภริมย์ นามเสน ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เฉลิมพระเกยีรติ
ด.ต. สุทัศน์ พรมภา ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เฉลิมพระเกยีรติ
ด.ต. วเิชียร กลับทอง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เฉลิมพระเกยีรติ
ด.ต. อ านวย ภาษี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เฉลิมพระเกยีรติ
ด.ต. ณัฐวฒัน์ ถนนทอง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เฉลิมพระเกยีรติ
ด.ต. มณี กล่ินดี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เฉลิมพระเกยีรติ
ด.ต. พจิติร ด าแกว้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เฉลิมพระเกยีรติ
ด.ต. จ านง จนัทวงศ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เฉลิมพระเกยีรติ
ด.ต. ธรีวฒิุ ปล้องเกดิ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เฉลิมพระเกยีรติ
ด.ต. พรศักด์ิ เนคะมัชชะ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เฉลิมพระเกยีรติ
ด.ต. ด ารง กลุนิพฒัน์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เฉลิมพระเกยีรติ
ด.ต. ศตวทิย์ ทองรักษ์จนัทร์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เฉลิมพระเกยีรติ
ด.ต. สมจนิต์ โชติพนัธ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เฉลิมพระเกยีรติ
ด.ต. พยงค์ กรุงไกรจกัร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เฉลิมพระเกยีรติ
ด.ต. กรีฑาพล สุวรรณโณ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เฉลิมพระเกยีรติ
ด.ต. จริะศักด์ิ เหมทานนท์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เฉลิมพระเกยีรติ
ด.ต. สาธติ เกตุกลุ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เฉลิมพระเกยีรติ
ด.ต. ทรงอภรัิตน์ วดัศรี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เฉลิมพระเกยีรติ
ด.ต. สมยศ พนัธศั์กด์ิ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เฉลิมพระเกยีรติ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง จ.ส.ต. ไพลิน ขอนแกว้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เฉลิมพระเกยีรติ
พ.ต.อ. นิกร สมสุข ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พรหมคีรี
พ.ต.ท. สมปอง พรหมเรืองโชติ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พรหมคีรี
พ.ต.ท. อทุัย วรรณโชติ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พรหมคีรี
พ.ต.ท. กฤศ สุขสุวรรณ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พรหมคีรี
พ.ต.ท. เริงชัย ราชกจิจา ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พรหมคีรี
พ.ต.ท. สมนึก คงวดัใหม่ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พรหมคีรี
พ.ต.ท. บ ารงค์ สามล ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พรหมคีรี
พ.ต.ท.หญิง ดาราวรรณ หนูจนัทร์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พรหมคีรี
ร.ต.อ.หญิง อมรรัตน์ พชันี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พรหมคีรี
ร.ต.ท. สมปอง ศรีจนัทร์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พรหมคีรี
ร.ต.ท. สุนันท์ ดุกล่ิม ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พรหมคีรี
ร.ต.ท. พงศ์ปิยะ ยอดสุรางค์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พรหมคีรี
ร.ต.ท. สุภาพ พรหมชาติ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พรหมคีรี
ร.ต.ท. ณรงค์ ทองนอก ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พรหมคีรี
ร.ต.ท. ธนาศักด์ิ ชลารักษ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พรหมคีรี
ร.ต.ท. บรรหาร แกว้ประจุ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พรหมคีรี
ร.ต.ท. วเิชียร กลับอ าไพ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พรหมคีรี
ร.ต.ท. วเิชียร หมีป่า ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พรหมคีรี
ร.ต.ท. สุวทิย์ นาคีเพด ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พรหมคีรี
ร.ต.ท. เกยีรติชัย จาระวลัย์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พรหมคีรี
ร.ต.ท. ววิฒัน์ ออ่นคง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พรหมคีรี
ร.ต.ท. องอาจ อนุพนัธ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พรหมคีรี
ร.ต.ท. ด ารงค์ พละศึก ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พรหมคีรี
ร.ต.ท. ขรรค์ชัย ทองสินธุ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พรหมคีรี
ร.ต.ท. ธรีะยทุธ จติต์พนิิจ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พรหมคีรี
ร.ต.ท. กมล สุขพนัธ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พรหมคีรี
ร.ต.ท. จรูญ ขนุศิริ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พรหมคีรี
ร.ต.ท. ภกัด์ิดี ศรีแจม่ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พรหมคีรี
ร.ต.ท. มงคล นาคสุวรรณ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พรหมคีรี
ร.ต.ท. จริะศักด์ิ มูสิการักษ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พรหมคีรี
ร.ต.ท. สมเกยีรติ อภยัโรจน์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พรหมคีรี
ร.ต.ท. ปรีชา นรสิงห์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พรหมคีรี
ร.ต.ท. เสรี สัณฐมิตร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พรหมคีรี
ร.ต.ท. ศิริชัย ทรงอาวธุ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พรหมคีรี
ร.ต.ท.หญิง นาลิน ปรีชาชาญ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พรหมคีรี
ร.ต.ต. ประทีป สัมพนัธมาศ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พรหมคีรี
ร.ต.ต. จรัญ เพญ็มาศ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พรหมคีรี
ร.ต.ต. มนูญ สามพมิพ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พรหมคีรี
ร.ต.ต. นิคม จนัทร์ภกัดี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พรหมคีรี



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. พนัศักด์ิ ศรีมหาดไทย ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พรหมคีรี
ร.ต.ต. ทวี วฒันพนัธ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พรหมคีรี
ร.ต.ต. โกมล นาวารัตน์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พรหมคีรี
ร.ต.ต. ทิพยรส ชูประสูตร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พรหมคีรี
ร.ต.ต. ประสิทธิ์ น้ าจนัทร์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พรหมคีรี
ร.ต.ต. จรูญ แกว้วหิค ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พรหมคีรี
ร.ต.ต. ประทีป สัมพนัธมาศ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พรหมคีรี
ร.ต.ต. สมศักด์ิ ถนัดสัญญา ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พรหมคีรี
ด.ต. อนันต์ ทวแีกว้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พรหมคีรี
ด.ต. กฤษฎา จติรนารี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พรหมคีรี
ด.ต. สมศักด์ิ เร็วอไุร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พรหมคีรี
ด.ต. สุเทพ สังข ์วจิติต์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พรหมคีรี
ด.ต. พเิชษฐ์ ทองออ่น ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พรหมคีรี
ด.ต. บ ารุง เล่นทัศน์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พรหมคีรี
ด.ต. ยโุสบ สุนทร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พรหมคีรี
ด.ต. นิคม เกื้อกลู ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พรหมคีรี
ด.ต. สมชาย สิทธรัิกษ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พรหมคีรี
ด.ต. ประทีป ถาวรมาศ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พรหมคีรี
ด.ต. อมร วุ่นพว่น ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พรหมคีรี
ด.ต. นชพฒัน์ ไชยสุภา ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พรหมคีรี
ด.ต. สุธี มัจฉาชาญ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พรหมคีรี
ด.ต. วโิรจน์ จนัพลโท ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พรหมคีรี
ด.ต. วชิัย อยัยะศิริ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พรหมคีรี
ด.ต. สมพงศ์ พฤศวานิช ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พรหมคีรี
ด.ต. รชต เฉลิมวรรณ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พรหมคีรี
ด.ต. สุเทพ ก าพลวรรณ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พรหมคีรี
ด.ต. นเรศวร์ ปิยะพนัธ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พรหมคีรี
ด.ต. ประเสริฐ เพง็จนัทร์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พรหมคีรี
ด.ต. สทรรยวรรษ์ มานพศิลป์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พรหมคีรี
ด.ต. วสัิน พจน์จ าเนียร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พรหมคีรี
ด.ต. ธวชั ร่วมสนิท ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พรหมคีรี
ด.ต. จริะยทุธ บรรเจดิเลิศ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พรหมคีรี
ด.ต. ณัฐพล อนุพนัธ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พรหมคีรี
ด.ต. ประเสริฐ ดารารัตน์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พรหมคีรี
ด.ต. วรีะพงค์ บัวจนัทร์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พรหมคีรี
ด.ต. กล้า ปุนปอง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พรหมคีรี
ด.ต. โกศล พลูพพิฒัน์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พรหมคีรี
ด.ต. ธรีะพนัธ์ มีช่วย ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พรหมคีรี
ด.ต. นที วยัวฒัน์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พรหมคีรี
ด.ต. รักยศ สุขนิตย์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พรหมคีรี



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สมศักด์ิ นวลมังสอ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พรหมคีรี
ด.ต. อ านาจ ฤทธจิกัร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พรหมคีรี
ด.ต. นพพร ตรีพงศ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พรหมคีรี
ด.ต. จ ารัส ทองถวลิ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พรหมคีรี
ด.ต. สมชาย บุญเทียม ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พรหมคีรี
ด.ต. สุรินทร์ นิติไชย ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พรหมคีรี
ด.ต. ประวงิ มังสาทอง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พรหมคีรี
ด.ต. ขยนั ทองมี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พรหมคีรี
ด.ต. นิคม เกื้อกลู ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พรหมคีรี
ด.ต. อ านวย ทองใบใหญ่ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พรหมคีรี
ด.ต. วฑูิรย์ จติวรัิตน์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พรหมคีรี
ด.ต. สมญา โมสาลียานนท์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พรหมคีรี
ด.ต. ชัยยะ ปุญสิริ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พรหมคีรี
ด.ต. ยงยทุธ ดารารัตน์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พรหมคีรี
ด.ต.หญิง นิภาภรณ์ ใจแขง็ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พรหมคีรี
จ.ส.ต. กติิศักด์ิ แสงสุวรรณ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พรหมคีรี
จ.ส.ต. ภริมย์ ชุมคง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พรหมคีรี
ส.ต.อ. สุวทิย์ จนิตรัตน์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พรหมคีรี
ส.ต.อ.หญิง พทัยาภร ทองอนันต์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พรหมคีรี
พ.ต.อ. ปรีชาญ เต็งรัง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ช้างกลาง
พ.ต.ท. จมุพล คณานุรักษ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ช้างกลาง
พ.ต.ท. เฉลิมวนั วรรณสถติย์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ช้างกลาง
พ.ต.ท. ณฐภมูินทร์ สรรพศิริกลุ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ช้างกลาง
พ.ต.ท. พชิัย ภูพ่รหมินทร์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ช้างกลาง
พ.ต.ท.หญิง สุคนธ์ ช่วยชัย ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ช้างกลาง
พ.ต.ท. ธนิต เพชรชู ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ช้างกลาง
พ.ต.ท. สุนันท์ นาคนิคาม ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ช้างกลาง
ร.ต.อ. ภกัดี สวสัดิโกมล ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ช้างกลาง
ร.ต.อ. นิโรจน์ ชุมพงศ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ช้างกลาง
ร.ต.ท. ปราโมทย์ มีนุน่ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ช้างกลาง
ร.ต.ท. ธรียทุธ สุทธมิาศ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ช้างกลาง
ร.ต.ท. ไมตรี นุราภกัด์ิ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ช้างกลาง
ร.ต.ท. ลือชัย รัตนคช ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ช้างกลาง
ร.ต.ท. สุบรรณ หนูหยู ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ช้างกลาง
ร.ต.ท. สุพจน์ คิดประเสริฐ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ช้างกลาง
ร.ต.ท.หญิง สุรีรัตน์ สุขมาก ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ช้างกลาง
ร.ต.ท. จ าลอง ดวงเอก ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ช้างกลาง
ร.ต.ท. ถนุา สังขท์อง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ช้างกลาง
ร.ต.ท. ประสาน ไชยฉมิ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ช้างกลาง
ร.ต.ท. ศิริศักด์ิ เกา้ซ้วน ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ช้างกลาง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. สมชาย หว่งเอี่ยม ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ช้างกลาง
ร.ต.ท. สรายธุ ทองใหม่ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ช้างกลาง
ร.ต.ต. ประภาส สงเสือ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ช้างกลาง
ร.ต.ต. ไกรสร จ าปาทอง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ช้างกลาง
ร.ต.ต. ถาวร ข าขาว ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ช้างกลาง
ร.ต.ต. นันทิพฒัน์ ชัยคงสถติย์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ช้างกลาง
ร.ต.ต. บ ารุงศักด์ิ วฒิุมานพ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ช้างกลาง
ร.ต.ต. บุญมี พนินาขเิลย์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ช้างกลาง
ร.ต.ต. บุญเลิศ ทองมี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ช้างกลาง
ร.ต.ต. ปิยะ สถาวร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ช้างกลาง
ร.ต.ต. พสักร นนทศักด์ิ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ช้างกลาง
ร.ต.ต. มณี คงหนู ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ช้างกลาง
ร.ต.ต. วรรรณะ พฒันวบิูลย์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ช้างกลาง
ด.ต. กฤษฏา คีรีนนท์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ช้างกลาง
ด.ต. เกยีรติศักด์ิ วฒิุมานพ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ช้างกลาง
ด.ต. จตุพร กลับอ าไพ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ช้างกลาง
ด.ต. เจตน์สฤษฎ์ เกดิเดช ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ช้างกลาง
ด.ต. ฉตัรชัย ไกรถิ่น ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ช้างกลาง
ด.ต. ชาติชาย นุมาศ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ช้างกลาง
ด.ต. ชูชัย ศรีธานี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ช้างกลาง
ด.ต. โชคชัย ศรีแกว้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ช้างกลาง
ด.ต. โชคดี รัตนพงศ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ช้างกลาง
ด.ต. ณัฐพงค์ ชูนุน่ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ช้างกลาง
ด.ต. เดชวมิล เมืองไทย ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ช้างกลาง
ด.ต.หญิง ทัศนีย์ สุวรรณประเสริฐ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ช้างกลาง
ด.ต. ธรรมรัตน์ ธนัชชาชยานันต์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ช้างกลาง
ด.ต. นพดล ไชยธรรม ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ช้างกลาง
ด.ต. ประสิทธิ์ เดชสุวรรณ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ช้างกลาง
ด.ต. ปรีชา สมทรง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ช้างกลาง
ด.ต. พงศักด์ิ ปรีชารัตน์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ช้างกลาง
ด.ต. พทิักษ์เดช วเิศษโชค ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ช้างกลาง
ด.ต. ไพโรจน์ ประพฤติชอบ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ช้างกลาง
ด.ต. ภทัรพงศ์ มัฏฐาพนัธ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ช้างกลาง
ด.ต. ยศภทัร สังเกื้อ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ช้างกลาง
ด.ต. วลัยโพชน์ จนีใหม่ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ช้างกลาง
ด.ต. ศุภรัตน์ พวงคลัง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ช้างกลาง
ด.ต. สมชาย รัตนนุกลู ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ช้างกลาง
ด.ต. สมโชค สุรัตน์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ช้างกลาง
ด.ต. สมบูรณ์ ศรีวชิัย ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ช้างกลาง
ด.ต. สวสัด์ิ ทองนวน ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ช้างกลาง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สุชาติ ช้างกลาง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ช้างกลาง
ด.ต. สุชาติ วงันิคม ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ช้างกลาง
ด.ต. สุดแสน ศรีสิริ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ช้างกลาง
ด.ต. สุพจน์ จติรัตน์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ช้างกลาง
ด.ต. อดิศักด์ิ ทองมา ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ช้างกลาง
ด.ต. อติวชิญ์ วนิชกลุ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ช้างกลาง
ด.ต. อภเิชษฐ์ ล้ินหล่อ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ช้างกลาง
ด.ต. อมร แกว้ยอด ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ช้างกลาง
ด.ต. อรรถชัย สุขใจ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ช้างกลาง
ด.ต. อ านาจ ยิ่งด านุน่ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ช้างกลาง
ด.ต. อ าพล คงพทิักษ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ช้างกลาง
ด.ต. โอภาส ชาญสวสัด์ิ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ช้างกลาง
ส.ต.อ. พสุิทธกิานต์ อนิเทียร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ช้างกลาง
ส.ต.อ. วชัรินทร์ บุญสนอง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ช้างกลาง
พ.ต.อ. วรีชาติ คูหามุข ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.จฬุาภรณ์
พ.ต.ท. ฉลอง คงอนิทร์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.จฬุาภรณ์
พ.ต.ต. เผ่าเทพ เรืองเต็ม ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.จฬุาภรณ์
ร.ต.ท. ค านึง สงขวญั ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.จฬุาภรณ์
ร.ต.ท. บุญเลิศ คล้ายศรีบุญ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.จฬุาภรณ์
ร.ต.ท. กติติภณ คงเกื้อ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.จฬุาภรณ์
ร.ต.ท. บุญสง จนัทร์พร้อย ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.จฬุาภรณ์
ร.ต.ท. เอกชัย ด าน้อย ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.จฬุาภรณ์
ร.ต.ท. สืบพงศ์ สวสัดินฤนาถ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.จฬุาภรณ์
ร.ต.ท.หญิง  สุดาวลัย์ เกื้อรุ่ง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.จฬุาภรณ์
ร.ต.ท. เจษฏา ทองค าชุม ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.จฬุาภรณ์
ร.ต.ท. สุรชาติ สองเมือง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.จฬุาภรณ์
ร.ต.ท. วสุิทธิ์ บุญญวงศ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.จฬุาภรณ์
ร.ต.ต. พเิชษฐ์ คงชู ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.จฬุาภรณ์
ร.ต.ต. สมใจ เพยีรดี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.จฬุาภรณ์
ร.ต.ต. พชิาชาญ สมเพชร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.จฬุาภรณ์
ร.ต.ต. ประเสริฐ พรหมชิต ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.จฬุาภรณ์
ร.ต.ต. ณรงค์ เนาวสุ์วรรณ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.จฬุาภรณ์
ร.ต.ต. ประเวศ ชูช่วย ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.จฬุาภรณ์
ร.ต.ต. ส ารวย ศรีภมูราช ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.จฬุาภรณ์
ด.ต. พรีะ เรืองช่วย ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.จฬุาภรณ์
ด.ต. สมใจ ทองเพช็ร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.จฬุาภรณ์
ด.ต. พสักร เกื้อพรหม ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.จฬุาภรณ์
ด.ต. เศกสรรค์ ทองเหลือ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.จฬุาภรณ์
ด.ต. นิวฒั วยัทอง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.จฬุาภรณ์
ด.ต. อนุวฒัน์ พเิคราะห์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.จฬุาภรณ์



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. บุญญฤทธิ์ บุญญาฤทธกิลุ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.จฬุาภรณ์
ด.ต. นุกลู ศรีสุข ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.จฬุาภรณ์
ด.ต. ภาณุวฒัน์ เพช็รมณี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.จฬุาภรณ์
ด.ต. ประสิทธิ์ บุญมาก ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.จฬุาภรณ์
จ.ส.ต. ชยพฒัน์ เดชสง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.จฬุาภรณ์
จ.ส.ต. ธรีพรรณ์ จติโต ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.จฬุาภรณ์
จ.ส.ต. บุญรินทร์ แสงเกดิ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.จฬุาภรณ์
ด.ต. วชัรพงษ์ ทองพรหม ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.จฬุาภรณ์
ด.ต. ชัยโย คงเมฆ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.จฬุาภรณ์
ด.ต. สมเกยีรติ จนัทร์คงช่วย ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.จฬุาภรณ์
ด.ต. สุชาติ มะเดโช ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.จฬุาภรณ์
ด.ต. บ ารุง ตรีสุข ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.จฬุาภรณ์
ด.ต. บุญลือ บัวศรี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.จฬุาภรณ์
ด.ต. มงคล คงทอง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.จฬุาภรณ์
ด.ต. สุมนชัย เต็งมีศรี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.จฬุาภรณ์
ด.ต. มานพ ชนะเสน ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.จฬุาภรณ์
ด.ต. วทิยา คงหนูเกตุ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.จฬุาภรณ์
ด.ต. ประเสริฐ ชูแกว้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.จฬุาภรณ์
ด.ต. ประกติ มูณีวรรณ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.จฬุาภรณ์
ด.ต. สถาพร ด าทอง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.จฬุาภรณ์
ด.ต. เมธา เพชรจฑุา ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.จฬุาภรณ์
ด.ต. ไพรัตน์ เพง็ทิพยน์าง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.จฬุาภรณ์
ด.ต. สมมาศ กราพงศ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.จฬุาภรณ์
ด.ต. โสธร เอกภาพไพบูลย์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.จฬุาภรณ์
ด.ต. วโิรจน์ จนัทร์หอม ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.จฬุาภรณ์
ด.ต. ธวชัชัย ทองศรีนุน่ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.จฬุาภรณ์
ด.ต. วสิิทธิ์ สีตาแสน ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.จฬุาภรณ์
ด.ต. เอกชัย รัตนพงศ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.จฬุาภรณ์
ด.ต. ธรีศักด์ิ ทองนุน่ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.จฬุาภรณ์
ด.ต. บุญเลิศ ตรีแกว้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.จฬุาภรณ์
ด.ต. ราเชนทร์ สุวรรณปาน ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.จฬุาภรณ์
ด.ต. พเิชษฐ์ ขาวทอง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.จฬุาภรณ์
ด.ต. อคัคเดช ลอยลิบ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.จฬุาภรณ์
ด.ต. กติติชัย ท่องคง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.จฬุาภรณ์
ด.ต. ประยรู รักใหม่ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.จฬุาภรณ์
ด.ต. อนันต์ สุวรรณชาตรี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.จฬุาภรณ์
ด.ต. ประสิทธิ์ ช่วยเมือง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.จฬุาภรณ์
ด.ต. จรีศักด์ิ ธานีรัตน์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.จฬุาภรณ์
ด.ต. ประสิทธิ์ บุญมาก ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.จฬุาภรณ์
ด.ต. ปรีชา จนัทร์เล่ือน ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.จฬุาภรณ์



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ชะวฒั สุขยงั ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.จฬุาภรณ์
ด.ต. วมิล ขวญัใจ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.จฬุาภรณ์
ด.ต.หญิง  ชวนพศิ เพชรจฑุา ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.จฬุาภรณ์
ด.ต. ทนงศักด์ิ แกว้สวสัด์ิ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.จฬุาภรณ์
ด.ต. สุครรชิต เรืองเพชร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.จฬุาภรณ์
ด.ต. บุญเลิศ ทองบัวแกว้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.จฬุาภรณ์
ด.ต. รณกร ศรีเจา้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.จฬุาภรณ์
ด.ต. บุญน าชัย ชัยแกว้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.จฬุาภรณ์
ด.ต. พสิิษฐ์ ชัยพลบาล ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.จฬุาภรณ์
จ.ส.ต. ชยพฒัน์ เดชสง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.จฬุาภรณ์
จ.ส.ต. ธรีพรรณ์ จติโต ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.จฬุาภรณ์
จ.ส.ต. บุญรินทร์ แสงเกดิ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.จฬุาภรณ์
จ.ส.ต. วษิณุ หนูแป้นน้อย ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.จฬุาภรณ์
จ.ส.ต.หญิง  นิภาพร ทองชู ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.จฬุาภรณ์
ส.ต.อ. สิทธชิัย ศรีเทพ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.จฬุาภรณ์
ส.ต.อ. สมชาย สวา่งจนัทร์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.จฬุาภรณ์
ส.ต.อ.หญิง  ภโรทัย เทพทอง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.จฬุาภรณ์
ส.ต.อ.หญิง  อรอนงค์ ไชยเหล็ก ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.จฬุาภรณ์
ด.ต. สุริยนัต์ รามรส ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พระพรหม
ด.ต. ยนุัน สยงัมีด ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พระพรหม
ด.ต. โสภณ พนัธท์อง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พระพรหม
ด.ต. อาวธุ สิทธรัิกษฺ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พระพรหม
ด.ต. แสงชัย ใจหา้ว ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พระพรหม
ด.ต. ถว่ร ค านวณจติ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พระพรหม
ด.ต. สมพศิ ปัน้วงศ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พระพรหม
ด.ต. ไพโรจน์ ทองออ่น ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พระพรหม
ด.ต. สมพร กาญจนะ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พระพรหม
ด.ต. ชัฎชาย แสงศรี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พระพรหม
ด.ต. ทวศัีกด์ิ ธรรมมิกะกลุ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พระพรหม
ด.ต. กวี อนิทร์แกว้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พระพรหม
ด.ต. มงคล ปรีชา ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พระพรหม
ด.ต. วทิวชั คงศักด์ิ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พระพรหม
ด.ต. วฑูิล จติต์เอื้อเฟือ้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พระพรหม
ด.ต. โสภณ สัจจาผล ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พระพรหม
ด.ต. มีเกยีรติ ภมูีคง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พระพรหม
ด.ต. สันติชัย แกว้นาค ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พระพรหม
ด.ต. อตัถะวธุ มุณี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พระพรหม
ด.ต. มนตรี ตรีตรง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พระพรหม
ด.ต. สุริยา เหลืองออ่น ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พระพรหม
ด.ต. เสริมศักด์ิ พรหมวรรณ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พระพรหม



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ประพนัธ์ เสริมศักด์ิวรกลุ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พระพรหม
ด.ต. โกศล สมบูรณ์ประเสริฐ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พระพรหม
จ.ส.ต. กฤษฎา คงแหล่ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พระพรหม
จ.ส.ต. เสถยีน ไพลด า ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.พระพรหม
พ.ต.อ. มนัส อนิทรสุวรรณ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ไม้เรียง
พ.ต.ท. ศุภณัฐ รัตนภริมย์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ไม้เรียง
พ.ต.ท. วรจติร วรศรี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ไม้เรียง
พ.ต.ท. ลิขติ รักไทรทอง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ไม้เรียง
พ.ต.ท. พสิษฐ์ ทองจนัทร์ฉตัร์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ไม้เรียง
พ.ต.ท. วรีพล บุญยงั ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ไม้เรียง
พ.ต.ท. ธนวฒัน์ พฒุด้วง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ไม้เรียง
พ.ต.ท. กษิด์ิเดช ชาญกนั ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ไม้เรียง
ร.ต.อ. สมนึก สุวรรณวงศ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ไม้เรียง
ร.ต.ท. สุรสิทธิ์ หวานแกว้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ไม้เรียง
ร.ต.ท. วชิัย ทองส่งโสม ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ไม้เรียง
ร.ต.ท. สัมฤทธิ์ รัตนรัตน์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ไม้เรียง
ร.ต.ท.หญิง   อทิยา พทิักษ์วงค์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ไม้เรียง
ร.ต.ท. ภทัราวธุ รอดบุญ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ไม้เรียง
ร.ต.ท. จ ารัส ศรีณาเคนทร์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ไม้เรียง
ร.ต.ท. วรัิตน์ อจัฉริยะปัญญา ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ไม้เรียง
ร.ต.ท. สุธรรม กาญจนะ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ไม้เรียง
ร.ต.ท. สีจติต์ แกว้มณี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ไม้เรียง
ร.ต.ท. สมยศ ธรฤทธิ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ไม้เรียง
ร.ต.ท. วนิิจ ปานพติ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ไม้เรียง
ร.ต.ท. ปิยะ พรายพรรณ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ไม้เรียง
ร.ต.ท. สงกรานต์ หลานวงษ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ไม้เรียง
ร.ต.ต. สมเดช คงเขยีว ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ไม้เรียง
ร.ต.ต. สากล แกว้ศรีจนัทร์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ไม้เรียง
ร.ต.ต. สุชาติ ต่างจติร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ไม้เรียง
ร.ต.ต. ปรีชา จติต์เวช ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ไม้เรียง
ด.ต. วรีะ สุวรรณโน ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ไม้เรียง
ด.ต. จรูญ ควรร าพงึ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ไม้เรียง
ด.ต. ด๊ะเหรด ค าทอง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ไม้เรียง
ด.ต. หว้ง จติวรัิตน์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ไม้เรียง
ด.ต. ส าเนา ศิลารัตน์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ไม้เรียง
ด.ต. ศิริพงษ์ ยะโส ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ไม้เรียง
ด.ต. ไชยา ชารัตน์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ไม้เรียง
ด.ต. อนันต์ชัย เชื้อชาติ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ไม้เรียง
ด.ต. จริวฒั  เกล้ียงเกลา ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ไม้เรียง
ด.ต. วราทิตย์ พฒัแกว้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ไม้เรียง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. จริพจน์ ไชยมุติ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ไม้เรียง
ด.ต. สุทธนิันท์ จนัทร์คง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ไม้เรียง
ด.ต. อนุชา ทัศกลูกจิ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ไม้เรียง
ด.ต. อรุณโรจน์ ศรีนวลดี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ไม้เรียง
ด.ต. สมยศ เพช็รไพรวลัย์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ไม้เรียง
ด.ต. มณตรี พงศ์พทิักษ์ด ารง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ไม้เรียง
ด.ต. ธรีะพร นุโรจน์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ไม้เรียง
ด.ต. วรีศักด์ิ ธราพร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ไม้เรียง
ด.ต. อภศัิกด์ิ สุขาทิพย์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ไม้เรียง
ด.ต. ชัยชนะ จนัทร์ศรีนาค ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ไม้เรียง
ด.ต. ภทัรพงศ์ สงค์ด า ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ไม้เรียง
ด.ต. เอกฤทธิ์ ปิน่ทอง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ไม้เรียง
ด.ต. อภรัิกษ์ ศิลปวสุิทธิ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ไม้เรียง
ด.ต. ภกัดี โพธากาญ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ไม้เรียง
ด.ต. ชาญยทุธ พทิักษ์วงศ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ไม้เรียง
ด.ต. ธรีพงศ์ แกว้สวสัด์ิ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ไม้เรียง
ด.ต. สุวทิย์ จติวรัิตน์นุกลู ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ไม้เรียง
ด.ต. สุรศักด์ิ อสิโร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ไม้เรียง
ด.ต. สิทธพิงษ์ แกว้พทิักษ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ไม้เรียง
ด.ต. แสนศักด์ิ ทิพย์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ไม้เรียง
ด.ต. เกยีรติศักด์ิ เหมไพบูลย์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ไม้เรียง
ด.ต. สุเทพ ทรงแกว้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ไม้เรียง
ส.ต.อ. ชัยพร บุญญาธกิาร บก.สส.ภ.8 สภ.ไม้เรียง
จ.ส.ต. ทรงศักด์ิ จนัทร์มณี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ไม้เรียง
พ.ต.อ. สุวฒัน์ แตงคูหา ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะเมา
พ.ต.ท. สนธยา บัวแพง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะเมา
พ.ต.ท. จกัรพนัธุ์ ศุขเจริญ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะเมา
พ.ต.ท. ณัฐพงศ์ ณ อบุล ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะเมา
พ.ต.ท.หญิง จฬุาลักษณ์ คงกะพนัธ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะเมา
ร.ต.อ. ไพศาล เหมทานนท์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะเมา
ร.ต.อ.หญิง ธญันภทัร์ ร่างสง่า ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะเมา
ร.ต.ท. วนิัย รัตนจติต์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะเมา
ร.ต.ท. สิธาวชิญ์ คงทอง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะเมา
ร.ต.ท. เชฐชัย ไขท่องดี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะเมา
ร.ต.ท. ส าราญ มะลิวรรณ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะเมา
ร.ต.ท. นพดล กาญจนพนัธ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะเมา
ร.ต.ต. สนอง นาพนัง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะเมา
ร.ต.ท. อดุลย์ ชูเสน ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะเมา
ร.ต.ท. สมศักด์ิ ดีทองออ่น ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะเมา
ร.ต.ต. เอกชัย กติติธริางกรู ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะเมา



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. สุวทิย์ วชิัยประสิทธิ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะเมา
ร.ต.ต. อทุัย อศิระพนัธ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะเมา
ร.ต.ต. ส ารวญ ปรีชาพร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะเมา
ร.ต.ต. ธรรมรงค์ เหมทานนท์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะเมา
ร.ต.ต. อภสิิทธิ์ พงสกลุ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะเมา
ด.ต. ณัฏฐชัย ราชคง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะเมา
ด.ต. สุเทพ เมืองจนัทร์บุรี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะเมา
ด.ต. สมพงศ์ สมประดิษฐ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะเมา
ด.ต. จติุพนัธ์ ผดุงกาญจน์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะเมา
ด.ต. ธรีภทัร คงเกดิ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะเมา
ด.ต. อรุณ อนุศิลป์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะเมา
ด.ต. ธนาพพิฒัน์ นาคแกว้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะเมา
ด.ต. อวยชัย ปานสุวรรณ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะเมา
ด.ต. กฟีลีย์ มะโระ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะเมา
ด.ต. ภญิโญ หนูคง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะเมา
ด.ต. สมพร ศรีพบิูลย์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะเมา
ด.ต. นันทวฒัน์ ช่วยสกลุ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะเมา
ด.ต. มงคล พรรณราย ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะเมา
ด.ต. ประสิทธิ์ บุญชัก ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะเมา
ด.ต. รักชัย ชัชวาล ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะเมา
ด.ต. พรชัย ชรอยนุช ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะเมา
ด.ต.หญิง เกตุนภสั เล็บบรรจง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะเมา
ด.ต. นิยม มีหมืน่พล ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะเมา
ด.ต. ชาญณรงค์ ทองสง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะเมา
ด.ต. สมเกยีรติ จอ้งสุวรรณ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะเมา
ด.ต. ธรีะชัย พรหมเดชะ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะเมา
ด.ต. มนตรี ธรรมเสน ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะเมา
ด.ต. จฬุาทิพย์ อารีชน ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ชะเมา
พ.ต.อ. ช านาญ แทนม้วน ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เปล่ียน
พ.ต.ท. ไพโรจน์ เดชชาญชัยวงศ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เปล่ียน
พ.ต.ท. นิวฒัน์ คล้ายดวง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เปล่ียน
พ.ต.ท. องอาจ หรีรักษ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เปล่ียน
พ.ต.ท. ชริส พทุธกลู ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เปล่ียน
พ.ต.ท. ปรีชา ทรัพยม์ี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เปล่ียน
 พ.ต.ท.หญิงนงลักษณ์ พรหมฤทธิ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เปล่ียน
ร.ต.อ. สมาท เขาทอง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เปล่ียน
ร.ต.ท ศักด์ิชาย ไชยรักษ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เปล่ียน
ร.ต.ท. อทุิศ สุวรรณหงส์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เปล่ียน
ร.ต.ท. ศตายุ เทพลักษณ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เปล่ียน
ร.ต.ท. รักเกยีรติ โชติศักด์ิ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เปล่ียน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. อรรถพร วงับุญคง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เปล่ียน
ร.ต.ท. ธะรัตน์ ศิริธรรม ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เปล่ียน
ร.ต.ท. รัตนาภรณ์ จงจติร์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เปล่ียน
ร.ต.ท. เสนอ อนิเคล้า ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เปล่ียน
ร.ต.ท. อรัญ กติิพนังกลุ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เปล่ียน
ร.ต.ต. สุวรรณ คงสา ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เปล่ียน
ร.ต.ต. นิมิต แกว้มณี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เปล่ียน
ร.ต.ต. ปรีชา เทพพชิัย ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เปล่ียน
ร.ต.ต. จ ารัส สังขแ์กว้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เปล่ียน
ร.ต.ต. เผด็จ ไทยเอื้อ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เปล่ียน
ร.ต.ต. พรชัย ชัยนุรักษ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เปล่ียน
ร.ต.ต. วเิชียร บุญสนิท ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เปล่ียน
ด.ต. มลิตร บุญญาธกิาร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เปล่ียน
ด.ต. โกวทิย์ ข าช่วย ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เปล่ียน
ด.ต. ธวชัชัย ฮวดกลุ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เปล่ียน
ด.ต. กศุล นารีพล ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เปล่ียน
ด.ต. ภกัดี ขนุประหลาด ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เปล่ียน
ด.ต. สนัน่ ทองทิพย์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เปล่ียน
ด.ต. กติติศักด์ิ พรหมมา ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เปล่ียน
ด.ต. วนิิจ ไพยศาสตร์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เปล่ียน
ด.ต. ศุภวฒิุ อนิทรทัศน์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เปล่ียน
ด.ต. นฤทธิ์ นัทธเีชาว์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เปล่ียน
ด.ต. คุณากร บรรจงรัตน์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เปล่ียน
ด.ต. สมพร คงทอง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เปล่ียน
ด.ต. ปิยะเมศวร์ ไตรเมศวร์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เปล่ียน
ด.ต. วรวฒิุ เพชรชู ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เปล่ียน
ด.ต. สัมฤทธิ์ กจิเกตุ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เปล่ียน
ด.ต. วรีวงศ์ ขาวเขยีว ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เปล่ียน
ด.ต. อนุวฒัน์ ศรีบงการ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เปล่ียน
ด.ต. คนอง ภาษี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เปล่ียน
ด.ต. อภชิาต ทองเพญ็ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เปล่ียน
ด.ต. ประพนธ์ มณีแจม่ใส ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เปล่ียน
ด.ต. ประกอบ สงนิตย์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เปล่ียน
ด.ต. สรวชิญ์ ภูผ่กา ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เปล่ียน
ด.ต. นิวฒัน์ ทุมรัตน์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เปล่ียน
ด.ต. อนุชา เชาวลิต ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เปล่ียน
ด.ต. วงศ์ จติรเขม้น ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เปล่ียน
ด.ต. พเิชษฐ เดชพรหม ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เปล่ียน
ด.ต. สมโปรด เล่นทัศน์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เปล่ียน
จ.ส.ต. สุริยนัต์ เซ่งล้ า ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เปล่ียน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. ยรรยง หรัิญบูรณะ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เขาพงัไกร
พ.ต.ท. สันชัย แกว้สุวรรณ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เขาพงัไกร
ร.ต.ท. อภชิน พลไชย ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เขาพงัไกร
ร.ต.ท. ประยงค์ พาสกล ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เขาพงัไกร
ร.ต.ท. กติิศัพท์ ตาพล ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เขาพงัไกร
ร.ต.ท. หฤษฎ์ สมาหารพนัธุ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เขาพงัไกร
ร.ต.ท. สมเดช ปานบางพระ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เขาพงัไกร
ร.ต.ท. โสภณ ทิพยส์มบัติ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เขาพงัไกร
ร.ต.ท. ไพศาล ปิยะภาโส ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เขาพงัไกร
ร.ต.ท. วเิชียร พรหมศร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เขาพงัไกร
ร.ต.ท. วรีะศักด์ิ ศรีกวางทอง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เขาพงัไกร
ร.ต.ท. ประดิษฐ์ รัตนมณี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เขาพงัไกร
ร.ต.ท. ประสิทธิ์ เกื้อนุย้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เขาพงัไกร
ร.ต.ท. กวโีชค ฉมิประสิทธิ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เขาพงัไกร
ร.ต.ท. ชาติชาย เชื้อชาติ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เขาพงัไกร
ร.ต.ต. พยงุศักด์ิ เกล้ียงแกว้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เขาพงัไกร
ร.ต.ต. พยอม เพช็ร์พลอย ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เขาพงัไกร
ด.ต. สมบูรณ์ ขนุพทิักษ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เขาพงัไกร
ด.ต. วนัชัย ชูยงั ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เขาพงัไกร
ด.ต. อภชิาติ ชนะผล ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เขาพงัไกร
ด.ต. เสน่ห์ แสงสุวรรณ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เขาพงัไกร
ด.ต. มนตรี ปทุมมาศ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เขาพงัไกร
ด.ต. ทศพร เพชรแกว้เพชร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เขาพงัไกร
ด.ต. ปรีชา สิงหน์ุย้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เขาพงัไกร
ด.ต. ไพโรจน์ พลายด้วง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เขาพงัไกร
ด.ต. ระวิ มาลีสุคนธ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เขาพงัไกร
ด.ต. มนัส แสงแกว้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เขาพงัไกร
ด.ต. สุรพงศ์ ขนุพรรณราย ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เขาพงัไกร
ด.ต. เจยีมศักด์ิ เกดิปากแพรก ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เขาพงัไกร
ด.ต. แฉล้ม ไชยรักษ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เขาพงัไกร
ด.ต. นิคม อสิสระทะ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เขาพงัไกร
ด.ต. สมวงศ์ สามแกว้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เขาพงัไกร
ด.ต. ชม ชุ่มชื่น ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เขาพงัไกร
ด.ต. สมชาย คล้ายกุ้ง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เขาพงัไกร
ด.ต. อนุกลู เทพไพฑูรย์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เขาพงัไกร
ด.ต. บัญญัติ ดวงอรุณ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เขาพงัไกร
ส.ต.อ. อภชิาติ เพง็แพง่ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เขาพงัไกร
ส.ต.ต. มนัสนันท์ จติมนัส ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เขาพงัไกร
พ.ต.ท. วฒิุพงษ์ ฐิติสโรช ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.การะเกด
พ.ต.ท. ภเูทพ ชุมศรี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.การะเกด



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. ประภาส รอดเกล้ียง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.การะเกด
พ.ต.ท. จกัรินทร์ อกัษรรัตน์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.การะเกด
พ.ต.ต. เวยีง หวานหวนิ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.การะเกด
ร.ต.ท. บุณยฤทธิ์ แกว้จ านงค์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.การะเกด
ร.ต.ท. สันติชัย ทองเกยีว ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.การะเกด
ร.ต.ท. วชัรินทร์ คงเพช็ร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.การะเกด
ร.ต.ท. ยติุธรรม จนัทวงค์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.การะเกด
ร.ต.ท. ไพรัตน์ นวลศรี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.การะเกด
ร.ต.ท. เชษฐ์ฎาศักด์ิ สามแกว้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.การะเกด
ร.ต.ต. เปรม คงด้วง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.การะเกด
ร.ต.ต. ประเสริฐ เพชรมาก ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.การะเกด
ร.ต.ต. บัญชา ณ นคร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.การะเกด
ด.ต. สุภาพ ขวญัมิง่ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.การะเกด
ด.ต. มุชาย ศรีวรัิตน์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.การะเกด
ด.ต. ณรงค์ สังขน์้อย ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.การะเกด
ด.ต. สุพฒัน์ คงด้วง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.การะเกด
ด.ต. ธรีวฒิุ หนูรักษ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.การะเกด
ด.ต. สมศักด์ิ สุขสาร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.การะเกด
ด.ต. ธรีะพล รักเสมอ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.การะเกด
ด.ต. เอนก จนัทร์หนุน ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.การะเกด
ด.ต. ชอบ กล่ินหอม ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.การะเกด
ด.ต. กอบชัย อมรชร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.การะเกด
ด.ต. ศรีเมก ปานแกว้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.การะเกด
ด.ต. สุนิธิ สองสี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.การะเกด
ด.ต. สมเกยีรติ สุขสวสัด์ิ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.การะเกด
ด.ต. สุทัศน์ สุวรรณวงศ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.การะเกด
ด.ต. วชัระ ศักยโกสิทธิ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.การะเกด
ด.ต. ประพนัธ์ คชฤทธิ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.การะเกด
ด.ต. วชิิต พลูสวสัด์ิ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.การะเกด
ด.ต. สมควร เกษรินทร์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.การะเกด
ด.ต. ส าราญ หนูด า ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.การะเกด
ด.ต. สุนทร หรัิญบูรณะ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.การะเกด
ด.ต. ณัฐวฒัน์ เกดิข า ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.การะเกด
ด.ต. มงคล พงศ์พสัสะระ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.การะเกด
ด.ต. สมบัติ โจมนุพงศ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.การะเกด
ด.ต. ธรีะวทิย์ นิจศักด์ิ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.การะเกด
ด.ต. สมโชค ไทยราษฎร์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.การะเกด
ด.ต. อรุณ ศิริโชติ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.การะเกด
ด.ต. ธริายทุธ พลูสวสัด์ิ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.การะเกด
ด.ต. พล ปานซ้าย ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.การะเกด



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง จ.ส.ต. ชูศักด์ิ แสงศักด์ิ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.การะเกด
พ.ต.ท. สุดลยา พฒันะปราชญ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เกาะทวด
พ.ต.ท. สิงหห์ล วโิรจน์กลุ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เกาะทวด
ร.ต.ท. เล็ก รัตนยะ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เกาะทวด
ร.ต.ท. อ าพร ทิพยว์ารี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เกาะทวด
ร.ต.ท. พงศ์ศักด์ิ เมืองแกว้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เกาะทวด
ร.ต.ท. ยอด สุวรรณรัตน์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เกาะทวด
ร.ต.ท. สมนึก อริยภชูัย ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เกาะทวด
ร.ต.ท. สมหมาย พลูพพิฒัน์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เกาะทวด
ร.ต.ต. เชิดชาย นิลพนัธ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เกาะทวด
ร.ต.ต. สมใจ เพง็จนัทร์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เกาะทวด
ด.ต. ประถม รอดจนัทร์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เกาะทวด
ด.ต. วสิาห์ มณีสงค์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เกาะทวด
ด.ต. ธารา ชิณวงค์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เกาะทวด
ด.ต. นพดล ช่วยทอง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เกาะทวด
ด.ต. วรรณะ ช่อผูก ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เกาะทวด
ด.ต. บรรจบ โยมา ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เกาะทวด
ด.ต. โกมล แพรกเมือง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เกาะทวด
ด.ต. คมสร ขนุทองจนัทร์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เกาะทวด
ด.ต. สมพร สุขวเิชียร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เกาะทวด
ด.ต.หญิง เพญ็ศิริ กาญจนหรัิญ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เกาะทวด
ด.ต. จรัล นครจติต์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เกาะทวด
ด.ต. สุวรรณ์ ปานเกล้ียง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เกาะทวด
ด.ต. สมพล พทุธรอด ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เกาะทวด
ด.ต. ธนกฤต เพชรรัตน์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เกาะทวด
ด.ต. ทรงกลด พชัรินทร์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เกาะทวด
ด.ต. สมพงศ์ ศรีสุขใส ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เกาะทวด
ด.ต. วศิน สุวรรณสังข์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เกาะทวด
ด.ต. ประทีป คุ้มสุข ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เกาะทวด
ด.ต. สมชาย คล้ายทอง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เกาะทวด
ด.ต. กติติชัย ทองปลอด ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เกาะทวด
ด.ต. สมพงศ์ เพลิงบุตร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เกาะทวด
ด.ต. สุมนต์ พทุธรอด ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เกาะทวด
ด.ต. สุนทร อุ่นจติ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.เกาะทวด
พ.ต.ท. กฤษฎา สิทธยิานันท์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ขอนหาด  
พ.ต.ต. ปัญญา สันธานเดชา ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ขอนหาด  
ร.ต.อ. ณรงค์ศักด์ิ ภกัดีวานิชย์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ขอนหาด  
ร.ต.ท. ยศวร์ี เกตุนิม่ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ขอนหาด  
ร.ต.ท. สุวทิย์ ทองสุภา ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ขอนหาด  
ร.ต.ท. ฟเูกยีรติ หนูเนียม ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ขอนหาด  



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. วนิัย เกดิสุวรรณ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ขอนหาด  
ร.ต.ท. จ านาญ คงสุวรรณ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ขอนหาด  
ร.ต.ท. สมบูรณ์ เฉยีบแหลม ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ขอนหาด  
ร.ต.ท. สมทบ ชูผอม ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ขอนหาด  
ร.ต.ท. วศิรุต ศรีนุน่ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ขอนหาด  
ร.ต.ท. วทิูรย์ รักษาวงศ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ขอนหาด  
ร.ต.ต. นิทัศน์ แกว้นุย้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ขอนหาด  
ด.ต. ก าจดั สุขเผือก ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ขอนหาด  
ด.ต. วเิชียร ณรงค์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ขอนหาด  
ด.ต. มนูญ เวทยาวงศ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ขอนหาด  
ด.ต. คณิต อภยัรัตน์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ขอนหาด  
ด.ต. มนูญ ข าตรี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ขอนหาด  
ด.ต. ชูเกยีรติ จนัสุกสี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ขอนหาด  
จ.ส.ต. ถาวร ปลอดแกว้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ขอนหาด  
พ.ต.ท. สุริยา ศรีแฉล้ม ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.บางนบ
ร.ต.ท. สุขใจ สโมทาน ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.บางนบ
ร.ต.ท. ช านิ คงพรหม ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.บางนบ
ร.ต.ท. บุญยงั เต็มรัตน์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.บางนบ
ร.ต.ท. ชาญสถติย์ จงไกรจกัร ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.บางนบ
ร.ต.ท. ช านาญ เพชรเกตุ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.บางนบ
ร.ต.ท. ภาณุ นวลศรี ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.บางนบ
ร.ต.ท. ทวี ทองเกื้อ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.บางนบ
ร.ต.ท. มนตรี ดีทองออ่น ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.บางนบ
ร.ต.ท. ช านาญ พรหมเรือง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.บางนบ
ร.ต.ท. เพยีร บูรณะวงศ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.บางนบ
ร.ต.ท. สุนันท์ คงขลิบ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.บางนบ
ร.ต.ท. ณัฐพงศ์ ปัญจะสุวรรณ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.บางนบ
ร.ต.ท. เกรียงไกร อวยศิลป์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.บางนบ
ร.ต.ท. พงศ์เกษม จตุรงค์ศักด์ิ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.บางนบ
ร.ต.ต. ทวปี กล่ินแกว้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.บางนบ
ร.ต.ต. สาคร วงกต ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.บางนบ
ร.ต.ต. สุวทิย์ ช่วยสถติย์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.บางนบ
ร.ต.ต. นพภา พรหมสมบัติ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.บางนบ
ด.ต. สมชาย ช่วยชูวงค์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.บางนบ
ด.ต. อเุทน ไชยคงทอง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.บางนบ
ด.ต. สมพร เพชรสุข ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.บางนบ
ด.ต. ถวลิ ศิวไิล ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.บางนบ
ด.ต. จรินทร์ ลักษณะวมิล ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.บางนบ
ด.ต. จรงค์ สังขท์อง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.บางนบ
ด.ต. เชาวว์ฒัน์ พพิฒันานนท์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.บางนบ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. วรีะ ด้วงยาง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.บางนบ
ด.ต. จรัญ เอยีดสังข์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.บางนบ
ด.ต. นิกร เสนขวญัแกว้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.บางนบ
ด.ต. ปรีชา โมสิกะ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.บางนบ
ด.ต. สง่าพร บุญญานุพงศ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.บางนบ
ด.ต. ประวทิย์ ณะไชยลักษณ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.บางนบ
จ.ส.ต. ธรีะวฒัน์ รัตนกระจา่ง ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.บางนบ
ส.ต.ต. ปิยะพงศ์ ศรีขวญัแกว้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.บางนบ
ส.ต.ต. อนุรักษ์ ช่วยแกว้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.บางนบ
พ.ต.อ. เชาวศิลป์ บุญประดิษฐ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
พ.ต.ท. โชคดี ศรีเมือง ภ.จว.นครศรีธรรมราช กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
พ.ต.ท. พงศธร เกื้อเส้ง ภ.จว.นครศรีธรรมราช กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
พ.ต.ท. ชูยศ จนิดานคร ภ.จว.นครศรีธรรมราช กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
พ.ต.ท. ธรีะวฒิุ เทพเล่ือน ภ.จว.นครศรีธรรมราช กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
พ.ต.ต. ศิลป์ชัย ถวลัยภ์ยิโญ ภ.จว.นครศรีธรรมราช กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ร.ต.อ. จกัรกฤษณ์ ประจนัพล ภ.จว.นครศรีธรรมราช กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ร.ต.อ. สวสัด์ิ นิยมเดชา ภ.จว.นครศรีธรรมราช กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ร.ต.อ.หญิง ภคพร อกัษรเดช ภ.จว.นครศรีธรรมราช กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ร.ต.อ. สมพร ภมูิภทัร ภ.จว.นครศรีธรรมราช กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ร.ต.อ. นราธปิ นาคแกว้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ร.ต.ท. ประยงค์ ช่วยชู ภ.จว.นครศรีธรรมราช กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ร.ต.ท. สุชาติ หนูเอยีด ภ.จว.นครศรีธรรมราช กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ร.ต.ท. สงบ คงข า ภ.จว.นครศรีธรรมราช กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ร.ต.ท. องอาจ อนิทรวงศ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ร.ต.ท. เฉลิม พนันายงั ภ.จว.นครศรีธรรมราช กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ร.ต.ท. ไพโรจน์ เกดิวนั ภ.จว.นครศรีธรรมราช กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ร.ต.ท. ชนะ จงกล ภ.จว.นครศรีธรรมราช กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ร.ต.ท. โสภณ ทองนอก ภ.จว.นครศรีธรรมราช กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ร.ต.ท. ยทุธพล พลูแกว้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ร.ต.ท. สองเขตต์ สุขเจริญ ภ.จว.นครศรีธรรมราช กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ร.ต.ท. มังกร โกสินทร์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ร.ต.ท. อคัรเดช จนัทร์เรือง ภ.จว.นครศรีธรรมราช กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ร.ต.ต. ยิ่งใหญ่ เมฆาวรรณ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ร.ต.ต. ปราโมทย์ หอมประสิทธิ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ร.ต.ต. สุภาพ ค ามาศ ภ.จว.นครศรีธรรมราช กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ร.ต.ต. พงศ์พรีะ ยอดระบ า ภ.จว.นครศรีธรรมราช กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ร.ต.ต. สมชาย เสนทองแกว้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ร.ต.ต. สมนึก ต้ินเหมือน ภ.จว.นครศรีธรรมราช กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ร.ต.ต. สมทบ บุญทอง ภ.จว.นครศรีธรรมราช กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ร.ต.ต. ประเสริฐ เดชบุญช่วย ภ.จว.นครศรีธรรมราช กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. รีโผน เยี่ยงกลุเชาว์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ด.ต. วรัิตน์ นพเช้า ภ.จว.นครศรีธรรมราช กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ด.ต. ทิวากร วงษ์อ าไพวรรณ ภ.จว.นครศรีธรรมราช กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ด.ต. ณัฐภทัร กนัชาติ ภ.จว.นครศรีธรรมราช กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ด.ต. ธนกฤต สมใจนึก ภ.จว.นครศรีธรรมราช กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ด.ต. ชนินทร์ แดงกะเปา ภ.จว.นครศรีธรรมราช กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ด.ต. อภเิชษฐ์ ไกรคุ้ม ภ.จว.นครศรีธรรมราช กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ด.ต. บรรจง สงไข่ ภ.จว.นครศรีธรรมราช กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ด.ต. สายนัต์ บุญธรรม ภ.จว.นครศรีธรรมราช กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ด.ต. จรูญศักด์ิ ศรีเจริญ ภ.จว.นครศรีธรรมราช กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ด.ต. บุญเลิศ วระดี ภ.จว.นครศรีธรรมราช กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ด.ต. เมษา กาญจนะ ภ.จว.นครศรีธรรมราช กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ด.ต. บุญเลิศ เจริญผล ภ.จว.นครศรีธรรมราช กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ด.ต. ปรีชา กิ่งแกว้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ด.ต. วจิติร เพชรเรือง ภ.จว.นครศรีธรรมราช กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ด.ต. เจริญ สุวรรณโณ ภ.จว.นครศรีธรรมราช กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ด.ต. สุชาติ เดชบุญช่วย ภ.จว.นครศรีธรรมราช กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ด.ต. อติวชิญ์ สุขมณี ภ.จว.นครศรีธรรมราช กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ด.ต. พรีะ บุญใส ภ.จว.นครศรีธรรมราช กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ด.ต. สุรชาติ พลัพฒัน์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ด.ต. นิวติั นพกร ภ.จว.นครศรีธรรมราช กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ด.ต. กริติ เสนาะโสตร์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ด.ต. ธริวฒิุ สังขด้์วงยาง ภ.จว.นครศรีธรรมราช กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ด.ต. ปริพนธ์ ลิขติกาญจน์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ด.ต. จ ารูญ คงพนัธ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ด.ต. จตุพร แสงแกว้สุข ภ.จว.นครศรีธรรมราช กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ด.ต. สมใจ นกเพชร ภ.จว.นครศรีธรรมราช กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ด.ต. อดุลย์ พสัดุสาร ภ.จว.นครศรีธรรมราช กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ด.ต. ชาญชัย กล่ินอภยั ภ.จว.นครศรีธรรมราช กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ด.ต. ไพศาล วยัพรรณ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ด.ต. ธานี นิชานนท์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ด.ต. วฒันา รัตนนาวนิกลุ ภ.จว.นครศรีธรรมราช กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ด.ต. สุรชาติ เกษกล้า ภ.จว.นครศรีธรรมราช กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ด.ต. พศุตม์ ศิริพงศ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ด.ต. พชิญุตม์ ฉตัรกรด ภ.จว.นครศรีธรรมราช กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ด.ต. สิทธพิร วรรณทอง ภ.จว.นครศรีธรรมราช กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ด.ต. ภศินุ ผกากรอง ภ.จว.นครศรีธรรมราช กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ด.ต. พรชัย อตัรา ภ.จว.นครศรีธรรมราช กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ด.ต. เสกสรร สุภาผล ภ.จว.นครศรีธรรมราช กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ด.ต. วเิชษฐ์ ชุติธรพงษ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. วฑูิร ตรงต่อการ ภ.จว.นครศรีธรรมราช กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ด.ต. โสพศิ ภมูิสถติ ภ.จว.นครศรีธรรมราช กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ด.ต. ณรงค์ชัย คงช านาญ ภ.จว.นครศรีธรรมราช กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ด.ต. ปัญญา สุขทอง ภ.จว.นครศรีธรรมราช กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ด.ต. ปราโมช รักษาพนัธุ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ด.ต. มงคล ทรัพยน์ันท์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ด.ต. เทพนรินทร์ เพช็รรัตน์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ด.ต. สุภาพ สินธพุาชี ภ.จว.นครศรีธรรมราช กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ด.ต. ชาตรี ขนุจนัทร์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ด.ต. นิพล ราหมาด ภ.จว.นครศรีธรรมราช กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ด.ต. ไสว รัตนารมย์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ด.ต. ธนัช กาญจนภญิโญ ภ.จว.นครศรีธรรมราช กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ส.ต.อ. ธรีพงษ์ ขนาบแกว้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ด.ต. ชาตรี ขนุจนัทร์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ด.ต. นิพล ราหมาด ภ.จว.นครศรีธรรมราช กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ด.ต. ไสว รัตนารมย์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ด.ต. ธนัช กาญจนภญิโญ ภ.จว.นครศรีธรรมราช กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ส.ต.อ. ธรีพงษ์ ขนาบแกว้ ภ.จว.นครศรีธรรมราช กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ร.ต.ท. ประภสัสร์ อกัษรเดช ภ.จว.นครศรีธรรมราช กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ร.ต.อ. ณรงค์ ถริะผะลิกะ ภ.จว.นครศรีธรรมราช กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ด.ต. รุจธนากติต์ พรหมอนุมัติ ภ.จว.นครศรีธรรมราช กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ด.ต. ชิตพล  ไชยวเิชียร ภ.จว.นครศรีธรรมราช กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ด.ต. เชาวลิต ริยาพนัธ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช ปรก.กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
พ.ต.อ. ภาณุเดช ณ พทัลุง ภ.จว.ชุมพร
พ.ต.อ. เสริมพนัธุ์ ศิริคง ภ.จว.ชุมพร
ร.ต.ท. จ านง เต็งประยรู ภ.จว.ชุมพร ฝอ.ภ.จว.ชุมพร
ด.ต. จริะวฒัน์ ดวงชัย ภ.จว.ชุมพร ฝอ.ภ.จว.ชุมพร
ร.ต.ต.หญิง จรีวรรณ เล่งระบ า ภ.จว.ชุมพร ฝอ.ภ.จว.ชุมพร
ด.ต. สมโภชน์ แกว้รักษ์ ภ.จว.ชุมพร ฝอ.ภ.จว.ชุมพร
ด.ต. ไพบูรณ์ นาคเกล้ียง ภ.จว.ชุมพร ฝอ.ภ.จว.ชุมพร
ร.ต.ท.หญิง ไชยา นุย้มาก ภ.จว.ชุมพร ฝอ.ภ.จว.ชุมพร
ร.ต.ท.หญิง  สุทธษิา รอดขวญั ภ.จว.ชุมพร ฝอ.ภ.จว.ชุมพร
ร.ต.ท.หญิง  มโนรมย์ ชูสม ภ.จว.ชุมพร ฝอ.ภ.จว.ชุมพร
ร.ต.ท.หญิง บุปผาพรรณ ไกรปราบ ภ.จว.ชุมพร ฝอ.ภ.จว.ชุมพร
ร.ต.ท. วรัิช ถงึเสียบญวน ภ.จว.ชุมพร ฝอ.ภ.จว.ชุมพร
ร.ต.ต. สุริย์ สุขวสุิทธิ์ ภ.จว.ชุมพร ฝอ.ภ.จว.ชุมพร
ด.ต. สมชาติ ชูโชติ ภ.จว.ชุมพร ฝอ.ภ.จว.ชุมพร
ด.ต. สุดใจ ถิ่นเขาน้อย ภ.จว.ชุมพร ฝอ.ภ.จว.ชุมพร
ด.ต. อดิสร รัตนประเสริฐ ภ.จว.ชุมพร ฝอ.ภ.จว.ชุมพร
ด.ต.หญิง สิริมา ฉมิมณี ภ.จว.ชุมพร ฝอ.ภ.จว.ชุมพร



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. จกัรพงษ์ ปรีชาชน ภ.จว.ชุมพร ฝอ.ภ.จว.ชุมพร
พ.ต.ท. สุบรรณ อาชาชาญ ภ.จว.ชุมพร ฝอ.ภ.จว.ชุมพร
ร.ต.ท. ศุทธา สาระมนตรี ภ.จว.ชุมพร ฝอ.ภ.จว.ชุมพร
ร.ต.ท.หญิง มัทยา พลครุธ ภ.จว.ชุมพร ฝอ.ภ.จว.ชุมพร
ด.ต. ทนงศักด์ิ ภูข่นัเงิน ภ.จว.ชุมพร ฝอ.ภ.จว.ชุมพร
ด.ต. อนุชิต กจิเจริญ ภ.จว.ชุมพร ฝอ.ภ.จว.ชุมพร
ร.ต.อ. ชะเวง มากจริง ภ.จว.ชุมพร ฝอ.ภ.จว.ชุมพร
ร.ต.ท. โสภณ นาคเล่ง ภ.จว.ชุมพร ฝอ.ภ.จว.ชุมพร
ร.ต.ท. ไพโรจน์ ฤคดี ภ.จว.ชุมพร ฝอ.ภ.จว.ชุมพร
ด.ต. จ ารูญ ขอจลุซ้วน ภ.จว.ชุมพร ฝอ.ภ.จว.ชุมพร
ด.ต. คม ยาป่าคาย ภ.จว.ชุมพร ฝอ.ภ.จว.ชุมพร
พ.ต.ท. สมพร รักแกว้ ภ.จว.ชุมพร ฝอ.ภ.จว.ชุมพร
ร.ต.ท. ทวี เพง่ภริมย์ ภ.จว.ชุมพร ฝอ.ภ.จว.ชุมพร
ร.ต.ท. วทิยา กวุลัยรัตน์ ภ.จว.ชุมพร ฝอ.ภ.จว.ชุมพร
ร.ต.ท. สมชาย แพง่ยงยทุธ ภ.จว.ชุมพร ฝอ.ภ.จว.ชุมพร
ร.ต.ท. ศุภกติต์ิ สกลุรัตน์ ภ.จว.ชุมพร ฝอ.ภ.จว.ชุมพร
ด.ต. สมชาย พนัสนาชี ภ.จว.ชุมพร ฝอ.ภ.จว.ชุมพร
ด.ต. สันทัด มุสิกลุ ภ.จว.ชุมพร ฝอ.ภ.จว.ชุมพร
ด.ต. เฉลียว ผิวผ่อง ภ.จว.ชุมพร ฝอ.ภ.จว.ชุมพร
ด.ต.หญิง  สุวดี วเิชียร ภ.จว.ชุมพร ฝอ.ภ.จว.ชุมพร
พ.ต.ท.หญิง  อรัฐา อมรอนันตธน ภ.จว.ชุมพร ฝอ.ภ.จว.ชุมพร
ร.ต.ท. ประเสริฐ ชนะการ ภ.จว.ชุมพร ฝอ.ภ.จว.ชุมพร
ร.ต.ท. สุรศักด์ิ สุนทรศักด์ิสกลุ ภ.จว.ชุมพร ฝอ.ภ.จว.ชุมพร
ด.ต.หญิง ดวงใจ นิรภยั ภ.จว.ชุมพร ฝอ.ภ.จว.ชุมพร
ส.ต.ต.หญิง  จฑุารัตน์ ภูพ่ยคัฆ์ ภ.จว.ชุมพร ฝอ.ภ.จว.ชุมพร
พ.ต.ท.หญิง วภิา เมฆมูสิก ภ.จว.ชุมพร ฝอ.ภ.จว.ชุมพร
ร.ต.อ.หญิง  สุภาพชัร ดวงสุวรรณ ภ.จว.ชุมพร ฝอ.ภ.จว.ชุมพร
ร.ต.อ.หญิง นิสา สุงคาสิทธิ์ ภ.จว.ชุมพร ฝอ.ภ.จว.ชุมพร
ร.ต.ท.หญิง  จนัจริา ไชยวรรณ์ ภ.จว.ชุมพร ฝอ.ภ.จว.ชุมพร
ร.ต.ท. ธรีพร คงนวล ภ.จว.ชุมพร ฝอ.ภ.จว.ชุมพร
ร.ต.ท.หญิง  กมลพร เกา้เอี้ยน ภ.จว.ชุมพร ฝอ.ภ.จว.ชุมพร
ร.ต.ท. สุเทพ เพช็รแกว้ ภ.จว.ชุมพร ฝอ.ภ.จว.ชุมพร
ด.ต. กงัวาน เสาวคนธ์ ภ.จว.ชุมพร ฝอ.ภ.จว.ชุมพร
ส.ต.อ.หญิง  ธธิาพร รอดจนัทร์ ภ.จว.ชุมพร ฝอ.ภ.จว.ชุมพร
ด.ต.หญิง  ธมลวรรณ เพยีรผล ภ.จว.ชุมพร ฝอ.ภ.จว.ชุมพร
พ.ต.ท. สมพล บูรณเทศ ภ.จว.ชุมพร กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ชุมพร 
ร.ต.ท. อภสิิทธิ์ สุทธรัิกษ์ ภ.จว.ชุมพร กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ชุมพร 
ร.ต.ท.หญิง  พรอมุา แกว้ประดิษฐ์ ภ.จว.ชุมพร กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ชุมพร 
ร.ต.ต. สมยศ รุ่งนิลรัตน์ ภ.จว.ชุมพร กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ชุมพร 
ด.ต. ธนชัย ธนาศรี ภ.จว.ชุมพร กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ชุมพร 



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. ธนัญกรณ์ เลาหโชติ ภ.จว.ชุมพร กก.สส.ภ.จว.ชุมพร 
พ.ต.ท. กลศ นันทวสุิทธิ์ ภ.จว.ชุมพร กก.สส.ภ.จว.ชุมพร 
พ.ต.ต. ณัฐชัย พณิวานิช ภ.จว.ชุมพร กก.สส.ภ.จว.ชุมพร 
พ.ต.ต. เสน่ห์ ตันติพงศ์ ภ.จว.ชุมพร กก.สส.ภ.จว.ชุมพร 
ร.ต.อ. ประพฤทธิ์ อนัประสิทธิ์ ภ.จว.ชุมพร กก.สส.ภ.จว.ชุมพร 
ร.ต.อ. ชวลิต คณาครุฑ ภ.จว.ชุมพร กก.สส.ภ.จว.ชุมพร 
ร.ต.อ. ฐิติณัฐฎ์ ศรีสังข์ ภ.จว.ชุมพร กก.สส.ภ.จว.ชุมพร 
ร.ต.อ. ฐาปกรณ์ ชูละเอยีด ภ.จว.ชุมพร กก.สส.ภ.จว.ชุมพร 
ร.ต.อ. พงศ์สถติ ตรีอาทิตยโ์ยธนิ ภ.จว.ชุมพร กก.สส.ภ.จว.ชุมพร 
ร.ต.อ.หญิง ศิริภทัร ทองนาค ภ.จว.ชุมพร กก.สส.ภ.จว.ชุมพร 
ร.ต.ท. เชวงศักด์ิ ด าทอง ภ.จว.ชุมพร กก.สส.ภ.จว.ชุมพร 
ร.ต.ท. บุญเกื้อ พลูชัย ภ.จว.ชุมพร กก.สส.ภ.จว.ชุมพร 
ร.ต.ท. อ าพร ตันสกลุ ภ.จว.ชุมพร กก.สส.ภ.จว.ชุมพร 
ร.ต.ท.หญิง นพพร ธรรมพรหม ภ.จว.ชุมพร กก.สส.ภ.จว.ชุมพร 
ร.ต.ท. สนอง ครุฑมุสิก ภ.จว.ชุมพร กก.สส.ภ.จว.ชุมพร 
ร.ต.ท. วรีะพงศ์ ศิลปเสวต ภ.จว.ชุมพร กก.สส.ภ.จว.ชุมพร 
ร.ต.ท. อศิระ แสงสุริยะ ภ.จว.ชุมพร กก.สส.ภ.จว.ชุมพร 
ร.ต.ท. สมยศ จนัทร์รุ่ง ภ.จว.ชุมพร กก.สส.ภ.จว.ชุมพร 
ร.ต.ท. ชัยวฒัน์ พุม่ธานี ภ.จว.ชุมพร กก.สส.ภ.จว.ชุมพร 
ร.ต.ต. ภญิโญ เอมมาวฒั ภ.จว.ชุมพร กก.สส.ภ.จว.ชุมพร 
ร.ต.ต. บรรจง วงศ์มหทัธนะ ภ.จว.ชุมพร กก.สส.ภ.จว.ชุมพร 
ร.ต.ต. สุรสิทธิ์ เดชอ านาจ ภ.จว.ชุมพร กก.สส.ภ.จว.ชุมพร 
ร.ต.ต. อ านวย ดวงจนัทร์ ภ.จว.ชุมพร กก.สส.ภ.จว.ชุมพร 
ร.ต.ต. ฉตัรชัย เผ่าพะโต๊ะ ภ.จว.ชุมพร กก.สส.ภ.จว.ชุมพร 
ร.ต.ต. ไวยพจน์ ทองคุ้มญาติ ภ.จว.ชุมพร กก.สส.ภ.จว.ชุมพร 
ร.ต.ต. วจิติร ชาญนคร ภ.จว.ชุมพร กก.สส.ภ.จว.ชุมพร 
ด.ต. ประสาร ยมรักษ์ ภ.จว.ชุมพร กก.สส.ภ.จว.ชุมพร 
ด.ต. สมพร แสงวลัิย ภ.จว.ชุมพร กก.สส.ภ.จว.ชุมพร 
ด.ต. มนูญ หนูอิ่ม ภ.จว.ชุมพร กก.สส.ภ.จว.ชุมพร 
ด.ต. หฬัิล วงศ์มณี ภ.จว.ชุมพร กก.สส.ภ.จว.ชุมพร 
ด.ต. กฤษดา บุญศิลป์ ภ.จว.ชุมพร กก.สส.ภ.จว.ชุมพร 
ด.ต. กฤชยศ น่วมอนงค์ ภ.จว.ชุมพร กก.สส.ภ.จว.ชุมพร 
ด.ต. ยนืยง ไสรินทร์ ภ.จว.ชุมพร กก.สส.ภ.จว.ชุมพร 
ด.ต. เอกชัย เพชรทองด้วง ภ.จว.ชุมพร กก.สส.ภ.จว.ชุมพร 
ด.ต. สุรพงษ์ กจิเจริญ ภ.จว.ชุมพร กก.สส.ภ.จว.ชุมพร 
ด.ต. ถนอม นิลทัพ ภ.จว.ชุมพร กก.สส.ภ.จว.ชุมพร 
ด.ต. เฉลิมพงศ์ ทองรอด ภ.จว.ชุมพร กก.สส.ภ.จว.ชุมพร 
ด.ต. สมชาย นุชนงค์ ภ.จว.ชุมพร กก.สส.ภ.จว.ชุมพร 
ด.ต. พงษ์ศ กด์ิ สินวสัิย ภ.จว.ชุมพร กก.สส.ภ.จว.ชุมพร 
ด.ต. สุริกติ พลูฃัย ภ.จว.ชุมพร กก.สส.ภ.จว.ชุมพร 



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ประพฒัน์ ฃ่วยละมัย ภ.จว.ชุมพร กก.สส.ภ.จว.ชุมพร 
ด.ต. ถนอม พณิวานิช ภ.จว.ชุมพร กก.สส.ภ.จว.ชุมพร 
ด.ต. วนัชัย ฟกัแฟ ภ.จว.ชุมพร กก.สส.ภ.จว.ชุมพร 
ด.ต. ชวภณ พงษ์เสม ภ.จว.ชุมพร กก.สส.ภ.จว.ชุมพร 
ด.ต. ชุมพร โชติกวนิช ภ.จว.ชุมพร กก.สส.ภ.จว.ชุมพร 
ด.ต. ทวศิีลป์ สอนสวสัด์ิ ภ.จว.ชุมพร กก.สส.ภ.จว.ชุมพร 
ด.ต. พรเทพ สุทธิ ภ.จว.ชุมพร กก.สส.ภ.จว.ชุมพร 
ด.ต. ยอดรัก สูงยิ่ง ภ.จว.ชุมพร กก.สส.ภ.จว.ชุมพร 
ด.ต. ประสาน สุวรรณโณ ภ.จว.ชุมพร กก.สส.ภ.จว.ชุมพร 
ด.ต. สายญั ปาละกลุ ภ.จว.ชุมพร กก.สส.ภ.จว.ชุมพร 
ด.ต. มาโนช ธนาศรี ภ.จว.ชุมพร กก.สส.ภ.จว.ชุมพร 
ด.ต. กรกฎ กณัหคุณ ภ.จว.ชุมพร กก.สส.ภ.จว.ชุมพร 
ด.ต. รัชชโย แดงท าดี ภ.จว.ชุมพร กก.สส.ภ.จว.ชุมพร 
ด.ต. ธรีะพงศ์ ชังอนิทร์ ภ.จว.ชุมพร กก.สส.ภ.จว.ชุมพร 
จ.ส.ต. กติติศักด์ิ ส่งสุริน ภ.จว.ชุมพร กก.สส.ภ.จว.ชุมพร 
จ.ส.ต. เอกสิทธิ์ ถงึเสียบญวน ภ.จว.ชุมพร กก.สส.ภ.จว.ชุมพร 
ส.ต.อ. กติติศักด์ิ พลูทรัพย์ ภ.จว.ชุมพร กก.สส.ภ.จว.ชุมพร 
ส.ต.อ.หญิง  เบญจมาศ อนิทร์ปาน ภ.จว.ชุมพร กก.สส.ภ.จว.ชุมพร 
ด.ต. สุบรรณ เมฑพะโยม ภ.จว.ชุมพร กก.สส.ภ.จว.ชุมพร 
ด.ต. มณี เลาวลิาศ ภ.จว.ชุมพร กก.สส.ภ.จว.ชุมพร 
ส.ต.ต. ธนวฒัน์ นครพนิ ภ.จว.ชุมพร กก.สส.ภ.จว.ชุมพร 
พ.ต.ท. ธรีะยทุธ์ จนัทร์ศรีนาค ภ.จว.ชุมพร 191 กก.สส.ภ.จว.ชุมพร 
ด.ต. อ านาจ ฤทธชิัย ภ.จว.ชุมพร 191 กก.สส.ภ.จว.ชุมพร 
ด.ต. ค านึง แสงวเิชียร ภ.จว.ชุมพร 191 กก.สส.ภ.จว.ชุมพร 
ด.ต. ธานี ขบัสรา ภ.จว.ชุมพร 191 กก.สส.ภ.จว.ชุมพร 
ด.ต. ศักด์ิดา ฉมิงาม ภ.จว.ชุมพร 191 กก.สส.ภ.จว.ชุมพร 
ด.ต. ชรินทร์ ใจโต ภ.จว.ชุมพร 191 กก.สส.ภ.จว.ชุมพร 
ด.ต. โอภาส จนัทร์แดง ภ.จว.ชุมพร 191 กก.สส.ภ.จว.ชุมพร 
จ.ส.ต. พงษ์ศักด์ิ ศรีคง ภ.จว.ชุมพร 191 กก.สส.ภ.จว.ชุมพร 
ร.ต.ท.หญิง  สุดารัตน์ บัวยง ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ร.ต.ต. สุพชิัย อนิทรนิมิตร ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ด.ต. สุริยา ลิบลับ ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ด.ต. ประจวบ ล้อมสมบัติ ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ด.ต. ชัชวาลย์ จนัเกตุ ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ด.ต. ด ารงค์ศักด์ิ เทพี ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ด.ต. วรัิช สุพรรณดิษฐ ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ด.ต. วทิวสั ศรีคง ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ด.ต. ประสิทธชิัย ปัตเมฆ ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ด.ต. ดิจชภณ พรหมก าเนิด ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ด.ต. รัฐพล คชรินทร์ ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. สมจติร สมทรัพย์ ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ด.ต. ธนวรรธก์ ภูภ่กัดีพนัธ์ ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ด.ต. สมหวงั ม่านทอง ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ร.ต.ต. เจริญ ดวงสุวรรณ ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ด.ต. สายณัห์ เงินถาวร ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
พ.ต.ท. วชิิต ข าคชกรรณ ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ด.ต. สาโรจน์ ศิริทรัพย์ ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ด.ต. วราวธุ สมศักด์ิ ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ด.ต. อานนท์ กาญจนววิญิ ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ด.ต. วรัิช ชนะศักด์ิ ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ด.ต. สิทธชิัย น้ าจนัทร์ ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
จ.ส.ต. โตมร ภยัวมิุติ ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
พ.ต.ท. วชิัย แสงวเิชียร ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ร.ต.ต. วฒิุศักด์ิ ทิพยม์งคล ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ด.ต. บุญล้น ยามี ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ร.ต.ท. ถนอม พรหมศรี ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ด.ต. วทิูร ลลิตวจวีงศ์ ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
จ.ส.ต. มนตรี ดวงสุวรรณ ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ด.ต. สุชาติ งดสันเทียะ ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
พ.ต.ท. วชัระ เผือกจนัทร์ ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
พ.ต.อ. ภคพล ทวชิศรี ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ด.ต. ทรงศักด์ิ บุญร่วม ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ด.ต. กมัปนาท กมุพมิล ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ร.ต.อ. สุพงษ์ ทองสง่า ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ร.ต.ท. ปฏนิันท์ จนัทร์หนองไทร ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ส.ต.อ. สุรชัย พุม่แตงออ่น ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ด.ต. เดชา โวหาร ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ด.ต. เสมา นครเสด็จ ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ส.ต.อ. ภานุพงษ์ ปานเหลือง ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ด.ต. พล วงศ์จนี ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ด.ต. พรเทพ คุ้มชาวนา ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ด.ต. ไพศาล เกษแดงสกลวฒุ ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ด.ต. ธรรมรัตน์ นิม่สุวรรณ ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ด.ต. โสรฬ อนิทบุตร ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ร.ต.ท. กติติวฒุ แดงขวญัทอง ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ส.ต.อ. สุพฒัพงษ์ บุญพะเนียด ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ด.ต. นิวฒัน์ อะสีอโุค ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ด.ต. ประยงค์ ฉมิระฆงั ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ด.ต. ประทีป เฉยีบแหลม ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ร.ต.ต. สาธติ ช่วงชู ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต.หญิง  ณิชาภทัร ธรรมวฒิุ ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ร.ต.ท. สมเกยีรติ สง่า ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ด.ต. สัญญา ทองพนู ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ด.ต. บุญเชิด เนียมสิน ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ด.ต. ภญิญา ทรัพยก์รณ์ ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ด.ต. ถนอมศักด์ิ ใจเพช็ร ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
จ.ส.ต. สรพงษ์ สุริยฉ์าย ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ด.ต. เจนจรัิตน์ ทับเนียม ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ด.ต. บัญชา เดชชนินทร์ ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
พ.ต.ต. พนธพ์ศิานต์ กลับอนิทร์ ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ด.ต. สุไลมาน มะยแีต ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ด.ต. กติติศักด์ิ กยุคุ า ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ด.ต. ทรงพล หนูจา่แสง ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ด.ต. กรีอ าพล ฤทธเิกษร ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ด.ต. ทนงศักด์ิ องอาจ ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ร.ต.อ. สมชาย มากอ าไพ ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ด.ต. สุเทพ กรรมจนัทร์ ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ด.ต. นิมิต บุระค า ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ด.ต. สมเกยีรติ ประทุมชัย ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ด.ต. สุรศักด์ิ สังกฤษ ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ด.ต. ค าแหง ศรีมันตะ ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ร.ต.อ. อทิธิ พนิิจกลุ ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ร.ต.ต. ประชา ทองพรหม ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ด.ต. ประทีป ชนะการ ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ด.ต. วโิรจน์ ไกรมาก ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ด.ต. ศรายธุ จนัตรีพล ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ร.ต.ท. พงศธร พชิิตชลพนัธุ์ ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ร.ต.อ. เดชา หนูทองแกว้ ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ร.ต.ท. นรินทร์ รอดชู ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ร.ต.ท. สิทธพิร ขนัธพ์ระแสง ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ร.ต.ท. ดนัย จนัทร์กล่ัน ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ร.ต.ท.หญิง  ผกามาศ กมลแสน ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ด.ต. สิทธพิร ตันหยง ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ด.ต. สมศักด์ิ พลรักษ์เขตต์ ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ด.ต. ศิริพงษ์ บุญยศิลป์ ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ด.ต. ธนารักษ์ บุญประเสริฐ ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ร.ต.ท. สมิง อนิทโก ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ร.ต.ต. สมมิตร สุดสวาสด์ิ ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
จ.ส.ต. สุรวฒิุ ประสารวฒิุ ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ร.ต.ท. นริศ สุขปะทิว ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. สุนทร จริะโร ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
จ.ส.ต. อมร จนัทร์เอยีด ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ด.ต. นฤทธิ์ ไลกระโทก ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ร.ต.ต. ธนกฤต ดวงสุวรรณ ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ด.ต. ฉกาจ อกัโข ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ด.ต. ฉลาด พฒัน์ทอง ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
จ.ส.ต. มนตรี ดวงสุวรรณ ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ด.ต. สมยศ ยงัวฒันา ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ด.ต. อธนิันท์ วชิัยดิษฐ์ ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ส.ต.อ. จกัรพงษ์ วงจติร ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ด.ต. ยรรยง ไชยรักษ์ ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ด.ต. อ าพนธ์ เผือกโสมณ ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ด.ต. พสิิฏฐ์ ทิพยป์ระชา ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ด.ต. กติติ สินพนูลาภ ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ด.ต. วชิาญ ตุ้งฉาย ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ร.ต.ท. ณรงค์ ครุฑปักษี ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ร.ต.อ. ชนะภยั บุนนาค ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ร.ต.ต. สมปอง ทับแกว้ ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ด.ต. มาโนช กาลพฒัน์ ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ส.ต.อ. ศักด์ินรินทร์ พรหมพนิันท์ ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ด.ต. รัตไทย ลามค า ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ร.ต.ท. ประสาร ณ ระนอง ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ด.ต. สมพาน แนววรรณ ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ด.ต. ส ารวย แสงลุน ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ด.ต. วเิศษ อนินิมิตร ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
พ.ต.ต. วลิาศ หนูเอยีด ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ด.ต. เลอพงษ์ มงคล ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ร.ต.อ. วรรณะ นาคพงษ์ ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ร.ต.ท. สวสัด์ิ คงแกว้ ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ร.ต.ท. ประสง แจม่จนัทร์ ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ด.ต. ไพศาล ชลปราณ ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ด.ต. ไพรัตน์ อนิเกล้า ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ด.ต. สงคราม บุญกลู ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ด.ต. มาโนช เกล้ียงกลม ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ร.ต.ต. สมควร จติรด า ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ร.ต.ท. สายณัห์ เนียมนุช ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ร.ต.ต. มนตรี ชูเขาวงั ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ด.ต. ธรีะ  องอาจ ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ด.ต. สากล บุญยเจริญจติต์ ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ด.ต. พรพงศ์ ศรีมาลา ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. จกัรกริช ธรรมรักษา ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ด.ต. ส ารวย ผูกประยรู ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ร.ต.ท. สมชาย สุรสราญวงค์ ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ร.ต.ต. ไสว เล่ือนแกว้ ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ด.ต. ชูชีพ กรดกางกั้น ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ด.ต. วทิยา บ ารุงรัตน์ ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ด.ต. กฤษดา กมุพมิล ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
พ.ต.ท. ปนินทร โชติ ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
พ.ต.ท. สมภพ เชื้อทอง ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ร.ต.ท. ธวชัชัย สุวรรณฉวี ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ร.ต.ท. อภสิิทธิ์ การันต์ ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ร.ต.ท. ธรีศักด์ิ สุนสารพงั ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ร.ต.ท. โตษณ พนัธท์อง ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ร.ต.ต. ธวชั ภูพ่ร ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ร.ต.ต. ธงเจริญ สอนทวี ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ร.ต.ต. วทิยา ตัสโต ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ด.ต. มโน นาควเิชียร ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ด.ต. แสงชัย สุทธงิาม ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ด.ต. ศุภภณ แสงสุริย์ ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ด.ต. บัญญัติ ภกัดี ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ด.ต. สัมพนัธ์ สุทธพิล ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ด.ต. พจิติร ศรีเหมาะ ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ด.ต. มานิจ กาลพฒัน์ ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ด.ต. อนันต์ ธนูศิลป์ ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ด.ต. สมชาติ ยงัวฒันา ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
จ.ส.ต. เกริกฤทธิ์ หมืน่เดช ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
จ.ส.ต. สมศักด์ิ ศรีมงคล ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
จ.ส.ต. พศวยี์ ฤทธไิชย ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ส.ต.อ. อภสิิทธ์ ประภาวชิา ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ส.ต.อ. สันติ รามคล้าย ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ด.ต. ชิตชัย พยญัตา ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ด.ต. บุญฤทธิ์ รัตนพนัธ์ ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ด.ต. อดิศักด์ิ บุญช่วย ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ด.ต. ประภาส วปิระจงค์ ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ร.ต.ต. ชาติ ไทยถาวร ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ด.ต. ไพโรจน์ สุขพลิาภ ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ด.ต. ไพโรจน์ จรูญฉาย ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ด.ต. สมใจ ไชยเสนา ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ด.ต. กสิณ น้อยขาว ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ร.ต.ท. กติติวฒุ แดงขวญัทอง ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. ฉลาด พลนาการ ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ส.ต.ท. สันติ รามคล้าย ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ด.ต. ปวรวฒัน์ ชะนะ ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ด.ต. เดโช  สายสุวฒัน์ ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ด.ต. นันทวฒิุ ทองรักษ์ ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ด.ต. ธรรมนูญ บัววารี ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ร.ต.อ. วรีชาติ สีหร์า ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ร.ต.ท. สันติ มณีรัตน์ ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
ร.ต.ท. นภดล บุญศรี ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
จ.ส.ต. พนัธกานต์ ทองศิริ ภ.จว.ชุมพร สภ.เมืองชุมพร
พ.ต.อ. ธงชัย นุย้เจริญ ภ.จว.ชุมพร สภ.หลังสวน
พ.ต.อ. ณรงค์ บัวอนิทร์ ภ.จว.ชุมพร สภ.หลังสวน
พ.ต.ท. สิชา พลูวงษ์ ภ.จว.ชุมพร สภ.หลังสวน
พ.ต.ท. นรนท สินภบิาล ภ.จว.ชุมพร สภ.หลังสวน
พ.ต.ท. สมบัติ แป้งออ่น ภ.จว.ชุมพร สภ.หลังสวน
ร.ต.ต. นิพล เขื้อเวยีง ภ.จว.ชุมพร สภ.หลังสวน
ร.ต.ท. ธวชั สุวรรณมณี ภ.จว.ชุมพร สภ.หลังสวน
ร.ต.ท. จ าลอง แสงจนัทร์ ภ.จว.ชุมพร สภ.หลังสวน
ร.ต.ท. สมมาตร ต้ังรมยวลัิย ภ.จว.ชุมพร สภ.หลังสวน
ร.ต.ท. สาโรจน์ เดชเรือง ภ.จว.ชุมพร สภ.หลังสวน
ร.ต.ต. วฒันา สังหอ่ ภ.จว.ชุมพร สภ.หลังสวน
ร.ต.ท. สมชาย ศิกษมัติ ภ.จว.ชุมพร สภ.หลังสวน
ร.ต.ท. ธรีนนท์ เปล่ียนเดช ภ.จว.ชุมพร สภ.หลังสวน
ร.ต.ท. ภญิโญ ฤทธโิสม ภ.จว.ชุมพร สภ.หลังสวน
ร.ต.ท. บรรจง ศักด์ิพมิล ภ.จว.ชุมพร สภ.หลังสวน
ร.ต.ต. ศักด์ิชัย ไชยศรี ภ.จว.ชุมพร สภ.หลังสวน
ร.ต.ต. คงเดช ทิพยบ์ุญทรัพย์ ภ.จว.ชุมพร สภ.หลังสวน
ร.ต.ท. สิงหราช สิงขโรทัย ภ.จว.ชุมพร สภ.หลังสวน
ด.ต. วนิัย นาคสุวรรณ ภ.จว.ชุมพร สภ.หลังสวน
ด.ต. แดนทักษ์ แคนตะ ภ.จว.ชุมพร สภ.หลังสวน
ด.ต. ผจญ ฉมิวารี ภ.จว.ชุมพร สภ.หลังสวน
ด.ต. ขวญัชัย จนัทร์ทองขาว ภ.จว.ชุมพร สภ.หลังสวน
ด.ต. อภเิดช พลวชิัย ภ.จว.ชุมพร สภ.หลังสวน
ด.ต. จรีศักด์ิ คชสวสัด์ิ ภ.จว.ชุมพร สภ.หลังสวน
ด.ต. ปภากร ชูชื่น ภ.จว.ชุมพร สภ.หลังสวน
ด.ต. เจริญศักด์ิ มณีนวล ภ.จว.ชุมพร สภ.หลังสวน
ด.ต. โชคชัย รัตนพนัธ์ ภ.จว.ชุมพร สภ.หลังสวน
ร.ต.ท. สราวธุ ชัยชนะกสิกรรม ภ.จว.ชุมพร สภ.หลังสวน
ร.ต.ท. นิธนิันน์ ล่องหลง ภ.จว.ชุมพร สภ.หลังสวน
ด.ต. อทิชา อนิทรสมบัติ ภ.จว.ชุมพร สภ.หลังสวน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สมปอง รักมุณี ภ.จว.ชุมพร สภ.หลังสวน
ด.ต. ด ารง ใจเพยีร ภ.จว.ชุมพร สภ.หลังสวน
ด.ต. สุนันท์ นาคส่ัว ภ.จว.ชุมพร สภ.หลังสวน
ด.ต.หญิง  ยอดขวญั จนัทร์สุข ภ.จว.ชุมพร สภ.หลังสวน
ด.ต.หญิง รมณีย์ สุวรรณรัตน์ ภ.จว.ชุมพร สภ.หลังสวน
ร.ต.ท. สุวรรณชาติ ไมทอง ภ.จว.ชุมพร สภ.หลังสวน
ด.ต. เอกรินทร์ แสงอรุณ ภ.จว.ชุมพร สภ.หลังสวน
ด.ต. ชีวนันท์ จนัทร์สุข ภ.จว.ชุมพร สภ.หลังสวน
ด.ต. กมล เฮงเงิน ภ.จว.ชุมพร สภ.หลังสวน
ร.ต.ท. จรูญ คงแกว้ ภ.จว.ชุมพร สภ.หลังสวน
ด.ต. ศักด์ิธชิัย ผลประทุม ภ.จว.ชุมพร สภ.หลังสวน
จ.ส.ต. น าพล จนัทรมณี ภ.จว.ชุมพร สภ.หลังสวน
ด.ต. สันติ สุวรรณมณี ภ.จว.ชุมพร สภ.หลังสวน
ด.ต. ประพนัธ์ แตงทอง ภ.จว.ชุมพร สภ.หลังสวน
ด.ต. ศักดา ออ่นสุระทุม ภ.จว.ชุมพร สภ.หลังสวน
ด.ต. ชัยพร ยงัวนิชเศรษฐ ภ.จว.ชุมพร สภ.หลังสวน
ด.ต. สุวชิ สุขศรีวไิลกลุ ภ.จว.ชุมพร สภ.หลังสวน
ด.ต. ไพศาล สุชาติพงศ์ ภ.จว.ชุมพร สภ.หลังสวน
ด.ต. ประวทิย์ นิลอนันต์ ภ.จว.ชุมพร สภ.หลังสวน
ด.ต. ชัยภรณ์ ขบักล่อม ภ.จว.ชุมพร สภ.หลังสวน
ร.ต.ต. อรุณ แดงมณี ภ.จว.ชุมพร สภ.หลังสวน
ด.ต. สันติภาพ อนิทร์สม ภ.จว.ชุมพร สภ.หลังสวน
ด.ต. บรรจง มณีนวล ภ.จว.ชุมพร สภ.หลังสวน
ด.ต. ปราโมทย์ อดุมรัตน์ ภ.จว.ชุมพร สภ.หลังสวน
ร.ต.ท. เอกชัย เขยีวเจริญ ภ.จว.ชุมพร สภ.หลังสวน
ด.ต. ประกอบ ร่วงเหมือน ภ.จว.ชุมพร สภ.หลังสวน
ด.ต. เกรียงศักด์ิ พลูสวสัด์ิ ภ.จว.ชุมพร สภ.หลังสวน
ด.ต. รุ่งโรจน์ กรรณิการ์ ภ.จว.ชุมพร สภ.หลังสวน
ด.ต. ขนาน เพง็แกว้ ภ.จว.ชุมพร สภ.หลังสวน
ร.ต.ท. กติติศักด์ิ เพง็รัตน์ ภ.จว.ชุมพร สภ.หลังสวน
ด.ต. อ านาจ ฤทธชิัย ภ.จว.ชุมพร สภ.หลังสวน
ด.ต. กติติกร ดึงสุวรรณ ภ.จว.ชุมพร สภ.หลังสวน
พ.ต.ท. สายณัห์ ยว้นบุญหลิม ภ.จว.ชุมพร สภ.หลังสวน
ร.ต.ต. อภเิชษฐ์ คีรีเพช็ร ภ.จว.ชุมพร สภ.หลังสวน
ด.ต. สุชาติ กลุสิรวชิย์ ภ.จว.ชุมพร สภ.หลังสวน
ด.ต. พเิชษฐ์ จนัทร ภ.จว.ชุมพร สภ.หลังสวน
ด.ต. สายนัต์ สุวรรณอ าภา ภ.จว.ชุมพร สภ.หลังสวน
ร.ต.ท. ธนรง ชื่นรติกาล ภ.จว.ชุมพร สภ.หลังสวน
ด.ต. ไพบูลย์ ทวชิศรี ภ.จว.ชุมพร สภ.หลังสวน
ด.ต. สิทธชิัย เวทยาวงศ์ ภ.จว.ชุมพร สภ.หลังสวน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. เติม สอนสังข์ ภ.จว.ชุมพร สภ.หลังสวน
ด.ต. ประดิษฐ์ จนัทร์เกตุ ภ.จว.ชุมพร สภ.หลังสวน
ด.ต. สาโรจน์ ปิดธดิา ภ.จว.ชุมพร สภ.หลังสวน
จ.ส.ต. เศรษฐา เทพทุง่หลวง ภ.จว.ชุมพร สภ.หลังสวน
ด.ต. คณินทร์ ณะจนัทร์ ภ.จว.ชุมพร สภ.หลังสวน
ด.ต. เอกธนัช ทองมี ภ.จว.ชุมพร สภ.หลังสวน
ด.ต. สาโรช สงรักษ์ ภ.จว.ชุมพร สภ.หลังสวน
ร.ต.ท. ทรงพล นุชพฒัน์ ภ.จว.ชุมพร สภ.หลังสวน
ร.ต.ท. ประชา อรชุน ภ.จว.ชุมพร สภ.หลังสวน
พ.ต.ท. สุริยนต์ ชมมี ภ.จว.ชุมพร สภ.หลังสวน
พ.ต.ต. ฉตัรชัย นวลจริง ภ.จว.ชุมพร สภ.หลังสวน
ร.ต.ท. วนิิจ แดงมณี ภ.จว.ชุมพร สภ.หลังสวน
ร.ต.ท. เจยีรศักด์ิ ยนิดี ภ.จว.ชุมพร สภ.หลังสวน
ด.ต. ประเสริฐ คงท่าเรือ ภ.จว.ชุมพร สภ.หลังสวน
พ.ต.ท. สัญญา สงมา ภ.จว.ชุมพร สภ.หลังสวน
ร.ต.ท. ชัยชนะ เม้งหอ้ง ภ.จว.ชุมพร สภ.หลังสวน
ร.ต.ท. ธนัวา นวลชาวนา ภ.จว.ชุมพร สภ.หลังสวน
ด.ต. สุรศักด์ิ ศรีสุขใส ภ.จว.ชุมพร สภ.หลังสวน
ด.ต. สมศักด์ิ สามแอม ภ.จว.ชุมพร สภ.หลังสวน
ด.ต. สุรชัย แซ่ด่าน ภ.จว.ชุมพร สภ.หลังสวน
ด.ต. สุรวฒิุ เอด็อนิทร์ ภ.จว.ชุมพร สภ.หลังสวน
ด.ต. ณุวฒันชัย สิทธชิัย ภ.จว.ชุมพร สภ.หลังสวน
ด.ต. สมยศ มุจจลินทร์ ภ.จว.ชุมพร สภ.หลังสวน
ด.ต. ยวุฒัน์ เพชรโสม ภ.จว.ชุมพร สภ.หลังสวน
ด.ต. สกลศักด์ิ ฉง้ทับ ภ.จว.ชุมพร สภ.หลังสวน
ด.ต. สามารถ วงศ์สุวฒัน์ ภ.จว.ชุมพร สภ.หลังสวน
ร.ต.ท.หญิง  หทยา อา่วเจริญ ภ.จว.ชุมพร สภ.หลังสวน
ร.ต.ท. แฉล้ม ไฝทอง ภ.จว.ชุมพร สภ.หลังสวน
ร.ต.ท. ถกล พทุธปิิลันถน์ ภ.จว.ชุมพร สภ.หลังสวน
ร.ต.ต. บุญเสริม วธันประชา ภ.จว.ชุมพร สภ.หลังสวน
พ.ต.ต. ภกัดี ตันอนุกลู ภ.จว.ชุมพร หลังสวน
จ.ส.ต. พทิยา โพธิ์เต็ม ภ.จว.ชุมพร หลังสวน
พ.ต.อ. ธานี นาคหกวคิ ภ.จว.ชุมพร สภ.ท่าแซะ
พ.ต.ท. ชนินทร์ ณรงค์น้อย ภ.จว.ชุมพร สภ.ท่าแซะ
พ.ต.ท. ธริาษฎร์  ชังช่างเรือ ภ.จว.ชุมพร สภ.ท่าแซะ
ร.ต.อ. สุศรัณย์ ชูผล ภ.จว.ชุมพร สภ.ท่าแซะ
ด.ต. สมชาย  หาญชัย ภ.จว.ชุมพร สภ.ท่าแซะ
ร.ต.ท. พนม  ธชิากรณ์ ภ.จว.ชุมพร สภ.ท่าแซะ
ร.ต.ต. ธนกฤต   ทองภเูบศร์ ภ.จว.ชุมพร สภ.ท่าแซะ
ด.ต. ก าเนิด  แกว้วารี ภ.จว.ชุมพร สภ.ท่าแซะ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ประศาสน์  สร้างเกตุ ภ.จว.ชุมพร สภ.ท่าแซะ
ด.ต. สมโชค  สระศรีสุวรรณ ภ.จว.ชุมพร สภ.ท่าแซะ
ร.ต.ต. สุชิน  นุย้มาก ภ.จว.ชุมพร สภ.ท่าแซะ
ร.ต.ท. ธรรมรักษ์ ศรีสังข์ ภ.จว.ชุมพร สภ.ท่าแซะ
ส.ต.อ. ชะฑากจิ พลศรี ภ.จว.ชุมพร สภ.ท่าแซะ
ด.ต. สุริยะ  ศรีบุญ ภ.จว.ชุมพร สภ.ท่าแซะ
ด.ต. ทักษิณ  ไชยบรรณ ภ.จว.ชุมพร สภ.ท่าแซะ
ด.ต. เกษม  พยคัพนัธ์ ภ.จว.ชุมพร สภ.ท่าแซะ
ด.ต. พษิณุ  จติรกวี ภ.จว.ชุมพร สภ.ท่าแซะ
พ.ต.ท. พนัส  หมุนวงศ์ ภ.จว.ชุมพร สภ.ท่าแซะ
ด.ต. อ านาจ  สุนทรหงษ์ ภ.จว.ชุมพร สภ.ท่าแซะ
ด.ต. ชนสิษฐ์  ชิตรัฐถา ภ.จว.ชุมพร สภ.ท่าแซะ
ร.ต.ท. พงศ์พนัธ ์ จนัทสุริวงศ์ ภ.จว.ชุมพร สภ.ท่าแซะ
ร.ต.ต. ธนากร ประยรูหงษ์ ภ.จว.ชุมพร สภ.ท่าแซะ
ด.ต. สมเจตน์  สายทองแพชร ภ.จว.ชุมพร สภ.ท่าแซะ
ร.ต.ต. ปัญญา  ฉมิงาม ภ.จว.ชุมพร สภ.ท่าแซะ
ร.ต.ท. สมควร  พมิพท์อง ภ.จว.ชุมพร สภ.ท่าแซะ
ด.ต. ทนงศักด์ิ  กมลวริิยวฒัน์ ภ.จว.ชุมพร สภ.ท่าแซะ
ด.ต. รุ่งเรือง  สนธเิศวต ภ.จว.ชุมพร สภ.ท่าแซะ
ร.ต.ท. สุรศักด์ิ  พนัสนาชี ภ.จว.ชุมพร สภ.ท่าแซะ
ด.ต. เพชรรินทร์  จนัทร์เยน็ ภ.จว.ชุมพร สภ.ท่าแซะ
ด.ต. ชาญชัย  สิทธวิงศ์ ภ.จว.ชุมพร สภ.ท่าแซะ
ด.ต. เสริมศักด์ิ  แสงสุวรรณ ภ.จว.ชุมพร สภ.ท่าแซะ
ด.ต. กลยทุธ ์ ไชโย ภ.จว.ชุมพร สภ.ท่าแซะ
ร.ต.ท. สุพฒัน  หญีตศรีค า ภ.จว.ชุมพร สภ.ท่าแซะ
ด.ต. สัญญา  พลรักษา ภ.จว.ชุมพร สภ.ท่าแซะ
ร.ต.ท. มานิตย ์ แกว้น้อย ภ.จว.ชุมพร สภ.ท่าแซะ
ด.ต. ชัยวฒัน์  บัวด า ภ.จว.ชุมพร สภ.ท่าแซะ
ร.ต.ท. พงศกร  ใครสี ภ.จว.ชุมพร สภ.ท่าแซะ
ส.ต.ท. ไพฑูรย ์ แกว้ขาว ภ.จว.ชุมพร สภ.ท่าแซะ
ด.ต. วนัชัย  แสงทวี ภ.จว.ชุมพร สภ.ท่าแซะ
ด.ต. ทวศัีกด์ิ  แยม้ลังกา ภ.จว.ชุมพร สภ.ท่าแซะ
ร.ต.ท. สมนึก  ครองบุญ ภ.จว.ชุมพร สภ.ท่าแซะ
ร.ต.ท. สุรศักด์ิ  พรหมตุ่น ภ.จว.ชุมพร สภ.ท่าแซะ
ร.ต.อ. นภดล  ภกัดีสวา่ง ภ.จว.ชุมพร สภ.ท่าแซะ
ด.ต. ทรงศักด์ิ  แยม้ลังกา ภ.จว.ชุมพร สภ.ท่าแซะ
ร.ต.ต. ธรรมชาติ  ซองรัมย์ ภ.จว.ชุมพร สภ.ท่าแซะ
ร.ต.อ. เดชา  หนุชู ภ.จว.ชุมพร สภ.ท่าแซะ
ร.ต.ต. ประวทิย ์ อนิทวาด ภ.จว.ชุมพร สภ.ท่าแซะ
พ.ต.ท. วชิัย  ต้นกนัยา ภ.จว.ชุมพร สภ.ท่าแซะ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สุวทิย ์  ไชยคคีรี ภ.จว.ชุมพร สภ.ท่าแซะ
พ.ต.ท. สุชาติ    พเิคราะห์ ภ.จว.ชุมพร สภ.ท่าแซะ
ด.ต. นรินทร์ เกดิสิน ภ.จว.ชุมพร สภ.ท่าแซะ
ด.ต. ภานุวฒัน์  เกตสะอาด ภ.จว.ชุมพร สภ.ท่าแซะ
ด.ต. สมบูรณ์  หนูสะพลี ภ.จว.ชุมพร สภ.ท่าแซะ
ร.ต.ท. ถาวร  นาคคล่ี ภ.จว.ชุมพร สภ.ท่าแซะ
ร.ต.ท. สมนึก  ทองแกว้ ภ.จว.ชุมพร สภ.ท่าแซะ
ด.ต. รชฎ  น้อยจนี ภ.จว.ชุมพร สภ.ท่าแซะ
ด.ต. กษิด์ิเดช   มีล่อง ภ.จว.ชุมพร สภ.ท่าแซะ
ร.ต.ท.หญิง วลิาศ  พรหมออ่น ภ.จว.ชุมพร สภ.ท่าแซะ
ด.ต. ปราโมทย ์ เพชรวารี ภ.จว.ชุมพร สภ.ท่าแซะ
ร.ต.ต. ภริมย ์ ออ่นหนู ภ.จว.ชุมพร สภ.ท่าแซะ
ด.ต. วราห ์ แพนุย้ ภ.จว.ชุมพร สภ.ท่าแซะ
ด.ต. สุมิตร  ภกัดีประชุม ภ.จว.ชุมพร สภ.ท่าแซะ
ด.ต. จ ารัส  ภมูิกระจา่ง ภ.จว.ชุมพร สภ.ท่าแซะ
ร.ต.ท. เชาว ์ จนัทร์ผ้ึงสุข ภ.จว.ชุมพร สภ.ท่าแซะ
ด.ต. ชัยวฒัน์ เปีย่มป่าน ภ.จว.ชุมพร สภ.ท่าแซะ
ด.ต. รงค์ฤทธิ์  ถิ่นหนองโคลน ภ.จว.ชุมพร สภ.ท่าแซะ
ร.ต.ท. สุมิตร  ทองไตรภพ ภ.จว.ชุมพร สภ.ท่าแซะ
ด.ต. จ าลอง  หนูนุน่ ภ.จว.ชุมพร สภ.ท่าแซะ
ด.ต. สุทธชิัย  สมบุญ ภ.จว.ชุมพร สภ.ท่าแซะ
ด.ต. พษิณุ  ปุรณะ ภ.จว.ชุมพร สภ.ท่าแซะ
ร.ต.ท. สุนทร  ศรีสงคราม ภ.จว.ชุมพร สภ.ท่าแซะ
พ.ต.อ. กติติศักด์ิ ประเสริฐผล ภ.จว.ชุมพร สภ.สวี
พ.ต.ท. เดชบัณฑิต ดุลยเภรี ภ.จว.ชุมพร สภ.สวี
พ.ต.ท. สมศักด์ิ ถาวรมงคล ภ.จว.ชุมพร สภ.สวี
พ.ต.ต. ถริเดช แขง็แรง ภ.จว.ชุมพร สภ.สวี
พ.ต.ต. สุรสิทธิ์ สมัยแกว้ ภ.จว.ชุมพร สภ.สวี
ร.ต.อ. พรศักด์ิ มงคล ภ.จว.ชุมพร สภ.สวี
ร.ต.ท. สมบูรณ์ ปิน่ทองพนัธ์ ภ.จว.ชุมพร สภ.สวี
ร.ต.ท. ปิยพล ฉตัรภมูิ ภ.จว.ชุมพร สภ.สวี
ร.ต.ท. สุทิน ปลอดปล่อง ภ.จว.ชุมพร สภ.สวี
ร.ต.ต. วชิิต รักงาม ภ.จว.ชุมพร สภ.สวี
ร.ต.ต. จรูญ จนิา ภ.จว.ชุมพร สภ.สวี
ร.ต.ต. สุทัศน์ ศรีชาดา ภ.จว.ชุมพร สภ.สวี
ด.ต. กฤษณะพล พรหมมาตร์ ภ.จว.ชุมพร สภ.สวี
ด.ต. วชัริน วงศ์หงษ์ ภ.จว.ชุมพร สภ.สวี
ร.ต.ต. วมิล ชูละออง ภ.จว.ชุมพร สภ.สวี
ร.ต.ต. อ านาจ จนัทร์วเิชียร ภ.จว.ชุมพร สภ.สวี
ด.ต. คมสันต์ อปุานันต์ ภ.จว.ชุมพร สภ.สวี



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ถวลัย์ จนัทร์สิงขรณ์ ภ.จว.ชุมพร สภ.สวี
ด.ต. สยาม กองเพชร ภ.จว.ชุมพร สภ.สวี
ด.ต. ธชัพงค์ เรียนสุด ภ.จว.ชุมพร สภ.สวี
ด.ต. สมศักด์ิ แจม่ภาพ ภ.จว.ชุมพร สภ.สวี
ด.ต. อภชิัย สุขพล ภ.จว.ชุมพร สภ.สวี
ด.ต. ศิริพง์ บ ารุงแขวง ภ.จว.ชุมพร สภ.สวี
ด.ต. บุญฉลอง หอมลาภ ภ.จว.ชุมพร สภ.สวี
ด.ต. จริานุศักด์ิ พงษ์เสม ภ.จว.ชุมพร สภ.สวี
ด.ต. อาคม ภาษิต ภ.จว.ชุมพร สภ.สวี
ร.ต.ท. สมบูรณ์ บุญนาค ภ.จว.ชุมพร สภ.สวี
จ.ส.ต. อ านวย ชูแกว้ ภ.จว.ชุมพร สภ.สวี
ด.ต. พนัช  ร้ิวเหลือง ภ.จว.ชุมพร สภ.สวี
ร.ต.ท. มนูญ รักทอง ภ.จว.ชุมพร สภ.สวี
ด.ต. เฉลิมพร ช่อเกตุ ภ.จว.ชุมพร สภ.สวี
ด.ต. สุพจน์ ศรีมาลา ภ.จว.ชุมพร สภ.สวี
พ.ต.ท. ศราวธุ เชิงหอม ภ.จว.ชุมพร สภ.สวี
ด.ต. สมเกยีรติ ไชยนาสัก ภ.จว.ชุมพร สภ.สวี
ร.ต.ท. มานิตย์ มณฑิราช ภ.จว.ชุมพร สภ.สวี
ด.ต. อดุร บุญต้ัง ภ.จว.ชุมพร สภ.สวี
ร.ต.ท. กมล แกว้ทองมา ภ.จว.ชุมพร สภ.สวี
ด.ต. ยงยทุธ ผุดเพชรแกว้ ภ.จว.ชุมพร สภ.สวี
ด.ต. บุญเจอื ธรรมเพชร ภ.จว.ชุมพร สภ.สวี
ด.ต. สมคิด ยิ้มแกว้ ภ.จว.ชุมพร สภ.สวี
ด.ต. มาโนชญ์ เภาทอง ภ.จว.ชุมพร สภ.สวี
ด.ต. สามารถ ทองช่างเหล็ก ภ.จว.ชุมพร สภ.สวี
ด.ต. กจิจา ศรีสุวรรณ ภ.จว.ชุมพร สภ.สวี
ร.ต.ท. นรินทร์ ช่วยเต็ม ภ.จว.ชุมพร สภ.สวี
ร.ต.ท. ไมตรี เสนน้อย ภ.จว.ชุมพร สภ.สวี
ร.ต.ต. นุกลู ฐินะกลุ ภ.จว.ชุมพร สภ.สวี
ด.ต. วรีะศักด์ิ บริสุทธิ์ ภ.จว.ชุมพร สภ.สวี
ด.ต. พรเทพ ม่วงแดง ภ.จว.ชุมพร สภ.สวี
ร.ต.ท. มนัส พนัธุ์ทอง ภ.จว.ชุมพร สภ.สวี
ด.ต. สนัน่ ศิริพนัธ์ ภ.จว.ชุมพร สภ.สวี
ด.ต. วรียทุธ อนิทรสวสัด์ิ ภ.จว.ชุมพร สภ.สวี
ร.ต.ต. พสธร บุญคง ภ.จว.ชุมพร สภ.สวี
ร.ต.ต. ธรีะพงษ์ เกดิสุข ภ.จว.ชุมพร สภ.สวี
ด.ต. ธนพตั ช่วยชู ภ.จว.ชุมพร สภ.สวี
ด.ต. ขจรศักด์ิ แทนโป ภ.จว.ชุมพร สภ.สวี
ร.ต.ท. ธรีศักด์ิ ยศแกว้ ภ.จว.ชุมพร สภ.สวี
ร.ต.ท. อธพิงษ์ ฉมิวาส ภ.จว.ชุมพร สภ.สวี



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. พชิิต เกตุสถติย์ ภ.จว.ชุมพร สภ.สวี
ด.ต. ปานศิริ ปุย๋เจริญ ภ.จว.ชุมพร สภ.สวี
ร.ต.ท. สุวทิย์ เสนาการ ภ.จว.ชุมพร สภ.สวี
ร.ต.ท. อาจนิ คงยงั ภ.จว.ชุมพร สภ.สวี
จ.ส.ต. พงษ์ศักด์ิ ศรีคง ภ.จว.ชุมพร สภ.สวี
พ.ต.ท. นิวฒัน์ ชื่นวเิศษ ภ.จว.ชุมพร สภ.สวี
ร.ต.ท. ณรงค์ชัย คงเยน็ ภ.จว.ชุมพร สภ.สวี
พ.ต.ต. จเร ชูแกว้ ภ.จว.ชุมพร สภ.สวี
พ.ต.ท. สายนัต์ จนัทมาศ ภ.จว.ชุมพร สภ.สวี
ด.ต บัญชา ธนูศิลป์ ภ.จว.ชุมพร สภ.สวี
ด.ต. สนธนา ใจเยน็ ภ.จว.ชุมพร สภ.สวี
ร.ต.ต.หญิง ชาลิสา บุญเทศ ภ.จว.ชุมพร สภ.สวี
ด.ต. สิทธพิล หาจหาญ ภ.จว.ชุมพร สภ.สวี
ด.ต. จรัญ ชูทอง ภ.จว.ชุมพร สภ.สวี
ร.ต.ท. สถาพร ดวงสวสัด์ิ ภ.จว.ชุมพร สภ.สวี
ด.ต. ประจวบ แกว้ประไพ ภ.จว.ชุมพร สภ.สวี
พ.ต.อ. วฑูิรย์ พละสาร ภ.จว.ชุมพร สภ.ปะทิว
ร.ต.ท. จ าเริญ เรืองเดชา ภ.จว.ชุมพร สภ.ปะทิว
ด.ต. อ านาจ แกว้วเิศษ ภ.จว.ชุมพร สภ.ปะทิว
พ.ต.ท. ชัยวฒัน์ ส าเรียนรัมย์ ภ.จว.ชุมพร สภ.ปะทิว
พ.ต.ท. พงษ์ศักด์ิ หนูรุ่น ภ.จว.ชุมพร สภ.ปะทิว
พ.ต.ท. อสิระ แกว้โรย ภ.จว.ชุมพร สภ.ปะทิว
พ.ต.ท. ไพรัตน์ คงเอยีง ภ.จว.ชุมพร สภ.ปะทิว
พ.ต.ต. ศุภกจิ พนัสนาชี ภ.จว.ชุมพร สภ.ปะทิว
ร.ต.อ. สุริยนั วงศ์สุวฒัน์ ภ.จว.ชุมพร สภ.ปะทิว
พ.ต.ท. อติชาติ พรฑิตกลุ ภ.จว.ชุมพร สภ.ปะทิว
ร.ต.ท. อ านาจ เลือดทหาร ภ.จว.ชุมพร สภ.ปะทิว
ร.ต.ท. มนู จติรค า ภ.จว.ชุมพร สภ.ปะทิว
ร.ต.ท. สมหมาย ทิพยญ์าณ ภ.จว.ชุมพร สภ.ปะทิว
ร.ต.ท. ปราโมทย์ ขวญัใจ ภ.จว.ชุมพร สภ.ปะทิว
ร.ต.ท. ธรรมรัตน์ สมสนิท ภ.จว.ชุมพร สภ.ปะทิว
ร.ต.ท. สมชาย สุขเทพ ภ.จว.ชุมพร สภ.ปะทิว
ร.ต.ท. สงวน รอบรู้ ภ.จว.ชุมพร สภ.ปะทิว
ร.ต.ต. สุวทิย์ มีแกว้ ภ.จว.ชุมพร สภ.ปะทิว
ร.ต.ต. ณรงค์ศักด์ิ อนิผอม ภ.จว.ชุมพร สภ.ปะทิว
ร.ต.ต.หญิง  ณัฐจภุรณ์ ข าบุรี ภ.จว.ชุมพร สภ.ปะทิว
ด.ต. พรชัย เกดิผล ภ.จว.ชุมพร สภ.ปะทิว
ด.ต. จติวฒัน์ กมลวริิยะวฒัน์ ภ.จว.ชุมพร สภ.ปะทิว
ด.ต. กติติกลู ยี่ค้ิว ภ.จว.ชุมพร สภ.ปะทิว
ด.ต. ทวปี กณัหาลี ภ.จว.ชุมพร สภ.ปะทิว



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. กอบชัย คงศรี ภ.จว.ชุมพร สภ.ปะทิว
ด.ต. วโิรจน์ สุขนวล ภ.จว.ชุมพร สภ.ปะทิว
ด.ต. ธนูน้อย ผลบูรณ์ ภ.จว.ชุมพร สภ.ปะทิว
ด.ต. สุเทพ สายหยดุ ภ.จว.ชุมพร สภ.ปะทิว
ด.ต. ไพโรจน์ จนัทร์ศรี ภ.จว.ชุมพร สภ.ปะทิว
ด.ต. ไพบูลย์ เดชสองชั้น ภ.จว.ชุมพร สภ.ปะทิว
ด.ต. สไกร เพชรนอก ภ.จว.ชุมพร สภ.ปะทิว
ด.ต. ทนงค์ คุ้มชาวนา ภ.จว.ชุมพร สภ.ปะทิว
ด.ต. ธรีธชั รักจุ้ย ภ.จว.ชุมพร สภ.ปะทิว
ด.ต. ประสงค์ แยม้ลังกา ภ.จว.ชุมพร สภ.ปะทิว
ด.ต. ชะตา ศรีจนัทร์ ภ.จว.ชุมพร สภ.ปะทิว
ด.ต. ยคุล เสนล้ิน ภ.จว.ชุมพร สภ.ปะทิว
ด.ต. วนัชัย บุญเกดิ ภ.จว.ชุมพร สภ.ปะทิว
ด.ต. สมชาย สุขศรีเพง็ ภ.จว.ชุมพร สภ.ปะทิว
ด.ต. โอภาส จนัทร์แดง ภ.จว.ชุมพร สภ.ปะทิว
ด.ต. นิวฒั โพธสุิวรรณ ภ.จว.ชุมพร สภ.ปะทิว
ด.ต. วชิาญ ป้อมแดง ภ.จว.ชุมพร สภ.ปะทิว
ด.ต. สาทร รักดี ภ.จว.ชุมพร สภ.ปะทิว
ด.ต. เสรี มากแกว้ ภ.จว.ชุมพร สภ.ปะทิว
ด.ต. วรัิตน์ จติสถาน ภ.จว.ชุมพร สภ.ปะทิว
ด.ต. นพรัตน์ บุญจ านงค์ ภ.จว.ชุมพร สภ.ปะทิว
ด.ต. ส ารวย ชนก ภ.จว.ชุมพร สภ.ปะทิว
ด.ต. ธนะชัย แดงละอุ่น ภ.จว.ชุมพร สภ.ปะทิว
ด.ต. สุภชัย ค่อมเสือ ภ.จว.ชุมพร สภ.ปะทิว
ด.ต. จรัญ สักคะนา ภ.จว.ชุมพร สภ.ปะทิว
ด.ต. วชัระ ไชยราช ภ.จว.ชุมพร สภ.ปะทิว
จ.ส.ต. นพ สังขม์รรทร ภ.จว.ชุมพร สภ.ปะทิว
ส.ต.อ. ชยพล ค านกขุ้ม ภ.จว.ชุมพร สภ.ปะทิว
พ.ต.อ. คมศักด์ิ ตันธนกลุ ภ.จว.ชุมพร สภ.ละแม
พ.ต.ท. นวชันันท์  ศิธราชู ภ.จว.ชุมพร สภ.ละแม
พ.ต.ท. พาณิชย์ นาคทอง ภ.จว.ชุมพร สภ.ละแม
พ.ต.ท. สมควร มีเดช ภ.จว.ชุมพร สภ.ละแม
พ.ต.ท. อทิธพิทัธ์ กลุรัศมิช์ลากร ภ.จว.ชุมพร สภ.ละแม
พ.ต.ต. นพรัตน์ มาเมือง ภ.จว.ชุมพร สภ.ละแม
พ.ต.ต. นิรันดร์ ชูหลอง ภ.จว.ชุมพร สภ.ละแม
ร.ต.ท. ณัฏฐ์พชัร์ ชัยสงคราม ภ.จว.ชุมพร สภ.ละแม
ร.ต.ท. ยศศิววิรรธน์ สุขสาร ภ.จว.ชุมพร สภ.ละแม
ร.ต.ท. ช านาญ คงทอง ภ.จว.ชุมพร สภ.ละแม
ร.ต.ท. ศักด์ิชัย เหยยีบสูญ ภ.จว.ชุมพร สภ.ละแม
ร.ต.ท.หญิง รัชนา หนูน้อย ภ.จว.ชุมพร สภ.ละแม



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ชินวงค์ อนิทร์ทอง ภ.จว.ชุมพร สภ.ละแม
ร.ต.ท. จรีศักด์ิ อุ่ยสันติวงศ์ ภ.จว.ชุมพร สภ.ละแม
ร.ต.ท. เฉลิมพล ประเทียบอนิทร์ ภ.จว.ชุมพร สภ.ละแม
ร.ต.ท. สุชาติ หนูชัยแกว้ ภ.จว.ชุมพร สภ.ละแม
ร.ต.ท. พมิล บุญเชนทร์ ภ.จว.ชุมพร สภ.ละแม
ร.ต.ท. โชคชัย ลอยลิบ ภ.จว.ชุมพร สภ.ละแม
ร.ต.ท. ปรีชา หนูม่วง ภ.จว.ชุมพร สภ.ละแม
ร.ต.ท. ถาวร มณีกลุ ภ.จว.ชุมพร สภ.ละแม
ร.ต.ท. อคัรเดช สงจนัทร์ ภ.จว.ชุมพร สภ.ละแม
ร.ต.ท. น้อย ไหมชุม ภ.จว.ชุมพร สภ.ละแม
ร.ต.ท. ธานินทร์ ทรัพยแ์ตง ภ.จว.ชุมพร สภ.ละแม
ร.ต.ต. จรัล นวลศรี ภ.จว.ชุมพร สภ.ละแม
ร.ต.ต. ประสาท ลรรพรัตน์ ภ.จว.ชุมพร สภ.ละแม
ร.ต.ต. สุทธชิัย แสงโสภา ภ.จว.ชุมพร สภ.ละแม
ร.ต.ต. ทักษ์จพล ไชยมณี ภ.จว.ชุมพร สภ.ละแม
ร.ต.ต. สมศักด์ิ เอี่ยมสอาด ภ.จว.ชุมพร สภ.ละแม
ร.ต.ต. ประสูติ ลับเลิศลบ ภ.จว.ชุมพร สภ.ละแม
ร.ต.ต. สามารถ ยี่สน ภ.จว.ชุมพร สภ.ละแม
ร.ต.ต. จ านนท์ จนัทวาส ภ.จว.ชุมพร สภ.ละแม
ร.ต.ต. ปราโมทย์ วงศ์อนุรักษ์กลุ ภ.จว.ชุมพร สภ.ละแม
ร.ต.ต. ปรีดี มณีนวล ภ.จว.ชุมพร สภ.ละแม
ร.ต.ต. ก าพล สุขสวสัด์ิ ภ.จว.ชุมพร สภ.ละแม
ด.ต. ธานินทร์ ทองแดง ภ.จว.ชุมพร สภ.ละแม
ด.ต. ปัญญา ค าพทิุม ภ.จว.ชุมพร สภ.ละแม
ด.ต. วชัรินทร์ บุญทับ ภ.จว.ชุมพร สภ.ละแม
ด.ต. ธนงค์ วฒิุระวฒัน์ ภ.จว.ชุมพร สภ.ละแม
ด.ต. พนัศักด์ิ โรยสุวรรณ ภ.จว.ชุมพร สภ.ละแม
ด.ต. สุภาพ คุ้มบุญ ภ.จว.ชุมพร สภ.ละแม
ด.ต. สัมพนัธ์ ทิพยท์อง ภ.จว.ชุมพร สภ.ละแม
ด.ต. อ านาจ ศรีวไิล ภ.จว.ชุมพร สภ.ละแม
ด.ต. รณรต เกตุสุวรรณ ภ.จว.ชุมพร สภ.ละแม
ด.ต. ณัฐสิทธิ์ ฉมิสวสัด์ิ ภ.จว.ชุมพร สภ.ละแม
ด.ต. วรัิช มาเมือง ภ.จว.ชุมพร สภ.ละแม
ด.ต. พนิิช พลวชัรินทร์ ภ.จว.ชุมพร สภ.ละแม
ด.ต. ขวญัชัย นวลส้ัน ภ.จว.ชุมพร สภ.ละแม
ด.ต. ธนิตย์ มณีนวล ภ.จว.ชุมพร สภ.ละแม
ด.ต. ประมวล เป้าจนิดา ภ.จว.ชุมพร สภ.ละแม
ด.ต. สมเกยีรติ เดชทองค า ภ.จว.ชุมพร สภ.ละแม
ด.ต. ธรีะเดช เชื้อพรหม ภ.จว.ชุมพร สภ.ละแม
ด.ต. ณรงค์ชัย สอนสุทธิ์ ภ.จว.ชุมพร สภ.ละแม



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ชะโลม สุวรรณจา่ง ภ.จว.ชุมพร สภ.ละแม
ด.ต. อปุถมัภ์ ปรีชารัตน์ ภ.จว.ชุมพร สภ.ละแม
ด.ต. พทิยา เวชสุนทร ภ.จว.ชุมพร สภ.ละแม
ด.ต. สาคร ซุ่นอื้อ ภ.จว.ชุมพร สภ.ละแม
ด.ต. ทินกร ทองออ่น ภ.จว.ชุมพร สภ.ละแม
ด.ต. สิทธพิร เครือจนัทร์ ภ.จว.ชุมพร สภ.ละแม
ด.ต. สันติ คงคล้าย ภ.จว.ชุมพร สภ.ละแม
ด.ต. อภศัิกด์ิ รักเสรี ภ.จว.ชุมพร สภ.ละแม
ด.ต. วชิัย แกว้ศรี ภ.จว.ชุมพร สภ.ละแม
ด.ต. ธวชัชัย พุม่ทอง ภ.จว.ชุมพร สภ.ละแม
ด.ต. สุทธพิงษ์ ชัยมงคล ภ.จว.ชุมพร สภ.ละแม
ด.ต. ธรรมนูญ นกเขา ภ.จว.ชุมพร สภ.ละแม
ด.ต. สมศักด์ิ จนัทร์ต้อย ภ.จว.ชุมพร สภ.ละแม
ด.ต. พนัศักด์ิ โรยสุวรรณ ภ.จว.ชุมพร สภ.ละแม
ด.ต. อดุร ทองคง ภ.จว.ชุมพร สภ.ละแม
ด.ต. เสถยีร เมืองแกว้ ภ.จว.ชุมพร สภ.ละแม
ด.ต. คะนึง อนิทรสุวรรณ ภ.จว.ชุมพร สภ.ละแม
ด.ต. ชนะ บุญญะ ภ.จว.ชุมพร สภ.ละแม
ด.ต. สมพร วเิศษสวสัด์ิ ภ.จว.ชุมพร สภ.ละแม
ด.ต. วจิติร คงจนัทร์ ภ.จว.ชุมพร สภ.ละแม
จ.ส.ต. ประยรู ณ. จนัทร์ ภ.จว.ชุมพร สภ.ละแม
จ.ส.ต. พรศักด์ิ ทัพสุวรรณ ภ.จว.ชุมพร สภ.ละแม
จ.ส.ต. ณัฎฐ์ธนัน ม่วงยนืนาน ภ.จว.ชุมพร สภ.ละแม
ส.ต.อ. ชาญณรงค์ ณ ระนอง ภ.จว.ชุมพร สภ.ละแม
พ.ต.อ. นริศ สุนทรโรจน์ ภ.จว.ชุมพร สภ.พะโต๊ะ
พ.ต.ท. อดุม เลิศเพชรไพศาล ภ.จว.ชุมพร สภ.พะโต๊ะ
พ.ต.ท. สมมาตร นวนทอง ภ.จว.ชุมพร สภ.พะโต๊ะ
พ.ต.ท. วสันต์ จนัทนา ภ.จว.ชุมพร สภ.พะโต๊ะ
พ.ต.ท. สมบูรณ์ กาญจนะ ภ.จว.ชุมพร สภ.พะโต๊ะ
พ.ต.ต. ธรีนันท์ ชุมวรฐายี ภ.จว.ชุมพร สภ.พะโต๊ะ
พ.ต.ต. ลาภ ค าภาพนัธ์ ภ.จว.ชุมพร สภ.พะโต๊ะ
ร.ต.อ. ชัยณรงค์ คล้ายอดุม ภ.จว.ชุมพร สภ.พะโต๊ะ
ร.ต.ท. จเร ประสงค์จนิดา ภ.จว.ชุมพร สภ.พะโต๊ะ
ร.ต.ท. เสน่ห์ สมบูรณ์ ภ.จว.ชุมพร สภ.พะโต๊ะ
ร.ต.ท. เสน่ห์ นาคเกษม ภ.จว.ชุมพร สภ.พะโต๊ะ
ร.ต.ท. สมชาย เสนแกว้ ภ.จว.ชุมพร สภ.พะโต๊ะ
ร.ต.ท. นนทวชั รัตนนิพนธ์ ภ.จว.ชุมพร สภ.พะโต๊ะ
ร.ต.ท. จริวฒิุ จนัทมาศ ภ.จว.ชุมพร สภ.พะโต๊ะ
ร.ต.ท. อนันต์ พรหมหาญ ภ.จว.ชุมพร สภ.พะโต๊ะ
ร.ต.ท. สุทิน รักงาม ภ.จว.ชุมพร สภ.พะโต๊ะ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. สุนทร สมพร ภ.จว.ชุมพร สภ.พะโต๊ะ
ร.ต.ท. ไสว ขนุจติร ภ.จว.ชุมพร สภ.พะโต๊ะ
ร.ต.ต. กมล พวงแกว้ ภ.จว.ชุมพร สภ.พะโต๊ะ
ร.ต.ต. สมธร นิสัยตรง ภ.จว.ชุมพร สภ.พะโต๊ะ
ร.ต.ต. วโิรจน์ จนัทร์บรรพต ภ.จว.ชุมพร สภ.พะโต๊ะ
ร.ต.ต. โสภณ รักนุม่ ภ.จว.ชุมพร สภ.พะโต๊ะ
ร.ต.ต. ขจดั บุญชัย ภ.จว.ชุมพร สภ.พะโต๊ะ
ร.ต.ต. สุรชัย ขาวปากช่อง ภ.จว.ชุมพร สภ.พะโต๊ะ
ร.ต.ต. ธงชัย ธรรมโสภณ ภ.จว.ชุมพร สภ.พะโต๊ะ
ร.ต.ต. สนัน่ เชิงไกรยงั ภ.จว.ชุมพร สภ.พะโต๊ะ
ด.ต. ฉลอง ไพรระออ ภ.จว.ชุมพร สภ.พะโต๊ะ
ด.ต. อู๊ด หมืน่ภกัดี ภ.จว.ชุมพร สภ.พะโต๊ะ
ด.ต. กติติพงษ์ วงศ์เณร ภ.จว.ชุมพร สภ.พะโต๊ะ
ด.ต. ศิลป์ธร อนิทร์ง่วน ภ.จว.ชุมพร สภ.พะโต๊ะ
ด.ต. ธ ารง มูณี ภ.จว.ชุมพร สภ.พะโต๊ะ
ด.ต. การุณ เพง็ยี่สน ภ.จว.ชุมพร สภ.พะโต๊ะ
ด.ต. วสุิทธิ์ ธรฤทธิ์ ภ.จว.ชุมพร สภ.พะโต๊ะ
ด.ต. ฤทธริงค์ ทองด า ภ.จว.ชุมพร สภ.พะโต๊ะ
ด.ต. อาทร สังขท์อง ภ.จว.ชุมพร สภ.พะโต๊ะ
ด.ต. สมอาจ สาถั่ว ภ.จว.ชุมพร สภ.พะโต๊ะ
ด.ต. สุชาติ ชูปัน ภ.จว.ชุมพร สภ.พะโต๊ะ
ด.ต. ประชัน ใหญ่นามจนัทร์ ภ.จว.ชุมพร สภ.พะโต๊ะ
ด.ต. ธรีะพงษ์ รักชนะ ภ.จว.ชุมพร สภ.พะโต๊ะ
ด.ต. พนา นนทสิงห์ ภ.จว.ชุมพร สภ.พะโต๊ะ
ด.ต. ศักด์ิสิทธิ์ รัตนประเสริฐ ภ.จว.ชุมพร สภ.พะโต๊ะ
ร.ต.ต. เทพกร ชูแกว้ ภ.จว.ชุมพร สภ.พะโต๊ะ
ด.ต. ต่อศักด์ิ แกน่กลู ภ.จว.ชุมพร สภ.พะโต๊ะ
จ.ส.ต. เฉลิมพล ภแูล่นคู่ ภ.จว.ชุมพร สภ.พะโต๊ะ
ส.ต.อ. สัญญา ทิพยบ์ุญทรัพย์ บก.สส.ภ.8 สภ.พะโต๊ะ
ส.ต.อ. ณัฐวทิย์ จุ่งพวิฒัน์ ภ.จว.ชุมพร สภ.พะโต๊ะ
พ.ต.ท. วสิิทธิ์ อกัษรทิพย์ ภ.จว.ชุมพร สภ.ทุง่ตะโก
พ.ต.ท. บรรดิษฐ์ ผจญพชิิต ภ.จว.ชุมพร สภ.ทุง่ตะโก
พ.ต.ท. นรินทร์ พุม่สวสัด์ิ ภ.จว.ชุมพร สภ.ทุง่ตะโก
ร.ต.ท. ส าราญ สุดจติร ภ.จว.ชุมพร สภ.ทุง่ตะโก
ด.ต. นิศักด์ิ ทรัพยจ์นี ภ.จว.ชุมพร สภ.ทุง่ตะโก
พ.ต.ต. สุชาติ สิงหา ภ.จว.ชุมพร สภ.ทุง่ตะโก
ร.ต.ท. วนิัย ขวญัทองอนิทร์ ภ.จว.ชุมพร สภ.ทุง่ตะโก
ร.ต.ท. รติ ภทัรโอภาส ภ.จว.ชุมพร สภ.ทุง่ตะโก
ร.ต.ท. โชคดี เพชรด้วง ภ.จว.ชุมพร สภ.ทุง่ตะโก
ร.ต.ท. กติติภ ู ลือล่ัน ภ.จว.ชุมพร สภ.ทุง่ตะโก



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. สมคิด จนันินวงศ์ ภ.จว.ชุมพร สภ.ทุง่ตะโก
ร.ต.ท. เอกวรรธน์ กล่ินพะยรู ภ.จว.ชุมพร สภ.ทุง่ตะโก
ร.ต.ท. คมสันต์ ส้มเขยีวหวาน ภ.จว.ชุมพร สภ.ทุง่ตะโก
ร.ต.ท. อทิธิ ขจรเดชคุณาธร ภ.จว.ชุมพร สภ.ทุง่ตะโก
ร.ต.ท. อานนท์ ข าพทิักษ์ ภ.จว.ชุมพร สภ.ทุง่ตะโก
ร.ต.ท. ยทุธนา โอทองค า ภ.จว.ชุมพร สภ.ทุง่ตะโก
ร.ต.ท. ไพฑูรย์ นิตยน์รา ภ.จว.ชุมพร สภ.ทุง่ตะโก
ร.ต.ท. วเิชียร อนิทะเกตุ ภ.จว.ชุมพร สภ.ทุง่ตะโก
ร.ต.ท. กมล จนิตประสาท ภ.จว.ชุมพร สภ.ทุง่ตะโก
ร.ต.ต. ทวศัีกด์ิ เดชแสง ภ.จว.ชุมพร สภ.ทุง่ตะโก
ร.ต.ต. อดุลย์ แกว้ประพาฬ ภ.จว.ชุมพร สภ.ทุง่ตะโก
ด.ต. จรวด ชนก ภ.จว.ชุมพร สภ.ทุง่ตะโก
ด.ต. วรัิตน์ ฉั่วเจริญ ภ.จว.ชุมพร สภ.ทุง่ตะโก
ด.ต. จรวย ผุดมี ภ.จว.ชุมพร สภ.ทุง่ตะโก
ด.ต. ก าธร นาคอดุม ภ.จว.ชุมพร สภ.ทุง่ตะโก
ด.ต. ธวชัชัย บุญส่งแกว้ ภ.จว.ชุมพร สภ.ทุง่ตะโก
ด.ต. สายยา สมบูรณ์ ภ.จว.ชุมพร สภ.ทุง่ตะโก
ด.ต. สุเทพ สังวรกาญจน์ ภ.จว.ชุมพร สภ.ทุง่ตะโก
ด.ต. โสภณ อนิทร์แกว้ ภ.จว.ชุมพร สภ.ทุง่ตะโก
ด.ต. ชินวตัร โนนพดุซา ภ.จว.ชุมพร สภ.ทุง่ตะโก
ด.ต. ศิริขนัธ์ ขนัชะลี ภ.จว.ชุมพร สภ.ทุง่ตะโก
ด.ต. เสริมศักด์ิ นวลจริง ภ.จว.ชุมพร สภ.ทุง่ตะโก
ด.ต. ชรินทร์ บุญเทศ ภ.จว.ชุมพร สภ.ทุง่ตะโก
ด.ต. ศักด์ิศรี เรียบร้อย ภ.จว.ชุมพร สภ.ทุง่ตะโก
ด.ต. นันทโชติ ผลพานิช ภ.จว.ชุมพร สภ.ทุง่ตะโก
ด.ต. ศักด์ิดา ฉมิงาม ภ.จว.ชุมพร สภ.ทุง่ตะโก
ด.ต.หญิง ณัฎฐิกา ขยนัการ ภ.จว.ชุมพร สภ.ทุง่ตะโก
ด.ต. ชิดชัย จลุเพชร ภ.จว.ชุมพร สภ.ทุง่ตะโก
ด.ต. มานะ โรจนชีวะ ภ.จว.ชุมพร สภ.ทุง่ตะโก
ส.ต.อ. สถติ มะหาฬา ภ.จว.ชุมพร สภ.ทุง่ตะโก
ด.ต. วชิระ กลีบสัตบุตร ภ.จว.ชุมพร สภ.ทุง่ตะโก
พ.ต.อ. ไพศาล สังขเ์ทพ ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากน้ าชุมพร
พ.ต.ท. ยงยทุธ์ กรเทพย์ ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากน้ าชุมพร
ร.ต.ท. บุญจนัทร์ ร้อยดี ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากน้ าชุมพร
พ.ต.ท. ปัญญา ท้วมศรี ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากน้ าชุมพร
พ.ต.ท. นิรันดร์ กนัจู ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากน้ าชุมพร
พ.ต.ท. ยนัต์ อนิทร์กรุงเกา่ ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากน้ าชุมพร
พ.ต.ต. สุมล จกัรมานนท์ ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากน้ าชุมพร
พ.ต.ต. นัฐวฒิุ หนูทอง ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากน้ าชุมพร
พ.ต.ต. อรรถวฒัน์ สุวรรณรัตน์ ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากน้ าชุมพร



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.อ. สมปอง พฒุพรหม ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากน้ าชุมพร
ร.ต.อ. อภชิาต ยงัมี ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากน้ าชุมพร
ร.ต.อ. สกฤชญ สุขนิตย์ ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากน้ าชุมพร
ร.ต.อ. ประเสริฐ พุม่ไหว ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากน้ าชุมพร
ร.ต.อ. นิสิต ศัลศาลา ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากน้ าชุมพร
ร.ต.ท. ไพฑูรย์ คีรีวฒัน์ ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากน้ าชุมพร
ร.ต.ท. ไพรัตน์ สิงหพ์รม ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากน้ าชุมพร
ร.ต.ท. สมเกยีรติ สารสิทธิ์ ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากน้ าชุมพร
ร.ต.ท. ประคอง แกว้ประสม ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากน้ าชุมพร
ร.ต.ต. วฒันา กาญจนมล ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากน้ าชุมพร
ร.ต.ต. บุญมา นุย้ดี ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากน้ าชุมพร
ร.ต.ต. บุญเชิด ชูโชติ ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากน้ าชุมพร
ร.ต.ต.หญิง จารุนันท์ ชูโชติ ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากน้ าชุมพร
ร.ต.ต. วนิัย อนิทนาศักด์ิ ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากน้ าชุมพร
ร.ต.ต. สาโรจน์ กรุณกจิ ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากน้ าชุมพร
ร.ต.ต. พจิติร เกตุพมิล ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากน้ าชุมพร
ด.ต. นิยม แกว้ยาว ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากน้ าชุมพร
ด.ต. ชวน สิทธยิากรณ์ ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากน้ าชุมพร
ด.ต. วสัินติ สมวงษ์ ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากน้ าชุมพร
ด.ต. อนุสรณ์ เชื้อชาย ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากน้ าชุมพร
ด.ต. นัย สดากร ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากน้ าชุมพร
ด.ต. จนิดา เพช็รเวช ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากน้ าชุมพร
ด.ต. สุพจน์ กดุเป่ง ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากน้ าชุมพร
ด.ต. อ านาจ ใจเยน็ ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากน้ าชุมพร
ด.ต. วศิณุ ปักษิน ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากน้ าชุมพร
ด.ต. สิทธา หงส์ทอง ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากน้ าชุมพร
ด.ต. อดุมพร มลิวลัย์ ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากน้ าชุมพร
ด.ต. ทิพากร เขยีววงศ์จนัทร์ ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากน้ าชุมพร
ด.ต. รักสู้ วรลักษณ์ภกัดี ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากน้ าชุมพร
ด.ต. นรานนท์ แยม้จงกล ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากน้ าชุมพร
ด.ต. บุญเกดิ พดุลา ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากน้ าชุมพร
ด.ต. สานนท์ พดุลา ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากน้ าชุมพร
ด.ต. สุวทิย์ ใจทัน ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากน้ าชุมพร
ด.ต. เสริญ จนัทร์ราช ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากน้ าชุมพร
ด.ต. อ านาจ ทับหา้ง ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากน้ าชุมพร
ด.ต. ธนาวฒิุ ไทยทุมิฬ ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากน้ าชุมพร
ด.ต. สมศักด์ิ ศิริสังข์ ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากน้ าชุมพร
ด.ต. พงษ์ศักด์ิ วงษปัญญา ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากน้ าชุมพร
ด.ต. สมปอง บุญประคม ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากน้ าชุมพร
ด.ต. สันติ ช่วยพนิิจ ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากน้ าชุมพร



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ณฐสร แสงสุวรรณ ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากน้ าชุมพร
ด.ต. บุญคล่อง แสงสวสัด์ิ ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากน้ าชุมพร
ด.ต. ปัญญา แยม้บู่ ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากน้ าชุมพร
ด.ต. วชิิตร ตงฉนิ ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากน้ าชุมพร
ด.ต. วรัิช ใจมีไทย ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากน้ าชุมพร
ด.ต. โสรัตน พรหมสวาท ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากน้ าชุมพร
ด.ต. วริะศักด์ิ วสิาโรจน์ ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากน้ าชุมพร
ด.ต. ไพบูลย์ สมมัง ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากน้ าชุมพร
ด.ต. สินรา ชัยพนัธ์ ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากน้ าชุมพร
ด.ต. ชรินทร์ ใจโต ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากน้ าชุมพร
ด.ต. สมพร นันทโก ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากน้ าชุมพร
ด.ต. พสุิทธิ์ วงศ์สุวรรณ ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากน้ าชุมพร
ด.ต. แสงสุริยา เพชรศรีจนัทร์ ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากน้ าชุมพร
ด.ต. กติติ ศุภการ ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากน้ าชุมพร
ด.ต. สาโรช องคไทร ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากน้ าชุมพร
ด.ต. สมพงษ์ ชายสุนทร ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากน้ าชุมพร
จ.ส.ต. ศราวธุ หตัถาพนัธ์ ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากน้ าชุมพร
พ.ต.ท. สุพจน์ ส าราญ ภ.จว.ชุมพร สภ.บ้านวสัิยเหนือ
ด.ต. สุชาติ อนิทร์ช่วย ภ.จว.ชุมพร สภ.บ้านวสัิยเหนือ
ด.ต. พงศ์ธร คล่ีเกษร ภ.จว.ชุมพร สภ.บ้านวสัิยเหนือ
ด.ต. วชิิต จตินุพงศ์ ภ.จว.ชุมพร สภ.บ้านวสัิยเหนือ
ด.ต. ปรีชา เพช็รพรุิณ ภ.จว.ชุมพร สภ.บ้านวสัิยเหนือ
ด.ต. จ านง ค์ อปุมา ภ.จว.ชุมพร สภ.บ้านวสัิยเหนือ
จ.ส.ต. สุรศักด์ิ ขนัธศิลป์ ภ.จว.ชุมพร สภ.บ้านวสัิยเหนือ
ส.ต.ท. พรีพงศ์ ณ นคร ภ.จว.ชุมพร สภ.บ้านวสัิยเหนือ
ด.ต. เมธาสิทธิ์ ปราโมทยสิ์ทธิ์ ภ.จว.ชุมพร สภ.บ้านวสัิยเหนือ
ด.ต. วจิติร เหล่าต้ังจติตรง ภ.จว.ชุมพร สภ.บ้านวสัิยเหนือ
ด.ต. กศุล ชายสมุทร ภ.จว.ชุมพร สภ.บ้านวสัิยเหนือ
ด.ต. ฐปนัท สวกิคามินทร์ ภ.จว.ชุมพร สภ.บ้านวสัิยเหนือ
ด.ต. อรรถพล อยู่ส าราญ ภ.จว.ชุมพร สภ.บ้านวสัิยเหนือ
พ.ต.ต. ชาติชาย มูลลักษณ์ ภ.จว.ชุมพร สภ.บ้านวสัิยเหนือ
ด.ต. สุรกจิ กล่ าพกั ภ.จว.ชุมพร สภ.บ้านวสัิยเหนือ
ร.ต.ต. สัมพนัธ์ หญีตภู่ ภ.จว.ชุมพร สภ.บ้านวสัิยเหนือ
ด.ต. บุญโชติ นาคหกวคิ ภ.จว.ชุมพร สภ.บ้านวสัิยเหนือ
ร.ต.ท. อทิธพิฒัน์ วฒันาอมร ภ.จว.ชุมพร สภ.บ้านวสัิยเหนือ
ร.ต.อ. อทุัย สยมภาค ภ.จว.ชุมพร สภ.บ้านวสัิยเหนือ
ร.ต.ต. สมชาย แสงมณี ภ.จว.ชุมพร สภ.บ้านวสัิยเหนือ
ร.ต.อ. ระนอง ชุมพนิิจ ภ.จว.ชุมพร สภ.บ้านวสัิยเหนือ
ร.ต.ท. สิทธศัิกด์ิ กลับสวสัด์ิ ภ.จว.ชุมพร สภ.บ้านวสัิยเหนือ
ร.ต.ท. สมยศ คงประสิทธิ์ ภ.จว.ชุมพร สภ.บ้านวสัิยเหนือ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ชาญชัย อเนกประสงค์กลุ ภ.จว.ชุมพร สภ.บ้านวสัิยเหนือ
พ.ต.ต. อศิเรส ไทยเจริญ ภ.จว.ชุมพร สภ.บ้านวสัิยเหนือ
จ.ส.ต. ศิริพงค์ ช่วยชม ภ.จว.ชุมพร สภ.บ้านวสัิยเหนือ
ร.ต.ต. สุระเดช สงเคราะห์ ภ.จว.ชุมพร สภ.บ้านวสัิยเหนือ
พ.ต.ท. ไชยวฒัน์ อบุล ภ.จว.ชุมพร สภ.บ้านวสัิยเหนือ
ด.ต. เฉลิมชัย พรหมราช ภ.จว.ชุมพร สภ.บ้านวสัิยเหนือ
ร.ต.อ. ยงยทุธ โสมพะโยม ภ.จว.ชุมพร สภ.บ้านวสัิยเหนือ
พ.ต.ท. ศักด์ิศิริ โสมทอง ภ.จว.ชุมพร สภ.บ้านวสัิยเหนือ
พ.ต.ท. วทิยา จนัทร์นุย้ ภ.จว.ชุมพร สภ.บ้านวสัิยเหนือ
ด.ต. ปริยะ สาระรักษ์ ภ.จว.ชุมพร สภ.บ้านวสัิยเหนือ
ร.ต.ต. สุรศักด์ิ ใจบุญมา ภ.จว.ชุมพร สภ.บ้านวสัิยเหนือ
ด.ต. ชาญชัย ไกรมาก ภ.จว.ชุมพร สภ.บ้านวสัิยเหนือ
พ.ต.ท. อษักร หมืน่ภกัดี ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากน้ าหลังสวน
ร.ต.ท. สมัคร เสนาคณิต ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากน้ าหลังสวน
ร.ต.ท. บุญเชาว์ พลูพพิฒัน์ ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากน้ าหลังสวน
ร.ต.ท. ธนานันต์ กลุมาตย์ ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากน้ าหลังสวน
ร.ต.ท. มนตรี เพชรสมุทร ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากน้ าหลังสวน
ร.ต.ท. ทวศัีกด์ิ รักสกลุ ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากน้ าหลังสวน
ร.ต.ท. สันติ สืบบุตร ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากน้ าหลังสวน
ร.ต.ท. อนันต์ อุ่นปลอด ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากน้ าหลังสวน
ร.ต.ต. มาโนช สมณะ ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากน้ าหลังสวน
ร.ต.ต. สุรินทร์ ฉมิบรรเทิง ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากน้ าหลังสวน
ด.ต. นพดล สมพชื ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากน้ าหลังสวน
ด.ต. บรรลือศักด์ิ รอดมณี ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากน้ าหลังสวน
ด.ต. วฑูิรย์ อยู่สถติย์ ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากน้ าหลังสวน
ด.ต. ยทุธชัย ช านาญการ ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากน้ าหลังสวน
ด.ต. สมเด็จ แสนยะมูล ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากน้ าหลังสวน
ด.ต. ด าเนิน คชสุวรรณ ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากน้ าหลังสวน
ด.ต. วนิัย เผือกภมูิ ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากน้ าหลังสวน
ด.ต. สมมิตร หมืน่ศรี ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากน้ าหลังสวน
ด.ต. อนันตศักด์ิ กลับ ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากน้ าหลังสวน
ด.ต. พษิณุวฒัน์ สุวรรณพหู ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากน้ าหลังสวน
ด.ต. บุญรักษ์ พรหมจนัทร์ ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากน้ าหลังสวน
ด.ต. ปรีชา ศิริสวสัด์ิ ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากน้ าหลังสวน
จ.ส.ต. คมวศิิษฐ์ เกดิกาญจน์ ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากน้ าหลังสวน
จ.ส.ต. เกชา อะวะภาค ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากน้ าหลังสวน
ส.ต.อ. ณรงค์ชัย พชิัยแกว้ ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากน้ าหลังสวน
ส.ต.อ. วศิิษศักด์ิ คงมณี ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากน้ าหลังสวน
ด.ต. นิกร จลุสัตย์ ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากน้ าหลังสวน
ด.ต. ธนกฤติ เลียนกาญจนกร ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากน้ าหลังสวน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สุเมศ จนัทร์โสม ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากน้ าหลังสวน
จ.ส.ต. อมรรัตน์ ทองจนัทร์แกว้ ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากน้ าหลังสวน
ร.ต.ท. จริยณัต์ พะลัง ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากน้ าหลังสวน
พ.ต.ท. วชิัย จ าปา ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากน้ าหลังสวน
ร.ต.ท. วทิูรย์ เผือกวารีย์ ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากน้ าหลังสวน
พ.ต.ท. ธรรมรัตน์ อนินาปา ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากน้ าหลังสวน
พ.ต.ต. พรีะพล พกิลุ ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากน้ าหลังสวน
ร.ต.อ. สุพศิ ปานชัน ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากน้ าหลังสวน
ร.ต.ท. ชัยพล ฉมิวารี ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากน้ าหลังสวน
ร.ต.ท. ฉายา ฉายากลุ ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากน้ าหลังสวน
พ.ต.ท. บูรณพล ชนภมูิ ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากน้ าหลังสวน
ร.ต.ต. ยงั โยธกา ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากน้ าหลังสวน
ร.ต.ท. ประภาษ มะลิทิพย์ ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากน้ าหลังสวน
ด.ต. ชัยวฒิุ เพชรภู่ ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากน้ าหลังสวน
พ.ต.อ. สุชาติ นวลปาน ภ.จว.ชุมพร สภ.นาสัก
พ.ต.ท. ก.จารุ สังขมรรทร ภ.จว.ชุมพร สภ.นาสัก
พ.ต.ท. จโิรจน์ สาธกุาร ภ.จว.ชุมพร สภ.นาสัก
พ.ต.ท. อมัพร พนาพทิักษ์กลุ ภ.จว.ชุมพร สภ.นาสัก
ร.ต.อ. สมชาย บุญเกดิ ภ.จว.ชุมพร สภ.นาสัก
ร.ต.อ. สนัน่ สงสม ภ.จว.ชุมพร สภ.นาสัก
ร.ต.ท. อรุะชาติ มณีโชติ ภ.จว.ชุมพร สภ.นาสัก
พ.ต.ท. ชาญยทุธ เรืองดิษฐ์ ภ.จว.ชุมพร สภ.นาสัก
ด.ต. สมพล สอนสวสัด์ิ ภ.จว.ชุมพร สภ.นาสัก
ด.ต. พงษ์พนัธ์ จลุพนัธ์ ภ.จว.ชุมพร สภ.นาสัก
ด.ต. วนิัย น้อยศรี ภ.จว.ชุมพร สภ.นาสัก
ส.ต.อ. ประสบโชค จนัทร์แกว้ ภ.จว.ชุมพร สภ.นาสัก
ร.ต.ท. สัมฤทธิ์ ศักด์ิแสง ภ.จว.ชุมพร สภ.นาสัก
ร.ต.ท. ธนกฤต หลงสวสัด์ิ ภ.จว.ชุมพร สภ.นาสัก
ร.ต.ท. วษิณุพงศ์ เลียบวงศ์ ภ.จว.ชุมพร สภ.นาสัก
ร.ต.ท. สุพร เสวตวงษ์ ภ.จว.ชุมพร สภ.นาสัก
ด.ต. นพพร วนัเยน็ ภ.จว.ชุมพร สภ.นาสัก
ด.ต. ประทีปศักด์ิ ค าตา ภ.จว.ชุมพร สภ.นาสัก
ด.ต. อคัวรรณ เสาะสาย ภ.จว.ชุมพร สภ.นาสัก
ด.ต. กรกช หตัถา ภ.จว.ชุมพร สภ.นาสัก
ด.ต. นพดล พลายแกว้ ภ.จว.ชุมพร สภ.นาสัก
ด.ต. ธ ารง รุ่งนิลรัตน์ ภ.จว.ชุมพร สภ.นาสัก
ด.ต. นริศ ปิน่เวหา ภ.จว.ชุมพร สภ.นาสัก
ด.ต. ฐปนรรฆ์ ชูนาค ภ.จว.ชุมพร สภ.นาสัก
ด.ต. อาดูร สมศรี ภ.จว.ชุมพร สภ.นาสัก
ด.ต. ธนพล บุญทรง ภ.จว.ชุมพร สภ.นาสัก



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. กติติพงษ์ ซ้ายสุวรรณ ภ.จว.ชุมพร สภ.นาสัก
ด.ต. ค านึง แสงวเิชียร ภ.จว.ชุมพร สภ.นาสัก
ด.ต. อภวิฒัน์ อรศรี ภ.จว.ชุมพร สภ.นาสัก
ด.ต. ถนอม พงษ์สถติย์ ภ.จว.ชุมพร สภ.นาสัก
ด.ต. สุพจน์ สุวรรณะ ภ.จว.ชุมพร สภ.นาสัก
ด.ต. ประเดิม ยมขวญัเมือง ภ.จว.ชุมพร สภ.นาสัก
ด.ต. ประจกัร์ สมเรือง ภ.จว.ชุมพร สภ.นาสัก
ด.ต. ธนนท์ พรหมสวสัด์ิ ภ.จว.ชุมพร สภ.นาสัก
จ.ส.ต สิทธชิัย พจิารณ์ ภ.จว.ชุมพร สภ.นาสัก
ส.ต.อ. กติติศักด์ิ คงตะโก ภ.จว.ชุมพร สภ.นาสัก
ส.ต.อ. นราวฒัน์ บุญทองใหม่ ภ.จว.ชุมพร สภ.นาสัก
ส.ต.ต. เชาวว์รรธน์ ถงึเสียบญวน ภ.จว.ชุมพร ช่วยราชการ สภ.นาสัก
พ.ต.อ. พฒิุพงศ์ พานิชศิลป์ ภ.จว.ชุมพร สภ.สลุย
พ.ต.ท. ปัญญา ไอยราคม ภ.จว.ชุมพร สภ.สลุย
พ.ต.ท. พาณิชย์ นาคทอง ภ.จว.ชุมพร สภ.สลุย
พ.ต.ท. เอกราช หุน่งาม ภ.จว.ชุมพร สภ.สลุย
พ.ต.ท. สุรพศ สุทธเิกดิ ภ.จว.ชุมพร สภ.สลุย
พ.ต.ต. ทรงศักด์ิ คชเดช ภ.จว.ชุมพร สภ.สลุย
พ.ต.ต. สุนทร พทิักษ์สุข ภ.จว.ชุมพร สภ.สลุย
ร.ต.ท. สุวทิย์ ชณาชล ภ.จว.ชุมพร สภ.สลุย
ร.ต.ท. โสรัช จนิดา ภ.จว.ชุมพร สภ.สลุย
ร.ต.ท. มานะ โหรารัตน์ ภ.จว.ชุมพร สภ.สลุย
ร.ต.ท. ปรีชา ขาวมรดก ภ.จว.ชุมพร สภ.สลุย
ร.ต.ท. บรรจง ดีแกว้ ภ.จว.ชุมพร สภ.สลุย
ร.ต.ท. สนธยา ไทยประดิษฐ์ ภ.จว.ชุมพร สภ.สลุย
ร.ต.ท. ฉลอง สันหะ ภ.จว.ชุมพร สภ.สลุย
ร.ต.ท. โชค ยอดแกว้ ภ.จว.ชุมพร สภ.สลุย
ร.ต.ท. สมบูรณ์ ยศรุ่งเรือง ภ.จว.ชุมพร สภ.สลุย
ร.ต.ต. พรเทพ คงเพชร ภ.จว.ชุมพร สภ.สลุย
ร.ต.ต. พทิักษ์พงศ์ ไผ่ทอง ภ.จว.ชุมพร สภ.สลุย
ร.ต.ต. ทวศัีกด์ิ หว้ยหงษ์ทอง ภ.จว.ชุมพร สภ.สลุย
ร.ต.ต. ประยรู ทัศทอง ภ.จว.ชุมพร สภ.สลุย
ร.ต.ต. สมยศ ศรีสวสัด์ิ ภ.จว.ชุมพร สภ.สลุย
ด.ต. อภชิาต เปีย่มปุก ภ.จว.ชุมพร สภ.สลุย
ด.ต. ชนาธปิ พรหมดนตรี ภ.จว.ชุมพร สภ.สลุย
ด.ต. จรีะพงษ์ แซ่ต้ัง ภ.จว.ชุมพร สภ.สลุย
ด.ต. ช านาญ มะลิวลัย์ ภ.จว.ชุมพร สภ.สลุย
ด.ต. สุธรรม จนัทร์มุย่ ภ.จว.ชุมพร สภ.สลุย
ด.ต. เอกชาติ พลายแกว้ ภ.จว.ชุมพร สภ.สลุย
ด.ต. ณรงค์ สร้อยจกัจั่น ภ.จว.ชุมพร สภ.สลุย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. บารเมษฐ์ ทองแดง ภ.จว.ชุมพร สภ.สลุย
ด.ต. เสน่ห์ ชูวงศ์ ภ.จว.ชุมพร สภ.สลุย
ด.ต. มีชัย จามจรีุ ภ.จว.ชุมพร สภ.สลุย
ด.ต. ธงชัย พรหมภนิันท์ ภ.จว.ชุมพร สภ.สลุย
ด.ต. เฉลิมเกยีรติ ป่านเทพ ภ.จว.ชุมพร สภ.สลุย
ด.ต. พบิูลย์ เพชรยงัพลู ภ.จว.ชุมพร สภ.สลุย
ด.ต. สมมาตร์ คงทองจนี ภ.จว.ชุมพร สภ.สลุย
ส.ต.อ. กจินิกร สะโรจน์ ภ.จว.ชุมพร สภ.สลุย
ด.ต. อดุลย์ สุทธงิาม ภ.จว.ชุมพร ช่วยราชการ สภ.สลุย
ด.ต. ทวศัีกด์ิ ฤทธจิกัร์ ภ.จว.ชุมพร สภ.สลุย
ด.ต. พสุิทธศัิกด์ิ พรหมฤทธิ์ ภ.จว.ชุมพร สภ.สลุย
ด.ต. ติระศักด์ิ เรืองสุข ภ.จว.ชุมพร สภ.สลุย
พ.ต.อ. นิวติั โพธิ์พร้อม ภ.จว.ชุมพร สภ.บ้านมาบอ ามฤต
พ.ต.ท. สุชาติ ศิริรัตนพงษ์ ภ.จว.ชุมพร สภ.บ้านมาบอ ามฤต
พ.ต.ท. บุญเชต กลัปหา ภ.จว.ชุมพร สภ.บ้านมาบอ ามฤต
พ.ต.ท. อภชิาต เรนชนะ ภ.จว.ชุมพร สภ.บ้านมาบอ ามฤต
พ.ต.ท. ไพศาล ศรีสวสัด์ิ ภ.จว.ชุมพร สภ.บ้านมาบอ ามฤต
พ.ต.ต. อ าพล นุชนงค์ ภ.จว.ชุมพร สภ.บ้านมาบอ ามฤต
ร.ต.อ. ธนวฒัน์ เพชรกาฬ ภ.จว.ชุมพร สภ.บ้านมาบอ ามฤต
ร.ต.ท. เรืองเดช เขยีดแกว้ ภ.จว.ชุมพร สภ.บ้านมาบอ ามฤต
ร.ต.ท. พเิชษฐ์ สุชาติพงษ์ ภ.จว.ชุมพร สภ.บ้านมาบอ ามฤต
ร.ต.ท. ระพนิ พลายด้วง ภ.จว.ชุมพร สภ.บ้านมาบอ ามฤต
ร.ต.ท. สุรพล ม่วงน้อย ภ.จว.ชุมพร สภ.บ้านมาบอ ามฤต
ร.ต.ท. ศุภโชค นุย้ผอม ภ.จว.ชุมพร สภ.บ้านมาบอ ามฤต
ร.ต.ท. มนตรี บุญรัตนไพโรจน์ ภ.จว.ชุมพร สภ.บ้านมาบอ ามฤต
ร.ต.ต. ศักดา ทันประจ าสินธุ์ ภ.จว.ชุมพร สภ.บ้านมาบอ ามฤต
ร.ต.ต. บงการ ส าราญ ภ.จว.ชุมพร สภ.บ้านมาบอ ามฤต
ร.ต.ต. ณรงค์ ชุมจนิดา ภ.จว.ชุมพร สภ.บ้านมาบอ ามฤต
ร.ต.ต. ธรีพงษ์ ส าเร ภ.จว.ชุมพร สภ.บ้านมาบอ ามฤต
ด.ต. โสภณ หญีตคง ภ.จว.ชุมพร สภ.บ้านมาบอ ามฤต
ด.ต. สกลุชัย ชูนิด ภ.จว.ชุมพร สภ.บ้านมาบอ ามฤต
ด.ต. ประจกัร จนัทเณร ภ.จว.ชุมพร สภ.บ้านมาบอ ามฤต
ด.ต. พทิักษ์ รักดี ภ.จว.ชุมพร สภ.บ้านมาบอ ามฤต
ด.ต. ภริูทัต แยม้ทิพย์ ภ.จว.ชุมพร สภ.บ้านมาบอ ามฤต
ด.ต. สุจนิต์ พรมประสิทธิ์ ภ.จว.ชุมพร สภ.บ้านมาบอ ามฤต
ด.ต. จารึก กวุลัยรัตน์ ภ.จว.ชุมพร สภ.บ้านมาบอ ามฤต
ด.ต. ไชยรัตน์ อ านวยวทิยากลุ ภ.จว.ชุมพร สภ.บ้านมาบอ ามฤต
ด.ต. ศุภเศรษฐ์ ศรีสัตบรรณ์ ภ.จว.ชุมพร สภ.บ้านมาบอ ามฤต
ด.ต. วชัรินทร์ เมฆา ภ.จว.ชุมพร สภ.บ้านมาบอ ามฤต
ด.ต. สมเกยีรติ อยู่คชลักษณ์ ภ.จว.ชุมพร สภ.บ้านมาบอ ามฤต



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. บุญรักษ์ คุ้มโรจนรัตน์ ภ.จว.ชุมพร สภ.บ้านมาบอ ามฤต
ด.ต. ภาคิน พมิเพาะ ภ.จว.ชุมพร สภ.บ้านมาบอ ามฤต
ด.ต. นิคม อทุธยานรัตน์ ภ.จว.ชุมพร สภ.บ้านมาบอ ามฤต
ด.ต. สายณัต์ เอี่ยมทรง ภ.จว.ชุมพร สภ.บ้านมาบอ ามฤต
ด.ต. สถาพร กล่ินจนัทร์ ภ.จว.ชุมพร สภ.บ้านมาบอ ามฤต
ด.ต. คมกฤต บุญล้ า ภ.จว.ชุมพร สภ.บ้านมาบอ ามฤต
ด.ต. ไพศาล เสาวรส ภ.จว.ชุมพร สภ.บ้านมาบอ ามฤต
ด.ต. ทิวา แกว้เกื้อ ภ.จว.ชุมพร สภ.บ้านมาบอ ามฤต
ด.ต. บันลือ ชายภกัด์ิ ภ.จว.ชุมพร สภ.บ้านมาบอ ามฤต
ด.ต. สมควร มากภริมย์ ภ.จว.ชุมพร สภ.บ้านมาบอ ามฤต
ด.ต. บุญเลิศ เกรียงไกรศร ภ.จว.ชุมพร สภ.บ้านมาบอ ามฤต
ด.ต. โยธนิ ทัง่เหล็ก ภ.จว.ชุมพร สภ.บ้านมาบอ ามฤต
ด.ต. สรายทุธ ทัง่เนียม ภ.จว.ชุมพร สภ.บ้านมาบอ ามฤต
ด.ต. ผจญ พลูสวสัด์ิ ภ.จว.ชุมพร สภ.บ้านมาบอ ามฤต
ด.ต. สายณั อสิริยาภรัิกษ์ ภ.จว.ชุมพร สภ.บ้านมาบอ ามฤต
ด.ต. ศุภวฒัน์ เศลาอนันต์ ภ.จว.ชุมพร สภ.บ้านมาบอ ามฤต
ด.ต. สุชาติ ชูชมกล่ิน ภ.จว.ชุมพร สภ.บ้านมาบอ ามฤต
ร.ต.ท. นพชัย เกื้อบุญแกว้ ภ.จว.ชุมพร สภ.บ้านมาบอ ามฤต
ร.ต.อ. สนิท นุย้พนิ ภ.จว.ชุมพร สภ.บ้านในหตู
ร.ต.ท. บรรจง นาครอด ภ.จว.ชุมพร สภ.บ้านในหตู
ร.ต.ท. ปรีชา สุขสงค์ ภ.จว.ชุมพร สภ.บ้านในหตู
ร.ต.ท. ทรงเดช แสบงบาล ภ.จว.ชุมพร สภ.บ้านในหตู
ร.ต.ท. วสูิตร ณ ระนอง ภ.จว.ชุมพร สภ.บ้านในหตู
ร.ต.ท. ทักษิน กาละสีรัมย์ ภ.จว.ชุมพร สภ.บ้านในหตู
ร.ต.ต. ประยรูศักด์ิ เรืองสุด ภ.จว.ชุมพร สภ.บ้านในหตู
ร.ต.ท. เจริญทอง พุม่พวงทอง ภ.จว.ชุมพร สภ.บ้านในหตู
ร.ต.ท. เดชา จ าปาเทพ ภ.จว.ชุมพร สภ.บ้านในหตู
ด.ต. โกมล วฒันโสภา ภ.จว.ชุมพร สภ.บ้านในหตู
ร.ต.ต. วชิัย คล่องแคล่ว ภ.จว.ชุมพร สภ.บ้านในหตู
ร.ต.ต. บุญส่ง เครือเมฆ ภ.จว.ชุมพร สภ.บ้านในหตู
ด.ต. ค านวณ อนิทะลับ ภ.จว.ชุมพร สภ.บ้านในหตู
ด.ต. สายญั ขนุทอง ภ.จว.ชุมพร สภ.บ้านในหตู
พ.ต.ท. จเร เกล้ียงเกลา ภ.จว.ชุมพร สภ.บ้านในหตู
พ.ต.ท. ทรงศักด์ิ จนัเทศ ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากตะโก
ร.ต.อ. ค านวน ปฏแิพทย์ ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากตะโก
ร.ต.ท. รณชัย กาญจนภกัด์ิ ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากตะโก
ร.ต.ท. ศรีสุวติั แกว้ประชุม ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากตะโก
ร.ต.ท. เกรียงศักด์ิ เมืองแดง ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากตะโก
ร.ต.ท. สมพงศ์ เกื้อสกลุ ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากตะโก
ร.ต.ท. คมกฤษฎิ วงศ์วชิรวฒัน์ ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากตะโก



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ปัญญา ผลศิริปฐม ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากตะโก
ร.ต.ต. สมรวย ศรีสงคราม ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากตะโก
ร.ต.ต. ประหยดั บุญนาค ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากตะโก
ด.ต. ปรีชา อุ่นศิริ ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากตะโก
ด.ต. ศักด์ิระวี เผ่าหวัสระ ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากตะโก
ด.ต. จกัราวธุ สุทธรัิตน์ ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากตะโก
จ.ส.ต. ปรีชา ลีเฮ็ม ภ.จว.ชุมพร สภ.ปากตะโก
พ.ต.อ. ตานิตย์ รามดิษฐ์ ภ.จว.กระบี่
พ.ต.อ. ฐากรู เนตรพกุกณะ ภ.จว.กระบี่
พ.ต.อ. เชิดศักด์ิ บุญนัดดา ภ.จว.กระบี่
พ.ต.ท. เกล้ียง มณีโชติ ภ.จว.กระบี่ กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.กระบี่
ร.ต.ท. วรีพงศ์ ขนุรัตน์ ภ.จว.กระบี่ กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.กระบี่
ร.ต.ท. จริายุ บุญขนัธ์ ภ.จว.กระบี่ กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.กระบี่
ด.ต. ถวลิ จนัทสุวรรณ ภ.จว.กระบี่ สภ.เหนือคลอง
ด.ต. อตุสาหะ พทิักษ์วงศ์ ภ.จว.กระบี่ สภ.ปลายพระยา
ส.ต.ต. ชินดนัย ชูแสง ภ.จว.กระบี่ สภ.เกาะลันตา
ส.ต.ต. วรกติต์ิ  ลัคนาศิโรรัตน์ ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
ร.ต.ท. ศักด์ิพล สมเพชร ภ.จว.กระบี่ สภ.อา่วลึก
ส.ต.อ.หญิง ธนัตดา วงัช่วย ภ.จว.กระบี่ ฝอ.ภ.จว.กระบี่
ด.ต. อมร พรหมรุ่ง ภ.จว.กระบี่ สภ.อา่วลึก
ร.ต.ต.หญิง สมศรี ปรีชาชาญ ภ.จว.กระบี่ ฝอ.ภ.จว.กระบี่
ด.ต. ณรงค์ บุญหมืน่ไวย ภ.จว.กระบี่ สภ.ทรายขาว
ร.ต.ท. ทวชิ แสงทอง ภ.จว.กระบี่ ฝอ.ภ.จว.กระบี่
ร.ต.ท. สุรพงษ์ ศรีฤกษณ์ ภ.จว.กระบี่ ฝอ.ภ.จว.กระบี่
ร.ต.ท. สมคิด ทรัพยส่์ง ภ.จว.กระบี่ ฝอ.ภ.จว.กระบี่
ด.ต. ณรงค์ ตุกชูแสง ภ.จว.กระบี่ สภ.คลองขนาน
ด.ต. นิรัติ แกว้นวล ภ.จว.กระบี่ สภ.ล าทับ
ด.ต.หญิง รัชฎาวลัย์ หนูคาบแกว้ ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
ร.ต.ท.หญิง สุภรรณี เอยีดเนียม ภ.จว.กระบี่ ฝอ.ภ.จว.กระบี่
ร.ต.ท.หญิง รัชทิพย์ รอบคอบ ภ.จว.กระบี่ ฝอ.ภ.จว.กระบี่
ด.ต. สมเสถยีร รอบคอบ ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
ส.ต.ต. วชิรพงษ์ คงหนู ภ.จว.กระบี่ ฝอ.ภ.จว.กระบี่
ร.ต.ท. ภคัพล นวนเปียน ภ.จว.กระบี่ ฝอ.ภ.จว.กระบี่
ด.ต. วษิณุพงษ์ ศรีมะเริง ภ.จว.กระบี่ สภ.คลองขนาน
ส.ต.อ.หญิง พวงทิพย์ เพชรหวล ภ.จว.กระบี่ ฝอ.ภ.จว.กระบี่
ร.ต.ท.หญิง เอมอร ถาวรไชย ภ.จว.กระบี่ ฝอ.ภ.จว.กระบี่
ด.ต. สมนึก ด าดี ภ.จว.กระบี่ กก.สส.ภ.จว.กระบี่
ส.ต.อ.หญิง รัตติกร วชิัยดิษฐ์ ภ.จว.กระบี่ ฝอ.ภ.จว.กระบี่
ด.ต. โกศล ชมภทูอง ภ.จว.กระบี่ สภ.เขาพนม
พ.ต.ท. สมพงษ์ คงอปุ ภ.จว.กระบี่ ฝอ.ภ.จว.กระบี่



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท.หญิง ปริมกมล ทองค า ภ.จว.กระบี่ ฝอ.ภ.จว.กระบี่
พ.ต.ท.หญิง รวมพร ศรีปาน บก.อก.ภ.๘ ฝอ.6 ปฏบิัติราชการ ภ.จว.กระบี่
ร.ต.ท. อาริส เวลาดี ภ.จว.กระบี่ ฝอ.ภ.จว.กระบี่
ร.ต.ท.หญิง ซอรอดา โพงลาเตะ ภ.จว.กระบี่ ฝอ.ภ.จว.กระบี่
ด.ต. ศักด์ิดา ร่วมชมรัตน์ ภ.จว.กระบี่ สภ.เขาพนม
ด.ต. ณัฐทรงวฒัน์ เอี่ยมศักด์ิ ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
ด.ต. ประกอบ ศรีรุจี ภ.จว.กระบี่ กก.สส.ภ.จว.กระบี่
ด.ต. สถาพร ยทุธพรพงค์ ภ.จว.กระบี่ สภ.อา่วลึก
ร.ต.อ. ภชูิชย์ เหรียรไกร ภ.จว.กระบี่ ฝอ.ภ.จว.กระบี่
พ.ต.ท. ประภาส แกว้ทองประค า ภ.จว.กระบี่ ฝอ.ภ.จว.กระบี่
ด.ต. วชิาญ วชิัยดิษฐ์ ภ.จว.กระบี่ สภ.คลองท่อม
ร.ต.อ. สุทิวสั อุ่นเสียม ภ.จว.กระบี่ ฝอ.ภ.จว.กระบี่
ร.ต.ท. อ านาจ พทิักษ์ ภ.จว.กระบี่ ฝอ.ภ.จว.กระบี่
พ.ต.ต.หญิง ดารุณี คัดทะจนัทร์ ภ.จว.กระบี่ ฝอ.ภ.จว.กระบี่
พ.ต.ต. เทอดเกยีรติ เทพเกล้ียง ภ.จว.กระบี่ ฝอ.ภ.จว.กระบี่
ร.ต.ต. จรินทร์ มัจฉาเชี่ยว ภ.จว.กระบี่ ฝอ.ภ.จว.กระบี่
ร.ต.ท.หญิง สุไก่ โสบผอม ภ.จว.กระบี่ ฝอ.ภ.จว.กระบี่
ร.ต.ต. สมศักด์ิ ทองทิพย์ ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
ด.ต. ไชยา ศรีโสภา ภ.จว.กระบี่ กก.สส.ภ.จว.กระบี่
ร.ต.ท. ทวชิ แสงทอง ภ.จว.กระบี่ กก.สส.ภ.จว.กระบี่
ร.ต.ต. วรัิช สวา่งเมฆ ภ.จว.กระบี่ กก.สส.ภ.จว.กระบี่
พ.ต.อ. ช านาญ ช านาญกจิ ภ.จว.กระบี่ สภ.ปลายพระยา
พ.ต.ท. สมบัติ แสวงสุข ภ.จว.กระบี่ สภ.ปลายพระยา
พ.ต.ท. โกวทิ คงหนู ภ.จว.กระบี่ สภ.ปลายพระยา
พ.ต.ต. สมพร ดีดวง ภ.จว.กระบี่ สภ.ปลายพระยา
ร.ต.อ. ไพสิฐ นุงอาลี ภ.จว.กระบี่ สภ.ปลายพระยา
ร.ต.อ. ประเสริฐ แจม่ใส ภ.จว.กระบี่ สภ.ปลายพระยา
ร.ต.อ. ค านึง มากสุข ภ.จว.กระบี่ สภ.ปลายพระยา
ร.ต.ท. สาธติ ช่อชั้น ภ.จว.กระบี่ สภ.ปลายพระยา
ร.ต.ท. จารึก สวสัดี ภ.จว.กระบี่ สภ.ปลายพระยา
ร.ต.ท. ปลอบ เพช็รสง ภ.จว.กระบี่ สภ.ปลายพระยา
ร.ต.ท. สราวธุ พทุธพรอภบิาล ภ.จว.กระบี่ สภ.ปลายพระยา
ร.ต.ท. สุทิน แกว้พทิักษ์ ภ.จว.กระบี่ สภ.ปลายพระยา
ร.ต.ท. ศุภชัย เพญ็สิน ภ.จว.กระบี่ สภ.ปลายพระยา
ร.ต.ท. มอง นุน่สวสัด์ิ ภ.จว.กระบี่ สภ.ปลายพระยา
ร.ต.ท. ชัยรัตน์ จติรรัตน์ ภ.จว.กระบี่ สภ.ปลายพระยา
ร.ต.ท. สมศักด์ิ เหมทานนท์ ภ.จว.กระบี่ สภ.ปลายพระยา
ร.ต.ท. อทิธพินัธ์ ชูศรี ภ.จว.กระบี่ สภ.ปลายพระยา
ร.ต.ท. จงรัตน์ จางวาง ภ.จว.กระบี่ สภ.ปลายพระยา
ร.ต.ท. สินธุ์ เจมิขวญั ภ.จว.กระบี่ สภ.ปลายพระยา



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. สุวทิย์ แต่งจนัทร์ ภ.จว.กระบี่ สภ.ปลายพระยา
ร.ต.ท. บุญเลิศ แสงอรุณ ภ.จว.กระบี่ สภ.ปลายพระยา
ร.ต.ต. วรัิติ ออ่นเคร็ง ภ.จว.กระบี่ สภ.ปลายพระยา
ร.ต.ต. เกรียงศักด์ิ ขนุชุม ภ.จว.กระบี่ สภ.ปลายพระยา
ร.ต.ต. สถติ ปะตาเน ภ.จว.กระบี่ สภ.ปลายพระยา
ด.ต. สุรเชษฐ์ บรรจงศุภมิตร ภ.จว.กระบี่ สภ.ปลายพระยา
ด.ต. จรัญ พว่งสะอาด ภ.จว.กระบี่ สภ.ปลายพระยา
ด.ต. ภานุกรณ์ เดชฤกษ์ปาน ภ.จว.กระบี่ สภ.ปลายพระยา
ด.ต. สมคิด ชมเชย ภ.จว.กระบี่ สภ.ปลายพระยา
ด.ต. สมเกยีรติ ณ แกว้ ภ.จว.กระบี่ สภ.ปลายพระยา
ด.ต. อนันต์ คงแคล้ว ภ.จว.กระบี่ สภ.ปลายพระยา
ด.ต. วรรณะ รัตนวรรณ ภ.จว.กระบี่ สภ.ปลายพระยา
ด.ต. ประสิทธิ์ จติตการ ภ.จว.กระบี่ สภ.ปลายพระยา
ด.ต. สมเกยีรติ เสือพล ภ.จว.กระบี่ สภ.ปลายพระยา
ด.ต. เยื้อน บุญคงทอง ภ.จว.กระบี่ สภ.ปลายพระยา
ด.ต. ประสาทวทิย์ แป้นมี ภ.จว.กระบี่ สภ.ปลายพระยา
ด.ต. บัญชา ภกัดีวานิช ภ.จว.กระบี่ สภ.ปลายพระยา
ด.ต. ปราโมทย์ ขนุบุรี ภ.จว.กระบี่ สภ.ปลายพระยา
ด.ต. ด.ต.ลือชา สังขช์่วย ภ.จว.กระบี่ สภ.ปลายพระยา
ด.ต. สมใจ เหมะรักษ์ ภ.จว.กระบี่ สภ.ปลายพระยา
ด.ต. สมพงค์ ทองจ ารูญ ภ.จว.กระบี่ สภ.ปลายพระยา
ด.ต. เจริญ สายนุย้ ภ.จว.กระบี่ สภ.ปลายพระยา
ด.ต. สมปราถ รามสวสัด์ิ ภ.จว.กระบี่ สภ.ปลายพระยา
ด.ต. วนัชัย ด าหนู ภ.จว.กระบี่ สภ.ปลายพระยา
ด.ต. นพดล ขนาบแกว้ ภ.จว.กระบี่ สภ.ปลายพระยา
ด.ต. ภริมย์ ฝอยทอง ภ.จว.กระบี่ สภ.ปลายพระยา
ด.ต. อดุม ปรีชารัตน์ ภ.จว.กระบี่ สภ.ปลายพระยา
ด.ต.หญิง ขวญัชนก นวลนุน่ ภ.จว.กระบี่ สภ.ปลายพระยา
ด.ต. มนัส มาสวสัด์ิ ภ.จว.กระบี่ สภ.ปลายพระยา
ด.ต. ธวชัชัย แกว้จนิดา ภ.จว.กระบี่ สภ.ปลายพระยา
ด.ต. ธรีพงค์ แจง้จลุ ภ.จว.กระบี่ สภ.ปลายพระยา
ด.ต. นิเวศน์ นุน่เกล้ียง ภ.จว.กระบี่ สภ.ปลายพระยา
ด.ต. สมศักด์ิ ทองข า ภ.จว.กระบี่ สภ.ปลายพระยา
ด.ต. โกศล สุดดวง ภ.จว.กระบี่ สภ.ปลายพระยา
ด.ต. สุรเชษฐ์ ศรีทองนาค ภ.จว.กระบี่ สภ.ปลายพระยา
ด.ต. ไชยรัตน์ โพธิ์ศรี ภ.จว.กระบี่ สภ.ปลายพระยา
ด.ต. วศกร ชูอนิทร์ ภ.จว.กระบี่ สภ.ปลายพระยา
ด.ต. สุเมธี ค าแกว้ ภ.จว.กระบี่ สภ.ปลายพระยา
ด.ต. ไพโรจน์ จลุษร ภ.จว.กระบี่ สภ.ปลายพระยา
ด.ต. ศิรวฒัน์ ขนุฤทธิ์ ภ.จว.กระบี่ สภ.ปลายพระยา



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง จ.ส.ต. อนุรักษ์ อคุะหะ ภ.จว.กระบี่ สภ.ปลายพระยา
ส.ต.อ. อนุชา ทองรักษ์ ภ.จว.กระบี่ สภ.ปลายพระยา
ส.ต.ต. นาทดนัย กองมี ภ.จว.กระบี่ สภ.ปลายพระยา
ส.ต.ต. ธานี ศุภรัตนวไิล ภ.จว.กระบี่ สภ.ปลายพระยา
ส.ต.ต. นพดล ปราดจนัทร์ ภ.จว.กระบี่ สภ.ปลายพระยา
ร.ต.ท. สุชาย มีขนัทอง ภ.จว.กระบี่ สภ.อา่วลึก
ร.ต.ท. มนัส อนิพรหม ภ.จว.กระบี่ สภ.อา่วลึก
ด.ต. สุรสิทธิ์ สุขนัทอง ภ.จว.กระบี่ สภ.อา่วลึก
ด.ต. ปรีชา เขยีวเสน ภ.จว.กระบี่ สภ.อา่วลึก
ด.ต. พจิกัษณ์ ปันสุวรรณ ภ.จว.กระบี่ สภ.อา่วลึก
ร.ต.ท. วนัชัย เหมไพบูลย์ ภ.จว.กระบี่ สภ.อา่วลึก
ส.ต.ต. ภมร นามฉวี ภ.จว.กระบี่ สภ.อา่วลึก
ส.ต.ต. วทิยา อนันตณรงค์ ภ.จว.กระบี่ สภ.อา่วลึก
ร.ต.อ. เฉลิมชัย หนูหมอก ภ.จว.กระบี่ สภ.อา่วลึก
ร.ต.ต. ชัยศักด์ิ ทิพวลัย์ ภ.จว.กระบี่ สภ.อา่วลึก
ร.ต.อ. สมเกยีรติ ก าเหนิด ภ.จว.กระบี่ สภ.อา่วลึก
พ.ต.ท. ดามพะหตัถิ์ คชาชีวะ ภ.จว.กระบี่ สภ.อา่วลึก
ด.ต. ชรินทร์ แกว้ประสพ ภ.จว.กระบี่ สภ.อา่วลึก
ด.ต. ปริญญา ระววิรรณ์ ภ.จว.กระบี่ สภ.อา่วลึก
ร.ต.ท. บุญทิพย์ อทุัยรัตน์ ภ.จว.กระบี่ สภ.อา่วลึก
ด.ต. วชิัย ชูชื่น ภ.จว.กระบี่ สภ.อา่วลึก
พ.ต.ท. คมกฤษ สุขขแ์สงเปล่ง ภ.จว.กระบี่ สภ.อา่วลึก
ร.ต.ท. ด ารงศักค์ิ มีชู ภ.จว.กระบี่ สภ.อา่วลึก
ด.ต. จรัญ แกว้ช่วย ภ.จว.กระบี่ สภ.อา่วลึก
พ.ต.ท. ปริญญา รัตนะ ภ.จว.กระบี่ สภ.อา่วลึก
ส.ต.ต. อลงกรณ์ เพง็กลัด ภ.จว.กระบี่ สภ.อา่วลึก
ส.ต.ต. คมกริช  จรัสวฒันาพรรค์ ภ.จว.กระบี่ สภ.อา่วลึก
ส.ต.ต. ธงไชย รัตนเดช ภ.จว.กระบี่ สภ.อา่วลึก
ด.ต. มณี สุระยอด ภ.จว.กระบี่ สภ.อา่วลึก
ส.ต.ต. สมเกยีรติ สมบูรณ์ ภ.จว.กระบี่ สภ.อา่วลึก
พ.ต.ท. วสัินต์ รักมาก ภ.จว.กระบี่ สภ.อา่วลึก
ด.ต. ธวชัชัย หยดู า ภ.จว.กระบี่ สภ.อา่วลึก
ส.ต.ต. นพพล หนุนนาค ภ.จว.กระบี่ สภ.อา่วลึก
ส.ต.ต. มานพ ชูกล่ิน ภ.จว.กระบี่ สภ.อา่วลึก
ร.ต.ท. ธนุ เกษกลุ ภ.จว.กระบี่ สภ.อา่วลึก
ร.ต.ต. วเิชษฐ์ เด็นดู ภ.จว.กระบี่ สภ.อา่วลึก
ร.ต.ท. สุจริต จนัทร์ขาว ภ.จว.กระบี่ สภ.อา่วลึก
ส.ต.ต. ธรีพงศ์ พานิชย์ ภ.จว.กระบี่ สภ.อา่วลึก
ด.ต. พลกฤษณ์ ภญิโญ ภ.จว.กระบี่ สภ.อา่วลึก
ด.ต. สมเดช เศวตเวช ภ.จว.กระบี่ สภ.อา่วลึก



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ส าราญ ณ  นคร ภ.จว.กระบี่ สภ.อา่วลึก
ร.ต.ต. บดินทร์ กะลูแป ภ.จว.กระบี่ สภ.อา่วลึก
พ.ต.อ. ภาสกร สนธกิลุ ภ.จว.กระบี่ สภ.อา่วลึก
ร.ต.ท. สุวทิย์ แกว้ปรีชา ภ.จว.กระบี่ สภ.อา่วลึก
ร.ต.อ. ประสาร คงแกว้ ภ.จว.กระบี่ สภ.อา่วลึก
ร.ต.ท. สมศักด์ิ ไขค่ง ภ.จว.กระบี่ สภ.อา่วลึก
ด.ต. พทิักษ์ ไชยลึก ภ.จว.กระบี่ สภ.อา่วลึก
ด.ต. สนธยา คงกะพนัธ์ ภ.จว.กระบี่ สภ.อา่วลึก
ร.ต.ท. ศักด์ิสยาม ชูเชิด ภ.จว.กระบี่ สภ.อา่วลึก
ด.ต. เจริญ บุญมา ภ.จว.กระบี่ สภ.อา่วลึก
ด.ต. นิเวศน์ กลุสวรรค์ ภ.จว.กระบี่ สภ.อา่วลึก
ร.ต.ต. องอาจ บรรลือศัพท์ ภ.จว.กระบี่ สภ.อา่วลึก
ร.ต.ท. สถติย์ มากมูล ภ.จว.กระบี่ สภ.อา่วลึก
ร.ต.ท. สายณัห์ คงคุ้ม ภ.จว.กระบี่ สภ.อา่วลึก
ร.ต.ต. สมศักด์ิ สุทธจิติร์ ภ.จว.กระบี่ สภ.อา่วลึก
จ.ส.ต. ธงชัย ทองมาก ภ.จว.กระบี่ สภ.อา่วลึก
ด.ต. ณรงศักด์ิ ชูหนู ภ.จว.กระบี่ สภ.อา่วลึก
ส.ต.ต. ทิวตัถ์ ติวเถาว์ ภ.จว.กระบี่ สภ.อา่วลึก
ด.ต. เจริญ รัตนมุณี ภ.จว.กระบี่ สภ.อา่วลึก
ด.ต. ศุภกร ทองศักด์ิ ภ.จว.กระบี่ สภ.อา่วลึก
ร.ต.ต. อมร เพชรเชิงเขา ภ.จว.กระบี่ สภ.อา่วลึก
ด.ต. ไชยา มณีวงศ์ ภ.จว.กระบี่ สภ.อา่วลึก
ด.ต. ขจรศักด์ิ ภูสั่นติสัมพนัธ์ ภ.จว.กระบี่ สภ.อา่วลึก
ด.ต. ยทุธพงศ์ ไกรเทพ ภ.จว.กระบี่ สภ.อา่วลึก
ด.ต. เสน่ห์ สาระวารี ภ.จว.กระบี่ สภ.อา่วลึก
ด.ต. สุรชัย คชวรรณ์ ภ.จว.กระบี่ สภ.อา่วลึก
ร.ต.ท. เกษม เทพยศ ภ.จว.กระบี่ สภ.อา่วลึก
ร.ต.อ. พงศกร ด้วงดล ภ.จว.กระบี่ สภ.อา่วลึก
ส.ต.ต. ธนกร ยี่ถิ้น ภ.จว.กระบี่ สภ.อา่วลึก
ร.ต.ท. อดุม เอง่ฉว้น ภ.จว.กระบี่ สภ.อา่วลึก
ร.ต.ท. สมศักด์ิ เครือพฒัน์ ภ.จว.กระบี่ สภ.อา่วลึก
ร.ต.อ. อรุณ จนัทร์ศรี ภ.จว.กระบี่ สภ.อา่วลึก
ด.ต. อภสิิทธิ์ ศรีทองสุข ภ.จว.กระบี่ สภ.อา่วลึก
ด.ต. วชิัยวธุ นวลแกว้ ภ.จว.กระบี่ สภ.อา่วลึก
ร.ต.ท. สาธร ป่านเทพ ภ.จว.กระบี่ สภ.อา่วลึก
ส.ต.ต. ทินกร ปานแกว้ ภ.จว.กระบี่ สภ.อา่วลึก
ด.ต. ธวชั อนิทรศวร ภ.จว.กระบี่ สภ.อา่วลึก
ด.ต. บุญให้ ออ่นแกว้ ภ.จว.กระบี่ สภ.อา่วลึก
ด.ต. ธรีพล รัตนพนัธ์ ภ.จว.กระบี่ สภ.อา่วลึก
ด.ต. ประมอน เกาะทอง ภ.จว.กระบี่ สภ.อา่วลึก



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. สมพล ฤาเดช ภ.จว.กระบี่ สภ.อา่วลึก
ด.ต. เสรี สังขแ์กว้ ภ.จว.กระบี่ สภ.อา่วลึก
ด.ต. ธนธรณ์ แกว้ประไพ ภ.จว.กระบี่ สภ.อา่วลึก
ด.ต. จารุ อทุิศมณี ภ.จว.กระบี่ สภ.อา่วลึก
ส.ต.อ. สมพร ประจนัพล ภ.จว.กระบี่ สภ.อา่วลึก
ด.ต. พยพั ด าแกว้ ภ.จว.กระบี่ สภ.อา่วลึก
ส.ต.ต. วรีะสาร แกว้กระจา่ง ภ.จว.กระบี่ สภ.อา่วลึก
ร.ต.ต. เมธี ค าเลิศ ภ.จว.กระบี่ สภ.อา่วลึก
ด.ต. สมพศิ นวลศรีทอง ภ.จว.กระบี่ สภ.อา่วลึก
ด.ต. สิทธนินท์ เกื้อเส้ง ภ.จว.กระบี่ สภ.อา่วลึก
ส.ต.ต. มุสตาฟา ปองแท้ ภ.จว.กระบี่ สภ.อา่วลึก
ส.ต.ต. สิทธพิงษ์ วงศ์เพชร ภ.จว.กระบี่ สภ.อา่วลึก
จ.ส.ต. ณัฏฐากร ยั่งยนื ภ.จว.กระบี่ สภ.อา่วลึก
ด.ต. ปองศักด์ิ บุญมาก ภ.จว.กระบี่ สภ.อา่วลึก
ร.ต.ท. ยงยทุธ วงศ์ทองเกื้อ ภ.จว.กระบี่ สภ.อา่วลึก
ร.ต.อ. จตุรพร คงทะเล ภ.จว.กระบี่ สภ.อา่วลึก
ร.ต.ต. สุเมธ มานัตพงศ์ ภ.จว.กระบี่ สภ.อา่วลึก
ด.ต. เจริญ ด้วงทอง ภ.จว.กระบี่ สภ.คลองท่อม
ด.ต. อนุสรณ์ จรคงสี ภ.จว.กระบี่ สภ.คลองท่อม
ด.ต. ปรีชา รอดกลู ภ.จว.กระบี่ สภ.คลองท่อม
ร.ต.ท. บุญรักษ์ ชนะสุวรรณ ภ.จว.กระบี่ สภ.คลองท่อม
ส.ต.อ. ธรรมศักด์ิ คีรีรักษ์ ภ.จว.กระบี่ สภ.คลองท่อม
ร.ต.ท. วศิิษฎ์ พฒันไกร ภ.จว.กระบี่ สภ.คลองท่อม
ร.ต.อ. ปกรณสิทธิ์ โสภา ภ.จว.กระบี่ สภ.คลองท่อม
ด.ต. ทีปต์ พนิิจบุญสุนทร ภ.จว.กระบี่ สภ.คลองท่อม
พ.ต.ท. ประเทือง วงค์เดช ภ.จว.กระบี่ สภ.คลองท่อม
ร.ต.ท. โสภณ พลูเกดิ ภ.จว.กระบี่ สภ.คลองท่อม
ด.ต. อนุกลู โกบกลุ ภ.จว.กระบี่ สภ.คลองท่อม
ร.ต.ต. ส าราญ ชูหนู ภ.จว.กระบี่ สภ.คลองท่อม
ด.ต. สุรเชษฐ์ มีหิน้ ภ.จว.กระบี่ สภ.คลองท่อม
ด.ต. กรีติ นวลแยม้ ภ.จว.กระบี่ สภ.คลองท่อม
ด.ต. ปรีชา เอยีดสกลุ ภ.จว.กระบี่ สภ.คลองท่อม
ด.ต. มิตร กจิวจิติร ภ.จว.กระบี่ สภ.คลองท่อม
ด.ต. อาคม ไสเกื้อ ภ.จว.กระบี่ สภ.คลองท่อม
ด.ต. ธนาฉตัร ทองภริมย์ ภ.จว.กระบี่ สภ.คลองท่อม
ร.ต.อ. ประวทิย์ แกว้น า ภ.จว.กระบี่ สภ.คลองท่อม
ร.ต.ต. สอ รุ่งสวสัด์ิ ภ.จว.กระบี่ สภ.คลองท่อม
ด.ต. พบิูรณ์ พนูผล ภ.จว.กระบี่ สภ.คลองท่อม
ร.ต.ต. ภาวติ ศรีจนัทร์ ภ.จว.กระบี่ สภ.คลองท่อม
ด.ต. สุพจน์ ศรีวฒันวรัญญู ภ.จว.กระบี่ สภ.คลองท่อม



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ฉตัรชัย ชูเอยีด ภ.จว.กระบี่ สภ.คลองท่อม
ร.ต.ท. ทวศัีกด์ิ ม่วงทอง ภ.จว.กระบี่ สภ.คลองท่อม
ร.ต.ท. ถนอม รัตนศิริ ภ.จว.กระบี่ สภ.คลองท่อม
ด.ต. สุริยา โกสียรัตน์ ภ.จว.กระบี่ สภ.คลองท่อม
จ.ส.ต. เชษฐพฒัน์ ศิริธรีโชติ ภ.จว.กระบี่ สภ.คลองท่อม
ร.ต.อ. พเิชษฐ์ รักษ์ศรีทอง ภ.จว.กระบี่ สภ.คลองท่อม
ร.ต.ท. ธวชัชัย วุ่นบัว ภ.จว.กระบี่ สภ.คลองท่อม
ร.ต.ท. ชม จลุจนิดา ภ.จว.กระบี่ สภ.คลองท่อม
ด.ต. กติติกรณ์ แขกกาฬ ภ.จว.กระบี่ สภ.คลองท่อม
ร.ต.ท. สืบพงศ์ จวบความสุข ภ.จว.กระบี่ สภ.คลองท่อม
จ.ส.ต. เกยีรติศักด์ิ นมจนัทร์ ภ.จว.กระบี่ สภ.คลองท่อม
ร.ต.ต. วฒันศักด์ิ ภูด่อก ภ.จว.กระบี่ สภ.คลองท่อม
จ.ส.ต. สมพร ชูเชิด ภ.จว.กระบี่ สภ.คลองท่อม
ด.ต. สุรพงศ์ สุดลึก ภ.จว.กระบี่ สภ.คลองท่อม
ด.ต. บุญเสริม หนูบูรณ์ ภ.จว.กระบี่ สภ.คลองท่อม
ด.ต. สมชาย สุดจนัทร์ ภ.จว.กระบี่ สภ.คลองท่อม
ร.ต.ท. ประดิษฐ์ จนัทร์คง ภ.จว.กระบี่ สภ.คลองท่อม
ร.ต.อ. ไพฑูรย์ คงสุข ภ.จว.กระบี่ สภ.คลองท่อม
ด.ต. จรูญ ช่วยชม ภ.จว.กระบี่ สภ.คลองท่อม
ร.ต.ต. ฉลอง พรมดาน ภ.จว.กระบี่ สภ.คลองท่อม
ด.ต. สฤษด์ิ พชืผล ภ.จว.กระบี่ สภ.คลองท่อม
ด.ต. สุทธศัิกด์ิ หมัน่มาก ภ.จว.กระบี่ สภ.คลองท่อม
พ.ต.ท. สมพงษ์ ครุฑสุวรรณ ภ.จว.กระบี่ สภ.คลองท่อม
ด.ต. ประภาส ทองแกว้ ภ.จว.กระบี่ สภ.คลองท่อม
ร.ต.ท. สุทัน เรืองมาก ภ.จว.กระบี่ สภ.คลองท่อม
พ.ต.ท. มานะ ศิริกลุ ภ.จว.กระบี่ สภ.คลองท่อม
ด.ต. ประเสริฐ สินรา ภ.จว.กระบี่ สภ.คลองท่อม
ด.ต. อนันต์ แกว้รอด ภ.จว.กระบี่ สภ.คลองท่อม
ด.ต. สมรักษ์ ชูมณี ภ.จว.กระบี่ สภ.คลองท่อม
ด.ต. สวสัด์ิ โกงกาง ภ.จว.กระบี่ สภ.คลองท่อม
ด.ต. ทรงเกยีรติ แจม่สวา่ง ภ.จว.กระบี่ สภ.คลองท่อม
ร.ต.ต. พรเทพ ศรีวงั ภ.จว.กระบี่ สภ.คลองท่อม
ด.ต. ด ารงรักษ์ มณีรัตน์ ภ.จว.กระบี่ สภ.คลองท่อม
ด.ต. สุกจิ ชนะคช ภ.จว.กระบี่ สภ.คลองท่อม
ร.ต.ท. จ าแลง แกว้ประไพ ภ.จว.กระบี่ สภ.คลองท่อม
ร.ต.ต. วรายทุธ คงเล็ก ภ.จว.กระบี่ สภ.คลองท่อม
ด.ต. ไพโรจน์ ทองไซร้ ภ.จว.กระบี่ สภ.คลองท่อม
ด.ต. ขรรค์ชัย ราชสุวรรณ์ ภ.จว.กระบี่ สภ.คลองท่อม
ด.ต. เอกชัย นกดา ภ.จว.กระบี่ สภ.คลองท่อม
ส.ต.ต. ณ กานต์ มูส่า ภ.จว.กระบี่ สภ.ปลายพระยา



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.อ. ธรีวฒัน์ วงศ์ธวชั ภ.จว.กระบี่ สภ.คลองท่อม
ด.ต. ประภาส รักเถาว์ ภ.จว.กระบี่ สภ.คลองท่อม
พ.ต.ท. แถลง ฮวดเล้ียง ภ.จว.กระบี่ สภ.คลองท่อม
ด.ต. สุวฒัน์ นิม่นวล ภ.จว.กระบี่ สภ.เกาะลันตา
ส.ต.อ. สุวทิย์ หมูห่มืน่ ภ.จว.กระบี่ สภ.เกาะลันตา
จ.ส.ต. ปัณณทัต ขาวแกว้ ภ.จว.กระบี่ สภ.เกาะลันตา
ด.ต. ชินภทัร ชายพงศ์ ภ.จว.กระบี่ สภ.เกาะลันตา
พ.ต.ต. อรุณ สุขบาน ภ.จว.กระบี่ สภ.เกาะลันตา
ร.ต.ท. วโิส เงินนาค ภ.จว.กระบี่ สภ.เกาะลันตา
ร.ต.ต. พรรณโย รักษามัน่ ภ.จว.กระบี่ สภ.เกาะลันตา
ด.ต. สายชล บุญโท ภ.จว.กระบี่ สภ.เกาะลันตา
ร.ต.อ. สมชาย นวลใหม่ ภ.จว.กระบี่ สภ.เกาะลันตา
ส.ต.ต. เกยีรติศักด์ิ หนูนาค ภ.จว.กระบี่ สภ.เกาะลันตา
ด.ต. สมชาย กองแกว้ ภ.จว.กระบี่ สภ.เกาะลันตา
ส.ต.ต. วนัชัย เตะเส่งซ้าย ภ.จว.กระบี่ สภ.เกาะลันตา
พ.ต.ท. อรรถพร บุญยะกรณ์ ภ.จว.กระบี่ สภ.เกาะลันตา
ด.ต. เฉลิมพล คุปต์กาญจนากลุ ภ.จว.กระบี่ สภ.เกาะลันตา
ด.ต. อวหิ์ สมสง ภ.จว.กระบี่ สภ.เกาะลันตา
ร.ต.ท. มาหะมัด ดามูนะ ภ.จว.กระบี่ สภ.เกาะลันตา
ด.ต. สหพนัธ์ สุวรรณมณี ภ.จว.กระบี่ สภ.เกาะลันตา
ร.ต.อ. เกรียงไกร ฐานเหล็ก ภ.จว.กระบี่ สภ.เกาะลันตา
ส.ต.อ. เกยีรติศักด์ิ ทัน่เส่ง ภ.จว.กระบี่ สภ.เกาะลันตา
ด.ต. อทุิตย์ สังขท์อง ภ.จว.กระบี่ สภ.เกาะลันตา
พ.ต.ท. ศุภชัย เพช็รสกลุ ภ.จว.กระบี่ สภ.เกาะลันตา
ด.ต. เทิดศักด์ิ รักษ์แดง ภ.จว.กระบี่ สภ.เกาะลันตา
พ.ต.ท. พสิิทธิ์ ปากบารา ภ.จว.กระบี่ สภ.เกาะลันตา
ส.ต.อ. อาทิตย์ บุญศรี ภ.จว.กระบี่ สภ.เกาะลันตา
ร.ต.ท. สมใจ เอี่ยมทีพ่ึง่ ภ.จว.กระบี่ สภ.เกาะลันตา
ร.ต.ท. กระแส กิ่งเกาะยาว ภ.จว.กระบี่ สภ.เกาะลันตา
พ.ต.ท. ประสิทธ์ ยอดทอง ภ.จว.กระบี่ สภ.เกาะลันตา
ส.ต.ต. คณิน เกี้ยวม่าน ภ.จว.กระบี่ สภ.เกาะลันตา
ด.ต. เชฐ ใหม่พุม่ ภ.จว.กระบี่ สภ.เกาะลันตา
ร.ต.ท. ธวชัชัย เรืองเดช ภ.จว.กระบี่ สภ.เกาะลันตา
ร.ต.ท. ศักดา ศรีสุขใส ภ.จว.กระบี่ สภ.เกาะลันตา
ด.ต. โยธนิ สีขาว ภ.จว.กระบี่ สภ.เกาะลันตา
ส.ต.อ. ประยรู นาชัย ภ.จว.กระบี่ สภ.เกาะลันตา
ด.ต. สมนึก จนัทร์โหนง ภ.จว.กระบี่ สภ.เกาะลันตา
ด.ต. วงศกร นวพฤทธกิลุ ภ.จว.กระบี่ สภ.เกาะลันตา
ส.ต.ต. สิทธชิัย อนิทปัณตี ภ.จว.กระบี่ สภ.เกาะลันตา
ด.ต. วสุิทธิ์ รัตนปราโมทย์ ภ.จว.กระบี่ สภ.เกาะลันตา



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สมชาย ชอบท ากจิ ภ.จว.กระบี่ สภ.เกาะลันตา
ด.ต. นิรันดร์ ยาด า ภ.จว.กระบี่ สภ.เกาะลันตา
ร.ต.ต. วชิัย จนัทร์เทพ ภ.จว.กระบี่ สภ.เกาะลันตา
ส.ต.ต. ศุภฤกษ์ มีพฤกษ์ ภ.จว.กระบี่ สภ.เกาะลันตา
ด.ต. สมศักด์ิ ฉางทอง ภ.จว.กระบี่ สภ.เกาะลันตา
ร.ต.ท. ไพบูลย์ จนัทร์แกว้ ภ.จว.กระบี่ สภ.เกาะลันตา
ร.ต.ท. วสูิตร คงรักที่ ภ.จว.กระบี่ สภ.เกาะลันตา
ส.ต.ต. ธนชิต นุชสมัย ภ.จว.กระบี่ สภ.เกาะลันตา
ร.ต.ท. ยอดรักษ์ มุขวฒัน์ ภ.จว.กระบี่ สภ.เกาะลันตา
ส.ต.ต. ขจรศักด์ิ วฒันะนุกลู ภ.จว.กระบี่ สภ.เกาะลันตา
ร.ต.ท. ศรุต ท าเลดี ภ.จว.กระบี่ สภ.เกาะลันตา
ร.ต.ท. พทิยา จริยานุกลู ภ.จว.กระบี่ สภ.เกาะลันตา
พ.ต.ท. นาคิน จนัทร์แกว้ ภ.จว.กระบี่ สภ.เกาะลันตา
ส.ต.ต. จกัรฤษณ์ ณ นุวงศ์ ภ.จว.กระบี่ สภ.เกาะลันตา
ส.ต.ต. สรวศิ แสนโภคสมบัติ ภ.จว.กระบี่ สภ.เกาะลันตา
ด.ต. อทุัย กก๊ใหญ่ ภ.จว.กระบี่ สภ.เกาะลันตา
ด.ต. นพพร ธรรมโน ภ.จว.กระบี่ สภ.เกาะลันตา
ร.ต.ท. ณรงค์ คงมา ภ.จว.กระบี่ สภ.เกาะลันตา
ร.ต.ท. ฉตัรชัย วุ่นแป้น ภ.จว.กระบี่ สภ.เกาะลันตา
ส.ต.ต. ฐาปน์กร กวาวหนึง่ ภ.จว.กระบี่ สภ.เกาะลันตา
พ.ต.อ. มานะ นาคทัง่ ภ.จว.กระบี่ สภ.เกาะลันตา
ร.ต.ท. ยงค์ยทุธ พลเดช ภ.จว.กระบี่ สภ.เกาะลันตา
ร.ต.ท. ธราวชิญ์ พรหมสังข์ ภ.จว.กระบี่ สภ.เกาะลันตา
ด.ต. ศุภกร ขนุพานเพงิ ภ.จว.กระบี่ สภ.เกาะลันตา
พ.ต.ท. พนม นวลละออง ภ.จว.กระบี่ สภ.เกาะกลาง
พ.ต.ต. นิสัย อั้นทอง ภ.จว.กระบี่ สภ.เกาะกลาง
พ.ต.ต. สุภทัร เหมจนิดา ภ.จว.กระบี่ สภ.เกาะกลาง
พ.ต.ต. เสกสรร บุญเลิศ ภ.จว.กระบี่ สภ.เกาะกลาง
ร.ต.ท. จารึก อนิแกว้ศรี ภ.จว.กระบี่ สภ.เกาะกลาง
ร.ต.ท. อรุรศักด์ิ ทองรักขาว ภ.จว.กระบี่ สภ.เกาะกลาง
ร.ต.ท. อภชิัย อิ้ววงัโส ภ.จว.กระบี่ สภ.เกาะกลาง
ร.ต.ท. เกรียงไกร รักษา ภ.จว.กระบี่ สภ.เกาะกลาง
ร.ต.ท. นิติ สองเมือง ภ.จว.กระบี่ สภ.เกาะกลาง
ร.ต.ท. ก าธร ไชยศรี ภ.จว.กระบี่ สภ.เกาะกลาง
ด.ต. วรรณะ แดงขาว ภ.จว.กระบี่ สภ.เกาะกลาง
ด.ต. ปรีชา ช่างเรือ ภ.จว.กระบี่ สภ.เกาะกลาง
ด.ต. ธนวตัร ธรรมราช ภ.จว.กระบี่ สภ.เกาะกลาง
ด.ต. สุทธศัิกด์ิ ตรีภกัด์ิ ภ.จว.กระบี่ สภ.เกาะกลาง
ด.ต. สมนึก จโิสะ ภ.จว.กระบี่ สภ.เกาะกลาง
ร.ต.ท. สมชาย ขนุทิพย์ ภ.จว.กระบี่ สภ.เกาะกลาง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. กมลภู หลิพนัธ์ ภ.จว.กระบี่ สภ.เกาะกลาง
ด.ต. สุชาติ คงช่วย ภ.จว.กระบี่ สภ.เกาะกลาง
ด.ต. วรวฒิุ ออดพุม่ ภ.จว.กระบี่ สภ.เกาะกลาง
ด.ต. อนุวฒัน์ ติกบริพตัร ภ.จว.กระบี่ สภ.เกาะกลาง
ด.ต. อศัชัยมณี สุกใส ภ.จว.กระบี่ สภ.เกาะกลาง
ด.ต. สุธร์ี ดินแดง ภ.จว.กระบี่ สภ.เกาะกลาง
จ.ส.ต. เมธา ณ  สงฆ์ ภ.จว.กระบี่ สภ.เกาะกลาง
จ.ส.ต. ส่องแสง เมืองสง ภ.จว.กระบี่ สภ.เกาะกลาง
ส.ต.ต. สิทธา ส่งทวย ภ.จว.กระบี่ สภ.เกาะกลาง
ส.ต.ต. ธงชัย ชูทอง ภ.จว.กระบี่ สภ.เกาะกลาง
ส.ต.ต. บุรวชิญ์ สุดวไิล ภ.จว.กระบี่ สภ.เกาะกลาง
ส.ต.ต. ปัญจวฒัน์ บุญประกอบ ภ.จว.กระบี่ สภ.เกาะกลาง
ส.ต.ต. กติติศักด์ิ ณะนุย้ ภ.จว.กระบี่ สภ.เกาะกลาง
ส.ต.ต. วศิวกร จลุแกว้ ภ.จว.กระบี่ สภ.เกาะกลาง
ร.ต.ต. อดิศร ทองใบใหญ่ ภ.จว.กระบี่ สภ.เกาะกลาง
ส.ต.ต. อภนิัทธ์ ผิวผ่อง ภ.จว.กระบี่ สภ.เกาะกลาง
ส.ต.ต. อนิรุทธ์ ไชยฤกษ ภ.จว.กระบี่ สภ.เกาะกลาง
ส.ต.ต. นิธกิร บุญประกอบ ภ.จว.กระบี่ สภ.เกาะกลาง
พ.ต.อ. เสกสิทธิ์ สุวรรณฤทธิ์ ภ.จว.กระบี่ สภ.ล าทับ
พ.ต.ท. เสมอ แววศรี ภ.จว.กระบี่ สภ.ล าทับ
พ.ต.ท. เจษฎา จนัทร์พุม่ ภ.จว.กระบี่ สภ.ล าทับ
พ.ต.ท. ประเสริฐ กวา้งขวาง ภ.จว.กระบี่ สภ.ล าทับ
พ.ต.ท. สุวทิย์ ศิริธรรม ภ.จว.กระบี่ สภ.ล าทับ
พ.ต.ท. ปฏวิติั ล้ิมฉุ้น ภ.จว.กระบี่ สภ.ล าทับ
ร.ต.ท. ส าราญ สุดจติร ภ.จว.กระบี่ สภ.ล าทับ
ร.ต.อ. สาธติ คงแกว้ ภ.จว.กระบี่ สภ.ล าทับ
ร.ต.ท. บุญฤทธิ์ คงด า ภ.จว.กระบี่ สภ.ล าทับ
ร.ต.ท. วโิรจน์ โรจน์พฒันสุข ภ.จว.กระบี่ สภ.ล าทับ
ร.ต.ท. สมชาย หนูสมแกว้ ภ.จว.กระบี่ สภ.ล าทับ
ร.ต.ท. เสถยีร รัตนสุภา ภ.จว.กระบี่ สภ.ล าทับ
ร.ต.ท. สมเชษฐ์ ทองฤทธิ์ ภ.จว.กระบี่ สภ.ล าทับ
ร.ต.ท. วรีะ ทองอนิทร์ ภ.จว.กระบี่ สภ.ล าทับ
ร.ต.ท. เมธี ทองค า ภ.จว.กระบี่ สภ.ล าทับ
ร.ต.ท. ชัยญา นาคเลิศ ภ.จว.กระบี่ สภ.ล าทับ
ร.ต.ท. ภริมย์ เกดิทรัพย์ ภ.จว.กระบี่ สภ.ล าทับ
ร.ต.ท. ธรีพงศ์ พลูเกดิ ภ.จว.กระบี่ สภ.ล าทับ
ร.ต.ท. สมศักด์ิ เอง่ฉว้น ภ.จว.กระบี่ สภ.ล าทับ
ร.ต.ต. ทวี สุขยงั ภ.จว.กระบี่ สภ.ล าทับ
ร.ต.ต. พงศ์พนัธ์ พงศ์สวสัด์ิ ภ.จว.กระบี่ สภ.ล าทับ
ร.ต.ต. ภริู แกว้บุญส่ง ภ.จว.กระบี่ สภ.ล าทับ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. บัญชา ทิพยรั์กษ์ ภ.จว.กระบี่ สภ.ล าทับ
ด.ต. บุญจอง สงกรด ภ.จว.กระบี่ สภ.ล าทับ
ด.ต. ชวลิต วรรณพงษ์ ภ.จว.กระบี่ สภ.ล าทับ
ด.ต. ปรีชา หลินมา ภ.จว.กระบี่ สภ.ล าทับ
ด.ต. สุเทพ ร่มเยน็ ภ.จว.กระบี่ สภ.ล าทับ
ด.ต. วโิรจน์ เหลือแกว้ ภ.จว.กระบี่ สภ.ล าทับ
ด.ต. จ าลอง ชายภกัตร์ ภ.จว.กระบี่ สภ.ล าทับ
ด.ต. ธรีะเดช สุขศรี ภ.จว.กระบี่ สภ.ล าทับ
ด.ต. จ าลอง กมุภณัฑ์ ภ.จว.กระบี่ สภ.ล าทับ
ด.ต. พรีพฒัน์ สันบวชบู ภ.จว.กระบี่ สภ.ล าทับ
ด.ต. บุญล้อม ชูววิฒัน์รัตนกลุ ภ.จว.กระบี่ สภ.ล าทับ
ด.ต. นัฏศาสตร์ เจริญศรี ภ.จว.กระบี่ สภ.ล าทับ
ด.ต. โชคชัย ละเอยีด ภ.จว.กระบี่ สภ.ล าทับ
ด.ต. พฒันพงศ์ พงศ์พพิฒันพนัธ์ ภ.จว.กระบี่ สภ.ล าทับ
ด.ต. สุทธชิัย ไมยฤทธิ์ ภ.จว.กระบี่ สภ.ล าทับ
ด.ต. สมควร หนูจนัทร์ ภ.จว.กระบี่ สภ.ล าทับ
ด.ต. ประเสริฐ สงทวน ภ.จว.กระบี่ สภ.ล าทับ
ด.ต. ธนุ แร่ทอง ภ.จว.กระบี่ สภ.ล าทับ
ด.ต. อรรถกร ตุกพริก ภ.จว.กระบี่ สภ.ล าทับ
ด.ต. สุรพล ฤทธโิสม ภ.จว.กระบี่ สภ.ล าทับ
ด.ต. ปรีชา ศิรินุพงศ์ ภ.จว.กระบี่ สภ.ล าทับ
ด.ต. ไพศาล จติมาเส ภ.จว.กระบี่ สภ.ล าทับ
ด.ต. ประยทุธ เรืองนะ ภ.จว.กระบี่ สภ.ล าทับ
ด.ต. สถาพร กาญจนสิริวโิรจน์ ภ.จว.กระบี่ สภ.ล าทับ
ด.ต. ไพรัตน์ ค าเกล้ียง ภ.จว.กระบี่ สภ.ล าทับ
ด.ต. ทวี เพชรฤทธิ์ ภ.จว.กระบี่ สภ.ล าทับ
ด.ต. นัฐวฒิุ ศรีจนัทร์ ภ.จว.กระบี่ สภ.ล าทับ
ด.ต. ประวทิย์ จนัทรจกัษุ ภ.จว.กระบี่ สภ.ล าทับ
ด.ต. คณิต ฤทธริงค์ ภ.จว.กระบี่ สภ.ล าทับ
ด.ต. ประยรู ชุมคล้าย ภ.จว.กระบี่ สภ.ล าทับ
ด.ต. ณะฤทธิ์ จนัทร์ทิน ภ.จว.กระบี่ สภ.ล าทับ
ด.ต. ยงยทุธ เดิมคลัง ภ.จว.กระบี่ สภ.ล าทับ
จ.ส.ต. ธรีะยทุธ ด าชู ภ.จว.กระบี่ สภ.ล าทับ
จ.ส.ต.หญิง ประวงิ ทองสง่า ภ.จว.กระบี่ สภ.ล าทับ
ส.ต.ต. ไกรศร เชื้อหมอเฒ่า ภ.จว.กระบี่ สภ.ล าทับ
พ.ต.อ. สมเด็จ สุขการ ภ.จว.กระบี่ สภ.เขาพนม
พ.ต.อ. ขจติร คงปราบ ภ.จว.กระบี่ สภ.เขาพนม
พ.ต.ท. ประสิทธิ์ โอภาษี ภ.จว.กระบี่ สภ.เขาพนม
พ.ต.ท. จกัรพนัธ์ ณ นคร ภ.จว.กระบี่ สภ.เขาพนม
พ.ต.ท. กติติ ราชูภมิล ภ.จว.กระบี่ สภ.เขาพนม



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. สนธยา หนูด า ภ.จว.กระบี่ สภ.เขาพนม
ร.ต.อ. ปรมัท นิติวงศ์สกลุ ภ.จว.กระบี่ สภ.เขาพนม
ร.ต.อ. บุญส่ง ล่องวารี ภ.จว.กระบี่ สภ.เขาพนม
ร.ต.ท. คณิต บัวพนัธ์ ภ.จว.กระบี่ สภ.เขาพนม
ร.ต.ท. จตุรงค์ ทัพธานี ภ.จว.กระบี่ สภ.เขาพนม
ร.ต.ท. ถาวร เกดิรักษ์ ภ.จว.กระบี่ สภ.เขาพนม
ร.ต.ท. ประยงค์ พงศ์สวา่ง ภ.จว.กระบี่ สภ.เขาพนม
ร.ต.ท. วรศักด์ิ ทิพยจ์กัษุ ภ.จว.กระบี่ สภ.เขาพนม
ร.ต.ท. สุชาตรี อิ้ววงัโส ภ.จว.กระบี่ สภ.เขาพนม
ร.ต.ท. อดิศร หยสัีน ภ.จว.กระบี่ สภ.เขาพนม
ร.ต.ท. อรรถวฒิุ พฒัน์คง ภ.จว.กระบี่ สภ.เขาพนม
ร.ต.ท. เอกภาพ ช าริห์ ภ.จว.กระบี่ สภ.เขาพนม
ร.ต.ท. ธรีะพงษ์ คงเขยีว บก.สส.ภ.8 สภ.เขาพนม
ร.ต.ท. สุริยน เพชรฤทธิ์ ภ.จว.กระบี่ สภ.เขาพนม
ร.ต.ท. ทนง หนูนาค ภ.จว.กระบี่ สภ.เขาพนม
ร.ต.ท. นพ ศักด์ิแสง ภ.จว.กระบี่ สภ.เขาพนม
ร.ต.ท. ประทีป เจริญสุข ภ.จว.กระบี่ สภ.เขาพนม
ร.ต.ท. พชิัย จนัทร์ประคอง ภ.จว.กระบี่ สภ.เขาพนม
ร.ต.ท. ศิษฎวฒัน์ เซ่งเอยีง ภ.จว.กระบี่ สภ.เขาพนม
ร.ต.ท. สมัคร จติจ ารูญ ภ.จว.กระบี่ สภ.เขาพนม
ร.ต.ท. สมทัย คงกระพนัธ์ ภ.จว.กระบี่ สภ.เขาพนม
ร.ต.ท. สุชาติ ศรีงาม ภ.จว.กระบี่ สภ.เขาพนม
ร.ต.ท. เสรีย์ รักษากจิ ภ.จว.กระบี่ สภ.เขาพนม
ร.ต.ท. อ าภร นนทศร ภ.จว.กระบี่ สภ.เขาพนม
ร.ต.ต. เกรียงศักด์ิ สองวหิค ภ.จว.กระบี่ สภ.เขาพนม
ร.ต.ต. วนัลือ แสงศรี ภ.จว.กระบี่ สภ.เขาพนม
ร.ต.ต. วทิยา ชูสังข์ ภ.จว.กระบี่ สภ.เขาพนม
ร.ต.ต. เชิด หงษ์งาม ภ.จว.กระบี่ สภ.เขาพนม
ร.ต.ต. ช านิ หนูสง ภ.จว.กระบี่ สภ.เขาพนม
ร.ต.ต. ประหยดั ปิยะธนากร ภ.จว.กระบี่ สภ.เขาพนม
ร.ต.ต. วชิัย อร่ามอารีรักษ์ ภ.จว.กระบี่ สภ.เขาพนม
ร.ต.ต. สมมาส เพช็รทอง ภ.จว.กระบี่ สภ.เขาพนม
ร.ต.ต. สุจนิ มรกต ภ.จว.กระบี่ สภ.เขาพนม
ร.ต.ต. สุธา นักฟอ้น ภ.จว.กระบี่ สภ.เขาพนม
ด.ต. กจิจา กล่อมใจ ภ.จว.กระบี่ สภ.เขาพนม
ด.ต. กฤตภาส จุ้ยเชื้อ ภ.จว.กระบี่ สภ.เขาพนม
ด.ต. เกษมสุข บางโรย ภ.จว.กระบี่ สภ.เขาพนม
ด.ต. กมัป์พล สังขวจิติร ภ.จว.กระบี่ สภ.เขาพนม
ส.ต.อ. กติิชัย ศรีสุขใส ภ.จว.กระบี่ สภ.เขาพนม
ส.ต.ต. จตุรงค์ กรงแกว้ ภ.จว.กระบี่ สภ.เขาพนม



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. เจริญ เพชรคง ภ.จว.กระบี่ สภ.เขาพนม
ด.ต. ชัยยทุธ คงสงค์ ภ.จว.กระบี่ สภ.เขาพนม
ด.ต. ชาญวทิย์ อนิจนัทร์ศรี ภ.จว.กระบี่ สภ.เขาพนม
ด.ต. ณรงค์ ยอ่งเซ่ง ภ.จว.กระบี่ สภ.เขาพนม
ด.ต. ด ารงณ์ จนัทร์เกตุ ภ.จว.กระบี่ สภ.เขาพนม
ด.ต. ธนพล ลือสวสัด์ิ ภ.จว.กระบี่ สภ.เขาพนม
ส.ต.ต. ธานี แท่นทอง ภ.จว.กระบี่ สภ.เขาพนม
ส.ต.ต. นัฐพงศ์ คงเกื้อ ภ.จว.กระบี่ สภ.เขาพนม
ด.ต. นิทัศน์ จริานุกรม ภ.จว.กระบี่ สภ.เขาพนม
ด.ต. นพดล สุวรรณจติต์ ภ.จว.กระบี่ สภ.เขาพนม
ด.ต. บัณฑิต หนูแกว้ ภ.จว.กระบี่ สภ.เขาพนม
ด.ต. ปองเทพ วงศ์ชนะ ภ.จว.กระบี่ สภ.เขาพนม
ส.ต.ต. ปรัชญา ทองดียิ่ง ภ.จว.กระบี่ สภ.เขาพนม
ด.ต. ประสิทธิ์ ระวงัภยั ภ.จว.กระบี่ สภ.เขาพนม
ด.ต. ประเสริฐ จนิุกลู ภ.จว.กระบี่ สภ.เขาพนม
ด.ต. ปรีชา อดุมศรี ภ.จว.กระบี่ สภ.เขาพนม
ด.ต. พรชัย บัวโต ภ.จว.กระบี่ สภ.เขาพนม
ด.ต. พชัรินทร์ นุมาศ ภ.จว.กระบี่ สภ.เขาพนม
ด.ต. พนัธุ์ทิพย์ มีสาย ภ.จว.กระบี่ สภ.เขาพนม
ด.ต. พทิยากร เมืองพลู ภ.จว.กระบี่ สภ.เขาพนม
ด.ต. พรีะพงษ์ นาภมูิ ภ.จว.กระบี่ สภ.เขาพนม
ด.ต. มยเุรศ สวสัดิวงศ์ ภ.จว.กระบี่ สภ.เขาพนม
ด.ต. ยทุธภมูิ แสงวเิชียร ภ.จว.กระบี่ สภ.เขาพนม
ส.ต.ต. รชฏ ชัยสงคราม ภ.จว.กระบี่ สภ.เขาพนม
ด.ต. วรชัย อนิพรหม ภ.จว.กระบี่ สภ.เขาพนม
ด.ต. วชิิต สุขพนัธ์ ภ.จว.กระบี่ สภ.เขาพนม
ด.ต. วชิา บัวเนีย่ว ภ.จว.กระบี่ สภ.เขาพนม
จ.ส.ต. วโิรจน์ ยิ้มศรี ภ.จว.กระบี่ สภ.เขาพนม
ด.ต. วสัิย จนีศรีพานิช ภ.จว.กระบี่ สภ.เขาพนม
ด.ต. วรัิช สุวรรณฤทธิ์ ภ.จว.กระบี่ สภ.เขาพนม
ด.ต.หญิง วาสนา นุมาศ ภ.จว.กระบี่ สภ.เขาพนม
จ.ส.ต. ศิรสิทธิ์ หม่อมปลัด ภ.จว.กระบี่ สภ.เขาพนม
ด.ต. ศิริธร ขวญันา ภ.จว.กระบี่ สภ.เขาพนม
ด.ต. เศวตร สุวรรณ ภ.จว.กระบี่ สภ.เขาพนม
ด.ต. ศุภณัฎฐ์ มากแสง ภ.จว.กระบี่ สภ.เขาพนม
ด.ต. สมชาย เกาะกลาง ภ.จว.กระบี่ สภ.เขาพนม
ด.ต. สมปอง มีทอง ภ.จว.กระบี่ สภ.เขาพนม
ด.ต. สมศักด์ิ เดชอรัญ ภ.จว.กระบี่ สภ.เขาพนม
ด.ต. สร้อยเพชร สุดดวง ภ.จว.กระบี่ สภ.เขาพนม
ส.ต.อ. สัญญา ฟุง้เฟือ่ง ภ.จว.กระบี่ สภ.เขาพนม



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สาคร ขวญัเทพ ภ.จว.กระบี่ สภ.เขาพนม
ด.ต. สายณัห์ หมวดทอง ภ.จว.กระบี่ สภ.เขาพนม
ด.ต. สุรไกร ไกรแสง ภ.จว.กระบี่ สภ.เขาพนม
ส.ต.อ. สุริยา สินเธาว์ ภ.จว.กระบี่ สภ.เขาพนม
ด.ต. ไสว โต๊ะเต้ ภ.จว.กระบี่ สภ.เขาพนม
ด.ต. อธวิฒัน์ ทองแจง้ ภ.จว.กระบี่ สภ.เขาพนม
ด.ต. อริยะ กระจา่งจาย ภ.จว.กระบี่ สภ.เขาพนม
ส.ต.อ. อณุพตัร พรหมทอง ภ.จว.กระบี่ สภ.เขาพนม
ด.ต. อดุม เชื่องยาง ภ.จว.กระบี่ สภ.เขาพนม
ส.ต.อ. อดุมศักด์ิ รอดเรืองฤทธิ์ ภ.จว.กระบี่ สภ.เขาพนม
ด.ต. อทุัย พลจรัส ภ.จว.กระบี่ สภ.เขาพนม
ด.ต. เอกวทิย์ ด้วงสินธ์ ภ.จว.กระบี่ สภ.เขาพนม
พ.ต.อ. ประสิทธิ์ศักด์ิ ศรีสุข ภ.จว.กระบี่ สภ.ทรายขาว
พ.ต.ท. ณรงค์ จงศรี ภ.จว.กระบี่ สภ.ทรายขาว
พ.ต.ท. กู้เกยีรติ พมิพากลุ ภ.จว.กระบี่ สภ.ทรายขาว
พ.ต.ท. กฤษณะ แดงนุย้ ภ.จว.กระบี่ สภ.ทรายขาว
พ.ต.ท. อภยัพงษ์ สุระกา ภ.จว.กระบี่ สภ.ทรายขาว
ร.ต.ท. ไสว ชูแกว้ ภ.จว.กระบี่ สภ.ทรายขาว
ร.ต.ท. นันทกร มัธยนัต์ ภ.จว.กระบี่ สภ.ทรายขาว
ร.ต.ท. วรัิตน์ มาศโอสถ ภ.จว.กระบี่ สภ.ทรายขาว
ร.ต.อ. บรรทัด ยศศักด์ิศรี ภ.จว.กระบี่ สภ.ทรายขาว
ร.ต.ท. ธรรมนูญ หม่องปลัด ภ.จว.กระบี่ สภ.ทรายขาว
ร.ต.ท. จ านง เม่งช่วย ภ.จว.กระบี่ สภ.ทรายขาว
ร.ต.ท. ศุภกฤต แกว้กระจกสวสัด์ิ ภ.จว.กระบี่ สภ.ทรายขาว
ร.ต.ท. เจริญศักด์ิ ตาเดอนิ ภ.จว.กระบี่ สภ.ทรายขาว
ร.ต.ท. มนตรี ชื่นพงษ์ ภ.จว.กระบี่ สภ.ทรายขาว
ร.ต.ท. นิพทัธ์ เอี๋ยวสกลุ ภ.จว.กระบี่ สภ.ทรายขาว
ด.ต. ประวทิย์ จนัทรจกัษุ ภ.จว.กระบี่ สภ.ทรายขาว
ด.ต. สราวธุ เพชรรักษ์ ภ.จว.กระบี่ สภ.ทรายขาว
ร.ต.ต. ประกจิ แกว้ลอย ภ.จว.กระบี่ สภ.ทรายขาว
ร.ต.ต. โสภณ ณ มณี ภ.จว.กระบี่ สภ.ทรายขาว
ด.ต. ศักด์ิชาย จนัทร์มีศรี ภ.จว.กระบี่ สภ.ทรายขาว
ด.ต. สุทัศน์ นวลจนัทร์ ภ.จว.กระบี่ สภ.ทรายขาว
ด.ต. เดชา สงคง ภ.จว.กระบี่ สภ.ทรายขาว
ด.ต. เศกสิทธิ์ โอภาส ภ.จว.กระบี่ สภ.ทรายขาว
ด.ต. ศักด์ิสยาม ศรีสุวรรณ ภ.จว.กระบี่ สภ.ทรายขาว
ด.ต. พชิิต โส้แหลม ภ.จว.กระบี่ สภ.ทรายขาว
ด.ต. เลิศไพศาล สมานราษฎร์ ภ.จว.กระบี่ สภ.ทรายขาว
ด.ต. วชิิต จนัทร์แจม่ศรี ภ.จว.กระบี่ สภ.ทรายขาว
ด.ต. ประคอง บริโท ภ.จว.กระบี่ สภ.ทรายขาว



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. วนิัย อสิโม ภ.จว.กระบี่ สภ.ทรายขาว
ด.ต. สมจติร อาจกลู ภ.จว.กระบี่ สภ.ทรายขาว
ด.ต. ประยทุธิ์ศักด์ิ หนูปราบ ภ.จว.กระบี่ สภ.ทรายขาว
ด.ต. สมเกยีรติ สอดิ ภ.จว.กระบี่ สภ.ทรายขาว
ด.ต. สัตยา สิทธศัิกด์ิ ภ.จว.กระบี่ สภ.ทรายขาว
ด.ต. สมบูรณ์ ต้ังคีรี ภ.จว.กระบี่ สภ.ทรายขาว
ด.ต. โสภณ แซ่อั้ง ภ.จว.กระบี่ สภ.ทรายขาว
ด.ต. ปัญญา ทองชาติ ภ.จว.กระบี่ สภ.ทรายขาว
ด.ต. ทรงฤทธิ์ หนูสาย ภ.จว.กระบี่ สภ.ทรายขาว
ด.ต. ยศวริศ ชูชื่นจติร ภ.จว.กระบี่ สภ.ทรายขาว
ด.ต. ไชยวฒัน์ เส้งสุ้น ภ.จว.กระบี่ สภ.ทรายขาว
จ.ส.ต. ณศรัณย์ รอดเมือง ภ.จว.กระบี่ สภ.ทรายขาว
จ.ส.ต. ชัยยทุธ ธนะภพ ภ.จว.กระบี่ สภ.ทรายขาว
ส.ต.อ. สัมฤทธิ์ จนัทร์ส่องแสง ภ.จว.กระบี่ สภ.ทรายขาว
ส.ต.ต. วสุรัตน์ รักษ์ศรีทอง ภ.จว.กระบี่ สภ.ทรายขาว
พ.ต.อ. ทักษิณ โภชากรณ์ ภ.จว.กระบี่ สภ.เหนือคลอง
พ.ต.ท.  ยทุธศักด์ิ นุสรรัมย์ ภ.จว.กระบี่ สภ.เหนือคลอง
พ.ต.ท. ไพบูลย์ จาดโต ภ.จว.กระบี่ สภ.เหนือคลอง
พ.ต.ท. สุนทร ค าภาพนัธุ์ ภ.จว.กระบี่ สภ.เหนือคลอง
ร.ต.อ. สมบูรณ์ พนูสง ภ.จว.กระบี่ สภ.เหนือคลอง
ร.ต.อ. วรยทุธ ฟอ่งสุทธพิทิักษ์ ภ.จว.กระบี่ สภ.เหนือคลอง
ร.ต.อ. วนัไชย หอมหวน ภ.จว.กระบี่ สภ.เหนือคลอง
ร.ต.อ. ประเชิญ เฉดิฉิ้ม ภ.จว.กระบี่ สภ.เหนือคลอง
ร.ต.ท. วริงค์ เดชเจริญ ภ.จว.กระบี่ สภ.เหนือคลอง
ร.ต.ท. เฉลิมชัย หนูออ่น ภ.จว.กระบี่ สภ.เหนือคลอง
ร.ต.ท. โอฬาร ชัยสมาน ภ.จว.กระบี่ สภ.เหนือคลอง
ร.ต.ท. ธวชัชัย มาศนุย้ ภ.จว.กระบี่ สภ.เหนือคลอง
ร.ต.ท. มนตรี มนต์แกว้ ภ.จว.กระบี่ สภ.เหนือคลอง
ร.ต.ท. เจษฎา กณัฐรัตน์ ภ.จว.กระบี่ สภ.เหนือคลอง
ร.ต.ท. อนันต์ ณ  นรงค์ ภ.จว.กระบี่ สภ.เหนือคลอง
ร.ต.ท. ไพศาล พชิญโสภณ ภ.จว.กระบี่ สภ.เหนือคลอง
ร.ต.ท. สัญญา รักพรหม ภ.จว.กระบี่ สภ.เหนือคลอง
รต.ท. สมยศ สาระวารี ภ.จว.กระบี่ สภ.เหนือคลอง
ร.ต.ท. ประจวบ แกว้ขาว ภ.จว.กระบี่ สภ.เหนือคลอง
ร.ต.ท. สวา่ง บุญมีเกดิ ภ.จว.กระบี่ สภ.เหนือคลอง
ร.ต.ท. วรีะศักด์ิ ไร่ใหญ่ ภ.จว.กระบี่ สภ.เหนือคลอง
ร.ต.ต. เดชา ลาฤทธิ์ ภ.จว.กระบี่ สภ.เหนือคลอง
ร.ต.ต. เชิญ จนัทร์งาม ภ.จว.กระบี่ สภ.เหนือคลอง
ร.ต.ต. สฤษฎิ์ ศรีออ่นนวล ภ.จว.กระบี่ สภ.เหนือคลอง
ร.ต.ต. สุทัศน์ ลายเสือ ภ.จว.กระบี่ สภ.เหนือคลอง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ประสิทธิ์ ใบเต้ ภ.จว.กระบี่ สภ.เหนือคลอง
ด.ต. สมพร สวา่งแสงใส ภ.จว.กระบี่ สภ.เหนือคลอง
ด.ต. ถาวร เกล่ือนการ ภ.จว.กระบี่ สภ.เหนือคลอง
ด.ต. สมพร คงด้วง ภ.จว.กระบี่ สภ.เหนือคลอง
ด.ต. สมศักด์ิ ทองแท้ ภ.จว.กระบี่ สภ.เหนือคลอง
ด.ต. พพิฒัน์ ทองมี ภ.จว.กระบี่ สภ.เหนือคลอง
ด.ต. ประสิทธิ์ สัสดี ภ.จว.กระบี่ สภ.เหนือคลอง
ด.ต. วทิยา พนัธุ์วงค์ ภ.จว.กระบี่ สภ.เหนือคลอง
ร.ต.ท. บุญลาภ หนูเอยีด ภ.จว.กระบี่ สภ.เหนืองคลอง
ด.ต. ชิต นวนนิม่ ภ.จว.กระบี่ สภ.เหนือคลอง
ด.ต. สมเกยีรติ จนัทร์แกว้ ภ.จว.กระบี่ สภ.เหนือคลอง
ด.ต. พชิัย เพชรสังข์ ภ.จว.กระบี่ สภ.เหนือคลอง
ด.ต. ประเวศ ทัว่จบ ภ.จว.กระบี่ สภ.เหนือคลอง
ด.ต. นิพนธ์ บุญตาม ภ.จว.กระบี่ สภ.เหนือคลอง
ด.ต. สุวทิชัย เกษรบัว ภ.จว.กระบี่ สภ.เหนือคลอง
ด.ต. วชัร จนัทร์หอ่ ภ.จว.กระบี่ สภ.เหนือคลอง
ด.ต. อาทร สุวรรณคีรี ภ.จว.กระบี่ สภ.เหนือคลอง
ด.ต. ประพนิ เหลือพงค์ ภ.จว.กระบี่ สภ.เหนือคลอง
ด.ต. บุญส่อง ขาวนวล ภ.จว.กระบี่ สภ.เหนือคลอง
ด.ต. สมสันต์ ขนุโนนเขวา ภ.จว.กระบี่ สภ.เหนือคลอง
ด.ต. อนันต์ วเิชียร ภ.จว.กระบี่ สภ.เหนือคลอง
ด.ต. ทะนง ชูเวชะ ภ.จว.กระบี่ สภ.เหนือคลอง
ด.ต. โกเมน พนัธุ์รักษ์ ภ.จว.กระบี่ สภ.เหนือคลอง
ด.ต. โชคชัย ปิลวาสน์ ภ.จว.กระบี่ สภ.เหนือคลอง
ด.ต. อดุมศักด์ิ อยู่เจริญ ภ.จว.กระบี่ สภ.เหนือคลอง
ด.ต. อบุล ชุมขนุ ภ.จว.กระบี่ สภ.เหนือคลอง
ด.ต. นวพล สะอา ภ.จว.กระบี่ สภ.เหนือคลอง
ด.ต. สมบูรณ์ แช้มช้อย ภ.จว.กระบี่ สภ.เหนือคลอง
ด.ต. สมเพชร เกษมุล ภ.จว.กระบี่ สภ.เหนือคลอง
ด.ต. สุภทัร์ โคราช ภ.จว.กระบี่ สภ.เหนือคลอง
ด.ต. มนูญ ตุ้งแกว้ ภ.จว.กระบี่ สภ.เหนือคลอง
ด.ต. ศิวะ ทองทวี ภ.จว.กระบี่ สภ.เหนือคลอง
ด.ต. วรีะพนัธ์ ขนัติ ภ.จว.กระบี่ สภ.เหนือคลอง
ด.ต. ชาญณรงค์ นิม่โอ่ ภ.จว.กระบี่ สภ.เหนือคลอง
ด.ต. ชนานันต์ จนัทร์เจริญ ภ.จว.กระบี่ สภ.เหนือคลอง
ด.ต. สมรักษ์ เอง่ฉว้น ภ.จว.กระบี่ สภ.เหนือคลอง
ด.ต. อภสิิทธิ์ คงสุข ภ.จว.กระบี่ สภ.เหนือคลอง
ด.ต. วทิวฑุ นายาว ภ.จว.กระบี่ สภ.เหนือคลอง
ส.ต.ต. อนุชิต หนูฤทธิ์ ภ.จว.กระบี่ สภ.เหนือคลอง
ส.ต.ต. วรศิทธิ์ พุม่ช่วย ภ.จว.กระบี่ สภ.เหนือคลอง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.อ. เกรียงศักด์ิ นุน่เกล้ียง ภ.จว.กระบี่ กก.สส.ภ.จว.กระบี่
พ.ต.ท. สุชาติ ทองเกยีว ภ.จว.กระบี่ กก.สส.ภ.จว.กระบี่
พ.ต.ต. ศิริธรรม นาควรรณ ภ.จว.กระบี่ กก.สส.ภ.จว.กระบี่
พ.ต.ต. กติติศักด์ิ สมมาตย์ ภ.จว.กระบี่ กก.สส.ภ.จว.กระบี่
พ.ต.ต. นพดล กล่อมพงศ์ ภ.จว.กระบี่ กก.สส.ภ.จว.กระบี่
ร.ต.อ. วทิยา ทองคง ภ.จว.กระบี่ กก.สส.ภ.จว.กระบี่
ร.ต.อ. โชคดี สุดเม่ง ภ.จว.กระบี่ กก.สส.ภ.จว.กระบี่
ร.ต.อ. พรีศักด์ิ ปากบารา ภ.จว.กระบี่ กก.สส.ภ.จว.กระบี่
ร.ต.ท. สมศักด์ิ เมืองพรม ภ.จว.กระบี่ กก.สส.ภ.จว.กระบี่
ร.ต.ท. วนิัย นวลดุก ภ.จว.กระบี่ กก.สส.ภ.จว.กระบี่
ร.ต.ท. ยอดรัก นวนนิม่ ภ.จว.กระบี่ กก.สส.ภ.จว.กระบี่
ร.ต.ท. ครรชิต เปีย่มอภยัทอง ภ.จว.กระบี่ กก.สส.ภ.จว.กระบี่
ร.ต.ท. ฉลอง บุษบงค์ ภ.จว.กระบี่ กก.สส.ภ.จว.กระบี่
ร.ต.ท. สมปอง แกว้ละเอยีด ภ.จว.กระบี่ กก.สส.ภ.จว.กระบี่
ร.ต.ท. สมคิด นุย้ภริมย์ ภ.จว.กระบี่ กก.สส.ภ.จว.กระบี่
ร.ต.ต. ประวทิย์ ถรีาวฒิุ ภ.จว.กระบี่ กก.สส.ภ.จว.กระบี่
ร.ต.ต. อาพร ไหมชู ภ.จว.กระบี่ กก.สส.ภ.จว.กระบี่
ร.ต.ต. ม่าเหลก หลานหมาด ภ.จว.กระบี่ กก.สส.ภ.จว.กระบี่
ร.ต.ต. พงษ์ศักด์ิ อน้เนตร ภ.จว.กระบี่ กก.สส.ภ.จว.กระบี่
ร.ต.ต. ธนกร เขม็ทอง ภ.จว.กระบี่ กก.สส.ภ.จว.กระบี่
ร.ต.ต. สมบูรณ์ ไชยสุวรรณ ภ.จว.กระบี่ กก.สส.ภ.จว.กระบี่
ร.ต.ต. ปราโมทย์ ศรีเนียม ภ.จว.กระบี่ กก.สส.ภ.จว.กระบี่
ด.ต. อนุวตัร สุจริะวงศ์ ภ.จว.กระบี่ กก.สส.ภ.จว.กระบี่
ด.ต. อดุม นวลพรหม ภ.จว.กระบี่ กก.สส.ภ.จว.กระบี่
ด.ต. พรีะพฒัน์ ทับทวี ภ.จว.กระบี่ กก.สส.ภ.จว.กระบี่
ด.ต. วจิติร เผ่ือคง ภ.จว.กระบี่ กก.สส.ภ.จว.กระบี่
ด.ต. วนัเลิศ พรหมดี ภ.จว.กระบี่ กก.สส.ภ.จว.กระบี่
ด.ต. หยา้ ขนุชนะ ภ.จว.กระบี่ กก.สส.ภ.จว.กระบี่
ด.ต. อภเิชษฐ์ บุญล้ า ภ.จว.กระบี่ กก.สส.ภ.จว.กระบี่
ด.ต. เกยีรติศักด์ิ มรรคคงคา ภ.จว.กระบี่ กก.สส.ภ.จว.กระบี่
ด.ต. ประสาน เพชรพวั ภ.จว.กระบี่ กก.สส.ภ.จว.กระบี่
ด.ต. วนิัย ช่วยผดุง ภ.จว.กระบี่ กก.สส.ภ.จว.กระบี่
ด.ต. เอกชัย ขวญัแกว้ ภ.จว.กระบี่ กก.สส.ภ.จว.กระบี่
ด.ต. พลากรณ์ บุญฤทธิ์ ภ.จว.กระบี่ กก.สส.ภ.จว.กระบี่
ด.ต. วริิยะ ชูถงึ ภ.จว.กระบี่ กก.สส.ภ.จว.กระบี่
ด.ต. ชัยชะนะ ทับไทร ภ.จว.กระบี่ กก.สส.ภ.จว.กระบี่
ด.ต. ไพรินทร์ สุวรรณโณ ภ.จว.กระบี่ กก.สส.ภ.จว.กระบี่
ด.ต. สมชาย อนิทรัตน์ ภ.จว.กระบี่ กก.สส.ภ.จว.กระบี่
ด.ต. โกศล ช่วยบ ารุง ภ.จว.กระบี่ กก.สส.ภ.จว.กระบี่
ด.ต. สมัคร ณ นคร ภ.จว.กระบี่ กก.สส.ภ.จว.กระบี่



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สมเกยีรติ พรหมรักษา ภ.จว.กระบี่ กก.สส.ภ.จว.กระบี่
ด.ต. ปัฐวกิรณ์ ยอ่เซ้ง ภ.จว.กระบี่ กก.สส.ภ.จว.กระบี่
ด.ต. ไพจติร ค าทอง ภ.จว.กระบี่ กก.สส.ภ.จว.กระบี่
ด.ต. วทิยา ประทานชวโน ภ.จว.กระบี่ กก.สส.ภ.จว.กระบี่
ด.ต. อ านวย สุวรรณรัตน์ ภ.จว.กระบี่ กก.สส.ภ.จว.กระบี่
ด.ต. ศลทยา ช านาญกจิ ภ.จว.กระบี่ กก.สส.ภ.จว.กระบี่
ด.ต. ธรีะวฒัน์ จ าปา ภ.จว.กระบี่ กก.สส.ภ.จว.กระบี่
ด.ต. วนิิจ บัวดก ภ.จว.กระบี่ กก.สส.ภ.จว.กระบี่
ด.ต. มนัส อนินุพฒัน์ ภ.จว.กระบี่ กก.สส.ภ.จว.กระบี่
ด.ต. ณรงศักด์ิ แกว้ดวง ภ.จว.กระบี่ กก.สส.ภ.จว.กระบี่
ด.ต. จารึก ถิ่นพนัธ์ ภ.จว.กระบี่ กก.สส.ภ.จว.กระบี่
ด.ต. สุชาติ หลานหมาด ภ.จว.กระบี่ กก.สส.ภ.จว.กระบี่
ด.ต. เศกฤทธิ์ โคสอน ภ.จว.กระบี่ กก.สส.ภ.จว.กระบี่
ด.ต. สุวชั อนิทรทัศน์ ภ.จว.กระบี่ กก.สส.ภ.จว.กระบี่
ด.ต. สมชาย อธกิสุรทิน ภ.จว.กระบี่ กก.สส.ภ.จว.กระบี่
ด.ต. นคร สุทธปิระภา ภ.จว.กระบี่ กก.สส.ภ.จว.กระบี่
ด.ต. สายณั ช านาญ ภ.จว.กระบี่ กก.สส.ภ.จว.กระบี่
ด.ต. ทัศนัย ทองค า ภ.จว.กระบี่ กก.สส.ภ.จว.กระบี่
ด.ต. สุรศักด์ิ เกดิสุข ภ.จว.กระบี่ กก.สส.ภ.จว.กระบี่
ด.ต. ปกาศิต ทิพยล์าย ภ.จว.กระบี่ กก.สส.ภ.จว.กระบี่
ด.ต. ทรงรัฐ มุขนาค ภ.จว.กระบี่ กก.สส.ภ.จว.กระบี่
ด.ต. เกรียงไกร แซ่โจ ภ.จว.กระบี่ กก.สส.ภ.จว.กระบี่
ด.ต. รัชธณเดช ศิริกลุ ภ.จว.กระบี่ กก.สส.ภ.จว.กระบี่
ด.ต. กชกานต์ ไชยชนะ ภ.จว.กระบี่ กก.สส.ภ.จว.กระบี่
ด.ต. สุพฒัน์ ทองมาก ภ.จว.กระบี่ กก.สส.ภ.จว.กระบี่
ด.ต. มานิตย์ แสงสวสัด์ิ ภ.จว.กระบี่ กก.สส.ภ.จว.กระบี่
ด.ต. ชูชัย เอง่ฉว้น ภ.จว.กระบี่ กก.สส.ภ.จว.กระบี่
ด.ต. บุญมี ละงู ภ.จว.กระบี่ กก.สส.ภ.จว.กระบี่
ด.ต. มงคล ชนะ ภ.จว.กระบี่ กก.สส.ภ.จว.กระบี่
ด.ต. ศุภชัย กรรมการ ภ.จว.กระบี่ กก.สส.ภ.จว.กระบี่
ด.ต. สิทธพิร สุภาคม ภ.จว.กระบี่ กก.สส.ภ.จว.กระบี่
ด.ต. ขตัติย บัวลอย ภ.จว.กระบี่ กก.สส.ภ.จว.กระบี่
ด.ต. ธรีะพงศ์ บุญเนือ่ง ภ.จว.กระบี่ กก.สส.ภ.จว.กระบี่
จ.ส.ต. อรรถพล ช่างเรือ ภ.จว.กระบี่ กก.สส.ภ.จว.กระบี่
จ.ส.ต. สมพงศ์ ขนุพลช่วย ภ.จว.กระบี่ กก.สส.ภ.จว.กระบี่
ส.ต.ต. เกยีรติธพิงค์ มุมบ้านเซ่า ภ.จว.กระบี่ กก.สส.ภ.จว.กระบี่
ส.ต.ต. ธนวฒัน์ มีไข่ ภ.จว.กระบี่ กก.สส.ภ.จว.กระบี่
ร.ต.ท. มณฑล ทองมา ภ.จว.กระบี่ สภ.คลองขนาน
ร.ต.ท. สาธติ ทองเกล้ียง ภ.จว.กระบี่ สภ.คลองขนาน
ร.ต.ท. ภมูินทร์ ตูแวหมะ ภ.จว.กระบี่ สภ.คลองขนาน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. สุนทร จนัทร์ศรีนวล ภ.จว.กระบี่ สภ.คลองขนาน
ร.ต.ต. ถาวร ล่ิมค า ภ.จว.กระบี่ สภ.คลองขนาน
ร.ต.ต. วสูิตร เพช็รเกดิ ภ.จว.กระบี่ สภ.คลองขนาน
ด.ต. จริะ เพช็รทิพย์ ภ.จว.กระบี่ สภ.คลองขนาน
ด.ต. ทิวา ค าประสิทธิ์ ภ.จว.กระบี่ สภ.คลองขนาน
ด.ต. ธนัช เหล็กเกดิผล ภ.จว.กระบี่ สภ.คลองขนาน
ด.ต. อนันต์ สุขกลุ ภ.จว.กระบี่ สภ.คลองขนาน
ด.ต. ศราวธุ เจริญฤทธิ์ ภ.จว.กระบี่ สภ.คลองขนาน
ร.ต.ต. ประเสิรฐศักด์ิ สุขแกว้ ภ.จว.กระบี่ สภ.คลองขนาน
ด.ต. สุชาติ มะลุดีน ภ.จว.กระบี่ สภ.คลองขนาน
ด.ต. สมพร รอดนัคเรศน์ ภ.จว.กระบี่ สภ.คลองขนาน
ด.ต. ศิวดล ยอดเหมือน ภ.จว.กระบี่ สภ.คลองขนาน
ด.ต. ยงยทุธ์ เรือนสูง ภ.จว.กระบี่ สภ.คลองขนาน
ด.ต. ณัฐพล พรหมทอง ภ.จว.กระบี่ สภ.คลองขนาน
ด.ต. อดุลเดช บุญมุสิก ภ.จว.กระบี่ สภ.คลองขนาน
ด.ต. ประทีป ด ารงสกลุ ภ.จว.กระบี่ สภ.คลองขนาน
ด.ต. สุริยะ หยทูองค า ภ.จว.กระบี่ สภ.คลองขนาน
ร.ต.ท. เกษม ฉุ้นยอ่ง ภ.จว.กระบี่ สภ.คลองขนาน
ด.ต. สมศักด์ิ กลูมาศ ภ.จว.กระบี่ สภ.คลองขนาน
ร.ต.ท. ภริูชญ์ สุภาพ ภ.จว.กระบี่ สภ.คลองขนาน
ส.ต.อ. อธพิงศ์ สวสัดิวงศ์ ภ.จว.กระบี่ สภ.คลองขนาน
ส.ต.ต. นพรัตน์ กล่ินจนัทร์ ภ.จว.กระบี่ สภ.คลองขนาน
ส.ต.ต. อ านวย ศรีระสันต์ ภ.จว.กระบี่ สภ.คลองขนาน
ด.ต. ปริญญา อ ามาตย์ ภ.จว.กระบี่ สภ.คลองขนาน
ร.ต.ท. ววิตั แสงสม ภ.จว.กระบี่ สภ.คลองขนาน
พ.ต.อ. สมพงศ์ ทิพยอ์าภากลุ ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
พ.ต.อ. วทิยา เมฆใส ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
พ.ต.ท. สัญญา ทองสวสัด์ิ ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
พ.ต.ท. วษิฐชาคม ค าจ าปา ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
พ.ต.ท. ชัชวาล นิลจนัทร์ ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
พ.ต.ท.หญิง ทัศนี เต็งรัง ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
พ.ต.ท. ดนัย นิยมเดชา ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
พ.ต.ท. ธรีะพงค์ กลูระวงั ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
พ.ต.ต. ชาติชาย นาคปักษี ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
พ.ต.ต. กติติพล ดวงศิริ ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
พ.ต.ต. จรัญ แนบเพชร ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
ร.ต.อ. สัญญา ธรรมรัตน์ ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
ร.ต.ท. ยศวริศ  ยะสานติทิพย์ ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
ร.ต.ท. กษิเ์ดช มากสุข ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
ร.ต.ท. สัญญา แกว้นุย้ ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ธนากร กมิสร้อย ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
ร.ต.ท. มานิตย์ บัวทอง ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
ร.ต.ท. สาคร ทองแกว้เกดิ ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
ร.ต.ท. จรัล สุวรรณมณี ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
ร.ต.ท. สมศักด์ิ จนัทร์ยก ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
ร.ต.ท. วชัระ ช่วยชู ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
ร.ต.ท. กติติศักด์ิ เทียมแกว้ ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
ร.ต.ต. ยงยทุธ ท่าดี ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
ร.ต.ต. นิรุตธ์ ดินแดง ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
ร.ต.ต. วภิกัด์ิ สวสัด์ิวงศ์ ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
ร.ต.ต. ศักด์ิชัย กเูปีย ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
ร.ต.ต. วมิลชัย ศรีหมาด ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
ร.ต.ต. อภชิาต เสริมไทร ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
ร.ต.ต. วรัท วรถรักขวญั ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
ร.ต.ต. ดนัย สุขดี ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
ร.ต.ต. กติติพงษ์ อนงค์ ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
ร.ต.ต. สุนทร มณีโรจน์ ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
ด.ต. อรรถสิทธิ์ อนิุนพฒัน์ ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
ด.ต. วรัิช ชนะสิทธิ์ ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
ด.ต. พทิักษ์ ท านอง ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
ด.ต. จริะชาติ นนทศิริ ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
ด.ต. วรีชาติ ดอนสมหมาย ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
ด.ต. ไพศาล ศรีสงค์ ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
ด.ต. บุญเลิศ สังขท์อง ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
ด.ต. ธงชัย สุภาพ ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
ด.ต. สุพจน์ อามาตย์ ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
ด.ต. มานิต มิตรเมือง ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
ด.ต. ภษูิต วงศ์ภเูยน็ ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
ด.ต. บุญพา ผุดขาว ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
ด.ต. มนัส ราชนิยม ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
ด.ต. สมเสถยีร รอบคอบ ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
ด.ต. เสน่ เจอืละออง ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
ด.ต. พงษ์สิทธิ์ ปรีชา ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
ด.ต. สุธรรม คมวลิาศ ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
ด.ต. ประสาท ค าทรง ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
ด.ต. ประทุม ศรีชนะภยั ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
ด.ต. สายทุธ สายกลับ ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
ด.ต. โชคดี รักทอง ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
ด.ต. ณัชทรงวฒัน์ เพชรสวสัด์ิ ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
ด.ต. จ านง บุญสิทธิ์ ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ประกอบ สงจร ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
ด.ต. สุริยนัต์ ทิพยว์งศ์ ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
ด.ต. สมนึก รักนะ ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
ด.ต. สมเกยีรติ บุญทอง ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
ด.ต. คุณาพจน์ แกว้ประดิษฐ์ ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
ด.ต. ไตรรัตน์ รสมาลี ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
ด.ต. จมุภฏ ธรรมโชติ ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
ด.ต. แสวง หาหลง ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
ด.ต ชรินทร์ ขวญัด า ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
ด.ต สุบรรณ มีผล ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
ด.ต เจษฏา ส่งศรี ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
ด.ต กติติศักด์ิ ชูเพชร ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
ด.ต. มีเกยีรติ นิลวงศ์ ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
ด.ต. สุทธชิัย    อมรวริิยะชัย ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
ด.ต. ประทีป จุ้ยรอด ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
ด.ต. สุชาติ ยางทอง ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
ด.ต. นิยม หนูมาก ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
ด.ต. ปิยะ ยอดประสิทธิ์ ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
ด.ต. วนิัย พรหมจนัทร์ ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
ด.ต. วรีะ ปานนุย้ ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
ด.ต. สมมาตร คลองร้ัว ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
ด.ต. ไชยยนัต์ แสงจนัทร์ ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
ด.ต. สมพงษ์ รัตโนภาส ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
ด.ต. ยคุล บุญประเสริฐ ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
ด.ต. ชาตรี สังขแ์กว้ ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
ด.ต. สุธน แกว้ดี ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
ด.ต. บรรจง คงมี ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
ด.ต. จารุ ค าทอง ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
ด.ต. อภชิัย นวลนาค ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
ด.ต. ยสุูบ บิลแสะ ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
ด.ต. ดนัย สะสม ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
ด.ต. รณชัย ควริวไลย ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
ด.ต. สวสัด์ิ คีรินทร์ ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
ด.ต. สมชาย ชัยวเิศษ ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
ด.ต. วรีะยทุธ เดชารัตน์ ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
ด.ต. ณรงค์ คีรินทร์ ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
ด.ต. กนัตพงศ์ คงสุข ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
จ.ส.ต. สัญญา จนัทร์สวน ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
จ.ส.ต. ถาวร ธรรมสงฆ์ ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
จ.ส.ต. จกัรพงศ์ ขวญัแกว้ ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง จ.ส.ต. สมพศิ จนัทร์แกว้ ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
จ.ส.ต. พงษ์ศักด์ิ แกว้รักษา ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
ส.ต.อ. อภชิาติ  นาคสง่า ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
ส.ต.อ. กติติศักด์ิ แจง้วงั ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
ส.ต.อ. จตุพร หวงัโส๊ะ ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
ส.ต.อ. สุรกจิ ทับไทร ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
ส.ต.อ. จริเมธ    เหล่าศิริกลุ ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ หวงัจิ ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
ส.ต.ต. ปิยพงษ์ แสนทวสุีข ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
ส.ต.ต. ธรียทุธ กาญวฒันะกจิ ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
ส.ต.ต. สมรักษ์ ศิริมนูญ ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
ส.ต.ต. เอกชัย คงเกื้อ ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
ส.ต.ต. สนธศิาสตร์ มรรคงคา ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
ส.ต.ต. ชยพทัธ์ วรบดี ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
ส.ต.ต. ณัฎฐกติต์ิ  พรหมโชติชัย ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
ส.ต.ต. อษัฎายธุ เสมาพฒัน์ ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
ส.ต.ต. นฤสรณ์ โยยิ่ง ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
ส.ต.ต. สรศักด์ิ ทับทิม ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
ส.ต.ต. สรศักด์ิ พรายพรรณ ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
ส.ต.ต. กฤตภาศ นวลศรี ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
ส.ต.ต. ภวนัย ภมูิสุทธษผล ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
พ.ต.ต. ฐาดิลก ผลออ่น ภ.จว.กระบี่ สภ.คลองขนาน
ร.ต.อ. เสกสรร บุญเลิศ ภ.จว.กระบี่ สภ.เกาะกลาง
ร.ต.ท. วริะพนัธ์ คงพลู ภ.จว.กระบี่ สภ.อา่วลึก
ร.ต.ท.หญิง ประภารัตน์ ปรีชา ภ.จว.กระบี่ สภ.คลองท่อม
ด.ต. นัฏฐวฒิุ ศรีสวา่ง ภ.จว.กระบี่ สภ.เมืองกระบี่
พ.ต.อ. บุญทวี โตรักษา ภ.จว.กระบี่ บก.ภ.จว.กระบี่
พ.ต.ท.หญิง ช่อแกว้ สิริสาลี ภ.จว.กระบี่ บก.ภ.จว.กระบี่
พ.ต.ท.หญิง ส ารวย ศรีทองฉมิ ภ.จว.กระบี่ บก.ภ.จว.กระบี่
พล.ต.ต. ชลิต แกว้ยะรัตน์ ภ.จว.พงังา
พ.ต.อ. โชติ ชิดไชย ภ.จว.พงังา
พ.ต.อ. ธรัฐชา ถมปั.ทม์ ภ.จว.พงังา
พ.ต.อ. วรวทิย์ ปานปรุง ภ.จว.พงังา
พ.ต.อ. วทิูรย์ กองสุดใจ ภ.จว.กระบี ่ ภ.จว.กระบี ่ช่วยราชการ ภ.จว.พงังา 
พ.ต.อ. ธรีะศักด์ิ ธรรมสถติ ภ.จว.พงังา
พ.ต.ท. จตุรงค์ ลัดดาแยม้ ภ.จว.พงังา
พ.ต.ท. สวสัด์ิ สุทธมงคล ภ.จว.พงังา
พ.ต.ท. เสน่ท์ ปานมี ภ.จว.พงังา
พ.ต.ท. ธชักฤช  ฤทธิ์เนือ่ง ภ.จว.พงังา
พ.ต.ท. ศุภชัย เกื้อเส้ง ภ.จว.พงังา



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. ชนะภยั ศิริเพิม่พลูธรรม ภ.จว.พงังา สภ.เมืองพงังา
พ.ต.ท. จกัรกฤช แต้วฒันา ภ.จว.พงังา สภ.ทับปุด
พ.ต.ท. สมพร วฒิุเศรษฐ์ ภ.จว.พงังา
ร.ต.อ.หญิง อโนทัย เกตุตะพนัธ์ ภ.จว.พงังา
ร.ต.ท. อดิศักด์ิ ชูประเสริฐ ภ.จว.พงังา
ร.ต.ท. ชัยรัตน์ น้อยหมอ ภ.จว.พงังา
ร.ต.ท. มานพ ขาวทอง ภ.จว.พงังา
ร.ต.ท. จ าลอง มากแกว้ ภ.จว.พงังา
ด.ต. ถนอม แหส่ถติ ภ.จว.พงังา
ด.ต.หญิง สุพทิย์ หมอยา ภ.จว.พงังา
ส.ต.อ. ยทุธพงศ์ ชูแสง ภ.จว.พงังา
ด.ต. บัญชา นุม่คง ภ.จว.พงังา กก.สส.ภ.จว.พงังา
ด.ต. ทวี บุญสาตร์ ภ.จว.พงังา กก.สส.ภ.จว.พงังา
ด.ต. สุทธพิงศ์ ศรีลิขติ ภ.จว.พงังา กก.สส.ภ.จว.พงังา
ด.ต. สุเมตร ตรีมูลภกัดี ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วทุง่
ด.ต. อ านวย ด่านสกลุรัตน์ ภ.จว.พงังา กก.สส.ภ.จว.พงังา
ร.ต.ต. สถาปัตย์ คงน่วม ภ.จว.พงังา สภ.เมืองพงังา
ด.ต. ไพศาล ชูเกดิ ภ.จว.พงังา
ด.ต. สมปอง สังขเ์งิน ภ.จว.พงังา กก.สส.ภ.จว.พงังา
ด.ต. จรัิฐ ตันเจริญรัตน์ ภ.จว.พงังา กก.สส.ภ.จว.พงังา
ด.ต. พทิักษ์ ช่วยชนะ ภ.จว.พงังา กก.สส.ภ.จว.พงังา
พ.ต.ท. มงคล ทองค า ภ.จว.พงังา
ส.ต.อ. นิกร หุย้ล่อง ภ.จว.พงังา
พ.ต.ท. ช านาญ รัตนพร ภ.จว.พงังา
ร.ต.ท. จริะพงค์ ศิขวิฒัน์ ภ.จว.พงังา
ร.ต.ท. สันต์ รอดสุด ภ.จว.พงังา
ร.ต.ท. บรรจบ ศรีขาว ภ.จว.พงังา
ส.ต.อ. พรชัย ซ่ือตรง ภ.จว.พงังา
ส.ต.ต. นิธศิ อสัโม ภ.จว.พงังา สภ.เกาะยาว
ร.ต.ท. กติติศักด์ิ ชายสิทธิ์ ภ.จว.พงังา
ด.ต. สุวรรณ แซ่เต้ียว ภ.จว.พงังา สภ.เมืองพงังา
ด.ต. เกรียงศักด์ิ บัวแกว้ ภ.จว.พงังา สภ.เมืองพงังา
ส.ต.อ. วรพล ส าลี ภ.จว.พงังา สภ.ทุง่คาโงก
ร.ต.ท. ไพศาล สัมพนัธ์ ภ.จว.พงังา
ร.ต.ท. บุญทิพย์ สมแกว้ ภ.จว.พงังา
ร.ต.ท.หญิง เมตตา วงศ์เล็ก ภ.จว.พงังา
ร.ต.ต. วทิวสั บุญชู ภ.จว.พงังา สภ.เมืองพงังา
ด.ต. ชูศักด์ิ ผิวเหลือง ภ.จว.พงังา สภ.เมืองพงังา
ด.ต. สมใจ เพช็รมณี ภ.จว.พงังา สภ.ทับปุด
พ.ต.ท. วนิัย คงแกว้ ภ.จว.พงังา กก.สส.ภ.จว.พงังา



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. ภทัราวธุ ออ่นช่วย ภ.จว.พงังา กก.สส.ภ.จว.พงังา
พ.ต.ต. บุญชัย เจริญหตัถกจิ ภ.จว.พงังา กก.สส.ภ.จว.พงังา
ร.ต.อ. ศักดา ทองประพนัธ์ ภ.จว.พงังา กก.สส.ภ.จว.พงังา
ร.ต.อ. ไพโรจน์ ธนพรรณาธร ภ.จว.พงังา กก.สส.ภ.จว.พงังา
ร.ต.ท. เกรียงไกร แสงคง ภ.จว.พงังา กก.สส.ภ.จว.พงังา
ร.ต.ท. พนายทุธ อาทรกจิ ภ.จว.พงังา กก.สส.ภ.จว.พงังา
ร.ต.ท. โกวทิย์ เทพี ภ.จว.พงังา สภ.ทุง่คาโงก
ร.ต.ท. พยนตร์ ทองฟกุ ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วป่า
ร.ต.ท. สมเกยีรติ ฤทธเิดช ภ.จว.พงังา กก.สส.ภ.จว.พงังา
ร.ต.ท. นิกร แท่นประมูล ภ.จว.พงังา กก.สส.ภ.จว.พงังา
ร.ต.ท. มณี นาคพฒัน์ ภ.จว.พงังา กก.สส.ภ.จว.พงังา
ด.ต. มีชัย หอมสมบัติ ภ.จว.พงังา กก.สส.ภ.จว.พงังา
ด.ต. ภาสกร สังขท์อง ภ.จว.พงังา กก.สส.ภ.จว.พงังา
ด.ต. สุชาติ อาจสมโภชน์ ภ.จว.พงังา กก.สส.ภ.จว.พงังา
ด.ต. ธรีะพล สังขส์นาม ภ.จว.พงังา สภ.คุระบุรี
ด.ต. บัญญัติ จลุษร ภ.จว.พงังา กก.สส.ภ.จว.พงังา
ด.ต. สถติ สุขวทิย์ ภ.จว.พงังา กก.สส.ภ.จว.พงังา
ด.ต. จรินทร์ จนิดาพล ภ.จว.พงังา กก.สส.ภ.จว.พงังา
ด.ต. ศิษฏภ์กลุ วรลักษณ์ภกัดี ภ.จว.พงังา กก.สส.ภ.จว.พงังา
ด.ต. สมปอง หนูแจม่ ภ.จว.พงังา สภ.เมืองพงังา
ด.ต. ภาณุ ชูมี ภ.จว.พงังา กก.สส.ภ.จว.พงังา
ด.ต. วรวฒิุ คาวจิติร ภ.จว.พงังา กก.สส.ภ.จว.พงังา
ด.ต. ศิขริน พาหละ ภ.จว.พงังา กก.สส.ภ.จว.พงังา
ด.ต. วงกฎ ชาญภกัดี ภ.จว.พงังา กก.สส.ภ.จว.พงังา
ด.ต. ภาสกร แกว้แกม ภ.จว.พงังา กก.สส.ภ.จว.พงังา
ด.ต. ติพรศักด์ิ ทองสัมฤทธิ์ ภ.จว.พงังา กก.สส.ภ.จว.พงังา
ด.ต. สถติย์ สาทะกจิ ภ.จว.พงังา กก.สส.ภ.จว.พงังา
ด.ต. สมพงษ์ รัสมีจรรย์ ภ.จว.พงังา กก.สส.ภ.จว.พงังา
ด.ต. วรีะเดช วรรณสุข ภ.จว.พงังา กก.สส.ภ.จว.พงังา
ด.ต. สุทธพิงษ์ ศรีลิขติ ภ.จว.พงังา กก.สส.ภ.จว.พงังา
ด.ต. อสัริ ทองเขยีว ภ.จว.พงังา กก.สส.ภ.จว.พงังา
ด.ต. เอกชัย สวสัดิชัย ภ.จว.พงังา กก.สส.ภ.จว.พงังา
ด.ต. เกรียงไกร คมพดัลับ ภ.จว.พงังา กก.สส.ภ.จว.พงังา
ด.ต. วสุิทธิ์ จนีเจอื ภ.จว.พงังา กก.สส.ภ.จว.พงังา
ด.ต. กฤษฎา ล่ิมสกลุ ภ.จว.พงังา กก.สส.ภ.จว.พงังา
ด.ต. ทวศิีลป์ นันทกลุ ภ.จว.พงังา กก.สส.ภ.จว.พงังา
ด.ต. มนตรี เลิศวฒัการกลุ ภ.จว.พงังา กก.สส.ภ.จว.พงังา
ด.ต. สุเมศร์ ทับทิมทอง ภ.จว.พงังา กก.สส.ภ.จว.พงังา
ด.ต. มณี บุตรเล็ก ภ.จว.พงังา กก.สส.ภ.จว.พงังา
ด.ต. ไพโรจน์ เกตุชู ภ.จว.พงังา กก.สส.ภ.จว.พงังา



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สุภทัร เรืองศรี ภ.จว.พงังา สภ.เมืองพงังา
ด.ต. วโิรจน์ บุญด า ภ.จว.พงังา กก.สส.ภ.จว.พงังา
ด.ต. อดิศักด์ิ ปราบกรี ภ.จว.พงังา กก.สส.ภ.จว.พงังา
ส.ต.อ. ราชพงศ์ เชาวลิต ภ.จว.พงังา สภ.ทุง่คาโงก
พ.ต.อ. จริภทัร โพธิ์ชนะพนัธุ์ ภ.จว.พงังา สภ.เมืองพงังา
พ.ต.อ. สุวรรณ นาทอง ภ.จว.พงังา สภ.เมืองพงังา
พ.ต.ท. เจนภพ บุตรกนิรี ภ.จว.พงังา สภ.เมืองพงังา
พ.ต.ท. พงศ์นรินทร์ สุทิน ภ.จว.พงังา สภ.เมืองพงังา
พ.ต.ท. ธนศักด์ิ กลับรอด ภ.จว.พงังา สภ.เมืองพงังา
พ.ต.ท. ฤทธศัิกด์ิ พลศิริ ภ.จว.พงังา สภ.เมืองพงังา
พ.ต.ท. อนิรุทธ์ พฒุนวล ภ.จว.พงังา สภ.เมืองพงังา
พ.ต.ต. สมพร สุรินทร์ ภ.จว.พงังา สภ.เมืองพงังา
พ.ต.ต. วทิยา สินจ าเริญ ภ.จว.พงังา สภ.เมืองพงังา
ร.ต.อ. ธรีะศักด์ิ ทองรักขาว ภ.จว.พงังา สภ.เมืองพงังา
ร.ต.ท. ประพนัธ์ ใจตรง ภ.จว.พงังา สภ.เมืองพงังา
ร.ต.ท.หญิง วรรณศิริ มะโนเรต ภ.จว.พงังา สภ.เมืองพงังา
ร.ต.ท. สุรศักด์ิ สุดเมือง ภ.จว.พงังา สภ.เมืองพงังา
ร.ต.ท. ดุสิต ผ่องพนัธ์ ภ.จว.พงังา สภ.เมืองพงังา
ร.ต.ท. ไพรัช พงษ์ภมร ภ.จว.พงังา สภ.เมืองพงังา
ร.ต.ท.หญิง ณัฐธวร์ี ฝ้ายเพช็ร์ ภ.จว.พงังา สภ.เมืองพงังา
ร.ต.ท. ไสว จนัทร์แกว้ ภ.จว.พงังา สภ.เมืองพงังา
ร.ต.ท. วรีพงษ์ ชนะพลชัย ภ.จว.พงังา สภ.เมืองพงังา
ร.ต.ท. สุทธพิงษ์ นาแซง ภ.จว.พงังา สภ.เมืองพงังา
ร.ต.ท. ภาณุ ศิริโภคพฒัน์ ภ.จว.พงังา สภ.เมืองพงังา
ร.ต.ท. จกัรกฤษณ์ ศรีกลับ ภ.จว.พงังา สภ.เมืองพงังา
ร.ต.ท. ปราสาท ชุ่มชื่น ภ.จว.พงังา สภ.เมืองพงังา
ร.ต.ท. สมพงศ์ ปาละรังษี ภ.จว.พงังา สภ.เมืองพงังา
ร.ต.ท. อศัวพล นิยมญาติ ภ.จว.พงังา สภ.เมืองพงังา
ร.ต.ท. นพดล วสุิทธกิจิ ภ.จว.พงังา สภ.เมืองพงังา
ร.ต.ต. ส าเริง มากะพนัธุ์ ภ.จว.พงังา สภ.เมืองพงังา
ร.ต.ต. สุชาติ วฒันสิทธิ์ ภ.จว.พงังา สภ.เมืองพงังา
ด.ต. ชาญ นิลบดี ภ.จว.พงังา สภ.เมืองพงังา
ด.ต. สุวทิย์ ชูถนอม ภ.จว.พงังา สภ.เมืองพงังา
ด.ต. ภเูบศ พนัแสน ภ.จว.พงังา สภ.เมืองพงังา
ด.ต. ประสิทธิ์ มณีโชติ ภ.จว.พงังา สภ.เมืองพงังา
ด.ต. นฤทธิ์ ศรีทองเพง็ ภ.จว.พงังา สภ.เมืองพงังา
ด.ต. นภดล ข าพล ภ.จว.พงังา สภ.เมืองพงังา
ด.ต. สายณัห์ ผลเกื้อ ภ.จว.พงังา สภ.เมืองพงังา
ด.ต. ขจรเกยีรต์ิ ข าณรงค์ ภ.จว.พงังา สภ.เมืองพงังา
ด.ต. สุทัศน์ สงศรี ภ.จว.พงังา สภ.เมืองพงังา



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ปรีดา พรัดรักษา ภ.จว.พงังา สภ.เมืองพงังา
ด.ต. สุทิน ชูสงด า ภ.จว.พงังา สภ.เมืองพงังา
ด.ต. พลูสุข สิทธศิิลป์ ภ.จว.พงังา สภ.เมืองพงังา
ด.ต. อนันต์ หอมจนัทร์ ภ.จว.พงังา สภ.เมืองพงังา
ด.ต. ธรีะนันท์ ลีสุรพงศ์ ภ.จว.พงังา สภ.เมืองพงังา
ด.ต. วรีะ พวงทอง ภ.จว.พงังา สภ.เมืองพงังา
ด.ต. ศักด์ิฎา คงสีทอง ภ.จว.พงังา สภ.เมืองพงังา
ด.ต. สุพฒัน์ ปาณะรักษ์ ภ.จว.พงังา สภ.เมืองพงังา
ด.ต. คฑาชัย อาษาช านาญ ภ.จว.พงังา สภ.เมืองพงังา
ด.ต. อพเิชษฐ หนูคง ภ.จว.พงังา สภ.เมืองพงังา
ด.ต. สมชาย ช่วยเกดิ ภ.จว.พงังา สภ.เมืองพงังา
ด.ต. อารัญ เกื้อชู ภ.จว.พงังา สภ.เมืองพงังา
ด.ต. สมชาย คงนิล ภ.จว.พงังา สภ.เมืองพงังา
ด.ต. ป้อม พกิลุกล่ิน ภ.จว.พงังา สภ.เมืองพงังา
ด.ต. ถวลัย์ อนิทรพฒุกจิ ภ.จว.พงังา สภ.เมืองพงังา
ด.ต. ทวชิ นิกาหลี ภ.จว.พงังา สภ.เมืองพงังา
ด.ต. พฒันชัย ชูช่วย ภ.จว.พงังา สภ.เมืองพงังา
ด.ต. พรศักด์ิ หนูหวา้ ภ.จว.พงังา สภ.เมืองพงังา
ด.ต. ถริเดช สุขศรี ภ.จว.พงังา สภ.เมืองพงังา
ด.ต. นฤนาท ปานชู ภ.จว.พงังา สภ.เมืองพงังา
ด.ต. อาคม บุญมา ภ.จว.พงังา สภ.เมืองพงังา
ด.ต. สมชาย ยอ่แสง ภ.จว.พงังา สภ.เมืองพงังา
ด.ต. ยงยทุธ ใจกระจา่ง ภ.จว.พงังา สภ.เมืองพงังา
ด.ต. สามารถ บ้านนบ ภ.จว.พงังา สภ.เมืองพงังา
ด.ต. สันติ เชาวลิต ภ.จว.พงังา สภ.เมืองพงังา
จ.ส.ต. สุริยนั คงแกว้ ภ.จว.พงังา สภ.เมืองพงังา
จ.ส.ต. นริศร ชูดวง ภ.จว.พงังา สภ.เมืองพงังา
ส.ต.อ. จริโชติ ทองเพญ็ ภ.จว.พงังา สภ.เมืองพงังา
ส.ต.อ. สมชาย ขนัตยาภรัิก ภ.จว.พงังา สภ.เมืองพงังา
ส.ต.อ. สณฑรัตน์ หนูเกาะทวด ภ.จว.พงังา สภ.เมืองพงังา
ส.ต.อ. วสุิทธิ์ รักแกว้ ภ.จว.พงังา สภ.เมืองพงังา
ส.ต.อ. วรีะชัย จติแจม่ ภ.จว.พงังา สภ.เมืองพงังา
ส.ต.อ. เสริมศักด์ิ สกลุวงค์ ภ.จว.พงังา สภ.เมืองพงังา
ส.ต.อ. ปิยวฒัน์ แกว้ด า ภ.จว.พงังา สภ.เมืองพงังา
ส.ต.อ. ธนกร ศรีหอมกล่ิน ภ.จว.พงังา สภ.เมืองพงังา
ส.ต.ต. ปฐวี ทองทวี ภ.จว.พงังา สภ.เมืองพงังา
ส.ต.ต. อนันทศักด์ิ แผลงฤทธิ์เดช ภ.จว.พงังา สภ.เมืองพงังา
ส.ต.ต. นฤเบศน์ ทูลแกว้ ภ.จว.พงังา สภ.เมืองพงังา
ส.ต.ต. วฒิุชัย ชัมภชูะนะ ภ.จว.พงังา สภ.เมืองพงังา
ด.ต. ทวศัีกด์ิ ประสงค์สุข ภ.จว.พงังา สภ.เมืองพงังา



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. รุ่งศักด์ิ สุขบูรณ์ ภ.จว.พงังา สภ.เมืองพงังา
ร.ต.ท. โสภณ เผ่าชู ภ.จว.พงังา สภ.เมืองพงังา
พ.ต.ท. รักษ์ สิทธสุิราษฎร์ ภ.จว.พงังา สภ.เกาะยาว
พ.ต.ต. สมโภช บุญพุม่ ภ.จว.พงังา สภ.เกาะยาว
พ.ต.ต. เอกชัย สุทธพิทิักษ์ ภ.จว.พงังา สภ.เกาะยาว
พ.ต.ท. อนันตโชติ ธรรมโชติอสิระ ภ.จว.พงังา สภ.เกาะยาว
ร.ต.อ. จริวฒัน์ มะเล็ก ภ.จว.พงังา สภ.เกาะยาว
จ.ส.ต. สายนัห ์ สละ ภ.จว.พงังา สภ.เกาะยาว
จ.ส.ต. อมฤต อนิเกล้ียง ภ.จว.พงังา สภ.เกาะยาว
ร.ต.ท. ประยรู ธรรมภบิาลอดุม ภ.จว.พงังา สภ.เกาะยาว
ร.ต.ท. นนท์ฐวรรธน์ ขาวสุด ภ.จว.พงังา สภ.เกาะยาว
ร.ต.ท. เชาวลิต ฟุง้เฟือ่ง ภ.จว.พงังา สภ.เกาะยาว
ร.ต.ท. อาทร แสงอนิทร์ ภ.จว.พงังา สภ.เกาะยาว
ร.ต.ท. สมบูรณ์ ศรียาโยชน์ ภ.จว.พงังา สภ.เกาะยาว
ร.ต.ท. นิคม แสนสุข ภ.จว.พงังา สภ.เกาะยาว
ร.ต.ท. สันติ สุวรรณ์พราย ภ.จว.พงังา สภ.เกาะยาว
ร.ต.ท. ธนวฒัน์ ประทุมชาติ ภ.จว.พงังา สภ.เกาะยาว
ร.ต.ต. ประดิษฐ์ โพธวิรรณ ภ.จว.พงังา สภ.เกาะยาว
ด.ต. ณัชพล ปาณิญา ภ.จว.พงังา สภ.เกาะยาว
ด.ต. ปรีชา พลศิลา ภ.จว.พงังา สภ.เกาะยาว
ด.ต. พงษ์พนัธ์ มุลทา ภ.จว.พงังา สภ.เกาะยาว
ด.ต. สุวทิย์ ทองออ่น ภ.จว.พงังา สภ.เกาะยาว
ด.ต. ชาตรี ช่วยมณี ภ.จว.พงังา สภ.เกาะยาว
ด.ต. สมชาติ บุญมี ภ.จว.พงังา สภ.เกาะยาว
ส.ต.อ. เรืองฤทธิ์ ศรีหมุน ภ.จว.พงังา สภ.เกาะยาว
ส.ต.ต อนุวฒัน์ เหมทานนท์ ภ.จว.พงังา สภ.เกาะยาว
ส.ต.ต. ประเสริฐ ชูจตุโร ภ.จว.พงังา สภ.เกาะยาว
ส.ต.ต. วรวทิย์ ยะหวา ภ.จว.พงังา สภ.เกาะยาว
ส.ต.ต. เตชินท์ สุนทรพฒัน์ ภ.จว.พงังา สภ.เกาะยาว
พ.ต.อ. สมยศ สีหาบัว ภ.จว.พงังา สภ.ท้ายเหมือง
พ.ต.ท. ฐปนพฒัน์ จาตุรนต์พนัธ์ ภ.จว.พงังา สภ.ท้ายเหมือง
พ.ต.ท. พสักร รุมชเนาว์ ภ.จว.พงังา สภ.ท้ายเหมือง
พ.ต.ท. เฉลิม เสือจร ภ.จว.พงังา สภ.ท้ายเหมือง
พ.ต.ท. ชวนินณ์ วทิยเจษฎาธนภตั ภ.จว.พงังา สภ.ท้ายเหมือง
พ.ต.ท. อทุัย เพชรอาวธุ ภ.จว.พงังา สภ.ท้ายเหมือง
พ.ต.ต. สุริยา ทองสุวรรณ ภ.จว.พงังา สภ.ท้ายเหมือง
พ.ต.ต. ชัยยทุธ บุญใหญ่ ภ.จว.พงังา สภ.ท้ายเหมือง
ร.ต.ท. เฉลิมศักด์ิ อกัษรเพยีร ภ.จว.พงังา สภ.ท้ายเหมือง
ร.ต.ท. จรัญ ศรีรักษ์ ภ.จว.พงังา สภ.ท้ายเหมือง
ร.ต.ท. วณิชย์ ทรัพยสุ์นทรกลุ ภ.จว.พงังา สภ.ท้ายเหมือง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. สาทิต เผือกเพชร ภ.จว.พงังา สภ.ท้ายเหมือง
ร.ต.ท. สมรักษ์ ศรีทองค า ภ.จว.พงังา สภ.ท้ายเหมือง
ร.ต.ท. ประวติั กรมโยธา ภ.จว.พงังา สภ.ท้ายเหมือง
ร.ต.ท. วชิรพนัธ์ รองเดช ภ.จว.พงังา สภ.ท้ายเหมือง
ร.ต.ท. ตะวนั นวลแกว้ ภ.จว.พงังา สภ.ท้ายเหมือง
ร.ต.ท. เดชา นาดวง ภ.จว.พงังา สภ.ท้ายเหมือง
ร.ต.ท. เชี่ยวชาญ หยเูอยีด ภ.จว.พงังา สภ.ท้ายเหมือง
ร.ต.ท. วรียทุธ์ ทองค า ภ.จว.พงังา สภ.ท้ายเหมือง
ร.ต.ท. คิด จนัเพช็รสี ภ.จว.พงังา สภ.ท้ายเหมือง
ร.ต.ท. คงฤทธิ์ วรพล ภ.จว.พงังา สภ.ท้ายเหมือง
ร.ต.ต. สุพจน์ กนัตะพงษ์ ภ.จว.พงังา สภ.ท้ายเหมือง
ร.ต.ต. สัตตบรรณ พนันิตร ภ.จว.พงังา สภ.ท้ายเหมือง
พ.ต.ท. จริะวฒัน์ สาระรัมย์ ภ.จว.พงังา สภ.ท้ายเหมือง
ร.ต.ต. สมพงษ์ พรหมมะ ภ.จว.พงังา สภ.ท้ายเหมือง
ด.ต. รัชพล ทวนีันท์ ภ.จว.พงังา สภ.ท้ายเหมือง
ด.ต. วโิรจน์ สังขท์อง ภ.จว.พงังา สภ.ท้ายเหมือง
ด.ต. ชัยยทุธ์ สังขวงศ์ ภ.จว.พงังา สภ.ท้ายเหมือง
ด.ต. นิพนธ์ ใจอาจ ภ.จว.พงังา สภ.ท้ายเหมือง
ด.ต. บุญถนิ ถานัดดี ภ.จว.พงังา สภ.ท้ายเหมือง
ด.ต. นิยม ทองทิพย์ ภ.จว.พงังา สภ.ท้ายเหมือง
ด.ต. ชัยณรงค์ คงใหม่ ภ.จว.พงังา สภ.ท้ายเหมือง
ด.ต. สุภทัร์ ดีตลอด ภ.จว.พงังา สภ.ท้ายเหมือง
ด.ต. ภภิพ นภาพนัธ์ ภ.จว.พงังา สภ.ท้ายเหมือง
ด.ต. ประวทิย์ ชูบุญส่ง ภ.จว.พงังา สภ.ท้ายเหมือง
ด.ต.หญิง สถาพร อโนมาศ ภ.จว.พงังา สภ.ท้ายเหมือง
ด.ต. ชูศักด์ิ บุญรมย์ ภ.จว.พงังา สภ.ท้ายเหมือง
ด.ต. วชัรพงษ์ สงเกตุ ภ.จว.พงังา สภ.ท้ายเหมือง
ด.ต. เสกขพ์ฒันา บุญราม ภ.จว.พงังา สภ.ท้ายเหมือง
ด.ต. เสรี ทองรอด ภ.จว.พงังา สภ.ท้ายเหมือง
ด.ต. ปรีชา ชูจนิดา ภ.จว.พงังา สภ.ท้ายเหมือง
ด.ต. สันติสุข คลังขอ้ง ภ.จว.พงังา สภ.ท้ายเหมือง
ด.ต. วสุิทธิ์ นิมะพนัธ์ ภ.จว.พงังา สภ.ท้ายเหมือง
ด.ต. ธวชัชัย สุวรรณรักษ์ ภ.จว.พงังา สภ.ท้ายเหมือง
ด.ต. ใสสุทธิ์ สายธนู ภ.จว.พงังา สภ.ท้ายเหมือง
ด.ต. สุราษฎร์ วงันรา ภ.จว.พงังา สภ.ท้ายเหมือง
ด.ต. เศรษฐา ปานบุญ ภ.จว.พงังา สภ.ท้ายเหมือง
ด.ต. อมรพนัธ์ เชื้อกลุ ภ.จว.พงังา สภ.ท้ายเหมือง
ด.ต. พรชัย คงแป้น ภ.จว.พงังา สภ.ท้ายเหมือง
ด.ต. ไพศาล เพชรฤทธิ์ ภ.จว.พงังา สภ.ท้ายเหมือง
ด.ต. ชวน เมืองทวี ภ.จว.พงังา สภ.ท้ายเหมือง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สนิท เส้นปาน ภ.จว.พงังา สภ.ท้ายเหมือง
ด.ต. วโิรจน์ นพ ภ.จว.พงังา สภ.ท้ายเหมือง
จ.ส.ต.  อภชิาติ ไชยแพทย์ ภ.จว.พงังา สภ.ท้ายเหมือง
จ.ส.ต. ธนาวฒิุ องัศนิจ ภ.จว.พงังา สภ.ท้ายเหมือง
ส.ต.อ. อนุวฒัน์ รุ่งเมือง ภ.จว.พงังา สภ.ท้ายเหมือง
ส.ต.อ. ตันติกร สุขกาย ภ.จว.พงังา สภ.ท้ายเหมือง
ส.ต.ต. ณภากร ศรีเจริญ ภ.จว.พงังา สภ.ท้ายเหมือง
ส.ต.ต. ธนากร พรมอบุล ภ.จว.พงังา สภ.ท้ายเหมือง
ส.ต.ต. อคัรเทพ พละกาพ ภ.จว.พงังา สภ.ท้ายเหมือง
พ.ต.อ. สุวฒัน์ แกว้พรหม ภ.จว.พงังา สภ.ทับปุด
พ.ต.ท. มนัส ผลศรัทธา ภ.จว.พงังา สภ.ทับปุด
พ.ต.ท. ไชยยา ศรีมาลา ภ.จว.พงังา สภ.ทับปุด
ร.ต.ท. ปรีชา สุดสาย ภ.จว.พงังา สภ.ทับปุด
ร.ต.ท. บุญเสริม เพง็เกล้ียง ภ.จว.พงังา สภ.ทับปุด
ร.ต.ท. สุทัศน์ ทองมา ภ.จว.พงังา สภ.ทับปุด
ร.ต.ท. ประสาน รัตนวรรณ์ ภ.จว.พงังา สภ.ทับปุด
ร.ต.ท. ณัฐวฒิุ มิดุหมัด ภ.จว.พงังา สภ.ทับปุด
ร.ต.ท. ประสาร ปานุวงศ์ ภ.จว.พงังา สภ.ทับปุด
ร.ต.ท. แมน โฉมอภุยั ภ.จว.พงังา สภ.ทับปุด
ร.ต.ท. พศิาล สิทธศิิลป์ ภ.จว.พงังา สภ.ทับปุด
ร.ต.ท. บุญโชค พงศ์อนิทร์ ภ.จว.พงังา สภ.ทับปุด
ร.ต.ท. วฒันา วงแหวน ภ.จว.พงังา สภ.ทับปุด
ร.ต.ท. ศรีวธุ อารินทร์ ภ.จว.พงังา สภ.ทับปุด
ร.ต.ท. พยงุศักด์ิ โจงจาบ ภ.จว.พงังา สภ.ทับปุด
ร.ต.ท. กสิณพจน์ พหโุล ภ.จว.พงังา สภ.ทับปุด
ร.ต.ต. สมเกยีรติ โสภา ภ.จว.พงังา สภ.ทับปุด
ร.ต.ต. ชวนิทร์ แสนะ ภ.จว.พงังา สภ.ทับปุด
ด.ต. สมพธ มีปีด ภ.จว.พงังา สภ.ทับปุด
ด.ต. วทิูร คงรักษา ภ.จว.พงังา สภ.ทับปุด
ด.ต. อดุลย์ มะมิง ภ.จว.พงังา สภ.ทับปุด
ด.ต. สุคนธ์ อน้เพช็ร์ ภ.จว.พงังา สภ.ทับปุด
ด.ต. สุเชาว์ ไพจติร ภ.จว.พงังา สภ.ทับปุด
จ.ส.ต. สุรศักด์ิ พรหมศร ภ.จว.พงังา สภ.ทับปุด
ส.ต.อ. เสริมศักด์ิ หนูรอด ภ.จว.พงังา สภ.ทับปุด
ด.ต. อาทร เพชรสุวรรณ ภ.จว.พงังา สภ.ทับปุด
ด.ต. ประพฤษ เอยีดนุน่ ภ.จว.พงังา สภ.ทับปุด
ด.ต. ประสาร สุทธวิเิศษ ภ.จว.พงังา สภ.ทับปุด
ด.ต. ชาตรี ศรีพล ภ.จว.พงังา สภ.ทับปุด
ด.ต. สามารถ บ้านนบ ภ.จว.พงังา สภ.ทับปุด
ด.ต. สมยศ ดวงจติร์ ภ.จว.พงังา สภ.ทับปุด



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สมพร ธรรมเพชร ภ.จว.พงังา สภ.ทับปุด
39 สวสัด์ิ หมัดหมี ภ.จว.พงังา สภ.ทับปุด
ร.ต.อ. เอกภพ  วงศ์สวสัด์ิ ภ.จว.พงังา สภ.ทับปุด
ร.ต.อ. เอกภพ วงศ์สวสัด์ิ ภ.จว.พงังา สภ.ทับปุด 
ร.ต.ท. มานพ ออ่นแกว้ ภ.จว.พงังา สภ.ทับปุด 
จ.ส.ต. อนุสรณ์ พรหมคีรี ภ.จว.พงังา สภ.ทับปุด 
พ.ต.อ. สัญญา ประกอบผล ภ.จว.พงังา สภ.ทุง่คาโงก
พ.ต.ท. จ าเรียง  แกว้ตา ภ.จว.พงังา สภ.ทุง่คาโงก
พ.ต.ท. สุวรรณ  จนัทวงศ์ ภ.จว.พงังา สภ.ทุง่คาโงก
พ.ต.ท. ชัยวฒัน์ พะมณี ภ.จว.พงังา สภ.ทุง่คาโงก
พ.ต.ท. บรรดาศักด์ิ ศรีเลิศ ภ.จว.พงังา สภ.ทุง่คาโงก
ร.ต.อ. พษิณุ ทาหาญ ภ.จว.พงังา สภ.ทุง่คาโงก
ร.ต.ท. อานนท์ เอยีดเหลือ ภ.จว.พงังา สภ.ทุง่คาโงก
ร.ต.ท. ศราวธุ พา่นปาน ภ.จว.พงังา สภ.ทุง่คาโงก
ร.ต.ท. วทิยา อ านวย ภ.จว.พงังา สภ.ทุง่คาโงก
ร.ต.ท. สมเกยีรติ นาคแท้ ภ.จว.พงังา สภ.ทุง่คาโงก
ร.ต.ท. ดุสิต เจะมะแซ ภ.จว.พงังา สภ.ทุง่คาโงก
ร.ต.ต. นิกร โอมาก ภ.จว.พงังา สภ.ทุง่คาโงก
ร.ต.ต. พภิชั พงศ์พทิักษ์ ภ.จว.พงังา สภ.ทุง่คาโงก
ร.ต.ต. เปรมสุข ศรีน้ าออ้ม ภ.จว.พงังา สภ.ทุง่คาโงก
ด.ต. ภเูบศ แภมใหม่ ภ.จว.พงังา สภ.ทุง่คาโงก
ด.ต. ชัยยนัต์ ทิพรัตน์ ภ.จว.พงังา สภ.ทุง่คาโงก
ด.ต. สงค์ สาลีพรรณ์ ภ.จว.พงังา สภ.ทุง่คาโงก
ด.ต. บุญเลิศ  มณีรัตน์ ภ.จว.พงังา สภ.ทุง่คาโงก
ร.ต.อ. สิริวฒัน์ ศานุพงศ์ ภ.จว.พงังา สภ.ทุง่คาโงก
ด.ต. วชิาญ ขนุณรงค์ ภ.จว.พงังา สภ.ทุง่คาโงก
ด.ต. สกนธ์ แสงฟุง้ ภ.จว.พงังา สภ.ทุง่คาโงก
ด.ต. สมชาย นมัสการ ภ.จว.พงังา สภ.ทุง่คาโงก
ด.ต. เกรียงไกร คงสุข ภ.จว.พงังา สภ.ทุง่คาโงก
ด.ต. ฐิติวชิญ์ พทิยานนท์ ภ.จว.พงังา สภ.ทุง่คาโงก
ด.ต. รณชต ทิพยแ์กว้ ภ.จว.พงังา สภ.ทุง่คาโงก
ส.ต.อ. อภชิาต ชุมแกว้ ภ.จว.พงังา สภ.ทุง่คาโงก
ส.ต.อ. จรีศักด์ิ  ขนุนุย้ ภ.จว.พงังา สภ.ทุง่คาโงก
ส.ต.ต. ธชัพงษ์  สังขมณี ภ.จว.พงังา สภ.ทุง่คาโงก
ด.ต. พงษ์ทิพย์ พลพงษ์ ภ.จว.พงังา สภ.ทุง่คาโงก
ด.ต. วสุิทธิ์ จารุธรรม ภ.จว.พงังา สภ.ทุง่คาโงก
พ.ต.อ. สถติย ์ พรมอทุัย ภ.จว.พงังา สภ.โคกกลอย
พ.ต.ท. สุกจิ  สุวรรณเทวะคุปต์ ภ.จว.พงังา สภ.โคกกลอย
พ.ต.ท. วจิกัขณ์ ตารมย์ ภ.จว.พงังา สภ.โคกกลอย
พ.ต.ท. สรรพวฒัน์ สุขศิริ ภ.จว.พงังา สภ.โคกกลอย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. อดุม ผอมนุม่ ภ.จว.พงังา สภ.โคกกลอย
พ.ต.ท. จ านันท์ ยิ่งวฒันา ภ.จว.พงังา สภ.โคกกลอย
พ.ต.ท. ปฎภิาณ วศิาล ภ.จว.พงังา สภ.โคกกลอย
พ.ต.ต. ประญัติ พงศ์ประยรู ภ.จว.พงังา สภ.โคกกลอย
พ.ต.ต. สุทธพิงศ์ รอดสง ภ.จว.พงังา สภ.โคกกลอย
ร.ต.อ. เดโช ณ นคร ภ.จว.พงังา สภ.โคกกลอย
ร.ต.อ. นคร ต้ังรวมทรัพย์ ภ.จว.พงังา สภ.โคกกลอย
ร.ต.ท. จรุงศักด์ิ ศิริวฒัน์ ภ.จว.พงังา สภ.โคกกลอย
ร.ต.ท. เทิดศักด์ิ  แกว้มณี ภ.จว.พงังา สภ.โคกกลอย
ร.ต.ท. ไพบูลย ์ ทองชั่ง ภ.จว.พงังา สภ.โคกกลอย
ร.ต.ท. คณพศ หนูขาว ภ.จว.พงังา สภ.โคกกลอย
ร.ต.ท. กฤตธชั  ออ่นจนัทร์ ภ.จว.พงังา สภ.โคกกลอย
ร.ต.ท. ชูศักด์ิ  เกล้ียงทอง ภ.จว.พงังา สภ.โคกกลอย
ร.ต.ท. อดุม เยาวแ์สง ภ.จว.พงังา สภ.โคกกลอย
ร.ต.ท. อธุร นวนจนัทร์ ภ.จว.พงังา สภ.โคกกลอย
ร.ต.ท. เกรียงศักด์ิ รักษา ภ.จว.พงังา สภ.โคกกลอย
ร.ต.ท. เกรียงศักด์ิ บุญแบน ภ.จว.พงังา สภ.โคกกลอย
ร.ต.ต. ถาวร ทองข า ภ.จว.พงังา สภ.โคกกลอย
ร.ต.ต. จารุวฒัน์  พลรัตน์ ภ.จว.พงังา สภ.โคกกลอย
ด.ต. สมธพ มีปีด ภ.จว.พงังา สภ.โคกกลอย
ร.ต.ท. จ าเนียร   คะเชนทร์ ภ.จว.พงังา สภ.โคกกลอย
ร.ต.ท. จ าเริญ  แสงสวสัด์ิ ภ.จว.พงังา สภ.โคกกลอย
ร.ต.ท. วรัิตน์  สอภกัดี ภ.จว.พงังา สภ.โคกกลอย
ร.ต.ท. เดช บัวทอง ภ.จว.พงังา สภ.โคกกลอย
ร.ต.ท. สุเทพ มุขแกว้ ภ.จว.พงังา สภ.โคกกลอย
ร.ต.ต. กรีฑา ชินวงค์ ภ.จว.พงังา สภ.โคกกลอย
ร.ต.ต. สุพตั คลายทุกข์ ภ.จว.พงังา สภ.โคกกลอย
ด.ต. ทวศัีกด์ิ  โกสินธพ ภ.จว.พงังา สภ.โคกกลอย
ด.ต. ธวชั ยิ้มละมัย ภ.จว.พงังา สภ.โคกกลอย
ด.ต. นิคม  คล้ายวรรณ ภ.จว.พงังา สภ.โคกกลอย
ด.ต. จริพงศ์ โอภาส ภ.จว.พงังา สภ.โคกกลอย
ด.ต. ประจวบ  สรรเสริญ ภ.จว.พงังา สภ.โคกกลอย
ด.ต.      พยงุศักด์ิ       ทองคลอด ภ.จว.พงังา สภ.โคกกลอย
ด.ต.  คนองเดช ปาละสุวรรณ ภ.จว.พงังา สภ.โคกกลอย
ด.ต.        สมยศ         วจิติรทววีงศ์ ภ.จว.พงังา สภ.โคกกลอย
ด.ต.       ศรัณนนท์      ถิ่นทะเล ภ.จว.พงังา สภ.โคกกลอย
ด.ต.         สมยศ         บัวเผียน ภ.จว.พงังา สภ.โคกกลอย
ด.ต.           ราชัน          บุญตา ภ.จว.พงังา สภ.โคกกลอย
ด.ต.        จ าเริง         ละเอยีดการ ภ.จว.พงังา สภ.โคกกลอย
ด.ต.      มณีพฒิั      หนูน้อย ภ.จว.พงังา สภ.โคกกลอย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สุรินทร์ สองสี ภ.จว.พงังา สภ.โคกกลอย
ด.ต.        ส าเนียง        แกว้กบับัว ภ.จว.พงังา สภ.โคกกลอย
ส.ต.อ.           เจริญ          ดูดวง ภ.จว.พงังา สภ.โคกกลอย
ส.ต.อ.        ศักด์ิดา        วฑูิรยพ์นัธ์ ภ.จว.พงังา สภ.โคกกลอย
ส.ต.ต. ณรงศ์ศักด์ิ เสนทอง ภ.จว.พงังา สภ.โคกกลอย
ส.ต.ต. พรหมระวร์ี หนูทอง ภ.จว.พงังา สภ.โคกกลอย
ส.ต.ต. ภทัรพงศ์ สังขม์ัน ภ.จว.พงังา สภ.โคกกลอย
ส.ต.ต. ณ ฐกานต์ ชุมเทพ ภ.จว.พงังา สภ.โคกกลอย
ด.ต. มานพ เรืองจริาพชัร์ ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วป่า
ด.ต. สวสัด์ิ ชุมนพรัตน์ ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วป่า
พ.ต.ต. ประเทือง ช้างสุวรรณ ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วป่า
ร.ต.ท. มลฑล ใจรังษี ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วป่า
ร.ต.ท. สมัคร วงัพล ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วป่า
ด.ต. สายนัต์ แกว้ประเสริฐ ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วป่า
ด.ต. สวา่งพงศ์ เฉลิมศรีเมือง ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วป่า
ด.ต. สุทธิ์ ทองฉมิ ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วป่า
ร.ต.อ. อนนณภณ กฤชธรรมานนท์ ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วป่า
พ.ต.ท. นิพนธ์ ญาณไพศาล ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วป่า
ด.ต. สมพงศ์ เศียรอุ่น ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วป่า
ด.ต. ประเสริม จาราสถติย์ ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วป่า
ด.ต. บัญชา กาญจนารัตน์ ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วป่า
ด.ต. สุพจน์ คงอนิทร์ ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วป่า
ส.ต.ต. วรีวฒิุ ศิริ ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วป่า
ด.ต. กช พลเพชร ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วป่า
ด.ต. ประสิทธิ์ เบ่งฮวด ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วป่า
ด.ต. ชินโสภณ ถนัดกจิ ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วป่า
ส.ต.ต. ดุรงค์กร มากจุ้ย ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วป่า
ด.ต. จรีพนัธ์ ภนูุชอภยั ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วป่า
ร.ต.ท. มานพ นันทปรีชา ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วป่า
ด.ต. ไมตรี บุญถาวร ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วป่า
ด.ต. ฉลองชัย จติภกัดี ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วป่า
ด.ต. สุวทิย์ พฒัน์ชนะ ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วป่า
ด.ต. ณรงค์ เทียบพฒุน์ ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วป่า
ร.ต.ท. โสพล คงทองเมือง ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วป่า
ร.ต.ท. เอกราช ทองทิพย์ ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วป่า
ส.ต.ต. ณัฐนนท์ แสงไชย ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วป่า
พ.ต.ท. วรวทิย์ ยามารี ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วป่า
ด.ต. สุนทร สิทธทิัต ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วป่า
ด.ต. ครรชิต อ านวย ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วป่า
ด.ต. วฒิุชัย คงผลาญ ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วป่า



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. เรวตั นวมลล์รัตน์ ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วป่า
ด.ต. วรีพจน์ ติแกว้ ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วป่า
ด.ต. ทวี ทองสงฆ์ ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วป่า
ด.ต. โกศล คงแกว้ ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วป่า
ด.ต. อนันต์ รอดมินทร์ ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วป่า
ด.ต. สุพจน์ สืบเหตุ ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วป่า
ด.ต. สมหมาย สังขศิ์ริ ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วป่า
ด.ต. ณัฎฐานพฒัน์ ประกบัสิน ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วป่า
ด.ต. นิการ ส าราญรัตน์ ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วป่า
ด.ต. ณัฐสิน สุทิน ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วป่า
ร.ต.ท. ทวชิ ศิริไพบูลย์ ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วป่า
ด.ต. อ าภยั ชูทอง ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วป่า
ร.ต.ท. ชูชาติ แสงดิษฐ์ ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วป่า
ร.ต.ท. ชรวน ฝีปากเพราะ ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วป่า
ส.ต.อ. เมธา เกศมี ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วป่า
ด.ต. ชัยเดช คงเคร็จ ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วป่า
ด.ต. นิคม ไชยแกว้ ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วป่า
ร.ต.ท. สมคิด เดือนจ ารูญ ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วป่า
ร.ต.ท.หญิง ปรีดา วเิศษสมบัติ ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วป่า
ร.ต.ท.หญิง เพญ็พกัตร์ ภทัชวงศ์ ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วป่า
ร.ต.ท.หญิง จริาพร พรมทอง ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วป่า
ด.ต. แสนไกร อนิทเอื้อ ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วป่า
จ.ส.ต.หญิง นฤมล ทองแกว้ ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วป่า
ร.ต.ท. สิงหา ส าราญจริง ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วป่า
ร.ต.ท. ถาวร เรืองรักษ์ ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วป่า
ร.ต.ท. นิพนธ์ วราฤทธชิัยกลุ ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วป่า
พ.ต.ท. กติติพงษ์ ทองทิพย์ ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วป่า
พ.ต.ต. ประกจิ นิโครธา ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วป่า
พ.ต.ต. ปุริมพฒัน์ ธนาพนัธสิ์ริ ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วป่า
ด.ต. สุวรรณ คงเสาร์ ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วป่า
ร.ต.ท. จรัล แกว้ช่วย ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วป่า
ด.ต. อาวธุ นวลเอยีด ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วป่า
ด.ต. ธวชัชัย เซ่งเขม็ ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วป่า
ร.ต.ท. วชัรินทร์ พลพนัธ์ ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วป่า
ด.ต. โสพล แถมใหม่ ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วป่า
ร.ต.ท. กติติภมูิ ศรีแผ้ว ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วป่า
ด.ต. ทศพร ตันสกลุ ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วป่า
พ.ต.ต.หญิง คนึงนุช ทศไพรินทร์ ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วป่า
ด.ต. สาโรจน์ นิม่นวล ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วป่า
ส.ต.ต. สิทธโิชค รัตนประดิษฐ์ ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วป่า



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สมชาย สุขนุช ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วป่า
ร.ต.ท. สุนทร พรหมพา ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วป่า
ด.ต. สุริยะ คงออ่น ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วป่า
ด.ต. กติติพงษ์ ศรีเทพ ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วป่า
ร.ต.ท. วชิยตุ สุวรรณะ ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วป่า
จ.ส.ต. ณัฐพล เอี๋ยวสกลุ ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วป่า
ด.ต. จรูญ ทวตีา ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วป่า
ด.ต. สุทัศน์ ดิษฐแสวง ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วป่า
ร.ต.ท. วนิัย วฒิุบาล ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วป่า
พ.ต.อ. กฤตภาส เดชอนิทรศร ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วป่า
ร.ต.ท.หญิง จรวยศรี พรหมพา ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วป่า
พ.ต.อ. จรัส เจริญกลุ ภ.จว.พงังา สภ.กะปง
พ.ต.ท. ชัยพจน์ เหล่าปทุมวโิรจน์ ภ.จว.พงังา สภ.กะปง
พ.ต.ท. นิภทัร์พล จนัทร์กระจา่ง ภ.จว.พงังา สภ.กะปง
พ.ต.ท. วนิิจ มีสวสัด์ิ ภ.จว.พงังา สภ.กะปง
พ.ต.ต. ชาญศักด์ิ วงษ์สิงห์ ภ.จว.พงังา สภ.กะปง
พ.ต.ต. ประจบ รองรัตน์ ภ.จว.พงังา สภ.กะปง
ร.ต.อ. ปรีชา เพชรจุ้ย ภ.จว.พงังา สภ.กะปง
ร.ต.ท. รัชวชิญ์ สกลุวงค์ ภ.จว.พงังา สภ.กะปง
ร.ต.ท. สุมิตร สุขส าราญ ภ.จว.พงังา สภ.กะปง
ร.ต.ท. นรุตม์พล แกว้แล ภ.จว.พงังา สภ.กะปง
ร.ต.ท.หญิง ธนัยมัย ส าเนียงกอ้ง ภ.จว.พงังา สภ.กะปง
ร.ต.ท. ชยกร สุวรรณเกล้า ภ.จว.พงังา สภ.กะปง
ร.ต.ต. อนุชา พกิลุทองอ าไพ ภ.จว.พงังา สภ.กะปง
ร.ต.ท. พยงค์ศักด์ิ เครือจนัทร์ ภ.จว.พงังา สภ.กะปง
ร.ต.ต. จรัญ ช่วยแกว้ ภ.จว.พงังา สภ.กะปง
ร.ต.ท. บุญทิพย์ ทองแกว้ ภ.จว.พงังา สภ.กะปง
ร.ต.ท. สุรักษ์ เหมาะมาศ ภ.จว.พงังา สภ.กะปง
ร.ต.ท. พรชัย พนัธลุาภ ภ.จว.พงังา สภ.กะปง
ร.ต.ท. ละมุล แกว้จนัทร์ ภ.จว.พงังา สภ.กะปง
ร.ต.ท. วรีเกยีรติ บ ารุงจนิต์ ภ.จว.พงังา สภ.กะปง
ร.ต.ท ลิขติ เพช็รนิล ภ.จว.พงังา สภ.กะปง
ร.ต.ต. ปรีชา กิ้มต้ัน ภ.จว.พงังา สภ.กะปง
ร.ต.ต. ปรเมศวร์ นาควเิชียร ภ.จว.พงังา สภ.กะปง
ด.ต. มณี นิลสนธิ์ ภ.จว.พงังา สภ.กะปง
ด.ต. สุริยนัต์ ฉมิพาลี ภ.จว.พงังา สภ.กะปง
ด.ต. นันทชิต ชุมทัพ ภ.จว.พงังา สภ.กะปง
ด.ต. กติิพงษ์ ชูสังข์ ภ.จว.พงังา สภ.กะปง
ด.ต. สมพร วงษ์กนัยา ภ.จว.พงังา สภ.กะปง
ด.ต. สุรชาติ ปานแกว้ ภ.จว.พงังา สภ.กะปง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. เรืองฤทธิ์ ท่อนทอง ภ.จว.พงังา สภ.กะปง
ด.ต. พนม ศรีทอง ภ.จว.พงังา สภ.กะปง
ด.ต. อนันต์ สืบบุตร ภ.จว.พงังา สภ.กะปง
ด.ต. สมบูรณ์ เลขา ภ.จว.พงังา สภ.กะปง
ด.ต. บุญเลิศ นิพนัธศ์รี ภ.จว.พงังา สภ.กะปง
ด.ต. สถติยพ์งษ์ ชูสังข์ ภ.จว.พงังา สภ.กะปง
ด.ต. สุพจน์ ค านวย ภ.จว.พงังา สภ.กะปง
ด.ต. มวล แกว้พยศ ภ.จว.พงังา สภ.กะปง
ด.ต. ทวศัีกด์ิ พทุธจติร์ ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วทุง่
ด.ต. สุทธชิัย ไสสุวรรณ ภ.จว.พงังา สภ.กะปง
ด.ต. ณรงค์ ทองนุน่ ภ.จว.พงังา สภ.กะปง
ด.ต. วโิรจน์ คงเล่ียม ภ.จว.พงังา สภ.กะปง
ด.ต. ประดิษฐ์ อนิทร์นุรักษ์ ภ.จว.พงังา สภ.กะปง
ด.ต. ณรงค์ เพช็รัตน์ ภ.จว.พงังา สภ.กะปง
ด.ต. สันติพงษ์ ขวญัจนัทร์ ภ.จว.พงังา สภ.กะปง
ด.ต. ณัฐพล วงศ์สุวรรณ ภ.จว.พงังา สภ.กะปง
ด.ต. มนต์ชัย กนัตะวงษ์ ภ.จว.พงังา สภ.กะปง
ด.ต. เรืองฤทธิ์ สวสัดี ภ.จว.พงังา สภ.กะปง
ด.ต. ณรงค์ฤทธิ์ ส าเนียงกอ้ง ภ.จว.พงังา สภ.กะปง
ส.ต.ต. นุกลูกจิ กา้มกา้ง ภ.จว.พงังา สภ.กะปง
ส.ต.ต. ทนงศักด์ิ คงพฒัน์ ภ.จว.พงังา สภ.กะปง
พ.ต.อ. ธรียทุธ สันติวสัิฏฐ์ ภ.จว.พงังา สภ.คุระบุรี
พ.ต.ท. ลักษณาวงศ์ ร าแพนสุวรรณ ภ.จว.พงังา สภ.คุระบุรี
พ.ต.ท. อรุณ โสภาการ ภ.จว.พงังา สภ.คุระบุรี
ร.ต.ท. เสนอ สะหมาด ภ.จว.พงังา สภ.คุระบุรี
ร.ต.ท. เสนีย์ ชูสกลุตันติวงศ์ ภ.จว.พงังา สภ.คุระบุรี
ร.ต.ต. บุญลือ ภาคอารีย์ ภ.จว.พงังา สภ.คุระบุรี
ร.ต.ต. เสนาะ เรือนทอง ภ.จว.พงังา สภ.คุระบุรี
ร.ต.ต. รณชัย ขนุภบิาล ภ.จว.พงังา สภ.คุระบุรี
ด.ต. อภชิาต โทบุรี ภ.จว.พงังา สภ.คุระบุรี
ด.ต. ยะฝาด เกตสมัน ภ.จว.พงังา สภ.คุระบุรี
ด.ต. พรชัย ตันสกลุ ภ.จว.พงังา สภ.คุระบุรี
ด.ต. เสน่ห์ ศรีแกว้ ภ.จว.พงังา สภ.คุระบุรี
ด.ต. ประไพ ปุรินทราภบิาล ภ.จว.พงังา สภ.คุระบุรี
ด.ต. สมชาย เกล้ียงสง ภ.จว.พงังา สภ.คุระบุรี
ด.ต. สุทัช ธรรมเดชศักด์ิ ภ.จว.พงังา สภ.คุระบุรี
ด.ต. เสวก รองเดช ภ.จว.พงังา สภ.คุระบุรี
ร.ต.ท. สุรชาติ ทองใย ภ.จว.พงังา สภ.คุระบุรี
ร.ต.อ. ชัยสิทธิ์ จนัทโชติ ภ.จว.พงังา สภ.คุระบุรี
ร.ต.ท. บุรินทร์ กนันุย้ ภ.จว.พงังา สภ.คุระบุรี



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. บุญเกื้อ จงจติร ภ.จว.พงังา สภ.คุระบุรี
ร.ต.ท. ปริทัศน์ ดวงกมล ภ.จว.พงังา สภ.คุระบุรี
ร.ต.ท. สุเทพ มีสุข ภ.จว.พงังา สภ.คุระบุรี
ด.ต. วรีะ ยติุมิตร ภ.จว.พงังา สภ.คุระบุรี
ด.ต. นิวติั เชาวลิต ภ.จว.พงังา สภ.คุระบุรี
พ.ต.ท. สมบัติ ธนาวฒิุ ภ.จว.พงังา สภ.คุระบุรี
ร.ต.ท. กฤษณะ เพง็เรือง ภ.จว.พงังา สภ.คุระบุรี
ด.ต. สุริยะ ธนพทิักษ์ ภ.จว.พงังา สภ.คุระบุรี
ร.ต.ท. จ านง พระภายไชย ภ.จว.พงังา สภ.คุระบุรี
ด.ต. วนิัย จไุร ภ.จว.พงังา สภ.คุระบุรี
ด.ต. เฉลิม พนัธุ์รัตน์ ภ.จว.พงังา สภ.คุระบุรี
ด.ต. เอกวทิย์ เบญจศักด์ิ ภ.จว.พงังา สภ.คุระบุรี
ด.ต. สง่า ทิพยม์ุณี ภ.จว.พงังา สภ.คุระบุรี
ด.ต. ภราดร ภกัดี ภ.จว.พงังา สภ.คุระบุรี
ด.ต. อภวิฒัน์ จกัรพงศ์ ภ.จว.พงังา สภ.คุระบุรี
ด.ต. สุศึก เผ่าชู ภ.จว.พงังา สภ.คุระบุรี
ด.ต. สานิต ช่วยชู ภ.จว.พงังา สภ.คุระบุรี
จ.ส.ต. ทิพวรรณ สุขล้ิม ภ.จว.พงังา สภ.คุระบุรี
จ.ส.ต. มนิกร สุทธรัิกษ์ ภ.จว.พงังา สภ.คุระบุรี
ส.ต.อ. กติตินันท์ เสถยีรพนัธุ์ ภ.จว.พงังา สภ.คุระบุรี
ส.ต.ต. ชาญชัย สัมพนัธ์ ภ.จว.พงังา สภ.คุระบุรี
ส.ต.ต. พศิน ปาณะศรี ภ.จว.พงังา สภ.คุระบุรี
ส.ต.อ. อธพิงศ์ ทองทับทอง ภ.จว.พงังา สภ.คุระบุรี
พ.ต.ท. ทศพล งามคณะ ภ.จว.พงังา สภ.ตลาดใหญ่
พ.ต.ต. สมมิตร บัวมาศ ภ.จว.พงังา สภ.ตลาดใหญ่
ร.ต.ท. โชคดี แสงมณี ภ.จว.พงังา สภ.ตลาดใหญ่
ร.ต.ท. อนุพงศ์ แกน่แท่น ภ.จว.พงังา สภ.ตลาดใหญ่
ร.ต.ท. วรีะวธุ พลเพชร ภ.จว.พงังา สภ.ตลาดใหญ่
ร.ต.ท. ณัฐสิทธิ์ ทิพยก์องลาศ ภ.จว.พงังา สภ.ตลาดใหญ่
ร.ต.ท. ไสว ปานสีเมฆ ภ.จว.พงังา สภ.ตลาดใหญ่
ร.ต.ท. สนัน่ ค าทองแกว้ ภ.จว.พงังา สภ.ตลาดใหญ่
ร.ต.ท. ชนะ เล็กเกาะทวด ภ.จว.พงังา สภ.ตลาดใหญ่
ร.ต.ท. สุชาติ บัวมาศ ภ.จว.พงังา สภ.ตลาดใหญ่
ร.ต.ท. สมชาย รุ่งโรจน์ ภ.จว.พงังา สภ.ตลาดใหญ่
ร.ต.ท. ไพวรรณ ต้ันหลก ภ.จว.พงังา สภ.ตลาดใหญ่
ร.ต.ต. นรงค์ แทนด้วง ภ.จว.พงังา สภ.ตลาดใหญ่
ด.ต. ชรินทร์ ทองสุวรรณ ภ.จว.พงังา สภ.ตลาดใหญ่
ด.ต. ก าพล วไิลลักษณ์ ภ.จว.พงังา สภ.ตลาดใหญ่
ด.ต. เฉลิมพล วงศ์ธรรมสิทธิ์ ภ.จว.พงังา สภ.ตลาดใหญ่
ด.ต. ชูวงศ์ แสงทอง ภ.จว.พงังา สภ.ตลาดใหญ่



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ทนงศักด์ิ ไชยแป้น ภ.จว.พงังา สภ.ตลาดใหญ่
ด.ต. สมไชย เพช็ร์ภกัด์ิ ภ.จว.พงังา สภ.ตลาดใหญ่
ด.ต. มนู สุวรรณสุทธิ์ ภ.จว.พงังา สภ.ตลาดใหญ่
ด.ต. ก าธร มาศวริิยะ ภ.จว.พงังา สภ.ตลาดใหญ่
ด.ต. ทวศัีกด์ิ คีรีรัตน์ ภ.จว.พงังา สภ.ตลาดใหญ่
ด.ต. วรัิช ศรีสุวรรณ์ ภ.จว.พงังา สภ.ตลาดใหญ่
ด.ต. ปรีชา ตันเจริญรัตน์ ภ.จว.พงังา สภ.ตลาดใหญ่
ด.ต.หญิง กมุารี แกว้ประชุม ภ.จว.พงังา สภ.ตลาดใหญ่
ด.ต. อมร ไชยมา ภ.จว.พงังา สภ.ตลาดใหญ่
ด.ต. สมชาย แดงทอง ภ.จว.พงังา สภ.ตลาดใหญ่
ด.ต. จารึก หมืน่ละม้าย ภ.จว.พงังา สภ.ตลาดใหญ่
ด.ต. วสุพล สมพงษ์ ภ.จว.พงังา สภ.ตลาดใหญ่
ด.ต. อ านวย ด้วงเสน ภ.จว.พงังา สภ.ตลาดใหญ่
ด.ต. เดชชัย แสงทอง ภ.จว.พงังา สภ.ตลาดใหญ่
ด.ต. สุชาติ ศิริพนัธ์ ภ.จว.พงังา สภ.ตลาดใหญ่
ด.ต. ธรีะวฒัน์ หมอยา ภ.จว.พงังา สภ.ตลาดใหญ่
ด.ต. อมรพนัธ์ ทองขาวบัว ภ.จว.พงังา สภ.ตลาดใหญ่
ด.ต. อรรถกร ศกภเูขยีว ภ.จว.พงังา สภ.ตลาดใหญ่
ด.ต. สิทธพิล แกว้มณี ภ.จว.พงังา สภ.ตลาดใหญ่
ด.ต. ภาณุมาส ไชยรักษ์ ภ.จว.พงังา สภ.ตลาดใหญ่
ด.ต. ชัยณรงค์ วราธกิลุ ภ.จว.พงังา สภ.ตลาดใหญ่
ด.ต. ถาวร ณ นคร ภ.จว.พงังา สภ.ตลาดใหญ่
ร.ต.ท. ประมูล คงล าธาร ภ.จว.พงังา สภ.ตลาดใหญ่
ด.ต. ชัยสิทธิ์ เทพเสถยีร ภ.จว.พงังา สภ.ตลาดใหญ่
พ.ต.ท. ธเนศร์ พวงมณี ภ.จว.พงังา สภ.เขาหลัก
พ.ต.ท. ธงชัย มติธรรม ภ.จว.พงังา สภ.เขาหลัก
พ.ต.ท. บัณฑิต หตัถพถิพีนัธุ์ ภ.จว.พงังา สภ.เขาหลัก
พ.ต.ต. ปรัชญ์ เพช็ร์พนัธุ์ ภ.จว.พงังา สภ.เขาหลัก
ร.ต.อ. สุรศักด์ิ แกว้ชะนะ ภ.จว.พงังา สภ.เขาหลัก
ร.ต.ท. ศิรณัฎฐ์ สาริพฒัน์ ภ.จว.พงังา สภ.เขาหลัก
ร.ต.ท. พพิฒัน์ ทองร่วง ภ.จว.พงังา สภ.เขาหลัก
ร.ต.ท. วนิัย เทพชิต ภ.จว.พงังา สภ.เขาหลัก
ร.ต.ท. สาโรจน์ มุสิกวงศ์ ภ.จว.พงังา สภ.เขาหลัก
ร.ต.ท. เจษฎากร มัคกติิกาล ภ.จว.พงังา สภ.เขาหลัก
ร.ต.ท. สวศิฏ์ จนัทร์เรือง ภ.จว.พงังา สภ.เขาหลัก
ร.ต.ท. อภชิาติ มุสิกะสังข์ ภ.จว.พงังา สภ.เขาหลัก
ด.ต. สมยศ ศรีทนนุกลุ ภ.จว.พงังา สภ.เขาหลัก
ด.ต. กญัยา โนนสูง ภ.จว.พงังา สภ.เขาหลัก
ด.ต. ศุภเดช ยงัมณี ภ.จว.พงังา สภ.เขาหลัก
ด.ต. อดุมศักด์ิ ส าเภากาญจนสิริ ภ.จว.พงังา สภ.เขาหลัก



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ธรรมรัตน์ สุวรรณรัตน์ ภ.จว.พงังา สภ.เขาหลัก
ด.ต. มนิต สะมะบุบ ภ.จว.พงังา สภ.เขาหลัก
ด.ต. โชคดี ศรีถดั ภ.จว.พงังา สภ.เขาหลัก
ด.ต. ประทีป จนัทรุพนัธ์ ภ.จว.พงังา สภ.เขาหลัก
ด.ต. สุทธิ มงคลวจัน์ ภ.จว.พงังา สภ.เขาหลัก
ด.ต. กมล บุญจติต์ ภ.จว.พงังา สภ.เขาหลัก
ด.ต. บรรพชร์ กรดมณี ภ.จว.พงังา สภ.เขาหลัก
จ.ส.ต. เอกภมูิ พนิิจงานกลุ ภ.จว.พงังา สภ.เขาหลัก
จ.ส.ต. อรรถพงศ์ พมิล ภ.จว.พงังา สภ.เขาหลัก
จ.ส.ต. อนุพงศ์ ยงัจนี ภ.จว.พงังา สภ.เขาหลัก
ส.ต.อ.  สมศักด์ิ ทองมา ภ.จว.พงังา สภ.เขาหลัก
ส.ต.อ.  วรัิตน์ ขนุรัง ภ.จว.พงังา สภ.เขาหลัก
ส.ต.อ.  สาทร บัวแกว้ ภ.จว.พงังา สภ.เขาหลัก
ส.ต.อ.  นที มีสุขศรี ภ.จว.พงังา สภ.เขาหลัก
ส.ต.อ. ทวศัีกด์ิ คุระศรี ภ.จว.พงังา สภ.เขาหลัก
ส.ต.ต. สุพฒัน์ชัย สุขภลิาภ ภ.จว.พงังา สภ.เขาหลัก
ส.ต.ต.  ภชุงค์ ชนะชัย ภ.จว.พงังา สภ.เขาหลัก
ส.ต.ต. นรพงษ์ แป้นสุวรรณ ภ.จว.พงังา สภ.เขาหลัก
ส.ต.ต. ฐิติพงศ์ เคารพธรรม ภ.จว.พงังา สภ.เขาหลัก
ส.ต.ต. อนุสรณ์ ชุมเปีย ภ.จว.พงังา สภ.เขาหลัก
ส.ต.ต. นันทพงศ์ สุริยะวงศ์ ภ.จว.พงังา สภ.เขาหลัก
ส.ต.ต.  พรีณัฐ ถิ่นหนองโคลน ภ.จว.พงังา สภ.เขาหลัก
ส.ต.ต. สรรชัย ป้องมิตรอมรา ภ.จว.พงังา สภ.เขาหลัก
ส.ต.ต. ธรีวฒิุ ดีเจย ภ.จว.พงังา สภ.เขาหลัก
ส.ต.ต. ธนัยวฒัน์ ไพโรจน์ ภ.จว.พงังา สภ.เขาหลัก
ส.ต.ต. วชิญ์พล กาญจนสุวรรณ ภ.จว.พงังา สภ.เขาหลัก
พ.ต.ท. อ านวย ชุมเหมือน ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วทุง่
พ.ต.ท. ววิฒัน์ ช านาญกจิ ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วทุง่
พ.ต.ท. พรหมพนัธุ์ นาด ารงสุข ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วทุง่
พ.ต.ท. กติิภมูิ ถิ่นถลาง ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วทุง่
ร.ต.อ. สุคิรินทร์ ต้ันสุริยวงค์ ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วทุง่
ร.ต.อ. เอกภพ ภูท่อง ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วทุง่
ร.ต.ท. ศรศักด์ิ จนัทร์ดี ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วทุง่
ร.ต.ท. สิริพงศ์ วงศ์สรรเพชญ์ ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วทุง่
ร.ต.ท. ดวง แดงแกว้ ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วทุง่
ร.ต.ท. นัฐภณ หวานแกว้ ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วทุง่
ร.ต.ท. อนันต์ เกื้อไข่ ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วทุง่
ร.ต.ท. ธานี เพชรสวี ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วทุง่
ร.ต.ท. เภรี ศิริรักษ์ ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วทุง่
ร.ต.ท. นพอนนต์ ขนุนุย้ ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วทุง่



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ปรีชาภทัร สังขน์้อย ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วทุง่
ร.ต.ต. นรินทร์ สิริรัตนไพฑูรย์ ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วทุง่
ร.ต.ต. ประยรู อุ้ยมา ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วทุง่
ร.ต.ต. เฉลิม ชาวบ้านแพว้ ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วทุง่
ด.ต. เกื้อกลู สิทธผิล ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วทุง่
ด.ต. ชวลิต เผือกสม ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วทุง่
ด.ต. ประสิทธิ์ วงับุญคง ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วทุง่
ด.ต. พชร ณ สุวรรณ ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วทุง่
ด.ต. อรรถยา สโมสร ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วทุง่
ด.ต. มนต์ชัย ธรรมชาติ ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วทุง่
ด.ต. เฉลียว รัดกลาง ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วทุง่
ด.ต. นิคม ฉมิกจิ ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วทุง่
ด.ต. ฉตัรณรงค์ ดวงขวญั ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วทุง่
ด.ต. สุเนตร มูลตรีภกัดี ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วทุง่
ด.ต. ด ารงค์เดช เจยีมรัตนวงศ์ ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วทุง่
ด.ต. พฒันพงศ์ ภทัรพงศ์เพชร ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วทุง่
ด.ต. กติิพศ เรืองแกว้ ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วทุง่
ด.ต. อาวธุ สมศรี ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วทุง่
ด.ต. วริาช อนิทร์บุญสังข์ ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วทุง่
ด.ต. สมบัติ สุนทรวชิรเวช ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วทุง่
ด.ต. นิพนธ์ บุญธรรม ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วทุง่
ด.ต. ณรงค์ เชาวช์่างเหล็ก ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วทุง่
ด.ต. สาโรช เดชพชิัย ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วทุง่
ด.ต. ยรรยง หอมหวน ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วทุง่
ด.ต. สมานมิตร เพง็สกลุ ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วทุง่
ด.ต. ทวี ทรวงศิลป์ ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วทุง่
จ.ส.ต. ธทีัต รวรัิชพร ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วทุง่
ส.ต.อ. ทวี อนิทร์นุน่ ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วทุง่
ส.ต.ต. สราวฒิุ ทองแดง ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วทุง่
ส.ต.ต. จริายุ ติธาดา ภ.จว.พงังา สภ.ตะกั่วทุง่
พ.ต.ท. สุภาพ ดิสสระ ภ.จว.พงังา สภ.ท้ายเหมือง
ด.ต. สาทิต เกื้อบุตร ภ.จว.พงังา สภ.ท้ายเหมือง
พ.ต.ท.หญิง ณัฐกฤตา แซ่ออ๋ง ภ.จว.พงังา
ร.ต.อ.หญิง ณัฎฐนันท์ ประคองสิน ภ.จว.พงังา
ส.ต.อ.หญิง พอิ าภรณ์ เชาวภาษี ภ.จว.พงังา
ร.ต.อ. สุทัศน์ คงอนิทร์ ภ.จว.พงังา สภ.ท้ายเหมือง
ร.ต.ท. โสภณ เผ่าชู ภ.จว.พงังา สภ.เมืองพงังา
ร.ต.ท. วญิญู วอ่งวตัรพงศ์ ภ.จว.พงังา สภ.เกาะยาว
ด.ต. สุชาติ ผจญภยั ภ.จว.พงังา สภ.ท้ายเหมือง
พ.ต.ท. รัฐพล พนัธป์ระทุม ภ.จว.พงังา สภ.กะปง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.อ. ศักด์ิชัย ล้ิมเจริญ ภ.จว.ภเูกต็
พ.ต.อ. พรียทุธ การะเจดีย์ ภ.จว.ภเูกต็
พ.ต.อ. ทัศนัย โอฬาริกเดช ภ.จว.ภเูกต็
พ.ต.ท.หญิง นิตยา เอกอดิศักด์ิ ภ.จว.ภเูกต็
พ.ต.ต. ทวปี เมืองสุวรรณ์ ภ.จว.ภเูกต็
พ.ต.ต.หญิง ชัชชญา แสงหฤทัย ภ.จว.ภเูกต็
ร.ต.อ. สมมาศ อนินุพฒัน์ ภ.จว.ภเูกต็
ร.ต.ท.หญิง สุภาภรณ์ นิม่นวล ภ.จว.ภเูกต็
ร.ต.ท.หญิง จารุณี ปล้องเกดิ ภ.จว.ภเูกต็
ร.ต.ท.หญิง สรวยี์ วรรณะ ภ.จว.ภเูกต็
ร.ต.ท. รัตนะชัย เสียงเสนาะ ภ.จว.ภเูกต็
ร.ต.ท. สรยทุธ์ สุวรรณโชติ ภ.จว.ภเูกต็
ร.ต.ท. วชิารัตน์ จติรจ านงค์ ภ.จว.ภเูกต็
ร.ต.ท. วรยศ จนัทวงษ์ ภ.จว.ภเูกต็
พ.ต.ท.หญิง หทัยกาญจน์ แสนโส ภ.จว.ภเูกต็
ร.ต.ท. จ ารัส ทองออ่น ภ.จว.ภเูกต็
ร.ต.ท. วทิยา สมบุญ ภ.จว.ภเูกต็
ร.ต.ต. อศัรี นาวงศ์ ภ.จว.ภเูกต็
ร.ต.ท. ชัยวฒัน์ มากแกว้ ภ.จว.ภเูกต็
ร.ต.ท. สมทรง เวยีงพลละออม ภ.จว.ภเูกต็
ร.ต.ท. สุธี หวงัโสะ ภ.จว.ภเูกต็
ร.ต.ท. นิยม มีช่วย ภ.จว.ภเูกต็
ร.ต.ท. ภเูอก มุสิกวงษ์ ภ.จว.ภเูกต็
ร.ต.ท. รัชพล มีชัย ภ.จว.ภเูกต็
ร.ต.ท. สมศักด์ิ จุ้ยชุม ภ.จว.ภเูกต็
ร.ต.ท. สุรชัย ศิลากลุ ภ.จว.ภเูกต็
ร.ต.ท. วสันต์ ศิริรัตน์ ภ.จว.ภเูกต็
ร.ต.ท. สุรเดช สารพชิญ์ ภ.จว.ภเูกต็
ร.ต.ต. ณัฐกร พรหมมาศ ภ.จว.ภเูกต็
ด.ต. วฒิุยา บรรลุสุข ภ.จว.ภเูกต็
ด.ต. ชาติชาย พวงนวม ภ.จว.ภเูกต็
ด.ต. ธรรมรัตน์ โพธธิรรม ภ.จว.ภเูกต็
ส.ต.อ.หญิง มณีนุช ณรงค์ราช ภ.จว.ภเูกต็
ส.ต.อ.หญิง ศิรินิตย์ เพชรนวล ภ.จว.ภเูกต็
ส.ต.อ. นิพล หนูแกว้ ภ.จว.ภเูกต็
ส.ต.ต. ณัฐพงษ์ เรืองโรจน์ ภ.จว.ภเูกต็
ด.ต. พชิาญ แกว้คงธรรม ภ.จว.ภเูกต็
พ.ต.ท. วชัรินทร์ จรัิฐิติกาลววิฒัน์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ท่าฉตัรไชย
พ.ต.ท. ศุภวชิญ์ สุวรรณภริมย์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ท่าฉตัรไชย
พ.ต.ท. สฤษด์ิ บุตรหนองแสง ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ท่าฉตัรไชย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. ธวชั ตันสกลุ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ท่าฉตัรไชย
พ.ต.ท. จรัญ บุญโสภาพ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ท่าฉตัรไชย
พ.ต.ท. ทรงวฒิุ ศุภลักษณ์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ท่าฉตัรไชย
พ.ต.ต. นฤบดินทร์ ปังหลีเส็น ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ท่าฉตัรไชย
พ.ต.ต. สันติ ประกอบปราณ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ท่าฉตัรไชย
ร.ต.อ. ธรรมรัตน์ เพญ็ศรี ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ท่าฉตัรไชย
ร.ต.ท. นพดล หน่อนิล ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ท่าฉตัรไชย
ร.ต.ท. ถนอม ทองแป้น ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ท่าฉตัรไชย
ร.ต.ท. อคัรพล ศิวไิล ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ท่าฉตัรไชย
ร.ต.ท. นิรุต ศรีสุวรรณ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ท่าฉตัรไชย
ร.ต.ท. ธญัวชิย์ หลิมสุวรรณ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ท่าฉตัรไชย
ร.ต.ต. ยทุธนา ชิตชลธาร ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ท่าฉตัรไชย
ร.ต.ท. สมพร ใจกระจา่ง ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ท่าฉตัรไชย
ร.ต.ต. เสก ภมุรินทร์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ท่าฉตัรไชย
ร.ต.ต. อภสิิทธิ์ จรจติร ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ท่าฉตัรไชย
ร.ต.ต. พสิิฐกร มาศวเิชียร ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ท่าฉตัรไชย
ด.ต. ธงชัย กรีรัตน์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ท่าฉตัรไชย
ด.ต. ยทุธนา ศรีอชัรานนท์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ท่าฉตัรไชย
ด.ต. ววิศิน์ โกศัย ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ท่าฉตัรไชย
ด.ต. อนันต์ พงษ์อารีย์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ท่าฉตัรไชย
ด.ต. สมโชค เกตุแกว้ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ท่าฉตัรไชย
ด.ต. อดุม พรหมมี ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ท่าฉตัรไชย
ด.ต. อดุม แสงหฤทัย ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ท่าฉตัรไชย
ด.ต. ณัฐวฒิุ สุวรรณรัตน์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ท่าฉตัรไชย
ด.ต. บุญลอบ มากสาขา ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ท่าฉตัรไชย
ด.ต. สุพจน์ โพธิ์ทองจรัส ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ท่าฉตัรไชย
ด.ต. สิทธพิงค์ ญาติพฒัน์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ท่าฉตัรไชย
ด.ต. ส าเนาว์ รักบ้านเพงิ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ท่าฉตัรไชย
ด.ต. อานนท์ การชะนะไชย ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ท่าฉตัรไชย
จ.ส.ต. แสนศักด์ิ โชติ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ท่าฉตัรไชย
จ.ส.ต. เอกรินทร์ รอดมณี ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ท่าฉตัรไชย
จ.ส.ต. ดิเรก ขนุฤทธิ์มนตรี ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ท่าฉตัรไชย
ส.ต.อ. ก าธร สุวรรณกาศ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ท่าฉตัรไชย
ส.ต.อ. สุรินทร์ บัวทอง ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ท่าฉตัรไชย
ส.ต.อ. ยงยทุธ ฤทธิ์พรัด ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ท่าฉตัรไชย
ส.ต.อ. สันตกฤษณ์ เนาวนัติ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ท่าฉตัรไชย
ส.ต.อ. อดุลย์ หล าหลง ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ท่าฉตัรไชย
ส.ต.อ. พงศกร ตรียทุธิ์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ท่าฉตัรไชย
ส.ต.อ. ชัชวาล นาคเจริญ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ท่าฉตัรไชย
ส.ต.อ. วรีะชาติ บุญประเสริฐ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ท่าฉตัรไชย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.อ. สมเจตต์ ศรัทธาธรรม ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ท่าฉตัรไชย
ส.ต.อ. สุรเชษฐ์ ปลอดแค้ว ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ท่าฉตัรไชย
ส.ต.อ. สุรินทร์ ส่งเดช ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ท่าฉตัรไชย
ส.ต.อ. สมหมาย จนัทร์สุขศรี ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ท่าฉตัรไชย
ส.ต.ต. วรพงค์ นิจการ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ท่าฉตัรไชย
ส.ต.ต. วรีะพร เดชอรุณ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ท่าฉตัรไชย
ส.ต.ต. กติิศักด์ิ ทองเสน ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ท่าฉตัรไชย
ส.ต.ต. กรกฤษ อทุิศวฒันะ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ท่าฉตัรไชย
ส.ต.ต. ฐากรู วรุิฬหรั์กษ์สกลุ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ท่าฉตัรไชย
ส.ต.ต. พทิักษ์ บุญเชิด ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ท่าฉตัรไชย
ส.ต.ต. ชาญณรงค์ หสัชัย ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ท่าฉตัรไชย
ส.ต.ต. ติณณภพ เพชรชู ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ท่าฉตัรไชย
ส.ต.ต. สรรเสริญ รอดผล ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ท่าฉตัรไชย
ส.ต.ต. วรีณัฐ รัตนะ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ท่าฉตัรไชย
ส.ต.ต. ณัฐวฒิุ นุน่รอด ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ท่าฉตัรไชย
ส.ต.ต. กนัตภณ เพชรภกัดี ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ท่าฉตัรไชย
ส.ต.ต. วงศกร ช่วยไฝ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ท่าฉตัรไชย
ส.ต.ต. ศุภชัย หนูแป้น ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ท่าฉตัรไชย
ส.ต.ต. กติติพงศ์ จนัทร์เพช็ร ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ท่าฉตัรไชย
ส.ต.ต. รัตน์พนัธ์ ซุ่นเซ่ง ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ท่าฉตัรไชย
ส.ต.ต. ภทัรพล หรัิญ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ท่าฉตัรไชย
ส.ต.ต. สันติพงค์ มณีโชติ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ท่าฉตัรไชย
ส.ต.ต. วษิณุ บุญชูวงศ์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ท่าฉตัรไชย
ส.ต.ต. วรีะพงศ์ ช่วยพนัธ์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ท่าฉตัรไชย
ส.ต.ต. กติติศักด์ิ ค านกขุ้ม ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ท่าฉตัรไชย
ส.ต.ต. กนัตภณ ยสุุวพนัธ์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ท่าฉตัรไชย
ส.ต.ต. วชัระ เถาวก์ู ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ท่าฉตัรไชย
ด.ต. สุทัศน์ สองเมือง ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ท่าฉตัรไชย
ร.ต.ท. ธรีชัย หสัโสะ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ท่าฉตัรไชย
ส.ต.ต. จาตุรนต์ กติตินนทิกร ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ท่าฉตัรไชย
พ.ต.ท. ณรงค์ ลักษณะวมิล ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะรน
พ.ต.ท. เชาวลิต เนียมวดี ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะรน
พ.ต.ท. พาชัย มัธยนัต์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะรน
พ.ต.ท. มารุต พหลทัพ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะรน
ร.ต.ท. สุภคม ชูช่วย ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะรน
ร.ต.ท. ช านาญ ทรัพยสิ์น ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะรน
ร.ต.ท. พชิณุตม์ ศรีนาค ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะรน
ร.ต.ท. นิพนธ์ เต็มสังข์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะรน
ร.ต.ท. ชาญณรงค์ ประคองเกื้อ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะรน
ร.ต.ท. วรีะยทุธ ธญัสิริสุขวรกลุ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะรน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. ธราพงษ์ นิลภกัดี ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะรน
ร.ต.ต. สุรเชษฐ์ ด าใส ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะรน
ร.ต.ต. สุทธชิัย กงัวาลเกยีรติ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะรน
ร.ต.ท. สันติชัย สีใหม่ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะรน
ร.ต.ต. บุญลือ สามงามยา ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะรน
ร.ต.ต. ประพนัธ์ คงมา ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะรน
ด.ต. วรรณศักด๋ิ อภยักลุ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะรน
ด.ต. ปริญญา ทองดารา ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะรน
ด.ต. สุรสิทธิ์ สุขไกร ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะรน
ด.ต. พานุ ศักราพร ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะรน
ด.ต. สมภพ อน้ยะลา ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะรน
ด.ต. ครรชิต ขนุเพชร ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะรน
ด.ต. ชัยชนะ  ภาติกบุตร ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะรน
ด.ต. บุญเลิศ เผือกผ่อง ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะรน
ด.ต. อนิธเิดช  อนิอ ารุง ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะรน
ด.ต. สมบัติ รอดปาน ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะรน
ด.ต. จกัรชัย ล้ิมธาราดล ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะรน
ด.ต. กฤษฎา จาริภกัด์ิ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะรน
ด.ต. ภทัรพงษ์ พมิพส์วสัด์ิ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะรน
ด.ต. คมสัน นราพงศ์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะรน
ด.ต. หฐัพร ทองขาวบัว ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะรน
จ.ส.ต. แสงทอง ศักด์ิชินบุตร ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะรน
จ.ส.ต. ชัยยนัต์ เพญ็สวสัด์ิ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะรน
จ.ส.ต. สมบูรณ์ สาธธุรรม ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะรน
ส.ต.อ. เตชวทิย์ สุพทิยพนัธ์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะรน
ส.ต.อ. สุพจน์ แกว้วจิติร ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะรน
ส.ต.อ. สุกฤษฎิ์ เวชกลุ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะรน
ส.ต.อ. นิติชน ชาญกนั ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะรน
ส.ต.ต. ภสัสร ดวงดี ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะรน
ส.ต.ต. สราวธุ พงศ์รักธรรม ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะรน
ส.ต.ต. กอ้งเกยีรติ แกว้แท้ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะรน
ส.ต.ต. นิรุตน์ ผุดไชตู ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะรน
ส.ต.ต. อฐัชัย นุย้มาตร ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะรน
ส.ต.ต. ชินวตัร์ พรมรินทร์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะรน
ส.ต.ต. กฤษกร ทวชิศรี ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะรน
ส.ต.ต. ปิยะพงศ์ นวลมะโน ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะรน
ส.ต.ต. ดุจเทพ บางพงศ์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะรน
ส.ต.ต. ชิษณุวตัร อนิทร์ปาน ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะรน
ส.ต.ต. ภาณุ พลูช่วย ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะรน
ส.ต.ต. วศินุ ชิดโพธิ์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะรน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.ต. ปภงักร กลุมะลิวงศ์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะรน
ส.ต.ต. วรีพงษ์ บุญต่อ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะรน
ส.ต.ต. ธรีพล นิติชาติ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะรน
ส.ต.ต. พษิณุ สิงหรา ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะรน
ส.ต.ต. สุรศักด์ิ จนัทร์อกัษร ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะรน
ส.ต.ต. ณัฐดนัย ศรีโยธา ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะรน
ส.ต.ต. ตนุสรณ์ ใจแขง็ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะรน
ส.ต.ต. สิทธกิร เสือมาก ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะรน
ส.ต.ต. ธติิ บุญยษัเฐียร ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะรน
ส.ต.ต. ปริวตัร เพชรนุน่ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะรน
ส.ต.ต. ณัฐชัย  หวัหนิ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะรน
ส.ต.ต. วชัรพงศ์ ทองแสวง ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะรน
ส.ต.ต. ชลทิศ เขยีวออ่น ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะรน
ส.ต.ต. คฑายทุธ์ ทิพจ านงค์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะรน
ส.ต.ต. อธวิฒัน์ พุม่ฉายา ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะรน
ส.ต.ต. กฤตินันท์ แต่งเกล้ียง ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะรน
พ.ต.อ. สมคิด  บุญรัตน์ ภ.จว.ภเูกต็ กก.สส.ภ.จว.ภเูกต็
พ.ต.ท. ธรรมสรรค์  บุญทรง ภ.จว.ภเูกต็ กก.สส.ภ.จว.ภเูกต็
พ.ต.ท. สมหมาย ออ่นค า ภ.จว.ภเูกต็ กก.สส.ภ.จว.ภเูกต็
พ.ต.ท. กฤษณะ หยาดค า ภ.จว.ภเูกต็ กก.สส.ภ.จว.ภเูกต็
พ.ต.ต. ปองภพ ประสบพชิัย ภ.จว.ภเูกต็ กก.สส.ภ.จว.ภเูกต็
พ.ต.ต. ฤทธชิัย ชุมช่วย ภ.จว.ภเูกต็ กก.สส.ภ.จว.ภเูกต็
พ.ต.ต. พชิัย วรรธนะวลัญช์ ภ.จว.ภเูกต็ กก.สส.ภ.จว.ภเูกต็
ร.ต.อ. สุภาพ  แซ่ล้ิม ภ.จว.ภเูกต็ กก.สส.ภ.จว.ภเูกต็
ร.ต.อ. ธนศักด์ิ  สวา่งศรี ภ.จว.ภเูกต็ กก.สส.ภ.จว.ภเูกต็
ร.ต.ท. พชิิต  ทองโต ภ.จว.ภเูกต็ กก.สส.ภ.จว.ภเูกต็
ร.ต.ท. ปรัชญ์พงศ์  แกว้แกมจนัทร์ ภ.จว.ภเูกต็ กก.สส.ภ.จว.ภเูกต็
ร.ต.ท. ไพจติร หลีเจริญสุข ภ.จว.ภเูกต็ กก.สส.ภ.จว.ภเูกต็
ร.ต.ท. สญชัย  วงศ์อนิทร์ ภ.จว.ภเูกต็ กก.สส.ภ.จว.ภเูกต็
ร.ต.ท. สวาท  ชัยทองรักษ์ ภ.จว.ภเูกต็ กก.สส.ภ.จว.ภเูกต็
ร.ต.ท. กติิศักด์ิ  ยะหตัตะ ภ.จว.ภเูกต็ กก.สส.ภ.จว.ภเูกต็
ร.ต.อ. รัชศานต์ิ กาญจนาสน์ ภ.จว.ภเูกต็ กก.สส.ภ.จว.ภเูกต็
ร.ต.ท. ส าเริง  ภูร่ะหงษ์ ภ.จว.ภเูกต็ กก.สส.ภ.จว.ภเูกต็
ร.ต.ท. เกษม  ดิษโสภา ภ.จว.ภเูกต็ กก.สส.ภ.จว.ภเูกต็
ร.ต.ท. มณี ฤทธโิชติ ภ.จว.ภเูกต็ กก.สส.ภ.จว.ภเูกต็
ร.ต.ท. สมควร  แสงสุวรรณ์ ภ.จว.ภเูกต็ กก.สส.ภ.จว.ภเูกต็
ร.ต.ท. เสถยีร  บุญมนภทัร ภ.จว.ภเูกต็ กก.สส.ภ.จว.ภเูกต็
ร.ต.ท. นิโรจน์ บุญศิริ ภ.จว.ภเูกต็ กก.สส.ภ.จว.ภเูกต็
ร.ต.ต. บุญนิตย ์ มูสิกิ้ม ภ.จว.ภเูกต็ กก.สส.ภ.จว.ภเูกต็
ร.ต.ต. ชานนท์ บุญสวา่ง ภ.จว.ภเูกต็ กก.สส.ภ.จว.ภเูกต็



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สมโภชน์ ณ นคร ภ.จว.ภเูกต็ กก.สส.ภ.จว.ภเูกต็
ด.ต. เชษฐศักด์ิ นวลคล้าย ภ.จว.ภเูกต็ กก.สส.ภ.จว.ภเูกต็
ด.ต. สถติยก์า พลูสวสัด์ิ ภ.จว.ภเูกต็ กก.สส.ภ.จว.ภเูกต็
ด.ต. ชัชวาฬ  ชาญอาวธุ ภ.จว.ภเูกต็ กก.สส.ภ.จว.ภเูกต็
ด.ต. บัญชา  ไทยท่าบาก ภ.จว.ภเูกต็ กก.สส.ภ.จว.ภเูกต็
ด.ต. คมสัน  รักษาคาม ภ.จว.ภเูกต็ กก.สส.ภ.จว.ภเูกต็
ด.ต. ศักด์ิสิทธิ์ ภกูิ่งเงิน ภ.จว.ภเูกต็ กก.สส.ภ.จว.ภเูกต็
ด.ต. ปัญจพล  อน้เกษม ภ.จว.ภเูกต็ กก.สส.ภ.จว.ภเูกต็
ด.ต. วชัรา  ไสรินทร์ ภ.จว.ภเูกต็ กก.สส.ภ.จว.ภเูกต็
ด.ต. ประสิทธิ์  ใสสุทธกิลุ ภ.จว.ภเูกต็ กก.สส.ภ.จว.ภเูกต็
ด.ต. อภชิาติ  บุตรน้ าเพชร ภ.จว.ภเูกต็ กก.สส.ภ.จว.ภเูกต็
ด.ต. อนันต์  เรืองนาค ภ.จว.ภเูกต็ กก.สส.ภ.จว.ภเูกต็
ด.ต. จรูญ มีเสน ภ.จว.ภเูกต็ กก.สส.ภ.จว.ภเูกต็
ด.ต. เลิศไพบูลย ์ สุขาภริมย์ ภ.จว.ภเูกต็ กก.สส.ภ.จว.ภเูกต็
ด.ต. สุทธรัิกษ์  ไชยทองรักษ์ ภ.จว.ภเูกต็ กก.สส.ภ.จว.ภเูกต็
ด.ต. ศิวกร  อธกิเมธากลุ ภ.จว.ภเูกต็ กก.สส.ภ.จว.ภเูกต็
ด.ต. ประดิษฐ์  พมิพลิา ภ.จว.ภเูกต็ กก.สส.ภ.จว.ภเูกต็
ด.ต. เพิม่ศักด์ิ  ดิษฐ์อ าไพ ภ.จว.ภเูกต็ กก.สส.ภ.จว.ภเูกต็
ด.ต.หญิง  ราตรี เพชรสวี ภ.จว.ภเูกต็ กก.สส.ภ.จว.ภเูกต็
ด.ต. สุพล  ยอดช่วย ภ.จว.ภเูกต็ กก.สส.ภ.จว.ภเูกต็
ด.ต. ธนวสัส์ ทองชู ภ.จว.ภเูกต็ กก.สส.ภ.จว.ภเูกต็
ด.ต. ส าราญ  อนิทร์ปาน ภ.จว.ภเูกต็ กก.สส.ภ.จว.ภเูกต็
ด.ต. กจิจา แหวนแกว้ ภ.จว.ภเูกต็ กก.สส.ภ.จว.ภเูกต็
ด.ต. เด่นพงษ์  พรหมบุตร ภ.จว.ภเูกต็ กก.สส.ภ.จว.ภเูกต็
ด.ต. เดชาวตัร อุ่นสอน ภ.จว.ภเูกต็ กก.สส.ภ.จว.ภเูกต็
ด.ต. ธนาวฒิุ  พศุิทธานุวฒัน์ ภ.จว.ภเูกต็ กก.สส.ภ.จว.ภเูกต็
ด.ต. ธนวนัต์  บริสุทธิ์ ภ.จว.ภเูกต็ กก.สส.ภ.จว.ภเูกต็
ด.ต. อานนท์ หนูช่วย ภ.จว.ภเูกต็ กก.สส.ภ.จว.ภเูกต็
ด.ต. ส าเริง  พพิฒัน์วรสกลุ ภ.จว.ภเูกต็ กก.สส.ภ.จว.ภเูกต็
ด.ต. ศุภชัย  ผ่องสุวรรณ ภ.จว.ภเูกต็ กก.สส.ภ.จว.ภเูกต็
ด.ต. ประสิทธิ์  หาดสุด ภ.จว.ภเูกต็ กก.สส.ภ.จว.ภเูกต็
ด.ต. วรัิตน์  ปราบเขต ภ.จว.ภเูกต็ กก.สส.ภ.จว.ภเูกต็
ด.ต. กษิด์ิเดช กอ่อนิทร์ ภ.จว.ภเูกต็ กก.สส.ภ.จว.ภเูกต็
ด.ต. ทรงเกยีรติ  ทรัพยว์ริิยะกลุ ภ.จว.ภเูกต็ กก.สส.ภ.จว.ภเูกต็
ด.ต. เกริกกอ้ง  กเูล็ม ภ.จว.ภเูกต็ กก.สส.ภ.จว.ภเูกต็
ด.ต. เกยีรติศักด์ิ  เหมทานนท์ ภ.จว.ภเูกต็ กก.สส.ภ.จว.ภเูกต็
ด.ต. ธนโชติ พลัิย ภ.จว.ภเูกต็ กก.สส.ภ.จว.ภเูกต็
ด.ต. ประจกัษ์  ทหารไทย ภ.จว.ภเูกต็ กก.สส.ภ.จว.ภเูกต็
ด.ต. สมพงษ์  สันตติวงษ์ ภ.จว.ภเูกต็ กก.สส.ภ.จว.ภเูกต็
ด.ต. สนิท  อนิทร์คง ภ.จว.ภเูกต็ กก.สส.ภ.จว.ภเูกต็



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง จ.ส.ต. คณิตศาสตร์  เทพธานี ภ.จว.ภเูกต็ กก.สส.ภ.จว.ภเูกต็
ส.ต.ท. วชัรวาท จลุมูล ภ.จว.ภเูกต็ กก.สส.ภ.จว.ภเูกต็
ส.ต.ท. ธวชั ล้ิมเจษฏาพงษ์ ภ.จว.ภเูกต็ กก.สส.ภ.จว.ภเูกต็
ด.ต.หญิง เมตตา วอ่งไว ภ.จว.ภเูกต็ กก.สส.ภ.จว.ภเูกต็
ด.ต. ศรีไทย ปาณะศรี ภ.จว.ภเูกต็ กก.สส.ภ.จว.ภเูกต็
ด.ต. ถนัด ศรีมัน่ ภ.จว.ภเูกต็ กก.สส.ภ.จว.ภเูกต็
ด.ต. วทิวฒัน์ สุวรรณน้อย ภ.จว.ภเูกต็ กก.สส.ภ.จว.ภเูกต็
ส.ต.อ. ศุภรักษ์ ระเหจ็หาญ ภ.จว.ภเูกต็ กก.สส.ภ.จว.ภเูกต็
ส.ต.ต. สมหวงั ส่อสืบ ภ.จว.ภเูกต็ กก.สส.ภ.จว.ภเูกต็
ส.ต.ต. สัตยา วงสวสัด์ิ ภ.จว.ภเูกต็ กก.สส.ภ.จว.ภเูกต็
ส.ต.ต. กฤช จนัทวดีทิพย์ ภ.จว.ภเูกต็ กก.สส.ภ.จว.ภเูกต็
ร.ต.อ. รัตนวฒิุ หนูแกว้ ภ.จว.ภเูกต็ กก.สส.ภ.จว.ภเูกต็
ด.ต. ยศวริศ ทองค า ภ.จว.ภเูกต็ กก.สส.ภ.จว.ภเูกต็
ด.ต. ประดิษฐ์ ไชยปัญญา บก.สส.ภ.๘ กก.สส.ภ.จว.ภเูกต็
ด.ต. อพเิชษฐ์ ด าจติุ ภ.จว.ภเูกต็ กก.สส.ภ.จว.ภเูกต็
พ.ต.ท. อภเิดช ช่วยเกื้อ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กมลา
พ.ต.ท. สืบสกลุ ดรุณพงศ์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กมลา
พ.ต.ต. ด ารงค์เกยีรติ ขา่ทิพยพ์าที ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กมลา
ร.ต.ท. ซ่อแหละ ดาหมาน ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กมลา
ร.ต.ท. โพยม สิทธรัิตน์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กมลา
ร.ต.ท. ช านาญ อยู่สุข ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กมลา
ร.ต.ท. นาวนิ เพชรจนัทร์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กมลา
ร.ต.ท. รัชชาพงษ์ จลุหอม ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กมลา
ร.ต.ท. กติติ บุญฤทธิ์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กมลา
ร.ต.ท. สยาม เกษกลุ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กมลา
ร.ต.ท. พฒันา กลุกระโทก ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กมลา
ร.ต.ต. จรัส พฒัทอง ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กมลา
ด.ต. โสภณ อน้ยะลา ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กมลา
ด.ต. วรีวจัน์ ล่าสกลุ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กมลา
ด.ต. ประทีป พงษ์สิทธิ์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กมลา
ด.ต. ศรีไพร ทุมเสน ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กมลา
ด.ต. วสิาร สุขสาร ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กมลา
ด.ต. วฒันา กาญจนะ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กมลา
ด.ต. โชคดี คงสงด้วง ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กมลา
ด.ต. วชิา ปลอดด่วน ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กมลา
ด.ต. พงศ์ศักด์ิดา จติต์หลัง ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กมลา
ส.ต.อ. วสักมล หญีตจนัทร์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กมลา
ส.ต.อ. นิพนธ์ ขนุก าแหง ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กมลา
ส.ต.อ. ธรีเดช ปานมา ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กมลา
ส.ต.ต. สาธติ ประทีปจติร ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กมลา



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.ต. ไพรัช สังขไพฑูรย์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กมลา
ร.ต.ท. ประจวบ วงศ์ทอง ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กมลา
ร.ต.ท. พลวตั เกตุสรัทธา ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กมลา
ด.ต. กฤษดา ชูดรุ้ง ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กมลา
ส.ต.อ. สุวทิย์ ชาตรี ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กมลา
ส.ต.อ. อภสิิทธิ์ ทองสีนวล ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กมลา
ส.ต.ต. สิทธพิงษ์ ขนุนุม่ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กมลา
ส.ต.ต. วฒิุชัย จนัทร์ไฝ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กมลา
ส.ต.ต. ถาวร เกาะแกว้ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กมลา
ส.ต.ต. ณรงค์กร วงศ์สวสัด์ิ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กมลา
ส.ต.ต. ธรีพงษ์ เพชรมาก ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กมลา
ส.ต.ต. ศราวธุ ทองขาว ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กมลา
ส.ต.ต. อสิรพงศ์ บุณยรัตพนัธุ์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กมลา
ส.ต.ต. ธนศักด์ิ คงเทพ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กมลา
ส.ต.ต. จกัราวธุ ธรรมรักษา ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กมลา
ส.ต.ต. อธวิฒัน์ บาโหย้ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กมลา
ส.ต.ต. ภทัรภณ สรศิลป์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กมลา
ส.ต.ต. ชิษณุพงค์ ไชยรัตน์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กมลา
พ.ต.ท. บริบูรณ์ อยู่สุขสมบูรณ์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กมลา
พ.ต.ท. สุธรรม รัตนสวา่งวงศ์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กมลา
ร.ต.ท. พรีวสั คงทุง่ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กมลา
ด.ต. วชิาญ สิงหด์ า ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กมลา
ด.ต. จรูญ พรมศักด์ิ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กมลา
ส.ต.ต. ชัยยนัต์ พลจรัส ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กมลา
พ.ต.ท. สนัน่ จนัทร์รงค์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.วชิิต
ร.ต.ท. สุวฒัน์ พฒันประดิษฐ์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.วชิิต
ด.ต. ประวทิย์ ศรีสุขใส ภ.จว.ภเูกต็ สภ.วชิิต
ส.ต.ต. เชาวลักษณ์ ก าเนิดรักษา ภ.จว.ภเูกต็ สภ.วชิิต
ส.ต.ต. ปิยะ ศรีสัตยานุกลู ภ.จว.ภเูกต็ สภ.วชิิต
ด.ต. ชัยณรงค์ กอศรี ภ.จว.ภเูกต็ สภ.วชิิต
ส.ต.ต. ธรีะศักด์ิ มากมิง่ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.วชิิต
ส.ต.ต. ยทุธไิกล อนิทร์คง ภ.จว.ภเูกต็ สภ.วชิิต
ส.ต.ต. อรรถพร ชูชื่น ภ.จว.ภเูกต็ สภ.วชิิต
ร.ต.ต. ประวศิษ์ เอี๋ยวประดิษฐ์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.วชิิต
ร.ต.ท. วยัศักดา กล่ินเขยีว ภ.จว.ภเูกต็ สภ.วชิิต
ร.ต.ท. อดุรพยคัฆ์ ค าปา ภ.จว.ภเูกต็ สภ.วชิิต
พ.ต.ท. พศิิษฐ์ ชื่นเพช็ร ภ.จว.ภเูกต็ สภ.วชิิต
พ.ต.ท. วชัรพงศ์ พรายพรรณ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.วชิิต
ร.ต.ท.หญิง ฐาปนี วารินสะอาด ภ.จว.ภเูกต็ สภ.วชิิต
ร.ต.ท. จรัส เหล็มปาน ภ.จว.ภเูกต็ สภ.วชิิต



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.ต. ราเชนทร์ จนัทร์เกตุ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.วชิิต
ส.ต.ต. นพฤทธิ์ ฆงัรัตนะ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.วชิิต
ส.ต.ต. สุทธพิงษ์ รักจนัทร์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.วชิิต
ร.ต.ท. ศุภชัย เอี่ยมสะอาด ภ.จว.ภเูกต็ สภ.วชิิต
พ.ต.ท. อ าพล จนัทกลู ภ.จว.ภเูกต็ สภ.วชิิต
ด.ต. ครรชิต มันโตน ภ.จว.ภเูกต็ สภ.วชิิต
ด.ต. เพลิน พรหมอนิทร์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.วชิิต
ส.ต.ต. ยทุธศักด์ิ สายใจบุญ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.วชิิต
ส.ต.ต. อรรถพงศ์ สุขสวสัด์ิ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.วชิิต
ด.ต. กติติพงศ์ เพง็สุด ภ.จว.ภเูกต็ สภ.วชิิต
ร.ต.ท. เอกราช ชาติภยั ภ.จว.ภเูกต็ สภ.วชิิต
ด.ต. สุนธร เพชรสังข์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.วชิิต
ร.ต.ท. ธรีะ จนัทร์ทอง ภ.จว.ภเูกต็ สภ.วชิิต
ส.ต.อ. อภสิิทธิ์ หละเขยีว ภ.จว.ภเูกต็ สภ.วชิิต
ส.ต.ต. นพดล หิน้ต้ัว ภ.จว.ภเูกต็ สภ.วชิิต
จ.ส.ต. สมเกยีรติ ยอดสิงห์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.วชิิต
ด.ต. พนิิจ ศรีทองสุข ภ.จว.ภเูกต็ สภ.วชิิต
ร.ต.ท. สาคร นาคเลิศ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.วชิิต
ด.ต. วนิัย หลานอา ภ.จว.ภเูกต็ สภ.วชิิต
พ.ต.ท. สมบูรณ์ ลือชาการ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.วชิิต
พ.ต.ต. ณรงค์ เมืองด้วง ภ.จว.ภเูกต็ สภ.วชิิต
ร.ต.ท. สุภรณ์ เมืองไข่ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.วชิิต
ด.ต. สมเกยีรติ พลนุย้ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.วชิิต
ส.ต.ต. ศรัณยู สุขไกรไทย ภ.จว.ภเูกต็ สภ.วชิิต
ส.ต.ต. ยงยทุธ์ บุญรัตน์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.วชิิต
ร.ต.ท. สมเชิญ พลายละหาร ภ.จว.ภเูกต็ สภ.วชิิต
ด.ต. บัญชา แกว้กระเศรษฐ์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.วชิิต
ด.ต. มงคล ทาหาญ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.วชิิต
ด.ต. ผกาสิทธิ์ กลับทอง ภ.จว.ภเูกต็ สภ.วชิิต
พ.ต.อ. ชัยวฒัน์  อุ้ยค า ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
พ.ต.อ.  ทรงวฒิุ ขนุจนัทร์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
พ.ต.ท.  สรพงษ์ ชูแกว้ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
พ.ต.ท. อกนิษฐ ด่านพทิักษ์ศาสน์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
พ.ต.ท. เจษฎา   แสงสุรีย์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
พ.ต.ท.  อนุกลู หนูเกตุ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
พ.ต.ท.  จงเสริม  ปรีชา ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
พ.ต.ท. พงศ์พชิาญ  ชยานนท์พริิย ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
พ.ต.ท. ประมวล จา่ยกระโทก ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
พ.ต.ท. สุทธชิัย เทียนโพธิ์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
พ.ต.ต. วรีะพงศ์  รักขโิต ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ต. ปฐพ ี  ศรีชาย ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
พ.ต.ต. เอกรัตน์ พลายด้วง ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
พ.ต.ต.  ธรีะศักด์ิ บุญแสง ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
ร.ต.อ.  ปรีชา  บาริง ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
ร.ต.อ. สัญหวชิญ์ สนิทวงศ์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
ร.ต.อ.   อศัวนิ สุขทอง ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
ร.ต.อ.   วทิยา ช่วยมาก ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
ร.ต.อ. กรพล เล้ียงบุญจนิดา ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
ร.ต.ท. ธวชัชัย  สีไหม ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
ร.ต.ท. เสกสันต์  ประกบัสิน ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
ร.ต.ท.   จารุวตัร เทียมนาขา ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
ร.ต.ท. พชร พยคัฆา ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
ร.ต.ท.หญิง สินีนาฎ เชิดชูตระกลูทอง ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
ร.ต.ท. ทองเปลว  เครือหอม ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
ร.ต.ท.   ชูศักด์ิ ทัศนภมูิ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
ร.ต.ต.  อดล  เพชรคีรี ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
ร.ต.ท.   ภริมย์ ศรีสุวรรณ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
ร.ต.ท.   วฒิุธรณ์ กนัภยัชร ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
ร.ต.ท.   วโิรจน์ แดงน้อย ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
ร.ต.ต.  บุญทัน จนิด า ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
ร.ต.ต.   เสถยีร หงส์ร่อน ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
ร.ต.ต.  เสถยีร แกว้พลู ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
ร.ต.ท.  สมเกยีรติ  ต าเผือก ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
ร.ต.ท.  พงศ์พนัธ์  เตชะวทิย์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
ร.ต.ท. สิทธพิงศ์  ทองพรหม ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
ร.ต.ท.  สินชัย สุขขี ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ท่าฉตัรไชย ช่วยราชการ สภ.กะทู้
ร.ต.ท. นิคม แกว้หนู ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เชิงทะเล ช่วยราชการ สภ.กะทู้
ร.ต.ท.  เจริญ  บุญเรืองขาว ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
ร.ต.ต.  ศักดา ภริูกลุทอง ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
ด.ต.  จรูญ  ฤทธชิาญชัย ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
ด.ต. ก าธร  กอ่ไวทยเจตน์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
ด.ต. นิรันดร์ เชาวไ์วพจน์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
ด.ต. ชัยรัตน์ ยอดสุรางค์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
ด.ต. เกรียงศักด์ิ ฉุ้นยอ่ง ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
ด.ต. เสริมสุข ผ่อนยอ่ง ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
ด.ต. จ าลอง จนัทรัตน์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
ด.ต. สุรดิษ วงศ์สุบรรณ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
ด.ต. วรัิตน์  ชัยรี ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
ด.ต. สมพงศ์ ทองทรง ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
ด.ต. โกศล   บุญโสภณ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ภานุมาศ สุขแกว้ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
ด.ต. โกมล พงษ์กระพนัธุ์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
ด.ต. จรัล อนันตขาล ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
ด.ต. ธรีวจัน์  กมุแกว้ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
ด.ต. วษิณุ ไกรเทพ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
ด.ต. เสนอ สมัยสงค์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
ด.ต. สมชาย  นิม่ชะนา ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
ด.ต. วรัิช   นาคปลัด ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
ด.ต. บัญชา  พาลีบุตร ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
ด.ต. อรรถพร ธนูศิลป์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
ด.ต. รฐนนท์  ด้วงเมือง ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
ด.ต. เดชะ ชัยพนิิจ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
ด.ต. ต่อศักด์ิ ภูแ่กว้ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
ด.ต. บัญญัติ สุดคง ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
ด.ต. สมนึก หนูทอง ภ.จว.ภเูกต็ สภ.วชิิต ช่วยราชการ สภ.กะทู้
ด.ต. เจริญพร  รักประสูติ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
ด.ต. อภชิาติ แกว้จติรงาม ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
ด.ต. อ านาจ  แกว้กระจก ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
ด.ต. วรัิตน์ เทพรักษ์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
ด.ต. สมพร ศรีสะอาด ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
ด.ต. ไสว ชูสวสัด์ิ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
ด.ต. ธนากร เอี๋ยวภเูกต็ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
ด.ต. นเรศ พรหมมาศ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
ด.ต. จกัภรฐิพนธ์ นาคพงศ์ภกั ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
ด.ต. อภรัิตน์ ญาณรัตน์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
ด.ต. ณชัยกฤต โหรารัตน์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
ด.ต. หสัชัย นุย้สิน ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
ด.ต. ปรัชญา พนูพพิฒัน์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
ด.ต. วรีะศักด์ิ ทวรัีตน์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
ด.ต. ส าเริง ชัยฤกษ์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
ด.ต. ศรัทธา สามเมือง ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
ด.ต. ประโยชน์  หนูปราบ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
ด.ต. ประชา ศรีนวลชาติ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
ด.ต. พษิณุ ขวญัซ้าย ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
ด.ต. นฤเทพ ถนอมกาย ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
ด.ต. มงคล บุญประเสริฐ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
ด.ต. สมศักด์ิ  จนิดา ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
ด.ต. สุชาติ บุญรักษ์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
ด.ต. มรกต จนัทอุ่มเม้า ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
ด.ต. สุริศร์   แกล้วกล้า ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สุนทร นารีไผ่ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
ด.ต. อดุลย ์ พรบันเทิงสุข ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ถลาง ช่วยราชการ สภ.กะทู้
ด.ต. ชัยวฒัน์ โชคณัติ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
ด.ต. อดุม  จมิา ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
ด.ต. สุธา   สาธะกจิ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
ด.ต. ประพนัธ์  ชมชื่น ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
ด.ต. เดชชาติ บุญทอย ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
ด.ต. วานิช อนันตพงศ์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
ด.ต. วรฉตัร  ทัพพนุ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
ด.ต. ชาตรี วเิชียรแกว้ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
ด.ต. คณิต สิทธชิัย ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
ด.ต. สายนั   กู้เมือง ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
จ.ส.ต. พรชัย  พลอยมี ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
จ.ส.ต. ปราโมช  มาแดง ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
จ.ส.ต. ธรีพจน์ ช่วยบ ารุง ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
จ.ส.ต. นันทกานต์ กลัยป์ณชัย ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
จ.ส.ต. สุริยา จนัทร์หอม ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
จ.ส.ต. รุ่งโรจน์  เพชรรักษ์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
จ.ส.ต. สันติพล หมิานนท์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
จ.ส.ต. วทิยา ธนภพ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
จ.ส.ต. สุทธพิงษ์ ค าไพ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
จ.ส.ต. สมเกยีรติ สุขปลอด ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
จ.ส.ต. เอกวฒัน์ มณีฉาย ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
ส.ต.อ.  ภาราดร ผุดเผือก ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
ส.ต.อ. เอกชัย  ล่องทอง ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
ส.ต.อ. เสน่ห์ ศิวายพราหมณ์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
ส.ต.อ.  ทนงศักด์ิ โชติช่วง ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
ส.ต.อ.   ราชาพร เสมอกัษร ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
ส.ต.ท. ปรเมษฐ์  ชัยปราณีจติตพร ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
ส.ต.ต.  ภริูศ พวงทอง ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
ส.ต.ต. วรายทุธ ส าราญ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
ส.ต.ต. อทิธพิล  บุญยอด ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
ส.ต.ต.  เชาวว์ตัร พลเพชร ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
ส.ต.ต.  ทินกร สวา่งแสงใส ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
ส.ต.ต.  ช านาญ แกว้แกมจนัทร์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
ส.ต.ต. นิพล  ปานบัว ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
ส.ต.ต.  ภานุพงศ์ ทิเขยีว ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
ส.ต.ต. เสรีชัย  ภริมรส ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ ไกรเมศวร์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.กะทู้
พ.ต.ท. จรัล บางประเสริฐ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เชิงทะเล



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. ไพบูลย์ กนันิยม ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เชิงทะเล
พ.ต.ต. อคัรวฒั ไชยขวญั ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เชิงทะเล
ร.ต.อ. นธี จนิา ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เชิงทะเล
ร.ต.ท. ยศวนิ ฉมิวยั ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เชิงทะเล
ร.ต.ท. จริศักด์ิ สังขว์สุิทธิ์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เชิงทะเล
ร.ต.ท. ชนาสิน ประทีป ณ ถลาง ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เชิงทะเล
ร.ต.ท. กติติพล พฒุทอง ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เชิงทะเล
ร.ต.ท. ธนภพ รัตนบุรี ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เชิงทะเล
ร.ต.ท. พเิชฐ ชุมวน ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เชิงทะเล
ร.ต.ท. สถาพร ทองเทพ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เชิงทะเล
ร.ต.ต. สมศักด์ิ สุวสัิน ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เชิงทะเล
ร.ต.ต. เกยีรติขจร อ าลอย ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เชิงทะเล
ร.ต.ต. สมบัติ จมูอญ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เชิงทะเล
พ.ต.ท. รัษฎา กลึงวงศ์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เชิงทะเล
ร.ต.อ. ทรงวฒิุ หวงัหมัด ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เชิงทะเล
ด.ต. วเิชษฐ์ เดชะนะ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เชิงทะเล
ด.ต. วฒันา ปิยะรัตน์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เชิงทะเล
ด.ต. วรีะศักด์ิ ชูกาญจนะ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เชิงทะเล
ด.ต. จกัรพงษ์ ฮวดอปุัต ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เชิงทะเล
ด.ต. วรีะศักด์ิ ส าเภาทอง ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เชิงทะเล
จ.ส.ต. มงคล ทองผล ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เชิงทะเล
ส.ต.อ. วษินัย หนูรุ่น ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เชิงทะเล
ส.ต.อ. อนันต์ หสันี ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เชิงทะเล
ด.ต. ทินกร เพยีรอดวงษ์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เชิงทะเล
ด.ต. ยะกบุ หมานหยะ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เชิงทะเล
ด.ต. ณัฐชลินท์ สุจรีพนัธ์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เชิงทะเล
ด.ต. ธรีภทัร์ สุวรรณสะอาด ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เชิงทะเล
ด.ต. วรางค์กร แสนประกอบ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เชิงทะเล
ด.ต. วชิาญ ประมวลการ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เชิงทะเล
ด.ต. สุชาติ พรหมหนู ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เชิงทะเล
ด.ต. โสนัฐ มากบุญ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เชิงทะเล
ด.ต. สุวทิย์ หดีน้อย ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เชิงทะเล
จ.ส.ต. ราชินทร์ รัตนวโิรจน์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เชิงทะเล
ส.ต.อ. วชัระ มานพพนัธ์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เชิงทะเล
ส.ต.อ. อภลัิกษณ์ ศรีพนัธ์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เชิงทะเล
ส.ต.อ. สุวรรณ ประจง ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เชิงทะเล
ส.ต.ต. ธรีะพงษ์ รัตนคช ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เชิงทะเล
ส.ต.ต. สุทธรัิกษ์ ชูทอง ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เชิงทะเล
ส.ต.ต. สุรศักด์ มาศเสม ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เชิงทะเล
ส.ต.ต. ยสุนันท์ แกว้จนัทร์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เชิงทะเล



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.ต. ณัฐพล เจย้ทอง ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เชิงทะเล
ส.ต.ต. ปณาวฒิุ ศรประดิษฐ์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เชิงทะเล
ส.ต.ต. ธนาธปิ เนติเกยีรติวงศ์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เชิงทะเล
ส.ต.ต. อนุพงศ์ พฒันสมบัติ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เชิงทะเล
ด.ต. ธรีะวงศ์ วตัรสังข์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เชิงทะเล
ร.ต.ต. สัมพนัธ์ น านาพล ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เชิงทะเล
จ.ส.ต. มงคล ทองพล ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เชิงทะเล
ด.ต. ธนดล สุขสวสัด์ิ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เชิงทะเล
ส.ต.อ. สุวรรณ ประจง ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เชิงทะเล
ด.ต. ธนดล สุขสวสัด์ิ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เชิงทะเล
ร.ต.ท. พรีสิทธิ์ หนูพยนัต์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เชิงทะเล
พ.ต.อ. นพดล ถริประวติั ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ฉลอง
พ.ต.ท. จ ารูญ พลายด้วง ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ฉลอง
พ.ต.ท. สาธติ หนูฤทธิ์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ฉลอง
พ.ต.ท. อนันท์ อนุตรเวสารัส ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ฉลอง
พ.ต.ท. วรพงศ์ พรหมอนิทร์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ฉลอง
พ.ต.ท. ปริญญา ตัณฑสุวรรณ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ฉลอง
พ.ต.ท. โชฎพิงศ์ เกศรินทร์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ฉลอง
พ.ต.ต. ธาดา โสดารักษ์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ฉลอง
พ.ต.ต. ปฏวิติั ยอดขวญั ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ฉลอง
ร.ต.อ. วรเดช ชูเกื้อ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ฉลอง
ร.ต.อ. ประเสริฐ ศรีต้า ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ฉลอง
ร.ต.อ. รัตนวฒิุ หนูแกว้ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ฉลอง
ร.ต.อ. อนุรักษ์ กลางณรงค์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ฉลอง
ร.ต.ท. สมชิต ล่ิมพานิช ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ฉลอง
ร.ต.ท. ปัทพงศ์ ยศเมฆ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ฉลอง
ร.ต.ท. ชัชวาล ภนูฤมิต ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ฉลอง
ร.ต.ท. วรีะ พรนิมิตร ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ฉลอง
ร.ต.ท. ไพโรจน์ จลุพนัธ์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ฉลอง
ร.ต.ท. สุนทร วารี ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ฉลอง
ร.ต.ท. วฒิุวฒัน์ เล้ียงบุญจนิดา ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ฉลอง
ร.ต.ท. ไกรสร บุญประสพ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ฉลอง
ร.ต.ท. ศุภพจน์ ละอองสกลุ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ฉลอง
ร.ต.ท. ศิริรัตน์ ไชยวเิชียร ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ฉลอง
ร.ต.ท. พนัธศักด์ิ ชัยทอง ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ฉลอง
ร.ต.ท. อนันตชัย ปิยะปานันท์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ฉลอง
ร.ต.ท. ปวริศ ปานะจนิาพร ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ฉลอง
ร.ต.ท. โกศล สุขสมบูรณ์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ฉลอง
ร.ต.ท. ธนกฤต เอี่ยมชลค า ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ฉลอง
ร.ต.ท. ณัฐธร์ี พชิิตชัยนิติเมธ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ฉลอง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. ณรงค์ วไิลรัตน์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ฉลอง
ร.ต.ต. เฉลิม ธญัญพนัธ์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ฉลอง
ร.ต.ต. ประเสิริฐ ร่ืนรมย์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ฉลอง
ด.ต. นิคม จนีเยี้ยน ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ฉลอง
ด.ต. ฐานันดร พรมสัย ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ฉลอง
ด.ต. ธนาพพิฒัน์ ทองเนือ้หา้ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ฉลอง
ด.ต. อาคม จติรวสุิทธิ์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ฉลอง
ด.ต. ธรีะศักด์ิ สกลุรัตน์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ฉลอง
ด.ต. โกวทิย์ คงดี ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ฉลอง
ด.ต. วชิัย ไชยพลบาล ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ฉลอง
ด.ต. ระพพีงษ์ ธรรมชาติ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ฉลอง
ด.ต. กองเพชร จนัรอด ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ฉลอง
ด.ต. มานิตย์ อนิทรภกัดี ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ฉลอง
ด.ต. อดิศักด์ิ ยาค า ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ฉลอง
ด.ต. อคัรเดช ครองยติุ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ฉลอง
ด.ต. ณภทัร บุญญาภนิิหาร ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ฉลอง
ด.ต. โกวทิ ชัยบุตร ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ฉลอง
ด.ต. ปรเมศวร์ ธรรมสะโร ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ฉลอง
ด.ต. วชิัช เดชะนะ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ฉลอง
ด.ต. พชิัช พทุโธสิทธิ์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ฉลอง
ด.ต. ชัยวฒัน์ จนัทร์น้อย ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ฉลอง
ด.ต. หาญพงศ์ บ ารุงพนัธ์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ฉลอง
ด.ต. พเิชษฐ์ เมืองสง ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ฉลอง
ด.ต.หญิง สุกญัญา แสงจนัทร์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ฉลอง
จ.ส.ต. ธรีพงศ์ เส้งสุ้น ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ฉลอง
จ.ส.ต. สมโชค นุย้ภริมย์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ฉลอง
ส.ต.อ. วชัรศักด์ิ มงคลนิมิตร ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ฉลอง
ส.ต.อ. พงศกร ฤทธิ์ศักด์ิ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ฉลอง
ส.ต.อ. เดชณรงค์ ทองจนัทร์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ฉลอง
ส.ต.อ. เชาวน์วชัร รอดขวญั ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ฉลอง
ส.ต.อ. สุวทิย์ ชูเกน็ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ฉลอง
ส.ต.อ. เสกสรรค์ ขวญัชื่น ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ฉลอง
ส.ต.อ. ไพโรจน์ สิทธฉิายา ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ฉลอง
ส.ต.อ. ธรีะพงษ์ ไชยณรงค์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ฉลอง
ส.ต.ต. เจษฎา สังมัน ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ฉลอง
ส.ต.ต. ธรียทุธ คงเหลือ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ฉลอง
ส.ต.ต. พงศธร วงษ์นาค ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ฉลอง
ส.ต.ต. ทรงธรรม แซ่ซ่ือ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ฉลอง
ส.ต.ต. วรวทิย์ เกล้ียงสีพรม ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ฉลอง
ส.ต.ต. สุทธนิัย ชินแท่น ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ฉลอง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.ต. ชารีฟ ทองสีสัน ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ฉลอง
ส.ต.ต. ณัฐศักด์ิ รองเมือง ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ฉลอง
ส.ต.ต. อนวชั ยิ่งค านึง ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ฉลอง
ส.ต.ต. สิรวชิญ์ รักพริก ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ฉลอง
ส.ต.ต. เจษฎา ปราบภยั ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ฉลอง
ส.ต.ต. ยธุศัิกด์ิ พงษ์จนี ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ฉลอง
ส.ต.ต. ฐาปกรณ์ จนัทร์ปล้อง ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ฉลอง
ส.ต.ต. สุริยา วุ่นชุม ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ฉลอง
ส.ต.ต. เสฎฐวฒิุ แต่สกลุ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ฉลอง
ส.ต.ต. จตุพร เบญจกลุ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ฉลอง
ส.ต.ต. สุพฒัน์ คงเมือง ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ฉลอง
ส.ต.ต. หฤษธิ์ อนีหมัน ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ฉลอง
ส.ต.ต. นิตินัย ฉมิเรือง ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ฉลอง
ส.ต.ต. ศักด์ิกรินทร์  ชูยงั ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ฉลอง
ส.ต.ต. รติกร จนัทร์ยอ่ง ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ฉลอง
ส.ต.ต. พงศกร จารุบรรยงค์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ฉลอง
ส.ต.ต. ธรรมรัตน์ ราดทุง่ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ฉลอง
ส.ต.ต. ธนู ไกรพทุธ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ฉลอง
ส.ต.ต. กนกพล แต่เต้ีย ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ฉลอง
ส.ต.ต. นฤนาท ศรีเจริญ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ฉลอง
ส.ต.ต. มนัส ยี่โถ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ฉลอง
พ.ต.อ. ไกรทอง จนัทร์ทองใบ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
พ.ต.อ. เศียร แกว้ทอง ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
พ.ต.ท. ธรีวฒัน์ เล่ียมสุวรรณ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
พ.ต.ท. เชาว ์ ผอมนะ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
พ.ต.ท. คุณเดช ณ หนองคาย ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
พ.ต.ท. ยศพฒัน์ สุวรรณสิทธิ์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
พ.ต.ท. ปทักข ์ ขวญันา ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
พ.ต.ท. รุ่งฤทธิ์ รัตนภกัดี ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
พ.ต.ท. สมศักด์ิ ทองเกล้ียง ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
พ.ต.ท. อดิศักด์ิ ร่มจ าปา ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
พ.ต.ต. รัฐเขตต์  มัน่เมือง ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
พ.ต.ต. ศักด์ิชัย ฉุ้นยอ่ง ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
พ.ต.ต. สุชาติ หมีล าพอง ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ร.ต.อ. ตะวนั เลขมาศ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ร.ต.อ. ปรีชา คงชู ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ร.ต.อ. วชิัช คงคาไหว ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ร.ต.อ. เสน่ห ์ เยน็ใส ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ร.ต.อ. อคัรเดช  พงศ์พรหม ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ร.ต.อ. อดุม  เพช็รรัตน์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. กมลาสน์ นิยมเขต ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ร.ต.ท. ธรียทุธ  ทิพยศ์รี ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ร.ต.ท. บัญชา  เกื้อหนุน ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ร.ต.ท. รณภมูิ  เพิม่พนู ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ร.ต.ท. เวชศักด์ิ  จลุอดุง ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ร.ต.ท. สาชล สีสิน ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ร.ต.ต. บุญเสริม ช านาญกจิ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ร.ต.ต. ประเวช เมืองราม ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ร.ต.ต. ภวูนาถ หวนัหยี ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ร.ต.ต. วราวฒิุ เส็นโสบ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ร.ต.ต. สมาน พรมหอม ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ร.ต.ต. สนธยา  ลู่เกี้ยง ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ร.ต.ต. สารีย ์ องอาจ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ร.ต.ต.      สุชาติ      นุน่หนู ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ร.ต.ต. สุรศักด์ิ พพิธิกลุ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ร.ต.ต. สุริยา รัตนพนัธ์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ร.ต.ต. อนิรุทธิ์ ทองผ้ึง ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ร.ต.ต. ค านึง จนัทร์เพญ็ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ร.ต.ต. เดชา ด าชุม ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ร.ต.ต. เทอดทูล   แยม้บู่ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ร.ต.ต. ธรรมรงค์  สุวรรณชาตรี ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ร.ต.ต. ประทีป    วรากลุ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ร.ต.ต. พสิิทธิ์  คุณสงค์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ร.ต.ต. ภษูิต  วงศ์วลัยภรณ์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ร.ต.ต. มนัส   นาคเอี่ยม ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ร.ต.ต. วรัิช ชัยวชัรินทร์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ร.ต.ต. สมเกยีรติ  สุทธรัิกษ์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ร.ต.ต. สมชาย   ไวยธริา ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
พ.ต.ต. สมชาย หนูบุญ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ร.ต.ท. สิทธเิดช ทองมี ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ด.ต. สุธรรม บัวแกว้ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ด.ต. พรชัย ปิน่ทองพนัธ์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ด.ต. พเิชษฐ์ ฉมิทับ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ร.ต.ต. สมศักด์ิ กระหนกฝอย ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ร.ต.ต. สมศักด์ิ  ชื่นบางบ้า ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ด.ต. โกศล  แกน่ทอง ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ด.ต. โกสุม  สุชาติ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ด.ต.       คารม       มีหมู่ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ด.ต.    จรูญ     บัวจนัทร์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ด.ต.  จกัรพงษ์ ขอสวสัด์ิ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ชวน  กาญจนพนัธ์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ด.ต.      ชะลิต      มานะการ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ด.ต.      ชาตรี        ศรีเจริญ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ด.ต.   ชานุวฒัน์  อกัษรศรี ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ด.ต.  ช านาญ   ปราบเขต ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ด.ต.  ญาณพฒัน์ พุม่เกล้ียง ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ด.ต.   ฐิติวฒัน์  สิริพทัรพทิูร ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ด.ต. ณรันชย ์ มณเฑียรสุภา ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ด.ต.   ณัฎฐพล   โสภา ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ด.ต. ดิเรก กลุภทัรนนท์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ด.ต.    เดชพล   บัวผุด ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ด.ต.       ตนุภทัร       ศรีชัย ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ด.ต.   ตรีเทพ   มูสิกะปาละ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ด.ต.       ถวลัย ์     เดียวจรัส ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ด.ต. ทวปี สารีทอง ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ด.ต.      ทวศัีกด์ิ     จลุมาศ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ด.ต. ทวศัีกด์ิ พทิักษ์ศักด์ิธ ารง ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ด.ต. ทินกร  ออ่นรัตน์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ด.ต. ธนวทิย ์ ชิตวงศ์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ด.ต. ธรีศักด์ิ  ทองหนูน ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ด.ต. ธรีะศักด์ิ วุ่นบัว ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ด.ต. นิธเิดช สามะอาลี ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ด.ต. นิพนธ ์ จนัทสุวรรณโณ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ด.ต. นิเวศ จะผ่องศรี ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ด.ต. บุญเชิด จนัทร์จะนะ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ด.ต. บุญโชค   ค าจดี ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ด.ต. บุญพบ  ทินบุตร ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ด.ต. ปานทอง พลสงคราม ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ด.ต.         ผดุง          เยน็ใจ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ด.ต.    พงษกร    สกลุณี ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ด.ต. พรเจริญ ผู้มีสัตย์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ด.ต.  พรประสิทธิ์  แวน่ทอง ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ด.ต. พลากร ทองแกว้ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ด.ต. พทิักษ์พงศ์ จนัทร์อดุม ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ด.ต.   พพิฒัน์    โชติคุต ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ด.ต.   พรีพงษ์    ใจปินตา ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ด.ต.    มงคล     ฤทธวิชิัย ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ด.ต. มงคล  เหลาะเหม ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ด.ต. มงคล หมัดเลียด ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ด.ต.        เมธ ี       ชูโชติ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ยงยทุธ  หมันหนู ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ด.ต. ยทุธนา ราชพลสิทธิ์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ด.ต. รณชัย สุขปัน ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ด.ต.       วรกฤต     สอนจติร์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ด.ต. วรวทิย ์ เหมือนเพชร ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ด.ต. วทิูล  มีฤทธิ์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ด.ต.      วสิิทธิ์      ศิลปะ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ด.ต. วสุิทธิ์ บุญสร้าง ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ด.ต. ศุภวฒัน์ ขวญัแกว้ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ด.ต. สกล   พนัธช์นะพล ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ด.ต.   สมเกยีรติ   ข าชุม ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ด.ต. สมพงศ์   จนัทร์ชาตรี ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ด.ต. สมภพ จนิดาพล ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ด.ต. สมโภช   จนัทะภาโส ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ด.ต. สมศักด์ิ  หวตัีนหยง ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ด.ต. สมหมาย วศุิภกาญจน์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ด.ต. สรายทุธ นาสมใจ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ด.ต.       สันติ        อุ้ยสวสัด์ิ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ด.ต. สาธติ   ภริมยฤ์กษ์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ด.ต. สุชาติ  เกา้ศรีสุวรรณ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ด.ต. สุชาติ  เรืองศรี ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ด.ต.    สุเทพ     นฤมลชวลิต ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ด.ต. สุวทิย ์ ยอดหวาน ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ด.ต. สุวทิย ์ ยิ้มสง ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ด.ต. เสกสรร เสนาน้อย ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
จ.ส.ต.   ชวลิต     สุขเสรี ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
จ.ส.ต. ณัฐพงษ์ วรหล้า ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
จ.ส.ต.  ดนัย  น้ าแกว้ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
จ.ส.ต. ธนา สุขศิริ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
จ.ส.ต. นันทพงษ์  นาศร ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
จ.ส.ต. ประกอบ พรหมมี ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
จ.ส.ต. ประเสริฐ  มุสิกะ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
จ.ส.ต. สนธยา สาคร ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
จ.ส.ต. สมเกยีรติ คงแกว้ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
จ.ส.ต. สุชาติ วุ่นบัว ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
จ.ส.ต. อคัรพล  สุวรรณโชติ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
จ.ส.ต. เอกชัย   เพชรมณี ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ส.ต.อ. กรีวรรณ หนูยิ้มซ้าย ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ส.ต.อ. ชูสกลุ ชัยชื่อ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ส.ต.อ. ทรงวฒิุ หนูสุข ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.อ. ธรีะพงษ์ ศรีเหลียบ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ส.ต.อ. ประสพโชค จนัทร์แกว้ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ส.ต.อ. สิทธโิชค หมืน่พวงศ์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ส.ต.ท. วโิรจน์ หนูทอง ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ส.ต.ต. จกัพล  พลูเสน ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ส.ต.ต. ชัยยทุธ  รัตนะขวญั ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ส.ต.ต. ณัฐวฒิุ  ทองประดับ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ส.ต.ต. ธนากร  จมิจวน ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ส.ต.ต. ธนายทุธ  ปลอดข า ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ส.ต.ต. ธเนศ  สีนวน ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ส.ต.ต. พรชัย  สมัครพงศ์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ส.ต.ต. วนัชนะ อาสน์สมโภชน์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ส.ต.ต. วรีภทัร์  จนัทร์ทัพ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ส.ต.ต. สมชาย สาระพตัร ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ส.ต.ต.  สมรรถพงษ์  กิ้มเอา้ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ส.ต.ต. อนิรุจน์ เจะ๊เหราะ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ส.ต.ต. อรัญรักษ์  หรัิญรักษ์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ร.ต.ต. สมเกยีรติ หวนัเต๊ะ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ฉลอง ช่วยราชการ สภ.เมืองภเูกต็
พ.ต.ท. เฉลียว ท้ายฮู้ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
พ.ต.ท. สากล ไกรนรา ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
พ.ต.ต.หญิง พรทิพย์ ชุมศรี ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
พ.ต.ต. ราชันต์ พรรณไวย ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ร.ต.อ. สมคิด ทองแดง ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ร.ต.ท.        ชาตรี       เวชรังสี ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ร.ต.ท. พงษ์ศักด์ิ มีมุสี ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ร.ต.ท. ภาณุพงศ์ รัตนบูรณ์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ด.ต. โกสน แกน่ทอง ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ด.ต. สมเกยีรติ นานช้า ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ด.ต. ไพรัต หวัหนิ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ด.ต. วทิยา หนูเกตุ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ด.ต. นิยม ทองสงค์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ส.ต.อ. ชาญชัย วนัแรก ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
ร.ต.ท.หญิง ฐาปนี วารินสะอาด ภ.จว.ภเูกต็ สภ.เมืองภเูกต็
พ.ต.อ. ชวลิต เพขรศรีเปีย ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ทุง่ทอง
พ.ต.ท. สราวธุ ชูประสิทธิ์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ทุง่ทอง
พ.ต.ท. เฉลิมชัย เหริสวสัด์ิ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ทุง่ทอง
พ.ต.ต. ชวภณ สันติศาสนกลุ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ทุง่ทอง
ร.ต.อ. กงกฤช ทองนุน่ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ทุง่ทอง
ร.ต.อ. วสันต์ หมืน่เดช ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ทุง่ทอง
ร.ต.อ. ปัญญา ดีออ่น ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ทุง่ทอง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.อ. สันติสุข ค าแหง ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ทุง่ทอง
ร.ต.ท. สุชาติ ชมภแูสง ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ทุง่ทอง
ร.ต.ท. สวสัด์ิ ผลออ่น ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ทุง่ทอง
ร.ต.ท. สมชาย สุกแกว้ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ทุง่ทอง
ร.ต.ท. ประสิทธิ์ คงระเร่ือย ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ทุง่ทอง
ร.ต.ท. ศุภกร ออ่นทอง ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ทุง่ทอง
ร.ต.ท. สมพงษ์ จนัทร์ยอ๋ง ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ทุง่ทอง
ร.ต.ท. รังสฤษด์ิ หมาดนุย้ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ทุง่ทอง
ร.ต.ท. สุรพงษ์ พว่งพร้อม ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ทุง่ทอง
ร.ต.ท. พฒันา กลุกระโทก ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ทุง่ทอง
ร.ต.ท. กฤตธชั ออ่นจนัทร์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ทุง่ทอง
ด.ต. ณปณต ธติิพลธาดา ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ทุง่ทอง
ด.ต. สุนีย์ เจริญพร ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ทุง่ทอง
ด.ต. มานะ ค าสิน ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ทุง่ทอง
จ.ส.ต. นิวฒัน์ เจริญพงศ์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ทุง่ทอง
ส.ต.อ. สุรกจิ เสนีย์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ทุง่ทอง
ส.ต.ท สิทธเิดช จนัทร์ทอง ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ทุง่ทอง
ส.ต.ต. อนุศักด์ิ รอดเหล่ือม ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ทุง่ทอง
ส.ต.ต. ธรีภทัร แท่นเหล็ก ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ทุง่ทอง
ส.ต.ต. ภานุพงษ์ มณีบางกา ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ทุง่ทอง
ส.ต.ต. ปรัชญา สินธิ์ทอง ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ทุง่ทอง
ส.ต.ต. นฤนาท วุ่นพว้น ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ทุง่ทอง
ร.ต.ท. อทิธกิร ศรีนุน่ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ทุง่ทอง
ร.ต.ท. ไพศาล นาคบ ารุง ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ทุง่ทอง
ร.ต.ท. สวรรยา เอยีดตรง ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ทุง่ทอง
ร.ต.ต. โกมล เมืองวงษ์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ทุง่ทอง
ร.ต.ต. สุเมตร คงทองจนี ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ทุง่ทอง
ร.ต.ต. ไพชัช ทองผุด ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ทุง่ทอง
ร.ต.ต. จนัทร์แกว้ จนัทร์จ าปา ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ทุง่ทอง
ด.ต. วรีะ การะเกตุ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ทุง่ทอง
ด.ต. พริพร จนัทร์มี ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ทุง่ทอง
ด.ต. สมศักด์ิ กวัถิ้ว ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ทุง่ทอง
ด.ต. ทนงศักด์ิ ชูร่วง ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ทุง่ทอง
ด.ต. ขวญัชัย ชูทอง ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ทุง่ทอง
ด.ต. จริากร เกื้อสุข ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ทุง่ทอง
ด.ต. นพพร ชุมแกว้ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ทุง่ทอง
ด.ต. ชนะเลิศ สีค า ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ทุง่ทอง
ด.ต. การัณห์ หว้หงษ์ทอง ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ทุง่ทอง
ด.ต. ชุลี ชูดวง ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ทุง่ทอง
ด.ต. สัมพนัธ์ เสน่หภ์กัดี ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ทุง่ทอง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. พลัลภ แกค้ าแหง ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ทุง่ทอง
ด.ต. เสรี เหมือนยอด ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ทุง่ทอง
ด.ต. องอาจ กาญจนวงศ์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ทุง่ทอง
ด.ต. มโน สุวรรณชนะ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ทุง่ทอง
ด.ต. ชัยณรงค์ เครือแพทย์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ทุง่ทอง
ด.ต. เสรี เหมือนยอด ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ทุง่ทอง
ด.ต. วรีะศักด์ิ หนูจนัทร์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ทุง่ทอง
ด.ต. ไพริน จติกาฬ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ทุง่ทอง
ด.ต. เลิศศักด์ิ ชูเกดิ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ทุง่ทอง
ด.ต. ราเชนทร์ ชูแกว้ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ทุง่ทอง
ด.ต. ประวทิย์ ยิ่งยวด ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ทุง่ทอง
ด.ต. กฤษชนะ ส่งศรี ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ทุง่ทอง
พ.ต.อ. ชาณุชาญ ชลสุวฒัน์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ถลาง
พ.ต.ท. ประสาน โตวอน ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ถลาง
พ.ต.ท. สานิช หนูคง ภ.จว.ภเูกต็
พ.ต.ท. ศรายทุธ  มีบุญ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ถลาง
พ.ต.ต. กฤษณะ  จนัทร์นิตย์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ถลาง
ร.ต.อ. สุมล จติรวรัิตน์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ถลาง
ร.ต.ท. ปรีชา รักจนัทร์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ถลาง
ร.ต.ท. ชาตรี ชูวเิชียร ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ถลาง
ร.ต.ท. ณรงฤทธิ์ มาลาแวจนัทร์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ถลาง
ร.ต.ท. วฒิุชัย  อนุเปโฐ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ถลาง
ร.ต.ท. สมชาย  คล้ ามณี ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ถลาง
ร.ต.ท. จนิดา สุขบรรจง ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ถลาง
ร.ต.ท. สุภรณ์   เมืองใข่ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.วชิิต ช่วยราชการ สภ.ถลาง
ร.ต.ท. ไกรสร บุญประสพ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ฉลอง ช่วยราชการ สภ.ถลาง
ร.ต.ท. โยธนิ ชนะภยั ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ถลาง
ร.ต.ท. ยทุธพงษ์ พชิิตสูงเนิน ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ถลาง
ร.ต.ท. ประสาน    ลีละประถม ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ถลาง
ร.ต.ท. วนิิจ  เฉยีบแหลม ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ถลาง
ร.ต.ท. บุญเสริม  ศรีโมรา ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ถลาง
ร.ต.ต. วนิัย ใจจงวฒันโชติ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ถลาง
ร.ต.ต. อนันต์ พนัธภ์กัดี ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ถลาง
ร.ต.ต. จรินทร์  สองเมือง ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ถลาง
ร.ต.ต. อกุฤษฐ์  ขาวมาก ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ถลาง
ร.ต.ต. อภชิาติ บุญรัตน์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ถลาง
ด.ต. ประวชิ แตงไทย ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ถลาง
ด.ต. นิกร  สงขาว ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ถลาง
ด.ต. สินธ์ ไสยจติร ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ถลาง
ด.ต. มงคล  เดชขนุทด ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ถลาง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ชัยเสือ รัตนพนัธ์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ถลาง
ด.ต. โชคดี ออ่นเกตุพล ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ถลาง
ด.ต. พฒุทา ฟา้เหล่ือน ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ถลาง
ด.ต. นพดล  คงอน้ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ถลาง
ด.ต. บัณฑิต หะมิงมะ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ถลาง
ด.ต. สมพร ยา่เด็น ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ถลาง
ด.ต. ด ารงเดช พลูสวสัด์ิ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ถลาง
ด.ต. ชูศักด์ิ  แดงงาม ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ถลาง
ด.ต. ส าราญ นุน่ปาน ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ถลาง
ด.ต. สุธี  มณีสิงห์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ถลาง
ด.ต. วนิิจ จนัทอง ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ถลาง
ด.ต. อ านาจ ซ้วนเส้ง ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ถลาง
ด.ต. โกศล บุญวสูิตร ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ถลาง
ด.ต. สุทธพิงษ์ สวามีชัย ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ถลาง
ด.ต. ลิขติ วทิยาพนัธ์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ถลาง
ด.ต. สมชิต เนียมไทย ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ถลาง
ด.ต. เฉลียว เพชรรัตน์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ถลาง
ด.ต. สุชาติ  รัตนเกษร ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ถลาง
ด.ต. สมชาย ปลัดกอง ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ถลาง
ด.ต. วชิิต  บุญทิพย์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ถลาง
ด.ต. ศร  มณีมาศ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ถลาง
ด.ต. ประสาน พึง่ผล ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ถลาง
ด.ต. เฉลิม หนูช่วย ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ถลาง
ด.ต. บุญทวี  เรืองด า ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ถลาง
ด.ต. วชิิต ดะดา ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ถลาง
ด.ต. สยมุภู หนูเจริญ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ถลาง
ด.ต. บุญชาย หมานหมาด ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ถลาง
ด.ต. สมบัติ สังขส์นิท ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ถลาง
ด.ต. สนิท พลายกวม ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ถลาง
ด.ต. รัตนชัย มณีรัตน์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ถลาง
ด.ต. ณัฐพล  เอมเอก ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ถลาง
จ.ส.ต. ปิยะพงษ์ โถชัยค า ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ถลาง
จ.ส.ต. เจษฎา  แสงจนัทร์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ถลาง
ส.ต.อ. ปัณณวชัญ์  สุดทองคง ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ถลาง
ส.ต.อ. ภวูนาท หนูพนิิจ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ถลาง
ส.ต.อ. เชาวนวสั   สุวรรณน้อย ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ถลาง
ส.ต.อ. ธงชัย หนูพุม่ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ถลาง
ส.ต.อ. กติติ ผิวผ่อง ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ถลาง
ส.ต.อ. ธนิต รัตนมณี ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ถลาง
ส.ต.อ. เรวตั ทองคงใหม่ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ถลาง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.อ. ศิวรักษ์  แกว้บัวสง ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ถลาง
ส.ต.ต. อฐัพงษ์  พเิศษศิลป์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ถลาง
ส.ต.ต. ณัฐชัย ทองส่งโสม ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ถลาง
ส.ต.ต. กติติชัย นุน่จุ้ย ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ถลาง
ส.ต.ต. นนทนันท์ สิงหนาท ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ถลาง
ส.ต.ต. สินทว ี แกน่จนัทร์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ถลาง
ส.ต.ต. สุรศักด์ิ พดัต๋ัน ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ถลาง
ส.ต.ต. ภาณุวฒัน์ สูงสง่าวงค์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ถลาง
ส.ต.ต. พรณรงค์ สุขอนันต์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ถลาง
ร.ต.ท. วนิัย ยกพรหม ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ถลาง
ส.ต.ต. โกวทิ ณ สงคราม ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ถลาง
ส.ต.ต. กอ้งเกยีรติ การเทีย่ง ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ถลาง
ส.ต.ต. ศักด์ิดนัย หนูศิริ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ถลาง
ส.ต.ต. ภาณุวชิย์ แกว้สังข์ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ถลาง
ส.ต.ต. กฤช พานิชประเสริฐ ภ.จว.ภเูกต็ สภ.ถลาง
พล.ต.ต. นรินทร์ บุษยวทิย์ ภ.จว.ระนอง ภ.จว.ระนอง
พ.ต.อ. อนุสรณ์ งามชื่น ภ.จว.ระนอง ภ.จว.ระนอง
พ.ต.อ. อดิษร ตันเพชรทองกลุ ภ.จว.ระนอง ภ.จว.ระนอง
พ.ต.ท. พชิิต สุนทร ภ.จว.ระนอง สภ.ละอุ่น
พ.ต.ท. นิวชัร อยู่ยนืยง ภ.จว.ระนอง ภ.จว.ระนอง
พ.ต.ท. สมพร พวงทอง ภ.จว.ระนอง สภ.ปากน้ า
พ.ต.ท. มนูญ ยอดเอยีด ภ.จว.ระนอง ภ.จว.ระนอง
พ.ต.ท.หญิง ศุภลักษณ์ อว่มทอง ภ.จว.ระนอง ภ.จว.ระนอง
พ.ต.ต. พนมกร แกว้บรรจง ภ.จว.ระนอง ภ.จว.ระนอง
ร.ต.ท. ทวศัีกด์ิ ปราบไกรสีห์ ภ.จว.ระนอง ภ.จว.ระนอง
ร.ต.ท. ประพนัธ์ แสนสุขกะโต ภ.จว.ระนอง สภ.ปากจั่น
ร.ต.ท. เสน่ห์ จนัทร์สง ภ.จว.ระนอง สภ.ราชกรูด
ร.ต.ท. ธงชัย ไชยกล ภ.จว.ระนอง ภ.จว.ระนอง
ร.ต.ท.หญิง ศศิรินทร์ สุวรรณนุรักษ์ ภ.จว.ระนอง ภ.จว.ระนอง
ร.ต.ท.หญิง อภญิดา ด ารงวริิยกลุ ภ.จว.ระนอง ภ.จว.ระนอง
ร.ต.ต. ทรงศักด์ิ ลาภสูงส่ง ภ.จว.ระนอง สภ.ละอุ่น
ร.ต.ต. ไพโรจน์ ชมมิง่ ภ.จว.ระนอง กก.สส.ภ.จว.ระนอง
ร.ต.ต. ไพริน จนัทเวช ภ.จว.ระนอง กก.สส.ภ.จว.ระนอง
ร.ต.ต.หญิง อนุชนินทร์ จนิดา ภ.จว.ระนอง ภ.จว.ระนอง
ร.ต.ต.หญิง จ านรรจ์ ผอมสวสัด์ิ ภ.จว.ระนอง ภ.จว.ระนอง
ด.ต. วรีศักด์ิ เพชรรักษ์ ภ.จว.ระนอง กก.สส.ภ.จว.ระนอง
ด.ต. สุรภพ สุราฤทธิ์ ภ.จว.ระนอง สภ.เมืองระนอง
ด.ต. อนุชา คล้ายทรัพย์ ภ.จว.ระนอง สภ.ปากน้ า
ด.ต. อมัพร สุมาลุย์ ภ.จว.ระนอง กก.สส.ภ.จว.ระนอง
ด.ต. สุรกติต์ิ ผลานุวตัร ภ.จว.ระนอง สภ.ละอุ่น



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ปราโมทย์ ไหมละเอยีด ภ.จว.ระนอง สภ.บางแกว้
ด.ต. สมใจ รุ่งเรือง ภ.จว.ระนอง สภ.เมืองระนอง
พ.ต.อ. เชิดพงษ์ ชิวปรีชา ภ.จว.ระนอง กก.สส.ภ.จว.ระนอง
พ.ต.ท. เนติวฒิุ ดีแกว้ ภ.จว.ระนอง กก.สส.ภ.จว.ระนอง
พ.ต.ต. ทวศัีกด์ิ ยองเข ภ.จว.ระนอง กก.สส.ภ.จว.ระนอง
พ.ต.ต. ปราโมทย์ ผาสุข ภ.จว.ระนอง กก.สส.ภ.จว.ระนอง
ร.ต.ท. ยทุธพล พลูแกว้ ภ.จว.ระนอง กก.สส.ภ.จว.ระนอง
ร.ต.ท. อภรัิกษ์ ทองนาโพธิ์ ภ.จว.ระนอง กก.สส.ภ.จว.ระนอง
ร.ต.ท. วทุธไิกร ฉมิมุสิก ภ.จว.ระนอง กก.สส.ภ.จว.ระนอง
ร.ต.ท. ไกรรัตน์ ถาวรนุรักษ์ ภ.จว.ระนอง กก.สส.ภ.จว.ระนอง
ร.ต.ต. พงค์ไทย สุขกระโทก ภ.จว.ระนอง กก.สส.ภ.จว.ระนอง
ร.ต.ท. สมศักด์ิ  สุวรรณลิขสิทธิ์ ภ.จว.ระนอง กก.สส.ภ.จว.ระนอง
ร.ต.ต. เสริมศักด์ิ เขื่อนมัน่ ภ.จว.ระนอง กก.สส.ภ.จว.ระนอง
ร.ต.ต. ปราโมทย์ อนิคาคร ภ.จว.ระนอง กก.สส.ภ.จว.ระนอง
ร.ต.ต. ศุภชัย   นันทสุวรรณ ภ.จว.ระนอง กก.สส.ภ.จว.ระนอง
ร.ต.ต. ภวูศิ สมบัตินา ภ.จว.ระนอง กก.สส.ภ.จว.ระนอง
ด.ต. ณรงค์ คงรักษา ภ.จว.ระนอง กก.สส.ภ.จว.ระนอง
ด.ต. ปิติพงศ์ กล้าฤทธิ์ ภ.จว.ระนอง กก.สส.ภ.จว.ระนอง
ด.ต. ส ารวม รัญเวศ ภ.จว.ระนอง กก.สส.ภ.จว.ระนอง
ด.ต.       วงศพทัธ ์      เวชประสิทธิ์ ภ.จว.ระนอง กก.สส.ภ.จว.ระนอง
ด.ต. อดุมศักด์ิ เตียวสกลุ ภ.จว.ระนอง กก.สส.ภ.จว.ระนอง
ด.ต. วโินทัย ฉมิเรือง ภ.จว.ระนอง สภ.กระบุรี
ด.ต. สมโชค เกดิบ้านตะเคียน ภ.จว.ระนอง กก.สส.ภ.จว.ระนอง
ด.ต. พนารัตน์ จงูศิริ ภ.จว.ระนอง กก.สส.ภ.จว.ระนอง
ด.ต. สันติ ธรรมดุลชาติ ภ.จว.ระนอง กก.สส.ภ.จว.ระนอง
ด.ต. จารงค์  พรหมอนิทร์ ภ.จว.ระนอง กก.สส.ภ.จว.ระนอง
ด.ต. พรศักด์ิ เปรมเมือง ภ.จว.ระนอง กก.สส.ภ.จว.ระนอง
ด.ต. กติติพงษ์ เหล่าสุทธวิงศ์ ภ.จว.ระนอง กก.สส.ภ.จว.ระนอง
ด.ต. วฒิุชัย รักษายศ ภ.จว.ระนอง กก.สส.ภ.จว.ระนอง
ด.ต. สุริยะ พนัธธ์นโชติ ภ.จว.ระนอง กก.สส.ภ.จว.ระนอง
ด.ต. วรรณชัย พมิพท์อง ภ.จว.ระนอง กก.สส.ภ.จว.ระนอง
ด.ต. สมบัติ ธรีะธ ารงพพิฒัน์ ภ.จว.ระนอง กก.สส.ภ.จว.ระนอง
ด.ต. สุทธพิงศ์ ชัยยศ ภ.จว.ระนอง กก.สส.ภ.จว.ระนอง
ด.ต. ชาติชาย คงสมาน ภ.จว.ระนอง กก.สส.ภ.จว.ระนอง
ด.ต. นิธกิร ราชภติู ภ.จว.ระนอง กก.สส.ภ.จว.ระนอง
ด.ต. ธราวธุ เสวตบุตร ภ.จว.ระนอง กก.สส.ภ.จว.ระนอง
ด.ต. สุริยา แสงเงิน ภ.จว.ระนอง กก.สส.ภ.จว.ระนอง
ด.ต. ไพบูลย์ เวสสะภกัดี ภ.จว.ระนอง กก.สส.ภ.จว.ระนอง
ด.ต. ธวชัชัย มะลิทอง ภ.จว.ระนอง กก.สส.ภ.จว.ระนอง
ด.ต. สันติ กจิหงวน ภ.จว.ระนอง กก.สส.ภ.จว.ระนอง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. วศิิษฐ์ สร้อยเสม ภ.จว.ระนอง กก.สส.ภ.จว.ระนอง
ด.ต. เดชขจร อมรไกรสีห์ ภ.จว.ระนอง กก.สส.ภ.จว.ระนอง
ด.ต. สัญญา พลูเดช ภ.จว.ระนอง กก.สส.ภ.จว.ระนอง
ด.ต. สาธร ไกรวลิาศ ภ.จว.ระนอง กก.สส.ภ.จว.ระนอง
จ.ส.ต. ภานุวฒัน์ ภูข่นัเงิน ภ.จว.ระนอง กก.สส.ภ.จว.ระนอง
พ.ต.อ. สมบัติ ชุมพล ภ.จว.ระนอง สภ.เมืองระนอง
พ.ต.ท. พรพรหม จกัษุรักษ์ ภ.จว.ระนอง สภ.เมืองระนอง
พ.ต.ต. สานิตย์ ผอมสวสัด์ิ ภ.จว.ระนอง สภ.เมืองระนอง
ร.ต.อ. เกรียงศักด์ิ ล่ิมมังกรู ภ.จว.ระนอง สภ.เมืองระนอง
ร.ต.อ. ประสพสุข พรมมานอก ภ.จว.ระนอง สภ.เมืองระนอง
ร.ต.อ. สรจติร สาดสาน ภ.จว.ระนอง สภ.เมืองระนอง
ร.ต.ท. อนุ ฉมิหาด ภ.จว.ระนอง สภ.เมืองระนอง
ร.ต.ท. ณัฐวตัร ไชยวรรณ์ ภ.จว.ระนอง สภ.เมืองระนอง
ร.ต.ท. ศักด์ิสกลุ ศรีออ่นนวล ภ.จว.ระนอง สภ.เมืองระนอง
ร.ต.ท. สมบัติ เจยีมใจ ภ.จว.ระนอง สภ.เมืองระนอง
ร.ต.ท. วทิยา ศรีถม ภ.จว.ระนอง สภ.เมืองระนอง
ร.ต.ท. ชยตุ เลขะจติร์ ภ.จว.ระนอง สภ.เมืองระนอง
ร.ต.ท. ส าราญ เพง็ปิน่ ภ.จว.ระนอง สภ.เมืองระนอง
ร.ต.ท. สุเทพ สมรูป ภ.จว.ระนอง สภ.เมืองระนอง
ร.ต.ต. สุทธนิันท์ เพชรจวงจนัทร์ ภ.จว.ระนอง สภ.เมืองระนอง
ร.ต.ต. ทันใจ แสงสวสัด์ิ ภ.จว.ระนอง สภ.เมืองระนอง
ร.ต.ต. พงษ์ศักด์ิ ทองสนิท ภ.จว.ระนอง สภ.เมืองระนอง
ร.ต.ต. นิตย์ จนัทร์มี ภ.จว.ระนอง สภ.เมืองระนอง
ด.ต. โสภณ ล่ิมปนกติกา ภ.จว.ระนอง สภ.เมืองระนอง
ด.ต. สมศักด์ิ หนูแจม่ ภ.จว.ระนอง สภ.เมืองระนอง
ด.ต. ประยทุธ เพญ็สวสัด์ิ ภ.จว.ระนอง สภ.เมืองระนอง
ด.ต. วศิณุ เล่งระบ า ภ.จว.ระนอง สภ.เมืองระนอง
ด.ต. ทวี มิตรวงศ์ ภ.จว.ระนอง สภ.เมืองระนอง
ด.ต. อนันต์ ตรีทรัพย์ ภ.จว.ระนอง สภ.เมืองระนอง
ด.ต. สมคิด กนัทะโร ภ.จว.ระนอง สภ.เมืองระนอง
ด.ต. ปรีชา อมัพนัธก์าญจน์ ภ.จว.ระนอง สภ.เมืองระนอง
ด.ต. วรัิช สุดโท ภ.จว.ระนอง สภ.เมืองระนอง
ด.ต. ชาติชาย เจริญวรรณ ภ.จว.ระนอง สภ.เมืองระนอง
ด.ต สมพล สุวรรณรักษ์ ภ.จว.ระนอง สภ.เมืองระนอง
ด.ต. สนิท ชุมทองมา ภ.จว.ระนอง สภ.เมืองระนอง
ด.ต. เพช็รภมูิ เพช็รบูรณ์ ภ.จว.ระนอง สภ.เมืองระนอง
ด.ต. วโิรจน์ พลูแกว้ ภ.จว.ระนอง สภ.เมืองระนอง
ด.ต. วยิอด ขนุระยา ภ.จว.ระนอง สภ.เมืองระนอง
ด.ต. ชยตุ แพทยอ์ าพร ภ.จว.ระนอง สภ.เมืองระนอง
ด.ต. หยาฝาด หมาดเส็น ภ.จว.ระนอง สภ.เมืองระนอง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. เจริญ เกื้อบาง ภ.จว.ระนอง สภ.เมืองระนอง
ด.ต. บรรจบ นากสีคล้ า ภ.จว.ระนอง สภ.เมืองระนอง
ด.ต. มาโนช ผดุงสัตย์ ภ.จว.ระนอง สภ.เมืองระนอง
ด.ต. เตชินท์ ผลสด ภ.จว.ระนอง สภ.เมืองระนอง
ด.ต. สมภกัด์ิ จนัทร์แกว้ ภ.จว.ระนอง สภ.เมืองระนอง
ด.ต. นวมินทร์ ป่านทอง ภ.จว.ระนอง สภ.เมืองระนอง
ด.ต. วาทิน ปราบไกรสีห์ ภ.จว.ระนอง สภ.เมืองระนอง
ด.ต. ประทีป เกษมพพิฒัน์ ภ.จว.ระนอง สภ.เมืองระนอง
ด.ต. นิวฒัน์ วนัทอง ภ.จว.ระนอง สภ.เมืองระนอง
จ.ส.ต. นพดล เสนาทอง ภ.จว.ระนอง สภ.เมืองระนอง
ด.ต. นิพล ปานเนียม ภ.จว.ระนอง สภ.เมืองระนอง
ด.ต. สุวทิย์ ปานแกว้ ภ.จว.ระนอง สภ.เมืองระนอง
ด.ต. วชิัย เพง็โอ ภ.จว.ระนอง สภ.เมืองระนอง
จ.ส.ต. อภวิฒัน์ ขนุศรีจนัทร์ ภ.จว.ระนอง สภ.เมืองระนอง
ส.ต.อ. อภชิาติ คงทอง ภ.จว.ระนอง สภ.เมืองระนอง
ด.ต. ปัญญา คุ้มหา้งสูง ภ.จว.ระนอง สภ.เมืองระนอง
ด.ต. สามารถ แสงเพชร ภ.จว.ระนอง สภ.เมืองระนอง
ด.ต. รุ่งโรจน์ ยอดวาฤทธิ์ ภ.จว.ระนอง สภ.เมืองระนอง
ด.ต. พรสวสัด์ิ สพานทอง ภ.จว.ระนอง สภ.เมืองระนอง
ด.ต. นพ รัตนพนัธ์ ภ.จว.ระนอง สภ.เมืองระนอง
ด.ต. สมบูรณ์ สุดสวาท ภ.จว.ระนอง สภ.เมืองระนอง
ด.ต. ธวชัชัย เดชแกว้ ภ.จว.ระนอง สภ.เมืองระนอง
ด.ต. กรีรัตน์ ทิพยว์งค์ ภ.จว.ระนอง สภ.เมืองระนอง
ด.ต. สมโชค แกะประจกัษ์ ภ.จว.ระนอง สภ.เมืองระนอง
จ.ส.ต. สุรชัย เหมาะพชิัย ภ.จว.ระนอง สภ.เมืองระนอง
จ.ส.ต. ธติิภาสน์ ชมภพูล ภ.จว.ระนอง สภ.เมืองระนอง
ส.ต.อ. ขนัธจ์ติร นิจรัตนะ ภ.จว.ระนอง สภ.เมืองระนอง
ส.ต.อ. นฤดล สัจมาศ ภ.จว.ระนอง สภ.เมืองระนอง
ส.ต.อ. กอกฤตย์ สุขสมพร ภ.จว.ระนอง สภ.เมืองระนอง
พ.ต.อ. อรัญ มหาทรัพย์ ภ.จว.ระนอง สภ.กระบุรี
พ.ต.ท. วรีวรรธ รักธรรม ภ.จว.ระนอง สภ.กระบุรี
พ.ต.ท. อรัญ สถาผล ภ.จว.ระนอง สภ.กระบุรี
พ.ต.ท. สกล บัณฑิตศักด์ิ ภ.จว.ระนอง สภ.กระบุรี
พ.ต.ท. วลัลภ สุขนาน ภ.จว.ระนอง สภ.กระบุรี
พ.ต.ท. ยงค์ยทุธ ใหม่ด้วง ภ.จว.ระนอง สภ.กระบุรี
พ.ต.ท. โสพรรณ พนิิจกลุ ภ.จว.ระนอง สภ.กระบุรี
พ.ต.ต. นอง ทองศรี ภ.จว.ระนอง สภ.กระบุรี
ร.ต.ท. ชัยยทุธ เนือ่งเม่ง ภ.จว.ระนอง สภ.กระบุรี
ร.ต.ท. พยงุศักด์ิ จนัทับ ภ.จว.ระนอง สภ.กระบุรี
ร.ต.ท. พรทนา จารีมุข ภ.จว.ระนอง สภ.กระบุรี



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. จ าเริญ มุสิกะเจริญ ภ.จว.ระนอง สภ.กระบุรี
ร.ต.ท. บุญน า บ้านา ภ.จว.ระนอง สภ.กระบุรี
ร.ต.ท. วรรณไชย ละอองวจิติต์ ภ.จว.ระนอง สภ.กระบุรี
ร.ต.ท. โกสิทธิ์ สังขก์ลุ ภ.จว.ระนอง สภ.กระบุรี
ร.ต.ท. วชิาญ ล่องแดง ภ.จว.ระนอง สภ.กระบุรี
ร.ต.ท. พเิชษฐ วเิศษโชค ภ.จว.ระนอง สภ.กระบุรี
ร.ต.ต. บุญลาภ ศรีเกตุ ภ.จว.ระนอง สภ.กระบุรี
ร.ต.ต. คณิศร บุญสิน ภ.จว.ระนอง สภ.กระบุรี
ร.ต.ต. บุญชวน ใจเยน็ ภ.จว.ระนอง สภ.กระบุรี
ร.ต.ต. เสริม ทรงสบาย ภ.จว.ระนอง สภ.กระบุรี
ร.ต.ต. อทิธพิล ฮวบเจริญ ภ.จว.ระนอง สภ.กระบุรี
ร.ต.ต. จรัส สุวรรณ์ ภ.จว.ระนอง สภ.กระบุรี
ร.ต.ต. สนิท ชุ่มค าพะเนา ภ.จว.ระนอง สภ.กระบุรี
ร.ต.ต. ส าเริง เจริญจติร์ ภ.จว.ระนอง สภ.กระบุรี
ร.ต.ต. วทิยา เหลือหลาย ภ.จว.ระนอง สภ.กระบุรี
ด.ต. ฉลาด รักดี ภ.จว.ระนอง สภ.กระบุรี
ด.ต. ธวชัชัย กจิธนาก าจร ภ.จว.ระนอง สภ.กระบุรี
ด.ต. นรินทร์ บันจนุ ภ.จว.ระนอง สภ.กระบุรี
ด.ต. ไว กรองทอง ภ.จว.ระนอง สภ.กระบุรี
ด.ต. สถาพร ณ ตะกั่วทุง่ ภ.จว.ระนอง สภ.กระบุรี
ด.ต. อนุวฒั อนิสุรธาร ภ.จว.ระนอง สภ.กระบุรี
ด.ต. อนุวติั วเิชียรรัตน์ ภ.จว.ระนอง สภ.กระบุรี
ด.ต. ประสาร ยกิสัุงข์ ภ.จว.ระนอง สภ.กระบุรี
ด.ต. ยคุล เล่ือนแกว้ ภ.จว.ระนอง สภ.กระบุรี
ด.ต. วชิัย ธรรมชาติ ภ.จว.ระนอง สภ.กระบุรี
ด.ต. เดโช คุ้นเคย ภ.จว.ระนอง สภ.กระบุรี
ด.ต. สุวนิตย์ เมฆม่วง ภ.จว.ระนอง สภ.กระบุรี
ด.ต. ชัยพร ใจเพยีร ภ.จว.ระนอง สภ.กระบุรี
ด.ต. พรีะพงศ์ พฒันศิริ ภ.จว.ระนอง สภ.กระบุรี
ดต. นิทัศน์ เต็มพฒิุ ภ.จว.ระนอง สภ.กระบุรี
ด.ต. บุญให้ ทองแดง ภ.จว.ระนอง สภ.กระบุรี
ด.ต. วสุวชัร ชูรัตน์ ภ.จว.ระนอง สภ.กระบุรี
ด.ต. สมคิด สุวรรณน้อย ภ.จว.ระนอง สภ.กระบุรี
ด.ต. พทิักษ์ มีนิล ภ.จว.ระนอง สภ.กระบุรี
ด.ต. ภาคภมูิ หบัสุภา ภ.จว.ระนอง สภ.กระบุรี
ด.ต. อดุมศักด์ิ อนิอนาถ ภ.จว.ระนอง สภ.กระบุรี
ด.ต. ประไพ โอง่ชิต ภ.จว.ระนอง สภ.กระบุรี
ด.ต. สุทธรัิกษ์ ขวัญสมคิด ภ.จว.ระนอง สภ.กระบุรี
ด.ต. ววิฒัน์ พฒัชนะ ภ.จว.ระนอง สภ.กระบุรี
ด.ต. สมเกยีรติ ม่วงด า ภ.จว.ระนอง สภ.กระบุรี



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.อ. สงกรานต์ เพชรน้อย ภ.จว.ระนอง สภ.กะเปอร์
พ.ต.ท. อภชิา หอมจนัทร์ ภ.จว.ระนอง สภ.กะเปอร์
พ.ต.ท.หญิง ชลนฑี สุขเกตุ ภ.จว.ระนอง สภ.กะเปอร์
พ.ต.ต. กฤษ แท้สูงเนิน ภ.จว.ระนอง สภ.กะเปอร์
ร.ต.ท สมพร ล่องลอย ภ.จว.ระนอง สภ.กะเปอร์
ร.ต.ท สมศักด์ิ ศรีแสงจนัทร์ ภ.จว.ระนอง สภ.กะเปอร์
ร.ต.ท สมพล จามจฬีุ ภ.จว.ระนอง สภ.กะเปอร์
ร.ต.ท ชัยณรงค์ ราชรักษ์ ภ.จว.ระนอง สภ.กะเปอร์
ร.ต.ท สามารถ โมกขจนัทร์ ภ.จว.ระนอง สภ.กะเปอร์
ร.ต.ท พงษ์ศักด์ิ เดชศรี ภ.จว.ระนอง สภ.กะเปอร์
ร.ต.ท ชิรวฒัน์ เพรชสุวรรณ ภ.จว.ระนอง สภ.กะเปอร์
ร.ต.ท ชาญณรงค์ รอดทองดี ภ.จว.ระนอง สภ.กะเปอร์
ร.ต.ต. เกษมณี วเิชียรเพชร ภ.จว.ระนอง สภ.กะเปอร์
ร.ต.ต. ประสิทธิ์ อยู่ตระกลู ภ.จว.ระนอง สภ.กะเปอร์
ร.ต.ต. มนตรี บุญญานุรักษ์ ภ.จว.ระนอง สภ.กะเปอร์
ร.ต.ต. สุดใจ จงูศิริ ภ.จว.ระนอง สภ.กะเปอร์
ร.ต.ต. สุชาติ สงวนปุญญศิริ ภ.จว.ระนอง สภ.กะเปอร์
ด.ต. สุขมุ สะเดา ภ.จว.ระนอง สภ.กะเปอร์
ด.ต. เสนาะ พรมเฮียง ภ.จว.ระนอง สภ.กะเปอร์
ด.ต. นิพล ภาคอารีย์ ภ.จว.ระนอง สภ.กะเปอร์
ด.ต. สุนทร ดาเดช ภ.จว.ระนอง สภ.กะเปอร์
ด.ต. พทุธพร เกยีรติต้ัง ภ.จว.ระนอง สภ.กะเปอร์
ด.ต. วเิชียร ขาวสุด ภ.จว.ระนอง สภ.กะเปอร์
ด.ต. อลงกต มากอนันต์ ภ.จว.ระนอง สภ.กะเปอร์
ด.ต. สุทน สงซ้าย ภ.จว.ระนอง สภ.กะเปอร์
ด.ต. กมล พงษ์ทวี ภ.จว.ระนอง สภ.กะเปอร์
ด.ต. ยทุธนา ขวญัมงคลชัย ภ.จว.ระนอง สภ.กะเปอร์
ด.ต. เดโช สุขเกื้อ ภ.จว.ระนอง สภ.กะเปอร์
ด.ต. ประสาทพร สุขเกตุ ภ.จว.ระนอง สภ.กะเปอร์
ด.ต. สุนทร ชูมณี ภ.จว.ระนอง สภ.กะเปอร์
ด.ต. สุพจน์ โพธิ์ทอง ภ.จว.ระนอง สภ.กะเปอร์
ด.ต. ภทูัย ธงธวชั ภ.จว.ระนอง สภ.กะเปอร์
ด.ต. ไพฑรูย์ ทองเขยีว ภ.จว.ระนอง สภ.กะเปอร์
ด.ต. ณรงค์ เรืองเดช ภ.จว.ระนอง สภ.กะเปอร์
ด.ต. วชิาญ จนัทร์ทอง ภ.จว.ระนอง สภ.กะเปอร์
ด.ต. ประสิทธิ์ เพรชสุข ภ.จว.ระนอง สภ.กะเปอร์
พ.ต.ท. อภชิาต ดอกไม้ทอง ภ.จว.ระนอง สภ.กะเปอร์
ด.ต. ดิเรก พงศิริ ภ.จว.ระนอง สภ.กะเปอร์
ร.ต.ต. ประวทิย์ พศิการณ์ ภ.จว.ระนอง สภ.กะเปอร์
พ.ต.ท. ชาค์เรศ ฤกษ์มาก ภ.จว.ระนอง สภ.ละอุ่น 



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. วมิล วรีะกลู ภ.จว.ระนอง สภ.ละอุ่น 
ร.ต.ท. มนูญ หอมสุวรรณ ภ.จว.ระนอง สภ.ละอุ่น 
ร.ต.ท. วายุ อุ่นภกัด์ิ ภ.จว.ระนอง สภ.ละอุ่น 
ร.ต.ท. ศาลสิทธิ์ ฮ่อไทยสงค์ ภ.จว.ระนอง สภ.ละอุ่น 
ร.ต.ท. อภชิาต สกลุกจิ ภ.จว.ระนอง สภ.ละอุ่น 
ร.ต.ต. กลยทุธ์ ประทีป ภ.จว.ระนอง สภ.ละอุ่น 
ร.ต.ต. ประวทิย์ แสนสุข ภ.จว.ระนอง สภ.ละอุ่น 
ร.ต.ต. ภกัดี เชาวพอ้ง ภ.จว.ระนอง สภ.ละอุ่น 
ด.ต. ชาตรี นิลบุตร ภ.จว.ระนอง สภ.ละอุ่น 
ด.ต. คงเดช คงสิงห์ ภ.จว.ระนอง สภ.ละอุ่น 
ด.ต. ไพรัช อกัษรชื่น ภ.จว.ระนอง สภ.ละอุ่น 
ด.ต. สุวรรณ เพชรอนิทร์ ภ.จว.ระนอง สภ.ละอุ่น 
ด.ต. น้อม พดัพรม ภ.จว.ระนอง สภ.ละอุ่น 
ด.ต. เกตุ ศิริอตุร์ ภ.จว.ระนอง สภ.ละอุ่น 
ด.ต. สมหมาย เกตุแกว้ ภ.จว.ระนอง สภ.ละอุ่น 
ด.ต. นิตย์ จนัทรศรี ภ.จว.ระนอง สภ.ละอุ่น 
ด.ต. ประยทุธ แคนตะ ภ.จว.ระนอง สภ.ละอุ่น 
ด.ต. เลิศชาย รัตนภา ภ.จว.ระนอง สภ.ละอุ่น 
ด.ต. อรุุพงษ์ เพยีรเกษตร ภ.จว.ระนอง สภ.ละอุ่น 
ด.ต. สุวทิย์ สุขมี ภ.จว.ระนอง สภ.ละอุ่น 
ด.ต. เอกชัย กฤติยาโชติปกรณ์ ภ.จว.ระนอง สภ.ละอุ่น 
ด.ต. สลักษ์ ปัดทุม ภ.จว.ระนอง สภ.ละอุ่น 
ด.ต. ทวี ถิ่นมาส ภ.จว.ระนอง สภ.ละอุ่น 
พ.ต.ท. เจริญ เจยีรววิฒันวงศ์ ภ.จว.ระนอง สภ.สุขส าราญ
พ.ต.ท. สุมากร สูงปานเขา ภ.จว.ระนอง สภ.สุขส าราญ
พ.ต.ท. ภทัศาสน์ บัวแกว้ ภ.จว.ระนอง สภ.สุขส าราญ
พ.ต.ท. ประกจิ สุทธชิน ภ.จว.ระนอง สภ.สุขส าราญ
ร.ต.ท. ภญิโญ วเิศษศักดา ภ.จว.ระนอง สภ.สุขส าราญ
ร.ต.ท. จ ารอง บุญศรี ภ.จว.ระนอง สภ.สุขส าราญ
ร.ต.ท. สุรัติ แกว้บุญจนัทร์ ภ.จว.ระนอง สภ.สุขส าราญ
ร.ต.ท. ผจญ ล าชัยภมูิ ภ.จว.ระนอง สภ.สุขส าราญ
ร.ต.ต. ทววีฒัน์ ถงุทอง ภ.จว.ระนอง สภ.สุขส าราญ
ร.ต.ต. เกรียงศักด์ิ จ านงนิจ ภ.จว.ระนอง สภ.สุขส าราญ
ด.ต. มโน ทวยชน ภ.จว.ระนอง สภ.สุขส าราญ
ด.ต. สมศักด์ิ โชคเกื้อ ภ.จว.ระนอง สภ.สุขส าราญ
ด.ต. ภานุวฒัน์ อารมณฤทธิ์ ภ.จว.ระนอง สภ.สุขส าราญ
ด.ต. อมัพร คชรินทร์ ภ.จว.ระนอง สภ.สุขส าราญ
ด.ต. จรัล หนูผุด ภ.จว.ระนอง สภ.สุขส าราญ
ด.ต. ต่อศักด์ิ หาญสนาม ภ.จว.ระนอง สภ.สุขส าราญ
ด.ต. นพดล หาญจติร ภ.จว.ระนอง สภ.สุขส าราญ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ศรชัย มาตยะขนัธ์ ภ.จว.ระนอง สภ.สุขส าราญ
ส.ต.อ. ทวทีรัพย์ กลางอนันต์ ภ.จว.ระนอง สภ.สุขส าราญ
พ.ต.อ. เรืองเดช สุวรรณพกิลุ ภ.จว.ระนอง สภ.ปากน้ า
พ.ต.อ. สินชัย ศรีค าขลิบ ภ.จว.ระนอง สภ.ปากน้ า
พ.ต.ท. ปราโมทย์ บุญทับ ภ.จว.ระนอง สภ.ปากน้ า
พ.ต.ท. ศักด์ิชาย ผะอบเพช็ร์ ภ.จว.ระนอง สภ.ปากน้ า
พ.ต.ท. วฒิุพนธ์ ด้ินทอง ภ.จว.ระนอง สภ.ปากน้ า
พ.ต.ท. พรชัย สุขหงษ์ ภ.จว.ระนอง สภ.ปากน้ า
พ.ต.ท. เกยีรติกอ้ง หนูจนัทร์ ภ.จว.ระนอง สภ.ปากน้ า
พ.ต.ท. ถาวร วงศ์ฤคเวช ภ.จว.ระนอง สภ.ปากน้ า
พ.ต.ต. สุวทิย์ จติต์เอื้อเฟือ้ ภ.จว.ระนอง สภ.ปากน้ า
ร.ต.อ. อดุม ก าเนิด ภ.จว.ระนอง สภ.ปากน้ า
ร.ต.อ. สมชาย คูประดิษฐานนท์ ภ.จว.ระนอง สภ.ปากน้ า
ร.ต.ท. เมืองแมน โกยทอง ภ.จว.ระนอง สภ.ปากน้ า
ร.ต.ท. สิทธชิัย ใจหา้ว ภ.จว.ระนอง สภ.ปากน้ า
ร.ต.ท. อมรเทพ เหมียนทอง ภ.จว.ระนอง สภ.ปากน้ า
ร.ต.ท. สุภทัรชัย พุม่ด า ภ.จว.ระนอง สภ.ปากน้ า
ร.ต.ท. จกักฤศษ์ กนัตะโก ภ.จว.ระนอง สภ.ปากน้ า
ร.ต.ท. พชิัย พรายอนิทร์ ภ.จว.ระนอง สภ.ปากน้ า
ร.ต.ท. สมชาย สุขประวทิย์ ภ.จว.ระนอง สภ.ปากน้ า
ร.ต.ท. ไทย ผมหอม ภ.จว.ระนอง สภ.ปากน้ า
ร.ต.ท. สมศักด์ิ หมัดอารีย์ ภ.จว.ระนอง สภ.ปากน้ า
ร.ต.ท. พรศักด์ิ ช่วยเพชร ภ.จว.ระนอง สภ.ปากน้ า
ร.ต.ท. สวา่ง ซุ้นสุวรรณ ภ.จว.ระนอง สภ.ปากน้ า
ร.ต.ท. พรหมมินทร์ อดุค ามี ภ.จว.ระนอง สภ.ปากน้ า
ร.ต.ท. เบญญพร บัวพนัธ์ ภ.จว.ระนอง สภ.ปากน้ า
ร.ต.ท. อภรัิฐ ส าราญร่ืน ภ.จว.ระนอง สภ.ปากน้ า
ร.ต.ท. ทววีฒัน์ ศรีสัจจงั ภ.จว.ระนอง สภ.ปากน้ า
ร.ต.ท. จ านง ชารีรมณ์ ภ.จว.ระนอง สภ.ปากน้ า
ร.ต.ท. สุรศักด์ิ บุญทองสังข์ ภ.จว.ระนอง สภ.ปากน้ า
ร.ต.ต. กวนิทร์ แสงศรี ภ.จว.ระนอง สภ.ปากน้ า
ร.ต.ต. ชัยยศ ล่ิมศิลา ภ.จว.ระนอง สภ.ปากน้ า
ร.ต.ต. ออมสิน วภิาตะรักษ์ ภ.จว.ระนอง สภ.ปากน้ า
ร.ต.ต. ธนัวา ยกยอ่ง ภ.จว.ระนอง สภ.ปากน้ า
ร.ต.ต. ค านึง เทพเดชา ภ.จว.ระนอง สภ.ปากน้ า
ร.ต.ต. ปรเมศร์ เสนรุย ภ.จว.ระนอง สภ.ปากน้ า
ด.ต. จงรักษ์ สังขอ์นิทร์ ภ.จว.ระนอง สภ.ปากน้ า
ด.ต. ศุภชัย สายสวะ ภ.จว.ระนอง สภ.ปากน้ า
ด.ต. เสริมสุข สุขพทิักษ์ ภ.จว.ระนอง สภ.ปากน้ า
ด.ต. สาธร ไกรวลิาศ ภ.จว.ระนอง สภ.ปากน้ า



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. จกัรี มหทัธนคุปต์ ภ.จว.ระนอง สภ.ปากน้ า
ด.ต. กติติพงศ์ ทิมเกตุ ภ.จว.ระนอง สภ.ปากน้ า
ด.ต. สิทธพิร ไสยแกว้ ภ.จว.ระนอง สภ.ปากน้ า
ด.ต. จรีะวฒัน์ แสงทอง ภ.จว.ระนอง สภ.ปากน้ า
ด.ต. นิมิต เทพมณฑา ภ.จว.ระนอง สภ.ปากน้ า
ด.ต. จกัรกฤษณ์ ยอดอดุม ภ.จว.ระนอง สภ.ปากน้ า
ด.ต. อานุภาพ ธมิากลุ ภ.จว.ระนอง สภ.ปากน้ า
ด.ต. พรศักด์ิ ศรียงัมังกร ภ.จว.ระนอง สภ.ปากน้ า
ด.ต. ชัยเจริญ งามข า ภ.จว.ระนอง สภ.ปากน้ า
ด.ต. มารุต รอดโต ภ.จว.ระนอง สภ.ปากน้ า
ด.ต. พมิาน หอมเพยีร ภ.จว.ระนอง สภ.ปากน้ า
ด.ต. สุเทพ มูสิมูล ภ.จว.ระนอง สภ.ปากน้ า
ด.ต. พศัวฒัน์ ชื่นจนัทร์ ภ.จว.ระนอง สภ.ปากน้ า
ด.ต. พงษ์ศักด์ิ สอสกลุ ภ.จว.ระนอง สภ.ปากน้ า
ด.ต. ภคัรพงศ์ โกย๋อมร ภ.จว.ระนอง สภ.ปากน้ า
ด.ต. ศุภชัย อนิทรเพชร ภ.จว.ระนอง สภ.ปากน้ า
ด.ต. ปิยะพล โชติคุต ภ.จว.ระนอง สภ.ปากน้ า
ส.ต.อ. ธรรมศักด์ิ โต๊ะหมาด ภ.จว.ระนอง สภ.ปากน้ า
พ.ต.อ. ส าราญ อชุุภาพ ภ.จว.ระนอง สภ.ปากจั่น
พ.ต.ท. ชัยณรงค์ แกว้อยู่ ภ.จว.ระนอง สภ.ปากจั่น
พ.ต.ท. ฉตัรชัย กอบุตร ภ.จว.ระนอง สภ.ปากจั่น
พ.ต.ท. ศิริศักด์ิ หฤรักษ์ ภ.จว.ระนอง สภ.ปากจั่น
พ.ต.ท. วนิัย เนือ้เขยีว ภ.จว.ระนอง สภ.ปากจั่น
พ.ต.ท. นาวนิ พยฆัยทุธิ์ ภ.จว.ระนอง สภ.ปากจั่น
พ.ต.ท. ศิริพงศ์ ไกรเชนทร์ ภ.จว.ระนอง สภ.ปากจั่น
พ.ต.ท. นันทชัย ชูชื่น ภ.จว.ระนอง สภ.ปากจั่น
ร.ต.อ. อมัรินทร์ นรนวล ภ.จว.ระนอง สภ.ปากจั่น
ร.ต.อ. สิงหา น้อยศรีอยู่ ภ.จว.ระนอง สภ.ปากจั่น
ร.ต.อ. ธานินทร์ อนิทสระ ภ.จว.ระนอง สภ.ปากจั่น
ร.ต.ท. อทิธชิัย ชูรักษา ภ.จว.ระนอง สภ.ปากจั่น
ร.ต.ท. สันติ สืบเกง่ ภ.จว.ระนอง สภ.ปากจั่น
ร.ต.ท. ชินวธุ ศิลปเสวตร ภ.จว.ระนอง สภ.ปากจั่น
ร.ต.ท. มนเฑียร ข าต้ัง ภ.จว.ระนอง สภ.ปากจั่น
ร.ต.ท. บรรจง ค านวนศิลป์ ภ.จว.ระนอง สภ.ปากจั่น
ร.ต.ต. พรประเสริฐ สีด า ภ.จว.ระนอง สภ.ปากจั่น
ร.ต.ท. อานนท์ ทาตะภริมย์ ภ.จว.ระนอง สภ.ปากจั่น
ร.ต.ต. สวสัด์ิ ง่วนสน ภ.จว.ระนอง สภ.ปากจั่น
ร.ต.ต. ปราโมทยย์ ทิพยก์องลาศ ภ.จว.ระนอง สภ.ปากจั่น
ด.ต. อนันต์ แกว้ล่องลอย ภ.จว.ระนอง สภ.ปากจั่น
ด.ต. ชัยยศ ทองนาค ภ.จว.ระนอง สภ.ปากจั่น



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. อ านวย อยู่สถาน ภ.จว.ระนอง สภ.ปากจั่น
ด.ต. ธรีะศักด์ิ นาคแสง ภ.จว.ระนอง สภ.ปากจั่น
ด.ต. อภชิัย พระกะยาพนัธ์ ภ.จว.ระนอง สภ.ปากจั่น
ด.ต. ชวธัย์ อนิทรวชิัย ภ.จว.ระนอง สภ.ปากจั่น
ด.ต. จ าลอง อนุศิลป์ ภ.จว.ระนอง สภ.ปากจั่น
ด.ต. บุญเลิศ พนัยาง ภ.จว.ระนอง สภ.ปากจั่น
ด.ต. เศรษฐา แสนนาม ภ.จว.ระนอง สภ.ปากจั่น
ด.ต. จรัญ กรดมณี ภ.จว.ระนอง สภ.ปากจั่น
ด.ต. มนตรี หนูคง ภ.จว.ระนอง สภ.ปากจั่น
ด.ต. นิกร ศรีรักษา ภ.จว.ระนอง สภ.ปากจั่น
ด.ต. กจิติ หญีตจนัทร์ ภ.จว.ระนอง สภ.ปากน้ า
ร.ต.ต. นิรัติ สุขท่องออ่น ภ.จว.ระนอง สภ.ปากจั่น
ร.ต.ต. มนัส สงวนอาสน์ ภ.จว.ระนอง สภ.ปากจั่น
ด.ต. กฤตพล แจง้ประจกัษ์ ภ.จว.ระนอง สภ.ปากจั่น
ร.ต.ต. สมบูรณ์ พนัดี ภ.จว.ระนอง สภ.ปากจั่น
ร.ต.อ ยงยทุธ ดวงขวญั ภ.จว.ระนอง สภ.ปากน้ า
ร.ต.ท. วรา เรืองฤทธิ์ ภ.จว.ระนอง สภ.ปากจั่น
ร.ต.ท. สง่า สมคะเน ภ.จว.ระนอง สภ.ปากจั่น
ด.ต. ปัญจรัตน์ อนิทสุวรรณ ภ.จว.ระนอง สภ.ปากจั่น
ด.ต. อทิศร พรหมนุช ภ.จว.ระนอง สภ.ปากจั่น
พ.ต.อ. ชัยพสิิทธิ์ สิทธชิัย ภ.จว.ระนอง สภ.ราชกรูด
พ.ต.ท พรีพฒัน์ ติงหงะ ภ.จว.ระนอง สภ.ราชกรูด
พ.ต.ท เชษฐรัตน์ ชาตะรักษ์ ภ.จว.ระนอง สภ.ราชกรูด
พ.ต.ท. สรศักด์ิ มัน่เกษม ภ.จว.ระนอง สภ.ราชกรูด
พ.ต.ท ไชยณรงค์ สายสุวรรณ์ ภ.จว.ระนอง สภ.ราชกรูด
พ.ต.ท อธศิ ภกัดีนามฉวี ภ.จว.ระนอง สภ.ราชกรูด
พ.ต.ต. นพรุจ สุขกรี ภ.จว.ระนอง สภ.ราชกรูด
ร.ต.อ อดุมศักด์ิ เพชรอาวธุ ภ.จว.ระนอง สภ.ราชกรูด
ร.ต.ท วนัเอก แสงเถกงิ ภ.จว.ระนอง สภ.ราชกรูด
ร.ต.ท อนุศาสน์ พาหบุุตร ภ.จว.ระนอง สภ.ราชกรูด
ร.ต.ท. สุรัตน์ เพชรเพง็ ภ.จว.ระนอง สภ.ราชกรูด
ร.ต.ท. แกว้ฟา้ ชัยคช ภ.จว.ระนอง สภ.ราชกรูด
ร.ต.ท. ไกรสร สุนทรโรจน์ ภ.จว.ระนอง สภ.ราชกรูด
ร.ต.ท. ปิยพงศ์ ชายสุด ภ.จว.ระนอง สภ.ราชกรูด
ร.ต.ท. ภทัรพงศ์ เพชรมีแกว้ ภ.จว.ระนอง สภ.ราชกรูด
ร.ต.ท. นิวฒัน์ ก าเหนิดดี ภ.จว.ระนอง สภ.ราชกรูด
ร.ต.ท. บัญชา เพช็รไข่ ภ.จว.ระนอง สภ.ราชกรูด
ร.ต.ต. สันทัด หนูแป้น ภ.จว.ระนอง สภ.ราชกรูด
ด.ต. ณัฐพร บวรสุวรรณ ภ.จว.ระนอง สภ.ราชกรูด
ด.ต. ธานี แสงเวช ภ.จว.ระนอง สภ.ราชกรูด



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ไตรทศ หนูม่วง ภ.จว.ระนอง สภ.ราชกรูด
ด.ต. วรีะวฒัน์ สุพนัธ์ ภ.จว.ระนอง สภ.ราชกรูด
ด.ต. สุรินทร์ หมวดทอง ภ.จว.ระนอง สภ.ราชกรูด
พ.ต.ท. ถาวร อมัพนัธ์ ภ.จว.ระนอง สภ.บางแกว้
พ.ต.ท. สาคร ยงัอุ่น ภ.จว.ระนอง สภ.บางแกว้
พ.ต.ต. ปรีชา   กรรมแต่ง ภ.จว.ระนอง สภ.บางแกว้
ร.ต.ท. ชรัชฐาวชิย์ ขาวผ่อง ภ.จว.ระนอง สภ.บางแกว้
ร.ต.ท. อ านาจ ปรางกู่ ภ.จว.ระนอง สภ.บางแกว้
ร.ต.ท. เอกชัย ณ นคร ภ.จว.ระนอง สภ.บางแกว้
ร.ต.ท. ณรงค์  สายคเรศ ภ.จว.ระนอง สภ.บางแกว้
ร.ต.ท. สมเกยีรติ สร้อยชั้น ภ.จว.ระนอง สภ.บางแกว้
ร.ต.ท. มานพ  เหลาโชติ ภ.จว.ระนอง สภ.บางแกว้
ร.ต.ท. กติิ ข าจติร ภ.จว.ระนอง สภ.บางแกว้
ร.ต.ท. สุรชัย กลุพตัร์ ภ.จว.ระนอง สภ.บางแกว้
ร.ต.ต. วศิิษฐ์  โมฬี ภ.จว.ระนอง สภ.บางแกว้
ด.ต. มีศักด์ิ  บริสุทธิ์ ภ.จว.ระนอง สภ.บางแกว้
ด.ต. เอก  เพชรไฝ ภ.จว.ระนอง สภ.บางแกว้
ด.ต. สุนทร พรหมมาตร์ ภ.จว.ระนอง สภ.บางแกว้
ด.ต. เสรี  ธนบัตร ภ.จว.ระนอง สภ.บางแกว้
ด.ต. นิคม  แสงสุวรรณ ภ.จว.ระนอง สภ.บางแกว้
ด.ต. วเิลิศ   ทองต้ัง ภ.จว.ระนอง สภ.บางแกว้
ด.ต. วษิณุ ผิวนวล ภ.จว.ระนอง สภ.บางแกว้
พ.ต.อ. สหรัฐ ศักด์ิศิลปชัย บก.สส.ภ.8
พ.ต.อ. อรุณ แกล้ววาที บก.สส.ภ.8
พ.ต.อ. นิพนธ์ รัตนศิริแสงโชติ บก.สส.ภ.8
พ.ต.อ. ฉลอง ทองศรีสังข์ บก.สส.ภ.8 ฝอ.บก.สส.ภ.8
พ.ต.ท. วสุิทธิ์ สุทธนิุย้ บก.สส.ภ.8 ฝอ.บก.สส.ภ.8
พ.ต.ท. เอกชัย สอนข า บก.สส.ภ.8 ฝอ.บก.สส.ภ.8
ร.ต.ท. มาโนช คงคาชัย บก.สส.ภ.8 ฝอ.บก.สส.ภ.8
ร.ต.ท.หญิง วริาวรรณ มีสุข บก.สส.ภ.8 ฝอ.บก.สส.ภ.8
ร.ต.ท.หญิง วาสนา ธรีกลุ บก.สส.ภ.8 ฝอ.บก.สส.ภ.8
ร.ต.ท. พทิักษ์ สงทิพย์ บก.สส.ภ.8 ฝอ.บก.สส.ภ.8
ร.ต.ท. บุญฤทธิ์ เพชรมัง่ บก.สส.ภ.8 ฝอ.บก.สส.ภ.8
ร.ต.ท. ทรง วงศ์ทาเครือ บก.สส.ภ.8 ฝอ.บก.สส.ภ.8
ด.ต. ประสพโชค สุวรรณะ บก.สส.ภ.8 ฝอ.บก.สส.ภ.8
ด.ต. รักพงษ์ ทิศพว่น บก.สส.ภ.8 ฝอ.บก.สส.ภ.8
ส.ต.อ.หญิง กลัยา รักษาชล บก.สส.ภ.8 ฝอ.บก.สส.ภ.8
พ.ต.อ. สมยศ แกว้บังเกดิ บก.สส.ภ.8 กก.สส.1 บก.สส.ภ.8
พ.ต.ท. รณกร พทุธเมธา บก.สส.ภ.8 กก.สส.1 บก.สส.ภ.8
พ.ต.ท. พศิิษฐ์ วเิศษวงศ์ บก.สส.ภ.8 กก.สส.1 บก.สส.ภ.8



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. สุทัศ พรหมอกัษร บก.สส.ภ.8 กก.สส.1 บก.สส.ภ.8
พ.ต.ต. ประภาส ศรีสังขจ์ร บก.สส.ภ.8 กก.สส.1 บก.สส.ภ.8
ร.ต.อ. นิติกรณ์ ระวงั บก.สส.ภ.8 กก.สส.1 บก.สส.ภ.8
ร.ต.อ. เพชรสวสัด์ิ สทานสัตย์ บก.สส.ภ.8 กก.สส.1 บก.สส.ภ.8
ร.ต.อ. ทนงศักด์ิ สวสัดิโกมล บก.สส.ภ.8 กก.สส.1 บก.สส.ภ.8
ร.ต.อ. ธรียทุธ์ วทิิพยร์อด บก.สส.ภ.8 กก.สส.1 บก.สส.ภ.8
ร.ต.ท. ศราวฒิุ ประเสริฐสังข์ บก.สส.ภ.8 กก.สส.1 บก.สส.ภ.8
ร.ต.ท. เปล่งอรุณ ไมอนิทร์ บก.สส.ภ.8 กก.สส.1 บก.สส.ภ.8
ร.ต.ท. พเิชษฐ์ พนิเมือง บก.สส.ภ.8 กก.สส.1 บก.สส.ภ.8
ร.ต.ท. นิมิต สุขประเสริฐ บก.สส.ภ.8 กก.สส.1 บก.สส.ภ.8
ร.ต.ต. ปรัชญา ชัยงาม บก.สส.ภ.8 กก.สส.1 บก.สส.ภ.8
 ร.ต.ท. ประทีป รุ่งเรือง บก.สส.ภ.8 กก.สส.1 บก.สส.ภ.8
 ร.ต.ท. ศักด์ิเกษม สุขเกดิ บก.สส.ภ.8 กก.สส.1 บก.สส.ภ.8
ร.ต.ต. สุวฒัน์ จนัทร์น้อย บก.สส.ภ.8 กก.สส.1 บก.สส.ภ.8
ร.ต.ต. เสรี จา่ยเกดิ บก.สส.ภ.8 กก.สส.1 บก.สส.ภ.8
ร.ต.ท. ชัยนิมิต รัตนะรัต บก.สส.ภ.8 กก.สส.1 บก.สส.ภ.8
ด.ต. ปฏพิล เบ้าทอง บก.สส.ภ.8 กก.สส.1 บก.สส.ภ.8
ด.ต. สุชาติ พมิพท์อง บก.สส.ภ.8 กก.สส.1 บก.สส.ภ.8
ด.ต. สุวชัชัย กล่ินเมฆ บก.สส.ภ.8 กก.สส.1 บก.สส.ภ.8
ด.ต. ชวลิต ศรีพรหม บก.สส.ภ.8 กก.สส.1 บก.สส.ภ.8
ด.ต. โกสินทร์ ชื่นชม บก.สส.ภ.8 กก.สส.1 บก.สส.ภ.8
ด.ต. สมคิด ขนัอาสา บก.สส.ภ.8 กก.สส.1 บก.สส.ภ.8
ด.ต. ภชูัย ปานเจริญ บก.สส.ภ.8 กก.สส.1 บก.สส.ภ.8
ด.ต. ธรรมนูญ ออ่นประเสริฐ บก.สส.ภ.8 กก.สส.1 บก.สส.ภ.8
ด.ต. สุรินทร์ นิลพฒัน์ บก.สส.ภ.8 กก.สส.1 บก.สส.ภ.8
ด.ต. สมยคุ เรือนไทย บก.สส.ภ.8 กก.สส.1 บก.สส.ภ.8
ด.ต. ชญต โต๊ะยะเล บก.สส.ภ.8 กก.สส.1 บก.สส.ภ.8
ด.ต. ณรงศักด์ิ ปิน่เพชรพงษ์ บก.สส.ภ.8 กก.สส.1 บก.สส.ภ.8
ด.ต. ณัฐพชัร ขวญัแกว้ บก.สส.ภ.8 กก.สส.1 บก.สส.ภ.8
ด.ต. พเิชษฐ์ ชูรัตน์ บก.สส.ภ.8 กก.สส.1 บก.สส.ภ.8
ด.ต. จริพล อนุภกัด์ิ บก.สส.ภ.8 กก.สส.1 บก.สส.ภ.8
จ.ส.ต. สมใจ บัวมณี บก.สส.ภ.8 กก.สส.1 บก.สส.ภ.8
จ.ส.ต. ปิยวทิย์ มีวาสนา บก.สส.ภ.8 กก.สส.1 บก.สส.ภ.8
ด.ต. นันทวทัต์ ช านินวล บก.สส.ภ.8 กก.สส.1 บก.สส.ภ.8
ด.ต. ฉตัรชัย วชิิตรชู บก.สส.ภ.8 กก.สส.1 บก.สส.ภ.8
ด.ต. โฆษิต สุวลักษณ์ บก.สส.ภ.8 กก.สส.1 บก.สส.ภ.8
พ.ต.อ. พษิณุ อชันะพรกลุ บก.สส.ภ.8 กก.สส.2 บก.สส.ภ.8
พ.ต.ท. สมชาย นพศรี บก.สส.ภ.8 กก.สส.2 บก.สส.ภ.8
พ.ต.ท. ไพโรจน์ สีรุ้ง บก.สส.ภ.8 กก.สส.2 บก.สส.ภ.8
พ.ต.ท. ไกรษร ชมชื่น บก.สส.ภ.8 กก.สส.2 บก.สส.ภ.8



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง วา่ที ่พ.ต.ท. วรีะพนัธ์ เกื้อรักษ์ บก.สส.ภ.8 กก.สส.2 บก.สส.ภ.8
พ.ต.ต. ธนวฒัน์ หิน้ยกฮ่ิน บก.สส.ภ.8 กก.สส.2 บก.สส.ภ.8
ร.ต.อ. พลวตั เสมียนเพชร บก.สส.ภ.8 กก.สส.2 บก.สส.ภ.8
ร.ต.ท. เอกพจน์ ช่วยสงค์ บก.สส.ภ.8 กก.สส.2 บก.สส.ภ.8
ร.ต.ท. จกัรพนัธ์ ขนุพลช่วย บก.สส.ภ.8 กก.สส.2 บก.สส.ภ.8
ร.ต.ท.หญิง วาสนา สุขจติร์ บก.สส.ภ.8 กก.สส.2 บก.สส.ภ.8
ร.ต.ท. กติติศักด์ิ คงหวงั บก.สส.ภ.8 กก.สส.2 บก.สส.ภ.8
ร.ต.ต. ธรีทัศน์ แสงแป้น บก.สส.ภ.8 กก.สส.2 บก.สส.ภ.8
ร.ต.ท. วรโชติ อารีราษฎร์ บก.สส.ภ.8 กก.สส.2 บก.สส.ภ.8
ร.ต.ท. สนัน่ วสิาละ บก.สส.ภ.8 กก.สส.2 บก.สส.ภ.8
ร.ต.ท. ธ ารง จนัทร์ส่งแสง บก.สส.ภ.8 กก.สส.2 บก.สส.ภ.8
ร.ต.ต. กฤษณ์ สุขแกว้ บก.สส.ภ.8 กก.สส.2 บก.สส.ภ.8
ด.ต.หญิง ฐิติรัตน์ จนัทวดีทิพย์ บก.สส.ภ.8 กก.สส.2 บก.สส.ภ.8
ด.ต.หญิง จริาพร สุดสาคร บก.สส.ภ.8 กก.สส.2 บก.สส.ภ.8
ด.ต. สถาพร เกื้อด้วง บก.สส.ภ.8 กก.สส.2 บก.สส.ภ.8
ด.ต. ทรงวฒิุ ครุฑชนะพงษ์ บก.สส.ภ.8 กก.สส.2 บก.สส.ภ.8
ด.ต. ธนวฒัน์ มะยงค์ บก.สส.ภ.8 กก.สส.2 บก.สส.ภ.8
ด.ต. อ านาจ สิงคิวบิูลย์ บก.สส.ภ.8 กก.สส.2 บก.สส.ภ.8
ด.ต. วรรณศร จรเปล่ียว บก.สส.ภ.8 กก.สส.2 บก.สส.ภ.8
ด.ต. สมบัติ ลัดดาวราภรณ์ บก.สส.ภ.8 กก.สส.2 บก.สส.ภ.8
ด.ต. พภิู เพชรรัตน์ บก.สส.ภ.8 กก.สส.2 บก.สส.ภ.8
ด.ต. สมพร สุขหวงั บก.สส.ภ.8 กก.สส.2 บก.สส.ภ.8
ด.ต. จริยทุธิ์ เอนกประพนัธ์ บก.สส.ภ.8 กก.สส.2 บก.สส.ภ.8
ด.ต. สุรศักด์ิ จรัิฐติกาลกลุเวท บก.สส.ภ.8 กก.สส.2 บก.สส.ภ.8
ด.ต. วสิิทธพิร ละออสุวรรณ บก.สส.ภ.8 กก.สส.2 บก.สส.ภ.8
ด.ต. ธนกฤต พรัดชู บก.สส.ภ.8 กก.สส.2 บก.สส.ภ.8
ด.ต. กติติศักด์ิ ปานสังข์ บก.สส.ภ.8 กก.สส.2 บก.สส.ภ.8
ด.ต. ชูชาติ นิคะ บก.สส.ภ.8 กก.สส.2 บก.สส.ภ.8
ด.ต. ธรีวฒัน์ ธรรมรงค์ บก.สส.ภ.8 กก.สส.2 บก.สส.ภ.8
ด.ต. ชัชชัย ชนะประเสริฐ บก.สส.ภ.8 กก.สส.2 บก.สส.ภ.8
จ.ส.ต. จริจติต์ เสง่ียมจติต์ บก.สส.ภ.8 กก.สส.2 บก.สส.ภ.8
จ.ส.ต. อสันัย ศรีสังขว์าลย์ บก.สส.ภ.8 กก.สส.2 บก.สส.ภ.8
ส.ต.อ. วสุ ละอองศิริวงศ์ บก.สส.ภ.8 กก.สส.2 บก.สส.ภ.8
พ.ต.อ. อดิพฒัน์ กรึงไกร บก.สส.ภ.8 กก.สส.3 บก.สส.ภ.๘
พ.ต.ท. นัษฐวฒิุ ทองทิพย์ บก.สส.ภ.8 กก.สส.3 บก.สส.ภ.๘
พ.ต.ท. ฐาปกรณ์ หนุมาศ บก.สส.ภ.8 กก.สส.3 บก.สส.ภ.๘
ร.ต.อ. ภวูเสฎฐ์ ช านินา บก.สส.ภ.8 กก.สส.3 บก.สส.ภ.๘
ร.ต.อ. เกยีรติพงศ์ เสมสุขกรี บก.สส.ภ.8 กก.สส.3 บก.สส.ภ.๘
ร.ต.อ. ฐสธน ปานรอด บก.สส.ภ.8 กก.สส.3 บก.สส.ภ.๘
ร.ต.ท. สุวชิา รอดรู้ บก.สส.ภ.8 กก.สส.3 บก.สส.ภ.๘



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ทนงเอก พฒันภากรณ์ บก.สส.ภ.8 กก.สส.3 บก.สส.ภ.๘
ร.ตท. อเนก ช่างคิด บก.สส.ภ.8 กก.สส.3 บก.สส.ภ.๘
ร.ต.ท. ประเทือง สาทกลาง บก.สส.ภ.8 กก.สส.3 บก.สส.ภ.๘
ร.ต.ท. เอกกมล สอนอนิทร์ บก.สส.ภ.8 กก.สส.3 บก.สส.ภ.๘
ร.ต.ท. นรินทร์ อนิทร์ฤกษ์ บก.สส.ภ.8 กก.สส.3 บก.สส.ภ.๘
ร.ต.ท. ประสิทธิ์ ศรีเมือง บก.สส.ภ.8 กก.สส.3 บก.สส.ภ.๘
ร.ต.ท. เสรี บุญปล้อง บก.สส.ภ.8 กก.สส.3 บก.สส.ภ.๘
ร.ต.ท. สมปอง เพง็หนู บก.สส.ภ.8 กก.สส.3 บก.สส.ภ.๘
ร.ต.ท.หญิง แพรว ชัยบัณฑิต บก.สส.ภ.8 กก.สส.3 บก.สส.ภ.๘
ร.ต.ต. อสิระ ครองระวะ บก.สส.ภ.8 กก.สส.3 บก.สส.ภ.๘
ร.ต.ต. วรีะวฒัน์ รัตนสุวรรณ บก.สส.ภ.8 กก.สส.3 บก.สส.ภ.๘
ด.ต. พสิษฐ์ นาคแกว้ บก.สส.ภ.8 กก.สส.3 บก.สส.ภ.๘
ด.ต. กฤติเดช เพชรขวญั บก.สส.ภ.8 กก.สส.3 บก.สส.ภ.๘
ด.ต. ณัฐวฒิุ สูยะชีวนิ บก.สส.ภ.8 กก.สส.3 บก.สส.ภ.๘
ด.ต. วเิชียร วดัไชย บก.สส.ภ.8 กก.สส.3 บก.สส.ภ.๘
ด.ต. ศรัณยู สุขภมินตรี บก.สส.ภ.8 กก.สส.3 บก.สส.ภ.๘
ด.ต. วชัรพงษ์ ศรีบัวทอง บก.สส.ภ.8 กก.สส.3 บก.สส.ภ.๘
ด.ต. นิรัตน เพชรรัตน์ บก.สส.ภ.8 กก.สส.3 บก.สส.ภ.๘
ด.ต. สุวรรณ พรหมรุ่ง บก.สส.ภ.8 กก.สส.3 บก.สส.ภ.๘
ด.ต. คุณากร วงศ์สุบรรณ บก.สส.ภ.8 กก.สส.3 บก.สส.ภ.๘
ด.ต. ทวพีร รุ่ยใหม่ บก.สส.ภ.8 กก.สส.3 บก.สส.ภ.๘
ด.ต. ถวลิ สุจริตธรุะการ บก.สส.ภ.8 กก.สส.3 บก.สส.ภ.๘
ด.ต.หญิง ชัญญา สุวรรณโณ บก.สส.ภ.8 กก.สส.3 บก.สส.ภ.๘
ด.ต. สุนทร น้อยสร้าง บก.สส.ภ.8 กก.สส.3 บก.สส.ภ.๘
ด.ต. ธวชัชัย บ้วนเพชร บก.สส.ภ.8 กก.สส.3 บก.สส.ภ.๘
ด.ต. สฤษฎพ์ล บดิกาญจน์ บก.สส.ภ.8 กก.สส.3 บก.สส.ภ.๘
ด.ต. ณัฐวตัร กั๋งเซ่ง บก.สส.ภ.8 กก.สส.3 บก.สส.ภ.๘
จ.ส.ต. ไกรวสิิษฎ์ มณีน้อย บก.สส.ภ.8 กก.สส.3 บก.สส.ภ.๘
จ.ส.ต. ฐนนท์ธร กจิถาวร บก.สส.ภ.8 กก.สส.3 บก.สส.ภ.๘
จ.ส.ต. ทรงวฒิุ วงศ์วรชาติ บก.สส.ภ.8 กก.สส.3 บก.สส.ภ.๘
จ.ส.ต. เกยีรติพจน์ หนูแบน บก.สส.ภ.8 กก.สส.3 บก.สส.ภ.๘
ส.ต.อ. ขวญัชัย คร้ามปัน่ บก.สส.ภ.8 กก.สส.3 บก.สส.ภ.๘
พ.ต.อ. พยงุศักด์ิ สุรินทร์ บก.สส.ภ.๘ กก.วเิคราะหข์า่วฯ
พ.ต.ท. วรวทิย์ เจริญศุภผล บก.สส.ภ.๘ กก.วเิคราะหข์า่วฯ
พ.ต.ท. ศุภสัณห์ สุขแกว้ บก.สส.ภ.๘ กก.วเิคราะหข์า่วฯ
พ.ต.ต. อดิศร เจนประเสริฐศิลป์ บก.สส.ภ.๘ กก.วเิคราะหข์า่วฯ
ร.ต.อ. นพดล ภริมยบ์ูรณ์ บก.สส.ภ.๘ กก.วเิคราะหข์า่วฯ
ร.ต.อ.หญิง จรรเพญ็ ใจหาญ บก.สส.ภ.๘ กก.วเิคราะหข์า่วฯ
ร.ต.ท. มงคล มณีน้อย บก.สส.ภ.๘ กก.วเิคราะหข์า่วฯ
ร.ต.ท. อาวธุ สกลุรัตน์ บก.สส.ภ.๘ กก.วเิคราะหข์า่วฯ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. วสันต์ น าผล บก.สส.ภ.๘ กก.วเิคราะหข์า่วฯ
ร.ต.ท. รัฐชานนท์ จุ่นมีวงษ์ บก.สส.ภ.๘ กก.วเิคราะหข์า่วฯ
ร.ต.ต. ธนธร ทองเกมแกว้ บก.สส.ภ.๘ กก.วเิคราะหข์า่วฯ
ด.ต. ธรรมรัตน์ สรรพบิูลย์ บก.สส.ภ.๘ กก.วเิคราะหข์า่วฯ
ด.ต. พพิฒัน์ สุทธจิ านงค์ บก.สส.ภ.๘ กก.วเิคราะหข์า่วฯ
ด.ต. ฉตัรฑกร ฉมิเรือง บก.สส.ภ.๘ กก.วเิคราะหข์า่วฯ
ด.ต.หญิง ปุณยศิ์รา เกยีรติกมลพชัร บก.สส.ภ.๘ กก.วเิคราะหข์า่วฯ
จ.ส.ต. ภราดร เหลียววนวฒัน์ บก.สส.ภ.๘ กก.วเิคราะหข์า่วฯ
ส.ต.อ. ไชยพงศ์ ศักดา บก.สส.ภ.๘ กก.วเิคราะหข์า่วฯ
ส.ต.อ. วชัรวาท จลุมูล บก.สส.ภ.๘ กก.วเิคราะหข์า่วฯ
ส.ต.อ. ณัฎฐกติต์ สุขมาก บก.สส.ภ.๘ กก.วเิคราะหข์า่วฯ
พ.ต.อ. จกัรวรรดิ บุญทวกีลุสวสัด์ิ บก.สส.ภ.8 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘
พ.ต.ท. สถาพร พฒันรักษ์ บก.สส.ภ.8 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘
พ.ต.ท. ธรีภทัร สงสวสัด์ิ บก.สส.ภ.8 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘
พ.ต.ท. เอกชัย ชัยเจริญ บก.สส.ภ.8 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘
ร.ต.อ. จโีบ เกรอต บก.สส.ภ.8 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘
ร.ต.อ. ธนดล จนัทร์รอด บก.สส.ภ.8 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘
ร.ต.อ. ปรีชา รอดภยั บก.สส.ภ.8 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘
ร.ต.ท. ลัทธกร อนิทรสุวรรณ บก.สส.ภ.8 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘
ร.ต.ท. ชัชวาล กล่ินเมฆ บก.สส.ภ.8 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘
ร.ต.ท. ละม้าย ฉลาดแฉลม บก.สส.ภ.8 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘
ด.ต. กติติศักด์ิ ดาวสุวรรณ บก.สส.ภ.8 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘
ด.ต. อรุณ ด้วงคง บก.สส.ภ.8 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘
ด.ต. ประกจิ แยม้แกว้ บก.สส.ภ.8 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘
ด.ต. พนูสุข ผ่องแผ้ว บก.สส.ภ.8 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘
ด.ต. ธรรมนูญ เอยีดเสน บก.สส.ภ.8 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘
ด.ต. อภนิันท์ สุวรรณ บก.สส.ภ.8 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘
ด.ต. ณรงค์ฤทธิ์ นาคคง บก.สส.ภ.8 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘
ด.ต. ศักด์ิชัย เหล่ากอ บก.สส.ภ.8 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘
ด.ต. ธณัจพงษ์ พลูพพิฒัน์ บก.สส.ภ.8 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘
ด.ต. วรีะศักด์ิ เชาวเลิศ บก.สส.ภ.8 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘
ด.ต. ด ารงค์ สืบแสง บก.สส.ภ.8 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘
ด.ต. สมภพ ชุมชวด บก.สส.ภ.8 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘
ด.ต. ธนาพจน์ สิงหลักษณ์ บก.สส.ภ.8 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘
ด.ต. สมบัติ สุทธจินัทร์ บก.สส.ภ.8 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘
ด.ต. สุรพงศ์ สุขส าเภา บก.สส.ภ.8 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘
ด.ต. ปวชิ บุญกาศจรีะกลุ บก.สส.ภ.8 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘
ด.ต. ไกรศรี หดีนาคราม บก.สส.ภ.8 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘
ด.ต. ศิริชัย เศรษฐเชื้อ บก.สส.ภ.8 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘
ด.ต. ไพรวลัย์ ทิพยพ์มิล บก.สส.ภ.8 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ชัยยศ สวนานนท์ บก.สส.ภ.8 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘
ด.ต. เกยีรติศักด์ิ ยนืนาน บก.สส.ภ.8 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘
ด.ต. วนิัย กล้ังเนียม บก.สส.ภ.8 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘
ด.ต. นิพจน์ ดีช่วย บก.สส.ภ.8 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘
ด.ต. อรรถชัย บุญประเสริฐ บก.สส.ภ.8 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘
ด.ต. สมภาศ สุพรรณดิษฐ์ บก.สส.ภ.8 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘
ด.ต. ภกัดี ชัยสงคราม บก.สส.ภ.8 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘
ด.ต. อาคม พลูแกว้ บก.สส.ภ.8 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘
ด.ต. สุธี ไชยโย บก.สส.ภ.8 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘
ด.ต. กอ้งศักด์ิ อนิทรัตน์ บก.สส.ภ.8 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘
ด.ต. สมเกยีรติ แจมิตร บก.สส.ภ.8 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘
ด.ต. มนตรี ทองสุบรรณ บก.สส.ภ.8 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘
ด.ต. มนัส จติเขม้น บก.สส.ภ.8 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘
ด.ต. ทศพล อทุุมรัตน์ บก.สส.ภ.8 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘
ด.ต. กฤตบุญ ศรีโถง บก.สส.ภ.8 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘
ด.ต. นรากร แสวงกจิ บก.สส.ภ.8 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘
ด.ต. ธรีศักด์ิ สุวรรณสาม บก.สส.ภ.8 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘
ด.ต. ภคัธร นิตยโ์ชติ บก.สส.ภ.8 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘
ด.ต. จ านง วนัทา บก.สส.ภ.8 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘
ด.ต. สุชาติ ภมูิชาติ บก.สส.ภ.8 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘
ด.ต. รุ่งศักด์ิ จรมิตร บก.สส.ภ.8 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘
ด.ต. อนุเทพ อนิทชาติ บก.สส.ภ.8 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘
ด.ต. อนันท์ วบิุลศิลป์ บก.สส.ภ.8 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘
ด.ต. เทียนชัย ชูลิตรัตน์ บก.สส.ภ.8 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘
ด.ต. เสกสรร วรรณศรี บก.สส.ภ.8 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘
ด.ต. เสกสรร ทาระบา บก.สส.ภ.8 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘
ด.ต. ธเนตร ทับทอง บก.สส.ภ.8 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘
ด.ต. พษิณุ วฒิุพงศ์ บก.สส.ภ.8 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘
จ.ส.ต. วนิัย ปัง้เอี้ยน บก.สส.ภ.8 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘
จ.ส.ต. ภาสกร ชุมสวสัด์ิ บก.สส.ภ.8 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘
จ.ส.ต. วฒันะ ทองเพิม่ บก.สส.ภ.8 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘
จ.ส.ต. พรีะวธุ จนัทร์เกล้ียง บก.สส.ภ.8 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘
จ.ส.ต. วนัชัย จนัทร์ช่วง บก.สส.ภ.8 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘
จ.ส.ต. ไพโรจน์ ชื่นชม บก.สส.ภ.8 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘
จ.ส.ต. เสรี ศรีเพชร บก.สส.ภ.8 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘
จ.ส.ต. อรรถนัย เปรียบกจิไพศาล บก.สส.ภ.8 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘
จ.ส.ต. สารน แกว้ชูแสง บก.สส.ภ.8 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘
จ.ส.ต. พงศกร ทองพลู บก.สส.ภ.8 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘
จ.ส.ต. เอกวทิย์ สถาพร บก.สส.ภ.8 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘
จ.ส.ต. สาโรจน์ มากภบิาล บก.สส.ภ.8 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง จ.ส.ต. ปิยวทิย์ มีวาสนา บก.สส.ภ.8 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘
จ.ส.ต. ชัยรัตน์ บุญถนอม บก.สส.ภ.8 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘
ส.ต.อ. สุทธพิงศ์ ฤทธิ์ช่วย บก.สส.ภ.8 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘
ส.ต.อ. วรัิตน์ ทองสง บก.สส.ภ.8 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘
ส.ต.อ. ณรงค์เดช จนีประชา บก.สส.ภ.8 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘
ส.ต.อ. ชูศักด์ิ แกว้ค า บก.สส.ภ.8 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘
ส.ต.อ. สากล สวสัดิวงศ์ บก.สส.ภ.8 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘
ส.ต.อ. มนิต โยมมาก บก.สส.ภ.8 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘
ส.ต.อ. สุรศักด์ิ ธปิัตย์ บก.สส.ภ.8 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘
ส.ต.ต. กฤษณะ ด าเกล้ียง บก.สส.ภ.8 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘
ส.ต.อ. เอกพงศ์ สัตตะพนัธ์ บก.สส.ภ.8 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘
ส.ต.อ. พทิยา สกลุนิมิตร บก.สส.ภ.8 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘
ส.ต.อ. นิพนธ์ ค าสุนทร บก.สส.ภ.8 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘
ส.ต.อ. ไพรัช รอดภยั บก.สส.ภ.8 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘
ส.ต.อ. รัชตพล เกดิเขาทะลุ บก.สส.ภ.8 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘
ส.ต.อ. ศุภชัย นนทฤทธิ์ บก.สส.ภ.8 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘
ส.ต.อ. นรา ไกรนรา บก.สส.ภ.8 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘
ส.ต.อ. ณรงค์ ภกัดีชน บก.สส.ภ.8 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘
ส.ต.อ. ศุภศิษฎ์ ธงรอด บก.สส.ภ.8 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘
ส.ต.อ. ธรียทุธ แสงอภยั บก.สส.ภ.8 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘
ส.ต.อ. นิรันดร์ ระดารุตน์ บก.สส.ภ.8 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘
ส.ต.อ. จรีวฒิุ นิลศรี บก.สส.ภ.8 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘
ส.ต.อ. ยทุธศัิกด์ิ จนัทร์แกว้ บก.สส.ภ.8 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘
ส.ต.ต. จกัรพนัธ์ ร าไพ บก.สส.ภ.8 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘
ส.ต.ต. ติณณภพ สวา่งแสงใส บก.สส.ภ.8 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘
ส.ต.ต. กนกพล แดงระยบั บก.สส.ภ.8 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘
ส.ต.ต. เริงชัย แดงบ ารุง บก.สส.ภ.8 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘
ส.ต.ต. ธนัธวิฒัน์ ธนาวฒิุ บก.สส.ภ.8 กก.ปพ.บก.สส.ภ.๘
พล.ต.ต. สุทัศน์ ชาญสวสัด์ิ ศฝร.ภ.8
พ.ต.อ. ประสิทธิ์ เผ่าชู ศฝร.ภ.8
พ.ต.อ. สุพจน์  บุญชูดวง ศฝร.ภ.8
ร.ต.อ. ฤทธไิกร เหมทานนท์ ศฝร.ภ.8
พ.ต.อ. อรุณ อกัษรนิตย์ ศฝร.ภ.8 ฝอ.ศฝร.ภ.8
พ.ต.ท. สุทธพิงศ์  จณิรัฐ ศฝร.ภ.8 ฝอ.ศฝร.ภ.8
พ.ต.ท.หญิง ศุภกานต์ วงศ์ฤทธิ์ ศฝร.ภ.8 ฝอ.ศฝร.ภ.8
พ.ต.ท. ประทีป ชูมณี ศฝร.ภ.8 ฝอ.ศฝร.ภ.8
พ.ต.ต. จรัิชฌานนท์ สุรกลุ ศฝร.ภ.8 ฝอ.ศฝร.ภ.8
ร.ต.อ.หญิง ศุภาวรรณ ทองรักษ์ ศฝร.ภ.8 ฝอ.ศฝร.ภ.8
ร.ต.อ. สมบัติ สุ่มประดิษฐ์ ศฝร.ภ.8 ฝอ.ศฝร.ภ.8
ร.ต.ท. ธชัพงศ์ พริกคง ศฝร.ภ.8 ฝอ.ศฝร.ภ.8



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. นราวธุ จนัทร์พุม่ ศฝร.ภ.8 ฝอ.ศฝร.ภ.8
ร.ต.ท. สุราษฎร์ เจริญรักษ์ ศฝร.ภ.8 ฝอ.ศฝร.ภ.8
ร.ต.ท. ประสงค์ ชัยศรี ศฝร.ภ.8 ฝอ.ศฝร.ภ.8
ร.ต.ท. วนัชัย ชูหวาน ศฝร.ภ.8 ฝอ.ศฝร.ภ.8
ร.ต.ท. อดุลเดช เนตรทิพย์ ศฝร.ภ.8 ฝอ.ศฝร.ภ.8
ร.ต.ท. ภวูนาท คงไสยะ ศฝร.ภ.8 ฝอ.ศฝร.ภ.8
ร.ต.ท. นิคม คงนิล ศฝร.ภ.8 ฝอ.ศฝร.ภ.8
ร.ต.ท. จรีศักด์ิ รัตนอาภากรณ์ ศฝร.ภ.8 ฝอ.ศฝร.ภ.8
ร.ต.ท. เดชดนัย ค าลือ ศฝร.ภ.8 ฝอ.ศฝร.ภ.8
ร.ต.ท.หญิง วราลี พทุธชาด ศฝร.ภ.8 ฝอ.ศฝร.ภ.8
ร.ต.ท.หญิง เพญ็ศรี ไกรมาก ศฝร.ภ.8 ฝอ.ศฝร.ภ.8
ร.ต.ท.หญิง อรวรรณ นาคพนัธ์ ศฝร.ภ.8 ฝอ.ศฝร.ภ.8
ร.ต.ต. โสภณ อรัญไสว ศฝร.ภ.8 ฝอ.ศฝร.ภ.8
ร.ต.ต. ประสาน สุขสุวรรณ ศฝร.ภ.8 ฝอ.ศฝร.ภ.8
ร.ต.ต. ธนทัต บุญทอง ศฝร.ภ.8 ฝอ.ศฝร.ภ.8
ร.ต.ต. เสน่ห์ โตขาว ศฝร.ภ.8 ฝอ.ศฝร.ภ.8
ร.ต.ต. วรพจน์  สุวรรณวหิค ศฝร.ภ.8 ฝอ.ศฝร.ภ.8
ด.ต. จรัญ ประสานไทย ศฝร.ภ.8 ฝอ.ศฝร.ภ.8
ด.ต. จเร ค าหวาน ศฝร.ภ.8 ฝอ.ศฝร.ภ.8
ด.ต. จกัรกฤษณ์ ขนุศรี ศฝร.ภ.8 ฝอ.ศฝร.ภ.8
ด.ต. จริชาติ ศิลปภกัดี ศฝร.ภ.8 ฝอ.ศฝร.ภ.8
ด.ต. จริวฒิุ คันธะ ศฝร.ภ.8 ฝอ.ศฝร.ภ.8
ด.ต. เจษฎา ปานเชื้อ ศฝร.ภ.8 ฝอ.ศฝร.ภ.8
ด.ต. ชัยยะ ขนุไชยรักษ์ ศฝร.ภ.8 ฝอ.ศฝร.ภ.8
ด.ต. เชาวรัตน์ รุ่มจติต์ ศฝร.ภ.8 ฝอ.ศฝร.ภ.8
ด.ต. ณรงค์เดช วรรณเต็ม ศฝร.ภ.8 ฝอ.ศฝร.ภ.8
ด.ต. นิจ สุวรรณ ศฝร.ภ.8 ฝอ.ศฝร.ภ.8
ด.ต. ประยงค์ ไชยสงคราม ศฝร.ภ.8 ฝอ.ศฝร.ภ.8
ด.ต. ประสาทวทิย์ สุขเขยีว ศฝร.ภ.8 ฝอ.ศฝร.ภ.8
ด.ต. ปริญญา บุญคง ศฝร.ภ.8 ฝอ.ศฝร.ภ.8
ด.ต. พฒันา สงยอ้ย ศฝร.ภ.8 ฝอ.ศฝร.ภ.8
ด.ต. เรืองวทิย์ นาคน้อย ศฝร.ภ.8 ฝอ.ศฝร.ภ.8
ด.ต. วรัิตน์ ถนิมลักษณ์ ศฝร.ภ.8 ฝอ.ศฝร.ภ.8
ด.ต. ศิลปวฒัน์ จนีไทย ศฝร.ภ.8 ฝอ.ศฝร.ภ.8
ด.ต. ศิวกร โพธิ์จนัทร์ ศฝร.ภ.8 ฝอ.ศฝร.ภ.8
ด.ต. ศุภวชิญ์ ชูวารี ศฝร.ภ.8 ฝอ.ศฝร.ภ.8
ด.ต. ทวศัีกด์ิ เพชรหนู ศฝร.ภ.8 ฝอ.ศฝร.ภ.8
ด.ต. สมเกยีรติ พรหมสถติย์ ศฝร.ภ.8 ฝอ.ศฝร.ภ.8
ด.ต. สมมาตร เอยีดหมุน ศฝร.ภ.8 ฝอ.ศฝร.ภ.8
 ด.ต. ณรงค์เดช ณ พทัลุง ศฝร.ภ.8 ฝอ.ศฝร.ภ.8



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สมศักด์ิ พรหมดวง ศฝร.ภ.8 ฝอ.ศฝร.ภ.8
ด.ต. สมหมาย เจริญกลุ ศฝร.ภ.8 ฝอ.ศฝร.ภ.8
ด.ต. สิงเดช ชูทอง ศฝร.ภ.8 ฝอ.ศฝร.ภ.8
ด.ต. สุชาติ ชุลีธรรม ศฝร.ภ.8 ฝอ.ศฝร.ภ.8
ด.ต. อรุณ เกดิแกว้ ศฝร.ภ.8 ฝอ.ศฝร.ภ.8
ด.ต. อทุัย วสิมิตะนันท์ ศฝร.ภ.8 ฝอ.ศฝร.ภ.8
จ.ส.ต. โกมินทร์ สารัพฒัน์ ศฝร.ภ.8 ฝอ.ศฝร.ภ.8
จ.ส.ต. เลิศรบ ทองมาก ศฝร.ภ.8 ฝอ.ศฝร.ภ.8
ส.ต.อ. ชีวานนท์ สามารถ ศฝร.ภ.8 ฝอ.ศฝร.ภ.8
ส.ต.อ.หญิง ธญัลักษณ์ โบศรี ศฝร.ภ.9 ฝอ.ศฝร.ภ.๘
ส.ต.อ.หญิง นริดา ขาวนวล ศฝร.ภ.9 ฝอ.ศฝร.ภ.๘
ส.ต.อ.หญิง วลิษา ชุมเศียร ศฝร.ภ.8 ฝอ.ศฝร.ภ.8
ส.ต.อ.หญิง นิตยา เต้งชู ศฝร.ภ.8 ฝอ.ศฝร.ภ.8
พ.ต.อ. เธยีร บาลทิพย์ ศฝร.ภ.8 ฝบศ.ศฝร.ภ.8
พ.ต.ท. ธนวฒัน์ สุขคะตะ ศฝร.ภ.8 ฝบศ.ศฝร.ภ.8
พ.ต.ท.หญิง เกษรา ค าเล็ก ศฝร.ภ.8 ฝบศ.ศฝร.ภ.8
พ.ต.ต. อรัญ สุวรรณ์ชนะ ศฝร.ภ.8 ฝบศ.ศฝร.ภ.8
ร.ต.ท. ยศภาคย์ ผุดผาด ศฝร.ภ.8 ฝบศ.ศฝร.ภ.8
ร.ต.ท. สนิท สังขเ์รียง ศฝร.ภ.8 ฝบศ.ศฝร.ภ.8
ร.ต.ท. จ าเริญ พรหมอบุล ศฝร.ภ.8 ฝบศ.ศฝร.ภ.8
ร.ต.ท.หญิง ลักษณา มุขเงิน ศฝร.ภ.8 ฝบศ.ศฝร.ภ.8
ร.ต.ท. สมบัติ ทองดี ศฝร.ภ.8 ฝบศ.ศฝร.ภ.8
ร.ต.ต. สวสัด์ิ ทองชนะ ศฝร.ภ.8 ฝบศ.ศฝร.ภ.8
ร.ต.ต. ประเสริฐ กล่ินหอม ศฝร.ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8
ด.ต. สมชาย ดวงมณี ศฝร.ภ.8 ฝบศ.ศฝร.ภ.8
ด.ต. พงษ์ชัย คงส าราญ ศฝร.ภ.8 ฝบศ.ศฝร.ภ.8
ด.ต. บุญรอง ยอดสวสัด์ิ ศฝร.ภ.8 ฝบศ.ศฝร.ภ.8
ด.ต. สุราษฎร์ สมุดเกา่ ศฝร.ภ.8 ฝบศ.ศฝร.ภ.8
พ.ต.ท. ประสิทธิ์ สุขขวญั ศฝร.ภ.8 กอจ.ศฝร.ภ.8
พ.ต.ท. วชิาญ เครือรัตน์ ศฝร.ภ.8 กอจ.ศฝร.ภ.8
พ.ต.ท. อ านาจ วรรณะ ศฝร.ภ.8 กอจ.ศฝร.ภ.8
พ.ต.ท. วฒิุไชย ทองเสภี ศฝร.ภ.8 กอจ.ศฝร.ภ.8
พ.ต.ท. อาวธุ ชูจติ ศฝร.ภ.8 กอจ.ศฝร.ภ.8
พ.ต.ท. เอกอนันต์ จ าปา ศฝร.ภ.8 กอจ.ศฝร.ภ.8
ร.ต.อ. พภิพ พชิิตการณ์ ศฝร.ภ.8 กอจ.ศฝร.ภ.8
ร.ต.อ. สมรักษ์ สุตระ ศฝร.ภ.8 กอจ.ศฝร.ภ.8
ร.ต.ท. สุริยา เทอดวรีะพงศ์ ศฝร.ภ.8 กอจ.ศฝร.ภ.8
ร.ต.ท. ธวชั ชมเทศ ศฝร.ภ.8 กอจ.ศฝร.ภ.8
ร.ต.ท. บัณฑิต ประดิษฐ์สาร ศฝร.ภ.8 กอจ.ศฝร.ภ.8
ร.ต.ท. ทรงศักด์ิ ทองพนัธ์ ศฝร.ภ.8 กอจ.ศฝร.ภ.8



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.อ. สิทธชิัย นันทรัตน์กลุ ศฝร.ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8
พ.ต.ท. พงษ์สิทธิ์ ทัว่จบ ศฝร.ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8
พ.ต.ท. สุพจน์ วนัคง ศฝร.ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8
พ.ต.ท. ธศรุต เพิม่พารารักษ์ ศฝร.ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8
พ.ต.ต. ชาคริต การกรณ์ ศฝร.ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8
ร.ต.อ. สมรักษ์ สุตระ ศฝร.ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8
ร.ต.อ. อนุชิต ยโีหวะ๊ ศฝร.ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8
ร.ต.อ. เจษฎา พฒัน์แช่ม ศฝร.ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8
ร.ต.อ. ประมุข วรรณเต็ม ศฝร.ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8
ร.ต.อ. ธรีะชัย วฒิุจนัทร์ ศฝร.ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8
ร.ต.ท. ปรีชา เกตุศิริ ศฝร.ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8
ร.ต.ท. พมิล แกว้พศุิทธ์ ศฝร.ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8
ร.ต.ท. วฒิุเลิศ เมืองหนู ศฝร.ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8
ร.ต.ท. เด่นชัย แกว้เกดิเถื่อน ศฝร.ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8
ร.ต.ท. ประภาส ด าออ่น ศฝร.ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8
ร.ต.ท. ปรีดา ทองนิยม ศฝร.ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8
ร.ต.ท. วสุวฒัน์ ปานเจริญ ศฝร.ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8
ร.ต.ท. อดิเรก มากเกล่ือน ศฝร.ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8
ร.ต.ท. ชัยววิฒัน์ แป้นไทย ศฝร.ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8
ร.ต.ท. ทิวา รัดจร ศฝร.ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8
ร.ต.ท.หญิง ปรมาภรณ์ สุขสาร ศฝร.ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8
ร.ต.ท.หญิง รชตวรรณ สุขอุ่น ศฝร.ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8
ร.ต.ท. ปฏคิม ละลา ศฝร.ภ.8 ฝอ.ศฝร.ภ.8
ร.ต.ต. น าชัย อนิทร์จนัทร์ ศฝร.ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8
ร.ต.ต. สุชีพ คล้ายทอง ศฝร.ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8
ร.ต.ต. ประภาส ช่วยยิ้ม ศฝร.ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8
ร.ต.ต. อภเิดช หอมเกตุ ศฝร.ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8
ร.ต.ต. ลักษณะ เภรีมาศ ศฝร.ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8
ด.ต. ณรงค์ คงเอยีง ศฝร.ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8
ด.ต. สมควร จ าปาบุญ ศฝร.ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8
ด.ต. ชัยศิริ ธรรมแกว้ ศฝร.ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8
ด.ต. กฤชพล วชิัยดิษฐ ศฝร.ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8
ด.ต. นพรัตน์ หนูนวล ศฝร.ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8
ด.ต. จารึก พรหมทองรักษ์ ศฝร.ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8
ด.ต. ฐปนวฒัน์ ช่วยธานี ศฝร.ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8
ด.ต. วทิยา พศิภกัตร์ ศฝร.ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8
ด.ต. ทิชากร สุรกลุ ศฝร.ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8
ด.ต. ธเนศ พงศ์จนัทร์เสถยีร ศฝร.ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8
ด.ต. นุกลู พนมสัย ศฝร.ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8
ด.ต. ธวชัชัย ชูจติร ศฝร.ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ศิริวฒัน์ จนิดาวฒัน์ ศฝร.ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8
ด.ต. สัมฤทธิ์ หนักแกว้ ศฝร.ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8
ด.ต. ปฏพิทัธ์ ศรีไหม ศฝร.ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8
ด.ต. วรัิตน์ พรหมเทพ ศฝร.ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8
ด.ต. ปราโมทย์ สุขอุ่น ศฝร.ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8
ด.ต. ประสาท ลาภศึก ศฝร.ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8
ด.ต. รุ่งโรจน์ ทองพรหม ศฝร.ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8
ด.ต. มานพ บทกระโทก ศฝร.ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8
ด.ต. เทพพทิักษ์ ไกรเทพ ศฝร.ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8
ด.ต. เอกกร สุวรรณวงศ์ ศฝร.ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8
ด.ต. ประทุม จนัทรทิพย์ ศฝร.ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8
ด.ต. สถติย์ โอพัง่ ศฝร.ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8
ด.ต. จารุวฒัน์ ทองใหญ่ ศฝร.ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8
ด.ต. เสรี จริตงาม ศฝร.ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8
ด.ต. วฒิุเวช โกสินญวงศ์ ศฝร.ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8
ด.ต. วชัรินทร์ เกตุประกอบ ศฝร.ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8
จ.ส.ต. เฉลิมเกยีรติ ไทรยอ้ย ศฝร.ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8
จ.ส.ต. ปฐวยีพ์สุิทธ์ เอกปัชชา ศฝร.ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8
ส.ต.อ. ธนาวฒิุ เทพทอง ศฝร.ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8
นสต. กอ่พงษ์ คงเอยีง ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. จตุภทัร คงยงั ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. อานุภาพ แรงเขตการ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. ธรรมรัตน์ อคัรเศรษฐบุตร์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. ศรัณย์ แกว้ประเสริฐ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. ชนะศึก  จนิตชิน ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. จกัรพนัธ ์ เดชรักษา ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. สาวทิย์ แสงนิล ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. ชาญชัย ศรีคง ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. ชุมพรชัย ใหม่น้อย ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. ฐนพล หงส์ชู ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. สิทธนิันท์ นวลทอง ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. เขมทัต บุญทองใหม่ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. สารินท์ อาจกล้า ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. ภานุวฒัน์ เขยีวเล่ง ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. ศิริวฒัน์ จนัทร์เอยีด ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. ชนาธปิ ใจตรง ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. ปฏวิติั ขวญัฤกษ์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. ศุภชัย สมยศ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. หสัธการ เพช็รบูรณ์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. นิวฒัน์ ไชยฉมิ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง นสต. ธรียทุธ แกว้อนันต์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. ชนาธปิ รามณรงค์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. คีตา สินธุ์สอาด ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. วฒิุนิวตัร์ ช่วยเนียม ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. กมลภพ รอดรักษ์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. เทิดศักด์ิ คงแกว้ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. นันทรัตน์ ขาวจติร ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. ศุภสุข แสนทวสุีข ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. อรรถพร มาศชัชวาล ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. วรัฐ เสรยางกรู ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. อามาน เบ็ญนาวี ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. ชยพล ชัยสิทธิ์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. พงศกร ขนุพลช่วย ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. ภาคภมูิ ตันเศวตฉตัร ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. อรรถวตั บุญยก ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. พงศธร พทุธพฤกษ์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. วศิิษฏ์ ฤทธิ์ภกัดี ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. ภเูบศร์ เพชรประดับ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. เตชวทิย์ เมืองสง ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. อดิพงศ์ พรหมหนู ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. ปัณณวชิญ์ เดชสุวรรณ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. วรกรณ์ เขยีวจนี ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. ธรีชัย ช่วยเต้า ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. รณพร สุวรรณชาตรี ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. สุทธนิันท์ จนัทระ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. จกัรกริช มาใหญ่ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. ชัยวฒัน์ จนัทร์สมาน ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. ณัฐวฒิุ มณีรัตน์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. ธรรมรัตน์ ทองในเมือง ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. อภชิาต พนิิตภชุพงศ์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. ธนวฒัน์ ประดา ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. นฤเบศ ขนัตะชล ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. วงศกร ขนุณรงค์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. กรันยพ์ล สุพรรณพงศ์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. ปฐมภพ บุญมาศ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. อรรถพล เมืองนก ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. พเิชฐ นัทธเีชาว์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. จริเจษฏ์ พานแสง ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. กรันต์ จนัทร์สวา่ง ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. ณัฐฆวฒัน์ มีคง ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง นสต. ธารธนา ธรรมเจริญ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. ชวณัฐ โลหะประเสริฐ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. วาที วรรณรักษ์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. ชานนท์ สุวรรณรัตน์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. อนันต์ เพช็รดี ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. ธรีภทัร์ สุขเหลือ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. เกยีรติศักด์ิ จติตการ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. บดินทร์ วเิศษมาก ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. อาวธุ ยทุธวรวทิย์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. วสิรุต สินสวสัด์ิ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. สัมพนัธ์ ทองไสย ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. ณัฐพงศ์ คงออ่น ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. เฉลิมพงศ์ พงศ์ชู ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. สิทธโิชค ส่งเสียง ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. อนุพจน์ อไุรรัตน์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. ณัฐวฒัน์ จงไกรจกัร ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. ปฐวี จนิดายอ้ย ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. ราชศักด์ิ เดชะ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. ชนาธปิ ชลสาคร ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. ธรียทุธ อไุรรัตน์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. ณัฐพนธ์ ทองมา ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. ภานุพงษ์ ค าชามา ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. ชนะพล แกว้ปราง ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. เจษฎา มีสิน ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. วรีชัย เถาวก์ู ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. กฤตผล ทองศรี ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. วรรณพงศ์ วงศ์สุริยามาศ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. นิติพงศ์ เอยีดวาโร ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. เจตน์สฤษฎิ์ ชูสุวรรณ์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. นที ยาวศิริ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. สราวธุ ควนวไิล ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. ชาตรี บุญชาติ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. ศิริชัย หวงักหุล า ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. กติติพล คงผล ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. กติติพงศ์ วงค์ทองดี ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. พงศธร สอนข า ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. ทวรัีตน์ เรืองวชิา ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. วชัรินทร์ สถติย์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. สิงหา จนัทร์ตุ้น ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. พลวตั มือคม ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง นสต. นพพร เชาวลิต ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. ธ ารงวทิย์ อนิทร์ท่าฉาง ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. สุทธพิงษ์ หนูหยู ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. สุเนตร แอโสะ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. นิรศักด์ิ สุขเสน ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. ธวชัชัย รัตนอไุร ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. สุเมธ กนัณรงค์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. วนัเฉลิม ปัตเมฆ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. ธวชัชัย แสนจ าสาร ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. จาตุรนต์ สุขนิตย์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. คุณากร มุย่ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. กฤษณะ ไกรวงศ์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. บุญฤทธิ์ คงผอม ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. ธรีพงษ์ เพชรจนัทร์ทอง ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. นที ชินวงค์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. สุทธรัิกษ์ นวนนิม่ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. ภาณุศักด์ิ น านาผล ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. สุทธพิร มินทอง ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. พรศักด์ิ มัฎฐารักษ์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. ปิยพนัธุ์ กลางรักษ์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. จตุพร อุ่นทรัพยเ์จริญ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. ปฏภิาณ ศรีนุน่ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. ชัยศักด์ิ อนิแกว้ศรี ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. วรวฒิุ แกว้จนัทร์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. ณัฐวฒิุ หยงัสู ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. อลัอามีน กาหมัน ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. ปุริพฒัน์ สุขสวสัด์ิ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. กติติภณ อนิทรสกลุ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. เกดิพงศ์ แกว้มณี ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. ณัฐกานต์ หมุกแกว้ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. อภวิฒัน์ ขวญัแกว้ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. วรีะพงค์ ชอบท ากจิ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. ดลวาหาบ สมุด ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. ภวสินธุ์ สุขสังข์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. ธรีศักด์ิ เพชรจนัทร์ทอง ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. จเรวฒิุ บัวแกว้ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. ทินวร รักออ่น ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. ณัฐพล แกว้มณี ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๑)
นสต. ธนัวา จนัทรสูตร ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. ชาญเดช ชุษณะโฆษิต ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง นสต. วรีะชาติ รัตนพนัธ์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. กฤต รัตนวชิัย ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. นิธพิฒัน์ วฒันศรี ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. พทิักษ์ศร สามารถ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. อาทิตย์ สิงหเ์ชาว์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. ปิติกร อาสนะ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. เชิดตระกลู ทิพยก์องลาศ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. ปวริศ ชูแกว้ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. อเุทน แร่ทอง ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. พรีวชิญ์ โอมณี ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. ณัฐพล ราชนาจนัทร์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. บรรหาร เครือพฒัน์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. ชานนทร์ มากไชย ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. ภานุวชิญ์ หนูขาว ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. วฒิุชัย ผลศัพท์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. ภาณุวฒัน์ เพชรศิริ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. ปิยะพงษ์ ทองมาก ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. ยทุธภมูิ จติสมพงษ์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. กติติกร ล าใย ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. สมพงษ์ รัตนสุวรรณ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. ศักรภพน์ วรภณัฑ์วศิิษฎ์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. สราวธุ รอดแกว้ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. นรากร ขาวดี ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. ณัฏฐพงศ์ อนุกลู ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. ปวริศ อดุมวศิวกลุ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. กรเฉลิม สุจริตธรรม ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. ศราวทุธ ราชช ารอง ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. นิติพนธ์ จนัมา ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. คมศร อนุสา ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. ปิยวฒัน์ ผลทวี ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. ณัฐวฒิุ จนัทร์แกว้ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. ยศรินทร์ อทิธญิาโณ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. พรีะสิทธิ์ เพชรสังข์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. อาซิฟคาน มะหะหมัด ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. ธรีศักด์ิ ทองหนูน ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. วรุิฬห์ สมปรีดา ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. สุไลมาน หลีเยาว์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. อฟัดอล เกปัน ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. สุขสมโชค แซ่แต้ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. อติภทัร์ สุขวลัลิ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง นสต. ธรีณัฏฐ์ ปณารัตน์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. เปรียวพนัธ์ ขวญัช่วย ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. พงษ์เทพ ลือประพนัธ์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. ศุภกติต์ิ ด าทิพย์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. กฤษฎา จะรา ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. นฤภทัร พรหมออ่น ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. ภาณุพงศ์ ตันสกลุ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. ศรายทุธ วงศ์อนุรักษ์กลุ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. ตันติกร สิทธกิรลีลา ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. ฉตัรชัย มัชมูมาศ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. ศรัณพงศ์ เต็มยอด ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. ทววิฒัน์ ผอมสวสัด์ิ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. จริทีปต์ นิลสกลุ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. ณัฐพล เทีย่งธรรม ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. ประวทิย์ เรียงพฒัน์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. วฒิุพงษ์ ทองจนัทร์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. วชิระ ขนุเพชร ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. นวคุณ ล่องนาวา ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. อรรถพล ศรีรักษ์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. ปณอฑัฒ์ เจริญสุข ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. วรียทุธ กลับทับลัง ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. บุญฤทธิ์ อนิทสระ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. อษัรายทุธ กล่ินดี ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. สมประสงค์ วงษ์ศีล ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. อนุวฒัน์ แกะประจกัษ์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. กฤษฎา หนูรัก ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. ฉตัรชัย สืบสุข ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. อนิรุทธ์ ไกรนรา ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. เกรียงไกร รัตนาวสี ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. ไกรสร จงักนิา ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. ณรงค์ศักด์ิ ค าใจ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. คเณศ จนัทร์เล็ก ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. ณัฐพงษ์ โยงราช ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. พรีะณัฐ รุ่งอนุสรณ์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. ณัฏฐพล บัวเพชร ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. ชนสรณ์ แกว้สังข์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. กฤตภาส ร่ืนพรต ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. ฐานันดร ปูนิล ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. นิธพิฒัน์ สุวรรณนิตย์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. ภริูวฒัน์ ศิริพนัธ์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง นสต. อลงกรณ์ ศิริกลุ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. วฒันศักด์ิ ขนุบุญจนัทร์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. วรัชญ์ ใจเรือง ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. กรกนก เงินแกว้ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. วชิรวทิย์ ศรีพฒัน์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. ไกรวทิย์ เพช็รแกมแกว้ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. ศุภวฒิุ เพชรศรี ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. สัมฤทธิ์ สมทรัพย์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. ณัฐวฒิุ จติร์จ านงค์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. ณัฐภพ แกว้ประเทศ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. วรีะยทุธ์ ช่วยจนัทร์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. ธรีะ มณีรัตน์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. เมธาวนิ ไหมแยม้ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. อลงกช ธนาวฒิุ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. ฐิติพงศ์ บุญบุตร ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. อานนท์ โตต้ัง ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. สีหนาท โกละกะ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. ธนพล ทิพยศ์รี ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. กติติกาญจน์ รักหวาน ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. อนุรักษ์ บุญญวงศ์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. สปิริต อานนท์ทวศิีลป์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. วรวทิย์ จนัทร์ทอง ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. ณัฐพล โปธยิอง ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. ชนาวฒิุ รักนุย้ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. อนุชาติ เพญ็สวสัด์ิ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. สุภทัรชัย จนัทเวช ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. ธรีภทัร เหมาะประมาณ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. ศุภวชิญ์ บุญอริยวฒัน์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. วชัริศ ศุภลักษณ์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. ชัยณกร แดงเรือง ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. กติติณัฏฐ์ จนัทร์ชนะ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. ณัฐพงค์ บุญรอด ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. กติติพงศ์ แกว้เอี่ยมสุข ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. เกรียงศักด์ิ เวชเตง ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. พสิิฐ สุขตาไชย ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. ดิเรกฤทธิ์ ดวงจนัทร์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. สราวฒิุ ขวญัซ้าย ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. สุพตัร เพชรชาติ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. วรินทร น้ ารอบ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. นฤพนธ์ ภมูิประชา ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง นสต. ฟรุกร ตาเดอนิ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. วนิัย เรืองรักษ์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. สันติ แกว้หนูนา ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. ณัฐพงษ์ จตินิยม ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. วรีวฒัน์ รอดยนิดี ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. รชต แวรอนชักตี ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. ธญัพสิิทธิ์ พึง่บุญ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. สุทธพล เมียนแกว้ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. อนันต์ยศ กลุจติติวสุธา ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. ปัญญาวฒัน์ ทองจนัทร์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. ธนัญชย์ บรรณกจิ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. อาณาจกัร ศรีสุข ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. วรุต แกว้ประกอบ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. จตุรงค์ ชฎากาญจน์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. กศุล แท่นหรัิญ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. พงศ์วรัตม์ พงศ์ไพบูลย์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. ณัฐพงษ์ เพชรทอง ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. ร่อซ่ี บิลกอ่เด็ม ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. มงคล เต็กจ าลอง ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. สุรพงศ์ เกดิแกว้ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. วรากร มีวงศ์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. อภสิิทธิ์ รามณี ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. นภนาท ราชเล็ก ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. โดมเดช สวา่งวงศ์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. วชัพล บุบผะโก ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. สุคิริน สมัยสงค์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. สมิง สิงหโ์ท ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. วรียทุธ แสงแกว้ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. ธนัวา สุวรรณเจริญ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. ศิวา วราสินธ์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. รัฐฐศักด์ิ ผักค่ิน ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. ต่อศักด์ิ ทองหนัน ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. จริายุ ช่างทอง ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. พชัรพล วงศ์สุวรรณ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. ธวชั สุขขะ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. ปวชิา มาศโอสถ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. สนธยา สุวรรณมณี ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. วฒิุชัย รักประทุม ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. ณัฐพร จลุเพช็ร ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. ปฏพิทัธ์ พรหมเพชร ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง นสต. ณัฐพงศ์ สงเนียม ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. ยทุธพงษ์ เร๊ะนุย้ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. จริศักด์ิ อโุม ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. ธรรมรัตน์ ไตรมาศ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. อดุมศักด์ิ เร่งเจริญ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. วรีวฒัน์ แกว้สวา่ง ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. ศุภอรรถ บาลทิพย์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. ชัชนินทร์ ปานซ้าย ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. ภวูดล ศิริอกัษร ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. โกมินทร์ ลิลา ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๒)
นสต. ชวลิต ธานีรัตน์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. ธรีพงษ์ ชัยอกัษร ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. สันติพงษ์ คงเขยีว ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. ธนัตถ์ ภทูองบ่อ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. คฑาวฒิุ ชูเพชร ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. จเรวฒัน์ สุวรรณมณี ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. อฏัฮา บือซา ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. อดิศักด์ิ ดามี ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. ปวริศร ภาสะเภมีย์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. กาณอรุณ ธรฤทธิ์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. ประกอบกจิ ภกัดี ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. ปุณยวร์ี เดชทองค า ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. จกัรพนัธ์ ชิตมาลย์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. ณัฐวฒิุ มุสิกะ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. ณัฐพล สุขจนัทร์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. ธรีวฒัน์ ทองผุด ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. ณัฐพงษ์ เหลือเทพ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. ธนัท รอดศรีแป้น ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. วรรณชัย สุวรรณบ ารุง ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. ศักรินทร์ ต้ิวต้ง ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. ครรชิต อนุรักษ์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. วรุต แกล้วทนงค์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. จริานุวฒัน์ นกงาม ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. สุทัศน์ นวนแกว้ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. ศักด์ิระพี อาศัยบุญ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. วทิวสั ธนาวฒิุ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. เจษฎากร ศรีลิพอนุเขต ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. อนวชั สิริรัตนไพฑูรย์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. ศุภมิตร ฤคดี ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. สราวธุ พนัทนาคง ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง นสต. ธรีวฒัน์ มณีลาภ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. ชนวร์ี ด้วงฉดี ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. ณัฐปรัชญ์ ยอดทอง ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. นพรัตน์ เมฆขยาย ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. ชยตุพงศ์ โสภวีรรณ์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. วฑูิรย์ บุญศรี ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. อนุชิต วตัรุจกีฤต ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. วรรณศักด์ิ บุญเต็ม ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. นิพทัธช์ัย สิทธผิล ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. รัฎฐ์ มาลาสัน ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. กฤษณะ บุญยนิ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. อนุศาสน์ เกื้อกลู ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. อาหลี หมัดผอม ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. กรวกิ ศักด์ิจนัทร์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. ฐาปณัฐ เพชรสวี ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. กฤติน จนัทรมณี ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. อภสิิทธิ์ พรมโนนศรี ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. ธติิกร ทองสุภา ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. ปฎวิติั จนัทโร ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. วนัชัย ฤกษ์ชะงาย ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. ชัยณรงค์ แจม่จนัทา ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. ณัฐวฒิุ ประเสริฐรัญญา ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. ภาสกร พลูจนัทร์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. กติตินันท์ อกัษรสม ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. จรัิฎฐ์พนัธุ์ จริตงาม ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. อธคิม จนัทะดี ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. สุกฤษฎิ์ เจยีมสุขสุจติต์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. จตุพร ภะติ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. อษัฎายธุ ออ๋งยิ้ว ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. เจษฎา ขนุศรี ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. ธรีะศักด์ิ เมฆหมอก ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. วริวฒัน์ จนัทร์ประนต ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. ธนพงศ์ เพนเทศ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. กจิจา อปุมา ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. พริิยะ คล้ายส าเนียง ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. ประดิษฐ์ แดงงาม ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. คณัฐ พรหมประสาท ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. ณัฐฤทธิ์ สังขบ์ูรณ์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. สยามรัฐ ชูบุรี ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. นิติกร ไกรเจริญ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง นสต. อ านาจ ทองชั่ง ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. จณุณวฒัน์ ปานเพชร ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. ณัฐวฒิุ สงศรี ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. ไกรสร้าง กาลลักษณ์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. นพรัตน์ ศิริเวช ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. สิทธศัิกด์ิ เพช็รด า ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. วรีะวฒิุ พรภยั ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. คมกฤช เพชรภู่ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. อนุรักษ์ พลูศักด์ิ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. ธนวสุิทธิ์ โชคบริบูรณ์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. ธรีวฒัน์ แสงศรี ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. ปิยะณัฐ เกื้อภกัด์ิ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. ทนงศักด์ิ ค านึง ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. ณัฐพล ผดุงรัตน์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. วรีะ แกว้เรือง ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. สดุดี ชูสังข์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. อกุกฤษฎ์ วจิาราณ์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. สุทัศน์ ขา้วงาม ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. วรินทร์ เดชทองจนัทร์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. อรรถรัตน์ คลังศรี ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. เฉลิมชัย บุญจอง ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. ชาญวทิย์ ทองกอบสม ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. จกัรรินทร์ สีหร์า ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. ชาติชาย เทพสุวรรณ์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. ปิยวชั บุญถนอม ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. ธรีะศักด์ิ รุ่งแจง้ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. จริวฒัน์ สุขพาส ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. ศุภณัฐ พลรักษา ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. ศรายทุธ ปัง้เอี้ยน ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. ชัชวาลย์ ผิวรุ่งโรจน์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. ศุภชัย ขอมคง ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. กมลธรรม บาสนุง ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. อติวตัร กาญจนสุวรรณ์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. จกัรินทร์ นาคาพศิ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. สิรภทัร นิมะ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. วชิยตุม์ หมูมา ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. ณัฐพงศ์ ศรีสุวรรณ์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. นรวชิญ์ บุญญาภรณ์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. สุทธชิัย เทพสุภา ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. พศิาล ขนุสิทธิ์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง นสต. ณัฐวฒิุ บ่อม่วง ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. กฤษณพงศ์ ขวญัดุษฎี ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. สุทธพิงค์ ยาบา ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. วรัญญู อนิปลอด ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. ธรีวฒิุ เพชรอาวธุ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. ชวนิล จนิดามณีมาศ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. ปฏพิทัธ์ มิสุด ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. ภวูดล สุวรรณเพช็ร์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. อนุกลู แสงแกว้ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. วฒิุชัย สุขจนัทร์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. สรายทุธิ์ มิสุด ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. นิกร พวัพนัธิ์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. กติติศักด์ิ ทองมาก ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. เจนณรงค์ ชัยมงคล ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. ฐาปกรณ์ ขาวแกว้ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. กรวชิญ์ สุขธรณ์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. รวยสิน ศรีราชพฒัน์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. ฏณิวฒิุ วรรณเผือก ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. พพิฒัพงษ์ เซ่งแซ่ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. รัฐพงษ์ นุน่มี ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. วรุิฬห์ วางที ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. ธวชั ทองยอ้ย ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. อนุวฒัน์ ประพฒัน์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. เชษฐา ธนอารักษ์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. กติติพงษ์ โคราช ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. นครินทร์ ภริมยาภรณ์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. จตุรนต์ จติต์เจตน์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. เกยีรติศักด์ิ มาลาสัน ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. อภชิาติ เพชรทอง ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. นรนิติ ขาวข า ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. นิธนิันท์ ทองปลอด ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. วรีะชัย เดชสถติย์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. กฤษกร หวงัผล ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. สุกติต์ิ สวนอนิทร์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. ศิวนาถ ชูจบ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. ชลวรรษ ทวมีาตย์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. กนกโรจน์ คลังธาร ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. ศรายทุธ์ รักษาชล ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. ภาณุพงศ์ คงวฒิุ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. วราวธุ บุญมา ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง นสต. อนุรันต์ เบญญากลุ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. ฮาดีส เซะบากอ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. พงษ์พฒัน์ นิลพงษ์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. สมใจ ม่วงแกว้ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. ทัศน์พล ชุมดี ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. กนันที ปานเพช็ร ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. อรรถพล รัตน์แกว้ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. ภริูช อาจจนัทร์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. เสริฐศักด์ิ แสงหรัิญ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. ณพฒัน์ ชอุ่มผล ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. เกรียงศักด์ิ ทรงศรี ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. ปันดี ลามาก ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. ระพพีฒัน์ เศรษฐภกัดี ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. โกมล ทองชาติ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. พงษ์พฒัน์ ไพรพฤกษ์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. อภสิิทธิ์ แกว้สุวรรณ์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๓)
นสต. วรีะยทุธ ซุ่นอื้อ ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. ฐาปกรณ์ คุณสนอง ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. ชัยณรงค์ แกว้บุตร ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. วฒิุพงศ์ ฤทธชิัย ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. อรรคเดช เพยีรสวสัด์ิ ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. ณัฐวฒิุ คงค าขวญั ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. เตชินท์ มณีคง ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. กนัตวจัน์ วงศ์สัมพนัธ์ ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. สุมิตร คงบ ารุง ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. นิรันดร์กร พรหมรักษ์ ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. อนุชิต ขอลือ ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. ปรณัฐ จนิา ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. ณัฐวฒิุ มิง่ทอง ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. มรุพงศ์ เพชรดี ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. บุญชู ตันสกลุ ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. ภญิโญ ไชยรัชตวรางกลู ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. อวโิรธน์ ศรีสุข ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. รินทร์เทพ เทพรินทร์ ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. ภขูจร กติติอฑัฒกร ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. ธรีวฒิุ สุวรรณโณ ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. สุรชาติ สุขใส ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. สุชาครีย์ ภกัดี ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. ณัฐวฒิุ บุญชู ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. ธญัพสิิษฐ์ บัวขาว ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง นสต. เอนกวทิย์ เล่พรัด ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. ธนรัตน์ นพรัตน์ ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. ชยพล ชุมทัพ ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. อดิเทพ ศักรางกรู ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. วรวทิย์ คงเกล้ียง ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. วชัรกรณ์ กมุผัน ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. สถาพร ขวญัสกลุ ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. พศพนัธุ์ จนัทรชาติ ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. ไตร วฒันสิทธิ์ ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. ภธูเรศ ภกัดี ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. เรวตัร ปานโบ ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. เกยีรติศักด์ิ สุวรรณ์ ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. ธรรมรงค์ ทรงศุภศาสตร์ ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. ธวุวชิ ทอนชาติ ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. วทิวธั ช่วยชุม ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. สันติภาพ ฟองงาม ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. ธวุานนท์ ทอนชาติ ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. จกัรกฤษณ์ กลางประพนัธ์ ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. สายชล พลูพพิฒัน์ ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. สิทธนินท์ สรลักษณ์ลิขติ ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. กรวชิย์ นารีกลุ ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. ชัยรัตน์ เครือพนิธ์ ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. ผาภไูท ปิน่แกว้ ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. อนุสรณ์ บุญลึก ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. พรีวชิญ์ คูณมี ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. ยนูุส เบ็ญโต๊ะหมี ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. ธรีวฒัน์ ศักด์ิเศรษฐ ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. วชัโรทร อสิโรภาพ ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. นนทนันทฺ์ แกว้สามดวง ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. ภรีูณัฐ กิ่งชุม ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. ปรมินทร์ คงศรีรัตน์ ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. วงศธร เทพอรัญ ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. อณิรุจน์ มีเพยีร ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. สิวณัฐ เหล็มปาน ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. ศิริวฒัน์ สงชู ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. คธาวธุ ไชยการ ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. กติติพชิญ์ หนูนุน่ ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. สิรพฑัฒิพงศ์ พนานาคคุ้ม ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. ประโพธ เพชรรักษ์ ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. ณัฐวฒิุ แกว้มโน ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง นสต. วฒิุไกร ปุน่เจา้ ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. อลงกรณ์ สามร้อยยอด ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. สุริยะ ฤทธกิาญจน์ ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. เจรศักด์ิ สร้อยสังวาลย์ ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. วรวทิย์ ต้ังค า ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. แดนไทย เพชรสุข ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. คณชัย ดับพนัธ์ ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. สุชานนท์ บิลหมัด ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. นราวชิญ์ นิมะ ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. พฒิุพงศ์ เมฆาสวสัด์ิ ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. ปานเทพ มีเหมือน ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. วชัรพงค์ เมฆา ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. ณัฐพล สังขว์รรณะ ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. หรัิญ บัวสุ่น ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. กมัปนาท ศรีศักด์ิ ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. ณัฐกรณ์ ภทัรพทิักษ์ ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. ธรีะศักด์ิ เจริญรูป ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. อติราช เกื้อรักษ์ ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. นฤเทพ สอดสุข ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. ธนพล ปานจนิดา ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. กฤตภาส ยิ้มละมัย ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. ศุภชัย บัวทอง ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. พงศ์พสุิทธิ์ หสัดินทร์ ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. อรัญรัฐ กนกนาค ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. โสรวฒัน์ สุดสะอาด ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. ธนุตรา รัตนาพร ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. นิติรัฐ อนิทชาติ ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. วสันต์ เนาวโคอกัษร ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. ศรราม แกว้ก ายาน ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. วชัระ หมานหมัด ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. วศิรุต วรรณโร ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. ธนบดี อศัวโอภากลุ ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. อานนท์ ค าวงศ์ ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. ณัฐตพงศ์ อนิทรวงศ์ ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. ณัฐพล จนัทร์ดวง ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. ชลทิตย์ หงษ์ทะนี ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. เจษฎา ชัยศิริ ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. สุพกจิ เดชบ ารุง ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. ภาณุมาศ โมรา ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. ทศพล ละอองทอง ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง นสต. กนกพล แจง้เพชร ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. ธนกฤต รัตนบุรานินท์ ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. ธนัชพงษ์ มาเมือง ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. นพดล พรหมมานนท์ ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. ฤทธเิกยีรติ คงกลับ ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. กฐินัต จ านงค์ฤทธิ์ ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. กมัปนาท ชูเชิด ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. วรุจน์ จนุทการ ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. กฤษณะ ศักด์ิวรเดช ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. นพรัตน์ พนูชัย ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. กรกมล อดุมศรี ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. อรรถพล นาคปาน ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. ภาวชั ปริปุญญพาสน์ ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. ภาณุวฒัน์ มณีน้อย ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. สุภกฤษ หนูเอยีด ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. อนิรุฒิ คงกล่ า ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. อริยะ มุกดาจารย์ ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. พชร อคัขะรา ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. ชานนท์ วธิานสฤษฎี ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. ภานุวชัร แกว้ปัญญา ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. นเรศร์ สุธรรม ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. ณัฐพล นภานิวติักลุ ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. ศักด์ิกมล นาคแกว้ ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. ศุภวชั เกื้อพนัธุ์ ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. พนม นวลสุข ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. โชคดี มูลเดช ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. จริทีปต์ เพชรรัตน์ ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. ศุภณัฐ อ านวย ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. กติติพงศ์ พนิิจ ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. ศักด์ิดา มากลาง ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. ณัฐกานต์ ธรรมจติต์ ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. ธนัวา ทองวงั ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. จกัรกฤษณ์ ทองนุน่ ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. ปุรเชษฐ์ ชูแกว้ ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. สรวศิ สนิทเปรม ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต. อติพนัธุ์ พานิชพงศ์ ศฝร. ภ.8 ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๔)
นสต.    จริะพงษ์   หาขนุ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต.   ณัฐพล   อาศัยราษฎร์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต.    นนธวฒัน์   ทองพนั ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. สุริยะ   มุตตารักษ์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง นสต.   จริวฒัน์   รัตนคันทรง ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต.    พทิักษ์ชน   คงผล ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต.    กติติพนัธ ์  สระศรี ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต.     ศุภวชิญ์   นิม่ด า ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต.     พงษ์ศักด์ิ   ทองสุข ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. เจษฎา   ศรีสุวรรณ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต.   ณรงค์ศักด์ิ   เสือแกว้ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต.    ธติิ   กลับศรีออ่น ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต.    สมพร   พว่งแม่กลอง ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต.    ศิวกร   ตาแกว้ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต.   กรีฑา   เทพศร ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต.   ธนทัต   จนัทานนท์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต.    ปัณณรัตน์   บุญด า ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. นัฐพล   ศรีสงคราม ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. กฤตวทิย ์  งามข า ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. ธรีวฒัน์    เพชรชุม ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. วนัจกัร์   สุวรรณเจริญ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. รัชพล   แกว้วนัทอง ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. รชานนท์   เทียนไพโรจน์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. ตรีทศพร   แป้นประดิษฐ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. ธนธรณ์   ทองช่างเหล็ก ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. เสกสรร   สูงยิ่ง ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. ทวชีัย   ชูโฉม ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. อภวิฒัน์   เหนีย่วยอ้ย ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. เออออ   ค าแป้น ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. ภพตะวนั   จติรส ารวย ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. อกุกฤษฏ ์  พบิูลย์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. ยศนนท์   แป้นเกดิ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. ทรงวฒิุ   จติชาญวชิัย ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. สุรเชษฐ์   ขาวทอง ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. ตันติกร   ขนทอง ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. สุธน   ไชยพลบาล ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. ภทัรพงศ์   ปรีชาชน ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. ธนชัย   ฉมิหาด ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. ยทุธนา   กิ้มบุญจิ๋ว ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. สุธกีานต์   ศรศิลป์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. พงศกร   รัตนอดุม ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. สันติ   รัตนประดิษฐ์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. วรายสุ   เศษมา ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. อาทิตย ์  อศิเรนทร์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง นสต. สุเทพ   จวิระประภทัร์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. ธรีนพ   ชูจนัทร์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. ศราวฒิุ   นพแท่น ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. กตัญญู   เขตคีรี ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. ภาณุพงศ์   กาฬกาญจน์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. พรเทพ   มุจจลินทร์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. กรกมล   กติติลิขติกลุ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. สันติ   กลูเกื้อ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. ไอศูรย ์  ประกอบกนั ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. ธรีะศักด์ิ   ไพพลู ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. ณัฐพงศ์   ชุมแกว้ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. เจตน์   ช่วยเมือง ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. ณัฐพงศ์   เพชรพลู ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. จรีวฒัน์   แซ่จิ้ว ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. ณัฐวฒิุ   โคพชิัย ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. จริวฒัน์   ซังทอง ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. วรีะยทุธ  จนัทรปาน ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. โชคชัย   คงศิริ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. ณัฐพล   เพชรยอ้ย ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. กรษา   ทองมณี ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. วศิิษฎ ์  ตึกสุอนิทร์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. ธปีิติ   จติหลัง ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. วรีะยทุธ   คงศรี ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. สันติ   แท่นทอง ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. วรีพล   ปทีปกร ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. ปิยากรณ์   สมยงั ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. ภานุวฒัน์   เพชรบรรจบ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. พนัธรัก   พงศ์พฤกษาธาตุ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. นพพล   บัวสุ่น ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. พฒัน์ติรงค์   กมลานนท์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. ชาญเทพ   แกว้รัศมี ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. เอกพล   แกว้ปล่ัง ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. วรีะยทุธ ์  เดชเส้ง ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. ณัฐวฒิุ   เล่ียนศิริ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. เกยีรติศักด์ิ   สอนทอง ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. วรพงศ์   สุวรรณนิตย์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. วรายสุ   ชิตชลธาร ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. อนุชา   ศรีเกดิ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. กฤชชัย   บุญชู ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. สิรวชั   สีแกว้เขยีว ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง นสต. ธรรมปพน   บุญชิต ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. วรีวฒัน์   ปิยะเขตร ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. กฤษฎา   รักษาชล ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. ธ ามรงค์   มะโน ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. สุธศิร์   เพง็อดุม ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. ฉตัรชัย   เหมรังษี ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. พงษ์ศธร   หลีวจิติร ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. ภาณุ   หตีอนันต์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. ธรีเมธ   ปลอดอกัษร ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. ศุภกจิ   คงมา ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. ธรีะพงษ์   ใชโทนุย ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. ศรีรัตน์   คืนมาเมือง ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. ปริญญา   นวลคง ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. ชัชพล   เรืองนาค ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. วงศกร   แสงทอง ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. เถดิธนา   จนัทรชูโต ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. กณวรรธน์   ชูติสูตร์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. ปฐากรณ์   ทองปานดี ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. ธนาวฒิุ   อนิทรทัต ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. ภทัรพรหม   พรหมณี ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. ไพโรจน์   มุขช่วย ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. อภสิิทธิ์   ก าลังมาก ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. ศุภรุจ   ใจตรง ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. ธนายทุธ   เพช็รหตี ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. กนกศักด์ิ   กติตินันทพงศ์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. เนตรพรุิณ   สุขศรี ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. อนุสรณ์   อรุณเมฆ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. นิติรัฐ   เกื้อสังข์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. ธรีะวฒัน์   ออ่นจนัทร์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. ธราวรรษ   ชูประสูตร ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. วโรภาส   ขวญัดี ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. ณัฐพล   แกว้ฤทธิ์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. สมพร   สายน้อย ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. สุขมุ   ชุมคง ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. พสักร   ทิพยส์ง ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. ธนกฤต   บุญส่ง ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. สัมฤทธิ์   แวน่แกว้ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. พเิชษฐ์   สีสลับ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. นัฐพล   ไชยรัตน์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. เสกสรร   แสงเสน ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง นสต. ปรมินทร์   ณ เชียงใหม่ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. สมเกยีรติ   สระสวย ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. สิทธศัิกด์ิ   งามคง ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. สันติ   เกื้อน้อย ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. เขตตระการ   บุญพทิักษ์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. เอกชัย   ง๊ะสมัน่ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. ธรีภทัร์   ศรีจนัทร์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. ชิติสรรค์   หมิดสะแหล๊ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. จติรกร ทองมา ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. ศิวนนท์ วายทองค า ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. จตุพร ไชยเสน ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. ธเรษตรี หง๊ะหลี ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. ศรายุ เพช็รชิต ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. กติติศักด์ิ ไชยสุวรรณ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. สานนท์ สพานทอง ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. ภานุวฒัน์  ไฝ่ฝัน ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. ศิริวฒัน์ ช่วยเนียม ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. ธชัพงศ์ ศรีพะเนิน ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. ยทุธพงศ์ แสงหวาน ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. วฒิุศักด์ิ อกัษรน า ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. วรยทุธ นวลทอง ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. ภานุพงศ์ ชาตะพล ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. ศราวฒิุ ดวงรอดเรือง ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. วศิวชัย พรหมทอง ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. จกัษณ์เทพ มณีฉาย ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. นิพนธ์ พรหมเพช็ร ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. เอกลักษณ์ ศิริอกัษร ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. ฤทธพิร ช่วยมาก ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. ไกรสร ศรีสวา่ง ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. นริศ จนัทโหม ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. นัฐพงศ์ แสงมณีย์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. ธนพฒัน์ อบุลกาญจน์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. พพิฒัน์ กติติพลภวูรักษ์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. วชัรัตน์ เทพพลูผล ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. อธปิัตย์ โพธิ์เพชร ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. เจษฎา ชูขาว ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. อนุวตั ไชยเดช ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. ญาณกร ทรรปณะวภิาส ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. จกัรพงษ์ ช้างขาว ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. อรรถพล ล่ันนาวา ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง นสต. ศรเพชร ชุมไชยโย ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต.  วรีะวฒัน์ พนัรังษี ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. ชาญชัย นิม่โอ่ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. วชิเยนทร์ มหาวงศ์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. จรีวฒัน์ ค าเอยีด ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. ธนสาร แผ่เต็ม ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. ภมูิพฒัน์ สุขโชติ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. อภวิฒัน์ แกว้กอ่ง ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. เจษรินทร์ ผิวสลับ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. ชนาธปิ ยกทวน ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. ทศพล สังขเ์ศรษฐ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. ตรีเพชร เทพสุริวงค์ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. อภวิชิญ์ ชูเรือง ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. สนธยา คงปาน ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. ธนวฒัน์ เฝือแกว้ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. พทุธพร พวงแกว้ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. ปรัตถกร ร าจวนจร ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. อนุพล บุญธรรม ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. พพิฒัน์ เพช็รสกลุ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. วรวธุ รุ่งบุญคง ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. สิทธา สิทธาธรรมกลุ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
นสต. ธนากร มุขประเสริฐ ศฝร.ภ.๘ ฝปค.ศฝร.ภ.8 (ร้อย ๕)
พล.ต.ต. ธมัมศักด์ิ วาสะศิริ ภ.๙ ภ.๙
ร.ต.ท. สุขมุ เลขะกลุ ภ.๙ ภ.๙
ร.ต.ท. สมนึก สอนส่ัง ภ.๙ ภ.๙
ด.ต.หญิง จฑุารัตน์ นิชพนัท์ ภ.๙ ภ.๙
ด.ต.หญิง นุชนาถ ศรีสงค์ ภ.๙ ภ.๙
พ.ต.อ. กติติ สะเภาทอง บก.อก.ภ.๙ บก.อก.ภ.๙
พ.ต.ท. เจษฎา ไวโรจน์พนัธุ์ บก.อก.ภ.๙ ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๙
พ.ต.ต. ชาตรี พธุร้อย บก.อก.ภ.๙ ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๙
ร.ต.อ. สืบสาย เทพสุริวงศ์ บก.อก.ภ.๙ ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๙
ร.ต.ท.หญิง ไพลิน คงผอม บก.อก.ภ.๙ ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๙
ร.ต.ท.หญิง สุรีนา มาลัยมาลย์ บก.อก.ภ.๙ ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๙
ร.ต.ท.หญิง สร้อยทอง ศรีทิน บก.อก.ภ.๙ ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๙
ร.ต.ท.หญิง สุพชิชา ศรีสุวรรณ บก.อก.ภ.๙ ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๙
ร.ต.ท. อดุลย์ พลูสวสัด์ิ บก.อก.ภ.๙ ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๙
ร.ต.ท. ภทัราวธุ วฒิุนันท์ บก.อก.ภ.๙ ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๙
ร.ต.ท. สันติ สวา่งจติร บก.อก.ภ.๙ ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๙
ร.ต.ท. จติต์ จนัทร์บัว บก.อก.ภ.๙ ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๙
ร.ต.ท. จริศักด์ิ เจะพงศ์ บก.อก.ภ.๙ ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๙



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ศุภชัย ขวญัมนิจ บก.อก.ภ.๙ ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๙
ด.ต. จติตรัตน์ สุวรรณมานพ บก.อก.ภ.๙ ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๙
ด.ต. กลุธร โฆสกติติกลุ บก.อก.ภ.๙ ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๙
ด.ต.หญิง เรณู ชินพงษ์ บก.อก.ภ.๙ ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๙
จ.ส.ต. เฉลียว บุญโท บก.อก.ภ.๙ ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๙
ส.ต.อ. ภมูิพงศ์ จนิดา บก.อก.ภ.๙ ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๙
ส.ต.อ.หญิง วนัดี สิงหป์ลอด บก.อก.ภ.๙ ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๙
ส.ต.อ.หญิง อรวรรณ นุน่ร่ม บก.อก.ภ.๙ ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๙
ส.ต.ต. ฉตัรปกรณ์ พากเพยีร บก.อก.ภ.๙ ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๙
พ.ต.ท.หญิง ศิริรัตน์ จนัทรอาภา บก.อก.ภ.๙ ฝอ.๒ บก.อก.ภ.๙
ร.ต.อ.หญิง สุคนธ์ วสุิทธชิานนท์ บก.อก.ภ.๙ ฝอ.๒ บก.อก.ภ.๙
ร.ต.อ.หญิง อมรรัตน์ จนัทชาติ บก.อก.ภ.๙ ฝอ.๒ บก.อก.ภ.๙
ร.ต.อ. เอกมล บินหม้าหลี บก.อก.ภ.๙ ฝอ.๒ บก.อก.ภ.๙
ร.ต.ท. ณัฐวฒิุ อ าภา บก.อก.ภ.๙ ฝอ.๒ บก.อก.ภ.๙
ร.ต.ท. พรชัย ชูเมือง บก.อก.ภ.๙ ฝอ.๒ บก.อก.ภ.๙
ร.ต.ท. วเิชียร เพช็รรัตน์ บก.อก.ภ.๙ ฝอ.๒ บก.อก.ภ.๙
ด.ต. วรีพงษ์ มณีนวล บก.อก.ภ.๙ ฝอ.๒ บก.อก.ภ.๙
ส.ต.อ. นุกลู แกว้เมฆ บก.อก.ภ.๙ ฝอ.๒ บก.อก.ภ.๙
ส.ต.อ.หญิง วพิสัรา ไชยทองขาว บก.อก.ภ.๙ ฝอ.๒ บก.อก.ภ.๙
ส.ต.อ.หญิง พชัรี ชุมแกว้ บก.อก.ภ.๙ ฝอ.๒ บก.อก.ภ.๙
พ.ต.ท. กติติพงษ์ ผิวแดง บก.อก.ภ.๙ ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๙
พ.ต.ท.หญิง อภญิญา ชัยวงศ์ บก.อก.ภ.๙ ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๙
พ.ต.ท.หญิง พชัรี ทุง่สะโร บก.อก.ภ.๙ ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๙
พ.ต.ต. อดิศักด์ิ อนัตรเสน บก.อก.ภ.๙ ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๙
ร.ต.ท. ปิยะนันท์ เพช็รพวง บก.อก.ภ.๙ ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๙
ร.ต.ท.หญิง รุ่งตวนั ชูมาลี บก.อก.ภ.๙ ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๙
ร.ต.ท.หญิง สิรภทัร เพชรรัตน์ บก.อก.ภ.๙ ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๙
ร.ต.ท.หญิง อาภรณ์ ลูกจนัทร์ บก.อก.ภ.๙ ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๙
ร.ต.ท. ทินกฤต สุดใจ บก.อก.ภ.๙ ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๙
ร.ต.ท.หญิง จนัทร์ทิพย์ อนิทจกัร์ บก.อก.ภ.๙ ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๙
ร.ต.ท.หญิง จริาวรรณ สุจวพินัธ์ บก.อก.ภ.๙ ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๙
ร.ต.ท. อรุณ ศรีพเิชียร บก.อก.ภ.๙ ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๙
ร.ต.ต. นพดล ทิพยสุ์คนธ์ บก.อก.ภ.๙ ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๙
ด.ต. ช านาญ จนัทชาติ บก.อก.ภ.๙ ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๙
ส.ต.อ.หญิง สุจติรา ฉตัรจนิดา บก.อก.ภ.๙ ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๙
พ.ต.อ. สมศักด์ิ สังขน์้อย บก.อก.ภ.๙ ฝอ.๔ บก.อก.ภ.๙
พ.ต.ท.หญิง สุจนิต์ ชอบงาม บก.อก.ภ.๙ ฝอ.๔ บก.อก.ภ.๙
พ.ต.ท. อคัรพล สุขศักด์ิ บก.อก.ภ.๙ ฝอ.๔ บก.อก.ภ.๙
พ.ต.ท.หญิง ชวนพศิ พนูม่น บก.อก.ภ.๙ ฝอ.๔ บก.อก.ภ.๙
ร.ต.ท.หญิง อวยพร สุวรรณฤกษ์ บก.อก.ภ.๙ ฝอ.๔ บก.อก.ภ.๙



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ปกครอง ทองไสย บก.อก.ภ.๙ ฝอ.๔ บก.อก.ภ.๙
ร.ต.ท. กรีฑา ปุรินทราภบิาล บก.อก.ภ.๙ ฝอ.๔ บก.อก.ภ.๙
ร.ต.ท.หญิง อไุรรัตน์ แคใหญ่ บก.อก.ภ.๙ ฝอ.๔ บก.อก.ภ.๙
ร.ต.ท.หญิง จไุรรัตน์ วฒันาดิลกชาติกลุ บก.อก.ภ.๙ ฝอ.๔ บก.อก.ภ.๙
ร.ต.ท.หญิง ปัณฑิตา กล่ินฤทธิ์ บก.อก.ภ.๙ ฝอ.๔ บก.อก.ภ.๙
ร.ต.ท.หญิง พรพรรณ พนูแกว้ บก.อก.ภ.๙ ฝอ.๔ บก.อก.ภ.๙
ร.ต.ท. ส าเริง ปันเจริญ บก.อก.ภ.๙ ฝอ.๔ บก.อก.ภ.๙
ร.ต.ท. สมพร หนูรักษ์ บก.อก.ภ.๙ ฝอ.๔ บก.อก.ภ.๙
ร.ต.ต. สวาสด์ิ สุวรรณโณ บก.อก.ภ.๙ ฝอ.๔ บก.อก.ภ.๙
ด.ต. สุพล จนัทราชา บก.อก.ภ.๙ ฝอ.๔ บก.อก.ภ.๙
ด.ต.หญิง พนัธภิา อภวินัท์ บก.อก.ภ.๙ ฝอ.๔ บก.อก.ภ.๙
พ.ต.ท.หญิง พรฤดี ยิ่งยง บก.อก.ภ.๙ ฝอ.๕ บก.อก.ภ.๙
พ.ต.ท. นพดล เอี่ยมศิริ บก.อก.ภ.๙ ฝอ.๕ บก.อก.ภ.๙
พ.ต.ต. เกรียงไกรยทุธ มากละม้าย บก.อก.ภ.๙ ฝอ.๕ บก.อก.ภ.๙
ร.ต.ท. สุนทร กง้ท้ง บก.อก.ภ.๙ ฝอ.๕ บก.อก.ภ.๙
ร.ต.ท. ประเทือง พดัทอง บก.อก.ภ.๙ ฝอ.๕ บก.อก.ภ.๙
ด.ต. ทวศัีกด์ิ อคัรางกรู บก.อก.ภ.๙ ฝอ.๕ บก.อก.ภ.๙
ด.ต. พมิาน โชติช่วง บก.อก.ภ.๙ ฝอ.๕ บก.อก.ภ.๙
พ.ต.อ. ศักด์ิ สีหมัด บก.อก.ภ.๙ ฝอ.๖ บก.อก.ภ.๙
พ.ต.ท.หญิง วรรณศรี มหาวงศ์ บก.อก.ภ.๙ ฝอ.๖ บก.อก.ภ.๙
พ.ต.ท.หญิง ประพนัธ์ คงบุญ บก.อก.ภ.๙ ฝอ.๖ บก.อก.ภ.๙
พ.ต.ท.หญิง จฑุารัตน์ แกว้สุวรรณ บก.อก.ภ.๙ ฝอ.๖ บก.อก.ภ.๙
ร.ต.อ.หญิง นุชดา แยม้ทิม บก.อก.ภ.๙ ฝอ.๖ บก.อก.ภ.๙
ร.ต.ท.หญิง กนกอร จนัทร บก.อก.ภ.๙ ฝอ.๖ บก.อก.ภ.๙
ร.ต.ท.หญิง วารุณี มุขตา บก.อก.ภ.๙ ฝอ.๖ บก.อก.ภ.๙
ร.ต.ท.หญิง อบุลรัตน์ หมัดระหมี บก.อก.ภ.๙ ฝอ.๖ บก.อก.ภ.๙
ร.ต.ท.หญิง สุนิษฐา รัตนิยะ บก.อก.ภ.๙ ฝอ.๖ บก.อก.ภ.๙
ร.ต.ท.หญิง มนัญชยา คงประเทศ บก.อก.ภ.๙ ฝอ.๖ บก.อก.ภ.๙
ร.ต.ท.หญิง ผกามาศ เด็งกะ บก.อก.ภ.๙ ฝอ.๖ บก.อก.ภ.๙
ด.ต. ด ารง เกดิมีทรัพย์ บก.อก.ภ.๙ ฝอ.๖ บก.อก.ภ.๙
ด.ต.หญิง ดวงหทัย เพง็สวสัด์ิ บก.อก.ภ.๙ ฝอ.๖ บก.อก.ภ.๙
ด.ต.หญิง สุดา เคล้าดี บก.อก.ภ.๙ ฝอ.๖ บก.อก.ภ.๙
ด.ต. กฤตพล เอยีดเฉลิม บก.อก.ภ.๙ ฝอ.๖ บก.อก.ภ.๙
จ.ส.ต. ด ารง เตะเบ็นหมุด บก.อก.ภ.๙ ฝอ.๖ บก.อก.ภ.๙
จ.ส.ต.หญิง ณัชนันท์ คงมล บก.อก.ภ.๙ ฝอ.๖ บก.อก.ภ.๙
ส.ต.อ.หญิง อทัยนุช จนัดี บก.อก.ภ.๙ ฝอ.๖ บก.อก.ภ.๙
พ.ต.ท.หญิง วลิาวณัย์ อรุโณประโยชน์ บก.อก.ภ.๙ ฝอ.๗ บก.อก.ภ.๙
พ.ต.ท. วาทิน สงเคราะห์ บก.อก.ภ.๙ ฝอ.๗ บก.อก.ภ.๙
ร.ต.ท.หญิง วาริสา ศรีทองสุข บก.อก.ภ.๙ ฝอ.๗ บก.อก.ภ.๙
ร.ต.ท.หญิง จรรยา แกว้มณี บก.อก.ภ.๙ ฝอ.๗ บก.อก.ภ.๙



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.ท. โชคธนเกยีรติ วงศ์ค าจนัทร์ บก.อก.ภ.๙ ฝอ.๗ บก.อก.ภ.๙
พ.ต.อ. ไชยา คงทรัพย์ บก.อก.ภ.๙ ฝอ.๘ บก.อก.ภ.๙
ร.ต.ท.หญิง ทัศนียา เทพรัตน์ บก.อก.ภ.๙ ฝอ.๘ บก.อก.ภ.๙
ร.ต.ท. ชิด แกว้คง บก.อก.ภ.๙ ฝอ.๘ บก.อก.ภ.๙
ด.ต. อชิตพล จาตุรนต์พนัธ์ บก.อก.ภ.๙ ฝอ.๘ บก.อก.ภ.๙
พ.ต.อ. โกศล ปราบกรี บก.อก.ภ.๙ ฝอ.๙ บก.อก.ภ.๙
ร.ต.ท. คณาธปิ ศิริบรรณพทิักษ์ บก.อก.ภ.๙ ฝอ.๙ บก.อก.ภ.๙
วา่ที ่ร.ต.ท. สุทัศน์ สุขเจริญ บก.อก.ภ.๙ ฝอ.๙ บก.อก.ภ.๙
ร.ต.ท. จรูญ ขวญัเยน็ บก.อก.ภ.๙ ฝอ.๙ บก.อก.ภ.๙
ด.ต. สมนึก เหลืองสุก บก.อก.ภ.๙ ฝอ.๙ บก.อก.ภ.๙
ด.ต. พชัรพล สังขด้์วง บก.อก.ภ.๙ ฝอ.๙ บก.อก.ภ.๙
ส.ต.อ. อดิสร หนูน้อย บก.อก.ภ.๙ ฝอ.๙ บก.อก.ภ.๙
พ.ต.อ. อภชิัย ดุษฎพีฤฒิพนัธุ์ บก.อก.ภ.๙ ฝอ.๑๐ บก.อก.ภ.๙
พ.ต.ท.หญิง กริณา ยนืยง บก.อก.ภ.๙ ฝอ.๑๐ บก.อก.ภ.๙
พ.ต.ต. จรัญ ชูจติต์ บก.อก.ภ.๙ ฝอ.๑๐ บก.อก.ภ.๙
ร.ต.ท.หญิง จติุมา หนูข า บก.อก.ภ.๙ ฝอ.๑๐ บก.อก.ภ.๙
ร.ต.ท.หญิง ศุลีพร พึง่ตัว บก.อก.ภ.๙ ฝอ.๑๐ บก.อก.ภ.๙
ร.ต.ท. ฉลวย เจริญเกตุ บก.อก.ภ.๙ ฝอ.๑๐ บก.อก.ภ.๙
ด.ต. ชาคริต วฒันาดิลกชาติกลุ บก.อก.ภ.๙ ฝอ.๑๐ บก.อก.ภ.๙
ด.ต.หญิง จนิตนา กาญจนรังษี บก.อก.ภ.๙ ฝอ.๑๐ บก.อก.ภ.๙
จ.ส.ต. ศิรสิทธิ์ หม่อมปลัด บก.อก.ภ.๙ ฝอ.๑๐ บก.อก.ภ.๙
พล.ต.ต. โชติ ชัยชมภู บก.สส.ภ.๙ ผบก.สส.ภ.๙
พ.ต.อ. อ านาจ ดี บก.สส.ภ.๙ รอง ผบก.
พ.ต.อ. มารุต เรืองจนิตนา บก.สส.ภ.๙ รอง ผบก.
พ.ต.ท.หญิง สุกญัญา แกว้วฬิา บก.สส.ภ.๙ ฝอ.
พ.ต.ท.หญิง ประทิพย์ กิ้มเส้ง บก.สส.ภ.๙ ฝอ.
พ.ต.ท.หญิง จริายุ ทองจะโป๊ะ บก.สส.ภ.๙ ฝอ.
ร.ต.อ. ธานิน ถริะโชติ บก.สส.ภ.๙ ฝอ.
ร.ต.อ. ทรงโปรด พรหมสุทธิ์ บก.สส.ภ.๙ ฝอ.
ร.ต.ท.หญิง วริฏฐา ไชยวรณ์ บก.สส.ภ.๙ ฝอ.
ร.ต.ท.หญิง วลัยา กาเหยม็ บก.สส.ภ.๙ ฝอ.
ร.ต.ท.หญิง จริารัตน์ มิล าเอยีง บก.สส.ภ.๙ ฝอ.
ร.ต.ท.หญิง ดาราธร เอกมงคลภากลุ บก.สส.ภ.๙ ฝอ.
ร.ต.ท. อภชิาต คงชูช่วย บก.สส.ภ.๙ ฝอ.
ร.ต.ท. อทุัย คงสุวรรณ บก.สส.ภ.๙ ฝอ.
ร.ต.ท. สุทัศน์ ทองมาก บก.สส.ภ.๙ ฝอ.
ด.ต.หญิง ขวญักมล วชัรวรานนท์ บก.สส.ภ.๙ ฝอ.
ด.ต. ค านึง เตชะพนัธ์ บก.สส.ภ.๙ ฝอ.
จ.ส.ต.หญิง รัชดา บุญฤทธิ์ บก.สส.ภ.๙ ฝอ.
ส.ต.อ. บุญเลิศ ชูใจ บก.สส.ภ.๙ ฝอ.



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.อ. ธรรมนูญ พรหมรักษ์ บก.สส.ภ.๙ ฝอ.
ส.ต.อ.หญิง ณิสรา พลูศิลป์ บก.สส.ภ.๙ ฝอ.
ส.ต.อ.หญิง สุภรณ์ วุ่นบัว บก.สส.ภ.๙ ฝอ.
ส.ต.อ.หญิง นิชนันท์ ค าวุ่น บก.สส.ภ.๙ ฝอ.
ส.ต.อ.หญิง ธนัญชนก เพง็ด้วง บก.สส.ภ.๙ ฝอ.
พ.ต.ท. ธรรศภณ สาราพฤษ บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๑ 
พ.ต.ท. สินชัย คล่องแคล่ว บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๑ 
พ.ต.ต. สุรเดช เส็นยหีมี บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๑ 
พ.ต.ต. จรีะวฒัน์ ศิลปสถาปน์ บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๑ 
พ.ต.ต. พรชัย บัวด้วง บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๑ 
ร.ต.ท. มนัส สัญญาโน บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๑ 
ร.ต.ท. การุณ มูส่า บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๑ 
ร.ต.ท. อเุทน ศุภกจิ บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๑ 
ร.ต.ท. ธนาดุล ปานอนิทร์ บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๑ 
ร.ต.ท. อภชิาต สุขทอง บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๑ 
ร.ต.ท. ค ารณ สุวราช บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๑ 
ร.ต.ท. นิรัตน์ ออ่งแกว้ บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๑ 
ร.ต.ท. บัณฑิต กจิติยามาส บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๑ 
ร.ต.ท. ธนพล โพธิ์ทอง บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๑ 
ร.ต.ท. ปิยะพงค์ เหร็ม บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๑ 
ร.ต.ต. วรชพล หมืน่หนู บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๑ 
ร.ต.ต. วนัชนะ อาจณรงค์ บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๑ 
ด.ต. ก าพล เกลาแกว้ บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๑
ด.ต. เสกสรร แกว้มหากาฬ บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๑
ด.ต. นิธนิันท์ สิงหเ์กล้ียง บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๑
ด.ต. ปฐวี เหมทิพย์ บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๑
ด.ต. วชิิต หมวดจนัทร์ บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๑
ด.ต. ประพฒัน์ ซุ่นซ่ิม บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๑
ด.ต. สมหมาย สนิทมัจโร บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๑
ด.ต. วรีะยทุธ์ มณี บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๑
ด.ต. ปรีชา ส่งแสง บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๑
ด.ต. โสระพล พลูแกว้ บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๑
ด.ต. สมนึก มิล าเอยีง บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๑
ด.ต. ศุภกจิ วฒัฑะทอง บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๑
ด.ต. พรีดนย์ เครือปราณีต บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๑
ด.ต. ภาศกร ยอดพทิักษ์ บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๑
ด.ต. ปรีชา พรหมวจิติร บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๑
ด.ต. ธรีเดช เจริญผล บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๑
ด.ต. อานนท์ ชูบัว บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๑
ด.ต. วรีะชัย เพิม่พนู บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๑



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ทรงรัตน์ เพมิเดช บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๑
ด.ต. ภทัิรา ศิลาหอม บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๑
ด.ต. อดิศักด์ิ มาลาวยัจนัทร์ บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๑
ด.ต. พงศกร ออ่นอุ่น บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๑
ด.ต. เศรษฐา ตะโฉ บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๑
ด.ต. สุพร รักนวล บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๑
ด.ต. เอกพล สงพะโยม บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๑
ด.ต. ปริญญา สิงหห์นู บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๑
ด.ต. ทศพล ศรีสุวรรณ บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๑
ด.ต. ยทุธนา ไพบูรณ์สมบัติ บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๑
ด.ต. สุนทร บุญสุด บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๑
ด.ต. ประดับ พทุธสุข บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๑
ด.ต. ฐปน ยอดเกื้อ บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๑
จ.ส.ต. ครรชิต มากชู บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๑
จ.ส.ต. นิรุตต์ ขนุปราบ บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๑
ส.ต.อ. ปรีชา ถิ่นชนะ บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๑
จ.ส.ต. ชาญวธุ พลเดช บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๑
พ.ต.ท. อนุรักติ  พร้อมมูล บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๒
พ.ต.ท. วริิยะ    โชติกวี บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๒
พ.ต.ต. วรวทิย ์ จนัทะศูนย์ บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๒
ร.ต.อ. สากล หวานชู บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๒
ร.ต.ท. ศิริพงษ์  รัตนหรัิญ บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๒
ร.ต.ท. รัฐภฏัศร จนัทรววิฒัน์ บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๒
ร.ต.ท. เนิม่  ทองสาย บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๒
ร.ต.ท. พศิาล  คีรีกิ้น บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๒
ร.ต.ต. นรเดช  ทวมีาตย์ บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๒
ร.ต.ต. ถวลิ  พทุธริะ บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๒
ด.ต. มานะ  กาฬสินธุ์ บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๒
ด.ต. สุวฒัน์  แกว้ศรี บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๒
ด.ต. นพวรรณ  นกแกว้ บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๒
ด.ต. ยอดเมือง  อาจวชิัย บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๒
ด.ต. ณรงค์ เพง็มาก บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๒
ด.ต. สมเกยีรติ  วรรณชาติ บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๒
ด.ต. สมชาย  ช่วยมณี บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๒
ด.ต. จรินทร์  สุดแกว้ บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๒
ด.ต. เฉลิม  ไตรเวทย์ บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๒
ด.ต. สามัญ  สุขธรณ์ บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๒
ด.ต. สุวทิย ์ ชูชื่น บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๒
ด.ต. อภภิ ู หนูชัย บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๒
ด.ต. ธนวตั  โชติธรรม บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๒



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ประวทิย ์ ขวญัชื่น บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๒
ด.ต. อ าพล  จนัทรัตน์ บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๒
ด.ต. ไพศร  หลงหมัด บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๒
ด.ต. ประยรู  ต้องมิตร บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๒
ด.ต. พรชัย  แกว้สนัน่ บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๒
ด.ต. วริะพนัธ ์ นฤพงศ์ บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๒
ด.ต. ปรีชา  อนิวเิชียร บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๒
ด.ต. สุรินทร์  เทพรักษ์ บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๒
ด.ต. ธรีะ  กฤตรัชตนันต์ บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๒
ด.ต. สมนึก  ขอ้งอุ่น บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๒
ด.ต. ประเสริฐ  มากศรี บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๒
ด.ต. เจริญศักด์ิ  จนัทร์ทอง บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๒
จ.ส.ต. อเุทน  ลอยลิบ บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๒
ด.ต. ณัฐวฒัน์ ธรรมโณ บก.สส.ภ.๙ กก.ปพ.ฯ( ช่วยราชการ )
จ.ส.ต. สุชาติ  สุขหรัิญรัตน์ บก.สส.ภ.๙ กก.ปพ.ฯ( ช่วยราชการ )
พ.ต.ท. ประจบ  แกว้ฉดี บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๓
พ.ต.ท. เสน่ห์ วนัทอง บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๓
พ.ต.ท. นฤนาท  บุตรด ารงค์ บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๓
พ.ต.ท. วรวฒัน์  ฤทธาพพิฒัน์ บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๓
พ.ต.ต. ชัยชนะ  หลางหวอด บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๓
ร.ต.อ. ธรรมธร ศรีจนัทร์ บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๓
ร.ต.ท. ชาคริต  อยุยะพฒัน์ บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๓
ร.ต.ท. อนิรุทธิ์  ปักษิณศิริ บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๓
ร.ต.ท. จ าเริญ ศรีสนิท บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๓
ร.ต.ท. สุเทพ มิตรเปรียญ บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๓
ร.ต.ท. ประวทุธิ์ สุวรรณโณ บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๓
ร.ต.ต. ปราโมทย์ ภาสะเตมีย์ บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๓
ร.ต.ต. เอบิ ราชพงษ์ บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๓
ด.ต. ธนกฤต หมืน่ภกัดี บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๓
ด.ต. สุทิน ซุ่มซ่ิม บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๓
ด.ต. ณรงค์ศักด์ิ เกื้อกลู บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๓
ด.ต. ธาราเทพ ธาราเวลา บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๓
ด.ต. สุพจน์ ประทุม บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๓
ด.ต. เสถยีร ติเอยีดยอ่ บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๓
ด.ต. พเิชษฐ์ ชัยกจิ บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๓
ด.ต. รณวรรณ ยอดแกว้ บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๓
ด.ต. ประสงค์ ไพยรัตน์ บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๓
ด.ต. วชิาญ ราชผล บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๓
ด.ต. อภชิาติ ทัสโรภาส บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๓
ด.ต. สมพร ชีวพนัธ์ บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๓



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. รุ่งโรจน์ ตันติวรานุกลู บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๓
ด.ต. ณัฐวฒิุ เพชรศรีสังข์ บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๓
ด.ต. ขจรศักด์ิ บัวทอง บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๓
ด.ต. วชิาญ ด าส่งแสง บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๓
ด.ต. ณัฐพงษ์ จนัทรชาติ บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๓
ด.ต. อดิศร สถาผล บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๓
ด.ต. ปรัชวญิณ์ ทองแกมแกว้ บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๓
ด.ต. อดุมศักด์ิ ชูแกว้ บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๓
ด.ต. กติตินันท์ รัตนะ บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๓
ด.ต. วชิิต ตันติวฒันกลู บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๓
ด.ต. ขจติร ตันสกลุ บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๓
จ.ส.ต. สมศักด์ิ จติภกัดี บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๓
จ.ส.ต. ชนาธปิ แสงดี บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๓
พ.ต.ท. พงษ์ศักด์ิ วทิยก์ารพงษ์ บก.สส.ภ.๙ กก.ปพ.
พ.ต.ต. รัชอานนท์ ภริูภากร บก.สส.ภ.๙ กก.ปพ.
ร.ต.อ. สุชาติ ขนุจติ บก.สส.ภ.๙ กก.ปพ.
ร.ต.อ. ปริวฒัน์ เทศสิงห์ บก.สส.ภ.๙ กก.ปพ.
ร.ต.อ. นรเทพ สังขว์รรณโณ บก.สส.ภ.๙ กก.ปพ.
ร.ต.ท. อบัดุลอาซิซ คงคาลิหมีน บก.สส.ภ.๙ กก.ปพ.
ร.ต.ท. ธรีวฒัน์ แสงสมัคร บก.สส.ภ.๙ กก.ปพ.
ร.ต.ท. สมพร ซุ้นซ่ิม บก.สส.ภ.๙ กก.ปพ.
ร.ต.ท. ภาณุวชิญ์ พลับจนี บก.สส.ภ.๙ กก.ปพ.
ร.ต.ต. สุรชัย สงผัด บก.สส.ภ.๙ กก.ปพ.
ร.ต.ต. ปรีชา นวลหนู บก.สส.ภ.๙ กก.ปพ.
ร.ต.ท. เกยีรติศักด์ิ เพช็รรัตน์ บก.สส.ภ.๙ กก.ปพ.
ร.ต.ต. ธ ารงค์ ศิริเพญ็ บก.สส.ภ.๙ กก.ปพ.
ร.ต.ท. ประเสริฐ สุขแสง บก.สส.ภ.๙ กก.ปพ.
ร.ต.ต. ชิษณุพงศ์ วฒัถากลุ บก.สส.ภ.๙ กก.ปพ.
ร.ต.ท. เดชา มณีนวล บก.สส.ภ.๙ กก.ปพ.
ร.ต.ท. เชาวลิต บัวแกว้ บก.สส.ภ.๙ กก.ปพ.
ร.ต.ท. ธนวฒัน์ โสมพะยอม บก.สส.ภ.๙ กก.ปพ.
ด.ต.หญิง ล าดวน ขนุพล บก.สส.ภ.๙ กก.ปพ.
ด.ต. เวทพสิิฐ ทองราช บก.สส.ภ.๙ กก.ปพ.
ด.ต ชวนากร สุวรรณจนิดา บก.สส.ภ.๙ กก.ปพ.
ด.ต. ศักด์ิ ชูโชติ บก.สส.ภ.๙ กก.ปพ.
จ.ส.ต. ปราโมทย์ หนูมา บก.สส.ภ.๙ กก.ปพ.
จ.ส.ต. ปรีชา สุวรรณ์ทอง บก.สส.ภ.๙ กก.ปพ.
จ.ส.ต. นันทภสัณ์ แกว้คงบุญ บก.สส.ภ.๙ กก.ปพ.
ด.ต. เรืองเวทย ์ หมัน่เจริญ บก.สส.ภ.๙ กก.ปพ.
ด.ต. กติติศักด์ิ   อมัโร บก.สส.ภ.๙ กก.ปพ.



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. วชิาญ  แกว้มูณี บก.สส.ภ.๙ กก.ปพ.
ด.ต. เอเชีย       ค ามณี บก.สส.ภ.๙ กก.ปพ.
ส.ต.อ. นิเวชศ์ สุขสวสัด์ิ บก.สส.ภ.๙ กก.ปพ.
ด.ต. ประจวบ แกว้วจิติร บก.สส.ภ.๙ กก.ปพ.
จ.ส.ต. สมชาย มีมาก บก.สส.ภ.๙ กก.ปพ.
ด.ต. อทุัย มากสุวรรณ บก.สส.ภ.๙ กก.ปพ.
ด.ต. ชวนัท พรหมสมบัติ บก.สส.ภ.๙ กก.ปพ.
จ.ส.ต. พนม เต็มแกว้ บก.สส.ภ.๙ กก.ปพ.
จ.ส.ต. ไชยศ คงประเทศ บก.สส.ภ.๙ กก.ปพ.
ด.ต. ศุภกจิ ชลเจริญ บก.สส.ภ.๙ กก.ปพ.
จ.ส.ต. สมเพยีร จนิดาสุวรรณ บก.สส.ภ.๙ กก.ปพ.
จ.ส.ต. คทาวธุ คงสีปาน บก.สส.ภ.๙ กก.ปพ.
จ.ส.ต. สมพร ศรีลาพฒัน์ บก.สส.ภ.๙ กก.ปพ.
จ.ส.ต. ประภาส ขาวสุด บก.สส.ภ.๙ กก.ปพ.
ด.ต. คภสัฐชาติ จทุอง บก.สส.ภ.๙ กก.ปพ.
ด.ต. ธงชัย สร้อยแสวง บก.สส.ภ.๙ กก.ปพ.
จ.ส.ต. ประสิทธิ์ ทองนุน่ บก.สส.ภ.๙ กก.ปพ.
จ.ส.ต. สุนทร ชูด า บก.สส.ภ.๙ กก.ปพ.
ด.ต. จรัญ       พงศเวตร บก.สส.ภ.๙ กก.ปพ.
ด.ต. จริายุ เครือวลัย์ บก.สส.ภ.๙ กก.ปพ.
ด.ต. สุชาติ    โกมลตรี บก.สส.ภ.๙ กก.ปพ.
ด.ต. นิกร สวสัดี บก.สส.ภ.๙ กก.ปพ.
ด.ต. นพพร ศรีบุญคง บก.สส.ภ.๙ กก.ปพ.
ด.ต. สรายทุธิ์ เวชชศาสตร์ บก.สส.ภ.๙ กก.ปพ.
ด.ต. ยทุธเกยีรติ วงศ์ช่วย บก.สส.ภ.๙ กก.ปพ.
ด.ต. ชัยเจริญ กาฬจนัโท บก.สส.ภ.๙ กก.ปพ.
ด.ต. สมกลู สุวรรณรัตน์ บก.สส.ภ.๙ กก.ปพ.
ด.ต. อนุรักษ์ เพชรรัตน์ บก.สส.ภ.๙ กก.ปพ.
ด.ต. สามารถ ปราบณรงค์ บก.สส.ภ.๙ กก.ปพ.
ด.ต. ธรียทุธิ์ เสนียว์งค์ บก.สส.ภ.๙ กก.ปพ.
ด.ต. อดุมศักด์ิ  มากละเอยีด บก.สส.ภ.๙ กก.ปพ.
ด.ต. ชูชาติ หาดแกว้ บก.สส.ภ.๙ กก.ปพ.
ด.ต. ธวชัชัย          พนูจนัทร์ บก.สส.ภ.๙ กก.ปพ.
ด.ต. ฉกาจ        แกว้มรกฎ บก.สส.ภ.๙ กก.ปพ.
จ.ส.ต. คณภรณ์ ไมสันติวงศ์ บก.สส.ภ.๙ กก.ปพ.
จ.ส.ต. ธงชัย สุเมธาววิฒัน์ บก.สส.ภ.๙ กก.ปพ.
จ.ส.ต. บรรหาร ศรีมุณี บก.สส.ภ.๙ กก.ปพ.
จ.ส.ต. สมพงษ์ ศรีชู บก.สส.ภ.๙ กก.ปพ.
ร.ต.ต. วโิรจน์ พรหมพฒัน์ บก.สส.ภ.๙ กก.ปพ.
ด.ต. สุเมธ ชนกสุนันทพล บก.สส.ภ.๙ กก.ปพ.



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. จริวฒัน์ โสพกิลุ บก.สส.ภ.๙ กก.ปพ.
ด.ต. จริะศักด์ิ กาเล่ียง บก.สส.ภ.๙ กก.ปพ.
ด.ต. สุริยะ สุวรรณรัตน์ บก.สส.ภ.๙ กก.ปพ.
ด.ต. พเิชษฐ ธรรมโชติ บก.สส.ภ.๙ กก.ปพ.
ด.ต. นัคราว ์    มณีประวติั บก.สส.ภ.๙ กก.ปพ.
ด.ต. อนุสรณ์ นัมรัตน์ บก.สส.ภ.๙ กก.ปพ.
จ.ส.ต. สุบิน นัมรัตน์ บก.สส.ภ.๙ กก.ปพ.
จ.ส.ต.  จกัรพนัธ์ อรัญดร บก.สส.ภ.๙ กก.ปพ.
จ.ส.ต. คณพศ ไชยมาตย์ บก.สส.ภ.๙ กก.ปพ.
จ.ส.ต. พริชัช วริรังสิมา บก.สส.ภ.๙ กก.ปพ.
จ.ส.ต. วฒิุวฒัน์ ขวญัพรมสี บก.สส.ภ.๙ กก.ปพ.
จ.ส.ต. ณรงค์ฤทธิ์ ศรีมณี บก.สส.ภ.๙ กก.ปพ.
ร.ต.ท. ไมตรี สงอาจนิต์ บก.สส.ภ.๙ กก.ปพ.
ด.ต. ไพรัช โสรัสสะ บก.สส.ภ.๙ กก.ปพ.
ด.ต. สุธรรม จนัทสะโร บก.สส.ภ.๙ กก.ปพ.
จ.ส.ต. ฉลอง ฉตัรมณี บก.สส.ภ.๙ กก.ปพ.
ด.ต. มาโนช  ปาลรัตน์ บก.สส.ภ.๙ กก.ปพ.
ด.ต. วเิชียร ชูกมล บก.สส.ภ.๙ กก.ปพ.
พ.ต.อ. พชิัย กริะวานิช บก.สส.ภ.๙ กก.วเิคราะหข์า่วฯ 
พ.ต.ท. ประจกัษ์  อารีรบ บก.สส.ภ.๙ กก.วเิคราะหข์า่วฯ 
พ.ต.ท. จริน แสงแกว้ บก.สส.ภ.๙ กก.วเิคราะหข์า่วฯ 
พ.ต.ท. ปิยวฒิุ พงศ์ไพบูลย์ บก.สส.ภ.๙ กก.วเิคราะหข์า่วฯ 
พ.ต.ท.หญิง พรชรัตน์ ทองมาก บก.สส.ภ.๙ กก.วเิคราะหข์า่วฯ 
ร.ต.ท. อานนท์ เพชรตีบ บก.สส.ภ.๙ กก.วเิคราะหข์า่วฯ 
ร.ต.ท. วรพงศ์ คงเสน บก.สส.ภ.๙ กก.วเิคราะหข์า่วฯ 
ร.ต.ท. สุรชาติ สาหวี บก.สส.ภ.๙ กก.วเิคราะหข์า่วฯ 
ร.ต.ท. สมบัติ บุตรโพธิ์ บก.สส.ภ.๙ กก.วเิคราะหข์า่วฯ 
ร.ต.ท. อกุฤษ แกว้มี บก.สส.ภ.๙ กก.วเิคราะหข์า่วฯ 
ร.ต.ต. สุพศิ ไชยประสิทธิ์ บก.สส.ภ.๙ กก.วเิคราะหข์า่วฯ 
ด.ต. คุณากร รัตนาคม บก.สส.ภ.๙ กก.วเิคราะหข์า่วฯ 
ด.ต. ถาวร อไุรกลุ บก.สส.ภ.๙ กก.วเิคราะหข์า่วฯ
ด.ต. ชัยยทุธ หงสกลุ บก.สส.ภ.๙ กก.วเิคราะหข์า่วฯ 
ด.ต. อรุณ ไชยละมุล บก.สส.ภ.๙ กก.วเิคราะหข์า่วฯ 
ด.ต. สุวทิย์ จติใจรัก บก.สส.ภ.๙ กก.วเิคราะหข์า่วฯ 
ด.ต. โกศล นกแกว้ บก.สส.ภ.๙ กก.วเิคราะหข์า่วฯ 
ด.ต. ปฏยิทุธิ์ รักทรัพย์ บก.สส.ภ.๙ กก.วเิคราะหข์า่วฯ 
ด.ต. อภชิิต ช่วยนุม่ บก.สส.ภ.๙ กก.วเิคราะหข์า่วฯ 
ด.ต. ประสิทธิ์ ลอยวสุิทธิ์ บก.สส.ภ.๙ กก.ปพ.
ด.ต. พเิชษฐ์ เจริญวฒัน์ บก.สส.ภ.๙ กก.ปพ.
ด.ต. ไพรัช หวั้นเส้ง บก.สส.ภ.๙ กก.ปพ.



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. กติติวฒัน์ พลัวนั บก.สส.ภ.๙ กก.ปพ.
ด.ต. ประพนัธ์ แกว้มี บก.สส.ภ.๙ กก.ปพ.
ด.ต. สกล เสนแกว้ปรมัท บก.สส.ภ.๙ กก.ปพ.
ด.ต. จารุวตัร ยอ้ยคง บก.สส.ภ.๙ กก.ปพ.
ด.ต. สมจติร์ ศรีเทพ บก.สส.ภ.๙ กก.ปพ.
ด.ต. สิรภพ หมืน่หนู บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๓
ด.ต. ศุภกฤต วดัฑะทอง บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๑
จ.ส.ต. เกษมสุข ทองบัวแกว้ บก.สส.ภ.๙ กก.วเิคราะหข์า่วฯ 
จ.ส.ต. อาชวนิ เบ็ญอามาน บก.สส.ภ.๙ กก.วเิคราะหข์า่วฯ 
จ.ส.ต. ปรัชญา รัตนนิมิตร บก.สส.ภ.๙ กก.วเิคราะหข์า่วฯ 
จ.ส.ต. ประเสริฐ ไชยเขยีว บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๓ 
ส.ต.อ. ผดุงศักด์ิ สงหอ้ง บก.สส.ภ.๙ กก.สส.๓ 
ด.ต. สมคิด แกว้ศรี บก.สส.ภ.๙ กก.ปพ.
พล.ต.ต. อ าพล บัวรับพร ภ.จว.สงขลา ภ.จว.สงขลา
พ.ต.อ. นเรศร์ อนิทรพรหม ภ.จว.สงขลา ภ.จว.สงขลา
พ.ต.ท. ภนภคั ภานุเดชากฤษ ภ.จว.สงขลา สภ.ปาดังเบซาร์
พ.ต.ท.หญิง มลิวลัย์ ปัญจพรอดุมลาภ ภ.จว.สงขลา สภ.นาทวี
ร.ต.ท.หญิง นิตยา ลุ่มสวย บก.สส.ภ.9 กก.สส.3
ร.ต.ท. สิรวชิญ์ สุขนิยม ภ.จว.สงขลา สภ.คลองแงะ
ร.ต.ท. ธนศักด์ิ บริรักษ์นรากลุ ภ.จว.พทัลุง สภ.เกาะนางค า
ร.ต.ท. เรืองศักด์ิ อมรสิน ภ.จว.สงขลา สภ.ปาดังเบซาร์
ร.ต.ท.หญิง ศศิธร พุม่มรดก ภ.จว.สงขลา สภ.จะนะ
ด.ต. จติต์ประพนัธ์ เอมเอก ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ด.ต.หญิง องัคณา กาญจนมูสิก ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ด.ต. ธนาชัย ถิ่นวดักลาง ภ.จว.สงขลา กก.สส.
จ.ส.ต. วชัรกร ประสมพงศ์ ภ.จว.สงขลา สภ.ควนมีด
ส.ต.อ. อาด า หลังปูเต๊ะ ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ด.ต. ประเทือง เจริญมหาดไทย ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ส.ต.อ. ประสิทธิ์ คงสอน ภ.จว.สงขลา สภ.หว้ยปลิง
พ.ต.อ. ปรีดา เปีย่มวารี ภ.จว.สงขลา ภ.จว.สงขลา
ร.ต.ท.หญิง เกศแกว้ ชูประจติต์ ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ส.ต.ต. ปิยชาติ ชัยรัตนวงศ์ ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
พ.ต.อ. ธรรมนูญ ไตรทิพยพงศ์ ภ.จว.สงขลา ภ.จว.สงขลา
พ.ต.อ. ศุภวฒัน์ ทับเคลียว ภ.จว.สงขลา ภ.จว.สงขลา
พ.ต.อ. ชัยวฒัน์ นิตยวมิล ภ.จว.สงขลา ภ.จว.สงขลา
ร.ต.ท.หญิง กานดา ร่มทอง ภ.จว.สงขลา ฝอ.
ร.ต.ต. มูหะหมัด นุย้สามัญ ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ด.ต. ประทีป มุณีขวญั ภ.จว.สงขลา สภ.นาหม่อม
ด.ต. ไตรรงค์ กลางถิ่น ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ด.ต. สงัด ศรีเพช็ร ภ.จว.สงขลา กก.สส.



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ชยพล เจริญยิ่ง ภ.จว.สงขลา สภ.สะท้อน
ด.ต. นิพล รอดแกว้ ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ด.ต. พรุิณ ศรีงาม ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ด.ต. พฤทธพิร ด าชูพราย ภ.จว.สงขลา สภ.สะเดา
จ.ส.ต. จ าเริญ อนิทนิล ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ส.ต.อ. ภาคภมูิ สุทธสิงค์ ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ส.ต.อ. สุทธพิงศ์ มณีรัตน์ ภ.จว.สงขลา สภ.เทพา
พ.ต.อ. เอกกฤต วริิยะภาพ ภ.จว.สงขลา ภ.จว.สงขลา
ด.ต. สาทร บุญส่ง ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ด.ต. สุรพชั ช่างหนัง ภ.จว.สงขลา สภ.สะเดา
พ.ต.ท. เตียน ทองสมสี ภ.จว.สงขลา กลุ่มงานสอบสวน
พ.ต.ต.หญิง เกษร ศูนยค์ล้าย ภ.จว.สงขลา กลุ่มงานสอบสวน
ร.ต.อ. สุชาติ ชูกะชะบา ภ.จว.สงขลา กลุ่มงานสอบสวน
ร.ต.ท. ต่อศักด์ิ จนัทร์อนิทร์ ภ.จว.สงขลา กลุ่มงานสอบสวน
ร.ต.ท. ไชญพรณ์ ไชยรักษ์ ภ.จว.สงขลา กลุ่มงานสอบสวน
ร.ต.ท. สมพร มีเล่ือนลอย ภ.จว.สงขลา กลุ่มงานสอบสวน
ร.ต.ท. ภริมย์ ทองชุม ภ.จว.สงขลา กลุ่มงานสอบสวน
ด.ต. สุวรรณ สังขน์้อย ภ.จว.สงขลา กลุ่มงานสอบสวน
ด.ต.หญิง ถาวร ไพโรจน์บวร ภ.จว.สงขลา กลุ่มงานสอบสวน
ด.ต.หญิง พรพรรณ ไชยมโณ ภ.จว.สงขลา กลุ่มงานสอบสวน
พ.ต.ท. สมพล แกว้กระจาย ภ.จว.สงขลา ฝอ.
พ.ต.ท.หญิง พนมพร กาญจนเนตร ภ.จว.สงขลา ฝอ.
พ.ต.ท. นิโรจน์ เหลืองเพชรรัตน์ ภ.จว.สงขลา ฝอ.
ร.ต.ท.หญิง ปรียา บุญโชคยิ่ง ภ.จว.สงขลา ฝอ.
ร.ต.ท.หญิง รวศิรา ศรีสงคราม ภ.จว.สงขลา ฝอ.
ร.ต.ท.หญิง ปัญญาเพญ็ เกตุแกว้ ภ.จว.สงขลา สภ.กระแสสินธุ์
ร.ต.ต. วชิัย ชนะพาร์ ภ.จว.สงขลา
ร.ต.ต. บุญธรรม ทีปรึกษพนัธ์ ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ด.ต. สมบูรณ์ ร่ืนเกษม ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ด.ต. สมศักด์ิ ฉะฉิ้น ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ด.ต. ธานินทร์ มณีออ่น ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ด.ต. อภรัิกษ์ สายออ๋ง ภ.จว.สงขลา สภ.ม่วงงาม
ด.ต. มีชัย พนัธผ์ล ภ.จว.สงขลา ฝอ.
ส.ต.อ. ศรุต ขนุหนู ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ส.ต.อ.หญิง นุชจนา จงวฒันาเกษม ภ.จว.สงขลา ฝอ.
ส.ต.ท.หญิง ภาวนิี อนิเล็ก ภ.จว.สงขลา ฝอ.
ส.ต.ต. วฒิุพงษ์ หวญัหวาน ภ.จว.สงขลา ฝอ.
ร.ต.อ. ณรงค์ สุวรรณรัตน์ ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ร.ต.ท. รัชพล ธนศรีผล ภ.จว.สงขลา สภ.นาหม่อม
ด.ต. นิทัศน์ สิริสาโรจน์ ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ระวี แท่นแกว้ ภ.จว.สงขลา สภ.คอหงส์
ด.ต. สมพง ขนุพว่ง ภ.จว.สงขลา สภ.คอหงส์
ด.ต. ยงยทุธ สุวรรณโณ ภ.จว.สงขลา สภ.สิงหนคร
ด.ต. อนันต์ จนัทร์คง ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ด.ต. มงคล ตรีรัญเพช็ร ภ.จว.สงขลา สภ.สะเดา
ด.ต. สุเนตร บ ารุงชาติ ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ด.ต. ปรีชา แสงงาม ภ.จว.สงขลา สภ.ม่วงงาม
ส.ต.ท.หญิง สมหมาย อว่มคง ภ.จว.สงขลา ฝอ.
พ.ต.ท. โชคทวี จนัทร์ทองออ่น ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ร.ต.อ. สุธาสินี จนัทร์ทอง ภ.จว.สงขลา ฝอ.
ร.ต.ท. ประเวช ดุษฎอีภชิน ภ.จว.สงขลา สภ.คูเต่า
ร.ต.ท. ณัชพล ยอดรัตน์ ภ.จว.สงขลา สภ.ปากรอ
ร.ต.ท. สิทธพิงศ์ สุขช่วย ภ.จว.สงขลา สภ.คอหงส์
ร.ต.ท. วรัิตน์ หมาดทิง้ ภ.จว.สงขลา ฝอ.
ร.ต.ต. ศรัณย์ โต๊ะกะหรีม ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ด.ต. นิกลู ชูฤทธิ์ ภ.จว.สงขลา สภ.คอหงส์
ด.ต. ขนบ บุญนุย้ ภ.จว.สงขลา สภ.สะเดา
ด.ต. เพชรรัตน์ อไุร ภ.จว.สงขลา สภ.เทพา
ด.ต. รักษ์ทวี สุวรรณรัตน์ ภ.จว.สงขลา สภ.ม่วงงาม
ด.ต. ศุภโชค เขยีวชุม ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ด.ต. กญัจน์ ท่ามประเสริฐ ภ.จว.สงขลา สภ.ทุง่ลุง
ด.ต. จรัล แกว้มณี ภ.จว.สงขลา สภ.ม่วงงาม
ด.ต. ปรีชา เพยีรรัตน์ ภ.จว.สงขลา สภ.ชุมพล
ด.ต. อรุณ รัตนพรหม ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ด.ต. คมพล วนัทะยา ภ.จว.สงขลา สภ.ชุมพล
ด.ต. กติติ วจันาคมกลุ ภ.จว.สงขลา สภ.สะท้อน
จ.ส.ต. พชัพงษ์ บุญสนิท ภ.จว.สงขลา ฝอ.
จ.ส.ต. สุชาติ เรืองทอง ภ.จว.สงขลา ฝอ.
จ.ส.ต. อทิธพิล ผลกล้า ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
จ.ส.ต. พลวชิัย รัตนมณี ภ.จว.สงขลา สภ.สิงหนคร
จ.ส.ต. กรวทิย์ ดิษฐ์จนพงศ์พร ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
จ.ส.ต. สินชัย บุญขวญั ภ.จว.สงขลา สภ.สิงหนคร
จ.ส.ต. ปริวฒัน์ เรืองรักษ์ ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ส.ต.อ. วษิณุ นิลวฒัน์ ภ.จว.สงขลา ฝอ.
พ.ต.ท. วนัชัย มากสังข์ ภ.จว.สงขลา ฝอ.
ร.ต.ท. สมพงศ์ ศรีจนัทร์งาม ภ.จว.สงขลา ฝอ.
ร.ต.ท. สมมาตร แสงสะโน ภ.จว.สงขลา ฝอ.
ร.ต.ท.หญิง ส ารวย อนิทฤทธิ์ ภ.จว.สงขลา ฝอ.
ด.ต.หญิง ประพาภรณ์ ทองทวี ภ.จว.สงขลา สภ.สิงหนคร
ส.ต.อ.หญิง นุจรีย์ ไทยราช ภ.จว.สงขลา ฝอ.



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.อ.หญิง เสาวลี บุญโท ภ.จว.สงขลา ฝอ.
ส.ต.ต.หญิง พรทิพย์ จติตะระ ภ.จว.สงขลา ฝอ.
พ.ต.ต.หญิง ภาณิศา ศรีหนูสุด ภ.จว.สงขลา ฝอ.
ร.ต.อ.หญิง รุ่งฤดี สรงวารี ภ.จว.สงขลา ฝอ.
ร.ต.ต.หญิง ธดิารัตน์ แกว้มณี ภ.จว.สงขลา ฝอ.
ด.ต. วชัระ สุกใส ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ด.ต. ธรรมรัตน์ ศรีมณี ภ.จว.สงขลา สภ.นาหม่อม
ด.ต. สุนัน รักแป้น ภ.จว.สงขลา สภ.ควนมีด
ด.ต. ด าเนิน สมทรง ภ.จว.สงขลา สภ.สิงหนคร
ส.ต.อ.หญิง ศศิธร ชูทอง ภ.จว.สงขลา ฝอ.
พ.ต.ท. จตุพร คูณทอง ภ.จว.สงขลา ฝอ.
ร.ต.ท. ไพรัชต์ มีมุสิทธิ์ ภ.จว.สงขลา ฝอ.
ด.ต. อาณัฐ รัตนกลัยาณพงศ์ ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ส.ต.อ.หญิง พรเพญ็ บุญฤทธิ์ ภ.จว.สงขลา ฝอ.
ส.ต.ต. อเุทน เทพจนัทร์ ภ.จว.สงขลา ฝอ.
พ.ต.ท.หญิง วราภรณ์ ตันติวทิย์ ภ.จว.สงขลา ฝอ.
ร.ต.อ.หญิง สุธาภรณ์ ช่วยชูวงศ์ ภ.จว.สงขลา ฝอ.
ร.ต.ท.หญิง อภญิญา เพชรมุณี ภ.จว.สงขลา ฝอ.
ร.ต.ท.หญิง กานต์นภสั เลขานุกจิ ภ.จว.สงขลา ฝอ.
ด.ต. วเิชียร พุม่หอ่ ภ.จว.สงขลา ฝอ.
ด.ต. อดุล ออ่นจนัแกว้ ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ด.ต. พรณรงค์ แกว้พมิพ์ ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ด.ต.หญิง เจนจริา คงช่วย ภ.จว.สงขลา ฝอ.
ด.ต. พทิยา ราษฎร ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ร.ต.อ. ไพศาล ช่วยเกื้อ ภ.จว.สงขลา สภ.ปาดังเบซาร์
ด.ต. สมศักด์ิ ค าแสน ภ.จว.สงขลา สภ.ม่วงงาม
ร.ต.ท. ถริพล แสงสุวรรณ ภ.จว.สงขลา สภ.สะบ้ายอ้ย
ด.ต. พริชัย เดชสะโร ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ด.ต. นิยม แกว้สุวรรณ ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ร.ต.ท. สถติ สกลุศรี ภ.จว.สงขลา สภ.สามบ่อ
ด.ต. สุบิน บัวอไุร ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ด.ต. ทรงวฒิุ แสงสุข ภ.จว.สงขลา สภ.สามบ่อ
ด.ต. สุธรรม จนัทรมาลี ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ร.ต.ท. มุกดา จนัทร์แสง ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ร.ต.ท. อติวชิญ์ มุสิกสระ ภ.จว.สงขลา สภ.คอหงส์
พ.ต.ท. ดุสิต พรหมสิน ภ.จว.สงขลา สภ.สะท้อน
พ.ต.ท. อานนท์ ประดิษฐ์แสง ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ร.ต.อ. อ านวยชัย เอี่ยมสอาด ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ร.ต.อ. ประพนัธ์ เพง็จติร ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ร.ต.อ. เกรียงศักด์ิ นันทวงศ์ ภ.จว.สงขลา กก.สส.



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.อ. วชัรินทร์ เบญจทศวรรษ ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ร.ต.อ. ขวญัชาติ จนัทะ ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ร.ต.อ. วชิิต บุญญะสุวรรณ ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ร.ต.อ. ราวี เกม็เส็น ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ร.ต.อ. ไมตรี เนตรโสภา ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ร.ต.อ. วฒิุ แกว้แกน่เพชร ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ร.ต.ท. ปรีชา สิงหเสม ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ร.ต.ท. กมัปนาท ปานสุวรรณ ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ร.ต.ท. ประจวบ สุวรรณรัตน์ ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ร.ต.ท. ฐิปปนนท์ บิลยะพนัธ์ ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ร.ต.ท. สุพฒัน์ เดชพนัธ์ ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ร.ต.ท. อดุม ชุมภธูร ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ร.ต.ท. พชร ชัยเพชร ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ร.ต.ท. อมรรัตน์ เกดิทอง ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ร.ต.ท. ธรีะพงศ์ ทองอนิไข่ ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ร.ต.ท. ฉตัรพงศ์ คงเจริญ ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ร.ต.ท. บ ารุง จติตะปาโล ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ร.ต.ท. เกษม หวงัดี ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ร.ต.ท. วโิรจน์ ดิษสระ ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ร.ต.ท. สุเทพ ศรีทอง ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ร.ต.ท. เต้ียง สังขแ์กว้ ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ร.ต.ท. อรรถกร วรีการณ์ ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ร.ต.ท. ไพโรจน์ ทวรัีตน์ ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ร.ต.ต. ธนทร ศรีสวสัด์ิ ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ร.ต.ต. สุจนิต์ ศรีสมานุวตัร ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ร.ต.ต. วรีะ เสมาพฒัน์ ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ร.ต.ต. ปัญญา ร่มบ้านโหล๊ะ ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ร.ต.ต. ออมสิน สุขสี ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ร.ต.ต. อนณ จนิดาภกัดี ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ร.ต.ต. บุญทัน ศรีออ่น ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ด.ต. ธนิต เกื้อรอด ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ด.ต. จริวฒัน์ พรหมสถติย์ ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ด.ต. ทัศน์พล ชื่นอิ่มทรัพย์ ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ด.ต. ชัพ ชูสุวรรณ์ ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ด.ต. วนิัย ยิ่งคง ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ด.ต. อ าพล ธรรมทินนะ ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ด.ต. อ าพล ไชยภกัดี ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ด.ต. จ ารัส จติตปาโล ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ด.ต. สุชาติ กศุลสุข ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ด.ต. นุกลู ไชยรัตน์ ภ.จว.สงขลา กก.สส.



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ธงชัย เพชรรัตน์ ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ด.ต. เฉลิมเดช สังขรัตน์ ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ด.ต. ณัฐวฒิุ ปราชญา ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ด.ต. วรัิช สังขท์อง ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ด.ต. อรุณ กิ้มเส้ง ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ด.ต. ทศพร ล่องแกว้ ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ด.ต. บวรภคั รัตนะ ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ด.ต. เด่นคุณ จุ้ยดิษฐ ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ด.ต. จติประพนัธ์ เอมเอก ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ด.ต. วศิาล สูตถพินัธ์ ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ด.ต. วชัรพล สุวรรณโณ ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ด.ต. จ าเริญ เพชรมณี ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ด.ต. ณรงค์ชัย คงวดัใหม่ ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ด.ต. องอาจ วกิรเมศกลุ ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ด.ต. คณาวฒิุ ศิริพงศ์ ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ด.ต. สุรสิทธิ์ สุขสวสัด์ิ ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ด.ต. อนันต์ หมีนสุก ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ด.ต. ธนกฤต พลภากจิ ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ด.ต. สมหมาย ขวญัทอง ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ด.ต. สุธะรัตน์ ณ รังสี ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ด.ต. จริทิปต์ ก าเหนิดผล ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ด.ต. นิกร กาเล่ียง ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ด.ต. ไตรรงค์ กลางถิ่น ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ด.ต. บุญทอง สุขสวสัด์ิ ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ด.ต. รังสรรค์ วอ่งมงคลเดช ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ด.ต. กรีฑา พฒัน์ช่วย ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ด.ต. วรพจน์ เสมอภพ ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ด.ต. รุ่งโรจน์ คงพรหม ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ด.ต. ชรินทร์ จงไกรจกัร ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ด.ต. สันติกมล ธรรมวาโร ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ด.ต. ชัยรัตน์ อนันตพรรค ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ด.ต. ชัยยา สุวรรณรัศมี ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ด.ต. ประสิทธิ์ สุขแป๊ะเฮา ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ด.ต. ทรงธรรม เพง็แกว้ ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ด.ต. วชิิต อาการักษ์ ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ด.ต. ส าเริง นวลศรีชาติ ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ด.ต. รพนิทร์ มุนีแนม ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ด.ต. ธรีะยทุธ สุวรรณรัตน์ ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ด.ต. นเรนทร์ ชัยกจิ ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ด.ต. ประสงค์ มณีรัตน์ ภ.จว.สงขลา กก.สส.



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ปฐม หน่วยแกว้ ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ด.ต. อภชิาต ฉนัทโร ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ด.ต. ชนะ พรหมจนิดา ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ด.ต. นิคม ไชยชะนะ ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ด.ต. ประดิษฐ์ มณีรัตน์ ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ด.ต. นิยม แกว้สุวรรณ ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ด.ต. ด ารงค์เดช ปานเพชร ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ด.ต. จรูญ หนูรัตน์ ภ.จว.สงขลา กก.สส.
จ.ส.ต. สายชล ปริศวงศ์ ภ.จว.สงขลา กก.สส.
จ.ส.ต. ปรีชา ล่องสุวรรณ ภ.จว.สงขลา กก.สส.
จ.ส.ต. สุระวชิญ์ ชูปลอด ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ส.ต.อ. อนุศักด์ิ หาบหา ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ส.ต.อ. สุนทร สวสัดิรักษา ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ส.ต.อ. วทิวสั ตุนยะสุข ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ส.ต.อ. วชิิต ยงัทอง ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ส.ต.อ. อาทิตย์ ศรีสมัย ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ส.ต.อ. ทววีฒัน์ กาฬสินธ์ ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ส.ต.อ. เกยีรติศักด์ิ เมืองแกว้ ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ส.ต.อ. วรากร ทองขะโชค ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ส.ต.อ. ประจกัษ์ สังขท์ิพย์ ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ส.ต.อ. ศักด์ิ สุวรรณกจิ ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ส.ต.อ. ถกล แกว้ถาวร ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ส.ต.อ. ประจวบ สิงหป์ลอด ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ส.ต.อ. อรรถพล สุกหอม ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ส.ต.อ. กอ่เสม เส็นฤทธิ์ ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ส.ต.อ. อดิเทพ เยน็ใจ ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ส.ต.อ. ชัยวฒัน์ วปิระกษิต ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ส.ต.อ. ศรายทุธ พรหมคง ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ส.ต.อ. จเรวฒัน์ เต็มดี ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ส.ต.อ. พชิิต ยงันึก ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ส.ต.อ. สถติ ใจโต ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ส.ต.ท. จริพงศ์ ทองนวล ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ส.ต.ท. บุญชนะ ถิ่นสตูล ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ส.ต.ท. ศักด์ิดา วรเดช ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ส.ต.ท. สิทธชิ้ย ด าหนูอนิทร์ ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ส.ต.ต. คณิต ไชยภมูิ ภ.จว.สงขลา กก.สส.
พ.ต.ต. พงษ์สวสัด์ิ อนิทสร ภ.จว.สงขลา กก.สส.
พ.ต.ต. สัณหพ์ชิญ์ วรรณโร ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ด.ต. นที ชิณพงศ์ ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ด.ต. เกรียงศักด์ิ สันจร ภ.จว.สงขลา กก.สส.



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สุธรรม จนัทร์มาลี ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ส.ต.อ. เมธา มุกดาหาร ภ.จว.สงขลา กก.สส.
ส.ต.อ. ปิยวฒัน์ ยิ่งคง ภ.จว.สงขลา กก.สส.
พ.ต.อ. เดชา กาญจนโสรัตน์ ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
พ.ต.ท, พชิัย จนัทร์เกษม ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
พ.ต.ท. ถาวร ผลกล้า ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
พ.ต.ท. นาวนิ นิลวานิช ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
พ.ต.ท. จกัรพรรณ โชติบุตร ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
พ.ต.ท. พเิชษฐไชย หนูผุด ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
พ.ต.ท. สุพล คู่นพคุณ ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
พ.ต.ต. วนักติติ ทินนิมิตร ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
พ.ต.ต. อ านาจ อนันตพนัธุ์ ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
พ.ต.ต. พชัรินท์ ประพรหม ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
พ.ต.ต. นนทพทัธิ์ สู่สม ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
พ.ต.ต. ถาวร บุญทอง ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
พ.ต.ต. สมศักด์ิ เยาวด์ า ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ร.ต.อ. บัญชา สังกะเพศ ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ร.ต.อ. นิเลาะ เจะ๊มะ ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ร.ต.อ. คณิต พจิติร ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ร.ต.อ. ทวศัีกด์ิ คงเทพ ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ร.ต.อ. เจอื ไชยพนู ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ร.ต.อ. พสิิษฐ์ บุญต่อ ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ร.ต.อ. อาธร ทองชูช่วย ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ร.ต.อ. จรีะพจน์ พทิักษ์ธรรม ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ร.ต.อ. ชาตรี ชุมเยน็ ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ร.ต.อ. นที จนัทร์แสงสี ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ร.ต.อ. สุธรรม สุขช่วย ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ร.ต.อ. ทวไีชย พะยติั ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ร.ต.อ.หญิง  มนัสนันท์ จอมวเิชียร ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ร.ต.ท. สุชาติ สงสม ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ร.ต.ท. พนัเลิศ กลักทองกร ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ร.ต.ท. ธเนศ คงประดิษฐ์ ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ร.ต.ท. สุรินทร์ ปิยะกลุ ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ร.ต.ท. ปรีชา พรมสิทธิ์ ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ร.ต.ท. อรุณ บุญเจริญ ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ร.ต.ท. ธรีภทัร วงษ์สิงห์ ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ร.ต.ท. อลงกรณ์ จนิดา ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ร.ต.ท. มานพ ด้วงเพช็ร ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ร.ต.ท. ทวศัีกด์ิ เจริญฤทธิ์ ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ร.ต.ท. สุรชัย รัตนโชติ ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. สมหมาย จลุด าเนิน ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ร.ต.ท. จรัญ สังขท์อง ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ร.ต.ท. จรัญ กิ้มด้วง ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ร.ต.ท. ปราโมทย์ เพชรมัง่ ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ร.ต.ท. วโิรจน์ แกว้มโน ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ร.ต.ท. นรเศรษฐ์ รสิตานนท์ ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ร.ต.ท. พนัธ์ แสงจนัทร์ ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ร.ต.ท. โกวทิ สังเกต ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ร.ต.ท. ไชยชิต วรรณสมาน ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ร.ต.ท. เผชิญ บริสุทธิ์ ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ร.ต.ท. อนุวฒัน์ มหนัตมรรค ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ร.ต.ท. จ ารูญ พสัสระ ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ร.ต.ท. สามารถ เตชะวรรณโต ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ร.ต.ท. เฉลย ศรีศาสนานนท์ ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ร.ต.ท. แฉล้ม ซุ้นหว้น ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ร.ต.ท. สุรศักด์ิ ไชยบัญดิษฐ์ ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ร.ต.ท. ธนาสรรพ์ พนัธฤทธิ์ ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ร.ต.ท. สุทธิ ดอกจ าปา ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ร.ต.ท. สุกฤษฎิ์ สงแสง ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ร.ต.ท. อมัพร เจริญมาศ ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ร.ต.ท. ชัยพล รัตนวมิล ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ร.ต.ท. ชาญณรงค์ สวยงาม ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ร.ต.ท. พเิชฐ เกื้อหนู ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ร.ต.ท. ธรรธร แสงจนัทร์ ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ร.ต.ท. รุ้งอรุณ หอมบุตร ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ร.ต.ท. ภทิูร เจด็วรรณะ ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ร.ต.ท. สมมาตร คงแกว้เกล่ืน ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ร.ต.ท. ธนพล ใจบ ารุง ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ร.ต.ท. ชินพนัธ์ ชุมภปูระวโิร ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ร.ต.ท. ประสิทธิ์ ขนุศรีรักษา ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ร.ต.ต. ไพโรจน์ นาคะโร ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ร.ต.ต. พชิัย แสงงาม ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ร.ต.ต. ชีพ ฆงัรัตนะ ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ร.ต.ต. สุรพล สังขรัตน์ ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ร.ต.ต. สันติ โนะ ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ร.ต.ต. ธนนิตย์ หนูประกอบ ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ร.ต.ต. วสุิทธิ์ สุเมธาววิฒัน์ ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ร.ต.ต. เจริญ เล่ือนเกื้อ ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ร.ต.ต. ธวชัชัย นวลศิลป์ ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ร.ต.ต. เจริญ เหมือนเพชร ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. วสุธรณ์ แกว้แกมกร ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ร.ต.ต. สุนันท์ ทองจนัทร์ ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ร.ต.ต. สมจติ สุวรรณเกล้า ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ร.ต.ต. ณัฐพงษ์ นิลรัตน์ ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ร.ต.ต. วนิัย เทพไพฑูรย์ ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ร.ต.ต. สัมพนัธ์ จนิดานาค ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ร.ต.ต. พชิัย ชมภทูอง ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ร.ต.ต. สมพร แกว้วงจนัทร์ ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ด.ต. ประสิทธิ์   กุ้งมณี ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ด.ต. อ านาจ กลีบบุบผา ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ด.ต. วรายทุธ มัจฉาวานิช ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ด.ต. ซ้อน สุขเทพ ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ด.ต. สมชาย แสงออ่น ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ด.ต. อมัมร สินธพุาชี ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ด.ต. ศิวฒัน์ โพธยิก ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ด.ต. บรรยง ศรีคะนอง ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ด.ต. บุญรอด เหมือนยอด ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ด.ต. ทรงพล สุวรรณโณ ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ด.ต. ทรงศักด์ิ จนัทรพล ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ด.ต. กมล ทองเปีย ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ด.ต. ประสงค์ พรหมสุวรรณ ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ด.ต. พลวฒัน์  เพช็ราการ ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ด.ต. อนันต์ ออ่นแกว้ ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ด.ต. อทุิศ หนูเจริญ ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ด.ต. ถาวร ระสิตานนท์ ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ด.ต. ชาตรี ทองสุวรรณ ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ด.ต. ศักด์ิชาย ไชยณรงค์ ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ด.ต. เกื้อกลู แกว้ชนะ ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ด.ต. ฉตัรพล จรพทัลุง ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ด.ต. เสน่ห์ คงทอง ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ด.ต. อดุม เสนแกว้ ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ด.ต. นิตินัย มาศศรีวงศ์ ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ด.ต. อนัฐ กลัยาณพงษ์ ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ด.ต. สุภาษ   สัญญาโณ ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ด.ต. วรัิช วรรณรักษ์ ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ด.ต. ชาคริต วฒันาดิลกชาติกลุ ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ด.ต. สมเกยีรติ อปุถมัภ์ ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ด.ต. รณกร ไสน ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ด.ต. วนัชัย มากช่วย ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ด.ต. ประเสิรฐ สุขะปุณพนัธ์ ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. โกมล เดชพชิัย ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ด.ต. วฒิุภพ บุญจนัทร์ ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ด.ต. ฑณล จนัทร์เส็ง ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ด.ต. ประยรู ทองพริก ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ด.ต. สมบัติ สักกณุา ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ด.ต. สนธชิัย จนัทร์เพช็ร ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ด.ต. วระวทิย์ ลาภวารี ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ด.ต. สุกจิ แซ่ยอ่ง ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ด.ต. อชิตพล จาตุรนต์พนัธ์ ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ด.ต. อรุณรัชช์ ยอ่งตีบ ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ด.ต. ประสิทธิ์   กุ้งมณี ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ด.ต. นิกร วไิลรัตน์ ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ด.ต. โสมนัส เจริญกลุ ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ด.ต. กนัภยั นิลเพชร ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ด.ต. สุมล หนูเพชร ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ด.ต. อดุลย์ จอมสุริยะ ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ด.ต. ทวศัีกด์ิ ไหมชู ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ด.ต. ขวญัชัย มณีพงศ์ ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ด.ต. นาวนิ ประเทืองมาศ์ ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ด.ต. ธยีทุธิ์ ปานก าเนิด ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ด.ต. สมภพ ทองล่อง ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ด.ต. อนุชน ไชยมณี ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ด.ต. อาคม สุยสิทธิ์ ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ด.ต. สมควร อ าพะมะ ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ด.ต. ประสิทธ์ จนัจ าปา ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ด.ต. คุณาสิน สีม่วง ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ด.ต. ประยทุธ นิลรัตน์ ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ด.ต. สราวธุ ศรีสะอาด ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ด.ต. พทิยา ค าเจริญ ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ด.ต. โกเมธ ศรีนุนวเิชียร ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ด.ต. อฐัโรจน์ สุกใส ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ด.ต. ประเสริฐ เดชสงค์ ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ด.ต. อดล กจิติรรโสภา ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ด.ต. กฤษดา ทวปิริญญาสกลุ ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ด.ต. มนชัย ขาวทอง ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ด.ต. บุญประเสริฐ บุญประสิทธ์ ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ด.ต. จ านง เต็มเปีย่ม ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ด.ต. จรูญ รุ่งเรือง ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ด.ต. ประยนู สงคง ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ด.ต. คณิต เพช็รัตน์ ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ณัฐพล ส าราญ ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ด.ต. กติติ จนัทรวฒัน ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ด.ต. อดุม ไพทัน ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ด.ต. กฤษดา รัตนชูศรี ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ด.ต. เกษม เขม็สุวรรณ ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ด.ต. เกยีรติชัย จนัทรวดีทิพย์ ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ด.ต. วนิัย วฒิุพนัธ์ ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ด.ต. ปรีชา ทองพรหม ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ด.ต. นิพล สุขสม ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ด.ต. สมบัติ ลักคุณา ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ด.ต. หรัิญ เจมิขญั ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ด.ต. สัมภาษณ์ โออวด ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ด.ต. บัญชา กรุงแกว้ ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ด.ต. ส าคัญ นนทพนัธ์ ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ด.ต. ชาญวทิย์ สุขศรี ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ด.ต. ประสิทธิ์ คงสี ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ด.ต. รัตนศิริ ศรีสวสัด์ิ ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ด.ต. จริศักด์ิ ขาวแกว้ ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ด.ต. จตุพล แกว้แสงออ่น ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ด.ต. สุธน พวงแกว้ ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ด.ต. อมัพล นนทพนัธ์ ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ด.ต. นุกลู ชุมชาติ ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
จ.ส.ต. ชัยรัต ชูโตชนะ ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
จ.ส.ต. พเิชษฐ์ แกว้หนูเกื้อ ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
จ.ส.ต. กติติพล เชาวสุ์ม ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
จ.ส.ต. วนัชัย สุวรรณลอยล่อง ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
จ.ส.ต. ณรงค์ฤทธิ์ เทพรักษ์ ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
จ.ส.ต. ภราดร ซุ้นส้ัน ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
จ.ส.ต. เอกนาวนิ อมีหมัน ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
จ.ส.ต. วฒิุนัน ขวญัทองยิ้ม ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
จ.ส.ต. วฒิุนนท์ สุนีย์ ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
จ.ส.ต. ณัฐวฒิุ ล้ิมเสน่ห์ ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
จ.ส.ต. ธรรมศักด์ิ รอดเซ็น ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
จ.ส.ต. ศราวฒิุ บุญรัตน์ ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
จ.ส.ต. ศราวธุ จนัทร์สังข์ ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
จ.ส.ต. มงคล รัชตพนัธ์ ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
จ.ส.ต. สมชาย เหมมันต์ ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
จ.ส.ต. พงศดาร โชติช่วง ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
จ.ส.ต. พชูาติ ธรรมใจ ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
จ.ส.ต. ภริูภทัร เหล็บเลิศ ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง จ.ส.ต. กติติศักด์ิ สวา่งอารมณ์ ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
จ.ส.ต. ประสิทธ์ พนัธเุสน ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ส.ต.ต. ธรวฒัน์ ศรีกล่ า ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ส.ต.ต. นฤพล วงค์อทุัย ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ส.ต.ต. สุทธพิงษ์ จติรเทีย่ง ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ส.ต.ต. เปีย่มศักด์ิ ทองวงศ์ ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ส.ต.ต. ณัฐดิศักด์ิ เอยีดรักษ์ ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ส.ต.ต. ปรภต อนิทมโน ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ส.ต.ต. วชิัย นิลรัตน์ ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ส.ต.ต. อนุวฒัน์ สุวรรณรัตน์ ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ส.ต.ต. อรรถชัย ขาวส้ัน ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ส.ต.ต. วชัรพล คุ้มจติร ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ส.ต.ต. วทิวชั ปล้องใหม่ ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ร.ต.ท. นิยม จนัทร์เพชรบุรี ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ร.ต.ท. อดุม กายจนะ ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ร.ต.ท. อรรถพนัธ์ จนัทะ ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ร.ต.ต. ธเนศ อปุลานนท์ ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ร.ต.ต. กติติ หนูพนัธ์ ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ด.ต. ไพรินทร์ ไพโรจน์บวร ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ด.ต. เกษม สุวรรณเรืองศรี ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ด.ต. จตุฤทธิ์ ชูบุญลาภ ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ด.ต. สมศักด์ิ ผอมนะ ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ด.ต. รณกร ไฉน ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
จ.ส.ต. รัฐพงษ์ โอฬารี ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
จ.ส.ต. วฑูิรย์ วรรณบูลย์ ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
จ.ส.ต. อรุณ ศรีกงปาน ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
ส.ต.อ. พเิชษฐ์ไชย เจริญวงศ์ ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
พ.ต.ท. ศักด์ิชัย สมานววิฒัน์ ภ.จว.สงขลา สภ.ระโนด
พ.ต.ท. อทุัย วตัตธรรม ภ.จว.สงขลา สภ.ระโนด
พ.ต.ท. สิทธพิล เจย้ชุม ภ.จว.สงขลา สภ.ระโนด
พ.ต.ท. ธรีะชาติ รักษสกลู ภ.จว.สงขลา สภ.ระโนด
พ.ต.ต. สมปราถ นิลพงค์ ภ.จว.สงขลา สภ.ระโนด
ร.ต.อ. พงเพชร ศรีหะรัญ ภ.จว.สงขลา สภ.ระโนด
ร.ต.ท. วนิัย เพช็รรัตน์ ภ.จว.สงขลา สภ.ระโนด
ร.ต.ท. วชิิต รัตนธรรมโม ภ.จว.สงขลา สภ.ระโนด
ร.ต.ท. นริศ ยิ้มซ้าย ภ.จว.สงขลา สภ.ระโนด
ร.ต.ท. สมพงษ์ พงษ์จนะ ภ.จว.สงขลา สภ.ระโนด
ร.ต.ท. สุเทพ น้อยกดู ภ.จว.สงขลา สภ.ระโนด
ร.ต.ท. เทียนชัย วเิชียรทอง ภ.จว.สงขลา สภ.ระโนด
ร.ต.ท. เฉลิม คงอนิทร์ ภ.จว.สงขลา สภ.ระโนด



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. กติิพงศ์ นาคกล้ิง ภ.จว.สงขลา สภ.ระโนด
ร.ต.ท. สงวน หลุ่มใส ภ.จว.สงขลา สภ.ระโนด
ร.ต.ท. วชิัย คงแกว้ ภ.จว.สงขลา สภ.ระโนด
ร.ต.ต. ธรีวฒิุ วงษ์ศรีเผือก ภ.จว.สงขลา สภ.ระโนด
ด.ต. จติ ค าแกว้ ภ.จว.สงขลา สภ.ระโนด
ด.ต. สุริยะ อคุติ ภ.จว.สงขลา สภ.ระโนด
ด.ต. ขน้ ยิ้มขาว ภ.จว.สงขลา สภ.ระโนด
ด.ต. กจิ แสงจง ภ.จว.สงขลา สภ.ระโนด
ด.ต. เจริญ สุวรรณจนัทร์ ภ.จว.สงขลา สภ.ระโนด
ด.ต. วชัรินทร์ รัตนรุ่ง ภ.จว.สงขลา สภ.ระโนด
ด.ต. เสริมวทิย์ แกล้วทนงค์ ภ.จว.สงขลา สภ.ระโนด
ด.ต. จรูญ ไชยสาลี ภ.จว.สงขลา สภ.ระโนด
ด.ต. สิรภพ สุขช่วย ภ.จว.สงขลา สภ.ระโนด
ด.ต. กติติชัย ทองฉมิ ภ.จว.สงขลา สภ.ระโนด
ด.ต. สุรเชษฐ์ พรหมทอง ภ.จว.สงขลา สภ.ระโนด
ด.ต. วชัรพงศ์ บุญมี ภ.จว.สงขลา สภ.ระโนด
ด.ต. วทัธกิร ธรรมโณ ภ.จว.สงขลา สภ.ระโนด
ด.ต. วฒิุเลิศ ศรีสงค์ ภ.จว.สงขลา สภ.ระโนด
ด.ต. เผด็จ สถานต้ิน ภ.จว.สงขลา สภ.ระโนด
ด.ต. มนตรี อาษาสุจริต ภ.จว.สงขลา สภ.ระโนด
ด.ต. สมพร มณีรัตน์ ภ.จว.สงขลา สภ.ระโนด
ด.ต. สุนทร เรืองศรี ภ.จว.สงขลา สภ.ระโนด
ด.ต. ไพฑูล ผุดผ่อง ภ.จว.สงขลา สภ.ระโนด
ด.ต. มนตรี จนัทร์ชู ภ.จว.สงขลา สภ.ระโนด
ด.ต. สมยศ บุญชู ภ.จว.สงขลา สภ.ระโนด
ด.ต. ประพาศ ชะนะชัย ภ.จว.สงขลา สภ.ระโนด
ด.ต. โกศล บัวแกว้ ภ.จว.สงขลา สภ.ระโนด
ด.ต. ชออด ศรีออ่น ภ.จว.สงขลา สภ.ระโนด
ด.ต. แสงชัย แสงประดับ ภ.จว.สงขลา สภ.ระโนด
ด.ต. อ าพร ชุมแดง ภ.จว.สงขลา สภ.ระโนด
ด.ต. เกยีรติศักด์ิ ศรีสาร ภ.จว.สงขลา สภ.ระโนด
ด.ต. สุนทร เหมะรักษ์ ภ.จว.สงขลา สภ.ระโนด
ด.ต. จ าลอง ปิน่แกว้ ภ.จว.สงขลา สภ.ระโนด
จ.ส.ต. นรินทร์ สมพงศ์ ภ.จว.สงขลา สภ.ระโนด
จ.ส.ต. ชิระ ณ สุรินทร์ ภ.จว.สงขลา สภ.ระโนด
จ.ส.ต. จ ารูญ ขาวเผือก ภ.จว.สงขลา สภ.ระโนด
จ.ส.ต. นิพนธ์ เกื้อเส้ง ภ.จว.สงขลา สภ.ระโนด
จ.ส.ต. กานต์ณัฐ ฤทธเิดช ภ.จว.สงขลา สภ.ระโนด
จ.ส.ต. กฤษฎาพร ทองพลาย ภ.จว.สงขลา สภ.ระโนด
ส.ต.ต. ชัยยนัต์ ขวญัทอง ภ.จว.สงขลา สภ.ระโนด



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.ต. อคัราวธุ รักพวก ภ.จว.สงขลา สภ.ระโนด
ด.ต. จ ารูญ ใหม่ชู ภ.จว.สงขลา สภ.ระโนด
ร.ต.ท. ศิริพงศ์ ศิริเรศ ภ.จว.สงขลา สภ.ระโนด
ร.ต.ท. บุญฤทธิ์ ชูฟอง ภ.จว.สงขลา สภ.ระโนด
ด.ต. วโิรจน์ จนัมิตร ภ.จว.สงขลา สภ.ระโนด
พ.ต.อ. พทิักษ์ พทุธวโิร ภ.จว.สงขลา สภ.สามบ่อ
พ.ต.ท. ถวลิ จนัจฬุา ภ.จว.สงขลา สภ.สามบ่อ
พ.ต.ท. ฉตัรรพี ทองบริบูรณ์ ภ.จว.สงขลา สภ.สามบ่อ
พ.ต.ท. พภิพ อทุัยเกษม ภ.จว.สงขลา สภ.สามบ่อ
พ.ต.ท. อนุสรณ์ ญาสุรัติกลุ ภ.จว.สงขลา สภ.สามบ่อ
พ.ต.ต. หตัถพร ทองค า ภ.จว.สงขลา สภ.สามบ่อ
ร.ต.อ. สมศักด์ิ ทองค า ภ.จว.สงขลา สภ.สามบ่อ
ร.ต.อ. ศราวธุ สังขค์ง ภ.จว.สงขลา สภ.สามบ่อ
ร.ต.ท. อนุสร เหาะวหิค ภ.จว.สงขลา สภ.สามบ่อ
ร.ต.ท. ประจวบ ชัยหาญ ภ.จว.สงขลา สภ.สามบ่อ
ร.ต.ท. ประเทือง ชอบกจิ ภ.จว.สงขลา สภ.สามบ่อ
ร.ต.ท. แฉล้ม รักขาว ภ.จว.สงขลา สภ.สามบ่อ
ร.ต.ท. ทววีฒิุ พทุธสุภะ ภ.จว.สงขลา สภ.สามบ่อ
ร.ต.ท. จารึก ตุละ ภ.จว.สงขลา สภ.สามบ่อ
ร.ต.ท. สมพงศ์ เวชประสิทธิ์ ภ.จว.สงขลา สภ.สามบ่อ
ร.ต.ต. ช านาญ เดชสุวรรณ ภ.จว.สงขลา สภ.สามบ่อ
ร.ต.ต. มนูญ ณ ชาตรี ภ.จว.สงขลา สภ.สามบ่อ
ร.ต.ต. ปรีชา แต้มช่วย ภ.จว.สงขลา สภ.สามบ่อ
ด.ต. วรรณชัย สิตะรุโณ ภ.จว.สงขลา สภ.สามบ่อ
ด.ต. ทวศัีกด์ิ รักทรัพย์ ภ.จว.สงขลา สภ.สามบ่อ
ด.ต.หญิง โสภา พทุธริะ ภ.จว.สงขลา สภ.สามบ่อ
ด.ต. สมนึก รักส าลี ภ.จว.สงขลา สภ.สามบ่อ
ด.ต. ชเนศ จนัทนะ ภ.จว.สงขลา สภ.สามบ่อ
ด.ต. อภเิดช หนูคง ภ.จว.สงขลา สภ.สามบ่อ
ด.ต. ทรงเดช ช านิธรุะการ ภ.จว.สงขลา สภ.สามบ่อ
ด.ต. สุนทร เส้งคล้าย ภ.จว.สงขลา สภ.สามบ่อ
ด.ต. ช านาญ ช านาญเวชกจิ ภ.จว.สงขลา สภ.สามบ่อ
ด.ต. นิรันตร์ นกแกว้ ภ.จว.สงขลา สภ.สามบ่อ
ด.ต. พทิยา นิยมยาตรา ภ.จว.สงขลา สภ.สามบ่อ
ด.ต. จ านงค์ ศรีรักษา ภ.จว.สงขลา สภ.สามบ่อ
ด.ต. ปรีดา อนันตกลู ภ.จว.สงขลา สภ.สามบ่อ
ด.ต. อนุชา สิทธโิชติพงศ์ ภ.จว.สงขลา สภ.สามบ่อ
ด.ต. ณรงค์ศักด์ิ ด ามี ภ.จว.สงขลา สภ.สามบ่อ
ด.ต. ชัยวฒัน์ อวะภาค ภ.จว.สงขลา สภ.สามบ่อ
ด.ต. เริงณรงค์ นิลประยรู ภ.จว.สงขลา สภ.สามบ่อ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ทรงวฒิุ แสงสุข ภ.จว.สงขลา สภ.สามบ่อ
จ.ส.ต. สุชาติ ยพุยงค์ ภ.จว.สงขลา สภ.สามบ่อ
จ.ส.ต. ธงชัย สมัครพงศ์ ภ.จว.สงขลา สภ.สามบ่อ
จ.ส.ต. วทิยา วงศ์หรัิญ ภ.จว.สงขลา สภ.สามบ่อ

จ.ส.ต. ธรรมเชษฐ์ กาญจนชาติทักษิณ ภ.จว.สงขลา สภ.สามบ่อ

ร.ต.ท. กฤตภพ แกว้รอด ภ.จว.สงขลา สภ.สามบ่อ
ร.ต.อ. มงคล มณีโชติ ภ.จว.สงขลา สภ.คลองแดน
ร.ต.อ. เฉลิม สุโพธิ์ ภ.จว.สงขลา สภ.คลองแดน
ร.ต.ท. โชติช่วง พนัธุ์ผล ภ.จว.สงขลา สภ.คลองแดน
ร.ต.ท. ชาตรี เพชรบุญวรรโณ ภ.จว.สงขลา สภ.คลองแดน
ร.ต.ท. พยรู สังกะสี ภ.จว.สงขลา สภ.คลองแดน
ร.ต.ท. จกัริน สินยงั ภ.จว.สงขลา สภ.คลองแดน
ร.ต.ท. นิติธร สุขมี ภ.จว.สงขลา สภ.คลองแดน
ร.ต.ท. ประชา มีชัย ภ.จว.สงขลา สภ.คลองแดน
ร.ต.ท. พงค์ศักด์ิ แทนบุญ ภ.จว.สงขลา สภ.คลองแดน
ร.ต.ต. วทิยา จติไชยรักษ์ ภ.จว.สงขลา สภ.คลองแดน
ร.ต.ต. ไชยยทุธ จลุด าเนิน ภ.จว.สงขลา สภ.คลองแดน
ด.ต. ประดิษฐ์ ทับลัง ภ.จว.สงขลา สภ.คลองแดน
ด.ต. เสริมวทิย์ คงมาก ภ.จว.สงขลา สภ.คลองแดน
ด.ต. ยทุธศักด์ิ ฉนัทวโีรจน์ ภ.จว.สงขลา สภ.คลองแดน
ด.ต. อทุัย เกื้อทิพย์ ภ.จว.สงขลา สภ.คลองแดน
ด.ต. ธวชัชัย รอดแกว้ ภ.จว.สงขลา สภ.คลองแดน
ด.ต. นิยม บุญรอด ภ.จว.สงขลา สภ.คลองแดน
พ.ต.ท. วรวฒิุ กติิศักด์ิรณกรณ์ ภ.จว.สงฃลา สภ.สทิงพระ
พ.ต.ท. เสวี วุ่นหนู ภ.จว.สงฃลา สภ.สทิงพระ
พ.ต.ท. จริะ จติโสภา ภ.จว.สงฃลา สภ.ชุมพล
พ.ต.ท. จตุพลพฒัช์ ปุณยมนตรีอ์ ภ.จว.สงฃลา สภ.สทิงพระ
ร.ต.อ. อธวิฒัน์ ด าบัว ภ.จว.สงฃลา สภ.สทิงพระ
ร.ต.อ. ประยง อกัษรวงศ์ ภ.จว.สงฃลา สภ.สทิงพระ
ร.ต.ท. ศุภโชค สระศรี ภ.จว.สงฃลา สภ.สทิงพระ
ร.ต.ท. สุภาพ นันทสุวรรณ์ ภ.จว.สงฃลา สภ.สทิงพระ
ร.ต.ท. ยทุธการ นิลเพชร ภ.จว.สงขลา สภ.สทิงพระ
ร.ต.ท. สวา่ง อโนทิพย์ ภ.จว.สงฃลา สภ.สทิงพระ
ร.ต.ท. วโิรจน์ วจิติรโสภา ภ.จว.สงฃลา สภ.สทิงพระ
ร.ต.ท. กมัพล วบิูลกจิ ภ.จว.สงฃลา สภ.สทิงพระ
ร.ต.ท. เสรี จนัทนลักษณ์ ภ.จว.สงฃลา สภ.สทิงพระ
ร.ต.ต ฐิติกร ทองทวี ภ.จว.สงฃลา สภ.สทิงพระ
ร.ต.ต. เขตต์ กิ้มอั้น ภ.จว.สงฃลา สภ.สทิงพระ
ร.ต.ต. ชาญ เรืองศรี ภ.จว.สงฃลา สภ.สทิงพระ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. สมบูรณ์ ช่วยนรินทร์ ภ.จว.สงฃลา สภ.สทิงพระ
ร.ต.ต. อเุส็น เทพทอง ภ.จว.สงฃลา สภ.สทิงพระ
ด.ต. จรัญ สังพนัธ์ ภ.จว.สงฃลา สภ.สทิงพระ
ด.ต. จริภทัร ศรีรักษา ภ.จว.สงฃลา สภ.สทิงพระ
ด.ต. เจริญ ไชยกจิ ภ.จว.สงฃลา สภ.สทิงพระ
ด.ต. ฉตัรชัย ทองสม ภ.จว.สงฃลา สภ.สทิงพระ
ด.ต. เฉลิมชาติ ซังธาดา ภ.จว.สงฃลา สภ.สทิงพระ
ด.ต. ชัทร์ รัตนชัย ภ.จว.สงฃลา สภ.สทิงพระ
ด.ต. ชัยรัตน์ สุวรรณโณ ภ.จว.สงฃลา สภ.สทิงพระ
ด.ต. ไชยณรงค์ ยงัแกว้ ภ.จว.สงฃลา สภ.สทิงพระ
ด.ต. ณรงค์ เหมพนัธุ์ ภ.จว.สงฃลา สภ.สทิงพระ
ด.ต. ณรงค์ศักด์ิ แท่นทิพย์ ภ.จว.สงฃลา สภ.สทิงพระ
ด.ต. ทวทิย์ จนัทร์สวาท ภ.จว.สงฃลา สภ.สทิงพระ
ด.ต. ธงชัย แกว้เหมือน ภ.จว.สงฃลา สภ.สทิงพระ
ด.ต. นเรศ ปุรินทราภบิาล ภ.จว.สงฃลา สภ.สทิงพระ
ด.ต. นิกร บุญเพง็ ภ.จว.สงฃลา สภ.สทิงพระ
ด.ต. ประเทือง ค้ าชู ภ.จว.สงฃลา สภ.สทิงพระ
ด.ต. ประพล ขะตะเจริญ ภ.จว.สงฃลา สภ.สทิงพระ
ด.ต. ประสาร ทองจนิดา ภ.จว.สงฃลา สภ.สทิงพระ
ด.ต. ปรีชา ธรรมมัฆวรรณ ภ.จว.สงฃลา สภ.สทิงพระ
ด.ต. พภิพ ซุ้นสุวรรณ ภ.จว.สงฃลา สภ.สทิงพระ
ด.ต. ภฌูิช แสนพนัตรี ภ.จว.สงฃลา สภ.สทิงพระ
ด.ต. ภษูิต ชูหมุน ภ.จว.สงฃลา สภ.สทิงพระ
ด.ต. วสันต์ หตัถา ภ.จว.สงฃลา สภ.สทิงพระ
ด.ต. วเิชียร แทนบุญ ภ.จว.สงฃลา สภ.สทิงพระ
ด.ต. วโิรจน์ เจริญสุข ภ.จว.สงฃลา สภ.สทิงพระ
ด.ต. ศรายทุธ์ อยู่จนัทรา ภ.จว.สงฃลา สภ.สทิงพระ
ด.ต. สมเดช ครุอ าโพธิ์ ภ.จว.สงฃลา สภ.สทิงพระ
ด.ต. สัมมโน ประทุมวลัย์ ภ.จว.สงฃลา สภ.สทิงพระ
ด.ต. สุเทพ บุตถาวร ภ.จว.สงฃลา สภ.สทิงพระ
ด.ต. สุรินทร์ ชูชีพ ภ.จว.สงฃลา สภ.สทิงพระ
ด.ต. โสภณ วทิยานุเคราห์ ภ.จว.สงฃลา สภ.สทิงพระ
ด.ต. ไสว ซุ้นสุวรรณ ภ.จว.สงฃลา สภ.สทิงพระ
ด.ต. อมร ไชยมณี ภ.จว.สงฃลา สภ.สทิงพระ
ด.ต. อดุม ขนุกลับ ภ.จว.สงฃลา สภ.สทิงพระ
ด.ต. ปริวฒัน์ ทิพยด์นตรี ภ.จว.สงฃลา สภ.สทิงพระ
ด.ต.หญิง พนารัตน์ ข าพล ภ.จว.สงฃลา สภ.สทิงพระ
จ.ส.ต. ศิริชัย จนิดารักษ์ ภ.จว.สงฃลา สภ.สทิงพระ
จ.ส.ต. นรา มณีเลิศ ภ.จว.สงฃลา สภ.สทิงพระ
จ.ส.ต. อาคม รุ่งเรือง ภ.จว.สงฃลา สภ.สทิงพระ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง จ.ส.ต. ธนิต ทองหวั่น ภ.จว.สงฃลา สภ.สทิงพระ
ส.ต.ต.หญิง กนกวรรณ คงศรี ภ.จว.สงฃลา สภ.สทิงพระ
พ.ต.ท. อภสิฤษฎิ์ มณีโชติ ภ.จว.สงขลา สภ.ชุมพล
พ.ต.ท. พรพสิิฏฐ์ หอมบุตร ภ.จว.สงขลา สภ.ชุมพล
พ.ต.ท. จริะ จติโสภา ภ.จว.สงขลา สภ.ชุมพล
พ.ต.ท. ไพบูลย์ วตัตธรรม ภ.จว.สงขลา สภ.ชุมพล
พ.ต.ต. จริทีปต์ จ าปาทอง ภ.จว.สงขลา สภ.ชุมพล
พ.ต.ท. นิวฒัน์ ณุวงษ์ศรี ภ.จว.สงขลา สภ.ชุมพล
ร.ต.ท. ณดุล เกตุมุณี ภ.จว.สงขลา สภ.ชุมพล
ร.ต.ต. ชัยรัตน์ บัวแกว้ ภ.จว.สงขลา สภ.ชุมพล
ร.ต.ท. พฤทธ์ พฒันปราน ภ.จว.สงขลา สภ.ชุมพล
ร.ต.ต. สัมพนัธ์ ภทัณี ภ.จว.สงขลา สภ.ชุมพล
ร.ต.ท. ส าราญ สังขเ์กษม ภ.จว.สงขลา สภ.ชุมพล
ด.ต. จามร วอ่งพฒันพล ภ.จว.สงขลา สภ.ชุมพล
ด.ต. เจริญพร สังขน์้อย ภ.จว.สงขลา สภ.ชุมพล
ร.ต.ท. ผดุง ไชยแกว้ ภ.จว.สงขลา สภ.ชุมพล
จ.ส.ต. วรัิต ยอดณรงค์ ภ.จว.สงขลา สภ.ชุมพล
ด.ต. ฉลอง พงศ์อารีย์ ภ.จว.สงขลา สภ.ชุมพล
ด.ต. สุเมธ สุนทรกานท์ ภ.จว.สงขลา สภ.ชุมพล
ด.ต. รอนี เหมมุดิง ภ.จว.สงขลา สภ.ชุมพล
ร.ต.ต. สมใจ ทองนุม่ ภ.จว.สงขลา สภ.ชุมพล
ด.ต. สมพงศ์ เหมือนพะวงศ์ ภ.จว.สงขลา สภ.ชุมพล
ร.ต.ท. ชาญชัย โพธจิไุร ภ.จว.สงขลา สภ.ชุมพล
ด.ต. นิกลู สวยงาม ภ.จว.สงขลา สภ.ชุมพล
ด.ต. บุญณรงค์ ศรีทองแกว้ ภ.จว.สงขลา สภ.ชุมพล
จ.ส.ต. ธรีะยทุธ์ สีใหม ภ.จว.สงขลา สภ.ชุมพล
ด.ต. ทวศัีกด์ิ ขนุศรี ภ.จว.สงขลา สภ.ชุมพล
ด.ต. อาคม จงแสง ภ.จว.สงขลา สภ.ชุมพล
ร.ต.ต. จรัญ เทพสุริวงค์ ภ.จว.สงขลา สภ.ชุมพล
ด.ต. ประสิทธิ์ จาระโห ภ.จว.สงขลา สภ.ชุมพล
ด.ต. สมคิด ทองเกดิ ภ.จว.สงขลา สภ.ชุมพล
ร.ต.ต. ธงชัย แสงศรีค า ภ.จว.สงขลา สภ.ชุมพล
ด.ต. ศกร แกว้เรืองศรี ภ.จว.สงขลา สภ.ชุมพล
ด.ต. สมเกยีรติ สังขพ์งศ์ ภ.จว.สงขลา สภ.ชุมพล
ด.ต. อธวิฒัน์ รอดชุม ภ.จว.สงขลา สภ.ชุมพล
ร.ต.ท. ชีพ ขนุทอง ภ.จว.สงขลา สภ.ชุมพล
ร.ต.อ. วโิรจน์ รอดเอยีด ภ.จว.สงขลา สภ.ชุมพล
ร.ต.ท. เกยีรติศักด์ิ พทุธบัว ภ.จว.สงขลา สภ.ชุมพล
ร.ต.ท. ประกจิ จนับัว ภ.จว.สงขลา สภ.ชุมพล
พ.ต.ท. ธนิต แสนเจริญ ภ.จว.สงขลา สภ.สิงหนคร



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. ธนาวรรธน์ วสิมิตะนันท์ ภ.จว.สงขลา สภ.สิงหนคร
พ.ต.ท. จู้ล่ี ขนุพล ภ.จว.สงขลา สภ.สิงหนคร
พ.ต.ท. ครรชิต นัครามนตรี ภ.จว.สงขลา สภ.สิงหนคร
พ.ต.ท. นโรดม คิดถกู ภ.จว.สงขลา สภ.สิงหนคร
พ.ต.ต. นพดล ดิเรกวฒันสาร ภ.จว.สงขลา สภ.สิงหนคร
พ.ต.ต. พงศักด์ิ คงสอน ภ.จว.สงขลา สภ.สิงหนคร
ร.ต.ท. จงชาญ เจริญศิลป์ ภ.จว.สงขลา สภ.สิงหนคร
ร.ต.ท.หญิง มาลี หวงัคู่กลาง ภ.จว.สงขลา สภ.สิงหนคร
ร.ต.ท. ประเสริฐ บริรักษ์ ภ.จว.สงขลา สภ.สิงหนคร
ร.ต.ท. สุรเชษฐ์ เหตุหาก ภ.จว.สงขลา สภ.สิงหนคร
ร.ต.ท. ธรีะวฒัน์ ชุมแกว้ ภ.จว.สงขลา สภ.สิงหนคร
ร.ต.ท. พชิัย ศรีสุวรรณ์ ภ.จว.สงขลา สภ.สิงหนคร
ร.ต.ท. ณัฐวฒัน์ สิริวรภาคย์ ภ.จว.สงขลา สภ.สิงหนคร
ร.ต.ต. ไทย หมัดเรขา ภ.จว.สงขลา สภ.สิงหนคร
ร.ต.ต.หญิง อารี เจะ๊พงศ์ ภ.จว.สงขลา สภ.สิงหนคร
ร.ต.ต. สมปอง ชูใจ ภ.จว.สงขลา สภ.สิงหนคร
ร.ต.ต. ศุภกจิ ปานซ้าย ภ.จว.สงขลา สภ.สิงหนคร
ร.ต.ต. ปรีชา คงระวะ ภ.จว.สงขลา สภ.สิงหนคร
ร.ต.ต. วเิชียร ชูเชิด ภ.จว.สงขลา สภ.สิงหนคร
ร.ต.ต. พทิักษ์ คชไกร ภ.จว.สงขลา สภ.สิงหนคร
ด.ต. สวสัด์ิ สุวรรณกาญจน์ ภ.จว.สงขลา สภ.สิงหนคร
ด.ต. บุญธรรม เฉดิฉิ้ม ภ.จว.สงขลา สภ.สิงหนคร
ด.ต. สถาวร จนัทร์บูรณ์ ภ.จว.สงขลา สภ.สิงหนคร
ด.ต. อสิเรศ ทุง่สะโร ภ.จว.สงขลา สภ.สิงหนคร
ด.ต. ภทัรศักด์ิ รัตน์แกว้ ภ.จว.สงขลา สภ.สิงหนคร
ด.ต. มงคล รัตนมณี ภ.จว.สงขลา สภ.สิงหนคร
ด.ต. บรรจบ แสงสวสัด์ิ ภ.จว.สงขลา สภ.สิงหนคร
ด.ต. สุชาติ ขนุแกว้ ภ.จว.สงขลา สภ.สิงหนคร
ด.ต. ชัยยศ ธรรมหเิวศน์ ภ.จว.สงขลา สภ.สิงหนคร
ด.ต. เกรียงศักด์ิ แกว้ประสิทธิ์ ภ.จว.สงขลา สภ.สิงหนคร
ด.ต. ชาญชัย แสงสวา่ง ภ.จว.สงขลา สภ.สิงหนคร
ด.ต. ประภาศ แดงงาม ภ.จว.สงขลา สภ.สิงหนคร
ด.ต. เลิศนพภา หนูทอง ภ.จว.สงขลา สภ.สิงหนคร
ด.ต. จรัญ ยอสินธุ์ ภ.จว.สงขลา สภ.สิงหนคร
ด.ต. สันติภาพ ฤทธอีทิธพิทัธ์ ภ.จว.สงขลา สภ.สิงหนคร
ด.ต. อดุลย์ แสงอไุร ภ.จว.สงขลา สภ.สิงหนคร
ด.ต. หมัดอาดัม พชันีย์ ภ.จว.สงขลา สภ.สิงหนคร
ด.ต. ปรีชา เพช็รมณี ภ.จว.สงขลา สภ.สิงหนคร
ด.ต. ประพนัธ์ นุย้กล่ัน ภ.จว.สงขลา สภ.สิงหนคร
ด.ต. นิรัตน์ แกว้อมัพร ภ.จว.สงขลา สภ.สิงหนคร



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สมชาย ชูพทิักษ์ธรรม ภ.จว.สงขลา สภ.สิงหนคร
ด.ต. ครรชิต จนุทการ ภ.จว.สงขลา สภ.สิงหนคร
ด.ต. กมัพล อยุยะพฒัน์ ภ.จว.สงขลา สภ.สิงหนคร
ด.ต. บุญตา โสภา ภ.จว.สงขลา สภ.สิงหนคร
ด.ต. ยทุธนา โยมเมือง ภ.จว.สงขลา สภ.สิงหนคร
ด.ต. มนตรี สันหลี ภ.จว.สงขลา สภ.สิงหนคร
ด.ต. ประไพ สุวรรณบัณฑิตย์ ภ.จว.สงขลา สภ.สิงหนคร
ด.ต. สมพศิ จนัทร์อน้ ภ.จว.สงขลา สภ.สิงหนคร
ด.ต. วริะ จนัทร์แกว้ ภ.จว.สงขลา สภ.สิงหนคร
ด.ต. สมศักด์ิ รักษาการ ภ.จว.สงขลา สภ.สิงหนคร
จ.ส.ต. เอกพงศ์ ต่อม ภ.จว.สงขลา สภ.สิงหนคร
ส.ต.ต. ศิริศักด์ิ อภริติธนทรัพย์ ภ.จว.สงขลา สภ.สิงหนคร
พ.ต.ท. ภมูินพเดช พรศรีภาค ภ.จว.สงขลา สภ.สิงหนคร
พ.ต.ต. นริษฐ์ สุวรรณสะอาด ภ.จว.สงขลา สภ.สิงหนคร
ร.ต.ท. อภรัิกษ์ รักนุย้ ภ.จว.สงขลา สภ.สิงหนคร
ด.ต. ณัฐวฒิุ รักษ์ทอง ภ.จว.สงขลา สภ.สิงหนคร
จ.ส.ต. วชิิต มรรคโช ภ.จว.สงขลา สภ.สิงหนคร
พ.ต.อ. บุญรอบ จนัทสงค์ ภ.จว.สงขลา สภ.ม่วงงาม
พ.ต.ท. ธานินทร์ ชูเหล็ก ภ.จว.สงขลา สภ.ม่วงงาม
พ.ต.ท. มานพ คงช่วย ภ.จว.สงขลา สภ.ม่วงงาม
พ.ต.ท. เชาว์ ชุมวรเดช ภ.จว.สงขลา สภ.ม่วงงาม
ร.ต.อ. ประจวบ แกว้มูณ๊ ภ.จว.สงขลา สภ.ม่วงงาม
ร.ต.อ. ศราวธุ พน้ภยั ภ.จว.สงขลา สภ.ม่วงงาม
ร.ต.ท. วรัิตน์ จนิดารัตน์ ภ.จว.สงขลา สภ.ม่วงงาม
ร.ต.ท. เกยีรติ พรีฉตัรปกรณ์ ภ.จว.สงขลา สภ.ม่วงงาม
ร.ต.ท. ประทีป อสิระ ภ.จว.สงขลา สภ.ม่วงงาม
ร.ต.ท. วรีะ พฒันอิ้ว ภ.จว.สงขลา สภ.ม่วงงาม
ร.ต.ท. วโิรจน์ สุวรรณกจิ ภ.จว.สงขลา สภ.ม่วงงาม
ร.ต.ต. ยทุธนา ฝาโต๊ะเส็ม ภ.จว.สงขลา สภ.ม่วงงาม
ร.ต.ต. ชาญชัย สุวรรณโณ ภ.จว.สงขลา สภ.ม่วงงาม
ร.ต.ต. ศุภนัส ละอองสกลุ ภ.จว.สงขลา สภ.ม่วงงาม
ร.ต.ต. ฐานันดร รัตนกนัทรากร ภ.จว.สงขลา สภ.ม่วงงาม
ด.ต. วฑูิรย์ พนูม่น ภ.จว.สงขลา สภ.ม่วงงาม
ด.ต. ส าราญ จนัทร์เส้ง ภ.จว.สงขลา สภ.ม่วงงาม
ด.ต. อรรถพล อคันิตย์ ภ.จว.สงขลา สภ.ม่วงงาม
ด.ต. ประคอง เรืองสุข ภ.จว.สงขลา สภ.ม่วงงาม
ด.ต. ธรรมนูญ หสัรังษี ภ.จว.สงขลา สภ.ม่วงงาม
ด.ต. วรีชัย เกษานนท์ ภ.จว.สงขลา สภ.ม่วงงาม
ด.ต. อนุชา ชุมทอง ภ.จว.สงขลา สภ.ม่วงงาม
ด.ต. ประกอบ โชติวงศ์ ภ.จว.สงขลา สภ.ม่วงงาม



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. พสุิทธิ์ ดิษฐสุวรรณ์ ภ.จว.สงขลา สภ.ม่วงงาม
ด.ต.หญิง นงนุช ดิสระ ภ.จว.สงขลา สภ.ม่วงงาม
ด.ต. สถติ บัวเนีย่ว ภ.จว.สงขลา สภ.ม่วงงาม
ด.ต. สมบัติ วราเยาวนานนท์ ภ.จว.สงขลา สภ.ม่วงงาม
ด.ต. นราวฒิุ ชูจนิดา ภ.จว.สงขลา สภ.ม่วงงาม
ด.ต. ศุภณัฐ คงด า ภ.จว.สงขลา สภ.ม่วงงาม
ด.ต. นิยม โต๊ะหมอ ภ.จว.สงขลา สภ.ม่วงงาม
ด.ต. อภชิาติ โชติสุวรรณ ภ.จว.สงขลา สภ.ม่วงงาม
ด.ต. มนตรี จนัวฒันะ ภ.จว.สงขลา สภ.ม่วงงาม
ด.ต. ธนาวทิย์ สุวรรณ์ ภ.จว.สงขลา สภ.ม่วงงาม
จ.ส.ต. เกยีรติศักด์ิ แดงคง ภ.จว.สงขลา สภ.ม่วงงาม
จ.ส.ต. อนุสรณ์ นกแอนหมาน ภ.จว.สงขลา สภ.ม่วงงาม
จ.ส.ต. ทรงยศ อเปสริยโย ภ.จว.สงขลา สภ.ม่วงงาม
พ.ต.ท. ขนัติ สังสะนา ภ.จว.สงขลา สภ.ม่วงงาม
ส.ต.อ. นพดล ลธรรธรรม ภ.จว.สงขลา สภ.ม่วงงาม
พ.ต.ท. ภาณุมาศ แสงบัวขาว ภ.จว.สงขลา สภ.ปากรอ
ร.ต.อ. รณยศ มุสิกพงษ์ ภ.จว.สงขลา สภ.ปากรอ
ร.ต.ท. ประสิทธิ์ ศรีกลับ ภ.จว.สงขลา สภ.ปากรอ
ร.ต.ท. เจริญ บัวทอง ภ.จว.สงขลา สภ.ปากรอ
ร.ต.ท. กระจา่ง ใจโต ภ.จว.สงขลา สภ.ปากรอ
ร.ต.ท. จ าเริญ บริเพช็ร์ ภ.จว.สงขลา สภ.ปากรอ
ร.ต.ท. ธรรมนอง บัวคีรี ภ.จว.สงขลา สภ.ปากรอ
ร.ต.ท. ประจกัษ์ รัตนกลุ ภ.จว.สงขลา สภ.ปากรอ
ร.ต.ต. เอนก บิลยะแม ภ.จว.สงขลา สภ.ปากรอ
ด.ต. วฒิุกร ขวญัหวาน ภ.จว.สงขลา สภ.ปากรอ
ด.ต. ประสิทธิ์ สงสม ภ.จว.สงขลา สภ.ปากรอ
ด.ต. ธนน ชัยภทัรธนกลุ ภ.จว.สงขลา สภ.ปากรอ
ด.ต. พลูศักด์ิ ตรีแกว้ ภ.จว.สงขลา สภ.ปากรอ
ด.ต. สุเทพ เส้งสุวรรณ ภ.จว.สงขลา สภ.ปากรอ
ด.ต. ประสาร สุขะปุณพนัธ์ ภ.จว.สงขลา สภ.ปากรอ
ด.ต. สมศักด์ิ วภิวุชัรากร ภ.จว.สงขลา สภ.ปากรอ
ด.ต. วโิชค ศรีขวญั ภ.จว.สงขลา สภ.ปากรอ
ด.ต. หรัิญ สืบหนู ภ.จว.สงขลา สภ.ปากรอ
ด.ต. บุญเสริม มะอกัษร ภ.จว.สงขลา สภ.ปากรอ
ด.ต. ศุภชัย ไกรแกว้ ภ.จว.สงขลา สภ.ปากรอ
ด.ต. สามารถ ชุมแกว้ ภ.จว.สงขลา สภ.ปากรอ
ด.ต. พเิชษฐ์ ไกรดิษฐ์ ภ.จว.สงขลา สภ.ปากรอ
ด.ต. วทิูล ทองเหม ภ.จว.สงขลา สภ.ปากรอ
ด.ต. สมยศ ล้วนมณี ภ.จว.สงขลา สภ.ปากรอ
ด.ต. สิทธชิัย นรากจิ ภ.จว.สงขลา สภ.ปากรอ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง จ.ส.ต. ปรีชา ชะนะโก ภ.จว.สงขลา สภ.ปากรอ
ส.ต.อ. นพรัตน์ มากชูชิต ภ.จว.สงขลา สภ.ปากรอ
พ.ต.อ. ชัชพสิิฐ นคราวงศ์ ภ.จว.สงขลา สภ.กระแสสินธุ์
ร.ต.ท. วชัรินทร์ ไชยสาลี ภ.จว.สงขลา สภ.กระแสสินธุ์
ร.ต.ท. บุญโชติ รัตนคช ภ.จว.สงขลา สภ.กระแสสินธุ์
ร.ต.ท. วรัิช คงเพช็ร ภ.จว.สงขลา สภ.กระแสสินธุ์
ร.ต.ท. สิทธชิัย แกว้บุปผา ภ.จว.สงขลา สภ.กระแสสินธุ์
ด.ต. อาวธุ แยม้ยิ้ม ภ.จว.สงขลา สภ.กระแสสินธุ์
ด.ต. ไพโรจน์ ช่างสาน ภ.จว.สงขลา สภ.กระแสสินธุ์
ร.ต.ท. สมเกยีรติ ไพโรจน์บวร ภ.จว.สงขลา สภ.กระแสสินธุ์
ด.ต. วรัิตน์ โชติอคัรวฒัน์ ภ.จว.สงขลา สภ.กระแสสินธุ์
ร.ต.ต. เสน่ห์ ศิริมงคล ภ.จว.สงขลา สภ.กระแสสินธุ์
พ.ต.ต. ธรีเจตน์ จร้สสมบูรณ์สันหลี ภ.จว.สงขลา สภ.กระแสสินธุ์
ด.ต. อนันตชัย สุกใส ภ.จว.สงขลา สภ.กระแสสินธุ์
ด.ต. วนิัย พรหมออ่น ภ.จว.สงขลา สภ.กระแสสินธุ์
ด.ต. จรส อ าพะมะ ภ.จว.สงขลา สภ.กระแสสินธุ์
ร.ต.ท. อ านาจ อนิทะนะ ภ.จว.สงขลา สภ.กระแสสินธุ์
ร.ต.ท. ประเสริฐ มุสิกรังศรี ภ.จว.สงขลา สภ.กระแสสินธุ์
ด.ต. สมโชค อนิยะรัตน์ ภ.จว.สงขลา สภ.กระแสสินธุ์
ร.ต.ท. วเิชียร เครือแกว้ ภ.จว.สงขลา สภ.กระแสสินธุ์
ด.ต. อน้นต์ จนิดาวงศื ภ.จว.สงขลา สภ.กระแสสินธุ์
ด.ต. ชัยยทุธ ปาณะศรี ภ.จว.สงขลา สภ.กระแสสินธุ์
ร.ต.ท. โสภณ ออ่นจนัทร์ ภ.จว.สงขลา สภ.กระแสสินธุ์
ร.ต.ต. จารึก สมัครพงศ์ ภ.จว.สงขลา สภ.กระแสสินธุ์
ร.ต.อ. เจริญชัย เกื้อกอ่บุญ ภ.จว.สงขลา สภ.กระแสสินธุ์
จ.ส.ต. วชิระ เรืองแกว้ ภ.จว.สงขลา สภ.กระแสสินธุ์
พ.ต.ต. รัชวฒิุ ออ่นแพง ภ.จว.สงขลา สภ.กระแสสินธุ์
ร.ต.ท. สวา่ง ผดุง ภ.จว.สงขลา สภ.กระแสสินธุ์
ด.ต. ประสาร ฤทธเิดช ภ.จว.สงขลา สภ.กระแสสินธุ์
ด.ต. สิทธศัิกด์ิ นักการรอง ภ.จว.สงขลา สภ.กระแสสินธุ์
ร.ต.ท. เชาวลิต บุญศรีโรจน์ ภ.จว.สงขลา สภ.กระแสสินธุ์
ด.ต. แสงเทียน คารทอง ภ.จว.สงขลา สภ.กระแสสินธุ์
ด.ต. สมเกยีรติ รักหมอ ภ.จว.สงขลา สภ.กระแสสินธุ์
ด.ต. เชษ วงศ์มณี ภ.จว.สงขลา สภ.กระแสสินธุ์
ด.ต. ศรชัย ศรีขวญั ภ.จว.สงขลา สภ.กระแสสินธุ์
ร.ต.อ. อนุสรณ์ เพชรสงค์ ภ.จว.สงขลา สภ.กระแสสินธุ์
ด.ต. วทิูรย์ นิลประยรู ภ.จว.สงขลา สภ.กระแสสินธุ์
จ.ส.ต. ศุภกร จอเอยีด ภ.จว.สงขลา สภ.กระแสสินธุ์
ด.ต. ชัยเนตร สุวรรณวงศ์มาลี ภ.จว.สงขลา สภ.กระแสสินธุ์
ด.ต. สมพงศ์ เวชประสิทธิ์ ภ.จว.สงขลา สภ.กระแสสินธุ์



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ยอดชาย ขนุทอง ภ.จว.สงขลา สภ.กระแสสินธุ์
ร.ต.ท. เอกราช ไชยชนะ ภ.จว.สงขลา สภ.กระแสสินธุ์
ร.ต.ต. สุธญั มีปิด ภ.จว.สงขลา สภ.กระแสสินธุ์
ร.ต.ท. วโิรจน์ ขวญัชื่น ภ.จว.สงขลา สภ.กระแสสินธุ์
พ.ต.ต. พเิชษฐไชย สุริยะชัยกลุพงษ์ ภ.จว.สงขลา สภ.กระแสสินธุ์
ร.ต.ท. ฉิ้ม ไชยสาลี ภ.จว.สงขลา สภ.กระแสสินธุ์
ร.ต.ต. อ านาจ อนิทศรี ภ.จว.สงขลา สภ.กระแสสินธุ์
พ.ต.ท. รัตน์นริศ ผิวเกล้ียง ภ.จว.สงขลา สภ.กระแสสินธุ์
ด.ต. สาคร ช่างเหล็ก ภ.จว.สงขลา สภ.กระแสสินธุ์
พ.ต.ต. ประพจน์ กาญจนมุณีย์ ภ.จว.สงขลา สภ.กระแสสินธุ์
ร.ต.ต. จรูญ เทพสุริวงศ์ ภ.จว.สงขลา สภ.กระแสสินธุ์
ร.ต.ท. นราธร มากช่วย ภ.จว.สงขลา สภ.กระแสสินธุ์
พ.ต.ท. ฉตัรชัย บ ารุงกรณ์ ภ.จว.สงขลา สภ.กระแสสินธุ์
ร.ต.ท. เดชพนต์ ศักด์ิสุวรรณ ภ.จว.สงขลา สภ.กระแสสินธุ์
ร.ต.ท. สมพงศ์ ผลิฟา้ ภ.จว.สงขลา สภ.กระแสสินธุ์
ด.ต. พพิฒัน์ ประยรู ภ.จว.สงขลา สภ.กระแสสินธุ์
ด.ต. สมยศ แกว้นพรัตน์ ภ.จว.สงขลา สภ.กระแสสินธุ์
ด.ต. ประสงค์ ปัตตะพฒัน์ ภ.จว.สงขลา สภ.กระแสสินธุ์
ด.ต.หญิง ประกจิ ศรีหะรัญ ภ.จว.สงขลา สภ.กระแสสินธุ์
ด.ต. ไชยนุกลุ รัตน์วงศ์ ภ.จว.สงขลา สภ.กระแสสินธุ์
พ.ต.ท. เอกรัฐ สวนแสน ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
พ.ต.ท.หญิง ภทัรียา ปานนิม่ ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
พ.ต.ท. ธรีภทัร ปิยะถาวร ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
พ.ต.ท.หญิง กญัธนา อบุลไพศาล ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
พ.ต.ท.หญิง ณิชากร บุญศรีโรจน์ ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
พ.ต.ต. วราพงศ์ หะยหีรัง ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
พ.ต.ต. วรีะศักด์ิ เพอแสละ ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ร.ต.อ.หญิง เสาวลักษณ์ ชอบแต่ง ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ร.ต.อ.หญิง ศิริรัตน์ ทองพนัธ์ ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ร.ต.อ. เอกรัฐ พทิักษ์ ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ร.ต.อ. ภวูดล วริิยนิรางกลู ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ร.ต.อ. อดิรุจ แกว้วารี ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ร.ต.อ. เฉลิมพล รุ่งรัตน์ ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ร.ต.อ. สุชาติ ทองแกมแกว้ ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ร.ต.อ. ธวชั บุญแม้น ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ร.ต.อ. เดชาวตั มากค า ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ร.ต.อ. ณรินทร์ นิลวงศ์ ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ร.ต.อ. วนิัย ชัยวชิิต ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ร.ต.อ. สมเกยีรติ ค าสุวรรณ ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ร.ต.ท. สวง ทะสะระ ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. สหกติต์ิ บุษบงกรด ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ร.ต.ท. สุริยา คลายทุกข์ ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ร.ต.ท. เฉลิม ขนุหลัด ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ร.ต.ท. อภวิฒั จนิทรัตน์ ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ร.ต.ท. อดุม เลขานุกจิ ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ร.ต.ท. สมคิด เสนแกว้ ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ร.ต.ท. เสรี โชคผ่อง ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ร.ต.ท. สมนึก หนูอไุร ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ร.ต.ท. สมาน หมัดอะดัม ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ร.ต.ต. อภนิัทธ์ ราชสีห์ ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ร.ต.ต. อดุลย์ หมัดอะดัม ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ร.ต.ท. สมยศ มณีโชติ ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ร.ต.ท. อรัญ ศรีเฉลิม ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ร.ต.ท. สรายทุธ องัศุภานิช ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ร.ต.ท. วจิติร สโมทาน ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ร.ต.ท. สุรินทร์ จนัทร์ฉาย ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ร.ต.ท. ไพบูลย์ ชูเชิด ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ร.ต.ท. มนตรี ขนุศรีจนัทร์ ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ร.ต.ท. อดุลย์ เพญ็นุย้ ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ร.ต.ท. ยงยทุธิ์ ศรีนิม่ ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ร.ต.ท. บุญธรรม อนิทะโชติ ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ร.ต.ท. สุรพฒัน์ อาดสะอาด ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ร.ต.ท. สงกรานต์ วงศ์สุคนธ์ ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ร.ต.ท. เจริญชัย เปรมใจชน ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ร.ต.ท. ปรีชา ไชยถาวร ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ร.ต.ท. อรรถพล น้ าขาว ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ร.ต.ท. ประสิทธิ์ ไชยชาย ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ร.ต.ท. ชัยศักด์ิ ศรีสุชาติ ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ร.ต.ท.หญิง สมใจ สุวรรณกจิ ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ร.ต.ท. เอกพงศ์ ขวญัหมัด ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ร.ต.ท. สมนึก ท่ามประเสริฐ ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ร.ต.ท. สมจติร์ จนัทร์หนู ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ร.ต.ต. มนฑล ทองค า ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ร.ต.ต. สมบูรณ์ จนัมา ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ร.ต.ต. สุธรรม พนัธว์งศ์รัตน์ ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ร.ต.ต.หญิง มติญญา ค าสุวรรณ์ ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ร.ต.ต. สมศักด์ิ เทพรินทร์ ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ร.ต.ต. บุญโชติ บุญตามช่วย ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ด.ต. เศรษฐพงศ์ แกว้เกตุ ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ด.ต. ศักดาวฒิุ พทิักษ์วงศ์ ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สมชาย สุวรรณสะอาด ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ด.ต. พนัธศั์กด์ิ เทพมณี ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ด.ต. มณเฑียร สังคหะ ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ด.ต. สนธยา ขนุทองปาน ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ด.ต. ค านวณ สุขสวสัด์ิ ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ด.ต. สวสัด์ิ ศิริสวสัด์ิ ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
จ.ส.ต. เอก รักนุย้ ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ด.ต. ดุสิต ใหม่ชู ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ด.ต. เจดิณรงค์ จนัทอไุร ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ด.ต. สายณัห์ มีสัจ ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ด.ต.หญิง จรรยา จ านง ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ด.ต. สาโรจน์ รามชุม ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ด.ต. ภวูนาถ ชูเหลือ ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ด.ต. โตมร นวลศรี ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ส.ต.อ. สมพล พทิักธรรม ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ด.ต. สมนึก ศรีนวลขาว ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ด.ต. สาธติ ธรรมมัควนั ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ด.ต. เกรียงศักด์ิ สุบรรณน้อย ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ด.ต. ทองพทิักษ์ มุกสาน ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ส.ต.ต. ฮากมี เซะบากอ ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ด.ต. กติติศักด์ิ บิลโตะแหละ ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ด.ต. สมพร ชูช่วย ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ด.ต. วนิัย ชูลี ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ส.ต.อ. วรีชัย ทองใหญ่ ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ด.ต. สิทธวิฒัน์ สะระดล ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ส.ต.อ. ชนะชัย หน่อสกลุ ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ด.ต. ตุลา จนินาคุณ ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ด.ต. อานนท์ บุญวรรณโณ ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ส.ต.อ. วทิยา สงสุวรรณ ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ส.ต.อ. บุญสิทธิ์ ศรีประเสริฐ ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ส.ต.ท. บูรพา เวทมาหะ ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ด.ต. ด ารง จนัทร์ฉาย ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ด.ต. สนิท ไพบูลย์ ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ด.ต. สายญั จติโสภา ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ด.ต. จริายทุธ์ เพช็รัตน์ ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ด.ต. ไพรรัตน์ สุกใส ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ด.ต. ปรเมศวร์ แกว้ชูศรี ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ด.ต. วรรพล วชิากจิ ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ด.ต. ภมูิพฒัน์ แกว้มรกต ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ส.ต.ต. ชาญชัย ด้วงทองกลุ ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.ต. ไฟซอล หลงจิ ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ส.ต.ต. นันวฒิุ ไชยยศ ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ส.ต.อ. มาโนช อดทน ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ด.ต. วทิยาคม นฤพงศ์ ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ส.ต.ต. พงศธร พรมขาว ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ส.ต.ต. ชัยวฒัน์ ศรีช่วย ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ส.ต.ต. เปาซี หลีหาด ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
จ.ส.ต. พษิณุ ชัยพรหม ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ด.ต. นิติภมูิ แสงประดับ ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ด.ต. สมศิลป์ ชูสวสัด์ิ ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ด.ต. คาวี ลาสุนนท์ ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ด.ต. ณรงค์ พลูแกว้ ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ด.ต. มานะ บัวแกว้ ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ด.ต. สมชาย ศิริบุญ ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ด.ต. วนัลพ โชโต ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ด.ต. เรวฒิุ หวงัอาลี ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ด.ต. สมิทธ์ สะแหม ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ส.ต.อ. ไพบูลย์ ดวงจนัทร์ ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
จ.ส.อ. ธรีธวชั บุญยก ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ด.ต. วศิาล ท่าศร ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ด.ต. มานิตย์ ฤทธิ์ทอง ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ด.ต. สิทธเิกยีรติ ยางทอง ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ด.ต. ธงชัย เฉลิมวรรณ์ ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ด.ต. ดนเล๊าะ คงคาสหมัน ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ด.ต. มานะ บัวแกว้ ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ด.ต. แสงเมือง ยอดแกว้ ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ด.ต. ทักษิณ อยู่เยน็ ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ด.ต. ประยรู หน้าแกว้ ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ด.ต. สมภพ จนัทคาร ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ด.ต. สมมิตร ทองเพิม่ ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
จ.ส.ต. สาคร อชับูรณ์ ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ส.ต.อ. ภนูเรศ ศรีใหม่ ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ส.ต.อ. ธวชัชัย กั้งเส้ง ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ส.ต.ต. ชัยวฒัน์ ศรีช่วย ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ด.ต. กติติ ด ารงค์ศักอโสขย์ ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ด.ต. สัณพธ์ษิณ์ สีด าออ่น ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ด.ต. มนูญ ไชยอนิ ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ด.ต. ศักดา โพธิ์กงั ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ด.ต. พทิยา พลับขาว ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ด.ต. วชิาญ หนูชูแกว้ ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. กรีฑา ลักษณะ ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ด.ต. เจริญ ภกัดี ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ร.ต.ท. สุริยนั ดาวชูชีพ ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ด.ต. ชาลี บุญรัศมี ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ด.ต. จกัริน ไพรสุวรรณ ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
จ.ส.ต. ประดับ ชัยมนตรี ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
จ.ส.ต. สาคร หชับูรณ์ ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
จ.ส.ต. โนมศักด์ิ พทิักษ์แทน ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ด.ต. เรวฒัน์ จนัทร์แกว้ ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ด.ต. ชยางกร รัตนประทีป ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ด.ต. ณัฐวรรธ เซ่งเขม็ ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ด.ต. สุรศักด์ิ ชูประจติต์ ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ด.ต. ธรรมนูญ แสงแกว้ ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ด.ต. สุริยา สุวรรณนาคม ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ร.ต.ต. ผล ทองด้วง ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ด.ต. สุนทร ศิริสวสัด์ิ ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ส.ต.อ. ถาวร ทูนบูลย์ ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ด.ต. ดามส์ เรืองยิ่ง ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
จ.ส.ต. ปัญธเมธ อนันตโชติคนิต ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ร.ต.ท. เชญ บัวแกว้ ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ด.ต. ประกจิ เมฆม่วงแกว้ ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ด.ต. สุประดิษฐ์ จวบอรุณ ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ด.ต. ฉตัรชัย เจริญมหาดไทย ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
จ.ส.ต. ไพศาล มาลิกนั ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ด.ต. พราเทพ เกื้อแกว้ ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ด.ต. นนธนกฤต ผดุงทอง ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
จ.ส.ต. เศรฐพงศ์ รัตนรัต ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ส.ต.อ. ธวชัชัย ธนปัญญาบูรณ์ ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ด.ต. มนูญ ยอดสุวรรณ์ ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ด.ต. ปัญญา แจม่ศรี ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ด.ต. จรีเดช แสงสวา่ง ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ด.ต. ด ารง จนัทร์ฉาย ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ร.ต.ต. นิรัตน์ อไุรรัตน์ ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
จ.ส.ต. กติติวฒัน์ รสชา ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ร.ต.ท. เชาวสิงท์ สุวรรณออ่น ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ร.ต.ท. อยัวชั พฒัธร ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ด.ต. พนม จนัทมณี ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ด.ต. อาคม จติหมัน่ ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ด.ต. มานพ รัตนพนัธ์ ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ด.ต. ธชัพชิัย กติติยศพฒัน์ ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. โชคชัย เกตุแกว้ ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
จ.ส.ต. ธรีพงษ์ เพช็ราการ ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ด.ต. วชิาญ เซ่งล่ัน ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ด.ต. กมัพล สีเส้ง ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ร.ต.ท. มานิตย์ หมัดอะด้ า ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
จ.ส.ต. ไพรัช สุวรรณโชติ ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ส.ต.ต. เอกลักษณ์ ดวงแกว้ ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ร.ต.ท. นิสสัย จนัทรัตน์ ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ด.ต. อรัญ นราทรัพย์ ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ด.ต. ชนัญญู ทองเล็ก ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ร.ต.ท. ปราโมท์ ถิ่นสะท้อน ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ด.ต. ทศภาค คุมมณี ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ด.ต. วรวทิย์ ทองมุณี ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ร.ต.ท. ทวศัีกด์ิ รอดรักษ์ ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ร.ต.ท. อ ามร อมแกว้ ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ด.ต. วรรณะ จนัทร์เอยีด ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ด.ต. สมพร นาคอดุม ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ด.ต. ธรีพงศ์ แกว้อมัพร ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ร.ต.ต. บุญโชติ บุญตามช่วย ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
จ.ส.ต. ไพโรจน์ มิสรัง ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ส.ต.อ. อภลัิกษณ์ รัตนไชย ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ร.ต.อ. อนุสรณ์ หวงัดี ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ด.ต. ณรงค์ฤทธิ์ สุขเอยีด ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ร.ต.ต. ประจวบ ศรีรักษ์ ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ร.ต.ท. ปัญญา เฉดิฉิ้ม ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ร.ต.ท. เอกชัย ชุ่มชื่น ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ร.ต.ท. นวพงศ์ ชูวจิติร ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
จ.ส.ต. ชัยพร แสงงาม ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
จ.ส.ต. พฒันศักด์ิ คงจนัทร์สุขศรี ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
จ.ส.ต. จรูญ ทองน้อย ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ด.ต. ประภาส ออ่นสง ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ด.ต. สมมาศ พรมนุน่ ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ด.ต. ธชัชัย สุวรรณรัตน์ ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ด.ต. ชัยวชิิต จนัทรคล้าย ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ร.ต.ต. เชาวลิต สมันตมิตร ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ด.ต. สรศักด์ิ สายสล า ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ด.ต. เขมทัต ประทุมวนั ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ด.ต. เกยีรตินันทพฒัน์ เนตรใจบุญ ภ.จว.สงขลา ช่วยราชการ
จ.ส.ต. ปิติ เพชรสวสัด์ิ ภ.จว.สงขลา ช่วยราชการ
ด.ต.หญิง รีฟาธ์ หมัดอะด้ า ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต.หญิง จริาภรณ์ จนัทะภาโส ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ด.ต. สุชาติ เดชพรหม ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ด.ต. สุเทพ จนิาโสตร ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ด.ต วชิาญ ตระกลูรัมย์ ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ด.ต พชิิต ช่วยชูฤทธิ์ ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ร.ต.ท. มุกดา จนัทร์แสง ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ร.ต.ท. โสพล เพช็รมณี ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ด.ต. บุญฤทธิ์ แสงทองไทย ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ด.ต. ธชัชัย สุวรรณรัตน์ ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ส.ต.ต. วษิณุ จ านงน้อย ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ร.ต.ท. อหุมัด หลีอารัน ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ด.ต. บุญชิต ศิริรักษา ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ด.ต. ภคิน ฉตัรสิร์ยากร ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ด.ต. จรัญ วุ่นเนียม ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ด.ต. สุไลหมาน สีทอง ภ.จว.สงขลา สภ.หาดใหญ่
ด.ต. วรพล วชิากจิ ภ.จว.สงขลา สภ.ทุง่ลุง
พ.ต.อ. พงษ์พนัธ์ จนัทรอาภา ภ.จว.สงขลา สภ.คอหงส์
พ.ต.อ. สืบสกลุ มณีนวล ภ.จว.สงขลา สภ.คอหงส์
พ.ต.ท. ปนาถพล ปุณศรี ภ.จว.สงขลา สภ.คอหงส์
พ.ต.ท. สิทธพิงค์ ยอดประสิทธิ์ ภ.จว.สงขลา สภ.คอหงส์
พ.ต.ต. บัณฑูร เทพสุวรรณ ภ.จว.สงขลา สภ.คอหงส์
ร.ต.อ. ประพนัธ์ ศิริด ารงเดช ภ.จว.สงขลา สภ.คอหงส์
ร.ต.อ. นิทัศน์ บุญวรรณโณ ภ.จว.สงขลา สภ.คอหงส์
ร.ต.อ. ณฐนนท์ บุญชู ภ.จว.สงขลา สภ.คอหงส์
ร.ต.อ. นิติ ทองชูช่วย ภ.จว.สงขลา สภ.คอหงส์
ร.ต.ท. โกวทิ วลิาการ ภ.จว.สงขลา สภ.คอหงส์
ร.ต.ท. สรศักด์ิ ไชยมณี ภ.จว.สงขลา สภ.คอหงส์
ร.ต.ท. สิงหท์อง สิงหเดช ภ.จว.สงขลา สภ.คอหงส์
ร.ต.ท. สหสั กาญจนารักษ์ ภ.จว.สงขลา สภ.คอหงส์
ร.ต.ท. ณัฐภาค ระมะลี ภ.จว.สงขลา สภ.คอหงส์
ร.ต.ท. ซาดัต เกปัน ภ.จว.สงขลา สภ.คอหงส์
ร.ต.ท. เจตพร แกว้บุบผา ภ.จว.สงขลา สภ.คอหงส์
ร.ต.ท. คนองวทิย์ ขจรทุกทิศ ภ.จว.สงขลา สภ.คอหงส์
ร.ต.ท. จริศักด์ิ จนัทวรัีตน์ ภ.จว.สงขลา สภ.คอหงส์
ร.ต.ท. เกษม ยาอดี ภ.จว.สงขลา สภ.คอหงส์
ร.ต.ท. สมศักด์ิ เรืองเจริญ ภ.จว.สงขลา สภ.คอหงส์
ร.ต.ต. สมนาจ ศรีวะปะ ภ.จว.สงขลา สภ.คอหงส์
ร.ต.ต. ประศาสน์ พวงสอน ภ.จว.สงขลา สภ.คอหงส์
ร.ต.ต. จกัรพงศ์ บัวบล ภ.จว.สงขลา สภ.คอหงส์
ร.ต.ต. ศุภชาติ ทองพรม ภ.จว.สงขลา สภ.คอหงส์



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. สานิตย์ จติตพงศ์ ภ.จว.สงขลา สภ.คอหงส์
ร.ต.ต. สุทัศน์ ศรีรูจี ภ.จว.สงขลา สภ.คอหงส์
ร.ต.ต. ถาวร เล็ดรอด ภ.จว.สงขลา สภ.คอหงส์
ด.ต.หญิง ณิชา แกว้วารี ภ.จว.สงขลา สภ.คอหงส์
ด.ต.หญิง ปราณี ราชดี ภ.จว.สงขลา สภ.คอหงส์
ด.ต. ณรงค์ ขนุทอง ภ.จว.สงขลา สภ.คอหงส์
ด.ต. วรกร พรหมแกว้ ภ.จว.สงขลา สภ.คอหงส์
ด.ต. จรูญ ช่วยแท่น ภ.จว.สงขลา สภ.คอหงส์
ด.ต. ธเนตร ทองจนิดา ภ.จว.สงขลา สภ.คอหงส์
ด.ต. ไตรรัตน์ อมัโร ภ.จว.สงขลา สภ.คอหงส์
ด.ต. พศัิลย์ ขนุพรรณราย ภ.จว.สงขลา สภ.คอหงส์
ด.ต. ณ ชาตรี นันธโิย ภ.จว.สงขลา สภ.คอหงส์
ด.ต. ธนกฤต ฤทธิ์โต ภ.จว.สงขลา สภ.คอหงส์
ด.ต. เรวฒิุ ไหลหละหมัด ภ.จว.สงขลา สภ.คอหงส์
ด.ต. พรประสิทธิ์ ปิน่ทองพนัธุ์ ภ.จว.สงขลา สภ.คอหงส์
ด.ต. ธรรรัตน์ ล้ิวสกลุ ภ.จว.สงขลา สภ.คอหงส์
ด.ต. สีหราช โรจนรักษ์ ภ.จว.สงขลา สภ.คอหงส์
ด.ต. ประวทิย์ ฉุ้นประดับ ภ.จว.สงขลา สภ.คอหงส์
ด.ต. วฒันา โอทอง ภ.จว.สงขลา สภ.คอหงส์
ด.ต. เชษฐชนินทร์ คาระวี ภ.จว.สงขลา สภ.คอหงส์
ด.ต. สุภทั นวลศรี ภ.จว.สงขลา สภ.คอหงส์
ด.ต. สถติ นวลสุวรรณ ภ.จว.สงขลา สภ.คอหงส์
ด.ต. จกัรภทัร จาริยะ ภ.จว.สงขลา สภ.คอหงส์
ด.ต. วชิัย คงนวน ภ.จว.สงขลา สภ.คอหงส์
ด.ต. ส าเริง ไชยสวสัด์ิ ภ.จว.สงขลา สภ.คอหงส์
ด.ต. กมล เกดิเอยีด ภ.จว.สงขลา สภ.คอหงส์
ด.ต. สายณัห์ ทองนุม่ ภ.จว.สงขลา สภ.คอหงส์
ด.ต. อ านวย ทองชุมนุม ภ.จว.สงขลา สภ.คอหงส์
ด.ต. ชาคริต สุขมี ภ.จว.สงขลา สภ.คอหงส์
ด.ต. นเรษฐ์ นุม่ประพฤติ ภ.จว.สงขลา สภ.คอหงส์
ด.ต. ทนง ประกอบบุญ ภ.จว.สงขลา สภ.คอหงส์
ด.ต. เทพชัย ปริยศิลา ภ.จว.สงขลา สภ.คอหงส์
ด.ต. ก าจดั อาวรเจริญ ภ.จว.สงขลา สภ.คอหงส์
ด.ต. วโิรจน์ มูสิกะเจริญ ภ.จว.สงขลา สภ.คอหงส์
ด.ต. จริะพนัธุ์ ประสมพงศ์ ภ.จว.สงขลา สภ.คอหงส์
ด.ต. ประเสริฐ อนิทรีย์ ภ.จว.สงขลา สภ.คอหงส์
ด.ต. วเิชียร อรัญดร ภ.จว.สงขลา สภ.คอหงส์
ด.ต. เอม็หรอน ชอบงาม ภ.จว.สงขลา สภ.คอหงส์
ด.ต. ทรงชัย มาดนาค ภ.จว.สงขลา สภ.คอหงส์
ด.ต. วชัรพงศ์ ชูไชย ภ.จว.สงขลา สภ.คอหงส์



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. วฒิุพร อนิทร์ทอง ภ.จว.สงขลา สภ.คอหงส์
ด.ต. นิยม บัวแกว้ ภ.จว.สงขลา สภ.คอหงส์
ด.ต. สรวชิญ์ สุวรรณภกัดี ภ.จว.สงขลา สภ.คอหงส์
ด.ต. สมพร กลูเกื้อ ภ.จว.สงขลา สภ.คอหงส์
ด.ต. ประสานต์ ชูสังข์ ภ.จว.สงขลา สภ.คอหงส์
ด.ต. นัยสิทธิ์ ยนืทน ภ.จว.สงขลา สภ.คอหงส์
ด.ต. สมเกยีรติ สินสมบูรณ์ ภ.จว.สงขลา สภ.คอหงส์
ด.ต. อภชิาติ จนัทร์คงเดชา ภ.จว.สงขลา สภ.คอหงส์
ด.ต. พเิชษฐ์ ด าช่วย ภ.จว.สงขลา สภ.คอหงส์
ด.ต. สุรจติ ทวยัทอง ภ.จว.สงขลา สภ.คอหงส์
ด.ต. อนันต์ พรหมหาไชย ภ.จว.สงขลา สภ.คอหงส์
ด.ต. วชัรินทร์ แกว้อทุัย ภ.จว.สงขลา สภ.คอหงส์
ด.ต. สัมพนัธ์ พทุธชาติ ภ.จว.สงขลา สภ.คอหงส์
ด.ต. สุนทร พรหมสอน ภ.จว.สงขลา สภ.คอหงส์
ด.ต. อรุณ ชะโนวรรณ ภ.จว.สงขลา สภ.คอหงส์
ด.ต. สิทธิ์ ทนงาน ภ.จว.สงขลา สภ.คอหงส์
ด.ต. อนุพงศ์ กาฬพนัธุ์ ภ.จว.สงขลา สภ.คอหงส์
ด.ต. อนันต์ ช านิธรุะการ ภ.จว.สงขลา สภ.คอหงส์
ด.ต. รัตนกรณ์ ศรีเฉลิม ภ.จว.สงขลา สภ.คอหงส์
ด.ต. บุญธรรม แกว้สวสัด์ิ ภ.จว.สงขลา สภ.คอหงส์
ด.ต. สมเกยีรติ สุวรรณกจิ ภ.จว.สงขลา สภ.คอหงส์
จ.ส.ต. วรีะพงศ์ เขยีวศิริ ภ.จว.สงขลา สภ.คอหงส์
จ.ส.ต. ชัยณรงค์ สงเรือง ภ.จว.สงขลา สภ.คอหงส์
จ.ส.ต. สัญญา เพช็รจ ารัส ภ.จว.สงขลา สภ.คอหงส์
จ.ส.ต. นพรัตน์ ตุลยนิษก์ ภ.จว.สงขลา สภ.คอหงส์
จ.ส.ต. ณัฐพงศ์ มงคลมะไฟ ภ.จว.สงขลา สภ.คอหงส์
จ.ส.ต. คมสัน บุดดา ภ.จว.สงขลา สภ.คอหงส์
จ.ส.ต. กติติกร แกว้กาญจน์ ภ.จว.สงขลา สภ.คอหงส์
ส.ต.อ. พสิทธิ์ ฤทธิ์ธนสมิตต์ ภ.จว.สงขลา สภ.คอหงส์
ส.ต.อ. ประยทุธ นิลบุตร ภ.จว.สงขลา สภ.คอหงส์
ส.ต.ท. รัฐวชิญ์ ภวูพงษ์พทิักษ์ ภ.จว.สงขลา สภ.คอหงส์
ร.ต.อ.หญิง สมใจ กลุรังษี บก.อก.ภ.9 ฝอ.1
ร.ต.ท. อติวชิญ์ มุสิกสระ ภ.จว.สงขลา สภ.คอหงส์
ด.ต. บรรจง ถรีาวฒิุ ภ.จว.สงขลา สภ.คอหงส์
พ.ต.อ. วชิชภณัฑ์ จนัทราภรณ์ ภ.จว.สงขลา สภ.ทุง่ลุง
พ.ต.ท. สัญญา เจริญเระ ภ.จว.สงขลา สภ.ทุง่ลุง
พ.ต.ต. ธงชัย คงวมิล ภ.จว.สงขลา สภ.ทุง่ลุง
พ.ต.ต. อทุัย โชติมณี ภ.จว.สงขลา สภ.ทุง่ลุง
พ.ต.ต. มะนาซอรี เจะหะ ภ.จว.สงขลา สภ.ทุง่ลุง
ร.ต.อ. ศุณัยกฤษฎิ์ สุขราม ภ.จว.สงขลา สภ.ทุง่ลุง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. วฑูิร ชุณหศิลป ภ.จว.สงขลา สภ.ทุง่ลุง
ร.ต.ท. นาฏพงษ์  ชูเมือง ภ.จว.สงขลา สภ.ทุง่ลุง
ร.ต.ท. ชาคริสต์ กลูแกว้ ภ.จว.สงขลา สภ.ทุง่ลุง
ร.ต.ท. ทวศัีกด์ิ จนัทร์ประสพโชค ภ.จว.สงขลา สภ.ทุง่ลุง
ร.ต.ท. สุรกจิ ศรีขวญั ภ.จว.สงขลา สภ.ทุง่ลุง
ร.ต.ท. แสง ณ แฉล้ม ภ.จว.สงขลา สภ.ทุง่ลุง
ร.ต.ท. สมศักด์ิ บุญกจิ ภ.จว.สงขลา สภ.ทุง่ลุง
ร.ต.ท. สุรพล ขาวปลอด ภ.จว.สงขลา สภ.ทุง่ลุง
ร.ต.ท. วเิชียร คงทอง ภ.จว.สงขลา สภ.ทุง่ลุง
ร.ต.ท. ปัน้ กลับกลาย ภ.จว.สงขลา สภ.ทุง่ลุง
ร.ต.ท. มนู แกว้ปฐมวนั ภ.จว.สงขลา สภ.ทุง่ลุง
ร.ต.ท. สมควร นวลใย ภ.จว.สงขลา สภ.ทุง่ลุง
ร.ต.ท. บุญล้อม บุญทวี ภ.จว.สงขลา สภ.ทุง่ลุง
ร.ต.ท. สามารถ เพชรประดับ ภ.จว.สงขลา สภ.ทุง่ลุง
ร.ต.ท. เชวง จนัทรกาญจน์ ภ.จว.สงขลา สภ.นาหม่อม
ร.ต.ต. จ านงค์ นวลแกว้ ภ.จว.สงขลา สภ.ทุง่ลุง
ร.ต.ต. ปริญญา เพชรสุวรรณ ภ.จว.สงขลา สภ.ทุง่ลุง
ร.ต.ต. สุวสันต์ิ นวลรอด ภ.จว.สงขลา สภ.ทุง่ลุง
ร.ต.ต. รุม ไชยภกัดี ภ.จว.สงขลา สภ.ทุง่ลุง
ด.ต. ช านาญ นิลประยรู ภ.จว.สงขลา สภ.ทุง่ลุง
ด.ต. มานพ บัวขาว ภ.จว.สงขลา สภ.ทุง่ลุง
ด.ต. สมศักด์ิ ขนัแกว้ ภ.จว.สงขลา สภ.ทุง่ลุง
ด.ต. ประสิทธิ์ แช่มช้อย ภ.จว.สงขลา สภ.ทุง่ลุง
ด.ต. วรีศักด์ิ สาระวโิรจน์ ภ.จว.สงขลา สภ.ทุง่ลุง
ด.ต. เชิดชู ขนุอ าไพ ภ.จว.สงขลา สภ.ทุง่ลุง
ด.ต. นิตย์ โสพกิลุ ภ.จว.สงขลา สภ.ทุง่ลุง
ด.ต. สมชาย สิทธศัิกด์ิ ภ.จว.สงขลา สภ.ทุง่ลุง
ด.ต. สมหมาย ลอยลิบ ภ.จว.สงขลา สภ.ทุง่ลุง
ด.ต. อ านาจ แกว้มุณี ภ.จว.สงขลา สภ.ทุง่ลุง
ด.ต. จรูญ ยนืยง ภ.จว.สงขลา สภ.ทุง่ลุง
ด.ต. วเิชียร แจด๊สันเทียะ ภ.จว.สงขลา สภ.ทุง่ลุง
ด.ต. พพิษิ จติภกัดี ภ.จว.สงขลา สภ.ทุง่ลุง
ด.ต. สุบิน หมัดสธรรม ภ.จว.สงขลา สภ.ทุง่ลุง
ด.ต. ปรีดา เชื้อชิต ภ.จว.สงขลา สภ.ทุง่ลุง
ด.ต. ปรเมษฐ์ กอ่ธรีะ ภ.จว.สงขลา สภ.ทุง่ลุง
ด.ต. วรีพฒัน์ หยดยอ้ย ภ.จว.สงขลา สภ.ทุง่ลุง
ด.ต. สมนึก หมัดระหมาน ภ.จว.สงขลา สภ.ทุง่ลุง
ด.ต. มนูญ สาหมุน ภ.จว.สงขลา สภ.ทุง่ลุง
ด.ต. สรายทุธ ล้อมล้ิม ภ.จว.สงขลา สภ.ทุง่ลุง
ด.ต. ภานุวฒัน์ นิชรานนท์ ภ.จว.สงขลา สภ.ทุง่ลุง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. อนันต์ หวงัโส๊ะ ภ.จว.สงขลา สภ.ทุง่ลุง
ด.ต. อาคม บุญวรรณโณ ภ.จว.สงขลา สภ.ทุง่ลุง
ด.ต. ศุภชัย คงเกื้อ ภ.จว.สงขลา สภ.ทุง่ลุง
ด.ต. กญัจน์ ท่ามประเสริฐ ภ.จว.สงขลา สภ.ทุง่ลุง
ด.ต. ณัฐพล สวสัดี ภ.จว.สงขลา สภ.ทุง่ลุง
ด.ต. สุภทั สุขศรีสังข์ ภ.จว.สงขลา สภ.ทุง่ลุง
จ.ส.ต. อดุม คงนุย้ ภ.จว.สงขลา สภ.ทุง่ลุง
จ.ส.ต. นพรัตน์ แกว้ประดิษฐ์ ภ.จว.สงขลา สภ.ทุง่ลุง
จ.ส.ต. สิรภพ เส้งนนท์ ภ.จว.สงขลา สภ.ทุง่ลุง
จ.ส.ต. ไกรสร ปานุเวช ภ.จว.สงขลา สภ.ทุง่ลุง
จ.ส.ต. พงศ์นที อนิสุวรรณ์ ภ.จว.สงขลา สภ.ทุง่ลุง
ร.ต.ท. ธรีทัศน์ ธรรมรัตน์ ภ.จว.สงขลา สภ.ทุง่ลุง
ร.ต.ท. เฉลิมรัฐ แกว้เนียม ภ.จว.สงขลา สภ.ทุง่ลุง
จ.ส.ต. ด าเนิน นุย้เลิศ ภ.จว.สงขลา สภ.บ้านโหนด
พ.ต.ท. เกรียงไกร เกื้อชาติ ภ.จว.สงขลา สภ.ทุง่ต าเสา
พ.ต.ท. ศุภกติต์ิ ประจนัตะเสน ภ.จว.สงขลา สภ.ทุง่ต าเสา
พ.ต.ท. อนุวฒัน์ ศรีจนัทร์ทับ ภ.จว.สงขลา สภ.ทุง่ต าเสา
พ.ต.ท. กฤษฎา แกว้ทอง ภ.จว.สงขลา สภ.ทุง่ต าเสา
พ.ต.ท. ถาวร ไฝทอง ภ.จว.สงขลา สภ.ทุง่ต าเสา
ร.ต.อ. กติติภาส โชติช่วง ภ.จว.สงขลา สภ.ทุง่ต าเสา
ร.ต.อ. กฤษฎา แกว้หมุน ภ.จว.สงขลา สภ.ทุง่ต าเสา
ร.ต.อ. นิมิต หนูแกว้ ภ.จว.สงขลา สภ.ทุง่ต าเสา
ร.ต.ท. ปกาสิทธิ์ บัวหลวง ภ.จว.สงขลา สภ.ทุง่ต าเสา
ร.ต.ท. หล าหลี หมัดผอม ภ.จว.สงขลา สภ.ทุง่ต าเสา
ร.ต.ท. สราวธุ ไชยชนะ ภ.จว.สงขลา สภ.ทุง่ต าเสา
ร.ต.ท. ทรงชัย นิลพนัธุ์ ภ.จว.สงขลา สภ.ทุง่ต าเสา
ร.ต.ท. วชิัย ชูแสง ภ.จว.สงขลา สภ.ทุง่ต าเสา
ร.ต.ท. วจิติร บุตรเอก ภ.จว.สงขลา สภ.ทุง่ต าเสา
ร.ต.ท. วรุิฬห์ ทองใบเพช็ร ภ.จว.สงขลา สภ.ทุง่ต าเสา
ร.ต.ท. สมชาย จติตะศิริ ภ.จว.สงขลา สภ.ทุง่ต าเสา
ร.ต.ท. สายนัห์ แกว้โสตร์ ภ.จว.สงขลา สภ.ทุง่ต าเสา
ร.ต.ต. สายนั ม่วงรัตน์ ภ.จว.สงขลา สภ.ทุง่ต าเสา
ร.ต.ต. พนิิจ บุตรเอก ภ.จว.สงขลา สภ.ทุง่ต าเสา
ร.ต.ต. ณัฐวฒิุ กมิาคม ภ.จว.สงขลา สภ.ทุง่ต าเสา
ร.ต.ต. เอกราช บุญศิริ ภ.จว.สงขลา สภ.ทุง่ต าเสา
ด.ต. สุทธพิงศ์ เทพฉมิ ภ.จว.สงขลา สภ.ทุง่ต าเสา
ด.ต. สมพร หมิดทองค า ภ.จว.สงขลา สภ.ทุง่ต าเสา
ด.ต. สวา่ง พทุธกลู ภ.จว.สงขลา สภ.ทุง่ต าเสา
ด.ต. สุเทพ เจยีระนัย ภ.จว.สงขลา สภ.ทุง่ต าเสา
ด.ต. อานนท์ เอยีดวงศ์ ภ.จว.สงขลา สภ.ทุง่ต าเสา



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. อาจนิ สุจนิโณ ภ.จว.สงขลา สภ.ทุง่ต าเสา
ด.ต. ปรีชา พรหมสกลุ ภ.จว.สงขลา สภ.ทุง่ต าเสา
ด.ต. ภริมย์ ทองขจร ภ.จว.สงขลา สภ.ทุง่ต าเสา
ด.ต. เจริญ สังขส์งฆ์ ภ.จว.สงขลา สภ.ทุง่ต าเสา
ด.ต. กมัปนาท เบ็ญหมัด ภ.จว.สงขลา สภ.ทุง่ต าเสา
ด.ต. กติติ ขวญัหวาน ภ.จว.สงขลา สภ.ทุง่ต าเสา
ด.ต. เสถยีร เพชรพงศ์ ภ.จว.สงขลา สภ.ทุง่ต าเสา
ด.ต. สายณัห์ สุขกา ภ.จว.สงขลา สภ.ทุง่ต าเสา
ด.ต. ชัยวฒัน์ สุวรรณมณี ภ.จว.สงขลา สภ.ทุง่ต าเสา
ด.ต. สมชาย โชติระโส ภ.จว.สงขลา สภ.ทุง่ต าเสา
ด.ต. พเิชฐ จนัทมุรัง ภ.จว.สงขลา สภ.ทุง่ต าเสา
ด.ต. สวสัด์ิ จติราวงค์ ภ.จว.สงขลา สภ.ทุง่ต าเสา
ด.ต. สุพร คงประดิษฐ์ ภ.จว.สงขลา สภ.ทุง่ต าเสา
ด.ต. ทวศัีกด์ิ ปรเมษฐานุวฒัน์ ภ.จว.สงขลา สภ.ทุง่ต าเสา
ด.ต. ประเวทย์ ฆงัรัตนะ ภ.จว.สงขลา สภ.ทุง่ต าเสา
ร.ต.อ. อฐัศิษฏ์ ศรีสงค์ ภ.จว.สงขลา สภ.ทุง่ต าเสา
ร.ต.ท. นรินทร์ สุวรรณคีรี ภ.จว.สงขลา สภ.ทุง่ต าเสา
ด.ต. โชคชัย แวววนัจติร ภ.จว.สงขลา สภ.ทุง่ต าเสา
ด.ต. พภิพ ชูนุย้ ภ.จว.สงขลา สภ.ทุง่ต าเสา
ส.ต.อ. พพิฒัน์ นิลพงศ์ ภ.จว.สงขลา สภ.ทุง่ต าเสา
พ.ต.ต. จกัรราช วรรณประภา ภ.จว.สงขลา สภ.คูเต่า
ร.ต.อ. ธชันนท์ แกว้จนัทร์ ภ.จว.สงขลา สภ.คูเต่า
ด.ต. กติติศักด์ิ บิลยะลา ภ.จว.สงขลา สภ.คูเต่า
ด.ต. ไพศาล สันหลี ภ.จว.สงขลา สภ.คูเต่า
ด.ต. ธนกฤต สิริกลุวติรา ภ.จว.สงขลา สภ.คูเต่า
ด.ต. สุพสัท์ สุวรรณรัตน์ ภ.จว.สงขลา สภ.คูเต่า
ร.ต.ต. สุชาติ ทองพนัธช์ู ภ.จว.สงขลา สภ.คูเต่า
ร.ต.ต. สวสัด์ิ บริบูรณ์ ภ.จว.สงขลา สภ.คูเต่า
ด.ต. นคร แสงประดับ ภ.จว.สงขลา สภ.คูเต่า
ร.ต.ต. ณัฐวฒัน์ ภวูเลิศพทิักษ์ ภ.จว.สงขลา สภ.คูเต่า
ด.ต. ปราโมทย์ พรหมจนัทร์ ภ.จว.สงขลา สภ.คูเต่า
ร.ต.ท. ประเวช ดุษฏอีภชิน ภ.จว.สงขลา สภ.คูเต่า
ร.ต.ท. สุทธพิฒัน์ มุสิกสังข์ ภ.จว.สงขลา สภ.คูเต่า
ด.ต. เสียง โกมรัตน์ ภ.จว.สงขลา สภ.คูเต่า
ร.ต.ท. ธนพล ค ามณี ภ.จว.สงขลา สภ.คูเต่า
ร.ต.ต. นิคม อารมณ์ฤทธิ์ ภ.จว.สงขลา สภ.คูเต่า
ร.ต.ท. สุชาติ แกว้รัตน์ ภ.จว.สงขลา สภ.คูเต่า
ร.ต.ท. พทิักษ์ ถกัขระ ภ.จว.สงขลา สภ.คูเต่า
ด.ต. ภานุมาส ช่วยภกัดี ภ.จว.สงขลา สภ.คูเต่า
พ.ต.อ. สุชาติ อศัวจนิดารัตน์ ภ.จว.สงขลา สภ.รัตภมูิ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. สมเกยีรติ โอสถาพนัธุ์ ภ.จว.สงขลา สภ.รัตภมูิ
พ.ต.ท. ณภพ ธนบุญญะวงษ์ ภ.จว.สงขลา สภ.รัตภมูิ
พ.ต.ท. เฉลิม ทองสลับล้วน ภ.จว.สงขลา สภ.รัตภมูิ
พ.ต.ท.หญิง วาสนา จนัทรัตน์ ภ.จว.สงขลา สภ.รัตภมูิ
พ.ต.ท. กศุล มณีรัตน์ ภ.จว.สงขลา สภ.รัตภมูิ
พ.ต.ต. อดิศักด์ิ แกสมาน ภ.จว.สงขลา สภ.รัตภมูิ
พ.ต.ต. เทวา ดาวเรือง ภ.จว.สงขลา สภ.รัตภมูิ
พ.ต.ต. เฉลิมพงษ์ ทองพนัธ์ ภ.จว.สงขลา สภ.รัตภมูิ
ร.ต.อ. ฐนภทัร พุม่แกว้ ภ.จว.สงขลา สภ.รัตภมูิ
ร.ต.อ. ธรีวฒัน์ สังเมียน ภ.จว.สงขลา สภ.รัตภมูิ
ร.ต.อ. จตุพร พรหมจรรย์ ภ.จว.สงขลา สภ.รัตภมูิ
ร.ต.อ. อนันต์ นิลโกศล ภ.จว.สงขลา สภ.รัตภมูิ
ร.ต.ท.หญิง เมตตา น้าวประจลุ ภ.จว.สงขลา สภ.รัตภมูิ
ร.ต.ท. บรรจง ซุ้นสุวรรณ ภ.จว.สงขลา สภ.รัตภมูิ
ร.ต.ท. สัณหช์ัย   ภสัสรปกรณ์กจิ ภ.จว.สงขลา สภ.รัตภมูิ
ร.ต.ต. ไพศาล  ถริะผลิกะ ภ.จว.สงขลา สภ.รัตภมูิ
ร.ต.ท. เกษม กติิโกฬะ ภ.จว.สงขลา สภ.รัตภมูิ
ร.ต.ท. เขยีน กล่ินสุวรรณ ภ.จว.สงขลา สภ.รัตภมูิ
ร.ต.ท. คณิต สุนทราภรณ์ ภ.จว.สงขลา สภ.รัตภมูิ
ร.ต.ท. ชิด ศรีแสงแกว้ ภ.จว.สงขลา สภ.รัตภมูิ
ร.ต.ท. นรศักด์ิ มโนรัตน์สกลุ ภ.จว.สงขลา สภ.รัตภมูิ
ร.ต.ท. ประยรู แกว้กลู ภ.จว.สงขลา สภ.รัตภมูิ
ร.ต.ท. เปรม คงแกว้ ภ.จว.สงขลา สภ.รัตภมูิ
ร.ต.ท. วชิัย พนัธุ์อบุล ภ.จว.สงขลา สภ.รัตภมูิ
ร.ต.ท. ส าราญ สังขะบุญญาวสุ ภ.จว.สงขลา สภ.รัตภมูิ
ร.ต.ท. สุบงค์ เหมทานนท์ ภ.จว.สงขลา สภ.รัตภมูิ
ร.ต.ท. อภศัิกด์ิ แกว้เรือง ภ.จว.สงขลา สภ.รัตภมูิ
ร.ต.ท. สุชาติ ทองค า ภ.จว.สงขลา สภ.รัตภมูิ
ร.ต.ท. สุวทิย์ คล้ายแกว้ ภ.จว.สงขลา สภ.รัตภมูิ
ร.ต.ท. วชิาญ นวลทอง ภ.จว.สงขลา สภ.รัตภมูิ
ร.ต.ต. รัฐพงศ์ สุริยะวงศ์ ภ.จว.สงขลา สภ.รัตภมูิ
ร.ต.ต. สมใจ ไหมแกว้ ภ.จว.สงขลา สภ.รัตภมูิ
ร.ต.ต. อนุุ รัตน์แกว้ ภ.จว.สงขลา สภ.รัตภมูิ
ด.ต. ประสิทธิ์ ยอดสุวรรณ์ ภ.จว.สงขลา สภ.รัตภมูิ
ด.ต. สมศักด์ิ พลูสง ภ.จว.สงขลา สภ.รัตภมูิ
ด.ต. กติติศัพท์ หอ่หุม้ ภ.จว.สงขลา สภ.รัตภมูิ
ด.ต. โชค รัตติ ภ.จว.สงขลา สภ.รัตภมูิ
ด.ต. สายณั  รามแกว้ ภ.จว.สงขลา สภ.รัตภมูิ
ด.ต. จรัส รามชัยเดช ภ.จว.สงขลา สภ.รัตภมูิ
ด.ต. ประกอบ เหน็ชอบ ภ.จว.สงขลา สภ.รัตภมูิ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. แมง ขนุสะทัง ภ.จว.สงขลา สภ.รัตภมูิ
ด.ต. ยนิดี บุญช่วย ภ.จว.สงขลา สภ.รัตภมูิ
ด.ต. ฉลอง บุญเลิศ ภ.จว.สงขลา สภ.รัตภมูิ
ด.ต. ธนวชิญ์ ปรางน้อย ภ.จว.สงขลา สภ.รัตภมูิ
ด.ต. สวา่ง ปราบณรงค์ ภ.จว.สงขลา สภ.รัตภมูิ
ด.ต. อเุส็น หมานสะยะ ภ.จว.สงขลา สภ.รัตภมูิ
ด.ต. เฉลิม หวุ่นจนัทร์ ภ.จว.สงขลา สภ.รัตภมูิ
ด.ต. ภษูิต สุมังคะ ภ.จว.สงขลา สภ.รัตภมูิ
ด.ต. ประเสริฐ โหดหมาน ภ.จว.สงขลา สภ.รัตภมูิ
ด.ต. โชคชัย วจิติร ภ.จว.สงขลา สภ.รัตภมูิ
ด.ต. สามารถ สังขด์ า ภ.จว.สงขลา สภ.รัตภมูิ
ด.ต. วนิัย เพชรบูรณ์ ภ.จว.สงขลา สภ.รัตภมูิ
ด.ต. ประยทุธ แกว้เรือง ภ.จว.สงขลา สภ.รัตภมูิ
ด.ต. สมศักด์ิ คงเจริญ ภ.จว.สงขลา สภ.รัตภมูิ
ด.ต. ดลอาลีน แหละหละ ภ.จว.สงขลา สภ.รัตภมูิ
ด.ต. สมชาย เกดิสมกาล ภ.จว.สงขลา สภ.รัตภมูิ
ด.ต. สืบพงษ์ ศรีเกื้อ ภ.จว.สงขลา สภ.รัตภมูิ
ด.ต. อรุณ ฤทธโิชค ภ.จว.สงขลา สภ.รัตภมูิ
ด.ต. อ ามร ชุมแกว้ ภ.จว.สงขลา สภ.รัตภมูิ
ด.ต. อนุกลู คุณารักษ์ ภ.จว.สงขลา สภ.รัตภมูิ
ด.ต. วสันต์ สมทอง ภ.จว.สงขลา สภ.รัตภมูิ
ด.ต. ด ารงค์ สินด า ภ.จว.สงขลา สภ.รัตภมูิ
ด.ต. สุพจน์ ยอดพรมทอง ภ.จว.สงขลา สภ.รัตภมูิ
ด.ต. สยาม บุญรัตน์ ภ.จว.สงขลา สภ.รัตภมูิ
ด.ต. ประพนัธ์ ทองนุม่ ภ.จว.สงขลา สภ.รัตภมูิ
ด.ต. สายญั เสนแกว้ ภ.จว.สงขลา สภ.รัตภมูิ
จ.ส.ต. รนกร พลรัตน์ ภ.จว.สงขลา สภ.รัตภมูิ
จ.ส.ต. สุธรรม เกดิตลอด ภ.จว.สงขลา สภ.รัตภมูิ
จ.ส.ต. สนธยา อดุหลี ภ.จว.สงขลา สภ.รัตภมูิ
จ.ส.ต. อะเนก จนัทะสิริ ภ.จว.สงขลา สภ.รัตภมูิ
ส.ต.อ. อาวธุ ด้วงเอี่ยม ภ.จว.สงขลา สภ.รัตภมูิ
ด.ต. จตุพงษ์ เพช็รจ ารัส ภ.จว.สงขลา สภ.รัตภมูิ
ด.ต. วเิชาว์ ด ามะนิลศรี ภ.จว.สงขลา สภ.รัตภมูิ
ร.ต.ท. อ านวย อนิทคง ภ.จว.สงขลา สภ.รัตภมูิ
ร.ต.ท. สุวชิา ปราบณรงค์ ภ.จว.สงขลา สภ.ควนเนียง
ส.ต.ต. อภนิันท์ มีภพ ภ.จว.สงขลา สภ.รัตภมูิ
พ.ต.ท. วชิาญ ด้วงศรีทอง ภ.จว.สงขลา สภ.รัตภมูิ
ร.ต.ท. สร้างสรรค์ นันธโิย ภ.จว.สงขลา สภ.รัตภมูิ
จ.ส.ต. ยงยทุธ ประทุมเมศ ภ.จว.สงขลา สภ.รัตภมูิ
จ.ส.ต. ธวชัชัย ปานคง ภ.จว.สงขลา สภ.รัตภมูิ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. โอภาส บัวงาม ภ.จว.สงขลา สภ.รัตภมูิ
ร.ต.ท. เสนอ ลองพชิัย ภ.จว.สงขลา สภ.รัตภมูิ
ร.ต.ท. บันเทิง แกว้สวสัด์ิ ภ.จว.สงขลา สภ.รัตภมูิ
ร.ต.ท. สุธรรม หนุแดง ภ.จว.สงขลา สภ.รัตภมูิ
ร.ต.ท. สมบัติ น้าวประจลุ ภ.จว.สงขลา สภ.รัตภมูิ
ด.ต. อภวิฒัน์ ศรีษะสมุทร ภ.จว.สงขลา สภ.รัตภมูิ
ร.ต.ท. ประวทิย์ จนัทร์เส้ง ภ.จว.สงขลา สภ.รัตภมูิ
พ.ต.อ. วรีวธุ สันนะกจิ ภ.จว.สงขลา ควนเนียง
พ.ต.ท. จมุพล ผลขจี ภ.จว.สงขลา ควนเนียง
พ.ต.ท. ธวชัชัย นคราวงศ์ ภ.จว.สงขลา ควนเนียง
พ.ต.ท. สมศักด์ิ กลับรอด ภ.จว.สงขลา ควนเนียง
พ.ต.ท. คนอง ชูเมือง ภ.จว.สงขลา ควนเนียง
พ.ต.ท. สุวชิญ์ ภูส่ถติย์ ภ.จว.สงขลา ควนเนียง
พ.ต.ต. ประวติั คชรัตน์ ภ.จว.สงขลา ควนเนียง
ร.ต.อ. ชัยวฒัน์ มุสิโก ภ.จว.สงขลา ควนเนียง
ร.ต.อ. ณฐพล ชูเชิด ภ.จว.สงขลา ควนเนียง
ร.ต.อ. สุทัน แกว้คีรี ภ.จว.สงขลา ควนเนียง
ร.ต.ท. เจริญ ชูจนัทร์ ภ.จว.สงขลา ควนเนียง
ร.ต.ท. อทุัย ชูประดิษฐ์ ภ.จว.สงขลา ควนเนียง
ร.ต.ท. อทุัย สังขท์อง ภ.จว.สงขลา ควนเนียง
ร.ต.ท. วรัิช ค าแกว้ ภ.จว.สงขลา ควนเนียง
ร.ต.ท. ประวทิย์ จนัทร์เส้ง ภ.จว.สงขลา ควนเนียง
ร.ต.ท. สมภพ พุม่เอี่ยม ภ.จว.สงขลา ควนเนียง
ร.ต.ท. สมพงศ์ พลูชุม ภ.จว.สงขลา ควนเนียง
ร.ต.ท. สิทธศัิกด์ิ คงคาสวสัด์ิ ภ.จว.สงขลา ควนเนียง
ร.ต.ท. ชากอน ดวงจนัทร์ ภ.จว.สงขลา ควนเนียง
ร.ต.ท. ชาญ เจตนากลุ ภ.จว.สงขลา ควนเนียง
ร.ต.ท. อนัน วรรณดี ภ.จว.สงขลา ควนเนียง
ร.ต.ท. อารมณ์ จนัทศรี ภ.จว.สงขลา ควนเนียง
ร.ต.ท. สุเมตร์ บุญเมือง ภ.จว.สงขลา ควนเนียง
ร.ต.ท. จรูญ ตันชะโล ภ.จว.สงขลา ควนเนียง
ร.ต.ท. ชัยยะ อนิทะสุวรรณ์ ภ.จว.สงขลา ควนเนียง
ร.ต.ท. รักขเ์วทย์ เดชดี ภ.จว.สงขลา ควนเนียง
ร.ต.ท. วเิชียร หนูประกอบ ภ.จว.สงขลา ควนเนียง
ร.ต.ท. สมควร ทองสุริวงศ์ ภ.จว.สงขลา ควนเนียง
ร.ต.ต. ประสิทธิ์ นาคะมุกดาพนัธ์ ภ.จว.สงขลา ควนเนียง
ร.ต.ต. ค ารณ สมบูรณ์ ภ.จว.สงขลา ควนเนียง
ร.ต.ต. อาหรูน หมัดอาด้ัม ภ.จว.สงขลา ควนเนียง
ร.ต.ต. ปราโมทย์ ขนุทิพยภ์กัดี ภ.จว.สงขลา ควนเนียง
ร.ต.ต. สุธรรม ธาตุมาศ ภ.จว.สงขลา สภ.ควนเนียง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ศิริชัย ยี่โชติช่วง ภ.จว.สงขลา ควนเนียง
ด.ต. สมพสิ มูสิกะ ภ.จว.สงขลา ควนเนียง
ด.ต. โชว์ บุญเรือง ภ.จว.สงขลา ควนเนียง
ด.ต. วชิิต ธรรมโม ภ.จว.สงขลา ควนเนียง
ด.ต. จรูญ กลมเกล้ียง ภ.จว.สงขลา ควนเนียง
ด.ต. วงศธร ทองเอื้อ ภ.จว.สงขลา ควนเนียง
ด.ต. ขนุทอง กิ่งแกว้ ภ.จว.สงขลา ควนเนียง
ด.ต. วสิิทธิ์ เกดิแกว้ ภ.จว.สงขลา ควนเนียง
ด.ต. สุววิฒัน์ วไิลวฒัน์ ภ.จว.สงขลา ควนเนียง
ด.ต. ค านึง สุทธชิล ภ.จว.สงขลา ควนเนียง
ด.ต. วชิัย พรหมบริรักษ์ ภ.จว.สงขลา ควนเนียง
ด.ต. อทุัย เอยีดเหลือ ภ.จว.สงขลา ควนเนียง
ด.ต. ประเทือง เถาวสุ์วรรณ ภ.จว.สงขลา ควนเนียง
ด.ต. อดุม สังขแ์กว้ ภ.จว.สงขลา ควนเนียง
ด.ต. สวาท ศิริวฒัน์ ภ.จว.สงขลา ควนเนียง
ด.ต. นาคิน ชูทอง ภ.จว.สงขลา ควนเนียง
ด.ต. พรีพล สรรพศาสตร์ ภ.จว.สงขลา ควนเนียง
ด.ต. ไพริน อนิทร์จนัทร์ ภ.จว.สงขลา ควนเนียง
ด.ต. วสุิทธิ์ มณีเลิศ ภ.จว.สงขลา ควนเนียง
ด.ต. วชิิต ธรรมโม ภ.จว.สงขลา ควนเนียง
ดต.หญิง วรรณี คงทรัพย์ ภ.จว.สงขลา ควนเนียง
ด.ต. ประพล ทองทุม่ ภ.จว.สงขลา ควนเนียง
ด.ต. ณชดล แกว้มณีดิษกลุ ภ.จว.สงขลา ควนเนียง
ด.ต. สมพงศ์ กลุสุวรรณ ภ.จว.สงขลา ควนเนียง
ด.ต. สุชาติ โกศลสุรัตน์ ภ.จว.สงขลา ควนเนียง
ด.ต. ประเสริฐ ฆงัคะสะเร ภ.จว.สงขลา ควนเนียง
ด.ต. จรัญ นวลลอย ภ.จว.สงขลา ควนเนียง
ด.ต. นพดล จนัทร์โท ภ.จว.สงขลา ควนเนียง
ด.ต. อดิศักด์ิ เศรษฐรักษา ภ.จว.สงขลา ควนเนียง
ด.ต. ไชยวฒิุ แกว้ชูชื่น ภ.จว.สงขลา ควนเนียง
จ.ส.ต. ณรงค์ มียงั ภ.จว.สงขลา ควนเนียง
จ.ส.ต. ช านาญ คงทรัพย์ ภ.จว.สงขลา ควนเนียง
จ.ส.ต. อมัมรศักด์ิ คงชูช่วย ภ.จว.สงขลา ควนเนียง
พ.ต.อ. กมลชัย ศิริรังษี ภ.จว.สงขลา สภ.นาหม่อม
พ.ต.ท. อทิธวิตัร รสิตานนท์กติิกลุ ภ.จว.สงขลา สภ.นาหม่อม
พ.ต.ท. วชิิต โชติกรณ์ ภ.จว.สงขลา สภ.นาหม่อม
พ.ต.ท. การุณย์ ลิมปิโรจนฤทธิ์ ภ.จว.สงขลา สภ.นาหม่อม
ร.ต.อ. ประชุม ดอกกะถนิ ภ.จว.สงขลา สภ.นาหม่อม
ร.ต.ท. ณรงค์ ทองน้อย ภ.จว.สงขลา สภ.นาหม่อม
ร.ต.ท. ทินกร ชูมณี ภ.จว.สงขลา สภ.นาหม่อม



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. วสุิทธิ์ ตันกุ้ย ภ.จว.สงขลา สภ.นาหม่อม
ร.ต.ท. สมเชื้อ ดิษโสภา ภ.จว.สงขลา สภ.นาหม่อม
ร.ต.ท. สมคิด ขนุเพช็ร์ ภ.จว.สงขลา สภ.นาหม่อม
ร.ต.ท. สมศักด์ิ พงศ์ประยรู ภ.จว.สงขลา สภ.นาหม่อม
ร.ต.ท. เฉวยีง แกว้บุตร ภ.จว.สงขลา สภ.นาหม่อม
ร.ต.ท. จรูญ อสิโม ภ.จว.สงขลา สภ.นาหม่อม
ร.ต.ท. ทนงศักด์ิ ทองจนัทร ภ.จว.สงขลา สภ.นาหม่อม
ร.ต.ท. วจิติร พกัไชย ภ.จว.สงขลา สภ.นาหม่อม
ร.ต.ท. ไพสิฐ ทองหอม ภ.จว.สงขลา สภ.นาหม่อม
ร.ต.ต. ชรินทร์ พฒุแกว้ ภ.จว.สงขลา สภ.นาหม่อม
ร.ต.ต. สันติ สายทองสุข ภ.จว.สงขลา สภ.นาหม่อม
ร.ต.ต. กมล ศิริรักษ์ ภ.จว.สงขลา สภ.นาหม่อม
ร.ต.ต. ธรรมิน เกม็บิลหมาด ภ.จว.สงขลา สภ.นาหม่อม
ด.ต. สมคิด สังขรัตน์ ภ.จว.สงขลา สภ.นาหม่อม
ด.ต. สมคิด แกว้คง ภ.จว.สงขลา สภ.นาหม่อม
ด.ต. วเิชียร ด าดี ภ.จว.สงขลา สภ.นาหม่อม
ด.ต. เฉลิมศักด์ิ สมนวล ภ.จว.สงขลา สภ.นาหม่อม
ด.ต. สฤษฎ์ โสดาหวงั ภ.จว.สงขลา สภ.นาหม่อม
ด.ต. ณรงค์ศักด์ิ จนัทร์อนิ ภ.จว.สงขลา สภ.นาหม่อม
ด.ต. ประเสริฐ พรหมแกว้ ภ.จว.สงขลา สภ.นาหม่อม
ด.ต. อดุม สุขพนัธุ์ ภ.จว.สงขลา สภ.นาหม่อม
ด.ต. หตัถชัย แดงทองเกล้ียง ภ.จว.สงขลา สภ.นาหม่อม
ด.ต. ภารัตน์ พรหมพทิักษ์ ภ.จว.สงขลา สภ.นาหม่อม
ด.ต. ชัยทัต สกลูหรัง ภ.จว.สงขลา สภ.นาหม่อม
ด.ต. วทิยา คงไชย ภ.จว.สงขลา สภ.นาหม่อม
ด.ต. สมภพ ปานเมือง ภ.จว.สงขลา สภ.นาหม่อม
ด.ต. กติติ รัตนปฐม ภ.จว.สงขลา สภ.นาหม่อม
ด.ต. ปิยะณัฐ ทองแกมแกว้ ภ.จว.สงขลา สภ.นาหม่อม
ด.ต. สมกจิ ลิมปดาพนัธ์ ภ.จว.สงขลา สภ.นาหม่อม
ด.ต. ยศวริศ เทพรัตน์ ภ.จว.สงขลา สภ.นาหม่อม
ด.ต. ขวญัประชา บิลโส๊ะ ภ.จว.สงขลา สภ.นาหม่อม
ด.ต. ธรรมวริะ แกว้พจิติร ภ.จว.สงขลา สภ.นาหม่อม
ด.ต. อรุณ สุวรรณรัตน์ ภ.จว.สงขลา สภ.นาหม่อม
จ.ส.ต. จรีะศักด์ิ คงแกว้ ภ.จว.สงขลา สภ.นาหม่อม
ส.ต.อ. สมชาย ขนัตยาภรัิก ภ.จว.สงขลา สภ.นาหม่อม
จ.ส.ต. สุวฒัชัย สุขตาไชย ภ.จว.สงขลา สภ.นาหม่อม
จ.ส.ต.หญิง สุธรีา ทองสม ภ.จว.สงขลา สภ.นาหม่อม
พ.ต.อ. สุริยา  ปัญญามัง ภ.จว.สงขลา สภ.บางกล่ า
พ.ต.ท. สุรเดช มาสินทพนัธุ์ ภ.จว.สงขลา สภ.บางกล่ า
พ.ต.ท. สุรพล ดูดิง ภ.จว.สงขลา สภ.บางกล่ า



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. กรีติ ตรีวยั ภ.จว.สงขลา สภ.บางกล่ า
พ.ต.ท. บัณฑูรย์ บุญเครือ ภ.จว.สงขลา สภ.บางกล่ า
พ.ต.ท. จงรักษ์ สุวฒัโน ภ.จว.สงขลา สภ.บางกล่ า
พ.ต.ต. นิเวศน์ เหรียญไกร ภ.จว.สงขลา สภ.บางกล่ า
พ.ต.ต. สุเทพ ฉุ้นประดับ ภ.จว.สงขลา สภ.บางกล่ า
ร.ต.อ. ระวิ โคพชิัย ภ.จว.สงขลา สภ.บางกล่ า
ร.ต.อ. อปุคุต บุญมี ภ.จว.สงขลา สภ.บางกล่ า
ร.ต.อ. จารุวฒัน์ พรหมศิลา ภ.จว.สงขลา สภ.บางกล่ า
ร.ต.อ. เกษม พลูสวสัด์ิ ภ.จว.สงขลา สภ.บางกล่ า
ร.ต.อ. สมชาย ศรีจิ๋ว ภ.จว.สงขลา สภ.บางกล่ า
ร.ต.ท. เริงชัย แสงจนัทร์ศิริ ภ.จว.สงขลา สภ.บางกล่ า
ร.ต.ท. สุชาติ ทองสง ภ.จว.สงขลา สภ.บางกล่ า
ร.ต.ท. อาทิตย์ คงหนู ภ.จว.สงขลา สภ.บางกล่ า
ร.ต.ท. ณัฐวฒิุ ล่ันคีรี ภ.จว.สงขลา สภ.บางกล่ า
ร.ต.ท. จรูญ โสพกิลุ ภ.จว.สงขลา สภ.บางกล่ า
ร.ต.ท. จรัญ ธรรมรัตน์ ภ.จว.สงขลา สภ.บางกล่ า
ร.ต.ท. สุวฒัน์ อดุมพงษ์ ภ.จว.สงขลา สภ.บางกล่ า
ร.ต.ต. ประวทิย์ หมัดอะด้ัม ภ.จว.สงขลา สภ.บางกล่ า
ร.ต.ท. วริะพล สุขประเสริฐ ภ.จว.สงขลา สภ.บางกล่ า
ร.ต.ท. นิกร เหมือนคิด ภ.จว.สงขลา สภ.บางกล่ า
ร.ต.ต. ทินพล จติโสภา ภ.จว.สงขลา สภ.บางกล่ า
ร.ต.ต. วชิัย จนัทะสะเร ภ.จว.สงขลา สภ.บางกล่ า
ร.ต.ต. สุนทร หอ่ทอง ภ.จว.สงขลา สภ.บางกล่ า
ร.ต.ต. อนุรักษ์ บุญฤทธิ์ ภ.จว.สงขลา สภ.บางกล่ า
ด.ต. ศิริชัย นุม่น่วม ภ.จว.สงขลา สภ.บางกล่ า
ด.ต. สุภาพ ไวยโร ภ.จว.สงขลา สภ.บางกล่ า
ด.ต. เสน่ห์ คชรัตน์ ภ.จว.สงขลา สภ.บางกล่ า
ด.ต. วสุิทธิ์ ท่าศร ภ.จว.สงขลา สภ.บางกล่ า
ด.ต. นเรศน์ บุตรราษฎร ภ.จว.สงขลา สภ.บางกล่ า
ด.ต. กฤษกร เมืองแกว้ ภ.จว.สงขลา สภ.บางกล่ า
ด.ต. พเิชษฐ์ มีแต้ม ภ.จว.สงขลา สภ.บางกล่ า
ด.ต. นิพนธ์ พรหมรักษ์ ภ.จว.สงขลา สภ.บางกล่ า
ด.ต. อภชิาต จนัทฤทธิ์ ภ.จว.สงขลา สภ.บางกล่ า
ด.ต. สถติ หนูนุน่ ภ.จว.สงขลา สภ.บางกล่ า
ด.ต. สรรเสริญ จลุนิล ภ.จว.สงขลา สภ.บางกล่ า
ด.ต. ชัยพร พฒันพงศ์ ภ.จว.สงขลา สภ.บางกล่ า
ด.ต. อ าพล โสภกิลุ ภ.จว.สงขลา สภ.บางกล่ า
ด.ต. จรัญ สุทธโิพธิ์ ภ.จว.สงขลา สภ.บางกล่ า
ด.ต. เหมิ จู้เท่า ภ.จว.สงขลา สภ.บางกล่ า
ด.ต. สนชัย หมัดเบ็ญหมูด ภ.จว.สงขลา สภ.บางกล่ า



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. โชติ พรหมจรรย์ ภ.จว.สงขลา สภ.บางกล่ า
ด.ต. พชิิต ตุฉะโส ภ.จว.สงขลา สภ.บางกล่ า
ด.ต. อ านวย พวงแกว้ ภ.จว.สงขลา สภ.บางกล่ า
ด.ต. อนันต์ชัย ชัยฤทธิ์ ภ.จว.สงขลา สภ.บางกล่ า
จ.ส.ต. เมธา แกว้ออ่น ภ.จว.สงขลา สภ.บางกล่ า
จ.ส.ต. ธนู อาญาพทิักษ์ ภ.จว.สงขลา สภ.บางกล่ า
จ.ส.ต. สุเมธ มาทอง ภ.จว.สงขลา สภ.บางกล่ า
ส.ต.อ. บรรชา สกลุวงค์ ภ.จว.สงขลา สภ.บางกล่ า
ร.ต.ท. โรจน์ จติราวงค์ ภ.จว.สงขลา สภ.บางกล่ า
ด.ต. สุทธพิงค์ โพธิ์แกว้ ภ.จว.สงขลา สภ.บางกล่ า
จ.ส.ต. ราเชษฐ์ เกดิเอยีด ภ.จว.สงขลา สภ.บางกล่ า
พ.ต.อ. ศักด์ิสิทธิ์    มีแสง ภ.จว.สงขลา สภ.คลองหอยโขง่
พ.ต.ท. กองทัพ เสนาทิพย์ ภ.จว.สงขลา สภ.คลองหอยโขง่
พ.ต.ท. ธนทัศน์  ทองจนัทร์ ภ.จว.สงขลา สภ.คลองหอยโขง่
พ.ต.ท. มนูญ แกว้ประดิษฐ์ ภ.จว.สงขลา สภ.คลองหอยโขง่
พ.ต.ท. เกษมสันต์   ไพลกลาง ภ.จว.สงขลา สภ.คลองหอยโขง่
พ.ต.ต. วษิณุ จนัทร์พล ภ.จว.สงขลา สภ.คลองหอยโขง่
พ.ต.ต. สุรเชษฐ์ ปาณียะ ภ.จว.สงขลา สภ.คลองหอยโขง่
ร.ต.อ. ชัชวาลย ์   ผูกพนัธ ์  ภ.จว.สงขลา สภ.คลองหอยโขง่
ร.ต.อ. เกยีรติศักด์ิ  หนูเล่ียม ภ.จว.สงขลา สภ.คลองหอยโขง่
ร.ต.อ. นิกร สหวริิยะสิน ภ.จว.สงขลา สภ.คลองหอยโขง่
ร.ต.อ. จรณธร ดนยานฤทธิ์ ภ.จว.สงขลา สภ.คลองหอยโขง่
ร.ต.อ. จริพฒัน์ จนัทรัตน์ ภ.จว.สงขลา สภ.คลองหอยโขง่
ร.ต.อ. ปัญญา ยอ้ยอดั ภ.จว.สงขลา สภ.คลองหอยโขง่
ร.ต.ท. ไพโรจน์   ค าแกว้ ภ.จว.สงขลา สภ.คลองหอยโขง่
ร.ต.ท. พเิชฐ ธรรมเดโช ภ.จว.สงขลา สภ.คลองหอยโขง่
ร.ต.ท. สมพงศ์ พุม่แกว้ ภ.จว.สงขลา สภ.คลองหอยโขง่
ร.ต.ท. สุทิน ชัยเวทย์ ภ.จว.สงขลา สภ.คลองหอยโขง่
ร.ต.ท. ทวี มีชัย ภ.จว.สงขลา สภ.คลองหอยโขง่
ร.ต.ท. ทวี แสงปาน ภ.จว.สงขลา สภ.คลองหอยโขง่
ร.ต.ท. เทพพชิัย รัตนศรี ภ.จว.สงขลา สภ.คลองหอยโขง่
ร.ต.ท. ประเทือง  แกว้ประกอบ ภ.จว.สงขลา สภ.คลองหอยโขง่
ร.ต.ท. เฉวยีง ชิ่นช่วย ภ.จว.สงขลา สภ.คลองหอยโขง่
ร.ต.ท. มนตรี ขติยะสุนทร ภ.จว.สงขลา สภ.คลองหอยโขง่
ร.ต.ท.หญิง กนัยกร ลูกทอง ภ.จว.สงขลา สภ.คลองหอยโขง่
ร.ต.ท. จรัญ ยกรัตน์ ภ.จว.สงขลา สภ.คลองหอยโขง่
ร.ต.ท. ปัญญา เรืองหนู ภ.จว.สงขลา สภ.คลองหอยโขง่
ร.ต.ต. วรพจน์ ขนุอ าพยั ภ.จว.สงขลา สภ.คลองหอยโขง่
ร.ต.ต. มุกตาด   สุวรรณนคเรศ ภ.จว.สงขลา สภ.คลองหอยโขง่
ร.ต.ต. ประวศิ บุญกอง ภ.จว.สงขลา สภ.คลองหอยโขง่



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. นิยม       พทิักษ์ณรงค์ ภ.จว.สงขลา สภ.คลองหอยโขง่
ร.ต.ต. วโิรจน์ รักนุย้ ภ.จว.สงขลา สภ.คลองหอยโขง่
ร.ต.ต. ฮะเฉม บิลยะลา ภ.จว.สงขลา สภ.คลองหอยโขง่
ด.ต. สมยศ เซ่งศิริ ภ.จว.สงขลา สภ.คลองหอยโขง่
ด.ต. สิทธกิร  ธรรมชูโต ภ.จว.สงขลา สภ.คลองหอยโขง่
ด.ต. สมชาย  สมบูรรัตน์ ภ.จว.สงขลา สภ.คลองหอยโขง่
ด.ต. มานิต ทิพยม์ณเฑียร ภ.จว.สงขลา สภ.คลองหอยโขง่
ด.ต. พภิพ ชูนุย้ ภ.จว.สงขลา สภ.คลองหอยโขง่
ด.ต. ภญิโญ  เวชชูแกว้ ภ.จว.สงขลา สภ.คลองหอยโขง่
ด.ต.หญิง กติต์ิรว ี โกราเมศ ภ.จว.สงขลา สภ.คลองหอยโขง่
ด.ต. โยธนิ   สุวรรณชาตรี ภ.จว.สงขลา สภ.คลองหอยโขง่
ด.ต. วนิัย บุญยอด ภ.จว.สงขลา สภ.คลองหอยโขง่
ด.ต. สุทธพิงศ์  นวลไทย ภ.จว.สงขลา สภ.คลองหอยโขง่
ด.ต. สมมาศ ทองคโชค ภ.จว.สงขลา สภ.คลองหอยโขง่
ด.ต. ชะวชั  สุขเกษม ภ.จว.สงขลา สภ.คลองหอยโขง่
ด.ต. โชคชัย แวววนัจติร ภ.จว.สงขลา สภ.คลองหอยโขง่
ด.ต. ทิศฐิ   ยอดประสิทธิ์ ภ.จว.สงขลา สภ.คลองหอยโขง่
ด.ต. บัญชา บานจา่ย ภ.จว.สงขลา สภ.คลองหอยโขง่
ด.ต. ไมตรี จลุนวล ภ.จว.สงขลา สภ.คลองหอยโขง่
ด.ต. องอาจ ชุมพราม ภ.จว.สงขลา สภ.คลองหอยโขง่
ด.ต. เสนีย์ พงศ์ประยรู ภ.จว.สงขลา สภ.คลองหอยโขง่
ด.ต. ชัยวฒัน์ บุญยอด ภ.จว.สงขลา สภ.คลองหอยโขง่
ด.ต. ศักดาด์ิ พรหมจรรย์ ภ.จว.สงขลา สภ.คลองหอยโขง่
ด.ต. จเร เชื้อจนี ภ.จว.สงขลา สภ.คลองหอยโขง่
ด.ต. ปริพนธ์ พงศาการณ์ ภ.จว.สงขลา สภ.คลองหอยโขง่
ด.ต. จรีะพงษ์    หยดยอ้ย ภ.จว.สงขลา สภ.คลองหอยโขง่
ด.ต. ยภุทัรชัย วงศ์งาม ภ.จว.สงขลา สภ.คลองหอยโขง่
ด.ต. การัณภาส มานุย้ ภ.จว.สงขลา สภ.คลองหอยโขง่
ด.ต. จ าลอง  ทวะกาญจน์ ภ.จว.สงขลา สภ.คลองหอยโขง่
ด.ต. พเิชษฐ์ พงศ์ประยรู ภ.จว.สงขลา สภ.คลองหอยโขง่
ด.ต. พงศ์พฒัน์   ศิริวงค์ ภ.จว.สงขลา สภ.คลองหอยโขง่
ด.ต. สวสัด์ิ เล่ือนเกื้อ ภ.จว.สงขลา สภ.คลองหอยโขง่
ด.ต. พชิาติ โชติระโส ภ.จว.สงขลา สภ.คลองหอยโขง่
ด.ต. จเร    สุวรรณรัตน์ ภ.จว.สงขลา สภ.คลองหอยโขง่
ด.ต. ชานี จนิดาวงศ์ ภ.จว.สงขลา สภ.คลองหอยโขง่
ด.ต. วโิรจน์  สอนไกรสิทธิ์ ภ.จว.สงขลา สภ.คลองหอยโขง่
ด.ต. ณรงค์ ชัยรัตน์ ภ.จว.สงขลา สภ.คลองหอยโขง่
ด.ต. อนุวตัร  เมฆะมานัง ภ.จว.สงขลา สภ.คลองหอยโขง่
ด.ต. สมชาติ   ไชยชนะ ภ.จว.สงขลา สภ.คลองหอยโขง่
ด.ต. สราวธุ หนูทอง ภ.จว.สงขลา สภ.คลองหอยโขง่



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง จ.ส.ต. จตุรงค์  จนัทรัตน์ ภ.จว.สงขลา สภ.คลองหอยโขง่
จ.ส.ต. พรพงศ์  แกว้สามเขยีว ภ.จว.สงขลา สภ.คลองหอยโขง่
จ.ส.ต. เอกรินทร์   ใหม่เพชร ภ.จว.สงขลา สภ.คลองหอยโขง่
จ.ส.ต. กฤตพล รักษาชนม์ ภ.จว.สงขลา สภ.คลองหอยโขง่
จ.ส.ต. อนุชา แจม่จนัทา ภ.จว.สงขลา สภ.คลองหอยโขง่
จ.ส.ต. บัญญัติ   เทพทอง ภ.จว.สงขลา สภ.คลองหอยโขง่
จ.ส.ต. สิทธพิร   พะยติั ภ.จว.สงขลา สภ.คลองหอยโขง่
จ.ส.ต. ธวชัชัย จนัทร์ศรี ภ.จว.สงขลา สภ.คลองหอยโขง่
พ.ต.ท. จริพร บุญน า ภ.จว.สงขลา สภ.สะเดา
ร.ต.ต.หญิง กสุุมา สายวารี ภ.จว.สงขลา สภ.สะเดา
ด.ต. กฤษณ์วรงค์ หรัิญกลุพงศ์ ภ.จว.สงขลา สภ.สะเดา
ส.ต.อ.หญิง จฑุารัตน์ เต็มเกล้ียง ภ.จว.สงขลา สภ.สะเดา
ด.ต. วรีะ ศรีชาติ ภ.จว.สงขลา สภ.สะเดา
ร.ต.ต. นพพล นุย้โดด ภ.จว.สงขลา สภ.สะเดา
ร.ต.ต. ณัฏชัย ช่วยชม ภ.จว.สงขลา สภ.สะเดา
ด.ต. สมยส ศรีวะปะ ภ.จว.สงขลา สภ.สะเดา
ด.ต. ณรงค์ กลุธณพชิย์ ภ.จว.สงขลา สภ.สะเดา
ร.ต.ต. ถวลัย์ ภกัดีบ ารุง ภ.จว.สงขลา สภ.สะเดา
ร.ต.ต. ประพนัธ์ จนัเกตุ ภ.จว.สงขลา สภ.สะเดา
ด.ต. วรวทิย์ มะสัน ภ.จว.สงขลา สภ.สะเดา
ด.ต. แฮนเชษฐ์ หมัดอะด้ัม ภ.จว.สงขลา สภ.สะเดา
พ.ต.ต. วฒันชัย ปาละสุวรรณ ภ.จว.สงขลา สภ.สะเดา
ด.ต. ประพนัธ์ ทีป่รักษพนัธ์ ภ.จว.สงขลา สภ.สะเดา
ด.ต. อภชิัย คงเยน็ ภ.จว.สงขลา สภ.สะเดา
ร.ต.ต. ศุทธา สินติการัตน์ ภ.จว.สงขลา สภ.สะเดา
พ.ต.ท. ภวูดล อาบทิพย์ ภ.จว.สงขลา สภ.สะเดา
ด.ต. ณรงค์ ทองนุย้ ภ.จว.สงขลา สภ.สะเดา
ด.ต. สานิตย์ กาเหยม็ ภ.จว.สงขลา สภ.สะเดา
ด.ต. ศิระ ศรีอาจ ภ.จว.สงขลา สภ.สะเดา
จ.ส.ต. ณชพล ทองพนัธช์ู ภ.จว.สงขลา สภ.สะเดา
ด.ต. จตุพร จนัหนู ภ.จว.สงขลา สภ.สะเดา
ด.ต. วษิณุ บิลหยา ภ.จว.สงขลา สภ.สะเดา
ด.ต. สิทธศัิกด์ิ นวลนาค ภ.จว.สงขลา สภ.สะเดา
จ.ส.ต. อมรเทพ ชูทอง ภ.จว.สงขลา สภ.สะเดา
ด.ต. อรัญ รักษ์งาม ภ.จว.สงขลา สภ.สะเดา
ด.ต. อภชิาต ขาวโอ ภ.จว.สงขลา สภ.สะเดา
ด.ต. พงศกร ลอยแกว้ ภ.จว.สงขลา สภ.สะเดา
ด.ต. โชติ พนัธรัุตน์ ภ.จว.สงขลา สภ.สะเดา
จ.ส.ต. ธารา ศรีนิพนัธ์ ภ.จว.สงขลา สภ.สะเดา
จ.ส.ต. นวพล พพิธิสุนทรศานต์ ภ.จว.สงขลา สภ.สะเดา



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. วฑูิรย์ พทุธานุกลุ ภ.จว.สงขลา สภ.สะเดา
ด.ต. เสน่ห์ แดงบ ารุง ภ.จว.สงขลา สภ.สะเดา
ร.ต.ท. สุธรรม อนิทร์ขาว ภ.จว.สงขลา สภ.สะเดา
ร.ต.ต. สวสัด์ิ ยอดหวาน ภ.จว.สงขลา สภ.สะเดา
ร.ต.ต. ค านอง วงศ์มณี ภ.จว.สงขลา สภ.สะเดา
ร.ต.ท. พยนู สิงหแ์กว้ ภ.จว.สงขลา สภ.สะเดา
ด.ต. นคร สมบูรพงศ์ ภ.จว.สงขลา สภ.สะเดา
ด.ต. ไพรัตน์ เจริญกลุ ภ.จว.สงขลา สภ.สะเดา
ด.ต. กติติธชั รัตนกลุ ภ.จว.สงขลา สภ.สะเดา
ด.ต. อดิสรณ์ บริกล ภ.จว.สงขลา สภ.สะเดา
ร.ต.ท. อภชิาต หวงัป้อง ภ.จว.สงขลา สภ.สะเดา
ด.ต. สมพร พรหมเอยีด ภ.จว.สงขลา สภ.สะเดา
ด.ต. สมชาย ชูเพช็ร ภ.จว.สงขลา สภ.สะเดา
ด.ต. จรัล สนยาแหละ ภ.จว.สงขลา สภ.สะเดา
ด.ต. เอกรัตน์ หวงัเบ็ญหมัด ภ.จว.สงขลา สภ.สะเดา
ส.ต.อ. สราวธุิ์ จนาโสตร ภ.จว.สงขลา สภ.สะเดา
ด.ต. ประพนัธ์ เพง็ระวะ ภ.จว.สงขลา สภ.สะเดา
พ.ต.ต. ปกรณ์ แกว้ฤทธิ์ ภ.จว.สงขลา สภ.สะเดา
ร.ต.ต. จรูญ บุญฤทธิ์ ภ.จว.สงขลา สภ.สะเดา
ด.ต. อนุชา สุวรรณข า ภ.จว.สงขลา สภ.สะเดา
ร.ต.ต. สมหมาย จติรหมัน้ ภ.จว.สงขลา สภ.สะเดา
ด.ต. ธชัพล สมพงศ์ ภ.จว.สงขลา สภ.สะเดา
ร.ต.ท. ประจวบ แกว้ดวง ภ.จว.สงขลา สภ.สะเดา
ด.ต. วชิิต โกสินโท ภ.จว.สงขลา สภ.สะเดา
ด.ต. วโิรจน์ เจยีรบุตร ภ.จว.สงขลา สภ.สะเดา
ร.ต.ท. ภวูนารถ โนมพรรณ ภ.จว.สงขลา สภ.สะเดา
ด.ต. วโิรจน์ อนิพรม ภ.จว.สงขลา สภ.สะเดา
ด.ต. พชิัย เมืองละออง ภ.จว.สงขลา สภ.สะเดา
ด.ต. ชาญชัย จนัทรเขยีว ภ.จว.สงขลา สภ.สะเดา
ด.ต. สุคน สมบูรณ์ ภ.จว.สงขลา สภ.สะเดา
ด.ต. อภชิาต พนัธม์โน ภ.จว.สงขลา สภ.สะเดา
ด.ต. กริต ลีลากลุ ภ.จว.สงขลา สภ.สะเดา
ร.ต.ท. สุวชิ ชัยแกว้ ภ.จว.สงขลา สภ.สะเดา
ด.ต. สมพร พลนะ ภ.จว.สงขลา สภ.สะเดา
พ.ต.ท. พเิชษฐ์ จนัทร์หนู ภ.จว.สงขลา สภ.สะเดา
ร.ต.อ. สมศักด์ิ ทองค า ภ.จว.สงขลา สภ.สะเดา
ร.ต.ท. เอก พพิฒัน์เมธกีลุ ภ.จว.สงขลา สภ.สะเดา
ด.ต. วรีะ พลูสวสัด์ิ ภ.จว.สงขลา สภ.สะเดา
ร.ต.อ. ด ารงเกยีรติ แกว้ขาว ภ.จว.สงขลา สภ.สะเดา
ด.ต. มานิต เหล่าจติร ภ.จว.สงขลา สภ.สะเดา



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สัญญา หนูอไุร ภ.จว.สงขลา สภ.สะเดา
ด.ต. เกยีรติศักด์ิ  คงสวสัด์ิ ภ.จว.สงขลา สภ.สะเดา
ร.ต.อ. มนตรี เรืองพทุธ ภ.จว.สงขลา สภ.สะเดา
ด.ต. สมพงศ์ ช่วยนุกลู ภ.จว.สงขลา สภ.สะเดา
ร.ต.ท. พรชัย นิชลานนท์ ภ.จว.สงขลา สภ.สะเดา
ด.ต. สาคร จนัทรสุวรรณ ภ.จว.สงขลา สภ.สะเดา
ร.ต.ต. รณรงค์ สินสาย ภ.จว.สงขลา สภ.สะเดา
จ.ส.ต. เกรียงไกร พณิเสน ภ.จว.สงขลา สภ.สะเดา
ด.ต. ปฏพิทัธิ์ เหมือนเพชร ภ.จว.สงขลา สภ.สะเดา
จ.ส.ต. ชาญชัย จนัทร์เขยีว ภ.จว.สงขลา สภ.สะเดา
ด.ต. ประยรู อทุธลี ภ.จว.สงขลา สภ.สะเดา
ร.ต.ท. วรชัย แกว้มรกต ภ.จว.สงขลา สภ.สะเดา
ด.ต. มานพ แกว้อมัพร ภ.จว.สงขลา สภ.สะเดา
ร.ต.ท. อนิรุทธิ์ พสุิทธเิปรม ภ.จว.สงขลา สภ.สะเดา
ด.ต. สุนิสดัท หง๊ะหลี ภ.จว.สงขลา สภ.สะเดา
ส.ต.ต. สุรสิทธิ์ เวชพฤกษพทิักษ์ ภ.จว.สงขลา สภ.สะเดา
ร.ต.อ. ประเสริฐ บุญศาสตร์ ภ.จว.สงขลา สภ.สะเดา
ร.ต.ท. ธรีภทัร บุญญะสุวรรณ ภ.จว.สงขลา สภ.สะเดา
ด.ต. สราวธุ หนูทอง ภ.จว.สงขลา สภ.สะเดา
พ.ต.ท. พงษ์พนัธ์ แสงสง่า ภ.จว.สงขลา สภ.สะเดา
ด.ต. ไพฑูรย์ จนัทร์มณี ภ.จว.สงขลา สภ.สะเดา
ร.ต.ต. วนิัย สุวรรณราช ภ.จว.สงขลา สภ.สะเดา
ร.ต.ต. หรัิญ สุวทิยย์าภร ภ.จว.สงขลา สภ.สะเดา
ร.ต.ท.หญิง จรีพรรณ ผาสุก ภ.จว.สงขลา สภ.สะเดา
ด.ต. ธนารัชต์ ไพรพฒันาขจร ภ.จว.สงขลา สภ.สะเดา
ด.ต. สุรภทัร ช่องหนัง ภ.จว.สงขลา สภ.สะเดา
ด.ต. ยทุธชัย ไพรโรจน์ ภ.จว.สงขลา สภ.สะเดา
ร.ต.ท. คฑายทุธ์ บุรินทรโกษฐ ภ.จว.สงขลา สภ.สะเดา
ด.ต. พพิฒัน์ กาญจนถาวร ภ.จว.สงขลา สภ.สะเดา
ด.ต. ศุภณัฐ ภกัด์ิสุวรรณ ภ.จว.สงขลา สภ.สะเดา
พ.ต.ท. วรีะศักด์ิ เดชประมวลผล ภ.จว.สงขลา สภ.สะเดา
ร.ต.ท. คมสัน สมออ่น ภ.จว.สงขลา สภ.สะเดา
พ.ต.อ. วรชาติ รสจนัทน์ ภ.จว.สงขลา สภ.คลองแงะ
ด.ต. ณรงค์ จนัทร์สวา่ง ภ.จว.สงขลา สภ.คลองแงะ
ด.ต. ประภาศ อาหลี ภ.จว.สงขลา สภ.คลองแงะ
ร.ต.ท. อบัดุลเลาะ ลาเต๊ะ ภ.จว.สงขลา สภ.คลองแงะ
ด.ต. ถนอม สุวรรณ์ชาตรี ภ.จว.สงขลา สภ.คลองแงะ
พ.ต.ท. นิยม สวสัดีรักษา ภ.จว.สงขลา สภ.คลองแงะ
ด.ต. จริเดช บุญสร้าง ภ.จว.สงขลา สภ.คลองแงะ
พ.ต.ท.หญิง สุภารัตน์ ศรีสวสัด์ิ ภ.จว.สงขลา สภ.คลองแงะ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สามารถ จารุสาร ภ.จว.สงขลา สภ.คลองแงะ
ด.ต. อภวิฒัน์ ปิน่ทอง ภ.จว.สงขลา สภ.คลองแงะ
ด.ต. วรรณฤทธิ์ คูนิอาต ภ.จว.สงขลา สภ.คลองแงะ
ด.ต. ญาณวฒิุ สันจร ภ.จว.สงขลา สภ.คลองแงะ
ด.ต. สุดดีน หมูดเส็ม ภ.จว.สงขลา สภ.คลองแงะ
ด.ต. สมหมาย หมดเต๊ะ ภ.จว.สงขลา สภ.คลองแงะ
ด.ต. ณรงค์ ทองค า ภ.จว.สงขลา สภ.คลองแงะ
ด.ต. อนุพงศ์ เทพอรัญ ภ.จว.สงขลา สภ.คลองแงะ
ร.ต.ท. สุนทร หนุแดง ภ.จว.สงขลา สภ.คลองแงะ
ด.ต. มานพ สอนศรีไหม ภ.จว.สงขลา สภ.คลองแงะ
ด.ต. กณัตพฒัน์ ประยรูสมบูรณ์ ภ.จว.สงขลา สภ.คลองแงะ
ด.ต. วฒิุพล หมัดบาซา ภ.จว.สงขลา สภ.คลองแงะ
พ.ต.ต. ไพศาล ขนุเพชร ภ.จว.สงขลา สภ.คลองแงะ
ร.ต.ท. นิคม ทองกอบสม ภ.จว.สงขลา สภ.คลองแงะ
พ.ต.ท. พนม วไิลสวสัด์ิ ภ.จว.สงขลา สภ.คลองแงะ
พ.ต.ต. สิทธโิชค บัวทอง ภ.จว.สงขลา สภ.คลองแงะ
ร.ต.ท. คมกฤต กองคิด ภ.จว.สงขลา สภ.คลองแงะ
ร.ต.อ. วสูิตร จนัทร์มีศรี ภ.จว.สงขลา สภ.คลองแงะ
ด.ต. วรีะพนัธ์ บุญธรรม ภ.จว.สงขลา สภ.คลองแงะ
ด.ต. สงบ พทุธกลู ภ.จว.สงขลา สภ.คลองแงะ
ร.ต.อ. ประเสริฐ ธรฤทธิ์ ภ.จว.สงขลา สภ.คลองแงะ
ด.ต. ชัยวฒัน์ วเิศษสินธุ์ ภ.จว.สงขลา สภ.คลองแงะ
ด.ต. ธชัธรรม ธรรมโร ภ.จว.สงขลา สภ.คลองแงะ
ร.ต.ท. ชัยยพล บุดดา ภ.จว.สงขลา สภ.คลองแงะ
ด.ต. วนัปิยะ อภนิันตชัย ภ.จว.สงขลา สภ.คลองแงะ
พ.ต.ท. ทวศัีกด์ิ จนัทรโชติ ภ.จว.สงขลา สภ.คลองแงะ
ด.ต. สุชาติ เจริญผล ภ.จว.สงขลา สภ.คลองแงะ
ด.ต. พสิิษฐ์ พนิิจสกลุ ภ.จว.สงขลา สภ.คลองแงะ
ร.ต.อ. ภรีวฒิุ สุวรรณสวา่ง ภ.จว.สงขลา สภ.คลองแงะ
ด.ต. สันติภาพ สิงหาด ภ.จว.สงขลา สภ.คลองแงะ
ด.ต. สาทร เพชรขนั ภ.จว.สงขลา สภ.คลองแงะ
ร.ต.ท. สมศักด์ิ เสนาทิพย์ ภ.จว.สงขลา สภ.คลองแงะ
ด.ต. สมจติร มิง่มาก ภ.จว.สงขลา สภ.คลองแงะ
ร.ต.ท. บุญเจอื สุปลี ภ.จว.สงขลา สภ.คลองแงะ
พ.ต.ท. สินชัย พาบับพา ภ.จว.สงขลา สภ.คลองแงะ
ร.ต.ท. อภชิัย รักล้วน ภ.จว.สงขลา สภ.คลองแงะ
ด.ต. อาคม แกว้ลอย ภ.จว.สงขลา สภ.คลองแงะ
ร.ต.อ. สุนทร สุริยวงศ์ ภ.จว.สงขลา สภ.คลองแงะ
ด.ต. สุนทร ณรงค์ราช ภ.จว.สงขลา สภ.คลองแงะ
ด.ต. ประพาส หวงัปัญญา ภ.จว.สงขลา สภ.คลองแงะ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ไพโรจน์ ทองเหลือง ภ.จว.สงขลา สภ.คลองแงะ
ด.ต. สุรศักด์ิ แกว้สนิท ภ.จว.สงขลา สภ.คลองแงะ
ร.ต.ท. ชาตรี พนัธุ์วงศ์ ภ.จว.สงขลา สภ.คลองแงะ
ร.ต.อ. ณัฐภทัร เหตุมาก ภ.จว.สงขลา สภ.คลองแงะ
ร.ต.อ. สมหมาย อารมยฤ์ทธิ์ ภ.จว.สงขลา สภ.คลองแงะ
ด.ต. ดุสิต ออ่นค า ภ.จว.สงขลา สภ.คลองแงะ
พ.ต.ท. กติกา จติบรรจง ภ.จว.สงขลา สภ.ปาดังเบซาร์
พ.ต.ต. คณิต เต่งทิง้ ภ.จว.สงขลา สภ.ปาดังเบซาร์
ร.ต.อ. ทวปี จนัทายนะ ภ.จว.สงขลา สภ.ปาดังเบซาร์
ร.ต.อ. กริกร ลองพชิัย ภ.จว.สงขลา สภ.ปาดังเบซาร์
ร.ต.อ. วชิาญ สวา่งศรี ภ.จว.สงขลา สภ.ปาดังเบซาร์
ร.ต.ท. พงศ์ภทัร สุระก าแหง ภ.จว.สงขลา สภ.ปาดังเบซาร์
ร.ต.ท. บัญชา จนิดามณี ภ.จว.สงขลา สภ.ปาดังเบซาร์
ร.ต.ท. พนม แกว้อมัภรณ์ ภ.จว.สงขลา สภ.ปาดังเบซาร์
ร.ต.ท. แอบ เอยีดคง ภ.จว.สงขลา สภ.ปาดังเบซาร์
ร.ต.ท. เจริญชัย แสงสุวรรณ ภ.จว.สงขลา สภ.ปาดังเบซาร์
ร.ต.ท. ไพโรจน์ แกว้สองสี ภ.จว.สงขลา สภ.ปาดังเบซาร์
ร.ต.ท. สายณัห์ ชัชศิริกลูชัย ภ.จว.สงขลา สภ.ปาดังเบซาร์
ร.ต.ต. รัศมี ท้วมสุข ภ.จว.สงขลา สภ.ปาดังเบซาร์
ร.ต.ต. เอกราช รัตนมุณี ภ.จว.สงขลา สภ.ปาดังเบซาร์
ร.ต.ต. สุวทิย์ บุปผะโพธิ์ ภ.จว.สงขลา สภ.ปาดังเบซาร์
ร.ต.ต. ฮารีส การีมี ภ.จว.สงขลา สภ.ปาดังเบซาร์
ร.ต.ต. อารีย์ หมัดสมัน ภ.จว.สงขลา สภ.ปาดังเบซาร์
ด.ต. ชพธิพงษ์ สังสวสัด์ิ ภ.จว.สงขลา สภ.ปาดังเบซาร์
ด.ต. บาวสอด หมัดโส๊ะ ภ.จว.สงขลา สภ.ปาดังเบซาร์
ด.ต. ชัยวฒัน์ พรหมมณี ภ.จว.สงขลา สภ.ปาดังเบซาร์
ด.ต. สุชาติ จนัทบูรณ์ ภ.จว.สงขลา สภ.ปาดังเบซาร์
ด.ต. นิพนธ์ อนิทมะโน ภ.จว.สงขลา สภ.ปาดังเบซาร์
ด.ต. สัญญา ศรีสุวรรณ ภ.จว.สงขลา สภ.ปาดังเบซาร์
ด.ต. วชัชระ แท่นประมูล ภ.จว.สงขลา สภ.ปาดังเบซาร์
ด.ต. อนุพนธ์ ด าแป้น ภ.จว.สงขลา สภ.ปาดังเบซาร์
ด.ต. เฉลิม ชูลีรักษ์ ภ.จว.สงขลา สภ.ปาดังเบซาร์
ด.ต. ยทุธศักด์ิ พนัธุ์ชนะพล ภ.จว.สงขลา สภ.ปาดังเบซาร์
ด.ต. ดาโหด ล่าเห ภ.จว.สงขลา สภ.ปาดังเบซาร์
ด.ต. ส าราญ นวลวดี ภ.จว.สงขลา สภ.ปาดังเบซาร์
ด.ต. นรินทร์ พทุธสุภะ ภ.จว.สงขลา สภ.ปาดังเบซาร์
ด.ต. สองถิ่น มากจงัหวดั ภ.จว.สงขลา สภ.ปาดังเบซาร์
ด.ต. วรีศักด์ิ ตันกุ้ย ภ.จว.สงขลา สภ.ปาดังเบซาร์
ด.ต. สมมาศ หมัดอะดัม ภ.จว.สงขลา สภ.ปาดังเบซาร์
ด.ต. พงศ์ศักด์ิ คงละคร ภ.จว.สงขลา สภ.ปาดังเบซาร์



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ราเชลร์ เพง็นวล ภ.จว.สงขลา สภ.ปาดังเบซาร์
ด.ต. สุรพล ยะหวา ภ.จว.สงขลา สภ.ปาดังเบซาร์
ด.ต. จริน รัตนมุณี ภ.จว.สงขลา สภ.ปาดังเบซาร์
ด.ต. อศัณียรั์ญ นวลรอด ภ.จว.สงขลา สภ.ปาดังเบซาร์
ด.ต. สวสัด์ิ พึง่พา ภ.จว.สงขลา สภ.ปาดังเบซาร์
ด.ต. สุชาติ หมันล๊ะ ภ.จว.สงขลา สภ.ปาดังเบซาร์
ด.ต. โชคดี มุเส็มสะเดา ภ.จว.สงขลา สภ.ปาดังเบซาร์
ด.ต. ประหยดั จหิวาน ภ.จว.สงขลา สภ.ปาดังเบซาร์
ด.ต. มโน จนัด า ภ.จว.สงขลา สภ.ปาดังเบซาร์
ด.ต. ช านาญ จติรหมัน่ ภ.จว.สงขลา สภ.ปาดังเบซาร์
ด.ต. เสนอ ขนุทอง ภ.จว.สงขลา สภ.ปาดังเบซาร์
ด.ต. นิกร ราชสีห์ ภ.จว.สงขลา สภ.ปาดังเบซาร์
ด.ต. ศราวธุ เส็นบัตร ภ.จว.สงขลา สภ.ปาดังเบซาร์
ด.ต. สุรศักด์ิ พฒันพงศ์ ภ.จว.สงขลา สภ.ปาดังเบซาร์
ด.ต. อภศัิกด์ิ ค ามณี ภ.จว.สงขลา สภ.ปาดังเบซาร์
ด.ต. อทุัย สิงหท์อง ภ.จว.สงขลา สภ.ปาดังเบซาร์
ด.ต. สงกรานต์ นวลวดี ภ.จว.สงขลา สภ.ปาดังเบซาร์
ด.ต. ธนชาต รัตนกลู ภ.จว.สงขลา สภ.ปาดังเบซาร์
ด.ต. สุพจน์ พรหมมณี ภ.จว.สงขลา สภ.ปาดังเบซาร์
พ.ต.อ. ธรีศักด์ิ ไชยโยธา ภ.จว.สงขลา สภ.นาทว ี
พ.ต.ท. สการียา ยโูซ๊ะ ภ.จว.สงขลา สภ.นาทว ี
พ.ต.ท. ปรีชา ปัญญาเลิศ ภ.จว.สงขลา สภ.นาทว ี
พ.ต.ท.หญิง โสภดิา ชัยฤทธิ์ ภ.จว.สงขลา สภ.นาทว ี
พ.ต.ท. สายชล เพชรสุวรรณ ภ.จว.สงขลา สภ.นาทว ี
พ.ต.ท. เอกณรงค์ สวสัดิกานนท์ ภ.จว.สงขลา สภ.นาทว ี
พ.ต.ต. ชัยธวชั ชูขาว ภ.จว.สงขลา สภ.นาทว ี
พ.ต.ต. ณัฐวฒัน์ ณัฎฐากรสกลุ ภ.จว.สงขลา สภ.นาทว ี
พ.ต.ต. ดนุพล อแิอ ภ.จว.สงขลา สภ.นาทว ี
พ.ต.ต. อภวิฒัน์ บัวทอง ภ.จว.สงขลา สภ.นาทว ี
ร.ต.อ. ธนนันท์ ทองจนัทร์ ภ.จว.สงขลา สภ.นาทว ี
ร.ต.อ. วรีะ หมวดเอยีด ภ.จว.สงขลา สภ.นาทว ี
ร.ต.อ. สหรัฐ ออ่นทอง ภ.จว.สงขลา สภ.นาทว ี
ร.ต.อ. สาคร เพชรรัตน์ ภ.จว.สงขลา สภ.นาทว ี
ร.ต.ท. กายทอง เลนุกลู ภ.จว.สงขลา สภ.นาทว ี
ร.ต.ท. ชัยณรงค์ จนัทร์ประยรู ภ.จว.สงขลา สภ.นาทว ี
ร.ต.ท. ช านาญ นิม่ละออง ภ.จว.สงขลา สภ.นาทว ี
ร.ต.ท. นพดล เสรีอภวิฒัน์ ภ.จว.สงขลา สภ.นาทว ี
ร.ต.ท. บ าเรอพงศ์ สังขท์อง ภ.จว.สงขลา สภ.นาทว ี
ร.ต.ท. บุญเลิศ คงช่วย ภ.จว.สงขลา สภ.นาทว ี
ร.ต.ท. พนิิตย์ บุญช่วย ภ.จว.สงขลา สภ.นาทว ี



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. วชิรพศัิกด์ิ ณ สงขลา ภ.จว.สงขลา สภ.นาทว ี
ร.ต.ท. วนัชัย สุขสบาย ภ.จว.สงขลา สภ.นาทว ี
ร.ต.ท. สมบูรณ์ บุญช่วย ภ.จว.สงขลา สภ.นาทว ี
ร.ต.ท. สุนทร เมืองตัง ภ.จว.สงขลา สภ.นาทว ี
ร.ต.ท. สุนทร ธรรมรัตนพงศ์ ภ.จว.สงขลา สภ.นาทว ี
ร.ต.ท. สุวรรณ บัวขาว ภ.จว.สงขลา สภ.นาทว ี
ร.ต.ท. อดิเรก ไชยแกว้ ภ.จว.สงขลา สภ.นาทว ี
ร.ต.ท. อาแซ วายเีกา ภ.จว.สงขลา สภ.นาทว ี
ร.ต.ต. จติพจน์ พเิชษฐ ภ.จว.สงขลา สภ.นาทว ี
ร.ต.ต. ชาญชัย เทียนกลู ภ.จว.สงขลา สภ.นาทว ี
ร.ต.ต. ธรรมนูญ หนูสีคง ภ.จว.สงขลา สภ.นาทว ี
ร.ต.ต. ประณต กาญจนรัตน์ ภ.จว.สงขลา สภ.นาทว ี
ร.ต.ต. ศุภกฤษณ วฒันา ภ.จว.สงขลา สภ.นาทว ี
ร.ต.ต. สมพงค์ ทองบริบูรณ์ ภ.จว.สงขลา สภ.นาทว ี
ร.ต.ต. สาธติ บุญถาวร ภ.จว.สงขลา สภ.นาทว ี
ด.ต. กติติ ลีละกลุ ภ.จว.สงขลา สภ.นาทว ี
ด.ต. เกรียงไกร ปวนชมภู ภ.จว.สงขลา สภ.นาทว ี
ด.ต. โกศล สุวรรณรัตน์ ภ.จว.สงขลา สภ.นาทว ี
ด.ต. คนึง มณีรัตน์ ภ.จว.สงขลา สภ.นาทว ี
ด.ต. จรัส มะโนเพช็ร ภ.จว.สงขลา สภ.นาทว ี
ด.ต. จรุงศักด์ิ อนิทรักษ์ ภ.จว.สงขลา สภ.นาทว ี
ด.ต. จารึก ร าจวนจร ภ.จว.สงขลา สภ.นาทว ี
ด.ต. จริพงศ์ แกว้สุข ภ.จว.สงขลา สภ.นาทว ี
ด.ต. เจริญ ช่วยรักษ์ ภ.จว.สงขลา สภ.นาทว ี
ด.ต. เฉลิมชาติ อสิโร ภ.จว.สงขลา สภ.นาทว ี
ด.ต. ชัยพร ข าพล ภ.จว.สงขลา สภ.นาทว ี
ด.ต. ชาตรี เฉดิฉิ้ม ภ.จว.สงขลา สภ.นาทว ี
ด.ต. ณรงค์ ทองขะโชค ภ.จว.สงขลา สภ.นาทว ี
ด.ต. ธนโชติ โมสิกะ ภ.จว.สงขลา สภ.นาทว ี
ด.ต. ธรรมนูญ คงจนัทร์ ภ.จว.สงขลา สภ.นาทว ี
ด.ต. ธวชัฐิติ แกว้ทอง ภ.จว.สงขลา สภ.นาทว ี
ด.ต. นพรัตน์ ฤทธไิกร ภ.จว.สงขลา สภ.นาทว ี
ด.ต. นัครินทร มณีประวติั ภ.จว.สงขลา สภ.นาทว ี
ด.ต. นิกร แกว้ทอง ภ.จว.สงขลา สภ.นาทว ี
ด.ต. บรรดิษฐ์ ชาติธรรมวงศ์ ภ.จว.สงขลา สภ.นาทว ี
ด.ต. บุญณรงค์ จริตงาม ภ.จว.สงขลา สภ.นาทว ี
ด.ต. ปรภทัร ประสีทอง ภ.จว.สงขลา สภ.นาทว ี
ด.ต. ประดับ ชุมศรี ภ.จว.สงขลา สภ.นาทว ี
ด.ต. ประมวล สงขท์อง ภ.จว.สงขลา สภ.นาทว ี
ด.ต. ประเสริฐ ยนิดี ภ.จว.สงขลา สภ.นาทว ี



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ปรีชา ขวญัแกว้ ภ.จว.สงขลา สภ.นาทว ี
ด.ต. พงศกร มุเส๊ะ ภ.จว.สงขลา สภ.นาทว ี
ด.ต. พงษ์ศักด์ิ วงศ์แกว้ ภ.จว.สงขลา สภ.นาทว ี
ด.ต. พนารถ บุญโร ภ.จว.สงขลา สภ.นาทว ี
ด.ต. พเิชษฐ์ แกว้ทัศน์ ภ.จว.สงขลา สภ.นาทว ี
ด.ต. พสัิณห์ หนูสอน ภ.จว.สงขลา สภ.นาทว ี
ด.ต. ไพโรจน์ หอมหวล  ภ.จว.สงขลา สภ.นาทว ี
ด.ต. มงคล ไพโรจน์ ภ.จว.สงขลา สภ.นาทว ี
ด.ต. มังคลารัตน์ แกว้ช่วย ภ.จว.สงขลา สภ.นาทว ี
ด.ต. ยงยทุธ คงเกื้อ ภ.จว.สงขลา สภ.นาทว ี
ด.ต. วรกจิ พรหมบุตร ภ.จว.สงขลา สภ.นาทว ี
ด.ต. วรรโณ รอดเสน ภ.จว.สงขลา สภ.นาทว ี
ด.ต. วจิติร์ ไกรแกว้ ภ.จว.สงขลา สภ.นาทว ี
ด.ต. วจิติร ด ารงศักด์ิ ภ.จว.สงขลา สภ.นาทว ี
ด.ต. วชิัยยทุ เมฆะมานัง ภ.จว.สงขลา สภ.นาทว ี
ด.ต. วมิล วนัทนานุวงศ์ ภ.จว.สงขลา สภ.นาทว ี
ด.ต. วรัิตน์ บุญชุม ภ.จว.สงขลา สภ.นาทว ี
ด.ต. วโิรจน์ หลิพนัธ์ ภ.จว.สงขลา สภ.นาทว ี
ด.ต. ศตวรรษ วงค์จนัทร์ ภ.จว.สงขลา สภ.นาทว ี
ด.ต. ศักด์ิกริยา ด้นหวงั ภ.จว.สงขลา สภ.นาทว ี
ด.ต. ศุทธากร ทิพยก์องลาศ ภ.จว.สงขลา สภ.นาทว ี
ด.ต. สงบ น้อยกดู ภ.จว.สงขลา สภ.นาทว ี
ด.ต. สมคิด คงค าขวญั ภ.จว.สงขลา สภ.นาทว ี
ด.ต. สมญา  รุ่งต านาน ภ.จว.สงขลา สภ.นาทว ี
ด.ต. สมเดช สุวรรณนึก ภ.จว.สงขลา สภ.นาทว ี
ด.ต. สมปอง รัตนะ ภ.จว.สงขลา สภ.นาทว ี
ด.ต. สมพงษ์ สังขว์สุิทธิ์ ภ.จว.สงขลา สภ.นาทว ี
ด.ต. สมพล ทองไสย ภ.จว.สงขลา สภ.นาทว ี
ด.ต. สมโพช กล่อมจนัทร์ ภ.จว.สงขลา สภ.นาทว ี
ด.ต. สมภพ เล้ียงชู ภ.จว.สงขลา สภ.นาทว ี
ด.ต. สมศักด์ิ ติวงค์ ภ.จว.สงขลา สภ.นาทว ี
ด.ต. สมศักด์ิ สุเณย์ ภ.จว.สงขลา สภ.นาทว ี
ด.ต. สรวธุ เมฆะมานัง ภ.จว.สงขลา สภ.นาทว ี
ด.ต. สุธน ร่างสีคง ภ.จว.สงขลา สภ.นาทว ี
ด.ต.หญิง สุนันฑา แกว้ทอง ภ.จว.สงขลา สภ.นาทว ี
ด.ต. สุมล ทองเพชร ภ.จว.สงขลา สภ.นาทว ี
ด.ต. แสงอรุณ ขนัปาน ภ.จว.สงขลา สภ.นาทว ี
ด.ต. องอาจ ราชพงค์ ภ.จว.สงขลา สภ.นาทว ี
ด.ต. อภชิัย อนิทุภติู ภ.จว.สงขลา สภ.นาทว ี
ด.ต. อานุภาพ ประดับจนัทร์ ภ.จว.สงขลา สภ.นาทว ี



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. อชิณน์ชัย จนัทร์กิ่งทอง ภ.จว.สงขลา สภ.นาทว ี
จ.ส.ต. ฐารวฒิุ ดุกตะการ ภ.จว.สงขลา สภ.นาทว ี
จ.ส.ต. ทวศัีกด์ิ วฒันเสนารักษ์ ภ.จว.สงขลา สภ.นาทว ี
จ.ส.ต. บุญเสริม เรืองแกว้ ภ.จว.สงขลา สภ.นาทว ี
จ.ส.ต. มูห าหมัด เยบ็และ ภ.จว.สงขลา สภ.นาทว ี
ส.ต.อ. วชิชุกร บุญรังษี ภ.จว.สงขลา สภ.นาทว ี
ส.ต.อ. วรีะศักด์ิ สุวรรณนาคม ภ.จว.สงขลา สภ.นาทว ี
ส.ต.อ. อนุวฒัน์ รัตนแกว้ ภ.จว.สงขลา สภ.นาทว ี
พ.ต.ท. ประทีป ออ่นรอด ภ.จว.สงขลา สภ.สะเดา
พ.ต.ท. คณิต สมปอง ภ.จว.สงขลา สภ.ระโนด
ร.ต.ท. บัญชา ไชยสวสัด์ิ ภ.จว.สงขลา สภ.เทพา
ร.ต.ท. พชิัย ขนุทองแกว้ ภ.จว.สงขลา สภ.เมืองสงขลา
พ.ต.ท. ปรีชา เพช็รรัตน์ ภ.จว.สงขลา สภ.สะท้อน
พ.ต.ท. บัญชา จติต์ภกัดี ภ.จว.สงขลา สภ.สะท้อน
พ.ต.ท. สมบูรณ์ สีด าออ่น ภ.จว.สงขลา สภ.สะท้อน
พ.ต.ท. วชัชิรา ทรงเดชะ ภ.จว.สงขลา สภ.สะท้อน
พ.ต.ท. พะเนิน มหาวงศ์ ภ.จว.สงขลา สภ.สะท้อน
พ.ต.ท. สมศักด์ิ รัตนพนัธ์ ภ.จว.สงขลา สภ.สะท้อน
พ.ต.ต. วรีะนิต ใหม่ศิริ ภ.จว.สงขลา สภ.สะท้อน
ร.ต.อ. ธนกฤษฎิ์ มหาจริธนพฒัน์ ภ.จว.สงขลา สภ.สะท้อน
ร.ต.อ. ประมูล คงชู ภ.จว.สงขลา สภ.สะท้อน
ร.ต.อ. พสิิทธิ์ โรจชะยะ ภ.จว.สงขลา สภ.สะท้อน
ร.ต.ท. สัญชัย วสูิตรธนาวทิย์ ภ.จว.สงขลา สภ.สะท้อน
ร.ต.ท. ปรีชา ค าแกว้ ภ.จว.สงขลา สภ.สะท้อน
ร.ต.ท. หาญศึก ศรีทันต์ ภ.จว.สงขลา สภ.สะท้อน
ร.ต.ท. อาคม ทองฉาย ภ.จว.สงขลา สภ.สะท้อน
ร.ต.ท. บัณฑิต กรีติมากลุ ภ.จว.สงขลา สภ.สะท้อน
ร.ต.ท. สุจนิต์ ชูสุวรรณ ภ.จว.สงขลา สภ.สะท้อน
ร.ต.ท. นิคม แกว้จนัทร์ ภ.จว.สงขลา สภ.สะท้อน
ร.ต.ท. ทวี ชูทอง ภ.จว.สงขลา สภ.สะท้อน
ร.ต.ท. กมล สุวรรณ ภ.จว.สงขลา สภ.สะท้อน
ร.ต.ท. อนันต์ เจริญศรี ภ.จว.สงขลา สภ.สะท้อน
ร.ต.ท. สถติย ์ สกลุศรี ภ.จว.สงขลา สภ.สามบ่อ 
ร.ต.ท. คุ้ม บุญทอง ภ.จว.สงขลา สภ.สะท้อน
ร.ต.ต. นครชัย ภริูภกัดีสนอง ภ.จว.สงขลา สภ.สะท้อน
ร.ต.ต. เสริม ตุ้ยนะ ภ.จว.สงขลา สภ.สะท้อน
ร.ต.ต. วมิล จนัทร์ทอง ภ.จว.สงขลา สภ.สะท้อน
ร.ต.ต. โกวทิย์ แกว้ขาว ภ.จว.สงขลา สภ.สะท้อน
ร.ต.ต. ชัยภทัร ชูเสน ภ.จว.สงขลา สภ.สะท้อน
ร.ต.ต. กมล ม่วงสอน ภ.จว.สงขลา สภ.สะท้อน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. อคัรเดช มีกรณ์ ภ.จว.สงขลา สภ.สะท้อน
ด.ต. อมร นวลช่วย ภ.จว.สงขลา สภ.สะท้อน
ด.ต. ดุสิต อทุัยสุริ ภ.จว.สงขลา สภ.สะท้อน
ด.ต. สุรศักด์ิ ปานบัว ภ.จว.สงขลา สภ.สะท้อน
ด.ต. สิทธชิัย พรหมแกว้ ภ.จว.สงขลา สภ.สะท้อน
ด.ต. อรุณ แกว้ศรี ภ.จว.สงขลา สภ.สะท้อน
ด.ต. อดุลย์ มาโซ ภ.จว.สงขลา สภ.สะท้อน
ด.ต. ประเสริฐ รัตน์แกว้ ภ.จว.สงขลา สภ.สะท้อน
ด.ต. ฉตัรธาวนิ ด ามณี ภ.จว.สงขลา สภ.สะท้อน
ด.ต. ผดุง สุวรรณมณี ภ.จว.สงขลา สภ.สะท้อน
ด.ต. พงศกรณ์ สอนคง ภ.จว.สงขลา สภ.สะท้อน
ด.ต. กวี ศรีผล ภ.จว.สงขลา สภ.สะท้อน
ด.ต. ประสิทธิ์ หมวดจนัทร์ ภ.จว.สงขลา สภ.สะท้อน
ด.ต. ทรงยศ ออ่นสง ภ.จว.สงขลา สภ.สะท้อน
ด.ต. ธนา หนิเหม ภ.จว.สงขลา สภ.สะท้อน
ด.ต. พเิชษฐ์ บุญแนบ ภ.จว.สงขลา สภ.สะท้อน
ด.ต. พล แกว้กล้า ภ.จว.สงขลา สภ.สะท้อน
ด.ต. จวง จนัทร์บัว ภ.จว.สงขลา สภ.สะท้อน
ด.ต. ไพฑูรย์ ยอดแกว้ ภ.จว.สงขลา สภ.สะท้อน
ด.ต. วนัชัย หนูชัยแกว้ ภ.จว.สงขลา สภ.สะท้อน
ด.ต. พชิัย สุนทะโก ภ.จว.สงขลา สภ.สะท้อน
ด.ต. สุกรี หะยตีาเห ภ.จว.สงขลา สภ.สะท้อน
ด.ต. วชิม พรหมมณี ภ.จว.สงขลา สภ.สะท้อน
ด.ต. ธวชั พรมทอง ภ.จว.สงขลา สภ.สะท้อน
ด.ต. ชุมพล แกว้วจิติร ภ.จว.สงขลา สภ.สะท้อน
ด.ต. สัญญา ศรีคง ภ.จว.สงขลา สภ.สะท้อน
ด.ต. สมนึก จนัทรมณี ภ.จว.สงขลา สภ.สะท้อน
ด.ต. สุบรรณ เทพศิริ ภ.จว.สงขลา สภ.สะท้อน
ด.ต. จ าแลง คีรี ภ.จว.สงขลา สภ.สะท้อน
จ.ส.ต. วฒิุภทัร เรืองฤทธิ์ ภ.จว.สงขลา สภ.สะท้อน
จ.ส.ต. ไพโรจน์ อนิทอง ภ.จว.สงขลา สภ.สะท้อน
ส.ต.อ. ปรีชา ทองเนียม ภ.จว.สงขลา สภ.สะท้อน
ส.ต.อ. รังสิมันต์ุ มีชู ภ.จว.สงขลา สภ.สะท้อน
ด.ต. ทนงศักด์ิ รองแกว้ ภ.จว.สงขลา สภ.สะท้อน
ด.ต. กติติ วจันาคมกลุ ภ.จว.สงขลา สภ.สะท้อน
ด.ต. เธยีรศิลป์ สีทอง ภ.จว.สงขลา สภ.สะท้อน
พ.ต.ท. วจิติร ยกทรัพย์ ภ.จว.สงขลา สภ.สะบ้ายอ้ย
พ.ต.ท. ศราวธุ เจี้ยงเต็ม ภ.จว.สงขลา สภ.สะบ้ายอ้ย
พ.ต.ท. วสุ สุธสุีนทร ภ.จว.สงขลา สภ.สะบ้ายอ้ย
พ.ต.ท. วรากร ออ่นแกว้ ภ.จว.สงขลา สภ.สะบ้ายอ้ย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ต. วรีะชาติ ศีรี ภ.จว.สงขลา สภ.สะบ้ายอ้ย
พ.ต.ต. เดชธนา ทองสุวรรณ ภ.จว.สงขลา สภ.สะบ้ายอ้ย
ร.ต.อ. นพวชิญ์ วาจาสุจริต ภ.จว.สงขลา สภ.สะบ้ายอ้ย
ร.ต.อ. พรชัย ไกรทอง ภ.จว.สงขลา สภ.สะบ้ายอ้ย
ร.ต.ท. สมชาย ซุ้นซ่ิม ภ.จว.สงขลา สภ.สะบ้ายอ้ย
ร.ต.ท. ขจรศักด์ิ นิลรัตน์ ภ.จว.สงขลา สภ.สะบ้ายอ้ย
ร.ต.ท. เฉลิม บุญเพชรทอง ภ.จว.สงขลา สภ.สะบ้ายอ้ย
ร.ต.ท. สวา่ง แกว้กบัทอง ภ.จว.สงขลา สภ.สะบ้ายอ้ย
ร.ต.ท. สมชาย เปียด ารงค์ ภ.จว.สงขลา สภ.สะบ้ายอ้ย
ร.ต.ท. บุญเลิศ ไอสุวรรณ์ ภ.จว.สงขลา สภ.สะบ้ายอ้ย
ร.ต.ท. สมหมาย แกว้ออ่น ภ.จว.สงขลา สภ.สะบ้ายอ้ย
ร.ต.ท. ประเทือง แกว้โรจน์ ภ.จว.สงขลา สภ.สะบ้ายอ้ย
ร.ต.ท. วรัิช แสงมณี ภ.จว.สงขลา สภ.สะบ้ายอ้ย
ร.ต.ท. ชินกฤต จนิดาพนัธ์ ภ.จว.สงขลา สภ.สะบ้ายอ้ย
ร.ต.ท. มาหะมะ มิหนา ภ.จว.สงขลา สภ.สะบ้ายอ้ย
ร.ต.ท. ธวชั สุธานันท์ ภ.จว.สงขลา สภ.สะบ้ายอ้ย
ร.ต.ท. ประเทือง ธรรมปัญญาสกลุ ภ.จว.สงขลา สภ.สะบ้ายอ้ย
ร.ต.ท. ระเด่น สมัน่เหมือน ภ.จว.สงขลา สภ.สะบ้ายอ้ย
ร.ต.ต. สุดเขตต์ สายเสมา ภ.จว.สงขลา สภ.สะบ้ายอ้ย
ร.ต.ต. มานิตย์ อสิระพงศ์กลุ ภ.จว.สงขลา สภ.สะบ้ายอ้ย
ร.ต.ต. พณัฐ อนิสีไกร ภ.จว.สงขลา สภ.สะบ้ายอ้ย
ร.ต.ต. อรุณ ตรีตรง ภ.จว.สงขลา สภ.สะบ้ายอ้ย
ร.ต.ต. ส าเริง ชายะพนัธ์ ภ.จว.สงขลา สภ.สะบ้ายอ้ย
ด.ต. กลัยา ดวงจนัทร์ ภ.จว.สงขลา สภ.สะบ้ายอ้ย
ด.ต. ทรงพล แกว้ทอง ภ.จว.สงขลา สภ.สะบ้ายอ้ย
ด.ต. ประยรู ทองแจง้ ภ.จว.สงขลา สภ.สะบ้ายอ้ย
ด.ต. ประวทิย์ บัวผัน ภ.จว.สงขลา สภ.สะบ้ายอ้ย
ด.ต. นิทัศน์ รองสวสัด์ิ ภ.จว.สงขลา สภ.สะบ้ายอ้ย
ด.ต. เชาวลิศ บัวทอง ภ.จว.สงขลา สภ.สะบ้ายอ้ย
ด.ต. วชิาญ รอดด า ภ.จว.สงขลา สภ.สะบ้ายอ้ย
ด.ต. พภิพ คงเอยีง ภ.จว.สงขลา สภ.สะบ้ายอ้ย
ด.ต. วลัลภ สองไชย ภ.จว.สงขลา สภ.สะบ้ายอ้ย
ด.ต. บารี และมุสอ ภ.จว.สงขลา สภ.สะบ้ายอ้ย
ด.ต. อนันต์ นวลสังขท์อง ภ.จว.สงขลา สภ.สะบ้ายอ้ย
ด.ต. เสริมศักด์ิ จนัแกว้หนู ภ.จว.สงขลา สภ.สะบ้ายอ้ย
ด.ต. ประทีป โนมพรรณ ภ.จว.สงขลา สภ.สะบ้ายอ้ย
ด.ต. กอ้งเกยีรติ ลังคง ภ.จว.สงขลา สภ.สะบ้ายอ้ย
ด.ต. มานะ ไหมสมสู ภ.จว.สงขลา สภ.สะบ้ายอ้ย
ด.ต. วรีะพฒัน์ อนิทรัตน์ ภ.จว.สงขลา สภ.สะบ้ายอ้ย
ด.ต. ค ารูณเทพ เดชดี ภ.จว.สงขลา สภ.สะบ้ายอ้ย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. กลัยา ดวงจนัทร์ ภ.จว.สงขลา สภ.สะบ้ายอ้ย
ด.ต. ศุภสรร แกว้วชิิต ภ.จว.สงขลา สภ.สะบ้ายอ้ย
ด.ต. ววิฒัน์ ยอดพรหมทอง ภ.จว.สงขลา สภ.สะบ้ายอ้ย
ด.ต. ดุสิต จนัทุง ภ.จว.สงขลา สภ.สะบ้ายอ้ย
ด.ต. ดนุรต เกล้ียงแกว้ ภ.จว.สงขลา สภ.สะบ้ายอ้ย
ด.ต. วสัิย ประดับเพชรรัตน์ ภ.จว.สงขลา สภ.สะบ้ายอ้ย
ด.ต. ราเชนทร์ จนัทร์จติร ภ.จว.สงขลา สภ.สะบ้ายอ้ย
ด.ต. ภาษ ธสัสะโร ภ.จว.สงขลา สภ.สะบ้ายอ้ย
ด.ต. ศักรินทร์ บัณฑิตวศิาล ภ.จว.สงขลา สภ.สะบ้ายอ้ย
ด.ต. อนุชิต หนูคล้าย ภ.จว.สงขลา สภ.สะบ้ายอ้ย
ด.ต. สายณัร์ สุวรรณ์ ภ.จว.สงขลา สภ.สะบ้ายอ้ย
ด.ต. สมมาศ มุสิกพนัธ์ ภ.จว.สงขลา สภ.สะบ้ายอ้ย
ด.ต. ประเทือง มีเทพ ภ.จว.สงขลา สภ.สะบ้ายอ้ย
ด.ต. ทนุศักด์ิ เป็นไชย ภ.จว.สงขลา สภ.สะบ้ายอ้ย
ด.ต. ฉลาด ศรีส าอางค์ ภ.จว.สงขลา สภ.สะบ้ายอ้ย
ด.ต. สุวตัร์ เยน็ใจรอด ภ.จว.สงขลา สภ.สะบ้ายอ้ย
ด.ต. สมนึก เหล่าประชาวทิย์ ภ.จว.สงขลา สภ.สะบ้ายอ้ย
ด.ต. ปรีชา อนิสองอนิทร์ ภ.จว.สงขลา สภ.สะบ้ายอ้ย
ด.ต. ถวลัย์ ชูศรี ภ.จว.สงขลา สภ.สะบ้ายอ้ย
ด.ต. ยงยทุธ สุวรรณรักษ์ ภ.จว.สงขลา สภ.สะบ้ายอ้ย
จ.ส.ต. จะเร ทองพตุ ภ.จว.สงขลา สภ.สะบ้ายอ้ย
จ.ส.ต. กติตินันท์ อธพิฒัวรนันท์ ภ.จว.สงขลา สภ.สะบ้ายอ้ย
จ.ส.ต. ณัฐวฒัน์ ขาวผ่อง ภ.จว.สงขลา สภ.สะบ้ายอ้ย
จ.ส.ต. วริิยะ บุญทวงศ์ ภ.จว.สงขลา สภ.สะบ้ายอ้ย
จ.ส.ต. พธิา รอดภยั ภ.จว.สงขลา สภ.สะบ้ายอ้ย
ส.ต.อ. มงคล สุวรรณรัตน์ ภ.จว.สงขลา สภ.สะบ้ายอ้ย
จ.ส.ต. ชาตรี ซุ้นสุวรรณ ภ.จว.สงขลา สภ.สะบ้ายอ้ย
จ.ส.ต. สมชาย ช านาญ ภ.จว.สงขลา สภ.สะบ้ายอ้ย
จ.ส.ต. ศรัญยู แสนสุด ภ.จว.สงขลา สภ.สะบ้ายอ้ย
ส.ต.อ. จ าลอง สงทิพย์ ภ.จว.สงขลา สภ.สะบ้ายอ้ย
ส.ต.อ. มานะ เพง็เอี่ยม ภ.จว.สงขลา สภ.สะบ้ายอ้ย
ส.ต.อ. ธปีกรณ์ ไฝทอง ภ.จว.สงขลา สภ.สะบ้ายอ้ย
ส.ต.อ. มงคล หนูสวสัด์ิ ภ.จว.สงขลา สภ.สะบ้ายอ้ย
ส.ต.อ. ถาวร สุวรรณปทุม ภ.จว.สงขลา สภ.สะบ้ายอ้ย
ส.ต.อ. ชาคริต กั้งเส้ง ภ.จว.สงขลา สภ.สะบ้ายอ้ย
ส.ต.อ. พรเทพ รักแกว้ ภ.จว.สงขลา สภ.สะบ้ายอ้ย
ส.ต.อ. ชาญณรงค์ ส่อศักด์ิศรี ภ.จว.สงขลา สภ.สะบ้ายอ้ย
ส.ต.อ. วสันต์ ศักพนัธ์ ภ.จว.สงขลา สภ.สะบ้ายอ้ย
ส.ต.อ. อ านาจ ชายบุญแกว้ ภ.จว.สงขลา สภ.สะบ้ายอ้ย
ส.ต.ต. อลงกรณ์ ธรุะชาติ ภ.จว.สงขลา สภ.สะบ้ายอ้ย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.ต. กฤษดา อนันทสุข ภ.จว.สงขลา สภ.สะบ้ายอ้ย
ส.ต.ต. ณัฐพล ซุ่นเซ่ง ภ.จว.สงขลา สภ.สะบ้ายอ้ย
ส.ต.ต. ธเนศ หมานมานะ ภ.จว.สงขลา สภ.สะบ้ายอ้ย
ส.ต.ต. นิคอลิด นิแม ภ.จว.สงขลา สภ.สะบ้ายอ้ย
ส.ต.ต. พงศธร แกว้สวสัด์ิ ภ.จว.สงขลา สภ.สะบ้ายอ้ย
ส.ต.ต. พพิฒัน์ เพชรทอง ภ.จว.สงขลา สภ.สะบ้ายอ้ย
ส.ต.ต. อรรถวฒิุ พนัธห์รัิญพฤกษ์ ภ.จว.สงขลา สภ.สะบ้ายอ้ย
ส.ต.ต. อบัดุลเลาะ อแีต ภ.จว.สงขลา สภ.สะบ้ายอ้ย
ส.ต.ต. อเุชน พลูชาติ ภ.จว.สงขลา สภ.สะบ้ายอ้ย
พ.ต.ท. อเุทน แกว้จนัทอน ภ.จว.สงขลา สภ.บ้านโหนด
พ.ต.ท. อดุม บุญพฒุ ภ.จว.สงขลา สภ.บ้านโหนด
ร.ต.ท. เอกศักด์ิ ขวญัหวาน ภ.จว.สงขลา สภ.บ้านโหนด
ร.ต.ท. สมพงศ์ มีเสน ภ.จว.สงขลา สภ.บ้านโหนด
ร.ต.ท. อภวิฒัน์ เพช็รส่ง ภ.จว.สงขลา สภ.บ้านโหนด
ร.ต.ท. เชวง สามแกว้ ภ.จว.สงขลา สภ.บ้านโหนด
ร.ต.ท. เอกสิทธิ์ ลักษณาวงศ์ ภ.จว.สงขลา สภ.บ้านโหนด
ร.ต.ท. พยคัฆ์ ยอดไกร ภ.จว.สงขลา สภ.บ้านโหนด
ร.ต.ท. ธรีพล พรหมณี ภ.จว.สงขลา สภ.บ้านโหนด
ร.ต.ต. เจษฏาวธุ เพง็ลาย ภ.จว.สงขลา สภ.บ้านโหนด
ร.ต.ต. ประยรู ทองสุก ภ.จว.สงขลา สภ.บ้านโหนด
ด.ต. สมชาย จนัแกว้เกดิ ภ.จว.สงขลา สภ.บ้านโหนด
ด.ต. จรวย ไฝสีด า ภ.จว.สงขลา สภ.บ้านโหนด
ด.ต. สมนึก สุขแกว้ ภ.จว.สงขลา สภ.บ้านโหนด
ด.ต. สาธติ บุญเพชรทอง ภ.จว.สงขลา สภ.บ้านโหนด
ด.ต. สุเทพ บัวหมุน ภ.จว.สงขลา สภ.บ้านโหนด
ด.ต. การุณ ออ่นสมเพช็ร ภ.จว.สงขลา สภ.บ้านโหนด
ด.ต. สมเดช ยะฝา ภ.จว.สงขลา สภ.บ้านโหนด
ด.ต. จ าลอง รัฐอทุัย ภ.จว.สงขลา สภ.บ้านโหนด
ด.ต. ประทีป เส็มสัน ภ.จว.สงขลา สภ.บ้านโหนด
ด.ต. สมพร แกว้คง ภ.จว.สงขลา สภ.บ้านโหนด
ด.ต. เฉลิมชัย เกดิจนัทร์ทอง ภ.จว.สงขลา สภ.บ้านโหนด
ด.ต. ปิยชัย สโมทานทวี ภ.จว.สงขลา สภ.บ้านโหนด
ด.ต. ประเทือง มงคลสิริตระกลู ภ.จว.สงขลา สภ.บ้านโหนด
ด.ต. อดุม ไชยสีสัน ภ.จว.สงขลา สภ.บ้านโหนด
จ.ส.ต. นิกรณ์ ออ่นยะลา ภ.จว.สงขลา สภ.บ้านโหนด
จ.ส.ต. สริยะ หมอขวญั ภ.จว.สงขลา สภ.บ้านโหนด
จ.ส.ต. อภชิัย วงษ์สกลุ ภ.จว.สงขลา สภ.บ้านโหนด
ส.ต.อ. ศรายทุธ ทุง่กอ ภ.จว.สงขลา สภ.บ้านโหนด
ร.ต.ท. บูคอรี บิณยซููฟ ภ.จว.ตรัง สภ.สิเกา จว.ตรัง
พ.ต.ท. นริศ เปีย้การ ภ.จว.สงขลา สภ.เทพา



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. ธรรมรัตน์ ภริมยรั์กษ์ ภ.จว.สงขลา สภ.เทพา
พ.ต.ต. ฉลอง ยิ่งคง ภ.จว.สงขลา สภ.เทพา
ร.ต.ท. พลกฤต แกว้รุ่งเรือง ภ.จว.สงขลา สภ.เทพา
ร.ต.ท. มลลียาน เจะ๊สะต า ภ.จว.สงขลา สภ.เทพา
ร.ต.ท. สุพจน์ แทนมาก ภ.จว.สงขลา สภ.เทพา
ร.ต.ท. ภาโชค บุญไชยสุริยา ภ.จว.สงขลา สภ.เทพา
ร.ต.ท. วนิัย ทองรักษ์ ภ.จว.สงขลา สภ.เทพา
ร.ต.ท. กฤศ ทิณกร ภ.จว.สงขลา สภ.เทพา
ร.ต.ท. ปฏภิาณ สุขฐิน ภ.จว.สงขลา สภ.เทพา
ร.ต.ต. กระศิลป์ ขนุปราบ ภ.จว.สงขลา สภ.เทพา
ร.ต.ต. นิติธร จนัทร์เกตุ ภ.จว.สงขลา สภ.เทพา
ร.ต.ต. สวา่ง จติจนัทร์ ภ.จว.สงขลา สภ.เทพา
ร.ต.ต. ประจวบ บุญยะการ ภ.จว.สงขลา สภ.เทพา
ร.ต.ต. ท านอง วงษ์ลา ภ.จว.สงขลา สภ.เทพา
ร.ต.ต. สุคนธ์ สายกี่เส็ง ภ.จว.สงขลา สภ.เทพา
ร.ต.ต. ชาตรี อิ่มเอบิ ภ.จว.สงขลา สภ.เทพา
ด.ต. จนิดา เส้นทัน่ ภ.จว.สงขลา สภ.เทพา
ด.ต. ศุภชัย วรุิฬหรั์ตกลุ ภ.จว.สงขลา สภ.เทพา
ด.ต. สิริภมูิ ทองค า ภ.จว.สงขลา สภ.เทพา
ด.ต. สมมารถ กลับใจ ภ.จว.สงขลา สภ.เทพา
ด.ต. มณี ชนะชัย ภ.จว.สงขลา สภ.เทพา
ด.ต. ประคอง ช่วยนุกลู ภ.จว.สงขลา สภ.เทพา
ด.ต. วฒัณ จนัทายนะ ภ.จว.สงขลา สภ.เทพา
ด.ต. เผชิญ เฉลิมวยั ภ.จว.สงขลา สภ.เทพา
ด.ต. สุเทพ นุย้เลิศ ภ.จว.สงขลา สภ.เทพา
ด.ต. วลิาศ ทองรักษ์ ภ.จว.สงขลา สภ.เทพา
ด.ต. ปรีชา จนัทร์เพญ็ ภ.จว.สงขลา สภ.เทพา
ด.ต. ปรีชา ขาวสังข์ ภ.จว.สงขลา สภ.เทพา
ด.ต. วรีะวฒัน์ ทววีงษ์ ภ.จว.สงขลา สภ.เทพา
ด.ต. ฤทธชิัย โมลิโต ภ.จว.สงขลา สภ.เทพา
ด.ต. ชาตรี เนติ ภ.จว.สงขลา สภ.เทพา
ด.ต. บุบะกาศ เส็มหยง้ ภ.จว.สงขลา สภ.เทพา
ด.ต. อนันต์ นะมะณี ภ.จว.สงขลา สภ.เทพา
ด.ต. ไชยสิทธิ์ แกว้เกาะสะบ้า ภ.จว.สงขลา สภ.เทพา
ด.ต. บัญชา ไชยชนะ ภ.จว.สงขลา สภ.เทพา
ด.ต. วศิษฏ์ ชูขาว ภ.จว.สงขลา สภ.เทพา
ด.ต. วชัรินทร์ กายรัตน์ ภ.จว.สงขลา สภ.เทพา
ด.ต. ขจรศักด์ิ ภยัเนียม ภ.จว.สงขลา สภ.เทพา
ด.ต. ทศพร นวลละออง ภ.จว.สงขลา สภ.เทพา
ด.ต. ดลร้อยบั เหมหมาน ภ.จว.สงขลา สภ.เทพา



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สุธา ขาวผ่อง ภ.จว.สงขลา สภ.เทพา
ด.ต. เสกสรร ไชยของพรม ภ.จว.สงขลา สภ.เทพา
ด.ต. จรัญ จนัทรของชุม ภ.จว.สงขลา สภ.เทพา
ด.ต. นิคม หวนัชิตนาย ภ.จว.สงขลา สภ.เทพา
ด.ต. ช านาญ รัตน์น้อย ภ.จว.สงขลา สภ.เทพา
ด.ต. สัญญา จนัทร์แกว้ ภ.จว.สงขลา สภ.เทพา
ด.ต. วโิรจน์ ม่วงกอ่เกื้อ ภ.จว.สงขลา สภ.เทพา
ด.ต. ธนทัต ซาหมีซา ภ.จว.สงขลา สภ.เทพา
ด.ต. เพชรรัตน์ อไุร ภ.จว.สงขลา สภ.เทพา
จ.ส.ต. ปราโมทย์ ปานิเสน ภ.จว.สงขลา สภ.เทพา
จ.ส.ต. จารึก รัตนพนัธ์ ภ.จว.สงขลา สภ.เทพา
จ.ส.ต. เปาซี สาแม ภ.จว.สงขลา สภ.เทพา
จ.ส.ต. ธงชัย คงไชย ภ.จว.สงขลา สภ.เทพา
จ.ส.ต. จริพงษ์ มานพ ภ.จว.สงขลา สภ.เทพา
จ.ส.ต. สถาพร จนัทรักเขต ภ.จว.สงขลา สภ.เทพา
ส.ต.อ. สมหมาย นวลรอด ภ.จว.สงขลา สภ.เทพา
ส.ต.อ. สรเพชร รุ่งพดุ ภ.จว.สงขลา สภ.เทพา
ส.ต.อ. จ าเริญ อสิระ ภ.จว.สงขลา สภ.เทพา
ส.ต.อ. อนุสรณ์ เพชรรัตน์ ภ.จว.สงขลา สภ.เทพา
ส.ต.อ. ธานิตย์ ทองเยน็ ภ.จว.สงขลา สภ.เทพา
ส.ต.อ. ชัยศิริ คงฤทธ์ ภ.จว.สงขลา สภ.เทพา
ส.ต.อ. สัมพนัธ์ ช่วยแกว้ ภ.จว.สงขลา สภ.เทพา
ส.ต.อ. อานนท์ ชลชิตธาร ภ.จว.สงขลา สภ.เทพา
ส.ต.อ. ทวศัีกด์ิ อนันตกลู ภ.จว.สงขลา สภ.เทพา
ส.ต.ท. ศรายทุธ จติรหลัง ภ.จว.สงขลา สภ.เทพา
พ.ต.ท. สนิท สุดทองคง ภ.จว.สงขลา สภ.หว้ยปลิง
พ.ต.ต. ชานนท์ นวลนิม่ ภ.จว.สงขลา สภ.หว้ยปลิง
ร.ต.อ. วริศร มัจฉา ภ.จว.สงขลา สภ.หว้ยปลิง
ร.ต.อ. สุวฒัน์ เจะ๊ดาโอะ๊ ภ.จว.สงขลา สภ.หว้ยปลิง
ร.ต.ท. พงษ์พพิฒัน์ คงเจริญ ภ.จว.สงขลา สภ.หว้ยปลิง
ร.ต.ท. ประกอบ สุวรรณมณี ภ.จว.สงขลา สภ.หว้ยปลิง
ร.ต.ท. อ านาจ สุขเกษม ภ.จว.สงขลา สภ.หว้ยปลิง
ด.ต. สุเทพ แสงเจริญ ภ.จว.สงขลา สภ.หว้ยปลิง
ด.ต. จริศักด์ิ น้อยผา ภ.จว.สงขลา สภ.หว้ยปลิง
ด.ต. ธงไชย ค าแกว้ ภ.จว.สงขลา สภ.หว้ยปลิง
ด.ต. ถนัด สังขน์้อย ภ.จว.สงขลา สภ.หว้ยปลิง
ด.ต.หญิง วริยาภรณ์ แสนศรี ภ.จว.สงขลา สภ.หว้ยปลิง
จ.ส.ต. สุทธรัิตน์ ธวตัรชัย ภ.จว.สงขลา สภ.หว้ยปลิง
ส.ต.อ. อรุณ ศิริวงั ภ.จว.สงขลา สภ.หว้ยปลิง
ส.ต.อ. ณัฐพร จ านงค์ทอง ภ.จว.สงขลา สภ.หว้ยปลิง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.อ. อภชิาต แยม้เงิน ภ.จว.สงขลา สภ.หว้ยปลิง
ส.ต.อ. ธรีวฒัน์ มณี ภ.จว.สงขลา สภ.หว้ยปลิง
ส.ต.อ. ศักด์ิชัย สุนทรนนท์ ภ.จว.สงขลา สภ.หว้ยปลิง
พ.ต.อ. คมกฤช  ศรีสงค์ ภ.จว.สงขลา สภ.จะนะ
พ.ต.ท. วรงค์ เกดิสวสัด์ิ ภ.จว.สงขลา สภ.จะนะ
พ.ต.ท. ทวศัีกด์ิ ข าผุด ภ.จว.สงขลา สภ.จะนะ
พ.ต.ท. อภชิาติ วรรณโก ภ.จว.สงขลา สภ.จะนะ
พ.ต.ท. จรัญ  มาศส าเภา ภ.จว.สงขลา สภ.จะนะ
พ.ต.ท. พภิพ ชนะพล ภ.จว.สงขลา สภ.จะนะ
พ.ต.ต. ปรัชญา  ไบเตะ ภ.จว.สงขลา สภ.จะนะ
พ.ต.ต. ชินภทัร เมืองจนัทร์ ภ.จว.สงขลา สภ.จะนะ
ร.ต.อ. ชัยชนะ  สิทธศัิกด์ิ ภ.จว.สงขลา สภ.จะนะ
ร.ต.อ. สุนทร  อไุรกลุ ภ.จว.สงขลา สภ.จะนะ
ร.ต.ท. สมชาย โททอง ภ.จว.สงขลา สภ.จะนะ
ร.ต.ท. สุริโญ  แสงพยบั ภ.จว.สงขลา สภ.จะนะ
ร.ต.ท. แวน่  เพช็รทอง ภ.จว.สงขลา สภ.จะนะ
ร.ต.ท. ทรงธรรม  แกว้ออ่น ภ.จว.สงขลา สภ.จะนะ
ร.ต.ท. มนูญ เบญญากาจ ภ.จว.สงขลา สภ.จะนะ
ร.ต.ท. อดุมศักด์ิ จโิรภาส ภ.จว.สงขลา สภ.จะนะ
ร.ต.ท. ปรอบ พทิักษ์จนิดา ภ.จว.สงขลา สภ.จะนะ
ร.ต.ท. อทุัย  คชวพินัธ์ ภ.จว.สงขลา สภ.จะนะ
ร.ต.ท. สมพงษ์ กลุเจริญ ภ.จว.สงขลา สภ.จะนะ
ร.ต.ท. สุทิน แดงเยน็ ภ.จว.สงขลา สภ.จะนะ
ร.ต.ท. การุณ  คงกระพนัธ์ ภ.จว.สงขลา สภ.จะนะ
ร.ต.ท. สุทธพิร  พนัธวุงศ์ ภ.จว.สงขลา สภ.จะนะ
ร.ต.ท. หมัด  สาระณะ ภ.จว.สงขลา สภ.จะนะ
ร.ต.ต. ชัยชาญ พรหมคง ภ.จว.สงขลา สภ.จะนะ
ร.ต.ต. อาจณิ  คงจนัทร์ ภ.จว.สงขลา สภ.จะนะ
ร.ต.ต. ประสงค์  หลีประเสริฐ์ ภ.จว.สงขลา สภ.จะนะ
ร.ต.ต. วลัลภ ศิริพนัธ์ ภ.จว.สงขลา สภ.จะนะ
ร.ต.ต. อนุสร  ประทุมสินธ์ ภ.จว.สงขลา สภ.จะนะ
ร.ต.ต. เอกศักด์ิ  สันโต๊ะเส็น ภ.จว.สงขลา สภ.จะนะ
ร.ต.ต. นิพล  แกว้หนู ภ.จว.สงขลา สภ.จะนะ
ด.ต. นิพนธ ์ ประทุมศรี ภ.จว.สงขลา สภ.จะนะ
ด.ต. สมบูรณ์  วรรณจนัทร์ ภ.จว.สงขลา สภ.จะนะ
ด.ต. สาวติร สุวรรณะ ภ.จว.สงขลา สภ.จะนะ
ด.ต. ประเสริฐ สงค์ปาน ภ.จว.สงขลา สภ.จะนะ
ด.ต. โอวาส  จนัอิ่ม ภ.จว.สงขลา สภ.จะนะ
ด.ต. นิกรณ์  มีชู ภ.จว.สงขลา สภ.จะนะ
ด.ต. พณา  บัวศรี ภ.จว.สงขลา สภ.จะนะ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ปฐมพงศ์ หนูทอง ภ.จว.สงขลา สภ.จะนะ
ด.ต. สุพร  สันโต๊ะเส็น ภ.จว.สงขลา สภ.จะนะ
ด.ต. วรัิช  หสับุญเล๊าะ ภ.จว.สงขลา สภ.จะนะ
ด.ต. สมชาย  ส่าเม๊าะ ภ.จว.สงขลา สภ.จะนะ
ด.ต. สุทีป แกว้ทอง ภ.จว.สงขลา สภ.จะนะ
ด.ต. ช านาญ  สุขมี ภ.จว.สงขลา สภ.จะนะ
ด.ต. วเิชียร จรีะกาญจน์ ภ.จว.สงขลา สภ.จะนะ
ด.ต. พงศ์ศักด์ิ  สุขแกว้ ภ.จว.สงขลา สภ.จะนะ
ด.ต. อ านาจ ชาลิผล ภ.จว.สงขลา สภ.จะนะ
ด.ต. กระจา่ง มณีคง ภ.จว.สงขลา สภ.จะนะ
ด.ต. กติติ ร่วมบัว ภ.จว.สงขลา สภ.จะนะ
ด.ต. ศิริ ทองเทพ ภ.จว.สงขลา สภ.จะนะ
ด.ต. ประเสริฐ  แสงแกว้ ภ.จว.สงขลา สภ.จะนะ
ด.ต. นรินทร์ มณีโชติ ภ.จว.สงขลา สภ.จะนะ
ด.ต. สนิท  ค าทองแกว้ ภ.จว.สงขลา สภ.จะนะ
ด.ต. สรสิทธิ์  กาญจนแกว้ ภ.จว.สงขลา สภ.จะนะ
ด.ต. ถวลิ  หมืน่วุ่นหนู ภ.จว.สงขลา สภ.จะนะ
ด.ต. วลิาศ  คงแกว้ ภ.จว.สงขลา สภ.จะนะ
ด.ต. สมมารถ บัวมาก ภ.จว.สงขลา สภ.จะนะ
ด.ต. นพดล  ราชช ารอง ภ.จว.สงขลา สภ.จะนะ
ด.ต.หญิง ลัดดาวลัย ์ รัตนมณี ภ.จว.สงขลา สภ.จะนะ
ด.ต.หญิง จฑุาทิพย ์ ประกอบบุญ ภ.จว.สงขลา สภ.จะนะ
ด.ต. สาโรจน์ เหลาะเหม ภ.จว.สงขลา สภ.จะนะ
ด.ต. ดนบาซีด  หสับู ภ.จว.สงขลา สภ.จะนะ
ด.ต. โกศล คงสวสัด์ิ ภ.จว.สงขลา สภ.จะนะ
ด.ต. โฆษิต สังขว์สุิทธิ์ ภ.จว.สงขลา สภ.จะนะ
ด.ต. อารยะ  ด่อหล๊ะ ภ.จว.สงขลา สภ.จะนะ
ด.ต. สุพจน์ แกว้ศรี ภ.จว.สงขลา สภ.จะนะ
ด.ต. พชิิต เพชรมาก ภ.จว.สงขลา สภ.จะนะ
ด.ต. สุคนธ ์ ฤทธสุินทร ภ.จว.สงขลา สภ.จะนะ
ด.ต. เริงศักด์ิ เศรษฐพนัธ์ ภ.จว.สงขลา สภ.จะนะ
ด.ต. วชิา  หวดัเพช็ร ภ.จว.สงขลา สภ.จะนะ
ด.ต. คมกฤษณ์  ทองขาว ภ.จว.สงขลา สภ.จะนะ
ด.ต. เกษม กาญจนรัตน์ ภ.จว.สงขลา สภ.จะนะ
ด.ต. สราญจติ  สารีกามา ภ.จว.สงขลา สภ.จะนะ
ด.ต. นิรัตน์ นิลวงศ์ ภ.จว.สงขลา สภ.จะนะ
ด.ต. สมบัติ  ปลอดคง ภ.จว.สงขลา สภ.จะนะ
ด.ต. จะเร ศรีช่วย ภ.จว.สงขลา สภ.จะนะ
ด.ต. ธวชั คงประดิษฐ์ ภ.จว.สงขลา สภ.จะนะ
ด.ต. นพดล  วรรณพฤกษ์ ภ.จว.สงขลา สภ.จะนะ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สุธ ี สูยะชีวนิ ภ.จว.สงขลา สภ.จะนะ
ด.ต. ทศมิตร ศรีมณี ภ.จว.สงขลา สภ.จะนะ
ด.ต. สกรรจ ์ จลุรักษ์ ภ.จว.สงขลา สภ.จะนะ
ด.ต. ส าราญ  แกว้มาก ภ.จว.สงขลา สภ.จะนะ
ด.ต. อนันท์ หาหมาน ภ.จว.สงขลา สภ.จะนะ
ด.ต. โกศล  สังขศิ์ริ ภ.จว.สงขลา สภ.จะนะ
ด.ต. โสภณ อกัษรชู ภ.จว.สงขลา สภ.จะนะ
ด.ต. จนิดา จติรภกัดั ภ.จว.สงขลา สภ.จะนะ
ด.ต. สมบูรณ์  ศรชัย ภ.จว.สงขลา สภ.จะนะ
ด.ต. บีดิน หะมะ ภ.จว.สงขลา สภ.จะนะ
ด.ต. รุ่งโรจน์ ชูด า ภ.จว.สงขลา สภ.จะนะ
ด.ต. สรรเสริญ ศรีสวนแกว้ ภ.จว.สงขลา สภ.ควนมีด
จ.ส.ต. สหวฒัน์  หวงันุรักษ์ ภ.จว.สงขลา สภ.จะนะ
จ.ส.ต. นธี ล่องนาวา ภ.จว.สงขลา สภ.จะนะ
จ.ส.ต. ชาตรี  หล๊ะต า ภ.จว.สงขลา สภ.จะนะ
จ.ส.ต. สุภาพ  เพช็รสกลุ ภ.จว.สงขลา สภ.จะนะ
จ.ส.ต. สิทธชิัย  มุทะจนัทร์ ภ.จว.สงขลา สภ.จะนะ
จ.ส.ต. ไอสร สมบัติยานุชิต ภ.จว.สงขลา สภ.จะนะ
จ.ส.ต. คนึง ประสิทธิ์นุย้ ภ.จว.สงขลา สภ.จะนะ
จ.ส.ต.หญิง นฤมล  เต้าตะโร ภ.จว.สงขลา สภ.จะนะ
ส.ต.อ. สราวธุ เส็นหลี ภ.จว.สงขลา สภ.จะนะ
ส.ต.อ. ปฏวิติั หนูอนิทร์ ภ.จว.สงขลา สภ.จะนะ
ส.ต.อ. สุภทัรชัย สงนุย้ ภ.จว.สงขลา สภ.จะนะ
ส.ต.อ. ธรีวฒิุ  บุญรอด ภ.จว.สงขลา สภ.จะนะ
ส.ต.อ. ธรีพฒัน์ จลุนันโท ภ.จว.สงขลา สภ.จะนะ
ส.ต.อ. สุรเชษฐ ยรัีน ภ.จว.สงขลา สภ.จะนะ
ส.ต.อ. อนิหยดั  หมาดมานัง ภ.จว.สงขลา สภ.จะนะ
พ.ต.อ. อสิกานดาร์ อามิน ภ.จว.สงขลา สภ.ควนมีด
พ.ต.ท. อธชิัย สมบูรณ์ ภ.จว.สงขลา สภ.ควนมีด
พ.ต.ท. สมเกยีรติ ค้ าชู ภ.จว.สงขลา สภ.ควนมีด
พ.ต.ท. อรุณ คงเจริญ ภ.จว.สงขลา สภ.ควนมีด
พ.ต.ท. อาทร ปิยะพงค์ ภ.จว.สงขลา สภ.ควนมีด
พ.ต.ท. อมรรักษ์ หนูรักษ์ ภ.จว.สงขลา สภ.ควนมีด
พ.ต.ท. สุดจติร์ อนุสาร ภ.จว.สงขลา สภ.ควนมีด
พ.ต.ต. จติติ ตันเจริญรัตน์ ภ.จว.สงขลา สภ.ควนมีด
พ.ต.ต. ธนวตัร เส้งสุย ภ.จว.สงขลา สภ.ควนมีด
ร.ต.อ. เสรี สุขกสิกร ภ.จว.สงขลา สภ.ควนมีด
ร.ต.อ. โสภณ บัวหลวง ภ.จว.สงขลา สภ.ควนมีด
ร.ต.อ. ทวศัีกด์ิ ทองชะนะ ภ.จว.สงขลา สภ.ควนมีด
ร.ต.อ. ชัยเลิศ ไฝนุย้ ภ.จว.สงขลา สภ.ควนมีด



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.อ. คงยศ ยทุธโท ภ.จว.สงขลา สภ.ควนมีด
ร.ต.ท. บุญธรรม มากมณี ภ.จว.สงขลา สภ.ควนมีด
ร.ต.ท. ชินกรต พุม่แสง ภ.จว.สงขลา สภ.ควนมีด
ร.ต.ท. กติติศัพท์ รอดข า ภ.จว.สงขลา สภ.ควนมีด
ร.ต.ท. จรัญ วงษ์ชนะ ภ.จว.สงขลา สภ.ควนมีด
ร.ต.ท. เจริญ บัวแกว้ ภ.จว.สงขลา สภ.ควนมีด
ร.ต.ท. วมิล หมืน่เพชร ภ.จว.สงขลา สภ.ควนมีด
ร.ต.ท. สมชาย อสิระพานิช ภ.จว.สงขลา สภ.ควนมีด
ร.ต.ท. สุชาติ จนัทร์ศรีบุตร ภ.จว.สงขลา สภ.ควนมีด
ร.ต.ท. จติต์จา ไพตรีจติต์ ภ.จว.สงขลา สภ.ควนมีด
ร.ต.ท. พทิักษ์ สุวรรณมาลัย ภ.จว.สงขลา สภ.ควนมีด
ร.ต.ท วรีะ อสิสโร ภ.จว.สงขลา สภ.ควนมีด
ร.ต.ท สมพงศ์ คงแกว้ ภ.จว.สงขลา สภ.ควนมีด
ร.ต.ท.หญิง พชัรี นวลละออง ภ.จว.สงขลา สภ.ควนมีด
ร.ต.ต. จติ หนูเอยีด ภ.จว.สงขลา สภ.ควนมีด
ร.ต.ต. วาสนา ช่างแก้ ภ.จว.สงขลา สภ.ควนมีด
ร.ต.ต. ประสิทธิ์ แกว้บุญศรี ภ.จว.สงขลา สภ.ควนมีด
ร.ต.ต. มานิตย์ ทองเกดิ ภ.จว.สงขลา สภ.ควนมีด
ร.ต.ต. ยทุธถาวร แซ่ด่าน ภ.จว.สงขลา สภ.ควนมีด
ร.ต.ต. ชูศักด์ิ คงเสน ภ.จว.สงขลา สภ.ควนมีด
ร.ต.ต. เจื้อน เพช็รพงษ์ ภ.จว.สงขลา สภ.ควนมีด
ร.ต.ต. สุริยนั เหมมัน ภ.จว.สงขลา สภ.ควนมีด
ด.ต. มนูพล มาลากลุ ภ.จว.สงขลา สภ.ควนมีด
ด.ต. พนิโญ ขนุเพช็ร ภ.จว.สงขลา สภ.ควนมีด
ด.ต. ประเสริฐ สายออ๋ง ภ.จว.สงขลา สภ.ควนมีด
ด.ต. อาคม หวนัเก ภ.จว.สงขลา สภ.ควนมีด
ด.ต. วทิยา ช่วยพชิัย ภ.จว.สงขลา สภ.ควนมีด
ด.ต. สมศักด์ิ อโนทิพย์ ภ.จว.สงขลา สภ.ควนมีด
ด.ต. นิกร จารณะ ภ.จว.สงขลา สภ.ควนมีด
ด.ต. เขยีน ทองนุย้ ภ.จว.สงขลา สภ.ควนมีด
ด.ต. ภาสกร ดวงสุวรรณ ภ.จว.สงขลา สภ.ควนมีด
ด.ต. สาธติ เนาวรัตน์ ภ.จว.สงขลา สภ.ควนมีด
ด.ต. จรีพฒัน์ เพช็รกาศ ภ.จว.สงขลา สภ.ควนมีด
ด.ต. มีเพยีร อนิทองช่วย ภ.จว.สงขลา สภ.ควนมีด
ด.ต. สมพร บิลนุกลู ภ.จว.สงขลา สภ.ควนมีด
ด.ต. ประวทิ บริสุทธิ์ ภ.จว.สงขลา สภ.ควนมีด
ด.ต. ไพจติร หนูเอยีด ภ.จว.สงขลา สภ.ควนมีด
ด.ต. นิพทัธ์ จนัทฤทธิ์ ภ.จว.สงขลา สภ.ควนมีด
ด.ต. ประเสริฐ แดงแกว้ ภ.จว.สงขลา สภ.ควนมีด
ด.ต. พชิัยศักด์ิ ไชยรัตน ภ.จว.สงขลา สภ.ควนมีด



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. วชัรินทร์ คงแกว้ ภ.จว.สงขลา สภ.ควนมีด
ด.ต. ทิวาห์ อนิแกว้ ภ.จว.สงขลา สภ.ควนมีด
ด.ต. สัญญา แกว้สัตยา ภ.จว.สงขลา สภ.ควนมีด
ด.ต. วเิชียร แกว้จนัทร์สอง ภ.จว.สงขลา สภ.ควนมีด
ด.ต. ยทุธนา ชูชื่น ภ.จว.สงขลา สภ.ควนมีด
ด.ต. นวยม สุวรรณะ ภ.จว.สงขลา สภ.ควนมีด
ด.ต. ศุภชัย พรหมศรีรัญ ภ.จว.สงขลา สภ.ควนมีด
ด.ต. พนัธสิ์น บุญชู ภ.จว.สงขลา สภ.ควนมีด
ด.ต. พนม เสนแกว้ ภ.จว.สงขลา สภ.ควนมีด
ด.ต. ประธาน มณีรัตน์ ภ.จว.สงขลา สภ.ควนมีด
ด.ต. พชิิต สุวรรณ์ ภ.จว.สงขลา สภ.ควนมีด
ด.ต. สุธรรม มิง่ทอง ภ.จว.สงขลา สภ.ควนมีด
ด.ต. สุภทัร รัตนกาญจน์ ภ.จว.สงขลา สภ.ควนมีด
ด.ต. ปรเมษฐ์ แกว้ทอง ภ.จว.สงขลา สภ.ควนมีด
ด.ต.หญิง นุชรี เส้งเล้ียม ภ.จว.สงขลา สภ.ควนมีด
ด.ต.หญิง สุรีรัตน์ แกว้มี ภ.จว.สงขลา สภ.ควนมีด
ด.ต. มันโสด กอเส็ม ภ.จว.สงขลา สภ.ควนมีด
ส.ต.อ. สุภทัร์ ขนุนุย้ ภ.จว.สงขลา สภ.ควนมีด
ส.ต.อ. นิวฒัน์ พนัธท์อง ภ.จว.สงขลา สภ.ควนมีด
ส.ต.อ. ธวชัชัย แพง่โยธา ภ.จว.สงขลา สภ.ควนมีด
ส.ต.ต. ธรีะศักด์ิ ธรรมขนุนุย้ ภ.จว.สงขลา สภ.เทพา
ส.ต.ต. ศรนินทร์ เร่ืองเทพ ภ.จว.สงขลา สภ.นาหม่อม 
ส.ต.ต. อานันท์ นกเกษม ภ.จว.สงขลา สภ.รัตภมูิ 
ส.ต.ต. โอภาส จติตระกลู ภ.จว.สงขลา สภ.เทพา
พ.ต.อ. ภาสกร ภกัดีวานิช สภ.ควนโดน
พ.ต.ท. ต่อลาภ เล็งฮะ สภ.ควนโดน
พ.ต.ท. สมชาย ช่วยบ ารุง สภ.ควนโดน
พ.ต.ท. บุญเลิศ ตรัสศิริ สภ.ควนโดน
พ.ต.ท. พรชัย เกื้อเม่ง สภ.ควนโดน
พ.ต.ต. พร้อมพล เทีย่งทิศ สภ.ควนโดน
ร.ต.อ. ธรรมนูญ เทศอาเส็น สภ.ควนโดน
ร.ต.อ. ประสิทธิ์ ราโอบ สภ.ควนโดน
ร.ต.อ. นิเวศน์ สันแกว้ สภ.ควนโดน
ร.ต.อ. ไกรวทิย์ แท่นสุวรรณ สภ.ควนโดน
ร.ต.อ. เสกสรร เขยีดสังข์ สภ.ควนโดน
ร.ต.อ. วชิอบ ชูน้อย สภ.ควนโดน
ร.ต.อ. มนตรี ชุมขวญั สภ.ควนโดน
ร.ต.ท. สมศักด์ิ เรืองรักษ์ สภ.ควนโดน
ร.ต.ท. นิรุตต์ ปะดุกา สภ.ควนโดน
ร.ต.ท. วฒันา เศรษฐสุข สภ.ควนโดน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. อาหมาด อาลี สภ.ควนโดน
ร.ต.ท. สุจติ ปิริยะ สภ.ควนโดน
ร.ต.ท. สายณัห์ ทองเงิน สภ.ควนโดน
ร.ต.ท. ธนวชั พุม่โพธิ์ฆงั สภ.ควนโดน
ร.ต.ท. ลิขติ แนบเนียด สภ.ควนโดน
ร.ต.ต. อาคม โชติมันต์ สภ.ควนโดน
ร.ต.ต. ชาตรี หมีหล๊ะ สภ.ควนโดน
ด.ต. สุนัน ต าบัน สภ.ควนโดน
ด.ต. เชาวศัน์ ลัสมาน สภ.ควนโดน
ด.ต. เรวตั สันงะ สภ.ควนโดน
ด.ต. ประภากร หลังยาหน่าย สภ.ควนโดน
ด.ต. ประภาส พนักาแด สภ.ควนโดน
ด.ต. มูฮัมหมาดซุกกรี สุขสง่า สภ.ควนโดน
ด.ต. อารักษ์ สันติ สภ.ควนโดน
ด.ต. มูฮัมหมาด หมาดดาเร๊ะ สภ.ควนโดน
ด.ต. บุญลาภ หวนัเก สภ.ควนโดน
ด.ต. ประพฒัน์ ทองช่วย สภ.ควนโดน
ด.ต. สันติภาพ ยะระ สภ.ควนโดน
ด.ต.หญิง นัทธล์ภสั จนัทกลู สภ.ควนโดน
ด.ต. ยอหาด สูเด็น สภ.ควนโดน
ด.ต. พรีะพงศ์ หมาดบากา สภ.ควนโดน
ด.ต. อดิสรณ์ สุขการัก สภ.ควนโดน
ด.ต. วโิมกข์ พรหมมนตรี สภ.ควนโดน
ด.ต. สุเรน หลังยาหน่าย สภ.ควนโดน
ด.ต. สุพฒั ชัยชฎา สภ.ควนโดน
ด.ต. ช านาญ หลังยาหน่าย สภ.ควนโดน
ด.ต. ยโูสบ ยากะจิ สภ.ควนโดน
ด.ต. มุสตอฝา นุง่อาหลี สภ.ควนโดน
ด.ต. บิดีน ชูเกน็ สภ.ควนโดน
ด.ต. มูหมัหมาดสุกรี สูเด็น สภ.ควนโดน
ด.ต. วนัดินาร์ บิลอบัดุลลาห์ สภ.ควนโดน
ด.ต. อมัดัน หลงสะเต๊ียะ สภ.ควนโดน
ด.ต. อรุณรัชช์ รักษ์แป้น สภ.ควนโดน
จ.ส.ต. ฮัซซาน สูเด็น สภ.ควนโดน
จ.ส.ต. เฉลิพล ปานชาตรี สภ.ควนโดน
จ.ส.ต. พรเทพ ศรีสมบัติ สภ.ควนโดน
จ.ส.ต. อบับัส ต้นหน สภ.ควนโดน
จ.ส.ต. ธวชัชัย รักช่วย สภ.ควนโดน
พ.ต.อ. สุเชษฐ์ แกว้ขาว สภ.ฉลุง
พ.ต.ท. สุริยา บาราสัน สภ.ฉลุง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.อ. กติติกร สมใจ สภ.ฉลุง
ร.ต.อ. วรีทัย ศรีหมัน่ สภ.ฉลุง
ร.ต.ท. สุเทพ เอยีดมาก สภ.ฉลุง
ร.ต.ท. ประดิษฐ์ ขนุทอง สภ.ฉลุง
ร.ต.ท. วาริส ระมะลี สภ.ฉลุง
ร.ต.ท. วรีะยทุธ อาด า สภ.ฉลุง
ร.ต.ท. วศัิกด์ิ เส็มหยง้ สภ.ฉลุง
ร.ต.ท. สุทธลัิกษณ์ ศรีนวลดี สภ.ฉลุง
ร.ต.ต. อะสัน หวนัชิตนาย สภ.ฉลุง
ร.ต.ต. อานนท์ เล่หท์องค า สภ.ฉลุง
ด.ต. อรุณ นวลแกว้ สภ.ฉลุง
ด.ต. อมัพร คลายนา สภ.ฉลุง
ด.ต. สมบัติ สังขส์วสัด์ิ สภ.ฉลุง
ด.ต. สมจนิ สะอาดแกว้ สภ.ฉลุง
ด.ต. ประกติ แกล้วทนงค์ สภ.ฉลุง
ด.ต. นฤดล ปราบณรงค์ สภ.ฉลุง
จ.ส.ต. อาทิตย์ พละพนัธ์ สภ.ฉลุง
ส.ต.อ. ฮ่อซาลี ยาบา สภ.ฉลุง
ร.ต.ท. วรัิตน์ สุขธร สภ.ฉลุง
ร.ต.ท. จกัรกฤษณ์ สุขเกษม สภ.ฉลุง
พ.ต.ท. พลกลู ชอบกจิ สภ.เกาะหลีเป๊ะ
ร.ต.อ. โฆษิต เชาวโ์กวทิกลู สภ.เกาะหลีเป๊ะ
ร.ต.ท. ธรีะ ศรีอ าภรณ์ สภ.เกาะหลีเป๊ะ
ร.ต.ท. สาทิด ดวงดี สภ.เกาะหลีเป๊ะ
ร.ต.ท. วถิี ศรีงาม สภ.เกาะหลีเป๊ะ
ด.ต. จารึก สาธาระกลุ สภ.เกาะหลีเป๊ะ
ด.ต. ทนงค์ศักด์ิ คันธรักษ์ สภ.เกาะหลีเป๊ะ
ด.ต. เอกรินทร์ โต๊ะสมัน สภ.เกาะหลีเป๊ะ
ด.ต. ประสิทธิ์ หมวดจนัทร์ สภ.เกาะหลีเป๊ะ
ด.ต. ประไพ ทองไฝ สภ.เกาะหลีเป๊ะ
ด.ต. ณรงค์พล ยิ้มซ้าย สภ.เกาะหลีเป๊ะ
จ.ส.ต. จเร วงศ์แกว้ สภ.เกาะหลีเป๊ะ
จ.ส.ต. ณัฐกรญ์ วญิญา สภ.เกาะหลีเป๊ะ
จ.ส.ต. ชยตุม์ หวนันุหละ สภ.เกาะหลีเป๊ะ
พ.ต.อ. ธวชั สุนทรพจน์ สภ.ทุง่หวา้
พ.ต.ท. ส าเริง เกสรินทร์ สภ.ทุง่หวา้
พ.ต.ท. มานะ ทิพยม์ณี สภ.ทุง่หวา้
พ.ต.ท. เฉลิมชัย บุญศิริ สภ.ทุง่หวา้
พ.ต.ท. สุรเชษฐ บุญรักษ์ สภ.ทุง่หวา้
พ.ต.ต. จรูญ วเิชียรบรรจง สภ.ทุง่หวา้



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. นิกร เมฆเรือง สภ.ทุง่หวา้
ร.ต.ท. ถนัด นครจนัทร์ สภ.ทุง่หวา้
ร.ต.ท. ช านาญ นวลดุก สภ.ทุง่หวา้
ร.ต.ท. นบพกิลุ เมืองสุข สภ.ทุง่หวา้
ร.ต.ท. สมนึก ขวญัคง สภ.ทุง่หวา้
ร.ต.ท. วสุิทธิ์ ท่ามสุณี สภ.ทุง่หวา้
ร.ต.ท. กฤษฎา พฤกษะศรี สภ.ทุง่หวา้
ร.ต.ท. วจิติร อปุถมัภ์ สภ.ทุง่หวา้
ร.ต.ท. ส าเริง ขวญัหวาน สภ.ทุง่หวา้
ร.ต.ท. ธวชัชัย หนูชูสุข สภ.ทุง่หวา้
ร.ต.ท. วโิรจน์ คงรักษา สภ.ทุง่หวา้
ร.ต.ท. เสรี แสงจนัทร์ สภ.ทุง่หวา้
ร.ต.ท. สุรพร จนัทร์เพชร สภ.ทุง่หวา้
ร.ต.ต. ดนัย หงส์สิทธพินัธุ์ สภ.ทุง่หวา้
ร.ต.ต. เอกชัย เทศนอก สภ.ทุง่หวา้
ร.ต.ต. นิรันดร์ หลีขาว สภ.ทุง่หวา้
ด.ต. ประเสริฐ เฉยีมแหลม สภ.ทุง่หวา้
ด.ต. จ าเป็น อสิโร สภ.ทุง่หวา้
ด.ต. อมัพร ค าอดุม สภ.ทุง่หวา้
ด.ต. ขวญัชัย หล๊ะเลย สภ.ทุง่หวา้
ด.ต. บุกกอ่รี หมัดหล๊ะ สภ.ทุง่หวา้
ด.ต. อดุล สุขธร สภ.ทุง่หวา้
ด.ต. ทวชิ บูสู สภ.ทุง่หวา้
ด.ต. กานต์ธนัท เจย้จู สภ.ทุง่หวา้
ด.ต. สุนันท์ พทัยงั สภ.ทุง่หวา้
ด.ต. จ าเริญ ช่วยศรีนวล สภ.ทุง่หวา้
ด.ต. ววิฒัน์ เศษแอ สภ.ทุง่หวา้
ด.ต. วรชิต มองศิริกลุ สภ.ทุง่หวา้
ด.ต. อภรัิกษ์ สมัยอยู่ สภ.ทุง่หวา้
ด.ต. ณรงค์ สุวรรณรัตน์ สภ.ทุง่หวา้
ด.ต. เอกชัย มุสิกพงค์ สภ.ทุง่หวา้
ด.ต. ชัยนันท์ สิริพร สภ.ทุง่หวา้
ด.ต.หญิง เมตตา คงเควจ็ สภ.ทุง่หวา้
ด.ต. วนิัย หยมีะเหร็บ สภ.ทุง่หวา้
ด.ต. สุทธศัิกด์ิ รองยาง สภ.ทุง่หวา้
ด.ต. กติิวฒัน์ สุขโข สภ.ทุง่หวา้
ด.ต. วา่หลิด เอยีดดี สภ.ทุง่หวา้
ด.ต. เศรษฐวฒิุ ทุง่หวา้ สภ.ทุง่หวา้
ด.ต. อ ามร ระสิตานนท์ สภ.ทุง่หวา้
ด.ต. สหสั เทศนอก สภ.ทุง่หวา้



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. หวนัสนัน่ หวนัตาหลา สภ.ทุง่หวา้
ร.ต.ต. สมหมาย มาลาสัย สภ.ทุง่หวา้
ด.ต. โจณาธาร กลัยป์ณชัย สภ.ทุง่หวา้
ด.ต. สัญญา บุพศิริ สภ.ทุง่หวา้
ร.ต.ท. ธรรมนูญ จติรหมัน่ สภ.ทุง่หวา้
ร.ต.ต. อดุลยกจิ เร็มหลี สภ.ทุง่หวา้
ด.ต. สมศักด์ิ สะอา สภ.ทุง่หวา้
ร.ต.ท. มนูญ สังขมณีวงศ์ สภ.ทุง่หวา้
ด.ต. นิยม หมีนหา สภ.ทุง่หวา้
ด.ต. นภดล ยาหยาหมัน สภ.ทุง่หวา้
ด.ต. ไพศาล สุวรรณโณ สภ.ทุง่หวา้
จ.ส.ต. สายณั เกสง่า สภ.ทุง่หวา้
พ.ต.อ. ชัยรัตน์ กาญจนเนตร สภ.เมืองสตูล
พ.ต.ท. ชาญชัย ประกอบกาญจน์ สภ.เมืองสตูล
พ.ต.ท. อนุชัย สวยงาม สภ.เมืองสตูล
พ.ต.ท. ภชุงค์ สงวนจติ สภ.เมืองสตูล
พ.ต.ต. ถาวร ทิพวารี สภ.เมืองสตูล
ร.ต.อ. โสภณ ณ สุวรรณ สภ.เมืองสตูล
ร.ต.อ. ช านาญ จนัทรักษ์ สภ.เมืองสตูล
ร.ต.อ. สุวทิ บุญอนิทร์ สภ.เมืองสตูล
ร.ต.ท. วชัรชัย ซุ่นหว้น สภ.เมืองสตูล
ร.ต.ท. สุชาติ ทองนอก สภ.เมืองสตูล
ร.ต.ท. บุญเลิศ ยิ้มเยน็ สภ.เมืองสตูล
ร.ต.ท. สมใจ หมาดไหม สภ.เมืองสตูล
ร.ต.ท. เจษฎา สลีมีน สภ.เมืองสตูล
ร.ต.ท. รัชกฤต เปรมเมธากจิ สภ.เมืองสตูล
ร.ต.ท. สมพร รัตนมุณี สภ.เมืองสตูล
ร.ต.ท. สุพล สัสดี สภ.เมืองสตูล
ร.ต.ท. สมปอง บัวเพช็ร สภ.เมืองสตูล
ร.ต.ท. พงษ์ศักด์ิ ด าไล่ สภ.เมืองสตูล
ร.ต.ต. ประยรู ชอบแต่ง สภ.เมืองสตูล
ร.ต.ต. วเิชษฐ โชติรัตน์ สภ.เมืองสตูล
ร.ต.ท. ประณต บุญกล่ิน สภ.เมืองสตูล
ร.ต.ท. ภริูวฒัน์ ศรีสมานุวฒัน์ สภ.เมืองสตูล
ร.ต.ท. นุกลู ขนุพรหม สภ.เมืองสตูล
ร.ต.ท. กฤษณพงศ์ บัวงาม สภ.เมืองสตูล
ร.ต.ท. สหสั เยี่ยมสาร สภ.เมืองสตูล
ร.ต.ท. สมคิด จติเอยีด สภ.เมืองสตูล
ร.ต.ท. สมพศั ปาละแม สภ.เมืองสตูล
ร.ต.ท. ฮาซัน แหละหมัน สภ.เมืองสตูล



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. โสภณ มัควลัย์ สภ.เมืองสตูล
ร.ต.ท. ก าพล ขนุเจริญ สภ.เมืองสตูล
ร.ต.ท.หญิง ถรินาฎ เอง้ฉว้น สภ.เมืองสตูล
ร.ต.ท. ชัยณรงค์ ชูสุวรรณ สภ.เมืองสตูล
ร.ต.ท. สะรี ส าเร สภ.เมืองสตูล
ร.ต.ท. ประพศิ คงช่วย สภ.เมืองสตูล
ร.ต.ท. ประกอบ อนิจนัทร์ สภ.เมืองสตูล
ร.ต.ต. วศิิษฎ์ พรรณราย สภ.เมืองสตูล
ร.ต.ต. สิทธิ์พงศ์ ประชาเรืองฤทธิ์ สภ.เมืองสตูล
ร.ต.ต. สมหมาย สังขท์อง สภ.เมืองสตูล
ด.ต. สุรักษ์ ล าโป สภ.เมืองสตูล
ด.ต. กศุล ชัยแกว้ สภ.เมืองสตูล
ด.ต. สมชาย เทพเสนา สภ.เมืองสตูล
ด.ต. สุทิน เดชณรงค์ สภ.เมืองสตูล
ด.ต. สุรัตน์ กองบก สภ.เมืองสตูล
ด.ต. พชิญ์ พงศาปาน สภ.เมืองสตูล
ด.ต. ชัยยนัต์ สมากสั สภ.เมืองสตูล
ด.ต. เอกรินทร์ เหตุฉนูุย้ สภ.เมืองสตูล
ด.ต. ไพบูล จลุวรรณโณ สภ.เมืองสตูล
ด.ต. ฮารณ บาโง้ย สภ.เมืองสตูล
ด.ต. นิกร เทวฤทธิ์ สภ.เมืองสตูล
ด.ต. เจตนิพฐิ ขนุจติรใจรักภกัดี สภ.เมืองสตูล
ด.ต. สมศักด์ิ นะชัยรักษ์ สภ.เมืองสตูล
ด.ต. เกษม เศษขาว สภ.เมืองสตูล
ด.ต. เจษฎา นุง่อาหลี สภ.เมืองสตูล
ด.ต. ปราโมทย์ พลพงษา สภ.เมืองสตูล
ด.ต. สุชีพ เอยีดแกว้ สภ.เมืองสตูล
ด.ต. ณัฐธภรณ์ จนัสีไหม สภ.เมืองสตูล
ด.ต. อรรณพ สมัยอยู่ สภ.เมืองสตูล
ด.ต. แหลมทอง บูชาพนัธ์ สภ.เมืองสตูล
ด.ต. อดุลย์ หลีนิง่  สภ.เมืองสตูล
ด.ต. อาทิตย์ นัทธี สภ.เมืองสตูล
ด.ต. สาธร เกื้อเพช็รแกว้ สภ.เมืองสตูล
ด.ต. สาโรจ ทองเนือ้แขง็ สภ.เมืองสตูล
ด.ต. ด ารง แกว้เมฆ สภ.เมืองสตูล
ด.ต. ชัยทัต หงส์ทอง สภ.เมืองสตูล
ด.ต. วรีะ สังขท์อง สภ.เมืองสตูล
ด.ต. ฤกษ์ชัย ชูเอยีด สภ.เมืองสตูล
ด.ต. พชิัยยทุธ์ ศรีคุ่ย สภ.เมืองสตูล
ด.ต. บรรลุ พนัธช์ัยสิริศรี สภ.เมืองสตูล



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. รสนัน่ ตอหรัิญ สภ.เมืองสตูล
ด.ต. วฒิุพนัธ์ สุจติะพนัธ์ สภ.เมืองสตูล
ด.ต. ด่าเร็ต พนิธสุ์วรรณ์ สภ.เมืองสตูล
ด.ต. สายณั พรหมเรือง สภ.เมืองสตูล
ด.ต. อภชิาต อานับ สภ.เมืองสตูล
ด.ต. สุธี งะหลี สภ.เมืองสตูล
ด.ต. มานะ ซันสาบู สภ.เมืองสตูล
ด.ต. อดิศักด์ิ อานัน สภ.เมืองสตูล
ด.ต. ประวทิย์ มินยนุุย้ สภ.เมืองสตูล
ด.ต. จรีวฒัน์ เหมสลาหมาด สภ.เมืองสตูล
ด.ต. วศิรุต นิยมเดชา สภ.เมืองสตูล
ด.ต. ไกรศร ตะรุรักษ์ สภ.เมืองสตูล
ด.ต. เกยีรติพฒัน์ แกว้เขยีว สภ.เมืองสตูล
ด.ต. การุณย์ บุญชูประภา สภ.เมืองสตูล
ด.ต. ประสงค์ มุสิกพงศ์ สภ.เมืองสตูล
ด.ต. วฒิุไกร มณีโส๊ะ สภ.เมืองสตูล
ส.ต.อ. นิเวศน์ หนูฉง้ สภ.เมืองสตูล
จ.ส.ต. สัญชัย สลีมีน สภ.เมืองสตูล
จ.ส.ต. อดุล เส็นติระ สภ.เมืองสตูล
จ.ส.ต. นันตพงศ์ อญัชะลี สภ.เมืองสตูล
จ.ส.ต. นิพล เสนาทิพย์ สภ.เมืองสตูล
จ.ส.ต. บรรชา หวนัสู สภ.เมืองสตูล
จ.ส.ต. ทีปกร เกตุแกว้ สภ.เมืองสตูล
ส.ต.อ. อภนิันท์ ด ารงวริิยก์ลุ สภ.เมืองสตูล
ร.ต.ท. ยงยทุธ รัตนนิพนธ์ สภ.เมืองสตูล
ร.ต.อ. ดิเรก หยงสตาร์ สภ.เมืองสตูล
พ.ต.ท. จกัรพนัธ์ คงแกว้ กก.สส.ภ.จว.สตูล
พ.ต.ต. สายณัห์ วชิรบาล กก.สส.ภ.จว.สตูล
ร.ต.อ. สัญญา จนัทร์ด า กก.สส.ภ.จว.สตูล
ร.ต.ท. เดชา ปะลาวนั กก.สส.ภ.จว.สตูล
ร.ต.ท. ปรีชา สันหรีม กก.สส.ภ.จว.สตูล
ร.ต.ท. วชิาญ สุขศรี กก.สส.ภ.จว.สตูล
ร.ต.ท. ยทุธพงษ์ โกบบาหลี กก.สส.ภ.จว.สตูล
ร.ต.ท. สมศักด์ิ รอดภยั กก.สส.ภ.จว.สตูล
ร.ต.ท. สมพงศ์ ผ่องสุวรรณ กก.สส.ภ.จว.สตูล
ร.ต.ท. ประเสริฐ แกว้ศรี กก.สส.ภ.จว.สตูล
ร.ต.ต. กเ็ดช หลงงัน กก.สส.ภ.จว.สตูล
ร.ต.ต. วสิิทธิ์ สรรพมรรค กก.สส.ภ.จว.สตูล
ด.ต. นริศ ปะดุกา กก.สส.ภ.จว.สตูล
ด.ต. สมาแอล ปะลาวนั กก.สส.ภ.จว.สตูล



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ยงยทุธ พลูขาว กก.สส.ภ.จว.สตูล
ด.ต. พศิาล เสนทอง กก.สส.ภ.จว.สตูล
ด.ต. รุ่งโรจน์ แกสมาน กก.สส.ภ.จว.สตูล
ด.ต. วษิณุ ลาลี กก.สส.ภ.จว.สตูล
ด.ต. สิทธเิดช ด้วงสง กก.สส.ภ.จว.สตูล
ด.ต. เชิดชาย อามัดชา กก.สส.ภ.จว.สตูล
ด.ต. ประสาน รอดเสน กก.สส.ภ.จว.สตูล
จ.ส.ต. อาดุล มาลินี กก.สส.ภ.จว.สตูล
จ.ส.ต. กฤษณะ สุขสวสัด์ิ กก.สส.ภ.จว.สตูล
จ.ส.ต. อานนท์ ศรีทอง  กก.สส.ภ.จว.สตูล
ร.ต.ท. ปรมัตถ์ เกรียงไกรฉตัร กก.สส.ภ.จว.สตูล
ด.ต. สารสิทธิ์ แผนคงนาม กก.สส.ภ.จว.สตูล
ร.ต.ท. วฒิุชัย ชัยประเสริฐ กก.สส.ภ.จว.สตูล
ด.ต. จริะศักด์ิ รุ่งเรือง กก.สส.ภ.จว.สตูล
ด.ต. ด ารง คงชู กก.สส.ภ.จว.สตูล
พ.ต.ท. สมบัติ ซุ้นหัว้  สภ.ควนกาหลง
พ.ต.ต. ศุภรักษ์ นิลนิยม สภ.ควนกาหลง
พ.ต.ต. สวสัดี แสงหอย สภ.ควนกาหลง
ร.ต.ท. มาลัย จเิบ็ญจะ สภ.ควนกาหลง
ร.ต.อ. สมเกยีรติ บางโรย สภ.ควนกาหลง
ร.ต.ท. ศักด์ิณรงค์ ค าพรหม สภ.ควนกาหลง
ร.ต.ท. ปราโมช รัตนชาตรี สภ.ควนกาหลง
ร.ต.ท. สิทธเิดช อนันตพนัธ์ สภ.ควนกาหลง
ร.ต.ท. สมปอง มีชู สภ.ควนกาหลง
ร.ต.ท. ดุษฎี สันตี สภ.ควนกาหลง
ร.ต.ท. ชวโรจน์ รุ่งรุจโชติวฒัน์ สภ.ควนกาหลง
ร.ต.ท. วเิชียร ด้วงเสน สภ.ควนกาหลง
ร.ต.ท. บริภณัฑ์ ฮะยบีิลัง สภ.ควนกาหลง
ร.ต.ท. ศุภลักษณ์ นักร า สภ.ควนกาหลง
ร.ตท. สมศักด์ิ สินธส์าย สภ.ควนกาหลง
ร.ต.ท. กติติ ซ่ิวหว้น สภ.ควนกาหลง
ร.ต.ท. อาหมาด สาดีน สภ.ควนกาหลง
ร.ต.ท. สมใจ คงแดง สภ.ควนกาหลง
ร.ต.ท. บรรจง เศษแอ สภ.ควนกาหลง
ร.ต.ท. ณฤทธิ์ วาเหตุ สภ.ควนกาหลง
ร.ต.ต. วทิยา หนุดทอง สภ.ควนกาหลง
ร.ต.ต. เจษฎา ปะดุกา สภ.ควนกาหลง
ร.ต.ต. สมบัตร แกว้ทองมา สภ.ควนกาหลง
ร.ต.ต. ชูศักด์ิ อนิทร์จนัทร์ สภ.ควนกาหลง
ร.ต.ต. อบุล บุญฤทธิ์ สภ.ควนกาหลง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ศิริชัย ชุมทอง  สภ.ควนกาหลง
ด.ต. เจะ๊หลี รัตนา สภ.ควนกาหลง
ด.ต. สมเกยีรติ ชูใหม่ สภ.ควนกาหลง
ด.ต. อนันต์ หวนัตาหลา สภ.ควนกาหลง
ด.ต. ประเสริฐ จนัทร์พร้ิม สภ.ควนกาหลง
ด.ต. สมมาศ บุญเลิศ สภ.ควนกาหลง
ด.ต. สมพร ทองไซร้ สภ.ควนกาหลง
ด.ต. สุวฒัน์ มะแอเคียน สภ.ควนกาหลง
ด.ต. ชาลี ชูบัว สภ.ควนกาหลง
ด.ต. สมบัติ วรรณพบิูลย์ สภ.ควนกาหลง
ด.ต. นิพนธ์ หมาดโสะ สภ.ควนกาหลง
ด.ต. ธานินทร์ คล้ายทอง สภ.ควนกาหลง
ด.ต. ชาญวทิย์ จติต์หลัง สภ.ควนกาหลง
ด.ต. วกิติ จตินุกลู สภ.ควนกาหลง
ด.ต. พรศักด์ิ จนัทกลู สภ.ควนกาหลง
ด.ต. ชานนท์ ล่านุย้ สภ.ควนกาหลง
ด.ต. ชาญยตุ ตามาต สภ.ควนกาหลง
ด.ต. นฤพล เทศอาเส็น สภ.ควนกาหลง
ด.ต. อฎิริฎร์ ดาริกา สภ.ควนกาหลง
ด.ต. เสน่ห์ จู้เท่า สภ.ควนกาหลง
ด.ต. อมร สุธรีนฤปการ สภ.ควนกาหลง
ด.ต. มานิต หลีเส็น สภ.ควนกาหลง
ด.ต. อดิศร สูเด็น สภ.ควนกาหลง
ด.ต. วชิาญ วจิะสิกะ สภ.ควนกาหลง
ด.ต. กาจพล กจิเสนแกว้ สภ.ควนกาหลง
ด.ต. ชัยวฒัน์ อนิทรคีรี สภ.ควนกาหลง
ด.ต. สันติ สันหงะ สภ.ควนกาหลง
จ.ส.ต. ปรีชา ธรรมจติร สภ.ควนกาหลง
จ.ส.ต. อารมณ์ คงหลี สภ.ควนกาหลง
จ.ส.ต. สุริยา เกปัน สภ.ควนกาหลง
จ.ส.ต. รอฮีม เยน็จติร สภ.ควนกาหลง
ส.ต.อ. สมเกยีรติ บัวสม สภ.ควนกาหลง
พ.ต.ท. นิคม อนิทร์จนัทร์ สภ.ควนกาหลง
พ.ต.ต. อดิศักด์ิ ตาแหลม สภ.ควนกาหลง
ร.ต.ต. สุวทิย์ สุวรรณบูลย์ สภ.ควนกาหลง
ร.ต.ต. วเิชน ปิยะพงศ์ สภ.ควนกาหลง
พ.ต.อ. ธติิ กจิรุ่งโรจน์ สภ.ควนกาหลง
ร.ต.ต. มานิตย์ มรรคาเขต สภ.ควนกาหลง
พ.ต.ท. วรินทร์ วนัธงชัย สภ.ควนกาหลง
ร.ต.ท. ร่อศักด์ิ ประทับศาสตร์ สภ.ควนกาหลง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ถวลิ รองเดช สภ.ควนกาหลง
ร.ต.ท. อาบัด สาหดั สภ.ควนกาหลง
จ.ส.ต. พพิฒัน์ แสงมณี สภ.ควนกาหลง
พ.ต.ต. ศิริพงษ์ สุขแกว้ สภ.ควนกาหลง
จ.ส.ต. พรชต เหตุทอง สภ.ควนกาหลง
ร.ต.ท. อดิศักด์ิ สลีมีน สภ.ควนกาหลง
พ.ต.อ. ประสิทธิ์ ด ากระบี่ สภ.มะนัง
พ.ต.ท. เยื้อน เพชรชนะ สภ.มะนัง
พ.ต.ท. อนุวฒัน์ คลายนา สภ.มะนัง
พ.ต.ต. นุวฒัน์ ชัยเดช สภ.มะนัง
ร.ต.อ. สุรินทร์ เพช็รส่ง สภ.มะนัง
ร.ต.ท. นฤชิต ชายทอง สภ.มะนัง
ร.ต.ท. สุนาถ ช่วยชู สภ.มะนัง
ร.ต.ต. สนทยา แกว้ด า สภ.มะนัง
ร.ต.ต. ส าราญ รุ่งเรือง สภ.มะนัง
ร.ต.ต. สันติภาพ สุธากลุ สภ.มะนัง
ร.ต.ต. วญิญู สังขแ์กว้ สภ.มะนัง
ด.ต. ประเสริฐ เส้งตุก สภ.มะนัง
ด.ต. วศิรุต มุกดา สภ.มะนัง
ด.ต. สุรศักด์ิ ช่วยวงศ์ สภ.มะนัง
ด.ต. อดุม ชูเกตุ สภ.มะนัง
ด.ต. วชิาญ ทองในเมือง  สภ.มะนัง
ด.ต. ศักด์ิ แกว้ทอง สภ.มะนัง
ด.ต. เสกสรร ภทัรางกลุ สภ.มะนัง
ด.ต. ช านาญ กลุนิล สภ.มะนัง
ด.ต. นิพนธ์ ทองจ ารูญ สภ.มะนัง
ด.ต. จตุรภทัร บุญช่วย สภ.มะนัง
ด.ต. ไพโรจน์ หลงแกว้ สภ.มะนัง
ด.ต. พรชัย รักษาชนม์ สภ.มะนัง
ด.ต. นิพษิฐ วรศรี สภ.มะนัง
ด.ต. สมชาติ บุญแกว้คง สภ.มะนัง
ด.ต. กรฤต สุวรรณคช สภ.มะนัง
ด.ต. ณรงค์ เอกมณี สภ.มะนัง
ด.ต. จรุงศักด์ิ กิ่งเพชร สภ.มะนัง
ด.ต. ชาตรี หล๊ะเลย สภ.มะนัง
ด.ต. อเุทน บุญศิริ สภ.มะนัง
ด.ต. ศักด์ิกรี แดงคง สภ.มะนัง
ด.ต. ครรชิต อนันต์ณรงค์ สภ.มะนัง
ด.ต. พงษ์ศักด์ิ ทองค า สภ.มะนัง
ด.ต. พชินุ ภกัดี สภ.มะนัง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. วไิชย ช่วยด า สภ.มะนัง
ด.ต. ณรงค์ สุวรรณมณี สภ.มะนัง
ด.ต. ขวญัทิพย์ ประทุมชาติ สภ.มะนัง
ด.ต. มานพ ลิมานิ สภ.มะนัง
จ.ส.ต. มนตรี เนียมรัตน์ สภ.มะนัง
จ.ส.ต. โชคชัย นพรัตน์ สภ.มะนัง
จ.ส.ต. มูฮัมหมัด บุญช่วย สภ.มะนัง
จ.ส.ต. เอกชัย วรีะบรรณ สภ.มะนัง
จ.ส.ต. อ านวย เต่งทิง้ สภ.มะนัง
ส.ต.อ. ณัฐพล ยาประจนั สภ.มะนัง
ส.ต.อ. อมรพงษ์ เขยีวพฒุ สภ.มะนัง
พ.ต.อ. พชิัย ปกป้อง สภ.ละงู
พ.ต.อ. สมชัย เทศนอก สภ.ละงู
พ.ต.ท. พฒันพงษ์ ทองด้วง สภ.ละงู
พ.ต.ท. ปัญญวฒัน์ เนียมละออง สภ.ละงู
พ.ต.ต. ชาญวทิย์ ศรีหร่าย สภ.ละงู
พ.ต.ต. สุวรรณ ด้วงแกว้ สภ.ละงู
พ.ต.ต. กติิภมูิ หเูขยีว สภ.ละงู
ร.ต.อ. พนัธชัย รัตนประพนัธ์ สภ.ละงู
ร.ต.อ. ฮ าซ๊ะ เกปัน สภ.ละงู
ร.ต.อ. ศุภชัย ปุรินทราภบิาล สภ.ละงู
ร.ต.อ. อดุลย์ หลงเก สภ.ละงู
ร.ต.อ. ฟยัซาล ฮะอรุา สภ.ละงู
ร.ต.ท. ปวชิ ฤทธิ์ธรรมนาถ สภ.ละงู
ร.ต.ท. สถาพร จอ้งโก้ สภ.ละงู
ร.ต.ท. สมภร ช่วยเอยีด สภ.ละงู
ร.ต.ท. บุญเหมิ แกว้ขาว สภ.ละงู
ร.ต.ท. วนิัย พลิาภ  สภ.ละงู
ร.ต.ท. สาโรจน์ หนูชู สภ.ละงู
ร.ต.ท. ถนอม เหร็มดี สภ.ละงู
ร.ต.ท. เอกชัย ค าแหง สภ.ละงู
ร.ต.ท. ปวโรตม์ องัสุภานิช สภ.ละงู
ร.ต.ท. ออต คลายนา สภ.ละงู
ร.ต.ท. ศาสร์ รังสรรค์ สภ.ละงู
ร.ต.ท. ทรงวฒิุ รุ่งเรือง สภ.ละงู
ร.ต.ท. วทิูล สาโรจน์ สภ.ละงู
ร.ต.ท. สมาน อาดสะอาด สภ.ละงู
ร.ต.ท. สมนึก สุวรรณเจริญ สภ.ละงู
ร.ต.ท. วนิัย แสงสวสัด์ิ สภ.ละงู
ร.ต.ท. บรรจง ผ่องอ าไพ สภ.ละงู



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. จ ารัส โสสะนุย้ สภ.ละงู
ร.ต.ต. สวสัด์ิ สุทธเิจริญ สภ.ละงู
ร.ต.ต. เสน่หศั์กด์ิ ชาชะ สภ.ละงู
ร.ต.ต. จกัรินทร์ หมาดอี สภ.ละงู
ร.ต.ต. สุพล บุญรักษ์ สภ.ละงู
ร.ต.ต. กฤษณะ มะหะหมัด สภ.ละงู
ร.ต.ต. วศิาล เหมรา สภ.ละงู
ร.ต.ต. จ ารัส แกว้มณี สภ.ละงู
ร.ต.ต. สมใจ ทองมาก สภ.ละงู
ด.ต. มณเทียร อนุไชยวงค์ สภ.ละงู
ด.ต. อรุณ โอมณี สภ.ละงู
ด.ต. เลิศศักด์ิ มาทมาร สภ.ละงู
ด.ต. อาภรณ์ เพช็รรัตน์ สภ.ละงู
ด.ต. ไพฑูรย์ เฉลิมพพิฒัน์ สภ.ละงู
ด.ต. อนันต์ พนัสกลุ สภ.ละงู
ด.ต. ประเสิรฐ สุวรรณเรืองศรี สภ.ละงู
ด.ต. พงษ์เทพ สารจนัทร์ สภ.ละงู
ด.ต. ยทุธ ตาเอน็ สภ.ละงู
ด.ต. สหสั เร๊ะนุย้ สภ.ละงู
ด.ต. วเิชียร ขาวเรือง สภ.ละงู
ด.ต. เรวตั อะหมาด สภ.ละงู
ด.ต. ณรงค์ ฮ่องสาย สภ.ละงู
ด.ต. พงษ์ศักด์ิ พาหรัตน์ สภ.ละงู
ด.ต. สมศักด์ิ ชัยสุวรรณ สภ.ละงู
ด.ต. ชาลี หวงัเจริญ สภ.ละงู
ด.ต. ประเสริฐ ทองไฝ สภ.ละงู
ด.ต. ปัญญา มอหะหมัด สภ.ละงู
ด.ต. สมพงษ์ ราชเมืองขวาง สภ.ละงู
ด.ต. ประสิทธิ์ ชูจนัทร์ สภ.ละงู
ด.ต. อบัดุลกอเดช หลีหาด สภ.ละงู
ด.ต. กอเบน หมีนเหม สภ.ละงู
ด.ต. อมร นาคสง่า สภ.ละงู
ด.ต. ธรียทุธ ทองสุกแสง สภ.ละงู
ด.ต. สิทธิ์ศักด์ิ พพิฒัน์วรกลุ สภ.ละงู
ด.ต. ณรงค์ คงหยู สภ.ละงู
ด.ต. ราเชนทร์ หนูเสือ สภ.ละงู
ด.ต. สุเมธ เรืองแกว้ สภ.ละงู
ด.ต. ชัยวฒัน์ ด านุย้ สภ.ละงู
ด.ต. ไพบูลย์ โดยพลิา สภ.ละงู
ด.ต. สุรศักด์ิ บุญณะ สภ.ละงู



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. พนัธศั์กด์ิ เฉมิฉิ้ม สภ.ละงู
ด.ต. อบัดลวาหาบ ปิอาตู สภ.ละงู
ด.ต. ณรงค์ ลาวลัย์ สภ.ละงู
ด.ต. ประชา ไชยเทพ สภ.ละงู
ด.ต. หมาดสาแล๊ะ ระมะลี สภ.ละงู
ด.ต. ปิยะ สุระก าแหง สภ.ละงู
ด.ต. ชนะพงศ์ หนูฉง้ สภ.ละงู
จ.ส.ต. วเิชียร เพง็แกว้  สภ.ละงู
จ.ส.ต. ลิขติ บารา สภ.ละงู
จ.ส.ต. ธนนันท์ วราคนางค์ สภ.ละงู
จ.ส.ต. สมศักด์ิ บริบูรณ์ สภ.ละงู
จ.ส.ต.หญิง อไุรวรรณ กนัหา สภ.ละงู
จ.ส.ต.หญิง ชนัญดา คุ้มหอม สภ.ละงู
ส.ต.อ. ธรีนิตย์ คงหนู สภ.ละงู
ร.ต.ต. ประสิทธิ์ หลงหา สภ.ละงู
พ.ต.ท. สิรวชิญ์ อนิทจนัทร์ กก.ฝอ.ภ.จว.สตูล
ร.ต.ท. ปราโมทย์ ตาหมาด กก.ฝอ.ภ.จว.สตูล
ร.ต.ท.หญิง ปนัดดา สังขท์อง กก.ฝอ.ภ.จว.สตูล
ร.ต.ท.หญิง สุธาทิพย์ เยี่ยมศักด์ิ กก.ฝอ.ภ.จว.สตูล
ด.ต. ณรงค์ สุวรรณศรี กก.ฝอ.ภ.จว.สตูล
ด.ต. สมชาย จนัทร์พลู กก.ฝอ.ภ.จว.สตูล
ด.ต.หญิง อญัชลี สุวรรณรัตน์ กก.ฝอ.ภ.จว.สตูล
ด.ต.หญิง ดรุณี รักษ์แป้น กก.ฝอ.ภ.จว.สตูล
ส.ต.อ.หญิง สุภสัสรา ยางทอง กก.ฝอ.ภ.จว.สตูล
ส.ต.อ.หญิง โชติกา เล่งซ้าย กก.ฝอ.ภ.จว.สตูล
พ.ต.ท. อภชิาติ วงศ์หมัดทอง กก.ฝอ.ภ.จว.สตูล
พ.ต.ต. วสันต์ รังศิลป์ กก.ฝอ.ภ.จว.สตูล
ร.ต.ท. สมชาย ยี่สาคร กก.ฝอ.ภ.จว.สตูล
ด.ต. รอหมาน ดาจิ กก.ฝอ.ภ.จว.สตูล
ด.ต. ธราธร อสิอดี กก.ฝอ.ภ.จว.สตูล
ด.ต.หญิง อ าไพ ด านุย้ กก.ฝอ.ภ.จว.สตูล
พ.ต.ต. สาณิต ฆงัคะมโณ กก.ฝอ.ภ.จว.สตูล
ร.ต.อ. สุวทิย์ กมลเจริญ กก.ฝอ.ภ.จว.สตูล
ร.ต.ท. ภาณุ สีหมัด กก.ฝอ.ภ.จว.สตูล
ร.ต.ท. สมพร ขจรวทิยากลุ กก.ฝอ.ภ.จว.สตูล
ร.ต.ท. ธรีศักด์ิ ด านุย้ กก.ฝอ.ภ.จว.สตูล
ร.ต.ท.หญิง อญัชลี หมืน่หนู กก.ฝอ.ภ.จว.สตูล
ร.ต.ท. วรีะ จนัทร์ละออง กก.ฝอ.ภ.จว.สตูล
ร.ต.ต. พชิัย เพญ็สวสัด์ิ กก.ฝอ.ภ.จว.สตูล
จ.ส.ต. ศุภวฒัน์ บุญแกว้ขวญั กก.ฝอ.ภ.จว.สตูล



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.อ.หญิง ประณีต ศรีแกว้คง กก.ฝอ.ภ.จว.สตูล
ร.ต.ต. ชาลกฤต จนัทรังษี กก.ฝอ.ภ.จว.สตูล
ด.ต. บัณฑิต นวลแกว้ กก.ฝอ.ภ.จว.สตูล
พ.ต.ต. สุรินทร์ ศรีนะรัตน์ กก.ฝอ.ภ.จว.สตูล
ด.ต. ชยพล หวนัตาหลา กก.ฝอ.ภ.จว.สตูล
ร.ต.ท. กติิศักด์ิ เยาวน์ุน่ กก.ฝอ.ภ.จว.สตูล
จ.ส.ต. วรีะศักด์ิ พรมจนัทร์ กก.ฝอ.ภ.จว.สตูล
จ.ส.ต. วฒิุโรจน์ ด าท่าคลอง กก.ฝอ.ภ.จว.สตูล
ด.ต. ไชยา พลายด้วง กก.ฝอ.ภ.จว.สตูล
พ.ต.ท. สมนึก อนิพรม กก.ฝอ.ภ.จว.สตูล
ร.ต.อ. อมัพร สมศรี กก.ฝอ.ภ.จว.สตูล
ร.ต.ท.หญิง โยริสา จนัทร์มณี กก.ฝอ.ภ.จว.สตูล
ร.ต.ท.หญิง วภิาวดี ศรีเกตุ กก.ฝอ.ภ.จว.สตูล
ส.ต.อ. คาลิต รองเมือง กก.ฝอ.ภ.จว.สตูล
ส.ต.อ.หญิง ชัชฏาภรณ์ จนัทรขวญั กก.ฝอ.ภ.จว.สตูล
พ.ต.อ. จริะวฒัน์ พยงุธรรม ภ.จว.สตูล
ด.ต. สายณัห์ พรหมเรือง ภ.จว.สตูล
พ.ต.อ. โสภณ ปานสมทรง ภ.จว.สตูล
พ.ต.อ. อาชาน จนัทร์ศิริ ภ.จว.สตูล
พ.ต.อ. นิพล เหมสลาหมาด ภ.จว.สตูล
พ.ต.อ. วรีะชัย เสฏฐปัญโญ ท่าแพ
พ.ต.ท. วเิชียร สรรพพนัธ์ ท่าแพ
พ.ต.ท. กฤษณะ พรรณรักษ์ ท่าแพ
พ.ต.ต. พณพล ภริูภากร ท่าแพ
ร.ต.อ. กฤติพฒัน์ เพชรบางโกระ ท่าแพ
ร.ต.ท. วทิิน คงพนัธท์ะระ ท่าแพ
ร.ต.ท. อ านวย หมาดอี ท่าแพ
ร.ต.ท. เกยีรติศักด์ิ เผือกผ่อง ท่าแพ
ร.ต.ท. ธรรมศักด์ิ อาหน่าย ท่าแพ
ร.ต.ท. อาซีซัน ปันดีกา ท่าแพ
ร.ต.ท. สุวฒัน์ บริรักษ์ ท่าแพ
ร.ต.ท. เลิศ สิริกาพนัธ์ ท่าแพ
ร.ต.ท. สราวฒิุ เกาะกลาง ท่าแพ
ร.ต.ต. มานิต ละอองรัตน์ ท่าแพ
ร.ต.ต. วสุิทธิ์ ประสมศรี ท่าแพ
ร.ต.ต. ชาญวฒิุ ประคองเกื้อ ท่าแพ
ร.ต.ต. ชัยรัตน์ บริเพช็ร ท่าแพ
ด.ต. ธรีภทัร์ หงส์สิทธพินัธ์ ท่าแพ
ด.ต. สมมารถ จนัทรา ท่าแพ
ด.ต. จกัรกฤษณ์ บุตรา ท่าแพ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สุเรนทร์ ปะดุกา ท่าแพ
ด.ต. อภชิาตบุตร ค าคง ท่าแพ
ด.ต. สิทธภิมูิ สุทธพิงศ์ ท่าแพ
ด.ต. พชิัย ชาติภยั ท่าแพ
ด.ต. วรีะพงษ์ สอนข า ท่าแพ
ด.ต. ปรีดา ชวดชุม ท่าแพ
ด.ต. นิพนธ์ สุวรรณ ท่าแพ
ด.ต. ชลนที ไชยจติต์ ท่าแพ
ด.ต. จ ารูญ บัวเพชร ท่าแพ
ด.ต. ประยงค์ แซ่เจา ท่าแพ
ด.ต. ประพนัธ์ กอราบันหลง ท่าแพ
ด.ต. สวสัด์ิ ส าลี ท่าแพ
ด.ต. นเรศร์ ตาเดอนิ ท่าแพ
ด.ต. ศุภกฤต เอยีดฤทธิ์ ท่าแพ
ด.ต. นัสเซอร์ มรรคาเขต ท่าแพ
ด.ต. สุพษิ จนัหมาด ท่าแพ
ด.ต. อดุม หวนัสู ท่าแพ
ด.ต. ดลซอหมาด ด าท่าคลอง ท่าแพ
ด.ต. สืบศักด์ิ แอแป ท่าแพ
ด.ต. อภชิาต กองทอง ท่าแพ
ด.ต. ศรัทธา เตาวะโต ท่าแพ
ด.ต. นพดล มลลิมิล ท่าแพ
ด.ต. เสนาแสนหาญ ชุมชาติ ท่าแพ
ด.ต. สุทธศัิกด์ิ สองเมือง ท่าแพ
จ.ส.ต. ธรีสานุ แกว้สล า ท่าแพ
จ.ส.ต. พนม เขยีดแกว้ ท่าแพ
จ.ส.ต. จรัส นาคสง่า ท่าแพ
ส.ต.อ. จ ารูญ โสสนุย้ ท่าแพ
ส.ต.อ. สุริยา ธญัญะผล ท่าแพ
ร.ต.ท. ชณัฐชัย วงศ์ศรีวจิติร ท่าแพ
ร.ต.ท. ปัญญวฒัน์ หนูชูสุก เขาขาว(ช่วยฯท่าแพ)
พ.ต.ต. อกนิษฐ์ หลงแกว้ สภ.เขาขาว
ร.ต.ท. ธเนตร์ ฮ่อสกลุ สภ.เขาขาว
ร.ต.ท. ณัฐพงศ์ ปิริยะ สภ.เขาขาว
ร.ต.ต. ธนู จตินุรักษ์ สภ.เขาขาว
ด.ต. วรีนันท์ อุ่นนวน สภ.เขาขาว
ด.ต. จรัญ หมืน่ชล สภ.เขาขาว
ด.ต. ม่าอี มูเ่กม็ สภ.เขาขาว
ด.ต. มานพ หล ายะ๊ สภ.เขาขาว
ด.ต. ทวี สิทธวิรารมย์ สภ.เขาขาว



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. อบัดุลเลาะ หมาดทิง้ สภ.เขาขาว
ด.ต. ศิริ มองเพชร สภ.เขาขาว
ด.ต. ทัศน์พล พทิักษ์วาที สภ.เขาขาว
ด.ต. มานพ ขนุเศษ สภ.เขาขาว
ด.ต. วรียทุธ์ มานะกล้า สภ.เขาขาว
ด.ต. นิรัตน์ นิลมาตย์ สภ.เขาขาว
ด.ต. กซูาร์ลี ตูแวลอ สภ.เขาขาว
ร.ต.ท. ส าราญ เขยีวรัตนา สภ.เมืองสตูล
ร.ต.อ. ส าเริง ทองค า สภ.ทุง่หวา้
ด.ต. อบัดุลฮาลีม เกปัน สภ.ควนโดน
พ.ต.ท. อภสิิทธิ์ ปะดุกา สภ.ละงู(ช่วยฯ กก.สส.ฯ
ด.ต. ธนวฒัน์ นวลแกว้ กก.สส.ภ.จว.สตูล
ด.ต. อภเิดช สิตะพงศ์ กก.สส.ภ.จว.สตูล
ส.ต.ท. บุญชนะ ถิ่นสตูล กก.สส.ภ.จว.สตูล
ร.ต.ท. ปัญญา สงนวล สภ.ควนกาหลง
ด.ต. ชานนท์ ล่านุย้ สภ.ควนกาหลง
ด.ต. ดุลอาซีด หยาหลี สภ.ควนกาหลง
ด.ต. อบัดุลอาสีด ล่าโยด สภ.ควนกาหลง
ด.ต. อะดิศัก หลงหนั สภ.ควนกาหลง
ด.ต. สุภทัร ปานช่วย สภ.ควนกาหลง
ด.ต. หวนัยารุดดีน ฮะอรุา สภ.ควนกาหลง
ร.ต.ท. อนันท์ หวนัสาเล๊ะ สภ.เขาขาว
ร.ต.ท. พชิิต จโิสะ สภ.เขาขาว
พ.ต.ท. ประสิทธิ์ ทองแท้ ภ.จว.ตรัง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ตรัง
พ.ต.ท.หญิง ภารดี เด่นยกุต์ ภ.จว.ตรัง รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ตรัง
ร.ต.ท. เจตน์สฤษฎิ์ นันทรัตน์ ภ.จว.ตรัง รอง สว.(อก.)ภ.จว.ตรัง
ด.ต. วรวชิ ทองรอด ภ.จว.ตรัง ผบ.หมู่(ป.) สภ.ยา่นตาขาว
ด.ต. นิธิ พลูสมบัติ ภ.จว.ตรัง ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองตรัง
ส.ต.อ.หญิง อารมย์ บุญเพชร ภ.จว.ตรัง ผบ.หมู่.ฝอ.ภ.จว.ตรัง
พ.ต.ท.หญิง  ศจวีไิล แสงรัตน์ ภ.จว.ตรัง  สว.ฝอ.ภ.จว.ตรัง
ร.ต.ต. ศุภณัฐ พลศรี ภ.จว.ตรัง รอง สว.(อก.)ภ.จว.ตรัง
ร.ต.ท. พงศกร เสนีย์ ภ.จว.ตรัง รอง สว.ธร.สภ.วงัวเิศษ
ร.ต.อ. แผ้ว ชูยงั ภ.จว.ตรัง รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ตรัง
ด.ต. ปณัสม์ แกว้ประเสริฐ ภ.จว.ตรัง ผบ.หมู ่(ป.) สภ.หว้ยยอด
ด.ต. อทุัย คงบัน ภ.จว.ตรัง ผบ.หมู่(ป.)สภ.นาโยง
ด.ต. ยทุธนา นิจผล ภ.จว.ตรัง ผบ.หมู่(ป.)สภ.โคกยาง
ด.ต. จรัญ ป่ากวา้ง ภ.จว.ตรัง ผบ.หมู่(ป.)สภ.วงัวเิศษ
ร.ต.ท. ไพศาล บุญนาค ภ.จว.ตรัง รอง สวป.สภ.เขาวเิศษ
ด.ต. เฉลิมชาติ หนูหมอก ภ.จว.ตรัง ผบ.หมู ่(ป.) สภ.นาโยง
ด.ต. สมชาติ ใจภพ ภ.จว.ตรัง ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองตรัง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. เจษฏา มุขตา ภ.จว.ตรัง รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ตรัง
ร.ต.ท.หญิง ศศิกานต์ ลายพรหม ภ.จว.ตรัง รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ตรัง
ร.ต.ท. ประสิทธิ์ ประกอบกจิ ภ.จว.ตรัง รอง สว.(ป.)สภ.บ้านโคกยาง ฯ
จ.ส.ต. วรีะพงษ์ แกว้ทอง ภ.จว.ตรัง ผบ.หมู่.ฝอ.ภ.จว.ตรัง
จ.ส.ต. อภวิฒัน์ หนูพรหม ภ.จว.ตรัง ผบ.หมู่.ฝอ.ภ.จว.ตรัง
ร.ต.อ.หญิง ทินกร เพิม่ศรี ภ.จว.ตรัง รอง สว.
ด.ต.หญิง สุภาพร ปลอดทอง ภ.จว.ตรัง ผบ.หมู่.ฝอ.ภ.จว.ตรัง
ด.ต. วศัพล เกล้ียงจุ้ย ภ.จว.ตรัง ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองตรัง
ร.ต.อ.หญิง ธดิารัตน์ ทองฤทธิ์ ภ.จว.ตรัง รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ตรัง
ด.ต. กริชวชัร์ พลูยิ้ม ภ.จว.ตรัง ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองตรัง
ด.ต. สุทธณัิฐ เส้งรอด ภ.จว.ตรัง ผบ.หมู่.ฝอ.ภ.จว.ตรัง
ด.ต. ไพฑูรย์ นวลแกว้ ภ.จว.ตรัง ผบ.หมู่.ฝอ.ภ.จว.ตรัง
พ.ต.ท.หญิง สุใจ นาควโิรจน์ ภ.จว.ตรัง สว.ฝอ.ภ.จว.ตรัง
ร.ต.อ.หญิง สุภาวดี แกน่อนิทร์ ภ.จว.ตรัง รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ตรัง
ร.ต.อ.หญิง ธตันาวรรณ เกตด้วง ภ.จว.ตรัง รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ตรัง
ร.ต.ท.หญิง ระพพีร หนูหมอก ภ.จว.ตรัง รอง สว.ธร.สภ.ยา่นตาขาว
ร.ต.ท.หญิง ภาวณีิ ด้วงนุย้ ภ.จว.ตรัง รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ตรัง
ร.ต.ท. นิกร พรหมรัตน์ ภ.จว.ตรัง รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ตรัง
ร.ต.ท. อรุณ หรัิญรัตน์ ภ.จว.ตรัง รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ตรัง
ร.ต.ต. วรีะศักด์ิ มีภาษี ภ.จว.ตรัง รอง สว.(อก.)ภ.จว.ตรัง
ด.ต. ปราโทมย์ สุวรรณถาวร ภ.จว.ตรัง ผบ.หมู ่(ป.) กก.สส.ภ.จว.ตรัง
ร.ต.ต. เสรี สังขท์อง ภ.จว.ตรัง รอง สว.(ป.)สภ.เขาวเิศษ ฯ
พ.ต.อ. ฐปกร เทิดรัตนพงษ์ ภ.จว.ตรัง พงส.ผทค.กลุ่มงานสอบสวน ฯ
พ.ต.ท. สุรพล ณ พทัลุง ภ.จว.ตรัง พงส.ผนพ.กลุ่มงานสอบสวน
ร.ต.ท. สุมิตร ฟกุล่อย ภ.จว.ตรัง รอง สว.(อก.)กลุ่มงานสอบสวน
ร.ต.ท. ชาญชัย ศรีนา ภ.จว.ตรัง รอง สว.(อก.)กลุ่มงานสอบสวน
ด.ต.หญิง สุพนิญา รัตนะ ภ.จว.ตรัง ผบ.หมู่.กลุ่มงานสอบสวน
ร.ต.ท. สมพร รักเมียน ภ.จว.ตรัง พงส.สภ.บ้านในควน 
ร.ต.ท. เชษฐวทิย์ ด ามี ภ.จว.ตรัง พงส.สภ.สิเกา จว.ตรัง
ด.ต. สุคนธ์ กองทอง ภ.จว.ตรัง สภ.ยา่นตาขาว
พ.ต.อ. นิรัตน์ ปานด า ภ.จว.ตรัง กก.สส.ภ.จว.ตรัง
พ.ต.ท. ณัฐภาคย์ นุย้โดด ภ.จว.ตรัง กก.สส.ภ.จว.ตรัง
พ.ต.ท. ปรีชา ชูแกว้ ภ.จว.ตรัง กก.สส.ภ.จว.ตรัง
พ.ต.ต. ปรีชา พนัดร ภ.จว.ตรัง กก.สส.ภ.จว.ตรัง
ร.ต.อ. สุวรรณ พรหมสุวรรณ ภ.จว.ตรัง กก.สส.ภ.จว.ตรัง
ร.ต.อ. พรีวชั ชูจติต์ ภ.จว.ตรัง กก.สส.ภ.จว.ตรัง
ร.ต.อ. สถาพร โพธิ์แกว้ ภ.จว.ตรัง กก.สส.ภ.จว.ตรัง
ร.ต.ท. ชัชนันท์ อนีหมัน ภ.จว.ตรัง กก.สส.ภ.จว.ตรัง
ร.ต.ท. ธวฒัน์ สาระอาภรณ์ ภ.จว.ตรัง กก.สส.ภ.จว.ตรัง
ร.ต.ท. สุวรรณ เครือทอง ภ.จว.ตรัง กก.สส.ภ.จว.ตรัง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ปิยะพงษ์ ไหมหมาด ภ.จว.ตรัง กก.สส.ภ.จว.ตรัง
ร.ต.ต. ณรงค์ ด ากลึง ภ.จว.ตรัง กก.สส.ภ.จว.ตรัง
ร.ต.ต. ประทีป ชูใหม่ ภ.จว.ตรัง กก.สส.ภ.จว.ตรัง
ด.ต. กติติ รัตนค า ภ.จว.ตรัง กก.สส.ภ.จว.ตรัง
ด.ต. อนุชา อนัตกลุ ภ.จว.ตรัง กก.สส.ภ.จว.ตรัง
ด.ต. มารุต อนินุรักษ์ ภ.จว.ตรัง กก.สส.ภ.จว.ตรัง
ด.ต. สุนทร ปิยงั ภ.จว.ตรัง กก.สส.ภ.จว.ตรัง
ด.ต. อเนก บุญหา ภ.จว.ตรัง กก.สส.ภ.จว.ตรัง
ด.ต. บเวชย์ ทองหนู ภ.จว.ตรัง กก.สส.ภ.จว.ตรัง
ด.ต. เกษม ยี่ส้ิน ภ.จว.ตรัง กก.สส.ภ.จว.ตรัง
ด.ต. จรวย จนัทร์ทอง ภ.จว.ตรัง กก.สส.ภ.จว.ตรัง
ด.ต. ภาณุพงศ์ คงชีภา ภ.จว.ตรัง กก.สส.ภ.จว.ตรัง
ด.ต. พสิิฐ เอง้ฉว้น ภ.จว.ตรัง สภ.หนองตรุด
ด.ต. พติรพบิูล บุญขนั ภ.จว.ตรัง กก.สส.ภ.จว.ตรัง
ด.ต. ณคร ไทยราช ภ.จว.ตรัง กก.สส.ภ.จว.ตรัง
ด.ต. นิริศ โส๊ะหาบ ภ.จว.ตรัง กก.สส.ภ.จว.ตรัง
ด.ต. ประวทิย์ วุ่นแกว้ ภ.จว.ตรัง กก.สส.ภ.จว.ตรัง
ด.ต. อนันต์ พนัธเุศรษฐ ภ.จว.ตรัง กก.สส.ภ.จว.ตรัง
ด.ต. ถนอม ไชยภกัดี ภ.จว.ตรัง กก.สส.ภ.จว.ตรัง
ด.ต. วฒิุชัย ขนัเงิน ภ.จว.ตรัง กก.สส.ภ.จว.ตรัง
ด.ต. พรวสิิษฐ์ เธยีรโชติ ภ.จว.ตรัง กก.สส.ภ.จว.ตรัง
ด.ต. เทิดศักด์ิ ดารารัตน์ ภ.จว.ตรัง กก.สส.ภ.จว.ตรัง
ด.ต. สุพฒัน์ บัวทอง ภ.จว.ตรัง กก.สส.ภ.จว.ตรัง
จ.ส.ต. ภาณุ โปซิว ภ.จว.ตรัง กก.สส.ภ.จว.ตรัง
จ.ส.ต. วนิัย วนัแรก ภ.จว.ตรัง กก.สส.ภ.จว.ตรัง
พ.ต.ท. สุรินทร์ ฤทธศัิกด์ิ ภ.จว.ตรัง สภ.บ้านโคกยาง
พ.ต.ต. สมบูรณ์ ธนพฒัน์ศิริ ภ.จว.ตรัง สภ.บ้านโคกยาง
พ.ต.ต. พเิชษฐ์ ซูซ่ัน ภ.จว.ตรัง สภ.บ้านโคกยาง
ร.ต.อ. แสวง เปรมปรัชชา ภ.จว.ตรัง สภ.บ้านโคกยาง
ร.ต.ท. บุญเลิศ หวานแกว้ ภ.จว.ตรัง สภ.บ้านโคกยาง
ร.ต.ท. บุญให้ ศรีแกว้คง ภ.จว.ตรัง สภ.บ้านโคกยาง
ร.ต.ท. อภเิชษฐ เต้ียนซ่ี ภ.จว.ตรัง สภ.บ้านโคกยาง
ร.ต.ท. อนุสรณ์ เยาด า ภ.จว.ตรัง สภ.บ้านโคกยาง
ร.ต.ต. เจริญ คงแกว้ ภ.จว.ตรัง สภ.บ้านโคกยาง
ร.ต.ต. จรัญ  พรหมศร ภ.จว.ตรัง สภ.บ้านโคกยาง
ร.ต.ต. สุทัศน์ คชหาญ ภ.จว.ตรัง สภ.บ้านโคกยาง
ร.ต.ต. สมพล ธรีะกจิไพศาล ภ.จว.ตรัง สภ.บ้านโคกยาง
ร.ต.ต. จติติ คงแกว้ ภ.จว.ตรัง สภ.บ้านโคกยาง
ร.ต.ต. จ านงค์ คงไสยะ ภ.จว.ตรัง สภ.บ้านโคกยาง
ด.ต. อภนิันท์ เพช็ประสิทธิ์ ภ.จว.ตรัง สภ.บ้านโคกยาง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. วทิูล หวงัสม ภ.จว.ตรัง สภ.บ้านโคกยาง
ด.ต. บุญนิตย์ เกตุแกว้ ภ.จว.ตรัง สภ.บ้านโคกยาง
ด.ต. พนัชัย แกว้ยอด ภ.จว.ตรัง สภ.บ้านโคกยาง
ด.ต. ไพรัช ดวงจนัทร์ ภ.จว.ตรัง สภ.บ้านโคกยาง
ด.ต. วนิัย เพช็รสกลู ภ.จว.ตรัง สภ.บ้านโคกยาง
ด.ต. ฤทธชิัย จนัทร์เกษม ภ.จว.ตรัง สภ.บ้านโคกยาง
ด.ต. สุวทิย์ รอดริน ภ.จว.ตรัง สภ.บ้านโคกยาง
ด.ต. สมเชษฐ์ มัชฌิมาภโิร ภ.จว.ตรัง สภ.บ้านโคกยาง
ด.ต. เกรียงไกร หวงัสม ภ.จว.ตรัง สภ.บ้านโคกยาง
ด.ต. สมยศ โกเอี้ยน ภ.จว.ตรัง สภ.บ้านโคกยาง
ด.ต. ธรีะพล พลวฒัน์ ภ.จว.ตรัง สภ.บ้านโคกยาง
ด.ต. อภสิิทธิ์ แตะแอ ภ.จว.ตรัง สภ.บ้านโคกยาง
ด.ต. พพิฒัน์ วภิศัูกด์ิ ภ.จว.ตรัง สภ.บ้านโคกยาง
พ.ต.อ. ประธปี เทพไชย ภ.จว.ตรัง สภ.หาดส าราญ
พ.ต.ท. ไพโรจน์ อนิทสร ภ.จว.ตรัง สภ.หาดส าราญ
พ.ต.ท. ปกป้อง ท่อแกว้ ภ.จว.ตรัง สภ.หาดส าราญ
พ.ต.ท. ประทีป เทพกจิ ภ.จว.ตรัง สภ.หาดส าราญ
พ.ต.ต. สมการณ์ สมาพงค์ ภ.จว.ตรัง สภ.หาดส าราญ
ร.ต.ท. ณรงค์ศักด์ิ ค านึง ภ.จว.ตรัง สภ.หาดส าราญ
ร.ต.ท. อายุ เปาะเละ ภ.จว.ตรัง สภ.หาดส าราญ
ร.ต.ท. กฤดกานต์ กฤษณะพนัธ์ ภ.จว.ตรัง สภ.หาดส าราญ
ร.ต.ท. อาวธุ โสมณะ ภ.จว.ตรัง สภ.หาดส าราญ
ร.ต.ท. ทองยุ่น ป้องภกัดี ภ.จว.ตรัง สภ.หาดส าราญ
ร.ต.ท. จริวฒัน์ จติรเทีย่ง ภ.จว.ตรัง สภ.หาดส าราญ
ด.ต. มนพ แกว้งาม ภ.จว.ตรัง สภ.หาดส าราญ
ด.ต. พทิักษ์ ทองโอ ภ.จว.ตรัง สภ.หาดส าราญ
ด.ต. มาโนช โพธิ์ศรีชัย ภ.จว.ตรัง สภ.หาดส าราญ
ด.ต. สุนันท์ ทองเยาว์ ภ.จว.ตรัง สภ.หาดส าราญ
ด.ต. วทิวสั ชัยศิริ ภ.จว.ตรัง สภ.หาดส าราญ
ด.ต. สมศักด์ิ โพชสาลี ภ.จว.ตรัง สภ.หาดส าราญ
ด.ต. ถาวร ศรีนุน่อนิทร์ ภ.จว.ตรัง สภ.หาดส าราญ
ด.ต. ชัยยทุธ์ ม่วงปลอด ภ.จว.ตรัง สภ.หาดส าราญ
ด.ต. ธวชัชัย ช่วยเรือง ภ.จว.ตรัง สภ.หาดส าราญ
จ.ส.ต. ชนม์ปกรณ์ ชุมสกลุ ภ.จว.ตรัง สภ.หาดส าราญ
จ.ส.ต. เอกรินทร์ หนูวงษ์ ภ.จว.ตรัง สภ.หาดส าราญ
จ.ส.ต.หญิง ลดาภรณ์ เจริญฤทธิ์ ภ.จว.ตรัง สภ.หาดส าราญ
ส.ต.อ. เพลิน กิ่งเกาะยาว ภ.จว.ตรัง สภ.หาดส าราญ
พ.ต.ท. สมยศ สมบัติมาก ภ.จว.ตรัง สภ.หนองตรุด
ร.ต.ท. อธศิ สงสังข์ ภ.จว.ตรัง สภ.หนองตรุด
ร.ต.ท. สมพงษ์ ด าจติุ ภ.จว.ตรัง สภ.หนองตรุด



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. พสุิทธิ์ รัตนฤทธิ์ ภ.จว.ตรัง สภ.หนองตรุด
ร.ต.ท. เสรี แกว้สุขศรี ภ.จว.ตรัง สภ.หนองตรุด
ร.ต.ท. วฑูิรย์ สุ้ยเส้ง ภ.จว.ตรัง สภ.หนองตรุด
ร.ต.ท. วนิิต วสิมิตนันทน์ ภ.จว.ตรัง สภ.หนองตรุด
ร.ต.ท. สมใจ นิม่วุ่น ภ.จว.ตรัง สภ.หนองตรุด
ร.ต.ต. เสรี เปาะทอง ภ.จว.ตรัง สภ.หนองตรุด
ร.ต.ต. ธวฒัชัย สุวรรณเรืองศรี ภ.จว.ตรัง สภ.หนองตรุด
ร.ต.ต. กมล คชภกัดี ภ.จว.ตรัง สภ.หนองตรุด
ร.ต.ต. ชูศักด์ิ บุญววุรรณ์ ภ.จว.ตรัง สภ.หนองตรุด
ร.ต.ต. เลอภพ เวศม์รัชสกลุ ภ.จว.ตรัง สภ.หนองตรุด
ด.ต. สุวทิย์ อมรปิยกลุ ภ.จว.ตรัง สภ.หนองตรุด
ด.ต. รัฐกาญจน์ รามแกว้ ภ.จว.ตรัง สภ.หนองตรุด
ด.ต. สมพร กุ้งทอง ภ.จว.ตรัง สภ.หนองตรุด
ด.ต. พงษ์ศักด์ิ นิลวงค์ ภ.จว.ตรัง สภ.หนองตรุด
ด.ต. ณัฐพล นวลทอง ภ.จว.ตรัง สภ.หนองตรุด
ด.ต. ณรงค์ฤทธิ์ สุภเพยีร ภ.จว.ตรัง สภ.หนองตรุด
ด.ต. เสฏฐวฒิุ ถาวรประสิทธิ์ ภ.จว.ตรัง สภ.หนองตรุด
ด.ต. ทินกร นวนนิม่ ภ.จว.ตรัง สภ.หนองตรุด
พ.ต.ท. สราวธุ วงษ์เดิม ภ.จว.ตรัง สภ.ปะเหลียน
พ.ต.ท. สมศักด์ิ มีสัจจานนท์ ภ.จว.ตรัง สภ.ปะเหลียน
พ.ต.ท. เจษฎา แสงมณี ภ.จว.ตรัง สภ.ปะเหลียน
พ.ต.ท. อดุร เต็มศรี ภ.จว.ตรัง สภ.ปะเหลียน
พ.ต.ท. ชุมพล ด้วงคง ภ.จว.ตรัง สภ.ปะเหลียน
พ.ต.ท.หญิง ชุติณัชชา มีศรี ภ.จว.ตรัง สภ.ปะเหลียน
ร.ต.ท. วนิัย ชูฟอง ภ.จว.ตรัง สภ.ปะเหลียน
ร.ต.ท. ชนวร์ี ชุมจลุ ภ.จว.ตรัง สภ.ปะเหลียน
ร.ต.ท. วสิวสั ไพบูลย์ ภ.จว.ตรัง สภ.ปะเหลียน
ร.ต.ท. หาญเดช จู้เท่า ภ.จว.ตรัง สภ.ปะเหลียน
ร.ต.ท. สุรชัย แซ่โค้ว ภ.จว.ตรัง สภ.ปะเหลียน
ร.ต.ท. ศิวกรณ์ แป้นไทย ภ.จว.ตรัง สภ.ปะเหลียน
ร.ต.ท. อาคม สวนอนิทร์ ภ.จว.ตรัง สภ.ปะเหลียน
ร.ต.ท. อดุม ชูเกน็ ภ.จว.ตรัง สภ.ปะเหลียน
ร.ต.ท. วรีะยทุธ อดทน ภ.จว.ตรัง สภ.ปะเหลียน
ร.ต.ท. ชาญชัย สุวรรณรัตน์ ภ.จว.ตรัง สภ.ปะเหลียน
ร.ต.ท. บ ารุง นวลศรี ภ.จว.ตรัง สภ.ปะเหลียน
ร.ต.ท. สมชาย กลัดพยงุ ภ.จว.ตรัง สภ.ปะเหลียน
ร.ต.ท. ไพโรจน์ ฮ่ินเซ่ง ภ.จว.ตรัง สภ.ปะเหลียน
ร.ต.ท. เกษม เทพนวล ภ.จว.ตรัง สภ.ปะเหลียน
ร.ต.ท. สุนทร พรหมมี ภ.จว.ตรัง สภ.ปะเหลียน
ร.ต.ท. สวสัด์ิ จนัทจงัหวดั ภ.จว.ตรัง สภ.ปะเหลียน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. สุทิน สุขสุวรรณ์ ภ.จว.ตรัง สภ.ปะเหลียน
ร.ต.ท. สันต์ิ ใหม่ศรี ภ.จว.ตรัง สภ.ปะเหลียน
ร.ต.ท. สมบูรณ์ นาศร ภ.จว.ตรัง สภ.ปะเหลียน
ร.ต.ท. โชค รองเดช ภ.จว.ตรัง สภ.ปะเหลียน
ร.ต.ท. ด ารงวทิย์ ปานสังข์ ภ.จว.ตรัง สภ.ปะเหลียน
ร.ต.ต. กรีฑา คงประสม ภ.จว.ตรัง สภ.ปะเหลียน
ร.ต.ต. อนันต์ มาทรัพย์ ภ.จว.ตรัง สภ.ปะเหลียน
ร.ต.ต. นิพล เพชรสามสี ภ.จว.ตรัง สภ.ปะเหลียน
ร.ต.ต. ดณภพ แอสนัน่ ภ.จว.ตรัง สภ.ปะเหลียน
ร.ต.ต. พชิิต บริเพง็ ภ.จว.ตรัง สภ.ปะเหลียน
ร.ต.ต. สมใจ เฮ้งฉว้น ภ.จว.ตรัง สภ.ปะเหลียน
ด.ต. อนุมาท หนูคล้าย ภ.จว.ตรัง สภ.ปะเหลียน
ด.ต. ประสพ วเิชียรรัตน์ ภ.จว.ตรัง สภ.ปะเหลียน
ด.ต. วรีะ สังขช์าติ ภ.จว.ตรัง สภ.ปะเหลียน
ด.ต. พพิฒัน์ชัย ชูบัว ภ.จว.ตรัง สภ.ปะเหลียน
ด.ต. สุเทพ คงรอด ภ.จว.ตรัง สภ.ปะเหลียน
ด.ต. นันทวทิย์ พฒันสิงห์ ภ.จว.ตรัง สภ.ปะเหลียน
ด.ต. สมเกยีรติ เพชรกาศ ภ.จว.ตรัง สภ.ปะเหลียน
ด.ต. คะนอง ศรีเทพ ภ.จว.ตรัง สภ.ปะเหลียน
ด.ต. ณรงค์ แกว้ด้วง ภ.จว.ตรัง สภ.ปะเหลียน
ด.ต. ณรงค์ เพญ็นิม่ ภ.จว.ตรัง สภ.ปะเหลียน
ด.ต. สมบูรณ์ จนัทร์น้อย ภ.จว.ตรัง สภ.ปะเหลียน
ด.ต. กฤษดา บุง้ทอง ภ.จว.ตรัง สภ.ปะเหลียน
ด.ต. สมศักด์ิ รัตนวโิรจน์ ภ.จว.ตรัง สภ.ปะเหลียน
ด.ต. อทุร พงศาปาน ภ.จว.ตรัง สภ.ปะเหลียน
ด.ต. ดิเรก เศวตเวช ภ.จว.ตรัง สภ.ปะเหลียน
ด.ต. ประทีป ธรรมโชโต ภ.จว.ตรัง สภ.ปะเหลียน
ด.ต. นิวติั ศรมณี ภ.จว.ตรัง สภ.ปะเหลียน
ด.ต. สาทร สินสุภางค์ ภ.จว.ตรัง สภ.ปะเหลียน
ด.ต. วโิรจน์ นาคบรรพ์ ภ.จว.ตรัง สภ.ปะเหลียน
ด.ต. รุ่งศักด์ิ ประกอบกจิ ภ.จว.ตรัง สภ.ปะเหลียน
ด.ต. ปราโมทย์ เจริญฤทธิ์ ภ.จว.ตรัง สภ.ปะเหลียน
ด.ต. ผดุงศักด์ิ พลหลา ภ.จว.ตรัง สภ.ปะเหลียน
ด.ต. วทิยา วงศ์ศรีสมุทร ภ.จว.ตรัง สภ.ปะเหลียน
ด.ต. ศุภมิตร เพชรรัตน์ ภ.จว.ตรัง สภ.ปะเหลียน
ด.ต. วรัิตน์ ทองเอยีบ ภ.จว.ตรัง สภ.ปะเหลียน
ด.ต. สมพงศ์ ทองวตัร ภ.จว.ตรัง สภ.ปะเหลียน
ด.ต. อาวธุ เกดิด้วง ภ.จว.ตรัง สภ.ปะเหลียน
ด.ต. รุจนากร เตียวปิยกลุ ภ.จว.ตรัง สภ.ปะเหลียน
ด.ต. สิทธกิร ชูออ่น ภ.จว.ตรัง สภ.ปะเหลียน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ธวชั เดชอรัญ ภ.จว.ตรัง สภ.ปะเหลียน
ด.ต. วรีศักด์ิ สุขราม ภ.จว.ตรัง สภ.ปะเหลียน
จ.ส.ต. ธรุกจิ หยงสตาร์ ภ.จว.ตรัง สภ.ปะเหลียน
จ.ส.ต. วนัชัย ไชยแกว้ ภ.จว.ตรัง สภ.ปะเหลียน
จ.ส.ต. สุรพงค์ จติรบุญ ภ.จว.ตรัง สภ.ปะเหลียน
พ.ต.อ. อภชิัย กรอบเพชร ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
พ.ต.ท. อศิราพงศ์ จนิา ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
พ.ต.ท. ชัยชนะ ตรุยานนท์ ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
พ.ต.ท. ประดิษฐ์ ชัยพล ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
พ.ต.ท. ศุภวฒัน์ ชินรี ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
พ.ต.ท. เสถยีร เผ่าน้อย ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
พ.ต.ท. นรา ฉมิแสง ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
พ.ต.ท.หญิง รัตนาวลี สุระสังวาลย์ ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
พ.ต.ต. สมชาย แสงศรี ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
ร.ต.อ. ทินกร เพิม่ศรี ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
ร.ต.อ. สมศักด์ิ ศรีทอง ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
ร.ต.อ. ฮาซัน ไกรทอง ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
ร.ต.อ. มนตรี ไชยมล ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
ร.ต.อ. ถาวร สังขมัน ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
ร.ต.อ. ไพโรจน์ แสงสงวน ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
ร.ต.ท. ศราวธุ ลุ่งกี่ ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
ร.ต.ท. ชัยสิทธิ์ มณีกาญจน์ ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
ร.ต.ท. ธรีะพงศ์ เกื้อทอง ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
ร.ต.ท. สุธร์ี สุบรรณกลู ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
ร.ต.ท. วรีะพงค์ ศรีสวสัด์ิ ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
ร.ต.ท. วโิรจน์ ยทุธโกศา ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
ร.ต.ท. โกศล ทองค า ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
ร.ต.ท. สุชาติ ชูเชิด ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
ร.ต.ท. กอ้ง หนูทอง ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
ร.ต.ท. กฤตเมธ มุณีสวา่ง ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
ร.ต.ท. กติติกร บุญศรี ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
ร.ต.ท. บุญญา มณีรักษ์ ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
ร.ต.ท. ชา อนิทะสะระ ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
ร.ต.ท. อ านวย ทิพยจ์นัทา ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
ร.ต.ท. เกยีรติ สุขสบาย ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
ร.ต.ท. ชัยวฒัน์ บุญยงั ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
ร.ต.ท. ประสิทธิ์ ด าด้วงโรม ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
ร.ต.ท. ประทีป สัญวงศ์ ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
ร.ต.ท. วมิลศักด์ิ รัตนประพนัธ์ ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
ร.ต.ท. ทวศัีกด์ิ ปลอดทอง ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. วชิัย หลงสะ ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
ร.ต.ท. สมศักด์ิ กง้เส้ง ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
ร.ต.ท. สิทธศัิกด์ิ ท่าจนี ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
ร.ต.ต. ชัยอนันต์ บุญเรือง ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
ร.ต.ต. สมพร พลวฒัน์ ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
ร.ต.ต. ทววีฒัน์ แป้นช่วย ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
ร.ต.ต. ศักด์ิชัย พรมจติร์ ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
ร.ต.ต. บัญชา พรายอนิทรื ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
ร.ต.ต. นัยสันต์ สุวรรณสุนทร ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
ร.ต.ต. ไพฑูรย์ แกว้นอก ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
ร.ต.ต. สมพงศ์ ล่ันซ้าย ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
ร.ต.ต. สุวทิย์ รัตนพงศ์ ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
ร.ต.ต. ประโยง ชายชุม ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
ร.ต.ต. วนิัย รัติยาวงศ์ ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
ด.ต. โชคดี ชูขาว ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
ด.ต. พณิธุ เขยีวเล่ง ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
ด.ต. สุจนิ มืดเกดิ ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
ด.ต. ชาญวชิ สายเมฆา ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
ด.ต. เจมิ แจง้กระจา่ง ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
ด.ต. บุญธรรม สุขแกว้ ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
ด.ต. ชาญลิขติ กนัตังกลุ ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
ด.ต. พทิยา พลูจนัทร์ ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
ด.ต. ปรีดา บุญวชิัย ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
ด.ต. ประภทัร ศรีโยธา ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
ด.ต. พเิชษฐ์ คงเอยีง ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
ด.ต ส าราญ หมวดเพง็ ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
ด.ต. สิริวฒัน์ นุย้ฉมิ ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
ด.ต. นพดล ไกรเทพ ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
ด.ต ศักด์ิชัย รัตนพงศ์ ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
ด.ต. สุวฒัน์ อนิขาว ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
ด.ต. ขวญัพฒัน์ บุญนิธยิรรยง ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
ด.ต. นนท์ หาบหา ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
ด.ต. โกศล ไชยทอง ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
ด.ต. ปรีชา กาเยาว์ ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
ด.ต. อภชิาต แป้นช่วย ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
ด.ต. พชิิต สมะพงษ์ ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
ด.ต. จ ารัส เกื้อประพนัธ์ ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
ด.ต. วทิยา เกาะสมัน ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
ด.ต. อรัุตน์ คงนวล ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
ด.ต. ธวชิ หกหนู ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต กอเดร์ หะหยงั ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
ด.ต. จรีะศักด์ิ รักใหม่ ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
ด.ต. ประวทิย์ เสริมศักด์ิวรกลุ ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
ด.ต. ยรรยง อทิธสัิน ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
ด.ต. สาโรจน์ พลอนิทร์ ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
ด.ต. สืบศักด์ิ แสงสุวรรณ ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
ด.ต. พรเทพ คงชู ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
ด.ต. จ านาญ เพช็รแกว้ ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
ด.ต. ไชยา ไทยกลาง ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
ด.ต. โสรัตน์ แป้นชุม ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
ด.ต. ไพฑูรย์ จรูญสินพทิักษ์ ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
ด.ต. บรรยง หาบสา ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
ด.ต. ประจกัษ์ หลงละเลิง ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
ด.ต. ประสาน ช านวญดง ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
ด.ต. อดิศร จนิดาศรัย ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
ด.ต. วริรักษ์ ชูโชติ ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
ด.ต. จ านาญ หนูฉง้ ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
ด.ต. สุรินทร์ การะกรณ์ ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
ด.ต. สุเวศ ยงค์ประเดิม ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
ด.ต. เจริญ รัตนกาญจน์ ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
ด.ต. นพพร เตชะเดช ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
ด.ต. ชูศักด์ิ แกน่เมือง ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
ด.ต. เชาวลิต สุนทรนนท์ ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
ด.ต. จรัญ อุ้ยตยะกลุ ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
ด.ต. ฉลอง นานอน ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
ด.ต. ประยรู ด าแกว้ ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
ด.ต. เกรียงไกร คงแกว้ ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
ด.ต สมศักด์ิ พยคัฆพนัธ์ ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
ด.ต. ปรีชา ศิริ ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
ด.ต. บุญโชค ไชยเซ่ง ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
จ.ส.ต. วรีะยทุธ ขนุพทิักษ์ ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
จ.ส.ต. ณัฐพงษ์ ชูแกว้ ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
จ.ส.ต. ณัฐวฒิุ ออ่นชื่นจติร ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
จ.ส.ต. ณัฐพล รอดเพง็ ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
จ.ส.ต. พงชัย ชูกระชั้น ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
จ.ส.ต. วโิรจน์ สงคด ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
จ.ส.ต. สิริศักด์ิ ฮ่องซ่วน ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
จ.ส.ต. จรีะศักด์ิ พนัธนานุวงศ์ ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
จ.ส.ต. ธนวฒัน์ ประภากรสกลุ ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
จ.ส.ต. อทุัย จิ้วต้ัน ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง จ.ส.ต. ฮาซัน หมัน่ทวี ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
พ.ต.ต. วฒิุ แกว้สุข ภ.จว.ตรัง สภ.รัษฎา
ร.ต.อ. เดชา จริงจติร ภ.จว.ตรัง สภ.รัษฎา
ร.ต.ท. วชิาญ ศรีออ่น ภ.จว.ตรัง สภ.รัษฎา
ร.ต.ต. อร่าม ก าลังเกื้อ ภ.จว.ตรัง สภ.รัษฎา
ร.ต.ต. สัญชัย ยอดสุรางค์ ภ.จว.ตรัง สภ.รัษฎา
ร.ต.ต. วพิจน์ ชูแกว้ ภ.จว.ตรัง สภ.รัษฎา
ร.ต.ต. บุญเกื้อ ปาลานุพนัธ์ ภ.จว.ตรัง สภ.รัษฎา
ด.ต. สุชาติ สมจติต์ ภ.จว.ตรัง สภ.รัษฎา
ด.ต. สุรพล สงมา ภ.จว.ตรัง สภ.รัษฎา
ด.ต. จ าลอง ทองทรง ภ.จว.ตรัง สภ.รัษฎา
ด.ต. ไพศาล ต้ันซ้วน ภ.จว.ตรัง สภ.รัษฎา
ด.ต. ศักด์ิศิลป์ ผลกล่ า ภ.จว.ตรัง สภ.รัษฎา
ด.ต. อษัฎาวธุ พกัตร์จนัทร์ ภ.จว.ตรัง สภ.รัษฎา
ด.ต. นพดล อยุสุย ภ.จว.ตรัง สภ.รัษฎา
ด.ต. ปรารถนา ฟกุล่อย ภ.จว.ตรัง สภ.รัษฎา
ด.ต. สมมิตร แกว้ชูช่วย ภ.จว.ตรัง สภ.รัษฎา
ด.ต. ชนะ ตูลเพง็ ภ.จว.ตรัง สภ.รัษฎา
ด.ต. ปัญณวชิ ขวญัดี ภ.จว.ตรัง สภ.รัษฎา
ด.ต. พชิัย แสงสวา่ง ภ.จว.ตรัง สภ.รัษฎา
ร.ต.อ. วชิิต ชูพลู ภ.จว.ตรัง สภ.นาโยง
ด.ต. ประสิทธิ์ ข าเกล้ียง ภ.จว.ตรัง สภ.นาโยง
ร.ต.ท. อ านวย เส้งสุ้น ภ.จว.ตรัง สภ.นาโยง
ด.ต. ชัยมงคล หนูฤทธิ์ ภ.จว.ตรัง สภ.นาโยง
จ.ส.ต. ศิววธัน์ ขาวรมย์ ภ.จว.ตรัง สภ.นาโยง
พ.ต.ท. อรรถวฒัน์ ดีลา ภ.จว.ตรัง สภ.นาโยง
ร.ต.ท. อดิศักด์ิ ศรีสะกลุ ภ.จว.ตรัง สภ.นาโยง
ร.ต.ท. สุพสั แสงเกดิ ภ.จว.ตรัง สภ.นาโยง
ร.ต.ท. ทวชิ ขนุยงั ภ.จว.ตรัง สภ.นาโยง
พ.ต.ท. ยิ่งศักด์ิ แดงเงิน ภ.จว.ตรัง สภ.นาโยง
จ.ส.ต. วริศักด์ิ สุตนก ภ.จว.ตรัง สภ.นาโยง
จ.ส.ต. เสรีย์ สมพงศ์ ภ.จว.ตรัง สภ.นาโยง
ด.ต. สายนัห์ บุญด า ภ.จว.ตรัง สภ.นาโยง
ด.ต. อ านวย ฤทธมิา ภ.จว.ตรัง สภ.นาโยง
จ.ส.ต. เอกนาวนิ ชูรัตน์ ภ.จว.ตรัง สภ.นาโยง
ร.ต.ต. สัมพนัธ์ เสวตโสธร ภ.จว.ตรัง สภ.นาโยง
ด.ต. ปัณณวชิญ์ อนินุน่ ภ.จว.ตรัง สภ.นาโยง
ร.ต.ท. คะนึง นิลออ ภ.จว.ตรัง สภ.นาโยง
ด.ต. นิยม อนินุรักษ์ ภ.จว.ตรัง สภ.นาโยง
ด.ต. สุธรรม สังขท์อง ภ.จว.ตรัง สภ.นาโยง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สุรศักด์ิ เล่ือนแกว้ ภ.จว.ตรัง สภ.นาโยง
พ.ต.ต. วฒันา ทองคงคง ภ.จว.ตรัง สภ.นาโยง
ร.ต.ท. สมพงศ์ สุดฉมิ ภ.จว.ตรัง สภ.นาโยง
ด.ต. สมชาย สิกขาจารย์ ภ.จว.ตรัง สภ.นาโยง
ร.ต.ต. ไพศาล ทองมณี ภ.จว.ตรัง สภ.นาโยง
จ.ส.ต. ชูชาติ สังยวน ภ.จว.ตรัง สภ.นาโยง
ด.ต. สมพร ด้วงชู ภ.จว.ตรัง สภ.นาโยง
ด.ต. น าชัย แกว้สุข ภ.จว.ตรัง สภ.นาโยง
ร.ต.อ. บุญยฤทธิ์ รักษ์เพชร ภ.จว.ตรัง สภ.นาโยง
พ.ต.ต. รัตพล วรรณะ ภ.จว.ตรัง สภ.นาโยง
ด.ต. วชัระ ขวญัแยม้ ภ.จว.ตรัง สภ.นาโยง
ด.ต. บุญเลิศ เพชรทิพย์ ภ.จว.ตรัง สภ.นาโยง
ด.ต. ธญัญะ ทองพทิักษ์ ภ.จว.ตรัง สภ.นาโยง
ส.ต.อ. พงษ์พนัธ์ ฤทธมิา ภ.จว.ตรัง สภ.นาโยง
ร.ต.ท. เกรียวพนัธ์ สิทธชิัย ภ.จว.ตรัง สภ.นาโยง
ร.ต.ท. ประหยดั ศรีจนัทร์ ภ.จว.ตรัง สภ.นาโยง
ด.ต. นิยม อคุติ ภ.จว.ตรัง สภ.นาโยง
ด.ต. วรัิต หมานมา ภ.จว.ตรัง สภ.นาโยง
จ.ส.ต. จรัญ ทองบุรี ภ.จว.ตรัง สภ.นาโยง
ร.ต.ท. วนิัย สุวรรณจนัทร์ ภ.จว.ตรัง สภ.นาโยง
ร.ต.ท. วรัิตน์ จ าปา ภ.จว.ตรัง สภ.นาโยง
ด.ต. ชาญ แกน่อนิทร์ ภ.จว.ตรัง สภ.นาโยง
พ.ต.ท. ฉนัทรักษ์ จนัวดี ภ.จว.ตรัง สภ.นาโยง
ร.ต.อ. ทินกร ศุภศรี ภ.จว.ตรัง สภ.นาโยง
ด.ต. สายณัห์ บุรีภกัดี ภ.จว.ตรัง สภ.นาโยง
ด.ต. ชัยสิทธิ์ ชูช่วย ภ.จว.ตรัง สภ.นาโยง
ด.ต. เกรียงศักด์ิ บุญฤทธิ์ ภ.จว.ตรัง สภ.นาโยง
ด.ต. สมบัติ ธนกติติธรรม ภ.จว.ตรัง สภ.นาโยง
ด.ต. ประนอม นาคิน ภ.จว.ตรัง สภ.นาโยง
ร.ต.ต. ปิยะราช พงษ์ทรัพย์ ภ.จว.ตรัง สภ.นาโยง
ด.ต. สุวฒัน์ เอยีดสง ภ.จว.ตรัง สภ.นาโยง
ร.ต.ท. สมคิด กล่ินเพช็ร ภ.จว.ตรัง สภ.นาโยง
พ.ต.อ. ชัยโรจน์ โพธปิฐม ภ.จว.ตรัง สภ.นาโยง
พ.ต.อ. ภสัสิษฐ์ ณ โมรา ภ.จว.ตรัง สภ.บ้านคลองเต็ง
พ.ต.ท. สุรชาติ บุญโรจน์พงศ์ ภ.จว.ตรัง สภ.บ้านคลองเต็ง
พ.ต.ท. จรัญ โอนิกะ ภ.จว.ตรัง สภ.บ้านคลองเต็ง
พ.ต.ท. ชัยพกฤษ์ ผาติวรากร ภ.จว.ตรัง สภ.บ้านคลองเต็ง
ร.ต.ท. ชัยวฒัน์ ออ่นน้อม ภ.จว.ตรัง สภ.บ้านคลองเต็ง
ร.ต.ท. วฒิุชัย ทองผอม ภ.จว.ตรัง สภ.บ้านคลองเต็ง
ร.ต.ท. นุกลู นิตยโชติ ภ.จว.ตรัง สภ.บ้านคลองเต็ง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. สุทิพย์ ชูพลู ภ.จว.ตรัง สภ.บ้านคลองเต็ง
ร.ต.ท. เชื้อชาติ ชูชาติ ภ.จว.ตรัง สภ.บ้านคลองเต็ง
ร.ต.ท. อ านวย ชัยแกว้ ภ.จว.ตรัง สภ.บ้านคลองเต็ง
ร.ต.ท. ประพนัธ์ แสงแกว้ ภ.จว.ตรัง สภ.บ้านคลองเต็ง
ร.ต.ต. สมโชค ไขร่อด ภ.จว.ตรัง สภ.บ้านคลองเต็ง
ร.ต.ต. ดนัย ยสัสระ ภ.จว.ตรัง สภ.บ้านคลองเต็ง
ร.ต.ต. ทวี ศรีกระจา่ง ภ.จว.ตรัง สภ.บ้านคลองเต็ง
ร.ต.ต. พนมกฤษณ์ กอ้งกติต์ไพศาล ภ.จว.ตรัง สภ.บ้านคลองเต็ง
ด.ต. วรีะศักด์ิ ไกรเทพ ภ.จว.ตรัง สภ.บ้านคลองเต็ง
ด.ต. เจริญ ขาวเขยีว ภ.จว.ตรัง สภ.บ้านคลองเต็ง
ด.ต. สุธรรม แยม้ช่วย ภ.จว.ตรัง สภ.บ้านคลองเต็ง
ด.ต. ไชยยศ ศรีโภคา ภ.จว.ตรัง สภ.บ้านคลองเต็ง
ด.ต. สารา ทองเดช ภ.จว.ตรัง สภ.บ้านคลองเต็ง
ด.ต. มาโนชญ์ ค ามะโน ภ.จว.ตรัง สภ.บ้านคลองเต็ง
ด.ต. ชุมพล สีฟา้ ภ.จว.ตรัง สภ.บ้านคลองเต็ง
ด.ต. อนันต์ ซุ่นส้ัน ภ.จว.ตรัง สภ.บ้านคลองเต็ง
ด.ต. สุเทพ จ าปา ภ.จว.ตรัง สภ.บ้านคลองเต็ง
ด.ต. ณรงค์ ช่วยแท่น ภ.จว.ตรัง สภ.บ้านคลองเต็ง
ด.ต. วนิัย หอยโชติ ภ.จว.ตรัง สภ.บ้านคลองเต็ง
ด.ต.หญิง ชฎาพร เพชรขาวช่วย ภ.จว.ตรัง สภ.บ้านคลองเต็ง
ด.ต. สามารถ ค้ิวนาง ภ.จว.ตรัง สภ.บ้านคลองเต็ง
ด.ต. ช านาญ หนูเรือง ภ.จว.ตรัง สภ.บ้านคลองเต็ง
ด.ต. อาวมิ ถิ่นนิคม ภ.จว.ตรัง สภ.บ้านคลองเต็ง
ด.ต. นภาดล จนัทรสุนทร ภ.จว.ตรัง สภ.บ้านคลองเต็ง
ด.ต. สุทธพินัธ์ ฤทธสุินทร ภ.จว.ตรัง สภ.บ้านคลองเต็ง
ด.ต. อภเิชษฐ เพชรไข่ ภ.จว.ตรัง สภ.บ้านคลองเต็ง
ด.ต. อาวทุธิ คงด า ภ.จว.ตรัง สภ.บ้านคลองเต็ง
ส.ต.อ. อคัรเดช วงัโยธา ภ.จว.ตรัง สภ.บ้านคลองเต็ง
จ.ส.ต. ยงยทุธ วงศรี ภ.จว.ตรัง สภ.บ้านคลองเต็ง
พ.ต.ท. ประสงค์ ศรีวมิล ภ.จว.ตรัง สภ.สิเกา
พ.ต.ต. ทวพีร คงไหม ภ.จว.ตรัง สภ.สิเกา
พ.ต.ต. โอภาศ ไชยบุญ ภ.จว.ตรัง สภ.สิเกา
ร.ต.อ. บุญฤทธิ์ อนิทพดั ภ.จว.ตรัง สภ.สิเกา
ร.ต.ท. ธนา เต็มยอด ภ.จว.ตรัง สภ.สิเกา
ร.ต.ท. ทรงวฒิุ เหมรัตน์ ภ.จว.ตรัง สภ.สิเกา
ร.ต.ท. ชอบ ชอบชื่น ภ.จว.ตรัง สภ.สิเกา
ร.ต.ท. ณฐกร สุขบังเกดิ ภ.จว.ตรัง สภ.สิเกา
ร.ต.ท. อนุสรณ์ เร่ืองศรี ภ.จว.ตรัง สภ.สิเกา
ร.ต.ท. เอกชัย พนัธรังษี ภ.จว.ตรัง สภ.สิเกา
ร.ต.ท. จรูญ แสงอรุณ ภ.จว.ตรัง สภ.สิเกา



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. ชิน คงนอง ภ.จว.ตรัง สภ.สิเกา
ร.ต.ต. พร ส านุตโต ภ.จว.ตรัง สภ.สิเกา
ร.ต.ต. สร้าง ด าทองทา ภ.จว.ตรัง สภ.สิเกา
ร.ต.ต. อ าพร ระสิตานนท์ ภ.จว.ตรัง สภ.สิเกา
ร.ต.ต. กติติศักด์ิ แกน่อนิทร์ ภ.จว.ตรัง สภ.สิเกา
ด.ต. ชัยธวชั กติติเวชวรกลุ ภ.จว.ตรัง สภ.สิเกา
ด.ต. ประไพ บุระชัด ภ.จว.ตรัง สภ.สิเกา
ด.ต. ประสิทธิ์ ณ ด า ภ.จว.ตรัง สภ.สิเกา
ด.ต. ธารัตน์ แดหวา ภ.จว.ตรัง สภ.สิเกา
ด.ต. ลาภ ปุรินทราภบิาล ภ.จว.ตรัง สภ.สิเกา
ด.ต. จรงค์ เหลือพงค์ ภ.จว.ตรัง สภ.สิเกา
ด.ต. ประภาส ปานแกว้ ภ.จว.ตรัง สภ.สิเกา
ด.ต. สุพล ศีลบุตร ภ.จว.ตรัง สภ.สิเกา
ด.ต. จกัรพนัธ์ แสงมณี ภ.จว.ตรัง สภ.สิเกา
ด.ต. อรรถพร เกลือมีผล ภ.จว.ตรัง สภ.สิเกา
ด.ต. ปรีชา เชี่ยวภู่ ภ.จว.ตรัง สภ.สิเกา
ด.ต. จ าลอง ทองมา ภ.จว.ตรัง สภ.สิเกา
ด.ต. ทวตัร ศรีสุวรรณ ภ.จว.ตรัง สภ.สิเกา
ด.ต. สดายุ ชิตชลธาร ภ.จว.ตรัง สภ.สิเกา
ด.ต. สมคิด สิทธิ์ฤกษ์ ภ.จว.ตรัง สภ.สิเกา
ด.ต. ปณิธิ สุรัตนเมธากลุ ภ.จว.ตรัง สภ.สิเกา
ด.ต. รังสี สิทธศัิกด์ิ ภ.จว.ตรัง สภ.สิเกา
ด.ต. ไกรวทิย์ สีผม ภ.จว.ตรัง สภ.สิเกา
ด.ต. สัมพนัธ์ จนัทรมณี ภ.จว.ตรัง สภ.สิเกา
ด.ต. สุริยา วปิระจง ภ.จว.ตรัง สภ.สิเกา
จ.ส.ต. นฤดม ชัยชู ภ.จว.ตรัง สภ.สิเกา
นาย พวินัพร นกศรีแกว้ ภ.จว.ตรัง สภ.สิเกา
ร.ต.ต. สาโรจน์ ฤทธมิา ภ.จว.ตรัง สภ.สิเกา
พ.ต.อ. บัญชา มีบุญ ภ.จว.ตรัง สภ.ยา่นตาขาว
พ.ต.ท. บรรเทา ปลอดทอง ภ.จว.ตรัง สภ.ยา่นตาขาว
พ.ต.ท. พนูศักด์ิ เซ็งแซ่ ภ.จว.ตรัง สภ.ยา่นตาขาว
พ.ต.ท. วชิาญ นุน่ขาว ภ.จว.ตรัง สภ.ยา่นตาขาว
พ.ต.ท. สาโรจน์ ช่องรักษ์ ภ.จว.ตรัง สภ.ยา่นตาขาว
ร.ต.อ. โชคดี ยเูด็น ภ.จว.ตรัง สภ.ยา่นตาขาว
ร.ต.ท. พเิชษฐ์ สิงหา ภ.จว.ตรัง สภ.ยา่นตาขาว
ร.ต.ท. ประจวบ แกว้ภกัดี ภ.จว.ตรัง สภ.ยา่นตาขาว
ร.ต.ท. วชิัย ศิริพนัธ์ ภ.จว.ตรัง สภ.ยา่นตาขาว
ร.ต.ท. อรรถวทิย์ จติเทีย่ง ภ.จว.ตรัง สภ.ยา่นตาขาว
ร.ต.ท. ศรายทุธ รามศรี ภ.จว.ตรัง สภ.ยา่นตาขาว
ร.ต.ต. ประเสริฐ ทองสุข ภ.จว.ตรัง สภ.ยา่นตาขาว



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ชัย รตะโรจนานนท์ ภ.จว.ตรัง สภ.ยา่นตาขาว
ร.ต.ท. สุวทิย์ สุวรรณราช ภ.จว.ตรัง สภ.ยา่นตาขาว
ร.ต.ท. ธรีะพฒัน์ เจริญฤทธิ์ ภ.จว.ตรัง สภ.ยา่นตาขาว
ร.ต.อ. สมเกยีรติ สงทิพย์ ภ.จว.ตรัง สภ.ยา่นตาขาว
ร.ต.อ. ชิษณุพงศ์ ทองเกื้อ ภ.จว.ตรัง สภ.ยา่นตาขาว
ร.ต.ท. โพยม ออ่นทอง ภ.จว.ตรัง สภ.ยา่นตาขาว
ร.ต.ท. วนิธรณ์ เหล่าประชาวทิย์ ภ.จว.ตรัง สภ.ยา่นตาขาว
ร.ต.ท. เนรมิต สุรสินธิ์ ภ.จว.ตรัง สภ.ยา่นตาขาว
ร.ต.ท. วนิ เอยีดชะตา ภ.จว.ตรัง สภ.ยา่นตาขาว
ร.ต.ท. สถติ อภยัพงษ์ ภ.จว.ตรัง สภ.ยา่นตาขาว
ร.ต.ท. เจตสมบูรณ์ ทองปาน ภ.จว.ตรัง สภ.ยา่นตาขาว
ร.ต.ต. ชีพ ฤทธจิอม ภ.จว.ตรัง สภ.ยา่นตาขาว
ร.ต.ต. ศรศักด์ิ อเนกกาญจนา ภ.จว.ตรัง สภ.ยา่นตาขาว
ร.ต.ต. สมพร บัวข า ภ.จว.ตรัง สภ.ยา่นตาขาว
ร.ต.ต. คล่าว เพชรทิพย์ ภ.จว.ตรัง สภ.ยา่นตาขาว
ร.ต.ต. ชัยยทุธ นวลสกลุ ภ.จว.ตรัง สภ.ยา่นตาขาว
ร.ต.ต. ทรงศักด์ิ ขาวดี ภ.จว.ตรัง สภ.ยา่นตาขาว
ร.ต.ต. อนันต์ แกว้หลิบ ภ.จว.ตรัง สภ.ยา่นตาขาว
ร.ต.ท. วรเชษฐ์ แกว้เพง็ ภ.จว.ตรัง สภ.ยา่นตาขาว
ร.ต.ท. ปทีป หลังลีงู ภ.จว.ตรัง สภ.ยา่นตาขาว
ร.ต.ท. บัญชา หอ้งโสภา ภ.จว.ตรัง สภ.ยา่นตาขาว
ด.ต. เรียง จนัทร์ยอ่ง ภ.จว.ตรัง สภ.ยา่นตาขาว
ด.ต. อคัรเดช เสถยีรรังสฤษฎ์ ภ.จว.ตรัง สภ.ยา่นตาขาว
ด.ต. วนิัย ไขแสง ภ.จว.ตรัง สภ.ยา่นตาขาว
ด.ต. ธรีชัย คงฤทธิ์ ภ.จว.ตรัง สภ.ยา่นตาขาว
ด.ต. วลัลภ แอหลัง ภ.จว.ตรัง สภ.ยา่นตาขาว
ด.ต. ประยรู เหมือนเพชร ภ.จว.ตรัง สภ.ยา่นตาขาว
ด.ต. พเิดช นิคะ ภ.จว.ตรัง สภ.ยา่นตาขาว
ด.ต. นุกลู ด าเกาะ ภ.จว.ตรัง สภ.ยา่นตาขาว
ด.ต. ชัยพงษ์ ศรีสุวรรณ ภ.จว.ตรัง สภ.ยา่นตาขาว
ด.ต. ณรงค์ พรหมเพชร ภ.จว.ตรัง สภ.ยา่นตาขาว
ด.ต. ธรีภทัร์ ชัยเพชร ภ.จว.ตรัง สภ.ยา่นตาขาว
ด.ต. ชวลิต นะวะกะ ภ.จว.ตรัง สภ.ยา่นตาขาว
ด.ต. สุนันท์ รักษศรี ภ.จว.ตรัง สภ.ยา่นตาขาว
ด.ต. จรีวทุธ์ เดชอรัญ ภ.จว.ตรัง สภ.ยา่นตาขาว
ด.ต. ไพสณย์ เศษคง ภ.จว.ตรัง สภ.ยา่นตาขาว
ด.ต. สถติ ศรีรักษ์ ภ.จว.ตรัง สภ.ยา่นตาขาว
ด.ต. เจมิศักด์ิ รัตนบุรี ภ.จว.ตรัง สภ.ยา่นตาขาว
ด.ต. สุวทิย์ สุขแกว้ณรงค์ ภ.จว.ตรัง สภ.ยา่นตาขาว
ด.ต. ด ารงเกยีรติ ทองบริสุทธิ์ ภ.จว.ตรัง สภ.ยา่นตาขาว



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ทวี ขวญัทอง ภ.จว.ตรัง สภ.ยา่นตาขาว
ด.ต. วเิชียร ไชยทองรักษ์ ภ.จว.ตรัง สภ.ยา่นตาขาว
ด.ต. ณรงค์ชัย พนัธเ์กตุ ภ.จว.ตรัง สภ.ยา่นตาขาว
ด.ต. สมศักด์ิ น้อยมูสิก ภ.จว.ตรัง สภ.ยา่นตาขาว
ด.ต. ประถม จนัทวงศ์ ภ.จว.ตรัง สภ.ยา่นตาขาว
ด.ต. มีศักด์ิ ใจจอ้ง ภ.จว.ตรัง สภ.ยา่นตาขาว
ด.ต. กรรชฤทธิ์ สมจริง ภ.จว.ตรัง สภ.ยา่นตาขาว
ด.ต. จรินทร์ ทหารไทย ภ.จว.ตรัง สภ.ยา่นตาขาว
ด.ต. ชาตรี ผดุงศักด์ิ ภ.จว.ตรัง สภ.ยา่นตาขาว
ด.ต. ววิฒัน์ ส่งศรี ภ.จว.ตรัง สภ.ยา่นตาขาว
ด.ต. สาโรจน์ ชัยเพชร ภ.จว.ตรัง สภ.ยา่นตาขาว
ด.ต. กฤษฎา คันฉอ่ง ภ.จว.ตรัง สภ.ยา่นตาขาว
ด.ต. วเิชียร นิคะ ภ.จว.ตรัง สภ.ยา่นตาขาว
ด.ต. จ าเนียน กาญจนประทุม ภ.จว.ตรัง สภ.ยา่นตาขาว
ด.ต. นุกลู ใจตรง ภ.จว.ตรัง สภ.ยา่นตาขาว
ด.ต. สกลุ สิงหม์ณี ภ.จว.ตรัง สภ.ยา่นตาขาว
ด.ต. ปฏกิาร ยงูมณีรัตน์ ภ.จว.ตรัง สภ.ยา่นตาขาว
ด.ต. สมพร ไขแสง ภ.จว.ตรัง สภ.ยา่นตาขาว
ด.ต. วฒิุชัย เมืองเหนือ ภ.จว.ตรัง สภ.ยา่นตาขาว
ด.ต. วสิิฏฐ์ คงแกว้ ภ.จว.ตรัง สภ.ยา่นตาขาว
ด.ต. สุบินทร์ จนัฝาก ภ.จว.ตรัง สภ.ยา่นตาขาว
ด.ต. ชุมพล บุญชัย ภ.จว.ตรัง สภ.ยา่นตาขาว
ด.ต. พยงุ รักษศรี ภ.จว.ตรัง สภ.ยา่นตาขาว
ด.ต. การุณ ชูวุ่น ภ.จว.ตรัง สภ.ยา่นตาขาว
ด.ต. วเิชียร ขาวคง ภ.จว.ตรัง สภ.ยา่นตาขาว
จ.ส.ต. สมศักด์ิ ยิ้มยอ่ง ภ.จว.ตรัง สภ.ยา่นตาขาว
จ.ส.ต. ธรียทุธ มืดทอง ภ.จว.ตรัง สภ.ยา่นตาขาว
จ.ส.ต. พยนู นวลแกว้ ภ.จว.ตรัง สภ.ยา่นตาขาว
จ.ส.ต. สุพฒัน์ อนิทร์สังข์ ภ.จว.ตรัง สภ.ยา่นตาขาว
จ.ส.ต. จกัรพล พวกพล ภ.จว.ตรัง สภ.ยา่นตาขาว
ส.ต.อ. วรียทุธ ปิน่ทอง ภ.จว.ตรัง สภ.ยา่นตาขาว
จ.ส.ต.หญิง ปรียานุช อนันท์ ภ.จว.ตรัง สภ.ยา่นตาขาว
ด.ต. ศุภชัย ง่วนสน ภ.จว.ตรัง สภ.ยา่นตาขาว
ด.ต. วจิติร ส่งช่วย ภ.จว.ตรัง สภ.ยา่นตาขาว
พ.ต.ต. จลุพงษ์ อตับุตร ภ.จว.ตรัง สภ.ยา่นตาขาว
พ.ต.ต. กติติพฒัน์ สังขว์สุิทธิ์ ภ.จว.ตรัง สภ.ยา่นตาขาว
ร.ต.ท. บุญมา แกว้พทิักษ์ ภ.จว.ตรัง สภ.ยา่นตาขาว
พ.ต.ท. สุรเชษฐ์ เกตุขาว ภ.จว.ตรัง สภ.บ้านในควน
พ.ต.ท. ประพนัธ์ แกว้รุ่งฟา้ ภ.จว.ตรัง สภ.บ้านในควน
พ.ต.ท. จ ารูญ เอยีดสีทอง ภ.จว.ตรัง สภ.บ้านในควน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ท. ปรีชา รามพนู ภ.จว.ตรัง สภ.บ้านในควน
ร.ต.อ เชษฐ์ เพชรชู ภ.จว.ตรัง สภ.บ้านในควน
ร.ต.ท. เดชาพศุิทธ์ ใจสมุทร ภ.จว.ตรัง สภ.บ้านในควน
ร.ต.ท. สวสัด์ิ หนูลอย ภ.จว.ตรัง สภ.บ้านในควน
ร.ต.ต. รักษ์อดุมการณ์ ทองมาก ภ.จว.ตรัง สภ.บ้านในควน
ด.ต. จ าเริญ ผลาญไกรเพชร ภ.จว.ตรัง สภ.บ้านในควน
ด.ต. มนตรี เกตุชู ภ.จว.ตรัง สภ.บ้านในควน
ด.ต. ประเสริฐศิลป์ บรรณสาร ภ.จว.ตรัง สภ.บ้านในควน
ด.ต. สินชัย แป้นไทย ภ.จว.ตรัง สภ.บ้านในควน
ด.ต. สิทธชิัย เกื้อรอด ภ.จว.ตรัง สภ.บ้านในควน
ด.ต. อภชิัย นวลแกว้ ภ.จว.ตรัง สภ.บ้านในควน
ด.ต. เจด็จ พฒุจนัทร์ ภ.จว.ตรัง สภ.บ้านในควน
ด.ต. ศักด์ิฐานันดร์ ยอดจติ ภ.จว.ตรัง สภ.บ้านในควน
ด.ต. พเิชษฐ ทองขาว ภ.จว.ตรัง สภ.บ้านในควน
ด.ต. สาคร เอยีดเหล็น ภ.จว.ตรัง สภ.บ้านในควน
ด.ต. สุธรรม นิลรัตน์ ภ.จว.ตรัง สภ.บ้านในควน
ร.ต.อ. อพเิชฐ จติอกัษร ภ.จว.ตรัง สภ.บ้านหนองเอื้อง
ร.ต.ท. หรูน อสิรียพงศ์ ภ.จว.ตรัง สภ.บ้านหนองเอื้อง
ร.ต.ต. สมพร ไชยลาภ ภ.จว.ตรัง สภ.บ้านหนองเอื้อง
ด.ต. ชนะ ควนวไิล ภ.จว.ตรัง สภ.บ้านหนองเอื้อง
ด.ต. ววิฒัน์ รักคง ภ.จว.ตรัง สภ.บ้านหนองเอื้อง
ด.ต. กล้าหาญ กลุนิล ภ.จว.ตรัง สภ.บ้านหนองเอื้อง
ด.ต. ประสิทธิ์ ขาวสุด ภ.จว.ตรัง สภ.บ้านหนองเอื้อง
ด.ต. กศุล คงสง ภ.จว.ตรัง สภ.บ้านหนองเอื้อง
ด.ต. สุมาโนช ไกรเทพ ภ.จว.ตรัง สภ.บ้านหนองเอื้อง
ด.ต. สิทธศัิกด์ิ พงศ์ดารา ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
จ.ส.ต. ถริพทุธิ์ นาคิน ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ร.ต.อ.หญิง องัคณา ออ่นอนิทร์ ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ด.ต.หญิง จนัจริา เส็นบัตร ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
จ.ส.ต. สุทธชิา ผอมนุย้ ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ร.ต.ท. สิทธชิัย สุวรรณเนตร ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
จ.ส.ต. พศุิทธิ์ ฉมิเกื้อ ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ด.ต. ธรีพนัธ์ รัตนโชติ ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
จ.ส.ต. สนธยา ณ พบิูล ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ร.ต.ต วยิศ แคนยกุต์ ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ด.ต. ปรีชา เสียมใหม ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ด.ต. อรรณพ รุ่งเรือง ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
จ.ส.ต. อภนิันท์ ไทยกลาง ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ร.ต.ท. คมสัน ศรีวเิชียร ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ด.ต. วศิิษฐ์ จติรพนัธ์ ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สมเดช นามเสน ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ด.ต. สมพร จติรแกว้ ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ด.ต. นิวฒัน์ ช่างสาน ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ร.ต.ท. พรศักด์ิ โออนิทร์ ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ร.ต.ท. ประทีป รัตนะ ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ด.ต. พชิิต ต่ันเล่ง ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ด.ต. บุญธรรม จนัทร์แกว้ ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ร.ต.ต. จรัญ ยอดศรี ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ด.ต. จรัส บุญล้อม ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ด.ต. ชนวร์ี เพชรไข่ ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ด.ต. ปิยะวทิย์ ทองหนู ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ด.ต. อาดูรย์ เส็นบัตร ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ร.ต.ท. วรเดช เส็นฤทธิ์ ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
จ.ส.ต. สุชาติ สินไชย ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
จ.ส.ต. พงศ์ธร คงศรีทอง ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ด.ต. ณัฐพล พงศาปาน ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ส.ต.อ. พรีะพงษ์ คงรักที่ ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
จ.ส.ต. นิติพนัธ์ เทพขจร ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
จ.ส.ต. ปราโมทย์ แท่นมาก ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
จ.ส.ต. วสันต์ อนิทรฤทธิ์ ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ส.ต.อ.หญิง ชลิดา สายบุดดี ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ด.ต. ไพศาล สมาธิ ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
พ.ต.ท. ธวชั ขา่ยม่าน ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
พ.ต.ท. ประเสริฐ ส่งแสง ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ด.ต. สมพร ไกรเทพ ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
จ.ส.ต. ตะวนั เพชรยอ้ย ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ด.ต. กมลศิลป์ แป้นไทย ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ด.ต. ไวยเ์ดช ศรมณี ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ด.ต. อนิทร คงทอง ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ด.ต. สมชาย โชติสวสัด์ิรักษา ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ด.ต. สุชล ค านวณ ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ด.ต. จ าลอง แกว้พทิักษ์ ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ด.ต. เอกชัย จริงจติร ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ด.ต. สุเชษฐ ปานนิล ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ร.ต.ต. ปฏพินัธ์ จรัสโชค ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
จ.ส.ต. อภชิัย ขาวปาน ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ด.ต. มานพ ค าคง ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ด.ต. สุวทิย์ เพชรคง ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ด.ต. ศุภากร จนิตยะ ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ด.ต. บัญชา ปิลกะพนัธ์ ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สุรศักด์ิ รังใหม่ ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ด.ต. อนันต์ จติตวงศ์ ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ด.ต. ศราวธุ หวานแท้ ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ร.ต.ท. เกยีรติชัย ยอดรัก ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
พ.ต.ท. เมธี จนัทร์งาม ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ด.ต. ชัยมิตร ช่วยรอด ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ด.ต. รัตพล นาวาทอง ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
จ.ส.ต. ปฏญิญา ชัยศิริ ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ด.ต. ปกรณ์ จทุอง ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
จ.ส.ต. ชาฤทธิ์ แกว้เพง็ ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ส.ต.อ. วฒิุชัย ด้วงชาญ ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ด.ต. มิตรชัย ทองบุตร ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ด.ต. ครรชิต เสนาชิต ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ด.ต. ธงชัย สุวรรณ ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
พ.ต.ท. ณรงค์ แสนเกื้อ ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ด.ต. อากร โยมทรัพย์ ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ด.ต. จเร พรหมดาน ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ร.ต.ท. สายจติต์ ศิริพนัธ์ ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ด.ต. ธนพนธ์ จนัทร์น้อย ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ด.ต. อภชิาต แสงทวโีชคชัย ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ด.ต. จ าลอง เนียมหมาน ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
จ.ส.ต. สมบูรณ์ เผือกชาย ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ร.ต.ต. ชาญชัย สุภาผล ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ร.ต.ต. สุชาติ อุ้มเมือง ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ด.ต. กษิด์ิเดช แท่นทอง ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ด.ต. เดชา รองเดช ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ร.ต.ต. มาศ หวานสนิท ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ด.ต. อมร กนัตังกลุ ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
จ.ส.ต. สุริยณัย์ จติเอยีด ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ร.ต.ท. สนิท ขา่ยม่าน ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ร.ต.ท. สรรเสริญ นาควงศ์ ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ร.ต.ท. รัฐกาญจน์ พรมราช ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ด.ต. ธนเบศญ์ ชูเชิด ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
พ.ต.ต. ภริูทัศน์ ชัยศร ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ร.ต.ต. ขจรจบ หนูเปีย่ม ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ด.ต. ตะวนั ทองสุข ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ด.ต. พเนิน นวลนิม่ ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ร.ต.ต. ถนอม สุขหอม ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ด.ต. สินชัย หนูวงศ์ ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ด.ต. ธวชั จริงจติร ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. กติติพงศ์ แกว้บุญ ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ด.ต. ศุภเกยีรติ สู่คิรี ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ด.ต. ธ ารงศักด์ิ เทพเกล้ียง ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
พ.ต.ท. เอกชัย สีด า ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ร.ต.ท. ทวศัีกด์ิ เอยีดจรีุ ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ด.ต. เกื้อ แกว้มณี ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ร.ต.ท. ประยรู ขวญัแกว้ ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ร.ต.ต. ประสิทธิ์ บินรินทร์ ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ร.ต.ท. อดุมศักด์ิ ทองทวี ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ด.ต. สมชาย จติรเวช ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ด.ต. นนทวฒัน์ พลฤทธิ์ ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ด.ต. อดิศักด์ิ อไุร ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ร.ต.ท. วรีชัย หนูชู ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ด.ต. ไพโรจน์ นุน่สงค์ ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ด.ต. สุบชัย ค าหวา้ ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ด.ต. รุ่งโรจน์ จนัเซ่ง ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ด.ต. มนัส เกล้ียงแกว้ ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ด.ต. วรธน ลุกโอน้ ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ร.ต.ต. ชัยรัตน์ ลู่รัตนการ ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ร.ต.ท. ณฐดนย์ นพรัตน์ ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ด.ต. สมชาย ชูละออง ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ด.ต. สามารถ ศรทอง ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ด.ต. เอกศิษฐิ วงศ์อากนิษฐิ ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ด.ต. เสกสรร มุสิกะ ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ด.ต. พรเทพ เล่าส้ม ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ร.ต.ท. สานินทร์ หนูดุก ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ด.ต. วชัระ พรหมสุข ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ร.ต.ท. วทิยา เพชรอาวธุ ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ส.ต.อ. เพยีรชัย จติบุญ ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
พ.ต.ท. วฒิุพงศ์ คงทอง ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ด.ต. กนก เชยชื่นจติร ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
จ.ส.ต. ธรีวฒัน์ จนัทร์มี ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ร.ต.ต. ราวชุ ทองยอ้ย ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ร.ต.ต. ธรีศักด์ิ กาฬวงศ์ ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ด.ต. ปรีชา หนูแกว้ ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ด.ต. สถาพร ถาวโร ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ร.ต.ต. การุณ จนัแสง ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ด.ต. สมชาย ศรีสุข ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ร.ต.ต. วนัชัย ศรีทอง ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ด.ต. ฉกรรณ์ ลุ้งกี่ ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.อ.หญิง พนิดา หงษา ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ร.ต.อ.หญิง โสภา มีเจย้ ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ร.ต.อ. เมธี ภญิโญประการ ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ร.ต.ท. มีชัย ขนุทรมาลี ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ด.ต. ประชา ช่วยดู ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
พ.ต.อ. วดล คงพพิฒัน์กลู ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ร.ต.ท. จรุพฒัน์ พงศ์ธราธร ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ด.ต. เอกวฒัน์ กลับขนั ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ร.ต.ต. อาธร คงดี ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ร.ต.ท. ภฤศ กตกลุปัญญา ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
จ.ส.ต. สนทญา คงแกว้ ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ด.ต. วจิติร จนัทร์พรหม ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ด.ต. สุทธพิร สุภารัตนชัย ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ด.ต. ไชยยา หยจูนี ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
พ.ต.อ. สิทธนิันท์ สังฆพนัธุ์ ภ.จว.ตรัง สภ.หว้ยยอด
ร.ต.ท. ประสพ ทองไสย ภ.จว.ตรัง สภ.หว้ยยอด
ด.ต. โยธนิ เพช็รพวั ภ.จว.ตรัง สภ.หว้ยยอด
จ.ส.ต.หญิง สุวารี ยกยอ่ง ภ.จว.ตรัง สภ.หว้ยยอด
จ.ส.ต. ธรีวฒิุ กล่ินเพชร ภ.จว.ตรัง สภ.หว้ยยอด
ด.ต. อ านวย ไชยศร ภ.จว.ตรัง สภ.หว้ยยอด
ด.ต. ชัยสิทธิ์ เสตะพนัธ์ ภ.จว.ตรัง สภ.หว้ยยอด
พ.ต.ต. นนทพทัธ์ สมบูรณ์จนัทร์ ภ.จว.ตรัง สภ.หว้ยยอด
ด.ต. สมบัติ สังขแ์กว้ ภ.จว.ตรัง สภ.หว้ยยอด
ด.ต. วชัระ บุญทะวงศ์ ภ.จว.ตรัง สภ.หว้ยยอด
ร.ต.ต. สมศักด์ิ เมืองแกว้ ภ.จว.ตรัง สภ.หว้ยยอด
ร.ต.ท. นิวตัน์ ทรัพยทักษิณ ภ.จว.ตรัง สภ.หว้ยยอด
ร.ต.ต. ธรียทุธ ข าประเสริฐ ภ.จว.ตรัง สภ.หว้ยยอด
พ.ต.ท. ณัท รัตนพนัธ์ ภ.จว.ตรัง สภ.หว้ยยอด
ร.ต.ต. พะเยา เอยีดอุ้ย ภ.จว.ตรัง สภ.หว้ยยอด
ร.ต.ท. ธวชัชัย พานิช ภ.จว.ตรัง สภ.หว้ยยอด
ด.ต. ฐิติชัย นารีกลุ ภ.จว.ตรัง สภ.หว้ยยอด
ร.ต.ท. อดุม ศรีสะมานุวฒน์ ภ.จว.ตรัง สภ.หว้ยยอด
ด.ต. ไพรัช ปัจฉมิวาทิน ภ.จว.ตรัง สภ.หว้ยยอด
ด.ต. สมมารถ ยางสูง ภ.จว.ตรัง สภ.หว้ยยอด
ด.ต. ธวชั ไชยทอง ภ.จว.ตรัง สภ.หว้ยยอด
จ.ส.ต. หสันัย พลมา ภ.จว.ตรัง สภ.หว้ยยอด
พ.ต.ต. รัชเดช ไทยยงัศรี ภ.จว.ตรัง สภ.หว้ยยอด
ด.ต. พรเทพ ไกรเทพ ภ.จว.ตรัง สภ.หว้ยยอด
ร.ต.ท. มนตรี สงคง ภ.จว.ตรัง สภ.หว้ยยอด
ด.ต. ประสพชัย คงจนัทร์ ภ.จว.ตรัง สภ.หว้ยยอด



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง จ.ส.ต. ชุมพล ชูขาว ภ.จว.ตรัง สภ.หว้ยยอด
จ.ส.ต. ทวศัีกด์ิ ไขข่วญั ภ.จว.ตรัง สภ.หว้ยยอด
ด.ต. สมหมาย แกว้การดี ภ.จว.ตรัง สภ.หว้ยยอด
ร.ต.ท. สายณัห์ ด้วงชู ภ.จว.ตรัง สภ.หว้ยยอด
ด.ต. วฑูิร ทองตัด ภ.จว.ตรัง สภ.หว้ยยอด
จ.ส.ต. สุวทิย์ สุวรรณโณ ภ.จว.ตรัง สภ.หว้ยยอด
ร.ต.อ. อาคม คงสงค์ ภ.จว.ตรัง สภ.หว้ยยอด
ด.ต. ถาวร จนัทร์ยก ภ.จว.ตรัง สภ.หว้ยยอด
ร.ต.ท. ชุมพล เหล่าทอง ภ.จว.ตรัง สภ.หว้ยยอด
ด.ต. จารุพงษ์ พณิกลับ ภ.จว.ตรัง สภ.หว้ยยอด
ร.ต.ท. สุพศิ ฤทธรัิตน์ ภ.จว.ตรัง สภ.หว้ยยอด
ร.ต.อ. วนัชนะ กางกร ภ.จว.ตรัง สภ.หว้ยยอด
ร.ต.อ. สรรเสริญ งามผ่องใส ภ.จว.ตรัง สภ.หว้ยยอด
ร.ต.ต. มานพ คันธมาทน์ ภ.จว.ตรัง สภ.หว้ยยอด
ร.ต.ท. ลือชัย หวงัดี ภ.จว.ตรัง สภ.หว้ยยอด
ส.ต.อ. ธรรมโชติ ชิดเชื้อ ภ.จว.ตรัง สภ.หว้ยยอด
ด.ต. สาคร สงสุข ภ.จว.ตรัง สภ.หว้ยยอด
ด.ต. วรีะศักด์ิ ชูละออง ภ.จว.ตรัง สภ.หว้ยยอด
ร.ต.ต. โพยม สุขพฒัน์ ภ.จว.ตรัง สภ.หว้ยยอด
ร.ต.ต. สมเกยีรติ หลงแกว้ ภ.จว.ตรัง สภ.หว้ยยอด
ร.ต.ต. ฉลาด ศักด์ิชัยนันท์ ภ.จว.ตรัง สภ.หว้ยยอด
ด.ต. เชิด ชูเนือ่ง ภ.จว.ตรัง สภ.หว้ยยอด
ด.ต. สายญั คงละออ ภ.จว.ตรัง สภ.หว้ยยอด
ด.ต. พยงุ ด ารงวฒันา ภ.จว.ตรัง สภ.หว้ยยอด
ด.ต. ณรงค์ พลูเสน ภ.จว.ตรัง สภ.หว้ยยอด
ร.ต.ท. ประคอง นุน่ด า ภ.จว.ตรัง สภ.หว้ยยอด
ด.ต. เสรี รอดบุตร ภ.จว.ตรัง สภ.หว้ยยอด
ร.ต.ท. ปราศรัย ร่วมพนัธ์ ภ.จว.ตรัง สภ.หว้ยยอด
ด.ต. สุพฒัน์ มาแกว้ ภ.จว.ตรัง สภ.หว้ยยอด
ด.ต. สุวทิย์ คงบัน ภ.จว.ตรัง สภ.หว้ยยอด
ด.ต. พรีะพร พงศ์พพิฒัน์พนัธุ์ ภ.จว.ตรัง สภ.หว้ยยอด
ด.ต. เจษฎา เต็มสังข์ ภ.จว.ตรัง สภ.หว้ยยอด
ด.ต. ทวี ทิพยเ์พง็ ภ.จว.ตรัง สภ.หว้ยยอด
ด.ต. เจนต์ ศรีลมุล ภ.จว.ตรัง สภ.หว้ยยอด
ด.ต. ชาญชัย บุญเลิศวรกลุ ภ.จว.ตรัง สภ.หว้ยยอด
ด.ต. ส าราญ พนัฤทธิ์ด า ภ.จว.ตรัง สภ.หว้ยยอด
พ.ต.ท. รัฐกร ภกัดีวานิช ภ.จว.ตรัง สภ.หว้ยยอด
ร.ต.ต. สหชัย ล่ิวชัยชาญ ภ.จว.ตรัง สภ.หว้ยยอด
ด.ต. สุชาติ หมืน่ศรีแกม ภ.จว.ตรัง สภ.หว้ยยอด
ร.ต.ท. กฤษฏา ด าเกาะ ภ.จว.ตรัง สภ.หว้ยยอด



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.ต. กติติศักด์ิ ไขท่องมาก ภ.จว.ตรัง สภ.หว้ยยอด
ด.ต. อภชิัย เฉลียวปัญญาวงศ์ ภ.จว.ตรัง สภ.หว้ยยอด
ด.ต. ไสว ช่วยเกล้ียง ภ.จว.ตรัง สภ.หว้ยยอด
จ.ส.ต. ทศพล สมบัติ ภ.จว.ตรัง สภ.หว้ยยอด
ด.ต. ไพรัช เพง็แกว้ ภ.จว.ตรัง สภ.หว้ยยอด
พ.ต.ท. ปรีดี นาคช่วย ภ.จว.ตรัง สภ.หว้ยยอด
ด.ต. เศรษฐการ โยงราช ภ.จว.ตรัง สภ.หว้ยยอด
ด.ต. พนม เสนีย์ ภ.จว.ตรัง สภ.หว้ยยอด
ด.ต. นิสัย ธนพฒัน์ศิริ ภ.จว.ตรัง สภ.หว้ยยอด
จ.ส.ต. เชาวว์จัน์ กมลสิงห์ ภ.จว.ตรัง สภ.หว้ยยอด
ด.ต. ชูศักด์ิ สังเกตุ ภ.จว.ตรัง สภ.หว้ยยอด
ด.ต. กาญวทิย์ ขา่ยม่าน ภ.จว.ตรัง สภ.หว้ยยอด
ด.ต. เทอดทูล เจริญฤทธิ์ ภ.จว.ตรัง สภ.หว้ยยอด
ด.ต. อรุณ เจริญฤทธิ์ ภ.จว.ตรัง สภ.หว้ยยอด
ด.ต. ปรีชา ผกาแกว้ ภ.จว.ตรัง สภ.หว้ยยอด
ร.ต.ท. สัมผัส โนนทิง ภ.จว.ตรัง สภ.หว้ยยอด
จ.ส.ต. ขจรวทิย์ เหล่าหรัิญทรัพย์ ภ.จว.ตรัง สภ.หว้ยยอด
ด.ต. วนิัย นพรัตน์ ภ.จว.ตรัง สภ.หว้ยยอด
จ.ส.ต. เฉลิมพล หนองเหล็ก ภ.จว.ตรัง สภ.หว้ยยอด
พ.ต.ต. ปัณฑิวฒัน์ เพชหล่อ ภ.จว.ตรัง สภ.หว้ยยอด
พ.ต.ต. เด่นพงศ์ อทุัยรังษี ภ.จว.ตรัง สภ.หนองตรุด
ด.ต. ยอดชาย ขาวเรือง ภ.จว.ตรัง สภ.หว้ยยอด
พ.ต.ท. บุญเจอื ล้ิมฉุ้น ภ.จว.ตรัง สภ.หว้ยยอด
พ.ต.อ. ธญัญา สังขศิ์ลป์ชัย ภ.จว.ตรัง สภ.วงัวเิศษ
พ.ต.ท. สานิตย์ พลเพชร ภ.จว.ตรัง สภ.วงัวเิศษ
พ.ต.ท. ประทีป สุขสาร ภ.จว.ตรัง สภ.วงัวเิศษ
พ.ต.ท. ธานินทร์ ทองเยาว์ ภ.จว.ตรัง สภ.วงัวเิศษ
พ.ต.ต. ค ารณ ทองเสนอ ภ.จว.ตรัง สภ.วงัวเิศษ
พ.ต.ต. พงษ์ศักด์ิ กาญจนพนัธ์ ภ.จว.ตรัง สภ.วงัวเิศษ
ร.ต.อ. ศุภวทิย์ ไชยประพนัธ์ ภ.จว.ตรัง สภ.วงัวเิศษ
ร.ต.ท. สุชาติ ทองนวล ภ.จว.ตรัง สภ.วงัวเิศษ
ร.ต.ท. สุธรรม รุ่งส่งศรี ภ.จว.ตรัง สภ.วงัวเิศษ
ร.ต.ท. เสนอ ด าสิโก ภ.จว.ตรัง สภ.วงัวเิศษ
ร.ต.ท. นพรุจ สุขค้ม ภ.จว.ตรัง สภ.วงัวเิศษ
ร.ต.ท. บุญฤทธิ์ ขวญัเกล้ียง ภ.จว.ตรัง สภ.วงัวเิศษ
ร.ต.ท. ปรีชา อภยัพงษ์ ภ.จว.ตรัง สภ.วงัวเิศษ
ร.ต.ท. ผล ส่งแสง ภ.จว.ตรัง สภ.วงัวเิศษ
ร.ต.ท. เชาวรัตน์ ยอดโมรา ภ.จว.ตรัง สภ.วงัวเิศษ
ร.ต.ท. ชัยพจน์ กาญจนะ ภ.จว.ตรัง สภ.วงัวเิศษ
ร.ต.ท. ดุสิต ด าทอง ภ.จว.ตรัง สภ.วงัวเิศษ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. โสภณ จงจติร ภ.จว.ตรัง สภ.วงัวเิศษ
ร.ต.ท. โสภณ รัตนะ ภ.จว.ตรัง สภ.วงัวเิศษ
ร.ต.ท. จริศักด์ิ บัวแกว้ ภ.จว.ตรัง สภ.วงัวเิศษ
ร.ต.ท. สมรักษ์ ทองส่งศรี ภ.จว.ตรัง สภ.วงัวเิศษ
ร.ต.ต. พชัสัณห์ เอยีดอน้ ภ.จว.ตรัง สภ.วงัวเิศษ
ร.ต.ต. เอกชัย ตัณฑไพบูลย์ ภ.จว.ตรัง สภ.วงัวเิศษ
ร.ต.ต. บัญชา นิสัยดี ภ.จว.ตรัง สภ.วงัวเิศษ
ร.ต.ต. สมนึก เผือกทิพย์ ภ.จว.ตรัง สภ.วงัวเิศษ
ร.ต.ท. ศักด์ิสิทธิ์ ศรีพบิูลย์ ภ.จว.ตรัง สภ.วงัวเิศษ
ร.ต.ต. สุนัน สุธาประดิษฐ์ ภ.จว.ตรัง สภ.วงัวเิศษ
ร.ต.ต. ธรีเดช จนัทร์แดง ภ.จว.ตรัง สภ.วงัวเิศษ
ร.ต.ต. สุวนัย สุขะเกตุ ภ.จว.ตรัง สภ.วงัวเิศษ
ร.ต.ต. นิพนธ์ นันทรัตน์ ภ.จว.ตรัง สภ.วงัวเิศษ
ด.ต. อ านาจ คงนวล ภ.จว.ตรัง สภ.วงัวเิศษ
ด.ต. เสรี กล่ินจนัทร์ ภ.จว.ตรัง สภ.วงัวเิศษ
ด.ต. ปัญญา ขนุทอง ภ.จว.ตรัง สภ.วงัวเิศษ
ด.ต. ไพศาล ดีชูศร ภ.จว.ตรัง สภ.วงัวเิศษ
ด.ต. พงศ์ศักด์ิ นวลวดี ภ.จว.ตรัง สภ.วงัวเิศษ
ด.ต. สานันท์ อนิทวงศ์ ภ.จว.ตรัง สภ.วงัวเิศษ
ด.ต. เพชร มีพนัธ์ ภ.จว.ตรัง สภ.วงัวเิศษ
ด.ต. ศักด์ิ ชูโรจน์ ภ.จว.ตรัง สภ.วงัวเิศษ
ด.ต. นพพร เค่ียมการ ภ.จว.ตรัง สภ.วงัวเิศษ
ด.ต. บุญเลิศ เอยีดละออง ภ.จว.ตรัง สภ.วงัวเิศษ
ด.ต. กอ้งสนัน่ ชูเลิศ ภ.จว.ตรัง สภ.วงัวเิศษ
ด.ต. ไมตรี เซ่งง่าย ภ.จว.ตรัง สภ.วงัวเิศษ
ด.ต. บุญเลิศ จงใจ ภ.จว.ตรัง สภ.วงัวเิศษ
ด.ต. กฤษฎา ศรีทองชื่น ภ.จว.ตรัง สภ.วงัวเิศษ
ด.ต. สานันท์ วเิชียรโสภณ ภ.จว.ตรัง สภ.วงัวเิศษ
ด.ต. สิทธโิชค ครชาตรี ภ.จว.ตรัง สภ.วงัวเิศษ
ด.ต. วทิยา สุขนวล ภ.จว.ตรัง สภ.วงัวเิศษ
ด.ต. สมปอง สุดเอื้อม ภ.จว.ตรัง สภ.วงัวเิศษ
ด.ต. กฤษณะ ทองแกว้ ภ.จว.ตรัง สภ.วงัวเิศษ
ด.ต. พงศธร ปานแกว้ ภ.จว.ตรัง สภ.วงัวเิศษ
พ.ต.อ. ถนอม อว่มพรม ภ.จว.ตรัง สภ.เขาวเิศษ
พ.ต.ท. มนตรี มีเภตรา ภ.จว.ตรัง สภ.เขาวเิศษ
พ.ต.ท. ทวศัีกด์ิ สุวพชิญ์ภมูิ ภ.จว.ตรัง สภ.เขาวเิศษ
พ.ต.ท. ศรณรงค์ โคชะดา ภ.จว.ตรัง สภ.เขาวเิศษ
พ.ต.ท. ชาติชาย วงษ์ปัญญา ภ.จว.ตรัง สภ.เขาวเิศษ
ร.ต.อ. สุกจิ สงเทพ ภ.จว.ตรัง สภ.เขาวเิศษ
ร.ต.ท. กญุชร ช่องพทิักษ์ ภ.จว.ตรัง สภ.เขาวเิศษ



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ประพนัธ์ ด าเนินการ ภ.จว.ตรัง สภ.เขาวเิศษ
ร.ต.ท.หญิง ปรานี ยดุมัน่ ภ.จว.ตรัง สภ.เขาวเิศษ
ร.ต.ท. นัฐพงษ์ ชาพรหมสิทธิ์ ภ.จว.ตรัง สภ.เขาวเิศษ
ร.ต.ท. สนิท บัวแกว้ ภ.จว.ตรัง สภ.เขาวเิศษ
ร.ต.ท. ช านาญ สุวรรณชาตรี ภ.จว.ตรัง สภ.เขาวเิศษ
ร.ต.ท. ชาลี แกว้แกมทอง ภ.จว.ตรัง สภ.เขาวเิศษ
ร.ต.ท. สมศักด์ิ ธนาวฒิุ ภ.จว.ตรัง สภ.เขาวเิศษ
ร.ต.ท. ธงชัย พยงุวงษ์ ภ.จว.ตรัง สภ.เขาวเิศษ
ร.ต.ท. สุรพฒัน์ สีฟา้ ภ.จว.ตรัง สภ.เขาวเิศษ
ร.ต.ต. เสรี สังขท์อง ภ.จว.ตรัง สภ.เขาวเิศษ
ด.ต. วชิัย นุน่ขาว ภ.จว.ตรัง สภ.เขาวเิศษ
ด.ต. สุทัศน์ ไชยวรรณ์ ภ.จว.ตรัง สภ.เขาวเิศษ
ด.ต. โกเมศว์ ปุสวโิร ภ.จว.ตรัง สภ.เขาวเิศษ
ด.ต. โชคชัย สิทธชิัย ภ.จว.ตรัง สภ.เขาวเิศษ
ด.ต. พมิล เต็มแกว้ ภ.จว.ตรัง สภ.เขาวเิศษ
ด.ต. ส าฤทธิ์ เอยีดเกล้ียง ภ.จว.ตรัง สภ.เขาวเิศษ
ด.ต. พชัศักด์ิ ทองพจิติร ภ.จว.ตรัง สภ.เขาวเิศษ
ด.ต. สมพงศ์ สัมฤทธิ์ ภ.จว.ตรัง สภ.เขาวเิศษ
ด.ต. ศราวฒิุ ฉมูิ ภ.จว.ตรัง สภ.เขาวเิศษ
พ.ต.อ. ชรินทร์ โกพฒัน์ตา ภ.จว.ตรัง ภ.จว.ตรัง
ร.ต.ท.หญิง  บุณยนุช สงศรี ภ.จว.ตรัง ภ.จว.ตรัง
ร.ต.ท. ภมูิ ภมูิมาตร ภ.จว.ตรัง ภ.จว.ตรัง
ร.ต.ท. เทพกรณ์ สังขารา ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
ส.ต.อ. อาณัติ สุขด า ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
ร.ต.ท. ชนพฒัน์ ทองข าดี ภ.จว.ตรัง สภ.กนัตัง
ร.ต.อ. ปรีชา ศรีเมือง ภ.จว.ตรัง สภ.นาโยง
ร.ต.ต. อ านวย ทองแยม้ ภ.จว.ตรัง สภ.นาโยง
ด.ต. ทวี จนัทร์หอม ภ.จว.ตรัง สภ.นาโยง
ร.ต.ท. สุวทิย์ เพง็ล า ภ.จว.ตรัง สภ.นาโยง
ด.ต. เกรียงไกร ศรีปฏยิทุธว์งศ์ ภ.จว.ตรัง สภ.นาโยง
พ.ต.ต. ธรีะพล อาจกลู ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ด.ต. ณรงค์ บรรจงสุทธิ์ ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ด.ต. ศุภากร จนิตยะ ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ด.ต. วทิวสั สีใส ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ด.ต. บุญฤทธิ์ นะวะกะ ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ด.ต. บัณฑิต ผลิผล ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ด.ต. อรุณ เหมือนจนัทร์ ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ร.ต.ท. ธรีศักด์ิ กาฬวงศ์ ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
พ.ต.ท. เอกพงษ์ ทัง่จนัทร์แดง ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ร.ต.ต. ธรีศานต์ ส่งเสริม ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. อดุม นุชชา ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ร.ต.ต. ประดิษฐ์ หลักเพชร ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
จ.ส.ต. วรีะยทุธิ์ ชัยชน ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ด.ต. จรุวตัร์ ทองชิต ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ด.ต. กติตินนท์ ช่วยหวงั ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ด.ต. สมชาย ชาติกลุ ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ด.ต. สมยศ เส็นสด ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
จ.ส.ต. วราวฒิุ หนูพุม่ ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ด.ต. ภาทนัน ทับชุม ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ร.ต.ท. อนันต์ โทข า ภ.จว.ตรัง กก.สส.ภ.จว.ตรัง
ร.ต.ท. มนัส สมันเหมือน ภ.จว.ตรัง กก.สส.ภ.จว.ตรัง
ด.ต. ไวพจน์ ตันพลัง ภ.จว.ตรัง กก.สส.ภ.จว.ตรัง
ด.ต. กมัปนาท อ าภามณี ภ.จว.ตรัง กก.สส.ภ.จว.ตรัง
ด.ต. วชิัย น้ าผุด ภ.จว.ตรัง กก.สส.ภ.จว.ตรัง
ด.ต. ธรีวทิย์ รองเดช ภ.จว.ตรัง กก.สส.ภ.จว.ตรัง
ด.ต. ภยัสิทธิ์ จงบุรี ภ.จว.ตรัง สภ.รัษฏา
จ.ส.ต. ชยากร ทองนอก ภ.จว.ตรัง สภ.บ้านโคกยาง
จ.ส.ต. สาโรจน์ โพชสาลี ภ.จว.ตรัง สภ.บ้านโคกยาง
ส.ต.อ. จกัรพงศ์ พฒันบริรักษ์ ภ.จว.ตรัง สภ.บ้านโคกยาง
พ.ต.ท. ธญัญะ ลัภบุญ ภ.จว.ตรัง สภ.บ้านหนองเอื้อง
ด.ต. ประพนัธ์ จนัทฤทธิ์ ภ.จว.ตรัง สภ.บ้านหนองเอื้อง
ร.ต.ต. นันทชาติ ใบหมาดปันจอ ภ.จว.ตรัง สภ.ปะเหลียน
ด.ต. กฤชพล ปลอดแกว้ ภ.จว.ตรัง สภ.ปะเหลียน
ด.ต. วริทธิ์นันท์ เสนอนิทร์ ภ.จว.ตรัง สภ.ปะเหลียน
จ.ส.ต. สุพล ขนุวจิติร ภ.จว.ตรัง สภ.ปะเหลียน
พ.ต.ท. สากล ด ามีศักด์ิ ภ.จว.ตรัง สภ.หนองตรุด
ร.ต.อ. วษิณุ เสรีรักษ์ ภ.จว.ตรัง สภ.หนองตรุด
ร.ต.ท. สรสิทธิ์ ส่งแสง ภ.จว.ตรัง สภ.หนองตรุด
ร.ต.ท. อ าพร เซ่งง่าย ภ.จว.ตรัง สภ.หนองตรุด
ร.ต.ท. ประยรู จติรา ภ.จว.ตรัง สภ.เขาวเิศษ
ร.ต.ท.หญิง พรรณี กล้างาม ภ.จว.ตรัง สภ.หาดส าราญ
พ.ต.ท. สุวทิย์ ยทุธนาการ ภ.จว.ตรัง สภ.บ้านคลองเต็ง
ร.ต.ท. จ าแนก ด้วงชู ภ.จว.ตรัง สภ.บ้านคลองเต็ง
ร.ต.ท. สิโรฒ จริยวจิติร ภ.จว.ตรัง สภ.บ้านคลองเต็ง
ร.ต.ท. ประโยชน์ หวนัชิตนาย ภ.จว.ตรัง สภ.บ้านคลองเต็ง
ร.ต.ต. สุรัตน์ จ าปาแดง ภ.จว.ตรัง สภ.บ้านคลองเต็ง
ด.ต. สมมิตร อกัษรนิตย์ ภ.จว.ตรัง สภ.บ้านคลองเต็ง
ด.ต. ช านาญ ด าช่วย ภ.จว.ตรัง สภ.บ้านคลองเต็ง
ด.ต. อดุม งามเพยีร ภ.จว.ตรัง สภ.บ้านคลองเต็ง
ด.ต. จตุภทัร ยงัเจริญ ภ.จว.ตรัง สภ.บ้านคลองเต็ง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. นิวฒัน์ เมืองหนู ภ.จว.ตรัง สภ.บ้านคลองเต็ง
ด.ต. สุนทร คงจริง ภ.จว.ตรัง สภ.บ้านคลองเต็ง
ด.ต. บุญเลิศ จ าปา ภ.จว.ตรัง สภ.บ้านคลองเต็ง
ด.ต. ศิรัสพล สุวรรณรักษ์ ภ.จว.ตรัง สภ.หว้ยยอด
ร.ต.ท. อภชิัย บุญเมือง ภ.จว.ตรัง สภ.หว้ยยอด
ด.ต. วรัิฐ เพง็ล า ภ.จว.ตรัง สภ.หว้ยยอด
ด.ต. สุวทิย์ โชติรัตน์ ภ.จว.ตรัง สภ.หว้ยยอด
ด.ต. นิทัศน์ มรดกเกษม ภ.จว.ตรัง สภ.หว้ยยอด
จ.ส.ต. ประวทิย์ อาจชอบการ ภ.จว.ตรัง สภ.หว้ยยอด
ร.ต.ท. ชลิตร ชะโนวรรณ ภ.จว.ตรัง สภ.หว้ยยอด
นาย เอกชัย จติรอกัษร ภ.จว.ตรัง ลูกจา้งประจ า สภ.หว้ยยอด
ด.ต. พายุ ปาสาเน ภ.จว.ตรัง สภ.รัษฏา
ด.ต. บุญลือ ภริมยเ์มือง ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ด.ต. มิตรชัย ทองบุตร ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ด.ต. ประทีป ผังจโิน ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ด.ต. วรัิตน์ ดวงปัญญา ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
ร.ต.ท. ปิยะวฒัน์ ทองนิล ภ.จว.ตรัง สภ.เมืองตรัง
พ.ต.อ. สมเกยีรติ ฤทธิ์เล่ือน ภ.จว.พทัลุง
พ.ต.อ. วสูิตร นาคจู ภ.จว.พทัลุง
พ.ต.อ. สุนทร ขวญัเพช็ร ภ.จว.พทัลุง
พ.ต.อ. เอนก ศรีค าอา้ย ภ.จว.พทัลุง
พ.ต.ท.หญิง พาริสา พรหมแกว้ ภ.จว.พทัลุง
ร.ต.อ.หญิง สุภาวณีิ สุขฤกษ์ ภ.จว.พทัลุง   
ร.ต.อ.หญิง นนทิยา สุชนก ภ.จว.พทัลุง
ร.ต.ท.หญิง พชันี สินด า ภ.จว.พทัลุง
ร.ต.ท.หญิง ลัดดา ค ายา สภ.ป่าพะยอม
ร.ต.ท. มนัส คงชู ภ.จว.พทัลุง
ร.ต.ต. สมพร เอยีดเกล้ียง สภ.ควนขนุน
ด.ต. สังคม จติรวงค์ สภ.ป่าพะยอม
ด.ต. สมหมาย คล้ายคง สภ.เขาชัยนสน
ด.ต. สามารถ จนัทร์แดง สภ.ศรีนครินทร์
ด.ต. ปรัญชัยวฒัน์ ขนุต่างตา สภ.ปากพะยนู
ด.ต.หญิง ธดิารัตน์ ตุลาธน สภ.โคกชะงาย
จ.ส.ต.หญิง พญิญาณี นิลเขต ภ.จว.พทัลุง
จ.ส.ต.หญิง กมลทิพย์ เพจ็เซ่ง ภ.จว.พทัลุง
ส.ต.ต. หมูห่ าหมัด สันหมาน ภ.จว.พทัลุง
พ.ต.ท. เกง่กาจ สุขสวสัด์ิ ภ.จว.พทัลุง
พ.ต.ต. ศิรักษ์  บุญยก ภ.จว.พทัลุง
ร.ต.ท. วนิัย สันติกาญจนพฒัน์ ภ.จว.พทัลุง
ร.ต.ท. สุชาติ หนูมาก ภ.จว.พทัลุง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท ธรีะพล จนิดาละออง ภ.จว.พทัลุง
ด.ต. สมชาย จลุคง สภ.เขาชัยสน
จ.ส.ต. จกัรพงษ์ รุ่งเรือง ภ.จว.พทัลุง
ด.ต. ประมุข ทองเบ็ญจมาศ ภ.จว.พทัลุง
ด.ต. ณรงค์ พลายด้วง สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. สงคราม ปานชุม สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. ประพนัธ์ มากมณี สภ.โคกชะงาย
ด.ต. สุรพนัธ์ กรดส าราญ ภ.จว.พทัลุง
ด.ต. สุนันต์ นกหมุด สภ.ปากพะยนู
ร.ต.ท. ชัยพจน์ ชูเมือง ภ.จว.พทัลุง
ด.ต. พทิักษ์ ศรีชุมพวง สภ.ศรีบรรพต
ด.ต ณรงศักด์ิ คงเทพ สภ.ควนขนุน
ด.ต วราวธุ หนูเอยีด สภ.ทะเลน้อย
ด.ต จารึก สายแกว้ สภ.ควนขนุน
ด.ต วรีะ คงพนัธ์ สภ.ศรีนครินทร์
ด.ต. ธนธร ศรียวง สภ.โคกชะงาย
ส.ต.อ. ยทุธการ เขท้อง ภ.จว.พทัลุง
พ.ต.ท. ทรงศักด์ิ แมนยี ภ.จว.พทัลุง
ร.ต.ท. องอาจ อนิทรสมบัติ สภ.ศรีนครินทร์
ร.ต.ท. โชคดี ขาวอนิทร์ ภ.จว.พทัลุง
ร.ต.ต. พรชัย หมืน่คล้ิง ภ.จว.พทัลุง
ร.ต.ต. วงศ์วฒิุ บุนนาค ภ.จว.พทัลุง
ด.ต. ประมาณ ไล่กสิกรรม ภ.จว.พทัลุง
จ.ส.ต.หญิง ฑียพุา พนัธรักษ์ ภ.จว.พทัลุง
จ.ส.ต. พรีพงษ์ เดชสุข ภ.จว.พทัลุง
ร.ต.อ.หญิง ณัฐรดา ทองบุญนุย้ ภ.จว.พทัลุง
ร.ต.ท.  อารมย์ แกว้หวาน ภ.จว.พทัลุง
ร.ต.ต. ฉลอง เอยีดมุสิก ภ.จว.พทัลุง
ด.ต. ประเสริฐ ขาวสุด ภ.จว.พทัลุง
ด.ต. สมหมาย ปานเพชร ภ.จว.พทัลุง
จ.ส.ต.หญิง วรรณฤดี สารานนท์ ภ.จว.พทัลุง
พ.ต.ท.หญิง กญัญา  มากมาย ภ.จว.พทัลุง
ร.ต.ท.หญิง ปริญดา ฉนัท์ภญิโญภาพ ภ.จว.พทัลุง
ด.ต. ชัยยากลู ชูสุวรรณ ภ.จว.พทัลุง
ด.ต. โสพศิ ช่วยทอง ภ.จว.พทัลุง
จ.ส.ต.หญิง สร้อยฟา้ ศรทอง ภ.จว.พทัลุง
ส.ต.อ.หญิง อนงค์นาฎ บัวจดุ ภ.จว.พทัลุง
พ.ต.ท.หญิง สายพณิ ฤทธิ์ทอง ภ.จว.พทัลุง
ร.ต.ท. วรีะยทุธ มีสวสัด์ิ ภ.จว.พทัลุง
ด.ต. ณรงค์ ศรีวเิชียร ภ.จว.พทัลุง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต.หญิง พฒันี ชูขนัธ์ ภ.จว.พทัลุง
ร.ต.อ.หญิง ยวุากรณ์ กองเพชร ภ.จว.พทัลุง
ร.ต.ท.หญิง สมจติร เสริมสกลุเกยีรติ ภ.จว.พทัลุง
ด.ต. เฉลิมพล นุน่มัน ภ.จว.พทัลุง
ร.ต.ท.หญิง สาหร่าย ทองจนัทร์ ภ.จว.พทัลุง
ด.ต.หญิง วรวรรณ คงรัตน์ ภ.จว.พทัลุง
พ.ต.ท. วฒันา สามนตราช ภ.จว.พทัลุง
ร.ต.ท.หญิง ผกาทิพย์ หนูมาก ภ.จว.พทัลุง
ด.ต. เคณศวร  มณีโชติ ภ.จว.พทัลุง
จ.ส.ต. ปุณณวชิ นนทิสิทธิ์ ภ.จว.พทัลุง
จ.ส.ต.หญิง สุพตัรา ชัยแกว้ ภ.จว.พทัลุง
ส.ต.อ. ปรีชาพล จลุมูล ภ.จว.พทัลุง
ส.ต.อ.หญิง ศุภราภรณ์ ขนุหมาด ภ.จว.พทัลุง
พ.ต.อ. พชร ธรรมรักษา ภ.จว.พทัลุง
พ.ต.ท. นาถพล บุญสนิท ภ.จว.พทัลุง
ด.ต. เทพทัต หมีมิหน๊ะ ภ.จว.พทัลุง
ร.ต.ต. ปัญจะ แกว้มาก ภ.จว.พทัลุง
จ.ส.ต. ภวูนาท สิงหวงศ์ ภ.จว.พทัลุง
ด.ต. แหลม หนูขาว ภ.จว.พทัลุง
ด.ต. ไพบูลย์ บัวขวญั ภ.จว.พทัลุง
จ.ส.ต. กฤษฎา ตราชู ภ.จว.พทัลุง
ด.ต. จริญ เกษมศรี ภ.จว.พทัลุง
จ.ส.ต. ธนะรัฐ สังขช์่วย ภ.จว.พทัลุง
จ.ส.ต. สากล สุขเกษม ภ.จว.พทัลุง
ด.ต. ช านาญ ด าเกล้ียง ภ.จว.พทัลุง
ร.ต.ท. สุชัย ค าไสย ภ.จว.พทัลุง
ร.ต.ต. อดิเรก วงษ์รักษา ภ.จว.พทัลุง
ด.ต. ปรีชา เสริมอารีย์ ภ.จว.พทัลุง
ด.ต. วนิัย ทองเด็จ ภ.จว.พทัลุง
ด.ต. จริวตัร ไชยรักษ์ ภ.จว.พทัลุง
ด.ต. สมบูรณ์ แกว้รัตน์ ภ.จว.พทัลุง
ด.ต. ธนพล สุวรรณรัตน์ ภ.จว.พทัลุง
ร.ต.ต. อาคม เซ่งเขม็ ภ.จว.พทัลุง
ร.ต.ท. นิพนธ์ ศุกรวรรณ ภ.จว.พทัลุง
ร.ต.อ. อานิก อนิด า ภ.จว.พทัลุง
ร.ต.ท. เจริญ เอยีดมุสิก ภ.จว.พทัลุง
ด.ต. เกยีรติวฒัน์ หมืน่แคล้ว ภ.จว.พทัลุง
ร.ต.ต. จรีพนัธ์ สุนทรสุวาทีกลู ภ.จว.พทัลุง
จ.ส.ต. พทิยา มุขช่วย ภ.จว.พทัลุง
ร.ต.ต. สุชาติ ยอดราช ภ.จว.พทัลุง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.อ. วเิชียร นวลจนัทร์ ภ.จว.พทัลุง
ด.ต. สมบัติ แกว้หนู ภ.จว.พทัลุง
พ.ต.ท. ไชยา ก าเหนิดฤทธิ์ ภ.จว.พทัลุง
ร.ต.ต. ธนเวทย์ ปัตตังถาโต ภ.จว.พทัลุง
ด.ต. ศิริชัย ศรีน้อย ภ.จว.พทัลุง
จ.ส.ต. นิตยธ์นินท์ สมาธิ ภ.จว.พทัลุง
จ.ส.ต. ก าพล จนัทร์หอม ภ.จว.พทัลุง
พ.ต.ท. สามารถ เอกฐิน ภ.จว.พทัลุง
จ.ส.ต. ชัยวชั พทัยงั ภ.จว.พทัลุง
ร.ต.ต. สุริยา ไชยบุรินทร์ ภ.จว.พทัลุง
ร.ต.ท. นิพนธ์ กรดแกว้ ภ.จว.พทัลุง
ร.ต.ต. อภชิาติ รอดบุญ ภ.จว.พทัลุง
ร.ต.ท. สุรชัช สินธิ์สาย ภ.จว.พทัลุง
ด.ต. เอกพล นิโรจน์ ภ.จว.พทัลุง
ด.ต. อคัรพงษ์ ศรีเทพ ภ.จว.พทัลุง
พ.ต.ต. ธงเฉลิม ทองฉมิ ภ.จว.พทัลุง
พ.ต.ท. เกยีรติศักด์ิ กสุุมาวลี ภ.จว.พทัลุง
ร.ต.ต. บุญคล่อง รักทอง ภ.จว.พทัลุง
ร.ต.ต. ถวลิ สุกแกว้ ภ.จว.พทัลุง
ร.ต.ต. ทิวตัถ์ ทองจนัทร์แกว้ ภ.จว.พทัลุง
ร.ต.ท. เจษฎานุวฒัน์ จลุนิล ภ.จว.พทัลุง
ร.ต.ท. วโิรจน์ สิทธิ์มาก ภ.จว.พทัลุง
ด.ต. เจตน์สฤษฎ์ บัวเนียม ภ.จว.พทัลุง
จ.ส.ต. พเิชษ ศรีน้อย ภ.จว.พทัลุง
ด.ต. ปัญญา คงอนิทร์ ภ.จว.พทัลุง
ด.ต. ประยรู ทองเชิญ ภ.จว.พทัลุง
ร.ต.ต. วทิยา รัตนบุรี ภ.จว.พทัลุง
ร.ต.ต. ณรงค์ มนต์ลักษณ์ ภ.จว.พทัลุง
ด.ต. สุจนิต์ ยี่มี ภ.จว.พทัลุง
ร.ต.ท. สุพฒัน์ เพชรรักษ์ ภ.จว.พทัลุง
ด.ต. ศักด์ิ นกแกว้ ภ.จว.พทัลุง
จ.ส.ต. นราพงษ์ ขนุฤทธิ์สง ภ.จว.พทัลุง
ร.ต.อ. ปริญญา ขวญัแกว้ ภ.จว.พทัลุง
ร.ต.ต. ประเสริฐ วฒัน์หนู ภ.จว.พทัลุง
ด.ต. ทรงเดช สุกมาก ภ.จว.พทัลุง
ด.ต. สุธี ไหมด า ภ.จว.พทัลุง
ด.ต. สัญญา รองเล่ือน ภ.จว.พทัลุง
ร.ต.ต. สมศักด์ิ สุทธคิณะ ภ.จว.พทัลุง
ด.ต. ธนวฒัน์  ยอดแกว้ สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต.  ปราโมทย์ จนัทร์นวล ภ.จว.พทัลุง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สุวทิย ์ รองราม สภ.เมืองพทัลุง
จ.ส.ต.หญิง ปาลิกา  ทองนุน่ ภ.จว.พทัลุง
พ.ต.อ. ประสิทธิ์ ปานด า ภ.จว.พทัลุง
พ.ต.ท. จตุรงค์ จงหวงั สภ.ควนขนุน
ร.ต.ท. สุชาติ ประทุมวลัย์ สภ.ศรีนครินทร์
ด.ต. ธาตรี สุทธรัิกษ์ สภ.เมืองพทัลุง
ส.ต.อ. ชัยณรงค์ ชูสง สภ.เมืองพทัลุง
ส.ต.อ.หญิง วาสนา สามสี ภ.จว.พทัลุง
พ.ต.อ. ภวตั ประชาญสิทธิ์ สภ.เมืองพทัลุง
พ.ต.อ. เพญ็ศักด์ิ แกว้พา สภ.เมืองพทัลุง
พ.ต.ท. เสกสิทธิ์ ปรากฏชื่อ สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. สุนันท์ สรรเสริญ สภ.เมืองพทัลุง
จ.ส.ต. ธชณัฐ ชูหนู สภ.เมืองพทัลุง
ร.ต.ท. สนับ กาวชู สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. นุกลู จนัทร์หอม สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. ณัฐพงศ์ รอดคงที่ สภ.เมืองพทัลุง
จ.ส.ต. กฤตภาส ทองเทีย่ง สภ.เมืองพทัลุง
จ.ส.ต. ทรงศักด์ิ ทองแกว้ สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. สมคิด แสงจนัทร์ศิริ สภ.เมืองพทัลุง
จ.ส.ต. เสถยีร บัวเนียม สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. โยธนิ อนันตพงศ์ สภ.เมืองพทัลุง
ร.ต.ท. โชคระพงศ์ เอง้เถี้ยว สภ.เมืองพทัลุง
ร.ต.ท. พสิิษฐ์ ศศิธร สภ.เมืองพทัลุง
ร.ต.ท. สมชาติ ทองดี สภ.เมืองพทัลุง
พ.ต.ท. อนุสรณ์ ทองไสย สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. นัฎฐา อนันทนุพงศ์ สภ.เมืองพทัลุง
พ.ต.ต. นิมมาน นิกโุน สภ.เมืองพทัลุง
ร.ต.ท. สันต์ชัย ศิริชุม สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. สมเกยีรติ คณะสุวรรณ์ สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. อมร เทพยา สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. ชาติ แกว้สุข สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. ประสงค์ บัวอนิทร์ สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. พลตรี ทองจดู สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. ฐิติพฒัน์ ชมบุญ สภ.เมืองพทัลุง
ร.ต.ท. ชรินทร์ เหล็มโช๊ะ สภ.เมืองพทัลุง
ร.ต.ท. สันตนันต์ มุขช่วย สภ.เมืองพทัลุง
ร.ต.ท. อาพร ผ่องใส สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. สงกรานต์ จนัทร์แกว้ สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. สุธี หนูนิล สภ.เมืองพทัลุง
ร.ต.ต. สมภพ ชุมพาที สภ.เมืองพทัลุง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ประเสริฐ อนิทรรักษา สภ.เมืองพทัลุง
ร.ต.ท. สุชาติ ด าแกว้ สภ.เมืองพทัลุง
ร.ต.ท. ชาญชัย ระเหจ็หาญ สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. ไพโรจน์ อนิทร์มณเทียร สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. สิงห์ สุขฤกษ์ สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. เตชินท์ ทองรอด สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. สมเกยีรติ ทองเชิญ สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. พรชัย ชูหนู สภ.เมืองพทัลุง
พ.ต.ท. อสัน ชอบงาม สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. ประคอง พลเจริญ สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. ประพนัธ์ ออ่นแกว้ สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. นพ บัวศรี สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. สมเชษฐ์ นกยงูทอง สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. ประพนัธ์ ชูพุม่ สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. ดรุณ ซ่ินช่วย สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. มนูญ ยกฉวี สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. ยทุธนา ทองเทีย่ง สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. ทวพีล แสงสวา่ง สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. ธญัญา เจยีมสวสัด์ิ สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. มานิตร หวานช่วย สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. อ านวย ด าทอง สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. ประสิทธิ์ มาทอง สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. สายนัห์ สุทธจินัทร์ สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. ครรชิต มากชิต สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. สมพร ชนะชัย สภ.เมืองพทัลุง
ร.ต.ท. จริวฒัน์ ชูภกัดี สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. ธรีะพงศ์ หนูฤทธิ์ สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. ยงนิตร หนูปราบ สภ.เมืองพทัลุง
พ.ต.ท. ณภทัร สุระดี สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. จรัญ ทองแป้น สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต.หญิง พชัรนันท์ แกว้แดง สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. ประนาม เพชรกาฬ สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. เชาวลิต ด าช่วย สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. โชคดี อารีรักษ์ สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. สกานต์ ศักด์ิศรี สภ.เมืองพทัลุง
ร.ต.อ. นิกร สุขใส สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. กปัปตัน เรืองสม สภ.เมืองพทัลุง
ร.ต.อ.หญิง สิรตา เประนาม สภ.เมืองพทัลุง
ร.ต.อ. จ าเริญ จลุนวล สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. ชาตรี เกดิชูชื่น สภ.เมืองพทัลุง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ค านึง ช่วยเพชร สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. อภชิาต มณเทียรสุภา สภ.เมืองพทัลุง
ร.ต.ท. ประเชิญ มีนรินทร์ สภ.เมืองพทัลุง
พ.ต.ท. ประสิทธิ์ อภยัรัตน์ สภ.เมืองพทัลุง
ร.ต.ท. อธคิม มณเทียรสุภา สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. นิคม บุญยะวนัตัง สภ.เมืองพทัลุง
ร.ต.ท. ไพฑูรย์ ปานแจม่ สภ.เมืองพทัลุง
ร.ต.ท. สุทิน แดงช่วง สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. ธวฒัน์ เขยีวไชย สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. ชาญณรงค์ ภวูวมิล สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. สายนัต์ อนิทร์แกว้ สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. กาญชนะพร มาทอง สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. จมุพล ปุระนะ สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. ศักดา สุทธเิหลือ สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. วฒันา มณีรัตน์ สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. วชิรวทิย์ สงเดช สภ.เมืองพทัลุง
ร.ต.ท. พนูชัย มากหนู สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. ประชาญศักด์ิ ชูเกื้อ สภ.เมืองพทัลุง
ร.ต.ท. เจริญ เมืองสง สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. สมกจิ ศรีขาว สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. วชิาญ เนียมวงศ์ สภ.เมืองพทัลุง
ร.ต.ท. กฤษณ์ เต็มยอด สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. คเชนพงษ์ มณีพนัธ์ สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. สุนทร มณีพนัธ์ สภ.เมืองพทัลุง
ร.ต.ท. สมชาย เกตุทอง สภ.เมืองพทัลุง
ร.ต.ต. หรัิญธร มากเพชรศรี สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. ธวชั รัตนสิงห์ สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. วนิัย คงแกว้ สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. สมภพ จนับัว สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. สมคิด อนิทรภกัด์ิ สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. ณรงค์ เรืองอนิทร์ สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. ณรงค์ รัตนพบิูรณ์ สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. สุวทิย์ ศรีเพชร สภ.เมืองพทัลุง
ร.ต.อ. ศุภกร พรหมทอง สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. จรีะศักด์ิ สุวรรณศรี สภ.เมืองพทัลุง
ร.ต.ท. วภิาค โสภาจารย์ สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. สมเกยีรติ จนีลิบ สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. อนุสรณ์ ศรีนคร สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. ประเสริฐ นพฤทธิ์ สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. นิทัศน์ รองราม สภ.เมืองพทัลุง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง จ.ส.ต.หญิง เจตนาพร พรหมเหมือน สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. พงษ์พนัธ์ วงศ์รักษา สภ.เมืองพทัลุง
ร.ต.ท. พรเทพ คงขาว สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. วสัิย ยิ้มฉว้น สภ.เมืองพทัลุง
ส.ต.อ.หญิง ศิริมา สุขทอง สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต.หญิง ประไพ บัวขาว สภ.เมืองพทัลุง
พ.ต.อ. เพญ็ศักด์ิ แกว้พา สภ.เมืองพทัลุง
จ.ส.ต. จริศักด์ิ วทิยานุภากร สภ.เมืองพทัลุง
ร.ต.อ. นพรัตน์ แกว้ใจ สภ.เมืองพทัลุง
พ.ต.ต. วรพล สุขแกว้ สภ.เมืองพทัลุง
ร.ต.ท. ณัฐนันท์ บัวบาน สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. สมปราญช์ ไชยสุริยงค์ สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต.หญิง สุนทรี อุ่นเสียม สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. สมคิด ภทัรฐิติพนัท์ สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. ศักรินทร์ สุขเกษม สภ.เมืองพทัลุง
พ.ต.ต. ธรีะยทุธ มิตรมูสิก สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. ประเสริฐ น้อยหร า สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. วรัิช เหลืออน้ สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. ชนะ ด าเรือง สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. วรีเดช แสงอรุณ สภ.เมืองพทัลุง
ร.ต.ท. วลัลพ ยั่งยนื สภ.เมืองพทัลุง
ร.ต.ท. เอกพงษ์ ช่วยชนะ สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. ธนวตัร อนิทฤทธิ์ สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. อาคม สิงหเ์นีย่ว สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. พเิชษฐ์ อารียรั์กษ์ สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. เริงศักด์ิ จนัทร์ธนู สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. หสัถชัย ศรีทองช่วย สภ.เมืองพทัลุง
พ.ต.ท. ชัยฤทธิ์ อนิด า สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. ชูกจิ เพชรรัตน์ สภ.เมืองพทัลุง
ร.ต.ท. เผด็จ ชูทอง สภ.เมืองพทัลุง
พ.ต.ต. วจิติร เกื้อรุ่ง สภ.เมืองพทัลุง
จ.ส.ต. ไพรัตน์ สงเกดิ สภ.เมืองพทัลุง
ร.ต.ท. เดโช ขนุทองจนัทร์ สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. พนัธช์ัย ชัยด้วง สภ.เมืองพทัลุง
พ.ต.อ. ภวตั ประชาญสิทธิ์ สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. ณัฐวฒิุ สุจจติ สภ.เมืองพทัลุง
ร.ต.ท. ประเสริฐ ด้วงเอยีด สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. ไพรัตน์ ธรรมศรี สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. ชะออ้น หมวดมณี สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. สมโภช ทองพวั สภ.เมืองพทัลุง



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. วจิติร พงษ์ทรัพย์ สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. จรัญ เอกทัศน์ สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. อรุณ มีขาว สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. อรุณ ศิริกรรณ์ สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. สถติย์ หนูจนัทร์ สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. ธวชั ทองทวี สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. สมรักษ์ เสนาคง สภ.เมืองพทัลุง
ร.ต.ท. โชติ ขนุเนียม สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. สุนทร วงัช่วย สภ.เมืองพทัลุง
ร.ต.ท. ไพโรจน์ กาญจนนุกลู สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. รามิน หมวดมณี สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. ราเมษ เขมชัยเวช สภ.เมืองพทัลุง
พ.ต.ท. ชะอุ่ม เทพหนู สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. ไวพจน์ สมนึก สภ.เมืองพทัลุง
ร.ต.ท. ชะเอม หนูนิล สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. เสกสิทธิ์ ฤกขะวฒิุกลุ สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. นิทรา ด ารงคดีราษฎร์ สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. สมนึก เอยีดชุม สภ.เมืองพทัลุง
ร.ต.ท. สมบัติ มุสิกมิ สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. สุรพล บัวแกว้ สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. สุวรรณ แดงสวา่ง สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. ชัชรินทร์ สงเดช สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. ทัตพงศ์ บุญบุตร สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. ธรียทุธิ์ ปานทน สภ.เมืองพทัลุง
จ.ส.ต.หญิง อรวรรณ ชูแสง สภ.เมืองพทัลุง
ร.ต.ท.หญิง ปรารถนา เมฆฉาย สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. เทพนรินทร์ บิลยะแม สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. จตุพร บัวทอง สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. คณพศ จ านง สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. นิพล ถงึมุสิก สภ.เมืองพทัลุง
ด.ต. เฉลิมศักด์ิ ยศไพโรจน์ สภ.เมืองพทัลุง
ร.ต.อ. กมัปนาท เมืองทองออ่น สภ.เมืองพทัลุง
พ.ต.ต. สิทธิ เพิม่พนู สภ.โคกชะงาย
ร.ต.อ. อ านวย ช่วยทอง สภ.โคกชะงาย
ร.ต.ท. จ านอง สังขจ์รูญ สภ.โคกชะงาย
ร.ต.ท. สุนทร ยิ่งคง สภ.โคกชะงาย
ร.ต.ท. อรรถพล สายทองแกว้ สภ.โคกชะงาย
ร.ต.ต. สามารถ กง๋อบุล สภ.โคกชะงาย
ร.ต.ท. อกัครา แกว้สกลุ สภ.โคกชะงาย
ร.ต.ท. สุชาติ เต้ียวซี สภ.โคกชะงาย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. รณกร หุม้ขาว สภ.โคกชะงาย
ร.ต.ท. สุรินทร์ เรืองทองเมือง สภ.โคกชะงาย
ร.ต.ท. เอกมล จนัทร์นูน สภ.โคกชะงาย
ด.ต. พนิส เกล้ียงประไพ สภ.โคกชะงาย
ด.ต. โสภณ ปิยะพงษ์ สภ.โคกชะงาย
ด.ต.หญิง จติรา เกตุชู สภ.โคกชะงาย
ด.ต. นิกร มาตีด สภ.โคกชะงาย
ด.ต. บุญรวย ชูภกัดี สภ.โคกชะงาย
ด.ต. สงวน ชุมภทูอง สภ.โคกชะงาย
ส.ต.อ. ยงยทุธ ประยรูโชค สภ.โคกชะงาย
ร.ต.ท. อาคม บัวขวญั สภ.โคกชะงาย
ร.ต.ท. ธวฒัน์ จนัทร์ทิพย์ สภ.โคกชะงาย
ด.ต. สงคราม หนูอนิทร์ สภ.โคกชะงาย
ด.ต.หญิง ลักษณา หวานสง สภ.โคกชะงาย
ด.ต. ศุภชัย ไกรศิริ สภ.โคกชะงาย
ร.ต.ต. จ านง ชิดละกะ สภ.โคกชะงาย
ร.ต.ต. อ านาจ เรืองยิ่ง สภ.โคกชะงาย
ร.ต.ต. ส าเร็จ วระกาญจน์ สภ.โคกชะงาย
ด.ต. นุกลู ขวญัแกว้ สภ.โคกชะงาย
ด.ต.หญิง อรุชา ช่วยกจิ สภ.โคกชะงาย
ด.ต. คมจติิพนัธ์ นวลเปียน สภ.โคกชะงาย
ด.ต. ชัยยศ ทับชุม สภ.โคกชะงาย
จ.ส.ต. ณัชฐกติต์ิ สุขทอง สภ.โคกชะงาย
ส.ต.อ. ประจกัษ์ สังขท์ิพย์ สภ.โคกชะงาย
ร.ต.อ. ฉกาจ ช่วยสง สภ.ล าปํา
ร.ต.อ. วสันันท์ วงศ์อทุัย สภ.ล าปํา
ร.ต.ท. ภญิโญ ขาวเผือก สภ.ล าปํา
ร.ต.ท. พนม ขาวผ่อง สภ.ล าปํา
ร.ต.ต. สมจติต์ จงไกรจกัร สภ.ล าปํา
ด.ต. สุพล หอมบุตร สภ.ล าปํา
ด.ต. พลภทัร บุญเกล้ียง สภ.ล าปํา
ด.ต. สุนทร แกว้แสงออ่น สภ.ล าปํา
ด.ต. ปองภพ กฤตรัชตนันต์ สภ.ล าปํา
ด.ต. ปราโมทย์ เตมะศิริ สภ.ล าปํา
ด.ต. เกยีรติศักด์ิ แกว้วเิชียร สภ.ล าปํา
ด.ต. สุพจน์ ดวงสุวรรณ สภ.ล าปํา
ด.ต. วโิยค เอยีดคง สภ.ล าปํา
ด.ต. ปรีชา ชูเรือง สภ.ล าปํา
ร.ต.ท. ประเสริฐ ชาติวงษ์ สภ.เขาชัยสน
ด.ต. ชาญณรงค์ พรหมสังคหะ สภ.เขาชัยสน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ส.ต.อ. นิธิ ด้วงชู สภ.เขาชัยสน
จ.ส.ต.หญิง สุมาลี หนูทอง สภ.เขาชัยสน
ด.ต.หญิง จ ารัส กวั้นนก สภ.เขาชัยสน
ด.ต. วโิรจน์ ด าจนัทร์ สภ.เขาชัยสน
ด.ต. พทิักษ์ ศักดาณรงค์ สภ.เขาชัยสน
ด.ต. อรุณ เนียมสกลุ สภ.เขาชัยสน
ด.ต. บุญเสริม ภกัดี สภ.เขาชัยสน
ด.ต. โอภาส พรหมปลัด สภ.เขาชัยสน
ร.ต.ท. สุรศักด์ิ โสมณะ สภ.เขาชัยสน
ด.ต. พเิชษฐ ฉดีเกตุ สภ.เขาชัยสน
จ.ส.ต. สมชาย ทิพยส์ง สภ.เขาชัยสน
ด.ต. ไพโจรน์ เกื้อสุข สภ.เขาชัยสน
จ.ส.ต. สมศักด์ิ บุญจนัทร์ สภ.เขาชัยสน
ส.ต.อ. วรีศักด์ิ เรืองเพง็ สภ.เขาชัยสน
ด.ต. สมชาย หนูชู สภ.เขาชัยสน
ร.ต.ท. ประยทุธ เถาถวลิ สภ.เขาชัยสน
ร.ต.ต. สมศักด์ิ สิงหป์ลอด สภ.เขาชัยสน
ด.ต. วโิมทย์ เมืองสง สภ.เขาชัยสน
ด.ต. จ านง ปานเหล่ สภ.เขาชัยสน
ร.ต.ท. สุดจติร บุญรัตน์ สภ.เขาชัยสน
ด.ต. เอกชัย ชูขาว สภ.เขาชัยสน
ร.ต.ท. อนิรุท ทองตราชู สภ.เขาชัยสน
ด.ต. ปรีชา บุญชาย สภ.เขาชัยสน
ด.ต. เฉลิมพล พตพนัธเ์ลิศ สภ.เขาชัยสน
ด.ต. สมพงษ์ มากเกตุ สภ.เขาชัยสน
ด.ต. ประเวช พนิิตภชุพงษ์ สภ.เขาชัยสน
ร.ต.ต. ประกอบ ชูช่อ สภ.เขาชัยสน
ร.ต.ท. ศักราช ประทุมแสงหรัิญ สภ.เขาชัยสน
ด.ต. อ าพล ช่อคง สภ.เขาชัยสน
ส.ต.อ. ส าราญ เกื้อกลู สภ.เขาชัยสน
ด.ต. ประภาส พรามพนัธ์ สภ.เขาชัยสน
ด.ต. สุรชัย หนูแกว้ สภ.เขาชัยสน
ด.ต. กติติ เภาเส็น สภ.เขาชัยสน
ด.ต. เชียร ขนุปราบ สภ.เขาชัยสน
ด.ต. มนูญ ยอดขาว สภ.เขาชัยสน
ด.ต. มงคล รัษฎาเพช็ร สภ.เขาชัยสน
ด.ต. รงรัตน์ เจนชูบัว สภ.เขาชัยสน
ด.ต. ณัฐสฤษฎ์ ด าทอง สภ.เขาชัยสน
ร.ต.ต. จ าเนียร ไชยวรรณ สภ.เขาชัยสน
ด.ต. วชิาญ พนิกลับ สภ.เขาชัยสน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ปรีชา พนิกลับ สภ.เขาชัยสน
ร.ต.ท. ฐปนวฒัน์ พรหมแกว้ สภ.เขาชัยสน
ด.ต. อนุพงศ์ เมืองสง สภ.เขาชัยสน
ร.ต.ท. สัมฤทธิ์ เพช็รหนู สภ.เขาชัยสน
ด.ต. ธนนิตย์ บัวทอง สภ.เขาชัยสน
ด.ต. บัญญัติ คงทุง สภ.เขาชัยสน
ร.ต.ท. ประเทือง พรหมออ่น สภ.เขาชัยสน
ด.ต. สมบูรณ์ อนิแป้น สภ.เขาชัยสน
ด.ต. ถาวร สุขมิง่ สภ.เขาชัยสน
ด.ต. ฉกรรจ์ ฤทธิ์เล่ือน สภ.เขาชัยสน
ด.ต. ประจ า คงสุวรรณ สภ.เขาชัยสน
ด.ต. นิรัตน์ มาศศรี สภ.เขาชัยสน
ร.ต.ท. นนธวฒัน์ รามหนู สภ.เขาชัยสน
ด.ต. สมชาย ฤทธิ์เล่ือน สภ.เขาชัยสน
ร.ต.ท. ชนน ศรีขวญั สภ.เขาชัยสน
ร.ต.ท. ปรีชา พรหมสุด สภ.เขาชัยสน
ด.ต. สมมิตร มิตรชู สภ.เขาชัยสน
ด.ต. สุพตัร อ าพนัประสิทธิ สภ.เขาชัยสน
ร.ต.ท. จริวฒัน์ ปุย้เจริญ สภ.เขาชัยสน
ด.ต. ปรีชา ชูเรือง สภ.เขาชัยสน
ด.ต. กรีฑา ณ  พทัลุง สภ.เขาชัยสน
ด.ต. สุเมธ แซ่ฮ่อ สภ.เขาชัยสน
ด.ต. ประพนัธ์ ชอบงาม สภ.เขาชัยสน
ร.ต.ต. กรีฑา บัวมาก สภ.เขาชัยสน
ร.ต.ท.หญิง อญัชิสา ด่านพฒันะสวสัด์ิ สภ.เขาชัยสน
ด.ต. อภชิาต ฤทธิ์ชู สภ.เขาชัยสน
ด.ต. ชาลี คชสิงห์ สภ.เขาชัยสน
จ.ส.ต. จ ารูญ ยุ่งยั้ง สภ.เขาชัยสน
ด.ต. เดชา เพชรหนู สภ.เขาชัยสน
ร.ต.ท. สายนั ขนุพลช่วย สภ.ควนขนุน
ด.ต. สุวสิช์ มานันตพงศ์ สภ.ควนขนุน
ด.ต. สมคิด จ าเริญ สภ.ควนขนุน
ด.ต. ทรงพร คงสีทอง สภ.ควนขนุน
ด.ต. ประเทือง อนิทองปาล สภ.ควนขนุน
จ.ส.ต.หญิง กตัติญา พรมแกว้ สภ.ควนขนุน
ร.ต.ท. วเิชียร ศรีเพชร สภ.ควนขนุน
ด.ต. สุริยา ทองร่วง สภ.ควนขนุน
ด.ต. นิคม เหมือนจนัทร์ สภ.ควนขนุน
ด.ต. นาตยา โอฬาริกบุตร สภ.ควนขนุน
ด.ต. วเิชียร จนัทร์สุขศรี สภ.ควนขนุน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สมศักด์ิ ด้วงรุ่ง สภ.ควนขนุน
ร.ต.อ. เกษม ขวญัสุด สภ.ควนขนุน
ด.ต. ธนกร บุญสนิท สภ.ควนขนุน
ร.ต.ท. กฤษณัฐ เพชรสังข์ สภ.ควนขนุน
ร.ต.ต. วเิชียร แกว้ขาว สภ.ควนขนุน
ด.ต. วรีชาติ กาลานุสนธิ์ สภ.ควนขนุน
ด.ต. ส าราญ ช่วยนุย้ สภ.ควนขนุน
ร.ต.ต. นิพนธ์ เวชภู สภ.ควนขนุน
ร.ต.ท. ซาเฮ็ดคาน ส าเล่าเฮง สภ.ควนขนุน
ด.ต. กวโีชค เสริมสกลุเกยีรติ สภ.ควนขนุน
ร.ต.ท. ชัด คงแกว้ สภ.ควนขนุน
พ.ต.ท. ศรัณภทัย์ สุทธนิุน่ สภ.ควนขนุน
พ.ต.ท. อารมณ์ ไตรเวทย์ สภ.ควนขนุน
ร.ต.ท.หญิง เนตรนฤมนต์ ปล้องใหม่ สภ.ควนขนุน
ด.ต. ส ารวย ข าตรี สภ.ควนขนุน
ด.ต. สุจนิต์ แจง้จลุ สภ.ควนขนุน
ด.ต. ยสูพ มีงาม สภ.ควนขนุน
ร.ต.ท. สุนทร มีขาว สภ.ควนขนุน
ร.ต.ท. ศิริชัย เพชรรักษ์ สภ.ควนขนุน
ด.ต. บ ารุง ชูหนู สภ.ควนขนุน
ด.ต. พเิชษฐ์ เพชรจนัทร์ สภ.ควนขนุน
ด.ต. บุญเสริม แกน่ทอง สภ.ควนขนุน
ด.ต. วโิรจน์ กรุงภกัดี สภ.ควนขนุน
พ.ต.ท.หญิง พรพมิล พลพณะนาวี สภ.ควนขนุน
พ.ต.ท. ไพฑูรย์ ทองพนู สภ.ควนขนุน
ด.ต. สถติ เวชภู สภ.ควนขนุน
ด.ต. กติติกร มูสิกรักษ์ สภ.ควนขนุน
พ.ต.ท. เบญจ ดิษฐกญัจน์ สภ.ควนขนุน
ด.ต. ศักดา สีทับ สภ.ควนขนุน
ด.ต. พมิลชัย พรหมบุญแกว้ สภ.ควนขนุน
ร.ต.ท. จ าเริญ ใจบุญ สภ.ควนขนุน
ด.ต. สุพจน์ เทพเกล้ียง สภ.ควนขนุน
ด.ต. สุธรรม จนัทร์พุม่ สภ.ควนขนุน
ด.ต. สัมพนัธ์ ฤทธิ์ชู สภ.ควนขนุน
ร.ต.ท. บุญสิทธิ์ พาหลุรัตน์ สภ.ควนขนุน
ด.ต. ประมวล แกว้นุย้ สภ.ควนขนุน
ร.ต.ต. สมศักด์ิ ภกัด์ิช่วย สภ.ควนขนุน
ด.ต. วรัิตน์ ช่วยแกว้ สภ.ควนขนุน
ด.ต. ชูชีพ ทองเรืองนิม่ สภ.ควนขนุน
ด.ต. จฬุชาติ เชียงทอง สภ.ควนขนุน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. นิยม ชูพุม่ สภ.ควนขนุน
ด.ต. นรินทร์ อกัษรเกดิ สภ.ควนขนุน
ด.ต. สมศักด์ิ ทิพยเ์พง็ สภ.ควนขนุน
ร.ต.ต. ประชิต ด้วงชู สภ.ควนขนุน
จ.ส.ต. สิงหณ์รงค์ รงเรือง สภ.ควนขนุน
ด.ต. ธริะพงค์ จนัทร์แกว้ สภ.ควนขนุน
ร.ต.ท. สาคร กล้ังทองด้วง สภ.ควนขนุน
ร.ต.ท. มีศักด์ิ แสงเสน่ห์ สภ.ควนขนุน
ร.ต.ท. เกษม สงชู สภ.ควนขนุน
ด.ต. หาญพล มาทอง สภ.ควนขนุน
ด.ต. นิคม ค าเพง็ สภ.ควนขนุน
ด.ต. ธนัท แกว้ชุม สภ.ควนขนุน
ด.ต. อ าภรณ์ เทพหนู สภ.ควนขนุน
ด.ต. ชุณฐกฤตม์ ชุมวงศ์ สภ.ควนขนุน
ด.ต. บุญส่ง ใจจอ้ง สภ.ควนขนุน
จ.ส.ต. สายญั คงเกดิ สภ.ควนขนุน
ร.ต.ท. สามารถ ศรีโรจน์ สภ.ควนขนุน
ด.ต. สุริยา ทองสุข สภ.ควนขนุน
ร.ต.ท. สมควร แกว้เรือง สภ.ควนขนุน
ด.ต. พเิชษฐ์ ชูทอง สภ.ควนขนุน
ด.ต. บุญณรงค์ ทับชุม สภ.ควนขนุน
พ.ต.ท. เกรียงศักด์ิ ปัชโชโต สภ.ควนขนุน
ร.ต.ท. สุธรรม พรมชู สภ.ควนขนุน
ด.ต. สุทัศน์ เฮ่าซุ่น สภ.ควนขนุน
พ.ต.อ. คณิต รัตนมณี สภ.ควนขนุน
ด.ต. ประเสริฐ หนูเอยีด สภ.ควนขนุน
ด.ต. ประสิทธิ์ เกื้อเหลือ สภ.ควนขนุน
ด.ต.หญิง ศิริวรรณ คงดี สภ.ควนขนุน
ด.ต. เอกพงศ์ พรหมเคล่ือน สภ.ควนขนุน
ร.ต.ท. วรัิตน์ ชูหนู สภ.ควนขนุน
ร.ต.ท. สุชีพ เทพพชิัย สภ.ควนขนุน
ร.ต.ท. สนธยา ชูสุข สภ.ควนขนุน
ด.ต. ไพรัช โชติไพรัตน์ สภ.ควนขนุน
ด.ต.หญิง จติติยากร ศรีราชยา สภ.ควนขนุน
ด.ต. ทศพล ชูหนู สภ.ควนขนุน
ด.ต. เดชา ปานนิล สภ.ควนขนุน
ด.ต. นภดล รอดยงั สภ.ควนขนุน
ด.ต. พลสินธุ์ อุ่นเสียม สภ.ควนขนุน
ด.ต. เจษฎา แกว้ทอง สภ.ควนขนุน
ส.ต.อ.หญิง ลินดา ด้วงอนิทร์ สภ.ควนขนุน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พ.ต.อ. พงษ์ยทุธ ณ พทัลุง สภ.ทะเลน้อย
พ.ต.ท. ประสิทธิ์ ด าตีบ สภ.ทะเลน้อย
ร.ต.อ. จฬุาพงศ์ เหตุทอง สภ.ทะเลน้อย
ร.ต.อ. พศวฒัน์ ทองใบ สภ.ทะเลน้อย
ร.ต.ท. สถาพร ยอ่งซ้ี สภ.ทะเลน้อย
ร.ต.ท. ปราโมทย์ ดวงจนัทร์ สภ.ทะเลน้อย
ร.ต.ท. วนิิจ หมืน่หนู สภ.ทะเลน้อย
ร.ต.ต. มนูญ สุดใหม่ สภ.ทะเลน้อย
ร.ต.ท. นิมิต หนูแหลม สภ.ทะเลน้อย
ร.ต.ท. สมใจ ปิติ สภ.ทะเลน้อย
ร.ต.ท. ประดิษฐ์ ศรีรัตนา สภ.ทะเลน้อย
ร.ต.ต. ไสว พนูสง สภ.ทะเลน้อย
ร.ต.ต. ประพฒั ศรีทองช่วย สภ.ทะเลน้อย
ร.ต.ต. ยทุธนา ปลอดขาว สภ.ทะเลน้อย
ด.ต. ณัฐวตัร สุขราม สภ.ทะเลน้อย
ด.ต. ณรงค์ ธรรมขนัธ์ สภ.ทะเลน้อย
ด.ต. ถวลิ พงศาปาน สภ.ทะเลน้อย
ด.ต. นพดล จนีเมือง สภ.ทะเลน้อย
ด.ต. บรรเจดิ นภากลุ สภ.ทะเลน้อย
ด.ต. บรรเจดิ เพชรคง สภ.ทะเลน้อย
ด.ต. ประพนัธ์ คงขลิบ สภ.ทะเลน้อย
ด.ต. ประสงค์ เพช็ราการ สภ.ทะเลน้อย
ด.ต. ปรีชา สุวรรณออ่น สภ.ทะเลน้อย
ด.ต. พยดั ชูสง่า สภ.ทะเลน้อย
ด.ต. ไพจติร รัตนแกว้ สภ.ทะเลน้อย
ด.ต. มนูญ คงพลู สภ.ทะเลน้อย
ด.ต. มาโนชญ์ นวลขวญั สภ.ทะเลน้อย
ด.ต. ยทุธศักด์ิ สมาคม สภ.ทะเลน้อย
ด.ต. รุ่งโรจน์ จนัทรมาศ สภ.ทะเลน้อย
ด.ต. วนัชัย ทองนุน่ สภ.ทะเลน้อย
ด.ต. วชิาญ แกว้ถาวร สภ.ทะเลน้อย
ด.ต. วริิยะ สินน้อย สภ.ทะเลน้อย
ด.ต. วาที ทองด า สภ.ทะเลน้อย
ด.ต. สุภาพ อกัษรพนัธ์ สภ.ทะเลน้อย
ด.ต. สมทบ แกว้สุข สภ.ทะเลน้อย
ด.ต. สมพงศ์ แป้นเพง็ สภ.ทะเลน้อย
ด.ต. สมมิตร สิงหพล สภ.ทะเลน้อย
ด.ต. อดิศักด์ิ เพชรกาศ สภ.ทะเลน้อย
ด.ต.หญิง สุนันทา เกตุแกว้ สภ.ทะเลน้อย
ด.ต. ธนกฤต เพยีรจ ารัส สภ.ทะเลน้อย



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. วทิยา สารานุรักษ์ สภ.ทะเลน้อย
จ.ส.ต. ประกจิ แกว้รักษา สภ.ทะเลน้อย
ร.ต.ท. ยญั เยื้อยงค์ สภ.นาขยาด
ร.ต.ท. ธวธั บุญเผือก สภ.นาขยาด
ร.ต.ต. เลอสรรค์ เขยีวจนัทร์ สภ.นาขยาด
ร.ต.ต. สมเกยีรติ เอยีดด า สภ.นาขยาด
ร.ต.ต. ปัญญา เต็มพฒุ สภ.นาขยาด
ร.ต.ต. บรรจบ รามทอง สภ.นาขยาด
ร.ต.ต. สมใจ จนัแดง สภ.นาขยาด
ด.ต. ส าราญ รักษาพล สภ.นาขยาด
ด.ต. กฤษณะ สุกหอม สภ.นาขยาด
ด.ต. บรรจบ บุญมา สภ.นาขยาด
ด.ต. อทุิศ นวลสกลุ สภ.นาขยาด
ด.ต. วนัลภ ชูทอง สภ.นาขยาด
ด.ต. ไตรภพ เทพเกล้ียง สภ.นาขยาด
ด.ต. ประกติต์ิ นาคเกล้ียง สภ.นาขยาด
ด.ต. พรสิทธิ์ ดิษฐ์รักษ์ สภ.นาขยาด
ด.ต. สุริยนัต์ ปราบอนิทร์ สภ.นาขยาด
ด.ต. ก าพล อนิทรงค์ สภ.นาขยาด
ด.ต. ดเรศ ซ่ินช่วย สภ.นาขยาด
ด.ต. วทิยา จติรหวงั สภ.นาขยาด
ด.ต. โชคดี นุน่ด้วง สภ.นาขยาด
ด.ต. เจยีรนัย แป้นด้วง สภ.นาขยาด
ด.ต. ชาญศักด์ิ ท้ายเซ่ง สภ.นาขยาด
ด.ต. มนัส เพชรกาศ สภ.นาขยาด
ดต เรวตัร แป้นชุม สภ.นาขยาด
ร.ต.ท. ประสิทธิ์ สงนุย้ สภ.นาขยาด
ด.ต.หญิง เบญจภรณ์ วชิัยดิษฐ สภ.นาขยาด
จ.ส.ต.หญิง นัยนา นาควโิรจน์ สภ.นาขยาด
ส.ต.อ. ธวชัชัย อนุสุนัย สภ.นาขยาด
พ.ต.ท. พยงุศักด์ิ วหิะกะรัตน์ สภ.ตะโหมด
พ.ต.ท. จรัส หสัรังษี สภ.ตะโหมด
พ.ต.ท. เจริญ พุม่นวล สภ.ตะโหมด
พ.ต.ท. ชาติชาย เพาะบุญ สภ.ตะโหมด
พ.ต.ท. เกยีรติคุณ วงัเพช็ร์ สภ.ตะโหมด
พ.ต.ท. หญิงสุพฒัน์ รองเล่ือน สภ.ตะโหมด
ร.ต.อ. จรูญ ชูทอง สภ.ตะโหมด
ร.ต.ท. ธรีศักด์ิ จนัทร์ใหม่ สภ.ตะโหมด
ร.ต.ท. สุรพงค์ เธยีรสุรารักษ์ สภ.ตะโหมด
ร.ต.ท. วทิูรย์ แปวประเสริฐ สภ.ตะโหมด



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. ประภาส พุม่นวล สภ.ตะโหมด
ร.ต.ท. ชูชาติ จนัทโชติ สภ.ตะโหมด
ร.ต.ท. บุญเสริม แกว้นาง สภ.ตะโหมด
ร.ต.ท. นพร เพชรสัง สภ.ตะโหมด
ร.ต.ท. บุญธรรม บุญคง สภ.ตะโหมด
ร.ต.ท. ประเสริฐ แกว้ถาวร สภ.ตะโหมด
ร.ต.ท. อบัดุลกอนี สวยงาม สภ.ตะโหมด
ร.ต.ท. เส็น เหมือนกู้ สภ.ตะโหมด
ร.ต.ท. วเิชียร นามเสน สภ.ตะโหมด
ร.ต.ท. บุญสาม แกว้หนูนวล สภ.ตะโหมด
ร.ต.ท. โสภณ สมแกว้ สภ.ตะโหมด
ร.ต.ท. ประจวบ เพชรรักษ์ สภ.ตะโหมด
ร.ต.ท. ธนา วงศ์สุวรรณ สภ.ตะโหมด
ร.ต.ท. อ านวย หอมจนัทร์ สภ.ตะโหมด
ร.ต.ต. ประสิทธชิัย ชูพฤิทธิ์ สภ.ตะโหมด
ร.ต.ต. สนิท ชูแจม่ สภ.ตะโหมด
ร.ต.ต. เฉวยีน ฉมิเอยีด สภ.ตะโหมด
ร.ต.ต. บุญเลิศ ฉว้นกล่ิน สภ.ตะโหมด
ร.ต.ต. ชัชชาติ จติพทิักษ์ชน สภ.ตะโหมด
ด.ต. ชอวบ ไหมออ่น สภ.ตะโหมด
ด.ต. ถาวร อนิถติิ สภ.ตะโหมด
ด.ต. กติติพงศ์ เกตุมาก สภ.ตะโหมด
ด.ต. ยอดชาย ศรีชูสุข สภ.ตะโหมด
ด.ต. นิกลู ดวงจนิดา สภ.ตะโหมด
ด.ต. สบาย คงทอง สภ.ตะโหมด
ด.ต. สมศักด์ิ แหละปานแกว้ สภ.ตะโหมด
ด.ต. สุวทิย์ วงัช่วย สภ.ตะโหมด
ด.ต. สุจนิต์ หนูพุม่ สภ.ตะโหมด
ด.ต. นิยม อนิทรภกัด์ิ สภ.ตะโหมด
ด.ต. นอม นวลสกลุ สภ.ตะโหมด
ด.ต. วฒันา บัวช่วย สภ.ตะโหมด
ด.ต. ฉลาด พลเพฃร สภ.ตะโหมด
ด.ต. วลิาศ วงัช่วย สภ.ตะโหมด
ด.ต. ถาวร เพชรโชติ สภ.ตะโหมด
ด.ต. ภกัดี โจมฤทธิ์ สภ.ตะโหมด
ด.ต. ด าหริ เพง็ทิพยน์าง สภ.ตะโหมด
ด.ต. สมเกยีรต์ิ ยกักะพนัธ์ สภ.ตะโหมด
ด.ต. สมพงค์ ชูรักษ์ สภ.ตะโหมด
ด.ต. สุเมท สงดวง สภ.ตะโหมด
ด.ต. พนั รุยนัต์ สภ.ตะโหมด



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. ไพโรจน์ วระกาญจน์ สภ.ตะโหมด
ด.ต. สมบูรณ์ คงอนิทร์ สภ.ตะโหมด
ด.ต. ทศพล ขนุนวล สภ.ตะโหมด
ด.ต. กติติภพ ไชยรักษ์ สภ.ตะโหมด
ด.ต. ประคอง คีรี สภ.ตะโหมด
ด.ต. สุทัศน์ ยั่งยนื สภ.ตะโหมด
ด.ต. บัญชา พยคัพนัธ์ สภ.ตะโหมด
ด.ต. ปรินทร แกว้วเิชียร สภ.ตะโหมด
ด.ต. ศิรวฒัน์ พลเพฃร สภ.ตะโหมด
ด.ต. จรัส หมุนนุย้ สภ.ตะโหมด
ด.ต. เสถยีร สังขม์ี สภ.ตะโหมด
ด.ต. พงค์ บ ารุงรัตน์ สภ.ตะโหมด
ด.ต. สุรจติร สระโมฬี สภ.ตะโหมด
ด.ต. สุพติ แกว้ทอง สภ.ตะโหมด
ด.ต. สราวธุ กองวงศ์จนัทร์ สภ.ตะโหมด
ด.ต. ส ารวย มารักษ์ สภ.ตะโหมด
ด.ต. พนม สวา่งมณี สภ.ตะโหมด
ด.ต. เสถยีร ด าทอง สภ.ตะโหมด
ด.ต. สงวน ชนะสิทธ์ สภ.ตะโหมด
ด.ต. เด่นศักด์ิ หนูชู สภ.ตะโหมด
ด.ต. จรีศักด์ิ ปุสวโิร สภ.ตะโหมด
ด.ต. ยทุธ คงตีบ สภ.ตะโหมด
ด.ต. รัตนภรณ์ อนิทร์นาค สภ.ตะโหมด
ด.ต. ประพนัธ์ วั่นเส้ง สภ.ตะโหมด
ด.ต. ภทิักษ์ กง่เซ่ง สภ.ตะโหมด
ด.ต. สักกะหริยา สีนหรีม สภ.ตะโหมด
ด.ต. คมกฤษณ์ เสนแกว้ สภ.ตะโหมด
ด.ต. ทรงวฒิุ จนัทศิริ สภ.ตะโหมด
ด.ต. ทะนงศักด์ิ ขนุสามัญ สภ.ตะโหมด
ด.ต. อรุณ ชนะชัย สภ.ตะโหมด
ด.ต.หญิง จฑุารัตน์ อตุระชล สภ.ตะโหมด
จ.ส.ต. ณรงค์ศักด์ิ เกตุแดง สภ.ตะโหมด
จ.ส.ต. กฤตพจน์ เพชรหนู สภ.ตะโหมด
จ.ส.ต. เอกชัย คงเพชร สภ.ตะโหมด
จ.ส.ต. เรวตัร สมประสงค์ สภ.ตะโหมด
ด.ต.หญิง สุธสิา ใจมิตร สภ.ตะโหมด
จ.ส.ต.หญิง สุภาวดี สุทธเิหลือ สภ.ตะโหมด
ส.ต.อ. กติติฤทธิ์ รัตนะ สภ.ตะโหมด
ส.ต.อ.หญิง สุรางค์ แกว้กลม สภ.ตะโหมด
ร.ต.อ. เสน่ห์ จนัทร์หอม สภ.ตะโหมด



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สนธเิดช โสดแกว้ สภ.เขาชัยสน
ร.ต.ท. ทวศัีกด์ิ ล้อมล้ิม สภ.ตะโหมด
ร.ต.ท. บุญรอด ชุมชื่น สภ.ตะโหมด
ร.ต.ท. สรรพชัญ์ ชูศิริ สภ.ตะโหมด
ด.ต. วรวรรธน์ หนูทิม สภ.ตะโหมด
ส.ต.ต. ทวศัีกด์ิ เพชรรัตน์ สภ.ตะโหมด
ร.ต.ท. เจริญ ทรงสังข์ สภ.ปากพะยนู
ร.ต.ท. ก าจดั สงวารี สภ.ปากพะยนู
ด.ต. นิคม เกดิแสงสุริยงค์ สภ.ปากพะยนู
ด.ต. มณเฑียร อทุัยรังษี สภ.ปากพะยนู
ร.ต.ท.หญิง จริาพร คงประสิทธิ์ สภ.ปากพะยนู
ด.ต. โกศล พนูนวล สภ.ปากพะยนู
ร.ต.ท. ประยงค์ หนูเอยีด สภ.ปากพะยนู
ด.ต. ชิตติพงศ์ แกว้จนัทร์ สภ.ปากพะยนู
ด.ต. ไชยา ทองบัว สภ.ปากพะยนู
ร.ต.ท. ทววีตัร มิง่ทอง สภ.ปากพะยนู
ด.ต. ประสงค์ เจย้แกว้ สภ.ปากพะยนู
ร.ต.ต. ธรรมนูญ อนิสุวรรณ สภ.ปากพะยนู
พ.ต.ท. ประเสริฐ ไชยเดช สภ.ปากพะยนู
ร.ต.ท. ประจวบ ปิติ สภ.ปากพะยนู
ด.ต. วฒันา เครือทอง สภ.ปากพะยนู
ด.ต.หญิง มัณฑนา มรรคาเขต สภ.ปากพะยนู
ด.ต. สมชาติ แสงส่อง สภ.ปากพะยนู
พ.ต.ท. พฤกษ์ กลุประสิทธิ์ สภ.ปากพะยนู
ด.ต. วนิัย อนันตพงษ์ สภ.ปากพะยนู
ด.ต. ไกรรัช ทิพยม์ณี สภ.ปากพะยนู
ด.ต. สมาด หมีโต๊ะเต๊ะ สภ.ปากพะยนู
ด.ต. วรัิช ฤทธบิูลย์ สภ.ปากพะยนู
ด.ต. ส าราญ หลีวจิติร สภ.ปากพะยนู
ด.ต. จารึก ปักษิณ สภ.ปากพะยนู
ด.ต. วษิณุ แกว้ประสิทธิ์ สภ.ปากพะยนู
ด.ต. สมพงศ์ พลัวรรณ สภ.ปากพะยนู
ด.ต. นิยม เพชรจ ารัส สภ.ปากพะยนู
ด.ต. โยทินร์ ศรีสวสัด์ิ สภ.ปากพะยนู
พ.ต.ท. ประสิทธิ์ จารุภาสกร สภ.ปากพะยนู
ด.ต. ณัฐพงษ์ โส๊ะสุบ สภ.ปากพะยนู
ด.ต. เฉลิมพร งามข า สภ.ปากพะยนู
ร.ต.ต. จรัญ แหละกบุ สภ.ปากพะยนู
ด.ต. ชาลี เรืองมา สภ.ปากพะยนู
ด.ต. สุขพงศ์ วรพรรณ สภ.ปากพะยนู



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สามารถ เหล็มหมาด สภ.ปากพะยนู
ร.ต.ท. เฉวยีง เต่แกว้ สภ.ปากพะยนู
ร.ต.ท. สุธร์ี บริสุทธิ์ สภ.ปากพะยนู
ร.ต.ท. วายศัุกด์ิ ทองเอยีด สภ.ปากพะยนู
ด.ต. อนันต์ อดุหลี สภ.ปากพะยนู
พ.ต.ต. ฉตัติชัย ขาวข า สภ.ปากพะยนู
ด.ต. โสภณ ชูมาก สภ.ปากพะยนู
ด.ต. ดุสิต แมนยี สภ.ปากพะยนู
ด.ต. ธนาพร แกว้มาก สภ.ปากพะยนู
ด.ต. มณเฑียร คงบัว สภ.ปากพะยนู
ด.ต. วจิติร อนิทรชุมนุม สภ.ปากพะยนู
ด.ต. ประหยดั เขยีวด า สภ.ปากพะยนู
ร.ต.ท. สมพงษ์ มุสิกศิริ สภ.ปากพะยนู
ด.ต. สมพร สุวรรณเรืองศรี สภ.ปากพะยนู
ด.ต. วนิัย เอยีดเหลือ สภ.ปากพะยนู
ด.ต. ธนวฒัน์ อนันต์วฒันาศักด์ิ สภ.ปากพะยนู
ด.ต. สุภาพ ด้วงขวติ สภ.ปากพะยนู
ด.ต. วรีะ ปิติ สภ.ปากพะยนู
ด.ต. อหูมาด อรน้อม สภ.ปากพะยนู
ร.ต.ต. บัญญัติ แกว้ประสิทธิ์ สภ.ปากพะยนู
ด.ต. ภาณุพงศ์ เอยีดไหน สภ.ปากพะยนู
จ.ส.ต.หญิง กาญจนา อนิทร์นุย้ สภ.ปากพะยนู
ร.ต.ท. กรภทัร คงแกว้ สภ.ปากพะยนู
ด.ต. พศิ สุดตรง สภ.ปากพะยนู
ด.ต. วโิรจน์ กอ่ทอง สภ.ปากพะยนู
ร.ต.ท. อภนิันท์ สุขมาก สภ.ปากพะยนู
ด.ต. สหสั เซ่งฉมิ สภ.ปากพะยนู
ร.ต.ท. วรีะศักด์ิ ราชพลสิทธิ์ สภ.ปากพะยนู
ร.ต.ท. สุธรรม เอกสูงเนิน สภ.ปากพะยนู
ร.ต.ท. สมพร สุภเพยีร สภ.ปากพะยนู
ร.ต.ท. วรีะภฏั แซมมณี สภ.ปากพะยนู
ด.ต. วทิยา ศรีขาว สภ.ปากพะยนู
ด.ต. ไพรัชต์ เจริญวฒันะทรัพย์ สภ.ปากพะยนู
ร.ต.ท. อวยพร เอยีดจบั สภ.ปากพะยนู
ด.ต. สุภาพ ด้วงขวดิ สภ.ปากพะยนู
พ.ต.ท. ภกัดี สามารถ สภ.เกาะนางค า
ร.ต.อ. ธรรมนูญ แกล้วทนงค์ สภ.เกาะนางค า
ร.ต.ท. อนันต์ หมันหนัน สภ.เกาะนางค า
ร.ต.ท. จตุพร ต้ินหนู สภ.เกาะนางค า
ร.ต.ท. อบ ธกิรรมพล สภ.เกาะนางค า



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. อานนท์ บุญโท สภ.เกาะนางค า
ร.ต.ท. วรียทุธ เส็มหมัด สภ.เกาะนางค า
ร.ต.ท. สรวชิญ์ แกว้ดีพร้อม สภ.เกาะนางค า
ร.ต.ท. สมพงศ์ ทองศรีออ่น สภ.เกาะนางค า
ร.ต.ท. สมหมาย เกื้อสุข สภ.เกาะนางค า
ร.ต.ต. ชีพ พลูศักด์ิ สภ.เกาะนางค า
ร.ต.ต. ณรงค์ บุญราม สภ.เกาะนางค า
ด.ต. ยามีน โต๊ะหนู สภ.เกาะนางค า
ด.ต. ริ เส็นยหีมี สภ.เกาะนางค า
ด.ต. ศุภกัษร ใหม่ออ่น สภ.เกาะนางค า
ด.ต. วรัิช ฤทธเิดช สภ.เกาะนางค า
ด.ต. สมพงศ์ แกว้หนูนวล สภ.เกาะนางค า
ด.ต. มานพ เปียฉมิ สภ.เกาะนางค า
ด.ต. อะหมีด ไพรพฤกษ์ สภ.เกาะนางค า
ด.ต. อ านวย แสงสวา่ง สภ.เกาะนางค า
ด.ต. พงษ์พฒัน์ สุภเพยีร สภ.เกาะนางค า
ด.ต. สวา่ง หนูหมาน สภ.เกาะนางค า
ด.ต. ประโมทย์ โปชู สภ.เกาะนางค า
ด.ต. นรินทร์ หอมจนัทร์ สภ.เกาะนางค า
ด.ต. ก าพล แสงจง สภ.เกาะนางค า
ด.ต. ทนากร จนัทร์สวา่ง สภ.เกาะนางค า
ด.ต. ยศกร สมบูรณ์ สภ.เกาะนางค า
ด.ต.หญิง ยพุดี สุวรรณคีรี สภ.เกาะนางค า
ร.ต.ท. ชูชาติ มณีกลุ สภ.เกาะนางค า
พ.ต.อ. ชมพล ขนุอกัษร สภ.ป่าพะยอม
ด.ต.หญิง สมผล ทองชู สภ.ป่าพะยอม
ด.ต. วนิิจ เปียต๋ี สภ.ป่าพะยอม
ด.ต. อนงค์ หลักขนั สภ.ป่าพะยอม
ร.ต.ต. วสุิทธิ์ บุญโชคหรัิญเมธี สภ.ป่าพะยอม
ร.ต.ต. รุ่น ช่วยเกตุ สภ.ป่าพะยอม
จ.ส.ต.หญิง สุภตัรา ฤทธาภริมย์ สภ.ป่าพะยอม
ด.ต. ครรชิต รามณี สภ.ป่าพะยอม
ร.ต.ท. ทวี มากจนัทร์ สภ.ป่าพะยอม
ร.ต.ท. บุญประสพ อนิทองช่วย สภ.ป่าพะยอม
ด.ต. จ านงค์ คงไชย สภ.ป่าพะยอม
ด.ต. พทิักษ์พล เหตุทอง สภ.ป่าพะยอม
ด.ต. ชัชชรินทร์ สินทอง สภ.ป่าพะยอม
จ.ส.ต. สาโรจน์ พลูสมบัติ สภ.ป่าพะยอม
พ.ต.ท. สมภพ หลวงวงศ์ สภ.ป่าพะยอม
ร.ต.ต. แหลม ออ่นขวญั สภ.ป่าพะยอม



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. โอภาส อนิรงค์ สภ.ป่าพะยอม
ด.ต. ประเสิรฐ นวลเกื้อ สภ.ป่าพะยอม
ด.ต. พนัธศักด์ิ ขนุจนัทร์ สภ.ป่าพะยอม
พ.ต.ท. คงพน ลอยลิบ สภ.ป่าพะยอม
ร.ต.ต. มาโนช คงหนู สภ.ป่าพะยอม
ส.ต.อ. สมบูรณ์ แกว้ศรีขาว สภ.ป่าพะยอม
ร.ต.ท. บุญเสริญ สุวรรณ สภ.ป่าพะยอม
ร.ต.ต. กฤษรินทร์ นุย้ฉมิ สภ.ป่าพะยอม
ด.ต. สมยศ อมรวริิยะชัย สภ.ป่าพะยอม
ด.ต. ประภาศ เม่าทอง สภ.ป่าพะยอม
ด.ต. สาคร จลุรอด สภ.ป่าพะยอม
ด.ต. เจษฎา ชูขนัธ์ สภ.ป่าพะยอม
ร.ต.ท. ประสิทธิ์ หมืน่แกว้น สภ.ป่าพะยอม
ด.ต. บุญรัตน์ บุญเรืองขาว สภ.ป่าพะยอม
ด.ต. ศักด์ิสิทธิ์ เนือ่งโพธิ์ สภ.ป่าพะยอม
ร.ต.ท. ชนะ พงศาปาน สภ.ป่าพะยอม
ด.ต. รุ่งโรจน์ หมูกาว สภ.ป่าพะยอม
ร.ต.ท. กระจาย รัตน์ทอง สภ.ป่าพะยอม
ด.ต. สมไชย เกดิแกว้ สภ.ป่าพะยอม
ด.ต. เอกณรงค์ ชูคง สภ.ป่าพะยอม
ด.ต. สุธา ศรีเกตุ สภ.ป่าพะยอม
ด.ต. นิธวิฒัน์ เยาวด้์วง สภ.ป่าพะยอม
ด.ต. กฤษณลักณ์ วสุิทธยะรัตน์ สภ.ป่าพะยอม
พ.ต.ท. สันต์ นุน่เศษ สภ.ป่าพะยอม
ด.ต. พภิาค จนัทร์ชู สภ.ป่าพะยอม
ร.ต.อ. ชนันท์ เมฆฉาย สภ.ป่าพะยอม
ร.ต.ท. สมนึก บุญชู สภ.ป่าพะยอม
ร.ต.ท. สุเจยีร ด าชุม สภ.ป่าพะยอม
ร.ต.ท. สมพงษ์ รักขาว สภ.ป่าพะยอม
ด.ต. สมทบ พรหมสังคหะ สภ.ป่าพะยอม
ด.ต. สัญญา จนัทร์ศรี สภ.ป่าพะยอม
ด.ต. พนัธฤ์ทธิ์ พลคง สภ.ป่าพะยอม
พ.ต.ท. วโิรจน์ สุวรรณรัตน์ สภ.ป่าพะยอม
ด.ต. นิพนธ์ สุขทอง สภ.ป่าพะยอม
ร.ต.ต. มานิต วชัชิระศิริกลุ สภ.ป่าพะยอม
ร.ต.ต. ชัยวฒัน์ บุญแกว้ สภ.ป่าพะยอม
ด.ต. อนันต์ หนูนุย้ สภ.ป่าพะยอม
ด.ต. เลอศักด์ิ มาทอง สภ.ป่าพะยอม
พ.ต.ท.หญิง สุทิพย์ นวลจนัทร์ สภ.ป่าพะยอม
พ.ต.ท. พสักร ศรีอรัญ สภ.ป่าพะยอม



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สุชาติ มานุย้ สภ.ป่าพะยอม
ด.ต. ชุมพล มาเจริญ สภ.ป่าพะยอม
ร.ต.ท. สมจติร ฉมิรักษ์ สภ.ป่าพะยอม
ร.ต.ท. ถาวร คงทอง สภ.ป่าพะยอม
ร.ต.ท. สุชาติ คงช่วย สภ.ป่าพะยอม
ด.ต. ทัพพะสาร จลุบุษรา สภ.ป่าพะยอม
ด.ต. สุทธชิัย เรืองพฒุ สภ.ป่าพะยอม
ร.ต.ต. ปรีชาพงษ์ อนิทองปาล สภ.ป่าพะยอม
ด.ต.หญิง ศุภลักษณ์ คชฤทธิ์ สภ.ป่าพะยอม
ด.ต. ฉกาจ ไพบูรณ์ สภ.ป่าพะยอม
จ.ส.ต. สุดสาคร พฒุขาว สภ.ป่าพะยอม
ส.ต.อ. อนนท์ หนูแสง สภ.ป่าพะยอม
ด.ต. ชูชาติ เพชรน้อย สภ.ป่าพะยอม
ร.ต.ท. โสภณ คงเพชร สภ.ป่าพะยอม
ด.ต. สมาน หล าโส๊บ สภ.ป่าพะยอม
พ.ต.ท. สินาด      จนัทรมณี สภ.ป่าบอน
พ.ต.ท. เทวนิทร์  แพเพชรทอง สภ.ป่าบอน
พ.ต.ต. วสูิตร นุย้นุน่ สภ.ป่าบอน
ร.ต.อ. อะเฉม  ธานามาศ สภ.ป่าบอน
ร.ต.ท. จรัส  นวนทอง สภ.ป่าบอน
ร.ต.ท. พรีะพงค์ ตุลโน สภ.ป่าบอน
ร.ต.ท. สานนท์  ทรัพยด์ า สภ.ป่าบอน
ร.ต.ท. วรีะชัย หยดู า สภ.ป่าบอน
ร.ต.ท. เฉลิมชัย ศักด์ิแกว้ สภ.ป่าบอน
ร.ต.ท. ธานี  พรมสุด สภ.ป่าบอน
ร.ต.ท. ฉตัรชัย สงคง สภ.ป่าบอน
ร.ต.ท. ณรงวทิย ์ ทองช่วย สภ.ป่าบอน
ร.ต.ท. อภชิาต  รัตนิยะ สภ.ป่าบอน
ร.ต.ต. อนันต์ อกัษรชู สภ.ป่าบอน
ร.ต.ต. ณรงค์  ธนาพงศ์ สภ.ป่าบอน
ร.ต.ต. สมจติร์ ขนุทองเพช็ร สภ.ป่าบอน
ร.ต.ต. กฤษกร เหมือนทองเส้ง สภ.ป่าบอน
ด.ต. บุญร่ิน  สมสง สภ.ป่าบอน
ด.ต. ประเสริฐ  ศรีเมือง สภ.ป่าบอน
ด.ต. มนูญ  เทพรัตน์ สภ.ป่าบอน
ด.ต. กมล  อยู่พร้อม สภ.ป่าบอน
ด.ต. อนันต์  สังโคมินทร์ สภ.ป่าบอน
ด.ต. สุระเทพ ศาสตร์สาระ สภ.ป่าบอน
ด.ต. ทนงศักด์ิ พรหมจนัทร์ สภ.ป่าบอน
ด.ต. นิวชั  ดิเรกวฒันสาร สภ.ป่าบอน



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. จ ารูญ  เหลือจนัทร์ สภ.ป่าบอน
ด.ต. โสภณ  ไหมคง สภ.ป่าบอน
ด.ต. นิมิตร  แม่นสกลุ สภ.ป่าบอน
ด.ต. นิคม แกว้มาก สภ.ป่าบอน
ด.ต. ชลทิศ ศุภางค์นรา สภ.ป่าบอน
ด.ต. อนันต์  ถวลิวรรณ์ สภ.ป่าบอน
ด.ต. ประยทุ  เอยีดปราบ สภ.ป่าบอน
ด.ต. สุทิน คุ่มเค่ียม สภ.ป่าบอน
ด.ต. ส าเนาว์ ด าแกว้ สภ.ป่าบอน
ด.ต. วเิชียร  ไหมออ่น สภ.ป่าบอน
ด.ต. อนุกลู    ณ สวสัด์ิ สภ.ป่าบอน
ด.ต. สมคิด ช่วยแกว้ สภ.ป่าบอน
ด.ต. สมคิด ปิน่ทองพนัธ์ สภ.ป่าบอน
ด.ต. วรวรรธน์ หนูทิม สภ.ป่าบอน
ด.ต. โกศักด์ิ ไชยรักษ์ สภ.ป่าบอน
ด.ต. วรีะ พรหมศรี สภ.ป่าบอน
ด.ต. สมศักด์ิ หนูเอยีด สภ.ป่าบอน
ด.ต.หญิง  จรีุรัตน์ แกว้วเิชียร สภ.ป่าบอน
ด.ต. สมพงษ์ จ าปา สภ.ป่าบอน
ด.ต. ศราวธุ  ชูภกัดี สภ.ป่าบอน
จ.ส.ต. นิธโิชติ  พรหมเมศ สภ.ป่าบอน
จ.ส.ต. ยิ่ง   สุวรรณมณี สภ.ป่าบอน
จ.ส.ต. วศภทัธ ์  ภมูี สภ.ป่าบอน
ร.ต.อ. วโิรจน์ ฤทธบิูรณ์ สภ.ป่าบอน
ร.ต.ต. วสุิทธิ์ สุวรรณมณี สภ.ป่าบอน
ร.ต.ต. ไสว นะหนู สภ.ป่าบอน
ร.ต.ท. ไพโรจน์ ออ่นหนู สภ.ป่าบอน
ด.ต. สาโรจน์ แกว้ชูจนัทร์ สภ.ป่าบอน
ด.ต. ศักดา รุ่งทอง สภ.ป่าบอน
ด.ต. พเิชษฐ์ รุ่งราษี สภ.ป่าบอน
ส.ต.อ.หญิง ธนัตดา เพชรรัตน์ สภ.ป่าบอน
ด.ต. ประสาร เพง็ระวะ สภ.ป่าบอน
ด.ต. พสิิษฐ์ บุญปล้อง สภ.ป่าบอน
ด.ต. พรณรงค์ แกว้พมิพ์ สภ.ป่าบอน
ร.ต.ท. อรุชา หมานมา สภ.กงหรา
ด.ต. ประภาพนัธ์ พานุรัตน์ สภ.กงหรา
ด.ต. ไชยยงค์ สุวรรณราช สภ.กงหรา
ด.ต. สุชาภพ พบิูรณ์ สภ.กงหรา
ด.ต. สุรศักด์ิ กาญกจิ สภ.กงหรา
ร.ต.ท. ปรีชา ทองนวลจนัทร์ สภ.กงหรา



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. นรินทร์ อนินุรักษ์ สภ.กงหรา
ด.ต. สุพตัร์ กาวชู สภ.กงหรา
ร.ต.ต. ปรีดี แขกเพง็ สภ.กงหรา
ด.ต. จรีทิปป์ รอดเนียม สภ.กงหรา
พ.ต.ท. ถาวร แกว้ละเอยีด สภ.กงหรา
พ.ต.ท. ฉตัรชัย สุระวโิรจน์ สภ.กงหรา
ด.ต. เหมราช อสิรียพงศ์ สภ.กงหรา
ร.ต.ต. สกล พพิฒัน์ สภ.กงหรา
ด.ต. รุ่งโรจน์ วรพนัธ์ สภ.กงหรา
ร.ต.ท. พชรพล โชติมณี สภ.กงหรา
ด.ต. สัมภาส หลงขาว สภ.กงหรา
ด.ต. โสภณ แสงเจริญ สภ.กงหรา
ร.ต.ต. ไสว อนุสุนัย สภ.กงหรา
ด.ต. วรวทิย์ เดชอรัญ สภ.กงหรา
ร.ต.ท. ประเสริฐ พุม่จนัทร์ สภ.กงหรา
ด.ต. สมยศ ชายเกตุ สภ.กงหรา
พ.ต.ท. ศักด์ิศรี สิมณี สภ.กงหรา
ด.ต. จ านง ชูสีออ่น สภ.กงหรา
ด.ต. รูญ ชูเล็ก สภ.กงหรา
ด.ต. ธวชัชัย อนินุรักษ์ สภ.กงหรา
ร.ต.ท. ณรงศักด์ิ เหล็มลุย สภ.กงหรา
ด.ต. ส าเร็จ จนัทร์เทพ สภ.กงหรา
ร.ต.ต. จ านอง พลเจริญ สภ.กงหรา
ร.ต.ท. สามารถ วุ่นจนัทร์ สภ.กงหรา
ด.ต. เอกรัตน์ นวลเปียน สภ.กงหรา
ร.ต.ท. ศุภโชค แกว้มณี สภ.กงหรา
ร.ต.ต. อรรถพล อษุามาลยเ์วท สภ.กงหรา
ด.ต. อาวฒิุ ชูหวา่ง สภ.กงหรา
ด.ต. สมคิด พงษ์นุรักษ์ สภ.กงหรา
ด.ต. สมนึก ชูบัว สภ.กงหรา
ด.ต. จรีะศักด์ิ แหละหมัน สภ.กงหรา
ร.ต.ท. ยงยทุธ ขาวน้อย สภ.กงหรา
ด.ต. พเิชษฐ์ เยาวน์ุน่ สภ.กงหรา
ด.ต. เลขา ชูทอง สภ.กงหรา
พ.ต.ท.หญิง ยพุาวรรณ ตุลยนิษก์ สภ.กงหรา
ด.ต. นิยม ชูเอยีด สภ.กงหรา
ร.ต.ต. ชาลี ขวญัมี สภ.กงหรา
ด.ต. ส าราญ เกื้อไข่ สภ.กงหรา
ด.ต. จติร นุน่ด า สภ.กงหรา
ด.ต. จรัญ ฉมิสุด สภ.กงหรา



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. สุธรรม ผอมนุม่ สภ.กงหรา
ร.ต.ท. สุทัศน์ ปล้องใหม่ สภ.กงหรา
ด.ต. จ านนท์ ชูเชื้อ สภ.กงหรา
ด.ต. ประสบ ปานทอง สภ.กงหรา
พ.ต.อ. สุมิตร ศรีนวล สภ.กงหรา
พ.ต.ท. นิกร ปานแกว้ สภ.กงหรา
ด.ต. สมภพ คงเกดิ สภ.กงหรา
ด.ต. เกษม คงแกว้หนู สภ.กงหรา
ด.ต. ศักด์ิดา หมีนปาน สภ.กงหรา
ร.ต.ท. จรัญ พงษ์ชาตรี สภ.กงหรา
ด.ต. สุเมต สายน้อย สภ.กงหรา
พ.ต.อ. รุ่งโรจน์ อสุมา สภ.ศรีบรรพต
พ.ต.ท. วสุิทธิ์ ขอ้งจติร สภ.ศรีบรรพต
พ.ต.ท. ชูสิน มากมาย สภ.ศรีบรรพต
พ.ต.ท. เจนวทิย์ อุ่นเสียม สภ.ศรีบรรพต
พ.ต.ท. มาโนช วงศ์อนิทรัตน์ สภ.ศรีบรรพต
พ.ต.ท. อดุลเกยีรติ เสริมสกลุเกยีรติ สภ.ศรีบรรพต
พ.ต.ท. ดุนยนิตย์ ชูเชื้อ สภ.ศรีบรรพต
พ.ต.ท.หญิง ปัญจนา นวลทอง สภ.ศรีบรรพต
พ.ต.ต. วธุ วรรณะ สภ.ศรีบรรพต
ร.ต.อ. สมบูรณ์ พุม่ขจร สภ.ศรีบรรพต
ร.ต.อ. ธร์ี จนัทร์เดิม สภ.ศรีบรรพต
ร.ต.ท. เจษฎา เทพแกว้ สภ.ศรีบรรพต
ร.ต.ท. กมุาระ พลูเอยีด สภ.ศรีบรรพต
ร.ต.ท. วรัิตน์ ด าช่วย สภ.ศรีบรรพต
ร.ต.ท. ใจ สิงหด์ า สภ.ศรีบรรพต
ร.ต.ต. วรวทิย์ รอดข า สภ.ศรีบรรพต
ร.ต.ท. สุพจน์ อดุมรัตน์ สภ.ศรีบรรพต
ร.ต.ท. โชคดี สงนุย้ สภ.ศรีบรรพต
ร.ต.ท. พเิชษฐ์ เทพเกล้ียง สภ.ศรีบรรพต
ร.ต.ท. เฟือ้น ชูเหล็ก สภ.ศรีบรรพต
ร.ต.ท. สมพงษ์ เจริญสุข สภ.ศรีบรรพต
ร.ต.ท. ส าเนา  สุขสวสัด์ิ สภ.ศรีบรรพต
ร.ต.ท. เจริญ ชุมคง สภ.ศรีบรรพต
ร.ต.ท. สุทธศัิกด์ิ คงชุม สภ.ศรีบรรพต
ร.ต.ท. สมพงษ์ ฮ่ันโต่น สภ.ศรีบรรพต
ร.ต.ท. เอกชัย วรศักด์ิธ ารง สภ.ศรีบรรพต
ร.ต.ท. ประวทิย์ สุขเนาวรัตน์ สภ.ศรีบรรพต
ร.ต.ท. นิพนธ์ หนูด า สภ.ศรีบรรพต
ร.ต.ต. ปราโมทย์ ทองสุข สภ.ศรีบรรพต



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. สมใจ ปลอดพรัด สภ.ศรีบรรพต
ร.ต.ต. บุญเสริม ด้วงชู สภ.ศรีบรรพต
ร.ต.ต. สุพฒัน์ รุจริะคงพนัธ์ สภ.ศรีบรรพต
ร.ต.ต. ประสิทธิ์ บุญเรืองขาว สภ.ศรีบรรพต
ร.ต.ต. ไมตรี  เกื้อรุ่ง สภ.ศรีบรรพต
ร.ต.ต. เจริญพล ชูสง สภ.ศรีบรรพต
ร.ต.ต. วรัิตน์ หมืน่สนิท สภ.ศรีบรรพต
ร.ต.ต. อาทร ทองรอด สภ.ศรีบรรพต
ร.ต.ต. นันทโชค หนูแกว้ สภ.ศรีบรรพต
ร.ต.ต. ถาวร เทพคง สภ.ศรีบรรพต
ด.ต. สมพงษ์ ทองแดง สภ.ศรีบรรพต
ด.ต. ภริมย์ สุขนุย้ สภ.ศรีบรรพต
ด.ต. อดุมพร เทพขวญั สภ.ศรีบรรพต
ด.ต. นิกร คงแสง สภ.ศรีบรรพต
ด.ต. วเิชษฐ์ จนัทร์สุวรรณ สภ.ศรีบรรพต
ด.ต. พรพศิ เพชรรัตน์ สภ.ศรีบรรพต
ด.ต. ณรงค์ เรืองฤทธิ์ สภ.ศรีบรรพต
ด.ต สมศักด์ิ จติเนียม สภ.ศรีบรรพต
ด.ต. สุชาติ หนูรุ่น สภ.ศรีบรรพต
ด.ต. อรุณ เมธา สภ.ศรีบรรพต
ด.ต. ไพศาล ปริยวาที สภ.ศรีบรรพต
ด.ต. บุญโชติ สยามพนัธ์ สภ.ศรีบรรพต
ด.ต. สมมารถ จนีชาวนา สภ.ศรีบรรพต
ด.ต. เสถยีร ทองสีด า สภ.ศรีบรรพต
ด.ต. ธวชั นิลเขต สภ.ศรีบรรพต
ด.ต. นิพนธ์ ราชแป้น สภ.ศรีบรรพต
ด.ต. รุ่งโรจน์ ยอดราช สภ.ศรีบรรพต
ด.ต. วโิรจน์ เอยีดเกื้อ สภ.ศรีบรรพต
ด.ต. ชนาธปิ คงใหม่ สภ.ศรีบรรพต
ด.ต. กระจายรัตน์ ศรีแกว้คง สภ.ศรีบรรพต
ด.ต. บุญปลูก ผดุงธรรม สภ.ศรีบรรพต
ด.ต. ปฐมพงษ์ แสงขาว สภ.ศรีบรรพต
ด.ต. ประดิษฐ์ นาจนัทร์ สภ.ศรีบรรพต
ส.ต.อ.หญิง อรุณวดี สุขทอง สภ.ศรีบรรพต
พ.ต.อ. วชิัย วชิยานฤพล สภ.ศรีนครินทร์
พ.ต.ท. นิวตัร ไชยรักษ์ สภ.ศรีนครินทร์
พ.ต.ต. นิติคม ขนุรอง สภ.ศรีนครินทร์
ร.ต.อ. กษิด์ิเดช วสิษฐ์พล สภ.ศรีนครินทร์
ร.ต.ท. จตุรงค์ สงคง สภ.ศรีนครินทร์
ร.ต.ท. มานิตย์ เต็มนิล สภ.ศรีนครินทร์



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. บุญเลิศ ฤทธริงค์ สภ.ศรีนครินทร์
ร.ต.ท. เปีย้น หนูช่วย สภ.ศรีนครินทร์
ร.ต.ท. มาณพ สุวรรณมณี สภ.ศรีนครินทร์
ร.ต.ท. สหสั หมวกสุข สภ.ศรีนครินทร์
ร.ต.ท. สมปอง สังขย์อด สภ.ศรีนครินทร์
ร.ต.ท. กณวรรธน์ เพิม่บุญ สภ.ศรีนครินทร์
ร.ต.ต. ถนอม วจิติรเวชการ สภ.ศรีนครินทร์
ร.ต.ต. เพิม่วฒิุศักด์ิ สงจนัทร์ สภ.ศรีนครินทร์
ร.ต.ต. สุชาติ หนูฟอง สภ.ศรีนครินทร์
ร.ต.ต. สุธน เดชโสภา สภ.ศรีนครินทร์
ด.ต. ณรงค์ สังเศษ สภ.ศรีนครินทร์
ด.ต. สามารถ สันเส็น สภ.ศรีนครินทร์
ด.ต. ยทุธรัตน์ ทิพยเฺพง็ สภ.ศรีนครินทร์
ด.ต. สานนท์ แกว้เสน สภ.ศรีนครินทร์
ด.ต. นิพล คงเกตุ สภ.ศรีนครินทร์
ด.ต. สมยศ สิงหสุ์วรรณ สภ.ศรีนครินทร์
ด.ต. สวาท อนิยอด สภ.ศรีนครินทร์
ด.ต. วรัิตน์ ชูช่วง สภ.ศรีนครินทร์
ด.ต. อดุร พรหมรุ่ง สภ.ศรีนครินทร์
จ.ส.ต. ธรีะวฒิุ บุตรทอง สภ.ศรีนครินทร์
ด.ต. ชัยศักด์ิ เจนชูบัว สภ.ศรีนครินทร์
ด.ต. สนอง คงเนียม สภ.ศรีนครินทร์
ด.ต. สิรภพ ภทัริติพนัธุ์ สภ.ศรีนครินทร์
ด.ต. ศุภกจิ ศรีทองมา สภ.ศรีนครินทร์
ด.ต. นณสิโชติ เพชรโชติ สภ.ศรีนครินทร์
ด.ต. อ านาจ ปราบปัญจะ สภ.ศรีนครินทร์
ด.ต. พนม เกื้อสุข สภ.ศรีนครินทร์
พ.ต.ท. ธรีเชษฐ์ พงศ์อภศัิกด์ิ สภ.ศรีนครินทร์
ด.ต. อนันต์ ด ารอด สภ.ศรีนครินทร์
ด.ต. สุวญิาณ เต่าจนัทร์ สภ.ศรีนครินทร์
ด.ต. ณัฐพงศ์ คงนิล สภ.ศรีนครินทร์
ด.ต. กติติศักด์ิ ออ่นเกล้ียง สภ.ศรีนครินทร์
ด.ต. สุธรรม หนูมณี สภ.ศรีนครินทร์
ด.ต. ชนินทร์ วรศรี สภ.ศรีนครินทร์
จ.ส.ต.หญิง เพญ็ศรี ขวญัศรี สภ.ศรีนครินทร์
ด.ต.  ศักดา ทองด า สภ.ศรีนครินทร์
จ.ส.ต. บุญส่ง สงไข่ สภ.ศรีนครินทร์
ด.ต. หะหมีด หวงันุรักษ์ สภ.ศรีนครินทร์
ร.ต.ต. บ ารุง ภกัดี สภ.ศรีนครินทร์
ร.ต.ต. วริะ เต็มดี สภ.ศรีนครินทร์



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. บุญเกยีรติ ชูท้วม สภ.ศรีนครินทร์
ด.ต. เสรีย์ ด านุน่ สภ.ศรีนครินทร์
ด.ต. ปรีชา วงศ์ภกัดี สภ.ศรีนครินทร์
ร.ต.ท. วรัิช ด้วงแกว้ สภ.ศรีนครินทร์
ด.ต. อรุณ พริกสุด สภ.ศรีนครินทร์
ร.ต.ท. วโิรจน์ อุ้ยตยะกลุ สภ.ศรีนครินทร์
ร.ต.ต. สมศักด์ิ คงทองสังข์ สภ.ศรีนครินทร์
ร.ต.ต. วลิาศ ปานเพชร สภ.ศรีนครินทร์
ด.ต. อนันต์ โพธิ์ทอง สภ.ศรีนครินทร์
ด.ต. สมนึก บุญจนัทร์ สภ.ศรีนครินทร์
ร.ต.ท. บุญฤทธิ์ คณะรัตน์ สภ.ศรีนครินทร์
ร.ต.ท. อ านาจ เพชรสังข์ สภ.ศรีนครินทร์
ร.ต.ท. เสนา สงทิพย์ สภ.ศรีนครินทร์
ด.ต. พศวี นุน่ปาน สภ.ศรีนครินทร์
ส.ต.อ.หญิง วไิลลักษณ์ ศรีรักษา สภ.ศรีนครินทร์
ด.ต. สมพงศ์ ถริะจ านงค์ สภ.ศรีนครินทร์
ด.ต. เพยีร ทองช่วย สภ.ศรีนครินทร์
ด.ต. สยาม ยิ่งด านุน่ สภ.ศรีนครินทร์
พ.ต.ท. สานิตย์ สุวรรณโณ สภ.ศรีนครินทร์
ด.ต. สุริน อนิทร์ปราบ สภ.ศรีนครินทร์
ด.ต. วรัิล ชูเล็ก สภ.ศรีนครินทร์
ด.ต. สนิท เหมือนด า สภ.ศรีนครินทร์
พ.ต.อ. ธนกร ขวญัทอง สภ.บางแกว้
พ.ต.ท. อธสัินต์ เศรษฐ์ธรรมธชั สภ.บางแกว้
พ.ต.ท. เถกงิ เวชรังสี สภ.บางแกว้
พ.ต.ท. รุ่งโรจน์ จนัทรวฒัน์ สภ.บางแกว้
พ.ต.ท. นิติเวช มณีช่วง สภ.บางแกว้
พ.ต.ต. สุภกจิ เจนศิริศักด์ิ สภ.บางแกว้
พ.ต.ต. สายนัต์ ดีชู สภ.บางแกว้
ร.ต.อ. ไพบูลย์ ค าคง สภ.บางแกว้
ร.ต.ท. วศิน ปาลา สภ.บางแกว้
ร.ต.ท. ศราวธุ ช่วยจนัทร์ สภ.บางแกว้
ร.ต.ท. พรชัย ไตรโสม สภ.บางแกว้
ร.ต.ท. อรรถพล โกสินธ์ สภ.บางแกว้
ร.ต.ท. จรัญ อนิทรชุมนุม สภ.บางแกว้
ร.ต.ท. วชิัย ด้วงแกว้ สภ.บางแกว้
ร.ต.ท. สมชาย จา่ยออ่ง สภ.บางแกว้
ร.ต.ท. ไพรอด แกว้บริรักษ์ สภ.บางแกว้
ร.ต.ท. เอกชาติ ยหีวงักอง สภ.บางแกว้
ร.ต.ต. รัชกฤษ นิธกิรภกัดี สภ.บางแกว้



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ต. สมศักด์ิ จนิดาวนั สภ.บางแกว้
ร.ต.ท. สถติ ด้วงเอยีด สภ.บางแกว้
ร.ต.ท. สุภาพ สัจจากลุ สภ.บางแกว้
ร.ต.ต. สิทธชิัย สมบัติทอง สภ.บางแกว้
ร.ต.ต. ประเสริฐ วฒัหนู สภ.บางแกว้
ร.ต.ต. ด ารง ศิริวงั สภ.บางแกว้
ร.ต.ต. นิรวฒัน์ โนรดี สภ.บางแกว้
ร.ต.ต. วจิติร สุขโต สภ.บางแกว้
ร.ต.ต. ช านาญ อนิทร์ชุมนุม สภ.บางแกว้
ร.ต.ต. มนต์ชัย ด่านตระกลู สภ.บางแกว้
ด.ต. ชัยยศ ขาวคง สภ.บางแกว้
ด.ต. ช านาญ สงไข่ สภ.บางแกว้
ด.ต. ชินกฤต คชฤทธิ์ สภ.บางแกว้
ด.ต. บัญชา เประนาม สภ.บางแกว้
ด.ต. ประคอง ทองเสน สภ.บางแกว้
ต.ด. จตุพร หนูเทพ สภ.บางแกว้
ด.ต. ธรีะเทพ ด้วงเอยีด สภ.บางแกว้
ร.ต.ต. ไพฑูรย์ ศาสตร์สาระ สภ.บางแกว้
ด.ต. ไพรสน แกน่คล้าย สภ.บางแกว้
ด.ต. โพชฌงค์ คงประสิทธิ์ สภ.บางแกว้
ด.ต. รัฐกาญจน์ อซัีบซี สภ.บางแกว้
ด.ต. ลิขติ บุญยะวนัตัง สภ.บางแกว้
ด.ต. วโิรจน์ ไฝ่นุย้ สภ.บางแกว้
ด.ต. สะระ วชิราภากร สภ.บางแกว้
ด.ต. สุชาติ มูสิกะสง สภ.บางแกว้
ด.ต. สุรวฒิุ นวลมาก สภ.บางแกว้
ด.ต. สุรินทร์ อตุระชล สภ.บางแกว้
ด.ต. สุรินทร์ ชนะชัย สภ.บางแกว้
ด.ต. สมบูรณ์ เส้งนวลนิม่ สภ.บางแกว้
ด.ต. ส าเริง ก าเหนิดฤทธิ์ สภ.บางแกว้
ด.ต. สรรเสิรญ ยหีวงักอง สภ.บางแกว้
ด.ต. ศิรวฒัน์ พลูภกัดี สภ.บางแกว้
ด.ต. อทุัย ทองดีเพง็ สภ.บางแกว้
ด.ต. อรุณ พลูศักด์ิ สภ.บางแกว้
ด.ต. เอกวชั ทองชั่ง สภ.บางแกว้
ด.ต. นัฐวฒิุ โต๊ะกาหลี สภ.บางแกว้
ด.ต. ประดิษฐ์ ไหมศรีขาว สภ.บางแกว้
ด.ต. กฤษณะ ยานะวมิุติ สภ.บางแกว้
ด.ต. ธรีะยทุธ แกว้สาร สภ.บางแกว้
ด.ต. กญุช์ภสัส์ พรายอนิทร์ สภ.บางแกว้



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ด.ต. วนิัย ทองไสย สภ.บางแกว้
จ.ส.ต. ประวทิย์ ขวาวเดช สภ.บางแกว้
จ.ส.ต. ชัยวชั พทัยงั สภ.บางแกว้
จ.ส.ต. บัญชา จลุรอด สภ.บางแกว้
จ.ส.ต. สาธติ มานะแกว้ สภ.บางแกว้
จ.ส.ต. สากล สุขเกษม สภ.บางแกว้
จ.ส.ต. อดุมศักด์ิ นิม่มณี สภ.บางแกว้
จ.ส.ต. อาคม ไชยรักษ์ สภ.บางแกว้
จ.ส.ต. ปีติ แกว้อบุล สภ.บางแกว้
ส.ต.อ. ศุภกลู โสะขาว สภ.บางแกว้
ด.ต. บุญเหลือ ยงัอภยั สภ.บางแกว้
ด.ต. ชลชาติ อสิรียพงศ์ สภ.บางแกว้
ร.ต.อ. ภญิโญ จนัเอยีด สภ.บางแกว้
ร.ต.ท. บุญชัย อนันตะ สภ.บางแกว้
ร.ต.ท. จรัส มณีแนม สภ.บางแกว้
ร.ต.ท. ประมวล พรสุริยา สภ.บางแกว้
พ.ต.ท. สุเทียน เรืองวรุณวฒันา สภ.บางแกว้
ร.ต.ท. นคร สิริโสทร สภ.บางแกว้
ด.ต. วรเดช เดชะ สภ.บางแกว้
ด.ต. เดชา สารณะ สภ.บางแกว้
จ.ส.ต. แสนศักด์ิ สิงหเสน สภ.บางแกว้
ด.ต. วรีะยทุธ์ พรหมจนัทร์ สภ.บางแกว้
ร.ต.ท. ราเชนทร์ ภกัดีวานิช ภ.จว.พทัลุง
พ.ต.ต. วนิัย บุญประเสริฐ สภ.นาขยาด
พ.ต.อ. กลุพงศ์ บูรณปัทมะ นว.(สบ 5) ทีป่รึกษา สบ.10
พล.ต.อ.  กอ่เกยีรติ  วงศ์วรชาติ  ทีป่รึกษา (สบ 10)
วา่ที ่พ.ต.อ.  ฐิติวชัร์  สุฐิติวนิช  นว.(สบ 4) ทีป่รึกษา (สบ 10)
พ.ต.ท.  อรุณพงษ์  ภารพบ  ผู้ช่วย นว.(สบ 3) ทีป่รึกษา (สบ 10)
ร.ต.ท.  ธเนศพล  ละอองทอง  ทพ.สกพ.
ร.ต.ท.  สมเกยีรติ  ทิพยน์ุรักษ์  สบส.กมค.
ร.ต.ท.หญิง  กมลนันธ์  บัวแกว้  นต.รพ.ตร.
ด.ต.  วรีะศักด์ิ  ส าเภาทอง  ภ.จว.ภเูกต็ ภ.8
จ.ส.ต.  สัญญพงศ์  ตะปินา  รฟ.บช.ก.
ส.ต.ต.  นิวฒัน์  โรชณะกาญ  ส.3 
ร.ต.อ. ธวชัชัย จงยิ่งเจริญ ตร.
พล.ต.อ. วรพงษ์ ชิวปรีชา รอง ผบ.ตร.(ปป ๑)
พ.ต.อ. วสันต์ เตชะอคัรเกษม สง.รอง ผบ.ตร.(ปป ๑)
พ.ต.อ. ทินกร สมวนัดี สง.รอง ผบ.ตร.(ปป ๑)
ร.ต.อ. อสิรพงศ์ ทิพยอ์าภากลุ สง.รอง ผบ.ตร.(ปป ๑)
ร.ต.อ. ศราวฒิุ ทองใย สง.รอง ผบ.ตร.(ปป ๑)



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. สมศักด์ิ ดอนวชิัย สง.รอง ผบ.ตร.(ปป ๑)
ร.ต.ท. เสกสิน สีมาพลกลุ สง.รอง ผบ.ตร.(ปป ๑)
ด.ต. วนิัย ค าวฒันา สง.รอง ผบ.ตร.(ปป ๑)
จ.ส.ต. ชาตรี อน้เพช็ร สง.รอง ผบ.ตร.(ปป ๑)
จ.ส.ต. ปรากฏ วเิศษนคร สง.รอง ผบ.ตร.(ปป ๑)
จ.ส.ต. ศาสนกลุ รัตนไพบูลย์ สง.รอง ผบ.ตร.(ปป ๑)
จ.ส.ต. จตุรภทัร ภาคมฤค สง.รอง ผบ.ตร.(ปป ๑)
ส.ต.อ. ปริญญา ตะเกงิราช สง.รอง ผบ.ตร.(ปป ๑)
ส.ต.อ. กษิต ภริมยไ์กรภกัด์ิ สง.รอง ผบ.ตร.(ปป ๑)
พล.ต.อ. ชัยยะ ศิริอ าพนัธก์ลุ ทีป่รึกษา (สบ10)
พ.ต.ท. วริษฐ์ ปทุมารักษ์ ผู้ช่วย นว.(สบ 3) ตร.
พล.ต.อ. ชัยยง กรีติขจร ตร.
พ.ต.อ. ปรีชา เพง็เภา ตร.
พล.ต.ท. จติต์เจริญ เวลาดีวงณ์ อก.บช.น.
พ.ต.อ. อาคม จนัทนลาช ตร.
พ.ต.ท. เพชรกล้า ทวกีาญจน์ ฝอ.สยศ.ตร.
พ.ต.ท.หญิง นิรารัฐ นาคทองทิพย์ ตร.
ร.ต.อ. ชุติพงษ สืบสาย ตม.2 สตม.
ร.ต.อ.หญิง สุวฒันา ไชยวรรณ ศพฐ.๔
ร.ต.ท.หญิง ทิพวรรณ แกว้มาลา ปคบ.
ร.ต.ต.หญิง ทัศนีย์ แกว้แสง ทท.
ด.ต. สมบัติ บุญรอด ภ.จว.กาญจนบุรี
ด.ต. รุ่งเพชร โชติชัย สลก.ตร.
ส.ต.อ.หญิง จริาภา ทะสุใจ อคฝ.
ส.ต.ต. ชัยยงค์ จนัทร์โฮง อคฝ.
พ.ต.ท. เจษฎาวทิย์ อนิทรประพนัธ์ ผู้ช่วย นว.ผู้ช่วย ผบ.ตร.
พล.ต.ต. เพิม่พนู ชิดชอบ รอง ผบช.
พ.ต.ท. ศุภชัย สุคนแกว้ ตร.
พ.ต.ต. ธรีะ จริะกลุชัย ตร.
พล.ต.ท. วรัญวสั การุณยธชั จตร.(สบ8)
พ.ต.อ. วชัริศวร์ พงษ์พานิช บก.ปอศ.
พ.ต.อ. ณรงค์เดช กมลบุตร บก.ปคบ.
พ.ต.ท. ณัฐพล ลิปิพนัธ์ บก.ปคบ.
พ.ต.ท. นิทัศน์ จติตวทิยานุกลู บก.ทล.
พ.ต.ท. ธรีะยทุธ สุทธพินไพศาล บก.ทล.
พ.ต.ต. ศุภฤกษ์ เคหะทุม่ บก.ป.
ร.ต.อ. ปริญญา เอบิอาบ บก.ปคม.
ร.ต.ท. รชต พุม่พนัธุ์ม่วง บก.ปคม.
ส.ต.อ.หญิง วไลลักษณ์ ศิริมาตย์ บก.ปทส.
ร.ต.ท. บรรพต แกว้ตา บก.อก.



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง ร.ต.ท. พชิิต มัครมย์ บก.ป.
ด.ต. ธนภณ สมสายผล บก.ป.
จ.ส.ต. อดิศักด์ิ บุรงค์ บก.ป.
จ.ส.ต. สุรสิทธิ์ สติดี บก.ป.
จ.ส.ต. อนันต์ ศรีวเิชียร บก.ปทส.
ส.ต.อ.หญิง ยิ่งลักษณ์ กั้วพรม บก.ทล.
ส.ต.อ. อคัรเดช ภาณุวฒัน์สุข  บก.น.๒
ร.ต.อ. ภญิญู ธรรมนรภทัร  สปพ.
ร.ต.ท. บุญธรรม ทองเผือก บก.น.1
ร.ต.ท. ภทัรพล พตัราภรณ์ บก.น.๖
ร.ต.ท. รุตินันท์ สัตยาชัย บก.อารักขาและควบคุมฝูงชน 
ร.ต.ต. กรชัย สุปัญญา บก.จร.
ด.ต. สุรนาท เสนานารถ บก.จร.
ด.ต. เกยีรติยศ บุญมาลา บก.จร.
ด.ต. มงคลปริชญ์ ขนุศรี บก.น.8
ส.ต.ต. ภเูบศวร์ พนัธุ์รัตน์ บก.อก.
ด.ต.หญิง อรัญญา วงษ์จนัทร์แดง บก.ส.๓ 
ส.ต.ต. ภคัพงษ์ ภเูวยีงจนัทร์ บก.ส.๓ 
ส.ต.ต. ธนาคาร ศรีพฒัน์ บก.ส.๓ 
ส.ต.ต. สราวธุ ทุนทวศีีลศักด์ิ บก.สอ.
ร.ต.อ. เอกรัฐ จติรโสภาภรณ์ บก.สอ.
ร.ต.อ. ราชัน แกว้คูนอก บก.สอ.
ส.ต.อ.หญิง ณปภชั นวลเอยีด บก.สอ.
ส.ต.อ.หญิง ภทัราภรณ์ ภกูองชัย ทว.
ร.ต.ท. เจด็ด เจริญดี ทว.
ร.ต.ท. ประกาศ จนัทร์เหลือง ภ.จว.นครราชสีมา
พ.ต.ท. ปิยะกรณ์ ศรีวนัทา ภ.จว.เชียงใหม่
ร.ต.อ. วชิระ วฒันาฤดี รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครสวรรค์
ร.ต.ท. เดชชัย เรืองชาญ พธ.
ร.ต.ท. ปรีชา โยนสิงห์ สง.ผบ.ตร.
พล.ต.ท. ไพศาล เชื้อรอต สง.ผบ.ตร.
วา่ที ่พ.ต.ต. ทศพร รุ่งเรีองศุภรัตน์ สง.ผบ.ตร.
พล.ต.ท. เดชา ช่วยบุญชุม สง.ผบ.ตร.
ร.ต.อ. ฉตัรชัย ใจไวย์ สง.ผบ.ตร.
ร.ต.อ. ศรันย์ แกว้เรือง สง.ผบ.ตร.
พล.ต.ท. สฤษฎช์ัย เอนกเวยีง ผู้ช่วย ผบ.ตร. (บร 23)
พ.ต.ท. มนต์ชัย อรุณส่องแสงดิ รอง ผกก. กลุ่มงานพจิารณา 2 รท.สง.ก.ตร.
พล.ต.ท. ปัญญา มาเม่น ผู้ช่วย รอง ผบ.ตร.(ปป 22)
พ.ต.ท. ธญัญ์วณิช อคัรไชยพงศ์ นว.(สบ 3)
ร.ต.อ. ภาสกร นภาโชติ ผู้ช่วย นว.(สบ 2)



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง พล.ต.ท. วฒันา  สักกวตัร ตร.
พ.ต.ท. กะเกณฑ์ นิกรหสัชัย ตร.
พ.ต.ต. สรรพชิญ์ ศิริสุนทร จต.
ร.ต.ท.หญิง เบญญาภา หรพร้ิง บก.น.1
จ.ส.ต. ธนัช วฒิุพงษ์ ผู้ช่วย นว.(สบ 2)
พ.ต.ต. ฐานต์วฒัน์ คงแสงจนัทร์ ตร.
พล.ต.ท. โสภณ พสุิทธวิงษ์ ตร.
พ.ต.ท. พรชัย อริยานนท์ อก.ภ.3
ร.ต.ท.หญิง สุภาวดี ค าพรมพะเนา สง.ก.ตร.
ร.ต.ท.หญิง จนิตนา ต๊อดแกว้ อก.ภ.7
 ร.ต.ท. กอ่เกยีรติ ไชยพยอม ตร.
พล.ต.ท. สุวริะ ทรงเมตตา สง.ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปส 2)
พ.ต.ท. เกรียงไกร แกง่สันเทียะ สง.ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปส 2)
พ.ต.ต. สุภสิทธิ์ ชุ่มแจม่ นว.(สบ 3) ผู้ช่วย ผบ.ตร.(มค 2)
พ.ต.ท. ณภทัรพงศ สุภาพร ผบ.หมู ่ฝอ.งป.
ส.ต.อ. นิติพนธ์ นุชิต นว.(สบ 4) รอง ผบ.ตร.
พ.ต.อ. โสฬส เอี่ยมสอาด ผู้ช่วย นว.(สบ 1) รอง ผบ.ตร.
พ.ต.ท. อมรชัย ลีลาขจรจติ รอง สว.กลุ่มงานวจิยัฯ ๓ วจ. สยศ.ตร.
ร.ต.ท.หญิง ณภทัรพรรณ กองสีหา ปฏบิัติหน้าที ่สง.รอง ผบ.ตร. (ปป 2)
พ.ต.อ. ฐายฎุฐ์ จนัทร์ถาวร นว.(สบ5)รอง ผบ.ตร.(กม)
พ.ต.อ. เอกรัตน์ เปาอนิทร์ ผุ้ช่วย นว.สบ.(สบ 4) รอง ผบ.ตร.(กม)
พล.ต.ต. ชัยวฒัน์ ฉนัทวรลักษณ์ รอง ผบก.ปคบ.
พ.ต.อ. วฒันา แกว้ดวงเทียน รอง ผกก.สกพ.
พ.ต.ท. นิรันทร์ โรหติาคนี รอง ผกก.1 บก.ทล.
พ.ต.ท. จรินทร์ ล าลึก บก.ทล.
ร.ต.ท. ดิเรก คงกลิน บก.อก ภ. 2
ร.ต.ท. ธนัญชัย นามมณี ภ.จว.นครสวรรค์
ร.ต.ท. ณัณทศักด์ิ ผาจนัทร์ บก.ตม.2
ด.ต. จ ารัส ศรีนารอด นว.(สบ 5)ทีป่รึกษา(สบ 10)
พ.ต.อ. วนิัย วงษ์บุบผา นว.(สบ ๔) ตร.
 พ.ต.อ. เดชรพี คงดี กก.๓ บก.จร.
พ.ต.ท. ทนงศิลป์ มณีโชติ ผู้ช่วย นว.(สบ ๓) ตร.
พ.ต.ท. นเรนทร์ เคร่ืองสนุก กก.๑ บก.ปคม.
ร.ต.อ. ทศพร สันติพงศ์ กก.๒ บก.ทท.
ร.ต.อ. วรีภทัร ภูสุ่ภานุสรณ์ ฝ.ภมูิภาค ๒ ตท.
ร.ต.อ.หญิง อรัุจฉทั แสนโรจน์ กก.๑ บก.ปอศ.
ร.ต.ท. ทินกร เลาดี กก.๑ บก.ปคม.
ร.ต.ท. วฒิุศักด์ิ ศรีวชิัย พงส.สภ.ยะรัง จว.ปัตตานี
ร.ต.ท. พรีพฒัน์ คล้ายคลึง สน.พญาไท
ด.ต.หญิง รชยา ประทุมชาติ สน.สุทธสิาร



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง จ.ส.ต. ดุสิต เหล่าหา สภ.เมืองนนทบุรี
ส.ต.อ. ภานุวฒัน์ คงแถลง กก.ควบคุมฝูงชน ๒ บก.อคฝ.
ส.ต.ต. พษิณุ บุญทอง กก.ควบคุมฝูงชน ๒ บก.อคฝ.
พล.ต.ท. เจษฎา อนิทรสถติย์ รอง หน.นรป.
พ.ต.ท. วรัิช เสือสืบพนัธ์ นว.(สบ 3) รอง หน.นรป.
พ.ต.ท. ชินวฒิุ ต้ังวงษ์เลิศ ผู้ช่วย นว.(สบ 3) รอง หน.นรป.
พ.ต.ท. ประวทิย์ บุญธรรม ผู้ช่วย นว.(สบ 3) รอง หน.นรป.
ด.ต.หญิง ธมภร เกสรกาญจน์ ผบ.หมูฯ่ ปฏบิัติราชการ สง. รอง หน.นรป.
จ.ส.ต. ปัญญา บุดดีค า ผบ.หมูฯ่ ปฏบิัติราชการ สง. รอง หน.นรป.
ส.ต.ต. วรยทุธ ไชยโสดา ผบ.หมูฯ่ ปฏบิัติราชการ สง. รอง หน.นรป.
พล.ต.อ. ไตรรัตน์ อมาตยกลุ หน.นรป.
พ.ต.อ. อทุัย กวนิเดชาธร นว.(สบ ๕) หน.นรป.
พ.ต.อ. สุรพนัธ์ มัน่คงดี ผู้ช่วย นว.(สบ ๔) หน.นรป.
ด.ต. ประชา พวัพนัธ์ ผบ.หมูฯ่ ปฏบิัติราชการ สง.หน.นรป.
พล.ต.ท. ม.ล.พนัธศั์กด์ิ เกษมสันต์ ตร.
พ.ต.อ. ยิ่งยส เขนิอ านวย ตร.
พ.ต.ท. อภชิาติ ทองแพ ตร.
ร.ต.ท. คเนศ แกว้ศรีโท ภ.จว.ชัยภมูิ
ร.ต.ท.หญิง กาญจนา ปงกนัมูล ตร.
ส.ต.อ. อาทิตย์ มณีเทพ กก.ตชด.21
ส.ต.อ.หญิง ธญัญรัตน์ พยงุวงษ์ บก.ตม.2
พล.ต.ท. วนิัย ทองสอง  รอง จตช.(1)
พ.ต.อ. วสัสพนัธ์ ศิริกลุกมลฉตัร สง. รอง จตช.(1)
พ.ต.ท. ศิรเมศร์ เมธธีนวจิติร์ สง. รอง จตช.(1)
ร.ต.อ. นริศ สิริวนัต์ สปพ.บชน.
ร.ต.ท.หญิง กนกภรณ์ อยกูรุง ตส.3 สตส.
ร.ต.ท. สันต์ หลวงพนัเทา คด.กมค.
พ.ต.ท.หญิง รัชณียก์ร เทศมณี อก.รร.นรต. คล.
ร.ต.ท.หญิง สมพร โตนดไธสง อก.รร.นรต. คล.
ร.ต.ท.หญิง อรพนิ เหมือนเกตุ อก.รร.นรต. คล.
ด.ต.หญิง ประทุม สอนพา อก.รร.นรต. คล.
ด.ต.หญิง พมิพภ์ทัรา อาชญาเมือง อก.รร.นรต. ผง.
ร.ต.ท. สัมฤทธิ์ บุญพา อก.รร.นรต. ฝอ.
ร.ต.ท. นิภาส บัน้บูรณ์ อก.รร.นรต. ฝอ.



บก. กก./สน./สภ.
ยศ ชือ่ สกุล สังกัด

                 ตรวจแลว้ถกูตอ้ง 


