
ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนง

1 ร.ต.อ. กมเลศ พูลสุขโข รอง สวป.สน.พลับพลาไชย 1

2 ร.ต.อ. กริช แกวประดิษฐ รอง สว.จร.สน.ยานนาวา

3 ร.ต.อ. กฤตุตม นุนชูคัน รอง สว.สส.สภ.สังขละบุรี จว.กาญจนบุรี

4 นาย กฤษฏิ กําปนทอง นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ กองกํากับและตรวจสอบ

5 ร.ต.อ. กฤษณ มีบํารุง รอง สว.ตม.จว.สระแกว

6 ร.ต.อ. กิตติกานต แสงบุญ รอง สว.กก.๓ บก.ปส.๒

7 ร.ต.อ. โกศลปยะ สีมา รอง สว.สส.สน.บางเขน

8 ร.ต.อ. ไกรศร บุญล้ํา รอง สว. ส.รฟ.ทุงสง กก.3 บก.รฟ.

9 ร.ต.อ. ขจรเกียรติ วัฒนปริญญา รอง สว.สส.สน.ราษฎรบูรณะ

10 ร.ต.อ. คทาวุฒิ หงษหนึ่ง พงส.สภ.สันทราย จว.เชียงใหม

11 ร.ต.อ.หญิง จิรธร ออนละมูล รอง สว.ตม.จว.ตาก

12 ร.ต.อ. จิรวัฒน อยูสนิท พงส.สภ.ขาณุวรลักษบุรี จว.กําแพงเพชร

13 ร.ต.อ.หญิง จิราพร ออนจันทร รอง สว.ฝอ.บก.ปส.2 บช.ปส.

14 ร.ต.อ.หญิง จีรพร เกียรติบุตร รอง สว.ดาน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ

15 ร.ต.อ.หญิง จุฬาลักษณ  ศรีพันจันทร รอง สว.ธร.สภ.ลาดยาว จว.นครสวรรค

16 ร.ต.อ. เจนรบ เนติรัตนไพบูลย รอง สว.ฝายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.6

17 ร.ต.อ. เจษฎากร ไชยศรีหา รอง สว.กก.สส.ภ.จว.มุกดาหาร

18 ร.ต.อ. ฉลาด นาเมืองรักษ รอง สว.สส.สภ.โพนทอง จว.รอยเอ็ด

19 ร.ต.อ.หญิง ชนกานต แกวสิมมา รอง สว.ฝอ.ศพฐ.4

20 ร.ต.อ. ชัชพงศ โสดา รอง สว.สส.สภ.เมืองศรีสะเกษ

21 ร.ต.อ. ชัชวาล แสงสุวรรณ พงส.สภ.ศรีมหาโพธิ จว.ปราจีนบุรี

22 นาย ชัยวัฒน ทองเกษม เจาพนักงานปราบปรามการทุจริตชํานาญการ

23 ร.ต.อ. ชาญณรงค เศวตาภรณ รอง สว.กก.1 บก.ส.1

24 ร.ต.อ. ชาญวิทย  รวมสิน รอง สว.สส.สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี

25 ร.ต.อ. ชินดนัย กลมกูล รอง สว.ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๓

26 ร.ต.อ. เชน จงสถิตรักษ รอง สวป.สภ.อุบลรัตน จว.ขอนแกน
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27 ร.ต.อ. เชิดพงษ ศรีนิเวศน รอง สว.งานอารักขาที่ 2 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ.

28 ร.ต.อ. ฐนกร ศรีกวางทอง รอง สว.กก.6 บก.ส.3

29 ร.ต.อ.หญิง ฐนิยา วงศภักดี รอง สว.กก.3 บก.ปคม.

30 ร.ต.อ. ฐิติพงศ ถึงดี รอง สว.สส.สภ.เมืองสุรินทร

31 ร.ต.อ. ณฐนนท บุญชู รอง สวป.สภ.คอหงส จว.สงขลา

32 ร.ต.อ. ณัฐกร สุขวัฒนไพศาล รอง สวป.สภ.นาจอมเทียน จว.ชลบุรี

33 ร.ต.อ. ณัฐฐฐนนท เขื่อนแกว รอง สว.กลุมงาน จร ภ.จว.เชียงใหม

34 ร.ต.อ. ณัฐภัทร เหตุหาก รอง สวป.สภ.คลองแงะ จว.สงขลา

35 ร.ต.อ. ณัฐวิทย ใจชมชื่น รอง สว.ตม.จว.นาน

36 ร.ต.อ. ณัฐวุฒิ นอยสอน พงส.สภ.เมืองแมฮองสอน จว.แมฮองสอน 

37 ร.ต.อ. ดํารัส ชูศิลป รอง สว.งานสายตรวจ/อารักขา กก.สุนัขและมาตํารวจ

38 ร.ต.อ. เดชา หนูชู รอง สว.สส.สภ.ทาแซะ จว.ชุมพร

39 ร.ต.อ. เดชากุล รณรงค รอง สวป.สภ.เมืองนครราชสีมา 

40 ร.ต.อ. ไตรภพ บุญมาวงศ รอง สว.สส.สน.ราษฎรบูรณะ

41 ร.ต.อ. ถาวร สังขมัน รอง สว.ธร.สภ.กันตัง จว.ตรัง

42 ร.ต.อ. ทรงพล  แสงไพโรจน รอง สว.สส.สภ.สําโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ

43 ร.ต.อ. ทองอินทร มนตรี รอง สว.จร.สน.บางรัก

44 ร.ต.อ. ทีปกร หลาบหนองแสง รอง สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.4

45 ร.ต.อ. ธงชัย จันทรอบ รอง สวป.สน.ภาษีเจริญ

46 ร.ต.อ. ธนากร งามเย็น รอง สวป.สน.ลุมพินี

47 ร.ต.อ. ธนานนท ไชยสิน รอง สว.ศูนยสงเสริมจริยธรรมฯ บก.อก.

48 ร.ต.อ. ธนาเศรษฐ อภิวัชรชยังกูร ผบ.มว.ฝายปกครอง 1 บก.ปค.

49 ร.ต.อ.หญิง ธมล มุลศรีสุข รอง สว.กก.บริการคนตางดาว บก.ตม.4

50 ร.ต.อ. ธรรมนูญ สุขอุน รอง สว.สส.สภ.โมถาย จว.สุราษฎรธานี

51 ร.ต.อ. ธวัชชัย เอาชัย รอง สวป.สภ.เมืองอุบลราชธานี

52 ร.ต.อ. ธีระดล ดาวเงิน ผบ.มว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 3
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53 ร.ต.อ. นนทศักดิ์  แสงสุข รอง สว.สส.สภ.เมืองเกา จว.สุโขทัย

54 ร.ต.อ. นพดล ปุณยศิริกุล นว. (สบ 1) ผบก.อก.จต.

55 ร.ต.อ. นพดล      ไมงาม พงส.สภ.เมืองพิษณุโลก

56 ร.ต.อ. นัยพินิจ รัฐธรรม รอง สว.กก.สส.บก.น.9

57 ร.ต.อ. นิติ นิรุตติวัฒน รอง สวป.สภ.โพธิ์กลาง จว.นครราชสีมา

58 ร.ต.อ.หญิง นิภาวรรณ ทองหยาด รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.4

59 ร.ต.อ. บรรจง จันทรเปยง รอง สวป.สภ.แมวาง จว.เชียงใหม

60 ร.ต.อ. บัญชา เพียรไธสง รอง สวป.สน.บางโพงพาง

61 ร.ต.อ. บุญมาก กันบุญ รอง สว.สส.สภ.ภูเพียง จว.นาน

62 ร.ต.อ. บุญเลิศ เอื้อเฟอ รอง สว. ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล.

63 ร.ต.อ.หญิง บุณิกา เสียงกลอม รอง สว.ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.

64 ร.ต.อ. ปรมินทร อรุณศิริประเสริฐ รอง สว.ตม.จว.ชลบุรี

65 ร.ต.อ. ประจักษ ตาละชอน พงส.สภ.บรบือ จว.มหาสารคาม

66 ร.ต.อ. ประจักษ เอี่ยมเปลี่ยน รอง สว.สส.สภ.ยานยาว จว.พิจิตร

67 ร.ต.อ. ประจักษ เทศทอง รอง สว.ส.ทล.2 กก.2 บก.ทล.

68 ร.ต.อ. ประชา ธนัญชัย รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.5

69 ร.ต.อ. ประดับ มนทอง รอง สวป.สภ.มะขาม จว.จันทบุรี

70 ร.ต.อ. ประดิษฐ ถิ่นสอน   พงส.สภ.สูงเมน จว.แพร

71 ร.ต.อ. ประดุง วงชารี ผบ.มว.(สบ 1) กก.ตชด.24

72 ร.ต.อ. ประทีป มั่นใจ รอง สวป.สภ.หนองปลิง จว.นครสวรรค

73 ร.ต.อ. ประพันธ นาสมวงศ รอง สวป.สภ.บานไผ จว.ขอนแกน

74 ร.ต.อ. ประยูร วงศชาญศรี รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครราชสีมา

75 ร.ต.อ. ประสาร รัตนโรจนฤทธิ์ รอง สว.ส.ทท.8 กก.2 บก.ทท.

76 ร.ต.อ. ประเสริฐ ออนจินลี รอง สวป.สภ.โคกสูง จว.สระแกว

77 ร.ต.อ. ปรีชา พลพงษ ผูชวย นว. (สบ 1) ผบช.ภ. 2

78 ร.ต.อ. ปรีชา บุญเกตุ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ
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79 นาย ปยพัฒน อินทุวัฒน พนักงานปฏิบัติการระดับสูง สถาบันพัฒนาบุคลากรและวิชาการ

80 ร.ต.อ. ผจญ  ยอดน้ําคํา รอง สวป.สภ.พัฒนานิคม จว.ลพบุรี

81 ร.ต.อ. พงศพิทักษ บุญบํารุง รอง สว.ส.รน.3 กก.8 บก.รน.

82 ร.ต.อ. พรศักดิ์ สุขสวัสดิ์ รอง สวป.สภ.ดานชาง จว.สุพรรณบุรี

83 ร.ต.อ. พลวัต เสมียนเพชร รอง สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.8

84 ร.ต.อ. พัฒนพงศ ศิริเจริญนํา พงส.กก.1 บก.ป.

85 ร.ต.อ. พันธศักดิ์ มาศิริ รอง สวป.สภ.คลองใหญ จว.ตราด

86 ร.ต.อ. พิเชษฐ มวงทอง รอง สว.จร.สภ.เมืองลพบุรี

87 ร.ต.อ.หญิง แพรวณพัฐร หนูตะพงศ รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.

88 ร.ต.อ. ไพโรจน ตะวรรณา รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ลําพูน

89 ร.ต.อ. ไพโรจน  ชื่นชมนอย รอง สวป.สภ.ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปราการ

90 ร.ต.อ.หญิง ภคมน แมนเมธี รอง สว.กก.1 บก.ส.1 บช.ส.

91 ร.ต.อ. ภานุวัฒน ไชยธงรัตน รอง สวป.สภ.สีคิ้ว จว.นครราชสีมา

92 ร.ต.อ. ภูธร พุกะทรัพย รอง สว.สส.สภ.กระทุมแบน จว.สมุทรสาคร

93 ร.ต.อ. มงคล เกียรติแสงทอง รอง สว.สส.สภ.ปากน้ําปราณ จว.ประจวบคีรีขันธ

94 ร.ต.อ.หญิง มนธีรา สนเลม็ด รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.สตม.

95 ร.ต.อ. มานะ บุญสม รอง สว. กก.1 บก.ป.

96 ร.ต.อ. เมธี ศรีวันนา รอง สวป.สภ.เมืองขอนแกน

97 ร.ต.อ. ยงยุทธ โสมพะโยม พงส.สภ.บานวิสัยเหนือ จว.ชุมพร

98 ร.ต.อ.หญิง ยุพรพรรณ ภิรมยสนธิ์ รอง สว.ฝอ.บก.น.7

99 นาง รจนา เฝอชัย นักวิชาการอบรมและฝกวิชาชีพปฏิบัติการ 

100 ร.ต.อ.หญิง ระเบียบ คงรักษ รอง สว.กก.ตชด.42

101 ร.ต.อ. ราชศักดิ์ ตาลเจริญ รอง สวป.สภ.เมืองสมุทรสาคร

102 ร.ต.อ. ฤทธิเดช ทรัพยปน  รอง สว.จร.สภ.แมสาย จว.เชียงราย

103 นาย เลปกร ศิริมังกร นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ

104 นาย วรพล รุงสิทธิมงคล หัวหนาดานกักสัตวนาน กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว
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105 ร.ต.อ. วรรณะ วัชรโยธินกุล รอง สว.งานศูนยรวมขาว กก.4 บก.จร.

106 ร.ต.อ. วรัษฐา วุฑฒิรักษ รอง สวป.สน.ยานนาวา

107 ร.ต.อ.หญิง วริศรา วิริยะ รอง สว.กก.2 บก.ตม.1

108 นางสาว วลัยรัตน สุวรรณรังษี นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

109 ร.ต.อ. วสิษฐพล คงครบ รอง สวป.สภ.เมืองสุรินทร 

110 ร.ต.อ. วันชัย ศรีแสนตอ รอง สว.สส.สน.สมเด็จเจาพระยา

111 ร.ต.อ. วันชัย       พันธพิจิตร พงส.สภ.วังทรายพูน จว.พิจิตร

112 ร.ต.อ. วัลลภ      คําปบ รอง สวป.สภ.เมืองกําแพงเพชร

113 ร.ต.อ. วิใจ รักสกุล รอง สว.งานสายตรวจ 5 กก.1 บก.จร.

114 ร.ต.อ. วิชัช คงคาไหว รอง สวป.สภ.เมืองภูเก็ต

115 ร.ต.อ. วิเชียร ดาวดึงษ รอง สวป.สภ.ทุงหลวง จว.ราชบุรี

116 ร.ต.อ. วิฑูรย วงคใหญ พงส.สภ.กบินทรบุรี จว.ปราจีนบุรี

117 นาย วินิจฉัย วงศตา เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ 

118 ร.ต.อ. วีระยา วงคแกว ผบ.มว.ฝายปกครอง 1 บก.ปค.

119 ร.ต.อ. วุฒิไกร ทาคูบอน พงส. สภ.พรรณนิคม จว.สกลนคร

120 ร.ต.อ. ศราวุธ อุนจัน รอง สวป.สภ.แมแตง จว.เชียงใหม

121 ร.ต.อ.หญิง ศิริกมล สารีรัตน รอง สว.ตม.จว.หนองคาย

122 ร.ต.อ. ศิริชัย      เขมนเขตการณ รอง สวป.สภ.เกาเลี้ยว จว.นครสวรรค

123 ร.ต.อ. สงคราม มาเมือง รอง สว.กก.สส.ภ.จว.แพร

124 ร.ต.อ. สถาพร สัพโส รอง สวป.สภ.เมืองหนองคาย

125 ร.ต.อ. สมใจ รอดยัง รอง สว.สส.สน.บางนา

126 ร.ต.อ. สมบัติ       จักรพรรดิ์ รอง สว.สส.สภ.ลับแล จว.อุตรดิตถ

127 ร.ต.อ. สมบูรณ พิมพภักดี รอง สวป.สภ.สูงเนิน จว.นครราชสีมา

128 ร.ต.อ. สมพงษ สามสี รอง สวป.สภ.กันทรวิชัย จว.มหาสารคาม

129 ร.ต.อ. สมพงษ อยูยืด รอง สว.สส.สภ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ

130 ร.ต.อ. สมพงษ บุญมี รอง สว.งานอารักขาที่ 2 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ
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131 ร.ต.อ. สมพงษ ศรีออน รอง สวป.สภ.ปากพนัง จว.นครศรีธรรมราช

132 ร.ต.อ. สมมาศ อินนุพัฒน รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ภูเก็ต

133 ร.ต.อ. สราวุฒิ มากหลาย รอง สว. ส.ทล.3 กก.3 บก.ทล.

134 ร.ต.อ.หญิง สรินทิพย มีชื่อ รอง สว.ตม.จว.ตาก

135 ร.ต.อ. สามิต  ภูมิชัยสิทธิ์ รอง สว.จร.สภ.ชัยบาดาล จว.ลพบุรี

136 ร.ต.อ.หญิง สายพิณ ไชยมุด รอง สว.ตม.จว.สงขลา

137 ร.ต.อ.หญิง สายสุนัน ทองนอย รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.7

138 ร.ต.อ. สําราญ     พูลเขตรกิจ รอง สว.สส.สภ.ตลุกดู จว.อุทัยธานี

139 ร.ต.อ. สิงหวัฒน หวางแสง รอง สว.บศ.ศฝร.ภ.4

140 ร.ต.อ. สิงหา สุตาสุข รอง สวป.สภ.เมืองยโสธร 

141 ร.ต.อ. สิทธิ์เสรี อินทรรัตน รอง สว. กก.ปพ.บก.ป.

142 ร.ต.อ. สุขุม สุปนนะเวช รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก. 1 บก.จร.

143 นาย สุทธิพันธ ชาญณรงค เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

144 ร.ต.อ.หญิง สุธาสินี นวลกิ้ม รอง สว.ฝอ.บก.รฟ.

145 ร.ต.อ.หญิง สุนันทา เกษมสันต ณ อยุธยา รอง สว.กลุมงานวิชาการ กม.กมค.

146 ร.ต.อ. สุพจน เชยชิด รอง สว.จร.สภ.เมืองราชบุรี 

147 ร.ต.อ. สุพิณ ภูคงน้ํา รอง สว.กก.ตชด.11

148 ร.ต.อ. สุเมธ สวัสดี รอง สวป. สภ.เกาะสมุย จว.สุราษฎรธานี

149 ร.ต.อ. สุรกุล ธัญสิริดํารง รอง สว.กก.ปพ.บก.ป.

150 ร.ต.อ. สุรศักดิ์ แกวชะนะ รอง สว.สส.สภ.เขาหลัก จว.พังงา

151 ร.ต.อ. สุริยะฎิษ สุริยะธง รอง สว.สส.สภ.สันกําแพง จว.เชียงใหม

152 ร.ต.อ.หญิง สุวรรณา ศรวัฒนา รอง สว.ฝายกฎหมายและวินัย บก.อก.บช.ส.

153 ร.ต.อ. เสกสิทธิ์ สาระวรรณ รอง สว.สส.สภ.กันทรลักษ จว.ศรีสะเกษ

154 ร.ต.อ.หญิง โสพิน  ลูกศร รอง สว.ฝอ.ภ.จว.พิษณุโลก

155 ร.ต.อ. อนันต พลสิทธิ์ รอง สวป.สภ.โนนศิลา จว.ขอนแกน

156 ร.ต.อ. อนันต สมบัติ พงส.กลุมงานสอบสวน ภ.จว.แพร
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157 ร.ต.อ. อนุสรณ จันทศร รอง สว.กก.2 บก.ปคม.

158 ร.ต.อ. อภิวัฒน แจงแกว รอง สว.จร.สภ.พระนครศรีอยุธยา

159 ร.ต.อ. อภิวิทย แจมแจง ผบ.มว.ฝายปกครอง 2 บก.ปค.

160 ร.ต.อ.หญิง อรัญญา แจงสุข รอง สว.อก.สภ.สวางแดนดิน จว.สกลนคร

161 นาย อัครพล สุมงคล นักผังเมืองชํานาญการ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ

162 ร.ต.อ.หญิง อัชชารัตน ดาลัย อจ.(สบ 1) กลุมงานอาจารย ศฝร.ภ.4

163 ร.ต.อ.หญิง อัชรา ทมเจริญ รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.2

164 ร.ต.อ.หญิง อัญญารัตน แทงทอง รอง สว.ฝกบ.บก.อก.จต.

165 ร.ต.อ. อัษฎาวุธ ขวัญเมือง รอง สว.กก.สส.บก.น.6

166 ร.ต.อ. อํานาจ กระตายทอง รอง สว.จร.สน.แสมดํา

167 ร.ต.อ.หญิง อุดมลักษณ สวัสดิ์กลาง รอง สว.ฝอ.ศทส.ตม.

168 ร.ต.อ. อุเทน สุมาลย รอง สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.2

169 ร.ต.อ. เอกพล ดีผลิผล นว. (สบ 1) ผบก.ผก.สยศ.

170 ร.ต.อ. เอกราช โอมาก รอง สว.สส.สน.พหลโยธิน

171 ร.ต.ต. ฝุง วัน หุง รอง สว.ตท.กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
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