
 หนา   ๑ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง  พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอนัเปนที่เชดิชย่ิูงชางเผือก 

และเครื่องราชอิสริยาภรณอนัมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย 

ชั้นต่ํากวาสายสะพาย 

ประจําป  ๒๕๖๔ 
 

 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูย่ิงชางเผือก   

และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย  ชั้นต่ํากวาสายสะพาย  รวมท้ังส้ิน  ๒๓๖,๙๕๕  ราย   

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  วันที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๔  ดังรายนามทายประกาศนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๓๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา 

นายกรฐัมนตร ี



 หนา   ๒ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

หนวยงานอสิระ 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๔๑๕  ราย) 

 ๑ พันตํารวจเอก กฤชกนก  ดานอุดม 

 ๒ พันตํารวจเอก กฤตชาติ  พิณสุวรรณ 

 ๓ พันตํารวจเอก กฤตภาส  เดชอินทรศร 

 ๔ พันตํารวจเอก กฤษฎากร   

  เชวงศักดิ์โสภาคย 

 ๕ พันตํารวจเอก กฤษฎิณทร  จันทรศรีชา 

 ๖ พันตํารวจเอก กฤษณะพงศ  กัญจนชัยกิจ 

 ๗ พันตํารวจเอก กฤษดา  ดีลีพจนานันทน 

 ๘ พันตํารวจเอก กลาหาญ   

  โชคพิพัฒนไพบูลย 

 ๙ พันตํารวจเอก กวินศักดิ์  พีรยศธนนนท 

 ๑๐ พันตํารวจเอก กองกฤดาคม  กิตติถิระพงษ 

 ๑๑ พันตํารวจเอก กิตติชัย  สังขถาวร 

 ๑๒ พันตํารวจเอก กิตติธัช  พิมพทนต 

 ๑๓ พันตํารวจเอก กิตติพงษ  สุวรรณ 

 ๑๔ พันตํารวจเอก กิตติศักดิ์  เที่ยงกมล 

 ๑๕ พันตํารวจเอก กิติภูมิ  เอกสิงหชัย 

 ๑๖ พันตํารวจเอก กีรติ  แวยูโซะ 

 ๑๗ พันตํารวจเอก กุศล  ปองบุญจันทร 

 ๑๘ พันตํารวจเอก เกรียงศักดิ์   

  กัลยาวัฒนเจริญ 

 ๑๙ พันตํารวจเอก โกเมน  สุภาพ 

 ๒๐ พันตํารวจเอก เขมชาติ  หิรัญโต 

 ๒๑ พันตํารวจเอก คงศักดิ์  บุญส่ือสุวรรณ 

 ๒๒ พันตํารวจเอก คณิศร  ศาลาทอง 

 ๒๓ พันตํารวจเอก คมสัน  ชัยเจริญศิลป 

 ๒๔ พันตํารวจเอก คมสัน  บุญเติม 

 ๒๕ พันตํารวจเอก คารม  พรมคุณ 

 ๒๖ พันตํารวจเอก โฆษิต  บุญทวี 

 ๒๗ พันตํารวจเอก จตุพล  เมืองชู 

 ๒๘ พันตํารวจเอก จตุพล  เรงถนอมทรัพย 

 ๒๙ พันตํารวจเอก จริศักดิ์  แสนบัว 

 ๓๐ พันตํารวจเอก จอมพล  พรประทุม 

 ๓๑ พันตํารวจเอก จักรเทพ  กุญชร ณ อยุธยา 

 ๓๒ พันตํารวจเอก จักรพันธ  เกียรติไพบูลย 

 ๓๓ พันตํารวจเอก จักรวรรดิ  บุญทวีกุลสวัสดิ์ 

 ๓๔ พันตํารวจเอก จักราวุธ  จงศิริ 

 ๓๕ พันตํารวจเอก จักราวุธ  บุญเรือง 

 ๓๖ พันตํารวจเอก จันทรชัย  แดงประเสริฐ 

 ๓๗ พันตํารวจเอก จารุกิตติ์  ภัทรศิริกรพัฒน 

 ๓๘ พันตํารวจเอก จารุพัฒน  อรุณสวัสดิ์ 

 ๓๙ พันตํารวจเอก จํารัส  ไชยศักดิ์ 

 ๔๐ พันตํารวจเอก จิรดุล  โสตถิพันธุ 

 ๔๑ พันตํารวจเอก จิระวุฒิ  ตัณฑศรี 

 ๔๒ พันตํารวจเอก จีระเดช  ชมบุญ 

 ๔๓ พันตํารวจเอก จุลฤทธิ์  จุลกะ 

 ๔๔ พันตํารวจเอก ฉกาจน  เทียมวงศ 

 ๔๕ พันตํารวจเอก ฉัตรชัย  คําวิลัย 



 หนา   ๓ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๖ พันตํารวจเอก ฉัตรชัย  ธรรมวิชัย 

 ๔๗ พันตํารวจเอก เฉลิมวุฒิ  วงษเวียงจันทร 

 ๔๘ พันตํารวจเอก ชณพล  วันขวัญ 

 ๔๙ พันตํารวจเอก ชณาวิน  พวงเพชร 

 ๕๐ พันตํารวจเอก ชนะเกียรติ  วงศแสงเทียน 

 ๕๑ พันตํารวจเอก ชนันนัทธ  สารถวัลยแพศย 

 ๕๒ พันตํารวจเอก ชนินทร  จิตรแจง 

 ๕๓ พันตํารวจเอก ชยากร  เทศะบํารุง 

 ๕๔ พันตํารวจเอก ชวาล  อุทัยพันธุ 

 ๕๕ พันตํารวจเอก ชัฏฐ  นากแกว 

 ๕๖ พันตํารวจเอก ชัยโชค  สระทองโน 

 ๕๗ พันตํารวจเอก ชัยธารา  อนุฤทธิ์ 

 ๕๘ พันตํารวจเอก ชัยพร  ทองนาเพียง 

 ๕๙ พันตํารวจเอก ชัยยุทธ  ธรรมสุนา 

 ๖๐ พันตํารวจเอก ชัยรัตน  รัตนาธรรมวัฒน 

 ๖๑ พันตํารวจเอก ชัยวัฒน  ไชยศรี 

 ๖๒ พันตํารวจเอก ชัยเสถียร  มณีจักร 

 ๖๓ พันตํารวจเอก ชาญณรงค  ขนาดนิด 

 ๖๔ พันตํารวจเอก ชาญศิลป  นาสูงชน 

 ๖๕ พันตํารวจเอก ชาติชาย  เทียมฉัตร 

 ๖๖ พันตํารวจเอก ชินพันธ  พราหมณพันธุ 

 ๖๗ พันตํารวจเอก ชุมพล  หันชะนา 

 ๖๘ พันตํารวจเอก ชูธเรศ  ย่ิงยงดํารงสกุล 

 ๖๙ พันตํารวจเอก ชูศักดิ์  แจมฟา 

 ๗๐ พันตํารวจเอก ชูสิทธิ์  วงษบุรี 

 ๗๑ พันตํารวจเอก ฐานุพงศ  ศรีสิริศักดิ์ 

 ๗๒ พันตํารวจเอก ฐิรวิทย  บุษบัน 

 ๗๓ พันตํารวจเอก ณรงค  วงศธรรม 

 ๗๔ พันตํารวจเอก ณรงคฤทธิ์  วาพันสุ 

 ๗๕ พันตํารวจเอก ณฤทธิ์  นามมาวงษ 

 ๗๖ พันตํารวจเอก ณัฏฐพนธ  พยอมใหม 

 ๗๗ พันตํารวจเอก ณัฐ  บัณฑุรัตน 

 ๗๘ พันตํารวจเอก ณัฐชนน  เกิดกอ 

 ๗๙ พันตํารวจเอก ณัฐพล  โกมินทรชาติ 

 ๘๐ พันตํารวจเอก ณัฐวัฒน  เกศะรักษ 

 ๘๑ พันตํารวจเอก ดรุฒ  เย็นวัฒนา 

 ๘๒ พันตํารวจเอก ดําเนิน  กันออง 

 ๘๓ พันตํารวจเอก ดํารงศักดิ์  แกวสมนึก 

 ๘๔ พันตํารวจเอก ดิเรก  ยศนันท 

 ๘๕ พันตํารวจเอก ดิษฐวัฒน   

  ปานกล่ินกุลดิษย 

 ๘๖ พันตํารวจเอก ถนอมศักดิ์  รูยืนยง 

 ๘๗ พันตํารวจเอก ถนอมสิทธิ์  วงษวิจารณ 

 ๘๘ พันตํารวจเอก ถาวร  มีขํา 

 ๘๙ พันตํารวจเอก ทนงศิลป  มณีโชติ 

 ๙๐ พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์  จินดาศักดิ์ 

 ๙๑ พันตํารวจเอก ทศพล  ธนทวีนนท 

 ๙๒ พันตํารวจเอก ทองศูนย  อุนวงค 

 ๙๓ พันตํารวจเอก ทัชชกร  แสงทองดี 

 ๙๔ พันตํารวจเอก เทพปทาน  นิพิวรรณ 

 ๙๕ พันตํารวจเอก เทอดทูล  สรอยสุขพาพันธ 

 ๙๖ พันตํารวจเอก ธงชัย  นุยเจริญ 



 หนา   ๔ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๙๗ พันตํารวจเอก ธงชัย  เนตรสขาวัฒน 

 ๙๘ พันตํารวจเอก ธน  พรรณานนท 

 ๙๙ พันตํารวจเอก ธนกฤต  ออนละออ 

 ๑๐๐ พันตํารวจเอก ธนชาติ  ศุภวุฒิ 

 ๑๐๑ พันตํารวจเอก ธนยศ  ย่ังยืน 

 ๑๐๒ พันตํารวจเอก ธนวัตถ  พุมอยู 

 ๑๐๓ พันตํารวจเอก ธนะวัฒน  สุมานัส 

 ๑๐๔ พันตํารวจเอก ธนาธิษณ  กวยรักษา 

 ๑๐๕ พันตํารวจเอก ธนิต  เสนีวงศ ณ อยุธยา 

 ๑๐๖ พันตํารวจเอก ธนิต  เหรียญเจริญ 

 ๑๐๗ พันตํารวจเอก ธรรมนูญ  ฉิมวงษ 

 ๑๐๘ พันตํารวจเอก ธรรมนูญ  บุญเรือง 

 ๑๐๙ พันตํารวจเอก ธวัช  สิทธิกิจโยธิน 

 ๑๑๐ พันตํารวจเอก ธวัชชัย  คําแหงพล 

 ๑๑๑ พันตํารวจเอก ธวัชชัย  จันทรจรุง 

 ๑๑๒ พันตํารวจเอก ธัชพล  สิทธิวงค 

 ๑๑๓ พันตํารวจเอก ธัญญา  ชูนุย 

 ๑๑๔ พันตํารวจเอก ธันยพศิน  เพ็งพี 

 ๑๑๕ พันตํารวจเอก ธานินทร  ฉัตรเจริญพร 

 ๑๑๖ พันตํารวจเอก ธีระวัฒน  นุมานิต 

 ๑๑๗ พันตํารวจเอก นคร  พักไพโรจน 

 ๑๑๘ พันตํารวจเอก นพ  นรชาญ 

 ๑๑๙ พันตํารวจเอก นพดล  ศรีชะตา 

 ๑๒๐ พันตํารวจเอก นพพร  โสภา 

 ๑๒๑ พันตํารวจเอก นฤดม  มารศรี 

 ๑๒๒ พันตํารวจเอก น้ําเพชร  ทรัพยอุดม 

 ๑๒๓ พันตํารวจเอก นิติพันธ  กนกเวชยันต 

 ๑๒๔ พันตํารวจเอก นิติวัฒน  แสนส่ิง 

 ๑๒๕ พันตํารวจเอก นิธิคมน  ปญจมาลา 

 ๑๒๖ พันตํารวจเอก นิพนธ  คลายสิงห 

 ๑๒๗ พันตํารวจเอก นิรันดร  แกวอิน 

 ๑๒๘ พันตํารวจเอก นิรันดร  ทองฤทธิ์ 

 ๑๒๙ พันตํารวจเอก นิรันดร  โรหิตาคนี 

 ๑๓๐ พันตํารวจเอก เนติวัฒน  จันทรา 

 ๑๓๑ พันตํารวจเอก บรรจบ  สีหานาวี 

 ๑๓๒ พันตํารวจเอก บริภัณฑ  บริรักษ 

 ๑๓๓ พันตํารวจเอก บัญชา  ศรีสุข 

 ๑๓๔ พันตํารวจเอก บัณฑิต  นิลออน 

 ๑๓๕ พันตํารวจเอก บุญชัย  ปญญาธรานุกูล 

 ๑๓๖ พันตํารวจเอก ปฐม  อุนอบ 

 ๑๓๗ พันตํารวจเอก ปนาถพล  ปุณศรี 

 ๑๓๘ พันตํารวจเอก ประจักร  พรหมศิริ 

 ๑๓๙ พันตํารวจเอก ประดิษฐ  เปการี 

 ๑๔๐ พันตํารวจเอก ประธาน  นันทกอบกุล 

 ๑๔๑ พันตํารวจเอก ประพันธ  อยูเจริญดี 

 ๑๔๒ พันตํารวจเอก ประภัสสร  ชาติพรหม 

 ๑๔๓ พันตํารวจเอก ประมวล  ย้ิมจันทร 

 ๑๔๔ พันตํารวจเอก ประยุทธ   

  พิทักษเผาสกุล 

 ๑๔๕ พันตํารวจเอก ประวิตร  ชูศรี 

 ๑๔๖ พันตํารวจเอก ประวิทย  โทหา 

 ๑๔๗ พันตํารวจเอก ประวิทย  สุทธิเรืองอรุณ 



 หนา   ๕ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๔๘ พันตํารวจเอก ประสงค  ศิริทิพยวานิช 

 ๑๔๙ พันตํารวจเอก ประสิทธิ์  จําปาทุม 

 ๑๕๐ พันตํารวจเอก ประสิทธิ์  พูนแสงศิริ 

 ๑๕๑ พันตํารวจเอก ประสิทธิ์  เลิศวรรณเอก 

 ๑๕๒ พันตํารวจเอก ประเสริฐ  สีตลาศัย 

 ๑๕๓ พันตํารวจเอก ปราบพาล   

  สันติปรานรนต 

 ๑๕๔ พันตํารวจเอก ปราโมทย  วิชัยวงษ 

 ๑๕๕ พันตํารวจเอก ปราโมทย  สิมหลวง 

 ๑๕๖ พันตํารวจเอก ปราโมทย  อุทากิจ 

 ๑๕๗ พันตํารวจเอก ปรีชา  พาเมืองพล 

 ๑๕๘ พันตํารวจเอก ปรีชา  เอี่ยมนุย 

 ๑๕๙ พันตํารวจเอก ปญญา  วิรุณพันธ 

 ๑๖๐ พันตํารวจเอก ปยวัฒน  เกียรติกอง 

 ๑๖๑ พันตํารวจเอก ปยะพงษ  สาครเย็น 

 ๑๖๒ พันตํารวจเอก เผชิญ  ตันศิริ 

 ๑๖๓ พันตํารวจเอก ไผพนา  เพ็ชรเย็น 

 ๑๖๔ พันตํารวจเอก พงศกร  รัศมีโรจนสกุล 

 ๑๖๕ พันตํารวจเอก พงศจักร  จักษุรักษ 

 ๑๖๖ พันตํารวจเอก พงศศักดิ์  สุขอิ่ม 

 ๑๖๗ พันตํารวจเอก พงษพันธ  แสงสงา 

 ๑๖๘ พันตํารวจเอก พงษศักดิ์  ศรีสุข 

 ๑๖๙ พันตํารวจเอก พงษอิศรา  ตันติวัฒนา 

 ๑๗๐ พันตํารวจเอก พจน  ฟอรตี้ 

 ๑๗๑ พันตํารวจเอก พยุงศักดิ์  นามวรรณ 

 ๑๗๒ พันตํารวจเอก พรศักดิ์  เลารุจิราลัย 

 ๑๗๓ พันตํารวจเอก พรหมพัฒน  สนิทศรี 

 ๑๗๔ พันตํารวจเอก พศินดิลก  ดานแกว 

 ๑๗๕ พันตํารวจเอก พสิษฐ  ศานติปรัชญา 

 ๑๗๖ พันตํารวจเอก พอพล   

  วิริยะจีระพิพัฒน 

 ๑๗๗ พันตํารวจเอก พัฒนา  พัฒนชัย 

 ๑๗๘ พันตํารวจเอก พิชุตม   

  พุฒศิริวัชรวิชญ 

 ๑๗๙ พันตํารวจเอก พิชัยภูษิส  จารุพงศ 

 ๑๘๐ พันตํารวจเอก พิชิต  มีแสง 

 ๑๘๑ พันตํารวจเอก พิทยา  อําพันธมณี 

 ๑๘๒ พันตํารวจเอก พิสิฐ  หลวงเทพ 

 ๑๘๓ พันตํารวจเอก พีรศักดิ์  รอดบน 

 ๑๘๔ พันตํารวจเอก พุฒินันท  อําพันธ 

 ๑๘๕ พันตํารวจเอก พุฒิพัฒณ  วรรธนจิรัฐ 

 ๑๘๖ พันตํารวจเอก เพลิน  กล่ินพยอม 

 ๑๘๗ พันตํารวจเอก โพธิรัตน  ย้ิมเพชร 

 ๑๘๘ พันตํารวจเอก ไพโรจน  บุญยะพาส 

 ๑๘๙ พันตํารวจเอก ภควัต  ธรรมดี 

 ๑๙๐ พันตํารวจเอก ภคิน  ศิวเมธากุล 

 ๑๙๑ พันตํารวจเอก ภพกร  กวินโยธิน 

 ๑๙๒ พันตํารวจเอก ภัทรชัย  กอสนาน 

 ๑๙๓ พันตํารวจเอก ภัทรพล  หาญทนงค 

 ๑๙๔ พันตํารวจเอก ภาคภูมิ  พิศมัย 

 ๑๙๕ พันตํารวจเอก ภาคภูมิ  ศรีลาภะมาศ 

 ๑๙๖ พันตํารวจเอก ภาณุ  พิทยาเวชวิวัฒน 



 หนา   ๖ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๙๗ พันตํารวจเอก ภาณุภาคยณ   

  จิตตประยูรตี 

 ๑๙๘ พันตํารวจเอก ภาณุวัฒน  บัวชาติ 

 ๑๙๙ พันตํารวจเอก ภาณุวัฒน  วิเศษเลิศ 

 ๒๐๐ พันตํารวจเอก ภิญโญ  สุทธิสาร 

 ๒๐๑ พันตํารวจเอก ภุชงค  ภัทรพงศสินธุ 

 ๒๐๒ พันตํารวจเอก ภูการวิก  โชติกเสถียร 

 ๒๐๓ พันตํารวจเอก มงกุฎเพชร  ธานี 

 ๒๐๔ พันตํารวจเอก มงคล  แสวงศักดิ์ 

 ๒๐๕ พันตํารวจเอก มนตรี  รอดปราณี 

 ๒๐๖ พันตํารวจเอก มนตรี  อนันตวงษ 

 ๒๐๗ พันตํารวจเอก มาโนช  เคลือบวิจิตร 

 ๒๐๘ พันตํารวจเอก มารุต  กาญจนขันธกุล 

 ๒๐๙ พันตํารวจเอก ยรรยง  จันทรเขียว 

 ๒๑๐ พันตํารวจเอก ย่ิงรัตน  สอาดย่ิง 

 ๒๑๑ พันตํารวจเอก ยุทธการ  โสเมือง 

 ๒๑๒ พันตํารวจเอก ยุทธนา  ขันติศุข 

 ๒๑๓ พันตํารวจเอก ยุทธนา  บุญเมือง 

 ๒๑๔ พันตํารวจเอก รณชัย  เมฆชัย 

 ๒๑๕ พันตํารวจเอก รณเดช  กล่ินอุทัย 

 ๒๑๖ พันตํารวจเอก รณภพ  มั่นวิเชียร 

 ๒๑๗ พันตํารวจเอก รักษพงศ  รัตนพงศ 

 ๒๑๘ พันตํารวจเอก รังสรรค  สุขเกื้อ 

 ๒๑๙ พันตํารวจเอก รัชธพงศ  เตี้ยสุด 

 ๒๒๐ พันตํารวจเอก รัตนทัต  ศรีพล 

 ๒๒๑ พันตํารวจเอก รุงศักดิ์  แสงเสียงฟา 

 ๒๒๒ พันตํารวจเอก ฤทธิดล  ธีรเนตร 

 ๒๒๓ พันตํารวจเอก ฤทธี  ปานดํา 

 ๒๒๔ พันตํารวจเอก ฤทธี  รอดชูแสง 

 ๒๒๕ พันตํารวจเอก ลือศักดิ์  ดําเนินสวัสดิ์ 

 ๒๒๖ พันตํารวจเอก วชิรพงษ  แกวดวง 

 ๒๒๗ พันตํารวจเอก วชิระ  พานิชการ 

 ๒๒๘ พันตํารวจเอก วรพงษ  นันทลักษณ 

 ๒๒๙ พันตํารวจเอก วรพงษ  มัจพันธุ 

 ๒๓๐ พันตํารวจเอก วรวุฒิ  คุณะเกษม 

 ๒๓๑ พันตํารวจเอก วรศักดิ์  พิสิษฐบรรณกร 

 ๒๓๒ พันตํารวจเอก วัชระ  ประพฤติบัติ 

 ๒๓๓ พันตํารวจเอก วัชริศวร  พงษพานิช 

 ๒๓๔ พันตํารวจเอก วัลลพ  พวงผกา 

 ๒๓๕ พันตํารวจเอก วิชชภัณฑ  จันทราภรณ 

 ๒๓๖ พันตํารวจเอก วิชัย  แดงประดับ 

 ๒๓๗ พันตํารวจเอก วิชาญ  สุธรรมแปง 

 ๒๓๘ พันตํารวจเอก วิวัฒน  สิทธิสรเดช 

 ๒๓๙ พันตํารวจเอก วิเศษ  ภักดีวุฒิ 

 ๒๔๐ พันตํารวจเอก วิษณุ  จันปุม 

 ๒๔๑ พันตํารวจเอก วิสุทธิ์  ภูพันธศรี 

 ๒๔๒ พันตํารวจเอก วีรพล  ใหญอรุณ 

 ๒๔๓ พันตํารวจเอก วีรยศ  การุณยธร 

 ๒๔๔ พันตํารวจเอก วีรศักดิ์  ทองสาริ 

 ๒๔๕ พันตํารวจเอก วีระชาติ  สุบงกช 

 ๒๔๖ พันตํารวจเอก วีระยุทธ  ใบภักดี 

 ๒๔๗ พันตํารวจเอก วีระโรจน  กรวยสวัสดิ์ 
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 ๒๔๘ พันตํารวจเอก วีระวัฒน  สระบัว 

 ๒๔๙ พันตํารวจเอก วีระศักดิ์  พิมพมีลาย 

 ๒๕๐ พันตํารวจเอก วุฒิชัย  ไทยวัฒน 

 ๒๕๑ พันตํารวจเอก ศรายุทธ  แผลงปญญา 

 ๒๕๒ พันตํารวจเอก ศราวุธ  ตันกุล 

 ๒๕๓ พันตํารวจเอก ศราวุธ  สวัสดิชัย 

 ๒๕๔ พันตํารวจเอก ศรีศักดิ์  พรหมบุญ 

 ๒๕๕ พันตํารวจเอก ศรีสุพล  รัดสีทา 

 ๒๕๖ พันตํารวจเอก ศักดิ์ดา  ประพุฒิศักดิ์ 

 ๒๕๗ พันตํารวจเอก ศักดิ์สิทธิ์  ศรีผองงาม 

 ๒๕๘ พันตํารวจเอก ศิริชัย  สุขสาตต 

 ๒๕๙ พันตํารวจเอก ศุภกิจ  ตอบุญ 

 ๒๖๐ พันตํารวจเอก ศุภชัย  ไตรสมบูรณ 

 ๒๖๑ พันตํารวจเอก ศุภวัช  ปานแดง 

 ๒๖๒ พันตํารวจเอก เศกสรร  สุขประเสริฐ 

 ๒๖๓ พันตํารวจเอก เศรษฐณัณข  ทิมวัฒน 

 ๒๖๔ พันตํารวจเอก เศรษฐวิทย  ลมมูลตรี 

 ๒๖๕ พันตํารวจเอก สกล  เฟองกระแสร 

 ๒๖๖ พันตํารวจเอก สงกรานต  ใจเย็น 

 ๒๖๗ พันตํารวจเอก สงกรานต  สันหกรณ 

 ๒๖๘ พันตํารวจเอก สงวนศักดิ์  รักษาเคน 

 ๒๖๙ พันตํารวจเอก สถาพร  พัฒนรักษ 

 ๒๗๐ พันตํารวจเอก สถิตพร  บุณยรัตพันธุ 

 ๒๗๑ พันตํารวจเอก สธนทัต  ตั้งสิทธิ์เสรีวงศ 

 ๒๗๒ พันตํารวจเอก สนธยา  บัวแพง 

 ๒๗๓ พันตํารวจเอก สนธิ์  จันทานานนท 

 ๒๗๔ พันตํารวจเอก สม  วาโย 

 ๒๗๕ พันตํารวจเอก สมคิด  ดําเกล้ียง 

 ๒๗๖ พันตํารวจเอก สมคิด  บุญรัตน 

 ๒๗๗ พันตํารวจเอก สมชัย  นิลจันทร 

 ๒๗๘ พันตํารวจเอก สมชาย  ภูกองชนะ 

 ๒๗๙ พันตํารวจเอก สมชาย  ศรีศรยุทธ 

 ๒๘๐ พันตํารวจเอก สมชาย  สุวจสุวรรณ 

 ๒๘๑ พันตํารวจเอก สมชาย  อยูสวัสดิ์ 

 ๒๘๒ พันตํารวจเอก สมทรัพย  จันทะสาร 

 ๒๘๓ พันตํารวจเอก สมบัติ  พรรณขาม 

 ๒๘๔ พันตํารวจเอก สมพงศ  มั่นหมาย 

 ๒๘๕ พันตํารวจเอก สมพงษ  สุวรรณวงศ 

 ๒๘๖ พันตํารวจเอก สมพร  พุกหอม 

 ๒๘๗ พันตํารวจเอก สมพาน  มุทาพร 

 ๒๘๘ พันตํารวจเอก สมภพ  ศิริไพพรรณ 

 ๒๘๙ พันตํารวจเอก สมโภช  สุวรรณจรัส 

 ๒๙๐ พันตํารวจเอก สมยศ  รมสน 

 ๒๙๑ พันตํารวจเอก สมศักดิ์  อูตุม 

 ๒๙๒ พันตํารวจเอก สมิง  รอดรัตษะ 

 ๒๙๓ พันตํารวจเอก สฤษดิ์  พุทธพงษศิริพร 

 ๒๙๔ พันตํารวจเอก สลักษณ  จรัสรมเย็น 

 ๒๙๕ พันตํารวจเอก สังคม  ตัดโส 

 ๒๙๖ พันตํารวจเอก สัญญา  เนียมประดิษฐ 

 ๒๙๗ พันตํารวจเอก สัณฑภวิษย  มากชวย 

 ๒๙๘ พันตํารวจเอก สัมภาษณ  ศรีจันทึก 

 ๒๙๙ พันตํารวจเอก สายฟา  จิราวรรธนสกุล 
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 ๓๐๐ พันตํารวจเอก สาโรช  พลพินิจ 

 ๓๐๑ พันตํารวจเอก สําราญ  อุชุภาพ 

 ๓๐๒ พันตํารวจเอก สําเริง  อําพรรทอง 

 ๓๐๓ พันตํารวจเอก สิงห  สิงหเดช 

 ๓๐๔ พันตํารวจเอก สินชัย  นิ่มปุญญกําพงษ 

 ๓๐๕ พันตํารวจเอก สิริชัย  มาสิลีรังสี 

 ๓๐๖ พันตํารวจเอก สีหเดช  สระกอบแกว 

 ๓๐๗ พันตํารวจเอก สุขเกษม  สุนทรวิภาต 

 ๓๐๘ พันตํารวจเอก สุขสวัสดิ์  คูสิทธิผล 

 ๓๐๙ พันตํารวจเอก สุขสันต  ไตรทิพย 

 ๓๑๐ พันตํารวจเอก สุขุม  ทองนุช 

 ๓๑๑ พันตํารวจเอก สุคิด  เพ็ชรโยธา 

 ๓๑๒ พันตํารวจเอก สุชาติ  ปราณี 

 ๓๑๓ พันตํารวจเอก สุชาติ  ภูถาวร 

 ๓๑๔ พันตํารวจเอก สุเทพ  ไพบูลยผล 

 ๓๑๕ พันตํารวจเอก สุธน  สีหามาตย 

 ๓๑๖ พันตํารวจเอก สุนทรเกียรติ  คลายกรุต 

 ๓๑๗ พันตํารวจเอก สุภรณ  หิรัญเวชบูรณ 

 ๓๑๘ พันตํารวจเอก สุรกาญจณ  นาคสิงห 

 ๓๑๙ พันตํารวจเอก สุรกิจ  ศรีมนัส 

 ๓๒๐ พันตํารวจเอก สุรใจ  รุงเรือง 

 ๓๒๑ พันตํารวจเอก สุรเดช  พจนาวงษพานิช 

 ๓๒๒ พันตํารวจเอก สุรพงษ  ไทยประเสริฐ 

 ๓๒๓ พันตํารวจเอก สุรพจน  รอดบํารุง 

 ๓๒๔ พันตํารวจเอก สุรศักดิ์  มาอินทร 

 ๓๒๕ พันตํารวจเอก สุรัตน  สงเสริม 

 ๓๒๖ พันตํารวจเอก สุรินทร  ชาวศรีทอง 

 ๓๒๗ พันตํารวจเอก สุวัฒชัย  มะลิทอง 

 ๓๒๘ พันตํารวจเอก สุวัฒน  ตันติมาสน 

 ๓๒๙ พันตํารวจเอก เสกสรร  อินทรสิทธิ์ 

 ๓๓๐ พันตํารวจเอก เสกสรรค  นิ่มนวล 

 ๓๓๑ พันตํารวจเอก เสถียร  กิ่งชา 

 ๓๓๒ พันตํารวจเอก เสถียร  บุญชื่น 

 ๓๓๓ พันตํารวจเอก เสนห  เสนนอย 

 ๓๓๔ พันตํารวจเอก เสริมพงศ  กําพุสิริ 

 ๓๓๕ พันตํารวจเอก เสรี  ภูษาชีวะ 

 ๓๓๖ พันตํารวจเอก แสวง  นาตาแสง 

 ๓๓๗ พันตํารวจเอก หฤษฎ  เอกอุรุ 

 ๓๓๘ พันตํารวจเอก อกนิษฐ   

  ดานพิทักษศาสน 

 ๓๓๙ พันตํารวจเอก อดิชัย  กัณหา 

 ๓๔๐ พันตํารวจเอก อดุลย  เทพิกัน 

 ๓๔๑ พันตํารวจเอก อนันต  ชัยชาญ 

 ๓๔๒ พันตํารวจเอก อนันต  หริกจันทร 

 ๓๔๓ พันตํารวจเอก อนุราช  จิตศีล 

 ๓๔๔ พันตํารวจเอก อนุศักดิ์   

  ศักดาวัชรานนท 

 ๓๔๕ พันตํารวจเอก อนุสรณ  มั่งมี 

 ๓๔๖ พันตํารวจเอก อภิชน  เจริญผล 

 ๓๔๗ พันตํารวจเอก อภิชาต  โพธิจันทร 

 ๓๔๘ พันตํารวจเอก อภิปรัชญ  พัฒนาดี 

 ๓๔๙ พันตํารวจเอก อภิวัชร  ไชยศรีสุทธิ์ 



 หนา   ๙ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๕๐ พันตํารวจเอก อมรฤทธิ์  คชกูล 

 ๓๕๑ พันตํารวจเอก อรรถพันธ  วันแกว 

 ๓๕๒ พันตํารวจเอก อรรถวิทย  เพียรเลิศ 

 ๓๕๓ พันตํารวจเอก อรัญ  มหาทรัพย 

 ๓๕๔ พันตํารวจเอก อรัญ  รักการ 

 ๓๕๕ พันตํารวจเอก อรุณ  วชิรศรีสุกัญยา 

 ๓๕๖ พันตํารวจเอก อลงกรณ  สีมาวุธ 

 ๓๕๗ พันตํารวจเอก อัครินทร  กาสา 

 ๓๕๘ พันตํารวจเอก อับดุลกอเดร   

  บือแนสะเตง 

 ๓๕๙ พันตํารวจเอก อัมรินทร  อัมพรมหา 

 ๓๖๐ พันตํารวจเอก อัษฎางค  มวงศรี 

 ๓๖๑ พันตํารวจเอก อัสพล  ตันตะราวงศา 

 ๓๖๒ พันตํารวจเอก อาทิตย  เกิดกอ 

 ๓๖๓ พันตํารวจเอก อาภากร  โกมลสุทธิ 

 ๓๖๔ พันตํารวจเอก อารมภ  จันทนา 

 ๓๖๕ พันตํารวจเอก อํานรรฆ  ไตรกิตยานุกูล 

 ๓๖๖ พันตํารวจเอก อิทธิโชค  เกิดผล 

 ๓๖๗ พันตํารวจเอก อุดม  วิลยาลัย 

 ๓๖๘ พันตํารวจเอก อุทิศ  จันทะศรี 

 ๓๖๙ พันตํารวจเอก เอกชัย  ล้ิมวุฒิวงศ 

 ๓๗๐ พันตํารวจเอก เอกณรงค   

  สวัสดิกานนท 

 ๓๗๑ พันตํารวจเอก เอกลักษณ  ดีรุงโรจน 

 ๓๗๒ พันตํารวจเอก เอกวีร   

  พงศสรอยเพ็ชร 

 ๓๗๓ พันตํารวจเอกหญิง กรรณิกา   

  เหมือนรักษา 

 ๓๗๔ พันตํารวจเอกหญิง กัญญฐิตา  ศรีภา 

 ๓๗๕ พันตํารวจเอกหญิง กาญจนา  จุลพันธ 

 ๓๗๖ พันตํารวจเอกหญิง จารุณี  ถมสุวรรณ 

 ๓๗๗ พันตํารวจเอกหญิง ชมพูนุท  ไสยโสภณ 

 ๓๗๘ พันตํารวจเอกหญิง ชไมพร  ยุวานนท 

 ๓๗๙ พันตํารวจเอกหญิง ชลัฐธร  ธีระทองคํา 

 ๓๘๐ พันตํารวจเอกหญิง ชลีรัชช  สระดี 

 ๓๘๑ พันตํารวจเอกหญิง ณฐมณฑ  ชงัดเวช 

 ๓๘๒ พันตํารวจเอกหญิง ดวงฤดี   

  เอี้ยวสินทรัพย 

 ๓๘๓ พันตํารวจเอกหญิง ดุษฎี  ตีรสมิทธ 

 ๓๘๔ พันตํารวจเอกหญิง ทัดดาว  โฉมลักษณ 

 ๓๘๕ พันตํารวจเอกหญงิ นฤมล  บุณยรักษ 

 ๓๘๖ พันตํารวจเอกหญงิ นวรัตน  สอยเหลือง 

 ๓๘๗ พันตํารวจเอกหญิง นวลละออง   

  จรูญชาติ 

 ๓๘๘ พันตํารวจเอกหญิง นันทวรรณ   

  เจริญวานิช 

 ๓๘๙ พันตํารวจเอกหญิง นุชจรี   

  อุดมแสงอราม 

 ๓๙๐ พันตํารวจเอกหญิง ประสพศิลป  สุดา 

 ๓๙๑ พันตํารวจเอกหญิง ปฐมาภรณ  สุชาโต 

 ๓๙๒ พันตํารวจเอกหญิง พิฐชญาณ   

  จิรัญญโรจน 



 หนา   ๑๐ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๙๓ พันตํารวจเอกหญิง พิศราภรณ   

  หงสวัฒนะ 

 ๓๙๔ พันตํารวจเอกหญิง ภัทราภรณ   

  อิ่มเจริญกุล 

 ๓๙๕ พันตํารวจเอกหญิง ภาวินีย   

  คงชินศาสตรธิติ 

 ๓๙๖ พันตํารวจเอกหญิง มนฤญช  บัณฑุรัตน 

 ๓๙๗ พันตํารวจเอกหญิง เมธิณี  จารุวัสตร 

 ๓๙๘ พันตํารวจเอกหญิง วันทนีย   

  เทพพรพิทักษ 

 ๓๙๙ พันตํารวจเอกหญิง วันเพ็ญ   

  สุนทรปกาสิต 

 ๔๐๐ พันตํารวจเอกหญิง วาสนา  ปานเกษม 

 ๔๐๑ พันตํารวจเอกหญิง วิภา  อัศวแสงรัตน 

 ๔๐๒ พันตํารวจเอกหญิง วิมาลา  อินทรแปน 

 ๔๐๓ พันตํารวจเอกหญิง วิไลวรรณ  คุมครอง 

 ๔๐๔ พันตํารวจเอกหญิง ศรินทร  เลิศบูรพา 

 ๔๐๕ พันตํารวจเอกหญิง สมบัติ  จันทบาล 

 ๔๐๖ พันตํารวจเอกหญิง สมพิศ  บุญกล่ิน 

 ๔๐๗ พันตํารวจเอกหญิง สมสุข  ภาณุรัตน 

 ๔๐๘ พันตํารวจเอกหญิง สาธิมน   

  มิลินทางกูร 

 ๔๐๙ พันตํารวจเอกหญิง สายฝน  สุกัญจนาถ 

 ๔๑๐ พันตํารวจเอกหญงิ สาลินี  สุวรรณเกสร 

 ๔๑๑ พันตํารวจเอกหญิง สุจินดา   

  วงศบุญรอด 

 ๔๑๒ พันตํารวจเอกหญิง สุนันท  ฟูปล้ืม 

 ๔๑๓ พันตํารวจเอกหญิง สุภาพร  วสนาท 

 ๔๑๔ พันตํารวจเอกหญิง สุวารี   

  โสธรพิทักษกุล 

 ๔๑๕ พันตํารวจเอกหญิง อโนชา  ญาโณทัย 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒,๐๐๕  ราย) 

 ๑ พันตํารวจเอก กนัย  กรรณสูต 

 ๒ พันตํารวจเอก กมล  พลสมัคร 

 ๓ พันตํารวจเอก กมล  เอื้อจารุพร 

 ๔ พันตํารวจเอก กมลาสน   

  อรุณภาคมงคล 

 ๕ พันตํารวจเอก กรณ  สมคะเณย 

 ๖ พันตํารวจเอก กรด  ประชุมสุข 

 ๗ พันตํารวจเอก กรเพชร  มูลเมือง 

 ๘ พันตํารวจเอก กริชนันท  อินชู 

 ๙ พันตํารวจเอก กฤตปณิธิ  พุฒศิริ 

 ๑๐ พันตํารวจเอก กฤติกร  เมืองพุทธา 

 ๑๑ พันตํารวจเอก กฤตินท  ณ ลําปาง 

 ๑๒ พันตํารวจเอก กฤศณัฏฐ  ธนศุภณัฏฐ 

 ๑๓ พันตํารวจเอก กฤษกร  หอมจรรยา 

 ๑๔ พันตํารวจเอก กฤษฎนิธิทัต   

  พงธนณัชเมธาพร 



 หนา   ๑๑ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๕ พันตํารวจเอก กฤษฎา  ตันติไพบูลยวงศ 

 ๑๖ พันตํารวจเอก กฤษฎ์ิ  จันทรัตน 

 ๑๗ พันตํารวจเอก กฤษณ  มณีรมย 

 ๑๘ พันตํารวจเอก กฤษณพงศ  กฤษณสุวรรณ 

 ๑๙ พันตํารวจเอก กฤษดา  มานะวงศสกุล 

 ๒๐ พันตํารวจเอก กิตติพจน  แกวศรีงาม 

 ๒๑ พันตํารวจเอก กิตติพรรธ  เปาเปยมทรัพย 

 ๒๒ พันตํารวจเอก กิตติพัทพ  รุงเรืองจรูญ 

 ๒๓ พันตํารวจเอก กิตติพันธ  เสนาอุดร 

 ๒๔ พันตํารวจเอก กิตติภพ  ธวัชชัยวิสุทธิ์ 

 ๒๕ พันตํารวจเอก กิตติศักดิ์  แสงเทพ 

 ๒๖ พันตํารวจเอก กุญชร  วงษพันธุ 

 ๒๗ พันตํารวจเอก กุลทภัท  อุทธิเสน 

 ๒๘ พันตํารวจเอก กูเกียรติ  วงษพันธ 

 ๒๙ พันตํารวจเอก เกชา  สุขรมย 

 ๓๐ พันตํารวจเอก เกริกศิษฐ  เนียมนัดฐ 

 ๓๑ พันตํารวจเอก เกรียงไกร  ขวัญไตรรัตน 

 ๓๒ พันตํารวจเอก เกรียงไกร  จักรวิชยธํารง 

 ๓๓ พันตํารวจเอก เกรียงศักดิ์  กาญจนวิทย 

 ๓๔ พันตํารวจเอก เกรียงศักดิ์  จิตตสอาด 

 ๓๕ พันตํารวจเอก เกียรติกอง  เงินสงา 

 ๓๖ พันตํารวจเอก เกียรติชัย  เกิดโชค 

 ๓๗ พันตํารวจเอก เกียรติพงษ  ดํารงชัยวงศ 

 ๓๘ พันตํารวจเอก เกียรติศักดิ์  กสิคุณ 

 ๓๙ พันตํารวจเอก โกศล  ทองนพเกา 

 ๔๐ พันตํารวจเอก ขจรศักดิ์  สมหวัง 

 ๔๑ พันตํารวจเอก ขวัญชัย  ลาวัลยวงษ 

 ๔๒ พันตํารวจเอก เข็มชาติ  ประจง 

 ๔๓ พันตํารวจเอก คงศักดิ์  ปานนอย 

 ๔๔ พันตํารวจเอก คนองฤทธิ์  ดาราช 

 ๔๕ พันตํารวจเอก คมกฤษณ  ชินพงศ 

 ๔๖ พันตํารวจเอก คมกฤษณ  มณีใหญ 

 ๔๗ พันตํารวจเอก คมมณัฐ  อติสุวรรณเดช 

 ๔๘ พันตํารวจเอก คมศักดิ์  มัชฌิมวงศ 

 ๔๙ พันตํารวจเอก คมสัน  มีภักดี 

 ๕๐ พันตํารวจเอก คมสัน  รัตนวรางค 

 ๕๑ พันตํารวจเอก คุณิน  ชุมจํารัส 

 ๕๒ พันตํารวจเอก จตุพร  พลภักดี 

 ๕๓ พันตํารวจเอก จรัญ  สุวรรณเวช 

 ๕๔ พันตํารวจเอก จรุงศักดิ์  จํารูญ 

 ๕๕ พันตํารวจเอก จอม  สิงหนอย 

 ๕๖ พันตํารวจเอก จักรพันธ  โอสถากันต 

 ๕๗ พันตํารวจเอก จามร  ทองพรรณ 

 ๕๘ พันตํารวจเอก จารึก  พุมระยา 

 ๕๙ พันตํารวจเอก จารุต  เดชโรจนพัทธ 

 ๖๐ พันตํารวจเอก จิตรกร   

  ปาลกะวงศ ณ อยุธยา 

 ๖๑ พันตํารวจเอก จิรพงศ  รุจิรดํารงคชัย 

 ๖๒ พันตํารวจเอก จิรวัฒน  ดูดิง 

 ๖๓ พันตํารวจเอก จิรวัฒน  เปยมปนเศรษฐ 

 ๖๔ พันตํารวจเอก จิรวัฒน  พุดซอน 

 ๖๕ พันตํารวจเอก จิระเดช  ชมภูนิตย 



 หนา   ๑๒ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๖ พันตํารวจเอก จิระวัฒน  สาระรัมย 

 ๖๗ พันตํารวจเอก จิรัฏฐ  โรจนบวรวิทยา 

 ๖๘ พันตํารวจเอก จุมพล  คณานุรักษ 

 ๖๙ พันตํารวจเอก จุมพล  สินศิริพงษ 

 ๗๐ พันตํารวจเอก จุลภณ  มีชํานาญ 

 ๗๑ พันตํารวจเอก เจน  โสภา 

 ๗๒ พันตํารวจเอก เจนพล  พลเย่ียม 

 ๗๓ พันตํารวจเอก เจริญ  นวนทอง 

 ๗๔ พันตํารวจเอก เจริญชัย  คุณชื่น 

 ๗๕ พันตํารวจเอก เจษฎา  บุรินทรสุชาติ 

 ๗๖ พันตํารวจเอก เจษฎา  เปรมโต 

 ๗๗ พันตํารวจเอก เจษฎา  แสงสุรีย 

 ๗๘ พันตํารวจเอก เจษฎาวิทย  อินทรประพันธ 

 ๗๙ พันตํารวจเอก เจิดเกษม  ศิริโชติ 

 ๘๐ พันตํารวจเอก ฉลอง  รัตนภักดี 

 ๘๑ พันตํารวจเอก ฉัตรดนัย  เสนตรัง 

 ๘๒ พันตํารวจเอก เฉลิม  ย่ิงคง 

 ๘๓ พันตํารวจเอก เฉลิมเกียรติ  รวีภควัต 

 ๘๔ พันตํารวจเอก เฉลิมชัย  เพชรกาศ 

 ๘๕ พันตํารวจเอก เฉลิมชัย  ไวยสุระสิงห 

 ๘๖ พันตํารวจเอก ชนันท  เปรมปล้ืมจิตต 

 ๘๗ พันตํารวจเอก ชย  พานะกิจ 

 ๘๘ พันตํารวจเอก ชยวัจน  สีบุญเรือง 

 ๘๙ พันตํารวจเอก ชรินทร  บัวเผ่ือนหอม 

 ๙๐ พันตํารวจเอก ชวโรจน  ตนเงิน 

 ๙๑ พันตํารวจเอก ชัช  สูงสวาง 

 ๙๒ พันตํารวจเอก ชัชวาล  ชูชัยเจริญ 

 ๙๓ พันตํารวจเอก ชัชวาล  แสงบุญ 

 ๙๔ พันตํารวจเอก ชัชวาลย  รอดคําวงศ 

 ๙๕ พันตํารวจเอก ชัยณรงค  ทรัพยสาร 

 ๙๖ พันตํารวจเอก ชัยทัศรัศมิ์  พรหมศิริ 

 ๙๗ พันตํารวจเอก ชัยพจน   

  เหลาปทุมวิโรจน 

 ๙๘ พันตํารวจเอก ชัยพันธ  นุกูลกิจ 

 ๙๙ พันตํารวจเอก ชัยมิตร  สิทธิพูน 

 ๑๐๐ พันตํารวจเอก ชัยยง  ขําเปยม 

 ๑๐๑ พันตํารวจเอก ชัยยงค  พรมเชียง 

 ๑๐๒ พันตํารวจเอก ชัยสิทธิ์  ฆารเจริญ 

 ๑๐๓ พันตํารวจเอก ชัยสิทธิ์  วงษทอง 

 ๑๐๔ พันตํารวจเอก ชาคิน  แดงอรุณ 

 ๑๐๕ พันตํารวจเอก ชาญ  ยางงาม 

 ๑๐๖ พันตํารวจเอก ชาญกิจ  รุงศรีทอง 

 ๑๐๗ พันตํารวจเอก ชาญชัย  เรนชนะ 

 ๑๐๘ พันตํารวจเอก ชาตรี  พรหมลัมภัก 

 ๑๐๙ พันตํารวจเอก ชาตเวท  พงษศักดิ์ 

 ๑๑๐ พันตํารวจเอก ชานนท  จันทรเพ็ญ 

 ๑๑๑ พันตํารวจเอก ชารัตน  ชาคริตานันท 

 ๑๑๒ พันตํารวจเอก ชาลี  ศรีคําวงศ 

 ๑๑๓ พันตํารวจเอก ชํานาญ  คงชู 

 ๑๑๔ พันตํารวจเอก ชินวุฒิ  ตั้งวงษเลิศ 

 ๑๑๕ พันตํารวจเอก ชินันดร  พุธานานนท 

 ๑๑๖ พันตํารวจเอก ชุติพล  เขมานุวงศ 



 หนา   ๑๓ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๑๗ พันตํารวจเอก ชุมพล  เฉลิมวิบูลย 

 ๑๑๘ พันตํารวจเอก ชูชัย  จับเทียน 

 ๑๑๙ พันตํารวจเอก ชูชาติ  นามจัด 

 ๑๒๐ พันตํารวจเอก ชูสิทธิ์  มณีอินทร 

 ๑๒๑ พันตํารวจเอก เชษฐวิทย  นีระฮิง 

 ๑๒๒ พันตํารวจเอก เชิงชาย  พงษแขก 

 ๑๒๓ พันตํารวจเอก เชิดชัย  มวงสิงห 

 ๑๒๔ พันตํารวจเอก เชิดศักดิ์  รอดเข็ม 

 ๑๒๕ พันตํารวจเอก โชคชัย  วระศาสตร 

 ๑๒๖ พันตํารวจเอก โชติ  ละมอม 

 ๑๒๗ พันตํารวจเอก ไชยดิษฐ   

  ปญญาเหมือนสกุล 

 ๑๒๘ พันตํารวจเอก ไชยวัฒน  ไชยโภชน 

 ๑๒๙ พันตํารวจเอก ไชยา  ขาวแมนจันทร 

 ๑๓๐ พันตํารวจเอก ญาณะธัช  ชัยพชรโชติ 

 ๑๓๑ พันตํารวจเอก ฐนกร  ถาวะโร 

 ๑๓๒ พันตํารวจเอก ฐาปกรณ  หนุมาศ 

 ๑๓๓ พันตํารวจเอก ฐิติพงศ  เจนกิจเจริญชัย 

 ๑๓๔ พันตํารวจเอก ฐิติพล  อรุณสกุล 

 ๑๓๕ พันตํารวจเอก ฐิติวุฒิ  พรหมอินทรแกว 

 ๑๓๖ พันตํารวจเอก ณกฤช  ใจรักเรียน 

 ๑๓๗ พันตํารวจเอก ณกฤช  บุญศักดิ์ 

 ๑๓๘ พันตํารวจเอก ณฐพล  หอมจันทร 

 ๑๓๙ พันตํารวจเอก ณภัทรพงศ  สุภาพร 

 ๑๔๐ พันตํารวจเอก ณภัทรมงคล   

  เหลืองกุลวัฒน 

 ๑๔๑ พันตํารวจเอก ณรงค  ย้ิมปน 

 ๑๔๒ พันตํารวจเอก ณรงค  เรืองมี 

 ๑๔๓ พันตํารวจเอก ณรงคฤทธิ์  ทองแพ 

 ๑๔๔ พันตํารวจเอก ณัฏฐพงษ  แสนประสิทธิ์ 

 ๑๔๕ พันตํารวจเอก ณัฏฐวิชฌ  ราชแกว 

 ๑๔๖ พันตํารวจเอก ณัฐพงษ  เกิดเอี่ยม 

 ๑๔๗ พันตํารวจเอก ณัฐพล  บุบผะศิริ 

 ๑๔๘ พันตํารวจเอก ณัฐพัฒนส   

  ธรรมชุตินันท 

 ๑๔๙ พันตํารวจเอก ณัฐพันธ  เศรษฐบุตร 

 ๑๕๐ พันตํารวจเอก ณัฐพิสิษฐ  รัตนอุดมพล 

 ๑๕๑ พันตํารวจเอก ณัฐภิญ  ภูศรี 

 ๑๕๒ พันตํารวจเอก ณัฐวัฒน  จิตบุณยกุลธร 

 ๑๕๓ พันตํารวจเอก ณัฐวุฒิ  ชมเชย 

 ๑๕๔ พันตํารวจเอก ณัทกฤช  พรหมจันทร 

 ๑๕๕ พันตํารวจเอก ณัทญา  ทองจันทร 

 ๑๕๖ พันตํารวจเอก ณัลถวัศน  ออนโยน 

 ๑๕๗ พันตํารวจเอก ดนุภัทร  ขวัญพสุมนต 

 ๑๕๘ พันตํารวจเอก ดาบทอง  อุภัยพรม 

 ๑๕๙ พันตํารวจเอก ดํารงพล  พูลอําไภย 

 ๑๖๐ พันตํารวจเอก ดํารงศักดิ์  เติมสุข 

 ๑๖๑ พันตํารวจเอก ดุลเดช  สันดาเส็น 

 ๑๖๒ พันตํารวจเอก เดชา  ไชยอักษร 

 ๑๖๓ พันตํารวจเอก เดโช  สมศรีธนาเดช 

 ๑๖๔ พันตํารวจเอก เดนชาย  เจริญยุทธ 

 ๑๖๕ พันตํารวจเอก ตระกูล  สิริยะเสถียร 



 หนา   ๑๔ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๖๖ พันตํารวจเอก ตอลาภ  เล็งฮะ 

 ๑๖๗ พันตํารวจเอก ตอศักดิ์  ปานกล่ินพุฒ 

 ๑๖๘ พันตํารวจเอก ไตรสิทธิ์   

  โภคธรรมธนาชัย 

 ๑๖๙ พันตํารวจเอก ถนัด  ค่ําควร 

 ๑๗๐ พันตํารวจเอก ถนัด  ชุมมะโน 

 ๑๗๑ พันตํารวจเอก ถวัลย  ศุกรคณาภรณ 

 ๑๗๒ พันตํารวจเอก ถิรเดช  จันทรลาด 

 ๑๗๓ พันตํารวจเอก ถิระวัฒน  บุญยก 

 ๑๗๔ พันตํารวจเอก ทวีชัย  เอี่ยมละออ 

 ๑๗๕ พันตํารวจเอก ทวีป  สุทธิ 

 ๑๗๖ พันตํารวจเอก ทศพล  อําไพพิพัฒนกุล 

 ๑๗๗ พันตํารวจเอก ทัตเทพ   

  เลิศลักษณมีพันธ 

 ๑๗๘ พันตํารวจเอก ทัสสุมิติ์  ยอดปทุมวันล 

 ๑๗๙ พันตํารวจเอก เทพนม  กงอุบล 

 ๑๘๐ พันตํารวจเอก เทพนม  สุวรรณรัตน 

 ๑๘๑ พันตํารวจเอก เทพฤทธิ์  ชาวนาวิก 

 ๑๘๒ พันตํารวจเอก เทิดสยาม  บุญยะเสนา 

 ๑๘๓ พันตํารวจเอก ธงชัย  บัวรังษี 

 ๑๘๔ พันตํารวจเอก ธนกฤต  กนิษฐกุล 

 ๑๘๕ พันตํารวจเอก ธนกฤต  ธนาพงศศักดา 

 ๑๘๖ พันตํารวจเอก ธนกฤต  พ่ึงนุสนธิ์ 

 ๑๘๗ พันตํารวจเอก ธนโชติ  ฤกษดี 

 ๑๘๘ พันตํารวจเอก ธนเดช  เคหะลูน 

 ๑๘๙ พันตํารวจเอก ธนธัช  ปานวงษ 

 ๑๙๐ พันตํารวจเอก ธนภัทร  เพชรอรุณ 

 ๑๙๑ พันตํารวจเอก ธนวัต  เสงสุย 

 ๑๙๒ พันตํารวจเอก ธนัญญภณ   

  เจริญสิรินุกูล 

 ๑๙๓ พันตํารวจเอก ธนา  มะลิงาม 

 ๑๙๔ พันตํารวจเอก ธนาพันธ  ผดุงการ 

 ๑๙๕ พันตํารวจเอก ธนู  สุขเสริม 

 ๑๙๖ พันตํารวจเอก ธรรมนิตย  บุญเพ็ญ 

 ๑๙๗ พันตํารวจเอก ธรรมพร  กาญจนาภา 

 ๑๙๘ พันตํารวจเอก ธรรมรัฐ  อัครไชยพงศ 

 ๑๙๙ พันตํารวจเอก ธรรศพงษ   

  ธัญภักดิ์เมธากรณ 

 ๒๐๐ พันตํารวจเอก ธราดล  เหมพัฒน 

 ๒๐๑ พันตํารวจเอก ธวัช  ขายมาน 

 ๒๐๒ พันตํารวจเอก ธวัชชัย  แกวเบา 

 ๒๐๓ พันตํารวจเอก ธวัชชัย  แจมนุราช 

 ๒๐๔ พันตํารวจเอก ธวัชชัย  สงวนสุข 

 ๒๐๕ พันตํารวจเอก ธวัชชัย  สุดประเสริฐ 

 ๒๐๖ พันตํารวจเอก ธวัชชัย  หนองบัว 

 ๒๐๗ พันตํารวจเอก ธัญยบูรณ   

  ธรรมจรัสวงศ 

 ๒๐๘ พันตํารวจเอก ธิติ  มหาเจริญ 

 ๒๐๙ พันตํารวจเอก ธีทัต  สีดารักษ 

 ๒๑๐ พันตํารวจเอก ธีรธัชช  พงษสุวรรณ 

 ๒๑๑ พันตํารวจเอก ธีรยุทธ  สัจจสวัสดิ์ 

 ๒๑๒ พันตํารวจเอก ธีรยุทธ  อินทปญญ 



 หนา   ๑๕ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๑๓ พันตํารวจเอก ธีรศักดิ์  จันทราพิพัฒน 

 ๒๑๔ พันตํารวจเอก ธีระ  ชัยยานนท 

 ๒๑๕ พันตํารวจเอก ธีระชัย  มานิพพาน 

 ๒๑๖ พันตํารวจเอก ธีระพงษ  ศักดานุศาสน 

 ๒๑๗ พันตํารวจเอก ธีระยุทธ  สุทธิพนไพศาล 

 ๒๑๘ พันตํารวจเอก ธีราณัติ  เกตุมี 

 ๒๑๙ พันตํารวจเอก นนท  ภักดีพันธ 

 ๒๒๐ พันตํารวจเอก นนทีวัฒน  พรเอกสวัสดิ์ 

 ๒๒๑ พันตํารวจเอก นพคุณ  ไพเราะ 

 ๒๒๒ พันตํารวจเอก นพดล  ชวยบุญ 

 ๒๒๓ พันตํารวจเอก นพดล  ชางเรือน 

 ๒๒๔ พันตํารวจเอก นพดล  ทุนทวีศีลศักดิ์ 

 ๒๒๕ พันตํารวจเอก นพดล  เทียมเมธา 

 ๒๒๖ พันตํารวจเอก นพดล  พินิจอักษร 

 ๒๒๗ พันตํารวจเอก นพพร  เริ่มรวย 

 ๒๒๘ พันตํารวจเอก นพรุจ  อูเงิน 

 ๒๒๙ พันตํารวจเอก นพฤทธิ์  กันทา 

 ๒๓๐ พันตํารวจเอก นมัสการ  นิลกําแหง 

 ๒๓๑ พันตํารวจเอก นรพนธ  อุสาใจ 

 ๒๓๒ พันตํารวจเอก นรินทโชติ   

  พงศพิธานนท 

 ๒๓๓ พันตํารวจเอก นรินทร  บุพตา 

 ๒๓๔ พันตํารวจเอก นเรนทร  สันติกุลานนท 

 ๒๓๕ พันตํารวจเอก นฤนาท  ออยทองทิพย 

 ๒๓๖ พันตํารวจเอก นัญฐวัสส  เพ็งหยวก 

 ๒๓๗ พันตํารวจเอก นัฐพงศ  เอกเผาพันธุ 

 ๒๓๘ พันตํารวจเอก นําชัย  ทรงศิลป 

 ๒๓๙ พันตํารวจเอก นิทัศน  แหวนประดับ 

 ๒๔๐ พันตํารวจเอก นิธิวัชร  ดิลกพงศโยธิน 

 ๒๔๑ พันตํารวจเอก นิพนธ  พลเดช 

 ๒๔๒ พันตํารวจเอก นิพันธ  ปนกระจาย 

 ๒๔๓ พันตํารวจเอก นิรัตน  ชวยจิตต 

 ๒๔๔ พันตํารวจเอก นิรันดร  โกมลรัตน 

 ๒๔๕ พันตํารวจเอก นิลกาฬ  พรศักดิ์ 

 ๒๔๖ พันตํารวจเอก นิเวชร  งามลาภ 

 ๒๔๗ พันตํารวจเอก บรรเทิง  เหลาเจริญ 

 ๒๔๘ พันตํารวจเอก บุญเชิญ   

  ล่ิมประจวบพงษ 

 ๒๔๙ พันตํารวจเอก บุญเลิศ  นาคทั่ง 

 ๒๕๐ พันตํารวจเอก บุญเสริม  สิทธิถาวร 

 ๒๕๑ พันตํารวจเอก ปฏิญา  เข็มลาย 

 ๒๕๒ พันตํารวจเอก ปฐมพงศ  อังศุกรานต 

 ๒๕๓ พันตํารวจเอก ปรมินทร  ปดทุมแฝง 

 ๒๕๔ พันตํารวจเอก ประดิษฐ   

  ทะประสิทธิ์จิตต 

 ๒๕๕ พันตํารวจเอก ประติพัฒน  ภูมลี 

 ๒๕๖ พันตํารวจเอก ประเทือง  ผลมานะ 

 ๒๕๗ พันตํารวจเอก ประภาส  อุบลศรี 

 ๒๕๘ พันตํารวจเอก ประมุข  ปนปล้ืมจิตต 

 ๒๕๙ พันตํารวจเอก ประลอง  พรหมศร 

 ๒๖๐ พันตํารวจเอก ประสิทธิ์  ผลดี 

 ๒๖๑ พันตํารวจเอก ประสิทธิ์  ยอดทอง 



 หนา   ๑๖ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๖๒ พันตํารวจเอก ประสิทธิ์  ยาพรม 

 ๒๖๓ พันตํารวจเอก ประเสริฐ  ธรรมชัย 

 ๒๖๔ พันตํารวจเอก ประเสริฐ  ศิริมังคโล 

 ๒๖๕ พันตํารวจเอก ประเสริฐศักดิ์   

  ฝอยกลาง 

 ๒๖๖ พันตํารวจเอก ประหยัด  เฮารัง 

 ๒๖๗ พันตํารวจเอก ปรัชญา  พงศอัมพรสกุล 

 ๒๖๘ พันตํารวจเอก ปราโมทย  ราษีมิน 

 ๒๖๙ พันตํารวจเอก ปริญญา  ชัยเววา 

 ๒๗๐ พันตํารวจเอก ปริวัฒน  สัจจาพันธ 

 ๒๗๑ พันตํารวจเอก ปญจนนท  วิจิตรโท 

 ๒๗๒ พันตํารวจเอก ปญญพนต  จันทรออน 

 ๒๗๓ พันตํารวจเอก ปญญา  ทวมศรี 

 ๒๗๔ พันตํารวจเอก ปญญา  นิรัติมานนท 

 ๒๗๕ พันตํารวจเอก ปญญา  สิงหไชย 

 ๒๗๖ พันตํารวจเอก ปถยภวิศ  วงษพินิจ 

 ๒๗๗ พันตํารวจเอก ปาณัฏฐภูมิ   

  อัครเดชะนนท 

 ๒๗๘ พันตํารวจเอก ปารุส  สามารถ 

 ๒๗๙ พันตํารวจเอก ปติพัฑณ  อนัญลักษณ 

 ๒๘๐ พันตํารวจเอก ปติพันธ   

  กฤดากร ณ อยุธยา 

 ๒๘๑ พันตํารวจเอก ปยบุตร  เพชรกอน 

 ๒๘๒ พันตํารวจเอก ปยวัฒน  บัวขาว 

 ๒๘๓ พันตํารวจเอก ปยะกรณ  ศรีวันทา 

 ๒๘๔ พันตํารวจเอก ปยะพงษ  วงคเกตุใจ 

 ๒๘๕ พันตํารวจเอก ปยะวัฒน   

  พัชรนิตยธรรม 

 ๒๘๖ พันตํารวจเอก ปโยรส  กัณหะสิริ 

 ๒๘๗ พันตํารวจเอก เผด็จ  งามละมอม 

 ๒๘๘ พันตํารวจเอก เผด็จศักดิ์  รัตนาพันธุ 

 ๒๘๙ พันตํารวจเอก ไผท  คูสันเทียะ 

 ๒๙๐ พันตํารวจเอก พงษศักดิ์  ยุทธศรี 

 ๒๙๑ พันตํารวจเอก พจนกร  กัญจินะ 

 ๒๙๒ พันตํารวจเอก พนม  เชื้อทอง 

 ๒๙๓ พันตํารวจเอก พนมศักดิ์  มีระหงษ 

 ๒๙๔ พันตํารวจเอก พรชัย  โฆษิตสุรังคกุล 

 ๒๙๕ พันตํารวจเอก พรชัย  อริยานนท 

 ๒๙๖ พันตํารวจเอก พรเทพ  พุฎลือชา 

 ๒๙๗ พันตํารวจเอก พรพิสิฏฐ  หอมบุตร 

 ๒๙๘ พันตํารวจเอก พรรณชาติ  อุดมพรรษา 

 ๒๙๙ พันตํารวจเอก พล  พิชัยยุทธ 

 ๓๐๐ พันตํารวจเอก พลภัทร  ธรรมะสนอง 

 ๓๐๑ พันตํารวจเอก พัชรดนัย  การินทร 

 ๓๐๒ พันตํารวจเอก พัฒน  พูราษฎร 

 ๓๐๓ พันตํารวจเอก พันธุเพ็ชร   

  เหลากําเนิดเพชร 

 ๓๐๔ พันตํารวจเอก พันษา  อมราพิทักษ 

 ๓๐๕ พันตํารวจเอก พิชัย  นาขันดี 

 ๓๐๖ พันตํารวจเอก พิเชฐ  จันทรขํา 

 ๓๐๗ พันตํารวจเอก พิเชษฐ  จันทรทวี 

 ๓๐๘ พันตํารวจเอก พิเชษฐ  ฉิมขันธ 



 หนา   ๑๗ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๐๙ พันตํารวจเอก พิเชษฐ  บุตรี 

 ๓๑๐ พันตํารวจเอก พิเชษฐ  ศรีจันทรตรา 

 ๓๑๑ พันตํารวจเอก พิเชษฐพงศ  แจงคายคม 

 ๓๑๒ พันตํารวจเอก พิทยา  สุทธิธรรม 

 ๓๑๓ พันตํารวจเอก พิเนต  เพชรศาสตร 

 ๓๑๔ พันตํารวจเอก พิพัชร  พวงแพ 

 ๓๑๕ พันตํารวจเอก พิรุณ  วุฒิศรี 

 ๓๑๖ พันตํารวจเอก พิศูจน  ศรีแสงทอง 

 ๓๑๗ พันตํารวจเอก พิษณุ  โกสิยวัฒน 

 ๓๑๘ พันตํารวจเอก พิษณุวัชร  ใจการ 

 ๓๑๙ พันตํารวจเอก พิสิฏฐ  พรหมมาก 

 ๓๒๐ พันตํารวจเอก พิสิฐชัย  สุนทรธนปรีดา 

 ๓๒๑ พันตํารวจเอก พิสิษฐธัช  นาคชัยวัฒนา 

 ๓๒๒ พันตํารวจเอก พิสุทธิ์ชัย  พลธนะ 

 ๓๒๓ พันตํารวจเอก พีรธรรม  คําจร 

 ๓๒๔ พันตํารวจเอก พีรวุฒิ  ปฤษณารุณ 

 ๓๒๕ พันตํารวจเอก พีรวุฒิ  พีระวุฒิพันธุ 

 ๓๒๖ พันตํารวจเอก พีระศักดิ์  เครือสุวรรณ 

 ๓๒๗ พันตํารวจเอก พูลศักดิ์  แกวสีขาว 

 ๓๒๘ พันตํารวจเอก เพ่ิมสุข  ศิริพละ 

 ๓๒๙ พันตํารวจเอก ไพฑูรย  ลายประดิษฐ 

 ๓๓๐ พันตํารวจเอก ไพบูลย  นามทอง 

 ๓๓๑ พันตํารวจเอก ไพรวัน  ทัพวงศ 

 ๓๓๒ พันตํารวจเอก ไพโรจน  นาเมืองรักษ 

 ๓๓๓ พันตํารวจเอก ไพโรจน  เพ็ชรพลอย 

 ๓๓๔ พันตํารวจเอก ไพศาล  พวงทอง 

 ๓๓๕ พันตํารวจเอก ไพศาล  แยมบางยาง 

 ๓๓๖ พันตํารวจเอก ภาคิน  แสนพุฒิ 

 ๓๓๗ พันตํารวจเอก ภาณุพันธ  กันทวงค 

 ๓๓๘ พันตํารวจเอก ภาณุวัฒน  ภูจอมเพชร 

 ๓๓๙ พันตํารวจเอก ภาสกร  เกิดโต 

 ๓๔๐ พันตํารวจเอก ภาสกร  เนตรทิพยวัลย 

 ๓๔๑ พันตํารวจเอก ภาสวินท  แกวตาย 

 ๓๔๒ พันตํารวจเอก ภุชงค  ณรงคอินทร 

 ๓๔๓ พันตํารวจเอก ภูเบศ  แสงอราม 

 ๓๔๔ พันตํารวจเอก ภูภณ  ทัพเจริญ 

 ๓๔๕ พันตํารวจเอก ภูมิชาย  พันธกลา 

 ๓๔๖ พันตํารวจเอก ภูมิสิษฐ  ตั้งวิทยเดชา 

 ๓๔๗ พันตํารวจเอก ภูวดล  อุนโพธิ 

 ๓๔๘ พันตํารวจเอก ภูวรา  แกวพารัตน 

 ๓๔๙ พันตํารวจเอก ภูษิต  รัตนภิรมย 

 ๓๕๐ พันตํารวจเอก มงคล  พรมโสภา 

 ๓๕๑ พันตํารวจเอก มงคล  วงศคช 

 ๓๕๒ พันตํารวจเอก มนตชัย  วงษชาตรี 

 ๓๕๓ พันตํารวจเอก มนตรี  ฉิมพาลี 

 ๓๕๔ พันตํารวจเอก มนัสวุฒิ  บรรยงค 

 ๓๕๕ พันตํารวจเอก มะตาฮา  มูหนะ 

 ๓๕๖ พันตํารวจเอก มานพ  มีแสง 

 ๓๕๗ พันตํารวจเอก มานะ  ทิพยมณี 

 ๓๕๘ พันตํารวจเอก มานิตย  สรอยจิตร 

 ๓๕๙ พันตํารวจเอก มาโนช  จันทรเที่ยง 

 ๓๖๐ พันตํารวจเอก มาโนต  หวังสูศึก 
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 ๓๖๑ พันตํารวจเอก มิลิน  เพียรชาง 

 ๓๖๒ พันตํารวจเอก เมษนนท  นาขวัญ 

 ๓๖๓ พันตํารวจเอก ยงยุทธ  องอาจ 

 ๓๖๔ พันตํารวจเอก ยงลิต  ศุภผล 

 ๓๖๕ พันตํารวจเอก ยศพงษ  กุลดิลก 

 ๓๖๖ พันตํารวจเอก ยศวัจน  แกวสืบธัญนิจ 

 ๓๖๗ พันตํารวจเอก ย่ิงบุญ  พตดวง 

 ๓๖๘ พันตํารวจเอก ย่ิงยศ  สุวรรณโณ 

 ๓๖๙ พันตํารวจเอก ยุทธชัย  ทรงอภิรัชต 

 ๓๗๐ พันตํารวจเอก ยุทธศักดิ์  นุสรรัมย 

 ๓๗๑ พันตํารวจเอก โยธิน  ปนประดับ 

 ๓๗๒ พันตํารวจเอก รณกร  รัตนะพร 

 ๓๗๓ พันตํารวจเอก รวิกร  อุกฤษฎมโนรถ 

 ๓๗๔ พันตํารวจเอก รอรัฐ  เจริญพร 

 ๓๗๕ พันตํารวจเอก รัชพล  พูลเกิด 

 ๓๗๖ พันตํารวจเอก รัชยุทธ  ศักดิ์ระพี 

 ๓๗๗ พันตํารวจเอก รัฐพงศ  แกวยอด 

 ๓๗๘ พันตํารวจเอก รุงโรจน  ชูจันทร 

 ๓๗๙ พันตํารวจเอก รุงเลิศ  คันธจันทร 

 ๓๘๐ พันตํารวจเอก รุงศักดิ์  จงกลรัตน 

 ๓๘๑ พันตํารวจเอก ลิขิต  ถนอมเชื้อ 

 ๓๘๒ พันตํารวจเอก ลือชัย  แตงรม 

 ๓๘๓ พันตํารวจเอก วชิรวิชญ  โจมสติ 

 ๓๘๔ พันตํารวจเอก วชิรากรณ  วงศบุญ 

 ๓๘๕ พันตํารวจเอก วทัญู  ฟกแกว 

 ๓๘๖ พันตํารวจเอก วรพงษ  สืบศิรินาม 

 ๓๘๗ พันตํารวจเอก วรภพ  จําปาเงิน 

 ๓๘๘ พันตํารวจเอก วรยุทธ  พงษตัน 

 ๓๘๙ พันตํารวจเอก วรสรรค  แสนสุข 

 ๓๙๐ พันตํารวจเอก วสวัตติ์  จันทรตะฝน 

 ๓๙๑ พันตํารวจเอก วัชระ  ทองประเทือง 

 ๓๙๒ พันตํารวจเอก วัชระ  เทพเสน 

 ๓๙๓ พันตํารวจเอก วัฒนชัย  มณฑีรรัตน 

 ๓๙๔ พันตํารวจเอก วัฒนชัย  แสงฤทธิ์ 

 ๓๙๕ พันตํารวจเอก วันชาติ  เทพวงษ 

 ๓๙๖ พันตํารวจเอก วันรบ  สมศักดิ์ 

 ๓๙๗ พันตํารวจเอก วันสุข  พิศวง 

 ๓๙๘ พันตํารวจเอก วิจิตร  ศรีตะชัย 

 ๓๙๙ พันตํารวจเอก วิชัย  ทองคํา 

 ๔๐๐ พันตํารวจเอก วิชัย  พงษประพนธ 

 ๔๐๑ พันตํารวจเอก วิชัย  สนสกุล 

 ๔๐๒ พันตํารวจเอก วิเชียร  คําเสาร 

 ๔๐๓ พันตํารวจเอก วิเชียร  เพชรเสนา 

 ๔๐๔ พันตํารวจเอก วิฑูรย  กันณะ 

 ๔๐๕ พันตํารวจเอก วิรัช  เสือสืบพันธ 

 ๔๐๖ พันตํารวจเอก วิโรจน  พรกิตติพิศาล 

 ๔๐๗ พันตํารวจเอก วิวัฒน  จิตโสภากุล 

 ๔๐๘ พันตํารวจเอก วิวัฒนชัย  บุญญานุพงศ 

 ๔๐๙ พันตํารวจเอก วิศิษฐ  พลบมวง 

 ๔๑๐ พันตํารวจเอก วิษณุ  สุระวดี 

 ๔๑๑ พันตํารวจเอก วิสุทธิ์  นุชนิ่ม 

 ๔๑๒ พันตํารวจเอก วีรเดช  ใชสิทธิชัย 



 หนา   ๑๙ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๑๓ พันตํารวจเอก วีรฤทธิ์  พิพัฒนาศักดิ์ 

 ๔๑๔ พันตํารวจเอก วีรวัฒน  นิลวัตร 

 ๔๑๕ พันตํารวจเอก วีระ  นนทะวงษ 

 ๔๑๖ พันตํารวจเอก วุฒิกร  ลวดเงิน 

 ๔๑๗ พันตํารวจเอก วุฒิไกร  จตุรงคเสรีกุล 

 ๔๑๘ พันตํารวจเอก วุฒิชัย  ตุคง 

 ๔๑๙ พันตํารวจเอก วุฒินันท  จันทรสวาง 

 ๔๒๐ พันตํารวจเอก ศดิศ  สุวรรณกูล 

 ๔๒๑ พันตํารวจเอก ศตวรรษ  บุญมี 

 ๔๒๒ พันตํารวจเอก ศรัณยกร  อินทรจักร 

 ๔๒๓ พันตํารวจเอก ศรายุทธ  มีบุญ 

 ๔๒๔ พันตํารวจเอก ศราวรรษ  มานะปรีชา 

 ๔๒๕ พันตํารวจเอก ศราวุธ  เจ้ียงเต็ม 

 ๔๒๖ พันตํารวจเอก ศราวุธ  วินัยประเสริฐ 

 ๔๒๗ พันตํารวจเอก ศรีสันต  เฟองสังข 

 ๔๒๘ พันตํารวจเอก ศรุต  จันทรเกษ 

 ๔๒๙ พันตํารวจเอก ศักดาวุธ  สมานบุตร 

 ๔๓๐ พันตํารวจเอก ศักดิ์ศิริ  เข็มขาว 

 ๔๓๑ พันตํารวจเอก ศักรินทร  เกิดสําอางค 

 ๔๓๒ พันตํารวจเอก ศักรินทร  ไมนอย 

 ๔๓๓ พันตํารวจเอก ศาตรา  สุขานุศาสน 

 ๔๓๔ พันตํารวจเอก ศานติพงศ  แกวเกตุ 

 ๔๓๕ พันตํารวจเอก ศิรพงศ  เกิดคุณากร 

 ๔๓๖ พันตํารวจเอก ศิรเมศร  เมธีธนวิจิตร 

 ๔๓๗ พันตํารวจเอก ศิริ  ราชรักษา 

 ๔๓๘ พันตํารวจเอก ศิริมงคล  สุขะปารมี 

 ๔๓๙ พันตํารวจเอก ศิริวัฒน  สมกิจศิริ 

 ๔๔๐ พันตํารวจเอก ศิริวัฒน  อินทรย้ิม 

 ๔๔๑ พันตํารวจเอก ศิวภาคย  พวงจันทร 

 ๔๔๒ พันตํารวจเอก ศุขะเกศ  มากดวงเทียน 

 ๔๔๓ พันตํารวจเอก ศุภากรณ  บุญคง 

 ๔๔๔ พันตํารวจเอก สงคราม  ปนเอี่ยม 

 ๔๔๕ พันตํารวจเอก สถาปนา  จุณณวัตต 

 ๔๔๖ พันตํารวจเอก สนธยา  ปานแปน 

 ๔๔๗ พันตํารวจเอก สนั่น  คงรัตน 

 ๔๔๘ พันตํารวจเอก สนิท  วงศใหญ 

 ๔๔๙ พันตํารวจเอก สมเกียรติ  ธรรมสาสน 

 ๔๕๐ พันตํารวจเอก สมเกียรติ   

  อุปกรณศิริการ 

 ๔๕๑ พันตํารวจเอก สมคเน  ศรีนาราง 

 ๔๕๒ พันตํารวจเอก สมคิด  ประเชิญสุข 

 ๔๕๓ พันตํารวจเอก สมเงิน  คูตระกูล 

 ๔๕๔ พันตํารวจเอก สมชาย  ขอคา 

 ๔๕๕ พันตํารวจเอก สมชาย  นาคสอิ้งศาสน 

 ๔๕๖ พันตํารวจเอก สมชาย  รุงศรีทอง 

 ๔๕๗ พันตํารวจเอก สมบัติ  วงษวิชา 

 ๔๕๘ พันตํารวจเอก สมบัติ  ศรีคงรักษ 

 ๔๕๙ พันตํารวจเอก สมบัติ  แสวงสุข 

 ๔๖๐ พันตํารวจเอก สมบัติ  อุนมีสี 

 ๔๖๑ พันตํารวจเอก สมบุญ  ศรีวิรุฬหโชติ 

 ๔๖๒ พันตํารวจเอก สมพงค  อ่ํากรด 

 ๔๖๓ พันตํารวจเอก สมพงษ  สาธิตพิเคราะห 



 หนา   ๒๐ (เลมที่  ๑๑/๑) 
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 ๔๖๔ พันตํารวจเอก สมพร  ดําราษฎร 

 ๔๖๕ พันตํารวจเอก สมพัฒน  เภสัชชา 

 ๔๖๖ พันตํารวจเอก สมมาตย  มั่งไธสง 

 ๔๖๗ พันตํารวจเอก สมยศ  ดําจันทร 

 ๔๖๘ พันตํารวจเอก สมรวย  อินตะนัย 

 ๔๖๙ พันตํารวจเอก สมศักดิ์  เขียวออน 

 ๔๗๐ พันตํารวจเอก สมศักดิ์  เนียมเล็ก 

 ๔๗๑ พันตํารวจเอก สมศักดิ์  รัศมีจันทร 

 ๔๗๒ พันตํารวจเอก สยาม  เกียรติบรรจง 

 ๔๗๓ พันตํารวจเอก สรนันท  มวงศรีพิทักษ 

 ๔๗๔ พันตํารวจเอก สรพงษ  ชูแกว 

 ๔๗๕ พันตํารวจเอก สรร  อักษรกริช 

 ๔๗๖ พันตํารวจเอก สรรเพชร  สุวรรณไตร 

 ๔๗๗ พันตํารวจเอก สราวุธ  วงษเดิม 

 ๔๗๘ พันตํารวจเอก สวโรจน  อินธนะวงษชัย 

 ๔๗๙ พันตํารวจเอก สัญชัย  มาตรคําจันทร 

 ๔๘๐ พันตํารวจเอก สัญญา  ศิริโสภณ 

 ๔๘๑ พันตํารวจเอก สันติ  ชูเชิด 

 ๔๘๒ พันตํารวจเอก สันติ  ศิริเกตุ 

 ๔๘๓ พันตํารวจเอก สันติรักษ  มงคลนํา 

 ๔๘๔ พันตํารวจเอก สัมฤทธิ์  สิมสวัสดิ์ 

 ๔๘๕ พันตํารวจเอก สัมฤทธิ์  อินทรปราบ 

 ๔๘๖ พันตํารวจเอก สายชล  จงปลูกกลาง 

 ๔๘๗ พันตํารวจเอก สายชล  หงษสุวรรณ 

 ๔๘๘ พันตํารวจเอก สาโรจน  สกุลวงษ 

 ๔๘๙ พันตํารวจเอก สิงหราช  ปองอติคุณ 

 ๔๙๐ พันตํารวจเอก สิทธิชัย  ธัญญาบาล 

 ๔๙๑ พันตํารวจเอก สิทธิพล  ทิมสูงเนิน 

 ๔๙๒ พันตํารวจเอก สิทธิ์ศักดิ์   

  พรหมหมื่นไวย 

 ๔๙๓ พันตํารวจเอก สิทธิศักดิ์  จันทรสวาง 

 ๔๙๔ พันตํารวจเอก สินธุ  ชั้นไพบูลย 

 ๔๙๕ พันตํารวจเอก สิริพงศ  เพ็งแจม 

 ๔๙๖ พันตํารวจเอก สีหชาติ  พรจรรยา 

 ๔๙๗ พันตํารวจเอก สุกิจ  กองจตุศักดิ์ 

 ๔๙๘ พันตํารวจเอก สุขสันต  เปาอินทร 

 ๔๙๙ พันตํารวจเอก สุโชค  ผูมีโชคชัย 

 ๕๐๐ พันตํารวจเอก สุทธิพล  แสงบุญ 

 ๕๐๑ พันตํารวจเอก สุทธิศักดิ์  ปล้ืมจิตต 

 ๕๐๒ พันตํารวจเอก สุทธิสุนทร  ซายขวัญ 

 ๕๐๓ พันตํารวจเอก สุทีป  แสงนัยนา 

 ๕๐๔ พันตํารวจเอก สุธี  รักอาชีพ 

 ๕๐๕ พันตํารวจเอก สุบรรณ  โชคพิมพา 

 ๕๐๖ พันตํารวจเอก สุพจน  จงอุตสาห 

 ๕๐๗ พันตํารวจเอก สุพจน  นวรัตนารมย 

 ๕๐๘ พันตํารวจเอก สุพจน  มัจฉา 

 ๕๐๙ พันตํารวจเอก สุภสิทธิ์  สุวรรณี 

 ๕๑๐ พันตํารวจเอก สุมิตร  นันสถิตย 

 ๕๑๑ พันตํารวจเอก สุมิตร  พรมตอง 

 ๕๑๒ พันตํารวจเอก สุเมธ  เจนวงศพิทักษ 

 ๕๑๓ พันตํารวจเอก สุเมธ  พิทักษเกียรติยศ 

 ๕๑๔ พันตํารวจเอก สุเมธ  หาญวิสัย 
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 ๕๑๕ พันตํารวจเอก สุรกานต  มุดซาเคน 

 ๕๑๖ พันตํารวจเอก สุรกิจ  ควนเครือ 

 ๕๑๗ พันตํารวจเอก สุรจิต  สิทธิวิไล 

 ๕๑๘ พันตํารวจเอก สุรชัจ  สีมุเทศ 

 ๕๑๙ พันตํารวจเอก สุรชัย  แกวพิกุล 

 ๕๒๐ พันตํารวจเอก สุรนันท  ชอบงาม 

 ๕๒๑ พันตํารวจเอก สุรพงษ  พุฒขาว 

 ๕๒๒ พันตํารวจเอก สุรพงษ  สุขแยม 

 ๕๒๓ พันตํารวจเอก สุรพล  ใจเดช 

 ๕๒๔ พันตํารวจเอก สุรยุทธ  เมฆมังกร 

 ๕๒๕ พันตํารวจเอก สุรวิชย  ชัยสิทธิ์ 

 ๕๒๖ พันตํารวจเอก สุรวิทย  โยนจอหอ 

 ๕๒๗ พันตํารวจเอก สุรศักดิ์  กนกวิลาศ 

 ๕๒๘ พันตํารวจเอก สุรศักดิ์  ลาวัณยวิสุทธิ์ 

 ๕๒๙ พันตํารวจเอก สุรศักดิ์  สิทธิใหญ 

 ๕๓๐ พันตํารวจเอก สุระสิทธิ์  สกุลพานิช 

 ๕๓๑ พันตํารวจเอก สุรัตน  เปาทอง 

 ๕๓๒ พันตํารวจเอก สุรัติ  กิตติศุภพร 

 ๕๓๓ พันตํารวจเอก สุริยะ  เลิศภูมิปญญา 

 ๕๓๔ พันตํารวจเอก สุลักษณ  แกวไพจิตร 

 ๕๓๕ พันตํารวจเอก สุวสันต  อารีรอบ 

 ๕๓๖ พันตํารวจเอก สุวัฒชัย  ศรีทองสุข 

 ๕๓๗ พันตํารวจเอก สุวิน  กูลรัตนกิติวงศ 

 ๕๓๘ พันตํารวจเอก เสฏฐพงศ  สุประเพียร 

 ๕๓๙ พันตํารวจเอก เสนห  ยศรุงเรือง 

 ๕๔๐ พันตํารวจเอก เสมอ  ฉวีนวล 

 ๕๔๑ พันตํารวจเอก เสวก  บุญจันทร 

 ๕๔๒ พันตํารวจเอก โสภณ  พรกุลวิไล 

 ๕๔๓ พันตํารวจเอก โสภณ  มวงเฟอง 

 ๕๔๔ พันตํารวจเอก โสภณกรณ  ชางลอย 

 ๕๔๕ พันตํารวจเอก โสวัชร  ไชยสงคราม 

 ๕๔๖ พันตํารวจเอก เหมราช  รุงโรจน 

 ๕๔๗ พันตํารวจเอก อดิเรก  พันธุใย 

 ๕๔๘ พันตํารวจเอก อดุลย  เงาะ 

 ๕๔๙ พันตํารวจเอก อธิวัฒน  ลาสุทธิ 

 ๕๕๐ พันตํารวจเอก อนันต  ทองบรรเทิง 

 ๕๕๑ พันตํารวจเอก อนันต  อุตรศาสตร 

 ๕๕๒ พันตํารวจเอก อนุชิต  หลักโลก 

 ๕๕๓ พันตํารวจเอก อนุชิต  อุดมภักดี 

 ๕๕๔ พันตํารวจเอก อนุวัฏ  เทียนทอง 

 ๕๕๕ พันตํารวจเอก อภิชา  สุขประสงค 

 ๕๕๖ พันตํารวจเอก อภิชาติ  คชเวช 

 ๕๕๗ พันตํารวจเอก อภิชาติ  ทองแพ 

 ๕๕๘ พันตํารวจเอก อภิชาติ  เรนชนะ 

 ๕๕๙ พันตํารวจเอก อภิเษก  ปศโน 

 ๕๖๐ พันตํารวจเอก อรรชวศิษฏ   

  ศรีบุณยมานนทน 

 ๕๖๑ พันตํารวจเอก อรรณพ  ลิมปโรจนฤทธิ์ 

 ๕๖๒ พันตํารวจเอก อรรถชัย  ใจนักรบ 

 ๕๖๓ พันตํารวจเอก อรรถพล  สุดสาย 

 ๕๖๔ พันตํารวจเอก อัครภพ  ตั้งสําเริงวงศ 

 ๕๖๕ พันตํารวจเอก อัคราวัส  สีหธนบุญอุบล 
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 ๕๖๖ พันตํารวจเอก อัฐพร  กุญแจทอง 

 ๕๖๗ พันตํารวจเอก อัมรินทร  ทัพพะวัฒนะ 

 ๕๖๘ พันตํารวจเอก อาทิตย  ฉัตรชัยรัตนเวช 

 ๕๖๙ พันตํารวจเอก อาทิตย  ซื่อสัตตบงกช 

 ๕๗๐ พันตํารวจเอก อาทิตย  วนสินธุ 

 ๕๗๑ พันตํารวจเอก อานันท  วิชเศรษฐสมิต 

 ๕๗๒ พันตํารวจเอก อานันทจักร   

  กนกนพวัชร 

 ๕๗๓ พันตํารวจเอก อาริศ  คูประสิทธิ์รัตน 

 ๕๗๔ พันตํารวจเอก อํานาจ  พุมวงษ 

 ๕๗๕ พันตํารวจเอก อํานาจ  หาญไฟฟา 

 ๕๗๖ พันตํารวจเอก อําพล  จันทกูล 

 ๕๗๗ พันตํารวจเอก อิทธิพล  ศิวาธรณิศร 

 ๕๗๘ พันตํารวจเอก อิษฏ  บุญญะฤทธิ์ 

 ๕๗๙ พันตํารวจเอก อุดมรัตน   

  อิทธิโสภาพันธุ 

 ๕๘๐ พันตํารวจเอก อุทิศ  สนิมคร่ํา 

 ๕๘๑ พันตํารวจเอก อุเทน  แกวจันทอน 

 ๕๘๒ พันตํารวจเอก อุเทน  ตั้งพิทักษเสมอ 

 ๕๘๓ พันตํารวจเอก เอกชัย  ศรีเมือง 

 ๕๘๔ พันตํารวจเอก เอกณัฏฐ  เหลืองแดง 

 ๕๘๕ พันตํารวจเอก เอกลักษณ   

  บุญแสงเจริญ 

 ๕๘๖ พันตํารวจเอก เอนก  ทิพยสุวรรณ 

 ๕๘๗ พันตํารวจเอกหญิง กนกทิพย   

  ทองวีระประเสริฐ 

 ๕๘๘ พันตํารวจเอกหญิง กนกวรรณ   

  คชาชนม 

 ๕๘๙ พันตํารวจเอกหญิง กมลณิชา   

  รัตนถิตะกุล 

 ๕๙๐ พันตํารวจเอกหญิง กมลนัทธ   

  จันทรฉอง 

 ๕๙๑ พันตํารวจเอกหญิง กรรณิการ   

  เหลาทัพ 

 ๕๙๒ พันตํารวจเอกหญิง กฤษณา  ไทยทอง 

 ๕๙๓ พันตํารวจเอกหญิง กัญญรัตน   

  ธีรานันท 

 ๕๙๔ พันตํารวจเอกหญิง กิจจาพร  สมกิ่ง 

 ๕๙๕ พันตํารวจเอกหญิง แกวตา   

  ฤกษรัตนวราพร 

 ๕๙๖ พันตํารวจเอกหญิง ขวัญดาว  เมษพันธุ 

 ๕๙๗ พันตํารวจเอกหญิง คนึง  คลังสิน 

 ๕๙๘ พันตํารวจเอกหญิง จรียวรรณ   

  พุทธานุรักษ 

 ๕๙๙ พันตํารวจเอกหญงิ จิตตวัฒนา  ไชยคุณ 

 ๖๐๐ พันตํารวจเอกหญิง จิตตานันท   

  ผางแพง 

 ๖๐๑ พันตํารวจเอกหญงิ จุฬาลักษณ  วรรณา 

 ๖๐๒ พันตํารวจเอกหญิง ชนกนาถ   

  สุวรรณรัตน 

 ๖๐๓ พันตํารวจเอกหญิง ชนัญญา   

  วรอนุวัฒนกุล 



 หนา   ๒๓ (เลมที่  ๑๑/๑) 
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 ๖๐๔ พันตํารวจเอกหญิง ชนานันท   

  มนตรีกุล ณ อยุธยา 

 ๖๐๕ พันตํารวจเอกหญิง ชนิกานต  ชางชู 

 ๖๐๖ พันตํารวจเอกหญิง ชลดา  ศิริวงศ 

 ๖๐๗ พันตํารวจเอกหญิง ชลอริญชย   

  ทวีบุณยทินสิริ 

 ๖๐๘ พันตํารวจเอกหญิง ชวนันท   

  สุวรรณบาตร 

 ๖๐๙ พันตํารวจเอกหญิง ชัชมน   

  ดํารงรักษธรรม 

 ๖๑๐ พันตํารวจเอกหญิง ฐานิดานันท   

  เกียรติทับทิว 

 ๖๑๑ พันตํารวจเอกหญิง ณชเรช   

  นิ่มนวลฉวี 

 ๖๑๒ พันตํารวจเอกหญิง ณัชชา  แสงสวาง 

 ๖๑๓ พันตํารวจเอกหญิง ณัฐรดา  หนูเจริญ 

 ๖๑๔ พันตํารวจเอกหญิง ณิชาภัทร   

  เพ็ชรอําไพ 

 ๖๑๕ พันตํารวจเอกหญิง เดนระวี  ทองรัตน 

 ๖๑๖ พันตํารวจเอกหญิง ตระการกุล   

  ละครวงษ 

 ๖๑๗ พันตํารวจเอกหญิง เตือนใจ   

  สุภัควิริยะกุล 

 ๖๑๘ พันตํารวจเอกหญิง ทวีพร  ศุภมิตร 

 ๖๑๙ พันตํารวจเอกหญิง ธนิดา  ศิริมาสงา 

 ๖๒๐ พันตํารวจเอกหญิง ธัญลักษณ  แสงรุง 

 ๖๒๑ พันตํารวจเอกหญิง นธี  หงษษา 

 ๖๒๒ พันตํารวจเอกหญิง นภารัตน  วรรณโก 

 ๖๒๓ พันตํารวจเอกหญิง นวรัตน  ขําสอาด 

 ๖๒๔ พันตํารวจเอกหญิง นันทนภัส  อิ่มพร 

 ๖๒๕ พันตํารวจเอกหญิง นิธินันท  ชารีชุม 

 ๖๒๖ พันตํารวจเอกหญิง นุชนาถ  แพรงาม 

 ๖๒๗ พันตํารวจเอกหญิง เบญจวรรณ   

  พูลพลบ 

 ๖๒๘ พันตํารวจเอกหญิง ปนัดดา   

  เขมาทานต 

 ๖๒๙ พันตํารวจเอกหญิง ปราณีย  ติ้งหมาด 

 ๖๓๐ พันตํารวจเอกหญิง ปริศนา  เฟองฟู 

 ๖๓๑ พันตํารวจเอกหญิง ปาณรกุล   

  บุญประเสริฐ 

 ๖๓๒ พันตํารวจเอกหญิง ปนทิพย   

  จิรรัตนนันท 

 ๖๓๓ พันตํารวจเอกหญิง ปยมาวดี  พุฒชาติ 

 ๖๓๔ พันตํารวจเอกหญิง ปยะรัตน  สุขสถิตย 

 ๖๓๕ พันตํารวจเอกหญิง พนารัตน  นรสีห 

 ๖๓๖ พันตํารวจเอกหญิง พริมรตา   

  อินทรถมยา 

 ๖๓๗ พันตํารวจเอกหญิง พวงผกา  มุงดี 

 ๖๓๘ พันตํารวจเอกหญิง พิชชาญา   

  แกวบรรจง 

 ๖๓๙ พันตํารวจเอกหญิง พิมพอร  บัวจํารัส 

 ๖๔๐ พันตํารวจเอกหญิง เพลิน  หนูเล็ก 



 หนา   ๒๔ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๔๑ พันตํารวจเอกหญิง แพรวพรรณ   

  แดงอุดม 

 ๖๔๒ พันตํารวจเอกหญิง ภัทรวลัย   

  แสงสุริยฤทธิ์ 

 ๖๔๓ พันตํารวจเอกหญิง มณฑาทิพย   

  เหรียญอารีย 

 ๖๔๔ พันตํารวจเอกหญิง มนชนก   

  จํารูญโรจน 

 ๖๔๕ พันตํารวจเอกหญิง เมตตา  ชัยถิรสกุล 

 ๖๔๖ พันตํารวจเอกหญิง เมตตา   

  พัฒนานุพงษ 

 ๖๔๗ พันตํารวจเอกหญิง เยาวลักษณ   

  พุดไทย 

 ๖๔๘ พันตํารวจเอกหญิง รวีวรรณ   

  บุรินทรประโคน 

 ๖๔๙ พันตํารวจเอกหญิง รัตนา  อวมสุข 

 ๖๕๐ พันตํารวจเอกหญิง รุงนภา   

  พัฒนะกุลสุนทร 

 ๖๕๑ พันตํารวจเอกหญิง ลิบดาวรรณ   

  เพชรสังหาร 

 ๖๕๒ พันตํารวจเอกหญิง วรวรรณ   

  หวลมานพ 

 ๖๕๓ พันตํารวจเอกหญิง วราภรณ   

  วิวัฒนไพศาล 

 ๖๕๔ พันตํารวจเอกหญิง วรินทรทิพย   

  ล้ีประเสริฐ 

 ๖๕๕ พันตํารวจเอกหญิง วันวิสาข   

  โกพัฒนตา 

 ๖๕๖ พันตํารวจเอกหญิง วารุณี  อัมภาโรจน 

 ๖๕๗ พันตํารวจเอกหญิง วิภา  อาชวคุณ 

 ๖๕๘ พันตํารวจเอกหญิง วิมลธรา  พาลี 

 ๖๕๙ พันตํารวจเอกหญิง วีนัส  ตันอารีย 

 ๖๖๐ พันตํารวจเอกหญิง ศิญารัตน   

  วัฒนะพรพัฒน 

 ๖๖๑ พันตํารวจเอกหญิง ศิริลักษณ  กุณฑโร 

 ๖๖๒ พันตํารวจเอกหญิง สปนญหยก   

  แกวเอี่ยมกร 

 ๖๖๓ พันตํารวจเอกหญิง สมคิด  ฮีเกษม 

 ๖๖๔ พันตํารวจเอกหญิง สมใจ  อนไชยะ 

 ๖๖๕ พันตํารวจเอกหญิง สังเวียน   

  อันตระโลก 

 ๖๖๖ พันตํารวจเอกหญิง สิวาภรณ   

  เจริญวงค 

 ๖๖๗ พันตํารวจเอกหญิง สุชยา  กอวนิช 

 ๖๖๘ พันตํารวจเอกหญิง สุทิศา   

  รัตนเทวมาตย 

 ๖๖๙ พันตํารวจเอกหญิง สุธินันท   

  ธนภัทรปภาวิชญ 

 ๖๗๐ พันตํารวจเอกหญิง สุภาวดี  วรพันธุ 

 ๖๗๑ พันตํารวจเอกหญงิ สุมลฑา  คุณจริยกุล 

 ๖๗๒ พันตํารวจเอกหญิง สุมาลินีย   

  หนูมานอย 



 หนา   ๒๕ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๗๓ พันตํารวจเอกหญิง สุรดา   

  มหันตะกาศรี 

 ๖๗๔ พันตํารวจเอกหญิง สุรีรัตน  ปานคง 

 ๖๗๕ พันตํารวจเอกหญิง อชิตา  ตาครู 

 ๖๗๖ พันตํารวจเอกหญิง อนงค  อรรคเดโช 

 ๖๗๗ พันตํารวจเอกหญิง อโนชา  อังศุสิงห 

 ๖๗๘ พันตํารวจเอกหญิง อมรรัตน   

  พลเกษตร 

 ๖๗๙ พันตํารวจเอกหญิง อมรรัตน  สุทธิเกิด 

 ๖๘๐ พันตํารวจเอกหญิง อรอุษา   

  กังวานธรรมกุล 

 ๖๘๑ พันตํารวจเอกหญิง อัญชรี  แฉลมรักษ 

 ๖๘๒ พันตํารวจเอกหญิง อัญชุลี   

  ธีระวงศไพศาล 

 ๖๘๓ พันตํารวจเอกหญิง อัมพร  วัฒนโยธิน 

 ๖๘๔ พันตํารวจเอกหญิง อุไรวรรณ  ทองกง 

 ๖๘๕ พันตํารวจโท กฤติเดช  สุพรรณ 

 ๖๘๖ พันตํารวจโท กฤศกร  เชื้อสิงห 

 ๖๘๗ พันตํารวจโท กฤศภณ  ไชยรส 

 ๖๘๘ พันตํารวจโท กฤษฎ์ิภิวัชร  ปรีดาพันธุ 

 ๖๘๙ พันตํารวจโท กฤษณพล  ประกิ่งเพชร 

 ๖๙๐ พันตํารวจโท กฤษณะ  ศิริสิงห 

 ๖๙๑ พันตํารวจโท กฤษษสักก  มีมานะพุทธิ์ 

 ๖๙๒ พันตํารวจโท กอเกียรติ  ชื่นชม 

 ๖๙๓ พันตํารวจโท กอเกียรติ  ทองนาค 

 ๖๙๔ พันตํารวจโท กองเกียรติ  จันทรสนิท 

 ๖๙๕ พันตํารวจโท กองเกียรติ  เฟองทอง 

 ๖๙๖ พันตํารวจโท กันตภณ  พ่ึงสังข 

 ๖๙๗ พันตํารวจโท กานต  ตั้งวิจิตร 

 ๖๙๘ พันตํารวจโท กานตนที  ศรีนาทม 

 ๖๙๙ พันตํารวจโท กําธร  โสดาศรี 

 ๗๐๐ พันตํารวจโท กิตติพงษ  ขวัญเสนห 

 ๗๐๑ พันตํารวจโท กิตติพงษ  พรหมสุวรรณ 

 ๗๐๒ พันตํารวจโท กิตติพงษ  อักษรพิมพ 

 ๗๐๓ พันตํารวจโท กิตติพล  สมสิทธิ์ 

 ๗๐๔ พันตํารวจโท กิตติวีระชัย   

  พรหมประทุม 

 ๗๐๕ พันตํารวจโท กิตติศักดิ์   

  อภิณัฐธนสมบัติ 

 ๗๐๖ พันตํารวจโท กุลธวัช  จันทราบุตร 

 ๗๐๗ พันตํารวจโท กุศล  แมนเมือง 

 ๗๐๘ พันตํารวจโท เกรียงไกร  กุญชร 

 ๗๐๙ พันตํารวจโท เกรียงไกร  จํานงกิจ 

 ๗๑๐ พันตํารวจโท เกรียงไกร  นารมย 

 ๗๑๑ พันตํารวจโท เกรียงศักดิ์  อัฑฒพงษ 

 ๗๑๒ พันตํารวจโท เกียรติขจร  อุดรเขต 

 ๗๑๓ พันตํารวจโท เกียรติชัย  ปอวิจิตกุล 

 ๗๑๔ พันตํารวจโท เกียรติศักดิ์  ไกรนรา 

 ๗๑๕ พันตํารวจโท โกศล  แกนแกว 

 ๗๑๖ พันตํารวจโท โกเศษฐ  ค่ําคูณ 

 ๗๑๗ พันตํารวจโท ไกรสร  พานอย 

 ๗๑๘ พันตํารวจโท ขจรศักดิ์  กุลวุฒิ 



 หนา   ๒๖ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๗๑๙ พันตํารวจโท ขวัญชัย  ธนูชาญ 

 ๗๒๐ พันตํารวจโท ขวัญนิรันดร  พละพันธ 

 ๗๒๑ พันตํารวจโท ขุนพล  สุทธิวรรณา 

 ๗๒๒ พันตํารวจโท คงกระพัน   

  วังคํากฤษทรัพย 

 ๗๒๓ พันตํารวจโท คณพศ  ภูคงน้ํา 

 ๗๒๔ พันตํารวจโท คณิน  พงศธํารง 

 ๗๒๕ พันตํารวจโท คมเดช  สุวรรณชาติ 

 ๗๒๖ พันตํารวจโท คมวุฒิ  จองบุญวัฒนา 

 ๗๒๗ พันตํารวจโท คําดี  เฮียงบุญ 

 ๗๒๘ พันตํารวจโท คําปน  ราชสีเมือง 

 ๗๒๙ พันตํารวจโท คํามูล  สีสะอาด 

 ๗๓๐ พันตํารวจโท คําใส  ดอนบรรเทา 

 ๗๓๑ พันตํารวจโท คุณาวุฒว  สมปตินันทน 

 ๗๓๒ พันตํารวจโท จงประเสริศร  มธุรส 

 ๗๓๓ พันตํารวจโท จตุรงค  ดรออนเบา 

 ๗๓๔ พันตํารวจโท จตุวรวิชญาณ  นิลละออ 

 ๗๓๕ พันตํารวจโท จรัล  โคตรประทุม 

 ๗๓๖ พันตํารวจโท จรูญศักดิ์  ลําพุทธา 

 ๗๓๗ พันตํารวจโท จักรกฤษณ  ภักดิ์ไธสง 

 ๗๓๘ พันตํารวจโท จักรพันธุ  จันหาญ 

 ๗๓๙ พันตํารวจโท จักริน  อุนดี 

 ๗๔๐ พันตํารวจโท จันทโรภาส  ชัยลา 

 ๗๔๑ พันตํารวจโท จิตเกษม  แกวทาไม 

 ๗๔๒ พันตํารวจโท จิตรศักดิ์  เนตรโสภา 

 ๗๔๓ พันตํารวจโท จินดา  เทพยศ 

 ๗๔๔ พันตํารวจโท จิรพงษ  สิงหะสุริยะ 

 ๗๔๕ พันตํารวจโท จิรัสย  แสนประสิทธิ์ 

 ๗๔๖ พันตํารวจโท จีรพงษ  บุญพิรินทร 

 ๗๔๗ พันตํารวจโท จีระพันธุ  สุขสวัสดิ์วงษ 

 ๗๔๘ พันตํารวจโท จีระวัฒน  โพธินา 

 ๗๔๙ พันตํารวจโท จีรัชญพัฒน  จันทนแดง 

 ๗๕๐ พันตํารวจโท จุมพล  ผลขจี 

 ๗๕๑ พันตํารวจโท เจริญ  ไชโยกุล 

 ๗๕๒ พันตํารวจโท เจษฎา  แพงศรีสาร 

 ๗๕๓ พันตํารวจโท เจษฎา  ศรีกวนชา 

 ๗๕๔ พันตํารวจโท ฉัตรชัย  ไชยสาร 

 ๗๕๕ พันตํารวจโท ฉายยนต  ชาวดอน 

 ๗๕๖ พันตํารวจโท เฉลา  ปานพิมพ 

 ๗๕๗ พันตํารวจโท เฉลิมเกียรติ  นาถ้ําเพชร 

 ๗๕๘ พันตํารวจโท เฉลิมชาติ  ทิพยวิชิน 

 ๗๕๙ พันตํารวจโท เฉลิมศักดิ์  วรรณพืช 

 ๗๖๐ พันตํารวจโท ชธิกร  คําภธิพเณศ 

 ๗๖๑ พันตํารวจโท ชนทัต  เทียมนาก 

 ๗๖๒ พันตํารวจโท ชนะ  เลิศจินตนากิจ 

 ๗๖๓ พันตํารวจโท ชนะฐากรณ  บุญไทย 

 ๗๖๔ พันตํารวจโท ชนากานต  ชํานาญ 

 ๗๖๕ พันตํารวจโท ชยกิติ์  นิธิเดชวิศิษฏ 

 ๗๖๖ พันตํารวจโท ชยพล  กิจันทร 

 ๗๖๗ พันตํารวจโท ชยพัทธ  ศรีสวัสดิเตโชดม 

 ๗๖๘ พันตํารวจโท ชวลิต  วุฒิเปก 

 ๗๖๙ พันตํารวจโท ชัชชัย  ไหมวันทา 



 หนา   ๒๗ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๗๗๐ พันตํารวจโท ชัชวาลย  รัชตะประกร 

 ๗๗๑ พันตํารวจโท ชัยณรงค  พรหมรักษา 

 ๗๗๒ พันตํารวจโท ชัยณรงค  ไพบูลย 

 ๗๗๓ พันตํารวจโท ชัยเดช  ใจวงคเปง 

 ๗๗๔ พันตํารวจโท ชัยพร  สีมาวุธ 

 ๗๗๕ พันตํารวจโท ชัยพล  คํานอก 

 ๗๗๖ พันตํารวจโท ชัยพล  พลเย่ียม 

 ๗๗๗ พันตํารวจโท ชัยภัทร  ศรีอาจ 

 ๗๗๘ พันตํารวจโท ชัยยันต  ศรีมังคละ 

 ๗๗๙ พันตํารวจโท ชัยสิทธิ์  คํายา 

 ๗๘๐ พันตํารวจโท ชัยอนันท  คุมภัย 

 ๗๘๑ พันตํารวจโท ชาญชัย  สีหามาตย 

 ๗๘๒ พันตํารวจโท ชาญณรงค  ขันประกอบ 

 ๗๘๓ พันตํารวจโท ชาญศักดิ์  สุนทะโรจน 

 ๗๘๔ พันตํารวจโท ชาตรี  พงษไพบูลย 

 ๗๘๕ พันตํารวจโท ชาติชาย  ลีลากุล 

 ๗๘๖ พันตํารวจโท ชาติชาย  วัฒนาสุข 

 ๗๘๗ พันตํารวจโท ชํานาญ  คนไว 

 ๗๘๘ พันตํารวจโท ชํานาญวิทย  เทพอาจ 

 ๗๘๙ พันตํารวจโท ชํานิ  คนไว 

 ๗๙๐ พันตํารวจโท ชินดล  งามสุทธิ 

 ๗๙๑ พันตํารวจโท ชินพัฒน   

  พรหมสาขา ณ สกลนคร 

 ๗๙๒ พันตํารวจโท ชินภัทร  ประทุมดี 

 ๗๙๓ พันตํารวจโท ชุมกฤษฎ์ิ  โวหาร 

 ๗๙๔ พันตํารวจโท ชุมพล  บัวชุม 

 ๗๙๕ พันตํารวจโท ชุมพล  วันชัย 

 ๗๙๖ พันตํารวจโท ชูชาติ  ดวงคําจันทร 

 ๗๙๗ พันตํารวจโท ชูศักดิ์  จันลคร 

 ๗๙๘ พันตํารวจโท เชิดชาย  คําบุญ 

 ๗๙๙ พันตํารวจโท ไชยยง  คงทอง 

 ๘๐๐ พันตํารวจโท ไชยยงค  ทิทํา 

 ๘๐๑ พันตํารวจโท ไชยา  นามสิมมา 

 ๘๐๒ พันตํารวจโท ฌานนท  เนื่องกัลยา 

 ๘๐๓ พันตํารวจโท ญาณวุฒิ  คุมบัวลา 

 ๘๐๔ พันตํารวจโท ฐนพล  พรมลี 

 ๘๐๕ พันตํารวจโท ฐากร  บุงทอง 

 ๘๐๖ พันตํารวจโท ฐิติพงศ  อนุพงศพิพัฒน 

 ๘๐๗ พันตํารวจโท ฐิติศักดิ์  บุญทิพย 

 ๘๐๘ พันตํารวจโท ฑฤกร  สอนวงษ 

 ๘๐๙ พันตํารวจโท ณกรณ  รักแร 

 ๘๑๐ พันตํารวจโท ณชรต  แกวเพชร 

 ๘๑๑ พันตํารวจโท ณปภัช  สงเคราะห 

 ๘๑๒ พันตํารวจโท ณปภัช  สุนทรอําไพ 

 ๘๑๓ พันตํารวจโท ณพรุจ  ราชคาม 

 ๘๑๔ พันตํารวจโท ณรงค  สอนศักดา 

 ๘๑๕ พันตํารวจโท ณรงคศักดิ์  พจนะลาวัณย 

 ๘๑๖ พันตํารวจโท ณรงคศักดิ์  วนไชยสงค 

 ๘๑๗ พันตํารวจโท ณัฎฐชัยอมร  ทุมรินทร 

 ๘๑๘ พันตํารวจโท ณัฏฐ  คํากอน 

 ๘๑๙ พันตํารวจโท ณัฏฐ  โหมงพุฒ 

 ๘๒๐ พันตํารวจโท ณัฏฐชัย  สิริศรีจันทร 



 หนา   ๒๘ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๘๒๑ พันตํารวจโท ณัฏฐพล  แพนพา 

 ๘๒๒ พันตํารวจโท ณัฐกิตติ์  แกวคําแสน 

 ๘๒๓ พันตํารวจโท ณัฐชัญพงศ  พวงกระสินธ 

 ๘๒๔ พันตํารวจโท ณัฐชัย  ผาตากแดด 

 ๘๒๕ พันตํารวจโท ณัฐพงศ  กฤษณสุวรรณ 

 ๘๒๖ พันตํารวจโท ณัฐพล  ตองเดช 

 ๘๒๗ พันตํารวจโท ณัฐพล  มุงคําภา 

 ๘๒๘ พันตํารวจโท ณัฐพล  เยาวครุธ 

 ๘๒๙ พันตํารวจโท ณัฐภัทร  มาตยสรอย 

 ๘๓๐ พันตํารวจโท ณัฐวัฒน  ดวงพูลอนันต 

 ๘๓๑ พันตํารวจโท ณัทเดช  นามอามาตย 

 ๘๓๒ พันตํารวจโท ดนัย  ทองคํา 

 ๘๓๓ พันตํารวจโท ดรัลพร  พรมตู 

 ๘๓๔ พันตํารวจโท ดารัณ  โลนะลุ 

 ๘๓๕ พันตํารวจโท ดํารงค  วงษลืออํานาจ 

 ๘๓๖ พันตํารวจโท ดิเรกฤทธิ์  ปานเรือนแสน 

 ๘๓๗ พันตํารวจโท ดุษฎียากร   

  กองทองพิพัฒน 

 ๘๓๘ พันตํารวจโท เดช  นิมิตร 

 ๘๓๙ พันตํารวจโท เดชชาติ  แกวมูลมณี 

 ๘๔๐ พันตํารวจโท เดชบดี  รัตนวงศ 

 ๘๔๑ พันตํารวจโท โดมฤทธิ์  ศรีพิณเพราะ 

 ๘๔๒ พันตํารวจโท ตรีเทพ  ทองนอก 

 ๘๔๓ พันตํารวจโท ถวิล  คําเกษ 

 ๘๔๔ พันตํารวจโท ถาวร  ชัยหงสษา 

 ๘๔๕ พันตํารวจโท ทรงยศ  หินนนท 

 ๘๔๖ พันตํารวจโท ทรงฤทธิ์  เวียงบาล 

 ๘๔๗ พันตํารวจโท ทรงวุฒิ  สินทรธรรม 

 ๘๔๘ พันตํารวจโท ทรงศักดิ์  ภูนาเมือง 

 ๘๔๙ พันตํารวจโท ทวนทอง  พุทธเสน 

 ๘๕๐ พันตํารวจโท ทวี  เกาะกิ่ง 

 ๘๕๑ พันตํารวจโท ทวี  ปะมา 

 ๘๕๒ พันตํารวจโท ทวีศักดิ์  บัวเทิง 

 ๘๕๓ พันตํารวจโท ทองคํา  พลอาจทัน 

 ๘๕๔ พันตํารวจโท ทองพันธ  พรมจันทร 

 ๘๕๕ พันตํารวจโท ทองสัมฤทธิ์  อุนวิเศษ 

 ๘๕๖ พันตํารวจโท ทองสุข  ไชยวงษจันทร 

 ๘๕๗ พันตํารวจโท ทินกร  เถาหมอ 

 ๘๕๘ พันตํารวจโท ทิวา  ภิรมยเจียว 

 ๘๕๙ พันตํารวจโท เทพนิมิต  ทุนประเทือง 

 ๘๖๐ พันตํารวจโท เทพฤทธิ์  วาระสิทธิ์ 

 ๘๖๑ พันตํารวจโท เทวฤทธิ์  บูรณรักษ 

 ๘๖๒ พันตํารวจโท เทอดศักดิ์  พีระพันธุ 

 ๘๖๓ พันตํารวจโท เทียรไชย  ชาวสาน 

 ๘๖๔ พันตํารวจโท ธงชัย  คงเพ็ชรศักดิ์ 

 ๘๖๕ พันตํารวจโท ธงชัย  พาภักดี 

 ๘๖๖ พันตํารวจโท ธงชัย  วงษบุดดา 

 ๘๖๗ พันตํารวจโท ธนกร  พัฒนนันแกว 

 ๘๖๘ พันตํารวจโท ธนโชติ  ปราบหลอด 

 ๘๖๙ พันตํารวจโท ธนพงษ  บุตรพรม 

 ๘๗๐ พันตํารวจโท ธนพล  ทาทอง 

 ๘๗๑ พันตํารวจโท ธนพล  วิเทหวรกาญจน 



 หนา   ๒๙ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๘๗๒ พันตํารวจโท ธนภณ  เกษมแสง 

 ๘๗๓ พันตํารวจโท ธนสิทธิ์  ชยะบุตร 

 ๘๗๔ พันตํารวจโท ธนสิษฐ  ธนเศรษฐสุธี 

 ๘๗๕ พันตํารวจโท ธนัชพงศ  จิตรสังวรณ 

 ๘๗๖ พันตํารวจโท ธนันทชัย   

  โสภาวะนัสนิติกุล 

 ๘๗๗ พันตํารวจโท ธนากร  หันจางสิทธิ์ 

 ๘๗๘ พันตํารวจโท ธนาวินทร  แกวเสียง 

 ๘๗๙ พันตํารวจโท ธนินทรัฐ  วันทองฐิติคุณ 

 ๘๘๐ พันตํารวจโท ธนูศิลป  มะโรณีย 

 ๘๘๑ พันตํารวจโท ธรรมปกร  กัณหญาวงษ 

 ๘๘๒ พันตํารวจโท ธรรมรัตน  อินนาปา 

 ๘๘๓ พันตํารวจโท ธวัชชัย  โคแกว 

 ๘๘๔ พันตํารวจโท ธวัชชัย  ชัยประสิทธิวงศ 

 ๘๘๕ พันตํารวจโท ธาตรี  เสนาผดุง 

 ๘๘๖ พันตํารวจโท ธานินทร  จินดามณี 

 ๘๘๗ พันตํารวจโท ธานินทร  อินทรกอง 

 ๘๘๘ พันตํารวจโท ธิติ  สมศรี 

 ๘๘๙ พันตํารวจโท ธีรเดช  เหมนนท 

 ๘๙๐ พันตํารวจโท ธีรพงษ  วัชรากูล 

 ๘๙๑ พันตํารวจโท ธีรพล  มนตดี 

 ๘๙๒ พันตํารวจโท ธีรศักดิ์  ขันศรีมนต 

 ๘๙๓ พันตํารวจโท ธีระพล  ดวงธิสาร 

 ๘๙๔ พันตํารวจโท ธีระวัฒน  อามาตยสมบัติ 

 ๘๙๕ พันตํารวจโท เธียรธวัช   

  อรรจนะเวทางค 

 ๘๙๖ พันตํารวจโท นพดล  ผลพัฒนา 

 ๘๙๗ พันตํารวจโท นพวัฒน  ธาตุชนะ 

 ๘๙๘ พันตํารวจโท นภสินธุ  รสดี 

 ๘๙๙ พันตํารวจโท นภัสกรณ  ศรีสุวรรณ 

 ๙๐๐ พันตํารวจโท นราธิป  ไชยคําภา 

 ๙๐๑ พันตํารวจโท นรินทร  โคตรคําจันทร 

 ๙๐๒ พันตํารวจโท นวรัตน  ศรีนันทพันธ 

 ๙๐๓ พันตํารวจโท นาม  พานิชนอก 

 ๙๐๔ พันตํารวจโท นาวิน  อุนใจชน 

 ๙๐๕ พันตํารวจโท นําชัย  ยกยองกุล 

 ๙๐๖ พันตํารวจโท นําพล  ทองภูสวรรค 

 ๙๐๗ พันตํารวจโท นิกร  คําวันดี 

 ๙๐๘ พันตํารวจโท นิกร  หอมออน 

 ๙๐๙ พันตํารวจโท นิคม  ผิวโพนมวง 

 ๙๑๐ พันตํารวจโท นิติเวช  มณีชวง 

 ๙๑๑ พันตํารวจโท นิธิศ  แสงนภากาศ 

 ๙๑๒ พันตํารวจโท นิพนธ  สมานชาติ 

 ๙๑๓ พันตํารวจโท นิพพิชฌน  เอี่ยมนูน 

 ๙๑๔ พันตํารวจโท นิพันธ  พรมนิ่ม 

 ๙๑๕ พันตํารวจโท เนติพจน  สุภารี 

 ๙๑๖ พันตํารวจโท เนรมิตร  นนสะเกตุ 

 ๙๑๗ พันตํารวจโท เนื่องฤทธิ์  ตาตะมิ 

 ๙๑๘ พันตํารวจโท บรรจง  ชาสังข 

 ๙๑๙ พันตํารวจโท บรรจง  เปรมอยู 

 ๙๒๐ พันตํารวจโท บรรดิษฐ  วงศกาศ 

 ๙๒๑ พันตํารวจโท บรรลุ  ลครพล 



 หนา   ๓๐ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๙๒๒ พันตํารวจโท บัญญัติ  สุริยะกาญจน 

 ๙๒๓ พันตํารวจโท บุญชวย  ภูอุทา 

 ๙๒๔ พันตํารวจโท บุญชู  มีศรี 

 ๙๒๕ พันตํารวจโท บุญเชิด  พลแสน 

 ๙๒๖ พันตํารวจโท บุญญฤทธิ์  สิทธิ 

 ๙๒๗ พันตํารวจโท บุญมี  ไทยออน 

 ๙๒๘ พันตํารวจโท บุญเลิศ  ปานโต 

 ๙๒๙ พันตํารวจโท บุญสงค  สุธรรม 

 ๙๓๐ พันตํารวจโท บุญหลาย  ศรีอุบล 

 ๙๓๑ พันตํารวจโท บุฎฎา  แฝงเมืองคุก 

 ๙๓๒ พันตํารวจโท ปกรณ  กันยะจันทร 

 ๙๓๓ พันตํารวจโท ปกรณ  ปญญามงคล 

 ๙๓๔ พันตํารวจโท ปฏิพัทธ  คงวัฒนานันทน 

 ๙๓๕ พันตํารวจโท ปฏิพัทธ  ลานรอบ 

 ๙๓๖ พันตํารวจโท ปฏิภาณ  ไมยะปน 

 ๙๓๗ พันตํารวจโท ปภาวิน  ไชยคําภา 

 ๙๓๘ พันตํารวจโท ปรมัตถ  นนทะบุตร 

 ๙๓๙ พันตํารวจโท ปรเมษฐ  ปดทุมแฝง 

 ๙๔๐ พันตํารวจโท ประดิษฐ  ภูมิพัฒน 

 ๙๔๑ พันตํารวจโท ประเทืองทิน  วงศิริ 

 ๙๔๒ พันตํารวจโท ประเนตร  เพชรรัตน 

 ๙๔๓ พันตํารวจโท ประพันธศักดิ์  จันทรศิริ 

 ๙๔๔ พันตํารวจโท ประภาส  แกวทองประคํา 

 ๙๔๕ พันตํารวจโท ประภาส  ทองคําภา 

 ๙๔๖ พันตํารวจโท ประภาส  โภคาเพ็ชร 

 ๙๔๗ พันตํารวจโท ประภาส  รูจริง 

 ๙๔๘ พันตํารวจโท ประภาส  สุจันทา 

 ๙๔๙ พันตํารวจโท ประยูร  คําแหงพล 

 ๙๕๐ พันตํารวจโท ประสงค  นอสิทธิ์ 

 ๙๕๑ พันตํารวจโท ประสาท  ปาปะขา 

 ๙๕๒ พันตํารวจโท ประสิทธิ์  จิระสกุลไทย 

 ๙๕๓ พันตํารวจโท ประสิทธิ์  ปล้ืมสุด 

 ๙๕๔ พันตํารวจโท ประสิทธิ์  ยันทะรักษ 

 ๙๕๕ พันตํารวจโท ประสิทธิ์  ลาสองชั้น 

 ๙๕๖ พันตํารวจโท ประสิทธิ์  สุขขวัญ 

 ๙๕๗ พันตํารวจโท ประเสริฐ  ตุมฉิม 

 ๙๕๘ พันตํารวจโท ประเสริฐ  สุมมาตย 

 ๙๕๙ พันตํารวจโท ประหัส  ปลายดวน 

 ๙๖๐ พันตํารวจโท ปรัชญา  จันทรสมวงศ 

 ๙๖๑ พันตํารวจโท ปราโมทย  ชารี 

 ๙๖๒ พันตํารวจโท ปราโมทย  สุดรักษ 

 ๙๖๓ พันตํารวจโท ปริญ  สุนทรธรรม 

 ๙๖๔ พันตํารวจโท ปริญญา  คําเบาเมือง 

 ๙๖๕ พันตํารวจโท ปริญญา  หาพรหม 

 ๙๖๖ พันตํารวจโท ปรีชา  กาญจนพลี 

 ๙๖๗ พันตํารวจโท ปรีชา  ตะนะแสง 

 ๙๖๘ พันตํารวจโท ปรีชา  อุนคํา 

 ๙๖๙ พันตํารวจโท ปรีชาพล   

  บูรณพิทักษสันติ 

 ๙๗๐ พันตํารวจโท ปรีดา  ผุยแสงพันธ 

 ๙๗๑ พันตํารวจโท ปรีดา  มุลาลินน 

 ๙๗๒ พันตํารวจโท ปรีดา  วัฒนะสุระ 



 หนา   ๓๑ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๙๗๓ พันตํารวจโท ปรีดา  สุดชา 

 ๙๗๔ พันตํารวจโท ปญญณัฐ   

  ภพพัชญาพัณณ 

 ๙๗๕ พันตํารวจโท ปญญา  เขมะกนก 

 ๙๗๖ พันตํารวจโท ปานุวัฒน  ปกการะนา 

 ๙๗๗ พันตํารวจโท ปยมิตร  แสงเมือง 

 ๙๗๘ พันตํารวจโท ปุญชรัสมิ์  โชติ 

 ๙๗๙ พันตํารวจโท ผลิตอรัญ  บุญมาตุน 

 ๙๘๐ พันตํารวจโท พงศสุข  คงปญโญ 

 ๙๘๑ พันตํารวจโท พงษศักดิ์  ดอนศรีชา 

 ๙๘๒ พันตํารวจโท พงษศักดิ์  เตยหลา 

 ๙๘๓ พันตํารวจโท พงษศักดิ์  ลิโป 

 ๙๘๔ พันตํารวจโท พชธกร  พรหมอน 

 ๙๘๕ พันตํารวจโท พนธพิพัฏ  ธรรมจินโน 

 ๙๘๖ พันตํารวจโท พรชัย  ขุนศรี 

 ๙๘๗ พันตํารวจโท พรชัย  คงแกว 

 ๙๘๘ พันตํารวจโท พรชัย  คุณาเมือง 

 ๙๘๙ พันตํารวจโท พรชัย  โพธิ์ศรี 

 ๙๙๐ พันตํารวจโท พรพงศ  อุลปาธรณ 

 ๙๙๑ พันตํารวจโท พรมมี  โสระศรี 

 ๙๙๒ พันตํารวจโท พรศักดิ์  งามดี 

 ๙๙๓ พันตํารวจโท พรหมศักดิ์  หงษวรรณา 

 ๙๙๔ พันตํารวจโท พลกฤต  ขําเสถียร 

 ๙๙๕ พันตํารวจโท พสิษฐ  ไพบูลยอิทธิ 

 ๙๙๖ พันตํารวจโท พอง  แพงไชย 

 ๙๙๗ พันตํารวจโท พัชรินทร  เขื่อนแกว 

 ๙๙๘ พันตํารวจโท พัฒนพงศ  ทิพยสุข 

 ๙๙๙ พันตํารวจโท พัฒนศักดิ์   

  อาณัติอักษร 

 ๑๐๐๐ พันตํารวจโท พัฒนา  คาดพันโน 

 ๑๐๐๑ พันตํารวจโท พันธศิริ  พันธศริ 

 ๑๐๐๒ พันตํารวจโท พานิช   

  อานุภาพประเสริฐ 

 ๑๐๐๓ พันตํารวจโท พิจักษณกร   

  โปตระนันทน 

 ๑๐๐๔ พันตํารวจโท พิชญวุฒิ  โพธิ์จันทร 

 ๑๐๐๕ พันตํารวจโท พิชัย  จันทรัตน 

 ๑๐๐๖ พันตํารวจโท พิชัยรัชช  ภูขาว 

 ๑๐๐๗ พันตํารวจโท พิชาภพ  อาจมังกร 

 ๑๐๐๘ พันตํารวจโท พิชิต  เขตสกุล 

 ๑๐๐๙ พันตํารวจโท พิชิต  รักธง 

 ๑๐๑๐ พันตํารวจโท พิชิต  สมบัติ 

 ๑๐๑๑ พันตํารวจโท พิชิต  สุนทรสัจบูลย 

 ๑๐๑๒ พันตํารวจโท พิเชษฐ  ศิรินันท 

 ๑๐๑๓ พันตํารวจโท พิตตินันท  คัมภีระนันท 

 ๑๐๑๔ พันตํารวจโท พิทักษ  ครุธวงษ 

 ๑๐๑๕ พันตํารวจโท พิทักษ  ธงศรี 

 ๑๐๑๖ พันตํารวจโท พิทักษ  พิลาศรี 

 ๑๐๑๗ พันตํารวจโท พินิจ  คํามี 

 ๑๐๑๘ พันตํารวจโท พิศ  ย้ิมเย้ือน 

 ๑๐๑๙ พันตํารวจโท พิศณุ  ลานอก 

 ๑๐๒๐ พันตํารวจโท พิษณุ  กุศลศารทูล 



 หนา   ๓๒ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๐๒๑ พันตํารวจโท พิสิษฐ   

  ธนโชตเกษมสิทธิ์ 

 ๑๐๒๒ พันตํารวจโท พิสิษฐ  พูลเฉลิม 

 ๑๐๒๓ พันตํารวจโท พีรณัฐ  สายสุวรรณ 

 ๑๐๒๔ พันตํารวจโท พีรพัฒน  โกษา 

 ๑๐๒๕ พันตํารวจโท พีรศักดิ์  ชัยชนะโชติสิน 

 ๑๐๒๖ พันตํารวจโท พีระ  ราศรี 

 ๑๐๒๗ พันตํารวจโท พีระฉัตร  สาขา 

 ๑๐๒๘ พันตํารวจโท พีระพัฒน  ลาภลมูล 

 ๑๐๒๙ พันตํารวจโท พีระพัทธ  เทพบรรหาร 

 ๑๐๓๐ พันตํารวจโท พุทธา  สีออน 

 ๑๐๓๑ พันตํารวจโท เพชรรัตน  ศรีเมือง 

 ๑๐๓๒ พันตํารวจโท ไพจิตร  สิงหแกว 

 ๑๐๓๓ พันตํารวจโท ไพฑูรย  ใจเร็ว 

 ๑๐๓๔ พันตํารวจโท ไพฑูรย  มาศมาลัย 

 ๑๐๓๕ พันตํารวจโท ไพบูรณ  ทิพยโสต 

 ๑๐๓๖ พันตํารวจโท ไพบูลย  วงคอินตา 

 ๑๐๓๗ พันตํารวจโท ไพรรัตน  บุปผา 

 ๑๐๓๘ พันตํารวจโท ไพรวัลย  นาวัลย 

 ๑๐๓๙ พันตํารวจโท ไพริน  รัศมี 

 ๑๐๔๐ พันตํารวจโท ไพโรจน  ลอดคูบอน 

 ๑๐๔๑ พันตํารวจโท ไพศาล  เขมะรัง 

 ๑๐๔๒ พันตํารวจโท ไพศาล  ตนแกว 

 ๑๐๔๓ พันตํารวจโท ภควัต  บงแกว 

 ๑๐๔๔ พันตํารวจโท ภทรพล  ภาษี 

 ๑๐๔๕ พันตํารวจโท ภรศิษฐ  มาพร 

 ๑๐๔๖ พันตํารวจโท ภศวรรษ  บุญหลักคํา 

 ๑๐๔๗ พันตํารวจโท ภัทรวุฒิ  สุนทรศารทูล 

 ๑๐๔๘ พันตํารวจโท ภาณุพงศ  ภาณุดุลกิตติ 

 ๑๐๔๙ พันตํารวจโท ภาณุพล  เลพล 

 ๑๐๕๐ พันตํารวจโท ภาณุภาส  ฉ่ําประสิทธิ์ 

 ๑๐๕๑ พันตํารวจโท ภานุกูล  พูลสุข 

 ๑๐๕๒ พันตํารวจโท ภาสกร  มหาวงคนันท 

 ๑๐๕๓ พันตํารวจโท ภาสกร  หินเธาว 

 ๑๐๕๔ พันตํารวจโท ภิรมย  เรืองรุง 

 ๑๐๕๕ พันตํารวจโท ภูมรินทร  ขามชู 

 ๑๐๕๖ พันตํารวจโท ภูมิเทพ  ภูมิธนานนท 

 ๑๐๕๗ พันตํารวจโท ภูริวัจน  บุญสุยา 

 ๑๐๕๘ พันตํารวจโท ภูฤทธิ์  เหลาฤทธิ์ 

 ๑๐๕๙ พันตํารวจโท ภูวนาท  สุขรมย 

 ๑๐๖๐ พันตํารวจโท มงคล  ไหวดี 

 ๑๐๖๑ พันตํารวจโท มนตรี  แกวปญญา 

 ๑๐๖๒ พันตํารวจโท มนตรี  บุษทิพย 

 ๑๐๖๓ พันตํารวจโท มนรัตน  ศิลารักษ 

 ๑๐๖๔ พันตํารวจโท มนูศักดิ์  ปรีศิริ 

 ๑๐๖๕ พันตํารวจโท มหรรฆพันธุ   

  เพียงปราชญ 

 ๑๐๖๖ พันตํารวจโท มังกร  ชมจิตร 

 ๑๐๖๗ พันตํารวจโท มังกร  สอนอน 

 ๑๐๖๘ พันตํารวจโท มานะ  ธัญญะวานิช 

 ๑๐๖๙ พันตํารวจโท มานิตย  บุญนวม 

 ๑๐๗๐ พันตํารวจโท เมธสิทธิ์  มธุรส 
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 ๑๐๗๑ พันตํารวจโท ไมตรี  โปรงจิตร 

 ๑๐๗๒ พันตํารวจโท ยงยุทธ  เพียราษฎร 

 ๑๐๗๓ พันตํารวจโท ยงยุทธ  วรสาร 

 ๑๐๗๔ พันตํารวจโท ยวนใจ  หลักคํา 

 ๑๐๗๕ พันตํารวจโท ยศพนธ  เสริมรัมย 

 ๑๐๗๖ พันตํารวจโท ยศวัจน   

  ตั้งจิตรมณีศักดา 

 ๑๐๗๗ พันตํารวจโท ยศวัฒน   

  เกียรติกรทวียศ 

 ๑๐๗๘ พันตํารวจโท ยอดชาย  ปะวรรณจะ 

 ๑๐๗๙ พันตํารวจโท ยอดยม  อุปกา 

 ๑๐๘๐ พันตํารวจโท ยุติธรรม  มหานิล 

 ๑๐๘๑ พันตํารวจโท ยุทธ  ไชยพล 

 ๑๐๘๒ พันตํารวจโท ยุทธนา  บรรจงปร ุ

 ๑๐๘๓ พันตํารวจโท ยุทธนา  วิรักษา 

 ๑๐๘๔ พันตํารวจโท ยุทธพงศ  ชนะโยธา 

 ๑๐๘๕ พันตํารวจโท รชต  พัฒนพงษ 

 ๑๐๘๖ พันตํารวจโท รณชัย  โพธิ์มี 

 ๑๐๘๗ พันตํารวจโท รพีพงศ  ดีนวลพะเนาว 

 ๑๐๘๘ พันตํารวจโท รักษา  ไชยนา 

 ๑๐๘๙ พันตํารวจโท รัชพง  นามปดสา 

 ๑๐๙๐ พันตํารวจโท รัชพงศ  อาจแกว 

 ๑๐๙๑ พันตํารวจโท รัฐพล  ไชยโย 

 ๑๐๙๒ พันตํารวจโท รัฐพล  เพ็ญสงคราม 

 ๑๐๙๓ พันตํารวจโท รัฐวงศ  อําพิน 

 ๑๐๙๔ พันตํารวจโท รัฐวัสถ  พงษศรานนท 

 ๑๐๙๕ พันตํารวจโท รุงนิรันต  จันทรศิริ 

 ๑๐๙๖ พันตํารวจโท รุงปญญา  สาสนาม 

 ๑๐๙๗ พันตํารวจโท รุงเรือง  สลับสี 

 ๑๐๙๘ พันตํารวจโท รุงศักดิ์  มหาปญญาวงศ 

 ๑๐๙๙ พันตํารวจโท เรวัต  พิมพจันทร 

 ๑๑๐๐ พันตํารวจโท เริงศักดิ์  สุวรรณศรี 

 ๑๑๐๑ พันตํารวจโท เรืองยศ  ภูแชมโชติ 

 ๑๑๐๒ พันตํารวจโท เรืองศักดิ์  ไชยอุดม 

 ๑๑๐๓ พันตํารวจโท เรืองสวัสดิ์  โยธคล 

 ๑๑๐๔ พันตํารวจโท เล็ก  อามาตย 

 ๑๑๐๕ พันตํารวจโท วงศธร  เจษฎาพงศธร 

 ๑๑๐๖ พันตํารวจโท วชิรญาน  ชนะเดชสิทธิ์ 

 ๑๑๐๗ พันตํารวจโท วชิรวิชญ  ตั้งธนานวุัฒน 

 ๑๑๐๘ พันตํารวจโท วรเชษฐ  ประตังเวสา 

 ๑๑๐๙ พันตํารวจโท วรพจน  พจนานุวัตร 

 ๑๑๑๐ พันตํารวจโท วรพจน  วัฒนะสุวรรณ 

 ๑๑๑๑ พันตํารวจโท วรวรรธน  เข็มศักดิ์สิทธิ์ 

 ๑๑๑๒ พันตํารวจโท วรวิทย  น้ําใจดี 

 ๑๑๑๓ พันตํารวจโท วราห  กาญจนะวาหะ 

 ๑๑๑๔ พันตํารวจโท วศิน  พิมพะวงษ 

 ๑๑๑๕ พันตํารวจโท วสันต  ประทุมภักดิ์ 

 ๑๑๑๖ พันตํารวจโท วัจน  บรรพโกสน 

 ๑๑๑๗ พันตํารวจโท วัชรพล  ลาดบัวผัน 

 ๑๑๑๘ พันตํารวจโท วัชรวิตต  ทับทิมไสย 

 ๑๑๑๙ พันตํารวจโท วัชรา  พาโส 

 ๑๑๒๐ พันตํารวจโท วัชรินทร  สัตยาคุณ 
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 ๑๑๒๑ พันตํารวจโท วัฒนา  พลกันยา 

 ๑๑๒๒ พันตํารวจโท วัฒนา  มายุรส 

 ๑๑๒๓ พันตํารวจโท วัฒนา  อุธาดร 

 ๑๑๒๔ พันตํารวจโท วันชัย  เขื่อนธะนะ 

 ๑๑๒๕ พันตํารวจโท วันชัย  มากสังข 

 ๑๑๒๖ พันตํารวจโท วิชพงษ  ทิมาบุตร 

 ๑๑๒๗ พันตํารวจโท วิชัย  มวงสวย 

 ๑๑๒๘ พันตํารวจโท วิชาญ  นาคศรี 

 ๑๑๒๙ พันตํารวจโท วิชิต  เคนหาญ 

 ๑๑๓๐ พันตํารวจโท วิชิต  ศรีสุนารถ 

 ๑๑๓๑ พันตํารวจโท วิฑูรย  ศรีชาย 

 ๑๑๓๒ พันตํารวจโท วิทยา  ดวงปญญา 

 ๑๑๓๓ พันตํารวจโท วิทวุฒิ  สมภักดี 

 ๑๑๓๔ พันตํารวจโท วินิจฉัย  ชมประคต 

 ๑๑๓๕ พันตํารวจโท วิระ  บํารุงศรี 

 ๑๑๓๖ พันตํารวจโท วิโรจน  รัตนตรัยเจริญ 

 ๑๑๓๗ พันตํารวจโท วิสุทธิ์  สิทธิเราะ 

 ๑๑๓๘ พันตํารวจโท วีรชัย  เสนาลอย 

 ๑๑๓๙ พันตํารวจโท วีรธวัช  วีรธันยวัชร 

 ๑๑๔๐ พันตํารวจโท วีรนาท  ศรีอาสนะ 

 ๑๑๔๑ พันตํารวจโท วีรพันธ  สารธรรม 

 ๑๑๔๒ พันตํารวจโท วีระ  เทพภูเวียง 

 ๑๑๔๓ พันตํารวจโท วีระ  หางนาค 

 ๑๑๔๔ พันตํารวจโท วีระชัย  สมประสงค 

 ๑๑๔๕ พันตํารวจโท วีระวุฒิ  เศษแสงศรี 

 ๑๑๔๖ พันตํารวจโท วีระศักดิ์  ศิริจันทร 

 ๑๑๔๗ พันตํารวจโท วุฒ  ศรีวิลัย 

 ๑๑๔๘ พันตํารวจโท วุฒินันท  ชํานิยันต 

 ๑๑๔๙ พันตํารวจโท วุฒิพงษ  สายตรี 

 ๑๑๕๐ พันตํารวจโท ศรศิลป  เปลงชัย 

 ๑๑๕๑ พันตํารวจโท ศรายุทธ  ศักดิ์ศรีบุญดี 

 ๑๑๕๒ พันตํารวจโท ศรายุธ  ใจกําแหง 

 ๑๑๕๓ พันตํารวจโท ศรีบุญเรือง  ศรีนอม 

 ๑๑๕๔ พันตํารวจโท ศรีวิลัย  ใจหมั่น 

 ๑๑๕๕ พันตํารวจโท ศักดิ์  งามเสนห 

 ๑๑๕๖ พันตํารวจโท ศักดิ์ดา  นาคประสิทธิ์ 

 ๑๑๕๗ พันตํารวจโท ศักดิ์สิทธิ์  บุญเสริม 

 ๑๑๕๘ พันตํารวจโท ศักดิ์สิทธิ์  ฤทธิ์มหา 

 ๑๑๕๙ พันตํารวจโท ศักดิ์สิทธิ์   

  ศิริประภานนทกุล 

 ๑๑๖๐ พันตํารวจโท ศัลยวิทย  ปาลินทร 

 ๑๑๖๑ พันตํารวจโท ศาสตรวรรธ  จันทรงาม 

 ๑๑๖๒ พันตํารวจโท ศิริชัย  ปกเสติ 

 ๑๑๖๓ พันตํารวจโท ศิริชัย  ศรีชัยปญญา 

 ๑๑๖๔ พันตํารวจโท ศิริภาพ  จันทรดก 

 ๑๑๖๕ พันตํารวจโท ศิริมงคล  บุญหนุน 

 ๑๑๖๖ พันตํารวจโท ศิริมิตร  กมลศิลป 

 ๑๑๖๗ พันตํารวจโท ศุภกิต  กองคา 

 ๑๑๖๘ พันตํารวจโท ศุภชัย  ใจการ 

 ๑๑๖๙ พันตํารวจโท ศุภชัย  ทีโย 

 ๑๑๗๐ พันตํารวจโท ศุภชาติ  พันธุมณิ 

 ๑๑๗๑ พันตํารวจโท ศุภฤกษ  สุวรรณราษฎร 



 หนา   ๓๕ (เลมที่  ๑๑/๑) 
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 ๑๑๗๒ พันตํารวจโท เศกสันต  ฤาเวทย 

 ๑๑๗๓ พันตํารวจโท สกนธ  ดําสาคร 

 ๑๑๗๔ พันตํารวจโท สกล  บัณฑิตศักดิ์ 

 ๑๑๗๕ พันตํารวจโท สงศักดิ์  สาธราลัย 

 ๑๑๗๖ พันตํารวจโท สงา  นามหาไชย 

 ๑๑๗๗ พันตํารวจโท สงา  อินทรสาธร 

 ๑๑๗๘ พันตํารวจโท สถิรพร  สังขนุกิจ 

 ๑๑๗๙ พันตํารวจโท สนธศักดิ์  สรอยผาบ 

 ๑๑๘๐ พันตํารวจโท สนั่น  คําสีเขียว 

 ๑๑๘๑ พันตํารวจโท สนั่นชัย  มอไธสง 

 ๑๑๘๒ พันตํารวจโท สนิจ  ฤทธิรวม 

 ๑๑๘๓ พันตํารวจโท สมเกียรติ  ใบศรี 

 ๑๑๘๔ พันตํารวจโท สมคิด  ชื่นชม 

 ๑๑๘๕ พันตํารวจโท สมคิด  นาหนอง 

 ๑๑๘๖ พันตํารวจโท สมคิด  ผาณิบุศย 

 ๑๑๘๗ พันตํารวจโท สมจิตร  เจริญสุข 

 ๑๑๘๘ พันตํารวจโท สมใจ  รักศิลป 

 ๑๑๘๙ พันตํารวจโท สมชาติ  เพชรโรจน 

 ๑๑๙๐ พันตํารวจโท สมชาย  เทพรักษ 

 ๑๑๙๑ พันตํารวจโท สมชาย  สมรรถานนท 

 ๑๑๙๒ พันตํารวจโท สมทบ  บุญหิรัญ 

 ๑๑๙๓ พันตํารวจโท สมทรง  โชคบัณฑิต 

 ๑๑๙๔ พันตํารวจโท สมนึก  ปานนอย 

 ๑๑๙๕ พันตํารวจโท สมนึก  เหลาจันดา 

 ๑๑๙๖ พันตํารวจโท สมเนตร  ดัดใจเที่ยง 

 ๑๑๙๗ พันตํารวจโท สมบัติ  ศรีปน 

 ๑๑๙๘ พันตํารวจโท สมบูรณ  ลือชาการ 

 ๑๑๙๙ พันตํารวจโท สมพงศ  คงอุป 

 ๑๒๐๐ พันตํารวจโท สมพงษ  บัณฑิตไทย 

 ๑๒๐๑ พันตํารวจโท สมพงษ  ภูกองแข 

 ๑๒๐๒ พันตํารวจโท สมพงษ  อุดมเดช 

 ๑๒๐๓ พันตํารวจโท สมพนธ  คณา 

 ๑๒๐๔ พันตํารวจโท สมพร  ธิมาชัย 

 ๑๒๐๕ พันตํารวจโท สมพร  เวียงธรรม 

 ๑๒๐๖ พันตํารวจโท สมพร  ไวแสน 

 ๑๒๐๗ พันตํารวจโท สมพล  พันธภิบาล 

 ๑๒๐๘ พันตํารวจโท สมภพ  แกวรุณคํา 

 ๑๒๐๙ พันตํารวจโท สมภพ  ปาปะใน 

 ๑๒๑๐ พันตํารวจโท สมโภชน  กาญจนสกุล 

 ๑๒๑๑ พันตํารวจโท สมยศ  ศรีพระคุณ 

 ๑๒๑๒ พันตํารวจโท สมศักดิ์  โกศล 

 ๑๒๑๓ พันตํารวจโท สมศักดิ์  ดวงผุยทอง 

 ๑๒๑๔ พันตํารวจโท สมศักดิ์  บุญรักษา 

 ๑๒๑๕ พันตํารวจโท สมศักดิ์  รุงแสง 

 ๑๒๑๖ พันตํารวจโท สมาน  คําตัน 

 ๑๒๑๗ พันตํารวจโท สมุทร  สีดาราช 

 ๑๒๑๘ พันตํารวจโท สรพงษ  งิมสันเทียะ 

 ๑๒๑๙ พันตํารวจโท สรภพ  หมื่นกันยา 

 ๑๒๒๐ พันตํารวจโท สรวิชญ  ภูวเศรษฐนนท 

 ๑๒๒๑ พันตํารวจโท สรศักดิ์  แกวอุดม 

 ๑๒๒๒ พันตํารวจโท สรสิทธิ์  พันธกิจจกุล 

 ๑๒๒๓ พันตํารวจโท สราวุธ  มันตาพันธ 
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 ๑๒๒๔ พันตํารวจโท สวัสดิ์  ศรีลาโท 

 ๑๒๒๕ พันตํารวจโท สวาท  จันทาคํา 

 ๑๒๒๖ พันตํารวจโท สหพร  เอียการนา 

 ๑๒๒๗ พันตํารวจโท สังคม  ปองไป 

 ๑๒๒๘ พันตํารวจโท สังคม  พรหมจันทร 

 ๑๒๒๙ พันตํารวจโท สังเวียน  สิทธิเมือง 

 ๑๒๓๐ พันตํารวจโท สัญญา  แกวมาลา 

 ๑๒๓๑ พันตํารวจโท สัณยพงศ  พันธคณิศร 

 ๑๒๓๒ พันตํารวจโท สันติ  นิยมศิลป 

 ๑๒๓๓ พันตํารวจโท สันธาน  สุมาลยศักดิ์ 

 ๑๒๓๔ พันตํารวจโท สาคร  ชมวีระ 

 ๑๒๓๕ พันตํารวจโท สามศักดิ์  โกละบุญ 

 ๑๒๓๖ พันตํารวจโท สายันต  แกวนิสัย 

 ๑๒๓๗ พันตํารวจโท สําเนียง  สําโรงพล 

 ๑๒๓๘ พันตํารวจโท สําเริง  นวลแกว 

 ๑๒๓๙ พันตํารวจโท สําอาง  ขาวสอาด 

 ๑๒๔๐ พันตํารวจโท สิงหราช  แกวเกิดมี 

 ๑๒๔๑ พันตํารวจโท สิทธิ์  ชมภูธวัช 

 ๑๒๔๒ พันตํารวจโท สิทธิพงศ  ศรีออน 

 ๑๒๔๓ พันตํารวจโท สิทธิพงษ  ปญจนะ 

 ๑๒๔๔ พันตํารวจโท สิทธิพร  ธารากุลทิพย 

 ๑๒๔๕ พันตํารวจโท สิทธิพันธ   

  พงษธนาวุฒิกรณ 

 ๑๒๔๖ พันตํารวจโท สิทธิศักดิ์  ฟุงเฟอง 

 ๑๒๔๗ พันตํารวจโท สิทธิศักดิ์  อัครฮาด 

 ๑๒๔๘ พันตํารวจโท สีมอญ  ตันตุลา 

 ๑๒๔๙ พันตํารวจโท สุกนตธี  ศรีอารยพงษ 

 ๑๒๕๐ พันตํารวจโท สุขขี  บุญเต็ม 

 ๑๒๕๑ พันตํารวจโท สุชัย  นันแกว 

 ๑๒๕๒ พันตํารวจโท สุชัยรัตน  ธงทอง 

 ๑๒๕๓ พันตํารวจโท สุชาติ  ลอยลิบ 

 ๑๒๕๔ พันตํารวจโท สุชาติ  สุทธิภาพ 

 ๑๒๕๕ พันตํารวจโท สุดเขตร  บุญวงษ 

 ๑๒๕๖ พันตํารวจโท สุดจิต  ศรีศิริ 

 ๑๒๕๗ พันตํารวจโท สุทธิ  จันทรพาณิชย 

 ๑๒๕๘ พันตํารวจโท สุทธินันท  ชํานาญ 

 ๑๒๕๙ พันตํารวจโท สุทัศน  ไพบูลย 

 ๑๒๖๐ พันตํารวจโท สุทัศน  อะทาโส 

 ๑๒๖๑ พันตํารวจโท สุเทพ  สนิทชน 

 ๑๒๖๒ พันตํารวจโท สุนทร  ประจักโก 

 ๑๒๖๓ พันตํารวจโท สุนทร  เพ็ญจันทร 

 ๑๒๖๔ พันตํารวจโท สุนันท  ชาญชํานิ 

 ๑๒๖๕ พันตํารวจโท สุเนตร  นราศร 

 ๑๒๖๖ พันตํารวจโท สุพจน  ฉิมมวง 

 ๑๒๖๗ พันตํารวจโท สุพจน  นาสถิตย 

 ๑๒๖๘ พันตํารวจโท สุพรรณ  จิตรโท 

 ๑๒๖๙ พันตํารวจโท สุพรรณ  สุขพิไลกุล 

 ๑๒๗๐ พันตํารวจโท สุพันธ  อันทะเกตุ 

 ๑๒๗๑ พันตํารวจโท สุพิน  แวงแสน 

 ๑๒๗๒ พันตํารวจโท สุภาพ  หารี 

 ๑๒๗๓ พันตํารวจโท สุภี  พลดงนอก 

 ๑๒๗๔ พันตํารวจโท สุมนชาย  จํานงนิจ 
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 ๑๒๗๕ พันตํารวจโท สุรชา  พรหมผุย 

 ๑๒๗๖ พันตํารวจโท สุรชิต  ฤทธิลี 

 ๑๒๗๗ พันตํารวจโท สุรศักดิ์  อักษรกลาง 

 ๑๒๗๘ พันตํารวจโท สุระชาติ  ปวงสุข 

 ๑๒๗๙ พันตํารวจโท สุรัตน  พินิจมนตรี 

 ๑๒๘๐ พันตํารวจโท สุรินทร  อุประโคตร 

 ๑๒๘๑ พันตํารวจโท สุริยันต  เถื่อนศร 

 ๑๒๘๒ พันตํารวจโท สุริยา  นภกรีกําแหง 

 ๑๒๘๓ พันตํารวจโท สุริยา  พรหมจารีย 

 ๑๒๘๔ พันตํารวจโท สุริยา  โพธิ์ชาเนตร 

 ๑๒๘๕ พันตํารวจโท สุริยา  ยอดวงษ 

 ๑๒๘๖ พันตํารวจโท สุริยา  แสงสุริยา 

 ๑๒๘๗ พันตํารวจโท สุริยา  แสงออนตา 

 ๑๒๘๘ พันตํารวจโท สุวรรณ  นูเพ็ง 

 ๑๒๘๙ พันตํารวจโท สุวัฒน  รุงทรัพยสมบัติ 

 ๑๒๙๐ พันตํารวจโท สุวิจักขณ  แกวมณี 

 ๑๒๙๑ พันตํารวจโท สุวิจักขณ   

  เนติเจริญรุจน 

 ๑๒๙๒ พันตํารวจโท เสกสรรค  บาอุย 

 ๑๒๙๓ พันตํารวจโท เสกสรรค  สุทธหลวง 

 ๑๒๙๔ พันตํารวจโท เสริมเกียรติ  คัมภีระ 

 ๑๒๙๕ พันตํารวจโท เสริมวิช  ดอนหนองบั่ว 

 ๑๒๙๖ พันตํารวจโท เสรี  วจีสัจจะ 

 ๑๒๙๗ พันตํารวจโท เสรีธิสุทธิ์   

  พุฒิพิทักษกุล 

 ๑๒๙๘ พันตํารวจโท แสวง  สวัสดิ์นะที 

 ๑๒๙๙ พันตํารวจโท โสภณ  ชั้นไพบูลย 

 ๑๓๐๐ พันตํารวจโท โสภิต  ลุนสําโรง 

 ๑๓๐๑ พันตํารวจโท หรรษกานต  ปะกิระคัง 

 ๑๓๐๒ พันตํารวจโท หฤษฎ  ทองธิราช 

 ๑๓๐๓ พันตํารวจโท หิรัญ  วัตรศรีวานิช 

 ๑๓๐๔ พันตํารวจโท อดิศร  คงประพัฒน 

 ๑๓๐๕ พันตํารวจโท อดิศักดิ์  ทองหลาง 

 ๑๓๐๖ พันตํารวจโท อดุลย  ฉิมทับ 

 ๑๓๐๗ พันตํารวจโท อดุลย  วรอนุ 

 ๑๓๐๘ พันตํารวจโท อนันต  เฉลิมแสน 

 ๑๓๐๙ พันตํารวจโท อนันต  ยุทธโกศา 

 ๑๓๑๐ พันตํารวจโท อนันต  สุรําไพ 

 ๑๓๑๑ พันตํารวจโท อนันต  แหลงสทาน 

 ๑๓๑๒ พันตํารวจโท อนุชา  ธนะอุดม 

 ๑๓๑๓ พันตํารวจโท อนุชา  สุวรรณวัฒนา 

 ๑๓๑๔ พันตํารวจโท อนุรักษ  เสนามาตย 

 ๑๓๑๕ พันตํารวจโท อนุวัฒน  สุทธิสนธิ์ 

 ๑๓๑๖ พันตํารวจโท อนุสรณ  ญาสุรัติกุล 

 ๑๓๑๗ พันตํารวจโท อภิชาติ  มัฆนาโส 

 ๑๓๑๘ พันตํารวจโท อภิณัฐ  มาเมืองบน 

 ๑๓๑๙ พันตํารวจโท อภินันท  รักศิลป 

 ๑๓๒๐ พันตํารวจโท อภิรักษ  ผองวิไล 

 ๑๓๒๑ พันตํารวจโท อภิรักษ  ศรีหารักษา 

 ๑๓๒๒ พันตํารวจโท อภิราช  สนิทวงศชัย 

 ๑๓๒๓ พันตํารวจโท อรรถวิทย  กันยา 

 ๑๓๒๔ พันตํารวจโท อรุณ  ดํารงคกิจ 



 หนา   ๓๘ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๓๒๕ พันตํารวจโท อรุณ  รักสัตย 

 ๑๓๒๖ พันตํารวจโท อรุณรักษ  สกุลพงศ 

 ๑๓๒๗ พันตํารวจโท อลงกต  พ่ึงโพธิ์ 

 ๑๓๒๘ พันตํารวจโท อวยชัย  ภูมิเศษ 

 ๑๓๒๙ พันตํารวจโท อักขราทรณ   

  ดอนสถิตย 

 ๑๓๓๐ พันตํารวจโท อัครเดช  แสนภูวา 

 ๑๓๓๑ พันตํารวจโท อัครบุตร  อัครสุขบุตร 

 ๑๓๓๒ พันตํารวจโท อังครนาวิน   

  บุญประสิทธิ์ 

 ๑๓๓๓ พันตํารวจโท อัษฎาวุธ  นาใจดี 

 ๑๓๓๔ พันตํารวจโท อาคม  นารินทร 

 ๑๓๓๕ พันตํารวจโท อาทิตย  พาคาม 

 ๑๓๓๖ พันตํารวจโท อาทิตย  แสนวัง 

 ๑๓๓๗ พันตํารวจโท อายุทธ  ธนสารโสภิณ 

 ๑๓๓๘ พันตํารวจโท อารมณ  แชมเกษม 

 ๑๓๓๙ พันตํารวจโท อํานวย  เดนเวหา 

 ๑๓๔๐ พันตํารวจโท อํานวย  ศิลวิชัย 

 ๑๓๔๑ พันตํารวจโท อํานวย  เสนาหนอก 

 ๑๓๔๒ พันตํารวจโท อํานวยพล   

  กรรมหาวงศ 

 ๑๓๔๓ พันตํารวจโท อํานาจ  กลํ่าเอม 

 ๑๓๔๔ พันตํารวจโท อํานาจ  แกวนาน 

 ๑๓๔๕ พันตํารวจโท อํานาจ  จุริตทะโย 

 ๑๓๔๖ พันตํารวจโท อํานาจ  พัฒนศักดิ์ศิริ 

 ๑๓๔๗ พันตํารวจโท อําพร  รักผะกา 

 ๑๓๔๘ พันตํารวจโท อิทธิกร  อุนประกอ 

 ๑๓๔๙ พันตํารวจโท อิทธิชัย  สงางาม 

 ๑๓๕๐ พันตํารวจโท อิทธิวัตร  มูลขุนทศ 

 ๑๓๕๑ พันตํารวจโท อิศราวุธ  ออนนอม 

 ๑๓๕๒ พันตํารวจโท อิสรา  โชติออน 

 ๑๓๕๓ พันตํารวจโท อุดม  ไชยพิเดช 

 ๑๓๕๔ พันตํารวจโท อุดม  เปงนวล 

 ๑๓๕๕ พันตํารวจโท อุดม  พูลวงษ 

 ๑๓๕๖ พันตํารวจโท อุดม  ภูคําสอน 

 ๑๓๕๗ พันตํารวจโท อุดรชัย  ขุนพินิจ 

 ๑๓๕๘ พันตํารวจโท อุทัย  เพ็งธรรม 

 ๑๓๕๙ พันตํารวจโท เอก  ขันติชนะบวร 

 ๑๓๖๐ พันตํารวจโท เอกชัย  บุตรวงศ 

 ๑๓๖๑ พันตํารวจโท เอกชัย  ปล่ังประเสริฐ 

 ๑๓๖๒ พันตํารวจโท เอกนรินทร  วงคชัย 

 ๑๓๖๓ พันตํารวจโท เอกลินท  วัสสานกูล 

 ๑๓๖๔ พันตํารวจโท โอภาส  วงษคําหาญ 

 ๑๓๖๕ พันตํารวจโทหญิง กชวรรณ  นาคชุม 

 ๑๓๖๖ พันตํารวจโทหญิง กนกจันทร   

  พงษสวัสดิ์ 

 ๑๓๖๗ พันตํารวจโทหญิง กนกพร  ศุภสาร 

 ๑๓๖๘ พันตํารวจโทหญิง กนกลักษณ   

  ทัพพพัฒนะ 

 ๑๓๖๙ พันตํารวจโทหญิง กนกวรรณ   

  กฤตาคม 

 ๑๓๗๐ พันตํารวจโทหญิง กนกวรรณ  มีแกว 



 หนา   ๓๙ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๓๗๑ พันตํารวจโทหญิง กนกอร   

  เกรียงไกรวศิน 

 ๑๓๗๒ พันตํารวจโทหญิง กนิษฐา  หลักคงคา 

 ๑๓๗๓ พันตํารวจโทหญิง กมลทิพย   

  วงศทิพยไพบูลย 

 ๑๓๗๔ พันตํารวจโทหญิง กรณภวิษย   

  ศรีงามชอย 

 ๑๓๗๕ พันตํารวจโทหญิง กรรณภัทร   

  สิทธะวงษ 

 ๑๓๗๖ พันตํารวจโทหญิง กรรณิการ   

  ภัทรประภาพงษ 

 ๑๓๗๗ พันตํารวจโทหญิง กฤติญา  ธรารักษ 

 ๑๓๗๘ พันตํารวจโทหญิง กฤติยา  เหงนาเลน 

 ๑๓๗๙ พันตํารวจโทหญิง กษิรา  วงษสินธุ 

 ๑๓๘๐ พันตํารวจโทหญิง กะฐิน  รักสะอาด 

 ๑๓๘๑ พันตํารวจโทหญิง กัญจนรัตน   

  โพธิปสสา 

 ๑๓๘๒ พันตํารวจโทหญิง กัญญา   

  เพชรไพรโรจน 

 ๑๓๘๓ พันตํารวจโทหญิง กัญญา  มากมาย 

 ๑๓๘๔ พันตํารวจโทหญิง กัญญารินทร   

  อภิสิทธิเนตร 

 ๑๓๘๕ พันตํารวจโทหญิง กัณฑิมา  อยูรวม 

 ๑๓๘๖ พันตํารวจโทหญิง กันตา  ชื่นจิต 

 ๑๓๘๗ พันตํารวจโทหญิง กันยารัตน  พ่ึงมวง 

 ๑๓๘๘ พันตํารวจโทหญิง กัลยาณี  แสงสุข 

 ๑๓๘๙ พันตํารวจโทหญิง กาญจนา   

  ขาวแมนจันทร 

 ๑๓๙๐ พันตํารวจโทหญิง กาญจนา  คงมั่น 

 ๑๓๙๑ พันตํารวจโทหญิง กาญจนา   

  ชื่นจิตธรรมพร 

 ๑๓๙๒ พันตํารวจโทหญิง กาญจนา   

  ทรงบัณฑิต 

 ๑๓๙๓ พันตํารวจโทหญิง กาญจนา  พูลแกว 

 ๑๓๙๔ พันตํารวจโทหญิง กาญจนา   

  เพ็งมาลา 

 ๑๓๙๕ พันตํารวจโทหญิง กาญจนาถ   

  โทนวิรัตน 

 ๑๓๙๖ พันตํารวจโทหญิง กานดา   

  บุราณรัตน 

 ๑๓๙๗ พันตํารวจโทหญิง กานตรวี  จรูญแสง 

 ๑๓๙๘ พันตํารวจโทหญิง กิ่งกาญจน   

  สกุลรัตน 

 ๑๓๙๙ พันตํารวจโทหญิง กิ่งแกว   

  สุจริตธรรม 

 ๑๔๐๐ พันตํารวจโทหญิง กิตินภา  นภากร 

 ๑๔๐๑ พันตํารวจโทหญิง กิติยาภรณ   

  พูนนารถ 

 ๑๔๐๒ พันตํารวจโทหญิง กุลธิดา   

  มีทรัพยหลาก 

 ๑๔๐๓ พันตํารวจโทหญิง เกศินี  บรรพตศิริ 

 ๑๔๐๔ พันตํารวจโทหญิง เกษรา  คําเล็ก 



 หนา   ๔๐ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๔๐๕ พันตํารวจโทหญิง เกษรี   

  จงเปนสุขเลิศ 

 ๑๔๐๖ พันตํารวจโทหญิง เกษศิริภรณ   

  ตุมทอง 

 ๑๔๐๗ พันตํารวจโทหญิง แกวตา  รัตนศักดิ์ 

 ๑๔๐๘ พันตํารวจโทหญิง ใกลรุง  สุขศรี 

 ๑๔๐๙ พันตํารวจโทหญิง ขนิษฐา   

  พวงลูกอิน 

 ๑๔๑๐ พันตํารวจโทหญิง ขนิษฐา  อุทัยรัตน 

 ๑๔๑๑ พันตํารวจโทหญิง ขวัญใจ  โชคศิริ 

 ๑๔๑๒ พันตํารวจโทหญิง ขวัญตา  โชคศิริ 

 ๑๔๑๓ พันตํารวจโทหญิง เขมจิรา   

  หลามาชน 

 ๑๔๑๔ พันตํารวจโทหญิง เขมิกา  สายสดุดี 

 ๑๔๑๕ พันตํารวจโทหญิง เขมิกากัญ   

  หลักแหลง 

 ๑๔๑๖ พันตํารวจโทหญิง คงขวัญ  บุณยรักษ 

 ๑๔๑๗ พันตํารวจโทหญิง จรรยา  แสงระวี 

 ๑๔๑๘ พันตํารวจโทหญิง จริยาภรณ  โสพิลา 

 ๑๔๑๙ พันตํารวจโทหญิง จรีรัตน  นวมะชิติ 

 ๑๔๒๐ พันตํารวจโทหญิง จันทนา  จันมะโน 

 ๑๔๒๑ พันตํารวจโทหญิง จันทนา  หอมกรุน 

 ๑๔๒๒ พันตํารวจโทหญิง จันทนี   

  เกียรติโพธา 

 ๑๔๒๓ พันตํารวจโทหญิง จันทรจรัส   

  จันทรจารุพงศ 

 ๑๔๒๔ พันตํารวจโทหญิง จันทรจิรา  เอกศิริ 

 ๑๔๒๕ พันตํารวจโทหญิง จันทรศมน   

  นาสมพันธุ 

 ๑๔๒๖ พันตํารวจโทหญิง จาฏพัจน   

  สวัสดิสาร 

 ๑๔๒๗ พันตํารวจโทหญิง จารุณี  ลาบานา 

 ๑๔๒๘ พันตํารวจโทหญิง จารุวรรณ   

  เปยทอง 

 ๑๔๒๙ พันตํารวจโทหญิง จิณณะ  เมืองชู 

 ๑๔๓๐ พันตํารวจโทหญิง จิตตวดี  ประสงค 

 ๑๔๓๑ พันตํารวจโทหญิง จิตตสิน   

  บุญย่ิงสถิตย 

 ๑๔๓๒ พันตํารวจโทหญิง จิตตินันท   

  สุจริตจิตร 

 ๑๔๓๓ พันตํารวจโทหญิง จิตติมา   

  อินทะทํามา 

 ๑๔๓๔ พันตํารวจโทหญิง จิติพร  อินพะเนา 

 ๑๔๓๕ พันตํารวจโทหญิง จิติภัสร   

  กุลพัทธศรีวรา 

 ๑๔๓๖ พันตํารวจโทหญิง จินดาพร  ลากวงษ 

 ๑๔๓๗ พันตํารวจโทหญิง จินดารัตน   

  ลําเจียก 

 ๑๔๓๘ พันตํารวจโทหญิง จินตนา   

  ภูมิโคกรักษ 

 ๑๔๓๙ พันตํารวจโทหญิง จินตนา  มุงดี 

 ๑๔๔๐ พันตํารวจโทหญิง จินตนา   

  เสมอเหมือน 

 ๑๔๔๑ พันตํารวจโทหญิง จิพิรญาณ  ศิลปกร 



 หนา   ๔๑ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๔๔๒ พันตํารวจโทหญิง จิรภา   

  จําเริญสินวงศ 

 ๑๔๔๓ พันตํารวจโทหญิง จิระพัชร  หวังสุข 

 ๑๔๔๔ พันตํารวจโทหญิง จิรัชยาพร  ฉิมกูล 

 ๑๔๔๕ พันตํารวจโทหญิง จิราพร  พละศักดิ์ 

 ๑๔๔๖ พันตํารวจโทหญิง จิราภรณ  พนภัย 

 ๑๔๔๗ พันตํารวจโทหญิง จิราภรณ   

  ภัทรกิตยางกูร 

 ๑๔๔๘ พันตํารวจโทหญิง จิราภรณ   

  เรืองเพชร 

 ๑๔๔๙ พันตํารวจโทหญิง จิราภรณ  วงครักษ 

 ๑๔๕๐ พันตํารวจโทหญิง จิราภรณ  สมยา 

 ๑๔๕๑ พันตํารวจโทหญิง จีระพรรณ  คําชื่น 

 ๑๔๕๒ พันตํารวจโทหญิง จีระสันต  ตุพิมาย 

 ๑๔๕๓ พันตํารวจโทหญิง จุฑามาศ   

  ตันสวางกุล 

 ๑๔๕๔ พันตํารวจโทหญิง จุฑามาศ   

  ปทมานนท 

 ๑๔๕๕ พันตํารวจโทหญิง จุติพร  เทพทอง 

 ๑๔๕๖ พันตํารวจโทหญิง จุรียพร  สุขวุฒิ 

 ๑๔๕๗ พันตํารวจโทหญิง จุไรรัตน   

  จันทรแทน 

 ๑๔๕๘ พันตํารวจโทหญิง เจียมรัตน  โกสุข 

 ๑๔๕๙ พันตํารวจโทหญิง ฉันทนา  เที่ยงใจ 

 ๑๔๖๐ พันตํารวจโทหญิง ชญาณนินท   

  หวยหงษทอง 

 ๑๔๖๑ พันตํารวจโทหญิง ชญานุช  คุมจันทึก 

 ๑๔๖๒ พันตํารวจโทหญิง ชฎิฎา   

  ศิริวัฒนานนท 

 ๑๔๖๓ พันตํารวจโทหญิง ชนพัฒน   

  วีระโสภณ 

 ๑๔๖๔ พันตํารวจโทหญิง ชนมณกานต   

  จันยะรมณ 

 ๑๔๖๕ พันตํารวจโทหญิง ชนมณกานต   

  สรวงศิริถาวร 

 ๑๔๖๖ พันตํารวจโทหญิง ชนิดา  ฉัตรภูมิ 

 ๑๔๖๗ พันตํารวจโทหญิง ชมพูนุท  ชื่นปรีชา 

 ๑๔๖๘ พันตํารวจโทหญิง ชมพูนุท  ลําใย 

 ๑๔๖๙ พันตํารวจโทหญิง ชลภัทร  พิมพสอน 

 ๑๔๗๐ พันตํารวจโทหญิง ชวนพิชญ   

  ฤทธิรุตม 

 ๑๔๗๑ พันตํารวจโทหญิง ชวัลกัญญภรณ   

  กาญจนจํารูญศร ี

 ๑๔๗๒ พันตํารวจโทหญิง ชอทิพย  ขันดี 

 ๑๔๗๓ พันตํารวจโทหญิง ชัชชลัยย   

  ดวงเอียด 

 ๑๔๗๔ พันตํารวจโทหญิง ชารียา  ศรีราช 

 ๑๔๗๕ พันตํารวจโทหญิง ชิติพร  ซอโฉม 

 ๑๔๗๖ พันตํารวจโทหญิง ชุติมา  คนคลอง 

 ๑๔๗๗ พันตํารวจโทหญิง ชุติมา   

  เลิศสกุลจินดา 

 ๑๔๗๘ พันตํารวจโทหญิง ชุติมา  ฮากิม 



 หนา   ๔๒ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๔๗๙ พันตํารวจโทหญิง ไชยญาติ   

  พรประชาธรรม 

 ๑๔๘๐ พันตํารวจโทหญิง ญาณี  มาลัยเจริญ 

 ๑๔๘๑ พันตํารวจโทหญิง ณธิดา  อาวแกว 

 ๑๔๘๒ พันตํารวจโทหญิง ณภัทร  พิมพสกุล 

 ๑๔๘๓ พันตํารวจโทหญิง ณภาดา  ขํามั่น 

 ๑๔๘๔ พันตํารวจโทหญิง ณฤดี  หันประดิษฐ 

 ๑๔๘๕ พันตํารวจโทหญิง ณหทัย  สกลรักษ 

 ๑๔๘๖ พันตํารวจโทหญิง ณัชจักษณ   

  บุญศักดิ์เลิศ 

 ๑๔๘๗ พันตํารวจโทหญิง ณัฏฐณัชชา   

  แสนสุข 

 ๑๔๘๘ พันตํารวจโทหญิง ณัฏฐพัชร   

  สรอยงาม 

 ๑๔๘๙ พันตํารวจโทหญิง ณัฏฐากุญช   

  ธนพรโพธิ ์

 ๑๔๙๐ พันตํารวจโทหญิง ณัฏฐาภรณ   

  จันทรคํา 

 ๑๔๙๑ พันตํารวจโทหญิง ณัฐกฤตา   

  สุขสินชัย 

 ๑๔๙๒ พันตํารวจโทหญิง ณัฐวดี  องอาจ 

 ๑๔๙๓ พันตํารวจโทหญิง ณัศสรณ   

  เปยมเมี้ยน 

 ๑๔๙๔ พันตํารวจโทหญิง ณิชชาภัทร   

  ลภัสกุลจิรา 

 ๑๔๙๕ พันตํารวจโทหญิง ดรุณี  เตื้องวิวัฒน 

 ๑๔๙๖ พันตํารวจโทหญิง ดลศิริ  ไชยพรรณา 

 ๑๔๙๗ พันตํารวจโทหญิง ดวงดาว   

  ย่ิงสุขกมล 

 ๑๔๙๘ พันตํารวจโทหญิง ดวงเดือน   

  ลีลานุภาพ 

 ๑๔๙๙ พันตํารวจโทหญิง ดวงพร   

  ใจพรมเมือง 

 ๑๕๐๐ พันตํารวจโทหญิง ดวงรัตน  พูลมี 

 ๑๕๐๑ พันตํารวจโทหญิง ดวงฤดี  สวามิต 

 ๑๕๐๒ พันตํารวจโทหญิง ดวงสมร  สรางสุข 

 ๑๕๐๓ พันตํารวจโทหญิง เตือนจิต  การะสา 

 ๑๕๐๔ พันตํารวจโทหญิง เตือนใจ  จงมีสุข 

 ๑๕๐๕ พันตํารวจโทหญิง ถิรวรรณ  ใจจักร 

 ๑๕๐๖ พันตํารวจโทหญิง ทรรฏศณีย   

  พรชัยธนะภูมิ 

 ๑๕๐๗ พันตํารวจโทหญิง ทวีวัฒนา   

  เชื้อมอญ 

 ๑๕๐๘ พันตํารวจโทหญิง ทัศนียญา  เสียงลํ้า 

 ๑๕๐๙ พันตํารวจโทหญิง ทัศวารินทร   

  โรจนภัทรากุล 

 ๑๕๑๐ พันตํารวจโทหญิง ทิธตยา   

  แตไพบูลย 

 ๑๕๑๑ พันตํารวจโทหญิง ทิพยวัลย   

  สุบรรณจุย 

 ๑๕๑๒ พันตํารวจโทหญิง ทิพยาภรณ   

  แปงสุข 



 หนา   ๔๓ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๕๑๓ พันตํารวจโทหญิง ทิพวรรณ   

  เพชรงาม 

 ๑๕๑๔ พันตํารวจโทหญิง ทิราภรณ   

  บุณยเกียรติ 

 ๑๕๑๕ พันตํารวจโทหญิง ทุมมา  สินธุเทา 

 ๑๕๑๖ พันตํารวจโทหญิง ธณษา  สุทธปญโญ 

 ๑๕๑๗ พันตํารวจโทหญิง ธนพร   

  นาคขําพันธ 

 ๑๕๑๘ พันตํารวจโทหญิง ธนพร   

  รัตนาธรรมวัฒน 

 ๑๕๑๙ พันตํารวจโทหญิง ธนพร   

  วงศดวงจันทร 

 ๑๕๒๐ พันตํารวจโทหญิง ธนัญชญา   

  กระมีมูล 

 ๑๕๒๑ พันตํารวจโทหญิง ธนันตภัท   

  จีรัตนชินบุตร 

 ๑๕๒๒ พันตํารวจโทหญิง ธรกนก  วิมนตทรง 

 ๑๕๒๓ พันตํารวจโทหญิง ธรารินทร   

  ถิราเสือสุวรรณ 

 ๑๕๒๔ พันตํารวจโทหญิง ธัญกมล  วิจาราณ 

 ๑๕๒๕ พันตํารวจโทหญิง ธัญญมาศ  สลักศรี 

 ๑๕๒๖ พันตํารวจโทหญิง ธัญญา  มนตศิลป 

 ๑๕๒๗ พันตํารวจโทหญิง ธัญญาภรณ   

  ธรรมวาสี 

 ๑๕๒๘ พันตํารวจโทหญิง ธัญญาภรณ   

  โสภาผล 

 ๑๕๒๙ พันตํารวจโทหญิง ธัญญารักษ   

  แสงบุญไทย 

 ๑๕๓๐ พันตํารวจโทหญิง ธัญพร  กิจบํารุง 

 ๑๕๓๑ พันตํารวจโทหญิง ธัญยมาส   

  พุมานนท 

 ๑๕๓๒ พันตํารวจโทหญิง ธันยนันท   

  เหลาฤทธิ์ 

 ๑๕๓๓ พันตํารวจโทหญิง ธันยสิตา   

  จิรเศรษฐภรณ 

 ๑๕๓๔ พันตํารวจโทหญิง ธันยาพัฒน   

  เหรียญประยูร 

 ๑๕๓๕ พันตํารวจโทหญิง ธารทิพย   

  คงคาทอง 

 ๑๕๓๖ พันตํารวจโทหญิง ธารทิพย   

  ศรจอน 

 ๑๕๓๗ พันตํารวจโทหญิง ธิดา  จงเจริญ 

 ๑๕๓๘ พันตํารวจโทหญิง ธิดารัตน   

  เนตรสวาง 

 ๑๕๓๙ พันตํารวจโทหญิง นงนุช  พานิชผล 

 ๑๕๔๐ พันตํารวจโทหญิง นงรัตน  ทิดไชย 

 ๑๕๔๑ พันตํารวจโทหญิง นงลักษณ   

  คุตมาสูนย 

 ๑๕๔๒ พันตํารวจโทหญิง นงลักษณ   

  ผลจันทร 

 ๑๕๔๓ พันตํารวจโทหญิง นงลักษณ   

  ลาบุตรดี 



 หนา   ๔๔ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๕๔๔ พันตํารวจโทหญิง นงสภรณ   

  สุทธิวงศ 

 ๑๕๔๕ พันตํารวจโทหญิง นพรัตน   

  วิชิตธนาฤกษ 

 ๑๕๔๖ พันตํารวจโทหญิง นพวรรณ   

  แทนเกษม 

 ๑๕๔๗ พันตํารวจโทหญิง นพวรรณ   

  เหลืองออน 

 ๑๕๔๘ พันตํารวจโทหญิง นภัทร  ตนจันทร 

 ๑๕๔๙ พันตํารวจโทหญิง นภัสวรรณ   

  นันทวงศ 

 ๑๕๕๐ พันตํารวจโทหญิง นภัสสรณ   

  วงศคําสาย 

 ๑๕๕๑ พันตํารวจโทหญิง นภาดา   

  สิริปณิธานเวช 

 ๑๕๕๒ พันตํารวจโทหญิง นภาพร  จันทรกูล 

 ๑๕๕๓ พันตํารวจโทหญิง นภาพร  บัวผัน 

 ๑๕๕๔ พันตํารวจโทหญิง นภาพร   

  หิรัญพรหม 

 ๑๕๕๕ พันตํารวจโทหญิง นฤนาถ  คีรีวรรณ 

 ๑๕๕๖ พันตํารวจโทหญิง นฤมล   

  ประเสริฐวิทย 

 ๑๕๕๗ พันตํารวจโทหญิง นลิญญา   

  หวยทราย 

 ๑๕๕๘ พันตํารวจโทหญิง นลินรัตน   

  ตัณฑโพธิ์ประสิทธิ์ 

 ๑๕๕๙ พันตํารวจโทหญิง นลินรัตน   

  ทองเสฐียร 

 ๑๕๖๐ พันตํารวจโทหญิง นวนันท  สรวมศิริ 

 ๑๕๖๑ พันตํารวจโทหญิง นวพรรษ   

  สีมารักษ 

 ๑๕๖๒ พันตํารวจโทหญิง นวรัตน  วงษเกษม 

 ๑๕๖๓ พันตํารวจโทหญิง นวลจันทร  โพธิ์ศรี 

 ๑๕๖๔ พันตํารวจโทหญิง นวลลออ  ทวิชศรี 

 ๑๕๖๕ พันตํารวจโทหญิง นวลอนงค   

  อารยะศักดิ์ 

 ๑๕๖๖ พันตํารวจโทหญิง นัญสพร   

  จันทรชีวะ 

 ๑๕๖๗ พันตํารวจโทหญิง นัทธมน  นาคพันธ 

 ๑๕๖๘ พันตํารวจโทหญิง นัทธมนต   

  ชุวัสวัตพัทธ 

 ๑๕๖๙ พันตํารวจโทหญิง นันทลภัส   

  วีรธันยวัชร 

 ๑๕๗๐ พันตํารวจโทหญิง นันทิยา  มวงรอง 

 ๑๕๗๑ พันตํารวจโทหญิง นันยา  กลากสิกิจ 

 ๑๕๗๒ พันตํารวจโทหญิง นาตยา  นิลวงศ 

 ๑๕๗๓ พันตํารวจโทหญิง นาตยา   

  เฮาประมงค 

 ๑๕๗๔ พันตํารวจโทหญิง น้ําออย   

  ชวยสระนอย 

 ๑๕๗๕ พันตํารวจโทหญิง นิตยา  บุญลักษณ 

 ๑๕๗๖ พันตํารวจโทหญิง นิภา  ชวนะ 



 หนา   ๔๕ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๕๗๗ พันตํารวจโทหญิง นิภาพร   

  จุนถิระพงศ 

 ๑๕๗๘ พันตํารวจโทหญิง นิภาพร  มาสวนิช 

 ๑๕๗๙ พันตํารวจโทหญิง นุกูล  สิทธินันท 

 ๑๕๘๐ พันตํารวจโทหญิง นุชนาฎ   

  จันทรวงษ 

 ๑๕๘๑ พันตํารวจโทหญิง นุชนาท  อิ่มฤทธา 

 ๑๕๘๒ พันตํารวจโทหญิง นุสรา  ชูรักษา 

 ๑๕๘๓ พันตํารวจโทหญิง นุสรา   

  ตระการรังสี 

 ๑๕๘๔ พันตํารวจโทหญิง เนตรเพชรรัสมิ์   

  ตระกูลบุญเนตร 

 ๑๕๘๕ พันตํารวจโทหญิง เนาวรัตน   

  เต็มแกว 

 ๑๕๘๖ พันตํารวจโทหญิง เนาวรัตน   

  สุวรรณจูฑะ 

 ๑๕๘๗ พันตํารวจโทหญิง เนียรนิภา  แผนผา 

 ๑๕๘๘ พันตํารวจโทหญิง บันฑิกา  รัตนสาร 

 ๑๕๘๙ พันตํารวจโทหญิง บัวทิพย  สุกางโฮง 

 ๑๕๙๐ พันตํารวจโทหญิง บานชื่น   

  ประเสริฐตันติกุล 

 ๑๕๙๑ พันตํารวจโทหญิง บุญเจือ  ศรีทองฉมิ 

 ๑๕๙๒ พันตํารวจโทหญิง บุญนอม  มีมา 

 ๑๕๙๓ พันตํารวจโทหญิง บุญมี  ชัยสงคราม 

 ๑๕๙๔ พันตํารวจโทหญิง บุณยรัสน  วันเพ็ญ 

 ๑๕๙๕ พันตํารวจโทหญิง บุปผา  แสงทาว 

 ๑๕๙๖ พันตํารวจโทหญิง บุศรินทร   

  ธัญญาฤทธิ์ 

 ๑๕๙๗ พันตํารวจโทหญิง บุษบา   

  วัฒนจํานงค 

 ๑๕๙๘ พันตํารวจโทหญิง บุษปราณี   

  รอดอินทร 

 ๑๕๙๙ พันตํารวจโทหญิง บุษยมาส   

  เปลงปล่ัง 

 ๑๖๐๐ พันตํารวจโทหญิง เบญจพร  ชางสําลี 

 ๑๖๐๑ พันตํารวจโทหญิง เบญจพร  สมศักดิ์ 

 ๑๖๐๒ พันตํารวจโทหญิง เบญจมาภรณ   

  วิสาขะ 

 ๑๖๐๓ พันตํารวจโทหญิง เบญจมาศ   

  ปตกภัทรากร 

 ๑๖๐๔ พันตํารวจโทหญิง เบญจมาศ   

  สุทธิวุฒิ 

 ๑๖๐๕ พันตํารวจโทหญิง เบญจวรรณ   

  รุจิวัชรโอฬาร 

 ๑๖๐๖ พันตํารวจโทหญิง เบญญาณัช   

  นาคเสวก 

 ๑๖๐๗ พันตํารวจโทหญิง ปจารีย  นรากูล 

 ๑๖๐๘ พันตํารวจโทหญิง ปฏิมาพร   

  อรามวาณิชย 

 ๑๖๐๙ พันตํารวจโทหญิง ปนัดดา   

  พูตระกูล 

 ๑๖๑๐ พันตํารวจโทหญิง ปนัดดา  เวชกามา 



 หนา   ๔๖ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๖๑๑ พันตํารวจโทหญิง ประทุมรัตน   

  สิทธิชัย 

 ๑๖๑๒ พันตํารวจโทหญิง ประภัสสร   

  พุทธลา 

 ๑๖๑๓ พันตํารวจโทหญิง ประภาพร   

  ออนเอม 

 ๑๖๑๔ พันตํารวจโทหญิง ประมวล  ทรงกิจ 

 ๑๖๑๕ พันตํารวจโทหญิง ปราณี  จุลวงศ 

 ๑๖๑๖ พันตํารวจโทหญิง ปราณี  ศิลปกอบ 

 ๑๖๑๗ พันตํารวจโทหญิง ปราณี  สินเธาว 

 ๑๖๑๘ พันตํารวจโทหญิง ปราณีต   

  เลิศวีระคุณ 

 ๑๖๑๙ พันตํารวจโทหญิง ปริญญา  แกวสงค 

 ๑๖๒๐ พันตํารวจโทหญิง ปริญญาภรณ   

  อภัยพลชาญ 

 ๑๖๒๑ พันตํารวจโทหญิง ปรียนิตย   

  จันทรนอย 

 ๑๖๒๒ พันตํารวจโทหญิง ปรียพร   

  วิศาลบูรณ 

 ๑๖๒๓ พันตํารวจโทหญิง ปรียา   

  นาคเพ็ชรพูล 

 ๑๖๒๔ พันตํารวจโทหญิง ปรียาภัทร   

  มูลสุวรรณ 

 ๑๖๒๕ พันตํารวจโทหญิง ปลีรัตน  พูลศิลป 

 ๑๖๒๖ พันตํารวจโทหญิง ปวีณริศา   

  พลเย่ียม 

 ๑๖๒๗ พันตํารวจโทหญิง ปทมา  ยมนาค 

 ๑๖๒๘ พันตํารวจโทหญิง ปธนิตา  ศรพรหม 

 ๑๖๒๙ พันตํารวจโทหญิง ปาณิ  แจมวิถีเลิศ 

 ๑๖๓๐ พันตํารวจโทหญิง ปาณิศา   

  คํานวณผล 

 ๑๖๓๑ พันตํารวจโทหญิง ปาณิศา   

  บุญประเสริฐ 

 ๑๖๓๒ พันตํารวจโทหญิง ปารวี  เกื้อกูลรัฐ 

 ๑๖๓๓ พันตํารวจโทหญิง ปาริชาต   

  ขุมกระโทก 

 ๑๖๓๔ พันตํารวจโทหญิง ปาริชาต  โชติคุต 

 ๑๖๓๕ พันตํารวจโทหญิง ปาริชาติ  โคโตศรี 

 ๑๖๓๖ พันตํารวจโทหญิง ปาริชาติ  จันทนพ 

 ๑๖๓๗ พันตํารวจโทหญิง ปาริชาติ  รัดสีสม 

 ๑๖๓๘ พันตํารวจโทหญิง ปาริชาติ   

  สุขสวัสดิพร 

 ๑๖๓๙ พันตํารวจโทหญิง ปยภิรมณ   

  ศรีวรนาถ 

 ๑๖๔๐ พันตํารวจโทหญิง ปยวรรณ   

  จิวาลักษณ 

 ๑๖๔๑ พันตํารวจโทหญิง ปยะนาฏ   

  คําสุวรรณ 

 ๑๖๔๒ พันตํารวจโทหญิง ปยาภรณ   

  รักษาทอง 

 ๑๖๔๓ พันตํารวจโทหญิง ปุณณภาภัค   

  สุขสงวน 



 หนา   ๔๗ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๖๔๔ พันตํารวจโทหญิง ปุณยารัตน  หัตถกี 

 ๑๖๔๕ พันตํารวจโทหญิง เปยมสุข  นาคทอง 

 ๑๖๔๖ พันตํารวจโทหญิง ผกามาศ   

  เครือเนียม 

 ๑๖๔๗ พันตํารวจโทหญิง พงลดา  ไมตรี 

 ๑๖๔๘ พันตํารวจโทหญิง พชรมน  ณ ลําปาง 

 ๑๖๔๙ พันตํารวจโทหญิง พนิดา  เงาประเวศ 

 ๑๖๕๐ พันตํารวจโทหญิง พรทิพย   

  แผวพลสง 

 ๑๖๕๑ พันตํารวจโทหญิง พรทิพย  พุมเจริญ 

 ๑๖๕๒ พันตํารวจโทหญิง พรทิพา   

  จันทะสงคราม 

 ๑๖๕๓ พันตํารวจโทหญิง พรนภา   

  ภูพราหมณ 

 ๑๖๕๔ พันตํารวจโทหญิง พรพิมล  ปยะมิตร 

 ๑๖๕๕ พันตํารวจโทหญิง พรพิมล   

  โสฬสกุลางกูร 

 ๑๖๕๖ พันตํารวจโทหญิง พรยุพา   

  โนนตาไทย 

 ๑๖๕๗ พันตํารวจโทหญิง พรรณชลิตา   

  นิสยันต 

 ๑๖๕๘ พันตํารวจโทหญิง พรรณวลัยภรณ   

  จรรยางาม 

 ๑๖๕๙ พันตํารวจโทหญิง พรวรินทร  ใจกลา 

 ๑๖๖๐ พันตํารวจโทหญิง พรศิริ  มุงสังเกตุ 

 ๑๖๖๑ พันตํารวจโทหญิง พรอุมา  สานคลอง 

 ๑๖๖๒ พันตํารวจโทหญิง พรินทรดา   

  หอมยก 

 ๑๖๖๓ พันตํารวจโทหญิง พวงเพ็ญ  มณีศิลป 

 ๑๖๖๔ พันตํารวจโทหญิง พัชนี  พุมภักดี 

 ๑๖๖๕ พันตํารวจโทหญิง พัชนีย   

  สุวรรณธาน ี

 ๑๖๖๖ พันตํารวจโทหญิง พัชรพร   

  จันทรหลา 

 ๑๖๖๗ พันตํารวจโทหญิง พัชรินทร  ทานา 

 ๑๖๖๘ พันตํารวจโทหญิง พัชรี  กระจางโพธิ์ 

 ๑๖๖๙ พันตํารวจโทหญิง พัชรี  จันตาวงค 

 ๑๖๗๐ พันตํารวจโทหญิง พัชรี   

  ชัยพรหมนฤภัย 

 ๑๖๗๑ พันตํารวจโทหญิง พัชรี  ดุกสุขแกว 

 ๑๖๗๒ พันตํารวจโทหญิง พัชรียา  นุยนวล 

 ๑๖๗๓ พันตํารวจโทหญิง พิกุล  แปงอินทร 

 ๑๖๗๔ พันตํารวจโทหญิง พิชญา  นพมาก 

 ๑๖๗๕ พันตํารวจโทหญิง พิทยา   

  ทุยประโคน 

 ๑๖๗๖ พันตํารวจโทหญิง พินญา  กระทุมศรี 

 ๑๖๗๗ พันตํารวจโทหญิง พิมพพันธ  แกวสุก 

 ๑๖๗๘ พันตํารวจโทหญิง พิลาสินี  ชปารังษี 

 ๑๖๗๙ พันตํารวจโทหญิง พิไลพร   

  นันทพงศศิริ 

 ๑๖๘๐ พันตํารวจโทหญิง พิสมัย   

  ปฏิสัมภิทากุล 



 หนา   ๔๘ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๖๘๑ พันตํารวจโทหญิง เพชรรัตน   

  ดานธํารงกูล 

 ๑๖๘๒ พันตํารวจโทหญงิ เพชรา  อนุจร 

 ๑๖๘๓ พันตํารวจโทหญิง เพ็ญจันทร   

  อนุวนาวงศ 

 ๑๖๘๔ พันตํารวจโทหญิง เพ็ญทิพา   

  เลาหตีรานนท 

 ๑๖๘๕ พันตํารวจโทหญิง เพ็ญพิสุทธิ์   

  จันทรเสนา 

 ๑๖๘๖ พันตํารวจโทหญิง เพ็ญรุง  รัตนา 

 ๑๖๘๗ พันตํารวจโทหญิง ไพภรณ  สีวาฤทธิ์ 

 ๑๖๘๘ พันตํารวจโทหญิง ไพรฉวี   

  กาญจนาปจจ 

 ๑๖๘๙ พันตํารวจโทหญิง ไพรินทร   

  ย้ิมนาโพธิ์ 

 ๑๖๙๐ พันตํารวจโทหญิง ภัคดิษย  กะรัต 

 ๑๖๙๑ พันตํารวจโทหญิง ภัคเปมิกา   

  เฉลิมพักตร 

 ๑๖๙๒ พันตํารวจโทหญิง ภัทรกร   

  ธนกนกบวรกุล 

 ๑๖๙๓ พันตํารวจโทหญิง ภัทรชนก   

  ธีระกาญจน 

 ๑๖๙๔ พันตํารวจโทหญิง ภัทรนิษฐ   

  ปติพงศมนตรี 

 ๑๖๙๕ พันตํารวจโทหญิง ภัทรพร   

  ชดชอย 

 ๑๖๙๖ พันตํารวจโทหญิง ภัทรวรรณ  อาชีวะ 

 ๑๖๙๗ พันตํารวจโทหญิง ภัทรินทร  สุขเอี่ยม 

 ๑๖๙๘ พันตํารวจโทหญิง ภัทรียา  เย็นเศรณี 

 ๑๖๙๙ พันตํารวจโทหญิง ภัสสพิชชา   

  ภัสสพิชญะ 

 ๑๗๐๐ พันตํารวจโทหญิง ภัสสรัลพร   

  ทมิฬทร 

 ๑๗๐๑ พันตํารวจโทหญิง ภัสสรี  โตนวล 

 ๑๗๐๒ พันตํารวจโทหญิง ภาริตา  โพธิ์อะ 

 ๑๗๐๓ พันตํารวจโทหญิง ภาวิณี   

  หอมแกนจันทร 

 ๑๗๐๔ พันตํารวจโทหญิง ภิญญดา   

  ศุภลิตเดชาธร 

 ๑๗๐๕ พันตํารวจโทหญิง ภูรี  โพชสาลี 

 ๑๗๐๖ พันตํารวจโทหญิง มณฑา  บุรีเจริญ 

 ๑๗๐๗ พันตํารวจโทหญิง มณีรัตน  ดีปญญา 

 ๑๗๐๘ พันตํารวจโทหญิง มณีรัตน   

  อินวิเชียร 

 ๑๗๐๙ พันตํารวจโทหญิง มณีวรรณ   

  ครองยุติ 

 ๑๗๑๐ พันตํารวจโทหญิง มทีรา   

  อานุภาพบุญ 

 ๑๗๑๑ พันตํารวจโทหญิง มนัสนันท   

  โคตรประทุม 

 ๑๗๑๒ พันตํารวจโทหญิง มนัสนันท   

  วงศแกวธนพัต 



 หนา   ๔๙ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๗๑๓ พันตํารวจโทหญิง มยุรฉัตร   

  ตั้งประเสริฐ 

 ๑๗๑๔ พันตํารวจโทหญิง มรกต   

  พิทักษอโนทัย 

 ๑๗๑๕ พันตํารวจโทหญิง มะลิ  ชื่นชู 

 ๑๗๑๖ พันตํารวจโทหญิง มะลิวรรณ   

  เกียรติอัครโยธิน 

 ๑๗๑๗ พันตํารวจโทหญิง มัธติกา   

  เขมนเขตวิทย 

 ๑๗๑๘ พันตํารวจโทหญิง มันทนา  วงคตะวนั 

 ๑๗๑๙ พันตํารวจโทหญิง มาลี  คชรัตน 

 ๑๗๒๐ พันตํารวจโทหญิง มินตราภรณ   

  ล้ีสงวน 

 ๑๗๒๑ พันตํารวจโทหญิง มินทรลดา   

  หมายชอบ 

 ๑๗๒๒ พันตํารวจโทหญิง มิรันดา   

  พรหมมาศ 

 ๑๗๒๓ พันตํารวจโทหญิง เมธาวี  พ่ึงพันธุ 

 ๑๗๒๔ พันตํารวจโทหญิง ยศรวีร  กีรติภควัต 

 ๑๗๒๕ พันตํารวจโทหญิง ยอดขวัญ  คงทัพ 

 ๑๗๒๖ พันตํารวจโทหญิง ย่ิงพันธ  ธรรมศิริ 

 ๑๗๒๗ พันตํารวจโทหญิง ยุพา  ลมมา 

 ๑๗๒๘ พันตํารวจโทหญิง ยุพิน  ขันติยู 

 ๑๗๒๙ พันตํารวจโทหญิง รจนาถ  หอมดี 

 ๑๗๓๐ พันตํารวจโทหญิง รณิดา   

  ถิรปาลวัฒน 

 ๑๗๓๑ พันตํารวจโทหญิง รมยยมล  อุชชิน 

 ๑๗๓๒ พันตํารวจโทหญิง รวิพร  กาบแกว 

 ๑๗๓๓ พันตํารวจโทหญิง รวีวรรณ  มีขํา 

 ๑๗๓๔ พันตํารวจโทหญิง รัชดากร  ราชิวงศ 

 ๑๗๓๕ พันตํารวจโทหญิง รัชนี  จันสูงเนิน 

 ๑๗๓๖ พันตํารวจโทหญิง รัชนีวรรณ  ย่ิงยอด 

 ๑๗๓๗ พันตํารวจโทหญิง รัชยาณัฏฐ   

  พิมลพุฒตาล 

 ๑๗๓๘ พันตํารวจโทหญิง รัตติยา   

  เขียวมณีรัตน 

 ๑๗๓๙ พันตํารวจโทหญิง รัตนา   

  มวงออนพะเนา 

 ๑๗๔๐ พันตํารวจโทหญิง รัตนาภรณ   

  คุณะโคตร 

 ๑๗๔๑ พันตํารวจโทหญิง รัศมี   

  โชติแสงสาคร 

 ๑๗๔๒ พันตํารวจโทหญิง ราตรี  สังขดิษฐ 

 ๑๗๔๓ พันตํารวจโทหญิง รําแพน  วัดนก 

 ๑๗๔๔ พันตํารวจโทหญิง รุงตะวัน   

  ศรีดาวเดือน 

 ๑๗๔๕ พันตํารวจโทหญิง รุงทิพย  พลจรัส 

 ๑๗๔๖ พันตํารวจโทหญิง รุงทิพย   

  พิมพสวัสดิ์ 

 ๑๗๔๗ พันตํารวจโทหญิง รุงนภา  ดีกา 

 ๑๗๔๘ พันตํารวจโทหญิง รุงนภา   

  พาดกลาง 



 หนา   ๕๐ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๗๔๙ พันตํารวจโทหญิง รุงวิไล   

  โชติพิทยานนท 

 ๑๗๕๐ พันตํารวจโทหญิง รุจเรข   

  เพราะสําเนียง 

 ๑๗๕๑ พันตํารวจโทหญิง รุธิภา  อันอามาตย 

 ๑๗๕๒ พันตํารวจโทหญิง เรณู  กล่ินศรีสุข 

 ๑๗๕๓ พันตํารวจโทหญิง เรวดี  หลีมั่น 

 ๑๗๕๔ พันตํารวจโทหญิง ลลิษา   

  หลิมศิโรรัตน 

 ๑๗๕๕ พันตํารวจโทหญิง ละอองเทียน   

  แสงสุข 

 ๑๗๕๖ พันตํารวจโทหญิง ลักขณา  อินทุวงศ 

 ๑๗๕๗ พันตํารวจโทหญิง ลักษณา  ศิริกุล 

 ๑๗๕๘ พันตํารวจโทหญิง ลักษณี   

  วรกิจวิวัฒน 

 ๑๗๕๙ พันตํารวจโทหญิง ลัดดาวรรณ   

  จิระบุตร 

 ๑๗๖๐ พันตํารวจโทหญิง ลัดดาวัลย   

  ทองสะอาด 

 ๑๗๖๑ พันตํารวจโทหญิง ลัลนา  ภูสุวรรณ 

 ๑๗๖๒ พันตํารวจโทหญิง วงเดือน   

  ภัทรพงษาธิต 

 ๑๗๖๓ พันตํารวจโทหญิง วชิราภรณ   

  กิตติสุนทราภรณ 

 ๑๗๖๔ พันตํารวจโทหญิง วชิราภรณ   

  ชาติครบุรี 

 ๑๗๖๕ พันตํารวจโทหญิง วชิราภรณ   

  ธารีเวทย 

 ๑๗๖๖ พันตํารวจโทหญิง วชิราภรณ   

  ศิริวงศถวัลย 

 ๑๗๖๗ พันตํารวจโทหญิง วดี  ศรีสุภา 

 ๑๗๖๘ พันตํารวจโทหญิง วรพรรณ   

  พรหมวรณ 

 ๑๗๖๙ พันตํารวจโทหญิง วรพรรณ   

  ภูพรวิวัฒน 

 ๑๗๗๐ พันตํารวจโทหญิง วรรณธนา   

  แซเหลา 

 ๑๗๗๑ พันตํารวจโทหญิง วรรณนภา   

  สุวรรณเพ็ชร 

 ๑๗๗๒ พันตํารวจโทหญิง วรรณนิภา   

  เล็กนาวา 

 ๑๗๗๓ พันตํารวจโทหญิง วรรณภา  จุดาสิงห 

 ๑๗๗๔ พันตํารวจโทหญิง วรรณรดา  กันเงิน 

 ๑๗๗๕ พันตํารวจโทหญิง วรรณวิสุทธิ์   

  แสงศรี 

 ๑๗๗๖ พันตํารวจโทหญิง วรรณี  สุโขยะชัย 

 ๑๗๗๗ พันตํารวจโทหญิง วรัญรดา  เกศสาลี 

 ๑๗๗๘ พันตํารวจโทหญิง วรัทยา  เที่ยงดี 

 ๑๗๗๙ พันตํารวจโทหญิง วรางคณา  ระวีศิริ 

 ๑๗๘๐ พันตํารวจโทหญิง วราภรณ  ขันธธน 

 ๑๗๘๑ พันตํารวจโทหญิง วราภรณ  ทัฬหกร 

 ๑๗๘๒ พันตํารวจโทหญิง วราภรณ  พิศเกาะ 



 หนา   ๕๑ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๗๘๓ พันตํารวจโทหญิง วราภรณ   

  ยกบัตร 

 ๑๗๘๔ พันตํารวจโทหญิง วริทธิ์ธร  ดีชวย 

 ๑๗๘๕ พันตํารวจโทหญิง วรินทรนิชา   

  วิชญนันทน 

 ๑๗๘๖ พันตํารวจโทหญิง วไลรัตน   

  มะลิวรรณ 

 ๑๗๘๗ พันตํารวจโทหญิง วสุกาญจน   

  แยมผอง 

 ๑๗๘๘ พันตํารวจโทหญิง วัชราพร   

  คงโพธิ์นอย 

 ๑๗๘๙ พันตํารวจโทหญิง วัชราภรณ   

  อําพลพงษ 

 ๑๗๙๐ พันตํารวจโทหญิง วัชรี  คิมประเสริฐ 

 ๑๗๙๑ พันตํารวจโทหญิง วัชรี  โฆษิตกุล 

 ๑๗๙๒ พันตํารวจโทหญิง วัชรี  พจนชัยจงดี 

 ๑๗๙๓ พันตํารวจโทหญิง วันดี   

  วัชรปราณีนุรักษ 

 ๑๗๙๔ พันตํารวจโทหญิง วันดี   

  ศิลปกาลประดิษฐ 

 ๑๗๙๕ พันตํารวจโทหญิง วันทนา   

  รุจิธานนท 

 ๑๗๙๖ พันตํารวจโทหญิง วันนอย   

  วงศวัฒนาอารี 

 ๑๗๙๗ พันตํารวจโทหญิง วันเพ็ญ   

  พงศสุวรรณ 

 ๑๗๙๘ พันตํารวจโทหญิง วันเพ็ญ   

  ลาภไพวงศ 

 ๑๗๙๙ พันตํารวจโทหญิง วันเพ็ญ  ศรศิลป 

 ๑๘๐๐ พันตํารวจโทหญิง วัลยา  คุณวัฒน 

 ๑๘๐๑ พันตํารวจโทหญิง วัลยา  ศรีสังข 

 ๑๘๐๒ พันตํารวจโทหญิง วัลลี  หนูทอง 

 ๑๘๐๓ พันตํารวจโทหญิง วาริณี  ขันธสิทธิ์ 

 ๑๘๐๔ พันตํารวจโทหญิง วาริน  โฆศิริมงคล 

 ๑๘๐๕ พันตํารวจโทหญิง วารุณี   

  อิ่มฤทัยเจริญโชค 

 ๑๘๐๖ พันตํารวจโทหญิง วารุลี  ไชยวงศ 

 ๑๘๐๗ พันตํารวจโทหญิง วาศินี   

  อนุกิจพานิช 

 ๑๘๐๘ พันตํารวจโทหญิง วาสนา   

  เขมะพานิช 

 ๑๘๐๙ พันตํารวจโทหญิง วาสนา  ทํานอง 

 ๑๘๑๐ พันตํารวจโทหญิง วาสินี   

  พรเบญจภักดิ์กุล 

 ๑๘๑๑ พันตํารวจโทหญิง วิจิตตรา   

  พรหมนอก 

 ๑๘๑๒ พันตํารวจโทหญิง วิจิตรา  จุลเทพ 

 ๑๘๑๓ พันตํารวจโทหญิง วิชชุนัย  ทองแสน 

 ๑๘๑๔ พันตํารวจโทหญิง วิชยา  ทรัพยสอาด 

 ๑๘๑๕ พันตํารวจโทหญิง วิถี  ธุระธรรม 

 ๑๘๑๖ พันตํารวจโทหญิง วิบูลยเพ็ญ   

  สมสวัสดิ์ 



 หนา   ๕๒ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๘๑๗ พันตํารวจโทหญิง วิภา   

  กาญจนถวัลย 

 ๑๘๑๘ พันตํารวจโทหญิง วิภา   

  พงศจันทรวิไล 

 ๑๘๑๙ พันตํารวจโทหญิง วิภาลักษณ  นันตา 

 ๑๘๒๐ พันตํารวจโทหญิง วิมล   

  ปฏิภาณเฉียบ 

 ๑๘๒๑ พันตํารวจโทหญิง วิยดา   

  กัปวัฒนวรสุข 

 ๑๘๒๒ พันตํารวจโทหญิง วิรัญญา  เสนาคม 

 ๑๘๒๓ พันตํารวจโทหญิง วิริยา  พรสิงห 

 ๑๘๒๔ พันตํารวจโทหญิง วิลัยรัตน   

  อนุตรอริยกุล 

 ๑๘๒๕ พันตํารวจโทหญิง วิไล  ภูหลํา 

 ๑๘๒๖ พันตํารวจโทหญิง วิไล  มีกาน 

 ๑๘๒๗ พันตํารวจโทหญิง วิไล  ล้ิมพานิชภักด ี

 ๑๘๒๘ พันตํารวจโทหญิง วิไล  ศรีรักษา 

 ๑๘๒๙ พันตํารวจโทหญิง วีณา  สอนกลา 

 ๑๘๓๐ พันตํารวจโทหญิง ศตพร  แยมกลีบ 

 ๑๘๓๑ พันตํารวจโทหญิง ศนิ  สําราญใจ 

 ๑๘๓๒ พันตํารวจโทหญิง ศรัณยภัสส   

  สมบูรณ 

 ๑๘๓๓ พันตํารวจโทหญิง ศรัณยา  โพธิ์ออน 

 ๑๘๓๔ พันตํารวจโทหญิง ศรินรัตน   

  เมฆะสิริศักดิ์ 

 ๑๘๓๕ พันตํารวจโทหญิง ศรีนวล  ศรีสวัสดิ์ 

 ๑๘๓๖ พันตํารวจโทหญิง ศรุภา   

  ลาภวงศฤทธิ์ 

 ๑๘๓๗ พันตํารวจโทหญิง ศศศรัณย  นันโท 

 ๑๘๓๘ พันตํารวจโทหญิง ศศิกาญจน   

  จันทราพิพัฒน 

 ๑๘๓๙ พันตํารวจโทหญิง ศศิธร  นามไธสง 

 ๑๘๔๐ พันตํารวจโทหญิง ศศิธร  รังสินธุ 

 ๑๘๔๑ พันตํารวจโทหญิง ศศิมา  โอภานุรักษ 

 ๑๘๔๒ พันตํารวจโทหญิง ศศิริน  ทับเที่ยง 

 ๑๘๔๓ พันตํารวจโทหญิง ศศิวิมล  เพชรเสน 

 ๑๘๔๔ พันตํารวจโทหญิง ศศิวิมล   

  อานุภาพเดชา 

 ๑๘๔๕ พันตํารวจโทหญิง ศิรประภา   

  ขวามาตย 

 ๑๘๔๖ พันตํารวจโทหญิง ศิริพร  ธนาภรณ 

 ๑๘๔๗ พันตํารวจโทหญิง ศิริพร  ปทุมมุขย 

 ๑๘๔๘ พันตํารวจโทหญิง ศิริพร  รัตนสาคร 

 ๑๘๔๙ พันตํารวจโทหญิง ศิริพร  สีตะโสภา 

 ๑๘๕๐ พันตํารวจโทหญิง ศิริพรชัย  ใหญย่ิง 

 ๑๘๕๑ พันตํารวจโทหญิง ศิริภรณ   

  กาญจนมุสิก 

 ๑๘๕๒ พันตํารวจโทหญิง ศิริมา  ชวะโนทัย 

 ๑๘๕๓ พันตํารวจโทหญิง ศิริมา  มิตรเกษม 

 ๑๘๕๔ พันตํารวจโทหญิง ศิริรัตน  บูอินทร 

 ๑๘๕๕ พันตํารวจโทหญิง ศิริลักษณ   

  คุมพรอม 



 หนา   ๕๓ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๘๕๖ พันตํารวจโทหญงิ ศิริลักษณ  ทวินันท 

 ๑๘๕๗ พันตํารวจโทหญิง ศิริลักษณ  ทับทิม 

 ๑๘๕๘ พันตํารวจโทหญิง ศิริลักษณ   

  ปราบหงษ 

 ๑๘๕๙ พันตํารวจโทหญิง ศิริลักษณ   

  สืบเสาะ 

 ๑๘๖๐ พันตํารวจโทหญิง ศิริลักษณ  อินคา 

 ๑๘๖๑ พันตํารวจโทหญิง ศิริอมร   

  สุนทรวิภาต 

 ๑๘๖๒ พันตํารวจโทหญิง ศิวนาถ   

  เปลงสงวน 

 ๑๘๖๓ พันตํารวจโทหญิง ศิวพร  มวงไทย 

 ๑๘๖๔ พันตํารวจโทหญิง ศิวาลักษณ   

  พรธรรมรักษ 

 ๑๘๖๕ พันตํารวจโทหญิง ศิอรยา   

  พัฒนโกศัย 

 ๑๘๖๖ พันตํารวจโทหญิง ศุภรดา   

  เทพจันทรตา 

 ๑๘๖๗ พันตํารวจโทหญิง ศุภรัตน  พ่ึงพินิจ 

 ๑๘๖๘ พันตํารวจโทหญิง ศุภลักษณ  คงขาว 

 ๑๘๖๙ พันตํารวจโทหญิง ศุภิสรา   

  จันทะรักษ 

 ๑๘๗๐ พันตํารวจโทหญิง สดใส  ตาลทอง 

 ๑๘๗๑ พันตํารวจโทหญิง สมจิตร  ลอชูสกุล 

 ๑๘๗๒ พันตํารวจโทหญิง สมใจ  ชื่นชม 

 ๑๘๗๓ พันตํารวจโทหญิง สมปอง  โชคศิริ 

 ๑๘๗๔ พันตํารวจโทหญิง สมปอง  หนูทอง 

 ๑๘๗๕ พันตํารวจโทหญงิ สมรัก   

  จันทรศรีบุตร 

 ๑๘๗๖ พันตํารวจโทหญิง สมฤทัย  ไชยสุก 

 ๑๘๗๗ พันตํารวจโทหญิง สมสวย  ฉ่ํามณี 

 ๑๘๗๘ พันตํารวจโทหญิง สมหมาย   

  กนกวุฒิรักษพร 

 ๑๘๗๙ พันตํารวจโทหญิง สรวงสุดา  สุภา 

 ๑๘๘๐ พันตํารวจโทหญิง สรอยทิพย   

  หงสประภาวงศ 

 ๑๘๘๑ พันตํารวจโทหญิง สรอยเพ็ชร   

  มิควาฬ 

 ๑๘๘๒ พันตํารวจโทหญิง สรินยาพร   

  เหลาดวงดี 

 ๑๘๘๓ พันตํารวจโทหญิง สลัก  วงศจักร 

 ๑๘๘๔ พันตํารวจโทหญิง สวรส   

  เปรมจิตธนา 

 ๑๘๘๕ พันตํารวจโทหญิง สศิธร  ปทมเมธิน 

 ๑๘๘๖ พันตํารวจโทหญิง สัญลักษณ   

  ทิพยมงคล 

 ๑๘๘๗ พันตํารวจโทหญิง สายรุง   

  กามสันเทียะ 

 ๑๘๘๘ พันตํารวจโทหญิง สารินีย  ธาราเกลา 

 ๑๘๘๙ พันตํารวจโทหญิง สาริศา   

  สนองลักษณ 

 ๑๘๙๐ พันตํารวจโทหญิง สาวิตรี  นนทชนะ 



 หนา   ๕๔ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๘๙๑ พันตํารวจโทหญิง สิริธร  พรหมดี 

 ๑๘๙๒ พันตํารวจโทหญิง สิรินาถ   

  มณีสุวรรณ 

 ๑๘๙๓ พันตํารวจโทหญิง สิริพร  ทองดี 

 ๑๘๙๔ พันตํารวจโทหญิง สิริลักษณ   

  วิสิฐศิริกุล 

 ๑๘๙๕ พันตํารวจโทหญิง สิริวรรณ  ชูจตุโร 

 ๑๘๙๖ พันตํารวจโทหญิง สีนวล  จําคํา 

 ๑๘๙๗ พันตํารวจโทหญิง สุกัญญา   

  วองวณิชชากร 

 ๑๘๙๘ พันตํารวจโทหญิง สุกัลยา   

  เนาวประเสริฐ 

 ๑๘๙๙ พันตํารวจโทหญิง สุกาญจนดา   

  พรธนาศิริวรกุล 

 ๑๙๐๐ พันตํารวจโทหญิง สุคนธทิพย   

  ระวังสําโรง 

 ๑๙๐๑ พันตํารวจโทหญิง สุคนธทิพย   

  เลาเต็มแสงทอง 

 ๑๙๐๒ พันตํารวจโทหญิง สุจารีย  มุสิก 

 ๑๙๐๓ พันตํารวจโทหญิง สุจิตรา  ชนะบํารุง 

 ๑๙๐๔ พันตํารวจโทหญิง สุจิตรา   

  ศุภกิจจารักษ 

 ๑๙๐๕ พันตํารวจโทหญิง สุจินดา   

  รักษฉิมพลี 

 ๑๙๐๖ พันตํารวจโทหญิง สุจินดา  สุมังสะ 

 ๑๙๐๗ พันตํารวจโทหญิง สุชาดา  สืบดี 

 ๑๙๐๘ พันตํารวจโทหญิง สุชาดา   

  สุวรรณชาติ 

 ๑๙๐๙ พันตํารวจโทหญิง สุชีรา  ยวงอักษร 

 ๑๙๑๐ พันตํารวจโทหญิง สุดสาคร  นิลสนธิ 

 ๑๙๑๑ พันตํารวจโทหญิง สุดา  รัตนรักษ 

 ๑๙๑๒ พันตํารวจโทหญิง สุดากาญจน   

  ธีรสานต 

 ๑๙๑๓ พันตํารวจโทหญิง สุดารัตน   

  ควระพฤกษ 

 ๑๙๑๔ พันตํารวจโทหญิง สุดารัตน  ดวงแกว 

 ๑๙๑๕ พันตํารวจโทหญิง สุดาวรรณ  ศรีวงศ 

 ๑๙๑๖ พันตํารวจโทหญิง สุทิชา   

  ปานสุวรรณ 

 ๑๙๑๗ พันตํารวจโทหญิง สุทิพย  นวลจันทร 

 ๑๙๑๘ พันตํารวจโทหญงิ สุธาสินี  กาฬปกษี 

 ๑๙๑๙ พันตํารวจโทหญิง สุธิดา  แกวเพชร 

 ๑๙๒๐ พันตํารวจโทหญิง สุธีรา  สุมานัส 

 ๑๙๒๑ พันตํารวจโทหญิง สุนทรา  สิงหลอ 

 ๑๙๒๒ พันตํารวจโทหญิง สุนทรี  พรศิริรัตน 

 ๑๙๒๓ พันตํารวจโทหญิง สุนทรี   

  วัชระเกียรติศักดิ์ 

 ๑๙๒๔ พันตํารวจโทหญิง สุนทรีย  พบหิรัญ 

 ๑๙๒๕ พันตํารวจโทหญิง สุนทรียา   

  ขวัญแกว 

 ๑๙๒๖ พันตํารวจโทหญิง สุนิสา   

  แกวทองประคํา 



 หนา   ๕๕ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๙๒๗ พันตํารวจโทหญิง สุนิสา  เจรียงพร 

 ๑๙๒๘ พันตํารวจโทหญิง สุประวีณ   

  ปริวรรตภาษา 

 ๑๙๒๙ พันตํารวจโทหญิง สุพน  ย้ิมดี 

 ๑๙๓๐ พันตํารวจโทหญิง สุพร  ขําออน 

 ๑๙๓๑ พันตํารวจโทหญิง สุภัทรา  ทองสิงห 

 ๑๙๓๒ พันตํารวจโทหญิง สุภัทรา  ผิวขาว 

 ๑๙๓๓ พันตํารวจโทหญิง สุภาพร  ตั้งอธิคม 

 ๑๙๓๔ พันตํารวจโทหญิง สุภาภรณ   

  ปล่ังกลาง 

 ๑๙๓๕ พันตํารวจโทหญิง สุภาวดี  ทองภู 

 ๑๙๓๖ พันตํารวจโทหญิง สุมล  เอื้อปกรณ 

 ๑๙๓๗ พันตํารวจโทหญิง สุมลรัตน   

  สาธิตพิเคราะห 

 ๑๙๓๘ พันตํารวจโทหญิง สุมาลี  นิลจันทร 

 ๑๙๓๙ พันตํารวจโทหญิง สุรัตน  การะเกตุ 

 ๑๙๔๐ พันตํารวจโทหญิง สุรีย  ชอบงาม 

 ๑๙๔๑ พันตํารวจโทหญิง สุรียพร   

  เทพาอมรเดช 

 ๑๙๔๒ พันตํารวจโทหญิง สุรียรัตน   

  สาระรัตน 

 ๑๙๔๓ พันตํารวจโทหญิง สุรีรัตน  คุมครอง 

 ๑๙๔๔ พันตํารวจโทหญิง สุรีลักษณ   

  พฤทธิราชวิทยา 

 ๑๙๔๕ พันตํารวจโทหญิง สุวรรณา   

  ชาวเหนือ 

 ๑๙๔๖ พันตํารวจโทหญิง สุวรรณี  พิชญากร 

 ๑๙๔๗ พันตํารวจโทหญิง เสาวนีย   

  กิจอุดมรัตน 

 ๑๙๔๘ พันตํารวจโทหญิง เสาวนีย  กุญชะโร 

 ๑๙๔๙ พันตํารวจโทหญิง เสาวนีย   

  หาญวิทยาพันธ 

 ๑๙๕๐ พันตํารวจโทหญิง เสาวภา  ตันสกุล 

 ๑๙๕๑ พันตํารวจโทหญิง เสาวภา  พยุงวงษ 

 ๑๙๕๒ พันตํารวจโทหญิง เสาวลักษณ   

  สัจจวณิชย 

 ๑๙๕๓ พันตํารวจโทหญิง เสาวลักษณ   

  อริยะดิบ 

 ๑๙๕๔ พันตํารวจโทหญิง แสงดาว   

  พฤหัสเสริมสุข 

 ๑๙๕๕ พันตํารวจโทหญิง แสงทอง  บุตรเล็ก 

 ๑๙๕๖ พันตํารวจโทหญิง โสภิต  บุญสุข 

 ๑๙๕๗ พันตํารวจโทหญิง หงษทอง   

  การสมลาภ 

 ๑๙๕๘ พันตํารวจโทหญิง หทัยทิพย   

  นาคเสน 

 ๑๙๕๙ พันตํารวจโทหญิง หนึ่งฤทัย  สุขเกษม 

 ๑๙๖๐ พันตํารวจโทหญิง หิรัญญา   

  ดวงผุยทอง 

 ๑๙๖๑ พันตํารวจโทหญิง อชรพรรณ   

  นิยมวานิช 

 ๑๙๖๒ พันตํารวจโทหญิง อโณทัย  คําอวน 



 หนา   ๕๖ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๙๖๓ พันตํารวจโทหญิง อภิชญา  นนทนา 

 ๑๙๖๔ พันตํารวจโทหญิง อภิชญา   

  ลีลาธนางกูร 

 ๑๙๖๕ พันตํารวจโทหญิง อภิวรรณ   

  ชูตระกูล 

 ๑๙๖๖ พันตํารวจโทหญิง อมรจันทร   

  ทัศนียสกุลชัย 

 ๑๙๖๗ พันตํารวจโทหญิง อมลวรรณ   

  ขวัญอุน 

 ๑๙๖๘ พันตํารวจโทหญิง อมลวรรณ   

  ทิพยธนาเดช 

 ๑๙๖๙ พันตํารวจโทหญิง อรทัย  รุงเรือง 

 ๑๙๗๐ พันตํารวจโทหญิง อรนุช   

  รัตนมโนพร 

 ๑๙๗๑ พันตํารวจโทหญิง อรพิน  คงรัตน 

 ๑๙๗๒ พันตํารวจโทหญิง อรพิน  วงศละคร 

 ๑๙๗๓ พันตํารวจโทหญิง อรพินท   

  เจ่ิงประภากร 

 ๑๙๗๔ พันตํารวจโทหญิง อรพิมพ   

  นิรนาทลํ้าพงศ 

 ๑๙๗๕ พันตํารวจโทหญิง อรพิมล   

  โชคพระสมบัติ 

 ๑๙๗๖ พันตํารวจโทหญิง อรรถพร   

  สังขะวรรณ 

 ๑๙๗๗ พันตํารวจโทหญิง อรรธยา   

  ปองอติคุณ 

 ๑๙๗๘ พันตํารวจโทหญิง อรวรรณ   

  จันทคนธุ 

 ๑๙๗๙ พันตํารวจโทหญิง อรวรรณ  เสือใหญ 

 ๑๙๘๐ พันตํารวจโทหญิง อรวรรณ   

  แสงอรุณ 

 ๑๙๘๑ พันตํารวจโทหญิง อรวิไล   

  ทองดอนเมือง 

 ๑๙๘๒ พันตํารวจโทหญิง อรสา  ปวรางกูร 

 ๑๙๘๓ พันตํารวจโทหญิง อรอุมา  ซิบยก 

 ๑๙๘๔ พันตํารวจโทหญิง อรอุมา  สังขํา 

 ๑๙๘๕ พันตํารวจโทหญิง อรัญญา   

  ฤดีนรเวท 

 ๑๙๘๖ พันตํารวจโทหญิง อังศิยา  ศรีภูมั่น 

 ๑๙๘๗ พันตํารวจโทหญิง อัจฉรา  สมจิตร 

 ๑๙๘๘ พันตํารวจโทหญิง อัจฉรา  สังขหอ 

 ๑๙๘๙ พันตํารวจโทหญิง อัจฉรา   

  สุนทรบูรณสุข 

 ๑๙๙๐ พันตํารวจโทหญิง อัญชนา   

  สมบูรณนิรันดร 

 ๑๙๙๑ พันตํารวจโทหญิง อัญชลี   

  อังคะนาวิน 

 ๑๙๙๒ พันตํารวจโทหญิง อัญญาณ์ิมณฑ   

  ศานติพงศ 

 ๑๙๙๓ พันตํารวจโทหญิง อัมพร  สิรไพบูลย 

 ๑๙๙๔ พันตํารวจโทหญิง อัยยาลัทธ   

  พรหมวิอินทร 



 หนา   ๕๗ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๙๙๕ พันตํารวจโทหญิง อัสมารา  บางตาย 

 ๑๙๙๖ พันตํารวจโทหญิง อาภารัตน   

  คุณวุฒิ 

 ๑๙๙๗ พันตํารวจโทหญิง อารมณ  ชูแผว 

 ๑๙๙๘ พันตํารวจโทหญิง อารียา  กองเอียด 

 ๑๙๙๙ พันตํารวจโทหญิง อารีวรรณ   

  สวางธรรมขจร 

 ๒๐๐๐ พันตํารวจโทหญิง อําไพ  บุญเกิด 

 ๒๐๐๑ พันตํารวจโทหญิง อุไรวรรณ   

  เทียบแกว 

 ๒๐๐๒ พันตํารวจโทหญิง อุไรวรรณ   

  สันปาแกว 

 ๒๐๐๓ พันตํารวจโทหญิง อุไรวัลย  โกเสนตอ 

 ๒๐๐๔ พันตํารวจโทหญิง เอมอร  อาจกลา 

 ๒๐๐๕ พันตํารวจโทหญิง เอื้อณัฏฐา   

  วิทยาธีรรัตน 

ตรติาภรณชางเผือก  (รวม  ๑,๕๔๒  ราย) 

 ๑ พันตํารวจโท กงจักร  ทองเส่ียน 

 ๒ พันตํารวจโท กมนทรรศน  บรรหาร 

 ๓ พันตํารวจโท กมล  ศิลปปญญา 

 ๔ พันตํารวจโท กรณัท  จิตรดี 

 ๕ พันตํารวจโท กริชเทพ  วรรณประไพ 

 ๖ พันตํารวจโท กฤดา  สีหโสภณ 

 ๗ พันตํารวจโท กฤตนัน  เวียงคํา 

 ๘ พันตํารวจโท กฤตศิลป  พูนผลกุล 

 ๙ พันตํารวจโท กฤษฎา  ปลอดโปรง 

 ๑๐ พันตํารวจโท กฤษฎ์ิ  แกวมีศรี 

 ๑๑ พันตํารวจโท กฤษณธนา  จันเทศ 

 ๑๒ พันตํารวจโท กฤษณะ  ปทมสูต 

 ๑๓ พันตํารวจโท กันตพงษ  สุวรรณศรี 

 ๑๔ พันตํารวจโท กิตติ  แกวทินกร 

 ๑๕ พันตํารวจโท กิตติ  ผ้ึงสีใส 

 ๑๖ พันตํารวจโท กิตติ  พัฒนพงษ 

 ๑๗ พันตํารวจโท กิตติทัศน  วงษถาวร 

 ๑๘ พันตํารวจโท กิตติภพ  ศรณแสงคํา 

 ๑๙ พันตํารวจโท กิตติศักดิ์  บุญเต็ม 

 ๒๐ พันตํารวจโท กิตติศักดิ์   

  บุญเสริมศักดิ์ 

 ๒๑ พันตํารวจโท กิตติศักดิ์  วิศาลชัยรัตน 

 ๒๒ พันตํารวจโท กิติพงษ  อินตะไชยวงค 

 ๒๓ พันตํารวจโท เกียรติศักดิ์  ทาทอง 

 ๒๔ พันตํารวจโท ไกรฤกษ   

  เชษฐกุลานุรักษ 

 ๒๕ พันตํารวจโท ขจรเดช  บุญมา 

 ๒๖ พันตํารวจโท คณากร  วิชัยสุนทร 

 ๒๗ พันตํารวจโท คณิศร  ผิวขาว 

 ๒๘ พันตํารวจโท คณิศร  ติระการ 

 ๒๙ พันตํารวจโท คนอง  ประทุมวัน 

 ๓๐ พันตํารวจโท คมกฤช  ไชยสาร 



 หนา   ๕๘ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๑ พันตํารวจโท คําตัน  ทําดี 

 ๓๒ พันตํารวจโท คําแหง  แกวแกมทอง 

 ๓๓ พันตํารวจโท จรัล  อะทะวงค 

 ๓๔ พันตํารวจโท จักรพงศ  เขื่อนคํา 

 ๓๕ พันตํารวจโท จารุวัจน  ศรีราเพ็ญ 

 ๓๖ พันตํารวจโท จําเริญ  สุภาคํา 

 ๓๗ พันตํารวจโท จิรพัชร  ผูมีทรัพย 

 ๓๘ พันตํารวจโท จิรภาส  ศักดิ์สูง 

 ๓๙ พันตํารวจโท ฉลอง  บุญรวม 

 ๔๐ พันตํารวจโท ฉัตรชัย  ภักดีศักดิ์ศรี 

 ๔๑ พันตํารวจโท ฉัตรชัย  ย่ิงชล 

 ๔๒ พันตํารวจโท เฉลิมพงษ  ทองพันธ 

 ๔๓ พันตํารวจโท เฉลิมพล  เนียมหอม 

 ๔๔ พันตํารวจโท ชยุต  ใจลังกา 

 ๔๕ พันตํารวจโท ชาญณรงค  ไทยสุวรรณ 

 ๔๖ พันตํารวจโท ชาญณรงค  วินัน 

 ๔๗ พันตํารวจโท ชิษณุพงศ  สอนทอง 

 ๔๘ พันตํารวจโท ชุมพล  ภูระหงษ 

 ๔๙ พันตํารวจโท ชูเกียรติ  ฉันทะ 

 ๕๐ พันตํารวจโท เชิดศักดิ์  นัยนา 

 ๕๑ พันตํารวจโท ฐนศกณ  ประมาณ 

 ๕๒ พันตํารวจโท ฐานิษฏ  นันทาวิศิษฐ 

 ๕๓ พันตํารวจโท ณพล  จิตรศรีศักดา 

 ๕๔ พันตํารวจโท ณภัทร  ชะวาลา 

 ๕๕ พันตํารวจโท ณรงคฤทธิ์  ศรีรักษา 

 ๕๖ พันตํารวจโท ณัฏฐนันท  พันทองออน 

 ๕๗ พันตํารวจโท ณัฐดนัย  ชัยวงศจรัส 

 ๕๘ พันตํารวจโท ณัฐพล  เติมแกว 

 ๕๙ พันตํารวจโท ณัฐพล  เลิศธํารงศักดิ์ 

 ๖๐ พันตํารวจโท ณัฐพัชร  สังขประเสริฐ 

 ๖๑ พันตํารวจโท ดํารงค  ยอดสุวรรณ 

 ๖๒ พันตํารวจโท ดิเรก  บุญย้ิม 

 ๖๓ พันตํารวจโท เดชระพี  สาลี 

 ๖๔ พันตํารวจโท เดชาธนพัธน  โชคศิริวรางค 

 ๖๕ พันตํารวจโท ตฤษณะ  ดีวิวัฒน 

 ๖๖ พันตํารวจโท ถิรวัฒน  ตอสวย 

 ๖๗ พันตํารวจโท ทยากร  จันแกวปง 

 ๖๘ พันตํารวจโท ทรงพล  นิ่มไพบูลย 

 ๖๙ พันตํารวจโท ทรงพันธุ  กุลดิลก 

 ๗๐ พันตํารวจโท ทรงวุฒิ  สวรรคโลก 

 ๗๑ พันตํารวจโท ทวีศักดิ์  ศริกุล 

 ๗๒ พันตํารวจโท ทองสา  สิงขรณ 

 ๗๓ พันตํารวจโท ทินภัทร  จันทรสุข 

 ๗๔ พันตํารวจโท เทวา  ดาวเรือง 

 ๗๕ พันตํารวจโท ไทคมน  สถิตยคาย 

 ๗๖ พันตํารวจโท ธงชัย  ตอพิมาย 

 ๗๗ พันตํารวจโท ธนกิจ  ขําลวน 

 ๗๘ พันตํารวจโท ธนบดี  วิรุณศักดิ์ 

 ๗๙ พันตํารวจโท ธนพล  โอฬาระชิน 

 ๘๐ พันตํารวจโท ธนาวัฒน  เทิ้มแพงพันธุ 

 ๘๑ พันตํารวจโท ธวัช  ลือบางใหญ 

 ๘๒ พันตํารวจโท ธวัชชัย  ชาลีรินทร 



 หนา   ๕๙ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๘๓ พันตํารวจโท ธวัชชัย  วิรัตนเกษม 

 ๘๔ พันตํารวจโท ธวัชชัย  สุรินตะ 

 ๘๕ พันตํารวจโท ธวัชชัย  อินทะเสย 

 ๘๖ พันตํารวจโท ธารา  พิพัฒนบรรณกิจ 

 ๘๗ พันตํารวจโท ธิติวัฒน  ชาญชัยจิรโรจน 

 ๘๘ พันตํารวจโท ธีรณัฎฐ  สังขะวิไล 

 ๘๙ พันตํารวจโท ธีรรัชช  ภัทรวงศาโรจน 

 ๙๐ พันตํารวจโท ธีระศักดิ์  ทองรักขาว 

 ๙๑ พันตํารวจโท นนทพันธ  สุวรรณศรี 

 ๙๒ พันตํารวจโท นพดล  กลอมพงศ 

 ๙๓ พันตํารวจโท นพดล  คงสัตรา 

 ๙๔ พันตํารวจโท นพดล  วัชรกิจโสภณ 

 ๙๕ พันตํารวจโท นพพร  มูลตรี 

 ๙๖ พันตํารวจโท นพพล  ชัยเจริญสุขเกษม 

 ๙๗ พันตํารวจโท นพรัตน  หมื่นวงศ 

 ๙๘ พันตํารวจโท นพราช  จันปาน 

 ๙๙ พันตํารวจโท นริศ  สิริวันต 

 ๑๐๐ พันตํารวจโท นฤพนธ  อะทะเสน 

 ๑๐๑ พันตํารวจโท นวฉัตร  สมทัศน 

 ๑๐๒ พันตํารวจโท นิพล  จันตะวงค 

 ๑๐๓ พันตํารวจโท นิยม  กาเซ็ง 

 ๑๐๔ พันตํารวจโท เนตร  นิจาย 

 ๑๐๕ พันตํารวจโท บรรเจิด  ชมภูพฤกษ 

 ๑๐๖ พันตํารวจโท บรรลุ  สินนา 

 ๑๐๗ พันตํารวจโท บัญชา  ปนประยูร 

 ๑๐๘ พันตํารวจโท บํารุง  จํานงคประโคน 

 ๑๐๙ พันตํารวจโท บุญญฤทธิ์  ติดตารัมย 

 ๑๑๐ พันตํารวจโท บุญเลิศ  เอื้อเฟอ 

 ๑๑๑ พันตํารวจโท บุญศรี  เดชชัย 

 ๑๑๒ พันตํารวจโท บุญสืบ  ไชยน้ําออม 

 ๑๑๓ พันตํารวจโท ปฏิพัทธ  สีตอง 

 ๑๑๔ พันตํารวจโท ปพน  ตาขันทะ 

 ๑๑๕ พันตํารวจโท ปพนณัฏฐ  สะอาดเอี่ยม 

 ๑๑๖ พันตํารวจโท ปพนศักดิ์  ชวยสถิตย 

 ๑๑๗ พันตํารวจโท ปรมินทร  พรรณราย 

 ๑๑๘ พันตํารวจโท ประกอบ  อินทรเกตุ 

 ๑๑๙ พันตํารวจโท ประภาษ  รัตกี 

 ๑๒๐ พันตํารวจโท ประสิทธิ์  พรมมา 

 ๑๒๑ พันตํารวจโท ประสิทธิ์  หงวนกระโทก 

 ๑๒๒ พันตํารวจโท ปรีชา  สืบราช 

 ๑๒๓ พันตํารวจโท ปณณวิชญ  ผาผล 

 ๑๒๔ พันตํารวจโท ปุณณภพ  ไชยโย 

 ๑๒๕ พันตํารวจโท เปลวทอง  สารีนันท 

 ๑๒๖ พันตํารวจโท ผดุงรัฐ  เฮงเจริญ 

 ๑๒๗ พันตํารวจโท พงทวี  เตชะวงค 

 ๑๒๘ พันตํารวจโท พงษพันธุ  พลหาญ 

 ๑๒๙ พันตํารวจโท พงษอนันต  อังคณิต 

 ๑๓๐ พันตํารวจโท พนม  สิงหเศรษฐกิจ 

 ๑๓๑ พันตํารวจโท พนัต  เพ็งบุญ 

 ๑๓๒ พันตํารวจโท พรภิรมย  ลอมกระโทก 

 ๑๓๓ พันตํารวจโท พลพรรค  เพ็งอุน 

 ๑๓๔ พันตํารวจโท พันจิตต  ศรีตลาด 



 หนา   ๖๐ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๓๕ พันตํารวจโท พันธยศ  เถื่อนพังเทียม 

 ๑๓๖ พันตํารวจโท พันธุศักดิ์  ขมอาวุธ 

 ๑๓๗ พันตํารวจโท พิเชฐ  อามาตยพล 

 ๑๓๘ พันตํารวจโท พิเชษฐ  มวงทอง 

 ๑๓๙ พันตํารวจโท พิทยา  สุรินตะ 

 ๑๔๐ พันตํารวจโท พีรพงษ  ทองยอย 

 ๑๔๑ พันตํารวจโท พีรพัฒน  ดวงจันทรทิพย 

 ๑๔๒ พันตํารวจโท พูลพัฒน  ธรรมรัชตเจริญ 

 ๑๔๓ พันตํารวจโท เพ็ชรอมร  ครองใจ 

 ๑๔๔ พันตํารวจโท เพทาย  พานแกว 

 ๑๔๕ พันตํารวจโท ไพฑูรย   

  เสนียวงศ ณ อยุธยา 

 ๑๔๖ พันตํารวจโท ไพโรจน  กลจังหรีด 

 ๑๔๗ พันตํารวจโท ไพโรจน  อินทะศร 

 ๑๔๘ พันตํารวจโท ไพศาล  อัยรา 

 ๑๔๙ พันตํารวจโท ไพสิฐ  นุงอาลี 

 ๑๕๐ พันตํารวจโท ภคภัค  กาวิละ 

 ๑๕๑ พันตํารวจโท ภคิน  วิเศษดอนหวาย 

 ๑๕๒ พันตํารวจโท ภัคพล  คุมวงศ 

 ๑๕๓ พันตํารวจโท ภาณุพันธ  ประเสริฐ 

 ๑๕๔ พันตํารวจโท ภานุพงศ  ชมดารา 

 ๑๕๕ พันตํารวจโท ภิญู  ธรรมนรภัทร 

 ๑๕๖ พันตํารวจโท ภูษิต  รมไทร 

 ๑๕๗ พันตํารวจโท มนตรี  บุรีรัตน 

 ๑๕๘ พันตํารวจโท มนูญ  กูเมือง 

 ๑๕๙ พันตํารวจโท มะนพ  มะโรตระกูล 

 ๑๖๐ พันตํารวจโท มุกดา  นันทะพันธ 

 ๑๖๑ พันตํารวจโท ไมตรี  ศิริ 

 ๑๖๒ พันตํารวจโท ยงยุทธ  ขุนทองแกว 

 ๑๖๓ พันตํารวจโท ยอดรัก  คงชวย 

 ๑๖๔ พันตํารวจโท ยุทธชาญชัย  เชยพุดซา 

 ๑๖๕ พันตํารวจโท รักษพล  อําไพ 

 ๑๖๖ พันตํารวจโท รัชชานนท  รุยันต 

 ๑๖๗ พันตํารวจโท รัชพงศ  จันทชิด 

 ๑๖๘ พันตํารวจโท รัชพล  เจะซู 

 ๑๖๙ พันตํารวจโท รัชพล  นุริตมนต 

 ๑๗๐ พันตํารวจโท รามนอย  สายออง 

 ๑๗๑ พันตํารวจโท รุงโรจน  กลีบแกว 

 ๑๗๒ พันตํารวจโท เรืองศักดิ์  บุญยัง 

 ๑๗๓ พันตํารวจโท ฤาชัย  ทะวะ 

 ๑๗๔ พันตํารวจโท เลิศกอง  นิติวรางกูร 

 ๑๗๕ พันตํารวจโท วงศกร  วันชัย 

 ๑๗๖ พันตํารวจโท วทัญู  ขาวไชยมหา 

 ๑๗๗ พันตํารวจโท วนัส  วงศวิชัย 

 ๑๗๘ พันตํารวจโท วรงคพล  ขวัญสุวรรณ 

 ๑๗๙ พันตํารวจโท วรปรัชญ  วุฑฒิรักษ 

 ๑๘๐ พันตํารวจโท วรภัทร  วรรณธรรม 

 ๑๘๑ พันตํารวจโท วรุฒ  สาเหล็ม 

 ๑๘๒ พันตํารวจโท วลัญชศักดิ์  สุภารัตนโชติ 

 ๑๘๓ พันตํารวจโท วสันต  คําชะนาม 

 ๑๘๔ พันตํารวจโท วสันต  ใจหมั่น 

 ๑๘๕ พันตํารวจโท วัชชิระ  อาสาวุธ 



 หนา   ๖๑ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๘๖ พันตํารวจโท วัชรพล  สุวนันทวงศ 

 ๑๘๗ พันตํารวจโท วัฒนา  ยุซิ 

 ๑๘๘ พันตํารวจโท วิชัย  ขวัญออน 

 ๑๘๙ พันตํารวจโท วิชัย  อมรไตรภพ 

 ๑๙๐ พันตํารวจโท วิทยา  กงภูเวช 

 ๑๙๑ พันตํารวจโท วิรัช  ทรัพยประเสริฐ 

 ๑๙๒ พันตํารวจโท วีระชัย  บรรพจันทร 

 ๑๙๓ พันตํารวจโท วุฒิชัย  บุตรสาร 

 ๑๙๔ พันตํารวจโท วุฒิพล  มั่นเหมาะ 

 ๑๙๕ พันตํารวจโท ศรชัย  พินิจมนตรี 

 ๑๙๖ พันตํารวจโท ศราวุธ  ไชยรัตน 

 ๑๙๗ พันตํารวจโท ศักดิ์ชัย  อยูรักษ 

 ๑๙๘ พันตํารวจโท ศักดิ์สิทธิ์  นะรัฐกิจ 

 ๑๙๙ พันตํารวจโท ศิริธรรม  นาควรรณ 

 ๒๐๐ พันตํารวจโท ศุภกิจ  พนัสนาชี 

 ๒๐๑ พันตํารวจโท ศุภชัย  เขนสันเทียะ 

 ๒๐๒ พันตํารวจโท ศุภภาษ  จิตตรัตน 

 ๒๐๓ พันตํารวจโท ศุภวิชญ  สมมะลวน 

 ๒๐๔ พันตํารวจโท สถิตย  ชัยธานี 

 ๒๐๕ พันตํารวจโท สถิตย  นาสิงหทอง 

 ๒๐๖ พันตํารวจโท สนุก  พัฒนา 

 ๒๐๗ พันตํารวจโท สพัศ  ปราการพิทักษ 

 ๒๐๘ พันตํารวจโท สมเกียรติ  ขุนวิเศษ 

 ๒๐๙ พันตํารวจโท สมเกียรติ  คําสุวรรณ 

 ๒๑๐ พันตํารวจโท สมคิด  ไชยพลงาม 

 ๒๑๑ พันตํารวจโท สมชาย  ธนะเจริญขวัญ 

 ๒๑๒ พันตํารวจโท สมชาย  พิมพเกาะ 

 ๒๑๓ พันตํารวจโท สมบูรณ  พรหมบุตร 

 ๒๑๔ พันตํารวจโท สมพร  เหมหงษ 

 ๒๑๕ พันตํารวจโท สมภาร  ชะพินใจ 

 ๒๑๖ พันตํารวจโท สมยา  เจริญราษฎร 

 ๒๑๗ พันตํารวจโท สมศักดิ์  ไตรนาจา 

 ๒๑๘ พันตํารวจโท สมศักดิ์  เม็กขุนทด 

 ๒๑๙ พันตํารวจโท สยมภู  กุลจิตติสิโรดม 

 ๒๒๐ พันตํารวจโท สราวุธ  มหาชัย 

 ๒๒๑ พันตํารวจโท สฤษดิ์  จุลนาค 

 ๒๒๒ พันตํารวจโท สวัสดิ์  มวงไหมทอง 

 ๒๒๓ พันตํารวจโท สวาด  แทงกระโทก 

 ๒๒๔ พันตํารวจโท สัญชัย  ใจหาว 

 ๒๒๕ พันตํารวจโท สันตภพ  พลเรือง 

 ๒๒๖ พันตํารวจโท สัมฤทธิ์  อุนมี 

 ๒๒๗ พันตํารวจโท สามารถ  เปาจีน 

 ๒๒๘ พันตํารวจโท สามารถ  พิมพดีด 

 ๒๒๙ พันตํารวจโท สายันต  จันทมาศ 

 ๒๓๐ พันตํารวจโท สิงหา  สุตาสุข 

 ๒๓๑ พันตํารวจโท สิรวิชญ  แสงกุดเรือ 

 ๒๓๒ พันตํารวจโท สืบศักดิ์  ภาราศรี 

 ๒๓๓ พันตํารวจโท สืบสกุล  สิมะวรธรรมกุล 

 ๒๓๔ พันตํารวจโท สุคนธ  แสงโสดา 

 ๒๓๕ พันตํารวจโท สุดเขตต  พิมพากุล 

 ๒๓๖ พันตํารวจโท สุทธิรักษ  นามวงษ 

 ๒๓๗ พันตํารวจโท สุทธิรัตน  อรทัย 



 หนา   ๖๒ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๓๘ พันตํารวจโท สุทัศ  ขุนรัตน 

 ๒๓๙ พันตํารวจโท สุทัศน  ยศศรีใจ 

 ๒๔๐ พันตํารวจโท สุธิรพงศ  ชัยศิริ 

 ๒๔๑ พันตํารวจโท สุนทร  ตั้งใจ 

 ๒๔๒ พันตํารวจโท สุนทร  มาลาเวช 

 ๒๔๓ พันตํารวจโท สุบรรณ  อาชาชาญ 

 ๒๔๔ พันตํารวจโท สุพจน  มะลิเลิศ 

 ๒๔๕ พันตํารวจโท สุพรรณ  ใจหาญ 

 ๒๔๖ พันตํารวจโท สุพัฒน  หนูแกว 

 ๒๔๗ พันตํารวจโท สุภาพ  ทาจันทร 

 ๒๔๘ พันตํารวจโท สุเมษ  ทองเสงี่ยม 

 ๒๔๙ พันตํารวจโท สุรจิตร  ศรีพรรณ 

 ๒๕๐ พันตํารวจโท สุรพล  เห็มไธสง 

 ๒๕๑ พันตํารวจโท สุระ  ตั้งวัฒนกิตติกุล 

 ๒๕๒ พันตํารวจโท สุรินทร  รักษาพล 

 ๒๕๓ พันตํารวจโท เสรี  บุญยะรัตน 

 ๒๕๔ พันตํารวจโท องอาจ  จันทร 

 ๒๕๕ พันตํารวจโท อดิเทพฌ  ภูวัช 

 ๒๕๖ พันตํารวจโท อดุลย  คงไขศรี 

 ๒๕๗ พันตํารวจโท อธิวัฒน  อินนันชัย 

 ๒๕๘ พันตํารวจโท อนันต  เลาะหะนะ 

 ๒๕๙ พันตํารวจโท อนุชา  กาญจนาภรณ 

 ๒๖๐ พันตํารวจโท อภิชาติ  อุนพงษ 

 ๒๖๑ พันตํารวจโท อภิรักษ  ทอดสนิท 

 ๒๖๒ พันตํารวจโท อภิวัฒน  จันทรแสงฟา 

 ๒๖๓ พันตํารวจโท อภิวัฒน  บุญสวาง 

 ๒๖๔ พันตํารวจโท อรุณ  เลิศศักดิ์เกษตร 

 ๒๖๕ พันตํารวจโท อรุณ  สุขบาน 

 ๒๖๖ พันตํารวจโท อาคม  การบรรจง 

 ๒๖๗ พันตํารวจโท อาคม  สยามนันทกุล 

 ๒๖๘ พันตํารวจโท อาณัติ  กาวิชา 

 ๒๖๙ พันตํารวจโท อาทร  สิมพลา 

 ๒๗๐ พันตํารวจโท อาทิตย  ศรีสุพจน 

 ๒๗๑ พันตํารวจโท อํานาจ  เนตรกลาง 

 ๒๗๒ พันตํารวจโท อิทธิพล  จันแปงเงิน 

 ๒๗๓ พันตํารวจโท อิสรภาพ  แกวชลคราม 

 ๒๗๔ พันตํารวจโท อุทัย  ชุดชนบท 

 ๒๗๕ พันตํารวจโท อุบล  คงวงศ 

 ๒๗๖ พันตํารวจโท อุปคุต  บุญมี 

 ๒๗๗ พันตํารวจโท เอกพล  นาพิมาย 

 ๒๗๘ พันตํารวจโท เอกภณ  พุทธิกุล 

 ๒๗๙ พันตํารวจโท เอกราช  มาละวรรณโณ 

 ๒๘๐ พันตํารวจโท เอกวัฒน  เลิศนพรัตนวงศ 

 ๒๘๑ พันตํารวจโท เอกวิทย  เกิดศิริ 

 ๒๘๒ พันตํารวจโท โอสถ  ผาโผน 

 ๒๘๓ พันตํารวจโทหญิง กชพร  วัฒนธรรม 

 ๒๘๔ พันตํารวจโทหญิง กิตติธร  ลาวัลยวงษ 

 ๒๘๕ พันตํารวจโทหญิง ขวัญใจ  สังขเสือ 

 ๒๘๖ พันตํารวจโทหญิง คนธนันท  บุญลาภ 

 ๒๘๗ พันตํารวจโทหญิง ชโลธร  เล็กสุทธิ์ 

 ๒๘๘ พันตํารวจโทหญิง ณัฐนันท   

  เจริญแกวพันสี 



 หนา   ๖๓ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๘๙ พันตํารวจโทหญิง ดุษฎีพร  สุขเกษม 

 ๒๙๐ พันตํารวจโทหญิง ทิฆัมพร  ออนละออ 

 ๒๙๑ พันตํารวจโทหญิง นันทนภัส   

  ตระกูลนาคสังข 

 ๒๙๒ พันตํารวจโทหญิง นุจนาฎ  เชี่ยวชาญ 

 ๒๙๓ พันตํารวจโทหญิง เนตรตรา  คชเชนทร 

 ๒๙๔ พันตํารวจโทหญิง บุญเสริม  อยูย่ังยืน 

 ๒๙๕ พันตํารวจโทหญิง ปยะมาศ   

  เล่ียมสงวน 

 ๒๙๖ พันตํารวจโทหญิง พิรนุช  ศิริกิจ 

 ๒๙๗ พันตํารวจโทหญิง รัชนก  กิ่งแกว 

 ๒๙๘ พันตํารวจโทหญิง วนิดา  พงษบริบูรณ 

 ๒๙๙ พันตํารวจโทหญิง วรรณภา  โชตินอก 

 ๓๐๐ พันตํารวจโทหญิง วรรณิลักษณ   

  ทัพซาย 

 ๓๐๑ พันตํารวจโทหญิง วรานนท  เนียมหอม 

 ๓๐๒ พันตํารวจโทหญิง วัลลภา  โคตรภูธร 

 ๓๐๓ พันตํารวจโทหญิง สมหมาย  ภูศาสตร 

 ๓๐๔ พันตํารวจโทหญิง สุธาจิณ   

  นันทนากรณ 

 ๓๐๕ พันตํารวจโทหญิง สุนิสา  ธรรมโชติ 

 ๓๐๖ พันตํารวจโทหญิง สุพัตรา  ศรีฑาพุฒ 

 ๓๐๗ พันตํารวจโทหญิง สุภาวดี  ภูเจริญ 

 ๓๐๘ พันตํารวจโทหญิง สุรางคณา   

  ตรงธรรม 

 ๓๐๙ พันตํารวจโทหญิง อารี  จิตตหลัง 

 ๓๑๐ พันตํารวจโทหญิง อุษณีย  วิระมาตย 

 ๓๑๑ พันตํารวจโทหญิง เอื้อจิตร  ประทุมจร 

 ๓๑๒ พันตํารวจตรี กรกฤต  ภูติยา 

 ๓๑๓ พันตํารวจตรี กรพงศ  วงษาลังการ 

 ๓๑๔ พันตํารวจตรี กรภพ  กิจภูริพัฒน 

 ๓๑๕ พันตํารวจตรี กรรณบวร  บุญเกิด 

 ๓๑๖ พันตํารวจตรี กฤตภาส  เปาธวัลย 

 ๓๑๗ พันตํารวจตรี กฤตเมธ  ยอดปน 

 ๓๑๘ พันตํารวจตรี กฤตยา  สิมาชัย 

 ๓๑๙ พันตํารวจตรี กฤศ  ทักสูงเนิน 

 ๓๒๐ พันตํารวจตรี กฤษฎา  ทองสกุล 

 ๓๒๑ พันตํารวจตรี กฤษฎา  ธรรมโรจน 

 ๓๒๒ พันตํารวจตรี กฤษฎา  พรหมศรี 

 ๓๒๓ พันตํารวจตรี กฤษฎา  พลายละหาร 

 ๓๒๔ พันตํารวจตรี กฤษฎา  เสรีวุฒิชัย 

 ๓๒๕ พันตํารวจตรี กฤษฎ์ิ  ศรีหาบุญทัน 

 ๓๒๖ พันตํารวจตรี กฤษณะ  แตมเรืองอิฐ 

 ๓๒๗ พันตํารวจตรี กฤษณะ  ผดุงวรรณ 

 ๓๒๘ พันตํารวจตรี กสิณพจน   

  หงสพิพัฒนสกุล 

 ๓๒๙ พันตํารวจตรี กันต  ใจเพียรทอง 

 ๓๓๐ พันตํารวจตรี กันตภน  ภัทรพัชรกุล 

 ๓๓๑ พันตํารวจตรี กัมปนาท  พิณนา 

 ๓๓๒ พันตํารวจตรี กัมพล  สุทธิประภา 

 ๓๓๓ พันตํารวจตรี กาน  เริ่มศรี 

 ๓๓๔ พันตํารวจตรี กานตพงศ  มีสายมงคล 



 หนา   ๖๔ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๓๕ พันตํารวจตรี กําจัด   

  มงคลคํานวณเขตต 

 ๓๓๖ พันตํารวจตรี กิตติกร  สมใจ 

 ๓๓๗ พันตํารวจตรี กิตติชัย  ขวัญสุด 

 ๓๓๘ พันตํารวจตรี กิตติชัย  โชวพงศ 

 ๓๓๙ พันตํารวจตรี กิตติชัย  หนูแกว 

 ๓๔๐ พันตํารวจตรี กิตติเชษฐ  กิติสาร 

 ๓๔๑ พันตํารวจตรี กิตติโชค  ลิปไธสง 

 ๓๔๒ พันตํารวจตรี กิตติ์ทัพพ  อาชีวะนันท 

 ๓๔๓ พันตํารวจตรี กิตติธัช  ตันโน 

 ๓๔๔ พันตํารวจตรี กิตตินันท  พวงมาลี 

 ๓๔๕ พันตํารวจตรี กิตติพงศ  ศิลาพันธุ 

 ๓๔๖ พันตํารวจตรี กิตติพงษ   

  เจริญสิริวัฒนกุล 

 ๓๔๗ พันตํารวจตรี กิตติพันจ์ิ  สุขะวัฒนาช 

 ๓๔๘ พันตํารวจตรี กิตติพัศ  คงศรีทอง 

 ๓๔๙ พันตํารวจตรี กิตติภณ  คลังดงเค็ง 

 ๓๕๐ พันตํารวจตรี กิตติศักดิ์  โคตะนารถ 

 ๓๕๑ พันตํารวจตรี กิตติศักดิ์  จูสกุลวิจิตร 

 ๓๕๒ พันตํารวจตรี กิตติศักดิ์  ไทยแกว 

 ๓๕๓ พันตํารวจตรี กิตติศักดิ์  สุขไทย 

 ๓๕๔ พันตํารวจตรี กิตติศักดิ์  แสงรัศมี 

 ๓๕๕ พันตํารวจตรี กิตินันต  จันทรคําจร 

 ๓๕๖ พันตํารวจตรี กิติภูมิ  ภูมิแกดํา 

 ๓๕๗ พันตํารวจตรี เกชา  ราษฎรนิยม 

 ๓๕๘ พันตํารวจตรี เกรียงไกร  อินนุพัฒน 

 ๓๕๙ พันตํารวจตรี เกียรติพงษ  แผนสัมฤทธิ์ 

 ๓๖๐ พันตํารวจตรี เกียรติศักดิ์  บุญย่ังยืน 

 ๓๖๑ พันตํารวจตรี โกภิส  แกวกา 

 ๓๖๒ พันตํารวจตรี โกศล  วงศรินทร 

 ๓๖๓ พันตํารวจตรี ไกรนาถ  แสงมณี 

 ๓๖๔ พันตํารวจตรี ไกรฤกษ  กลอมลอย 

 ๓๖๕ พันตํารวจตรี ไกรฤกษ  สิทธิโชติ 

 ๓๖๖ พันตํารวจตรี ไกรวิชญ  เพ็ชรเลิศ 

 ๓๖๗ พันตํารวจตรี ไกรศร  จันทรเฉลิม 

 ๓๖๘ พันตํารวจตรี ไกรสร  เหลือนุนขาบ 

 ๓๖๙ พันตํารวจตรี ขจร  สมรูป 

 ๓๗๐ พันตํารวจตรี ขจร  แสงเพชร 

 ๓๗๑ พันตํารวจตรี ขวัญชัย  วงษแหวน 

 ๓๗๒ พันตํารวจตรี ขวัญพล  เพ็งเดือน 

 ๓๗๓ พันตํารวจตรี ขวัญลิขิต  สุวรรณชัยรบ 

 ๓๗๔ พันตํารวจตรี เขมอธิษฐ  ทองคํา 

 ๓๗๕ พันตํารวจตรี คฑาภณ  เมฆกกตาลพีระ 

 ๓๗๖ พันตํารวจตรี คฑาวุธ  บัวหลวง 

 ๓๗๗ พันตํารวจตรี คณิต  พิจิตร 

 ๓๗๘ พันตํารวจตรี คม  นพโสภณ 

 ๓๗๙ พันตํารวจตรี คมกริช  สุทธะสกุลดี 

 ๓๘๐ พันตํารวจตรี คมกฤช  อรุโณทัย 

 ๓๘๑ พันตํารวจตรี คมสัน  ทองสงโสม 

 ๓๘๒ พันตํารวจตรี คมสัน  ศรีวิเชียร 

 ๓๘๓ พันตํารวจตรี คมสัน  สมออน 

 ๓๘๔ พันตํารวจตรี คมสันต  นามคุณ 



 หนา   ๖๕ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๘๕ พันตํารวจตรี ครรชิต  คงสุวรรณ 

 ๓๘๖ พันตํารวจตรี คาน  ลอมคอม 

 ๓๘๗ พันตํารวจตรี คําชิต  วงคเชียงยืน 

 ๓๘๘ พันตํารวจตรี คําสิงห  วงคงาม 

 ๓๘๙ พันตํารวจตรี จงจรัส  ฉายเรืองโชติ 

 ๓๙๐ พันตํารวจตรี จงรักษ  สุวรรณะ 

 ๓๙๑ พันตํารวจตรี จตุพร  เบ็ญจกุล 

 ๓๙๒ พันตํารวจตรี จตุพร  พรหมจรรย 

 ๓๙๓ พันตํารวจตรี จตุพร  สุจินต 

 ๓๙๔ พันตํารวจตรี จตุรงค  ตะแสง 

 ๓๙๕ พันตํารวจตรี จรัญ  รํามะนา 

 ๓๙๖ พันตํารวจตรี จรัญ  สุขสวัสดิ์ 

 ๓๙๗ พันตํารวจตรี จรูญ  ควบคุม 

 ๓๙๘ พันตํารวจตรี จเรวัฒน  ตันอยูโชค 

 ๓๙๙ พันตํารวจตรี จอม  พรมลา 

 ๔๐๐ พันตํารวจตรี จักรกฤษ  ผลสุข 

 ๔๐๑ พันตํารวจตรี จักรกฤษณ  จันตาคํา 

 ๔๐๒ พันตํารวจตรี จักรกฤษณ  จุลเทพ 

 ๔๐๓ พันตํารวจตรี จักรวุฒิ  พรมแดง 

 ๔๐๔ พันตํารวจตรี จักราวุธ  ดอนประจํา 

 ๔๐๕ พันตํารวจตรี จักรี  ดิษใจ 

 ๔๐๖ พันตํารวจตรี จารุวัฒน  พันธศรี 

 ๔๐๗ พันตํารวจตรี จารุวัฒน  อินทะเนน 

 ๔๐๘ พันตํารวจตรี จํานง  แกวพิมล 

 ๔๐๙ พันตํารวจตรี จํารัส  แกวนุย 

 ๔๑๐ พันตํารวจตรี จิตติพงศ  จินาเคียน 

 ๔๑๑ พันตํารวจตรี จิรทีปต  เผดิม 

 ๔๑๒ พันตํารวจตรี จิรวัฒน  โชติวรรณวัฒน 

 ๔๑๓ พันตํารวจตรี จิรวัฒน  เพ็ชรรุง 

 ๔๑๔ พันตํารวจตรี จิรัฏฐ  บุญสูง 

 ๔๑๕ พันตํารวจตรี จิราพงค  แกวคง 

 ๔๑๖ พันตํารวจตรี จิรายุ  กีรติยุตอมรกุล 

 ๔๑๗ พันตํารวจตรี จีระพจน  พิทักษธรรม 

 ๔๑๘ พันตํารวจตรี จุฬาพงศ  เหตุทอง 

 ๔๑๙ พันตํารวจตรี เจตชนะ  ศิริจําปา 

 ๔๒๐ พันตํารวจตรี เจนรบ  วันทองสังข 

 ๔๒๑ พันตํารวจตรี เจริญ  จันจร 

 ๔๒๒ พันตํารวจตรี เจริญชัย  หายทุกข 

 ๔๒๓ พันตํารวจตรี ฉลอง  แกวทรายขาว 

 ๔๒๔ พันตํารวจตรี ฉลอง  เรือนศักดิ์ 

 ๔๒๕ พันตํารวจตรี ฉัตรชัย  เพราพันธ 

 ๔๒๖ พันตํารวจตรี เฉลิมพล  บุญไชยโย 

 ๔๒๗ พันตํารวจตรี ชนะชัย  ใจกลา 

 ๔๒๘ พันตํารวจตรี ชนิสรณ  กวยสินทรัพย 

 ๔๒๙ พันตํารวจตรี ชยพล  ชงสกุล 

 ๔๓๐ พันตํารวจตรี ชยันต  ภาคีชิต 

 ๔๓๑ พันตํารวจตรี ชรินทร  เดชฤทธิ์ 

 ๔๓๒ พันตํารวจตรี ชรินทร  เผือกสงา 

 ๔๓๓ พันตํารวจตรี ชรินทร  สาริมา 

 ๔๓๔ พันตํารวจตรี ชล  ย่ิงแมนวาด 

 ๔๓๕ พันตํารวจตรี ชลันธร  ขจรธีรสกุล 

 ๔๓๖ พันตํารวจตรี ชวโรจน  ทองรอด 



 หนา   ๖๖ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๓๗ พันตํารวจตรี ชวลิต  รัตนพันธ 

 ๔๓๘ พันตํารวจตรี ชวลิต  อุปพงษ 

 ๔๓๙ พันตํารวจตรี ชัชชัย  วัฒนไพโรจน 

 ๔๔๐ พันตํารวจตรี ชัชชัย  อนุภาพ 

 ๔๔๑ พันตํารวจตรี ชัชวาล  ศรีเจริญตา 

 ๔๔๒ พันตํารวจตรี ชัญญวิชย  จันบุรี 

 ๔๔๓ พันตํารวจตรี ชัยณรงค  บูรณศรี 

 ๔๔๔ พันตํารวจตรี ชัยณรงค  ราชรักษ 

 ๔๔๕ พันตํารวจตรี ชัยณรงค  หาญธงชัย 

 ๔๔๖ พันตํารวจตรี ชัยดา  อินทรปราบ 

 ๔๔๗ พันตํารวจตรี ชัยนิวัฒน   

  เพชรทรัพยสกุล 

 ๔๔๘ พันตํารวจตรี ชัยภักดิ์  สมภักดี 

 ๔๔๙ พันตํารวจตรี ชัยยศ  รักษาแกว 

 ๔๕๐ พันตํารวจตรี ชัยยันต  ทิวาวงค 

 ๔๕๑ พันตํารวจตรี ชัยโรจน  อภิพันธุพร 

 ๔๕๒ พันตํารวจตรี ชัยวัฒน  จงเจริญ 

 ๔๕๓ พันตํารวจตรี ชัยวัฒน  นาสินพรอม 

 ๔๕๔ พันตํารวจตรี ชัยวัฒน  ปุรินทราภิบาล 

 ๔๕๕ พันตํารวจตรี ชัยสวัสดิ์  วงคประโคน 

 ๔๕๖ พันตํารวจตรี ชาคริต  บุญเพ่ิม 

 ๔๕๗ พันตํารวจตรี ชาฆินทร  คลองแคลว 

 ๔๕๘ พันตํารวจตรี ชาญชัย  นามวงษา 

 ๔๕๙ พันตํารวจตรี ชาญณรงค  พุทธิพงษ 

 ๔๖๐ พันตํารวจตรี ชาญวิทย   

  พัชรวงศวาณิชย 

 ๔๖๑ พันตํารวจตรี ชาตรี  ทองจันทร 

 ๔๖๒ พันตํารวจตรี ชาตรี  วรรณบุรี 

 ๔๖๓ พันตํารวจตรี ชานนท  กล่ินหอม 

 ๔๖๔ พันตํารวจตรี ชานนท  รัตนประทีป 

 ๔๖๕ พันตํารวจตรี ชานันท  ชัยจินดา 

 ๔๖๖ พันตํารวจตรี ชายชล  หอมเมือง 

 ๔๖๗ พันตํารวจตรี ชํานาญ  สุขีตา 

 ๔๖๘ พันตํารวจตรี ชํานาญ  อินทานนท 

 ๔๖๙ พันตํารวจตรี ชิงชัย  เฉยชาญ 

 ๔๗๐ พันตํารวจตรี ชิตพล  บุญนํา 

 ๔๗๑ พันตํารวจตรี ชินกร  สมบูรณทรัพย 

 ๔๗๒ พันตํารวจตรี ชินดนัย  ทินันทตา 

 ๔๗๓ พันตํารวจตรี ชินพันธ  ชุมภูประวิโร 

 ๔๗๔ พันตํารวจตรี ชูเกียรติ  น้ําเงิน 

 ๔๗๕ พันตํารวจตรี ชูเกียรติ  พาพิทักษ 

 ๔๗๖ พันตํารวจตรี ชูชัย  ปองคํา 

 ๔๗๗ พันตํารวจตรี ชูชาติ  ไชยสมคุณ 

 ๔๗๘ พันตํารวจตรี ชูชาติ  วรรณะ 

 ๔๗๙ พันตํารวจตรี ชูชาติ  เสนาใน 

 ๔๘๐ พันตํารวจตรี ชูศักดิ์  ลักษณะ 

 ๔๘๑ พันตํารวจตรี เชษฐพัทธ  วงศสวัสดิ์ 

 ๔๘๒ พันตํารวจตรี เชาวลิต  ธีมานนท 

 ๔๘๓ พันตํารวจตรี เชิดชัย  ใยแกว 

 ๔๘๔ พันตํารวจตรี โชคชวาลย  วรรณวงศ 

 ๔๘๕ พันตํารวจตรี โชคชัย  สารคุณ 

 ๔๘๖ พันตํารวจตรี โชคชัย  แสงอยู 



 หนา   ๖๗ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๘๗ พันตํารวจตรี โชติชัย  แดงงาม 

 ๔๘๘ พันตํารวจตรี ไชยเชษฐ  แสงสุรินทร 

 ๔๘๙ พันตํารวจตรี ไชยรัตน  อุทสาร 

 ๔๙๐ พันตํารวจตรี ไชยา  จันทรนอย 

 ๔๙๑ พันตํารวจตรี ไชยา  เวฬุวนารักษ 

 ๔๙๒ พันตํารวจตรี ญาณพล  แพงจันทร 

 ๔๙๓ พันตํารวจตรี ฐปนนท  โชคบัณฑิต 

 ๔๙๔ พันตํารวจตรี ฐานิต  กุมารจันทร 

 ๔๙๕ พันตํารวจตรี ฐานิสสร  บุรานนท 

 ๔๙๖ พันตํารวจตรี ณภัทร  จินพล 

 ๔๙๗ พันตํารวจตรี ณภัทร  สุทธิธนากูล 

 ๔๙๘ พันตํารวจตรี ณภัทร  อนวงศ 

 ๔๙๙ พันตํารวจตรี ณรงค  สงแปน 

 ๕๐๐ พันตํารวจตรี ณรงค  สุวรรณรักษ 

 ๕๐๑ พันตํารวจตรี ณรงคกรณ  ทุมวัน 

 ๕๐๒ พันตํารวจตรี ณรงคยุทธ  วรชิน 

 ๕๐๓ พันตํารวจตรี ณรงคฤทธิ์  โมฬี 

 ๕๐๔ พันตํารวจตรี ณรงคฤทธิ์  ลิคูณ 

 ๕๐๕ พันตํารวจตรี ณรงควิทย  วรวงศ 

 ๕๐๖ พันตํารวจตรี ณวดล  ภาโส 

 ๕๐๗ พันตํารวจตรี ณัฏฐนันทชัย  กองอิ่น 

 ๕๐๘ พันตํารวจตรี ณัฏฐพัชร  งามประดิษฐ 

 ๕๐๙ พันตํารวจตรี ณัฏฐศิษฏ  ธนทรงพล 

 ๕๑๐ พันตํารวจตรี ณัฐ  สวนเส 

 ๕๑๑ พันตํารวจตรี ณัฐธนพล  อินทรเรืองศร 

 ๕๑๒ พันตํารวจตรี ณัฐนนท  เปยแกว 

 ๕๑๓ พันตํารวจตรี ณัฐพงศ  นุตเจริญ 

 ๕๑๔ พันตํารวจตรี ณัฐพงศ  สุขทาน 

 ๕๑๕ พันตํารวจตรี ณัฐพงศ  สุรัตนสิงห 

 ๕๑๖ พันตํารวจตรี ณัฐพงษ  จันทรอุทัย 

 ๕๑๗ พันตํารวจตรี ณัฐพงษ  มะโน 

 ๕๑๘ พันตํารวจตรี ณัฐพร  พฤกษธาราธิกูล 

 ๕๑๙ พันตํารวจตรี ณัฐพล  กฤษหมื่นไวย 

 ๕๒๐ พันตํารวจตรี ณัฐพล  บรรพต 

 ๕๒๑ พันตํารวจตรี ณัฐพล  ประทับแกว 

 ๕๒๒ พันตํารวจตรี ณัฐพล  ผิวผาด 

 ๕๒๓ พันตํารวจตรี ณัฐพล  เพจ้ี 

 ๕๒๔ พันตํารวจตรี ณัฐภัทร  พุทธังกุโร 

 ๕๒๕ พันตํารวจตรี ณัฐวรรธน  ทวีกิตติพงศ 

 ๕๒๖ พันตํารวจตรี ณัฐวัฒน  พันธสวรรค 

 ๕๒๗ พันตํารวจตรี ณัฐวุฒิ  จอดนอก 

 ๕๒๘ พันตํารวจตรี ณัฐวุฒิ  เรืองบุญ 

 ๕๒๙ พันตํารวจตรี ณัติรุจน  โชติธนัยสิทธิ์ 

 ๕๓๐ พันตํารวจตรี ดําเนิน  วินิจชัยนันท 

 ๕๓๑ พันตํารวจตรี ดํารงค  หีบแกว 

 ๕๓๒ พันตํารวจตรี ดํารงคศักดิ์  ศิริแกว 

 ๕๓๓ พันตํารวจตรี ดิเรก  เอี่ยมเล 

 ๕๓๔ พันตํารวจตรี ดิลก  ปรีดาศักดิ์ 

 ๕๓๕ พันตํารวจตรี ดุสิต  ปาสรอย 

 ๕๓๖ พันตํารวจตรี เดชชนะ  วรวงศสกุล 

 ๕๓๗ พันตํารวจตรี เดชชัย  เรืองชาญ 

 ๕๓๘ พันตํารวจตรี เดชน  สงวนตระกูล 



 หนา   ๖๘ (เลมที่  ๑๑/๑) 
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 ๕๓๙ พันตํารวจตรี เดชา  รัตนวรุณรัตน 

 ๕๔๐ พันตํารวจตรี เดชา  เวฬุวนารักษ 

 ๕๔๑ พันตํารวจตรี เดน  พุทธิเสน 

 ๕๔๒ พันตํารวจตรี เดนพงษ  ตอติด 

 ๕๔๓ พันตํารวจตรี ตระกูล  สุภาวะ 

 ๕๔๔ พันตํารวจตรี ตรีเพชร  แซเลียว 

 ๕๔๕ พันตํารวจตรี ตรีภพ  ฉออนศรี 

 ๕๔๖ พันตํารวจตรี ถนอม  ชุมแสง 

 ๕๔๗ พันตํารวจตรี ถาวร  นวลนุกูล 

 ๕๔๘ พันตํารวจตรี ถาวร  สังขมัน 

 ๕๔๙ พันตํารวจตรี ทรงเดช  รัตนธรรม 

 ๕๕๐ พันตํารวจตรี ทวิทยชัย  เขาทอง 

 ๕๕๑ พันตํารวจตรี ทวี  คําแพง 

 ๕๕๒ พันตํารวจตรี ทวี  เพชรสังคูณ 

 ๕๕๓ พันตํารวจตรี ทวีเดช  เที่ยงธรรม 

 ๕๕๔ พันตํารวจตรี ทวีทรัพย  ชัยภูมิ 

 ๕๕๕ พันตํารวจตรี ทวีศักดิ์  ทองเพชร 

 ๕๕๖ พันตํารวจตรี ทวีศักดิ์  บุญชื่น 

 ๕๕๗ พันตํารวจตรี ทวีศักดิ์  พิทักษ 

 ๕๕๘ พันตํารวจตรี ทวีศักดิ์  วรคํา 

 ๕๕๙ พันตํารวจตรี ทศพร  ปญญาทรง 

 ๕๖๐ พันตํารวจตรี ทองเพียน  อินบํารุง 

 ๕๖๑ พันตํารวจตรี ทัพพเทพ   

  คังคะสุวรรณโน 

 ๕๖๒ พันตํารวจตรี ทินดรัณ  หอมจันทร 

 ๕๖๓ พันตํารวจตรี เทพชัย  อินดี 

 ๕๖๔ พันตํารวจตรี เทพนิมิตร  บุตรจันทร 

 ๕๖๕ พันตํารวจตรี เทพรัตน  ถมฉิมพลี 

 ๕๖๖ พันตํารวจตรี เทวา  อรัญโสต 

 ๕๖๗ พันตํารวจตรี เทวินทร  สุธรรมยะ 

 ๕๖๘ พันตํารวจตรี เทียมพล  จูประโคน 

 ๕๖๙ พันตํารวจตรี ธงชัย  ถูระวรรณ 

 ๕๗๐ พันตํารวจตรี ธงชัย  นิลเกิด 

 ๕๗๑ พันตํารวจตรี ธนกร  จาวรุงวณิชสกุล 

 ๕๗๒ พันตํารวจตรี ธนกฤต  ดิลกเดชานันท 

 ๕๗๓ พันตํารวจตรี ธนกฤต  ศรีนาค 

 ๕๗๔ พันตํารวจตรี ธนชัย  สาริยา 

 ๕๗๕ พันตํารวจตรี ธนดล  สุทธิพณิชพงศ 

 ๕๗๖ พันตํารวจตรี ธนเทพ  สุวรรณ 

 ๕๗๗ พันตํารวจตรี ธนพล  กอนทอง 

 ๕๗๘ พันตํารวจตรี ธนพล  แซล่ิม 

 ๕๗๙ พันตํารวจตรี ธนพล  ลิรัฐพงศ 

 ๕๘๐ พันตํารวจตรี ธนภัทร  นามดี 

 ๕๘๑ พันตํารวจตรี ธนัญชัย  อัศดามงคล 

 ๕๘๒ พันตํารวจตรี ธนัตนันต  เหลาอารีรัตน 

 ๕๘๓ พันตํารวจตรี ธนัทกฤตย  ธรรมเจริญ 

 ๕๘๔ พันตํารวจตรี ธนา  ปานณรงค 

 ๕๘๕ พันตํารวจตรี ธนา  ยอดดําเนิน 

 ๕๘๖ พันตํารวจตรี ธนากร  ธรรมเมธา 

 ๕๘๗ พันตํารวจตรี ธรรมนูญ  มูลสมบัติ 

 ๕๘๘ พันตํารวจตรี ธรรมสิทธิ  เต็งทอง 

 ๕๘๙ พันตํารวจตรี ธรรศ  ทรัพยบัว 



 หนา   ๖๙ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๙๐ พันตํารวจตรี ธวัชชัย  ปลองใหม 

 ๕๙๑ พันตํารวจตรี ธวัชชัย  มาติวงค 

 ๕๙๒ พันตํารวจตรี ธวัชชัย  อ่ําปล่ัง 

 ๕๙๓ พันตํารวจตรี ธวุฒิ  เพ็ชรแกว 

 ๕๙๔ พันตํารวจตรี ธัชทัย  ธรรมโม 

 ๕๙๕ พันตํารวจตรี ธัชพงศ  พริกคง 

 ๕๙๖ พันตํารวจตรี ธัญพิสิษฐ  อบทอง 

 ๕๙๗ พันตํารวจตรี ธานินทร  สุขศิลป 

 ๕๙๘ พันตํารวจตรี ธานินทร  หนูดุก 

 ๕๙๙ พันตํารวจตรี ธานี  ตันจันทรกูล 

 ๖๐๐ พันตํารวจตรี ธารโรจ  ปุณณพาณิช 

 ๖๐๑ พันตํารวจตรี ธิณกร  ใบยา 

 ๖๐๒ พันตํารวจตรี ธิติ  เพชราวรรณ 

 ๖๐๓ พันตํารวจตรี ธีรเดช  รีบเรงรัมย 

 ๖๐๔ พันตํารวจตรี ธีรธวัชร  ลัดดาวัลย 

 ๖๐๕ พันตํารวจตรี ธีรพงษ  จันทรคุม 

 ๖๐๖ พันตํารวจตรี ธีรพัฒน  นิศาภากร 

 ๖๐๗ พันตํารวจตรี ธีรภาพ  ภูขันซาย 

 ๖๐๘ พันตํารวจตรี ธีรยุทธ  หนูทอง 

 ๖๐๙ พันตํารวจตรี ธีรวิทย  อินทรสุข 

 ๖๑๐ พันตํารวจตรี ธีรศักดิ์  สุปรียวัฒน 

 ๖๑๑ พันตํารวจตรี ธีรสิทธิ  อโปกุล 

 ๖๑๒ พันตํารวจตรี ธีระ  เพชรทอง 

 ๖๑๓ พันตํารวจตรี ธีระเดช  เพชรศิริ 

 ๖๑๔ พันตํารวจตรี ธีระพงศ  วรสุทธิ์พิศาล 

 ๖๑๕ พันตํารวจตรี ธีระพล  บุญยก 

 ๖๑๖ พันตํารวจตรี ธีระยุทธ  สุทธิทาที 

 ๖๑๗ พันตํารวจตรี ธีระวุฒิ  แสนอินทร 

 ๖๑๘ พันตํารวจตรี ธีระวุทธิ์  หลาทุม 

 ๖๑๙ พันตํารวจตรี นคร  นักรู 

 ๖๒๐ พันตํารวจตรี นคร  สุวรรณวงศ 

 ๖๒๑ พันตํารวจตรี นครราช  นนสีลาด 

 ๖๒๒ พันตํารวจตรี นนทพงษ  อางทอง 

 ๖๒๓ พันตํารวจตรี นพดล  กุนมล 

 ๖๒๔ พันตํารวจตรี นพดล  บัวปรอท 

 ๖๒๕ พันตํารวจตรี นพดล  บุตรวงษ 

 ๖๒๖ พันตํารวจตรี นพดล  ภักดีสวาง 

 ๖๒๗ พันตํารวจตรี นพดล  รุจิวีราพร 

 ๖๒๘ พันตํารวจตรี นพดล  ศิริสูงเนิน 

 ๖๒๙ พันตํารวจตรี นพดล  แสงวรรณ 

 ๖๓๐ พันตํารวจตรี นพธิพล  สายสุด 

 ๖๓๑ พันตํารวจตรี นรนิติ  โมงขุนทด 

 ๖๓๒ พันตํารวจตรี นรวิชญ  กันทะ 

 ๖๓๓ พันตํารวจตรี นรากร   

  สรอยสุขาพาพันธ 

 ๖๓๔ พันตํารวจตรี นราธร  พิลาลํ้า 

 ๖๓๕ พันตํารวจตรี นรินทร  โสตถิยาภัย 

 ๖๓๖ พันตํารวจตรี นรุตมชัย  เบญจปฐมรงค 

 ๖๓๗ พันตํารวจตรี นลธิชัย  ชมตา 

 ๖๓๘ พันตํารวจตรี นวพล  ชวยเจริญ 

 ๖๓๙ พันตํารวจตรี นวสินธุ  ลํ่าสัน 

 ๖๔๐ พันตํารวจตรี นักสิทธิ์  คณะนัย 



 หนา   ๗๐ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๔๑ พันตํารวจตรี นัฐพงษ  ชาพรหมสิทธิ์ 

 ๖๔๒ พันตํารวจตรี นันทพงษ  ภูนพทอง 

 ๖๔๓ พันตํารวจตรี นันทวัฒน  สิงโต 

 ๖๔๔ พันตํารวจตรี นันทิพัฒน  ผังคี 

 ๖๔๕ พันตํารวจตรี นาฏพงษ  ชูเมือง 

 ๖๔๖ พันตํารวจตรี นิกร  ขุนทอง 

 ๖๔๗ พันตํารวจตรี นิคม  สังฆรัตน 

 ๖๔๘ พันตํารวจตรี นิธิรุจน  ชัยรัฐนิธิยศ 

 ๖๔๙ พันตํารวจตรี นิพจน  แกวมณี 

 ๖๕๐ พันตํารวจตรี นิพนธ  ทองยืน 

 ๖๕๑ พันตํารวจตรี นิพล  บุญเรือง 

 ๖๕๒ พันตํารวจตรี นิมิต  หนูแกว 

 ๖๕๓ พันตํารวจตรี นิยม  วิเศษภักดี 

 ๖๕๔ พันตํารวจตรี นิรวิทธ  แกวมณี 

 ๖๕๕ พันตํารวจตรี นิรุจน  พลอยศรี 

 ๖๕๖ พันตํารวจตรี นิรุต  โสมนาวัตร 

 ๖๕๗ พันตํารวจตรี นิรุติ  พิมพสุวรรณ 

 ๖๕๘ พันตํารวจตรี นิรุธ  สาระสิทธิ์ 

 ๖๕๙ พันตํารวจตรี นิวัฒน  วิชัยโน 

 ๖๖๐ พันตํารวจตรี นิวัต  ทิมเกตุ 

 ๖๖๑ พันตํารวจตรี นิวัติ  เฉงไล 

 ๖๖๒ พันตํารวจตรี บดินทร  ศรีออน 

 ๖๖๓ พันตํารวจตรี บรรจง  พาโคตร 

 ๖๖๔ พันตํารวจตรี บรรจบ  ราชกิจ 

 ๖๖๕ พันตํารวจตรี บรรเจิด  พะยอม 

 ๖๖๖ พันตํารวจตรี บรรดิษฐ  สังขทอง 

 ๖๖๗ พันตํารวจตรี บริวัฒน  สงวนสุทธิ์ 

 ๖๖๘ พันตํารวจตรี บุญชุม  ไชยชนะ 

 ๖๖๙ พันตํารวจตรี บุญยา  ทองสลับลวน 

 ๖๗๐ พันตํารวจตรี บุญรอด  หนองทุม 

 ๖๗๑ พันตํารวจตรี บุญรักษ  เชิดชู 

 ๖๗๒ พันตํารวจตรี บุญฤทธิ์  ศรีตะโจม 

 ๖๗๓ พันตํารวจตรี บุญฤทธิ์  อินทพัด 

 ๖๗๔ พันตํารวจตรี บุญเลิศ  รองจาเมือง 

 ๖๗๕ พันตํารวจตรี บุญเล้ียง  หลาออน 

 ๖๗๖ พันตํารวจตรี บุญสง  ธรรมฉมัย 

 ๖๗๗ พันตํารวจตรี บุญเสริม  อนุมาตรฉิมพลี 

 ๖๗๘ พันตํารวจตรี บุรินทร  กะปตถา 

 ๖๗๙ พันตํารวจตรี ปชารัก  สุริยะ 

 ๖๘๐ พันตํารวจตรี ปฏิพล  สรรพพันธุ 

 ๖๘๑ พันตํารวจตรี ปฏิเวธ  เตชะ 

 ๖๘๒ พันตํารวจตรี ปฐมพงศ  ทองธานี 

 ๖๘๓ พันตํารวจตรี ปฐมพงษ  สองสี 

 ๖๘๔ พันตํารวจตรี ปรมินทร   

  อรุณศิริประเสริฐ 

 ๖๘๕ พันตํารวจตรี ปรเมศร  ศรีธินนท 

 ๖๘๖ พันตํารวจตรี ปรวีร  สุขพงษ 

 ๖๘๗ พันตํารวจตรี ประจบ  ศรีแสง 

 ๖๘๘ พันตํารวจตรี ประจวบ  แกวภักดี 

 ๖๘๙ พันตํารวจตรี ประจิต  สุภาการ 

 ๖๙๐ พันตํารวจตรี ประดิษฐ  เคนเครือ 

 ๖๙๑ พันตํารวจตรี ประดิษฐ  อบอุน 



 หนา   ๗๑ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๙๒ พันตํารวจตรี ประทีป  แปงเขียว 

 ๖๙๓ พันตํารวจตรี ประทีป  เพ่ิมพูน 

 ๖๙๔ พันตํารวจตรี ประเทือง  อนทอง 

 ๖๙๕ พันตํารวจตรี ประธาน  กิตติประพันธ 

 ๖๙๖ พันตํารวจตรี ประพันธ  โตงาม 

 ๖๙๗ พันตํารวจตรี ประพันธ  พิทักษา 

 ๖๙๘ พันตํารวจตรี ประพันธ  โพธิพันธุ 

 ๖๙๙ พันตํารวจตรี ประภัทร  พูนวรรณกุล 

 ๗๐๐ พันตํารวจตรี ประภาศ  ศรีวิหค 

 ๗๐๑ พันตํารวจตรี ประภาส  ครุธนาค 

 ๗๐๒ พันตํารวจตรี ประยง  อักษรวงศ 

 ๗๐๓ พันตํารวจตรี ประยุตน  ทองดีนอก 

 ๗๐๔ พันตํารวจตรี ประยุทธ  จันทรประทักษ 

 ๗๐๕ พันตํารวจตรี ประยุทธ  บุญมาพ่ึง 

 ๗๐๖ พันตํารวจตรี ประวิง  แกวจํารัส 

 ๗๐๗ พันตํารวจตรี ประวิทย  กองชุมพล 

 ๗๐๘ พันตํารวจตรี ประวิทย   

  หาดปนขจรจาร ุ

 ๗๐๙ พันตํารวจตรี ประวิทย  ออยแดง 

 ๗๑๐ พันตํารวจตรี ประวุฒิ  ปาลสาร 

 ๗๑๑ พันตํารวจตรี ประเวสน  ชุมแกว 

 ๗๑๒ พันตํารวจตรี ประศาสตร  สารเทพ 

 ๗๑๓ พันตํารวจตรี ประสาท  กันยาเลิศ 

 ๗๑๔ พันตํารวจตรี ประสาทวิทย  ดวงกมล 

 ๗๑๕ พันตํารวจตรี ประสาร  ฉิมพลี 

 ๗๑๖ พันตํารวจตรี ประสิทธิ์  สุวงศ 

 ๗๑๗ พันตํารวจตรี ประสิทธิ์  อุบลกาญจน 

 ๗๑๘ พันตํารวจตรี ประเสริฐ  บัวแกว 

 ๗๑๙ พันตํารวจตรี ประเสริฐ  วงศเจริญ 

 ๗๒๐ พันตํารวจตรี ประเสริฐ  สระแกว 

 ๗๒๑ พันตํารวจตรี ประเสริฐ  สิทธิฤทธิ์ 

 ๗๒๒ พันตํารวจตรี ประเสริฐ  อายุวงษ 

 ๗๒๓ พันตํารวจตรี ปรัชญา  จันทรเกิด 

 ๗๒๔ พันตํารวจตรี ปรัชญา  อาภาอมร 

 ๗๒๕ พันตํารวจตรี ปรัญชัย  สวางแกว 

 ๗๒๖ พันตํารวจตรี ปราโมทย  แกวมุงคุณ 

 ๗๒๗ พันตํารวจตรี ปราโมทย  บรรจงทอง 

 ๗๒๘ พันตํารวจตรี ปราโมทย  บุญตันบุตร 

 ๗๒๙ พันตํารวจตรี ปริพล  นาคลําภา 

 ๗๓๐ พันตํารวจตรี ปรีชา  กอเกื้อ 

 ๗๓๑ พันตํารวจตรี ปรีชา  งามวงศ 

 ๗๓๒ พันตํารวจตรี ปรีชา  เฉลยพต 

 ๗๓๓ พันตํารวจตรี ปรีชา  เพชรจุย 

 ๗๓๔ พันตํารวจตรี ปรีชา  มีฤทธิ์ 

 ๗๓๕ พันตํารวจตรี ปรีชา  อบอุน 

 ๗๓๖ พันตํารวจตรี ปรีดา  มะเดื่อ 

 ๗๓๗ พันตํารวจตรี ปญชรัช  ปรีชาหาญ 

 ๗๓๘ พันตํารวจตรี ปญญา  ดีออน 

 ๗๓๙ พันตํารวจตรี ปญญา  วรรณสุทธิ์ 

 ๗๔๐ พันตํารวจตรี ปณณพัฒน  สิทธิพันธ 

 ๗๔๑ พันตํารวจตรี ปตุภูมิ  นาคประดา 

 ๗๔๒ พันตํารวจตรี ปยพล  ชูแสง 



 หนา   ๗๒ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๗๔๓ พันตํารวจตรี ปยวัฒน  พิมพเพ็ง 

 ๗๔๔ พันตํารวจตรี ปยวัฒน  สันตยากร 

 ๗๔๕ พันตํารวจตรี ปยวัฒน  อัตนะ 

 ๗๔๖ พันตํารวจตรี ปยะ  บุญเรือง 

 ๗๔๗ พันตํารวจตรี ปยะรักษ  กาสาว 

 ๗๔๘ พันตํารวจตรี ปยัคพัฒน  สุขสาร 

 ๗๔๙ พันตํารวจตรี ปลันธน  ศรีสถาน 

 ๗๕๐ พันตํารวจตรี พงพันธ  กระพันธเขียว 

 ๗๕๑ พันตํารวจตรี พงศกร  อวงตระกูล 

 ๗๕๒ พันตํารวจตรี พงศภัค  คนบํารุง 

 ๗๕๓ พันตํารวจตรี พงศภัคพล  อันทาว 

 ๗๕๔ พันตํารวจตรี พงษวุฒิ  วุฒิพงศ 

 ๗๕๕ พันตํารวจตรี พงษศักดิ์   

  เจริญมงคลรัตน 

 ๗๕๖ พันตํารวจตรี พงษศักดิ์  ดิษฐบรรจง 

 ๗๕๗ พันตํารวจตรี พงษศักดิ์  นนทะโชติ 

 ๗๕๘ พันตํารวจตรี พงษสิทธิ์  ทองใหญ 

 ๗๕๙ พันตํารวจตรี พงษสิทธิ์  อนันเตา 

 ๗๖๐ พันตํารวจตรี พชร  จันคีรี 

 ๗๖๑ พันตํารวจตรี พณา  เพชรชู 

 ๗๖๒ พันตํารวจตรี พนม  แกวอัมภรณ 

 ๗๖๓ พันตํารวจตรี พนอม  คํามาก 

 ๗๖๔ พันตํารวจตรี พยุง  ใจดี 

 ๗๖๕ พันตํารวจตรี พรชัย  เกิดกรรณ 

 ๗๖๖ พันตํารวจตรี พรชัย  ขุนพิลึกลือเดช 

 ๗๖๗ พันตํารวจตรี พรชัย  วองประเสริฐการ 

 ๗๖๘ พันตํารวจตรี พรชัย  สมอินออย 

 ๗๖๙ พันตํารวจตรี พรณรงค  ชนะวิเศษ 

 ๗๗๐ พันตํารวจตรี พรทรัพย  สุพร 

 ๗๗๑ พันตํารวจตรี พรเทพ  คงเทพ 

 ๗๗๒ พันตํารวจตรี พรเทพ  สถาพรนุวงศ 

 ๗๗๓ พันตํารวจตรี พรพล  โชคคณาธนบดี 

 ๗๗๔ พันตํารวจตรี พรรณ  แมนศิริ 

 ๗๗๕ พันตํารวจตรี พรรัตน  คาบสมุทร 

 ๗๗๖ พันตํารวจตรี พรหมพิริยะ  พันสีเงิน 

 ๗๗๗ พันตํารวจตรี พลยุทธ  รัษฎากุล 

 ๗๗๘ พันตํารวจตรี พลวัฒน  ชอบผล 

 ๗๗๙ พันตํารวจตรี พลากร  สอนเวียง 

 ๗๘๐ พันตํารวจตรี พลากร  เหลาวิเศษกุล 

 ๗๘๑ พันตํารวจตรี พศวัต  กล่ินลอย 

 ๗๘๒ พันตํารวจตรี พสิษฐ  จิตประเสริฐ 

 ๗๘๓ พันตํารวจตรี พัฒนพงศ  แสนขวา 

 ๗๘๔ พันตํารวจตรี พัฒนา  มูลการณ 

 ๗๘๕ พันตํารวจตรี พันธุไทย  ปรัชญาวงศชัย 

 ๗๘๖ พันตํารวจตรี พันธุระวี  วงศชัย 

 ๗๘๗ พันตํารวจตรี พัสกร  ชํานาญหัตถ 

 ๗๘๘ พันตํารวจตรี พานิช  วงคหนายโกด 

 ๗๘๙ พันตํารวจตรี พิชญภคิน  ทองภัคการ 

 ๗๙๐ พันตํารวจตรี พิเชษฐ  ปาไมทอง 

 ๗๙๑ พันตํารวจตรี พิเชษฐ  ยินสูตร 

 ๗๙๒ พันตํารวจตรี พิเชษฐ  ชินกาญจน 

 ๗๙๓ พันตํารวจตรี พิทยา  คําแหงพล 
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 ๗๙๔ พันตํารวจตรี พิทยา  เทวเดช 

 ๗๙๕ พันตํารวจตรี พิทักษ  ปูส้ัน 

 ๗๙๖ พันตํารวจตรี พิทักษ  ฝนสุข 

 ๗๙๗ พันตํารวจตรี พิทักษ  สงทิพย 

 ๗๙๘ พันตํารวจตรี พินโย  ไชยภักดี 

 ๗๙๙ พันตํารวจตรี พินิจ  คําภักดี 

 ๘๐๐ พันตํารวจตรี พินิจ  ทําทอง 

 ๘๐๑ พันตํารวจตรี พิบูลย  พงศพิสุทธิกุล 

 ๘๐๒ พันตํารวจตรี พิพัฒน  การัณยวัฒนะ 

 ๘๐๓ พันตํารวจตรี พิมล  ธรรมมุลตรี 

 ๘๐๔ พันตํารวจตรี พิริยะ  ขายทอง 

 ๘๐๕ พันตํารวจตรี พิริยะ  นุตราพันธ 

 ๘๐๖ พันตํารวจตรี พิษณุพล  ยอดกระโหม 

 ๘๐๗ พันตํารวจตรี พิสิฐศักดิ์  โนวิชัย 

 ๘๐๘ พันตํารวจตรี พีรยุทธ  บริสุทธิ์ธรรม 

 ๘๐๙ พันตํารวจตรี พีรศักดิ์  ปากบารา 

 ๘๑๐ พันตํารวจตรี พีระวัชร  ชูจิตต 

 ๘๑๑ พันตํารวจตรี พีระวัฒน  วงศทอง 

 ๘๑๒ พันตํารวจตรี พุฒิพัฒน   

  โกยมวงษเจริญ 

 ๘๑๓ พันตํารวจตรี พูลศักดิ์  กลางประพันธ 

 ๘๑๔ พันตํารวจตรี เพ่ิมสกุล  นิลขํา 

 ๘๑๕ พันตํารวจตรี ไพฑูรย  บุดดาเพศ 

 ๘๑๖ พันตํารวจตรี ไพฑูรย  อุปละ 

 ๘๑๗ พันตํารวจตรี ไพบูลย  โพธิ์ทอง 

 ๘๑๘ พันตํารวจตรี ไพรริน  โมศิริ 

 ๘๑๙ พันตํารวจตรี ไพโรจน  กําเนิดรักษา 

 ๘๒๐ พันตํารวจตรี ไพโรจน  ทรัพยประเสริฐ 

 ๘๒๑ พันตํารวจตรี ไพโรจน  เผ่ือนผ้ึง 

 ๘๒๒ พันตํารวจตรี ไพศาล  เชื้อสาย 

 ๘๒๓ พันตํารวจตรี ไพศาล  ทรงบุญเขตกุล 

 ๘๒๔ พันตํารวจตรี ไพศาล  พิมพทอง 

 ๘๒๕ พันตํารวจตรี ภัครวรรธน  สมบูรณเรศ 

 ๘๒๖ พันตํารวจตรี ภัควัต  เมฆฉาย 

 ๘๒๗ พันตํารวจตรี ภัฏ  จันดาวรรณ 

 ๘๒๘ พันตํารวจตรี ภัณฑารักษ  เครือวงศ 

 ๘๒๙ พันตํารวจตรี ภัทรชัย  มงคลศรี 

 ๘๓๐ พันตํารวจตรี ภัทรดนัย  กุลธารีกาญจน 

 ๘๓๑ พันตํารวจตรี ภัทรพงศ  สะอาดนัก 

 ๘๓๒ พันตํารวจตรี ภัทรพล  เทพภูมี 

 ๘๓๓ พันตํารวจตรี ภัทรพล  ศรีวงษ 

 ๘๓๔ พันตํารวจตรี ภัทรศักดิ์  สมงาม 

 ๘๓๕ พันตํารวจตรี ภาคภูมิ  เครือซุย 

 ๘๓๖ พันตํารวจตรี ภาคภูมิ  เตชะขะวนิชกุล 

 ๘๓๗ พันตํารวจตรี ภาณุพงศ  คงเพชร 

 ๘๓๘ พันตํารวจตรี ภานุรุจ  สันตานนท 

 ๘๓๙ พันตํารวจตรี ภานุวัฒน  แสนอุบล 

 ๘๔๐ พันตํารวจตรี ภาวัต  ธรรมวิเศษ 

 ๘๔๑ พันตํารวจตรี ภาสพิชญ  บุญใหญ 

 ๘๔๒ พันตํารวจตรี ภิชาภัช  ศรีคําขวัญ 

 ๘๔๓ พันตํารวจตรี ภิทูร  เจ็ดวรรณะ 

 ๘๔๔ พันตํารวจตรี ภิรมย  บุญภักดี 
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 ๘๔๕ พันตํารวจตรี ภีรวิช  โภคมงคลยศ 

 ๘๔๖ พันตํารวจตรี ภูชิต  อินดวง 

 ๘๔๗ พันตํารวจตรี ภูฏิโชติ  ภูสงา 

 ๘๔๘ พันตํารวจตรี ภูทิต  ทีวะรัตน 

 ๘๔๙ พันตํารวจตรี ภูเทพ  แสดรัมย 

 ๘๕๐ พันตํารวจตรี ภูมิใจ  ทิพสารี 

 ๘๕๑ พันตํารวจตรี ภูมินทร  อําภาภัย 

 ๘๕๒ พันตํารวจตรี ภูมิพัฒน  บัวรัตนกุล 

 ๘๕๓ พันตํารวจตรี ภูริยศ  บํารุงยศ 

 ๘๕๔ พันตํารวจตรี ภูวเดช  ชัยจันทึก 

 ๘๕๕ พันตํารวจตรี ภูษิต  โคตรแสงออน 

 ๘๕๖ พันตํารวจตรี ภูษิต  มวงหมู 

 ๘๕๗ พันตํารวจตรี มงคล  ทิพยศรีหา 

 ๘๕๘ พันตํารวจตรี มงคล  ยานะเรือง 

 ๘๕๙ พันตํารวจตรี มงคล  สังขเพ่ิม 

 ๘๖๐ พันตํารวจตรี มณู  แพงแสน 

 ๘๖๑ พันตํารวจตรี มนตชัย  อิ่มชัย 

 ๘๖๒ พันตํารวจตรี มนตรี  อัมพวา 

 ๘๖๓ พันตํารวจตรี มนตรี  เอกศิริ 

 ๘๖๔ พันตํารวจตรี มนทัย  เจริญรัตน 

 ๘๖๕ พันตํารวจตรี มนเทียน  กาศอุดม 

 ๘๖๖ พันตํารวจตรี มนัส  บุญทศ 

 ๘๖๗ พันตํารวจตรี มนูญ  กล่ินจันทร 

 ๘๖๘ พันตํารวจตรี มะดูฮา  หะยีตาและ 

 ๘๖๙ พันตํารวจตรี มานพ  จันทะคัต 

 ๘๗๐ พันตํารวจตรี มานะ  ชูชวย 

 ๘๗๑ พันตํารวจตรี มานะ  มณีโชติ 

 ๘๗๒ พันตํารวจตรี มานิตย  ทองคํา 

 ๘๗๓ พันตํารวจตรี มิตรชัย  พรมจันทร 

 ๘๗๔ พันตํารวจตรี มีชัย  บรรจงปรุ 

 ๘๗๕ พันตํารวจตรี เมธา  สิมมาสุด 

 ๘๗๖ พันตํารวจตรี เมธา  อนทอง 

 ๘๗๗ พันตํารวจตรี เมธี  ทองคํา 

 ๘๗๘ พันตํารวจตรี ไมตรี  ธิมา 

 ๘๗๙ พันตํารวจตรี ยศพัชร  หอเพชรธนพงศ 

 ๘๘๐ พันตํารวจตรี ยศวัจน  ศรีลาพัฒน 

 ๘๘๑ พันตํารวจตรี ยศวิน  เกตุชม 

 ๘๘๒ พันตํารวจตรี ยอดนิพัฒน  โสะขาว 

 ๘๘๓ พันตํารวจตรี ยอดรัก  เรืองโรจน 

 ๘๘๔ พันตํารวจตรี ยุทธชัย  บุตรสุพรรณ 

 ๘๘๕ พันตํารวจตรี ยุทธนา  จันทรสุริยา 

 ๘๘๖ พันตํารวจตรี โยธา  เชิดชน 

 ๘๘๗ พันตํารวจตรี รชต  นวลหอม 

 ๘๘๘ พันตํารวจตรี รชต  สวางจิตต 

 ๘๘๙ พันตํารวจตรี รณกร  เตโช 

 ๘๙๐ พันตํารวจตรี รณรงค  บัวเย็น 

 ๘๙๑ พันตํารวจตรี รภัทกร  ออนหวาน 

 ๘๙๒ พันตํารวจตรี รมไทร  ไทรงาม 

 ๘๙๓ พันตํารวจตรี ระบิล  สังคะหะ 

 ๘๙๔ พันตํารวจตรี ระมัด  มาเอี่ยม 

 ๘๙๕ พันตํารวจตรี รัฐกร  โอษฐเจษฎา 

 ๘๙๖ พันตํารวจตรี รัฐชมงคล  รสหอม 
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 ๘๙๗ พันตํารวจตรี รัฐนริศร  บัวแกว 

 ๘๙๘ พันตํารวจตรี รัตนพล  บั้งเงิน 

 ๘๙๙ พันตํารวจตรี รัตนพัฒน  ฝกฝน 

 ๙๐๐ พันตํารวจตรี รัตนาธิเบศ  แผวไพบูลย 

 ๙๐๑ พันตํารวจตรี ราชนัย  ชินายศ 

 ๙๐๒ พันตํารวจตรี ราเชนทร  แตงนวลจันทร 

 ๙๐๓ พันตํารวจตรี ราเชนทร  แรทอง 

 ๙๐๔ พันตํารวจตรี รามสูรย  บุญขาย 

 ๙๐๕ พันตํารวจตรี รุง  สุวรรณฉัตรศิริ 

 ๙๐๖ พันตํารวจตรี รุงธรรม  จันกวด 

 ๙๐๗ พันตํารวจตรี รุงเรือง  สิมมา 

 ๙๐๘ พันตํารวจตรี รุงเรือง  แสนโคตร 

 ๙๐๙ พันตํารวจตรี รุจิภาส  นามวงศ 

 ๙๑๐ พันตํารวจตรี เรวัฒ  จําปาน 

 ๙๑๑ พันตํารวจตรี เรวัต  สุริยะ 

 ๙๑๒ พันตํารวจตรี เรืองเดช  เพียรชนะ 

 ๙๑๓ พันตํารวจตรี เรืองวิทย  ดวงจินดา 

 ๙๑๔ พันตํารวจตรี เรืองศักดิ์  ธาตุไชย 

 ๙๑๕ พันตํารวจตรี ฤชุภัทร  หลาวทอง 

 ๙๑๖ พันตํารวจตรี ฤทธธรักษ   

  นามคําสวัสดิ์ 

 ๙๑๗ พันตํารวจตรี ลานนา  กันทะรันต 

 ๙๑๘ พันตํารวจตรี เลิศชาย  วงศอนุชิต 

 ๙๑๙ พันตํารวจตรี วงศกร  คงกําเหนิด 

 ๙๒๐ พันตํารวจตรี วงศกร  ปริศวงศ 

 ๙๒๑ พันตํารวจตรี วงศบุณย  บุญมี 

 ๙๒๒ พันตํารวจตรี วชิรวิทย  พวงประโคน 

 ๙๒๓ พันตํารวจตรี วชิระ  แกวศรีบุตร 

 ๙๒๔ พันตํารวจตรี วชิระพันธ  ไชยรัตน 

 ๙๒๕ พันตํารวจตรี วนรรณ  วรรณไพบูลย 

 ๙๒๖ พันตํารวจตรี วรพงษ  บูรณโภคา 

 ๙๒๗ พันตํารวจตรี วรพล  ตั้งงามสกุล 

 ๙๒๘ พันตํารวจตรี วรพล  อัศวงษ 

 ๙๒๙ พันตํารวจตรี วรเมศร  อิสระบุตร 

 ๙๓๐ พันตํารวจตรี วรรณชัย  สุขแจม 

 ๙๓๑ พันตํารวจตรี วรรณลพ  รัตนวงษ 

 ๙๓๒ พันตํารวจตรี วรรณวุฒิ  โถกสูงเนิน 

 ๙๓๓ พันตํารวจตรี วรรธนายุทธ  กิ่งนอย 

 ๙๓๔ พันตํารวจตรี วรวิทย  เพ็ชรสีขาว 

 ๙๓๕ พันตํารวจตรี วรวุฒิ  ตั้งมนัสสุขุม 

 ๙๓๖ พันตํารวจตรี วรสิทธิ์  กาศักดิ์ 

 ๙๓๗ พันตํารวจตรี วรันธร  วงศพระธาตุ 

 ๙๓๘ พันตํารวจตรี วโรดม  ใบเรือ 

 ๙๓๙ พันตํารวจตรี วสันต  หมื่นเดช 

 ๙๔๐ พันตํารวจตรี วังไพร  ศรีวุน 

 ๙๔๑ พันตํารวจตรี วัชรพล  ล้ีสกุล 

 ๙๔๒ พันตํารวจตรี วัชรพล  วาสนะตระกูล 

 ๙๔๓ พันตํารวจตรี วัชระ  สอนดี 

 ๙๔๔ พันตํารวจตรี วัชระ  หอมสมบัติ 

 ๙๔๕ พันตํารวจตรี วัชรินทร  คงเพ็ชร 

 ๙๔๖ พันตํารวจตรี วัชรินทร  ชองทอง 

 ๙๔๗ พันตํารวจตรี วัชรินทร  วิทยาเมธีวงศ 



 หนา   ๗๖ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๙๔๘ พันตํารวจตรี วัชรินทร  สุขสบาย 

 ๙๔๙ พันตํารวจตรี วัฒนชัย  ธนกวินวงศ 

 ๙๕๐ พันตํารวจตรี วัฒนชัย  สุดรอด 

 ๙๕๑ พันตํารวจตรี วัฒนา  ประดิษฐ 

 ๙๕๒ พันตํารวจตรี วัฒนา  ไวยวุฒินันท 

 ๙๕๓ พันตํารวจตรี วัฒนา  สวัสดิ์มงคล 

 ๙๕๔ พันตํารวจตรี วัณณุวรรธน   

  เขมนเขตรการณ 

 ๙๕๕ พันตํารวจตรี วัธราวุฒิ  เพ็ชรฉุย 

 ๙๕๖ พันตํารวจตรี วันเฉลิม  ทาสมบูรณ 

 ๙๕๗ พันตํารวจตรี วันชนะ  พิณพงษ 

 ๙๕๘ พันตํารวจตรี วันชัย  ศรีระภักดิ์ 

 ๙๕๙ พันตํารวจตรี วันชัย  สามเกษร 

 ๙๖๐ พันตํารวจตรี วัลลภ  เชียงกา 

 ๙๖๑ พันตํารวจตรี วาทิต  ธามณี 

 ๙๖๒ พันตํารวจตรี วิชัย  กองแกว 

 ๙๖๓ พันตํารวจตรี วิชัย  จําปหอม 

 ๙๖๔ พันตํารวจตรี วิชัยยุทธ  จันทรสมัคร 

 ๙๖๕ พันตํารวจตรี วิชาญ  ลิกขะไชย 

 ๙๖๖ พันตํารวจตรี วิชิต  ชูพูล 

 ๙๖๗ พันตํารวจตรี วิชิต  ภาเรือง 

 ๙๖๘ พันตํารวจตรี วิชิต  อาษากิจ 

 ๙๖๙ พันตํารวจตรี วิเชษ  แหวขุนทด 

 ๙๗๐ พันตํารวจตรี วิเชียร  แกวบริวงษ 

 ๙๗๑ พันตํารวจตรี วิเชียร  คลอยดี 

 ๙๗๒ พันตํารวจตรี วิเชียร  วงคภูธรณ 

 ๙๗๓ พันตํารวจตรี วิเชียรโชค   

  เหลาหวายนอก 

 ๙๗๔ พันตํารวจตรี วิญู  บัวเผ่ือน 

 ๙๗๕ พันตํารวจตรี วิทยา  บุญชวย 

 ๙๗๖ พันตํารวจตรี วิทยา  บุญสุข 

 ๙๗๗ พันตํารวจตรี วิทยา  รองแกว 

 ๙๗๘ พันตํารวจตรี วิทยา  สุทธิรักษ 

 ๙๗๙ พันตํารวจตรี วิทวัช  เกษเดช 

 ๙๘๐ พันตํารวจตรี วิทวัส  คําสียา 

 ๙๘๑ พันตํารวจตรี วินัย  แจมอําพร 

 ๙๘๒ พันตํารวจตรี วินัย  ทองศรีนุช 

 ๙๘๓ พันตํารวจตรี วินัย  สลุบพล 

 ๙๘๔ พันตํารวจตรี วิภาช  สุระอุดร 

 ๙๘๕ พันตํารวจตรี วิมล  ดวงนิล 

 ๙๘๖ พันตํารวจตรี วิรชัย  มีสุข 

 ๙๘๗ พันตํารวจตรี วิรัตน  ดําเนิน 

 ๙๘๘ พันตํารวจตรี วิริญคํา  วิริยา 

 ๙๘๙ พันตํารวจตรี วิริยะ  ชนเกานอย 

 ๙๙๐ พันตํารวจตรี วิริยะ  ปานจันทร 

 ๙๙๑ พันตํารวจตรี วิโรจน  อินทโฉม 

 ๙๙๒ พันตํารวจตรี วิลาศ  ภูศักดิ์ 

 ๙๙๓ พันตํารวจตรี วิวัฒนชัย  ยุทธธนชัย 

 ๙๙๔ พันตํารวจตรี วิศิษฎศักดิ์  คุมชัย 

 ๙๙๕ พันตํารวจตรี วิศิษฏ  สุมาลี 

 ๙๙๖ พันตํารวจตรี วิษณุ  แกวหานาม 

 ๙๙๗ พันตํารวจตรี วิษณุ  แสนสุข 



 หนา   ๗๗ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๙๙๘ พันตํารวจตรี วิสันต  ชาญศรี 

 ๙๙๙ พันตํารวจตรี วิสุทธิพงศ  พ้ืนแสน 

 ๑๐๐๐ พันตํารวจตรี วีรพงษ  ทะลา 

 ๑๐๐๑ พันตํารวจตรี วีรยุทธ  บุญทอง 

 ๑๐๐๒ พันตํารวจตรี วีระ  แสนหาญ 

 ๑๐๐๓ พันตํารวจตรี วีระชัย  กวีกิจดุรงค 

 ๑๐๐๔ พันตํารวจตรี วีระชัย  วิชาชัย 

 ๑๐๐๕ พันตํารวจตรี วีระเดช  สุขจรุง 

 ๑๐๐๖ พันตํารวจตรี วีระยุทธ  ปนทองพันธุ 

 ๑๐๐๗ พันตํารวจตรี วีระยุทธ  บรุณพันธ 

 ๑๐๐๘ พันตํารวจตรี วีระวุฒิ  ทองวัน 

 ๑๐๐๙ พันตํารวจตรี วุฒิไกร  ทาคูบอน 

 ๑๐๑๐ พันตํารวจตรี วุฒิศักดิ์  ดีสวน 

 ๑๐๑๑ พันตํารวจตรี ไวพจน  เพชรรัตน 

 ๑๐๑๒ พันตํารวจตรี ศตวรรษ  บุญขยัน 

 ๑๐๑๓ พันตํารวจตรี ศตวรรษ  มาใจวงศ 

 ๑๐๑๔ พันตํารวจตรี ศรพิทักษ  หงษาชุม 

 ๑๐๑๕ พันตํารวจตรี ศรัณย  พิชิตมโน 

 ๑๐๑๖ พันตํารวจตรี ศรายุทธ  หนูคุมทรัพย 

 ๑๐๑๗ พันตํารวจตรี ศราวุฒิ  ปานะเจริญ 

 ๑๐๑๘ พันตํารวจตรี ศราวุทธ  ล้ิมเจริญ 

 ๑๐๑๙ พันตํารวจตรี ศราวุธ  พนภัย 

 ๑๐๒๐ พันตํารวจตรี ศราวุธ  แสงทอง 

 ๑๐๒๑ พันตํารวจตรี ศรีจันทร  เรือนเงิน 

 ๑๐๒๒ พันตํารวจตรี ศรีธกริช   

  พิทักษชนะกิจ 

 ๑๐๒๓ พันตํารวจตรี ศรีวิชัย  แสงแอน 

 ๑๐๒๔ พันตํารวจตรี ศรีอยู  ไชยคํา 

 ๑๐๒๕ พันตํารวจตรี ศักดาเดช  นาคหลง 

 ๑๐๒๖ พันตํารวจตรี ศักดาวุฒิ  มะศักดิ์ 

 ๑๐๒๗ พันตํารวจตรี ศักดิ์ชัย  ไขทา 

 ๑๐๒๘ พันตํารวจตรี ศักดิ์ชัย  บูรณเจริญ 

 ๑๐๒๙ พันตํารวจตรี ศักดิ์ดา  ทองนุน 

 ๑๐๓๐ พันตํารวจตรี ศักดินนท  ศักดา 

 ๑๐๓๑ พันตํารวจตรี ศักดิ์นรินทร   

  ตรัสสุภาพ 

 ๑๐๓๒ พันตํารวจตรี ศักดิ์ระพี  วุฒิศักดิ์ 

 ๑๐๓๓ พันตํารวจตรี ศักยศรณ   

  ชัยธรรมาภรณ 

 ๑๐๓๔ พันตํารวจตรี ศักรินทร  สายบัว 

 ๑๐๓๕ พันตํารวจตรี ศิรสิทธิ์  ทันศรี 

 ๑๐๓๖ พันตํารวจตรี ศิราวุฒิ  ปานมา 

 ๑๐๓๗ พันตํารวจตรี ศิริพงษ  ทองยัง 

 ๑๐๓๘ พันตํารวจตรี ศิริพล  จรรยา 

 ๑๐๓๙ พันตํารวจตรี ศิริศักดิ์  วัฒนปริญญา 

 ๑๐๔๐ พันตํารวจตรี ศิโรดม  ศรีปญญา 

 ๑๐๔๑ พันตํารวจตรี ศิลปชัย  ยมใหม 

 ๑๐๔๒ พันตํารวจตรี ศิวชัย  สํารวมจิตร 

 ๑๐๔๓ พันตํารวจตรี ศิวพร  บุษประทุม 

 ๑๐๔๔ พันตํารวจตรี ศิววิชญ  สมบูรณผล 

 ๑๐๔๕ พันตํารวจตรี ศุกล  ตั้งชูวงศ 

 ๑๐๔๖ พันตํารวจตรี ศุณัยกฤษฎ์ิ  สุขราม 



 หนา   ๗๘ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๐๔๗ พันตํารวจตรี ศุภกร  วงษจันทร 

 ๑๐๔๘ พันตํารวจตรี ศุภชัย  กันทะวงค 

 ๑๐๔๙ พันตํารวจตรี ศุภชัย  สุขกุล 

 ๑๐๕๐ พันตํารวจตรี ศุภชัย  อนุอัน 

 ๑๐๕๑ พันตํารวจตรี ศุภรัตน  มีปรีชา 

 ๑๐๕๒ พันตํารวจตรี เศกฤทธิ์  สยมชัย 

 ๑๐๕๓ พันตํารวจตรี สงา  ทองใบ 

 ๑๐๕๔ พันตํารวจตรี สงา  หลงชิน 

 ๑๐๕๕ พันตํารวจตรี สถิตย  ตอสี 

 ๑๐๕๖ พันตํารวจตรี สทรัตน  แกนดี 

 ๑๐๕๗ พันตํารวจตรี สนธยา  ดวงเพ็ชร 

 ๑๐๕๘ พันตํารวจตรี สนม  แกวแดง 

 ๑๐๕๙ พันตํารวจตรี สนอง  ชุมกระโทก 

 ๑๐๖๐ พันตํารวจตรี สนั่น  พวงเพชร 

 ๑๐๖๑ พันตํารวจตรี สนั่น  รัตนเลิศ 

 ๑๐๖๒ พันตํารวจตรี สนั่น  เหล็กบุญเพชร 

 ๑๐๖๓ พันตํารวจตรี สนิท  คําใบ 

 ๑๐๖๔ พันตํารวจตรี สนิท  นุยพิน 

 ๑๐๖๕ พันตํารวจตรี สนิท  ภักดิ์วรรณสิทธิ์ 

 ๑๐๖๖ พันตํารวจตรี สมเกียรติ  ใจตรง 

 ๑๐๖๗ พันตํารวจตรี สมคิด  แกวทอง 

 ๑๐๖๘ พันตํารวจตรี สมจิตร  ชาลีวรรณ 

 ๑๐๖๙ พันตํารวจตรี สมเจต  ปอมภา 

 ๑๐๗๐ พันตํารวจตรี สมเจต  เผือกจีน 

 ๑๐๗๑ พันตํารวจตรี สมเจตน  ทองรอด 

 ๑๐๗๒ พันตํารวจตรี สมชาย  ทับสิงหคลา 

 ๑๐๗๓ พันตํารวจตรี สมชาย  บูแกว 

 ๑๐๗๔ พันตํารวจตรี สมชาย  ศรีจ๋ิว 

 ๑๐๗๕ พันตํารวจตรี สมชาย  สุขสมบูรณ 

 ๑๐๗๖ พันตํารวจตรี สมชาย  องคเพลาเพลิด 

 ๑๐๗๗ พันตํารวจตรี สมบัติ  ถิ่นโพธิ์วงค 

 ๑๐๗๘ พันตํารวจตรี สมบัติ  ปูนกลาง 

 ๑๐๗๙ พันตํารวจตรี สมบัติ  พงษวิเศษ 

 ๑๐๘๐ พันตํารวจตรี สมบัติ  วัฒนศรี 

 ๑๐๘๑ พันตํารวจตรี สมบูรณ  เกษไชย 

 ๑๐๘๒ พันตํารวจตรี สมปอง  สุขเทพ 

 ๑๐๘๓ พันตํารวจตรี สมพงษ  เกตุระติ 

 ๑๐๘๔ พันตํารวจตรี สมพงษ  ใจงาม 

 ๑๐๘๕ พันตํารวจตรี สมพงษ  ทัดเศษ 

 ๑๐๘๖ พันตํารวจตรี สมพงษ  นาคบาง 

 ๑๐๘๗ พันตํารวจตรี สมพงษ  แสนคํา 

 ๑๐๘๘ พันตํารวจตรี สมพร  การะเกตุ 

 ๑๐๘๙ พันตํารวจตรี สมพร  เจริญเฉลิมศักดิ์ 

 ๑๐๙๐ พันตํารวจตรี สมพร  ชูนุน 

 ๑๐๙๑ พันตํารวจตรี สมพร  ผลประทุม 

 ๑๐๙๒ พันตํารวจตรี สมพร  อินใหม 

 ๑๐๙๓ พันตํารวจตรี สมพล  ไกรนอย 

 ๑๐๙๔ พันตํารวจตรี สมพิศ  ออนมา 

 ๑๐๙๕ พันตํารวจตรี สมเพ็ชร  เพ็ชรกอง 

 ๑๐๙๖ พันตํารวจตรี สมภพ  เขมะกนก 

 ๑๐๙๗ พันตํารวจตรี สมภพ  มาพิงค 

 ๑๐๙๘ พันตํารวจตรี สมภพ  สุรัมย 



 หนา   ๗๙ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๐๙๙ พันตํารวจตรี สมมาตร  แสงสะโน 

 ๑๑๐๐ พันตํารวจตรี สมศักดิ์  นวลศรี 

 ๑๑๐๑ พันตํารวจตรี สมศักดิ์  ฝายเตย 

 ๑๑๐๒ พันตํารวจตรี สมศักดิ์  วงศสมศรี 

 ๑๑๐๓ พันตํารวจตรี สมหมาย  ทองโสภา 

 ๑๑๐๔ พันตํารวจตรี สมหมาย  ธรรมเนียม 

 ๑๑๐๕ พันตํารวจตรี สมหมาย  โพนสิงห 

 ๑๑๐๖ พันตํารวจตรี สมหวัง  เถาวทิพย 

 ๑๑๐๗ พันตํารวจตรี สมาน  บอชล 

 ๑๑๐๘ พันตํารวจตรี สมาน  เพียรประสม 

 ๑๑๐๙ พันตํารวจตรี สมาน  ภูวิภาค 

 ๑๑๑๐ พันตํารวจตรี สยาม  พลอาจทัน 

 ๑๑๑๑ พันตํารวจตรี สยามรัตน  ชนะจน 

 ๑๑๑๒ พันตํารวจตรี สรชัช  จินตกสิกรรม 

 ๑๑๑๓ พันตํารวจตรี สรศักดิ์  จําปารอด 

 ๑๑๑๔ พันตํารวจตรี สราวุธ  ผือโย 

 ๑๑๑๕ พันตํารวจตรี สฤษฏพงศ  จุลพันธ 

 ๑๑๑๖ พันตํารวจตรี สวาท  ประกอบเที่ยง 

 ๑๑๑๗ พันตํารวจตรี สอาด  ครามดี 

 ๑๑๑๘ พันตํารวจตรี สังวรณ  หนันดูน 

 ๑๑๑๙ พันตํารวจตรี สังวาล  จันทะนิตย 

 ๑๑๒๐ พันตํารวจตรี สัญญา  ดานโคกสูง 

 ๑๑๒๑ พันตํารวจตรี สัญญา  ปุละโว 

 ๑๑๒๒ พันตํารวจตรี สัญญา  ล้ิมประเสริฐ 

 ๑๑๒๓ พันตํารวจตรี สัณญปกรณ   

  อรามเรือง 

 ๑๑๒๔ พันตํารวจตรี สันตชัย  หินทราย 

 ๑๑๒๕ พันตํารวจตรี สันตนที  กาญจนาภา 

 ๑๑๒๖ พันตํารวจตรี สันติ  ฤทธิ์มังกร 

 ๑๑๒๗ พันตํารวจตรี สันติ  ออนนอม 

 ๑๑๒๘ พันตํารวจตรี สัมฤทธิ์  จันทรประทัด 

 ๑๑๒๙ พันตํารวจตรี สัมฤทธิ์   

  ญาณวัฒนพันธ 

 ๑๑๓๐ พันตํารวจตรี สัมฤทธิ์  พันธชมภู 

 ๑๑๓๑ พันตํารวจตรี สัมฤทธิ์  หารโสภา 

 ๑๑๓๒ พันตํารวจตรี สาคร  กันภัย 

 ๑๑๓๓ พันตํารวจตรี สาธิต  สวัสดิผล 

 ๑๑๓๔ พันตํารวจตรี สาธิน  แกวแสง 

 ๑๑๓๕ พันตํารวจตรี สานิวัฒน  โทมา 

 ๑๑๓๖ พันตํารวจตรี สามารถ  แกวทอง 

 ๑๑๓๗ พันตํารวจตรี สามารถ  แทนอินทร 

 ๑๑๓๘ พันตํารวจตรี สามารถ  พระพร 

 ๑๑๓๙ พันตํารวจตรี สามิต  ภูมิชัยสิทธิ์ 

 ๑๑๔๐ พันตํารวจตรี สายหยุด  จิตบุญ 

 ๑๑๔๑ พันตํารวจตรี สาโรจ  สมหารวงค 

 ๑๑๔๒ พันตํารวจตรี สาโรจน  พรงาม 

 ๑๑๔๓ พันตํารวจตรี สําเนียง  ศรีพรหม 

 ๑๑๔๔ พันตํารวจตรี สําราญ  ละอองออน 

 ๑๑๔๕ พันตํารวจตรี สําเร็จ  จันทรวิเศษ 

 ๑๑๔๖ พันตํารวจตรี สิงหนาท  หอยตะคุ 

 ๑๑๔๗ พันตํารวจตรี สิงหวัฒน  หวางแสง 

 ๑๑๔๘ พันตํารวจตรี สิงหา  เตี๋ยอํานวยชัย 



 หนา   ๘๐ (เลมที่  ๑๑/๑) 
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 ๑๑๔๙ พันตํารวจตรี สิทธิโชค  โมปลอด 

 ๑๑๕๐ พันตํารวจตรี สิทธิพงษ  ปานไทยสงค 

 ๑๑๕๑ พันตํารวจตรี สิทธิพร  ทองคํา 

 ๑๑๕๒ พันตํารวจตรี สิทธิศักดิ์  คชสิทธิ์ 

 ๑๑๕๓ พันตํารวจตรี สิรภัทร  กุลจิตติพักตร 

 ๑๑๕๔ พันตํารวจตรี สิริชัย  ธํารงเตชะวรกุล 

 ๑๑๕๕ พันตํารวจตรี สีน้ํา  นิยมพลอย 

 ๑๑๕๖ พันตํารวจตรี สีหราช  สุคันธมาลา 

 ๑๑๕๗ พันตํารวจตรี สืบสาย  เทพสุริวงศ 

 ๑๑๕๘ พันตํารวจตรี สุกิจ  จันทรแกว 

 ๑๑๕๙ พันตํารวจตรี สุกิจ  เพชรนิล 

 ๑๑๖๐ พันตํารวจตรี สุกิจ  สงเทพ 

 ๑๑๖๑ พันตํารวจตรี สุขเกษม  สอนบุตรสา 

 ๑๑๖๒ พันตํารวจตรี สุขวัตร  ใจขันคํา 

 ๑๑๖๓ พันตํารวจตรี สุขสันต  อินทรสุข 

 ๑๑๖๔ พันตํารวจตรี สุขุม  บัวเรียน 

 ๑๑๖๕ พันตํารวจตรี สุคนธ  สินตรา 

 ๑๑๖๖ พันตํารวจตรี สุครีพ  โพธิ์ชัย 

 ๑๑๖๗ พันตํารวจตรี สุจิน  เกตพูน 

 ๑๑๖๘ พันตํารวจตรี สุชน  สุวรรณชาตรี 

 ๑๑๖๙ พันตํารวจตรี สุชาติ  เจริญศรี 

 ๑๑๗๐ พันตํารวจตรี สุชาติ  ปราบหนุน 

 ๑๑๗๑ พันตํารวจตรี สุชาติ  มุขศรี 

 ๑๑๗๒ พันตํารวจตรี สุชาติ  รัตนสุวรรณ 

 ๑๑๗๓ พันตํารวจตรี สุชาติ  หานทองดี 

 ๑๑๗๔ พันตํารวจตรี สุเชาว  เหมือนมิ่ง 

 ๑๑๗๕ พันตํารวจตรี สุดใจ  บุญทา 

 ๑๑๗๖ พันตํารวจตรี สุทธิพงษ  บรรณกิจ 

 ๑๑๗๗ พันตํารวจตรี สุทธิพล  กล่ินอุดม 

 ๑๑๗๘ พันตํารวจตรี สุทธิพันธ  สระคูพันธ 

 ๑๑๗๙ พันตํารวจตรี สุทธิโรจน   

  เลิศสิริพรรณ 

 ๑๑๘๐ พันตํารวจตรี สุทธิศักดิ์  มลิวรรณ 

 ๑๑๘๑ พันตํารวจตรี สุทัศน  ฐานบํารุง 

 ๑๑๘๒ พันตํารวจตรี สุเทพ  กลํ่าใย 

 ๑๑๘๓ พันตํารวจตรี สุธน  ธีรพงษกร 

 ๑๑๘๔ พันตํารวจตรี สุธรรม  วรรณสาม 

 ๑๑๘๕ พันตํารวจตรี สุธี  อัจฉริยรักษ 

 ๑๑๘๖ พันตํารวจตรี สุนทยา  ปรารมภ 

 ๑๑๘๗ พันตํารวจตรี สุนทร  จอดนอก 

 ๑๑๘๘ พันตํารวจตรี สุนันต  มณีเทพ 

 ๑๑๘๙ พันตํารวจตรี สุนันท  ชวยเกิด 

 ๑๑๙๐ พันตํารวจตรี สุบิน  แยมรัตน 

 ๑๑๙๑ พันตํารวจตรี สุพนธ  มีจิตร 

 ๑๑๙๒ พันตํารวจตรี สุพรชัย  บุญนํา 

 ๑๑๙๓ พันตํารวจตรี สุพล  ศรีพัก 

 ๑๑๙๔ พันตํารวจตรี สุพัฒน  พลคอ 

 ๑๑๙๕ พันตํารวจตรี สุพัฒน  สุดสงค 

 ๑๑๙๖ พันตํารวจตรี สุพิณ  ภูคงน้ํา 

 ๑๑๙๗ พันตํารวจตรี สุพิศ  ปานชัน 

 ๑๑๙๘ พันตํารวจตรี สุภาพ  บุญอวน 

 ๑๑๙๙ พันตํารวจตรี สุมิตร  นานนท 
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 ๑๒๐๐ พันตํารวจตรี สุมิตร  ลนทม 

 ๑๒๐๑ พันตํารวจตรี สุเมธ  รุงเรือง 

 ๑๒๐๒ พันตํารวจตรี สุรชัย  พันโบ 

 ๑๒๐๓ พันตํารวจตรี สุรเชษฐ  วงศศรีเทพ 

 ๑๒๐๔ พันตํารวจตรี สุรเชษฐ  แสงแกว 

 ๑๒๐๕ พันตํารวจตรี สุรเดช  สุมาลัย 

 ๑๒๐๖ พันตํารวจตรี สุรพงษ  พรงาม 

 ๑๒๐๗ พันตํารวจตรี สุรพัฒน  อาดสะอาด 

 ๑๒๐๘ พันตํารวจตรี สุรศักดิ์  เกษศรีรัตน 

 ๑๒๐๙ พันตํารวจตรี สุรศักดิ์  ดานแกว 

 ๑๒๑๐ พันตํารวจตรี สุรศักดิ์  สุยะนัน 

 ๑๒๑๑ พันตํารวจตรี สุรศักดิ์  อุปนันท 

 ๑๒๑๒ พันตํารวจตรี สุรสิทธิ์  สูตรสุวรรณ 

 ๑๒๑๓ พันตํารวจตรี สุระ  บุตรสืบสาย 

 ๑๒๑๔ พันตํารวจตรี สุรัตน  ศรีวงษา 

 ๑๒๑๕ พันตํารวจตรี สุริยัน  ภูนบทอง 

 ๑๒๑๖ พันตํารวจตรี สุริยา  ทองใหม 

 ๑๒๑๗ พันตํารวจตรี สุริยา  ศรีเมือง 

 ๑๒๑๘ พันตํารวจตรี สุเรวัช  บังคมเนตร 

 ๑๒๑๙ พันตํารวจตรี สุวกฤษฏ์ิ  พิมพจันทร 

 ๑๒๒๐ พันตํารวจตรี สุวัฒน  วงษเทียน 

 ๑๒๒๑ พันตํารวจตรี สุวิชัย  วงษคําดวง 

 ๑๒๒๒ พันตํารวจตรี สุวิท  บุญอินทร 

 ๑๒๒๓ พันตํารวจตรี สุวิทย  วันทิตย 

 ๑๒๒๔ พันตํารวจตรี สุวิทย  วิสาเทศ 

 ๑๒๒๕ พันตํารวจตรี เสกสรร  เขียดสังข 

 ๑๒๒๖ พันตํารวจตรี เสกสิน  สีมาพลกุล 

 ๑๒๒๗ พันตํารวจตรี เสฎฐวุฒิ  คูนพคุณ 

 ๑๒๒๘ พันตํารวจตรี เสถียร  ธรรมสอน 

 ๑๒๒๙ พันตํารวจตรี เสนห  ทองสวัสดิ์ 

 ๑๒๓๐ พันตํารวจตรี เสนอ  รัตนพลแสน 

 ๑๒๓๑ พันตํารวจตรี เสนาะ  บุญรอด 

 ๑๒๓๒ พันตํารวจตรี เสนีย  ศรีโยธา 

 ๑๒๓๓ พันตํารวจตรี เสริมพงษ  วงคสวัสดิ์ 

 ๑๒๓๔ พันตํารวจตรี แสวง  สังขทอง 

 ๑๒๓๕ พันตํารวจตรี โส  ขาวหนูนา 

 ๑๒๓๖ พันตํารวจตรี โสธร  ทองสังข 

 ๑๒๓๗ พันตํารวจตรี โสภาส  ถนนทิพย 

 ๑๒๓๘ พันตํารวจตรี ไสว  ชินวงษ 

 ๑๒๓๙ พันตํารวจตรี ไสว  ชินวงษทัน 

 ๑๒๔๐ พันตํารวจตรี ไสว  วันทองดี 

 ๑๒๔๑ พันตํารวจตรี ไสว  สอนทุย 

 ๑๒๔๒ พันตํารวจตรี หนึ่งตะวัน  อุปชิตร 

 ๑๒๔๓ พันตํารวจตรี หัตถชัย  นาคแกว 

 ๑๒๔๔ พันตํารวจตรี อดิพงษ  บุตรศาสตร 

 ๑๒๔๕ พันตํารวจตรี อดิศักดิ์  บุญประจักษ 

 ๑๒๔๖ พันตํารวจตรี อดิสรณ  อักษร 

 ๑๒๔๗ พันตํารวจตรี อดุลย  หลงเก 

 ๑๒๔๘ พันตํารวจตรี อธิวัฒน  ประดับวงษ 

 ๑๒๔๙ พันตํารวจตรี อธิสรรค  โพธิ์ศรี 

 ๑๒๕๐ พันตํารวจตรี อนันต  จันทรศรี 

 ๑๒๕๑ พันตํารวจตรี อนันต  ชวยแกว 
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 ๑๒๕๒ พันตํารวจตรี อนันต  ชูตินันท 

 ๑๒๕๓ พันตํารวจตรี อนันต  แพทยมด 

 ๑๒๕๔ พันตํารวจตรี อนันต  สุคนธา 

 ๑๒๕๕ พันตํารวจตรี อนุชา  ชาบัวนอย 

 ๑๒๕๖ พันตํารวจตรี อนุชา  สรรพัญุติ 

 ๑๒๕๗ พันตํารวจตรี อนุชา  อุธาดร 

 ๑๒๕๘ พันตํารวจตรี อนุชาติ  วงษชา 

 ๑๒๕๙ พันตํารวจตรี อนุชิต  สนิทภิรมยพันธุ 

 ๑๒๖๐ พันตํารวจตรี อนุพงษ  อยูดี 

 ๑๒๖๑ พันตํารวจตรี อนุรักษ  มุณีแกว 

 ๑๒๖๒ พันตํารวจตรี อนุวัตร  มูลมาตร 

 ๑๒๖๓ พันตํารวจตรี อนุสรณ  ยนตสถิตยกุล 

 ๑๒๖๔ พันตํารวจตรี อนุสรณ  สิงหกมล 

 ๑๒๖๕ พันตํารวจตรี อภิชา  เตียงประโคน 

 ๑๒๖๖ พันตํารวจตรี อภิชาต  ลุงคะ 

 ๑๒๖๗ พันตํารวจตรี อภิชาติ  ย้ิมแยม 

 ๑๒๖๘ พันตํารวจตรี อภิชาติ  อายุวงษ 

 ๑๒๖๙ พันตํารวจตรี อภิเดช  มงคลมะไฟ 

 ๑๒๗๐ พันตํารวจตรี อมร  ใจดี 

 ๑๒๗๑ พันตํารวจตรี อมรเทพ  ตรีธันวา 

 ๑๒๗๒ พันตํารวจตรี อมรเทพ  สุขันธ 

 ๑๒๗๓ พันตํารวจตรี อมรภพ  กัญจนกุญชร 

 ๑๒๗๔ พันตํารวจตรี อรรคพล  บุตราช 

 ๑๒๗๕ พันตํารวจตรี อรรณพ  ธัยยามาตร 

 ๑๒๗๖ พันตํารวจตรี อรรถโกวิท   

  งามระเบียบ 

 ๑๒๗๗ พันตํารวจตรี อรรถพจน  ปทุมานนท 

 ๑๒๗๘ พันตํารวจตรี อราม  ตันทวงศ 

 ๑๒๗๙ พันตํารวจตรี อริญชย  บรรเทา 

 ๑๒๘๐ พันตํารวจตรี อรุณ  เจริญรักษ 

 ๑๒๘๑ พันตํารวจตรี อลงกรณ  อุยฟก 

 ๑๒๘๒ พันตํารวจตรี อัคนี  ณ บางชาง 

 ๑๒๘๓ พันตํารวจตรี อัครเจตต  วันแจง 

 ๑๒๘๔ พันตํารวจตรี อัครชัย  ชมชื่น 

 ๑๒๘๕ พันตํารวจตรี อัครชัย  วงศคําโสม 

 ๑๒๘๖ พันตํารวจตรี อัครพล  ฤทธิ์เล่ือน 

 ๑๒๘๗ พันตํารวจตรี อัครพัชร  ศรีไชยโชติ 

 ๑๒๘๘ พันตํารวจตรี อัครพัชร  สุวรรณนิมิตร 

 ๑๒๘๙ พันตํารวจตรี อัครภณ  ปุเลชะตัง 

 ๑๒๙๐ พันตํารวจตรี อังคาร  บุญชู 

 ๑๒๙๑ พันตํารวจตรี อัณณพ  จันทรภักดี 

 ๑๒๙๒ พันตํารวจตรี อัม  เกตุแกว 

 ๑๒๙๓ พันตํารวจตรี อัมพร  บุบผามณี 

 ๑๒๙๔ พันตํารวจตรี อัศมเดช  ดินแดง 

 ๑๒๙๕ พันตํารวจตรี อัศวิน  พรหมนอก 

 ๑๒๙๖ พันตํารวจตรี อาคม  คุณแสนใส 

 ๑๒๙๗ พันตํารวจตรี อาคม  จําปามูล 

 ๑๒๙๘ พันตํารวจตรี อาจินต  ย้ิมวาย 

 ๑๒๙๙ พันตํารวจตรี อาณัติ  คามเขต 

 ๑๓๐๐ พันตํารวจตรี อาทิตย  จันทะวัน 

 ๑๓๐๑ พันตํารวจตรี อาทิตย  พิรุณ 

 ๑๓๐๒ พันตํารวจตรี อาทิตย  รุงเชตุ 



 หนา   ๘๓ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๓๐๓ พันตํารวจตรี อานนท  ย้ิมประดิษฐ 

 ๑๓๐๔ พันตํารวจตรี อํานาจ  คงศัตรา 

 ๑๓๐๕ พันตํารวจตรี อํานาจ  คํามี 

 ๑๓๐๖ พันตํารวจตรี อํานาจ  ภุชงค 

 ๑๓๐๗ พันตํารวจตรี อํานาจ  มิสกริม 

 ๑๓๐๘ พันตํารวจตรี อํานาจ  ไวยวุฒิ 

 ๑๓๐๙ พันตํารวจตรี อําพล  คลายวงษ 

 ๑๓๑๐ พันตํารวจตรี อิทธิพันธ  คําทุย 

 ๑๓๑๑ พันตํารวจตรี อิสระพันธ  สุรทิพย 

 ๑๓๑๒ พันตํารวจตรี อุดมการ  บุตรเกตุ 

 ๑๓๑๓ พันตํารวจตรี อุดร  ยศพล 

 ๑๓๑๔ พันตํารวจตรี อุทัย  เรืองทา 

 ๑๓๑๕ พันตํารวจตรี อุทัยรัตน  จูท่ิน 

 ๑๓๑๖ พันตํารวจตรี อุนุพงค  ศิริทร 

 ๑๓๑๗ พันตํารวจตรี เอกชัย  วงศกล่ินกรุด 

 ๑๓๑๘ พันตํารวจตรี เอกชัย  อุดหนุน 

 ๑๓๑๙ พันตํารวจตรี เอกพงศ  พันธวิไล 

 ๑๓๒๐ พันตํารวจตรี เอกพงษ  บุญศรี 

 ๑๓๒๑ พันตํารวจตรี เอกพล  สุทธิรักษ 

 ๑๓๒๒ พันตํารวจตรี เอกราช  ดวงอินทร 

 ๑๓๒๓ พันตํารวจตรี เอกวัสส  บุดดาหวัง 

 ๑๓๒๔ พันตํารวจตรี เอกสิทธิ์  คงทน 

 ๑๓๒๕ พันตํารวจตรี เอกองค  คําลือ 

 ๑๓๒๖ พันตํารวจตรี เอนก  ขจีจิตร 

 ๑๓๒๗ พันตํารวจตรี เอนก  เครือเขื่อนเพชร 

 ๑๓๒๘ พันตํารวจตรี เอนก  เตะสมัน 

 ๑๓๒๙ พันตํารวจตรี เอนก  รัตนาสิริศักดิ์ 

 ๑๓๓๐ พันตํารวจตรีหญิง กนกพร  ทองชู 

 ๑๓๓๑ พันตํารวจตรีหญิง กนกวรรณ   

  วงษวิชาวัฒนา 

 ๑๓๓๒ พันตํารวจตรีหญิง กมลทิพย   

  เข็มนาค 

 ๑๓๓๓ พันตํารวจตรีหญิง กรวรรณย   

  สงละเอียด 

 ๑๓๓๔ พันตํารวจตรีหญิง กัญญาภัทร   

  ภัททถิรภูวดล 

 ๑๓๓๕ พันตํารวจตรีหญิง กัญญารัตน   

  เขียวออน 

 ๑๓๓๖ พันตํารวจตรีหญิง กาญจนา  ศิริธร 

 ๑๓๓๗ พันตํารวจตรีหญิง กิตสุภา  เจริญพร 

 ๑๓๓๘ พันตํารวจตรีหญิง แกนจันทร  ชูเกต 

 ๑๓๓๙ พันตํารวจตรีหญิง ขนิษฐา  แกวโสภา 

 ๑๓๔๐ พันตํารวจตรีหญิง คนธรส  ชมเทศ 

 ๑๓๔๑ พันตํารวจตรีหญิง จงจิตต  กอสูงเนิน 

 ๑๓๔๒ พันตํารวจตรีหญิง จรินทรทิพย   

  ถิตยประเสริฐ 

 ๑๓๔๓ พันตํารวจตรีหญิง จ่ันเพชร   

  รัศมียุงทอง 

 ๑๓๔๔ พันตํารวจตรีหญิง จารุวรรณ   

  เรือนมา 

 ๑๓๔๕ พันตํารวจตรีหญิง จําเนียร   

  อักษรใชย 



 หนา   ๘๔ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๓๔๖ พันตํารวจตรีหญิง จิตตานาถ   

  เมืองลือ 

 ๑๓๔๗ พันตํารวจตรีหญิง จิตประภัทร   

  ธรรมหิเวศ 

 ๑๓๔๘ พันตํารวจตรีหญิง จินดารัตน   

  สงคราม 

 ๑๓๔๙ พันตํารวจตรีหญิง จินตนา   

  มวงมะลิลัย 

 ๑๓๕๐ พันตํารวจตรีหญิง จิรัชญา   

  เขื่อนธะนะ 

 ๑๓๕๑ พันตํารวจตรีหญิง จุฑาภรณ   

  จ่ันวงศแกว 

 ๑๓๕๒ พันตํารวจตรีหญิง จุฑามาศ   

  ชัยทรัพย 

 ๑๓๕๓ พันตํารวจตรีหญิง จุฑามาส  มีดีภาค 

 ๑๓๕๔ พันตํารวจตรีหญิง จุรีรัตน   

  ปลอดเหล็ก 

 ๑๓๕๕ พันตํารวจตรีหญิง ชญาภา  เฟองฟอง 

 ๑๓๕๖ พันตํารวจตรีหญิง ชนิกานต  สีมันตร 

 ๑๓๕๗ พันตํารวจตรีหญิง ชนิษฐา   

  เสมสันเทียะ 

 ๑๓๕๘ พันตํารวจตรีหญิง ชมัยภรณ   

  มิ่งสายทอง 

 ๑๓๕๙ พันตํารวจตรีหญิง ชรินทรทิพย   

  จายุพันธ 

 ๑๓๖๐ พันตํารวจตรีหญิง ชลธิชา  วาระสิทธิ์ 

 ๑๓๖๑ พันตํารวจตรีหญิง ชวนฝน  ศรีสุข 

 ๑๓๖๒ พันตํารวจตรีหญงิ ชุดาภัค  เปล่ียนศรี 

 ๑๓๖๓ พันตํารวจตรีหญิง ชุติมณฑน   

  เหมจุไร 

 ๑๓๖๔ พันตํารวจตรีหญิง ฐานิกา   

  เตชะเกรียงไกร 

 ๑๓๖๕ พันตํารวจตรีหญิง ฐิตานันท   

  ปญญรัตนสกุล 

 ๑๓๖๖ พันตํารวจตรีหญิง ณฐวรรณ  พิณโท 

 ๑๓๖๗ พันตํารวจตรีหญิง ณปภัช  อุบลรัตน 

 ๑๓๖๘ พันตํารวจตรีหญิง ณพวรรณ  ปญญา 

 ๑๓๖๙ พันตํารวจตรีหญิง ณัฏฐภัสสร   

  อรุณฉาย 

 ๑๓๗๐ พันตํารวจตรีหญิง ณัฐชยา  รัตนมณี 

 ๑๓๗๑ พันตํารวจตรีหญิง ณัฐฐธิดา   

  ทักขินันท 

 ๑๓๗๒ พันตํารวจตรีหญิง ณัฐณิชา   

  ทองดีโลก 

 ๑๓๗๓ พันตํารวจตรีหญิง ณัฐมล  เวินเสียง 

 ๑๓๗๔ พันตํารวจตรีหญิง ณัฐรณิษา  กงนอก 

 ๑๓๗๕ พันตํารวจตรีหญิง ดรุณี  นิลสุวรรณ 

 ๑๓๗๖ พันตํารวจตรีหญิง ดวงดาว   

  รักษสินทบุตร 

 ๑๓๗๗ พันตํารวจตรีหญิง ดาวใจ  สุทธิรักษ 

 ๑๓๗๘ พันตํารวจตรีหญิง ดาวรรณ  ยาวาป 

 ๑๓๗๙ พันตํารวจตรีหญิง เตือนใจ  ศรีละมัย 



 หนา   ๘๕ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๓๘๐ พันตํารวจตรีหญิง ทรรศนกมล   

  แสงสุริยันต 

 ๑๓๘๑ พันตํารวจตรีหญิง ทัชชภร   

  สุวรรณศรี 

 ๑๓๘๒ พันตํารวจตรีหญิง ทิพยรัตน   

  สุวรรณแยม 

 ๑๓๘๓ พันตํารวจตรีหญิง ทิพยรัศมิ์   

  บวรโชติปกรณ 

 ๑๓๘๔ พันตํารวจตรีหญิง ทิพวรรณ   

  จีนกลับ 

 ๑๓๘๕ พันตํารวจตรีหญิง ธนัญชรัชชฎ   

  วรรธกมลพัฒน 

 ๑๓๘๖ พันตํารวจตรีหญิง ธนัทเกศ   

  ครองงามภิญโญ 

 ๑๓๘๗ พันตํารวจตรีหญิง ธัญญรัตน   

  อินกิจโรจน 

 ๑๓๘๘ พันตํารวจตรีหญิง ธันยรดา  ชนะศึก 

 ๑๓๘๙ พันตํารวจตรีหญิง ธันยารัศม   

  เกิดสุขนิรันดร 

 ๑๓๙๐ พันตํารวจตรีหญงิ ธิดารัตน  ทองฤทธิ์ 

 ๑๓๙๑ พันตํารวจตรีหญิง นงนภัส   

  โสมณวัตร 

 ๑๓๙๒ พันตํารวจตรีหญิง นงนุช  เจริญสุข 

 ๑๓๙๓ พันตํารวจตรีหญิง นงลักษณ   

  โฮมวงศ 

 ๑๓๙๔ พันตํารวจตรีหญิง นนชนก  สรอยคํา 

 ๑๓๙๕ พันตํารวจตรีหญิง นนทลี   

  ทองบัวแกว 

 ๑๓๙๖ พันตํารวจตรีหญิง นภัทร   

  สุธรรมวงศ 

 ๑๓๙๗ พันตํารวจตรีหญิง นฤมล   

  วิเศษสุวรรณภูมิ 

 ๑๓๙๘ พันตํารวจตรีหญิง นฤมล  หงษตะใน 

 ๑๓๙๙ พันตํารวจตรีหญิง นอมจิตร   

  เตโชฬาร 

 ๑๔๐๐ พันตํารวจตรีหญิง นัทธนะ   

  พยุงแสนกุล 

 ๑๔๐๑ พันตํารวจตรีหญิง นันทนภัส   

  พัชรวัฒนเมธี 

 ๑๔๐๒ พันตํารวจตรีหญิง นารีกานต   

  รุมรวย 

 ๑๔๐๓ พันตํารวจตรีหญิง นาวา  อันเสน 

 ๑๔๐๔ พันตํารวจตรีหญิง นิติยา  ออนคํา 

 ๑๔๐๕ พันตํารวจตรีหญิง นิทรารมณ   

  เพ่ิมพูล 

 ๑๔๐๖ พันตํารวจตรีหญิง นิภา  รัพยูร 

 ๑๔๐๗ พันตํารวจตรีหญิง นิภา  แสนจันทร 

 ๑๔๐๘ พันตํารวจตรีหญิง นิลชดา  มรกต 

 ๑๔๐๙ พันตํารวจตรีหญิง นิศารัตน   

  กุลกชพร 

 ๑๔๑๐ พันตํารวจตรีหญิง นิศารัตน   

  จอนแจง 



 หนา   ๘๖ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๔๑๑ พันตํารวจตรีหญิง นุชดา   

  แยมทิม 

 ๑๔๑๒ พันตํารวจตรีหญิง เนาวรัตน   

  จันทรสอน 

 ๑๔๑๓ พันตํารวจตรีหญิง เนาวรัตน  แสงคํา 

 ๑๔๑๔ พันตํารวจตรีหญิง บัวแกว  เกงตรง 

 ๑๔๑๕ พันตํารวจตรีหญิง บุณยนุช   

  พงศอิศวรานันท 

 ๑๔๑๖ พันตํารวจตรีหญิง บุษยณัฏฐ   

  พวงศรีเจริญ 

 ๑๔๑๗ พันตํารวจตรีหญิง บุษยา  สรอยสม 

 ๑๔๑๘ พันตํารวจตรีหญิง ปณิธาน  ศิริชัย 

 ๑๔๑๙ พันตํารวจตรีหญิง ปนัดดา  ปาลสง 

 ๑๔๒๐ พันตํารวจตรีหญิง ประไพภรณ   

  พรหมสิทธิ์ 

 ๑๔๒๑ พันตํารวจตรีหญิง ปรัศนีย  อารีรัมย 

 ๑๔๒๒ พันตํารวจตรีหญิง ปริยพัชร   

  พิทักษกุล 

 ๑๔๒๓ พันตํารวจตรีหญิง ปวีณา  เพ็งสถิตย 

 ๑๔๒๔ พันตํารวจตรีหญิง ปณณพัฒน   

  ศรีหามาตย 

 ๑๔๒๕ พันตํารวจตรีหญิง ปทมา   

  บุญเพชรศรี 

 ๑๔๒๖ พันตํารวจตรีหญิง ปารดา  บุญชูวงศ 

 ๑๔๒๗ พันตํารวจตรีหญิง ปาริชาติ   

  จีนประสพ 

 ๑๔๒๘ พันตํารวจตรีหญิง ปาลิดา   

  นันทอุมาลี 

 ๑๔๒๙ พันตํารวจตรีหญิง ปยพร   

  ประสาทฤทธา 

 ๑๔๓๐ พันตํารวจตรีหญิง ปยะวรรณ   

  แกวปาเฟอย 

 ๑๔๓๑ พันตํารวจตรีหญิง ปยะวรรณ   

  เพชรแกว 

 ๑๔๓๒ พันตํารวจตรีหญิง ปุณณดา  มนตดี 

 ๑๔๓๓ พันตํารวจตรีหญิง ปุณยนุช   

  อินทรเทศ 

 ๑๔๓๔ พันตํารวจตรีหญิง ผกามาศ   

  กมลแสน 

 ๑๔๓๕ พันตํารวจตรีหญิง ผุสดี   

  ตั้งจิตรเจริญกุล 

 ๑๔๓๖ พันตํารวจตรีหญิง พนิดา   

  จันทรอนันต 

 ๑๔๓๗ พันตํารวจตรีหญิง พนิดา  หงษา 

 ๑๔๓๘ พันตํารวจตรีหญิง พรทิพย  สะตะ 

 ๑๔๓๙ พันตํารวจตรีหญิง พรทิพย   

  อังศุภมงคล 

 ๑๔๔๐ พันตํารวจตรีหญิง พรรณี  มูลอาจ 

 ๑๔๔๑ พันตํารวจตรีหญิง พอใจ  ชางไม 

 ๑๔๔๒ พันตํารวจตรีหญิง พัชมณ   

  ปอสูงเนิน 

 ๑๔๔๓ พันตํารวจตรีหญิง พัชราภรณ  ขัดศิริ 



 หนา   ๘๗ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๔๔๔ พันตํารวจตรีหญิง พัชรินทร   

  ประเสริฐกุลศิริ 

 ๑๔๔๕ พันตํารวจตรีหญิง พัชรินทร   

  พรมมาลา 

 ๑๔๔๖ พันตํารวจตรีหญิง พัชรีย  ชาภูวงค 

 ๑๔๔๗ พันตํารวจตรีหญิง พิมพใจ   

  ศรีประดิษฐ 

 ๑๔๔๘ พันตํารวจตรีหญิง เพ็ญศิริ   

  ทองลับแลง 

 ๑๔๔๙ พันตํารวจตรีหญิง ไพลิน  คงผอม 

 ๑๔๕๐ พันตํารวจตรีหญิง ภัควรินทร   

  จิระราศีพงศ 

 ๑๔๕๑ พันตํารวจตรีหญิง ภัทรภร   

  เวียงวัฒนา 

 ๑๔๕๒ พันตํารวจตรีหญิง ภัทรินทรทิพย   

  ธาระสิทธิ์ 

 ๑๔๕๓ พันตํารวจตรีหญิง ภาคีพรรณ   

  ทองจันทร 

 ๑๔๕๔ พันตํารวจตรีหญิง ภิญญาวดี  รักโอ 

 ๑๔๕๕ พันตํารวจตรีหญิง มนฤทัย   

  หามนตรี 

 ๑๔๕๖ พันตํารวจตรีหญิง มยุรี  ฤทธิรงค 

 ๑๔๕๗ พันตํารวจตรีหญิง มัญชุภา   

  ทรัพยวิลาวรรณ 

 ๑๔๕๘ พันตํารวจตรีหญิง มาลี  อุปสุข 

 ๑๔๕๙ พันตํารวจตรีหญิง มุสลิม  ภักดี 

 ๑๔๖๐ พันตํารวจตรีหญิง ยุวากรณ   

  กองเพชร 

 ๑๔๖๑ พันตํารวจตรีหญิง ยุวีณา  พูลสมบัติ 

 ๑๔๖๒ พันตํารวจตรีหญิง เยาวเรศ   

  แสงทอง 

 ๑๔๖๓ พันตํารวจตรีหญิง เยาวลักษณ   

  พะณะงาม 

 ๑๔๖๔ พันตํารวจตรีหญิง รมนปวีร  ศรีเดช 

 ๑๔๖๕ พันตํารวจตรีหญิง รวีวรรณ  สิบแอง 

 ๑๔๖๖ พันตํารวจตรีหญิง ระเบียบ  คงรักษ 

 ๑๔๖๗ พันตํารวจตรีหญิง รัตติกาล   

  เดชรักษา 

 ๑๔๖๘ พันตํารวจตรีหญิง รุงนภา  งอยภูธร 

 ๑๔๖๙ พันตํารวจตรีหญิง รุงนภา  ปแกว 

 ๑๔๗๐ พันตํารวจตรีหญิง เรไร  ภูศรี 

 ๑๔๗๑ พันตํารวจตรีหญิง ลดาวัลย   

  หอมหวล 

 ๑๔๗๒ พันตํารวจตรีหญิง ลัดดาวัลย   

  จับจิตร 

 ๑๔๗๓ พันตํารวจตรีหญิง ลัดดาวัลย   

  แสงมณี 

 ๑๔๗๔ พันตํารวจตรีหญิง ลําพึง   

  อําพันธุทอง 

 ๑๔๗๕ พันตํารวจตรีหญิง วงเดือน  บุดดี 

 ๑๔๗๖ พันตํารวจตรีหญิง วรธีรา  สิริสุคันธา 

 ๑๔๗๗ พันตํารวจตรีหญงิ วรเมตตา  วัตรากร 



 หนา   ๘๘ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๔๗๘ พันตํารวจตรีหญิง วรรณภา   

  สุนทรวุฒิศิลป 

 ๑๔๗๙ พันตํารวจตรีหญิง วรรณิศา   

  พิทักษคีรี 

 ๑๔๘๐ พันตํารวจตรีหญิง วรวรรณ   

  ศรีมงคล 

 ๑๔๘๑ พันตํารวจตรีหญิง วรัญญา  ทาวพา 

 ๑๔๘๒ พันตํารวจตรีหญิง วริษฐา   

  ไมตรีสถิต 

 ๑๔๘๓ พันตํารวจตรีหญิง วรุณรัตน   

  ขันติธีระโฆษิต 

 ๑๔๘๔ พันตํารวจตรีหญิง วิมลรัตน   

  ดวงประไพ 

 ๑๔๘๕ พันตํารวจตรีหญิง วิยะดา  เปยงชมภู 

 ๑๔๘๖ พันตํารวจตรีหญิง วิลาวัณย   

  แกวสมบุญ 

 ๑๔๘๗ พันตํารวจตรีหญิง วิไลพร  ขันบรรจง 

 ๑๔๘๘ พันตํารวจตรีหญิง วิไลพร  บุมี 

 ๑๔๘๙ พันตํารวจตรีหญิง วุฒานุสรณ   

  พ่ึงเดช 

 ๑๔๙๐ พันตํารวจตรีหญิง แวววดี   

  ขจรไพบูลย 

 ๑๔๙๑ พันตํารวจตรีหญิง ศรัญญา   

  แหวนประดับ 

 ๑๔๙๒ พันตํารวจตรีหญิง ศรีจันทร   

  เมณฑกูล 

 ๑๔๙๓ พันตํารวจตรีหญิง ศรีทอง  เหงาทอง 

 ๑๔๙๔ พันตํารวจตรีหญิง ศลิษา  ทรงคาศรี 

 ๑๔๙๕ พันตํารวจตรีหญิง ศิริวรรณ  เชียงทา 

 ๑๔๙๖ พันตํารวจตรีหญิง ศิริวรรณ  อุนอบ 

 ๑๔๙๗ พันตํารวจตรีหญิง ศุภกัญญา   

  ทองอราม 

 ๑๔๙๘ พันตํารวจตรีหญิง ศุภัตตรา   

  เดชมาลา 

 ๑๔๙๙ พันตํารวจตรีหญิง ศุภิชญา  พลเย่ียม 

 ๑๕๐๐ พันตํารวจตรีหญิง สมใจ  กุลรังษี 

 ๑๕๐๑ พันตํารวจตรีหญิง สมฤทธิ์  มาแสวง 

 ๑๕๐๒ พันตํารวจตรีหญิง สมศรี   

  วสุพลนฤนาท 

 ๑๕๐๓ พันตํารวจตรีหญิง สรวีย  โยวะกา 

 ๑๕๐๔ พันตํารวจตรีหญิง สายชล  สิทธิศักดิ์ 

 ๑๕๐๕ พันตํารวจตรีหญิง สิริกร  จันทรสละ 

 ๑๕๐๖ พันตํารวจตรีหญิง สิริรัตน   

  สุวรรณกูฎ 

 ๑๕๐๗ พันตํารวจตรีหญิง สิริลักษณ   

  เสงี่ยมลักษณ 

 ๑๕๐๘ พันตํารวจตรีหญิง สิริวรรณ   

  อินทรประดิษฐ 

 ๑๕๐๙ พันตํารวจตรีหญิง สุกัญญา  มีนุน 

 ๑๕๑๐ พันตํารวจตรีหญิง สุคนธทิพย   

  ไทยกฤต 

 ๑๕๑๑ พันตํารวจตรีหญิง สุจิตรา  เมงเอียด 



 หนา   ๘๙ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๕๑๒ พันตํารวจตรีหญิง สุดารัตน  มากลน 

 ๑๕๑๓ พันตํารวจตรีหญิง สุนทรี  ศรีบุญปวน 

 ๑๕๑๔ พันตํารวจตรีหญิง สุนัดดา  บุนนาค 

 ๑๕๑๕ พันตํารวจตรีหญิง สุพิชาภา  สีละวัน 

 ๑๕๑๖ พันตํารวจตรีหญิง สุพิศ  โคตรศรีวงษ 

 ๑๕๑๗ พันตํารวจตรีหญิง สุภา  สุดเขต 

 ๑๕๑๘ พันตํารวจตรีหญิง สุรียพร  สุขสุพุฒิ 

 ๑๕๑๙ พันตํารวจตรีหญิง โสพิน  ลูกศร 

 ๑๕๒๐ พันตํารวจตรีหญิง อณัญญา   

  ทับทิมทอง 

 ๑๕๒๑ พันตํารวจตรีหญิง อภิชญา  ธงศรี 

 ๑๕๒๒ พันตํารวจตรีหญิง อภิรมณ  เกิดดี 

 ๑๕๒๓ พันตํารวจตรีหญิง อรวรรณ  อนุจร 

 ๑๕๒๔ พันตํารวจตรีหญิง อรสา  อุบลไพศาล 

 ๑๕๒๕ พันตํารวจตรีหญิง อรัญญา  แจงสุข 

 ๑๕๒๖ พันตํารวจตรีหญงิ อรัญญา  ศรีโยราช 

 ๑๕๒๗ พันตํารวจตรีหญิง อลิสา  เอียดเอก 

 ๑๕๒๘ พันตํารวจตรีหญิง อังสนา  ภิรมย 

 ๑๕๒๙ พันตํารวจตรีหญิง อัจจนา  ปนทะ 

 ๑๕๓๐ พันตํารวจตรีหญิง อัญชิสา   

  อินทสุวรรณ 

 ๑๕๓๑ พันตํารวจตรีหญิง อัมพร  ผ่ึงผาย 

 ๑๕๓๒ พันตํารวจตรีหญิง อาทิตยา   

  วรัตถกุลเดชา 

 ๑๕๓๓ พันตํารวจตรีหญิง อามร  ชูกาญจนะ 

 ๑๕๓๔ พันตํารวจตรีหญิง อารีย  กํามา 

 ๑๕๓๕ พันตํารวจตรีหญิง อารีย  ขําเชย 

 ๑๕๓๖ พันตํารวจตรีหญิง อารีวรรณ   

  เฉลาวิจิตร 

 ๑๕๓๗ พันตํารวจตรีหญิง อุชุกร  สุขบังเกิด 

 ๑๕๓๘ พันตํารวจตรีหญิง อุดมพร  นิตะโย 

 ๑๕๓๙ พันตํารวจตรีหญิง อุภิญญา   

  บุญเรืองนาม 

 ๑๕๔๐ พันตํารวจตรีหญิง อุไร  นุนชูคัน 

 ๑๕๔๑ พันตํารวจตรีหญิง อุไรวรรณ  อาจปรุ 

 ๑๕๔๒ พันตํารวจตรีหญิง เอมอร   

  แสงศิรินาวิน 

ตรติาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒,๓๗๖  ราย) 

 ๑ รอยตํารวจเอก กชณดล  เข็มพันธุ 

 ๒ รอยตํารวจเอก กนกวัชร  จันทรสาขา 

 ๓ รอยตํารวจเอก กมนทัต   

  ยุทธนาฤทธิไกร 

 ๔ รอยตํารวจเอก กมล  เชิดฉาย 

 ๕ รอยตํารวจเอก กมล  ศิริรักษ 

 ๖ รอยตํารวจเอก กมลชัย  ผงทอง 

 ๗ รอยตํารวจเอก กมลธพัฒน   

  ศิริโกเมนทร 

 ๘ รอยตํารวจเอก กร  เกื้อไข 



 หนา   ๙๐ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๙ รอยตํารวจเอก กรกช  ภักดีเลขะกุล 

 ๑๐ รอยตํารวจเอก กรัณฑวาริษฐ  สมจันทร 

 ๑๑ รอยตํารวจเอก กรีฑา  ชิณวงศ 

 ๑๒ รอยตํารวจเอก กฤต  คํากอนแกว 

 ๑๓ รอยตํารวจเอก กฤตพร  เย็นเปรม 

 ๑๔ รอยตํารวจเอก กฤตภาส  อึ่งนอย 

 ๑๕ รอยตํารวจเอก กฤตย  ไทยธีระเสถียร 

 ๑๖ รอยตํารวจเอก กฤติเดช  เพชรตระกูลทอง 

 ๑๗ รอยตํารวจเอก กฤษฏ  ครองยุทธ 

 ๑๘ รอยตํารวจเอก กฤษฏ์ิ  หอมขจร 

 ๑๙ รอยตํารวจเอก กฤษณ  สุกแกว 

 ๒๐ รอยตํารวจเอก กฤษณสุ  ทองสุวรรณ 

 ๒๑ รอยตํารวจเอก กฤษณะ  มั่นกันนาน 

 ๒๒ รอยตํารวจเอก กฤษณัฏฐ  สุวรรณสินธุ 

 ๒๓ รอยตํารวจเอก กฤษดา  เผือกประพันธ 

 ๒๔ รอยตํารวจเอก กฤษดา  ศุภสามเสน 

 ๒๕ รอยตํารวจเอก กฤษพงษ  พันทูม 

 ๒๖ รอยตํารวจเอก กลยุทธิ์  ประทีป 

 ๒๗ รอยตํารวจเอก กลศกร  วงคฉายา 

 ๒๘ รอยตํารวจเอก กวีเกียรติ  นามบุญลือ 

 ๒๙ รอยตํารวจเอก กศิวิกร  ชวยสกุล 

 ๓๐ รอยตํารวจเอก กษิดิศ  แกวเสถียร 

 ๓๑ รอยตํารวจเอก กษิดิศ  สันติปรีชาวัฒน 

 ๓๒ รอยตํารวจเอก กษิติทัต  ฉ่ําชื่น 

 ๓๓ รอยตํารวจเอก กองกิดากร  บุญชวยสี 

 ๓๔ รอยตํารวจเอก กองภพ  สุนี 

 ๓๕ รอยตํารวจเอก กองสมุทร  เบ็ญพรม 

 ๓๖ รอยตํารวจเอก กอบเกียรติ  กาญจนจรัส 

 ๓๗ รอยตํารวจเอก กะศาสน  เพ็งพินิจ 

 ๓๘ รอยตํารวจเอก กัญญา  อิดออน 

 ๓๙ รอยตํารวจเอก กันตพง  เพ็ชรปานกัน 

 ๔๐ รอยตํารวจเอก กัมพล  ขันทะเนตร 

 ๔๑ รอยตํารวจเอก กานต  สินจําหนาย 

 ๔๒ รอยตํารวจเอก กานตธีรา  ชาญพนา 

 ๔๓ รอยตํารวจเอก การันย  มานพ 

 ๔๔ รอยตํารวจเอก กาวี  แกวสุย 

 ๔๕ รอยตํารวจเอก กําพล  ภัทรพงศพันธุ 

 ๔๖ รอยตํารวจเอก กําพล  รุงพราน 

 ๔๗ รอยตํารวจเอก กิจติวัฒน  พงษฐานวัฒน 

 ๔๘ รอยตํารวจเอก กิตติ  จันทรพิมาน 

 ๔๙ รอยตํารวจเอก กิตติ  ทรัพยคณารักษ 

 ๕๐ รอยตํารวจเอก กิตติ  ฟกสุวรรณ 

 ๕๑ รอยตํารวจเอก กิตติ  แยมนิยม 

 ๕๒ รอยตํารวจเอก กิตติ์ขจร  กอนทอง 

 ๕๓ รอยตํารวจเอก กิตติคุณ  เกตุสําเภา 

 ๕๔ รอยตํารวจเอก กิตติ์ธเนศ  ฐิติกุลวรฉัตร 

 ๕๕ รอยตํารวจเอก กิตตินันท  วุฒิโอสถ 

 ๕๖ รอยตํารวจเอก กิตติพงศ  คะสุวรรณ 

 ๕๗ รอยตํารวจเอก กิตติพัศ  บัวบาน 

 ๕๘ รอยตํารวจเอก กิตติวินท  เอี่ยมสําอางค 

 ๕๙ รอยตํารวจเอก กิตติศักดิ์  กันธิยะ 

 ๖๐ รอยตํารวจเอก กิตติศักดิ์  คํามานะ 



 หนา   ๙๑ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๑ รอยตํารวจเอก กิตติศักดิ์  แจงวัง 

 ๖๒ รอยตํารวจเอก กิตธิพงษ  พรหมบุตร 

 ๖๓ รอยตํารวจเอก กิติพงษ  บูชาพันธ 

 ๖๔ รอยตํารวจเอก กิติศักดิ์  พุกเปยน 

 ๖๕ รอยตํารวจเอก กิติศักดิ์  ออกรัมย 

 ๖๖ รอยตํารวจเอก กิรศักดิ์  พรหมทา 

 ๖๗ รอยตํารวจเอก กูอับดุลเลาะ  กูแมเราะ 

 ๖๘ รอยตํารวจเอก เกรียงไกร  โทนสี 

 ๖๙ รอยตํารวจเอก เกรียงไกร  บุญประจง 

 ๗๐ รอยตํารวจเอก เกรียงไกร  ศิริกายสิทธิ์ 

 ๗๑ รอยตํารวจเอก เกรียงไกร  สายนาค 

 ๗๒ รอยตํารวจเอก เกรียงไกร  แสนสลี 

 ๗๓ รอยตํารวจเอก เกรียงไกร  อัมพรัตน 

 ๗๔ รอยตํารวจเอก เกรียงชัย  แจมผล 

 ๗๕ รอยตํารวจเอก เกรียงชัย  เพียรกิจนา 

 ๗๖ รอยตํารวจเอก เกรียงศักดิ์  สุทธิโยธา 

 ๗๗ รอยตํารวจเอก เกรียงศักดิ์  สุริยวงค 

 ๗๘ รอยตํารวจเอก เกรียงศักดิ์  เสือไธสง 

 ๗๙ รอยตํารวจเอก เกษตรสิทธิ์  พิพิธ 

 ๘๐ รอยตํารวจเอก เกษม  คามสุข 

 ๘๑ รอยตํารวจเอก เกษม  นวะนิยม 

 ๘๒ รอยตํารวจเอก เกษม  มันกลาง 

 ๘๓ รอยตํารวจเอก เกษม  มาฟู 

 ๘๔ รอยตํารวจเอก เกษมศรี  อึงสะกาว 

 ๘๕ รอยตํารวจเอก เกียรติการัน  กะสินรัมย 

 ๘๖ รอยตํารวจเอก เกียรติณรงค  วงษสามี 

 ๘๗ รอยตํารวจเอก เกียรติศักดิ์  แกวพวง 

 ๘๘ รอยตํารวจเอก เกียรติศักดิ์  อุตรชัย 

 ๘๙ รอยตํารวจเอก แกว  พงษพานิช 

 ๙๐ รอยตํารวจเอก โกมล  กาญจนะ 

 ๙๑ รอยตํารวจเอก โกวิทย  ทองแผน 

 ๙๒ รอยตํารวจเอก โกวิทย  วงศคํา 

 ๙๓ รอยตํารวจเอก โกสินทร   

  กิตติเวทยานุสรณ 

 ๙๔ รอยตํารวจเอก โกสุม  ศิริธร 

 ๙๕ รอยตํารวจเอก ไกรเทพ  ปุงขอ 

 ๙๖ รอยตํารวจเอก ไกรยง  เสมแจง 

 ๙๗ รอยตํารวจเอก ไกรวุธ  วุทธะนู 

 ๙๘ รอยตํารวจเอก ไกรศร  สวนแกว 

 ๙๙ รอยตํารวจเอก ไกรสร  ศรไชย 

 ๑๐๐ รอยตํารวจเอก ขจร  กรเกษม 

 ๑๐๑ รอยตํารวจเอก ขจรศักดิ์  ภิรมยรักษ 

 ๑๐๒ รอยตํารวจเอก ขรรคชัย  เนตรวงค 

 ๑๐๓ รอยตํารวจเอก ขวัญชัย  นาทักสิน 

 ๑๐๔ รอยตํารวจเอก ขวัญชัย  ประจําท่ี 

 ๑๐๕ รอยตํารวจเอก ขวัญชัย  พรมแพง 

 ๑๐๖ รอยตํารวจเอก ขวัญชัย  ศรีเปรื่อง 

 ๑๐๗ รอยตํารวจเอก เขตนาน  ศิลลิ 

 ๑๐๘ รอยตํารวจเอก เขมทัต  เสริมทรัพย 

 ๑๐๙ รอยตํารวจเอก เขมภาค  อุเทนสุต 

 ๑๑๐ รอยตํารวจเอก คชฤทธิ์  คชพลายุกต 

 ๑๑๑ รอยตํารวจเอก คเชนทร  สามสี 



 หนา   ๙๒ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๑๒ รอยตํารวจเอก คเชนทร  สินตั้ง 

 ๑๑๓ รอยตํารวจเอก คณัสนันท  ขวัญสงา 

 ๑๑๔ รอยตํารวจเอก คณาฤทธิ์  นฤมาน 

 ๑๑๕ รอยตํารวจเอก คณิตพันธ  วิเวกวรรณ 

 ๑๑๖ รอยตํารวจเอก คณิน  กล่ินชะนะ 

 ๑๑๗ รอยตํารวจเอก คณิน  วิริยะไชยวงศ 

 ๑๑๘ รอยตํารวจเอก คณินทร  กุลพานิช 

 ๑๑๙ รอยตํารวจเอก คนึง  สุขราชกิจ 

 ๑๒๐ รอยตํารวจเอก คมกฤช  ซอนกล่ิน 

 ๑๒๑ รอยตํารวจเอก คมกฤช  ปญญา 

 ๑๒๒ รอยตํารวจเอก คมศักดิ์  เหล่ียมดี 

 ๑๒๓ รอยตํารวจเอก คมสัญ  จันทสุริยา 

 ๑๒๔ รอยตํารวจเอก คัมภีร  พรหมชีวกุล 

 ๑๒๕ รอยตํารวจเอก คัลชัชชัย   

  วงษชอุมเครือ 

 ๑๒๖ รอยตํารวจเอก คํา  ติดตาสี 

 ๑๒๗ รอยตํารวจเอก คํานวน  คุมคูณ 

 ๑๒๘ รอยตํารวจเอก คํานึง  เทพเดชา 

 ๑๒๙ รอยตํารวจเอก คํานึง  พรมประสิทธิ์ 

 ๑๓๐ รอยตํารวจเอก คําฝอน  เสนาไชย 

 ๑๓๑ รอยตํารวจเอก คํารณ  มดทอง 

 ๑๓๒ รอยตํารวจเอก คิดคม  ศิริพจนากร 

 ๑๓๓ รอยตํารวจเอก เคี้ยง  พงษเผือก 

 ๑๓๔ รอยตํารวจเอก จงกล  ตารังษี 

 ๑๓๕ รอยตํารวจเอก จงกิตติ  พงษประเสริฐ 

 ๑๓๖ รอยตํารวจเอก จตุพร  สอนวิทย 

 ๑๓๗ รอยตํารวจเอก จตุรงค  ประเสริฐ 

 ๑๓๘ รอยตํารวจเอก จร  ธงกิ่ง 

 ๑๓๙ รอยตํารวจเอก จรัญ  จอมธรรม 

 ๑๔๐ รอยตํารวจเอก จรัญ  ไชยชมภู 

 ๑๔๑ รอยตํารวจเอก จรัญ  ตามคุณ 

 ๑๔๒ รอยตํารวจเอก จรัญ  ทองอินทร 

 ๑๔๓ รอยตํารวจเอก จรัญ  ประทุมสุวรรณ 

 ๑๔๔ รอยตํารวจเอก จรัญ  วงคบัวเจริญ 

 ๑๔๕ รอยตํารวจเอก จรัล  วงคบุญตัน 

 ๑๔๖ รอยตํารวจเอก จรัส  แกวอุดร 

 ๑๔๗ รอยตํารวจเอก จรัส  สุพรรณรัตน 

 ๑๔๘ รอยตํารวจเอก จรินทร  ขาวออน 

 ๑๔๙ รอยตํารวจเอก จรินทร  โตเดช 

 ๑๕๐ รอยตํารวจเอก จรูญ  แกวอินตา 

 ๑๕๑ รอยตํารวจเอก จรูญ  จันทรขาว 

 ๑๕๒ รอยตํารวจเอก จรูญ  ทองหอม 

 ๑๕๓ รอยตํารวจเอก จรูญ  ปานแกว 

 ๑๕๔ รอยตํารวจเอก จรูญ  เพ็ชรปูน 

 ๑๕๕ รอยตํารวจเอก จรูญ  ภารไสว 

 ๑๕๖ รอยตํารวจเอก จรูญศักดิ์  ทองเหลือง 

 ๑๕๗ รอยตํารวจเอก จเร  จันทวงศ 

 ๑๕๘ รอยตํารวจเอก จอมพล  พูลกลาง 

 ๑๕๙ รอยตํารวจเอก จอมวงศ   

  นพเดชกรณพงศ 

 ๑๖๐ รอยตํารวจเอก จะเด็ด  กาญจนเพ็ชร 

 ๑๖๑ รอยตํารวจเอก จักรกริศน  ศรีเมือง 



 หนา   ๙๓ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๖๒ รอยตํารวจเอก จักรกฤษณ  บัวคํา 

 ๑๖๓ รอยตํารวจเอก จักรกฤษณ  แสนศรี 

 ๑๖๔ รอยตํารวจเอก จักรพงศ  แกวยม 

 ๑๖๕ รอยตํารวจเอก จักรพงศ  บัวบล 

 ๑๖๖ รอยตํารวจเอก จักรพันธ  ทองใสพร 

 ๑๖๗ รอยตํารวจเอก จักรพันธ  จิตตแกว 

 ๑๖๘ รอยตํารวจเอก จักรพันธ  เพ็ชรนิล 

 ๑๖๙ รอยตํารวจเอก จักรภัณฑ  เคนจําปา 

 ๑๗๐ รอยตํารวจเอก จักราวุธ  รัตนเจริญ 

 ๑๗๑ รอยตํารวจเอก จักรุฒ  ไชยสมบูรณ 

 ๑๗๒ รอยตํารวจเอก จารึก  บุญพาชื่น 

 ๑๗๓ รอยตํารวจเอก จํานง  เต็งประยูร 

 ๑๗๔ รอยตํารวจเอก จํานงค  ณะใจ 

 ๑๗๕ รอยตํารวจเอก จํานงค  วงคคําปวน 

 ๑๗๖ รอยตํารวจเอก จําเนียน  สุชานิวัฒน 

 ๑๗๗ รอยตํารวจเอก จําเนียร  ดวงพรม 

 ๑๗๘ รอยตํารวจเอก จําเนียร  เถียรชานาถ 

 ๑๗๙ รอยตํารวจเอก จํารอง  แจมจํารัส 

 ๑๘๐ รอยตํารวจเอก จํารัส  กลํ่าศรี 

 ๑๘๑ รอยตํารวจเอก จํารัส  เพชรทอง 

 ๑๘๒ รอยตํารวจเอก จํารัส  โพธิ์หวี 

 ๑๘๓ รอยตํารวจเอก จํารัส  อุตมูล 

 ๑๘๔ รอยตํารวจเอก จําเริญ  ผิวทอง 

 ๑๘๕ รอยตํารวจเอก จําเริญ  พรหมชาติ 

 ๑๘๖ รอยตํารวจเอก จิตตเกษม  จันทรรัก 

 ๑๘๗ รอยตํารวจเอก จิตรมนัสณ  พ่ึงสลุด 

 ๑๘๘ รอยตํารวจเอก จิรกิตติ์  บุญสม 

 ๑๘๙ รอยตํารวจเอก จิรพจน  เปยมจิรกิตติ์ 

 ๑๙๐ รอยตํารวจเอก จิรภาส  พลครุธ 

 ๑๙๑ รอยตํารวจเอก จิรวัฒน  ลมสูงเนิน 

 ๑๙๒ รอยตํารวจเอก จิรวุฒิ  เขียวแกว 

 ๑๙๓ รอยตํารวจเอก จิระเดช  รําไพกุล 

 ๑๙๔ รอยตํารวจเอก จิระวัตร   

  ปานพิทักษพันธ 

 ๑๙๕ รอยตํารวจเอก จิรัฏฐ  เหลาทองดี 

 ๑๙๖ รอยตํารวจเอก จิรัฐกาล  วุฒิทวีพัฒน 

 ๑๙๗ รอยตํารวจเอก จิรา  ยุทธภาณุภรณ 

 ๑๙๘ รอยตํารวจเอก จิรายุ  เชิดฉาย 

 ๑๙๙ รอยตํารวจเอก จิรายุส  ประทีปทอง 

 ๒๐๐ รอยตํารวจเอก จีรชาติ  สีทองเสือ 

 ๒๐๑ รอยตํารวจเอก จีรศักดิ์  จินะการณ 

 ๒๐๒ รอยตํารวจเอก จีระชัย  แปนจันทร 

 ๒๐๓ รอยตํารวจเอก จีระชาติ  ไชยบุตร 

 ๒๐๔ รอยตํารวจเอก จีระพัฒน  ลํ่าดี 

 ๒๐๕ รอยตํารวจเอก จีระศักดิ์  แกวคุม 

 ๒๐๖ รอยตํารวจเอก จีระศักดิ์  บุญยืนนาน 

 ๒๐๗ รอยตํารวจเอก จุรินทรชาติ  โสตะ 

 ๒๐๘ รอยตํารวจเอก จุฬภัทร  อุลปาธรณ 

 ๒๐๙ รอยตํารวจเอก เจตน  นิลพฤกษ 

 ๒๑๐ รอยตํารวจเอก เจริญ  จุลละศรี 

 ๒๑๑ รอยตํารวจเอก เจริญ  ดวงสุวรรณ 

 ๒๑๒ รอยตํารวจเอก เจริญ  บัวคง 



 หนา   ๙๔ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๑๓ รอยตํารวจเอก เจริญ  มีอิสสระ 

 ๒๑๔ รอยตํารวจเอก เจริญ  ศรีหาวงษ 

 ๒๑๕ รอยตํารวจเอก เจริญ  ส่ือกลาง 

 ๒๑๖ รอยตํารวจเอก เจริญ  อุปวรรณะ 

 ๒๑๗ รอยตํารวจเอก เจริญศักดิ์  มานะใจ 

 ๒๑๘ รอยตํารวจเอก เจริญศักดิ์  แสงจํา 

 ๒๑๙ รอยตํารวจเอก เจษฎา  ชํานาญยา 

 ๒๒๐ รอยตํารวจเอก เจษฎา  ทองดุล 

 ๒๒๑ รอยตํารวจเอก เจษฎา  ทองทวี 

 ๒๒๒ รอยตํารวจเอก เจิด  สุโคมุต 

 ๒๒๓ รอยตํารวจเอก ฉัตรพัฒน  ภาสดา 

 ๒๒๔ รอยตํารวจเอก ฉัตรมณี  โพธิขํา 

 ๒๒๕ รอยตํารวจเอก เฉลา  กลอมจิตร 

 ๒๒๖ รอยตํารวจเอก เฉลา  จํานงค 

 ๒๒๗ รอยตํารวจเอก เฉลา  ชุมวงจันทร 

 ๒๒๘ รอยตํารวจเอก เฉลิม  ใจลังกา 

 ๒๒๙ รอยตํารวจเอก เฉลิม  สุวรรณฉิม 

 ๒๓๐ รอยตํารวจเอก เฉลิม  อุทรักษ 

 ๒๓๑ รอยตํารวจเอก เฉลิมเกียรติ   

  แกวขอนอก 

 ๒๓๒ รอยตํารวจเอก เฉลิมพล  กล่ินสุคนธ 

 ๒๓๓ รอยตํารวจเอก เฉลิมพล  สายรัตน 

 ๒๓๔ รอยตํารวจเอก เฉลียว  รุงระวี 

 ๒๓๕ รอยตํารวจเอก ชนก  เจษฎารักษ 

 ๒๓๖ รอยตํารวจเอก ชนกันต  ขันธวงค 

 ๒๓๗ รอยตํารวจเอก ชนธัญ  วงษลา 

 ๒๓๘ รอยตํารวจเอก ชนะ  เจริญแพทย 

 ๒๓๙ รอยตํารวจเอก ชนะ  อวมสุข 

 ๒๔๐ รอยตํารวจเอก ชนะวัฒน  ทองหลอม 

 ๒๔๑ รอยตํารวจเอก ชนาเทพ  ศรีเมือง 

 ๒๔๒ รอยตํารวจเอก ชนาธิป  วังแสงอุไร 

 ๒๔๓ รอยตํารวจเอก ชนินทร  นอยสอน 

 ๒๔๔ รอยตํารวจเอก ชนินทร  เนื่องสิทธะ 

 ๒๔๕ รอยตํารวจเอก ชมเกษม  ฉลาด 

 ๒๔๖ รอยตํารวจเอก ชมภู  ฤทธิขันธ 

 ๒๔๗ รอยตํารวจเอก ชยันต  จันทรฉอง 

 ๒๔๘ รอยตํารวจเอก ชยันต  ศักดามี 

 ๒๔๙ รอยตํารวจเอก ชยาพล  ปานสวาง 

 ๒๕๐ รอยตํารวจเอก ชยุต  ศรีชมภู 

 ๒๕๑ รอยตํารวจเอก ชรินทร  เกิดพิทักษ 

 ๒๕๒ รอยตํารวจเอก ชรินทร  จันทรย้ิม 

 ๒๕๓ รอยตํารวจเอก ชรินทร  เชาวดํารงสกุล 

 ๒๕๔ รอยตํารวจเอก ชรินทร  เอี่ยมสอาด 

 ๒๕๕ รอยตํารวจเอก ชลัช  อินทรลักษณ 

 ๒๕๖ รอยตํารวจเอก ชลาทร  เสือพิทักษ 

 ๒๕๗ รอยตํารวจเอก ชวนากร  ทองดีนอก 

 ๒๕๘ รอยตํารวจเอก ชวพล  ตันติโสภณวนิช 

 ๒๕๙ รอยตํารวจเอก ชวย  รมรุกข 

 ๒๖๐ รอยตํารวจเอก ชวลิต  คงอาวุธ 

 ๒๖๑ รอยตํารวจเอก ชวลิต  คําสุกดี 

 ๒๖๒ รอยตํารวจเอก ชวลิต  นพรัตน 

 ๒๖๓ รอยตํารวจเอก ชวลิต  แปนถึง 



 หนา   ๙๕ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๖๔ รอยตํารวจเอก ชวลิต  พรมโชติ 

 ๒๖๕ รอยตํารวจเอก ชวิน  สทานวัตร 

 ๒๖๖ รอยตํารวจเอก ชอบ  นิรอรัมย 

 ๒๖๗ รอยตํารวจเอก ชะเลงศักดิ์  สิงหทอง 

 ๒๖๘ รอยตํารวจเอก ชัชชัย  ดีมงคล 

 ๒๖๙ รอยตํารวจเอก ชัชวาล  เจริญรัตน 

 ๒๗๐ รอยตํารวจเอก ชัชวาล  ทองเปยม 

 ๒๗๑ รอยตํารวจเอก ชัชวาล  นวลจันทร 

 ๒๗๒ รอยตํารวจเอก ชัชวาล  พงศสุวรรณ 

 ๒๗๓ รอยตํารวจเอก ชัชวาล  พิมพคํา 

 ๒๗๔ รอยตํารวจเอก ชัชวาลย  ทิพวงค 

 ๒๗๕ รอยตํารวจเอก ชัชวาลย  มงคลสวัสดิ์ 

 ๒๗๖ รอยตํารวจเอก ชัชวาลย  สืบชมภู 

 ๒๗๗ รอยตํารวจเอก ชัด  ปนนาค 

 ๒๗๘ รอยตํารวจเอก ชัยกฤต  สุขทวี 

 ๒๗๙ รอยตํารวจเอก ชัยชนะ  ภาโนมัย 

 ๒๘๐ รอยตํารวจเอก ชัยชนะ  โสตะวงศ 

 ๒๘๑ รอยตํารวจเอก ชัยชาญ  ลอมทอง 

 ๒๘๒ รอยตํารวจเอก ชัยชํานิ  โขลา 

 ๒๘๓ รอยตํารวจเอก ชัยญา  โรจนวาศ 

 ๒๘๔ รอยตํารวจเอก ชัยณรงค  เขียวหวาน 

 ๒๘๕ รอยตํารวจเอก ชัยณรงค  บัวผัน 

 ๒๘๖ รอยตํารวจเอก ชัยณรงค  หลุมทอง 

 ๒๘๗ รอยตํารวจเอก ชัยธัช  โคยามา 

 ๒๘๘ รอยตํารวจเอก ชัยนาท  เจียมทอง 

 ๒๘๙ รอยตํารวจเอก ชัยพร  ประดับพงษ 

 ๒๙๐ รอยตํารวจเอก ชัยยศ  สุขารมย 

 ๒๙๑ รอยตํารวจเอก ชัยยุทธ  เชื้อกุณะ 

 ๒๙๒ รอยตํารวจเอก ชัยรัตน  สืบนุช 

 ๒๙๓ รอยตํารวจเอก ชัยวรรณ  วั่นซวน 

 ๒๙๔ รอยตํารวจเอก ชัยวัฒน  สวนกระจาง 

 ๒๙๕ รอยตํารวจเอก ชัยวัฒน   

  หวังประสพกลาง 

 ๒๙๖ รอยตํารวจเอก ชัยวัฒน  หานตระกูล 

 ๒๙๗ รอยตํารวจเอก ชัยวุฒิ  วุฒิอิ่น 

 ๒๙๘ รอยตํารวจเอก ชัยศักดิ์  วงศแดง 

 ๒๙๙ รอยตํารวจเอก ชาญ  สิมขุนทด 

 ๓๐๐ รอยตํารวจเอก ชาญชัย  ชาภิรมย 

 ๓๐๑ รอยตํารวจเอก ชาญชัย  นะที 

 ๓๐๒ รอยตํารวจเอก ชาญชัย  น้ําฉ่ํา 

 ๓๐๓ รอยตํารวจเอก ชาญชัย  เปยมจิตร 

 ๓๐๔ รอยตํารวจเอก ชาญชัย  เสถียรดี 

 ๓๐๕ รอยตํารวจเอก ชาญชัย  อันสุวรรณ 

 ๓๐๖ รอยตํารวจเอก ชาญศักดิ์  เดชพันธ 

 ๓๐๗ รอยตํารวจเอก ชาต  วสุเนติธร 

 ๓๐๘ รอยตํารวจเอก ชาตรี  ชางแกวมณี 

 ๓๐๙ รอยตํารวจเอก ชาตรี  ทองเลิศ 

 ๓๑๐ รอยตํารวจเอก ชาตรี  ศิริผอง 

 ๓๑๑ รอยตํารวจเอก ชาตรี  สุขสุนทรีย 

 ๓๑๒ รอยตํารวจเอก ชาติชาย  ทองแสน 

 ๓๑๓ รอยตํารวจเอก ชารี  นิติปรีชาโชติ 

 ๓๑๔ รอยตํารวจเอก ชาลี  ขวัญมี 



 หนา   ๙๖ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๑๕ รอยตํารวจเอก ชํานาญ  ทองตนวงค 

 ๓๑๖ รอยตํารวจเอก ชํานาญ   

  ทองยอดปราสาท 

 ๓๑๗ รอยตํารวจเอก ชํานาญ  วัดพวงแกว 

 ๓๑๘ รอยตํารวจเอก ชํานาญ  ศิริพันธุ 

 ๓๑๙ รอยตํารวจเอก ชิณกรณ  ภูพันนา 

 ๓๒๐ รอยตํารวจเอก ชิตวรรษ  เนื้อออน 

 ๓๒๑ รอยตํารวจเอก ชิตวัฒน  ยะนาน 

 ๓๒๒ รอยตํารวจเอก ชินกรณ  อาจวิชัย 

 ๓๒๓ รอยตํารวจเอก ชีพ  แกวลอย 

 ๓๒๔ รอยตํารวจเอก ชีพ  พูลศักดิ์ 

 ๓๒๕ รอยตํารวจเอก ชุติพงษ   

  สัจจะวัฒนากิจ 

 ๓๒๖ รอยตํารวจเอก ชุติพนธ   

  พงศปญญาโชติ 

 ๓๒๗ รอยตํารวจเอก ชุบ  ขยายศรี 

 ๓๒๘ รอยตํารวจเอก ชุมพร  ละมาย 

 ๓๒๙ รอยตํารวจเอก ชุมพล  กาวีเปบ 

 ๓๓๐ รอยตํารวจเอก ชุมพล  ถมนาม 

 ๓๓๑ รอยตํารวจเอก ชุมพล  นะโนนชัย 

 ๓๓๒ รอยตํารวจเอก ชุมพล   

  เนตรภักดีตระกูล 

 ๓๓๓ รอยตํารวจเอก ชุมพล  ปนทะนันท 

 ๓๓๔ รอยตํารวจเอก ชูเกียรติ  คลํ้าครื้น 

 ๓๓๕ รอยตํารวจเอก ชูศักดิ์  วิชัยดิษฐ 

 ๓๓๖ รอยตํารวจเอก เชน  แจมนุราช 

 ๓๓๗ รอยตํารวจเอก เชวง  พินิจสุนทรสาร 

 ๓๓๘ รอยตํารวจเอก เชวงศักดิ์  ดําทอง 

 ๓๓๙ รอยตํารวจเอก เชาวรัตน  โดมูซอ 

 ๓๔๐ รอยตํารวจเอก เชาวลิตร  ทุมมาตย 

 ๓๔๑ รอยตํารวจเอก เชิด  มานิช 

 ๓๔๒ รอยตํารวจเอก เชื่อม  ใจทัด 

 ๓๔๓ รอยตํารวจเอก เชื่อม  วัชราไทย 

 ๓๔๔ รอยตํารวจเอก โชคชัย  จิระวงษ 

 ๓๔๕ รอยตํารวจเอก โชคชัย  ประสารยา 

 ๓๔๖ รอยตํารวจเอก โชคดี  ทองแสงแกว 

 ๓๔๗ รอยตํารวจเอก โชคเดชา  ถุงพลอย 

 ๓๔๘ รอยตํารวจเอก โชคนิมิต  บมขุนทด 

 ๓๔๙ รอยตํารวจเอก โชคอนันต   

  วราพลพิสุทธิ์ 

 ๓๕๐ รอยตํารวจเอก โชติชวง  พรหมชาติ 

 ๓๕๑ รอยตํารวจเอก โชติพัฒน  รุจิราวินิจฉัย 

 ๓๕๒ รอยตํารวจเอก ไชยบรรณ  กอแกว 

 ๓๕๓ รอยตํารวจเอก ไชยา  จุลดําเนิน 

 ๓๕๔ รอยตํารวจเอก ซึ่งเฉล่ีย  ไตรบุตร 

 ๓๕๕ รอยตํารวจเอก ไซยิดอับดุลเราะฮมาน   

  อัลยุฟรี 

 ๓๕๖ รอยตํารวจเอก ญัตติพงศ  นาคเฉลิม 

 ๓๕๗ รอยตํารวจเอก ฐกร  พิมายกลาง 

 ๓๕๘ รอยตํารวจเอก ฐิติพงษ  เรืองกฤษณ 

 ๓๕๙ รอยตํารวจเอก ฐิติรัชช  กล่ินพงษา 

 ๓๖๐ รอยตํารวจเอก ฑูลย  พุมโภชนา 



 หนา   ๙๗ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๖๑ รอยตํารวจเอก ณรงค  คุยจาด 

 ๓๖๒ รอยตํารวจเอก ณรงค  โถสัมฤทธิ์ 

 ๓๖๓ รอยตํารวจเอก ณรงค  ทรงแพทย 

 ๓๖๔ รอยตํารวจเอก ณรงค  ทรัพยเลิศ 

 ๓๖๕ รอยตํารวจเอก ณรงค  ทองอินทร 

 ๓๖๖ รอยตํารวจเอก ณรงค  นาวิกานุภาพ 

 ๓๖๗ รอยตํารวจเอก ณรงค  รอทอง 

 ๓๖๘ รอยตํารวจเอก ณรงค  รามมณี 

 ๓๖๙ รอยตํารวจเอก ณรงค  วิยะทา 

 ๓๗๐ รอยตํารวจเอก ณรงค  ศรีแสน 

 ๓๗๑ รอยตํารวจเอก ณรงค  หมื่นพาลี 

 ๓๗๒ รอยตํารวจเอก ณรงคเดช  สันติวงค 

 ๓๗๓ รอยตํารวจเอก ณรงคพล  สมานสวน 

 ๓๗๔ รอยตํารวจเอก ณรงครัชช   

  นิมิตณรงคชัย 

 ๓๗๕ รอยตํารวจเอก ณรงคฤทธิ์  พงศพรหม 

 ๓๗๖ รอยตํารวจเอก ณรงฤทธิ์  ศรีสําราญ 

 ๓๗๗ รอยตํารวจเอก ณรงศักดิ์  เทพจันทรตา 

 ๓๗๘ รอยตํารวจเอก ณฤทธิ์  เรืองฤทธิเดชา 

 ๓๗๙ รอยตํารวจเอก ณัชคม  เอกอมร 

 ๓๘๐ รอยตํารวจเอก ณัฏฐ  ประตา 

 ๓๘๑ รอยตํารวจเอก ณัฏฐชัย  เขียวจันทร 

 ๓๘๒ รอยตํารวจเอก ณัฏฐฐปภัช  เสาวพันธ 

 ๓๘๓ รอยตํารวจเอก ณัฏฐพล  นิธิพัฒนโรจน 

 ๓๘๔ รอยตํารวจเอก ณัฐกร  แกนจุย 

 ๓๘๕ รอยตํารวจเอก ณัฐกฤต  เกรียงวานิช 

 ๓๘๖ รอยตํารวจเอก ณัฐดนัย  ปนศิริ 

 ๓๘๗ รอยตํารวจเอก ณัฐนันท  บุญมา 

 ๓๘๘ รอยตํารวจเอก ณัฐพงศ  จํารัสฉาย 

 ๓๘๙ รอยตํารวจเอก ณัฐพงศ  เผือกพวง 

 ๓๙๐ รอยตํารวจเอก ณัฐพงศ  สุภากาญจน 

 ๓๙๑ รอยตํารวจเอก ณัฐพล  จินตเดช 

 ๓๙๒ รอยตํารวจเอก ณัฐพล  ชุมจันทร 

 ๓๙๓ รอยตํารวจเอก ณัฐพัชร  ปอมสาหราย 

 ๓๙๔ รอยตํารวจเอก ณัฐภัทร  อาภรณพงษ 

 ๓๙๕ รอยตํารวจเอก ณัฐวรรธน  สงคง 

 ๓๙๖ รอยตํารวจเอก ณัฐวุฒิ  รอดสูงเนิน 

 ๓๙๗ รอยตํารวจเอก ณัฐวุฒิ  รุงขจรกล่ิน 

 ๓๙๘ รอยตํารวจเอก ดนัย  จันทรแจง 

 ๓๙๙ รอยตํารวจเอก ดร  สมศรี 

 ๔๐๐ รอยตํารวจเอก ดลภัฎ  ศรีจินดา 

 ๔๐๑ รอยตํารวจเอก ดํารง  เกษรา 

 ๔๐๒ รอยตํารวจเอก ดํารงค  เกตุสมพงษ 

 ๔๐๓ รอยตํารวจเอก ดํารงค  เทวรัตน 

 ๔๐๔ รอยตํารวจเอก ดํารงค  ผิวทอง 

 ๔๐๕ รอยตํารวจเอก ดํารงค  ศิริวัง 

 ๔๐๖ รอยตํารวจเอก ดิฐวัต  พรรณบุตร 

 ๔๐๗ รอยตํารวจเอก ดิเรก  แจงกระจาง 

 ๔๐๘ รอยตํารวจเอก ดิลก  อินนุรักษ 

 ๔๐๙ รอยตํารวจเอก ดิศพงษ  เทพศิริ 

 ๔๑๐ รอยตํารวจเอก ดีรักษ  อยูเย็น 

 ๔๑๑ รอยตํารวจเอก ดุสิต  แพนสมบัติ 



 หนา   ๙๘ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๑๒ รอยตํารวจเอก เดชชนะ  เชื้อกุล 

 ๔๑๓ รอยตํารวจเอก เดชตระกูล  แจมเงิน 

 ๔๑๔ รอยตํารวจเอก เดชพล  ขาววงค 

 ๔๑๕ รอยตํารวจเอก เดชา  จันทชาติ 

 ๔๑๖ รอยตํารวจเอก เดชา  บุญทน 

 ๔๑๗ รอยตํารวจเอก เดชา  เปรียบสม 

 ๔๑๘ รอยตํารวจเอก เดชา  ยีรัมย 

 ๔๑๙ รอยตํารวจเอก เดโช  ปองศิริ 

 ๔๒๐ รอยตํารวจเอก เดน  กลาหาญ 

 ๔๒๑ รอยตํารวจเอก เดน  ธาราธรนินทร 

 ๔๒๒ รอยตํารวจเอก เดนชัย  วรพันธุ 

 ๔๒๓ รอยตํารวจเอก เดนดวง  แยมประยูร 

 ๔๒๔ รอยตํารวจเอก เดนพงษ  เพ็ชรปราณี 

 ๔๒๕ รอยตํารวจเอก แดง  ถมตะคุ 

 ๔๒๖ รอยตํารวจเอก ตนิษฐ  กองวิบูลศิริ 

 ๔๒๗ รอยตํารวจเอก ตรีชา  ชางศรี 

 ๔๒๘ รอยตํารวจเอก ตรีวุฒิ  สุนทรารักษ 

 ๔๒๙ รอยตํารวจเอก ตฤญณภัทร  อินทะเกิด 

 ๔๓๐ รอยตํารวจเอก ตฤณ  สุวรรณวิจิตร 

 ๔๓๑ รอยตํารวจเอก ตฤณรัฐ  ลาหลาเลิศ 

 ๔๓๒ รอยตํารวจเอก ตอศักดิ์  กอบคํา 

 ๔๓๓ รอยตํารวจเอก ตะวัน  ศรีสวัสดิ์ 

 ๔๓๔ รอยตํารวจเอก ติณณ  แสงแกว 

 ๔๓๕ รอยตํารวจเอก ตุลาวุฒิ  อุดติ๊บ 

 ๔๓๖ รอยตํารวจเอก เตชินท  ปะทีปะวณิช 

 ๔๓๗ รอยตํารวจเอก โตณณาการ  กางพรม 

 ๔๓๘ รอยตํารวจเอก ไตรจักร  แกนการ 

 ๔๓๙ รอยตํารวจเอก ไตรทิพย  ใจจา 

 ๔๔๐ รอยตํารวจเอก ถนอม  คําจันทร 

 ๔๔๑ รอยตํารวจเอก ถนอม  จันทรักษา 

 ๔๔๒ รอยตํารวจเอก ถนอม  จินดาธรรม 

 ๔๔๓ รอยตํารวจเอก ถนอม  ทุมสิทธิ์ 

 ๔๔๔ รอยตํารวจเอก ถนอม  ศรีทอง 

 ๔๔๕ รอยตํารวจเอก ถนอมศักดิ์  กล่ันบิดา 

 ๔๔๖ รอยตํารวจเอก ถนอมศักดิ์   

  เพชรสูงเนิน 

 ๔๔๗ รอยตํารวจเอก ถนัด  เชียงแสน 

 ๔๔๘ รอยตํารวจเอก ถนัด  แสนประเสริฐ 

 ๔๔๙ รอยตํารวจเอก ถวิล  ตะสาริกา 

 ๔๕๐ รอยตํารวจเอก ถวิล  ทองสุข 

 ๔๕๑ รอยตํารวจเอก ถวิล  บูระทิศ 

 ๔๕๒ รอยตํารวจเอก ถวิล  พลโชติ 

 ๔๕๓ รอยตํารวจเอก ถวิล  พุทธิระ 

 ๔๕๔ รอยตํารวจเอก ถวิล  สุริยะวงค 

 ๔๕๕ รอยตํารวจเอก ถาวร  กายจะโปะ 

 ๔๕๖ รอยตํารวจเอก ถาวร  พลเสนา 

 ๔๕๗ รอยตํารวจเอก ถาวร  พิมโคตร 

 ๔๕๘ รอยตํารวจเอก ถาวร  พิมพคําไหล 

 ๔๕๙ รอยตํารวจเอก ถาวร  เลิศไธสง 

 ๔๖๐ รอยตํารวจเอก ถาวร  สัตยซื่อ 

 ๔๖๑ รอยตํารวจเอก ถาวร  สุบิน 

 ๔๖๒ รอยตํารวจเอก ถิรชัย  แมหลาย 



 หนา   ๙๙ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๖๓ รอยตํารวจเอก ถุงเงิน  จาบทอง 

 ๔๖๔ รอยตํารวจเอก ทนง  อินทรนุช 

 ๔๖๕ รอยตํารวจเอก ทนงค  กันชนะ 

 ๔๖๖ รอยตํารวจเอก ทนิ  รอดชุม 

 ๔๖๗ รอยตํารวจเอก ทรงพล  คําหอม 

 ๔๖๘ รอยตํารวจเอก ทรงวิทย  คงทน 

 ๔๖๙ รอยตํารวจเอก ทรงวิทย  ชอประทีป 

 ๔๗๐ รอยตํารวจเอก ทรงศักดิ์  วิเชฏฐพงษ 

 ๔๗๑ รอยตํารวจเอก ทรงศักดิ์  เศียรเขียว 

 ๔๗๒ รอยตํารวจเอก ทรัพยสิน  จิตรจักร 

 ๔๗๓ รอยตํารวจเอก ทวี  กลางชัย 

 ๔๗๔ รอยตํารวจเอก ทวี  มานพกาวี 

 ๔๗๕ รอยตํารวจเอก ทวี  มีทรัพย 

 ๔๗๖ รอยตํารวจเอก ทวี  เสนสม 

 ๔๗๗ รอยตํารวจเอก ทวี  ไสวงาม 

 ๔๗๘ รอยตํารวจเอก ทวีป  รวยพงษ 

 ๔๗๙ รอยตํารวจเอก ทวีพล  ชะมังพล 

 ๔๘๐ รอยตํารวจเอก ทวีศักดิ์  ทรงโสภา 

 ๔๘๑ รอยตํารวจเอก ทองคํา  รอดแยม 

 ๔๘๒ รอยตํารวจเอก ทองเจือ  สวนนิล 

 ๔๘๓ รอยตํารวจเอก ทองชัย  สามาดี 

 ๔๘๔ รอยตํารวจเอก ทองดี  เพชรแวววาว 

 ๔๘๕ รอยตํารวจเอก ทองนพคุณ  ทองคํา 

 ๔๘๖ รอยตํารวจเอก ทองแปลง   

  โคตรบานแข 

 ๔๘๗ รอยตํารวจเอก ทองพูน  จอมทอง 

 ๔๘๘ รอยตํารวจเอก ทองมา  นุชนารถ 

 ๔๘๙ รอยตํารวจเอก ทองมี  อิ่มสงา 

 ๔๙๐ รอยตํารวจเอก ทองลิน  สุคําวัน 

 ๔๙๑ รอยตํารวจเอก ทองสูรย  ทองคํา 

 ๔๙๒ รอยตํารวจเอก ทองหลอ  จําใจ 

 ๔๙๓ รอยตํารวจเอก ทองเหมาะ   

  พรประเสริฐผล 

 ๔๙๔ รอยตํารวจเอก ทัตเทพ  เทพปุย 

 ๔๙๕ รอยตํารวจเอก ทับทิม  ชื่นชม 

 ๔๙๖ รอยตํารวจเอก ทัศนพล  ชูบัว 

 ๔๙๗ รอยตํารวจเอก ทัศนัย  การเจริญ 

 ๔๙๘ รอยตํารวจเอก ทัศนัย  คอนสะอาด 

 ๔๙๙ รอยตํารวจเอก ทัศนัย  จํานงค 

 ๕๐๐ รอยตํารวจเอก ทัศนัย  แสนมาโนช 

 ๕๐๑ รอยตํารวจเอก ทําเนียบ  กันทะเขียว 

 ๕๐๒ รอยตํารวจเอก ทิพยรส  ชูประสูตร 

 ๕๐๓ รอยตํารวจเอก ทุเรียน  เหลืองชมพู 

 ๕๐๔ รอยตํารวจเอก เทพจักร  เหมือนทาไม 

 ๕๐๕ รอยตํารวจเอก เทวฤทธิ์  อินทรจันทร 

 ๕๐๖ รอยตํารวจเอก เทิดศักดิ์  ทองสุข 

 ๕๐๗ รอยตํารวจเอก เที่ยง  ภูลําพงษ 

 ๕๐๘ รอยตํารวจเอก เทียน  จันทรอินตา 

 ๕๐๙ รอยตํารวจเอก ไทยภักดิ์  ไทยชัยภูมิ 

 ๕๑๐ รอยตํารวจเอก ธงชัย  เกตุอุดม 

 ๕๑๑ รอยตํารวจเอก ธงชัย  ขัดสม 

 ๕๑๒ รอยตํารวจเอก ธงชัย  ญาณมงคลศิลป 



 หนา   ๑๐๐ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๑๓ รอยตํารวจเอก ธงชัย  พวงพยอม 

 ๕๑๔ รอยตํารวจเอก ธงชัย  พิศูจน 

 ๕๑๕ รอยตํารวจเอก ธงชัย  สาระโน 

 ๕๑๖ รอยตํารวจเอก ธธีรธร  ทองสินลาลีพล 

 ๕๑๗ รอยตํารวจเอก ธนกร  บุญมาธนวุฒิ 

 ๕๑๘ รอยตํารวจเอก ธนกร  มงคลรชต 

 ๕๑๙ รอยตํารวจเอก ธนกร  ศรีสงา 

 ๕๒๐ รอยตํารวจเอก ธนกฤต  ธนภาคยภานิช 

 ๕๒๑ รอยตํารวจเอก ธนกฤต  หลักฐาน 

 ๕๒๒ รอยตํารวจเอก ธนชัย  อนุจารี 

 ๕๒๓ รอยตํารวจเอก ธนพงษ  พลายเพชร 

 ๕๒๔ รอยตํารวจเอก ธนพล  คําสวัสดิ์วงศ 

 ๕๒๕ รอยตํารวจเอก ธนพล  วงษลา 

 ๕๒๖ รอยตํารวจเอก ธนพล  สุดนุช 

 ๕๒๗ รอยตํารวจเอก ธนภัทร  ทองไพบูลย 

 ๕๒๘ รอยตํารวจเอก ธนภัสสร  วัฒนปริญญา 

 ๕๒๙ รอยตํารวจเอก ธนภูริพัศ  ธีรธรากุล 

 ๕๓๐ รอยตํารวจเอก ธนวัฒน  ตางศรี 

 ๕๓๑ รอยตํารวจเอก ธนวัฒน  วงศชัย 

 ๕๓๒ รอยตํารวจเอก ธนวัฒน  สงวนกุล 

 ๕๓๓ รอยตํารวจเอก ธนศักดิ์  เคาศรีวงษ 

 ๕๓๔ รอยตํารวจเอก ธนสิทธิ์  สิทธิเวช 

 ๕๓๕ รอยตํารวจเอก ธนะชัย  พงษอุดทา 

 ๕๓๖ รอยตํารวจเอก ธนะไช  เอี่ยมทิม 

 ๕๓๗ รอยตํารวจเอก ธนะพงศ  องอาจ 

 ๕๓๘ รอยตํารวจเอก ธนัทเทพ  สังกา 

 ๕๓๙ รอยตํารวจเอก ธนันต  อุนสินมั่น 

 ๕๔๐ รอยตํารวจเอก ธนากร  ทรัพยแตง 

 ๕๔๑ รอยตํารวจเอก ธนานุวัฒน  บุญจอง 

 ๕๔๒ รอยตํารวจเอก ธนาพล  ชมพู 

 ๕๔๓ รอยตํารวจเอก ธนาภัทร  แหลมไธสง 

 ๕๔๔ รอยตํารวจเอก ธนาวิทย  แพรกทอง 

 ๕๔๕ รอยตํารวจเอก ธนาวิทย  วงษมุน 

 ๕๔๖ รอยตํารวจเอก ธนิต  ผิวแดง 

 ๕๔๗ รอยตํารวจเอก ธนู  อิ่มใจ 

 ๕๔๘ รอยตํารวจเอก ธรณธันย   

  ลอยประเสริฐ 

 ๕๔๙ รอยตํารวจเอก ธรรมชาติ  ดํารงจักษ 

 ๕๕๐ รอยตํารวจเอก ธรรมนูญ  ขับสรา 

 ๕๕๑ รอยตํารวจเอก ธรรมรงค  อวมเกษม 

 ๕๕๒ รอยตํารวจเอก ธรรมรัตน  สมสนิท 

 ๕๕๓ รอยตํารวจเอก ธรรมศักดิ์  อยาเสียสัตย 

 ๕๕๔ รอยตํารวจเอก ธรวิวรรธน  พรหมเสนา 

 ๕๕๕ รอยตํารวจเอก ธราเทพ  สิมสิงห 

 ๕๕๖ รอยตํารวจเอก ธราธร  แขโส 

 ๕๕๗ รอยตํารวจเอก ธวัช  จําปางาม 

 ๕๕๘ รอยตํารวจเอก ธวัช  นุนมีศรี 

 ๕๕๙ รอยตํารวจเอก ธวัชชัย  แกนแกว 

 ๕๖๐ รอยตํารวจเอก ธวัชชัย  ชัยรัตน 

 ๕๖๑ รอยตํารวจเอก ธวัชชัย  ตรีสามศรี 

 ๕๖๒ รอยตํารวจเอก ธัชชัย  จันทรา 

 ๕๖๓ รอยตํารวจเอก ธัชทรง  ขันทะ 



 หนา   ๑๐๑ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๖๔ รอยตํารวจเอก ธัชพงษ  เล็งเลิศผล 

 ๕๖๕ รอยตํารวจเอก ธัญวิชญ  พันธุระ 

 ๕๖๖ รอยตํารวจเอก ธันยบูรณ  จินดานนท 

 ๕๖๗ รอยตํารวจเอก ธันยาสิทธิ์   

  จิตราพิเนตร 

 ๕๖๘ รอยตํารวจเอก ธันวา  มุงมิตร 

 ๕๖๙ รอยตํารวจเอก ธันวา  รักสันเทียะ 

 ๕๗๐ รอยตํารวจเอก ธาตรี  ดวงดาว 

 ๕๗๑ รอยตํารวจเอก ธานินทร  มูลอินตะ 

 ๕๗๒ รอยตํารวจเอก ธํารงค  งามขํา 

 ๕๗๓ รอยตํารวจเอก ธิปชลัช  ทองธรรมชาติ 

 ๕๗๔ รอยตํารวจเอก ธีรธวัช  ปานใจนาม 

 ๕๗๕ รอยตํารวจเอก ธีรนัยน  แทนประยุทธ 

 ๕๗๖ รอยตํารวจเอก ธีรพงศ  ศรีศักดา 

 ๕๗๗ รอยตํารวจเอก ธีรภัทร  ใจซื่อ 

 ๕๗๘ รอยตํารวจเอก ธีรภัทร  ภูคงน้ํา 

 ๕๗๙ รอยตํารวจเอก ธีรวัฒน  มากุล 

 ๕๘๐ รอยตํารวจเอก ธีรวุฒิ  วชิรปาณีกูล 

 ๕๘๑ รอยตํารวจเอก ธีรศักดิ์  จันทรหอม 

 ๕๘๒ รอยตํารวจเอก ธีระ  ทองเจริญ 

 ๕๘๓ รอยตํารวจเอก ธีระ  เมืองรามัญ 

 ๕๘๔ รอยตํารวจเอก ธีระพงษ  เกิดสุข 

 ๕๘๕ รอยตํารวจเอก ธีระพงษ  ขัดผาบ 

 ๕๘๖ รอยตํารวจเอก ธีระพงษ  โคตรศรีเมือง 

 ๕๘๗ รอยตํารวจเอก ธีระพล  ใจสบาย 

 ๕๘๘ รอยตํารวจเอก ธีระยุทธ  ตรีเพ็ญมาลย 

 ๕๘๙ รอยตํารวจเอก ธีระวัฒน  ซุยน้ําเที่ยง 

 ๕๙๐ รอยตํารวจเอก ธีระศักดิ์   

  เลิศอิสราลักษณ 

 ๕๙๑ รอยตํารวจเอก ธีราพรรณ  จันทรสิงห 

 ๕๙๒ รอยตํารวจเอก ธุวชิต  สอนศรี 

 ๕๙๓ รอยตํารวจเอก เธนศ  แสงสะนุ 

 ๕๙๔ รอยตํารวจเอก เธียรชัย  ไชยวัฒน 

 ๕๙๕ รอยตํารวจเอก เธียรชัย  หอมจันทร 

 ๕๙๖ รอยตํารวจเอก เธียรทรรศน   

  ทิพยรักษา 

 ๕๙๗ รอยตํารวจเอก เธียรธาวิน  สีทะ 

 ๕๙๘ รอยตํารวจเอก นครินทร  จันทรภักดี 

 ๕๙๙ รอยตํารวจเอก นพคุณนวพลชัยสิทธิ์   

  จินดาชาติ 

 ๖๐๐ รอยตํารวจเอก นพชัย  เกื้อบุญแกว 

 ๖๐๑ รอยตํารวจเอก นพดล  โทนมณี 

 ๖๐๒ รอยตํารวจเอก นพปฎล  มาลัย 

 ๖๐๓ รอยตํารวจเอก นพพนธ  แกววรรณา 

 ๖๐๔ รอยตํารวจเอก นพพร  พุมนวล 

 ๖๐๕ รอยตํารวจเอก นพรัตน  รัตนวิชัย 

 ๖๐๖ รอยตํารวจเอก นพัฒน  สุทธยดิลก 

 ๖๐๗ รอยตํารวจเอก นภดล  เศรษฐกุดั่น 

 ๖๐๘ รอยตํารวจเอก นโมโชค  ศรีวรมย 

 ๖๐๙ รอยตํารวจเอก นรเศรษฐ  นาแพง 

 ๖๑๐ รอยตํารวจเอก นริทธิ์  อินทรัศมี 

 ๖๑๑ รอยตํารวจเอก นรินทร  คําภาบุตร 



 หนา   ๑๐๒ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๑๒ รอยตํารวจเอก นรินทร  อานพรหม 

 ๖๑๓ รอยตํารวจเอก นรินทร  กันทา 

 ๖๑๔ รอยตํารวจเอก นเรศ  เจริญทัศน 

 ๖๑๕ รอยตํารวจเอก นฤดม   

  สนิทวงศ ณ อยุธยา 

 ๖๑๖ รอยตํารวจเอก นฤดม  สุขโข 

 ๖๑๗ รอยตํารวจเอก นวพล  ส่ือดิลกวัฒนา 

 ๖๑๘ รอยตํารวจเอก นันทโชค  หนูแกว 

 ๖๑๙ รอยตํารวจเอก นันทวัฒน   

  อาจเดชนิธิโรจน 

 ๖๒๐ รอยตํารวจเอก นารท  นุชนารถ 

 ๖๒๑ รอยตํารวจเอก นิกร  คิ้มแหน 

 ๖๒๒ รอยตํารวจเอก นิกร  ศรีขจร 

 ๖๒๓ รอยตํารวจเอก นิคม  จันทรภักดี 

 ๖๒๔ รอยตํารวจเอก นิคม  ทองยาน 

 ๖๒๕ รอยตํารวจเอก นิคม  นิ้มหัตถา 

 ๖๒๖ รอยตํารวจเอก นิคม  อ่ําอุน 

 ๖๒๗ รอยตํารวจเอก นิดชพล  รอดปล้ืม 

 ๖๒๘ รอยตํารวจเอก นิติ  เจริญพร 

 ๖๒๙ รอยตํารวจเอก นิติทัศ  ชูเกียรติย่ังยืน 

 ๖๓๐ รอยตํารวจเอก นิติธร  เรืองปญญา 

 ๖๓๑ รอยตํารวจเอก นิติรัฐ  หาญรบ 

 ๖๓๒ รอยตํารวจเอก นิเทศน  โทสวัสดิ์ 

 ๖๓๓ รอยตํารวจเอก นิธิ  สุนันตะ 

 ๖๓๔ รอยตํารวจเอก นิธิวิทย  สัตตธนชัยภัทร 

 ๖๓๕ รอยตํารวจเอก นิพนธ  เข็มเพชร 

 ๖๓๖ รอยตํารวจเอก นิพนธ  จันทรมีเทศ 

 ๖๓๗ รอยตํารวจเอก นิพนธ  เตี้ยเนตร 

 ๖๓๘ รอยตํารวจเอก นิพล  สุขเทพ 

 ๖๓๙ รอยตํารวจเอก นิพล  เหมือนชู 

 ๖๔๐ รอยตํารวจเอก นิพัทธ  ดีสวัสดิ์ 

 ๖๔๑ รอยตํารวจเอก นิมิต  คณะดี 

 ๖๔๒ รอยตํารวจเอก นิมิตร  ตะกรุดสงฆ 

 ๖๔๓ รอยตํารวจเอก นิยม  คําแกว 

 ๖๔๔ รอยตํารวจเอก นิยม  พรมเลิศ 

 ๖๔๕ รอยตํารวจเอก นิรัตน  คงเสน 

 ๖๔๖ รอยตํารวจเอก นิรัตน  ชูสุก 

 ๖๔๗ รอยตํารวจเอก นิรันดร  หวังนากลาง 

 ๖๔๘ รอยตํารวจเอก นิรันดร  อรุณรัตน 

 ๖๔๙ รอยตํารวจเอก นิรันดรฤทธิ์  จํานงกิจ 

 ๖๕๐ รอยตํารวจเอก นิรุจน  สายแกว 

 ๖๕๑ รอยตํารวจเอก นิรุทร  สุวรรณศรี 

 ๖๕๒ รอยตํารวจเอก นิวัฒน  พวงศิลป 

 ๖๕๓ รอยตํารวจเอก นิวัฒน  สีสด 

 ๖๕๔ รอยตํารวจเอก นิวัต  วิชิรมาลา 

 ๖๕๕ รอยตํารวจเอก นิวัติ  ภูเงิน 

 ๖๕๖ รอยตํารวจเอก นิวุฒิ  กรองมะเริง 

 ๖๕๗ รอยตํารวจเอก นิเวศน  ฆองเลิศ 

 ๖๕๘ รอยตํารวจเอก นุกูล  สรางคํา 

 ๖๕๙ รอยตํารวจเอก นุสรณ  ลับแล 

 ๖๖๐ รอยตํารวจเอก เนติรัฐ  ไชยสถิตย 

 ๖๖๑ รอยตํารวจเอก เนียม  เสาวโร 



 หนา   ๑๐๓ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๖๒ รอยตํารวจเอก บดินทร  จุลเรือง 

 ๖๖๓ รอยตํารวจเอก บดินทร  แสงทองลวน 

 ๖๖๔ รอยตํารวจเอก บรรจง  กุศลเบญจกุล 

 ๖๖๕ รอยตํารวจเอก บรรจง  ยะไวย 

 ๖๖๖ รอยตํารวจเอก บรรจง  วรรณสอน 

 ๖๖๗ รอยตํารวจเอก บรรจง  อัตชู 

 ๖๖๘ รอยตํารวจเอก บรรจงศักดิ์  รอดกลาง 

 ๖๖๙ รอยตํารวจเอก บรรจบ  ดอกกุหลาบ 

 ๖๗๐ รอยตํารวจเอก บรรจบ  รามทอง 

 ๖๗๑ รอยตํารวจเอก บรรเจิด   

  จองพิทักษพงษ 

 ๖๗๒ รอยตํารวจเอก บรรเจิด  พุฒซอน 

 ๖๗๓ รอยตํารวจเอก บรรทม  เบญจวรารัตน 

 ๖๗๔ รอยตํารวจเอก บรรเทา  ชุมปล่ัง 

 ๖๗๕ รอยตํารวจเอก บรรเทิง  สุวรรณเกิด 

 ๖๗๖ รอยตํารวจเอก บรรพต  สมบูรณ 

 ๖๗๗ รอยตํารวจเอก บรรยาย  พรายแกว 

 ๖๗๘ รอยตํารวจเอก บรรเลง  ปญญากาบ 

 ๖๗๙ รอยตํารวจเอก บริษัท  ปญญาวารินทร 

 ๖๘๐ รอยตํารวจเอก บวรชม  สัตตบุศย 

 ๖๘๑ รอยตํารวจเอก บวรศักดิ์  สนธิเพชร 

 ๖๘๒ รอยตํารวจเอก บังเอิญ  อินจันทร 

 ๖๘๓ รอยตํารวจเอก บัญชา  มรรยาทออน 

 ๖๘๔ รอยตํารวจเอก บัญชา  สมัครไทย 

 ๖๘๕ รอยตํารวจเอก บัญญัติ  นราชัย 

 ๖๘๖ รอยตํารวจเอก บัณฑิต  แจมจันทร 

 ๖๘๗ รอยตํารวจเอก บัณลังก  นพคุณ 

 ๖๘๘ รอยตํารวจเอก บัลลังก  โพธิแสง 

 ๖๘๙ รอยตํารวจเอก บัวรี  ภูทอง 

 ๖๙๐ รอยตํารวจเอก บํารุง  แจมสุธี 

 ๖๙๑ รอยตํารวจเอก บํารุง  พันธุแกว 

 ๖๙๒ รอยตํารวจเอก บํารุง  สุขทัศน 

 ๖๙๓ รอยตํารวจเอก บํารุง  เสนหา 

 ๖๙๔ รอยตํารวจเอก บุญเกิด  พุมพวง 

 ๖๙๕ รอยตํารวจเอก บุญเกิด  มีจํานงค 

 ๖๙๖ รอยตํารวจเอก บุญจันทร  มาคําถา 

 ๖๙๗ รอยตํารวจเอก บุญชวย  เมาราศรี 

 ๖๙๘ รอยตํารวจเอก บุญเชิด  ดอกกระโทก 

 ๖๙๙ รอยตํารวจเอก บุญเชิด  ธรรมไชยกูล 

 ๗๐๐ รอยตํารวจเอก บุญเชิด  นิยมรัตน 

 ๗๐๑ รอยตํารวจเอก บุญถาย  คําฟู 

 ๗๐๒ รอยตํารวจเอก บุญถิน  กินนะลี 

 ๗๐๓ รอยตํารวจเอก บุญทัน  มงคลมะไฟ 

 ๗๐๔ รอยตํารวจเอก บุญทัน  วันชาดี 

 ๗๐๕ รอยตํารวจเอก บุญทา  โยธา 

 ๗๐๖ รอยตํารวจเอก บุญนอม  ทองวาส 

 ๗๐๗ รอยตํารวจเอก บุญแผง  ปญโญแกว 

 ๗๐๘ รอยตํารวจเอก บุญพลี  เกิดพิทักษ 

 ๗๐๙ รอยตํารวจเอก บุญเพชร  จงกลาง 

 ๗๑๐ รอยตํารวจเอก บุญมา  เหมมาลา 

 ๗๑๑ รอยตํารวจเอก บุญมี  คดศิลา 

 ๗๑๒ รอยตํารวจเอก บุญมี  คําแสน 



 หนา   ๑๐๔ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๗๑๓ รอยตํารวจเอก บุญมี  นิสัยตรง 

 ๗๑๔ รอยตํารวจเอก บุญมี  สีชมพู 

 ๗๑๕ รอยตํารวจเอก บุญยง  สาลีนาค 

 ๗๑๖ รอยตํารวจเอก บุญยงค  นอยออนหลา 

 ๗๑๗ รอยตํารวจเอก บุญยัง  แสงแกว 

 ๗๑๘ รอยตํารวจเอก บุญยืน  พันธุวงค 

 ๗๑๙ รอยตํารวจเอก บุญยืน  แสงศักดา 

 ๗๒๐ รอยตํารวจเอก บุญเย่ียม  ยุงพรมมา 

 ๗๒๑ รอยตํารวจเอก บุญรม  สีคํา 

 ๗๒๒ รอยตํารวจเอก บุญรอด  ทาแกว 

 ๗๒๓ รอยตํารวจเอก บุญเริ่ม  กล่ินหอม 

 ๗๒๔ รอยตํารวจเอก บุญเรือง  บุตรตาคํา 

 ๗๒๕ รอยตํารวจเอก บุญเรือง  มุงหมาย 

 ๗๒๖ รอยตํารวจเอก บุญลือ  ชมขวัญ 

 ๗๒๗ รอยตํารวจเอก บุญลือ  ประเสริฐสุข 

 ๗๒๘ รอยตํารวจเอก บุญเลิศ  ดวงใหม 

 ๗๒๙ รอยตํารวจเอก บุญเลิศ  ดีจะโปะ 

 ๗๓๐ รอยตํารวจเอก บุญเลิศ  ไทยเอี่ยม 

 ๗๓๑ รอยตํารวจเอก บุญเลิศ  เปยมมะเริง 

 ๗๓๒ รอยตํารวจเอก บุญเลิศ  แสงโสม 

 ๗๓๓ รอยตํารวจเอก บุญเล้ียง  หวังเจริญ 

 ๗๓๔ รอยตํารวจเอก บุญสง  เครือเมฆ 

 ๗๓๕ รอยตํารวจเอก บุญสง  โตคํานุช 

 ๗๓๖ รอยตํารวจเอก บุญสง  เพลินจิตร 

 ๗๓๗ รอยตํารวจเอก บุญสง  สนใจ 

 ๗๓๘ รอยตํารวจเอก บุญสง  อนาพร 

 ๗๓๙ รอยตํารวจเอก บุญสม  ศิริมงคล 

 ๗๔๐ รอยตํารวจเอก บุญสม   

  หลอดทองหลาง 

 ๗๔๑ รอยตํารวจเอก บุญสิน  เศรษฐาวงษ 

 ๗๔๒ รอยตํารวจเอก บุญเหมาะ  แสงเรือง 

 ๗๔๓ รอยตํารวจเอก บุณยทรรศน  ชมเชย 

 ๗๔๔ รอยตํารวจเอก บุรินทร  โสรัจจ 

 ๗๔๕ รอยตํารวจเอก เบญจพล  จิณะไชย 

 ๗๔๖ รอยตํารวจเอก เบญจพล  นภาพันธ 

 ๗๔๗ รอยตํารวจเอก เบ็ญจรงค  จิตตเกษม 

 ๗๔๘ รอยตํารวจเอก ปฏิญาณ  หอมเนตร 

 ๗๔๙ รอยตํารวจเอก ปฏิภาณ  ศิริชัยวัฒนา 

 ๗๕๐ รอยตํารวจเอก ปฏิวัติ  ชัยนอยสงา 

 ๗๕๑ รอยตํารวจเอก ปฐมพงศ  ปฐมกุลนันท 

 ๗๕๒ รอยตํารวจเอก ปฐมพงศ  พรมเกตุ 

 ๗๕๓ รอยตํารวจเอก ปฐมพงษ  ชุมมาก 

 ๗๕๔ รอยตํารวจเอก ปฐวี  นุวรณ 

 ๗๕๕ รอยตํารวจเอก ปพน  เทพนา 

 ๗๕๖ รอยตํารวจเอก ปพนพัชร   

  วงษพราหมณ 

 ๗๕๗ รอยตํารวจเอก ปรมินทร  สุขประเสริฐ 

 ๗๕๘ รอยตํารวจเอก ปรวิทย  ปญญารัตน 

 ๗๕๙ รอยตํารวจเอก ประกฤษฏ  หงษทอง 

 ๗๖๐ รอยตํารวจเอก ประกอบ   

  ปราชญกระโทก 

 ๗๖๑ รอยตํารวจเอก ประกอบ  สุทธิสอาด 



 หนา   ๑๐๕ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๗๖๒ รอยตํารวจเอก ประการ  ปฏิสังข 

 ๗๖๓ รอยตํารวจเอก ประจวบ  พรหมภักดี 

 ๗๖๔ รอยตํารวจเอก ประจวบ  มาโส 

 ๗๖๕ รอยตํารวจเอก ประจวบ  ศรีรักษ 

 ๗๖๖ รอยตํารวจเอก ประจวบ  อินทรแกว 

 ๗๖๗ รอยตํารวจเอก ประจักร  สิริโสม 

 ๗๖๘ รอยตํารวจเอก ประจักษ  บุญเสริม 

 ๗๖๙ รอยตํารวจเอก ประจักษ  ภูเนตร 

 ๗๗๐ รอยตํารวจเอก ประจักษ  อินภู 

 ๗๗๑ รอยตํารวจเอก ประชัน  อิ่นแกว 

 ๗๗๒ รอยตํารวจเอก ประชา  ภูพูล 

 ๗๗๓ รอยตํารวจเอก ประชุม  สุดประเสริฐ 

 ๗๗๔ รอยตํารวจเอก ประดิษฐ  ไชยงาว 

 ๗๗๕ รอยตํารวจเอก ประดิษฐ  ทิพยสุขุม 

 ๗๗๖ รอยตํารวจเอก ประดิษฐ  ประดับวงษ 

 ๗๗๗ รอยตํารวจเอก ประดิษฐ  ปนะเล 

 ๗๗๘ รอยตํารวจเอก ประดิษฐ  พรมพาน 

 ๗๗๙ รอยตํารวจเอก ประดิษฐ  มงคลคลี 

 ๗๘๐ รอยตํารวจเอก ประดิษฐ  วงชารี 

 ๗๘๑ รอยตํารวจเอก ประดิษฐ  คําผุย 

 ๗๘๒ รอยตํารวจเอก ประดิษฐ  เครือสบจาง 

 ๗๘๓ รอยตํารวจเอก ประดิษฐ  บุญเหมาะ 

 ๗๘๔ รอยตํารวจเอก ประถม  สกุลโชติ 

 ๗๘๕ รอยตํารวจเอก ประทีป  เพ็ชรขาว 

 ๗๘๖ รอยตํารวจเอก ประทีป  แยมเกตุหอม 

 ๗๘๗ รอยตํารวจเอก ประทีป  เอียดจุย 

 ๗๘๘ รอยตํารวจเอก ประทุม  ส้ิวอินทร 

 ๗๘๙ รอยตํารวจเอก ประเทือง  ยนจอหอ 

 ๗๙๐ รอยตํารวจเอก ประเทือง  หนูเหมือน 

 ๗๙๑ รอยตํารวจเอก ประเทืองศักดิ์  โมราสุข 

 ๗๙๒ รอยตํารวจเอก ประนอม  วายโสกา 

 ๗๙๓ รอยตํารวจเอก ประพนธ   

  บุญญาลักษณ 

 ๗๙๔ รอยตํารวจเอก ประพนธ  วงษเอก 

 ๗๙๕ รอยตํารวจเอก ประพนธศักดิ์   

  รอบจังหวัด 

 ๗๙๖ รอยตํารวจเอก ประพันธ  จินาศรีพูล 

 ๗๙๗ รอยตํารวจเอก ประพันธ  บุญโต 

 ๗๙๘ รอยตํารวจเอก ประพันธ  บุญผง 

 ๗๙๙ รอยตํารวจเอก ประพันธ  บุญมา 

 ๘๐๐ รอยตํารวจเอก ประพันธ  ย้ิมใย 

 ๘๐๑ รอยตํารวจเอก ประพิศ  สารมะโน 

 ๘๐๒ รอยตํารวจเอก ประภัสร  ยะศะนพ 

 ๘๐๓ รอยตํารวจเอก ประภาส  จุลพันธ 

 ๘๐๔ รอยตํารวจเอก ประภาส  เนื่องคันธีร 

 ๘๐๕ รอยตํารวจเอก ประภาส  ประโยชนย่ิง 

 ๘๐๖ รอยตํารวจเอก ประภาส  สังขสีแกว 

 ๘๐๗ รอยตํารวจเอก ประมวล  บอแกว 

 ๘๐๘ รอยตํารวจเอก ประมวล  วังนอย 

 ๘๐๙ รอยตํารวจเอก ประยง  สิทธิพานิช 

 ๘๑๐ รอยตํารวจเอก ประยันต  โสมคํา 

 ๘๑๑ รอยตํารวจเอก ประยันต  อัมพุธ 



 หนา   ๑๐๖ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๘๑๒ รอยตํารวจเอก ประยุทธ  ศิริเรือง 

 ๘๑๓ รอยตํารวจเอก ประยูร  คํามะปะนา 

 ๘๑๔ รอยตํารวจเอก ประยูร  ซึมรัมย 

 ๘๑๕ รอยตํารวจเอก ประยูร  ทิพยวัลย 

 ๘๑๖ รอยตํารวจเอก ประยูร  ปราชนาม 

 ๘๑๗ รอยตํารวจเอก ประยูร  เฮงเจริญ 

 ๘๑๘ รอยตํารวจเอก ประวิตร  กรองศิริ 

 ๘๑๙ รอยตํารวจเอก ประวิทย  กองมะลิ 

 ๘๒๐ รอยตํารวจเอก ประวิทย  ขาวรรณ 

 ๘๒๑ รอยตํารวจเอก ประวิทย  นาคทรัพย 

 ๘๒๒ รอยตํารวจเอก ประวิทย  ศรีลาศักดิ์ 

 ๘๒๓ รอยตํารวจเอก ประวิน  สมเปงตัน 

 ๘๒๔ รอยตํารวจเอก ประเวศ  จันทรจิตร 

 ๘๒๕ รอยตํารวจเอก ประสงค  เลิศรัตน 

 ๘๒๖ รอยตํารวจเอก ประสงค  อินทรโทโล 

 ๘๒๗ รอยตํารวจเอก ประสพ  ชุมสิงห 

 ๘๒๘ รอยตํารวจเอก ประสม  เย็นใจ 

 ๘๒๙ รอยตํารวจเอก ประสาทพร   

  กลางพรหม 

 ๘๓๐ รอยตํารวจเอก ประสาน  กาจหาญ 

 ๘๓๑ รอยตํารวจเอก ประสาน  ทุมมา 

 ๘๓๒ รอยตํารวจเอก ประสาน  ยอดสงา 

 ๘๓๓ รอยตํารวจเอก ประสาร  พิมพศรี 

 ๘๓๔ รอยตํารวจเอก ประสาร  พิมลสกุล 

 ๘๓๕ รอยตํารวจเอก ประสาร  พิศพาร 

 ๘๓๖ รอยตํารวจเอก ประสิทธิ์  เครือยศ 

 ๘๓๗ รอยตํารวจเอก ประสิทธิ์  จันทะภา 

 ๘๓๘ รอยตํารวจเอก ประสิทธิ์  ชาวไรปราณ 

 ๘๓๙ รอยตํารวจเอก ประสิทธิ์  ทองสาย 

 ๘๔๐ รอยตํารวจเอก ประสิทธิ์  บัวเลิง 

 ๘๔๑ รอยตํารวจเอก ประสิทธิ์  เพ่ิมรุงเรือง 

 ๘๔๒ รอยตํารวจเอก ประสิทธิ์  วงศสมศรี 

 ๘๔๓ รอยตํารวจเอก ประสิทธิ์  หันจันทร 

 ๘๔๔ รอยตํารวจเอก ประสิทธิ์  อุปรัตน 

 ๘๔๕ รอยตํารวจเอก ประเสริฐ   

  กองบุญเทียม 

 ๘๔๖ รอยตํารวจเอก ประเสริฐ  เขตกัน 

 ๘๔๗ รอยตํารวจเอก ประเสริฐ  จิไธสง 

 ๘๔๘ รอยตํารวจเอก ประเสริฐ   

  เณรปญญากุล 

 ๘๔๙ รอยตํารวจเอก ประเสริฐ  บัณฑิตย 

 ๘๕๐ รอยตํารวจเอก ประเสริฐ  ฝกแคเล็ก 

 ๘๕๑ รอยตํารวจเอก ประเสริฐ  พันทอง 

 ๘๕๒ รอยตํารวจเอก ประเสริฐ  รามพัด 

 ๘๕๓ รอยตํารวจเอก ประเสริฐ  ลีสี 

 ๘๕๔ รอยตํารวจเอก ประเสริฐ  สามัคคี 

 ๘๕๕ รอยตํารวจเอก ประเสริฐ  เส็งนา 

 ๘๕๖ รอยตํารวจเอก ประเสริฐ  แสงทาว 

 ๘๕๗ รอยตํารวจเอก ประเสริฐ  เหลาจันตา 

 ๘๕๘ รอยตํารวจเอก ประเสริฐศักดิ์   

  วงศภูผานนท 

 ๘๕๙ รอยตํารวจเอก ประหยัด  อินประโคน 



 หนา   ๑๐๗ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๘๖๐ รอยตํารวจเอก ประหลาด  อยูสนิท 

 ๘๖๑ รอยตํารวจเอก ปรัชญา  ทาบานฆอง 

 ๘๖๒ รอยตํารวจเอก ปราโมทย  ชูเชิด 

 ๘๖๓ รอยตํารวจเอก ปราโมทย   

  ทรัพยประวัติ 

 ๘๖๔ รอยตํารวจเอก ปราโมทย  โพธิ์แดง 

 ๘๖๕ รอยตํารวจเอก ปราโมทย  สอนรัมย 

 ๘๖๖ รอยตํารวจเอก ปราโมทย  หงษา 

 ๘๖๗ รอยตํารวจเอก ปริญญา  ชนแดง 

 ๘๖๘ รอยตํารวจเอก ปริญญา  ฤทธิรณ 

 ๘๖๙ รอยตํารวจเอก ปริญญา  สีลานันท 

 ๘๗๐ รอยตํารวจเอก ปริญธร  สรอยคํา 

 ๘๗๑ รอยตํารวจเอก ปรีชา  แกวศิริ 

 ๘๗๒ รอยตํารวจเอก ปรีชา   

  คลังวัฒนพิพัฒน 

 ๘๗๓ รอยตํารวจเอก ปรีชา  ค้ํายาง 

 ๘๗๔ รอยตํารวจเอก ปรีชา  ชางเขียว 

 ๘๗๕ รอยตํารวจเอก ปรีชา  เชิดฉาย 

 ๘๗๖ รอยตํารวจเอก ปรีชา  ถมปด 

 ๘๗๗ รอยตํารวจเอก ปรีชา  เถาวโท 

 ๘๗๘ รอยตํารวจเอก ปรีชา  ทองเนียม 

 ๘๗๙ รอยตํารวจเอก ปรีชา  ปนตานา 

 ๘๘๐ รอยตํารวจเอก ปรีชา  พันธสวาง 

 ๘๘๑ รอยตํารวจเอก ปรีชา  มีเภตรา 

 ๘๘๒ รอยตํารวจเอก ปรีชา  ราชคําจันทร 

 ๘๘๓ รอยตํารวจเอก ปรีชา  สังวริ 

 ๘๘๔ รอยตํารวจเอก ปรีดา  จําปาศักดิ์ 

 ๘๘๕ รอยตํารวจเอก ปรีดิ์มนัส   

  มุสิกะนุเคราะห 

 ๘๘๖ รอยตํารวจเอก ปญญา  จันทรดาเบา 

 ๘๘๗ รอยตํารวจเอก ปญญา  น้ําทอง 

 ๘๘๘ รอยตํารวจเอก ปญญา  มีผิว 

 ๘๘๙ รอยตํารวจเอก ปญญา  สุขทอง 

 ๘๙๐ รอยตํารวจเอก ปณณวัชร   

  จิรัฐธรรมฤทธิ์ 

 ๘๙๑ รอยตํารวจเอก ปานเทพ   

  พจนธีระมนตรี 

 ๘๙๒ รอยตํารวจเอก ปารเมศ  เปงใจ 

 ๘๙๓ รอยตํารวจเอก ปติ  ชีวรุงโรจน 

 ๘๙๔ รอยตํารวจเอก ปติพล  กาวาฬ 

 ๘๙๕ รอยตํารวจเอก ปยวัชร  จีนอวม 

 ๘๙๖ รอยตํารวจเอก ปยวัฒน  บัวขม 

 ๘๙๗ รอยตํารวจเอก ปยะ  เข็มศรี 

 ๘๙๘ รอยตํารวจเอก ปยะ  ปนเถิน 

 ๘๙๙ รอยตํารวจเอก ปยะ  ศรีจันทร 

 ๙๐๐ รอยตํารวจเอก ปยะณัฐ  รัตนเพียร 

 ๙๐๑ รอยตํารวจเอก ปุญญดิตถ  ทองแตง 

 ๙๐๒ รอยตํารวจเอก เปรม  ทาวนอย 

 ๙๐๓ รอยตํารวจเอก เปรมสุข  ศรีน้ําออม 

 ๙๐๔ รอยตํารวจเอก ผจญ  ไชยเสน 

 ๙๐๕ รอยตํารวจเอก ผดุง  สลาประโคน 

 ๙๐๖ รอยตํารวจเอก ผดุงศักดิ์  ชาตินาม 



 หนา   ๑๐๘ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๙๐๗ รอยตํารวจเอก ผล  ทองดวง 

 ๙๐๘ รอยตํารวจเอก ผิน  ทินโชคชัย 

 ๙๐๙ รอยตํารวจเอก เผด็จ  การโสภี 

 ๙๑๐ รอยตํารวจเอก เผียน  ผูกจิต 

 ๙๑๑ รอยตํารวจเอก พงคเทพ  นิ่มทรัพย 

 ๙๑๒ รอยตํารวจเอก พงศกร  จันทรชู 

 ๙๑๓ รอยตํารวจเอก พงศธนิน   

  บํารุงสุขสวัสติ 

 ๙๑๔ รอยตํารวจเอก พงศธวัช  รอดหิรัญ 

 ๙๑๕ รอยตํารวจเอก พงศปณต  ชูยกปน 

 ๙๑๖ รอยตํารวจเอก พงศปติ  ตรีนิคม 

 ๙๑๗ รอยตํารวจเอก พงศพันธ   

  จันทรทองภักดี 

 ๙๑๘ รอยตํารวจเอก พงศพันธุ  จินโรจน 

 ๙๑๙ รอยตํารวจเอก พงษเกษม  แกวมณี 

 ๙๒๐ รอยตํารวจเอก พงษเทพ  แทบโภชน 

 ๙๒๑ รอยตํารวจเอก พงษนริทร  โพธิ์กิ่ง 

 ๙๒๒ รอยตํารวจเอก พงษประยูร  แสนสุข 

 ๙๒๓ รอยตํารวจเอก พงษภัทร  สีสุข 

 ๙๒๔ รอยตํารวจเอก พงษศธรณ  นาหวย 

 ๙๒๕ รอยตํารวจเอก พงษศักดิ์  กิจคณะ 

 ๙๒๖ รอยตํารวจเอก พงษศักดิ์  จันทรนอก 

 ๙๒๗ รอยตํารวจเอก พงษศักดิ์  ทองสนิท 

 ๙๒๘ รอยตํารวจเอก พงษศักดิ์  โพธิ์หลา 

 ๙๒๙ รอยตํารวจเอก พงษศักดิ์  มาประสพ 

 ๙๓๐ รอยตํารวจเอก พงษศักดิ์  มูลประเสริฐ 

 ๙๓๑ รอยตํารวจเอก พงษศักดิ์  แสงมหาชัย 

 ๙๓๒ รอยตํารวจเอก พงษสรรค  รักษาวงศ 

 ๙๓๓ รอยตํารวจเอก พงษสวัสดิ์  บุญทีฆ 

 ๙๓๔ รอยตํารวจเอก พงษสิทธิ์  จิตรวิรัตน 

 ๙๓๕ รอยตํารวจเอก พจน  เงินโพธิ์ 

 ๙๓๖ รอยตํารวจเอก พจน  อมรศักดิ์ 

 ๙๓๗ รอยตํารวจเอก พจนารถ  บรรเทา 

 ๙๓๘ รอยตํารวจเอก พณศักดิ์  พิมพดี 

 ๙๓๙ รอยตํารวจเอก พนม  ไสยสิทธิ์ 

 ๙๔๐ รอยตํารวจเอก พนา  ส่ีสุวรรณ 

 ๙๔๑ รอยตํารวจเอก พยงค  ภูระหงษ 

 ๙๔๒ รอยตํารวจเอก พยงค  สังขสําราญ 

 ๙๔๓ รอยตํารวจเอก พยอม  บุญเรือง 

 ๙๔๔ รอยตํารวจเอก พยัคฆสยาม  ผูมีสัตย 

 ๙๔๕ รอยตํารวจเอก พยุง  คนดอน 

 ๙๔๖ รอยตํารวจเอก พยูร  สังกะสี 

 ๙๔๗ รอยตํารวจเอก พเยาว  ไชยรส 

 ๙๔๘ รอยตํารวจเอก พรชัย  บุตราช 

 ๙๔๙ รอยตํารวจเอก พรชัย  พลกุล 

 ๙๕๐ รอยตํารวจเอก พรชัย  พวงใส 

 ๙๕๑ รอยตํารวจเอก พรชัย  อินทรักษา 

 ๙๕๒ รอยตํารวจเอก พรชาติ  ชูเทศะ 

 ๙๕๓ รอยตํารวจเอก พรเทพ  กริ่งกระโทก 

 ๙๕๔ รอยตํารวจเอก พรนิมิตร  อินทรามาลัย 

 ๙๕๕ รอยตํารวจเอก พรพันธ  โปธิปก 

 ๙๕๖ รอยตํารวจเอก พรพิทักษ  ธงภักดิ์ 



 หนา   ๑๐๙ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๙๕๗ รอยตํารวจเอก พรรษกร  ชนะกาญจน 

 ๙๕๘ รอยตํารวจเอก พรรษา  นรัฐกิจ 

 ๙๕๙ รอยตํารวจเอก พรศักดิ์  คณะใน 

 ๙๖๐ รอยตํารวจเอก พรศักดิ์  วัชรจินดา 

 ๙๖๑ รอยตํารวจเอก พรศักดิ์  อรรคฮาตศรี 

 ๙๖๒ รอยตํารวจเอก พรหมมินทร   

  รมโพธิ์ศรีทอง 

 ๙๖๓ รอยตํารวจเอก พรอมคุณ  ทองบัว 

 ๙๖๔ รอยตํารวจเอก พฤกษ  จันลิ 

 ๙๖๕ รอยตํารวจเอก พลกฤต  แจมสอน 

 ๙๖๖ รอยตํารวจเอก พลเดช  คุมจอหอ 

 ๙๖๗ รอยตํารวจเอก พลธร  แววแกว 

 ๙๖๘ รอยตํารวจเอก พลวรรธน  ชาวดร 

 ๙๖๙ รอยตํารวจเอก พศวัต  ศรีสุขโข 

 ๙๗๐ รอยตํารวจเอก พศิน  ธวัชเกียรติศักดิ์ 

 ๙๗๑ รอยตํารวจเอก พัฒธนะพงศ  ศรีเมือง 

 ๙๗๒ รอยตํารวจเอก พัฒนชาติ  ขุนไกร 

 ๙๗๓ รอยตํารวจเอก พัฒนพล  ศิริเกษ 

 ๙๗๔ รอยตํารวจเอก พัฒนศักดิ์  เชียงสิน 

 ๙๗๕ รอยตํารวจเอก พัฒนศักดิ์  สายแวว 

 ๙๗๖ รอยตํารวจเอก พัฒนศักดิ์  โสมาเกตุ 

 ๙๗๗ รอยตํารวจเอก พัทยา  ศรีสุทธาวิทย 

 ๙๗๘ รอยตํารวจเอก พัลลภ  สารคํา 

 ๙๗๙ รอยตํารวจเอก พายัพ  ศักดิ์สิทธิ์ 

 ๙๘๐ รอยตํารวจเอก พิจิตร  เกตุพิมล 

 ๙๘๑ รอยตํารวจเอก พิจิตร  ประสารศรี 

 ๙๘๒ รอยตํารวจเอก พิจิตร  สารยศ 

 ๙๘๓ รอยตํารวจเอก พิชญพงศ   

  อารยสวัสดิ์ 

 ๙๘๔ รอยตํารวจเอก พิชรุษฎ  ชูกระโทก 

 ๙๘๕ รอยตํารวจเอก พิชัย  จ๋ิวเอื้อย 

 ๙๘๖ รอยตํารวจเอก พิชัย  ทองย่ีสุน 

 ๙๘๗ รอยตํารวจเอก พิชัย  มามีสุข 

 ๙๘๘ รอยตํารวจเอก พิชัย  รัตนพันธ 

 ๙๘๙ รอยตํารวจเอก พิชัยรัตน   

  ไกรสิทธิ์นามมะ 

 ๙๙๐ รอยตํารวจเอก พิชิต  ถนนแกว 

 ๙๙๑ รอยตํารวจเอก พิเชษฐ  สกุลมา 

 ๙๙๒ รอยตํารวจเอก พิตรพิบูล  วุฒิคุณ 

 ๙๙๓ รอยตํารวจเอก พิทยา  ตอสกุล 

 ๙๙๔ รอยตํารวจเอก พิทักษ  ควินรัมย 

 ๙๙๕ รอยตํารวจเอก พิทักษ  ทวีพจน 

 ๙๙๖ รอยตํารวจเอก พิทักษ  ปนทาโพ 

 ๙๙๗ รอยตํารวจเอก พิทักษ  สุนันท 

 ๙๙๘ รอยตํารวจเอก พิทักษ  อําไพ 

 ๙๙๙ รอยตํารวจเอก พินัย  สโมสร 

 ๑๐๐๐ รอยตํารวจเอก พินิจ  เดสโร 

 ๑๐๐๑ รอยตํารวจเอก พินิจ  นามพูน 

 ๑๐๐๒ รอยตํารวจเอก พินิจ  แฝงลาภ 

 ๑๐๐๓ รอยตํารวจเอก พินิจ  เพชรมณี 

 ๑๐๐๔ รอยตํารวจเอก พินิจ  แสนสุข 

 ๑๐๐๕ รอยตํารวจเอก พิพัฒน  ชื่นวารี 



 หนา   ๑๑๐ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๐๐๖ รอยตํารวจเอก พิพัฒน  เทพิน 

 ๑๐๐๗ รอยตํารวจเอก พิพัฒนพงษ  แกวเทพ 

 ๑๐๐๘ รอยตํารวจเอก พิภพ  สกุลจุมจัง 

 ๑๐๐๙ รอยตํารวจเอก พิภัช  พงศพิทักษ 

 ๑๐๑๐ รอยตํารวจเอก พิศณุ  พิพัฒนเดชา 

 ๑๐๑๑ รอยตํารวจเอก พิเศษ  หริ่งรอด 

 ๑๐๑๒ รอยตํารวจเอก พิษณุ  นิลละออ 

 ๑๐๑๓ รอยตํารวจเอก พิษณุกร  พรมแกวตอ 

 ๑๐๑๔ รอยตํารวจเอก พิสิทธิ์  สุขมี 

 ๑๐๑๕ รอยตํารวจเอก พีรยศ  รัตนชาติชูชัย 

 ๑๐๑๖ รอยตํารวจเอก พีระ  ใจกลา 

 ๑๐๑๗ รอยตํารวจเอก พีระยุทธ  ชัยชนะ 

 ๑๐๑๘ รอยตํารวจเอก พีระวัฒน  สีล้ินจ่ี 

 ๑๐๑๙ รอยตํารวจเอก พุฒิพงษ  กัปตพล 

 ๑๐๒๐ รอยตํารวจเอก พูลศรี  มูลสาร 

 ๑๐๒๑ รอยตํารวจเอก พูลศักดิ์   

  ทิพยประมวล 

 ๑๐๒๒ รอยตํารวจเอก พูลศักดิ์  พรมวงศ 

 ๑๐๒๓ รอยตํารวจเอก เพชรวิไล   

  สีหลวงเพชร 

 ๑๐๒๔ รอยตํารวจเอก เพ็ชรัง  นามกร 

 ๑๐๒๕ รอยตํารวจเอก ไพจิตร  คงแกว 

 ๑๐๒๖ รอยตํารวจเอก ไพฑูรย  กิจนุกร 

 ๑๐๒๗ รอยตํารวจเอก ไพฑูรย  เครือแปง 

 ๑๐๒๘ รอยตํารวจเอก ไพฑูรย  สงวนทรัพย 

 ๑๐๒๙ รอยตํารวจเอก ไพทูลย  พงษหาร 

 ๑๐๓๐ รอยตํารวจเอก ไพทูลย  พรหมทันต 

 ๑๐๓๑ รอยตํารวจเอก ไพบูลย  ชัยวงค 

 ๑๐๓๒ รอยตํารวจเอก ไพบูลย  ทองเจริญ 

 ๑๐๓๓ รอยตํารวจเอก ไพบูลย  พรมโสภา 

 ๑๐๓๔ รอยตํารวจเอก ไพบูลย  วิลา 

 ๑๐๓๕ รอยตํารวจเอก ไพบูลย   

  ศิริวัฒนวิบูลย 

 ๑๐๓๖ รอยตํารวจเอก ไพรัช  พระเดโช 

 ๑๐๓๗ รอยตํารวจเอก ไพรัตน  แกวหาญ 

 ๑๐๓๘ รอยตํารวจเอก ไพรัตน  เจริญพงษ 

 ๑๐๓๙ รอยตํารวจเอก ไพรัตน   

  ชงกรานตทอง 

 ๑๐๔๐ รอยตํารวจเอก ไพรัตน  บรรดรศักดิ์ 

 ๑๐๔๑ รอยตํารวจเอก ไพรัตน  สีเขียว 

 ๑๐๔๒ รอยตํารวจเอก ไพโรจน  โตแตง 

 ๑๐๔๓ รอยตํารวจเอก ไพโรจน  แสงอิน 

 ๑๐๔๔ รอยตํารวจเอก ไพลิน  อารมณ 

 ๑๐๔๕ รอยตํารวจเอก ไพวรรณ  นาคทน 

 ๑๐๔๖ รอยตํารวจเอก ไพศาล  แกวทับทิม 

 ๑๐๔๗ รอยตํารวจเอก ไพศาล  จ้ิววรรณกุล 

 ๑๐๔๘ รอยตํารวจเอก ไพศาล  บุญโพธิ์ 

 ๑๐๔๙ รอยตํารวจเอก ไพศาล  เพ็งบุญชู 

 ๑๐๕๐ รอยตํารวจเอก ไพศาล  มานะการ 

 ๑๐๕๑ รอยตํารวจเอก ภรานนท  พรมเช็ก 

 ๑๐๕๒ รอยตํารวจเอก ภวัต  แหยมงาม 

 ๑๐๕๓ รอยตํารวจเอก ภวัต  อรรคฮาตสี 



 หนา   ๑๑๑ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๐๕๔ รอยตํารวจเอก ภักดี  ศรีสุข 

 ๑๐๕๕ รอยตํารวจเอก ภัทรพล  โนนตาเถร 

 ๑๐๕๖ รอยตํารวจเอก ภัทรพล   

  อภิรักษพงศา 

 ๑๐๕๗ รอยตํารวจเอก ภัทรศักดิ์  ภูครองตา 

 ๑๐๕๘ รอยตํารวจเอก ภาคภูมิ  ชมภูเพชร 

 ๑๐๕๙ รอยตํารวจเอก ภาคภูมิ  พ่ึงทอง 

 ๑๐๖๐ รอยตํารวจเอก ภาคภูมิ  สารศิริวงศ 

 ๑๐๖๑ รอยตํารวจเอก ภาณุพันธ  ฤทธิเดช 

 ๑๐๖๒ รอยตํารวจเอก ภาณุวัฒน   

  ศรีสรรพางค 

 ๑๐๖๓ รอยตํารวจเอก ภานุพงศ  ยงไทย 

 ๑๐๖๔ รอยตํารวจเอก ภานุวัฒน  แสงทอง 

 ๑๐๖๕ รอยตํารวจเอก ภาม  วราศุภกรกูร 

 ๑๐๖๖ รอยตํารวจเอก ภาสกร  พลเตชะ 

 ๑๐๖๗ รอยตํารวจเอก ภาสกร  สมประสงค 

 ๑๐๖๘ รอยตํารวจเอก ภิญโญ   

  วงศเกษมศักดิ์ 

 ๑๐๖๙ รอยตํารวจเอก ภูดิท  สุขวิเศษ 

 ๑๐๗๐ รอยตํารวจเอก ภูมินทร  เทียมเศวต 

 ๑๐๗๑ รอยตํารวจเอก ภูมิมา  สมสุข 

 ๑๐๗๒ รอยตํารวจเอก ภูมิรฐนนท   

  สุขเมืองนิธิกร 

 ๑๐๗๓ รอยตํารวจเอก ภูวนารถ   

  วรรณประเสริฐ 

 ๑๐๗๔ รอยตํารวจเอก ภูวพัชร  สระขาว 

 ๑๐๗๕ รอยตํารวจเอก ภูวริษ  ปลัดจา 

 ๑๐๗๖ รอยตํารวจเอก ภูษิต  นาชัยเวียง 

 ๑๐๗๗ รอยตํารวจเอก ภูสิษฐ  หาวิโร 

 ๑๐๗๘ รอยตํารวจเอก มงคล  กุนนา 

 ๑๐๗๙ รอยตํารวจเอก มงคล  ทับโทน 

 ๑๐๘๐ รอยตํารวจเอก มงคล  บุญรักษา 

 ๑๐๘๑ รอยตํารวจเอก มงคล  ปาลีกุย 

 ๑๐๘๒ รอยตํารวจเอก มงคล  สายธารทอง 

 ๑๐๘๓ รอยตํารวจเอก มงคล   

  หาญทองหลาง 

 ๑๐๘๔ รอยตํารวจเอก มงคลศิริ   

  แกวประสิทธิ์ 

 ๑๐๘๕ รอยตํารวจเอก มณฑล  อุมเอิบ 

 ๑๐๘๖ รอยตํารวจเอก มณเฑียร  โจงจาบ 

 ๑๐๘๗ รอยตํารวจเอก มนตชัย  ใจกุศล 

 ๑๐๘๘ รอยตํารวจเอก มนตชัย  สืบสายออน 

 ๑๐๘๙ รอยตํารวจเอก มนตรี  บุญเมือง 

 ๑๐๙๐ รอยตํารวจเอก มนตรี  พรมอุทัย 

 ๑๐๙๑ รอยตํารวจเอก มนตรี  ศรีกุลบุตร 

 ๑๐๙๒ รอยตํารวจเอก มนตรี  สมุทรสาร 

 ๑๐๙๓ รอยตํารวจเอก มนตรี  สายสุจริต 

 ๑๐๙๔ รอยตํารวจเอก มนศักดิ์  พันธุ 

 ๑๐๙๕ รอยตํารวจเอก มนัส  แกวแสง 

 ๑๐๙๖ รอยตํารวจเอก มนัส  ถือแกว 

 ๑๐๙๗ รอยตํารวจเอก มนัส  ธิราขันธ 

 ๑๐๙๘ รอยตํารวจเอก มนัส  บุญเนตร 



 หนา   ๑๑๒ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๐๙๙ รอยตํารวจเอก มนัส  เพ็งประพัฒน 

 ๑๑๐๐ รอยตํารวจเอก มนัส  มาสันเทียะ 

 ๑๑๐๑ รอยตํารวจเอก มนัส  ฤาไชยสา 

 ๑๑๐๒ รอยตํารวจเอก มนัส  ลิสะนิ 

 ๑๑๐๓ รอยตํารวจเอก มนุญ  จํารูญพิตร 

 ๑๑๐๔ รอยตํารวจเอก มนูญ  สนรักษา 

 ๑๑๐๕ รอยตํารวจเอก มะลิ  แดงใหม 

 ๑๑๐๖ รอยตํารวจเอก มังกร  เกงกระโทก 

 ๑๑๐๗ รอยตํารวจเอก มังกร  สวยสม 

 ๑๑๐๘ รอยตํารวจเอก มานพ  แกวมณี 

 ๑๑๐๙ รอยตํารวจเอก มานพ  จันเพ็ง 

 ๑๑๑๐ รอยตํารวจเอก มานพ  ชุมศรี 

 ๑๑๑๑ รอยตํารวจเอก มานพ  นาทัน 

 ๑๑๑๒ รอยตํารวจเอก มานพ  ปานคีรี 

 ๑๑๑๓ รอยตํารวจเอก มานพ  พลอยเขียว 

 ๑๑๑๔ รอยตํารวจเอก มานะ  มีบุญ 

 ๑๑๑๕ รอยตํารวจเอก มานิจ  ญาณะเครื่อง 

 ๑๑๑๖ รอยตํารวจเอก มานิช  คงกลับ 

 ๑๑๑๗ รอยตํารวจเอก มานิต  จิตจํานงค 

 ๑๑๑๘ รอยตํารวจเอก มานิต  เรือนจันทร 

 ๑๑๑๙ รอยตํารวจเอก มานิตย  ณ เชียงใหม 

 ๑๑๒๐ รอยตํารวจเอก มานิตย  ทองอนันต 

 ๑๑๒๑ รอยตํารวจเอก มาโนช  แกวพฤกษ 

 ๑๑๒๒ รอยตํารวจเอก มาโนช  เจริญย่ิง 

 ๑๑๒๓ รอยตํารวจเอก มาโนด  หลงเจริญ 

 ๑๑๒๔ รอยตํารวจเอก มารุต  ใจเปรม 

 ๑๑๒๕ รอยตํารวจเอก มาลัย  แกมกระโทก 

 ๑๑๒๖ รอยตํารวจเอก มีชัย  ภูมิภาคิน 

 ๑๑๒๗ รอยตํารวจเอก เมธา  สุภาพันธ 

 ๑๑๒๘ รอยตํารวจเอก แมน  ชํารวย 

 ๑๑๒๙ รอยตํารวจเอก ไมตรี  จันทรแสง 

 ๑๑๓๐ รอยตํารวจเอก ยงยุทธ  ซายเกล้ียง 

 ๑๑๓๑ รอยตํารวจเอก ยงยุทธ  วารีย 

 ๑๑๓๒ รอยตํารวจเอก ยงยุทธ  สมานจิต 

 ๑๑๓๓ รอยตํารวจเอก ยงยุทธ  จ๋ิวเจียม 

 ๑๑๓๔ รอยตํารวจเอก ยงยุทธ  ไชยวินิจ 

 ๑๑๓๕ รอยตํารวจเอก ยงยุทธ  ทองจันทร 

 ๑๑๓๖ รอยตํารวจเอก ยงยุทธ   

  พงษยะรัตนพันธ 

 ๑๑๓๗ รอยตํารวจเอก ยงยุทธ  ศรีสุวรรณ 

 ๑๑๓๘ รอยตํารวจเอก ยงยุทธ  สอาดลวน 

 ๑๑๓๙ รอยตํารวจเอก ยรรยงค  ณรงคศักดิ์ 

 ๑๑๔๐ รอยตํารวจเอก ยศกร  ปรามแสง 

 ๑๑๔๑ รอยตํารวจเอก ยศนันท  ขอมปวน 

 ๑๑๔๒ รอยตํารวจเอก ยศวัฒน   

  ภัทรสิริธนากิตติ์ 

 ๑๑๔๓ รอยตํารวจเอก ยอดดอย  ทรวดทรง 

 ๑๑๔๔ รอยตํารวจเอก ยอดรัตน  เรือนจันทร 

 ๑๑๔๕ รอยตํารวจเอก ยุคล  ภาคีสุข 

 ๑๑๔๖ รอยตํารวจเอก ยุทธ  เนืองธนาคม 

 ๑๑๔๗ รอยตํารวจเอก ยุทธนา   

  ฉินทองประเสริฐ 



 หนา   ๑๑๓ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๑๔๘ รอยตํารวจเอก ยุทธนา  ภวภูตานนท 

 ๑๑๔๙ รอยตํารวจเอก ยุทธนา  ล้ีกิมฮุย 

 ๑๑๕๐ รอยตํารวจเอก ยุทธนา  ศรีทอง 

 ๑๑๕๑ รอยตํารวจเอก ยุทธพงศ   

  เศรษฐีสมบัติ 

 ๑๑๕๒ รอยตํารวจเอก ยุทธพงศ  ใสสอง 

 ๑๑๕๓ รอยตํารวจเอก ยุทธพล  จันทวัง 

 ๑๑๕๔ รอยตํารวจเอก ยูโสบ  โอมณี 

 ๑๑๕๕ รอยตํารวจเอก โยคิน  เบญพาด 

 ๑๑๕๖ รอยตํารวจเอก รชต  อิงคะวัต 

 ๑๑๕๗ รอยตํารวจเอก รชตธนี  ทองเพชร 

 ๑๑๕๘ รอยตํารวจเอก รณกฤต  มารยาทตร 

 ๑๑๕๙ รอยตํารวจเอก รณกฤต  มีสมบัติ 

 ๑๑๖๐ รอยตํารวจเอก รณชัย  ขุนภิบาล 

 ๑๑๖๑ รอยตํารวจเอก รณชัย  มีประเทศ 

 ๑๑๖๒ รอยตํารวจเอก รณเดช   

  เตชะเกรียงไกร 

 ๑๑๖๓ รอยตํารวจเอก รณศักดิ์  ไชยวงค 

 ๑๑๖๔ รอยตํารวจเอก รวยจริง  เถกิงผล 

 ๑๑๖๕ รอยตํารวจเอก รอด  ชื่นรัมย 

 ๑๑๖๖ รอยตํารวจเอก รอผาน  สามารถ 

 ๑๑๖๗ รอยตํารวจเอก ระวีชัย   

  วงศรัตนมัจฉา 

 ๑๑๖๘ รอยตํารวจเอก รักพงษ  โอบเอื้อ 

 ๑๑๖๙ รอยตํารวจเอก รักสิทธิ์  รัตนพงศ 

 ๑๑๗๐ รอยตํารวจเอก รังสรรค  จันทรสา 

 ๑๑๗๑ รอยตํารวจเอก รังสรรค  วิญญายงค 

 ๑๑๗๒ รอยตํารวจเอก รังสันต  แวงนอก 

 ๑๑๗๓ รอยตํารวจเอก รังสิมันตุ  ภูเนตร 

 ๑๑๗๔ รอยตํารวจเอก รัชกฤช  เผามงคล 

 ๑๑๗๕ รอยตํารวจเอก รัชกฤช  สันตินิยม 

 ๑๑๗๖ รอยตํารวจเอก รัชชานนท   

  เชิดชูชวลิต 

 ๑๑๗๗ รอยตํารวจเอก รัชฏวิทย  สิทธิโชค 

 ๑๑๗๘ รอยตํารวจเอก รัชพล  กล่ินเกษร 

 ๑๑๗๙ รอยตํารวจเอก รัฐพงษ  วงศสุบิน 

 ๑๑๘๐ รอยตํารวจเอก รัฐพล  หลักทอง 

 ๑๑๘๑ รอยตํารวจเอก รัตนชัย  สลับศรี 

 ๑๑๘๒ รอยตํารวจเอก รัตนพงษ  พงษเสือ 

 ๑๑๘๓ รอยตํารวจเอก รัตนเศรษฐ   

  ชอบสําราญ 

 ๑๑๘๔ รอยตํารวจเอก รัศมิ์ธศิลป   

  ปองอาณา 

 ๑๑๘๕ รอยตํารวจเอก รัศมี  วีระพัง 

 ๑๑๘๖ รอยตํารวจเอก ราชศักดิ์  เตียะเพชร 

 ๑๑๘๗ รอยตํารวจเอก ราชศักดิ์   

  โพธิ์สิทธิพันธุ 

 ๑๑๘๘ รอยตํารวจเอก ราเชษฐ  เหมือนเสน 

 ๑๑๘๙ รอยตํารวจเอก รุง  ล้ิมภักดีสวัสดิ์ 

 ๑๑๙๐ รอยตํารวจเอก รุง  ล้ีหยง 

 ๑๑๙๑ รอยตํารวจเอก รุงเรือง  พุทธพรเลิศ 

 ๑๑๙๒ รอยตํารวจเอก รุงศักดิ์  เผากล่ิน 



 หนา   ๑๑๔ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๑๙๓ รอยตํารวจเอก เรวัตร  แตงเมือง 

 ๑๑๙๔ รอยตํารวจเอก เรวัตร  ศิลปศาสตร 

 ๑๑๙๕ รอยตํารวจเอก เรืองกิตติ์  แกวศรีเคน 

 ๑๑๙๖ รอยตํารวจเอก เรืองชัย  สุขสวาง 

 ๑๑๙๗ รอยตํารวจเอก เรืองเดช  ศาลางาม 

 ๑๑๙๘ รอยตํารวจเอก เรืองยศ  ทีล้ินฟา 

 ๑๑๙๙ รอยตํารวจเอก เรืองยศ  มูลอุดม 

 ๑๒๐๐ รอยตํารวจเอก เรืองฤทธิ์   

  สังขเกิดสุข 

 ๑๒๐๑ รอยตํารวจเอก เรืองอนันต   

  แดนคําสาร 

 ๑๒๐๒ รอยตํารวจเอก โรม  พลนรา 

 ๑๒๐๓ รอยตํารวจเอก ละมัย  มีแสง 

 ๑๒๐๔ รอยตํารวจเอก ละเอียด   

  ฉายสุวรรณ 

 ๑๒๐๕ รอยตํารวจเอก ลําดวน  สอสุธรรม 

 ๑๒๐๖ รอยตํารวจเอก ลํามนู  จันทรเครือย้ิม 

 ๑๒๐๗ รอยตํารวจเอก ลิขิต  สรอยสุวรรณ 

 ๑๒๐๘ รอยตํารวจเอก ลิขิต  อารีรักษ 

 ๑๒๐๙ รอยตํารวจเอก ลิขิตศิลป  ทะยา 

 ๑๒๑๐ รอยตํารวจเอก ลือไกร  กงชัยภูมิ 

 ๑๒๑๑ รอยตํารวจเอก ลือชัย  วรวงษ 

 ๑๒๑๒ รอยตํารวจเอก ลือชา  ขจรราช 

 ๑๒๑๓ รอยตํารวจเอก ลือชา  ปานรักษา 

 ๑๒๑๔ รอยตํารวจเอก ลือชา  ยาหองกาศ 

 ๑๒๑๕ รอยตํารวจเอก เลิศวรรธน  อุทัยนาง 

 ๑๒๑๖ รอยตํารวจเอก วงศกร  เหลาปาสี 

 ๑๒๑๗ รอยตํารวจเอก วงษจักร   

  ฤทธิโรจนศักดิ์ 

 ๑๒๑๘ รอยตํารวจเอก วชิรวัตร  สมิงรัมย 

 ๑๒๑๙ รอยตํารวจเอก วธัญู  ภูสมจิตร 

 ๑๒๒๐ รอยตํารวจเอก วรการ  จินดาหลวง 

 ๑๒๒๑ รอยตํารวจเอก วรเชษฐ  แสงสกุล 

 ๑๒๒๒ รอยตํารวจเอก วรเทพ  คําคลาย 

 ๑๒๒๓ รอยตํารวจเอก วรธน  อิ่มวิทยา 

 ๑๒๒๔ รอยตํารวจเอก วรปรัชญ  ภัทรกําจร 

 ๑๒๒๕ รอยตํารวจเอก วรพล  ขันธโพธิ์นอย 

 ๑๒๒๖ รอยตํารวจเอก วรพล  เตจาคํา 

 ๑๒๒๗ รอยตํารวจเอก วรพล  พงศกรมงคล 

 ๑๒๒๘ รอยตํารวจเอก วรภูมิ  สังขทองหลาง 

 ๑๒๒๙ รอยตํารวจเอก วรวรรธ   

  พัฒนพิรุฬหกิต 

 ๑๒๓๐ รอยตํารวจเอก วรวุฒิ  ตั้นเคี้ยน 

 ๑๒๓๑ รอยตํารวจเอก วรวุฒิ  นิเวชกุล 

 ๑๒๓๒ รอยตํารวจเอก วรวุฒิ   

  ประทุมสุวรรณ 

 ๑๒๓๓ รอยตํารวจเอก วรวุฒิ  สุขสกุล 

 ๑๒๓๔ รอยตํารวจเอก วรวุธ  ประสานดี 

 ๑๒๓๕ รอยตํารวจเอก วรายุทธ  พิพิธกุล 

 ๑๒๓๖ รอยตํารวจเอก วรายุทธ  เสียงดี 

 ๑๒๓๗ รอยตํารวจเอก วรุตม   

  กอเกียรติถาวร 



 หนา   ๑๑๕ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๒๓๘ รอยตํารวจเอก วสันต  คงใย 

 ๑๒๓๙ รอยตํารวจเอก วสันต  ชานุชิต 

 ๑๒๔๐ รอยตํารวจเอก วสันต  ตราโต 

 ๑๒๔๑ รอยตํารวจเอก วสันต  นาถพินิจ 

 ๑๒๔๒ รอยตํารวจเอก วสันต  แสงทอง 

 ๑๒๔๓ รอยตํารวจเอก วสันต  หุนธานี 

 ๑๒๔๔ รอยตํารวจเอก วสันต  อินทรมั่น 

 ๑๒๔๕ รอยตํารวจเอก วสุธรณ  แกวแกมกร 

 ๑๒๔๖ รอยตํารวจเอก วะชิน  โซมาลา 

 ๑๒๔๗ รอยตํารวจเอก วัชรพล  เปรมสุข 

 ๑๒๔๘ รอยตํารวจเอก วัชระ  ไกรราม 

 ๑๒๔๙ รอยตํารวจเอก วัชระ  ทับสุริ 

 ๑๒๕๐ รอยตํารวจเอก วัชระ  เสือโต 

 ๑๒๕๑ รอยตํารวจเอก วัชรินทร  จันทนหอม 

 ๑๒๕๒ รอยตํารวจเอก วัชรินทร  อางแกว 

 ๑๒๕๓ รอยตํารวจเอก วัฒณะชัย  นามแสง 

 ๑๒๕๔ รอยตํารวจเอก วัฒนชัย   

  สุธรรมเทวกุล 

 ๑๒๕๕ รอยตํารวจเอก วัฒนะชัย  มากมี 

 ๑๒๕๖ รอยตํารวจเอก วัฒนา  จิตตางกูร 

 ๑๒๕๗ รอยตํารวจเอก วัฒนา  ถูกธรรม 

 ๑๒๕๘ รอยตํารวจเอก วัฒนา  ปตตาเขสูง 

 ๑๒๕๙ รอยตํารวจเอก วัฒนา  ศรีศิลป 

 ๑๒๖๐ รอยตํารวจเอก วัฒนา  อนุอัน 

 ๑๒๖๑ รอยตํารวจเอก วัฒนา  อินจินา 

 ๑๒๖๒ รอยตํารวจเอก วัตร  นาชม 

 ๑๒๖๓ รอยตํารวจเอก วัทนสิริ  อินตะทา 

 ๑๒๖๔ รอยตํารวจเอก วันชัย  คําเพ็ชร 

 ๑๒๖๕ รอยตํารวจเอก วันชัย  คําสวาสดิ์ 

 ๑๒๖๖ รอยตํารวจเอก วันชัย  ชัยรังษี 

 ๑๒๖๗ รอยตํารวจเอก วันชัย  เล็กโลง 

 ๑๒๖๘ รอยตํารวจเอก วันทา  พุมมาเกิด 

 ๑๒๖๙ รอยตํารวจเอก วัลลภ  นาคมวง 

 ๑๒๗๐ รอยตํารวจเอก วานิช  เทพธานี 

 ๑๒๗๑ รอยตํารวจเอก วิคิด  บุตรหนองแสง 

 ๑๒๗๒ รอยตํารวจเอก วิจิตร  บุญวรรณโณ 

 ๑๒๗๓ รอยตํารวจเอก วิจิตร  ชาญนคร 

 ๑๒๗๔ รอยตํารวจเอก วิจิตร  ธนูศิลป 

 ๑๒๗๕ รอยตํารวจเอก วิจิตร  ศรีรักษา 

 ๑๒๗๖ รอยตํารวจเอก วิจิตร  สุขโต 

 ๑๒๗๗ รอยตํารวจเอก วิชัย  ขอบป 

 ๑๒๗๘ รอยตํารวจเอก วิชัย  คลองแคลว 

 ๑๒๗๙ รอยตํารวจเอก วิชัย  แจงวิจารณ 

 ๑๒๘๐ รอยตํารวจเอก วิชัย  ชะเอม 

 ๑๒๘๑ รอยตํารวจเอก วิชัย  บุญลํ้า 

 ๑๒๘๒ รอยตํารวจเอก วิชัย  บุตรแสน 

 ๑๒๘๓ รอยตํารวจเอก วิชัย  พิมพานิช 

 ๑๒๘๔ รอยตํารวจเอก วิชัย  รอดสุวรรณ 

 ๑๒๘๕ รอยตํารวจเอก วิชัย  หมีดง 

 ๑๒๘๖ รอยตํารวจเอก วิชัย  เหลาลาภะ 

 ๑๒๘๗ รอยตํารวจเอก วิชา  ใจสม 

 ๑๒๘๘ รอยตํารวจเอก วิชา  พวงสายใจ 



 หนา   ๑๑๖ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๒๘๙ รอยตํารวจเอก วิชิต  กองอุดม 

 ๑๒๙๐ รอยตํารวจเอก วิชิต  รักงาม 

 ๑๒๙๑ รอยตํารวจเอก วิชิต  สุวรรณทา 

 ๑๒๙๒ รอยตํารวจเอก วิเชียร  กันธิยะ 

 ๑๒๙๓ รอยตํารวจเอก วิเชียร  เนียระสะ 

 ๑๒๙๔ รอยตํารวจเอก วิเชียร  ผลเวช 

 ๑๒๙๕ รอยตํารวจเอก วิเชียร  สรอยผาจุก 

 ๑๒๙๖ รอยตํารวจเอก วิเชียร  อริกุล 

 ๑๒๙๗ รอยตํารวจเอก วิฑูร  ศิวิลัย 

 ๑๒๙๘ รอยตํารวจเอก วิทยา  คนจะ 

 ๑๒๙๙ รอยตํารวจเอก วิทยา  จันทรนิ่ม 

 ๑๓๐๐ รอยตํารวจเอก วิทยา  ชมจอหอ 

 ๑๓๐๑ รอยตํารวจเอก วิทยา  เบ็ญจลักษณ 

 ๑๓๐๒ รอยตํารวจเอก วิทยา  ปอตะมา 

 ๑๓๐๓ รอยตํารวจเอก วิทยา  มั่งสิงห 

 ๑๓๐๔ รอยตํารวจเอก วิทยา  มิ่งเมือง 

 ๑๓๐๕ รอยตํารวจเอก วิทยา  สนธิ์ศิริ 

 ๑๓๐๖ รอยตํารวจเอก วิทยา  แสงเสวตร 

 ๑๓๐๗ รอยตํารวจเอก วิทยา  อินพิลา 

 ๑๓๐๘ รอยตํารวจเอก วิทยาจารย  สมสีนวน 

 ๑๓๐๙ รอยตํารวจเอก วิทวัส  บุญชู 

 ๑๓๑๐ รอยตํารวจเอก วิทวัส  ลํ้าเลิศ 

 ๑๓๑๑ รอยตํารวจเอก วิทูร  สังขสอาด 

 ๑๓๑๒ รอยตํารวจเอก วิทูรย  มาโยธา 

 ๑๓๑๓ รอยตํารวจเอก วิทูรย  เหลาสมบัติทวี 

 ๑๓๑๔ รอยตํารวจเอก วิทูล  บุญเนียม 

 ๑๓๑๕ รอยตํารวจเอก วินัย  ยางงาม 

 ๑๓๑๖ รอยตํารวจเอก วินัย  อินทนาศักดิ์ 

 ๑๓๑๗ รอยตํารวจเอก วินัยธรรม   

  อินหนองฉาง 

 ๑๓๑๘ รอยตํารวจเอก วินิจ  ทองคํา 

 ๑๓๑๙ รอยตํารวจเอก วิบูลย  ขจรกล่ิน 

 ๑๓๒๐ รอยตํารวจเอก วิบูลศักดิ์  ศิริกูล 

 ๑๓๒๑ รอยตํารวจเอก วิภู  อิทธิกมลกุล 

 ๑๓๒๒ รอยตํารวจเอก วิมล  สมบูรณ 

 ๑๓๒๓ รอยตํารวจเอก วิรัตน  บัวโคก 

 ๑๓๒๔ รอยตํารวจเอก วิรัตน  บุญประมวล 

 ๑๓๒๕ รอยตํารวจเอก วิรัตน  มณีขัติย 

 ๑๓๒๖ รอยตํารวจเอก วิรัตน  อินทมูล 

 ๑๓๒๗ รอยตํารวจเอก วิรัตน  เอี้ยงกลาง 

 ๑๓๒๘ รอยตํารวจเอก วิรัติ  หามาลา 

 ๑๓๒๙ รอยตํารวจเอก วิรัส  พิจารณา 

 ๑๓๓๐ รอยตํารวจเอก วิโรจน  มณีรัตน 

 ๑๓๓๑ รอยตํารวจเอก วิโรจน  สายบัว 

 ๑๓๓๒ รอยตํารวจเอก วิวรรธน  นะที 

 ๑๓๓๓ รอยตํารวจเอก วิวัฒน  ชายสม 

 ๑๓๓๔ รอยตํารวจเอก วิศาล  พ้ืนอินตะศรี 

 ๑๓๓๕ รอยตํารวจเอก วิศิษฎ  พรรณราย 

 ๑๓๓๖ รอยตํารวจเอก วิศิษฐศักดิ์  ทองแสน 

 ๑๓๓๗ รอยตํารวจเอก วิษณุ  เข็มพันธ 

 ๑๓๓๘ รอยตํารวจเอก วิษณุกร  ตาใจ 

 ๑๓๓๙ รอยตํารวจเอก วิสันต  พิมพกรรณ 



 หนา   ๑๑๗ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๓๔๐ รอยตํารวจเอก วิสันต  สมรรถชัย 

 ๑๓๔๑ รอยตํารวจเอก วิสา  เสงี่ยมณรงคกุล 

 ๑๓๔๒ รอยตํารวจเอก วิสิทธิ์  เพชรศรี 

 ๑๓๔๓ รอยตํารวจเอก วิสิทธิ์  สรรพมรรค 

 ๑๓๔๔ รอยตํารวจเอก วีรพงศ  ขุนรัตน 

 ๑๓๔๕ รอยตํารวจเอก วีรพงษ  หาเวียง 

 ๑๓๔๖ รอยตํารวจเอก วีรวุฒิ  คํามา 

 ๑๓๔๗ รอยตํารวจเอก วีระ  คงสุคนธ 

 ๑๓๔๘ รอยตํารวจเอก วีระ  คําสีลา 

 ๑๓๔๙ รอยตํารวจเอก วีระ  เดชพลกรัง 

 ๑๓๕๐ รอยตํารวจเอก วีระ  ตะโก 

 ๑๓๕๑ รอยตํารวจเอก วีระ  นวมแม 

 ๑๓๕๒ รอยตํารวจเอก วีระ  นันตะนะ 

 ๑๓๕๓ รอยตํารวจเอก วีระ  มหาวงศนันท 

 ๑๓๕๔ รอยตํารวจเอก วีระ  มั่นนุช 

 ๑๓๕๕ รอยตํารวจเอก วีระ  ย้ิมแยม 

 ๑๓๕๖ รอยตํารวจเอก วีระ  วงษดี 

 ๑๓๕๗ รอยตํารวจเอก วีระ  สุวรรณทา 

 ๑๓๕๘ รอยตํารวจเอก วีระชัย  แกวน้ําเย็น 

 ๑๓๕๙ รอยตํารวจเอก วีระชัย  วิชัยสุชาติ 

 ๑๓๖๐ รอยตํารวจเอก วีระพล  เสนีรัตน 

 ๑๓๖๑ รอยตํารวจเอก วีระยุทธ  เพ็งเลิศ 

 ๑๓๖๒ รอยตํารวจเอก วีระยุทธ  ครรพชูติ 

 ๑๓๖๓ รอยตํารวจเอก วีระยุทธ  ปะนามะเก 

 ๑๓๖๔ รอยตํารวจเอก วีระศักดิ์  ดอกไมแกว 

 ๑๓๖๕ รอยตํารวจเอก วีระศักดิ์  เนตรหาญ 

 ๑๓๖๖ รอยตํารวจเอก วีระศักดิ์   

  พรพฤฒิพงศ 

 ๑๓๖๗ รอยตํารวจเอก วีระศักดิ์  มิ่งสวน 

 ๑๓๖๘ รอยตํารวจเอก วีระศักดิ์  สามใจ 

 ๑๓๖๙ รอยตํารวจเอก วีระศักดิ์  แสงดิษฐ 

 ๑๓๗๐ รอยตํารวจเอก วีรินท  ปานเหงา 

 ๑๓๗๑ รอยตํารวจเอก วุฒิคุณ  ศรีหาตา 

 ๑๓๗๒ รอยตํารวจเอก วุฒิชัย  ชูแกว 

 ๑๓๗๓ รอยตํารวจเอก วุฒิชัย  เหลากสิการ 

 ๑๓๗๔ รอยตํารวจเอก วุฒิชัย  อยูคง 

 ๑๓๗๕ รอยตํารวจเอก วุฒิชาติ   

  โพธิ์ชนะพันธุ 

 ๑๓๗๖ รอยตํารวจเอก วุฒินันท   

  สรอยศุภเศรษฐ 

 ๑๓๗๗ รอยตํารวจเอก วุฒิพงษ  ผักกระโทก 

 ๑๓๗๘ รอยตํารวจเอก วุฒิศักดิ์  ศรีทรัพย 

 ๑๓๗๙ รอยตํารวจเอก ศรชัย  กายสงา 

 ๑๓๘๐ รอยตํารวจเอก ศรชัย  การนอก 

 ๑๓๘๑ รอยตํารวจเอก ศรศิลป  พวงเกาะ 

 ๑๓๘๒ รอยตํารวจเอก ศรสินธ  กุลยดิษฐ 

 ๑๓๘๓ รอยตํารวจเอก ศรัณยู  ดีนาค 

 ๑๓๘๔ รอยตํารวจเอก ศรายุทธ  อ่ําสถาน 

 ๑๓๘๕ รอยตํารวจเอก ศราวุฒิ  อมรเดโช 

 ๑๓๘๖ รอยตํารวจเอก ศราวุธ  ไชยยะ 

 ๑๓๘๗ รอยตํารวจเอก ศราวุธ  นิยมไทย 

 ๑๓๘๘ รอยตํารวจเอก ศรีจันทร  พลศรี 



 หนา   ๑๑๘ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๓๘๙ รอยตํารวจเอก ศักดา  จันทรเพ็ชร 

 ๑๓๙๐ รอยตํารวจเอก ศักดา  ตรุระจิตต 

 ๑๓๙๑ รอยตํารวจเอก ศักดา  พาตินธุ 

 ๑๓๙๒ รอยตํารวจเอก ศักดา  ภูริกุลทอง 

 ๑๓๙๓ รอยตํารวจเอก ศักดา   

  ศักดิ์เจริญทรัพย 

 ๑๓๙๔ รอยตํารวจเอก ศักดิ์  โชติชูคง 

 ๑๓๙๕ รอยตํารวจเอก ศักดิ์ชัย  ขุนพิลึก 

 ๑๓๙๖ รอยตํารวจเอก ศักดิ์ชัย  ธรรมมูลตรี 

 ๑๓๙๗ รอยตํารวจเอก ศักดิ์ชาย   

  แปนในกริม 

 ๑๓๙๘ รอยตํารวจเอก ศักดิ์ดา  มาเจริญ 

 ๑๓๙๙ รอยตํารวจเอก ศักดิ์ดา   

  ศักดิ์เจริญเกียรติ 

 ๑๔๐๐ รอยตํารวจเอก ศักดิ์ดา  หลักดี 

 ๑๔๐๑ รอยตํารวจเอก ศักดิ์ปรินทร   

  บัวสงเคราะห 

 ๑๔๐๒ รอยตํารวจเอก ศักดิ์ศิลป   

  กางอินทรเดช 

 ๑๔๐๓ รอยตํารวจเอก ศักดิ์สิชล  พิมสน 

 ๑๔๐๔ รอยตํารวจเอก ศานิต  มูลสาร 

 ๑๔๐๕ รอยตํารวจเอก ศิมรักษ  เครือทอง 

 ๑๔๐๖ รอยตํารวจเอก ศิรวิทย  กล่ินเฟอง 

 ๑๔๐๗ รอยตํารวจเอก ศิริจันทร  นามวงศ 

 ๑๔๐๘ รอยตํารวจเอก ศิริชัย  นรเดชานันท 

 ๑๔๐๙ รอยตํารวจเอก ศิริชัย  โพธิ์ทา 

 ๑๔๑๐ รอยตํารวจเอก ศิริชัย  สิงหสนั่น 

 ๑๔๑๑ รอยตํารวจเอก ศิริพงษ  ประทุมชุมภู 

 ๑๔๑๒ รอยตํารวจเอก ศิริศักดิ์  คนตรง 

 ๑๔๑๓ รอยตํารวจเอก ศิลา  วีระศักดิ์ 

 ๑๔๑๔ รอยตํารวจเอก ศุภกฤช   

  ล้ิมภักดีสวัสดิ์ 

 ๑๔๑๕ รอยตํารวจเอก ศุภชัย  นันทสุวรรณ 

 ๑๔๑๖ รอยตํารวจเอก ศุภชาติ  ทองพรม 

 ๑๔๑๗ รอยตํารวจเอก ศุภโชติ  มีทอง 

 ๑๔๑๘ รอยตํารวจเอก ศุภณัฎฐ  เกตุแกว 

 ๑๔๑๙ รอยตํารวจเอก ศุภเดช  ธนชัยศิริ 

 ๑๔๒๐ รอยตํารวจเอก ศุภพ  เขียวประเสริฐ 

 ๑๔๒๑ รอยตํารวจเอก ศุภวัฒน   

  วรรณโณภาส 

 ๑๔๒๒ รอยตํารวจเอก ศุภศักดิ์  จอยสูงเนิน 

 ๑๔๒๓ รอยตํารวจเอก ศุภสิน  สีหะเสน 

 ๑๔๒๔ รอยตํารวจเอก เศรษฐพงศ  ลาสิทธิ์ 

 ๑๔๒๕ รอยตํารวจเอก เศรษฐศักย   

  เหมืองหมอ 

 ๑๔๒๖ รอยตํารวจเอก โศภน  วงศบุญรอด 

 ๑๔๒๗ รอยตํารวจเอก สกล  วงษโต 

 ๑๔๒๘ รอยตํารวจเอก สงกรานต  กอนแกว 

 ๑๔๒๙ รอยตํารวจเอก สงกรานต  เขียวผอง 

 ๑๔๓๐ รอยตํารวจเอก สงกรานต   

  ณัฐพลพิศุทธิ์ 

 ๑๔๓๑ รอยตํารวจเอก สงกรานต  เตโช 



 หนา   ๑๑๙ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๔๓๒ รอยตํารวจเอก สงกรานต  บุตรพรม 

 ๑๔๓๓ รอยตํารวจเอก สงกรานต  ศรีสุข 

 ๑๔๓๔ รอยตํารวจเอก สงกรานต  สายแกว 

 ๑๔๓๕ รอยตํารวจเอก สงคราม  นอยพลทัน 

 ๑๔๓๖ รอยตํารวจเอก สงเคราะห  สิงหนิกร 

 ๑๔๓๗ รอยตํารวจเอก สงชัย  คงนิวัฒนศิริ 

 ๑๔๓๘ รอยตํารวจเอก สงวน  ตรีสอน 

 ๑๔๓๙ รอยตํารวจเอก สงวน  เรือนคําฟู 

 ๑๔๔๐ รอยตํารวจเอก สงวน  แสนสระ 

 ๑๔๔๑ รอยตํารวจเอก สงวนพงศพันธุ   

  เอี่ยมสูงเนิน 

 ๑๔๔๒ รอยตํารวจเอก สงา  แกนบุบผา 

 ๑๔๔๓ รอยตํารวจเอก สดายุ  พงษเจริญ 

 ๑๔๔๔ รอยตํารวจเอก สถาพร  โพธิ์ทอง 

 ๑๔๔๕ รอยตํารวจเอก สถาพร  ภูแยม 

 ๑๔๔๖ รอยตํารวจเอก สถาพร  สถาพร 

 ๑๔๔๗ รอยตํารวจเอก สถาพร  โสตถิย้ิม 

 ๑๔๔๘ รอยตํารวจเอก สนธยา  ขจรชัย 

 ๑๔๔๙ รอยตํารวจเอก สนธยา  ปาหวาย 

 ๑๔๕๐ รอยตํารวจเอก สนอง  ชูศรี 

 ๑๔๕๑ รอยตํารวจเอก สนอง  แฝงสีพล 

 ๑๔๕๒ รอยตํารวจเอก สนอง  เสมาฉิม 

 ๑๔๕๓ รอยตํารวจเอก สนั่น  จันทรทอง 

 ๑๔๕๔ รอยตํารวจเอก สนั่น  สํารุด 

 ๑๔๕๕ รอยตํารวจเอก สนั่น  อดทน 

 ๑๔๕๖ รอยตํารวจเอก สนั่น  อินทรนุช 

 ๑๔๕๗ รอยตํารวจเอก สนามชัย  หรายเจริญ 

 ๑๔๕๘ รอยตํารวจเอก สนิท  ชุมคําพะเนา 

 ๑๔๕๙ รอยตํารวจเอก สนุน  จงรวมกลาง 

 ๑๔๖๐ รอยตํารวจเอก สมเกียรติ   

  คัมภิรานนท 

 ๑๔๖๑ รอยตํารวจเอก สมเกียรติ  โคกพูล 

 ๑๔๖๒ รอยตํารวจเอก สมเกียรติ  แจมใส 

 ๑๔๖๓ รอยตํารวจเอก สมเกียรติ  โชคเหมาะ 

 ๑๔๖๔ รอยตํารวจเอก สมเกียรติ  ตุยเขียว 

 ๑๔๖๕ รอยตํารวจเอก สมเกียรติ  พัฒนากุล 

 ๑๔๖๖ รอยตํารวจเอก สมเกียรติ  แพะคํา 

 ๑๔๖๗ รอยตํารวจเอก สมเกียรติ  ไลกระโทก 

 ๑๔๖๘ รอยตํารวจเอก สมเกียรติ  สุบงกช 

 ๑๔๖๙ รอยตํารวจเอก สมเกียรติ  เสนาะคํา 

 ๑๔๗๐ รอยตํารวจเอก สมเกียรติ   

  หมันแหละ 

 ๑๔๗๑ รอยตํารวจเอก สมควร  จิตรดํา 

 ๑๔๗๒ รอยตํารวจเอก สมควร   

  โปะหนองแวง 

 ๑๔๗๓ รอยตํารวจเอก สมควร  พรหมจันทร 

 ๑๔๗๔ รอยตํารวจเอก สมควร   

  หมั่นเขตรกิจ 

 ๑๔๗๕ รอยตํารวจเอก สมควร  อุปรี 

 ๑๔๗๖ รอยตํารวจเอก สมคิด  กายะสุทธิ์ 

 ๑๔๗๗ รอยตํารวจเอก สมคิด  ดอนกลาง 

 ๑๔๗๘ รอยตํารวจเอก สมคิด  ไทรแกว 



 หนา   ๑๒๐ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๔๗๙ รอยตํารวจเอก สมคิด   

  นาคสุวรรณรัตน 

 ๑๔๘๐ รอยตํารวจเอก สมคิด  เรียงหา 

 ๑๔๘๑ รอยตํารวจเอก สมคิด  สังคหะ 

 ๑๔๘๒ รอยตํารวจเอก สมจันทร  ศรีอุบล 

 ๑๔๘๓ รอยตํารวจเอก สมจิต  โพธิ์นอย 

 ๑๔๘๔ รอยตํารวจเอก สมจิตต   

  โพคาประเสริฐ 

 ๑๔๘๕ รอยตํารวจเอก สมจิตร  บัวรับพร 

 ๑๔๘๖ รอยตํารวจเอก สมเจตน  กิจตาวงค 

 ๑๔๘๗ รอยตํารวจเอก สมเจตน   

  วงศหิรัญกรชัย 

 ๑๔๘๘ รอยตํารวจเอก สมใจ  ทองมาก 

 ๑๔๘๙ รอยตํารวจเอก สมใจ  หนูสี 

 ๑๔๙๐ รอยตํารวจเอก สมใจ  เองฉวน 

 ๑๔๙๑ รอยตํารวจเอก สมชนก   

  ชัยประเสริฐสกุล 

 ๑๔๙๒ รอยตํารวจเอก สมชัย  พูลสวัสดิ์ 

 ๑๔๙๓ รอยตํารวจเอก สมชาย  คํามาเรือน 

 ๑๔๙๔ รอยตํารวจเอก สมชาย  จันทรแจง 

 ๑๔๙๕ รอยตํารวจเอก สมชาย  เจริญวัฒนา 

 ๑๔๙๖ รอยตํารวจเอก สมชาย  ใจงาม 

 ๑๔๙๗ รอยตํารวจเอก สมชาย  ชมภูกา 

 ๑๔๙๘ รอยตํารวจเอก สมชาย  เณรบางแกว 

 ๑๔๙๙ รอยตํารวจเอก สมชาย  ตุงไธสง 

 ๑๕๐๐ รอยตํารวจเอก สมชาย  เถินมงคล 

 ๑๕๐๑ รอยตํารวจเอก สมชาย  ทองสวาง 

 ๑๕๐๒ รอยตํารวจเอก สมชาย  เทศอินทร 

 ๑๕๐๓ รอยตํารวจเอก สมชาย  ธูปมงคล 

 ๑๕๐๔ รอยตํารวจเอก สมชาย  ผมงาม 

 ๑๕๐๕ รอยตํารวจเอก สมชาย   

  พลอยสัมฤทธิ์ 

 ๑๕๐๖ รอยตํารวจเอก สมชาย  มวงจินดา 

 ๑๕๐๗ รอยตํารวจเอก สมชาย   

  ลีอนันทกานนท 

 ๑๕๐๘ รอยตํารวจเอก สมชาย  วงศชัย 

 ๑๕๐๙ รอยตํารวจเอก สมชาย  ศรีสวาง 

 ๑๕๑๐ รอยตํารวจเอก สมชาย  สุขนิยม 

 ๑๕๑๑ รอยตํารวจเอก สมชาย  แสงวงศ 

 ๑๕๑๒ รอยตํารวจเอก สมชาย  หรรษาพันธุ 

 ๑๕๑๓ รอยตํารวจเอก สมชาย  โอเงิน 

 ๑๕๑๔ รอยตํารวจเอก สมโชค  ทาสันเทียะ 

 ๑๕๑๕ รอยตํารวจเอก สมเด็จ  บุญธรรม 

 ๑๕๑๖ รอยตํารวจเอก สมเดช  ศรีสันต 

 ๑๕๑๗ รอยตํารวจเอก สมทรง   

  เนตรแสงจันทร 

 ๑๕๑๘ รอยตํารวจเอก สมทรง  บูรณะกนก 

 ๑๕๑๙ รอยตํารวจเอก สมทรัพย  ไชยดา 

 ๑๕๒๐ รอยตํารวจเอก สมธน  เหมันต 

 ๑๕๒๑ รอยตํารวจเอก สมนึก  ตรีสินธ 

 ๑๕๒๒ รอยตํารวจเอก สมนึก  บัวเกตุ 

 ๑๕๒๓ รอยตํารวจเอก สมนึก  ออดวงษ 



 หนา   ๑๒๑ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๕๒๔ รอยตํารวจเอก สมนึก  อังกาพเพชร 

 ๑๕๒๕ รอยตํารวจเอก สมบัติ  รีดอนงิ้ว 

 ๑๕๒๖ รอยตํารวจเอก สมบัติ  วาจารีย 

 ๑๕๒๗ รอยตํารวจเอก สมบัติ  แสงมณี 

 ๑๕๒๘ รอยตํารวจเอก สมบุญ  เรือนกอน 

 ๑๕๒๙ รอยตํารวจเอก สมบุญ  วรรัตนานนท 

 ๑๕๓๐ รอยตํารวจเอก สมบูรณ  จันมา 

 ๑๕๓๑ รอยตํารวจเอก สมบูรณ  รัตนศรี 

 ๑๕๓๒ รอยตํารวจเอก สมบูรณ  ลานพุฒ 

 ๑๕๓๓ รอยตํารวจเอก สมบูรณ  ลีลา 

 ๑๕๓๔ รอยตํารวจเอก สมประสงค   

  ราชจินดา 

 ๑๕๓๕ รอยตํารวจเอก สมปอง  พุทชาลี 

 ๑๕๓๖ รอยตํารวจเอก สมพงษ  กะตะโท 

 ๑๕๓๗ รอยตํารวจเอก สมพงษ  โกศล 

 ๑๕๓๘ รอยตํารวจเอก สมพงษ  ชัยจักร 

 ๑๕๓๙ รอยตํารวจเอก สมพงษ  ชาวพงษ 

 ๑๕๔๐ รอยตํารวจเอก สมพงษ  แดงวงศ 

 ๑๕๔๑ รอยตํารวจเอก สมพงษ  ตระกูลรัมย 

 ๑๕๔๒ รอยตํารวจเอก สมพงษ  ถิ่นสอน 

 ๑๕๔๓ รอยตํารวจเอก สมพงษ  บุญมา 

 ๑๕๔๔ รอยตํารวจเอก สมพงษ  ปล่ังกลาง 

 ๑๕๔๕ รอยตํารวจเอก สมพงษ  พันชะคาม 

 ๑๕๔๖ รอยตํารวจเอก สมพงษ  เพชรกอง 

 ๑๕๔๗ รอยตํารวจเอก สมพงษ  ฟูกโคกสูง 

 ๑๕๔๘ รอยตํารวจเอก สมพงษ  รชตะมงคล 

 ๑๕๔๙ รอยตํารวจเอก สมพงษ  ศรีจันทวงศ 

 ๑๕๕๐ รอยตํารวจเอก สมพงษ  ศรีสุนทร 

 ๑๕๕๑ รอยตํารวจเอก สมพงษ  อินทุภูติ 

 ๑๕๕๒ รอยตํารวจเอก สมพร  คงคะดี 

 ๑๕๕๓ รอยตํารวจเอก สมพร  ชํานิพงษ 

 ๑๕๕๔ รอยตํารวจเอก สมพร  พวงดอกไม 

 ๑๕๕๕ รอยตํารวจเอก สมพร  ริมแจง 

 ๑๕๕๖ รอยตํารวจเอก สมพร  ศรีนาฎนาวา 

 ๑๕๕๗ รอยตํารวจเอก สมเพชร  มะปะโม 

 ๑๕๕๘ รอยตํารวจเอก สมภพ  คานทอง 

 ๑๕๕๙ รอยตํารวจเอก สมภพ  คําภีระ 

 ๑๕๖๐ รอยตํารวจเอก สมภพ  ชูมณี 

 ๑๕๖๑ รอยตํารวจเอก สมภพ  สีมาพุฒ 

 ๑๕๖๒ รอยตํารวจเอก สมโภชน   

  จงพวงกลาง 

 ๑๕๖๓ รอยตํารวจเอก สมโภชน  เจตนกสิกิจ 

 ๑๕๖๔ รอยตํารวจเอก สมโภชน  นาควิจิตร 

 ๑๕๖๕ รอยตํารวจเอก สมโภชน  แสนทวีสุข 

 ๑๕๖๖ รอยตํารวจเอก สมมิตร  สุดสวาสดิ์ 

 ๑๕๖๗ รอยตํารวจเอก สมยศ  โพธิ์มะฮาด 

 ๑๕๖๘ รอยตํารวจเอก สมยศ  อาสากุล 

 ๑๕๖๙ รอยตํารวจเอก สมร  จันสม 

 ๑๕๗๐ รอยตํารวจเอก สมฤกษ  วันละพัน 

 ๑๕๗๑ รอยตํารวจเอก สมศรี  ศรีเนตร 

 ๑๕๗๒ รอยตํารวจเอก สมศักดิ์  แกวบัวดี 

 ๑๕๗๓ รอยตํารวจเอก สมศักดิ์  คําเพ็ง 



 หนา   ๑๒๒ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๕๗๔ รอยตํารวจเอก สมศักดิ์  ชมเย็น 

 ๑๕๗๕ รอยตํารวจเอก สมศักดิ์  ชํานาญหมอ 

 ๑๕๗๖ รอยตํารวจเอก สมศักดิ์  เถยสูงเนิน 

 ๑๕๗๗ รอยตํารวจเอก สมศักดิ์  ทองสิริ 

 ๑๕๗๘ รอยตํารวจเอก สมศักดิ์  บังกะยอ 

 ๑๕๗๙ รอยตํารวจเอก สมศักดิ์  ปนบรรจง 

 ๑๕๘๐ รอยตํารวจเอก สมศักดิ์  วงศแสนสี 

 ๑๕๘๑ รอยตํารวจเอก สมศักดิ์  วีณะคุปต 

 ๑๕๘๒ รอยตํารวจเอก สมศักดิ์  ศรีสะอาด 

 ๑๕๘๓ รอยตํารวจเอก สมศักดิ์  สดพลกรัง 

 ๑๕๘๔ รอยตํารวจเอก สมศักดิ์  สินนอย 

 ๑๕๘๕ รอยตํารวจเอก สมศักดิ์  หมอกมืด 

 ๑๕๘๖ รอยตํารวจเอก สมศักดิ์  อัครส 

 ๑๕๘๗ รอยตํารวจเอก สมศักดิ์  อัญญโพธิ์ 

 ๑๕๘๘ รอยตํารวจเอก สมหมาย  แกวจอหอ 

 ๑๕๘๙ รอยตํารวจเอก สมหมาย   

  พิมพสุวรรณ 

 ๑๕๙๐ รอยตํารวจเอก สมหมาย  ยอดสุทธิ์ 

 ๑๕๙๑ รอยตํารวจเอก สมหมาย  สังขทอง 

 ๑๕๙๒ รอยตํารวจเอก สมหมาย  สุวรรณภูมิ 

 ๑๕๙๓ รอยตํารวจเอก สมหวัง  เผาะสูงเนิน 

 ๑๕๙๔ รอยตํารวจเอก สมอาจ  ดวงใย 

 ๑๕๙๕ รอยตํารวจเอก สมัน  ทองบิดา 

 ๑๕๙๖ รอยตํารวจเอก สมัย  จอมศรี 

 ๑๕๙๗ รอยตํารวจเอก สมัย  เทียมพันธ 

 ๑๕๙๘ รอยตํารวจเอก สมัย  ธิภักดี 

 ๑๕๙๙ รอยตํารวจเอก สมัย  บึงลอย 

 ๑๖๐๐ รอยตํารวจเอก สมัย  บุญพิคํา 

 ๑๖๐๑ รอยตํารวจเอก สมัย  ศรีแดง 

 ๑๖๐๒ รอยตํารวจเอก สมาน  เปยทอง 

 ๑๖๐๓ รอยตํารวจเอก สมาน   

  ลําเนาเดชสถิต 

 ๑๖๐๔ รอยตํารวจเอก สมาน  หาวิชิต 

 ๑๖๐๕ รอยตํารวจเอก สมาน  หุนดีด 

 ๑๖๐๖ รอยตํารวจเอก สมิง  โถทอง 

 ๑๖๐๗ รอยตํารวจเอก สยาม  เลิศสันเทียะ 

 ๑๖๐๘ รอยตํารวจเอก สรกฤช  แกวเนตร 

 ๑๖๐๙ รอยตํารวจเอก สรณสิริ  เหล็กไหล 

 ๑๖๑๐ รอยตํารวจเอก สรรเพชญ  คงหนู 

 ๑๖๑๑ รอยตํารวจเอก สรรเสริญ   

  วรรณทะมาตย 

 ๑๖๑๒ รอยตํารวจเอก สรวิศ  สายหยุด 

 ๑๖๑๓ รอยตํารวจเอก สรวีย  จันทวาท 

 ๑๖๑๔ รอยตํารวจเอก สรศักดิ์  จัดของ 

 ๑๖๑๕ รอยตํารวจเอก สรศักดิ์  บุนนาค 

 ๑๖๑๖ รอยตํารวจเอก สรศักดิ์  เมฆบริสุทธิ์ 

 ๑๖๑๗ รอยตํารวจเอก สรากรณ  โพธิ์ชวย 

 ๑๖๑๘ รอยตํารวจเอก สรายุทธ  นาคโสมกุล 

 ๑๖๑๙ รอยตํารวจเอก สรายุทธ  ผลดี 

 ๑๖๒๐ รอยตํารวจเอก สรายุทธ  สังขวิเศษ 

 ๑๖๒๑ รอยตํารวจเอก สราวุฒิ  ชาติวัฒนา 

 ๑๖๒๒ รอยตํารวจเอก สราวุธ  แกวบุญชวย 



 หนา   ๑๒๓ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๖๒๓ รอยตํารวจเอก สราวุธ  สุปนชมภู 

 ๑๖๒๔ รอยตํารวจเอก สฤทธิ์  เลขา 

 ๑๖๒๕ รอยตํารวจเอก สละ  มูลสวัสดิ์ 

 ๑๖๒๖ รอยตํารวจเอก สวัสดิ์  โฉมขวัญ 

 ๑๖๒๗ รอยตํารวจเอก สวัสดิ์  นวลเกิด 

 ๑๖๒๘ รอยตํารวจเอก สวัสดิ์  บํารุงวงศ 

 ๑๖๒๙ รอยตํารวจเอก สวัสดิ์  สอนศรีนุสรณ 

 ๑๖๓๐ รอยตํารวจเอก สวาง  จิตจันทร 

 ๑๖๓๑ รอยตํารวจเอก สวางจิตร  ปองนอก 

 ๑๖๓๒ รอยตํารวจเอก สวาท  วงศแกว 

 ๑๖๓๓ รอยตํารวจเอก สวาท  อุนเรือน 

 ๑๖๓๔ รอยตํารวจเอก สวิง  กุลนาจันทร 

 ๑๖๓๕ รอยตํารวจเอก สวิง  สายตา 

 ๑๖๓๖ รอยตํารวจเอก สวิง  สุขมี 

 ๑๖๓๗ รอยตํารวจเอก สวิง  อิใจ 

 ๑๖๓๘ รอยตํารวจเอก สหพล  พานทอง 

 ๑๖๓๙ รอยตํารวจเอก สหรัฐ  จันทรทาทิพย 

 ๑๖๔๐ รอยตํารวจเอก สหวิชย   

  ชวินโรจนพงศา 

 ๑๖๔๑ รอยตํารวจเอก สหัสชัย  มีสอง 

 ๑๖๔๒ รอยตํารวจเอก สองเมือง  พิกุลเคหา 

 ๑๖๔๓ รอยตํารวจเอก สอาด  พยุงวงษ 

 ๑๖๔๔ รอยตํารวจเอก สอิ้ง  พูลชื่น 

 ๑๖๔๕ รอยตํารวจเอก สะอาด  ทวีวิทย 

 ๑๖๔๖ รอยตํารวจเอก สักกะพงษ  ผลเกิด 

 ๑๖๔๗ รอยตํารวจเอก สังคม  ธูปเศษ 

 ๑๖๔๘ รอยตํารวจเอก สังคม  สีสุราช 

 ๑๖๔๙ รอยตํารวจเอก สังวร  ชนะวงษ 

 ๑๖๕๐ รอยตํารวจเอก สังวรณ  ฝางคํา 

 ๑๖๕๑ รอยตํารวจเอก สังวล  รุกขชาติ 

 ๑๖๕๒ รอยตํารวจเอก สังวาลย  แฝกกลาง 

 ๑๖๕๓ รอยตํารวจเอก สังวาลย   

  สกุลฤทธิสิงห 

 ๑๖๕๔ รอยตํารวจเอก สัญญา  ไชยคําหาญ 

 ๑๖๕๕ รอยตํารวจเอก สัตยา  สินสวัสดิ์ 

 ๑๖๕๖ รอยตํารวจเอก สันต  เชื่อมั่น 

 ๑๖๕๗ รอยตํารวจเอก สันติ  ตรีวิเวก 

 ๑๖๕๘ รอยตํารวจเอก สันติ  แพทยเพียร 

 ๑๖๕๙ รอยตํารวจเอก สันติ  สาครสุคนธ 

 ๑๖๖๐ รอยตํารวจเอก สันติ  สืบบุตร 

 ๑๖๖๑ รอยตํารวจเอก สันติสุข  หลงสอน 

 ๑๖๖๒ รอยตํารวจเอก สันทัด  หนูแปน 

 ๑๖๖๓ รอยตํารวจเอก สัพพัญู  ปรีเปรม 

 ๑๖๖๔ รอยตํารวจเอก สัมพันธ  ทะลือ 

 ๑๖๖๕ รอยตํารวจเอก สัมพันธ  มั่นคงดี 

 ๑๖๖๖ รอยตํารวจเอก สัมพันธ  สุวรรณศรี 

 ๑๖๖๗ รอยตํารวจเอก สัมฤทธิ์  นุชเฉย 

 ๑๖๖๘ รอยตํารวจเอก สัมฤทธิ์  บุญแท 

 ๑๖๖๙ รอยตํารวจเอก สาคร  ตุนหลา 

 ๑๖๗๐ รอยตํารวจเอก สาคร  ทะสุนทร 

 ๑๖๗๑ รอยตํารวจเอก สาคร  บัวตาปน 

 ๑๖๗๒ รอยตํารวจเอก สาคร  สุทธิโสม 



 หนา   ๑๒๔ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๖๗๓ รอยตํารวจเอก สาคร  แสงคํา 

 ๑๖๗๔ รอยตํารวจเอก สาธิต  แสงไสย 

 ๑๖๗๕ รอยตํารวจเอก สามารถ  กลําพบุตร 

 ๑๖๗๖ รอยตํารวจเอก สามารถ  ขันธนิเทศ 

 ๑๖๗๗ รอยตํารวจเอก สามารถ  เตาเล็ก 

 ๑๖๗๘ รอยตํารวจเอก สามารถ   

  เศรษฐสมบูรณ 

 ๑๖๗๙ รอยตํารวจเอก สามารถ  สุดใจ 

 ๑๖๘๐ รอยตํารวจเอก สามารถ  อภัยพรหม 

 ๑๖๘๑ รอยตํารวจเอก สาย  กันตะยา 

 ๑๖๘๒ รอยตํารวจเอก สายชล  ศรีแจง 

 ๑๖๘๓ รอยตํารวจเอก สายชล  สินอยู 

 ๑๖๘๔ รอยตํารวจเอก สายยนต   

  ดานสุวรรณ 

 ๑๖๘๕ รอยตํารวจเอก สายรุง  แกวกอง 

 ๑๖๘๖ รอยตํารวจเอก สายัญ  วังขนาย 

 ๑๖๘๗ รอยตํารวจเอก สายัณ  จําปาทอง 

 ๑๖๘๘ รอยตํารวจเอก สายันต  จินดาบุตร 

 ๑๖๘๙ รอยตํารวจเอก สายันต  แสงพลอย 

 ๑๖๙๐ รอยตํารวจเอก สายันห  อยูคง 

 ๑๖๙๑ รอยตํารวจเอก สาโรจน  บุญเฉย 

 ๑๖๙๒ รอยตํารวจเอก สาโรจน   

  มนตขจรเดชา 

 ๑๖๙๓ รอยตํารวจเอก สาโรช  สังขพยุง 

 ๑๖๙๔ รอยตํารวจเอก สํานอง  ชวยจัตุรัส 

 ๑๖๙๕ รอยตํารวจเอก สําเภา  ดวงแกว 

 ๑๖๙๖ รอยตํารวจเอก สํารวย  กองทอง 

 ๑๖๙๗ รอยตํารวจเอก สํารวย  จันทับ 

 ๑๖๙๘ รอยตํารวจเอก สํารวย  เดชมงคล 

 ๑๖๙๙ รอยตํารวจเอก สํารวย  แผงผล 

 ๑๗๐๐ รอยตํารวจเอก สํารอง  การดี 

 ๑๗๐๑ รอยตํารวจเอก สําราญ  เพ็ชรเกษม 

 ๑๗๐๒ รอยตํารวจเอก สําราญ  สืบสุวรรณ 

 ๑๗๐๓ รอยตํารวจเอก สําราญ  สุขชุม 

 ๑๗๐๔ รอยตํารวจเอก สําเร็จ  เจียรนัยเจริญ 

 ๑๗๐๕ รอยตํารวจเอก สําเริง  ปราบใหญ 

 ๑๗๐๖ รอยตํารวจเอก สําเริง  มาสาลี 

 ๑๗๐๗ รอยตํารวจเอก สําเรือน  ภูทอง 

 ๑๗๐๘ รอยตํารวจเอก สําฤทธิ์  หาญเวช 

 ๑๗๐๙ รอยตํารวจเอก สําอาง  เกิดในหลา 

 ๑๗๑๐ รอยตํารวจเอก สําอาง  มาประจวบ 

 ๑๗๑๑ รอยตํารวจเอก สิงห  พลับอิน 

 ๑๗๑๒ รอยตํารวจเอก สิงหแกว  หลายชนะ 

 ๑๗๑๓ รอยตํารวจเอก สิงหหาญ   

  สิงหะเจริญกุล 

 ๑๗๑๔ รอยตํารวจเอก สิทธิ์  อุประ 

 ๑๗๑๕ รอยตํารวจเอก สิทธิชัย  แตงนอย 

 ๑๗๑๖ รอยตํารวจเอก สิทธิชัย  ภุมรินทร 

 ๑๗๑๗ รอยตํารวจเอก สิทธิชัย  สุดประเสริฐ 

 ๑๗๑๘ รอยตํารวจเอก สิทธิพงศ   

  ประชาเรืองฤทธิ ์

 ๑๗๑๙ รอยตํารวจเอก สิทธิพร  จาตา 



 หนา   ๑๒๕ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๗๒๐ รอยตํารวจเอก สิทธิพร  แหยมพลับ 

 ๑๗๒๑ รอยตํารวจเอก สิทธิพล  แปนพวง 

 ๑๗๒๒ รอยตํารวจเอก สิน  ไชยวงศสาย 

 ๑๗๒๓ รอยตํารวจเอก สินชัย  เจริญเผา 

 ๑๗๒๔ รอยตํารวจเอก สิรภพ  โกฏิกุล 

 ๑๗๒๕ รอยตํารวจเอก สิรภพ  ชํานิ 

 ๑๗๒๖ รอยตํารวจเอก สิรวิชญ  หนูนวล 

 ๑๗๒๗ รอยตํารวจเอก สีไพบูรณ  จันปุม 

 ๑๗๒๘ รอยตํารวจเอก สีลา  สอนทะมาตร 

 ๑๗๒๙ รอยตํารวจเอก สืบพงษ  ตาลไธสง 

 ๑๗๓๐ รอยตํารวจเอก สุกิจ  นุมถึก 

 ๑๗๓๑ รอยตํารวจเอก สุกิจณรงค  นามวงศ 

 ๑๗๓๒ รอยตํารวจเอก สุขใจ  แกวกา 

 ๑๗๓๓ รอยตํารวจเอก สุขนิรันดร  สุขสม 

 ๑๗๓๔ รอยตํารวจเอก สุขสันต  วุฒิชาติ 

 ๑๗๓๕ รอยตํารวจเอก สุเขต  กันทะจันทร 

 ๑๗๓๖ รอยตํารวจเอก สุชัย  อัมพรทิศ 

 ๑๗๓๗ รอยตํารวจเอก สุชาติ  แกวกลา 

 ๑๗๓๘ รอยตํารวจเอก สุชาติ  ขันแข็ง 

 ๑๗๓๙ รอยตํารวจเอก สุชาติ  นวมละมัย 

 ๑๗๔๐ รอยตํารวจเอก สุชาติ  เพ็ชรจํารัส 

 ๑๗๔๑ รอยตํารวจเอก สุชาติ  มโนชัย 

 ๑๗๔๒ รอยตํารวจเอก สุชาติ  ไลสมบุญ 

 ๑๗๔๓ รอยตํารวจเอก สุชาติ  อินทรีย 

 ๑๗๔๔ รอยตํารวจเอก สุชิน  แสงเดช 

 ๑๗๔๕ รอยตํารวจเอก สุชีพ  คลายทอง 

 ๑๗๔๖ รอยตํารวจเอก สุเชษฐ  สมพงศ 

 ๑๗๔๗ รอยตํารวจเอก สุทธยา  เดชธรรม 

 ๑๗๔๘ รอยตํารวจเอก สุทธา  อินทรแกว 

 ๑๗๔๙ รอยตํารวจเอก สุทธิ์  อรุณสวัสดิ์ 

 ๑๗๕๐ รอยตํารวจเอก สุทธิเดช   

  เหลืองทองคํา 

 ๑๗๕๑ รอยตํารวจเอก สุทธิพงษ  ศรีสุข 

 ๑๗๕๒ รอยตํารวจเอก สุทธิศักดิ์  สอนราช 

 ๑๗๕๓ รอยตํารวจเอก สุทนต  ทวีวงษ 

 ๑๗๕๔ รอยตํารวจเอก สุทัศน  ดีแกว 

 ๑๗๕๕ รอยตํารวจเอก สุทัศน  นิยมรัตน 

 ๑๗๕๖ รอยตํารวจเอก สุทัศน  ภูรักษ 

 ๑๗๕๗ รอยตํารวจเอก สุทัศน  สุขเจริญ 

 ๑๗๕๘ รอยตํารวจเอก สุทัศน  โสมวิวัฒน 

 ๑๗๕๙ รอยตํารวจเอก สุทิน  วงษนายะ 

 ๑๗๖๐ รอยตํารวจเอก สุเทพ  จันทรุพันธ 

 ๑๗๖๑ รอยตํารวจเอก สุเทพ  ธรรมเจริญ 

 ๑๗๖๒ รอยตํารวจเอก สุเทพ  ไผกอ 

 ๑๗๖๓ รอยตํารวจเอก สุเทพ   

  พรหมมานนท 

 ๑๗๖๔ รอยตํารวจเอก สุเทพ  หมีนาค 

 ๑๗๖๕ รอยตํารวจเอก สุเทพ  หาญพยัคฆ 

 ๑๗๖๖ รอยตํารวจเอก สุเทพ  อุกอาจ 

 ๑๗๖๗ รอยตํารวจเอก สุเทศ  พรามพิลา 

 ๑๗๖๘ รอยตํารวจเอก สุธน  คงสวัสดิ์ 

 ๑๗๖๙ รอยตํารวจเอก สุธรรม  มั่งมี 



 หนา   ๑๒๖ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๗๗๐ รอยตํารวจเอก สุธัตศักดิ์   

  อัศวธนโภคิณ 

 ๑๗๗๑ รอยตํารวจเอก สุธีร  ดิวรางกูร 

 ๑๗๗๒ รอยตํารวจเอก สุนทร  กอศิลป 

 ๑๗๗๓ รอยตํารวจเอก สุนทร  งามขํา 

 ๑๗๗๔ รอยตํารวจเอก สุนทร  ใจผอง 

 ๑๗๗๕ รอยตํารวจเอก สุนทร  ชาติเวียง 

 ๑๗๗๖ รอยตํารวจเอก สุนทร  ชูประสงค 

 ๑๗๗๗ รอยตํารวจเอก สุนทร  ปุริโต 

 ๑๗๗๘ รอยตํารวจเอก สุนทร  มวงวงษ 

 ๑๗๗๙ รอยตํารวจเอก สุนทร  มีทอง 

 ๑๗๘๐ รอยตํารวจเอก สุนทร  วงษนิล 

 ๑๗๘๑ รอยตํารวจเอก สุนทร  วามไธสง 

 ๑๗๘๒ รอยตํารวจเอก สุนทร  ศรีเชียงหา 

 ๑๗๘๓ รอยตํารวจเอก สุนทร  สายเครื่อง 

 ๑๗๘๔ รอยตํารวจเอก สุนทร  แสนสม 

 ๑๗๘๕ รอยตํารวจเอก สุนันท  โชคบัณฑิต 

 ๑๗๘๖ รอยตํารวจเอก สุนันท  ทองจันทร 

 ๑๗๘๗ รอยตํารวจเอก สุนันท  ลาลาด 

 ๑๗๘๘ รอยตํารวจเอก สุบิน  ศรีเคลือบ 

 ๑๗๘๙ รอยตํารวจเอก สุพจน  กล่ินโท 

 ๑๗๙๐ รอยตํารวจเอก สุพจน  เกตุบุญลือ 

 ๑๗๙๑ รอยตํารวจเอก สุพจน  คินขุนทด 

 ๑๗๙๒ รอยตํารวจเอก สุพจน  บัติสูงเนิน 

 ๑๗๙๓ รอยตํารวจเอก สุพจน  ผดุงสุทธิ์ 

 ๑๗๙๔ รอยตํารวจเอก สุพจน  ยวงทอง 

 ๑๗๙๕ รอยตํารวจเอก สุพจน  สิทธิโสม 

 ๑๗๙๖ รอยตํารวจเอก สุพจน  สุขทองแท 

 ๑๗๙๗ รอยตํารวจเอก สุพรรณ  ทินนา 

 ๑๗๙๘ รอยตํารวจเอก สุพรรณ  มีปาลาน 

 ๑๗๙๙ รอยตํารวจเอก สุพรรณ  วงษสวัสดิ์ 

 ๑๘๐๐ รอยตํารวจเอก สุพล  ซุยจอหอ 

 ๑๘๐๑ รอยตํารวจเอก สุพล  เทพบาท 

 ๑๘๐๒ รอยตํารวจเอก สุพล  สิทธิดา 

 ๑๘๐๓ รอยตํารวจเอก สุพัฒน  ประสมศรี 

 ๑๘๐๔ รอยตํารวจเอก สุพัธน  ทุงเกา 

 ๑๘๐๕ รอยตํารวจเอก สุพิชัย  อินทรนิมิตร 

 ๑๘๐๖ รอยตํารวจเอก สุพิศพงษ  โพธินาม 

 ๑๘๐๗ รอยตํารวจเอก สุภัทร   

  ชัยธัมมะปกรณ 

 ๑๘๐๘ รอยตํารวจเอก สุภัทรพงศ   

  บุญกําเหนิด 

 ๑๘๐๙ รอยตํารวจเอก สุภาพ  คํามูล 

 ๑๘๑๐ รอยตํารวจเอก สุภาพ  คูนาเอก 

 ๑๘๑๑ รอยตํารวจเอก สุภาพ  แสงโสภา 

 ๑๘๑๒ รอยตํารวจเอก สุภีร  เรียงไธสง 

 ๑๘๑๓ รอยตํารวจเอก สุมิน  พวงกลาง 

 ๑๘๑๔ รอยตํารวจเอก สุรกรานต  บับภาบุญ 

 ๑๘๑๕ รอยตํารวจเอก สุรกิจ  วงษวิกยกรณ 

 ๑๘๑๖ รอยตํารวจเอก สุรชัย  คงมอญ 

 ๑๘๑๗ รอยตํารวจเอก สุรชัย  ทันเพราะ 

 ๑๘๑๘ รอยตํารวจเอก สุรชัย  นาคใหญ 



 หนา   ๑๒๗ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๘๑๙ รอยตํารวจเอก สุรชัย  บํารุงชัยชนะ 

 ๑๘๒๐ รอยตํารวจเอก สุรชัย  สายทอง 

 ๑๘๒๑ รอยตํารวจเอก สุรชัย  สีหาบุญมาก 

 ๑๘๒๒ รอยตํารวจเอก สุรชัย  สุพจน 

 ๑๘๒๓ รอยตํารวจเอก สุรชาติ  เนียมโคกสูง 

 ๑๘๒๔ รอยตํารวจเอก สุรเชษฐ  อุสมาน 

 ๑๘๒๕ รอยตํารวจเอก สุรณรงค  จันหนู 

 ๑๘๒๖ รอยตํารวจเอก สุรเดช  ตาแกว 

 ๑๘๒๗ รอยตํารวจเอก สุรเดช  พรมออน 

 ๑๘๒๘ รอยตํารวจเอก สุรเดช   

  สกุลปราโมทย 

 ๑๘๒๙ รอยตํารวจเอก สุรพงษ  ประยูรศร 

 ๑๘๓๐ รอยตํารวจเอก สุรพงษ   

  พงษเสถียรรังษี 

 ๑๘๓๑ รอยตํารวจเอก สุรพล  คงศรี 

 ๑๘๓๒ รอยตํารวจเอก สุรพล  ดีเลิศ 

 ๑๘๓๓ รอยตํารวจเอก สุรพล  บุญเพ็ง 

 ๑๘๓๔ รอยตํารวจเอก สุรพล  ศิริไทย 

 ๑๘๓๕ รอยตํารวจเอก สุรพล  สัตรัตน 

 ๑๘๓๖ รอยตํารวจเอก สุรพล  อิ้งแสง 

 ๑๘๓๗ รอยตํารวจเอก สุรพันธ   

  เทียรฆนิธิกูล 

 ๑๘๓๘ รอยตํารวจเอก สุรวุฒิ  ทองดี 

 ๑๘๓๙ รอยตํารวจเอก สุรศักดิ์  ศรัทธาธรรม 

 ๑๘๔๐ รอยตํารวจเอก สุรสิทธิ์  เสมาทอง 

 ๑๘๔๑ รอยตํารวจเอก สุรสิทธิ์  อาจจํานงค 

 ๑๘๔๒ รอยตํารวจเอก สุระ  อุไรรัตน 

 ๑๘๔๓ รอยตํารวจเอก สุระชัย  ควบพิมาย 

 ๑๘๔๔ รอยตํารวจเอก สุระเชษ  งามวงศ 

 ๑๘๔๕ รอยตํารวจเอก สุระเดช  เดชดาน 

 ๑๘๔๖ รอยตํารวจเอก สุรัตน  รูปสูง 

 ๑๘๔๗ รอยตํารวจเอก สุริชัย  แสนรัมย 

 ๑๘๔๘ รอยตํารวจเอก สุริญณ  ทิพยสิงห 

 ๑๘๔๙ รอยตํารวจเอก สุรินทร  ขันศรี 

 ๑๘๕๐ รอยตํารวจเอก สุรินทร  บุตรวัตร 

 ๑๘๕๑ รอยตํารวจเอก สุรินทร   

  ประยูรเจริญ 

 ๑๘๕๒ รอยตํารวจเอก สุรินทร  เผาะสูงเนิน 

 ๑๘๕๓ รอยตํารวจเอก สุรินทร  สมพงษ 

 ๑๘๕๔ รอยตํารวจเอก สุรินทร  สิงหยอย 

 ๑๘๕๕ รอยตํารวจเอก สุรินทร  สีหมากสุก 

 ๑๘๕๖ รอยตํารวจเอก สุรินทร  อินทนาศักดิ์ 

 ๑๘๕๗ รอยตํารวจเอก สุริยงค  ชนะอรรถ 

 ๑๘๕๘ รอยตํารวจเอก สุริยน  จันทรโฮง 

 ๑๘๕๙ รอยตํารวจเอก สุริยะ  โชคเหมาะ 

 ๑๘๖๐ รอยตํารวจเอก สุริยะ  สีหะวงษ 

 ๑๘๖๑ รอยตํารวจเอก สุริยัน  บุญทันเสน 

 ๑๘๖๒ รอยตํารวจเอก สุริยัน  แพงคํา 

 ๑๘๖๓ รอยตํารวจเอก สุริยา  โชติพรมราช 

 ๑๘๖๔ รอยตํารวจเอก สุริโย  ฉิมมาลี 

 ๑๘๖๕ รอยตํารวจเอก สุริศักดิ์  ขวงทิพย 

 ๑๘๖๖ รอยตํารวจเอก สุวพิชญ  สมชาติ 



 หนา   ๑๒๘ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๘๖๗ รอยตํารวจเอก สุวรรณ  วรวุฒิ 

 ๑๘๖๘ รอยตํารวจเอก สุวรรณวัฒน   

  ชาญนุวงศ 

 ๑๘๖๙ รอยตํารวจเอก สุวัฒน  ขันดิน 

 ๑๘๗๐ รอยตํารวจเอก สุวิทย  จิวะพงษ 

 ๑๘๗๑ รอยตํารวจเอก สุวิทย  ทอนสระนอย 

 ๑๘๗๒ รอยตํารวจเอก สุวิทย  ปลอดดี 

 ๑๘๗๓ รอยตํารวจเอก สุวิทย  ปสสาวัส 

 ๑๘๗๔ รอยตํารวจเอก สุวิทย  อาวรณ 

 ๑๘๗๕ รอยตํารวจเอก เสกสรร  ละเอียด 

 ๑๘๗๖ รอยตํารวจเอก เสกสรร  แสนสวาสดิ์ 

 ๑๘๗๗ รอยตํารวจเอก เสกสรรค  สีคต 

 ๑๘๗๘ รอยตํารวจเอก เสงี่ยม  ไตรยศ 

 ๑๘๗๙ รอยตํารวจเอก เสงี่ยม  ปนทา 

 ๑๘๘๐ รอยตํารวจเอก เสฎฐวุฒิ  คํานามะ 

 ๑๘๘๑ รอยตํารวจเอก เสฐียรพงษ   

  จันทนนท 

 ๑๘๘๒ รอยตํารวจเอก เสถียร  ดําเวียงคํา 

 ๑๘๘๓ รอยตํารวจเอก เสถียร  โตจริง 

 ๑๘๘๔ รอยตํารวจเอก เสถียร  รอดภัย 

 ๑๘๘๕ รอยตํารวจเอก เสถียร  สุขสมชีพ 

 ๑๘๘๖ รอยตํารวจเอก เสถียร  เหลาลาด 

 ๑๘๘๗ รอยตํารวจเอก เสถียร  แอบไธสง 

 ๑๘๘๘ รอยตํารวจเอก เสนห  กันธิวาท 

 ๑๘๘๙ รอยตํารวจเอก เสนห  กิตติณรงคเดช 

 ๑๘๙๐ รอยตํารวจเอก เสนห  โตขาว 

 ๑๘๙๑ รอยตํารวจเอก เสนห  พรทิตยกุล 

 ๑๘๙๒ รอยตํารวจเอก เสนห  อยูมี 

 ๑๘๙๓ รอยตํารวจเอก เสนาะ  ขอยายกลาง 

 ๑๘๙๔ รอยตํารวจเอก เสนาะ  วิเศษวงษา 

 ๑๘๙๕ รอยตํารวจเอก เสนีย  ขาววิเศษ 

 ๑๘๙๖ รอยตํารวจเอก เสมียน  มาแนม 

 ๑๘๙๗ รอยตํารวจเอก เสริม  ปลอดกระโทก 

 ๑๘๙๘ รอยตํารวจเอก เสริมสิทธิ์  รักสัตย 

 ๑๘๙๙ รอยตํารวจเอก เสรี  จิตมะโน 

 ๑๙๐๐ รอยตํารวจเอก เสรี  พนมศก 

 ๑๙๐๑ รอยตํารวจเอก เสรี  ศรีวิชัย 

 ๑๙๐๒ รอยตํารวจเอก เสวต  จันทมาส 

 ๑๙๐๓ รอยตํารวจเอก เสาร  ผิวจันทร 

 ๑๙๐๔ รอยตํารวจเอก แสนพล   

  ปลอบโคกสูง 

 ๑๙๐๕ รอยตํารวจเอก แสวง  คงหมั่นกลาง 

 ๑๙๐๖ รอยตํารวจเอก แสวง  นาคเมือง 

 ๑๙๐๗ รอยตํารวจเอก โสภณ  เกล่ือนเพชร 

 ๑๙๐๘ รอยตํารวจเอก โสภณ  พันธเสน 

 ๑๙๐๙ รอยตํารวจเอก โสภณ  รักนุม 

 ๑๙๑๐ รอยตํารวจเอก โสภณ  ศรีกรินทร 

 ๑๙๑๑ รอยตํารวจเอก โสภณ  สุกใส 

 ๑๙๑๒ รอยตํารวจเอก โสภักดิ์  สีนวล 

 ๑๙๑๓ รอยตํารวจเอก ไสว  จารุนิตย 

 ๑๙๑๔ รอยตํารวจเอก หอมจันทร  อุปถัมภ 

 ๑๙๑๕ รอยตํารวจเอก หัสดี  กาญจนสิงห 



 หนา   ๑๒๙ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๙๑๖ รอยตํารวจเอก หิรัญรัฐ  วรมาลี 

 ๑๙๑๗ รอยตํารวจเอก แหลมทอง  ฝายสัจจา 

 ๑๙๑๘ รอยตํารวจเอก องอาจ  ตวนเครือ 

 ๑๙๑๙ รอยตํารวจเอก องอาจ  มวงเพชร 

 ๑๙๒๐ รอยตํารวจเอก อดิศักดิ์  ใจชน 

 ๑๙๒๑ รอยตํารวจเอก อดิศักดิ์  ยมศรีเคน 

 ๑๙๒๒ รอยตํารวจเอก อดีต  แข็งเขตการณ 

 ๑๙๒๓ รอยตํารวจเอก อดุลย   

  นิมิตรหมื่นไวย 

 ๑๙๒๔ รอยตํารวจเอก อดุลย  เบ็ญนุย 

 ๑๙๒๕ รอยตํารวจเอก อดุลย  พุงธิราช 

 ๑๙๒๖ รอยตํารวจเอก อดุลย  โยทะคง 

 ๑๙๒๗ รอยตํารวจเอก อดุลย  สุขประเสริฐ 

 ๑๙๒๘ รอยตํารวจเอก อดุลย  เอกจิตร 

 ๑๙๒๙ รอยตํารวจเอก อติชัย  ยศเรืองศรี 

 ๑๙๓๐ รอยตํารวจเอก อธิป  พิณนา 

 ๑๙๓๑ รอยตํารวจเอก อธิวัฒน  บุญลอย 

 ๑๙๓๒ รอยตํารวจเอก อธิวัฒน  อัศวสุรนาท 

 ๑๙๓๓ รอยตํารวจเอก อธิษฐธัมม   

  ปรางครัตนศิลา 

 ๑๙๓๔ รอยตํารวจเอก อนงค  ลักษณะ 

 ๑๙๓๕ รอยตํารวจเอก อนพัทย  พุมนวน 

 ๑๙๓๖ รอยตํารวจเอก อนพัทย  อิ่มเปล่ียน 

 ๑๙๓๗ รอยตํารวจเอก อนัฐพงษ  ลีเวียง 

 ๑๙๓๘ รอยตํารวจเอก อนันต  กี่อยางรุงเรือง 

 ๑๙๓๙ รอยตํารวจเอก อนันต  ใจเย็น 

 ๑๙๔๐ รอยตํารวจเอก อนันต  มณีรัตน 

 ๑๙๔๑ รอยตํารวจเอก อนันต  วันลับแล 

 ๑๙๔๒ รอยตํารวจเอก อนันต  แหชัย 

 ๑๙๔๓ รอยตํารวจเอก อนันต   

  อินทรสัตยพงษ 

 ๑๙๔๔ รอยตํารวจเอก อนันต  อินสวาง 

 ๑๙๔๕ รอยตํารวจเอก อนันต  อุปนันท 

 ๑๙๔๖ รอยตํารวจเอก อนันตชัย  หมั่นตลุง 

 ๑๙๔๗ รอยตํารวจเอก อนิรุทธ  ทองพูล 

 ๑๙๔๘ รอยตํารวจเอก อนิรุทธิ์  วงศวีระขันธ 

 ๑๙๔๙ รอยตํารวจเอก อนุกูล  โพลงซิน 

 ๑๙๕๐ รอยตํารวจเอก อนุชา  ชราชิต 

 ๑๙๕๑ รอยตํารวจเอก อนุชา  ไชยแบน 

 ๑๙๕๒ รอยตํารวจเอก อนุชา  ดอกพิกุล 

 ๑๙๕๓ รอยตํารวจเอก อนุชา   

  มหาทรัพยสกุล 

 ๑๙๕๔ รอยตํารวจเอก อนุพงษ  คงมา 

 ๑๙๕๕ รอยตํารวจเอก อนุพนธ  มะแอเคียน 

 ๑๙๕๖ รอยตํารวจเอก อนุพันธ  แกวมุณี 

 ๑๙๕๗ รอยตํารวจเอก อนุรักษ  ดวงดี 

 ๑๙๕๘ รอยตํารวจเอก อนุรักษ  บุญฤทธิ์ 

 ๑๙๕๙ รอยตํารวจเอก อนุรักษ  แสงสี 

 ๑๙๖๐ รอยตํารวจเอก อนุวัตร  ปานกลํ่า 

 ๑๙๖๑ รอยตํารวจเอก อนุศาสน  เพชรหิน 

 ๑๙๖๒ รอยตํารวจเอก อนุสรณ  กรอบเพ็ชร 

 ๑๙๖๓ รอยตํารวจเอก อนุสรณ  แกววงศวาร 



 หนา   ๑๓๐ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๙๖๔ รอยตํารวจเอก อนุสรณ  เงินโฉม 

 ๑๙๖๕ รอยตํารวจเอก อนุสรณ  ออนสกุล 

 ๑๙๖๖ รอยตํารวจเอก อนุสรณ  อุตราศรี 

 ๑๙๖๗ รอยตํารวจเอก อนูญ  ชาติไทย 

 ๑๙๖๘ รอยตํารวจเอก อเนก  นนทะคุณ 

 ๑๙๖๙ รอยตํารวจเอก อบ  คลายสถิตย 

 ๑๙๗๐ รอยตํารวจเอก อภิชัย  ที่รัก 

 ๑๙๗๑ รอยตํารวจเอก อภิชาติ  แสงไชยราช 

 ๑๙๗๒ รอยตํารวจเอก อภิเดช  นอยจํานงค 

 ๑๙๗๓ รอยตํารวจเอก อภินัทธ  ราชสีห 

 ๑๙๗๔ รอยตํารวจเอก อภิบาล  ธุระ 

 ๑๙๗๕ รอยตํารวจเอก อภิรักษ  เจริญสุข 

 ๑๙๗๖ รอยตํารวจเอก อภิวัฒน  มุงทอง 

 ๑๙๗๗ รอยตํารวจเอก อภิศักดิ์  แกวเหลา 

 ๑๙๗๘ รอยตํารวจเอก อภิสิทธิ์  อิฏฐบุรี 

 ๑๙๗๙ รอยตํารวจเอก อมร  ตฤปอัชฌา 

 ๑๙๘๐ รอยตํารวจเอก อมร  เมืองแกว 

 ๑๙๘๑ รอยตํารวจเอก อรรคพงษ   

  พันธไธสงฆ 

 ๑๙๘๒ รอยตํารวจเอก อรรคพล  กลวยเอี่ยม 

 ๑๙๘๓ รอยตํารวจเอก อรรจนคชา  สมกลา 

 ๑๙๘๔ รอยตํารวจเอก อรรถกานต   

  จินตกสิกรรม 

 ๑๙๘๕ รอยตํารวจเอก อรรถพล   

  แตงเครือมาศ 

 ๑๙๘๖ รอยตํารวจเอก อรรถพล  พรหมหีต 

 ๑๙๘๗ รอยตํารวจเอก อรรถพล   

  พาณิชยจิระสกุล 

 ๑๙๘๘ รอยตํารวจเอก อราม  หลวงปลัด 

 ๑๙๘๙ รอยตํารวจเอก อรุณ  ดําสะอาด 

 ๑๙๙๐ รอยตํารวจเอก อรุณ  ภาคานาม 

 ๑๙๙๑ รอยตํารวจเอก อรุณรัตน  เต็มชาติ 

 ๑๙๙๒ รอยตํารวจเอก อลงกต  แยมเย้ือน 

 ๑๙๙๓ รอยตํารวจเอก อลงกรณ  โคนพันธ 

 ๑๙๙๔ รอยตํารวจเอก อวยชัย  โพธิ์นาแค 

 ๑๙๙๕ รอยตํารวจเอก อวยชัย  มิ่งภูษา 

 ๑๙๙๖ รอยตํารวจเอก อัครเดช   

  แสงไพรินทร 

 ๑๙๙๗ รอยตํารวจเอก อัฐพงศ  ขาวแกว 

 ๑๙๙๘ รอยตํารวจเอก อัฐวี  บัวยม 

 ๑๙๙๙ รอยตํารวจเอก อัมพล  เงินกล่ัน 

 ๒๐๐๐ รอยตํารวจเอก อัมไพ  บทมาตย 

 ๒๐๐๑ รอยตํารวจเอก อัศวเดช  จันทรเกิด 

 ๒๐๐๒ รอยตํารวจเอก อัศวิน  กําเหนิดสุข 

 ๒๐๐๓ รอยตํารวจเอก อัสมาวี  สาลีพันธ 

 ๒๐๐๔ รอยตํารวจเอก อาคม  แกวหนอ 

 ๒๐๐๕ รอยตํารวจเอก อาคม  คงศรีแยม 

 ๒๐๐๖ รอยตํารวจเอก อาณัติ  เข็มทอง 

 ๒๐๐๗ รอยตํารวจเอก อานนท  เข็มภูเขียว 

 ๒๐๐๘ รอยตํารวจเอก อานนท  ธานีคํา 

 ๒๐๐๙ รอยตํารวจเอก อานนทชัย  ไมยวิสัย 

 ๒๐๑๐ รอยตํารวจเอก อานนทวัฒน  ฤาชา 



 หนา   ๑๓๑ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๐๑๑ รอยตํารวจเอก อานัส  กาหมอ 

 ๒๐๑๒ รอยตํารวจเอก อานุภาพ   

  แกวสิทธิกุล 

 ๒๐๑๓ รอยตํารวจเอก อายุวัต   

  ศิริพรประสิทธิ์ 

 ๒๐๑๔ รอยตํารวจเอก อารักษ  สมย้ิม 

 ๒๐๑๕ รอยตํารวจเอก อารักษ  หลวงไกร 

 ๒๐๑๖ รอยตํารวจเอก อารัญ  เชื้อผูดี 

 ๒๐๑๗ รอยตํารวจเอก อารีย  แกมขุนทด 

 ๒๐๑๘ รอยตํารวจเอก อาสจรักษ   

  บุญประสม 

 ๒๐๑๙ รอยตํารวจเอก อํานวย  ตอยเหม 

 ๒๐๒๐ รอยตํารวจเอก อํานวย  ผลทรัพย 

 ๒๐๒๑ รอยตํารวจเอก อํานวย  วงศสุวรรณ 

 ๒๐๒๒ รอยตํารวจเอก อํานวย   

  วรพัฒนานันต 

 ๒๐๒๓ รอยตํารวจเอก อํานาจ  เกิดมณี 

 ๒๐๒๔ รอยตํารวจเอก อํานาจ  จันทรวิเชียร 

 ๒๐๒๕ รอยตํารวจเอก อํานาจ  นาคใหม 

 ๒๐๒๖ รอยตํารวจเอก อํานาจ   

  ปรีชากุลดํารง 

 ๒๐๒๗ รอยตํารวจเอก อํานาจ  ยะกาวิน 

 ๒๐๒๘ รอยตํารวจเอก อํานาจ  เรืองกิจ 

 ๒๐๒๙ รอยตํารวจเอก อํานาจ  ศรีสําราญ 

 ๒๐๓๐ รอยตํารวจเอก อําพน  สิทธิจันทร 

 ๒๐๓๑ รอยตํารวจเอก อําพร  เทียนบุตร 

 ๒๐๓๒ รอยตํารวจเอก อําพร  พิเศษชีพ 

 ๒๐๓๓ รอยตํารวจเอก อําพล  เจริญเดช 

 ๒๐๓๔ รอยตํารวจเอก อําพล  ไชยเทพ 

 ๒๐๓๕ รอยตํารวจเอก อําพล  ใสกระจาง 

 ๒๐๓๖ รอยตํารวจเอก อํามาตย   

  วงคทาเหลือง 

 ๒๐๓๗ รอยตํารวจเอก อิทธิกร  เพ่ิมพูล 

 ๒๐๓๘ รอยตํารวจเอก อิทธิชัย  ลีสี 

 ๒๐๓๙ รอยตํารวจเอก อิทธิพล  สุมาลย 

 ๒๐๔๐ รอยตํารวจเอก อิทธิพัทธ  สถาน 

 ๒๐๔๑ รอยตํารวจเอก อิทธิพันธ  หาญเวช 

 ๒๐๔๒ รอยตํารวจเอก อิทธิศักดิ์  สนิทสนม 

 ๒๐๔๓ รอยตํารวจเอก อินจันทร  แปงปน 

 ๒๐๔๔ รอยตํารวจเอก อินทนนท  คําแกว 

 ๒๐๔๕ รอยตํารวจเอก อิศรา  นพรัตน 

 ๒๐๔๖ รอยตํารวจเอก อิสระ  ครองระวะ 

 ๒๐๔๗ รอยตํารวจเอก อุกฤษณ  โกศลจิตร 

 ๒๐๔๘ รอยตํารวจเอก อุดม  คุมบุดดี 

 ๒๐๔๙ รอยตํารวจเอก อุดม  ซายโฮง 

 ๒๐๕๐ รอยตํารวจเอก อุดม  พานรอง 

 ๒๐๕๑ รอยตํารวจเอก อุดม  เสนแกว 

 ๒๐๕๒ รอยตํารวจเอก อุดม  เสริฐกระโทก 

 ๒๐๕๓ รอยตํารวจเอก อุดมพร  ทําสวน 

 ๒๐๕๔ รอยตํารวจเอก อุดมพันธ  วารีรักษ 

 ๒๐๕๕ รอยตํารวจเอก อุดมศักดิ์  แกวขาว 

 ๒๐๕๖ รอยตํารวจเอก อุดมศักดิ์  จันทรแกว 



 หนา   ๑๓๒ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๐๕๗ รอยตํารวจเอก อุดมศักดิ์   

  อรรคฮาตสี 

 ๒๐๕๘ รอยตํารวจเอก อุดร  เกียรตินันท 

 ๒๐๕๙ รอยตํารวจเอก อุดร  คงแปน 

 ๒๐๖๐ รอยตํารวจเอก อุดร  เดิมทํารัมย 

 ๒๐๖๑ รอยตํารวจเอก อุทัย  กรมรินทร 

 ๒๐๖๒ รอยตํารวจเอก อุทัย  แกนใจ 

 ๒๐๖๓ รอยตํารวจเอก อุทัย  จงกระโทก 

 ๒๐๖๔ รอยตํารวจเอก อุทัย  เต็งผักแวน 

 ๒๐๖๕ รอยตํารวจเอก อุทัย  ปญญาเจริญ 

 ๒๐๖๖ รอยตํารวจเอก อุทัย  ศรีแนน 

 ๒๐๖๗ รอยตํารวจเอก อุทัย  สลักคํา 

 ๒๐๖๘ รอยตํารวจเอก อุทัย  สามเสง 

 ๒๐๖๙ รอยตํารวจเอก อุทัย  ใหมธรรม 

 ๒๐๗๐ รอยตํารวจเอก อุทัยศิลป  ยารักษ 

 ๒๐๗๑ รอยตํารวจเอก อุทิศ  ผักผอง 

 ๒๐๗๒ รอยตํารวจเอก อุทิศ  พวงมะลิ 

 ๒๐๗๓ รอยตํารวจเอก อุทิศ  สมหมาย 

 ๒๐๗๔ รอยตํารวจเอก อุทิศ  สวางเรือง 

 ๒๐๗๕ รอยตํารวจเอก อุทิศ  อารีชาติ 

 ๒๐๗๖ รอยตํารวจเอก อุเทน  ภูจอมจิต 

 ๒๐๗๗ รอยตํารวจเอก อุรารัตน  รัตนะ 

 ๒๐๗๘ รอยตํารวจเอก เอกชัย  ไชยเอก 

 ๒๐๗๙ รอยตํารวจเอก เอกชัย  เทศนอก 

 ๒๐๘๐ รอยตํารวจเอก เอกชัย  ปรักกมะกุล 

 ๒๐๘๑ รอยตํารวจเอก เอกนรินทร  ใจการ 

 ๒๐๘๒ รอยตํารวจเอก เอกนรินทรธร   

  แกวศรี 

 ๒๐๘๓ รอยตํารวจเอก เอกพันธ  แดงเรือ 

 ๒๐๘๔ รอยตํารวจเอก เอกรินทร  ใจพินิจ 

 ๒๐๘๕ รอยตํารวจเอก เอกลักษณ   

  นิเรียงรัมย 

 ๒๐๘๖ รอยตํารวจเอก เอกลักษณ   

  ศรีเหมือน 

 ๒๐๘๗ รอยตํารวจเอก เอกเวโรจน  ผลบุญ 

 ๒๐๘๘ รอยตํารวจเอก เอนก  คําภิมูล 

 ๒๐๘๙ รอยตํารวจเอก เอนก  ทองเชื้อ 

 ๒๐๙๐ รอยตํารวจเอก เอนก  บุญเปง 

 ๒๐๙๑ รอยตํารวจเอก เอนก  พุทสอน 

 ๒๐๙๒ รอยตํารวจเอก เอนก  สุวิมล 

 ๒๐๙๓ รอยตํารวจเอก โอฬาร  วิเชียรศาสตร 

 ๒๐๙๔ รอยตํารวจเอกหญิง กชกร  มัยญะกิต 

 ๒๐๙๕ รอยตํารวจเอกหญิง กนกพรรณ   

  เชื้อพูล 

 ๒๐๙๖ รอยตํารวจเอกหญิง กนกอร  อาแซ 

 ๒๐๙๗ รอยตํารวจเอกหญิง กรองแกว   

  แกวเจริญ 

 ๒๐๙๘ รอยตํารวจเอกหญิง กฤตยาภรณ   

  โสหนองบัว 

 ๒๐๙๙ รอยตํารวจเอกหญิง กฤติกร   

  จันทรเปลง 

 ๒๑๐๐ รอยตํารวจเอกหญงิ กัญญวรา  พะวัน 



 หนา   ๑๓๓ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๑๐๑ รอยตํารวจเอกหญิง กัญญา   

  จูแจมยาน 

 ๒๑๐๒ รอยตํารวจเอกหญิง กัญญา   

  หนูทองคํา 

 ๒๑๐๓ รอยตํารวจเอกหญิง กันตพร   

  ล้ิมศิริพันธ 

 ๒๑๐๔ รอยตํารวจเอกหญิง กันทิมา   

  หวังรวมกลาง 

 ๒๑๐๕ รอยตํารวจเอกหญิง กัลยรักษ  โกศล 

 ๒๑๐๖ รอยตํารวจเอกหญิง กัลยรัตน  ทุงส่ี 

 ๒๑๐๗ รอยตํารวจเอกหญิง กาญจนา  โกปน 

 ๒๑๐๘ รอยตํารวจเอกหญิง กานตสิรี   

  สิทธิประสงค 

 ๒๑๐๙ รอยตํารวจเอกหญิง กิ่งแกว   

  เปาะทองคํา 

 ๒๑๑๐ รอยตํารวจเอกหญิง กิตติมา   

  จันทรเงิน 

 ๒๑๑๑ รอยตํารวจเอกหญิง กีรติ  ครุฑราช 

 ๒๑๑๒ รอยตํารวจเอกหญิง กีรติ  จันปุม 

 ๒๑๑๓ รอยตํารวจเอกหญิง กุณฑิกา  ตรงดี 

 ๒๑๑๔ รอยตํารวจเอกหญิง กุลวีณา   

  ศิษยนเรนทร 

 ๒๑๑๕ รอยตํารวจเอกหญิง เขมมิกา   

  ดวงอําไพ 

 ๒๑๑๖ รอยตํารวจเอกหญิง จรีลักษณ   

  รัตนสิงห 

 ๒๑๑๗ รอยตํารวจเอกหญิง จิตติพร   

  ชายแกว 

 ๒๑๑๘ รอยตํารวจเอกหญิง จิตรลดา  สีสุข 

 ๒๑๑๙ รอยตํารวจเอกหญิง จิรนันท   

  อมรชาติ 

 ๒๑๒๐ รอยตํารวจเอกหญิง จิรพร  ดวงสนธิ 

 ๒๑๒๑ รอยตํารวจเอกหญงิ จิราพร  ชาวนาน 

 ๒๑๒๒ รอยตํารวจเอกหญิง จิราพร   

  บุตรยุทธ 

 ๒๑๒๓ รอยตํารวจเอกหญิง จิราพร   

  สุนทรนนท 

 ๒๑๒๔ รอยตํารวจเอกหญิง จิราภรณ   

  ศักดารัตนกุล 

 ๒๑๒๕ รอยตํารวจเอกหญิง จุฑาทิพย   

  ศรีพิทักษ 

 ๒๑๒๖ รอยตํารวจเอกหญิง จุฑามาศ   

  ตุมเฉลิมชัยสกุล 

 ๒๑๒๗ รอยตํารวจเอกหญิง จุไรลักษณ   

  พลเกตุ 

 ๒๑๒๘ รอยตํารวจเอกหญิง จุฬารัตน  ศรีสม 

 ๒๑๒๙ รอยตํารวจเอกหญิง จุฬาลักษณ   

  ธรรมรัตน 

 ๒๑๓๐ รอยตํารวจเอกหญิง เจตสุภา   

  เดชคําภู 

 ๒๑๓๑ รอยตํารวจเอกหญิง เจนจิรา   

  พรชัยศักดิ์อุดม 



 หนา   ๑๓๔ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๑๓๒ รอยตํารวจเอกหญิง ฉันทรารัตน   

  ธนสารกุล 

 ๒๑๓๓ รอยตํารวจเอกหญิง ชญาภา   

  ฐิติมานะกุล 

 ๒๑๓๔ รอยตํารวจเอกหญิง ชนัญชิดา   

  บุณยะพรรค 

 ๒๑๓๕ รอยตํารวจเอกหญิง ชนากานต   

  สกุลพิทักษ 

 ๒๑๓๖ รอยตํารวจเอกหญิง ชนิษฐภัค   

  สายัญหรัตน 

 ๒๑๓๗ รอยตํารวจเอกหญิง ชมนภัส   

  ชํานาญดี 

 ๒๑๓๘ รอยตํารวจเอกหญิง ชมพูนุช  ไชยยะ 

 ๒๑๓๙ รอยตํารวจเอกหญิง ชลธิชา   

  สุขสมบูรณ 

 ๒๑๔๐ รอยตํารวจเอกหญิง ชลิดา  ถนัดกิจ 

 ๒๑๔๑ รอยตํารวจเอกหญิง ชัญญา  สินบัว 

 ๒๑๔๒ รอยตํารวจเอกหญิง ชัญญานุช   

  วงษวิวัฒนาวุฒ ิ

 ๒๑๔๓ รอยตํารวจเอกหญิง ชิดชนก   

  โชติธรรมากร 

 ๒๑๔๔ รอยตํารวจเอกหญิง ชินานันท   

  ดาวขุนทด 

 ๒๑๔๕ รอยตํารวจเอกหญิง ชุติญาณิวชร   

  ทวีเรืองวงศ 

 ๒๑๔๖ รอยตํารวจเอกหญิง ชุลี  พิบูลย 

 ๒๑๔๗ รอยตํารวจเอกหญิง ญาณณิษา   

  โกมลมน 

 ๒๑๔๘ รอยตํารวจเอกหญิง ญาณิกา  นาละ 

 ๒๑๔๙ รอยตํารวจเอกหญิง เฑียรมณี   

  หนูเนตร 

 ๒๑๕๐ รอยตํารวจเอกหญิง ณฐวรรณ   

  เผ่ือนพงษ 

 ๒๑๕๑ รอยตํารวจเอกหญิง ณภัทร  สีดอกไม 

 ๒๑๕๒ รอยตํารวจเอกหญิง ณภัทรพรรณ   

  กองสีหา 

 ๒๑๕๓ รอยตํารวจเอกหญิง ณภาภัช   

  วันมหาชัย 

 ๒๑๕๔ รอยตํารวจเอกหญิง ณัฏฐลิตา   

  ฐิติธนาคุณ 

 ๒๑๕๕ รอยตํารวจเอกหญิง ณัฐจา   

  พงษพิทักษ 

 ๒๑๕๖ รอยตํารวจเอกหญิง ณัฐณิชา   

  สิงหกวาง 

 ๒๑๕๗ รอยตํารวจเอกหญิง ณัฐธิดา   

  พฤกษานานนท 

 ๒๑๕๘ รอยตํารวจเอกหญิง ณัฐนันท   

  ลักษมีธนานันต 

 ๒๑๕๙ รอยตํารวจเอกหญิง ณัฐสุดา   

  สมอหอม 

 ๒๑๖๐ รอยตํารวจเอกหญิง ณัฐิยา   

  สังคานาคิน 



 หนา   ๑๓๕ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๑๖๑ รอยตํารวจเอกหญิง ณิชชา   

  นันทวิริยา 

 ๒๑๖๒ รอยตํารวจเอกหญิง ดนิตา   

  ทัพวิโรจน 

 ๒๑๖๓ รอยตํารวจเอกหญิง ตวิษา  คงทอง 

 ๒๑๖๔ รอยตํารวจเอกหญิง ทองเปลว   

  คําเขียว 

 ๒๑๖๕ รอยตํารวจเอกหญิง ทัศนีย   

  สอนเหงา 

 ๒๑๖๖ รอยตํารวจเอกหญิง ทิพยสุดา   

  ภูสมบูรณ 

 ๒๑๖๗ รอยตํารวจเอกหญิง แทมมารีน   

  ธนสุกาญจน 

 ๒๑๖๘ รอยตํารวจเอกหญิง ธมน  สุทธิชื่น 

 ๒๑๖๙ รอยตํารวจเอกหญิง ธมนณัฏฐ   

  กันทอินทร 

 ๒๑๗๐ รอยตํารวจเอกหญิง ธัญญา  สนรอย 

 ๒๑๗๑ รอยตํารวจเอกหญิง ธัญญารัตน  ปติ 

 ๒๑๗๒ รอยตํารวจเอกหญิง ธัญพร   

  ธิติจาตุภัทร 

 ๒๑๗๓ รอยตํารวจเอกหญิง ธารารัตน   

  โพธิ์สุข 

 ๒๑๗๔ รอยตํารวจเอกหญิง ธาริณี  หาศิริ 

 ๒๑๗๕ รอยตํารวจเอกหญิง ธิฐิตา  สงศิริ 

 ๒๑๗๖ รอยตํารวจเอกหญิง ธิณีนาถ   

  วิปจงค 

 ๒๑๗๗ รอยตํารวจเอกหญิง ธิดากร   

  มนตรีสถิตย 

 ๒๑๗๘ รอยตํารวจเอกหญิง ธิมาพร  วันทอง 

 ๒๑๗๙ รอยตํารวจเอกหญิง นงคราญ   

  หันจางสิทธิ์ 

 ๒๑๘๐ รอยตํารวจเอกหญิง นภัทร   

  ทิพยานนท 

 ๒๑๘๑ รอยตํารวจเอกหญิง นภาภรณ   

  จันทสิงห 

 ๒๑๘๒ รอยตํารวจเอกหญิง นรรธรส   

  ผอมสวัสดิ์ 

 ๒๑๘๓ รอยตํารวจเอกหญิง นริศรา  บัวมาศ 

 ๒๑๘๔ รอยตํารวจเอกหญิง นฤมล  ดวงติ๊บ 

 ๒๑๘๕ รอยตํารวจเอกหญิง นวนุช  วงศใหญ 

 ๒๑๘๖ รอยตํารวจเอกหญิง นัชชา  วงศจอม 

 ๒๑๘๗ รอยตํารวจเอกหญิง นัฐรี   

  ตาละลักษมณ 

 ๒๑๘๘ รอยตํารวจเอกหญิง นันทนา   

  ทิพยอักษร 

 ๒๑๘๙ รอยตํารวจเอกหญิง นันทนา  ลือขจร 

 ๒๑๙๐ รอยตํารวจเอกหญิง นันทพร   

  เวชสิทธิ์ 

 ๒๑๙๑ รอยตํารวจเอกหญิง นันทวดี   

  กลับอําไพ 

 ๒๑๙๒ รอยตํารวจเอกหญิง นันทิญา   

  หมื่นคีรี 



 หนา   ๑๓๖ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๑๙๓ รอยตํารวจเอกหญิง นัศริน  ซาและ 

 ๒๑๙๔ รอยตํารวจเอกหญิง นาฎอนงค   

  แสวงเงิน 

 ๒๑๙๕ รอยตํารวจเอกหญิง น้ําเพชร   

  ธาราปยะโชติ 

 ๒๑๙๖ รอยตํารวจเอกหญิง นิตยา  บํารุงกิจ 

 ๒๑๙๗ รอยตํารวจเอกหญิง นิธิรัช   

  รัตนเสถียร 

 ๒๑๙๘ รอยตํารวจเอกหญิง นิภาพร   

  ดีสวัสดิ์ 

 ๒๑๙๙ รอยตํารวจเอกหญิง นิโลบล  ขัดแกว 

 ๒๒๐๐ รอยตํารวจเอกหญิง นิษกนิภา   

  สุทธิแกว 

 ๒๒๐๑ รอยตํารวจเอกหญิง เนตรชนก   

  นาพอ 

 ๒๒๐๒ รอยตํารวจเอกหญิง บริบูรณ   

  วงศสุริยา 

 ๒๒๐๓ รอยตํารวจเอกหญิง บุศราภรณ   

  พลเย่ียม 

 ๒๒๐๔ รอยตํารวจเอกหญิง บุษกรณ   

  วัฒนะนุพงษ 

 ๒๒๐๕ รอยตํารวจเอกหญิง บุษบงก   

  ธรรมมาสถิตยกุล 

 ๒๒๐๖ รอยตํารวจเอกหญิง บุษยา  บุญยราช 

 ๒๒๐๗ รอยตํารวจเอกหญิง เบญจรัตน   

  เข็มทอง 

 ๒๒๐๘ รอยตํารวจเอกหญิง ปติณญา   

  เซียสวัสดิ์ 

 ๒๒๐๙ รอยตํารวจเอกหญิง ปนัดดา   

  จิตวิขาม 

 ๒๒๑๐ รอยตํารวจเอกหญิง ประภัสสร   

  ฮอนบุตร 

 ๒๒๑๑ รอยตํารวจเอกหญิง ปรานอม  ใจวงศ 

 ๒๒๑๒ รอยตํารวจเอกหญิง ปริม  เรือนแกว 

 ๒๒๑๓ รอยตํารวจเอกหญิง ปริศนา   

  เทียนเสม 

 ๒๒๑๔ รอยตํารวจเอกหญิง ปวีณา  อวมตานี 

 ๒๒๑๕ รอยตํารวจเอกหญิง ปทมาวดี   

  ทองเกตุ 

 ๒๒๑๖ รอยตํารวจเอกหญิง ปางทิพย   

  ปุราเท 

 ๒๒๑๗ รอยตํารวจเอกหญิง ปาจรีย  ชางสาน 

 ๒๒๑๘ รอยตํารวจเอกหญิง ปาณิศา   

  กุญชรินทร 

 ๒๒๑๙ รอยตํารวจเอกหญิง ปานใจ   

  ขาวปลอด 

 ๒๒๒๐ รอยตํารวจเอกหญิง ปานชีวา   

  ปญจะเรือง 

 ๒๒๒๑ รอยตํารวจเอกหญิง ปยาอร   

  คําหวาน 

 ๒๒๒๒ รอยตํารวจเอกหญิง ปุญชรัสมิ์   

  พัฒนประดิษฐ 



 หนา   ๑๓๗ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๒๒๓ รอยตํารวจเอกหญิง ปุณฑริกา   

  บุญแสนแกว 

 ๒๒๒๔ รอยตํารวจเอกหญิง พจนันท   

  ทองจันทร 

 ๒๒๒๕ รอยตํารวจเอกหญงิ พเยาว  รัตนสิทธิ์ 

 ๒๒๒๖ รอยตํารวจเอกหญิง พรทิพภา   

  เตชะเลิศมณี 

 ๒๒๒๗ รอยตํารวจเอกหญิง พรทิพย   

  แยมนิล 

 ๒๒๒๘ รอยตํารวจเอกหญิง พรหทัย   

  เทพมงคล 

 ๒๒๒๙ รอยตํารวจเอกหญิง พรอุมา  ชูสม 

 ๒๒๓๐ รอยตํารวจเอกหญิง พรินทรญาณ   

  แควสยอง 

 ๒๒๓๑ รอยตํารวจเอกหญิง พัชรินทร   

  ไชยพะยวน 

 ๒๒๓๒ รอยตํารวจเอกหญิง พัชรี  วงษไพร 

 ๒๒๓๓ รอยตํารวจเอกหญิง พิชชานันท   

  เพียรการ 

 ๒๒๓๔ รอยตํารวจเอกหญิง พิชญา  ภูมิจิตร 

 ๒๒๓๕ รอยตํารวจเอกหญิง พิชามญชุ   

  ณ ถลาง 

 ๒๒๓๖ รอยตํารวจเอกหญิง พิณธิดา   

  นอยเจริญ 

 ๒๒๓๗ รอยตํารวจเอกหญิง พิมพพิมล   

  พุมมรดก 

 ๒๒๓๘ รอยตํารวจเอกหญิง พิมพลภัส   

  เต็มพรอม 

 ๒๒๓๙ รอยตํารวจเอกหญิง พิมพวิภา   

  ชาโรจน 

 ๒๒๔๐ รอยตํารวจเอกหญิง พิมพิกา   

  มุขเพ็ชร 

 ๒๒๔๑ รอยตํารวจเอกหญิง เพ็ญแข   

  รมโพธิ์ทอง 

 ๒๒๔๒ รอยตํารวจเอกหญิง เพ็ญนภา   

  อุไรโคตร 

 ๒๒๔๓ รอยตํารวจเอกหญิง เพ็ญพนา   

  ภุมรินทร 

 ๒๒๔๔ รอยตํารวจเอกหญิง เพียงฤทัย   

  ทัยคง 

 ๒๒๔๕ รอยตํารวจเอกหญิง แพรวนภา   

  แซเตีย 

 ๒๒๔๖ รอยตํารวจเอกหญิง แพรวพรรณ   

  พรมรินทร 

 ๒๒๔๗ รอยตํารวจเอกหญิง แพรวพรรณ   

  วงศธนปริยากร 

 ๒๒๔๘ รอยตํารวจเอกหญิง ไพลิน   

  กิตติขจร 

 ๒๒๔๙ รอยตํารวจเอกหญิง ฟารินดา   

  สาลีพันธ 

 ๒๒๕๐ รอยตํารวจเอกหญิง ภทรมณ   

  เสริมศรี 



 หนา   ๑๓๘ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๒๕๑ รอยตํารวจเอกหญิง ภวิกา   

  รายณะสุข 

 ๒๒๕๒ รอยตํารวจเอกหญิง ภัททธิดา   

  ทับเทียมสุข 

 ๒๒๕๓ รอยตํารวจเอกหญิง ภัทรกรกมล   

  พงษโรจนทิต 

 ๒๒๕๔ รอยตํารวจเอกหญิง ภัสรา  ใจออน 

 ๒๒๕๕ รอยตํารวจเอกหญิง ภัสรา  วีระพงษ 

 ๒๒๕๖ รอยตํารวจเอกหญิง ภาภัทร  จินดา 

 ๒๒๕๗ รอยตํารวจเอกหญิง ภารดี  ยางธิสาร 

 ๒๒๕๘ รอยตํารวจเอกหญิง ภิญญาพัชญ   

  เนี๊ยะอั๋น 

 ๒๒๕๙ รอยตํารวจเอกหญิง ภูริชญา   

  แกลงกระโทก 

 ๒๒๖๐ รอยตํารวจเอกหญิง มณีนาถ   

  พุทธคุยะนาถ 

 ๒๒๖๑ รอยตํารวจเอกหญิง มณีพร  ขัดทา 

 ๒๒๖๒ รอยตํารวจเอกหญิง มนมนัส   

  ปรัชญางคปรีชา 

 ๒๒๖๓ รอยตํารวจเอกหญิง มนาวี   

  โปตระนันทน 

 ๒๒๖๔ รอยตํารวจเอกหญิง มาดีนา   

  พันธพงศธรรม 

 ๒๒๖๕ รอยตํารวจเอกหญิง มารียะห   

  แอบากอ 

 ๒๒๖๖ รอยตํารวจเอกหญิง มาลินี  ตะวิโล 

 ๒๒๖๗ รอยตํารวจเอกหญิง เมทินี  หาญใจ 

 ๒๒๖๘ รอยตํารวจเอกหญิง เมธาวี  หรรษา 

 ๒๒๖๙ รอยตํารวจเอกหญิง ยอดมณี   

  ศรีโกเมนทร 

 ๒๒๗๐ รอยตํารวจเอกหญิง เยาวลักษณ   

  จันทะ 

 ๒๒๗๑ รอยตํารวจเอกหญิง เยาวลักษณ   

  พลราชม 

 ๒๒๗๒ รอยตํารวจเอกหญิง รตนพร   

  สังขแกว 

 ๒๒๗๓ รอยตํารวจเอกหญิง รพีพรรณ   

  ชุมธรรม 

 ๒๒๗๔ รอยตํารวจเอกหญิง รภีพร   

  เพ่ิมสนาม 

 ๒๒๗๕ รอยตํารวจเอกหญิง ระวิวรรณ   

  เทวฤทธิ์ 

 ๒๒๗๖ รอยตํารวจเอกหญิง รัตติกาล   

  สิทธิชัย 

 ๒๒๗๗ รอยตํารวจเอกหญิง รัตนา  มวงกรุง 

 ๒๒๗๘ รอยตํารวจเอกหญงิ รัตพร  ทาสีเพ็ชร 

 ๒๒๗๙ รอยตํารวจเอกหญิง รําไพ  พันธุภักดี 

 ๒๒๘๐ รอยตํารวจเอกหญิง รินดา  บุญตัน 

 ๒๒๘๑ รอยตํารวจเอกหญิง รีสรินทร  สงทุง 

 ๒๒๘๒ รอยตํารวจเอกหญิง รุงทิวา  พันหิรัญ 

 ๒๒๘๓ รอยตํารวจเอกหญิง รุจีรัศมิ์   

  รุงเรืองวรทัศ 



 หนา   ๑๓๙ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๒๘๔ รอยตํารวจเอกหญิง รุจีราภรณ   

  แดงกัณท 

 ๒๒๘๕ รอยตํารวจเอกหญิง เรวดี   

  เฉลิมวัฒนากร 

 ๒๒๘๖ รอยตํารวจเอกหญิง ลภัส  บุญเรือง 

 ๒๒๘๗ รอยตํารวจเอกหญิง ลภัสรดา   

  อินทปน 

 ๒๒๘๘ รอยตํารวจเอกหญิง ลักขณา   

  มงคลไทร 

 ๒๒๘๙ รอยตํารวจเอกหญิง ลัขณา  รัตนบุรี 

 ๒๒๙๐ รอยตํารวจเอกหญิง ลัคณา   

  สงคอนุกูล 

 ๒๒๙๑ รอยตํารวจเอกหญิง ลัดดา  นงนุช 

 ๒๒๙๒ รอยตํารวจเอกหญิง ลําไย   

  เผือกรักษา 

 ๒๒๙๓ รอยตํารวจเอกหญิง วนิดา   

  เฉลิมจรัสกุล 

 ๒๒๙๔ รอยตํารวจเอกหญิง วนิดา  วิลาวัลย 

 ๒๒๙๕ รอยตํารวจเอกหญิง วรรณกาญจน   

  เทียมสุวรรณ 

 ๒๒๙๖ รอยตํารวจเอกหญิง วรรณพร  ใจโพธิ์ 

 ๒๒๙๗ รอยตํารวจเอกหญิง วรรณวิภา   

  กางมาเทศ 

 ๒๒๙๘ รอยตํารวจเอกหญิง วรรณวิสา   

  บุญสมยา 

 ๒๒๙๙ รอยตํารวจเอกหญิง วรรณา   

  สุวรรณฤกษ 

 ๒๓๐๐ รอยตํารวจเอกหญิง วรลักษณ   

  ฟองสมุทร 

 ๒๓๐๑ รอยตํารวจเอกหญิง วรวีร  เขงคุม 

 ๒๓๐๒ รอยตํารวจเอกหญิง วรางคณา   

  เจษฎารมย 

 ๒๓๐๓ รอยตํารวจเอกหญิง วราภรณ   

  มั่นเปลง 

 ๒๓๐๔ รอยตํารวจเอกหญิง วรินทรลดา   

  ชัยพูนนิพิฐ 

 ๒๓๐๕ รอยตํารวจเอกหญิง วริศรา   

  เจริญสุข 

 ๒๓๐๖ รอยตํารวจเอกหญิง วริศรา  สีน้ําเงิน 

 ๒๓๐๗ รอยตํารวจเอกหญิง วลัยภรณ   

  อุดมใหญ 

 ๒๓๐๘ รอยตํารวจเอกหญิง วัตตีณี  ดาหะยอ 

 ๒๓๐๙ รอยตํารวจเอกหญิง วาสนา  ใจหาว 

 ๒๓๑๐ รอยตํารวจเอกหญิง วิจาริณีย   

  ชนะทัพ 

 ๒๓๑๑ รอยตํารวจเอกหญิง วิจิตรา   

  พรสุขสวัสดิ์ 

 ๒๓๑๒ รอยตํารวจเอกหญิง วิภา  ผลสมบูรณ 

 ๒๓๑๓ รอยตํารวจเอกหญิง วิภาภรณ   

  คลายมณี 



 หนา   ๑๔๐ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๓๑๔ รอยตํารวจเอกหญิง วิรชา   

  ชาบุตรชิน 

 ๒๓๑๕ รอยตํารวจเอกหญิง วิรัญชนา   

  เหมนะ 

 ๒๓๑๖ รอยตํารวจเอกหญิง วิราวรรณ   

  คําวิเศษ 

 ๒๓๑๗ รอยตํารวจเอกหญิง วิลัดดา   

  ศรีนาค 

 ๒๓๑๘ รอยตํารวจเอกหญิง วิไลวรรณ   

  คูณสวัสดิ์ 

 ๒๓๑๙ รอยตํารวจเอกหญิง ศรัณยพร   

  รอดแกว 

 ๒๓๒๐ รอยตํารวจเอกหญิง ศศิณัฐ   

  บินรินทร 

 ๒๓๒๑ รอยตํารวจเอกหญิง ศิริญญา   

  ประกอบบุบผา 

 ๒๓๒๒ รอยตํารวจเอกหญิง ศิริพร  ไทยโต 

 ๒๓๒๓ รอยตํารวจเอกหญิง ศิริลักษณ  แซฟู 

 ๒๓๒๔ รอยตํารวจเอกหญิง ศิริลักษณ   

  ทิพยประมวล 

 ๒๓๒๕ รอยตํารวจเอกหญิง ศุภกานต   

  หลํานุย 

 ๒๓๒๖ รอยตํารวจเอกหญิง ศุภรัตน   

  ศรจังหรีด 

 ๒๓๒๗ รอยตํารวจเอกหญิง ศุภานัน   

  ภพตระกูล 

 ๒๓๒๘ รอยตํารวจเอกหญิง ศุภามาศ   

  กล่ันหวาน 

 ๒๓๒๙ รอยตํารวจเอกหญิง สถิตยภรณ   

  เสือสด 

 ๒๓๓๐ รอยตํารวจเอกหญิง สารินี  บริบูรณ 

 ๒๓๓๑ รอยตํารวจเอกหญิง สาลิณี  ศรีเพชร 

 ๒๓๓๒ รอยตํารวจเอกหญิง สาวิตรี   

  วงษปล่ัง 

 ๒๓๓๓ รอยตํารวจเอกหญิง สาวิตรี   

  หาญคําเถื่อน 

 ๒๓๓๔ รอยตํารวจเอกหญิง สําราญ   

  เกตุสุวรรณ 

 ๒๓๓๕ รอยตํารวจเอกหญิง สินีมาศ   

  ฉันทวรลักษณ 

 ๒๓๓๖ รอยตํารวจเอกหญิง สิรภัทร   

  โมสิกรัตน 

 ๒๓๓๗ รอยตํารวจเอกหญิง สิริกัญญา  มากุล 

 ๒๓๓๘ รอยตํารวจเอกหญิง สุกัลยา  ยาปอม 

 ๒๓๓๙ รอยตํารวจเอกหญิง สุจิตรา   

  ทองสัมฤทธิ์ 

 ๒๓๔๐ รอยตํารวจเอกหญิง สุจิตรา   

  สารสังข 

 ๒๓๔๑ รอยตํารวจเอกหญิง สุจิตรา   

  อินทรจันทร 

 ๒๓๔๒ รอยตํารวจเอกหญิง สุชยา   

  วัฒนศักดิ์สุรกุล 



 หนา   ๑๔๑ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๓๔๓ รอยตํารวจเอกหญิง สุชาดา   

  สิงหบัวขาว 

 ๒๓๔๔ รอยตํารวจเอกหญิง สุชาวดี   

  สรรพคุณ 

 ๒๓๔๕ รอยตํารวจเอกหญิง สุญาณี  สุนทรา 

 ๒๓๔๖ รอยตํารวจเอกหญิง สุดารัตน   

  ฤทธิโสม 

 ๒๓๔๗ รอยตํารวจเอกหญิง สุนันทา   

  สายสุวรรณ 

 ๒๓๔๘ รอยตํารวจเอกหญิง สุภาพร  คะณา 

 ๒๓๔๙ รอยตํารวจเอกหญิง สุภาภรณ   

  สุขเอก 

 ๒๓๕๐ รอยตํารวจเอกหญิง สุรัตนา  มีโชติ 

 ๒๓๕๑ รอยตํารวจเอกหญิง สุริยานี   

  สกุลดีเยาะ 

 ๒๓๕๒ รอยตํารวจเอกหญิง สุรีภรณ   

  ฮึงวัฒนา 

 ๒๓๕๓ รอยตํารวจเอกหญิง สุวรรณี   

  ครองโมง 

 ๒๓๕๔ รอยตํารวจเอกหญิง สุวิชา  อิ่มมณี 

 ๒๓๕๕ รอยตํารวจเอกหญิง สุวิสา  ทองชวย 

 ๒๓๕๖ รอยตํารวจเอกหญิง หทัยชนก   

  จันทะเสน 

 ๒๓๕๗ รอยตํารวจเอกหญงิ หนึ่งฤทัย  คงมณี 

 ๒๓๕๘ รอยตํารวจเอกหญิง หนึ่งฤทัย   

  รุงเรือง 

 ๒๓๕๙ รอยตํารวจเอกหญิง หนึ่งหทัย  หัทยา 

 ๒๓๖๐ รอยตํารวจเอกหญิง อนัญญา  พุมมา 

 ๒๓๖๑ รอยตํารวจเอกหญิง อนุสรา  พุมไสว 

 ๒๓๖๒ รอยตํารวจเอกหญิง อภิญญา   

  สินธุสังข 

 ๒๓๖๓ รอยตํารวจเอกหญิง อภิญญาพร   

  อินประเสริฐ 

 ๒๓๖๔ รอยตํารวจเอกหญิง อรสุมน   

  มีแสงเพ็ชร 

 ๒๓๖๕ รอยตํารวจเอกหญิง อรุณลักษณ   

  ฤทธิเดช 

 ๒๓๖๖ รอยตํารวจเอกหญิง อังคณา  คําหลา 

 ๒๓๖๗ รอยตํารวจเอกหญิง อังคณา   

  รัษฎาเพชร 

 ๒๓๖๘ รอยตํารวจเอกหญิง อัจฉรา   

  เรือนเย็น 

 ๒๓๖๙ รอยตํารวจเอกหญิง อัชราวดี   

  ชูถนอม 

 ๒๓๗๐ รอยตํารวจเอกหญิง อัสนี  รักษาพล 

 ๒๓๗๑ รอยตํารวจเอกหญงิ อารมย  มิ่งมงคล 

 ๒๓๗๒ รอยตํารวจเอกหญิง อารยา  ฤทธิรงค 

 ๒๓๗๓ รอยตํารวจเอกหญิง อาริสา  ทองคํา 

 ๒๓๗๔ รอยตํารวจเอกหญิง อารีรัตน   

  ภูรีนนท 

 ๒๓๗๕ รอยตํารวจเอกหญิง อารีลักษณ   

  งันเกาะ 

 ๒๓๗๖ รอยตํารวจเอกหญิง อิศราภรณ   

  บัวแจมรัตนวงศ 



 หนา   ๑๔๒ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๑,๖๙๒  ราย) 

 ๑ รอยตํารวจโท กฎชณณัท  ยมดิษฐ 

 ๒ รอยตํารวจโท กมล  กาวี 

 ๓ รอยตํารวจโท กมล  ชิตเพชร 

 ๔ รอยตํารวจโท กมล  มากบุญ 

 ๕ รอยตํารวจโท กมล  มีชัย 

 ๖ รอยตํารวจโท กมล  เฮ็งเงิน 

 ๗ รอยตํารวจโท กรกช  ทองเชื้อ 

 ๘ รอยตํารวจโท กรกช  ปนสุข 

 ๙ รอยตํารวจโท กรกฎ  แกวสายฟา 

 ๑๐ รอยตํารวจโท กรกฎ  เสงี่ยมศักดิ์ 

 ๑๑ รอยตํารวจโท กรชวัล  อรัญญคุณ 

 ๑๒ รอยตํารวจโท กรธีรกันต  วรรธนศิตระกูล 

 ๑๓ รอยตํารวจโท กรัณยพล  เพชรวงค 

 ๑๔ รอยตํารวจโท กฤตภาส  เกตุวิทยา 

 ๑๕ รอยตํารวจโท กฤตภาส  ดอนดี 

 ๑๖ รอยตํารวจโท กฤษชัย  ตัณฑไพบูลย 

 ๑๗ รอยตํารวจโท กฤษฎา  โชติสวัสดิ์ 

 ๑๘ รอยตํารวจโท กฤษฎาวุฒิ  อูนาท 

 ๑๙ รอยตํารวจโท กฤษฎี  รอดสิน 

 ๒๐ รอยตํารวจโท กฤษณะ  ชนิดไทย 

 ๒๑ รอยตํารวจโท กฤษดา  สุรรัตน 

 ๒๒ รอยตํารวจโท กฤษติศักดิ์  พรมดวงศรี 

 ๒๓ รอยตํารวจโท กลวัชร  บุญสงแกว 

 ๒๔ รอยตํารวจโท กวินพงศ  วงษวสุโรจน 

 ๒๕ รอยตํารวจโท กษิดิศ  บุญยัง 

 ๒๖ รอยตํารวจโท กษิดิศ  เหมาะสม 

 ๒๗ รอยตํารวจโท กษิตินาถ  บุญพันธ 

 ๒๘ รอยตํารวจโท กองเพชร  โกบุตร 

 ๒๙ รอยตํารวจโท กองสนั่น  ชูเลิศ 

 ๓๐ รอยตํารวจโท กอรี  หมัดอุมา 

 ๓๑ รอยตํารวจโท กัณตภณ  อุรัตน 

 ๓๒ รอยตํารวจโท กันตธิป  พรหมศร 

 ๓๓ รอยตํารวจโท กันภัย  นิลเพชร 

 ๓๔ รอยตํารวจโท กันภัย  ศรีผุดผอง 

 ๓๕ รอยตํารวจโท กันหา  กัมหาวงศ 

 ๓๖ รอยตํารวจโท กัมปนาท  โลหสุวรรณ 

 ๓๗ รอยตํารวจโท กัมพล  คุงวารี 

 ๓๘ รอยตํารวจโท กัมพล  โปรณะ 

 ๓๙ รอยตํารวจโท กานต  กายสันเทียะ 

 ๔๐ รอยตํารวจโท กานต  ยอดและ 

 ๔๑ รอยตํารวจโท กานต  วิเวก 

 ๔๒ รอยตํารวจโท การุณ  หนูปาน 

 ๔๓ รอยตํารวจโท กําธร  เฟองทอง 

 ๔๔ รอยตํารวจโท กิจจา  วันทาคอ 

 ๔๕ รอยตํารวจโท กิตติ  ตรงคง 

 ๔๖ รอยตํารวจโท กิตติ  ธนาพล 

 ๔๗ รอยตํารวจโท กิตติ  สุพิพัฒนโมลี 

 ๔๘ รอยตํารวจโท กิตติณัฐ  สิงหเสม 

 ๔๙ รอยตํารวจโท กิตติธัช  เทียนแกว 

 ๕๐ รอยตํารวจโท กิตติพงศ  ชูติวัตร 



 หนา   ๑๔๓ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๑ รอยตํารวจโท กิตติ์พิภัทร  ศรีวะปะ 

 ๕๒ รอยตํารวจโท กิตติศักดิ์  สายนรา 

 ๕๓ รอยตํารวจโท กิตติศักดิ์  หรั่งแกว 

 ๕๔ รอยตํารวจโท กิติคุณ  กิติยามาศ 

 ๕๕ รอยตํารวจโท กิติพัฒน  สุริยะกิติพงษ 

 ๕๖ รอยตํารวจโท กุนกนก  สินประกอบ 

 ๕๗ รอยตํารวจโท เกรียงไกร  บัญญัติ 

 ๕๘ รอยตํารวจโท เกรียงไกร  หวังสม 

 ๕๙ รอยตํารวจโท เกษม  คงแกวหนู 

 ๖๐ รอยตํารวจโท เกษมศักดิ์  นามวงษชัย 

 ๖๑ รอยตํารวจโท เกษมศักดิ์  เปลงแสง 

 ๖๒ รอยตํารวจโท เกษศักดิ์  ปทุมานนท 

 ๖๓ รอยตํารวจโท เกียรติพงศ  ธงเทียน 

 ๖๔ รอยตํารวจโท เกียรติพงศ  บริสุทธิ์ 

 ๖๕ รอยตํารวจโท เกียรติยศ  เพ็ชรนอก 

 ๖๖ รอยตํารวจโท เกียรติวัฒน  หมื่นแคลว 

 ๖๗ รอยตํารวจโท เกียรติศักดิ์  ชัยบํารุง 

 ๖๘ รอยตํารวจโท เกียรติศักดิ์  ดําเนินผล 

 ๖๙ รอยตํารวจโท เกียรติศักดิ์  พรจันทาว 

 ๗๐ รอยตํารวจโท เกียรติศักดิ์  มูดอ 

 ๗๑ รอยตํารวจโท เกียรติศักดิ์  ศรีโคตร 

 ๗๒ รอยตํารวจโท เกียรติศักดิ์  สิงหไชย 

 ๗๓ รอยตํารวจโท โกเมฆ  ลาภสูงเนิน 

 ๗๔ รอยตํารวจโท โกเมน  เอี่ยมชาวนา 

 ๗๕ รอยตํารวจโท โกเมนทร  วงษปญญา 

 ๗๖ รอยตํารวจโท โกวิท  กิ่งแกว 

 ๗๗ รอยตํารวจโท โกวิท  จําปาทอง 

 ๗๘ รอยตํารวจโท โกศล  กัลณา 

 ๗๙ รอยตํารวจโท ไกรธวัช  แกวหมุด 

 ๘๐ รอยตํารวจโท ไกรวินวัฒน  เสงี่ยมวงษ 

 ๘๑ รอยตํารวจโท ไกรสร  ลองลอย 

 ๘๒ รอยตํารวจโท ไกรสิทธิ์  เตชสกุลวุฒิชัย 

 ๘๓ รอยตํารวจโท ขจรเขตร  มงคลชัยยะ 

 ๘๔ รอยตํารวจโท ขยัน  ทองมี 

 ๘๕ รอยตํารวจโท ขวัญชัย  ภูมิวงค 

 ๘๖ รอยตํารวจโท ขวัญชัย  มณีพงศ 

 ๘๗ รอยตํารวจโท ขวัญชัย  ละมั่งทอง 

 ๘๘ รอยตํารวจโท ขวัญชัย  สุริยาวงษ 

 ๘๙ รอยตํารวจโท ขวัญทูน   

  วิทยธรรมานนท 

 ๙๐ รอยตํารวจโท เข็มชาติ  กาอาจ 

 ๙๑ รอยตํารวจโท เข็มทิศ  ดวงผกา 

 ๙๒ รอยตํารวจโท คงฤทธิ์  อินทรสัตยพงษ 

 ๙๓ รอยตํารวจโท คงศักดิ์  เดชพละ 

 ๙๔ รอยตํารวจโท คชพล  ไชยชาติ 

 ๙๕ รอยตํารวจโท คณาธิป  ภูสมตา 

 ๙๖ รอยตํารวจโท คณาธิป  หากี 

 ๙๗ รอยตํารวจโท คณิต  ลันศรี 

 ๙๘ รอยตํารวจโท คนึงคิด  สุโขทัย 

 ๙๙ รอยตํารวจโท คมกฤช  บุตรแสนคม 

 ๑๐๐ รอยตํารวจโท คมสัน  นุชรุงเรือง 

 ๑๐๑ รอยตํารวจโท คมสันต  สุขดี 



 หนา   ๑๔๔ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๐๒ รอยตํารวจโท คมสันติ์  วรทรัพย 

 ๑๐๓ รอยตํารวจโท ครองพล  บุญเกิด 

 ๑๐๔ รอยตํารวจโท ครุศาสตร  วงคชัย 

 ๑๐๕ รอยตํารวจโท คลอง  คงทอง 

 ๑๐๖ รอยตํารวจโท คํานึง  ทับทิมสุข 

 ๑๐๗ รอยตํารวจโท คํานึง  มาตราเงิน 

 ๑๐๘ รอยตํารวจโท คําผอง  วิลัยรัตน 

 ๑๐๙ รอยตํารวจโท คํารณ  แกวเขตการณ 

 ๑๑๐ รอยตํารวจโท คําสอน  กงภูเวส 

 ๑๑๑ รอยตํารวจโท คุณาธิป  ขุยคํามี 

 ๑๑๒ รอยตํารวจโท ฆฤณ  ลักษณสมพงศ 

 ๑๑๓ รอยตํารวจโท จตุพร  แกวเพ็ชร 

 ๑๑๔ รอยตํารวจโท จตุรพร  โตสัมฤทธิ์ 

 ๑๑๕ รอยตํารวจโท จตุฤทธิ์  ชูบุญลาภ 

 ๑๑๖ รอยตํารวจโท จรรยวรรธน  หิริพงศธร 

 ๑๑๗ รอยตํารวจโท จรรยา  มั่งคั่ง 

 ๑๑๘ รอยตํารวจโท จรวย  ไฝสีดํา 

 ๑๑๙ รอยตํารวจโท จรัญ  ปนตาดง 

 ๑๒๐ รอยตํารวจโท จรัญ  แสนกลา 

 ๑๒๑ รอยตํารวจโท จรัส  บุตรราช 

 ๑๒๒ รอยตํารวจโท จรัส  อานา 

 ๑๒๓ รอยตํารวจโท จรินทร  ยองนุน 

 ๑๒๔ รอยตํารวจโท จรูญ  กวางษี 

 ๑๒๕ รอยตํารวจโท จรูญ  จันทรสงเคราะห 

 ๑๒๖ รอยตํารวจโท จรูญ  เพียลา 

 ๑๒๗ รอยตํารวจโท จรูญ  รุงเรือง 

 ๑๒๘ รอยตํารวจโท จลวย  ภูยาฟา 

 ๑๒๙ รอยตํารวจโท จอมพิชญ   

  ทองสงวนศักดิ์ 

 ๑๓๐ รอยตํารวจโท จอมสิน  บุญพอ 

 ๑๓๑ รอยตํารวจโท จักรพรรดิ  พูลเผาดํารงค 

 ๑๓๒ รอยตํารวจโท จักรเพชร  เต็งกลาง 

 ๑๓๓ รอยตํารวจโท จักรวาล  ดอนสถิตย 

 ๑๓๔ รอยตํารวจโท จักราวิชญ  สรอยสนธิ์ 

 ๑๓๕ รอยตํารวจโท จันทรแกว  ใจมา 

 ๑๓๖ รอยตํารวจโท จารึก  รําจวนจร 

 ๑๓๗ รอยตํารวจโท จารุชาติ  จุดมี 

 ๑๓๘ รอยตํารวจโท จารุพจน  บัวคํา 

 ๑๓๙ รอยตํารวจโท จารุวัตร  เชยโนนสูง 

 ๑๔๐ รอยตํารวจโท จํานง  สุทธวิรีสรรค 

 ๑๔๑ รอยตํารวจโท จํานงค  ชินรักชาติ 

 ๑๔๒ รอยตํารวจโท จําเนียร  อบมา 

 ๑๔๓ รอยตํารวจโท จํารัส  วงษาสาย 

 ๑๔๔ รอยตํารวจโท จํารูญ  เหลือจันทร 

 ๑๔๕ รอยตํารวจโท จําลอง  ทาสัก 

 ๑๔๖ รอยตํารวจโท จิตติวัฒน  ธิจริยา 

 ๑๔๗ รอยตํารวจโท จินดา  นอยทิม 

 ๑๔๘ รอยตํารวจโท จิรวัฒน  ศรีเพชร 

 ๑๔๙ รอยตํารวจโท จิรวัฒน  สอนวิเชียร 

 ๑๕๐ รอยตํารวจโท จิระศักดิ์  คุณวุฒิ 

 ๑๕๑ รอยตํารวจโท จิระศักดิ์  ชวยทัพ 

 ๑๕๒ รอยตํารวจโท จิรายุ  จันทรนวล 



 หนา   ๑๔๕ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๕๓ รอยตํารวจโท จิรายุ  ปตุรักษวงศ 

 ๑๕๔ รอยตํารวจโท จิรายุ  สายสุวรรณ 

 ๑๕๕ รอยตํารวจโท จีรศักดิ์  สิงพรหม 

 ๑๕๖ รอยตํารวจโท จีระเดช  ดวนจันทึก 

 ๑๕๗ รอยตํารวจโท จุฑามาศ  ลายพรหม 

 ๑๕๘ รอยตํารวจโท จุมพล  กรรณเมือง 

 ๑๕๙ รอยตํารวจโท จุฬากร  แปงใจ 

 ๑๖๐ รอยตํารวจโท เจริญ  หินทอง 

 ๑๖๑ รอยตํารวจโท เจริญพงษ  ชูชมกล่ิน 

 ๑๖๒ รอยตํารวจโท เจษฎ  อ่ําฉาย 

 ๑๖๓ รอยตํารวจโท เจษฎา  จันดาห 

 ๑๖๔ รอยตํารวจโท เจียม  ถิ่นเถื่อน 

 ๑๖๕ รอยตํารวจโท ฉลอง  เกิดทรัพย 

 ๑๖๖ รอยตํารวจโท ฉลอง  ดวงแข 

 ๑๖๗ รอยตํารวจโท ฉลอง  ผลโชค 

 ๑๖๘ รอยตํารวจโท ฉลาด  อุนาภาค 

 ๑๖๙ รอยตํารวจโท เฉลย  กันภัย 

 ๑๗๐ รอยตํารวจโท เฉลิม  เกตุแกว 

 ๑๗๑ รอยตํารวจโท เฉลิม  หนูขาว 

 ๑๗๒ รอยตํารวจโท เฉลิมเกียรติ  ปุยะโท 

 ๑๗๓ รอยตํารวจโท เฉลิมชัย  กรรณภูติ 

 ๑๗๔ รอยตํารวจโท เฉลิมชัย  ขึ้นเอื้อย 

 ๑๗๕ รอยตํารวจโท เฉลิมชัย  ฉายวิมล 

 ๑๗๖ รอยตํารวจโท เฉลิมพร  ไขลี 

 ๑๗๗ รอยตํารวจโท เฉลิมพล  แนบนุช 

 ๑๗๘ รอยตํารวจโท ไฉน  ศรีใจ 

 ๑๗๙ รอยตํารวจโท ชนะ  แมนเจริญ 

 ๑๘๐ รอยตํารวจโท ชนินทร  นิลเนียม 

 ๑๘๑ รอยตํารวจโท ชยุต  ชุมศรี 

 ๑๘๒ รอยตํารวจโท ชรินทร  ฤๅกิจ 

 ๑๘๓ รอยตํารวจโท ชลยุทธ  จันทะสาร 

 ๑๘๔ รอยตํารวจโท ชวลิต  โสระบุตร 

 ๑๘๕ รอยตํารวจโท ชวลิต  อนันตรังสี 

 ๑๘๖ รอยตํารวจโท ชวลิต  อองพู 

 ๑๘๗ รอยตํารวจโท ชวิศ  ชูชวย 

 ๑๘๘ รอยตํารวจโท ชวิศศา  บุญมี 

 ๑๘๙ รอยตํารวจโท ชอบ  ขําซื่อ 

 ๑๙๐ รอยตํารวจโท ชอลักษณ  ดอกประโคน 

 ๑๙๑ รอยตํารวจโท ชัชพงศ  ทองงามตระกูล 

 ๑๙๒ รอยตํารวจโท ชัชวาลย  ไตเจริญ 

 ๑๙๓ รอยตํารวจโท ชัยชนะ  อนุบุตร 

 ๑๙๔ รอยตํารวจโท ชัยชาญ  จงกลนี 

 ๑๙๕ รอยตํารวจโท ชัยณรงค   

  จันทะจักรศิลป 

 ๑๙๖ รอยตํารวจโท ชัยณรงค  จําเนียรพันธุ 

 ๑๙๗ รอยตํารวจโท ชัยณรงค  ดวงพูล 

 ๑๙๘ รอยตํารวจโท ชัยณรงค  ทองเพ็ชร 

 ๑๙๙ รอยตํารวจโท ชัยณรงค  นาคบุญชวย 

 ๒๐๐ รอยตํารวจโท ชัยนาท  ปตะเสน 

 ๒๐๑ รอยตํารวจโท ชัยพร  ขําพล 

 ๒๐๒ รอยตํารวจโท ชัยพร  สงแก 

 ๒๐๓ รอยตํารวจโท ชัยพล  เอื้อบุญสง 



 หนา   ๑๔๖ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๐๔ รอยตํารวจโท ชัยพินทร  ไชยนิลวรรณ 

 ๒๐๕ รอยตํารวจโท ชัยภัชร  ทับชม 

 ๒๐๖ รอยตํารวจโท ชัยยงค  ชมเชย 

 ๒๐๗ รอยตํารวจโท ชัยโย  เย่ืองกระโทก 

 ๒๐๘ รอยตํารวจโท ชัยรัตน  แกววงศ 

 ๒๐๙ รอยตํารวจโท ชัยรัตน  ขาทิพยพาที 

 ๒๑๐ รอยตํารวจโท ชัยรัตน  วงษวิชา 

 ๒๑๑ รอยตํารวจโท ชัยรัตน  อัมภรัตน 

 ๒๑๒ รอยตํารวจโท ชัยฤกษ  สุขคุม 

 ๒๑๓ รอยตํารวจโท ชัยฤทธิ์  สุขอนันต 

 ๒๑๔ รอยตํารวจโท ชัยวัฒน  จันทวาลย 

 ๒๑๕ รอยตํารวจโท ชัยวัฒน  จุณณวัตต 

 ๒๑๖ รอยตํารวจโท ชัยวัฒน  เพชรอําภัย 

 ๒๑๗ รอยตํารวจโท ชัยสิทธิ์  เขมกปสิทธิ 

 ๒๑๘ รอยตํารวจโท ชัยสิทธิ์  วิบูลยธรรม 

 ๒๑๙ รอยตํารวจโท ชัลลัย  ขันบุตร 

 ๒๒๐ รอยตํารวจโท ชาคร  ทองอินทร 

 ๒๒๑ รอยตํารวจโท ชาคริต  แบบแผน 

 ๒๒๒ รอยตํารวจโท ชาญ  ไชยปนดิ 

 ๒๒๓ รอยตํารวจโท ชาญชัย  มูลเครือคํา 

 ๒๒๔ รอยตํารวจโท ชาญชัย  สุดใจ 

 ๒๒๕ รอยตํารวจโท ชาญชัย  เสตะพันธุ 

 ๒๒๖ รอยตํารวจโท ชาญชัย  แสนปญญา 

 ๒๒๗ รอยตํารวจโท ชาญยุทธ  นวลไหน 

 ๒๒๘ รอยตํารวจโท ชาญวิทย   

  กฤติยาเมธากุล 

 ๒๒๙ รอยตํารวจโท ชาญวิทย   

  กาญจนบุรางกูร 

 ๒๓๐ รอยตํารวจโท ชาตรี  เฉิดฉิ้ม 

 ๒๓๑ รอยตํารวจโท ชาตรี  ทอดสนิท 

 ๒๓๒ รอยตํารวจโท ชาตรี  อดทน 

 ๒๓๓ รอยตํารวจโท ชาตะวัน  พรหมศร 

 ๒๓๔ รอยตํารวจโท ชาติณรงค  แกวเชื้อ 

 ๒๓๕ รอยตํารวจโท ชานนท  มนตทิพย 

 ๒๓๖ รอยตํารวจโท ชํานาญ  ชํานาญเวชกิจ 

 ๒๓๗ รอยตํารวจโท ชํานาญ  เทวฤทธิ์ 

 ๒๓๘ รอยตํารวจโท ชํานาญ  วิบูลยชาติ 

 ๒๓๙ รอยตํารวจโท ชํานาญ  หนูเรือง 

 ๒๔๐ รอยตํารวจโท ชํานาญวิทย  ชัยสิทธิ์ 

 ๒๔๑ รอยตํารวจโท ชิงชาญ  เพชรธนาภัทร 

 ๒๔๒ รอยตํารวจโท ชิตติพงศ  แกวจันทร 

 ๒๔๓ รอยตํารวจโท ชิติพัทธ   

  ทองงามตระกูล 

 ๒๔๔ รอยตํารวจโท ชินปพัฒน  พงศธนชิต 

 ๒๔๕ รอยตํารวจโท ชิษณุพงศ  บุญแข็ง 

 ๒๔๖ รอยตํารวจโท ชุมพร  บุญทศ 

 ๒๔๗ รอยตํารวจโท ชูชัย  บุระผากา 

 ๒๔๘ รอยตํารวจโท ชูชาติ  พินธุกนก 

 ๒๔๙ รอยตํารวจโท ชูชาติ  เรืองจอย 

 ๒๕๐ รอยตํารวจโท ชูบุญ  ขุนชุม 

 ๒๕๑ รอยตํารวจโท ชูศักดิ์  บุญทอง 

 ๒๕๒ รอยตํารวจโท ชูศักดิ์  พ้ืนงาม 



 หนา   ๑๔๗ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๕๓ รอยตํารวจโท เชณ  ทัพชัยยุทธ 

 ๒๕๔ รอยตํารวจโท เชวงศักดิ์  ภูมิไธสง 

 ๒๕๕ รอยตํารวจโท เชษฐา  คณานันท 

 ๒๕๖ รอยตํารวจโท เชาวนเลิศ  ชูพูล 

 ๒๕๗ รอยตํารวจโท เชาวลิต  สบายสุข 

 ๒๕๘ รอยตํารวจโท เชาวลิต   

  สินพรหมมาตย 

 ๒๕๙ รอยตํารวจโท เชี่ยวชาญ  แสงสุวรรณ 

 ๒๖๐ รอยตํารวจโท โชคดี  นุนดวง 

 ๒๖๑ รอยตํารวจโท โชติ  ไชยเลิศ 

 ๒๖๒ รอยตํารวจโท ไชยณรงค  แสงสวาง 

 ๒๖๓ รอยตํารวจโท ไชยพันธุ  ศรีเฟอง 

 ๒๖๔ รอยตํารวจโท ไชยยา  โยธาชาง 

 ๒๖๕ รอยตํารวจโท ไชยรัตน  ไชยสถิตย 

 ๒๖๖ รอยตํารวจโท ไชยรัตน  มูลสาร 

 ๒๖๗ รอยตํารวจโท ไชยวัฒน  สวรรคโลก 

 ๒๖๘ รอยตํารวจโท ไชยสิทธิ์  ทองเกียว 

 ๒๖๙ รอยตํารวจโท ไชยา  นันทกิจจาไพศาล 

 ๒๗๐ รอยตํารวจโท ไชยา  ฝายนันชัย 

 ๒๗๑ รอยตํารวจโท ไชยา  แสงเงิน 

 ๒๗๒ รอยตํารวจโท ไชโย  อินพรม 

 ๒๗๓ รอยตํารวจโท ฐปรัตน  จารุปฐมพันธุ 

 ๒๗๔ รอยตํารวจโท ฐานันดร  กาญจนวิลัย 

 ๒๗๕ รอยตํารวจโท ฐาปณา  เทพพานิช 

 ๒๗๖ รอยตํารวจโท ฐาปนัท  เจรณาเทพ 

 ๒๗๗ รอยตํารวจโท ฐิตติพจน  อินทรขาว 

 ๒๗๘ รอยตํารวจโท ฐิติ  กิจธารา 

 ๒๗๙ รอยตํารวจโท ฐิติรัตน  สีเหมือน 

 ๒๘๐ รอยตํารวจโท ฑศพล  เดชคุณมาก 

 ๒๘๑ รอยตํารวจโท ฑีฆายุ  จันทรปดา 

 ๒๘๒ รอยตํารวจโท ณฐชนนท  รตนพงศรังษี 

 ๒๘๓ รอยตํารวจโท ณฐศักดิ์  สุขสมพัฒน 

 ๒๘๔ รอยตํารวจโท ณพงศ  วงศกัณหา 

 ๒๘๕ รอยตํารวจโท ณพล  นาคเสน 

 ๒๘๖ รอยตํารวจโท ณพสิษฐ  ไชยเคน 

 ๒๘๗ รอยตํารวจโท ณภคดล  ปนติสวัสดิ์ 

 ๒๘๘ รอยตํารวจโท ณรงค  ฉุยฉาย 

 ๒๘๙ รอยตํารวจโท ณรงค  ตันพานิช 

 ๒๙๐ รอยตํารวจโท ณรงค  ทับชา 

 ๒๙๑ รอยตํารวจโท ณรงค  ประจําทอง 

 ๒๙๒ รอยตํารวจโท ณรงค  ปานโบ 

 ๒๙๓ รอยตํารวจโท ณรงค  พงศาปาน 

 ๒๙๔ รอยตํารวจโท ณรงค  เมืองศรี 

 ๒๙๕ รอยตํารวจโท ณรงค  ฤทธิ์เทพ 

 ๒๙๖ รอยตํารวจโท ณรงค  วงคศรี 

 ๒๙๗ รอยตํารวจโท ณรงคกร   

  สุริยกุล ณ อยุธยา 

 ๒๙๘ รอยตํารวจโท ณรงคชัย  พันธเกตุ 

 ๒๙๙ รอยตํารวจโท ณฤพล  นุชเกษม 

 ๓๐๐ รอยตํารวจโท ณัฏฐ  โคตรสําราญ 

 ๓๐๑ รอยตํารวจโท ณัฏฐชัย  เสนาะเสียง 

 ๓๐๒ รอยตํารวจโท ณัฏฐพล  โสภา 



 หนา   ๑๔๘ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๐๓ รอยตํารวจโท ณัฐชัย  ทองไพจิตร 

 ๓๐๔ รอยตํารวจโท ณัฐชัย  เอียงพยุง 

 ๓๐๕ รอยตํารวจโท ณัฐธนพล  ฤทธิ์ศิริ 

 ๓๐๖ รอยตํารวจโท ณัฐธัญ  สาแม 

 ๓๐๗ รอยตํารวจโท ณัฐนันท  พูลเพ่ิม 

 ๓๐๘ รอยตํารวจโท ณัฐนัย  เกื้อไข 

 ๓๐๙ รอยตํารวจโท ณัฐพงษ  โสะสุบ 

 ๓๑๐ รอยตํารวจโท ณัฐพนธ  สืบพงศกร 

 ๓๑๑ รอยตํารวจโท ณัฐพล  ปานอน 

 ๓๑๒ รอยตํารวจโท ณัฐพล  พวงเปย 

 ๓๑๓ รอยตํารวจโท ณัฐพันธุ  บรรจมาตย 

 ๓๑๔ รอยตํารวจโท ณัฐพันธุ  บุญชุม 

 ๓๑๕ รอยตํารวจโท ณัฐภัทร  พัวเจริญเกียรติ 

 ๓๑๖ รอยตํารวจโท ณัฐวัฒน  แกวศรีรัตน 

 ๓๑๗ รอยตํารวจโท ณัฐวัฒน  จําปาสาร 

 ๓๑๘ รอยตํารวจโท ณัฐวัฒน  ไตรสูงเนิน 

 ๓๑๙ รอยตํารวจโท ณัฐวัฒน  นาคศรี 

 ๓๒๐ รอยตํารวจโท ณัฐวัฒน  พิลา 

 ๓๒๑ รอยตํารวจโท ณัฐวุฒิ  บุญมี 

 ๓๒๒ รอยตํารวจโท ณัฐวุฒิ  บุญเหมาะ 

 ๓๒๓ รอยตํารวจโท ณัฐวุฒิ  สุมมาตย 

 ๓๒๔ รอยตํารวจโท ดลซอหมาด  ดําทาคลอง 

 ๓๒๕ รอยตํารวจโท ดาวสวรรค  เจนไธสง 

 ๓๒๖ รอยตํารวจโท ดํารง  ภาเจริญ 

 ๓๒๗ รอยตํารวจโท ดิศดนัย  ไสยาสน 

 ๓๒๘ รอยตํารวจโท ดุลยพันธุ  สังขบุญลือ 

 ๓๒๙ รอยตํารวจโท ดุสิต  ธรรมศิริ 

 ๓๓๐ รอยตํารวจโท เดช  พรมมาลี 

 ๓๓๑ รอยตํารวจโท เดชา  เปยศิริ 

 ๓๓๒ รอยตํารวจโท เดชา  ลาฤทธิ์ 

 ๓๓๓ รอยตํารวจโท เดชาธร  ชมศิริ 

 ๓๓๔ รอยตํารวจโท ตติยะพจน   

  ศรีกาญจนากาศ 

 ๓๓๕ รอยตํารวจโท ตรีพงศ  ระวังภัย 

 ๓๓๖ รอยตํารวจโท ตอศักดิ์  ทาทิตย 

 ๓๓๗ รอยตํารวจโท ตุลย  มณีเมือง 

 ๓๓๘ รอยตํารวจโท ถกลเกียรติ์  อุโมงค 

 ๓๓๙ รอยตํารวจโท ถนอม  เพียรนอก 

 ๓๔๐ รอยตํารวจโท ถนัด  ทองล้ิม 

 ๓๔๑ รอยตํารวจโท ถนัด  เหลาวาณิชวัฒนา 

 ๓๔๒ รอยตํารวจโท ถวัลย  สุดแกว 

 ๓๔๓ รอยตํารวจโท ถวาย  ดาระภา 

 ๓๔๔ รอยตํารวจโท ถวิล  เครือวงศ 

 ๓๔๕ รอยตํารวจโท ถวิล  ศรีเมือง 

 ๓๔๖ รอยตํารวจโท ถาวร  เชื้อวิเศษ 

 ๓๔๗ รอยตํารวจโท ถาวร  ธุรานุช 

 ๓๔๘ รอยตํารวจโท ถาวร  บุตรไสย 

 ๓๔๙ รอยตํารวจโท ถาวร  เพ็งเจริญ 

 ๓๕๐ รอยตํารวจโท ถาวร  เพชรนาวาส 

 ๓๕๑ รอยตํารวจโท ถาวร  หาญชนะชัย 

 ๓๕๒ รอยตํารวจโท ถาวี  ราชภักดี 

 ๓๕๓ รอยตํารวจโท เถลิงศักดิ์  สงสุขเลิศสันติ 



 หนา   ๑๔๙ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๕๔ รอยตํารวจโท ทนงศักดิ์  กัญชนะ 

 ๓๕๕ รอยตํารวจโท ทนงศักดิ์  เนตรพราว 

 ๓๕๖ รอยตํารวจโท ทนงศักดิ์  บุตรโพธิ์ 

 ๓๕๗ รอยตํารวจโท ทนงศักดิ์  ปุยภิรมย 

 ๓๕๘ รอยตํารวจโท ทนงศักดิ์  ภูขันเงิน 

 ๓๕๙ รอยตํารวจโท ทมิฬ  ใจกลา 

 ๓๖๐ รอยตํารวจโท ทยากร  แพทยเกาะ 

 ๓๖๑ รอยตํารวจโท ทรงชัย  มาดนาค 

 ๓๖๒ รอยตํารวจโท ทรงเดช  ชูพิน 

 ๓๖๓ รอยตํารวจโท ทรงเดช  สวนปรารมณ 

 ๓๖๔ รอยตํารวจโท ทรงเผา  แกววรรณา 

 ๓๖๕ รอยตํารวจโท ทรงศักดิ์  แกวสุข 

 ๓๖๖ รอยตํารวจโท ทรงศักดิ์  จันทรพล 

 ๓๖๗ รอยตํารวจโท ทรงศักดิ์  ชมภู 

 ๓๖๘ รอยตํารวจโท ทวิทย  ไชยฉลาด 

 ๓๖๙ รอยตํารวจโท ทวี  จําปารัตน 

 ๓๗๐ รอยตํารวจโท ทวี  พันนอย 

 ๓๗๑ รอยตํารวจโท ทวี  โลหะเวช 

 ๓๗๒ รอยตํารวจโท ทวี  หงษา 

 ๓๗๓ รอยตํารวจโท ทวีป  กลัดตลาด 

 ๓๗๔ รอยตํารวจโท ทวีป  เกาะนอย 

 ๓๗๕ รอยตํารวจโท ทวีลาภ  ชูทับ 

 ๓๗๖ รอยตํารวจโท ทวีศักดิ์  พ่ึงสุข 

 ๓๗๗ รอยตํารวจโท ทศพร  อําภะวา 

 ๓๗๘ รอยตํารวจโท ทองคํา  ดวงเดือน 

 ๓๗๙ รอยตํารวจโท ทองคํา  บือทอง 

 ๓๘๐ รอยตํารวจโท ทองจันทร  สุขวิเศษ 

 ๓๘๑ รอยตํารวจโท ทองเจริญ  วิสีปตน 

 ๓๘๒ รอยตํารวจโท ทองดี  แสนทวีสุข 

 ๓๘๓ รอยตํารวจโท ทองทวี  มาลาศรี 

 ๓๘๔ รอยตํารวจโท ทองนาค  มีขาว 

 ๓๘๕ รอยตํารวจโท ทองพูล  เบ็ญจรูณ 

 ๓๘๖ รอยตํารวจโท ทองเพชร  แสงพลสา 

 ๓๘๗ รอยตํารวจโท ทองสุข  นิยมกิจ 

 ๓๘๘ รอยตํารวจโท ทองสุข  บุญลือชา 

 ๓๘๙ รอยตํารวจโท ทองหลอ  นามบุตร 

 ๓๙๐ รอยตํารวจโท ทักษิณ  ทินนา 

 ๓๙๑ รอยตํารวจโท ทัตเทพ  นพสุวรรณ 

 ๓๙๒ รอยตํารวจโท ทัพไทย  เทียมทัศน 

 ๓๙๓ รอยตํารวจโท ทํานอง  ศรีเลา 

 ๓๙๔ รอยตํารวจโท ทิชน  ขุนพิฤกษ 

 ๓๙๕ รอยตํารวจโท ทินกร  กาญจันดา 

 ๓๙๖ รอยตํารวจโท ทินกร  สละเจริญ 

 ๓๙๗ รอยตํารวจโท ทินฐิภัทร  ธรรมจักร 

 ๓๙๘ รอยตํารวจโท ทิพย  บัวจันทร 

 ๓๙๙ รอยตํารวจโท เทเวศ  เดชทรัพย 

 ๔๐๐ รอยตํารวจโท เทอดเกียรติ  หมายชัย 

 ๔๐๑ รอยตํารวจโท ธงชัย  ขมิ้นทอง 

 ๔๐๒ รอยตํารวจโท ธนกร  ทิพยประทุม 

 ๔๐๓ รอยตํารวจโท ธนกร  อารียดําเสน 

 ๔๐๔ รอยตํารวจโท ธนกฤฏิ  พิศวง 

 ๔๐๕ รอยตํารวจโท ธนกฤต  กุลทวีวัฒนา 



 หนา   ๑๕๐ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๐๖ รอยตํารวจโท ธนกฤต  บรรณาลัย 

 ๔๐๗ รอยตํารวจโท ธนงชัย  แควสยอง 

 ๔๐๘ รอยตํารวจโท ธนโชค  เสนาใน 

 ๔๐๙ รอยตํารวจโท ธนเดช  โฉมหวง 

 ๔๑๐ รอยตํารวจโท ธนเดช  ไตยสุทธิ 

 ๔๑๑ รอยตํารวจโท ธนเดช  บุญสําลี 

 ๔๑๒ รอยตํารวจโท ธนบดี  นิธิธนาภัทร 

 ๔๑๓ รอยตํารวจโท ธนปกรณ   

  ภิญโญยศโสภณ 

 ๔๑๔ รอยตํารวจโท ธนพนธ  พวงมาลัย 

 ๔๑๕ รอยตํารวจโท ธนพล  หะลีบุตร 

 ๔๑๖ รอยตํารวจโท ธนวรรธน   

  จารุวัชรศศิกุล 

 ๔๑๗ รอยตํารวจโท ธนวัฒน  กันตนิกุล 

 ๔๑๘ รอยตํารวจโท ธนวัฒน  สมภาค 

 ๔๑๙ รอยตํารวจโท ธนสาร  สนสกุล 

 ๔๒๐ รอยตํารวจโท ธนะพงศ  บุญมี 

 ๔๒๑ รอยตํารวจโท ธนัท  พรวงคเลิศ 

 ๔๒๒ รอยตํารวจโท ธนา  ศรีนครา 

 ๔๒๓ รอยตํารวจโท ธนากร  สังขแกว 

 ๔๒๔ รอยตํารวจโท ธนาศักดิ์  สุทธิประภา 

 ๔๒๕ รอยตํารวจโท ธนิก  แสงเอี่ยม 

 ๔๒๖ รอยตํารวจโท ธรรณธร  และอรุณ 

 ๔๒๗ รอยตํารวจโท ธรรมนูญ  ศิริสวัสดิ์ 

 ๔๒๘ รอยตํารวจโท ธรรมวิชย  วงษปญญา 

 ๔๒๙ รอยตํารวจโท ธรา  ออนสะเดา 

 ๔๓๐ รอยตํารวจโท ธเรศ  ชุมภู 

 ๔๓๑ รอยตํารวจโท ธวัช  ทองเกตุ 

 ๔๓๒ รอยตํารวจโท ธวัช  ศิริมงคล 

 ๔๓๓ รอยตํารวจโท ธวัช  สุวรรณะ 

 ๔๓๔ รอยตํารวจโท ธวัชชัย  กล่ินบัว 

 ๔๓๕ รอยตํารวจโท ธวัชชัย  คําเหมือน 

 ๔๓๖ รอยตํารวจโท ธวัชชัย  เทพประสิทธิ์ 

 ๔๓๗ รอยตํารวจโท ธวัชชัย  สุริยะศรี 

 ๔๓๘ รอยตํารวจโท ธวัชชัย  หลวงฟอง 

 ๔๓๙ รอยตํารวจโท ธวัชพล  แชมชอย 

 ๔๔๐ รอยตํารวจโท ธวัฒน  คูสุวรรณ 

 ๔๔๑ รอยตํารวจโท ธาณินทร  ละอองจันทร 

 ๔๔๒ รอยตํารวจโท ธารกิจ  นะวงศ 

 ๔๔๓ รอยตํารวจโท ธาวิต  วรรณรัตน 

 ๔๔๔ รอยตํารวจโท ธิธัต  ยศแฉลม 

 ๔๔๕ รอยตํารวจโท ธีรกานต  เทพขาว 

 ๔๔๖ รอยตํารวจโท ธีรชัย  สุริยาวงษ 

 ๔๔๗ รอยตํารวจโท ธีรพงศ  รอดถนน 

 ๔๔๘ รอยตํารวจโท ธีรยุทธ  บุญพา 

 ๔๔๙ รอยตํารวจโท ธีรยุทธ  ศรวิชัย 

 ๔๕๐ รอยตํารวจโท ธีระพงษ  ขันติจิตร 

 ๔๕๑ รอยตํารวจโท ธีระพันธุ  เรืองฤทธิ์ 

 ๔๕๒ รอยตํารวจโท ธีระวัฒน  เกิดหอม 

 ๔๕๓ รอยตํารวจโท ธีระวัฒน  ศรีพรหม 

 ๔๕๔ รอยตํารวจโท ธีระศักดิ์  เกิดขาว 

 ๔๕๕ รอยตํารวจโท ธีระศักดิ์  โสฬส 



 หนา   ๑๕๑ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๕๖ รอยตํารวจโท นคร  แกวเนิน 

 ๔๕๗ รอยตํารวจโท นคร  จันทา 

 ๔๕๘ รอยตํารวจโท นคร  สมบูรณ 

 ๔๕๙ รอยตํารวจโท นนทกร  นันทะนอย 

 ๔๖๐ รอยตํารวจโท นนทกร  ศุภรธีรภัทร 

 ๔๖๑ รอยตํารวจโท นนทวัชร  โคตะเป 

 ๔๖๒ รอยตํารวจโท นนทวัฒน  พลฤทธิ์ 

 ๔๖๓ รอยตํารวจโท นพชัย  นอยอินตะ 

 ๔๖๔ รอยตํารวจโท นพชัย  สุขทอง 

 ๔๖๕ รอยตํารวจโท นพณัฐ  คําหอม 

 ๔๖๖ รอยตํารวจโท นพดนต  บัวแกว 

 ๔๖๗ รอยตํารวจโท นพดล  ญาณอุบล 

 ๔๖๘ รอยตํารวจโท นพดล  ตุนคํา 

 ๔๖๙ รอยตํารวจโท นพดล  ปดภัย 

 ๔๗๐ รอยตํารวจโท นพดล  ระบอบ 

 ๔๗๑ รอยตํารวจโท นพดล  แสงโชติ 

 ๔๗๒ รอยตํารวจโท นพพงศ  ปล้ืมอารมย 

 ๔๗๓ รอยตํารวจโท นพพร  ตรีพงศ 

 ๔๗๔ รอยตํารวจโท นพพร  สิงหทอง 

 ๔๗๕ รอยตํารวจโท นพพล  บุญลอม 

 ๔๗๖ รอยตํารวจโท นพรัตน  มั่นดี 

 ๔๗๗ รอยตํารวจโท นพฤทธิ์  เรืองรัมย 

 ๔๗๘ รอยตํารวจโท นรนิติ  เทศสนั่น 

 ๔๗๙ รอยตํารวจโท นรวิชญ  คงปรีชา 

 ๔๘๐ รอยตํารวจโท นราทร  เทียมประทีป 

 ๔๘๑ รอยตํารวจโท นราธิป  สมเย็น 

 ๔๘๒ รอยตํารวจโท นราพัฒน   

  บุญชายสุวรรณ 

 ๔๘๓ รอยตํารวจโท นรินทร  คงแคลว 

 ๔๘๔ รอยตํารวจโท นรินทร  พรหมทา 

 ๔๘๕ รอยตํารวจโท นรินทร  พ้ัวแพง 

 ๔๘๖ รอยตํารวจโท นรินทร  ฟกบํารุง 

 ๔๘๗ รอยตํารวจโท นริศ  มานพ 

 ๔๘๘ รอยตํารวจโท นรุตม  โพชะโน 

 ๔๘๙ รอยตํารวจโท นเรศ  โคตรสงคราม 

 ๔๙๐ รอยตํารวจโท นเรศน  จันทรคณา 

 ๔๙๑ รอยตํารวจโท นฤเดช  ลังกาเปย 

 ๔๙๒ รอยตํารวจโท นฤนาท   

  แหวนทองจันทร 

 ๔๙๓ รอยตํารวจโท นะเรตร  เพ็งนิ่ม 

 ๔๙๔ รอยตํารวจโท นัฐพล  จันพิรักษ 

 ๔๙๕ รอยตํารวจโท นัฐพล  ทะเลนอย 

 ๔๙๖ รอยตํารวจโท นัทธี  โชติมูล 

 ๔๙๗ รอยตํารวจโท นันทเชษฐ  หนูมานอย 

 ๔๙๘ รอยตํารวจโท นันทณัฐ  ปณะวันนา 

 ๔๙๙ รอยตํารวจโท นันทนคร  บุรี 

 ๕๐๐ รอยตํารวจโท นันทศักดิ์  สังขโสม 

 ๕๐๑ รอยตํารวจโท นันทสิทธิ์  จิตเนียม 

 ๕๐๒ รอยตํารวจโท นันทิพัฒน  นิราศ 

 ๕๐๓ รอยตํารวจโท นัย  สดากร 

 ๕๐๔ รอยตํารวจโท นําพล  ดวงวิโรจน 

 ๕๐๕ รอยตํารวจโท นิกร  จารีรัตน 



 หนา   ๑๕๒ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๐๖ รอยตํารวจโท นิกร  ชัยมงคล 

 ๕๐๗ รอยตํารวจโท นิกร  หมูแฮม 

 ๕๐๘ รอยตํารวจโท นิคม  กองเพชร 

 ๕๐๙ รอยตํารวจโท นิคม  ธรรมชาพร 

 ๕๑๐ รอยตํารวจโท นิคม  วงศปง 

 ๕๑๑ รอยตํารวจโท นิคม  สงเคราะห 

 ๕๑๒ รอยตํารวจโท นิคม  อินทรมณี 

 ๕๑๓ รอยตํารวจโท นิติธรรม  ทองแสง 

 ๕๑๔ รอยตํารวจโท นิพนธ  แสงศรี 

 ๕๑๕ รอยตํารวจโท นิพล  พิทักษธรรม 

 ๕๑๖ รอยตํารวจโท นิพล  หลามณี 

 ๕๑๗ รอยตํารวจโท นิรัตน  รอดอินทร 

 ๕๑๘ รอยตํารวจโท นิรันดร  ชูแกว 

 ๕๑๙ รอยตํารวจโท นิรุตร  พูลพวง 

 ๕๒๐ รอยตํารวจโท นิวัช  ธิอูป 

 ๕๒๑ รอยตํารวจโท นิวัฒน  ไกรษี 

 ๕๒๒ รอยตํารวจโท นิวัฒน  ชิษสวัสดิ์ 

 ๕๒๓ รอยตํารวจโท นิวัตร  มะโนกิจ 

 ๕๒๔ รอยตํารวจโท นุกูล  ชุมชาติ 

 ๕๒๕ รอยตํารวจโท เนติบัณฑิต   

  เสียงเพราะ 

 ๕๒๖ รอยตํารวจโท บรรจง  เพ้ียก่ํา 

 ๕๒๗ รอยตํารวจโท บรรจง  สมกําดัด 

 ๕๒๘ รอยตํารวจโท บรรจบ  จันทรกล่ิน 

 ๕๒๙ รอยตํารวจโท บรรจบ  พุทธรักษ 

 ๕๓๐ รอยตํารวจโท บรรทง  พงศสุวรรณ 

 ๕๓๑ รอยตํารวจโท บรรเทิง   

  ปญญาจันทรสวาง 

 ๕๓๒ รอยตํารวจโท บรรพจน  วรรณโวหาร 

 ๕๓๓ รอยตํารวจโท บรรหาร  บุญไธสง 

 ๕๓๔ รอยตํารวจโท บวร  กันทิยะ 

 ๕๓๕ รอยตํารวจโท บวร  มหา 

 ๕๓๖ รอยตํารวจโท บัญชา  ดรบุญลน 

 ๕๓๗ รอยตํารวจโท บัญชา  สุนทรวัฒน 

 ๕๓๘ รอยตํารวจโท บัญญัติ  เกงนอก 

 ๕๓๙ รอยตํารวจโท บัณฑิต  คาสม 

 ๕๔๐ รอยตํารวจโท บัน  บัวใหญ 

 ๕๔๑ รอยตํารวจโท บํารุง  คณิตศิลป 

 ๕๔๒ รอยตํารวจโท บํารุง  ยอดดําเนิน 

 ๕๔๓ รอยตํารวจโท บุญชม  ตะนอย 

 ๕๔๔ รอยตํารวจโท บุญชวย  ชํารัมย 

 ๕๔๕ รอยตํารวจโท บุญชู  นันทบัญชา 

 ๕๔๖ รอยตํารวจโท บุญชู  สุขสวัสดิ์ 

 ๕๔๗ รอยตํารวจโท บุญญฤทธิ์  มาเหลน 

 ๕๔๘ รอยตํารวจโท บุญญสิทธิ์  บุญขาว 

 ๕๔๙ รอยตํารวจโท บุญตา  ปะกะตัง 

 ๕๕๐ รอยตํารวจโท บุญทัน  ปะนาโก 

 ๕๕๑ รอยตํารวจโท บุญเทียน  สันธิ 

 ๕๕๒ รอยตํารวจโท บุญธรรม  เกาะสูงเนิน 

 ๕๕๓ รอยตํารวจโท บุญนาค  จงดา 

 ๕๕๔ รอยตํารวจโท บุญนาค  ทาคํา 

 ๕๕๕ รอยตํารวจโท บุญผล  เตชะสิทธิ์ 



 หนา   ๑๕๓ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๕๖ รอยตํารวจโท บุญผอง  แพงคํา 

 ๕๕๗ รอยตํารวจโท บุญภา  หวานลํ้า 

 ๕๕๘ รอยตํารวจโท บุญมั่น  รอดอน 

 ๕๕๙ รอยตํารวจโท บุญมี  ภูริทัตต 

 ๕๖๐ รอยตํารวจโท บุญยงค  ณะรินทร 

 ๕๖๑ รอยตํารวจโท บุญยัง  ไชยโส 

 ๕๖๒ รอยตํารวจโท บุญรวม  สุพรม 

 ๕๖๓ รอยตํารวจโท บุญรัตน  นนทลักษณ 

 ๕๖๔ รอยตํารวจโท บุญเริ่ม  อุปละ 

 ๕๖๕ รอยตํารวจโท บุญเรือง  สุโพธิ์ภาค 

 ๕๖๖ รอยตํารวจโท บุญเรือน  สมจิตต 

 ๕๖๗ รอยตํารวจโท บุญโรม  ไชยนุวงศ 

 ๕๖๘ รอยตํารวจโท บุญลํ้า  สนามทอง 

 ๕๖๙ รอยตํารวจโท บุญเลิศ  ปนคํา 

 ๕๗๐ รอยตํารวจโท บุญเลิศ  แสงวิลัย 

 ๕๗๑ รอยตํารวจโท บุญเลิศ  ออนสกุล 

 ๕๗๒ รอยตํารวจโท บุญศิริ  กองพลพรหม 

 ๕๗๓ รอยตํารวจโท บุญสง  เกล็ดจีน 

 ๕๗๔ รอยตํารวจโท บุญสง  เนื่องไชยศ 

 ๕๗๕ รอยตํารวจโท บุญสง  ปนศิริ 

 ๕๗๖ รอยตํารวจโท บุญสิน  รองนวล 

 ๕๗๗ รอยตํารวจโท บุญสูง  ลาภเจริญ 

 ๕๗๘ รอยตํารวจโท ปฎิพล  เบาทอง 

 ๕๗๙ รอยตํารวจโท ปฏิญญา   

  สงวนศักดิ์เกษร 

 ๕๘๐ รอยตํารวจโท ปฏิภาณ  ไกรลาศฉิมพลี 

 ๕๘๑ รอยตํารวจโท ปติภัทร  พูลสําราญ 

 ๕๘๒ รอยตํารวจโท ปรภัค  ชัยกิตติเถกิงเดช 

 ๕๘๓ รอยตํารวจโท ปรเมษฐ  เพียรศิลป 

 ๕๘๔ รอยตํารวจโท ปรเมษฐ  ศรีหาเมฆ 

 ๕๘๕ รอยตํารวจโท ปรวุฒิ  สมแปนหวาน 

 ๕๘๖ รอยตํารวจโท ประกอบ  เอิบอิ่ม 

 ๕๘๗ รอยตํารวจโท ประกาย  อภิญ 

 ๕๘๘ รอยตํารวจโท ประกาศิต  ลําขาว 

 ๕๘๙ รอยตํารวจโท ประกิจ  พูลหนาย 

 ๕๙๐ รอยตํารวจโท ประกิจ  แยมแกว 

 ๕๙๑ รอยตํารวจโท ประคอง  แกวศิริ 

 ๕๙๒ รอยตํารวจโท ประคอง  ทองเสน 

 ๕๙๓ รอยตํารวจโท ประคอง  ผองศิริ 

 ๕๙๔ รอยตํารวจโท ประจวบ  เกติยะ 

 ๕๙๕ รอยตํารวจโท ประจวบ  ดีขุนทด 

 ๕๙๖ รอยตํารวจโท ประจวบ  ทะรารัมย 

 ๕๙๗ รอยตํารวจโท ประจักษ  กําจัดศัตรูพาย 

 ๕๙๘ รอยตํารวจโท ประจักษ  ทิพยสิงห 

 ๕๙๙ รอยตํารวจโท ประชอบ  แกนเดียว 

 ๖๐๐ รอยตํารวจโท ประดัด  แปงการิยา 

 ๖๐๑ รอยตํารวจโท ประดับ  ขาวเต็มดี 

 ๖๐๒ รอยตํารวจโท ประเดิม  โพธิสาร 

 ๖๐๓ รอยตํารวจโท ประทวน  ศรีลอย 

 ๖๐๔ รอยตํารวจโท ประทีป  กาฬษร 

 ๖๐๕ รอยตํารวจโท ประทีป  เกตุเผือก 

 ๖๐๖ รอยตํารวจโท ประทีป  จารุจินดา 



 หนา   ๑๕๔ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๐๗ รอยตํารวจโท ประทีป  อยูยืน 

 ๖๐๘ รอยตํารวจโท ประทุม  สุรัตน 

 ๖๐๙ รอยตํารวจโท ประเทือง  นอยสุวรรณ 

 ๖๑๐ รอยตํารวจโท ประเทือง  สารกิจ 

 ๖๑๑ รอยตํารวจโท ประพัฒ  กุชโร 

 ๖๑๒ รอยตํารวจโท ประพัฒ  แทนบุญ 

 ๖๑๓ รอยตํารวจโท ประพัฒน  ทองชวย 

 ๖๑๔ รอยตํารวจโท ประพันธ  กิ่งนอก 

 ๖๑๕ รอยตํารวจโท ประพันธ  พงศใจ 

 ๖๑๖ รอยตํารวจโท ประพันธ  แพทยเกาะ 

 ๖๑๗ รอยตํารวจโท ประพันธ  วงศชัย 

 ๖๑๘ รอยตํารวจโท ประภาส  พลภักดี 

 ๖๑๙ รอยตํารวจโท ประภาส  ไหวดี 

 ๖๒๐ รอยตํารวจโท ประยุทธ  พรอมวงศ 

 ๖๒๑ รอยตํารวจโท ประยุทธ  เดชพลมาตย 

 ๖๒๒ รอยตํารวจโท ประยุทธ  สุภา 

 ๖๒๓ รอยตํารวจโท ประยูร  บุญยัง 

 ๖๒๔ รอยตํารวจโท ประยูร  มะโพธิ์ศรี 

 ๖๒๕ รอยตํารวจโท ประยูร  สุขแกว 

 ๖๒๖ รอยตํารวจโท ประวัติ  อมเถื่อน 

 ๖๒๗ รอยตํารวจโท ประวิต  พลจังหรีด 

 ๖๒๘ รอยตํารวจโท ประวิทย  ศรีพลัง 

 ๖๒๙ รอยตํารวจโท ประสงค  กระมล 

 ๖๓๐ รอยตํารวจโท ประสงค  นาวงษ 

 ๖๓๑ รอยตํารวจโท ประสพโชค  จันทรทอง 

 ๖๓๒ รอยตํารวจโท ประสาท  ใบยา 

 ๖๓๓ รอยตํารวจโท ประสาน  เคนศรี 

 ๖๓๔ รอยตํารวจโท ประสาน  เมืองสุข 

 ๖๓๕ รอยตํารวจโท ประสาร  รอดผล 

 ๖๓๖ รอยตํารวจโท ประเสริฐ  ใจบุญ 

 ๖๓๗ รอยตํารวจโท ประเสริฐ  ชวยคูณ 

 ๖๓๘ รอยตํารวจโท ประเสริฐ  พะสุรัมย 

 ๖๓๙ รอยตํารวจโท ประเสริฐ  เล็กดา 

 ๖๔๐ รอยตํารวจโท ประเสริฐ  สรอยสวรรค 

 ๖๔๑ รอยตํารวจโท ประเสริฐ  เอี่ยมศรี 

 ๖๔๒ รอยตํารวจโท ประเสริฐศักดิ์  วรมูล 

 ๖๔๓ รอยตํารวจโท ประเสริฐศักดิ์  วิพันธเงิน 

 ๖๔๔ รอยตํารวจโท ปรัชญา  นุรารักษ 

 ๖๔๕ รอยตํารวจโท ปรัชวีย  ล้ินฤาษี 

 ๖๔๖ รอยตํารวจโท ปราโมทย  ถี่ถวน 

 ๖๔๗ รอยตํารวจโท ปราโมทย  สรอยคํา 

 ๖๔๘ รอยตํารวจโท ปราโมทย  สอาดทํา 

 ๖๔๙ รอยตํารวจโท ปราโมทย  สําราญกิจ 

 ๖๕๐ รอยตํารวจโท ปราโมทย  สุวรรณถาวร 

 ๖๕๑ รอยตํารวจโท ปราโมทย  ไหมละเอียด 

 ๖๕๒ รอยตํารวจโท ปริชญ  ทองกอง 

 ๖๕๓ รอยตํารวจโท ปริญญาพร  พยัคฆฤทธิ์ 

 ๖๕๔ รอยตํารวจโท ปรินทร  ลําโกน 

 ๖๕๕ รอยตํารวจโท ปริยวิศว  ภากรณวีรวัชร 

 ๖๕๖ รอยตํารวจโท ปริวัชร  เพชรรัตน 

 ๖๕๗ รอยตํารวจโท ปรีชา  คําผัด 

 ๖๕๘ รอยตํารวจโท ปรีชา  จันทรฉาย 



 หนา   ๑๕๕ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๕๙ รอยตํารวจโท ปรีชา  ตั้งสกุล 

 ๖๖๐ รอยตํารวจโท ปรีชา  เบียดนอก 

 ๖๖๑ รอยตํารวจโท ปรีชา  เพ็ชรย้ิม 

 ๖๖๒ รอยตํารวจโท ปรีชา  ศรีหานู 

 ๖๖๓ รอยตํารวจโท ปรีชา  สงสุแก 

 ๖๖๔ รอยตํารวจโท ปรีดา  จรเกตุ 

 ๖๖๕ รอยตํารวจโท ปวรอินทร  ตาลัย 

 ๖๖๖ รอยตํารวจโท ปวีณ  อารมยเย็น 

 ๖๖๗ รอยตํารวจโท ปญญา  ขาวทอง 

 ๖๖๘ รอยตํารวจโท ปญญา  ชัยรูป 

 ๖๖๙ รอยตํารวจโท ปญญา  นาโสก 

 ๖๗๐ รอยตํารวจโท ปญญา  พรมแสน 

 ๖๗๑ รอยตํารวจโท ปติโชค  หาญพละ 

 ๖๗๒ รอยตํารวจโท ปยะ  โชติพินิจ 

 ๖๗๓ รอยตํารวจโท ปยะบุตร  คงบุญวิจิตร 

 ๖๗๔ รอยตํารวจโท เปล้ือง  หิตมูล 

 ๖๗๕ รอยตํารวจโท ผล  จงเจริญ 

 ๖๗๖ รอยตํารวจโท แผน  ชูสุวรรณ 

 ๖๗๗ รอยตํารวจโท พงศธร  จันทรอยู 

 ๖๗๘ รอยตํารวจโท พงศธร  ถาวร 

 ๖๗๙ รอยตํารวจโท พงศพล  การงาน 

 ๖๘๐ รอยตํารวจโท พงศพัน  อุทธาพงษ 

 ๖๘๑ รอยตํารวจโท พงศพิพัฒน  จันทรโชติ 

 ๖๘๒ รอยตํารวจโท พงศพิสิษฐ  ดาราเพ็ญ 

 ๖๘๓ รอยตํารวจโท พงศศรัณย  ใหมไชย 

 ๖๘๔ รอยตํารวจโท พงศศักดิ์  แกวพิจิตร 

 ๖๘๕ รอยตํารวจโท พงศา  จินดามาตย 

 ๖๘๖ รอยตํารวจโท พงษชัย  ยศสงคราม 

 ๖๘๗ รอยตํารวจโท พงษธนพล  วรรณพันธ 

 ๖๘๘ รอยตํารวจโท พงษนที  เงินทอง 

 ๖๘๙ รอยตํารวจโท พงษพัฒน  ใจย้ิม 

 ๖๙๐ รอยตํารวจโท พงษศักดิ์  งวนทอง 

 ๖๙๑ รอยตํารวจโท พงษศักดิ์  ดอกไม 

 ๖๙๒ รอยตํารวจโท พงษศักดิ์  ทัพภูมี 

 ๖๙๓ รอยตํารวจโท พงษศักดิ์  เพ็ชรสามสี 

 ๖๙๔ รอยตํารวจโท พงษศักดิ์  สรอยจิตร 

 ๖๙๕ รอยตํารวจโท พนม  ไกรสกุล 

 ๖๙๖ รอยตํารวจโท พนม  หิรัญธนยรัศมี 

 ๖๙๗ รอยตํารวจโท พนม  เอี่ยมอาษา 

 ๖๙๘ รอยตํารวจโท พนมพร  ศิลปศิริวานิชย 

 ๖๙๙ รอยตํารวจโท พยุง  บุญศรีวงษ 

 ๗๐๐ รอยตํารวจโท พโยม  ติยจันทร 

 ๗๐๑ รอยตํารวจโท พรชัย  กรุงศรี 

 ๗๐๒ รอยตํารวจโท พรชัย  คงเพ็ช 

 ๗๐๓ รอยตํารวจโท พรชัย  แปมจํานัก 

 ๗๐๔ รอยตํารวจโท พรชัย  อัตรา 

 ๗๐๕ รอยตํารวจโท พรประสิทธิ์  สีทอง 

 ๗๐๖ รอยตํารวจโท พรรคพงศสนิท  สมชอบ 

 ๗๐๗ รอยตํารวจโท พลวัชร  คําแยม 

 ๗๐๘ รอยตํารวจโท พศิน  ทันวงษ 

 ๗๐๙ รอยตํารวจโท พสิษฐ  โกษา 

 ๗๑๐ รอยตํารวจโท พหล  ตั้งสุข 



 หนา   ๑๕๖ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๗๑๑ รอยตํารวจโท พอช  นกพลับ 

 ๗๑๒ รอยตํารวจโท พัชรพงษ  แกวฝายนอก 

 ๗๑๓ รอยตํารวจโท พัชรพงษ  พ่ึงศรีใส 

 ๗๑๔ รอยตํารวจโท พัฒนชัย  วงศสามสี 

 ๗๑๕ รอยตํารวจโท พัฒนพงศ  อุไรวรรณ 

 ๗๑๖ รอยตํารวจโท พัฒนา  ดีปานา 

 ๗๑๗ รอยตํารวจโท พัทธดนย  พูลพิพัฒน 

 ๗๑๘ รอยตํารวจโท พันกร  คนึงเหตุ 

 ๗๑๙ รอยตํารวจโท พันธพงศ  ภูริวัฒนพงศ 

 ๗๒๐ รอยตํารวจโท พันลาน  ปญญาแดง 

 ๗๒๑ รอยตํารวจโท พัลลภ  พุมแยม 

 ๗๒๒ รอยตํารวจโท พายัพ  สุขวิบูลย 

 ๗๒๓ รอยตํารวจโท พิชัย  โคทะนา 

 ๗๒๔ รอยตํารวจโท พิชิตชัย  สืบวงษ 

 ๗๒๕ รอยตํารวจโท พิทยา  คําเจริญ 

 ๗๒๖ รอยตํารวจโท พิทักษ  บุตรประเสริฐ 

 ๗๒๗ รอยตํารวจโท พิทักษ  เผาภูธร 

 ๗๒๘ รอยตํารวจโท พินิจ  เจาะจงดี 

 ๗๒๙ รอยตํารวจโท พินิจ  ฤทธิ์ทรงเมือง 

 ๗๓๐ รอยตํารวจโท พินิจพนธ  จุลชีพ 

 ๗๓๑ รอยตํารวจโท พิพัฒน  ลครพล 

 ๗๓๒ รอยตํารวจโท พิรชัย  อังกนะตระกูล 

 ๗๓๓ รอยตํารวจโท พิรุณ  บุญเมือง 

 ๗๓๔ รอยตํารวจโท พิศิษฐ  พ่ึงคํา 

 ๗๓๕ รอยตํารวจโท พิษณุ  ฉิมพาลี 

 ๗๓๖ รอยตํารวจโท พิษณุ  ไชยงาม 

 ๗๓๗ รอยตํารวจโท พิสันต  ยืนมั่น 

 ๗๓๘ รอยตํารวจโท พิสันต  สุพอ 

 ๗๓๙ รอยตํารวจโท พิสิษฐพล  มงคลศิริ 

 ๗๔๐ รอยตํารวจโท พิสุทธิ์  วงศสุวรรณ 

 ๗๔๑ รอยตํารวจโท พีรจักษณ  หอมวิจิตรกุล 

 ๗๔๒ รอยตํารวจโท พีรพงศ  เกษรชื่น 

 ๗๔๓ รอยตํารวจโท พีรพล  บัวพร 

 ๗๔๔ รอยตํารวจโท พีรพัฒน  พูลเพ่ิม 

 ๗๔๕ รอยตํารวจโท พีรวิชญ  สุขเอม 

 ๗๔๖ รอยตํารวจโท พีระ  อึ้งตระกูล 

 ๗๔๗ รอยตํารวจโท พีระพงษ  พูลพิพัฒน 

 ๗๔๘ รอยตํารวจโท พีระพล  พรมบุตร 

 ๗๔๙ รอยตํารวจโท พีระพัฒน  สัมฤทธิ์ดีงาม 

 ๗๕๐ รอยตํารวจโท พุฒิพงศ  เนียมศิริ 

 ๗๕๑ รอยตํารวจโท พุทธิวัฒน  จินดามณี 

 ๗๕๒ รอยตํารวจโท พูนศักดิ์  สัมพันธกาญจน 

 ๗๕๓ รอยตํารวจโท เพชรนอย  ชูเชิด 

 ๗๕๔ รอยตํารวจโท เพชรรัตน  บุญโสม 

 ๗๕๕ รอยตํารวจโท เพ่ิมศักดิ์  พิทยเทพินทร 

 ๗๕๖ รอยตํารวจโท ไพฑูรย  จันทรนาง 

 ๗๕๗ รอยตํารวจโท ไพฑูรย  ปนเหนงเพ็ชร 

 ๗๕๘ รอยตํารวจโท ไพทูล  ภาษาพรม 

 ๗๕๙ รอยตํารวจโท ไพบูลย  ไกรแกว 

 ๗๖๐ รอยตํารวจโท ไพบูลย  ชวนรัมย 

 ๗๖๑ รอยตํารวจโท ไพบูลย  ปลุกใจ 

 ๗๖๒ รอยตํารวจโท ไพบูลย  หลักคําแพง 



 หนา   ๑๕๗ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๗๖๓ รอยตํารวจโท ไพรวรรณ  ยังทรัพย 

 ๗๖๔ รอยตํารวจโท ไพรวัล  นาคเปา 

 ๗๖๕ รอยตํารวจโท ไพรวัลย  เพชรพรรณ 

 ๗๖๖ รอยตํารวจโท ไพรัช  คลองจริง 

 ๗๖๗ รอยตํารวจโท ไพรัช  ดวงเฟอง 

 ๗๖๘ รอยตํารวจโท ไพรัช  นรไทย 

 ๗๖๙ รอยตํารวจโท ไพรัช  แยมขจร 

 ๗๗๐ รอยตํารวจโท ไพรัช  เหมือนเอียด 

 ๗๗๑ รอยตํารวจโท ไพรัช  ไหวนิพัทธกุล 

 ๗๗๒ รอยตํารวจโท ไพรัตน  รุงเรืองฤทธิ์ 

 ๗๗๓ รอยตํารวจโท ไพรัตน  ส่ิงที่สุข 

 ๗๗๔ รอยตํารวจโท ไพโรจน  ธีระสาสน 

 ๗๗๕ รอยตํารวจโท ไพโรจน  พรหมภักดี 

 ๗๗๖ รอยตํารวจโท ไพโรจน  ภูนิ่ม 

 ๗๗๗ รอยตํารวจโท ไพศาล  เดชพรหม 

 ๗๗๘ รอยตํารวจโท ไพศาล  ปนทองพันธุ 

 ๗๗๙ รอยตํารวจโท ไพศาล  อาจนาวัง 

 ๗๘๐ รอยตํารวจโท ฟรี  คําอินทร 

 ๗๘๑ รอยตํารวจโท เฟองฤทธิ์  ศรีนวล 

 ๗๘๒ รอยตํารวจโท ภคพงษ  ซื่อสกุล 

 ๗๘๓ รอยตํารวจโท ภราดร  ชุมจินดา 

 ๗๘๔ รอยตํารวจโท ภราดร  สืบดวง 

 ๗๘๕ รอยตํารวจโท ภวพุฒิ  ชูใจ 

 ๗๘๖ รอยตํารวจโท ภักดี  ประเสริฐศรี 

 ๗๘๗ รอยตํารวจโท ภักดี  อุงจิตตตระกูล 

 ๗๘๘ รอยตํารวจโท ภัคนิจ  ถนอมจิตร 

 ๗๘๙ รอยตํารวจโท ภัทรพงศ  วิชัยดิษฐ 

 ๗๙๐ รอยตํารวจโท ภัทราวุธ  ทองพิทักษวงศ 

 ๗๙๑ รอยตํารวจโท ภาณุพงษ  จันทนะภัค 

 ๗๙๒ รอยตํารวจโท ภาณุมาศ  นาคตุน 

 ๗๙๓ รอยตํารวจโท ภาณุวัฒน  ริมหมูดี 

 ๗๙๔ รอยตํารวจโท ภานุวัชร  รมโพธิ์ 

 ๗๙๕ รอยตํารวจโท ภานุวัฒน  วิชาดี 

 ๗๙๖ รอยตํารวจโท ภิญโญ  เกิดมี 

 ๗๙๗ รอยตํารวจโท ภูเบศร  บัวทอง 

 ๗๙๘ รอยตํารวจโท ภูมิมิภัทร  รัฐถากร 

 ๗๙๙ รอยตํารวจโท ภูวดล  เนื่องชมภู 

 ๘๐๐ รอยตํารวจโท ภูวดิษฐ  แพงเมาศรีกูล 

 ๘๐๑ รอยตํารวจโท ภูวเดช  ชางเผือก 

 ๘๐๒ รอยตํารวจโท ภูวเดช  สาระบัญญัติ 

 ๘๐๓ รอยตํารวจโท ภูษิต  ศรีทอง 

 ๘๐๔ รอยตํารวจโท โภคัย  แตงไทย 

 ๘๐๕ รอยตํารวจโท มงคล  พรมมงคล 

 ๘๐๖ รอยตํารวจโท มงคล  พรหมวงศนันท 

 ๘๐๗ รอยตํารวจโท มงคล  พิณพิพัฒนวรากุล 

 ๘๐๘ รอยตํารวจโท มงคล  พุทธโคตร 

 ๘๐๙ รอยตํารวจโท มงคล  แยมนุม 

 ๘๑๐ รอยตํารวจโท มงคล  ศาสตรกลาง 

 ๘๑๑ รอยตํารวจโท มณฑลกร  รุจิเมธ 

 ๘๑๒ รอยตํารวจโท มณเฑียร  อนุไชยวงศ 

 ๘๑๓ รอยตํารวจโท มณเทียร  ไมสนธิ์ 

 ๘๑๔ รอยตํารวจโท มณู  เชิงจอหอ 



 หนา   ๑๕๘ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๘๑๕ รอยตํารวจโท มนตรี  ทรัพยอดิเรก 

 ๘๑๖ รอยตํารวจโท มนตรี  ไผสุรัตน 

 ๘๑๗ รอยตํารวจโท มนตรี  ศรีบุรี 

 ๘๑๘ รอยตํารวจโท มนตรี  อิฐศรี 

 ๘๑๙ รอยตํารวจโท มนตสิทธิ์  กรุงแกว 

 ๘๒๐ รอยตํารวจโท มนัส  กุลมาตย 

 ๘๒๑ รอยตํารวจโท มนัส  ทองหะรา 

 ๘๒๒ รอยตํารวจโท มนัส  บํารุงศร 

 ๘๒๓ รอยตํารวจโท มนูญ  บัวปา 

 ๘๒๔ รอยตํารวจโท มรกต  ฉันทกูล 

 ๘๒๕ รอยตํารวจโท มัธยหัฏฐชัย  พิมพสวัสดิ์ 

 ๘๒๖ รอยตํารวจโท มานพ  ชุมสูงเนิน 

 ๘๒๗ รอยตํารวจโท มานพ  ดอกบุญนาค 

 ๘๒๘ รอยตํารวจโท มานพ  นิ่มนวล 

 ๘๒๙ รอยตํารวจโท มานพ  รินไธสง 

 ๘๓๐ รอยตํารวจโท มานะ  ทองเซง 

 ๘๓๑ รอยตํารวจโท มานะ  บุญประเสริฐ 

 ๘๓๒ รอยตํารวจโท มานะ  ยอดเถื่อน 

 ๘๓๓ รอยตํารวจโท มานะ  วงศประเสริฐ 

 ๘๓๔ รอยตํารวจโท มานะ  สมบูรณกิตติกร 

 ๘๓๕ รอยตํารวจโท มานิตย  ขาวสุด 

 ๘๓๖ รอยตํารวจโท มานิตย  เขื่อนคํา 

 ๘๓๗ รอยตํารวจโท มานิตย  ชนะพันธ 

 ๘๓๘ รอยตํารวจโท มานิตย  บุญพวง 

 ๘๓๙ รอยตํารวจโท มาโนช  แยมจันทร 

 ๘๔๐ รอยตํารวจโท มาโนช  วัชระเสวี 

 ๘๔๑ รอยตํารวจโท มาโนช  แวนแกว 

 ๘๔๒ รอยตํารวจโท มาโนช  เห็นสวาง 

 ๘๔๓ รอยตํารวจโท มาโนชน  หงษทอง 

 ๘๔๔ รอยตํารวจโท มาโนต  ไชยหงษ 

 ๘๔๕ รอยตํารวจโท มารุต  ปลุกใจ 

 ๘๔๖ รอยตํารวจโท มิตร  นาชีวา 

 ๘๔๗ รอยตํารวจโท มีชัย  ผาณิบุศย 

 ๘๔๘ รอยตํารวจโท มุนี  กันเกลา 

 ๘๔๙ รอยตํารวจโท เมธา  ชวยบํารุง 

 ๘๕๐ รอยตํารวจโท เมธาพล  วงคหินกอง 

 ๘๕๑ รอยตํารวจโท เมธี  โพธิจักร 

 ๘๕๒ รอยตํารวจโท เมธี  ศรีปรัชญ 

 ๘๕๓ รอยตํารวจโท แมนฤทธิ์  กาฬภักดี 

 ๘๕๔ รอยตํารวจโท ยงยุทธ  ปกคลุม 

 ๘๕๕ รอยตํารวจโท ยงยุทธ  มวงนวล 

 ๘๕๖ รอยตํารวจโท ยรรยง  กันไชยา 

 ๘๕๗ รอยตํารวจโท ยศกร  สิงหทน 

 ๘๕๘ รอยตํารวจโท ยศพงศ   

  กระจางสันเทียะ 

 ๘๕๙ รอยตํารวจโท ยศวีร  จันทวาท 

 ๘๖๐ รอยตํารวจโท ยอด  สุรวงค 

 ๘๖๑ รอยตํารวจโท ยอดชาย  เผือกผอง 

 ๘๖๒ รอยตํารวจโท ยอดชาย  พยัคฆชนม 

 ๘๖๓ รอยตํารวจโท ย่ิงศักดิ์  บรรลือทรัพย 

 ๘๖๔ รอยตํารวจโท ยุทธ  วันศรี 

 ๘๖๕ รอยตํารวจโท ยุทธการ  สุวรรณพงษ 



 หนา   ๑๕๙ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๘๖๖ รอยตํารวจโท ยุทธนา  สมดา 

 ๘๖๗ รอยตํารวจโท รชานนท  ใจเด็ด 

 ๘๖๘ รอยตํารวจโท รพี  ศรีชัยภูมิ 

 ๘๖๙ รอยตํารวจโท รวิภาส  มาเอี่ยม 

 ๘๗๐ รอยตํารวจโท รวีวัฒน  มหาเทพ 

 ๘๗๑ รอยตํารวจโท ระเดน  เพ่ิมดี 

 ๘๗๒ รอยตํารวจโท ระออ  เปยมศิริ 

 ๘๗๓ รอยตํารวจโท รัก  เรือศรีจันทร 

 ๘๗๔ รอยตํารวจโท รักษทวี  สุวรรณรัตน 

 ๘๗๕ รอยตํารวจโท รังสรร  เจษฎาคม 

 ๘๗๖ รอยตํารวจโท รังสรรค  เฉลิมนาค 

 ๘๗๗ รอยตํารวจโท รังสรรค  สูสุข 

 ๘๗๘ รอยตํารวจโท รังสิมันตุ  ตันจริง 

 ๘๗๙ รอยตํารวจโท รัชกฤช  ธีรโชติชาตรี 

 ๘๘๐ รอยตํารวจโท รัชต  กิระวิสาล 

 ๘๘๑ รอยตํารวจโท รัชธาญ  อุนทะยานนท 

 ๘๘๒ รอยตํารวจโท รัชนาท  หงษทวี 

 ๘๘๓ รอยตํารวจโท รัฐพงศ  สายตรง 

 ๘๘๔ รอยตํารวจโท รัฐภูมิ  จันทะสาร 

 ๘๘๕ รอยตํารวจโท รัตนชัย  กลางประพันธ 

 ๘๘๖ รอยตํารวจโท รัตนพงศ  วงศเสาร 

 ๘๘๗ รอยตํารวจโท รัศมี  คลองดี 

 ๘๘๘ รอยตํารวจโท ราชศักดิ์  ออนตา 

 ๘๘๙ รอยตํารวจโท ราชันญ  คูหาทอง 

 ๘๙๐ รอยตํารวจโท ราชันย  คําแดงใสย 

 ๘๙๑ รอยตํารวจโท ราชันย  สวัสดี 

 ๘๙๒ รอยตํารวจโท ราเชนทร  บินขุนทด 

 ๘๙๓ รอยตํารวจโท รุงมิตร  มงคล 

 ๘๙๔ รอยตํารวจโท รุชัย  ชัยสาร 

 ๘๙๕ รอยตํารวจโท เรืองเดช  กันตรี 

 ๘๙๖ รอยตํารวจโท เรืองวุฒิ  มะโนเรือง 

 ๘๙๗ รอยตํารวจโท ฤทธิชัย  นัยบุตร 

 ๘๙๘ รอยตํารวจโท ล่ันเมือง  กวยตะคุ 

 ๘๙๙ รอยตํารวจโท ลับ  พรหมเมศร 

 ๙๐๐ รอยตํารวจโท ลิขิต  ขวัญตน 

 ๙๐๑ รอยตํารวจโท ลิขิต  สังขารา 

 ๙๐๒ รอยตํารวจโท เลอพงศ  สาริพันธ 

 ๙๐๓ รอยตํารวจโท เลิศชาย  รัตนภา 

 ๙๐๔ รอยตํารวจโท วงศกร  ดุลยธรรมภักดี 

 ๙๐๕ รอยตํารวจโท วงศวัชร  วงศพินทุ 

 ๙๐๖ รอยตํารวจโท วงศษธร  แผนเจริญ 

 ๙๐๗ รอยตํารวจโท วชิระ  กลีบสัตบุตร 

 ๙๐๘ รอยตํารวจโท วชิระ  ไหวดี 

 ๙๐๙ รอยตํารวจโท วณัฐพงศ  พรมมินทร 

 ๙๑๐ รอยตํารวจโท วณิชชา  ทิพยภาลัย 

 ๙๑๑ รอยตํารวจโท วรกานต  ปาลี 

 ๙๑๒ รอยตํารวจโท วรชัย  แกวปญญา 

 ๙๑๓ รอยตํารวจโท วรชัย  นอยนาค 

 ๙๑๔ รอยตํารวจโท วรชิต  แยงลีลา 

 ๙๑๕ รอยตํารวจโท วรโชติ  เกตุวร 

 ๙๑๖ รอยตํารวจโท วรเดช  คํามุขวรโชติ 

 ๙๑๗ รอยตํารวจโท วรทัศน  ประภารัตน 



 หนา   ๑๖๐ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๙๑๘ รอยตํารวจโท วรเทพ  เหมือนตา 

 ๙๑๙ รอยตํารวจโท วรพงษ  บัวชาติ 

 ๙๒๐ รอยตํารวจโท วรพรต  อุติลา 

 ๙๒๑ รอยตํารวจโท วรพันธุ  กัลยสิริภัสร 

 ๙๒๒ รอยตํารวจโท วรรณชัย  สุขเจริญ 

 ๙๒๓ รอยตํารวจโท วรรณสิทธิ์  สุขถาวร 

 ๙๒๔ รอยตํารวจโท วรวิทย  ชูแกว 

 ๙๒๕ รอยตํารวจโท วรวิทย  สรวมนาม 

 ๙๒๖ รอยตํารวจโท วรวิทย  เหมือนแกว 

 ๙๒๗ รอยตํารวจโท วรวุฒิ  บิลและหมัน 

 ๙๒๘ รอยตํารวจโท วรัญู  สุดจิตร 

 ๙๒๙ รอยตํารวจโท วรันธร  สนธิศิริ 

 ๙๓๐ รอยตํารวจโท วรานนท  ออนลมูล 

 ๙๓๑ รอยตํารวจโท วรายุทธ  เจนวิชชุเมธ 

 ๙๓๒ รอยตํารวจโท วริทธิ์ธนนันท  พรมศรี 

 ๙๓๓ รอยตํารวจโท วรินทร  ศรีมนัสรัตน 

 ๙๓๔ รอยตํารวจโท วรินทร  รอดพันธุ 

 ๙๓๕ รอยตํารวจโท วรุฒ  แกวพรายตา 

 ๙๓๖ รอยตํารวจโท วศิน  ชวยผดุง 

 ๙๓๗ รอยตํารวจโท วศิน  ตุยแคน 

 ๙๓๘ รอยตํารวจโท วศิน  พุมาเกรียว 

 ๙๓๙ รอยตํารวจโท วสวัตติ์  มานู 

 ๙๔๐ รอยตํารวจโท วสะวัต  ศรีสวัสดิ์ 

 ๙๔๑ รอยตํารวจโท วสันต  เพ็ชรกระตาย 

 ๙๔๒ รอยตํารวจโท วสุ  ลีฬหาศิลป 

 ๙๔๓ รอยตํารวจโท วัจกร  ศรีโคตร 

 ๙๔๔ รอยตํารวจโท วัชรพงศ  ชูไชย 

 ๙๔๕ รอยตํารวจโท วัชรวิททย   

  ชัยชนะสถาพร 

 ๙๔๖ รอยตํารวจโท วัชระ  ทองหลอ 

 ๙๔๗ รอยตํารวจโท วัชรินทร  ไชยมาตย 

 ๙๔๘ รอยตํารวจโท วัฒนพงษ  ศรีจํานงค 

 ๙๔๙ รอยตํารวจโท วัฒนสิทธิ์  บุงทอง 

 ๙๕๐ รอยตํารวจโท วัฒนา  ดอกไมทอง 

 ๙๕๑ รอยตํารวจโท วัฒนา  รัชอินทร 

 ๙๕๒ รอยตํารวจโท วัฒนา  สดสรอย 

 ๙๕๓ รอยตํารวจโท วัธน  สุขแกว 

 ๙๕๔ รอยตํารวจโท วันเฉลิม  วิชัยวงษ 

 ๙๕๕ รอยตํารวจโท วันชัย  เคหะรักษ 

 ๙๕๖ รอยตํารวจโท วันชัย  ชัยสิทธิ์ 

 ๙๕๗ รอยตํารวจโท วันชัย  ปานคง 

 ๙๕๘ รอยตํารวจโท วันชัย  พรหมเกิด 

 ๙๕๙ รอยตํารวจโท วันชัย  มักสิก 

 ๙๖๐ รอยตํารวจโท วันชัย  มูลคําปลิว 

 ๙๖๑ รอยตํารวจโท วันชัย  รัตนวัฒนชัยกุล 

 ๙๖๒ รอยตํารวจโท วันชัย  วุฒิปญญาพรม 

 ๙๖๓ รอยตํารวจโท วันชัย  หารีย 

 ๙๖๔ รอยตํารวจโท วันชัย  อินธาระ 

 ๙๖๕ รอยตํารวจโท วันชาติ  จันทรมีทรัพย 

 ๙๖๖ รอยตํารวจโท วันชาติ  สระแกว 

 ๙๖๗ รอยตํารวจโท วันชาติ  อนเลห 

 ๙๖๘ รอยตํารวจโท วันทา  ชูตา 



 หนา   ๑๖๑ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๙๖๙ รอยตํารวจโท วันลภ  ชูทอง 

 ๙๗๐ รอยตํารวจโท วัลลภ  ดุจเฉลิม 

 ๙๗๑ รอยตํารวจโท วิ  สนธิมูล 

 ๙๗๒ รอยตํารวจโท วิจารณ  แสนยะบุตร 

 ๙๗๓ รอยตํารวจโท วิจิตร  ไตรทิพย 

 ๙๗๔ รอยตํารวจโท วิชัย  ทิพวะลี 

 ๙๗๕ รอยตํารวจโท วิชัย  ปล้ืมใจ 

 ๙๗๖ รอยตํารวจโท วิชาญ  แกวสาธร 

 ๙๗๗ รอยตํารวจโท วิชาญ  งมโปรงเบี้ย 

 ๙๗๘ รอยตํารวจโท วิชาญ  หาญชนะ 

 ๙๗๙ รอยตํารวจโท วิชิต  แซแขก 

 ๙๘๐ รอยตํารวจโท วิชิต  ประเทือง 

 ๙๘๑ รอยตํารวจโท วิเชษฐ  จันตรี 

 ๙๘๒ รอยตํารวจโท วิเชียร  กุดกลาง 

 ๙๘๓ รอยตํารวจโท วิเชียร  จันทรสุขศรี 

 ๙๘๔ รอยตํารวจโท วิเชียร  จําปา 

 ๙๘๕ รอยตํารวจโท วิเชียร  ดวงบานยาง 

 ๙๘๖ รอยตํารวจโท วิเชียร  โถชัย 

 ๙๘๗ รอยตํารวจโท วิเชียร  นิมะบุตร 

 ๙๘๘ รอยตํารวจโท วิเชียร  ใยระยา 

 ๙๘๙ รอยตํารวจโท วิเชียร  สิงโห 

 ๙๙๐ รอยตํารวจโท วิญ  ทองบัณฑิต 

 ๙๙๑ รอยตํารวจโท วิทยา  พันธุระ 

 ๙๙๒ รอยตํารวจโท วิทยา  หลวงกิจจา 

 ๙๙๓ รอยตํารวจโท วิทวัส  พัฒนจันทรหอม 

 ๙๙๔ รอยตํารวจโท วิธี  นิ่มทอง 

 ๙๙๕ รอยตํารวจโท วินัย  บุญยอด 

 ๙๙๖ รอยตํารวจโท วินัย  บุญสะอาด 

 ๙๙๗ รอยตํารวจโท วินัย  บุตรกลัด 

 ๙๙๘ รอยตํารวจโท วินัย  มณีวรรณ 

 ๙๙๙ รอยตํารวจโท วินัย  วงษดี 

 ๑๐๐๐ รอยตํารวจโท วินัย  ศรีสวัสดิ์ 

 ๑๐๐๑ รอยตํารวจโท วินิจ  แกวบัวดี 

 ๑๐๐๒ รอยตํารวจโท วิมนต  ปานจันทร 

 ๑๐๐๓ รอยตํารวจโท วิรชัย  ไชยนาแพง 

 ๑๐๐๔ รอยตํารวจโท วิรัตน  กุลศรี 

 ๑๐๐๕ รอยตํารวจโท วิรัตน  จันทิมี 

 ๑๐๐๖ รอยตํารวจโท วิรัตน  ชมชื่น 

 ๑๐๐๗ รอยตํารวจโท วิรัตน  โชตินิธิธํารง 

 ๑๐๐๘ รอยตํารวจโท วิรัตน  สายคําอาย 

 ๑๐๐๙ รอยตํารวจโท วิรุฬห  ธาตุวิสัย 

 ๑๐๑๐ รอยตํารวจโท วิโรจน  จันพลโท 

 ๑๐๑๑ รอยตํารวจโท วิโรจน  เจริญสุข 

 ๑๐๑๒ รอยตํารวจโท วิโรจน  สุขเจริญ 

 ๑๐๑๓ รอยตํารวจโท วิโรจน  อัตถดารา 

 ๑๐๑๔ รอยตํารวจโท วิลัย  เนาวะราช 

 ๑๐๑๕ รอยตํารวจโท วิเศษศักดิ์  ดวงจร 

 ๑๐๑๖ รอยตํารวจโท วิษณุ  ศรีประภา 

 ๑๐๑๗ รอยตํารวจโท วิสทวัฒน   

  จังหวัดกลาง 

 ๑๐๑๘ รอยตํารวจโท วิสันต  บุญประสพ 

 ๑๐๑๙ รอยตํารวจโท วิสุทธิ์  ทองเมือง 



 หนา   ๑๖๒ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๐๒๐ รอยตํารวจโท วิสุทธิ์  มั่งคั่ง 

 ๑๐๒๑ รอยตํารวจโท วิสูตร  จันทสุวรรณโณ 

 ๑๐๒๒ รอยตํารวจโท วีรชัย  เบาลี 

 ๑๐๒๓ รอยตํารวจโท วีรภัทร  ไมสูงเนิน 

 ๑๐๒๔ รอยตํารวจโท วีรยุทธ  ยอดใส 

 ๑๐๒๕ รอยตํารวจโท วีรวัฒน  จาดมี 

 ๑๐๒๖ รอยตํารวจโท วีระ  มีสุข 

 ๑๐๒๗ รอยตํารวจโท วีระ  รักษาพราหมณ 

 ๑๐๒๘ รอยตํารวจโท วีระ  เหลาผา 

 ๑๐๒๙ รอยตํารวจโท วีระชัย  พ่ึงเพ็ง 

 ๑๐๓๐ รอยตํารวจโท วีระชัย   

  ศีรเศวตศาสตร 

 ๑๐๓๑ รอยตํารวจโท วีระชาติ  ริ้วไสว 

 ๑๐๓๒ รอยตํารวจโท วีระเทพ  สังขน้ํามนต 

 ๑๐๓๓ รอยตํารวจโท วีระพงษ  ยศแกว 

 ๑๐๓๔ รอยตํารวจโท วีระพงษ  อินวรรณา 

 ๑๐๓๕ รอยตํารวจโท วีระยุทธ  จุยเจนรบ 

 ๑๐๓๖ รอยตํารวจโท วีระศักดิ์  ไกรเทพ 

 ๑๐๓๗ รอยตํารวจโท วีระศักดิ์   

  ฤทธิ์ทรงเมือง 

 ๑๐๓๘ รอยตํารวจโท วุฒิ  พิมมะทา 

 ๑๐๓๙ รอยตํารวจโท วุฒิไกร  จันตะคุณ 

 ๑๐๔๐ รอยตํารวจโท วุฒิชัย  โพธิชัย 

 ๑๐๔๑ รอยตํารวจโท ไวกูณฐ  อยูประเสริฐ 

 ๑๐๔๒ รอยตํารวจโท ศรชัย  ทองบุญมาก 

 ๑๐๔๓ รอยตํารวจโท ศรชัย  สีสินธุ 

 ๑๐๔๔ รอยตํารวจโท ศรัญยู  พันธดํารงกุล 

 ๑๐๔๕ รอยตํารวจโท ศรัทธา  รูปปน 

 ๑๐๔๖ รอยตํารวจโท ศรานนท  มุงคุณดา 

 ๑๐๔๗ รอยตํารวจโท ศรายุทธ  คงหลี 

 ๑๐๔๘ รอยตํารวจโท ศรายุทธ  จําปา 

 ๑๐๔๙ รอยตํารวจโท ศรุต  กรสินกิตติ 

 ๑๐๕๐ รอยตํารวจโท ศฤงคาร  วงษประเสริฐ 

 ๑๐๕๑ รอยตํารวจโท ศักดา  กุลวงศ 

 ๑๐๕๒ รอยตํารวจโท ศักดา  วงศยะ 

 ๑๐๕๓ รอยตํารวจโท ศักดิ์ชัย  เกตุมณี 

 ๑๐๕๔ รอยตํารวจโท ศักดิ์ชัย  ธัญญศิรินนท 

 ๑๐๕๕ รอยตํารวจโท ศักดิ์ธนภูมิ   

  มหิทธิสินโสภณ 

 ๑๐๕๖ รอยตํารวจโท ศักดิ์สิทธิ์  บูชาพันธ 

 ๑๐๕๗ รอยตํารวจโท ศักดิ์สิทธิ์  เรืองย่ิง 

 ๑๐๕๘ รอยตํารวจโท ศักรินทร  ประยูรรัตน 

 ๑๐๕๙ รอยตํารวจโท ศักรินทร  สุโกสิ 

 ๑๐๖๐ รอยตํารวจโท ศัลยพงษ  ทองมี 

 ๑๐๖๑ รอยตํารวจโท ศิการ  ไมคู 

 ๑๐๖๒ รอยตํารวจโท ศิขรินทร  สะอาด 

 ๑๐๖๓ รอยตํารวจโท ศิรวิทย  นาคมุสิก 

 ๑๐๖๔ รอยตํารวจโท ศิริพงษ  เหมือนเพ็ชร 

 ๑๐๖๕ รอยตํารวจโท ศิริศักดิ์  สิงหเชื้อ 

 ๑๐๖๖ รอยตํารวจโท ศุภกร  แกวบัวดี 

 ๑๐๖๗ รอยตํารวจโท ศุภกร  ศรีแตงออน 

 ๑๐๖๘ รอยตํารวจโท ศุภกิจ  อธิจิต 



 หนา   ๑๖๓ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๐๖๙ รอยตํารวจโท ศุภชัย  วงพิเดช 

 ๑๐๗๐ รอยตํารวจโท ศุภชา  สิงหแกว 

 ๑๐๗๑ รอยตํารวจโท ศุภโชค  มีสรลักษณ 

 ๑๐๗๒ รอยตํารวจโท ศุภวัฒน  ดวงประเสริฐ 

 ๑๐๗๓ รอยตํารวจโท ศุภวิชญ  จันทรมั่น 

 ๑๐๗๔ รอยตํารวจโท ศุภสิน  ศูนยจันทร 

 ๑๐๗๕ รอยตํารวจโท ศุภสิน  สืบสนอง 

 ๑๐๗๖ รอยตํารวจโท เศรษฐสิทธิ์   

  อภิเหมพรหม 

 ๑๐๗๗ รอยตํารวจโท สการ  ศรีเดช 

 ๑๐๗๘ รอยตํารวจโท สงกรานต   

  กระจางวงษ 

 ๑๐๗๙ รอยตํารวจโท สงบ  วรรณปะเก 

 ๑๐๘๐ รอยตํารวจโท สงวน  ดีอาจ 

 ๑๐๘๑ รอยตํารวจโท สงวน  พลแสน 

 ๑๐๘๒ รอยตํารวจโท สงวน  สูหญานาง 

 ๑๐๘๓ รอยตํารวจโท สงวนศักดิ์  กองทอง 

 ๑๐๘๔ รอยตํารวจโท สงัด  กิติอาษา 

 ๑๐๘๕ รอยตํารวจโท สงา  คําชู 

 ๑๐๘๖ รอยตํารวจโท สถบถ  โงนมณี 

 ๑๐๘๗ รอยตํารวจโท สถาพร  แสงไพฑูรย 

 ๑๐๘๘ รอยตํารวจโท สถิต  นวลสุวรรณ 

 ๑๐๘๙ รอยตํารวจโท สถิตย  เวชภู 

 ๑๐๙๐ รอยตํารวจโท สนธยา  คัดวงษ 

 ๑๐๙๑ รอยตํารวจโท สนอง  พงษสุวรรณ 

 ๑๐๙๒ รอยตํารวจโท สนอง  แสงฉวี 

 ๑๐๙๓ รอยตํารวจโท สนั่น  โคตะมี 

 ๑๐๙๔ รอยตํารวจโท สนัย  นุเวที 

 ๑๐๙๕ รอยตํารวจโท สนิท  นุชพะเนียด 

 ๑๐๙๖ รอยตํารวจโท สนิท  ฟุมเฟอย 

 ๑๐๙๗ รอยตํารวจโท สนิท  วันเพ็ง 

 ๑๐๙๘ รอยตํารวจโท สนิท  อรัญศรี 

 ๑๐๙๙ รอยตํารวจโท สนิท  อิ่นแกว 

 ๑๑๐๐ รอยตํารวจโท สพงษธรรศน   

  แกวจุนันท 

 ๑๑๐๑ รอยตํารวจโท สพโชค  หนูรี 

 ๑๑๐๒ รอยตํารวจโท สมเกียรติ์  มาผ้ึง 

 ๑๑๐๓ รอยตํารวจโท สมเกียรติ  เนียมหุน 

 ๑๑๐๔ รอยตํารวจโท สมเกียรติ  ปนเมือง 

 ๑๑๐๕ รอยตํารวจโท สมเกียรติ  มูลพันธุ 

 ๑๑๐๖ รอยตํารวจโท สมเกียรติ  ราษีกฤษ 

 ๑๑๐๗ รอยตํารวจโท สมเกียรติ  วงคเกิด 

 ๑๑๐๘ รอยตํารวจโท สมเกียรติ  สิทธิยศ 

 ๑๑๐๙ รอยตํารวจโท สมเกียรติ  อุบลแยม 

 ๑๑๑๐ รอยตํารวจโท สมควร  เขมนกิจ 

 ๑๑๑๑ รอยตํารวจโท สมควร  ดีบุญโน 

 ๑๑๑๒ รอยตํารวจโท สมควร  ปนกันอินทร 

 ๑๑๑๓ รอยตํารวจโท สมควร   

  ล้ิมสวางพูลวัตถุ 

 ๑๑๑๔ รอยตํารวจโท สมควร  สิงหประเสริฐ 

 ๑๑๑๕ รอยตํารวจโท สมควร  อําพะมะ 

 ๑๑๑๖ รอยตํารวจโท สมคิด  แกวศรี 



 หนา   ๑๖๔ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๑๑๗ รอยตํารวจโท สมคิด  พินทิสืบ 

 ๑๑๑๘ รอยตํารวจโท สมคิด  มาละ 

 ๑๑๑๙ รอยตํารวจโท สมคิด  อุมมล 

 ๑๑๒๐ รอยตํารวจโท สมจิต  บุญแกว 

 ๑๑๒๑ รอยตํารวจโท สมจิต  เหลาสมบัติ 

 ๑๑๒๒ รอยตํารวจโท สมจิตย  วงษาจันทร 

 ๑๑๒๓ รอยตํารวจโท สมเจตน  ภูแยม 

 ๑๑๒๔ รอยตํารวจโท สมใจ  ขวานทอง 

 ๑๑๒๕ รอยตํารวจโท สมใจ  เชื้อทหาร 

 ๑๑๒๖ รอยตํารวจโท สมใจ  เพงพิศ 

 ๑๑๒๗ รอยตํารวจโท สมชาย  ครองบาน 

 ๑๑๒๘ รอยตํารวจโท สมชาย  ตลึงธรรม 

 ๑๑๒๙ รอยตํารวจโท สมชาย  พรมสิทธิ์ 

 ๑๑๓๐ รอยตํารวจโท สมชาย  พูลเกษร 

 ๑๑๓๑ รอยตํารวจโท สมชาย  สุขศิริมัช 

 ๑๑๓๒ รอยตํารวจโท สมชาย  เอี่ยมฤกษชัย 

 ๑๑๓๓ รอยตํารวจโท สมโชค  ย่ังยืน 

 ๑๑๓๔ รอยตํารวจโท สมโชค  หิรัญมาลย 

 ๑๑๓๕ รอยตํารวจโท สมเดช  ชวนรัมย 

 ๑๑๓๖ รอยตํารวจโท สมทรง  งามพริ้ง 

 ๑๑๓๗ รอยตํารวจโท สมนึก  บุญขวัญ 

 ๑๑๓๘ รอยตํารวจโท สมนึก  ประเวทจิต 

 ๑๑๓๙ รอยตํารวจโท สมนึก  โพธิเรือง 

 ๑๑๔๐ รอยตํารวจโท สมนึก  วรทัศน 

 ๑๑๔๑ รอยตํารวจโท สมนึก  สุขแกว 

 ๑๑๔๒ รอยตํารวจโท สมนึก  สุวรรณเรือง 

 ๑๑๔๓ รอยตํารวจโท สมนึก  แสงประพาฬ 

 ๑๑๔๔ รอยตํารวจโท สมนึก  อินทรปญญา 

 ๑๑๔๕ รอยตํารวจโท สมบัติ  กงจักรศรี 

 ๑๑๔๖ รอยตํารวจโท สมบัติ  กลาสงคราม 

 ๑๑๔๗ รอยตํารวจโท สมบัติ  เข็มนาจิตร 

 ๑๑๔๘ รอยตํารวจโท สมบัติ  จินตะนา 

 ๑๑๔๙ รอยตํารวจโท สมบัติ  จินทร 

 ๑๑๕๐ รอยตํารวจโท สมบัติ  ชื่นตา 

 ๑๑๕๑ รอยตํารวจโท สมบัติ  รัตนวิสัย 

 ๑๑๕๒ รอยตํารวจโท สมบัติ  ใหมเอี่ยม 

 ๑๑๕๓ รอยตํารวจโท สมบัติ  อินทรเสนา 

 ๑๑๕๔ รอยตํารวจโท สมบุญ  นาวิเศษ 

 ๑๑๕๕ รอยตํารวจโท สมบูรณ  วรรณศรี 

 ๑๑๕๖ รอยตํารวจโท สมบูรณ  หัดไทย 

 ๑๑๕๗ รอยตํารวจโท สมประสงค  นิลสาย 

 ๑๑๕๘ รอยตํารวจโท สมปอง  มุสิกวัตร 

 ๑๑๕๙ รอยตํารวจโท สมพงศ  บุญอริยวัฒน 

 ๑๑๖๐ รอยตํารวจโท สมพงศ  สุกระ 

 ๑๑๖๑ รอยตํารวจโท สมพงษ  แดงชวง 

 ๑๑๖๒ รอยตํารวจโท สมพงษ  พลภูเมือง 

 ๑๑๖๓ รอยตํารวจโท สมพงษ  พิษตระกูล 

 ๑๑๖๔ รอยตํารวจโท สมพงษ  สกุลณี 

 ๑๑๖๕ รอยตํารวจโท สมพงษ  แสงนาค 

 ๑๑๖๖ รอยตํารวจโท สมพร  ชฎาชัย 

 ๑๑๖๗ รอยตํารวจโท สมพร  ตาประดับ 

 ๑๑๖๘ รอยตํารวจโท สมพร  สังวาลยเพ็ชร 



 หนา   ๑๖๕ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๑๖๙ รอยตํารวจโท สมพร  หลักฐาน 

 ๑๑๗๐ รอยตํารวจโท สมพร  อภัย 

 ๑๑๗๑ รอยตํารวจโท สมพล   

  ถึงสุขประศาสตร 

 ๑๑๗๒ รอยตํารวจโท สมภพ  คงคูณ 

 ๑๑๗๓ รอยตํารวจโท สมภพ  เอี่ยมสําอางค 

 ๑๑๗๔ รอยตํารวจโท สมภักดิ์  ตุยนะ 

 ๑๑๗๕ รอยตํารวจโท สมภาศ  สุพรรณดิษฐ 

 ๑๑๗๖ รอยตํารวจโท สมโภชน  ขวัญเมือง 

 ๑๑๗๗ รอยตํารวจโท สมโภชน  พรมวงศ 

 ๑๑๗๘ รอยตํารวจโท สมโภชน  สมเด็จ 

 ๑๑๗๙ รอยตํารวจโท สมมาศ  ตราสิงห 

 ๑๑๘๐ รอยตํารวจโท สมมิตร  วงษรัตน 

 ๑๑๘๑ รอยตํารวจโท สมยศ  ชูสมัคร 

 ๑๑๘๒ รอยตํารวจโท สมยศ  ทองใบออน 

 ๑๑๘๓ รอยตํารวจโท สมรฤทธิ์  พันสาย 

 ๑๑๘๔ รอยตํารวจโท สมศักดิ์  จันทรมงคล 

 ๑๑๘๕ รอยตํารวจโท สมศักดิ์  ไชยศิรินทร 

 ๑๑๘๖ รอยตํารวจโท สมศักดิ์  ทั่งทอง 

 ๑๑๘๗ รอยตํารวจโท สมศักดิ์  ผองแผว 

 ๑๑๘๘ รอยตํารวจโท สมศักดิ์  พลเย่ียม 

 ๑๑๘๙ รอยตํารวจโท สมศักดิ์  ไวยเวช 

 ๑๑๙๐ รอยตํารวจโท สมศักดิ์  สุขสาร 

 ๑๑๙๑ รอยตํารวจโท สมศักดิ์  หนูคง 

 ๑๑๙๒ รอยตํารวจโท สมศักดิ์  หมั่นอุสาห 

 ๑๑๙๓ รอยตํารวจโท สมศักดิ์  อินทรโอภาส 

 ๑๑๙๔ รอยตํารวจโท สมหมาย  คาบงูเหลือม 

 ๑๑๙๕ รอยตํารวจโท สมหมาย  สุขสวัสดิ์ 

 ๑๑๙๖ รอยตํารวจโท สมัย  ชิณโสม 

 ๑๑๙๗ รอยตํารวจโท สมัย  เชียงพฤกษ 

 ๑๑๙๘ รอยตํารวจโท สมาน  ปนทะโชติ 

 ๑๑๙๙ รอยตํารวจโท สมาน  ปนเมือง 

 ๑๒๐๐ รอยตํารวจโท สมาน  สุหญานาง 

 ๑๒๐๑ รอยตํารวจโท สมานชัย   

  หลาบานโพน 

 ๑๒๐๒ รอยตํารวจโท สมานมิตร  ไตรยวงค 

 ๑๒๐๓ รอยตํารวจโท สยามพล  เทียงดาห 

 ๑๒๐๔ รอยตํารวจโท สรรพกิจ  กลวยนิจ 

 ๑๒๐๕ รอยตํารวจโท สรรพวัต  บุญทาทอง 

 ๑๒๐๖ รอยตํารวจโท สรรพาวุฒิ  ขนสุวรรณ 

 ๑๒๐๗ รอยตํารวจโท สรรเพชญ  ยะหัวดง 

 ๑๒๐๘ รอยตํารวจโท สราวุธ  เขียวรื่นรมย 

 ๑๒๐๙ รอยตํารวจโท สราวุธ  คําสุข 

 ๑๒๑๐ รอยตํารวจโท สฤษดิ์  เข็มลา 

 ๑๒๑๑ รอยตํารวจโท สฤษดิ์  คําชะนาม 

 ๑๒๑๒ รอยตํารวจโท สวรรค  หนูวงศ 

 ๑๒๑๓ รอยตํารวจโท สวัสดิ์  คําโฮม 

 ๑๒๑๔ รอยตํารวจโท สวัสดิ์  ชื่นยินดี 

 ๑๒๑๕ รอยตํารวจโท สวัสดิ์  ปุนภักดี 

 ๑๒๑๖ รอยตํารวจโท สวัสดิ์  ยุทธไกร 

 ๑๒๑๗ รอยตํารวจโท สวาท  บุรมศรี 

 ๑๒๑๘ รอยตํารวจโท สวิง  วันแกว 



 หนา   ๑๖๖ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๒๑๙ รอยตํารวจโท สหพร  รักษจันดี 

 ๑๒๒๐ รอยตํารวจโท สหรัฐ  วิชัยดิษฐ 

 ๑๒๒๑ รอยตํารวจโท สหรัตน  คงมี 

 ๑๒๒๒ รอยตํารวจโท สหวัฒน  แสนสุด 

 ๑๒๒๓ รอยตํารวจโท สองแสง  คงแยม 

 ๑๒๒๔ รอยตํารวจโท สะอาด  หิรัญพันธ 

 ๑๒๒๕ รอยตํารวจโท สังคม  กนิฐา 

 ๑๒๒๖ รอยตํารวจโท สังคม  บานสระ 

 ๑๒๒๗ รอยตํารวจโท สังวร  มาตวิเศษ 

 ๑๒๒๘ รอยตํารวจโท สังวร  แหลงหลา 

 ๑๒๒๙ รอยตํารวจโท สังเวียน  ชัยโชต 

 ๑๒๓๐ รอยตํารวจโท สัจจนันท  บางทราย 

 ๑๒๓๑ รอยตํารวจโท สันติ  เชื้อเจริญ 

 ๑๒๓๒ รอยตํารวจโท สันติ  อาจรงค 

 ๑๒๓๓ รอยตํารวจโท สันทัด  คลายโศรก 

 ๑๒๓๔ รอยตํารวจโท สันทัศน   

  ประเสริฐพงษ 

 ๑๒๓๕ รอยตํารวจโท สันธิ  ปล้ืมสุด 

 ๑๒๓๖ รอยตํารวจโท สัมพันธ  สะคราญ 

 ๑๒๓๗ รอยตํารวจโท สัมพันธ  อมรมุณีพงศ 

 ๑๒๓๘ รอยตํารวจโท สาคร  กลาเมืองกลาง 

 ๑๒๓๙ รอยตํารวจโท สาธิต  แกลวเขตการ 

 ๑๒๔๐ รอยตํารวจโท สาธิต  บุญเทียม 

 ๑๒๔๑ รอยตํารวจโท สาธิต  บุญเพชรทอง 

 ๑๒๔๒ รอยตํารวจโท สานัน  จํานงคศิลป 

 ๑๒๔๓ รอยตํารวจโท สามารถ  นอกไธสง 

 ๑๒๔๔ รอยตํารวจโท สามารถ  สมโคตร 

 ๑๒๔๕ รอยตํารวจโท สาย  ศรีทองเชื้อ 

 ๑๒๔๖ รอยตํารวจโท สายยนต  มาแดง 

 ๑๒๔๗ รอยตํารวจโท สายรุง  พยัคฆะ 

 ๑๒๔๘ รอยตํารวจโท สายัญ  ทะสา 

 ๑๒๔๙ รอยตํารวจโท สายัญ  มูหะหมัด 

 ๑๒๕๐ รอยตํารวจโท สายัณห  จันทรา 

 ๑๒๕๑ รอยตํารวจโท สายัณห  สุริรักษ 

 ๑๒๕๒ รอยตํารวจโท สาโรจน  เมืองอุดม 

 ๑๒๕๓ รอยตํารวจโท สําเนียง  ปจสิม 

 ๑๒๕๔ รอยตํารวจโท สํารวม  วรพันธ 

 ๑๒๕๕ รอยตํารวจโท สําราญ  กลมกลาง 

 ๑๒๕๖ รอยตํารวจโท สําราญ  ภมรพล 

 ๑๒๕๗ รอยตํารวจโท สําราญ  สัตยวงศ 

 ๑๒๕๘ รอยตํารวจโท สําราญ  อรุณศรี 

 ๑๒๕๙ รอยตํารวจโท สําเร็จ  ทิหวาย 

 ๑๒๖๐ รอยตํารวจโท สําเริง  ศรีรัมย 

 ๑๒๖๑ รอยตํารวจโท สําเริง  สุขประกอบ 

 ๑๒๖๒ รอยตํารวจโท สําฤทธิ์  เอียดเกล้ียง 

 ๑๒๖๓ รอยตํารวจโท สิงขร  ดลเอี่ยม 

 ๑๒๖๔ รอยตํารวจโท สิงคาร  ปงใจดี 

 ๑๒๖๕ รอยตํารวจโท สิทธิ  ลาภวงศ 

 ๑๒๖๖ รอยตํารวจโท สิทธิพงษ   

  พรหมแสนจันทร 

 ๑๒๖๗ รอยตํารวจโท สิทธิพร  ขําหรุน 

 ๑๒๖๘ รอยตํารวจโท สิธิพงษ  ชะนะบุญ 



 หนา   ๑๖๗ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๒๖๙ รอยตํารวจโท สินชัย  ศรีเมืองแกว 

 ๑๒๗๐ รอยตํารวจโท สิรภพ  จําเนียรกุล 

 ๑๒๗๑ รอยตํารวจโท สิรภพ  โมกไธสง 

 ๑๒๗๒ รอยตํารวจโท สิริสวัสดิ์  กองกล่ิน 

 ๑๒๗๓ รอยตํารวจโท สืบศักดิ์  ศักดิ์ประเสริฐ 

 ๑๒๗๔ รอยตํารวจโท สุขสันต  เสริมสุข 

 ๑๒๗๕ รอยตํารวจโท สุขุม  ดรอินทร 

 ๑๒๗๖ รอยตํารวจโท สุขุม  รักคุณ 

 ๑๒๗๗ รอยตํารวจโท สุขุม  สุทิน 

 ๑๒๗๘ รอยตํารวจโท สุขุมวาท  กมลชิต 

 ๑๒๗๙ รอยตํารวจโท สุจิน  มืดเกิด 

 ๑๒๘๐ รอยตํารวจโท สุจีน  มายะ 

 ๑๒๘๑ รอยตํารวจโท สุเจน  เอี่ยมโปรง 

 ๑๒๘๒ รอยตํารวจโท สุชน  ชาญประโคน 

 ๑๒๘๓ รอยตํารวจโท สุชัย  แกวอาจ 

 ๑๒๘๔ รอยตํารวจโท สุชาติ  ถีเศษ 

 ๑๒๘๕ รอยตํารวจโท สุชาติ  เพชรประดับ 

 ๑๒๘๖ รอยตํารวจโท สุชาติ  ไวยารัตน 

 ๑๒๘๗ รอยตํารวจโท สุชาติ  ศรีเพ็ง 

 ๑๒๘๘ รอยตํารวจโท สุชาติ  สมจิตต 

 ๑๒๘๙ รอยตํารวจโท สุชาติ  อองคํา 

 ๑๒๙๐ รอยตํารวจโท สุดใจ  นามบุญลา 

 ๑๒๙๑ รอยตํารวจโท สุดตา  มูลสมบัติ 

 ๑๒๙๒ รอยตํารวจโท สุทธิ  ตันเจริญ 

 ๑๒๙๓ รอยตํารวจโท สุทธิชัย  บุตรชัยงาม 

 ๑๒๙๔ รอยตํารวจโท สุทธินันท  สุตะนา 

 ๑๒๙๕ รอยตํารวจโท สุทธิพงษ  ทองเลิศ 

 ๑๒๙๖ รอยตํารวจโท สุทธิพงษ  เทียบพิมพ 

 ๑๒๙๗ รอยตํารวจโท สุทธิรักษ  วงศสมศักดิ์ 

 ๑๒๙๘ รอยตํารวจโท สุทนต  มีชัยดี 

 ๑๒๙๙ รอยตํารวจโท สุทัศน  เทียนแขวะ 

 ๑๓๐๐ รอยตํารวจโท สุทัศน  เปาไม 

 ๑๓๐๑ รอยตํารวจโท สุทัศน  ศรีอักษร 

 ๑๓๐๒ รอยตํารวจโท สุทิน  แสงแกว 

 ๑๓๐๓ รอยตํารวจโท สุเทพ  เขียวดํา 

 ๑๓๐๔ รอยตํารวจโท สุเทพ  ชัยรี 

 ๑๓๐๕ รอยตํารวจโท สุเทพ  ทองอราม 

 ๑๓๐๖ รอยตํารวจโท สุเทพ  นรมาตร 

 ๑๓๐๗ รอยตํารวจโท สุเทพ  ศรีทอง 

 ๑๓๐๘ รอยตํารวจโท สุเทพ  สังขวิจิตต 

 ๑๓๐๙ รอยตํารวจโท สุเทพ  เสงสุวรรณ 

 ๑๓๑๐ รอยตํารวจโท สุธรรม  กลอมเมือง 

 ๑๓๑๑ รอยตํารวจโท สุธรรม  มะโนการ 

 ๑๓๑๒ รอยตํารวจโท สุธรรม  ศรีเอียด 

 ๑๓๑๓ รอยตํารวจโท สุธี  เทพหยอม 

 ๑๓๑๔ รอยตํารวจโท สุธี  ปานภูมิ 

 ๑๓๑๕ รอยตํารวจโท สุนทร  อุนทรีจันทร 

 ๑๓๑๖ รอยตํารวจโท สุนะศักดิ์  มะเสนะ 

 ๑๓๑๗ รอยตํารวจโท สุนัน  สุขพิพัฒน 

 ๑๓๑๘ รอยตํารวจโท สุนันท  เกษีสังข 

 ๑๓๑๙ รอยตํารวจโท สุนาถ  บุญศรี 

 ๑๓๒๐ รอยตํารวจโท สุเนตร  จันทับ 



 หนา   ๑๖๘ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๓๒๑ รอยตํารวจโท สุบัน  ประกอบคํา 

 ๑๓๒๒ รอยตํารวจโท สุพจน  เกตุทอง 

 ๑๓๒๓ รอยตํารวจโท สุพจน  จันทรกระจาง 

 ๑๓๒๔ รอยตํารวจโท สุพจน  จําเริญสุข 

 ๑๓๒๕ รอยตํารวจโท สุพจน  ตึกกระโทก 

 ๑๓๒๖ รอยตํารวจโท สุพจน  เพชฌฆาต 

 ๑๓๒๗ รอยตํารวจโท สุพจน  วิชาชัย 

 ๑๓๒๘ รอยตํารวจโท สุพจน  สายยศ 

 ๑๓๒๙ รอยตํารวจโท สุพล  บุญสม 

 ๑๓๓๐ รอยตํารวจโท สุพล  มะลาพิมพ 

 ๑๓๓๑ รอยตํารวจโท สุพล  ยอดสุวรรณ 

 ๑๓๓๒ รอยตํารวจโท สุพัฒน  บุญศรี 

 ๑๓๓๓ รอยตํารวจโท สุพัฒน  ภูแลนกี่ 

 ๑๓๓๔ รอยตํารวจโท สุพัฒนชัย  สุขภิลาภ 

 ๑๓๓๕ รอยตํารวจโท สุพัสท  สุวรรณรัตน 

 ๑๓๓๖ รอยตํารวจโท สุพิศ  ซองรัมย 

 ๑๓๓๗ รอยตํารวจโท สุเพต  ชูกลาง 

 ๑๓๓๘ รอยตํารวจโท สุภาพ  แกวพิมพ 

 ๑๓๓๙ รอยตํารวจโท สุภาพ  ชวยสถิตย 

 ๑๓๔๐ รอยตํารวจโท สุภาพ  พันธุระ 

 ๑๓๔๑ รอยตํารวจโท สุมน  กองบก 

 ๑๓๔๒ รอยตํารวจโท สุเมร  วรรณศรี 

 ๑๓๔๓ รอยตํารวจโท สุรเดช  นามวงษา 

 ๑๓๔๔ รอยตํารวจโท สุรพรชัย  หนูสิน 

 ๑๓๔๕ รอยตํารวจโท สุรพล  กลาประจันทร 

 ๑๓๔๖ รอยตํารวจโท สุรพล  ไชยสีหา 

 ๑๓๔๗ รอยตํารวจโท สุรพล  ลิละคร 

 ๑๓๔๘ รอยตํารวจโท สุรพิน  รุงเรือง 

 ๑๓๔๙ รอยตํารวจโท สุรศักดิ์  กันเมล 

 ๑๓๕๐ รอยตํารวจโท สุรศักดิ์  เตียงชัยภูมิ 

 ๑๓๕๑ รอยตํารวจโท สุรศักดิ์  แตมฤทธิ์ 

 ๑๓๕๒ รอยตํารวจโท สุรสิทธิ์  ไชยวิเชียร 

 ๑๓๕๓ รอยตํารวจโท สุระพล  เอกบุตร 

 ๑๓๕๔ รอยตํารวจโท สุระพัน  แดนคําสาร 

 ๑๓๕๕ รอยตํารวจโท สุรินทร  กล่ินปาน 

 ๑๓๕๖ รอยตํารวจโท สุรินทร  รักษภักดี 

 ๑๓๕๗ รอยตํารวจโท สุรินทร  วิเชียร 

 ๑๓๕๘ รอยตํารวจโท สุริยันต  เชิงพนม 

 ๑๓๕๙ รอยตํารวจโท สุริยันต  สุมาลี 

 ๑๓๖๐ รอยตํารวจโท สุริยา  ธนาภัคจิรากุล 

 ๑๓๖๑ รอยตํารวจโท สุวรรณ  แกวนพ 

 ๑๓๖๒ รอยตํารวจโท สุวรรณ  เพงสมุทร 

 ๑๓๖๓ รอยตํารวจโท สุวรรณ  สังขนอย 

 ๑๓๖๔ รอยตํารวจโท สุวัชชัย  กล่ินเมฆ 

 ๑๓๖๕ รอยตํารวจโท สุวัฒน  ชะนะประสพ 

 ๑๓๖๖ รอยตํารวจโท สุวิทย  เจริญศิริ 

 ๑๓๖๗ รอยตํารวจโท สุวิทย  ทิพาอดิศัย 

 ๑๓๖๘ รอยตํารวจโท สุวิทย  นาปองสี 

 ๑๓๖๙ รอยตํารวจโท สุวิทย  โพธิเวชกุล 

 ๑๓๗๐ รอยตํารวจโท สุวิทย  ย้ิมฉอด 

 ๑๓๗๑ รอยตํารวจโท สุวิทย  เรือนแกว 

 ๑๓๗๒ รอยตํารวจโท สุวิทย  เสาโกมุท 



 หนา   ๑๖๙ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๓๗๓ รอยตํารวจโท สุวิรัช  เกตุวัง 

 ๑๓๗๔ รอยตํารวจโท สุเวช  เฉียบแหลม 

 ๑๓๗๕ รอยตํารวจโท เสฏฐวุฒิ   

  ยอดสุวรรณ 

 ๑๓๗๖ รอยตํารวจโท เสถียร  ลุนสําโรง 

 ๑๓๗๗ รอยตํารวจโท เสถียร  สิงหเทพ 

 ๑๓๗๘ รอยตํารวจโท เสถียรพงศ   

  วงคธรรมมา 

 ๑๓๗๙ รอยตํารวจโท เสนห  คงอิ้ว 

 ๑๓๘๐ รอยตํารวจโท เสนห  โคกทอง 

 ๑๓๘๑ รอยตํารวจโท เสนห  ยอดนิล 

 ๑๓๘๒ รอยตํารวจโท เสนห  เหล็งพ้ัง 

 ๑๓๘๓ รอยตํารวจโท เสนอ  ลูกพลับ 

 ๑๓๘๔ รอยตํารวจโท เสนีย  พงศประยูร 

 ๑๓๘๕ รอยตํารวจโท เสมอ  เอกวารีย 

 ๑๓๘๖ รอยตํารวจโท เสริม  ตีคลี 

 ๑๓๘๗ รอยตํารวจโท เสรี  อุตสาห 

 ๑๓๘๘ รอยตํารวจโท เสวก  แสวงบุญ 

 ๑๓๘๙ รอยตํารวจโท เสวย  จากผา 

 ๑๓๙๐ รอยตํารวจโท แสงชัย  เทียนนาค 

 ๑๓๙๑ รอยตํารวจโท แสงทอง  ภูวะรักษ 

 ๑๓๙๒ รอยตํารวจโท แสงเพชร  โนนทะขาม 

 ๑๓๙๓ รอยตํารวจโท แสงสุวรรณ   

  จันทรอินทร 

 ๑๓๙๔ รอยตํารวจโท โสภณ  ทองวิเศษ 

 ๑๓๙๕ รอยตํารวจโท โสภณ  พันธุเสือ 

 ๑๓๙๖ รอยตํารวจโท โสภณ  สุขสม 

 ๑๓๙๗ รอยตํารวจโท โสภณ  อัฐระ 

 ๑๓๙๘ รอยตํารวจโท โสฬส   

  หวังประสพกลาง 

 ๑๓๙๙ รอยตํารวจโท ไสว  ใจกลา 

 ๑๔๐๐ รอยตํารวจโท หทัย  พาบุดดา 

 ๑๔๐๑ รอยตํารวจโท หฤษฎ  คุณาจารย 

 ๑๔๐๒ รอยตํารวจโท หอมหวล  เดชแพง 

 ๑๔๐๓ รอยตํารวจโท หัฏฐโชค  สมบูรณ 

 ๑๔๐๔ รอยตํารวจโท หิรัญ  สืบหนู 

 ๑๔๐๕ รอยตํารวจโท องอาจชัย  สมภาร 

 ๑๔๐๖ รอยตํารวจโท อชิรวุธ  ประทุมพิมพ 

 ๑๔๐๗ รอยตํารวจโท อดุลย  จันทร 

 ๑๔๐๘ รอยตํารวจโท อดุลย  ดวนใหญ 

 ๑๔๐๙ รอยตํารวจโท อดุลย  ทับอรุณ 

 ๑๔๑๐ รอยตํารวจโท อดุลย  สุขพันธุ 

 ๑๔๑๑ รอยตํารวจโท อดุลยรัก  ศรีจันทร 

 ๑๔๑๒ รอยตํารวจโท อธิพงษ  ย้ิมทอง 

 ๑๔๑๓ รอยตํารวจโท อธิพัชร   

  อัครทวีธราธรณ 

 ๑๔๑๔ รอยตํารวจโท อธิวัฒน  เจิมสูงเนิน 

 ๑๔๑๕ รอยตํารวจโท อนันชัย  เรทณู 

 ๑๔๑๖ รอยตํารวจโท อนันต  ชัยจันดี 

 ๑๔๑๗ รอยตํารวจโท อนันต  ชัยสิทธิ์ 

 ๑๔๑๘ รอยตํารวจโท อนันต  ชุมเมตตาพันธ 

 ๑๔๑๙ รอยตํารวจโท อนันต  ปตุภาค 



 หนา   ๑๗๐ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๔๒๐ รอยตํารวจโท อนันต  แปนทอง 

 ๑๔๒๑ รอยตํารวจโท อนันต  มะยะเฉียว 

 ๑๔๒๒ รอยตํารวจโท อนันต  สังโคมินทร 

 ๑๔๒๓ รอยตํารวจโท อนุ  โตจิต 

 ๑๔๒๔ รอยตํารวจโท อนุชา  ฉวีวงษ 

 ๑๔๒๕ รอยตํารวจโท อนุชา  มาลากุล 

 ๑๔๒๖ รอยตํารวจโท อนุชา  สิทธิโชติพงศ 

 ๑๔๒๗ รอยตํารวจโท อนุชา  เหลาภักดี 

 ๑๔๒๘ รอยตํารวจโท อนุชิต  กล่ินทวี 

 ๑๔๒๙ รอยตํารวจโท อนุตร  วิสุทธิศิริ 

 ๑๔๓๐ รอยตํารวจโท อนุมาศ  กล่ินขวัญ 

 ๑๔๓๑ รอยตํารวจโท อนุรักษ  ฉกรรจศิลป 

 ๑๔๓๒ รอยตํารวจโท อนุรักษ  สมีเพ็ชร 

 ๑๔๓๓ รอยตํารวจโท อนุราช  สุขขุม 

 ๑๔๓๔ รอยตํารวจโท อนุวัฒน  แกวกําแพง 

 ๑๔๓๕ รอยตํารวจโท อเนกพงศ  ผกามาศ 

 ๑๔๓๖ รอยตํารวจโท อภิคม  แกวกัลยา 

 ๑๔๓๗ รอยตํารวจโท อภิชา  คุมครอง 

 ๑๔๓๘ รอยตํารวจโท อภิชาติ  กองพิธี 

 ๑๔๓๙ รอยตํารวจโท อภิชาติ  ไชยวรรณ 

 ๑๔๔๐ รอยตํารวจโท อภิชาติ  หลาโสด 

 ๑๔๔๑ รอยตํารวจโท อภิพล  ดิษฐกระโทก 

 ๑๔๔๒ รอยตํารวจโท อภิภู  หนูชัย 

 ๑๔๔๓ รอยตํารวจโท อภิรักษ  ภูชํานิ 

 ๑๔๔๔ รอยตํารวจโท อภิวัฒน  เครือวงค 

 ๑๔๔๕ รอยตํารวจโท อภิวัฒน  แจมเจริญ 

 ๑๔๔๖ รอยตํารวจโท อภิสิทธิ์  กิริมิตร 

 ๑๔๔๗ รอยตํารวจโท อมรเทพ  อาบสุวรรณ 

 ๑๔๔๘ รอยตํารวจโท อมรศักดิ์  สารานนท 

 ๑๔๔๙ รอยตํารวจโท อรรคพล  รัตนพันธ 

 ๑๔๕๐ รอยตํารวจโท อรรณพ   

  ปฐมพฤกษวงษ 

 ๑๔๕๑ รอยตํารวจโท อรรถกรณ  ขําวิชา 

 ๑๔๕๒ รอยตํารวจโท อรรถนันท  ปญจรัตน 

 ๑๔๕๓ รอยตํารวจโท อรรถพล  ซิ่นชวย 

 ๑๔๕๔ รอยตํารวจโท อริญชัย  บุญมี 

 ๑๔๕๕ รอยตํารวจโท อรุณ  เกล้ียงอักษร 

 ๑๔๕๖ รอยตํารวจโท อรุณ  บุตตะนันท 

 ๑๔๕๗ รอยตํารวจโท อรุณ  รื่นเริง 

 ๑๔๕๘ รอยตํารวจโท อรุณ  โรจนโพธิ์ 

 ๑๔๕๙ รอยตํารวจโท อรุณ  วัฒนราช 

 ๑๔๖๐ รอยตํารวจโท อลงกต  พิลารักษ 

 ๑๔๖๑ รอยตํารวจโท อลงกรณ  สิตวงษ 

 ๑๔๖๒ รอยตํารวจโท อัครเดช  วันละคํา 

 ๑๔๖๓ รอยตํารวจโท อัครพงษ  เสมอศรี 

 ๑๔๖๔ รอยตํารวจโท อัครวัฒน  เมธาฤทธิ์ 

 ๑๔๖๕ รอยตํารวจโท อัจฉริยวัฒน  เลหกล 

 ๑๔๖๖ รอยตํารวจโท อัมพร  สุมาลุย 

 ๑๔๖๗ รอยตํารวจโท อัยยยศ  เกิดชาวนา 

 ๑๔๖๘ รอยตํารวจโท อัศมเดช   

  ธัญญาพิทักษกุล 

 ๑๔๖๙ รอยตํารวจโท อัศวี  จุดมี 



 หนา   ๑๗๑ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๔๗๐ รอยตํารวจโท อาจินต   

  จันทรเมืองไทย 

 ๑๔๗๑ รอยตํารวจโท อาชวิน  ปตินันทกุล 

 ๑๔๗๒ รอยตํารวจโท อาชวินทร  อองวงศ 

 ๑๔๗๓ รอยตํารวจโท อาทิตย  นาคศรี 

 ๑๔๗๔ รอยตํารวจโท อานนท  แจงกระจาง 

 ๑๔๗๕ รอยตํารวจโท อานุภาพ  ประชุมพร 

 ๑๔๗๖ รอยตํารวจโท อายทัศฐ  บุญมาก 

 ๑๔๗๗ รอยตํารวจโท อารัญ  เชื้อสะอาด 

 ๑๔๗๘ รอยตํารวจโท อารุณ  บุญมารักษ 

 ๑๔๗๙ รอยตํารวจโท อาวุท  หมูผ้ึง 

 ๑๔๘๐ รอยตํารวจโท อํานวย  จันอักษร 

 ๑๔๘๑ รอยตํารวจโท อํานวย  ถวิลวรรณ 

 ๑๔๘๒ รอยตํารวจโท อํานวย  ปญญา 

 ๑๔๘๓ รอยตํารวจโท อํานวย  เปรื่องเจริญ 

 ๑๔๘๔ รอยตํารวจโท อํานาจ  กันพรอม 

 ๑๔๘๕ รอยตํารวจโท อํานาจ  ภาคสวรรค 

 ๑๔๘๖ รอยตํารวจโท อํานาจ  เอี่ยมทรัพย 

 ๑๔๘๗ รอยตํารวจโท อําพร  วงคไชย 

 ๑๔๘๘ รอยตํารวจโท อิทธิกร  ยึดวงษ 

 ๑๔๘๙ รอยตํารวจโท อิทธิพล  บุญศรี 

 ๑๔๙๐ รอยตํารวจโท อิทธิศักดิ์  ฉัฐเมธาสิทธิ์ 

 ๑๔๙๑ รอยตํารวจโท อิศรา  ออกรรัมย 

 ๑๔๙๒ รอยตํารวจโท อิสรรุงโรจน  มงคล 

 ๑๔๙๓ รอยตํารวจโท อุดม  ดีอินทร 

 ๑๔๙๔ รอยตํารวจโท อุดม  หวังชล 

 ๑๔๙๕ รอยตํารวจโท อุดมชัย  ดาวยันต 

 ๑๔๙๖ รอยตํารวจโท อุดมศักดิ์  ชมภูวิเศษ 

 ๑๔๙๗ รอยตํารวจโท อุดมศิลป  จงจิต 

 ๑๔๙๘ รอยตํารวจโท อุดร  สานไธสง 

 ๑๔๙๙ รอยตํารวจโท อุตสาห  หลาขวา 

 ๑๕๐๐ รอยตํารวจโท อุทัย  พิมพดี 

 ๑๕๐๑ รอยตํารวจโท อุทัย  มากสุวรรณ 

 ๑๕๐๒ รอยตํารวจโท อุทิศ  กฐินทอง 

 ๑๕๐๓ รอยตํารวจโท อุทิศ  สุวรรณ 

 ๑๕๐๔ รอยตํารวจโท เอกกมล  อนันตกล่ิน 

 ๑๕๐๕ รอยตํารวจโท เอกกรินทร  ทองหยด 

 ๑๕๐๖ รอยตํารวจโท เอกพันธ  สิงหรี 

 ๑๕๐๗ รอยตํารวจโท เอกราช  ลือเรือง 

 ๑๕๐๘ รอยตํารวจโท เอกรินทร  ชาติประมง 

 ๑๕๐๙ รอยตํารวจโท เอกสิทธิ์  กรแกว 

 ๑๕๑๐ รอยตํารวจโท เอนก  อุนศรี 

 ๑๕๑๑ รอยตํารวจโท เอื้อ  เทียนทอง 

 ๑๕๑๒ รอยตํารวจโท โอภาส  บุพบุตร 

 ๑๕๑๓ รอยตํารวจโท โอภาส  เฟองแกว 

 ๑๕๑๔ รอยตํารวจโท โอภาส  ศิริมาก 

 ๑๕๑๕ รอยตํารวจโท ไอศูรย  อัมพุชสิริ 

 ๑๕๑๖ รอยตํารวจโทหญิง กชกร   

  แข็งเขตการณ 

 ๑๕๑๗ รอยตํารวจโทหญิง กนกวรรณ   

  ดีสุบินทร 

 ๑๕๑๘ รอยตํารวจโทหญิง กมลรัตน  ภูจําปา 



 หนา   ๑๗๒ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๕๑๙ รอยตํารวจโทหญิง กรกนก  กกเปอย 

 ๑๕๒๐ รอยตํารวจโทหญิง กฤตยา   

  กฤตเรืองฤทธิ์ 

 ๑๕๒๑ รอยตํารวจโทหญิง กฤตยาพร   

  ทัดแกว 

 ๑๕๒๒ รอยตํารวจโทหญิง กวีณดา  ชอบงาม 

 ๑๕๒๓ รอยตํารวจโทหญิง กันตพัฒน   

  อุนเรืองเกียรติ 

 ๑๕๒๔ รอยตํารวจโทหญิง กัลยรัตน  ใจกลา 

 ๑๕๒๕ รอยตํารวจโทหญิง กิตติญา   

  วิจิตรจันทร 

 ๑๕๒๖ รอยตํารวจโทหญิง เกณิกา  ไชยอุดม 

 ๑๕๒๗ รอยตํารวจโทหญิง ขวัญฤทัย   

  ศรีโยธา 

 ๑๕๒๘ รอยตํารวจโทหญิง คําศรี  ตะภูวิญู 

 ๑๕๒๙ รอยตํารวจโทหญิง คุณิตา  จุโฬทก 

 ๑๕๓๐ รอยตํารวจโทหญิง เครือวัลย   

  ธานินทรพงศ 

 ๑๕๓๑ รอยตํารวจโทหญิง จิดาภา   

  กิจพาณิชรุงเรือง 

 ๑๕๓๒ รอยตํารวจโทหญิง จินณจุฑาห   

  สัตยากรเวชกุล 

 ๑๕๓๓ รอยตํารวจโทหญิง จินตนา  ศิริจันทร 

 ๑๕๓๔ รอยตํารวจโทหญิง จิรัชญา  ยอดคํา 

 ๑๕๓๕ รอยตํารวจโทหญิง จิราพา  สีทอง 

 ๑๕๓๖ รอยตํารวจโทหญิง จิราภา  ใสแรม 

 ๑๕๓๗ รอยตํารวจโทหญิง จีราพร  ปาหวาย 

 ๑๕๓๘ รอยตํารวจโทหญิง จุฑารัตน   

  เง็กเอี่ยม 

 ๑๕๓๙ รอยตํารวจโทหญิง จุฑารัตน   

  แสงทรัพย 

 ๑๕๔๐ รอยตํารวจโทหญิง จุฬาลักษณ   

  บุนนาค 

 ๑๕๔๑ รอยตํารวจโทหญิง ชนากานต  นิรัมย 

 ๑๕๔๒ รอยตํารวจโทหญิง ชลฤดี  โสมภา 

 ๑๕๔๓ รอยตํารวจโทหญิง ชวนชื่น   

  หิรัญสาลี 

 ๑๕๔๔ รอยตํารวจโทหญิง ญาณิกา   

  จันทรเปยง 

 ๑๕๔๕ รอยตํารวจโทหญิง ญาธิดา   

  รักษขวัญผดุง 

 ๑๕๔๖ รอยตํารวจโทหญิง ฐานิฏฐกานต   

  เลียงผา 

 ๑๕๔๗ รอยตํารวจโทหญิง ฐิติมา  ชูแกว 

 ๑๕๔๘ รอยตํารวจโทหญิง ณัฐปภา   

  จีนประชา 

 ๑๕๔๙ รอยตํารวจโทหญิง ณัฐรดา   

  เวชนุเคราะห 

 ๑๕๕๐ รอยตํารวจโทหญงิ ดวงตา  เมืองแปน 

 ๑๕๕๑ รอยตํารวจโทหญงิ ดวงรัตน  เกิดลาภ 

 ๑๕๕๒ รอยตํารวจโทหญิง ติกขปญญ   

  มณีนุม 



 หนา   ๑๗๓ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๕๕๓ รอยตํารวจโทหญิง ทมนวรรณ   

  พานทอง 

 ๑๕๕๔ รอยตํารวจโทหญิง ทองใหม   

  พรมเจริญ 

 ๑๕๕๕ รอยตํารวจโทหญิง ธญกร  ศิริพันธุ 

 ๑๕๕๖ รอยตํารวจโทหญิง ธนกร   

  สาดอนขวาง 

 ๑๕๕๗ รอยตํารวจโทหญิง ธนัชพร   

  เดชคุณมาก 

 ๑๕๕๘ รอยตํารวจโทหญิง ธนิชฌา   

  บูรณะสัมฤทธิ์ 

 ๑๕๕๙ รอยตํารวจโทหญิง ธมนวรรณ   

  เพชรกอ 

 ๑๕๖๐ รอยตํารวจโทหญิง ธัญชนก   

  จอยสําเภา 

 ๑๕๖๑ รอยตํารวจโทหญิง ธัญชนก   

  ชมชายผล 

 ๑๕๖๒ รอยตํารวจโทหญิง ธัญญรัตน   

  มีธรรม 

 ๑๕๖๓ รอยตํารวจโทหญิง ธันยวงศ   

  ชาญเจริญ 

 ๑๕๖๔ รอยตํารวจโทหญิง ธิดา  เดชวุฒิกุล 

 ๑๕๖๕ รอยตํารวจโทหญิง ธิดารัตน   

  รุจิเลขปญญา 

 ๑๕๖๖ รอยตํารวจโทหญิง ธีรนาฏ  ล่ิมสิริกุล 

 ๑๕๖๗ รอยตํารวจโทหญิง นงเยาว  จิกจักร 

 ๑๕๖๘ รอยตํารวจโทหญิง นงเยาว   

  อินกงลาด 

 ๑๕๖๙ รอยตํารวจโทหญิง นงลักษณ   

  เรือนคํา 

 ๑๕๗๐ รอยตํารวจโทหญิง นราวดี  ผาวงศ 

 ๑๕๗๑ รอยตํารวจโทหญิง นลพรรณ   

  วิเชียรโชติ 

 ๑๕๗๒ รอยตํารวจโทหญิง นวลฉวี   

  ภาคพจน 

 ๑๕๗๓ รอยตํารวจโทหญิง นันทิพร   

  อินเมืองแกว 

 ๑๕๗๔ รอยตํารวจโทหญิง นิตยา  นิมิตพุฒ 

 ๑๕๗๕ รอยตํารวจโทหญิง นิภา  สืบสาย 

 ๑๕๗๖ รอยตํารวจโทหญิง นิศามณี  ประมา 

 ๑๕๗๗ รอยตํารวจโทหญิง เนาวรัตน  บัวรุง 

 ๑๕๗๘ รอยตํารวจโทหญิง เนาวรัตน   

  สิมมาสา 

 ๑๕๗๙ รอยตํารวจโทหญิง บุญเรือน  บัวผัน 

 ๑๕๘๐ รอยตํารวจโทหญิง เบญจมาศ   

  พุทธสาระพันธุ 

 ๑๕๘๑ รอยตํารวจโทหญิง เบญจมาศ   

  อุนแกว 

 ๑๕๘๒ รอยตํารวจโทหญิง เบญจมาศ   

  อูพิทักษ 

 ๑๕๘๓ รอยตํารวจโทหญิง เบญจวรรณ   

  แกวเขียว 



 หนา   ๑๗๔ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๕๘๔ รอยตํารวจโทหญิง ปทุมพร   

  หมื่นเจริญ 

 ๑๕๘๕ รอยตํารวจโทหญิง ปภัทสนี  

  สุดจิตจูล 

 ๑๕๘๖ รอยตํารวจโทหญิง ปริญญา   

  สินไพศาลทรัพย 

 ๑๕๘๗ รอยตํารวจโทหญิง ปริณดา   

  วงศจันทร 

 ๑๕๘๘ รอยตํารวจโทหญิง ปรียนันท   

  เพชรเจริญจริง 

 ๑๕๘๙ รอยตํารวจโทหญิง ปวรรัตน   

  ฐิติธนาวนิช 

 ๑๕๙๐ รอยตํารวจโทหญิง ปวีณา   

  จิตรัตนพิพัฒน 

 ๑๕๙๑ รอยตํารวจโทหญิง ปองชนก  ศิริคุณ 

 ๑๕๙๒ รอยตํารวจโทหญิง ปานทิพย   

  ภาสกานนท 

 ๑๕๙๓ รอยตํารวจโทหญิง ปาริชาต   

  พิพิธกุล 

 ๑๕๙๔ รอยตํารวจโทหญิง ปยวดี   

  หรั่งปรางค 

 ๑๕๙๕ รอยตํารวจโทหญิง ปยะฉัตร  ทองใบ 

 ๑๕๙๖ รอยตํารวจโทหญิง ปุณยาพร   

  ปนะทาใน 

 ๑๕๙๗ รอยตํารวจโทหญิง ผกามาศ  บุตรา 

 ๑๕๙๘ รอยตํารวจโทหญิง ผุสดี  ลามกิจจา 

 ๑๕๙๙ รอยตํารวจโทหญิง พชรวรรณ   

  เกตุมาน 

 ๑๖๐๐ รอยตํารวจโทหญิง พนาวรรณ   

  แกวซิ้ม 

 ๑๖๐๑ รอยตํารวจโทหญิง พนิดา   

  คุรุรัตนชัยกุล 

 ๑๖๐๒ รอยตํารวจโทหญิง พนิตนันท   

  บัวเขียว 

 ๑๖๐๓ รอยตํารวจโทหญิง พเยาว   

  แกวกระจาง 

 ๑๖๐๔ รอยตํารวจโทหญิง พรทิพย   

  ปานขลิบ 

 ๑๖๐๕ รอยตํารวจโทหญิง พรทิพย   

  ศรีหลักคํา 

 ๑๖๐๖ รอยตํารวจโทหญิง พรเพ็ญ  รํากลาง 

 ๑๖๐๗ รอยตํารวจโทหญิง พัชรากร   

  พวงบุบผา 

 ๑๖๐๘ รอยตํารวจโทหญิง พัชรี  คิม 

 ๑๖๐๙ รอยตํารวจโทหญิง พัณณณิชชา   

  ฤาชา 

 ๑๖๑๐ รอยตํารวจโทหญิง พันธุทิพย   

  เหล็กศิริ 

 ๑๖๑๑ รอยตํารวจโทหญิง เพ็ชรไพริน   

  อินทรกง 

 ๑๖๑๒ รอยตํารวจโทหญิง เพ็ชรมณี   

  ดอกไมจีน 



 หนา   ๑๗๕ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๖๑๓ รอยตํารวจโทหญิง เพชรรัตนพงษ   

  ชัยโชติ 

 ๑๖๑๔ รอยตํารวจโทหญิง เพชุดา   

  อินทรีวอน 

 ๑๖๑๕ รอยตํารวจโทหญิง ภราภรณ   

  ไทยใหม 

 ๑๖๑๖ รอยตํารวจโทหญิง ภาขวัญ   

  ธาราฉัตร 

 ๑๖๑๗ รอยตํารวจโทหญิง ภาณี  สุมงคล 

 ๑๖๑๘ รอยตํารวจโทหญิง ภิญญธาราธร   

  ฟูเต็มวงศ 

 ๑๖๑๙ รอยตํารวจโทหญิง ภุริษา   

  จงประสานเกียรติ 

 ๑๖๒๐ รอยตํารวจโทหญิง มนัสนันท   

  บุรีภักดี 

 ๑๖๒๑ รอยตํารวจโทหญิง มนิษิณี   

  อินทรพานิช 

 ๑๖๒๒ รอยตํารวจโทหญิง มัสการณณา   

  สยามมุกดา 

 ๑๖๒๓ รอยตํารวจโทหญิง มานิตา   

  พุงมณีสกุล 

 ๑๖๒๔ รอยตํารวจโทหญิง มาลี   

  สถิตนิมานการ 

 ๑๖๒๕ รอยตํารวจโทหญิง มุกนภา  เอมรื่น 

 ๑๖๒๖ รอยตํารวจโทหญิง เมศินี   

  คูประชามิตร 

 ๑๖๒๗ รอยตํารวจโทหญิง ยลยุพา  ลานนท 

 ๑๖๒๘ รอยตํารวจโทหญิง รมิตา  ธนิตกุล 

 ๑๖๒๙ รอยตํารวจโทหญิง รอฎิยะฮ   

  จาเอาะ 

 ๑๖๓๐ รอยตํารวจโทหญิง รังสินี   

  ลาภลาวัณย 

 ๑๖๓๑ รอยตํารวจโทหญิง รัตนา   

  ภูทองหลอ 

 ๑๖๓๒ รอยตํารวจโทหญิง ราตรี   

  เหล่ือมสีจันทร 

 ๑๖๓๓ รอยตํารวจโทหญิง รุงจันทร   

  อัศวีนานนท 

 ๑๖๓๔ รอยตํารวจโทหญิง รุงทิวา   

  เขตจํานงค 

 ๑๖๓๕ รอยตํารวจโทหญิง รุงทิวา  เอี่ยมภู 

 ๑๖๓๖ รอยตํารวจโทหญิง รุงรวี   

  เบญจโกศลปรีชา 

 ๑๖๓๗ รอยตํารวจโทหญิง ลักขณาพร   

  รัตโนภาส 

 ๑๖๓๘ รอยตํารวจโทหญิง วชิรญาณ   

  แสงประดับ 

 ๑๖๓๙ รอยตํารวจโทหญิง วรพรรณ  คําแวน 

 ๑๖๔๐ รอยตํารวจโทหญิง วรมน  เลิศวรกิจ 

 ๑๖๔๑ รอยตํารวจโทหญิง วรรณพร   

  จันทรกลัด 

 ๑๖๔๒ รอยตํารวจโทหญิง วรรณา  พุมพวง 



 หนา   ๑๗๖ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๖๔๓ รอยตํารวจโทหญิง วราพร   

  ตันฑสุกิจวณิช 

 ๑๖๔๔ รอยตํารวจโทหญิง วราภรณ   

  ไชยศิลป 

 ๑๖๔๕ รอยตํารวจโทหญิง วราภรณ   

  ปาโพธิ์ชัน 

 ๑๖๔๖ รอยตํารวจโทหญิง วัชรี  สวยสม 

 ๑๖๔๗ รอยตํารวจโทหญิง วิเวียน  แหมา 

 ๑๖๔๘ รอยตํารวจโทหญิง ศรีนวล  กลํ่าทอง 

 ๑๖๔๙ รอยตํารวจโทหญิง ศวิตา   

  ภูพรอมพันธุ 

 ๑๖๕๐ รอยตํารวจโทหญิง ศิริทรัพย   

  จันทลุน 

 ๑๖๕๑ รอยตํารวจโทหญิง ศิรินดา  กสิบุตร 

 ๑๖๕๒ รอยตํารวจโทหญิง ศิริรัตน  ทัพมงคล 

 ๑๖๕๓ รอยตํารวจโทหญิง ศิริลักษณ   

  อิ่มหาญ 

 ๑๖๕๔ รอยตํารวจโทหญิง ศุภกานต  หนูเทศ 

 ๑๖๕๕ รอยตํารวจโทหญิง สดศรี   

  อยูสมบูรณ 

 ๑๖๕๖ รอยตํารวจโทหญิง สมจิตร  บัวมาตร 

 ๑๖๕๗ รอยตํารวจโทหญิง สริญญา   

  กาญจนดิษฐ 

 ๑๖๕๘ รอยตํารวจโทหญิง สวรรยา   

  พานอังกาบ 

 ๑๖๕๙ รอยตํารวจโทหญิง สาคร  บุญจริง 

 ๑๖๖๐ รอยตํารวจโทหญิง สิรานี  มะโนมัย 

 ๑๖๖๑ รอยตํารวจโทหญิง สิริกมลณ   

  วงศสาโรจน 

 ๑๖๖๒ รอยตํารวจโทหญิง สิริกัญญา   

  ธงทันที 

 ๑๖๖๓ รอยตํารวจโทหญิง สิรินันท  สุตาโย 

 ๑๖๖๔ รอยตํารวจโทหญิง สิริภัทร   

  เทียนกลํ่า 

 ๑๖๖๕ รอยตํารวจโทหญิง สุกัญญา   

  ย้ิมโพลง 

 ๑๖๖๖ รอยตํารวจโทหญิง สุจรรยา   

  จันทรหลง 

 ๑๖๖๗ รอยตํารวจโทหญิง สุณี  ประจงจัด 

 ๑๖๖๘ รอยตํารวจโทหญิง สุนันทา   

  เรืองลําใย 

 ๑๖๖๙ รอยตํารวจโทหญิง สุปราณี  สมศักดิ์ 

 ๑๖๗๐ รอยตํารวจโทหญิง สุพัชรินทร   

  เทวบุตร 

 ๑๖๗๑ รอยตํารวจโทหญิง สุพิชชา   

  อุทัยพันธุ 

 ๑๖๗๒ รอยตํารวจโทหญิง สุภัทรา   

  ประมุขกุล 

 ๑๖๗๓ รอยตํารวจโทหญิง สุภาภรณ  บุญศรี 

 ๑๖๗๔ รอยตํารวจโทหญิง สุมาลี  มาชัยสิทธิ์ 

 ๑๖๗๕ รอยตํารวจโทหญิง แสงอรุณ   

  บุญอภิรักษา 



 หนา   ๑๗๗ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๖๗๖ รอยตํารวจโทหญิง หนึ่งหทัย   

  คํามณีย 

 ๑๖๗๗ รอยตํารวจโทหญิง หฤทัย  ใจใส 

 ๑๖๗๘ รอยตํารวจโทหญิง อนงคลักษณ   

  จิตตวิง 

 ๑๖๗๙ รอยตํารวจโทหญิง อภิญญา   

  ธาตุอินจันทร 

 ๑๖๘๐ รอยตํารวจโทหญิง อมรรัตน  ทายา 

 ๑๖๘๑ รอยตํารวจโทหญิง อมรรัตน   

  ศรีคําสุข 

 ๑๖๘๒ รอยตํารวจโทหญิง อรุณศรี   

  เผือกแกว 

 ๑๖๘๓ รอยตํารวจโทหญิง อัจฉริยา   

  ดิษพงษา 

 ๑๖๘๔ รอยตํารวจโทหญิง อัมพวัลย   

  ไทยแหลมทอง 

 ๑๖๘๕ รอยตํารวจโทหญิง อาภา   

  สุวรรณยุหะ 

 ๑๖๘๖ รอยตํารวจโทหญิง อารีย  สุขเสวตร 

 ๑๖๘๗ รอยตํารวจโทหญิง อารีวรรณ   

  วงษสุนทร 

 ๑๖๘๘ รอยตํารวจโทหญิง อําพัน  ชัยพูน 

 ๑๖๘๙ รอยตํารวจโทหญิง อิสรีย  ภูมิสิรินทร 

 ๑๖๙๐ รอยตํารวจโทหญิง อุบลลักษณ   

  ศรีสุข 

 ๑๖๙๑ รอยตํารวจโทหญิง เอื้อมเดือน   

  เทียนแยม 

 ๑๖๙๒ ดาบตํารวจ สนอง  สุขสําราญ 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒,๓๘๘  ราย) 

 ๑ รอยตํารวจตรี กร  สิทธิพานิช 

 ๒ รอยตํารวจตรี กรกฎ  จันทโยธา 

 ๓ รอยตํารวจตรี กรณเทพ  งามภูพันธ 

 ๔ รอยตํารวจตรี กรฤทธิ์  จิตตเพ็ชร 

 ๕ รอยตํารวจตรี กฤช  พรหมศรี 

 ๖ รอยตํารวจตรี กฤตชัย  แกนตาเนียม 

 ๗ รอยตํารวจตรี กฤษณ  นาคอินทร 

 ๘ รอยตํารวจตรี กฤษณพงศ   

  นนทะโคตร 

 ๙ รอยตํารวจตรี กฤษณะ  ครูศรี 

 ๑๐ รอยตํารวจตรี กฤษดากร  ชางยา 

 ๑๑ รอยตํารวจตรี กลา  ปุนปอง 

 ๑๒ รอยตํารวจตรี กองเกียรติ  เกตุมาก 

 ๑๓ รอยตํารวจตรี กองเกียรติ  นิยมเดชา 

 ๑๔ รอยตํารวจตรี กองภพ  ภิรมยเปรม 

 ๑๕ รอยตํารวจตรี กัญยา  โนนสูง 

 ๑๖ รอยตํารวจตรี กัณฑเอนก  แตงโสภา 

 ๑๗ รอยตํารวจตรี กัณนพนธ  ชูบํารุง 

 ๑๘ รอยตํารวจตรี กันต  แสนสุข 

 ๑๙ รอยตํารวจตรี กันตะวิชญ  อายุสุข 



 หนา   ๑๗๘ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๐ รอยตํารวจตรี กานตชนก  โพธิ์มา 

 ๒๑ รอยตํารวจตรี กิตฐิพัฒฐ  นพรัตน 

 ๒๒ รอยตํารวจตรี กิตติ  ใจประเสริฐ 

 ๒๓ รอยตํารวจตรี กิตติ  วงษยอด 

 ๒๔ รอยตํารวจตรี กิตติ  สุขโพธิ์เพชร 

 ๒๕ รอยตํารวจตรี กิตติกร  ภูกลาง 

 ๒๖ รอยตํารวจตรี กิตติ์ธเนศ  กุลธนฐิติพงศ 

 ๒๗ รอยตํารวจตรี กิตติธร  ออนเมือง 

 ๒๘ รอยตํารวจตรี กิตติพงศ  ไชยบัณฑิต 

 ๒๙ รอยตํารวจตรี กิตติพงศ  อัครเมธาวงค 

 ๓๐ รอยตํารวจตรี กิตติพงษ  พุทธรัสสุ 

 ๓๑ รอยตํารวจตรี กิตติพงษ  ศรีเทพ 

 ๓๒ รอยตํารวจตรี กิตติภัฎ  ยืนยาว 

 ๓๓ รอยตํารวจตรี กิตติศักดิ์  พิมพพงษ 

 ๓๔ รอยตํารวจตรี กีฟลีย  มะโระ 

 ๓๕ รอยตํารวจตรี กุณฑล  ทําดี 

 ๓๖ รอยตํารวจตรี กุศล  ทองสีนวล 

 ๓๗ รอยตํารวจตรี กุศล  มวงแมน 

 ๓๘ รอยตํารวจตรี เกริกชัย  สาวแดง 

 ๓๙ รอยตํารวจตรี เกรียงศักดิ์  ทานาราช 

 ๔๐ รอยตํารวจตรี เกรียงศักดิ์  บุญแจม 

 ๔๑ รอยตํารวจตรี เกษตร  สุภา 

 ๔๒ รอยตํารวจตรี เกษม  กองคํา 

 ๔๓ รอยตํารวจตรี เกษม  เขียวปง 

 ๔๔ รอยตํารวจตรี เกษม  จําหลัก 

 ๔๕ รอยตํารวจตรี เกษม  ใจเที่ยง 

 ๔๖ รอยตํารวจตรี เกษม  ตุมสวัสดิ์ 

 ๔๗ รอยตํารวจตรี เกษม  ปานดํา 

 ๔๘ รอยตํารวจตรี เกษม  ปุญสิริ 

 ๔๙ รอยตํารวจตรี เกษม  สูสงคราม 

 ๕๐ รอยตํารวจตรี เกษมศักดิ์  ปะกิลาเค 

 ๕๑ รอยตํารวจตรี เกียรติชัย  เชยบัวแกว 

 ๕๒ รอยตํารวจตรี เกียรติศักดิ์  เดชปอง 

 ๕๓ รอยตํารวจตรี โกมล  เพ็ญจันทร 

 ๕๔ รอยตํารวจตรี โกศิษย  สุดหอม 

 ๕๕ รอยตํารวจตรี ไกรวุฒิ  ภัทราบุญญากุล 

 ๕๖ รอยตํารวจตรี ไกรศักดิ์  สุนารักษ 

 ๕๗ รอยตํารวจตรี ไกรสร  ไชยดวง 

 ๕๘ รอยตํารวจตรี ไกรสร  อบชัย 

 ๕๙ รอยตํารวจตรี ขจร  จันทรนพรัตน 

 ๖๐ รอยตํารวจตรี ขจรศักดิ์  อวมเหล็ง 

 ๖๑ รอยตํารวจตรี ขวัญชัย  แสงไชยา 

 ๖๒ รอยตํารวจตรี ขาวดี  พงษวงษ 

 ๖๓ รอยตํารวจตรี เขมชาติ  ขําชาง 

 ๖๔ รอยตํารวจตรี เข็มทอง  บัณฑิตธรรม 

 ๖๕ รอยตํารวจตรี เข็มทอง  ฤทธิธาพรม 

 ๖๖ รอยตํารวจตรี คง  พรหมสาสน 

 ๖๗ รอยตํารวจตรี คงศักดิ์  ภูสังวาลย 

 ๖๘ รอยตํารวจตรี คชา  สวางเย็น 

 ๖๙ รอยตํารวจตรี คณพศ  สิงหคํา 

 ๗๐ รอยตํารวจตรี คณพัฒน  ชาญศรี 

 ๗๑ รอยตํารวจตรี คณาธิศ  จันทสิทธิ์ 



 หนา   ๑๗๙ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๗๒ รอยตํารวจตรี คมกริช  สิทธิวงศ 

 ๗๓ รอยตํารวจตรี คมสัน  ตรงตอกิจ 

 ๗๔ รอยตํารวจตรี คมสัน  เหลืองเจริญ 

 ๗๕ รอยตํารวจตรี คัมภีร  เกษร 

 ๗๖ รอยตํารวจตรี คารมย  สุวรรณพะโยม 

 ๗๗ รอยตํารวจตรี คําตา  วะรงค 

 ๗๘ รอยตํารวจตรี คํานวน  จันทรรูปงาม 

 ๗๙ รอยตํารวจตรี คําพอง  โคสม 

 ๘๐ รอยตํารวจตรี คุณากร  เปยมบุญ 

 ๘๑ รอยตํารวจตรี จงรัก  วัฒนดิเรก 

 ๘๒ รอยตํารวจตรี จตุพงษ  สุกสวาง 

 ๘๓ รอยตํารวจตรี จตุรพร  คุณกูล 

 ๘๔ รอยตํารวจตรี จตุรภัทร  มณีนิล 

 ๘๕ รอยตํารวจตรี จรงค  ไฝชู 

 ๘๖ รอยตํารวจตรี จรงค  รักขนาม 

 ๘๗ รอยตํารวจตรี จรวด  สีคํา 

 ๘๘ รอยตํารวจตรี จรัญ  ปญเจริญ 

 ๘๙ รอยตํารวจตรี จรัญ  รัตนชวนนท 

 ๙๐ รอยตํารวจตรี จรัญ  รัตนวงศา 

 ๙๑ รอยตํารวจตรี จรัล  สายไหม 

 ๙๒ รอยตํารวจตรี จรัส  ทองปสโนว 

 ๙๓ รอยตํารวจตรี จรินทร  คงไชย 

 ๙๔ รอยตํารวจตรี จรินทร  ทองเหลือ 

 ๙๕ รอยตํารวจตรี จรูญ  แกวไพบูลย 

 ๙๖ รอยตํารวจตรี จรูญ  สายนอย 

 ๙๗ รอยตํารวจตรี จเร  ออนสําลี 

 ๙๘ รอยตํารวจตรี จอมขวัญ  แกวพนา 

 ๙๙ รอยตํารวจตรี จักรกริช  ทองเดือน 

 ๑๐๐ รอยตํารวจตรี จักรพงศ  จันทรแจมศรี 

 ๑๐๑ รอยตํารวจตรี จักรพงษ  ไชยราช 

 ๑๐๒ รอยตํารวจตรี จักรพันธ  รักทะเล 

 ๑๐๓ รอยตํารวจตรี จักรเพชร  สิงหดานจาก 

 ๑๐๔ รอยตํารวจตรี จักรวาล  แสงไชย 

 ๑๐๕ รอยตํารวจตรี จักริน  ทิพยรัตน 

 ๑๐๖ รอยตํารวจตรี จันทรทบ  พ้ืนนวล 

 ๑๐๗ รอยตํารวจตรี จามร  ยอดบุญเรือง 

 ๑๐๘ รอยตํารวจตรี จารุกิตติ์  คงขาว 

 ๑๐๙ รอยตํารวจตรี จารุกิตติ์  สินจะโปะ 

 ๑๑๐ รอยตํารวจตรี จารุต  ปรกสันเทียะ 

 ๑๑๑ รอยตํารวจตรี จารุพงค  จิตสุคนธ 

 ๑๑๒ รอยตํารวจตรี จํานง  จันทรเจียม 

 ๑๑๓ รอยตํารวจตรี จํานง  ดินดํา 

 ๑๑๔ รอยตํารวจตรี จําเนียร  ศิริคุณ 

 ๑๑๕ รอยตํารวจตรี จํารัส  ปองปด 

 ๑๑๖ รอยตํารวจตรี จํารัส  สันทาลุนัย 

 ๑๑๗ รอยตํารวจตรี จําแลง  สิทธิ์มาก 

 ๑๑๘ รอยตํารวจตรี จิตติสุข  สุธีนิทัศนวงศ 

 ๑๑๙ รอยตํารวจตรี จิรกิตติ์  จิรัฐิเกรียงไกร 

 ๑๒๐ รอยตํารวจตรี จิรโรจน  สะสาร 

 ๑๒๑ รอยตํารวจตรี จิรวัฒน  ทับสีรักษ 

 ๑๒๒ รอยตํารวจตรี จิรวิทย  ศรีมหาไชย 

 ๑๒๓ รอยตํารวจตรี จิรัฎฐ  เสนพริก 



 หนา   ๑๘๐ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๒๔ รอยตํารวจตรี จิรัฏฐ  ตันเจริญรัตน 

 ๑๒๕ รอยตํารวจตรี จิรายุ  ปลีนารัมย 

 ๑๒๖ รอยตํารวจตรี จีรพงศ  เรืองโรจน 

 ๑๒๗ รอยตํารวจตรี จีรพัฒน  เพ็ชรกาศ 

 ๑๒๘ รอยตํารวจตรี จีรโรจน  โรจนกุศล 

 ๑๒๙ รอยตํารวจตรี จีระยุทธ  บัวเพชร 

 ๑๓๐ รอยตํารวจตรี จุติพันธ  ผดุงกาญจน 

 ๑๓๑ รอยตํารวจตรี จุรัญ  สุขเกษม 

 ๑๓๒ รอยตํารวจตรี เจริญ  คําอินทร 

 ๑๓๓ รอยตํารวจตรี เจริญ  ใจรักษ 

 ๑๓๔ รอยตํารวจตรี เจริญ  ตุมปามา 

 ๑๓๕ รอยตํารวจตรี เจริญ  ถิ่นพิทยานุรัตน 

 ๑๓๖ รอยตํารวจตรี เจริญ  ปะอาว 

 ๑๓๗ รอยตํารวจตรี เจริญ  มณีจักร 

 ๑๓๘ รอยตํารวจตรี เจริญ  สังขสงฆ 

 ๑๓๙ รอยตํารวจตรี เจริญ  หงษมณี 

 ๑๔๐ รอยตํารวจตรี เจริญ  อุทัย 

 ๑๔๑ รอยตํารวจตรี เจษฎา  เย็นวัฒนา 

 ๑๔๒ รอยตํารวจตรี เจษฎาพงษ  ค้ําชู 

 ๑๔๓ รอยตํารวจตรี เจะอูเซ็ง  เจะอูมา 

 ๑๔๔ รอยตํารวจตรี ใจเพชร  แสนสอาด 

 ๑๔๕ รอยตํารวจตรี ฉลองไชย  จิตภักดี 

 ๑๔๖ รอยตํารวจตรี ฉลาด  เงินออน 

 ๑๔๗ รอยตํารวจตรี ฉัตรพล  หวังสูศึก 

 ๑๔๘ รอยตํารวจตรี ฉัตรมงคล  ยลถวิล 

 ๑๔๙ รอยตํารวจตรี เฉลา  ขอแชมกลาง 

 ๑๕๐ รอยตํารวจตรี เฉลิม  นวลศรี 

 ๑๕๑ รอยตํารวจตรี เฉลิม  พุทไธสง 

 ๑๕๒ รอยตํารวจตรี เฉลิม  ไรทอง 

 ๑๕๓ รอยตํารวจตรี เฉลิมเกียรติ  วิจารณพล 

 ๑๕๔ รอยตํารวจตรี เฉลิมพล  จันทรสุข 

 ๑๕๕ รอยตํารวจตรี เฉลิมโรจน  ศรีสูงเนิน 

 ๑๕๖ รอยตํารวจตรี เฉลิมศรี  พวงศรี 

 ๑๕๗ รอยตํารวจตรี เฉลียว  รัดกลาง 

 ๑๕๘ รอยตํารวจตรี ชญนันท  เหมะวิศัลย 

 ๑๕๙ รอยตํารวจตรี ชญาชาภัฏ   

  จิณณชญาชาภา 

 ๑๖๐ รอยตํารวจตรี ชนดล  ประทุมชาติ์ 

 ๑๖๑ รอยตํารวจตรี ชนะ  ชื้อทัศนประสิทธิ์ 

 ๑๖๒ รอยตํารวจตรี ชนะ  เต็มภาชนะ 

 ๑๖๓ รอยตํารวจตรี ชนะ  สําราญดี 

 ๑๖๔ รอยตํารวจตรี ชนินทร  ตรีวสุพล 

 ๑๖๕ รอยตํารวจตรี ชนินทร  รามณี 

 ๑๖๖ รอยตํารวจตรี ชนุดม  โพธิ์งามพุม 

 ๑๖๗ รอยตํารวจตรี ชมเชย  ศรีหาตา 

 ๑๖๘ รอยตํารวจตรี ชยพล  แสงไชย 

 ๑๖๙ รอยตํารวจตรี ชยุต  แพทยอําพร 

 ๑๗๐ รอยตํารวจตรี ชลวิทย  ยางหงษ 

 ๑๗๑ รอยตํารวจตรี ชลอ  เมืองกาญจน 

 ๑๗๒ รอยตํารวจตรี ชวลิต  หิรัญ 

 ๑๗๓ รอยตํารวจตรี ชวัลวิทย  งามมีฤทธิ์สกุล 

 ๑๗๔ รอยตํารวจตรี ชวัลวิทย  ศรีไชยวาน 



 หนา   ๑๘๑ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๗๕ รอยตํารวจตรี ชอบ  จิตรเวช 

 ๑๗๖ รอยตํารวจตรี ชอบ  ทรัพยคง 

 ๑๗๗ รอยตํารวจตรี ชัชวาล  ประจักษจิตร 

 ๑๗๘ รอยตํารวจตรี ชัชวาลย  พงษา 

 ๑๗๙ รอยตํารวจตรี ชัย  กล่ินอบเชย 

 ๑๘๐ รอยตํารวจตรี ชัยกร  เฑ่ียงอยู 

 ๑๘๑ รอยตํารวจตรี ชัยชนะ  รังกล่ิน 

 ๑๘๒ รอยตํารวจตรี ชัยชนะ  เสนากัสป 

 ๑๘๓ รอยตํารวจตรี ชัยณรงค  อินปญญา 

 ๑๘๔ รอยตํารวจตรี ชัยดํารงค  ราญมีชัย 

 ๑๘๕ รอยตํารวจตรี ชัยเดช  เสียงสมใจ 

 ๑๘๖ รอยตํารวจตรี ชัยทัต  ศรีพฤทธินันทน 

 ๑๘๗ รอยตํารวจตรี ชัยธัช  เทียนเพ่ิมพูล 

 ๑๘๘ รอยตํารวจตรี ชัยนาท  จินาเกตุ 

 ๑๘๙ รอยตํารวจตรี ชัยนาท  สุวรรณพานิช 

 ๑๙๐ รอยตํารวจตรี ชัยพร  ลัทธิพรหม 

 ๑๙๑ รอยตํารวจตรี ชัยพร  สรอยคีรี 

 ๑๙๒ รอยตํารวจตรี ชัยยโรจ   

  ฉายาลักษณสกุล 

 ๑๙๓ รอยตํารวจตรี ชัยยะ  ปุญสิริ 

 ๑๙๔ รอยตํารวจตรี ชัยยันต  ทิพรัตน 

 ๑๙๕ รอยตํารวจตรี ชัยยากูล  ชูสุวรรณ 

 ๑๙๖ รอยตํารวจตรี ชัยยุทธ  พรหมจินดา 

 ๑๙๗ รอยตํารวจตรี ชัยยุทธ  คณะเขต 

 ๑๙๘ รอยตํารวจตรี ชัยยุทธ  แสงแกว 

 ๑๙๙ รอยตํารวจตรี ชัยโย  เดชปอง 

 ๒๐๐ รอยตํารวจตรี ชัยรัตน  เงินถาวร 

 ๒๐๑ รอยตํารวจตรี ชัยแลน  ปลํ้ากลาง 

 ๒๐๒ รอยตํารวจตรี ชัยวัฒน  ทุนนาน 

 ๒๐๓ รอยตํารวจตรี ชัยสิทธิ์  อุดมเวช 

 ๒๐๔ รอยตํารวจตรี ชาญชัย  ชัยศิริพิพรรธน 

 ๒๐๕ รอยตํารวจตรี ชาญชัย  ออนบัวขาว 

 ๒๐๖ รอยตํารวจตรี ชาญณรงค  แทเที่ยง 

 ๒๐๗ รอยตํารวจตรี ชาญณรงค  นาเชียงใต 

 ๒๐๘ รอยตํารวจตรี ชาญยุทธ  วงศหนัก 

 ๒๐๙ รอยตํารวจตรี ชาญวิทย  เจาฉัตรฤดี 

 ๒๑๐ รอยตํารวจตรี ชาตรี  ชัยประสิทธิ์ 

 ๒๑๑ รอยตํารวจตรี ชาตรี  ปานจันทร 

 ๒๑๒ รอยตํารวจตรี ชาติชาย  ตลอดกลาง 

 ๒๑๓ รอยตํารวจตรี ชาติชาย  โพธิ์ทองนาค 

 ๒๑๔ รอยตํารวจตรี ชาติชาย  รวมบุญ 

 ๒๑๕ รอยตํารวจตรี ชานนท  กันสุทา 

 ๒๑๖ รอยตํารวจตรี ชายศักดิ์  หลํารอด 

 ๒๑๗ รอยตํารวจตรี ชํานาญ  แกวแกมจันทร 

 ๒๑๘ รอยตํารวจตรี ชํานาญ  เอี่ยมดี 

 ๒๑๙ รอยตํารวจตรี ชิณทณภัทร  ทองเดช 

 ๒๒๐ รอยตํารวจตรี ชิดชัย  สาลีผล 

 ๒๒๑ รอยตํารวจตรี ชิดพันธ  ผลวิเชียร 

 ๒๒๒ รอยตํารวจตรี ชิติอนันต  ลานเล้ียงชีพ 

 ๒๒๓ รอยตํารวจตรี ชินาธิป   

  โรจนไพบูลยการ 

 ๒๒๔ รอยตํารวจตรี ชุติพงศ  วรรณสุธี 



 หนา   ๑๘๒ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๒๕ รอยตํารวจตรี ชุติพนธ  เขียวดีศักดิ์ 

 ๒๒๖ รอยตํารวจตรี ชุติมา  สิงหสัตย 

 ๒๒๗ รอยตํารวจตรี ชุมพร  พุทธวงค 

 ๒๒๘ รอยตํารวจตรี ชุมพล  เปงธรรม 

 ๒๒๙ รอยตํารวจตรี ชูเกียรติ  เหมือนทอง 

 ๒๓๐ รอยตํารวจตรี ชูเกียรติ  อิฎฐกรพันธ 

 ๒๓๑ รอยตํารวจตรี ชูศักดิ์  บัวลอยลม 

 ๒๓๒ รอยตํารวจตรี ชูศักดิ์  ภูเกาแกว 

 ๒๓๓ รอยตํารวจตรี เชษฐศักดิ์  นอยคง 

 ๒๓๔ รอยตํารวจตรี เชาวลิต  ทองนอย 

 ๒๓๕ รอยตํารวจตรี เชาวลิต  หุยทั่น 

 ๒๓๖ รอยตํารวจตรี เชาวลิต  อยูสุขศรี 

 ๒๓๗ รอยตํารวจตรี เชี่ยวชาญ  จันทรมหา 

 ๒๓๘ รอยตํารวจตรี โชคดี  คํานวน 

 ๒๓๙ รอยตํารวจตรี โชคดี  เทพแสง 

 ๒๔๐ รอยตํารวจตรี โชคดี  ศรีประชา 

 ๒๔๑ รอยตํารวจตรี โชคอํานวย  ตรีสาขา 

 ๒๔๒ รอยตํารวจตรี โชติ  ขันทะพันธ 

 ๒๔๓ รอยตํารวจตรี ไชยา  เกาะน้ําใส 

 ๒๔๔ รอยตํารวจตรี ฐพัชษ  ตาปอม 

 ๒๔๕ รอยตํารวจตรี ฐศิษฐ  ทองสม 

 ๒๔๖ รอยตํารวจตรี ฐิติพงศ  พรมเกตุ 

 ๒๔๗ รอยตํารวจตรี ฐิติศักดิ์  หงษาชุม 

 ๒๔๘ รอยตํารวจตรี ณฐภณ  เพชรชี 

 ๒๔๙ รอยตํารวจตรี ณรงค  ขันธบุตร 

 ๒๕๐ รอยตํารวจตรี ณรงค  งาชัยภูมิ 

 ๒๕๑ รอยตํารวจตรี ณรงค  เชาวชางเหล็ก 

 ๒๕๒ รอยตํารวจตรี ณรงค  เดชบุรัมย 

 ๒๕๓ รอยตํารวจตรี ณรงค  ทองบอ 

 ๒๕๔ รอยตํารวจตรี ณรงค  วงคคํา 

 ๒๕๕ รอยตํารวจตรี ณรงค  สังขนอย 

 ๒๕๖ รอยตํารวจตรี ณรงค  สุปะทะ 

 ๒๕๗ รอยตํารวจตรี ณรงค  หงษหิน 

 ๒๕๘ รอยตํารวจตรี ณรงคฤทธิ์  อรัญถิตย 

 ๒๕๙ รอยตํารวจตรี ณรงคศักดิ์  กมัณฑา 

 ๒๖๐ รอยตํารวจตรี ณฤเบศร  อินประดิษฐ 

 ๒๖๑ รอยตํารวจตรี ณัชพล  กิจสวาง 

 ๒๖๒ รอยตํารวจตรี ณัชพล  เนื่องสิทธะ 

 ๒๖๓ รอยตํารวจตรี ณัฏฐนันท  เจริญเชื้อ 

 ๒๖๔ รอยตํารวจตรี ณัฐกานต  นรินทรรัมย 

 ๒๖๕ รอยตํารวจตรี ณัฐพงษ  วรรณสมพร 

 ๒๖๖ รอยตํารวจตรี ณัฐพล  ขันธคุปต 

 ๒๖๗ รอยตํารวจตรี ณัฐพล  สิงหคะราช 

 ๒๖๘ รอยตํารวจตรี ณัฐพลภัทร   

  ธนธิติพลรัตน 

 ๒๖๙ รอยตํารวจตรี ณัฐภาส  ปล้ืมใจ 

 ๒๗๐ รอยตํารวจตรี ณัฐวัชร  คําโฮง 

 ๒๗๑ รอยตํารวจตรี ณัฐวัฒน  วรพรพงษ 

 ๒๗๒ รอยตํารวจตรี ณัฐวุฒิ  สายพรอมญาติ 

 ๒๗๓ รอยตํารวจตรี ณัฐวุฒิ  แสงดารา 

 ๒๗๔ รอยตํารวจตรี ดนุพล  ตรีแกว 

 ๒๗๕ รอยตํารวจตรี ดนุพล  ตวนจะโปะ 



 หนา   ๑๘๓ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๗๖ รอยตํารวจตรี ดลฤทธา  จีนชาวนา 

 ๒๗๗ รอยตํารวจตรี ดวงประเสริฐ  พุทธวงศ 

 ๒๗๘ รอยตํารวจตรี ดะเหรต  คําทอง 

 ๒๗๙ รอยตํารวจตรี ดัสกร  พิมขาลี 

 ๒๘๐ รอยตํารวจตรี ดาวรุง  ดวงอินเกิด 

 ๒๘๑ รอยตํารวจตรี ดํารงค  แสงแกว 

 ๒๘๒ รอยตํารวจตรี ดิน  บุตรสานาม 

 ๒๘๓ รอยตํารวจตรี ดิเรก  คํารินทร 

 ๒๘๔ รอยตํารวจตรี ดิเรก  สุขเกษม 

 ๒๘๕ รอยตํารวจตรี ดิลกภัทร  กังประโคน 

 ๒๘๖ รอยตํารวจตรี ดุสิต  การรัศมี 

 ๒๘๗ รอยตํารวจตรี ดุสิต  ดิษสวรรค 

 ๒๘๘ รอยตํารวจตรี ดุสิต  ผลานิสงค 

 ๒๘๙ รอยตํารวจตรี เดชชาติ  ย่ีโชติชวง 

 ๒๙๐ รอยตํารวจตรี เดชเดชา  แปะอุย 

 ๒๙๑ รอยตํารวจตรี เดชศักดิ์  อภัยโส 

 ๒๙๒ รอยตํารวจตรี เดชสาคร  เกิดเดช 

 ๒๙๓ รอยตํารวจตรี เดชา  ตันแกว 

 ๒๙๔ รอยตํารวจตรี เดชากร  เชื้อหมอ 

 ๒๙๕ รอยตํารวจตรี เดโช  อินอักษร 

 ๒๙๖ รอยตํารวจตรี เดน  บุญทวี 

 ๒๙๗ รอยตํารวจตรี ตอบุญ  เกษมพันธ 

 ๒๙๘ รอยตํารวจตรี ติพรศักดิ์  ทองสัมฤทธิ์ 

 ๒๙๙ รอยตํารวจตรี เตชสิทธิ์  ชุมศรีเมฆ 

 ๓๐๐ รอยตํารวจตรี เตียมศักดิ์  กาอิ่นแกว 

 ๓๐๑ รอยตํารวจตรี ไตรภพ  พิมโพธิ์ 

 ๓๐๒ รอยตํารวจตรี ถนอม  มหาวรรณ 

 ๓๐๓ รอยตํารวจตรี ถนอม  มูลภา 

 ๓๐๔ รอยตํารวจตรี ถนอม  อุนเรือน 

 ๓๐๕ รอยตํารวจตรี ถวัลย  ธุรารัตน 

 ๓๐๖ รอยตํารวจตรี ถวิล  ไชยมาตย 

 ๓๐๗ รอยตํารวจตรี ถวิล  วังทูล 

 ๓๐๘ รอยตํารวจตรี ถิรวุฒิ  วรรณโชติ 

 ๓๐๙ รอยตํารวจตรี แถมศิลป  โฉมมงคล 

 ๓๑๐ รอยตํารวจตรี ทชา  ศรีมาชัย 

 ๓๑๑ รอยตํารวจตรี ทนงศักดิ์   

  กมลวิริยะวัฒน 

 ๓๑๒ รอยตํารวจตรี ทนงศักดิ์  วงศประทุม 

 ๓๑๓ รอยตํารวจตรี ทนงศิลป  วรรณวงษ 

 ๓๑๔ รอยตํารวจตรี ทรงพล  ศรีผิวจันทร 

 ๓๑๕ รอยตํารวจตรี ทรงยศ  รัตนกุล 

 ๓๑๖ รอยตํารวจตรี ทรงฤทธิ์  ไกรวาป 

 ๓๑๗ รอยตํารวจตรี ทรงฤทธิ์  เคนทรภักดิ์ 

 ๓๑๘ รอยตํารวจตรี ทรงลักษณ  สุขกุล 

 ๓๑๙ รอยตํารวจตรี ทรงวุฒิ  ทิพยพิชัย 

 ๓๒๐ รอยตํารวจตรี ทรงศักดิ์  ปะสีระเตสัง 

 ๓๒๑ รอยตํารวจตรี ทรงศักดิ์  โพธิขํา 

 ๓๒๒ รอยตํารวจตรี ทรงศักดิ์  เรืองศรีมั่น 

 ๓๒๓ รอยตํารวจตรี ทรงศักดิ์  ศรีสุระ 

 ๓๒๔ รอยตํารวจตรี ทรงอภิรัตน  วัดศรี 

 ๓๒๕ รอยตํารวจตรี ทวนทอง  พลสา 

 ๓๒๖ รอยตํารวจตรี ทวี  สุริยวรรณ 



 หนา   ๑๘๔ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๒๗ รอยตํารวจตรี ทวีศักดิ์  คีรีรัตน 

 ๓๒๘ รอยตํารวจตรี ทวีศักดิ์  ยุบล 

 ๓๒๙ รอยตํารวจตรี ทวีศักดิ์  สมฤดี 

 ๓๓๐ รอยตํารวจตรี ทวีศักดิ์  โสหา 

 ๓๓๑ รอยตํารวจตรี ทวีศิลป  หมายมั่น 

 ๓๓๒ รอยตํารวจตรี ทศพร  พลโลม 

 ๓๓๓ รอยตํารวจตรี ทศพล  งามแสง 

 ๓๓๔ รอยตํารวจตรี ทองคูณ  หงสชั้น 

 ๓๓๕ รอยตํารวจตรี ทองดี  เจ็กมะดัน 

 ๓๓๖ รอยตํารวจตรี ทองพูน  ภูผิวเงิน 

 ๓๓๗ รอยตํารวจตรี ทองพูน  วงศอุดม 

 ๓๓๘ รอยตํารวจตรี ทองพูล  แกวสุริยะ 

 ๓๓๙ รอยตํารวจตรี ทองสถิตย  สุดสังข 

 ๓๔๐ รอยตํารวจตรี ทองสุข  นอยชัย 

 ๓๔๑ รอยตํารวจตรี ทัยรัตน  พลสุวรรณ 

 ๓๔๒ รอยตํารวจตรี ทิฐินันท  สิงหพันธ 

 ๓๔๓ รอยตํารวจตรี ทินกร  นอยแกว 

 ๓๔๔ รอยตํารวจตรี ทินกร  สัจจารักษ 

 ๓๔๕ รอยตํารวจตรี ทิพากร  สุขมวง 

 ๓๔๖ รอยตํารวจตรี เทพพนม  ศรีพนม 

 ๓๔๗ รอยตํารวจตรี เทพพิทักษ  มากไถล 

 ๓๔๘ รอยตํารวจตรี เทวัญ  อรามวงค 

 ๓๔๙ รอยตํารวจตรี เทวิน  ทิมโพธิ์กลาง 

 ๓๕๐ รอยตํารวจตรี เทิดศักดิ์  ภูมิเจริญ 

 ๓๕๑ รอยตํารวจตรี เทียนชัย  ฝอยทอง 

 ๓๕๒ รอยตํารวจตรี แทน  ปกโยธา 

 ๓๕๓ รอยตํารวจตรี ธงชัย  นุมสารพัดนึก 

 ๓๕๔ รอยตํารวจตรี ธงชัย  ศรีทอง 

 ๓๕๕ รอยตํารวจตรี ธงไทย  บุงทอง 

 ๓๕๖ รอยตํารวจตรี ธงศักดิ์  ออนดี 

 ๓๕๗ รอยตํารวจตรี ธณายุทธ  ระนา 

 ๓๕๘ รอยตํารวจตรี ธนกฤต  มีสกุลจิต 

 ๓๕๙ รอยตํารวจตรี ธนกฤษณ  ศาสตรศิลป 

 ๓๖๐ รอยตํารวจตรี ธนดล  คงธนโอฬาร 

 ๓๖๑ รอยตํารวจตรี ธนดล  รุงสุข 

 ๓๖๒ รอยตํารวจตรี ธนพล  บุญทรง 

 ๓๖๓ รอยตํารวจตรี ธนพัฒน  เกิดสวัสดิ์ 

 ๓๖๔ รอยตํารวจตรี ธนยศ  ลาภทวี 

 ๓๖๕ รอยตํารวจตรี ธนวัฒน  ชางเหล็ก 

 ๓๖๖ รอยตํารวจตรี ธนวัฒน  ปญโญกิจ 

 ๓๖๗ รอยตํารวจตรี ธนวัฒน  พรมเสน 

 ๓๖๘ รอยตํารวจตรี ธนวัฒน  วงคแปลง 

 ๓๖๙ รอยตํารวจตรี ธนวิชญ  วันนา 

 ๓๗๐ รอยตํารวจตรี ธนศักดิ์  สุวรรณวงษ 

 ๓๗๑ รอยตํารวจตรี ธนสิทธิ์  เพลินคูธรรม 

 ๓๗๒ รอยตํารวจตรี ธนะวัฒน  แสนแกว 

 ๓๗๓ รอยตํารวจตรี ธนัช  ศิวะสุนทร 

 ๓๗๔ รอยตํารวจตรี ธนันณัฏฐ  บุบผาชาติ 

 ๓๗๕ รอยตํารวจตรี ธนานันต  ขันทีทาว 

 ๓๗๖ รอยตํารวจตรี ธนานันต  จันทรดํา 

 ๓๗๗ รอยตํารวจตรี ธนานิกร  วีระวงศ 

 ๓๗๘ รอยตํารวจตรี ธนาวิทย  จันคณา 



 หนา   ๑๘๕ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๗๙ รอยตํารวจตรี ธรรมนูญ  ขวัญชื่น 

 ๓๘๐ รอยตํารวจตรี ธรรมนูญ  ทับทวี 

 ๓๘๑ รอยตํารวจตรี ธรรมนูญ   

  รัตนพิมพภาภรณ 

 ๓๘๒ รอยตํารวจตรี ธรรมรัตน  ย้ิมกลํ่า 

 ๓๘๓ รอยตํารวจตรี ธรรมรัตน  วงศสวัสดิ์ 

 ๓๘๔ รอยตํารวจตรี ธรรมศักดิ์  พิทักษา 

 ๓๘๕ รอยตํารวจตรี ธรรมศักดิ์  เรืองจันทร 

 ๓๘๖ รอยตํารวจตรี ธวัชชัย  ชูโชติ 

 ๓๘๗ รอยตํารวจตรี ธวัชชัย  ตุนแกว 

 ๓๘๘ รอยตํารวจตรี ธวัชชัย  บุญเสริม 

 ๓๘๙ รอยตํารวจตรี ธัชกร  เปล่ียนกล่ิน 

 ๓๙๐ รอยตํารวจตรี ธานินทร  พลายชมภู 

 ๓๙๑ รอยตํารวจตรี ธีรชัย  จิตตเย็น 

 ๓๙๒ รอยตํารวจตรี ธีรโชติ  สีสม 

 ๓๙๓ รอยตํารวจตรี ธีรดิฐ  จิตชู 

 ๓๙๔ รอยตํารวจตรี ธีรเดช  อจละนันท 

 ๓๙๕ รอยตํารวจตรี ธีรพงศ  ลาภจิตร 

 ๓๙๖ รอยตํารวจตรี ธีรพงษ  เพียรไสย 

 ๓๙๗ รอยตํารวจตรี ธีรพล  พรายพรรณ 

 ๓๙๘ รอยตํารวจตรี ธีรภัทร  ทับอินทร 

 ๓๙๙ รอยตํารวจตรี ธีรวัฒน  นามคีรี 

 ๔๐๐ รอยตํารวจตรี ธีระ  แกวรัตน 

 ๔๐๑ รอยตํารวจตรี ธีระ  เงินถาวร 

 ๔๐๒ รอยตํารวจตรี ธีระ  ไพรศิริ 

 ๔๐๓ รอยตํารวจตรี ธีระ  สิงพิมพ 

 ๔๐๔ รอยตํารวจตรี ธีระ  อนนวม 

 ๔๐๕ รอยตํารวจตรี ธีระพงษ  สระแกว 

 ๔๐๖ รอยตํารวจตรี ธีระพงษ  สารกาล 

 ๔๐๗ รอยตํารวจตรี นคร  กุระจินดา 

 ๔๐๘ รอยตํารวจตรี นคร  ถอยคําดี 

 ๔๐๙ รอยตํารวจตรี นคร  หมุดดี 

 ๔๑๐ รอยตํารวจตรี นครินทร  ผองแผว 

 ๔๑๑ รอยตํารวจตรี นที  จันทนวงศวาน 

 ๔๑๒ รอยตํารวจตรี นพเกา  กลาเหิม 

 ๔๑๓ รอยตํารวจตรี นพคุณ  ผดุงวงศ 

 ๔๑๔ รอยตํารวจตรี นพดล  โคตรศรีวงษ 

 ๔๑๕ รอยตํารวจตรี นพดล  ใจธรรมดี 

 ๔๑๖ รอยตํารวจตรี นพดล  ธงสันเทียะ 

 ๔๑๗ รอยตํารวจตรี นพดล  นาคกลํ่า 

 ๔๑๘ รอยตํารวจตรี นพดล  ปญญาครอง 

 ๔๑๙ รอยตํารวจตรี นพพร  ทับทิมแกว 

 ๔๒๐ รอยตํารวจตรี นพพล  เพชรรัตน 

 ๔๒๑ รอยตํารวจตรี นพพล  สัตยดิษฐ 

 ๔๒๒ รอยตํารวจตรี นพรัตน  กล่ินบัว 

 ๔๒๓ รอยตํารวจตรี นรเชษฐ  มีปลอด 

 ๔๒๔ รอยตํารวจตรี นรากร  ทองวัดเพ็ง 

 ๔๒๕ รอยตํารวจตรี นราชัย  สุราอามาตย 

 ๔๒๖ รอยตํารวจตรี นราวุธ  คงธนกิจฤทธิกุล 

 ๔๒๗ รอยตํารวจตรี นเรศ  รมรื่น 

 ๔๒๘ รอยตํารวจตรี นฤภัทร  พรหมออน 

 ๔๒๙ รอยตํารวจตรี นวนพ  นันทกิจ 



 หนา   ๑๘๖ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๓๐ รอยตํารวจตรี นอย  สุดทอง 

 ๔๓๑ รอยตํารวจตรี นัฑศรพณ  เทียนเรียว 

 ๔๓๒ รอยตํารวจตรี นัทถรินทร  แซอุย 

 ๔๓๓ รอยตํารวจตรี นัทธพงศ  บัวสระ 

 ๔๓๔ รอยตํารวจตรี นันทวุฒิ  พุฒศรี 

 ๔๓๕ รอยตํารวจตรี นาวา  จันทหาร 

 ๔๓๖ รอยตํารวจตรี นาวิก  รามคํา 

 ๔๓๗ รอยตํารวจตรี นําโชค  แสงสง 

 ๔๓๘ รอยตํารวจตรี นิกร  กองใจ 

 ๔๓๙ รอยตํารวจตรี นิกร  ศรภักดี 

 ๔๔๐ รอยตํารวจตรี นิกร  แสงอนุรักษ 

 ๔๔๑ รอยตํารวจตรี นิกุล  โชติสุวรรณ 

 ๔๔๒ รอยตํารวจตรี นิคม  ฉิมกิจ 

 ๔๔๓ รอยตํารวจตรี นิคม  เดือดขุนทด 

 ๔๔๔ รอยตํารวจตรี นิด  เมืองหาว 

 ๔๔๕ รอยตํารวจตรี นิตย  คงวุฒิ 

 ๔๔๖ รอยตํารวจตรี นิตย  อินทรประเสริฐ 

 ๔๔๗ รอยตํารวจตรี นิทัศน  สุขเกษม 

 ๔๔๘ รอยตํารวจตรี นิเทพ  เอี่ยมรัตนโยธิน 

 ๔๔๙ รอยตํารวจตรี นิพนธ  จันทรกล่ิน 

 ๔๕๐ รอยตํารวจตรี นิพนธ  จันทรเกตุ 

 ๔๕๑ รอยตํารวจตรี นิพนธ  บุญมี 

 ๔๕๒ รอยตํารวจตรี นิพนธ  มุมบานเซา 

 ๔๕๓ รอยตํารวจตรี นิพนธ  วงศาสัก 

 ๔๕๔ รอยตํารวจตรี นิภัทร  ทองเจริญ 

 ๔๕๕ รอยตํารวจตรี นิมิต  แคชัยภูมิ 

 ๔๕๖ รอยตํารวจตรี นิมิตร  แกวไพทูลย 

 ๔๕๗ รอยตํารวจตรี นิรัตน  สุขแจม 

 ๔๕๘ รอยตํารวจตรี นิรันดร  ดอนสวาง 

 ๔๕๙ รอยตํารวจตรี นิรันดร  เพ่ิมพูล 

 ๔๖๐ รอยตํารวจตรี นิรันดร  หมอเกง 

 ๔๖๑ รอยตํารวจตรี นิรันดร  เอียตระกูล 

 ๔๖๒ รอยตํารวจตรี นิราศ  บุนรสิงห 

 ๔๖๓ รอยตํารวจตรี นิวัฒน  ขุนรามบุตร 

 ๔๖๔ รอยตํารวจตรี นิวัติ  กันพวง 

 ๔๖๕ รอยตํารวจตรี นุกูล  ชูแหวน 

 ๔๖๖ รอยตํารวจตรี นุพา  ตงธิ 

 ๔๖๗ รอยตํารวจตรี นุวัต  สูตรเลข 

 ๔๖๘ รอยตํารวจตรี นุศิลป  ทิมศิลป 

 ๔๖๙ รอยตํารวจตรี นุสนธิ์  พลคํามาก 

 ๔๗๐ รอยตํารวจตรี เนียม  บุญมาก 

 ๔๗๑ รอยตํารวจตรี บพิตร  สืบสิมมา 

 ๔๗๒ รอยตํารวจตรี บรรจง  เจริญวงศ 

 ๔๗๓ รอยตํารวจตรี บรรจง  ลาตวงษ 

 ๔๗๔ รอยตํารวจตรี บรรยาย  ทาลุมพุก 

 ๔๗๕ รอยตํารวจตรี บรรหาร  เครือพัฒน 

 ๔๗๖ รอยตํารวจตรี บริสุทธิ์  หมอยาดี 

 ๔๗๗ รอยตํารวจตรี บวรภัค  ฟองแกว 

 ๔๗๘ รอยตํารวจตรี บัญชา  ชางลอย 

 ๔๗๙ รอยตํารวจตรี บัญชา  ธารเอี่ยม 

 ๔๘๐ รอยตํารวจตรี บัญชา  ประเสริฐสิทธิ์ 

 ๔๘๑ รอยตํารวจตรี บัญญัติ  ดวงอรุณ 



 หนา   ๑๘๗ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๘๒ รอยตํารวจตรี บัณฑิต  แสงบุญเรือง 

 ๔๘๓ รอยตํารวจตรี บัณฑิตย  จันทรเรือง 

 ๔๘๔ รอยตํารวจตรี บัณฑิตย  แสงโพธิ ์

 ๔๘๕ รอยตํารวจตรี บัณฑูรเดช  สนศิริ 

 ๔๘๖ รอยตํารวจตรี บํารุง  บุญแสวง 

 ๔๘๗ รอยตํารวจตรี บินใด  กาญจนสุวรรณ 

 ๔๘๘ รอยตํารวจตรี บิลชัย  เตชะทน 

 ๔๘๙ รอยตํารวจตรี บุญเจอ  หมั่นอุตสาห 

 ๔๙๐ รอยตํารวจตรี บุญชัย  โชคทวีรุงเรือง 

 ๔๙๑ รอยตํารวจตรี บุญทัน  พรมจันทร 

 ๔๙๒ รอยตํารวจตรี บุญทัสน  อิมพิมพ 

 ๔๙๓ รอยตํารวจตรี บุญธรรม  เฉพาะตน 

 ๔๙๔ รอยตํารวจตรี บุญธรรม  แปะอุย 

 ๔๙๕ รอยตํารวจตรี บุญธรรม  ลํ้าจุมจัง 

 ๔๙๖ รอยตํารวจตรี บุญมี  นุราภักดิ์ 

 ๔๙๗ รอยตํารวจตรี บุญยู  กวีรัตนขจร 

 ๔๙๘ รอยตํารวจตรี บุญเย่ียม  พิมพบุตร 

 ๔๙๙ รอยตํารวจตรี บุญรวม  ขันทีทาว 

 ๕๐๐ รอยตํารวจตรี บุญรวม  อินทรมนตรี 

 ๕๐๑ รอยตํารวจตรี บุญรอด  นุชเฉย 

 ๕๐๒ รอยตํารวจตรี บุญฤทธิ์  สายถิ่น 

 ๕๐๓ รอยตํารวจตรี บุญลือ  ตามสัตย 

 ๕๐๔ รอยตํารวจตรี บุญเลิศ  กล่ินขจร 

 ๕๐๕ รอยตํารวจตรี บุญเลิศ  จันทริมา 

 ๕๐๖ รอยตํารวจตรี บุญเลิศ  ทรัพยเกิด 

 ๕๐๗ รอยตํารวจตรี บุญเลิศ  เทพประดิษฐ 

 ๕๐๘ รอยตํารวจตรี บุญเลิศ  บัวโพธิ์ 

 ๕๐๙ รอยตํารวจตรี บุญเลิศ  แสนสี 

 ๕๑๐ รอยตํารวจตรี บุญเล่ือน  บรรณโรจน 

 ๕๑๑ รอยตํารวจตรี บุญศรี  สีแสง 

 ๕๑๒ รอยตํารวจตรี บุญศรี  เหมาะใจ 

 ๕๑๓ รอยตํารวจตรี บุญสง  นาคมี 

 ๕๑๔ รอยตํารวจตรี บุญสวน  แกวแสนเมือง 

 ๕๑๕ รอยตํารวจตรี บุญเสริญ  จริตงาม 

 ๕๑๖ รอยตํารวจตรี บุรเศรษฐ   

  ทรงศุภศาสตร 

 ๕๑๗ รอยตํารวจตรี บูรณยาง  ทาชาง 

 ๕๑๘ รอยตํารวจตรี ปฐพี  บุญอาจ 

 ๕๑๙ รอยตํารวจตรี ปพน  มุงคะเมน 

 ๕๒๐ รอยตํารวจตรี ปพนพัชร   

  ธนาสิทธิ์พุฒิธร 

 ๕๒๑ รอยตํารวจตรี ประคอง  ชวยกลับ 

 ๕๒๒ รอยตํารวจตรี ประจวบ  โคตรภูธร 

 ๕๒๓ รอยตํารวจตรี ประจวบ  ทะไกรเนตร 

 ๕๒๔ รอยตํารวจตรี ประจักร  พรหมทอง 

 ๕๒๕ รอยตํารวจตรี ประจักษ  งันปญญา 

 ๕๒๖ รอยตํารวจตรี ประจักษ  มาลัย 

 ๕๒๗ รอยตํารวจตรี ประจักษ  สาคร 

 ๕๒๘ รอยตํารวจตรี ประจักษ  สิริพร 

 ๕๒๙ รอยตํารวจตรี ประจักษ  แสนทวีสุข 

 ๕๓๐ รอยตํารวจตรี ประจันทร  หลาวเงิน 

 ๕๓๑ รอยตํารวจตรี ประชันศักดิ์  อินทรนุช 



 หนา   ๑๘๘ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๓๒ รอยตํารวจตรี ประชุม  สิงหสิทธิ์ 

 ๕๓๓ รอยตํารวจตรี ประดิษฐ  กองเงิน 

 ๕๓๔ รอยตํารวจตรี ประดิษฐ  สอนเครือ 

 ๕๓๕ รอยตํารวจตรี ประทวน  ขุมทอง 

 ๕๓๖ รอยตํารวจตรี ประทีป  เกษมพิพัฒน 

 ๕๓๗ รอยตํารวจตรี ประทีป  ตวนกล่ินคง 

 ๕๓๘ รอยตํารวจตรี ประทีป  โสภี 

 ๕๓๙ รอยตํารวจตรี ประเทือง  เครือยา 

 ๕๔๐ รอยตํารวจตรี ประพันธ  ทิพยรักษ 

 ๕๔๑ รอยตํารวจตรี ประพันธ  ปานหนู 

 ๕๔๒ รอยตํารวจตรี ประภาษ  บุญออม 

 ๕๔๓ รอยตํารวจตรี ประภาส  ตนจาน 

 ๕๔๔ รอยตํารวจตรี ประภาส  โทราช 

 ๕๔๕ รอยตํารวจตรี ประภาส  บุญกุศล 

 ๕๔๖ รอยตํารวจตรี ประภาส  พิมพทอง 

 ๕๔๗ รอยตํารวจตรี ประภาส  สิงหคะ 

 ๕๔๘ รอยตํารวจตรี ประภาส  อรรถพิจารณ 

 ๕๔๙ รอยตํารวจตรี ประมวล  สีสวัสดิ์ 

 ๕๕๐ รอยตํารวจตรี ประมุขศิลป  อิ่มกลับ 

 ๕๕๑ รอยตํารวจตรี ประยงค  บวบทอง 

 ๕๕๒ รอยตํารวจตรี ประยงค  แสนไชย 

 ๕๕๓ รอยตํารวจตรี ประยุทธ  แปมจํานัก 

 ๕๕๔ รอยตํารวจตรี ประยูน  สงคง 

 ๕๕๕ รอยตํารวจตรี ประยูร  ใจทาน 

 ๕๕๖ รอยตํารวจตรี ประยูร  พวงเจริญ 

 ๕๕๗ รอยตํารวจตรี ประยูร  เหลาพิเดช 

 ๕๕๘ รอยตํารวจตรี ประวัช  หุนเที่ยง 

 ๕๕๙ รอยตํารวจตรี ประวิทย  ทริรัมย 

 ๕๖๐ รอยตํารวจตรี ประวิทย  บุญฤทธิ์ 

 ๕๖๑ รอยตํารวจตรี ประเวทร  สิงหาด 

 ๕๖๒ รอยตํารวจตรี ประสพ  กุซัว 

 ๕๖๓ รอยตํารวจตรี ประสพ  คงเอียด 

 ๕๖๔ รอยตํารวจตรี ประสาน  คลายแกว 

 ๕๖๕ รอยตํารวจตรี ประสาร  ควรนิเฮียะ 

 ๕๖๖ รอยตํารวจตรี ประสาร  ยิกุสังข 

 ๕๖๗ รอยตํารวจตรี ประสิทธิ์  กุลวัด 

 ๕๖๘ รอยตํารวจตรี ประสิทธิ์  ขาวเกื้อ 

 ๕๖๙ รอยตํารวจตรี ประสิทธิ์  บางโรย 

 ๕๗๐ รอยตํารวจตรี ประสิทธิ์   

  ปราถนาวัฒนาสุข 

 ๕๗๑ รอยตํารวจตรี ประสิทธิ์  ยอดสุวรรณ 

 ๕๗๒ รอยตํารวจตรี ประสิทธิ์  รักษาศิล 

 ๕๗๓ รอยตํารวจตรี ประสิทธิ์  หนูเพชร 

 ๕๗๔ รอยตํารวจตรี ประเสริฐ  คิดขยัน 

 ๕๗๕ รอยตํารวจตรี ประเสริฐ  ชําปฏิ 

 ๕๗๖ รอยตํารวจตรี ประเสริฐ  ซุนสุวรรณ 

 ๕๗๗ รอยตํารวจตรี ประเสริฐ  มัสยามาศ 

 ๕๗๘ รอยตํารวจตรี ประเสริฐ  มีทอง 

 ๕๗๙ รอยตํารวจตรี ประเสริฐ  ศรีสมบัติ 

 ๕๘๐ รอยตํารวจตรี ประเสริฐ   

  ศิริเลิศปราณีกุล 

 ๕๘๑ รอยตํารวจตรี ปราณีต  ยืนยง 



 หนา   ๑๘๙ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๘๒ รอยตํารวจตรี ปราบ  ประชุมวงศ 

 ๕๘๓ รอยตํารวจตรี ปราโมทย  แจงจิตร 

 ๕๘๔ รอยตํารวจตรี ปราโมทย  สอาง 

 ๕๘๕ รอยตํารวจตรี ปราโมทย  สุริพล 

 ๕๘๖ รอยตํารวจตรี ปราโมทย  แสงสวาง 

 ๕๘๗ รอยตํารวจตรี ปรารภ  พูลภักดี 

 ๕๘๘ รอยตํารวจตรี ปริญญา  หินศรีสุวรรณ 

 ๕๘๙ รอยตํารวจตรี ปริทรรตน  ตาเมือง 

 ๕๙๐ รอยตํารวจตรี ปริมาณ  แกวนรา 

 ๕๙๑ รอยตํารวจตรี ปรีชา  กอวิเศษ 

 ๕๙๒ รอยตํารวจตรี ปรีชา  แกวจันทร 

 ๕๙๓ รอยตํารวจตรี ปรีชา  ขุนเพ็ชแกว 

 ๕๙๔ รอยตํารวจตรี ปรีชา  คํามี 

 ๕๙๕ รอยตํารวจตรี ปรีชา  นนทเภท 

 ๕๙๖ รอยตํารวจตรี ปรีชา  นิลฉ่ํา 

 ๕๙๗ รอยตํารวจตรี ปรีชา  พรหมสกุล 

 ๕๙๘ รอยตํารวจตรี ปรีชา  ภูศรีเทศ 

 ๕๙๙ รอยตํารวจตรี ปรีชา  สุวรรณไตร 

 ๖๐๐ รอยตํารวจตรี ปรีชา  สุวรรณนอย 

 ๖๐๑ รอยตํารวจตรี ปรีชา  อันทะลัย 

 ๖๐๒ รอยตํารวจตรี ปรีดา  จงสมชัย 

 ๖๐๓ รอยตํารวจตรี ปรีดา  อุปพงษ 

 ๖๐๔ รอยตํารวจตรี ปล้ืม  แกวนวนจริง 

 ๖๐๕ รอยตํารวจตรี ปวรลักษณ   

  แผนสมบูรณ 

 ๖๐๖ รอยตํารวจตรี ปวิช  กันเทพา 

 ๖๐๗ รอยตํารวจตรี ปวิช  นอยจันทร 

 ๖๐๘ รอยตํารวจตรี ปญจพัฒน  ขําชื่น 

 ๖๐๙ รอยตํารวจตรี ปญญา  เกิดมีสุข 

 ๖๑๐ รอยตํารวจตรี ปญญา  พลเย่ียม 

 ๖๑๑ รอยตํารวจตรี ปญญา  ภูโต 

 ๖๑๒ รอยตํารวจตรี ปญญา  หอมหวล 

 ๖๑๓ รอยตํารวจตรี ปญญาชัย  ขาวอุไร 

 ๖๑๔ รอยตํารวจตรี ปณณนยศ   

  พรอมไธสงค 

 ๖๑๕ รอยตํารวจตรี ปยวัฒน  ธิวันนา 

 ๖๑๖ รอยตํารวจตรี ปยะพงษ   

  ชัยวรรณวัฒนา 

 ๖๑๗ รอยตํารวจตรี เปรม  เกตรักทอง 

 ๖๑๘ รอยตํารวจตรี เผชิญ  เฉลิมวัย 

 ๖๑๙ รอยตํารวจตรี เผชิญ  รอดแปน 

 ๖๒๐ รอยตํารวจตรี พงค  บํารุงรัตน 

 ๖๒๑ รอยตํารวจตรี พงศกร  พลายวาส 

 ๖๒๒ รอยตํารวจตรี พงศไทย  ธรรมโหร 

 ๖๒๓ รอยตํารวจตรี พงศธร  บัวแกว 

 ๖๒๔ รอยตํารวจตรี พงศพล  สมบูรณ 

 ๖๒๕ รอยตํารวจตรี พงศภีระ   

  ชิษณุพงศชาญชัย 

 ๖๒๖ รอยตํารวจตรี พงศวิพัฒน  จายเรือน 

 ๖๒๗ รอยตํารวจตรี พงษไทย  เรืองวิจิตร 

 ๖๒๘ รอยตํารวจตรี พงษศักดิ์   

  จตุรพรพิพัฒน 



 หนา   ๑๙๐ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๒๙ รอยตํารวจตรี พงษศักดิ์  มุงกุศล 

 ๖๓๐ รอยตํารวจตรี พงษสวัสดิ์  สินศิริ 

 ๖๓๑ รอยตํารวจตรี พงษสันต  ธงงาม 

 ๖๓๒ รอยตํารวจตรี พชร  เอี่ยมสะอาด 

 ๖๓๓ รอยตํารวจตรี พนมรักษ  สุทธิแสน 

 ๖๓๔ รอยตํารวจตรี พนา  โพธิ์ปอ 

 ๖๓๕ รอยตํารวจตรี พยงค  ไชยรส 

 ๖๓๖ รอยตํารวจตรี พยุง  กรวดกลาง 

 ๖๓๗ รอยตํารวจตรี พยุง  แกวบอ 

 ๖๓๘ รอยตํารวจตรี พร  เวียงชนก 

 ๖๓๙ รอยตํารวจตรี พรชัย  ทะนามศรี 

 ๖๔๐ รอยตํารวจตรี พรชัย  ธุระกิจ 

 ๖๔๑ รอยตํารวจตรี พรชัย  บุญธิมา 

 ๖๔๒ รอยตํารวจตรี พรชัย  วิถีประดิษฐ 

 ๖๔๓ รอยตํารวจตรี พรศักดิ์  พงษไพบูลย 

 ๖๔๔ รอยตํารวจตรี พรสวรรค  จันทเขต 

 ๖๔๕ รอยตํารวจตรี พฤกษภณ   

  คลายสําเนียง 

 ๖๔๖ รอยตํารวจตรี พล  ใจสาร 

 ๖๔๗ รอยตํารวจตรี พลสุข  สุขสวัสดิ์ 

 ๖๔๘ รอยตํารวจตรี พศวัต  พงษศุภรางค 

 ๖๔๙ รอยตํารวจตรี พศวัต  แสนสุข 

 ๖๕๐ รอยตํารวจตรี พสชนัน  คําเหล็ก 

 ๖๕๑ รอยตํารวจตรี พสิษฐพงษ   

  ชมเกล็ดแกว 

 ๖๕๒ รอยตํารวจตรี พัชรพล  คงเปยม 

 ๖๕๓ รอยตํารวจตรี พัฐษกรส   

  ปญญาจรัลบุตร 

 ๖๕๔ รอยตํารวจตรี พัฒนดนัย  ไตรยสุทธิ์ 

 ๖๕๕ รอยตํารวจตรี พัฒนา  ออนสุระทุม 

 ๖๕๖ รอยตํารวจตรี พันทิพย  โฉมฉาย 

 ๖๕๗ รอยตํารวจตรี พันธทิพย  เรื่อศรีจันทร 

 ๖๕๘ รอยตํารวจตรี พันเลิศ  พันกอง 

 ๖๕๙ รอยตํารวจตรี พาน  จิรธนาตกูล 

 ๖๖๐ รอยตํารวจตรี พิชัย  คําชื่น 

 ๖๖๑ รอยตํารวจตรี พิชิต  ประดับแกว 

 ๖๖๒ รอยตํารวจตรี พิชิตชัย  ลุนมาตร 

 ๖๖๓ รอยตํารวจตรี พิชิตชัย  สุขขัง 

 ๖๖๔ รอยตํารวจตรี พิเชษฐ  เขจรสาย 

 ๖๖๕ รอยตํารวจตรี พิเชษฐ  รัตนคช 

 ๖๖๖ รอยตํารวจตรี พิเชษฐ  สมปาง 

 ๖๖๗ รอยตํารวจตรี พิทยา  รักไธสง 

 ๖๖๘ รอยตํารวจตรี พิทักษ  สดใส 

 ๖๖๙ รอยตํารวจตรี พิทักษ  พงศาปาน 

 ๖๗๐ รอยตํารวจตรี พิทักษ  เอี้ยวศิวิกูล 

 ๖๗๑ รอยตํารวจตรี พิพัฒน  พุมดีย่ิง 

 ๖๗๒ รอยตํารวจตรี พิศาล  คนมั่น 

 ๖๗๓ รอยตํารวจตรี พิษณุ  พันธไพบูลย 

 ๖๗๔ รอยตํารวจตรี พิษณุ  พูลสวัสดิ์ 

 ๖๗๕ รอยตํารวจตรี พิสมัย  ออนอําพันธ 

 ๖๗๖ รอยตํารวจตรี พิสุทธา  คําสุ 

 ๖๗๗ รอยตํารวจตรี พีรศักดิ์  ชางคํา 



 หนา   ๑๙๑ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๗๘ รอยตํารวจตรี พีระ  เชื้อวงจันทร 

 ๖๗๙ รอยตํารวจตรี พีระพล  ชูควร 

 ๖๘๐ รอยตํารวจตรี พุทธิพันธ  ไชยมงคล 

 ๖๘๑ รอยตํารวจตรี พูนพิพัฒน  เหล็กคาน 

 ๖๘๒ รอยตํารวจตรี เพชร  นนทะภา 

 ๖๘๓ รอยตํารวจตรี ไพจิตร  สการันต 

 ๖๘๔ รอยตํารวจตรี ไพฑูรย  โคตรวงศ 

 ๖๘๕ รอยตํารวจตรี ไพฑูรย  จันทรฤทธิ์ 

 ๖๘๖ รอยตํารวจตรี ไพฑูรย  บรรเทิง 

 ๖๘๗ รอยตํารวจตรี ไพฑูรย  ศรีโสภา 

 ๖๘๘ รอยตํารวจตรี ไพบูลย  ขันธวุธ 

 ๖๘๙ รอยตํารวจตรี ไพบูลย  คําเพราะ 

 ๖๙๐ รอยตํารวจตรี ไพบูลย  ชาญฤทธิ์ 

 ๖๙๑ รอยตํารวจตรี ไพรพะนอม  พรหมศิริ 

 ๖๙๒ รอยตํารวจตรี ไพรวัน  กันทาเมือง 

 ๖๙๓ รอยตํารวจตรี ไพรวัน  จันทวงษ 

 ๖๙๔ รอยตํารวจตรี ไพรวัลย  เชยแจง 

 ๖๙๕ รอยตํารวจตรี ไพรศาล  สมเผา 

 ๖๙๖ รอยตํารวจตรี ไพรัตน  ขาวไชยมหา 

 ๖๙๗ รอยตํารวจตรี ไพโรจน  ไกรกิจราษฎร 

 ๖๙๘ รอยตํารวจตรี ไพโรจน  ขุนแผว 

 ๖๙๙ รอยตํารวจตรี ไพโรจน  จันทรทาว 

 ๗๐๐ รอยตํารวจตรี ไพโรจน  โพธิ์เจริญ 

 ๗๐๑ รอยตํารวจตรี ไพศาล  อันชื่น 

 ๗๐๒ รอยตํารวจตรี ไพสาน  นีลนนท 

 ๗๐๓ รอยตํารวจตรี ไพสิฐ  หนุมศรี 

 ๗๐๔ รอยตํารวจตรี ภักดี  ดุจวรรณ 

 ๗๐๕ รอยตํารวจตรี ภัคพล  เชิงวัชรกุล 

 ๗๐๖ รอยตํารวจตรี ภัครพงศ  โกยอมร 

 ๗๐๗ รอยตํารวจตรี ภัทรกัป  ภูมินิพพาน 

 ๗๐๘ รอยตํารวจตรี ภัทรพงศ  แจงไพร 

 ๗๐๙ รอยตํารวจตรี ภาคภูมิ  โรจนวิภาค 

 ๗๑๐ รอยตํารวจตรี ภาณุพงค  จันทรแกว 

 ๗๑๑ รอยตํารวจตรี ภาณุพงศ  ชมพูนพงศ 

 ๗๑๒ รอยตํารวจตรี ภาณุพงศ  ดานชัย 

 ๗๑๓ รอยตํารวจตรี ภาณุวัฒน  หอมละออ 

 ๗๑๔ รอยตํารวจตรี ภานุ  สุธีรศักดิ์ 

 ๗๑๕ รอยตํารวจตรี ภานุวัฒน  แตงทอง 

 ๗๑๖ รอยตํารวจตรี ภานุวัฒน  เสนศรี 

 ๗๑๗ รอยตํารวจตรี ภารัณ  กันทะวัง 

 ๗๑๘ รอยตํารวจตรี ภาษิต  โสพัต 

 ๗๑๙ รอยตํารวจตรี ภาสกร  ปยะตระภูมิ 

 ๗๒๐ รอยตํารวจตรี ภิญโญ  เขียวสอาด 

 ๗๒๑ รอยตํารวจตรี ภิญโย  ชวยกิจ 

 ๗๒๒ รอยตํารวจตรี ภิรมย  ทัดเทียม 

 ๗๒๓ รอยตํารวจตรี ภิรมย  ปาลคะเชนทร 

 ๗๒๔ รอยตํารวจตรี ภุชชงภ  อินทพรม 

 ๗๒๕ รอยตํารวจตรี ภูตะวัน  ปะพะลา 

 ๗๒๖ รอยตํารวจตรี ภูบดี  สังขทอง 

 ๗๒๗ รอยตํารวจตรี ภูประสิทธิ์  จําปาจี 

 ๗๒๘ รอยตํารวจตรี ภูมิชัย  พันธุภา 

 ๗๒๙ รอยตํารวจตรี ภูมิพัฒน  พิลาวิชชาวิชญ 



 หนา   ๑๙๒ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๗๓๐ รอยตํารวจตรี ภูวนัย  ศิลลา 

 ๗๓๑ รอยตํารวจตรี ภูวนาถ  ชูเหลือ 

 ๗๓๒ รอยตํารวจตรี ภูวเนตร  ปาระมีศรี 

 ๗๓๓ รอยตํารวจตรี ภูวัทนนท  พิมพประชา 

 ๗๓๔ รอยตํารวจตรี ภูเวียง  ลาดมุณี 

 ๗๓๕ รอยตํารวจตรี มงคล  ธนาลาภสกุล 

 ๗๓๖ รอยตํารวจตรี มงคล  ธุมา 

 ๗๓๗ รอยตํารวจตรี มงคล  รุงโรจน 

 ๗๓๘ รอยตํารวจตรี มงคลชัย  รักษาราษฎร 

 ๗๓๙ รอยตํารวจตรี มงคลศักดิ์  ทามโคกสูง 

 ๗๔๐ รอยตํารวจตรี มนตชัย  ปรีชา 

 ๗๔๑ รอยตํารวจตรี มนตรี  ขุนบรรเทิง 

 ๗๔๒ รอยตํารวจตรี มนตรี  วงศเล็ก 

 ๗๔๓ รอยตํารวจตรี มนเทียร  สิทธิจันเสน 

 ๗๔๔ รอยตํารวจตรี มนัย  จิตรหมั้น 

 ๗๔๕ รอยตํารวจตรี มนัส  ญาณรักษา 

 ๗๔๖ รอยตํารวจตรี มนัส  บัวชุม 

 ๗๔๗ รอยตํารวจตรี มนัส  แสงบดี 

 ๗๔๘ รอยตํารวจตรี มนู  นันตา 

 ๗๔๙ รอยตํารวจตรี มนู  สุวรรณสุทธิ์ 

 ๗๕๐ รอยตํารวจตรี มนูญ  คงพูล 

 ๗๕๑ รอยตํารวจตรี มนูญ  ประวะโน 

 ๗๕๒ รอยตํารวจตรี มนูญ  มีธรรม 

 ๗๕๓ รอยตํารวจตรี มโนทัย  ไชยแสง 

 ๗๕๔ รอยตํารวจตรี มานพ  เกษกุล 

 ๗๕๕ รอยตํารวจตรี มานพ  เรืองจิราพัชร 

 ๗๕๖ รอยตํารวจตรี มานพ  สังขสม 

 ๗๕๗ รอยตํารวจตรี มานิต  วนาภรณ 

 ๗๕๘ รอยตํารวจตรี มาโนช  คงบุญ 

 ๗๕๙ รอยตํารวจตรี มาโนช  แนนแควน 

 ๗๖๐ รอยตํารวจตรี มารุจน  สําริตผอง 

 ๗๖๑ รอยตํารวจตรี มารุต  พรหมอริยกุล 

 ๗๖๒ รอยตํารวจตรี มิตรชัย  โสดา 

 ๗๖๓ รอยตํารวจตรี มิตรชัย  หาญฉวะ 

 ๗๖๔ รอยตํารวจตรี มิตรภาพ  ชุมดวงโสภา 

 ๗๖๕ รอยตํารวจตรี มีชัย  ประยุทธเต 

 ๗๖๖ รอยตํารวจตรี มีชัย  มวงมิตร 

 ๗๖๗ รอยตํารวจตรี มีเพียร  อินทองชวย 

 ๗๖๘ รอยตํารวจตรี มูฮัมหมัดอาซาน  จาแม 

 ๗๖๙ รอยตํารวจตรี เมฆินทร  สีสุวงศ 

 ๗๗๐ รอยตํารวจตรี เมธาวี  บุญการี 

 ๗๗๑ รอยตํารวจตรี เมธี  วัฒนา 

 ๗๗๒ รอยตํารวจตรี ยงกิฐ  สมรูป 

 ๗๗๓ รอยตํารวจตรี ยงคยุทธ  ยาหมื่นไว 

 ๗๗๔ รอยตํารวจตรี ยงยุทธ  แสงตันชัย 

 ๗๗๕ รอยตํารวจตรี ยรรยง  จิตคงสง 

 ๗๗๖ รอยตํารวจตรี ยรรยง  อินตะขิน 

 ๗๗๗ รอยตํารวจตรี ยศพัฒน  สังขดวงยา 

 ๗๗๘ รอยตํารวจตรี ยศภูมิ  นิลนอย 

 ๗๗๙ รอยตํารวจตรี ยอด  ธรกิจ 

 ๗๘๐ รอยตํารวจตรี ยอดชาย  แสงเดือน 

 ๗๘๑ รอยตํารวจตรี ยอดไทย  วงศกาวิน 



 หนา   ๑๙๓ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๗๘๒ รอยตํารวจตรี ยินดี  บุญชวย 

 ๗๘๓ รอยตํารวจตรี ยืนยง  เปงใจ 

 ๗๘๔ รอยตํารวจตรี ยุทธนา  ใจนุม 

 ๗๘๕ รอยตํารวจตรี ยุทธพล  วิชาพูล 

 ๗๘๖ รอยตํารวจตรี ยุทธวีย  ศรีเพชร 

 ๗๘๗ รอยตํารวจตรี ยุโสบ  สุนทร 

 ๗๘๘ รอยตํารวจตรี โย  บึงบุญยืน 

 ๗๘๙ รอยตํารวจตรี โยธิน  หอยระยา 

 ๗๙๐ รอยตํารวจตรี โยเฮ-ศรุจ  สุขเกษม 

 ๗๙๑ รอยตํารวจตรี รชานนท  ทิศเหนือ 

 ๗๙๒ รอยตํารวจตรี รังสรรค  ขันฝากา 

 ๗๙๓ รอยตํารวจตรี รังสรรค  เย็นสบาย 

 ๗๙๔ รอยตํารวจตรี รังสรรค  อินทุกรรม 

 ๗๙๕ รอยตํารวจตรี รัชพล  ผายลาด 

 ๗๙๖ รอยตํารวจตรี รัฐพล  แสนวิเศษ 

 ๗๙๗ รอยตํารวจตรี รันดร  จันทรแกว 

 ๗๙๘ รอยตํารวจตรี ราชวัติ  อุปการ 

 ๗๙๙ รอยตํารวจตรี ราเชนทร  บรรณศักดิ์ 

 ๘๐๐ รอยตํารวจตรี ราเมฆ  อุดยอด 

 ๘๐๑ รอยตํารวจตรี ราเมศ  การณเมือง 

 ๘๐๒ รอยตํารวจตรี รุงเพชร  อุปมา 

 ๘๐๓ รอยตํารวจตรี รุงโรจน  โสธนพงษ 

 ๘๐๔ รอยตํารวจตรี เรวัต  นวมลล์ิรัตน 

 ๘๐๕ รอยตํารวจตรี เริงอนันท  ทองวุน 

 ๘๐๖ รอยตํารวจตรี เรืองยศ  วรลักษณ 

 ๘๐๗ รอยตํารวจตรี ฤชุกร  นวลศรี 

 ๘๐๘ รอยตํารวจตรี ฤทธิชัย  พันธศิริ 

 ๘๐๙ รอยตํารวจตรี ฤทธิพงศ  อุนวงค 

 ๘๑๐ รอยตํารวจตรี ฤทธี  คีรีวงศ 

 ๘๑๑ รอยตํารวจตรี ลาเมศ  ล้ิมทอง 

 ๘๑๒ รอยตํารวจตรี ลําพึง  กล่ันทองเจริญ 

 ๘๑๓ รอยตํารวจตรี ลิขิต  เรืองสวัสดิ์ 

 ๘๑๔ รอยตํารวจตรี ลือชัย  นันทะวงค 

 ๘๑๕ รอยตํารวจตรี เลิศชัย  บุญญรังษ 

 ๘๑๖ รอยตํารวจตรี วชิรพงษ  สิงหเสรีนาค 

 ๘๑๗ รอยตํารวจตรี วชิระ  ไกรนรา 

 ๘๑๘ รอยตํารวจตรี วชิระ  สุขลาภ 

 ๘๑๙ รอยตํารวจตรี วรกร  ลุนหลา 

 ๘๒๐ รอยตํารวจตรี วรชัย  รดิษจิรวดี 

 ๘๒๑ รอยตํารวจตรี วรเชษฐ  กันหาเรือง 

 ๘๒๒ รอยตํารวจตรี วรพงษ  บุญทวี 

 ๘๒๓ รอยตํารวจตรี วรรณรัชต  ทองบาง 

 ๘๒๔ รอยตํารวจตรี วรรธนะ  ศรีรุง 

 ๘๒๕ รอยตํารวจตรี วรวิทย  ขาวสนิท 

 ๘๒๖ รอยตํารวจตรี วรเศรษฐ  ศศิอริยบารมี 

 ๘๒๗ รอยตํารวจตรี วราพร  ศรีสวัสดิ์ 

 ๘๒๘ รอยตํารวจตรี วริษฐ  ทันตา 

 ๘๒๙ รอยตํารวจตรี วสันต  วรรณภักดิ์ 

 ๘๓๐ รอยตํารวจตรี วสันต  อินนอก 

 ๘๓๑ รอยตํารวจตรี วสันตโยธ   

  วงศสืบศฤงคาร 

 ๘๓๒ รอยตํารวจตรี วัจรินทร  เพชรประพันธ 



 หนา   ๑๙๔ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๘๓๓ รอยตํารวจตรี วัชรชัย  นามลิวัน 

 ๘๓๔ รอยตํารวจตรี วัชรพงศ  บุญมี 

 ๘๓๕ รอยตํารวจตรี วัชรพงษ  ปรัตเถ 

 ๘๓๖ รอยตํารวจตรี วัชระ  พันธโนราช 

 ๘๓๗ รอยตํารวจตรี วัชระพงษ  พันธุชา 

 ๘๓๘ รอยตํารวจตรี วัฒน  ชุมแกน 

 ๘๓๙ รอยตํารวจตรี วัฒนา  ณะอิ่น 

 ๘๔๐ รอยตํารวจตรี วัฒนาศักดิ์  ถูกศรี 

 ๘๔๑ รอยตํารวจตรี วันเฉลิม  ไชยวรรณ 

 ๘๔๒ รอยตํารวจตรี วันชัย  จันทรเทพ 

 ๘๔๓ รอยตํารวจตรี วันชัย  ชมภูวงศ 

 ๘๔๔ รอยตํารวจตรี วันชัย  บัวเบิก 

 ๘๔๕ รอยตํารวจตรี วันชัย  มีแสง 

 ๘๔๖ รอยตํารวจตรี วันชัย  หันลําพัง 

 ๘๔๗ รอยตํารวจตรี วันชาติ  ไขสิงหทอง 

 ๘๔๘ รอยตํารวจตรี วันไชย  คําขุม 

 ๘๔๙ รอยตํารวจตรี วันณรงค  ชํานาญนา 

 ๘๕๐ รอยตํารวจตรี วัลนพ  เบญจวิกรัย 

 ๘๕๑ รอยตํารวจตรี วัลลภ  มณเฑียรอาจ 

 ๘๕๒ รอยตํารวจตรี วาทิตย  บุญทาวงษา 

 ๘๕๓ รอยตํารวจตรี วิกรานต  อโนพันธ 

 ๘๕๔ รอยตํารวจตรี วิจิตร  เกื้อกอยอด 

 ๘๕๕ รอยตํารวจตรี วิจิตร  เย่ียมพลัง 

 ๘๕๖ รอยตํารวจตรี วิชัย  แกวหานาม 

 ๘๕๗ รอยตํารวจตรี วิชัย  ทาวทอง 

 ๘๕๘ รอยตํารวจตรี วิชัย  นาเมืองรักษ 

 ๘๕๙ รอยตํารวจตรี วิชัย  มีพูน 

 ๘๖๐ รอยตํารวจตรี วิชัย  เล่ือนจันทร 

 ๘๖๑ รอยตํารวจตรี วิชัย  สารพล 

 ๘๖๒ รอยตํารวจตรี วิชัย  แสนเศษ 

 ๘๖๓ รอยตํารวจตรี วิชิต  ชมภูทีป 

 ๘๖๔ รอยตํารวจตรี วิชิต  ตองกระโทก 

 ๘๖๕ รอยตํารวจตรี วิชิต  ศรีลางค 

 ๘๖๖ รอยตํารวจตรี วิชิต  สมุจจัยมณี 

 ๘๖๗ รอยตํารวจตรี วิเชียร  แกวจันทรสอง 

 ๘๖๘ รอยตํารวจตรี วิเชียร  แกวไพรวัน 

 ๘๖๙ รอยตํารวจตรี วิเชียร  ไชยจันทา 

 ๘๗๐ รอยตํารวจตรี วิเชียร  บุญโต 

 ๘๗๑ รอยตํารวจตรี วิเชียร  พรมแกว 

 ๘๗๒ รอยตํารวจตรี วิเชียร  พลดอน 

 ๘๗๓ รอยตํารวจตรี วิเชียร  มุริกา 

 ๘๗๔ รอยตํารวจตรี วิญญวัฒน  นิลวรรณ 

 ๘๗๕ รอยตํารวจตรี วิฑูรย  โคตรเพชร 

 ๘๗๖ รอยตํารวจตรี วิทยา  กัลยาลัง 

 ๘๗๗ รอยตํารวจตรี วิทยา  ฉายแสง 

 ๘๗๘ รอยตํารวจตรี วิทยา  ภักดีชน 

 ๘๗๙ รอยตํารวจตรี วิทยา  ภูดีทิพย 

 ๘๘๐ รอยตํารวจตรี วิทวัฒน  ทิพโชติ 

 ๘๘๑ รอยตํารวจตรี วิทิตย  วุฒิคุณ 

 ๘๘๒ รอยตํารวจตรี วิทูร  คงรักษา 

 ๘๘๓ รอยตํารวจตรี วิทูล  แฮดเมย 

 ๘๘๔ รอยตํารวจตรี วินัย  จันทรอิน 



 หนา   ๑๙๕ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๘๘๕ รอยตํารวจตรี วินัย  ใจกาศ 

 ๘๘๖ รอยตํารวจตรี วินัย  ทองมนต 

 ๘๘๗ รอยตํารวจตรี วินัย  วรรณทอง 

 ๘๘๘ รอยตํารวจตรี วินิมล  พรหมโต 

 ๘๘๙ รอยตํารวจตรี วิบูลย  ปนะเก 

 ๘๙๐ รอยตํารวจตรี วิรัช  ศรีสุวรรณชนะ 

 ๘๙๑ รอยตํารวจตรี วิรัช  สุขวิชัย 

 ๘๙๒ รอยตํารวจตรี วิรัตน  มะโนราช 

 ๘๙๓ รอยตํารวจตรี วิรัตน  สาระพล 

 ๘๙๔ รอยตํารวจตรี วิรัตน  เหมประยูร 

 ๘๙๕ รอยตํารวจตรี วิรัตน  อาจสัญจร 

 ๘๙๖ รอยตํารวจตรี วิริยะ  ศรีพราย 

 ๘๙๗ รอยตํารวจตรี วิโรจน  ซวนล่ิม 

 ๘๙๘ รอยตํารวจตรี วิโรจน  วงศภักดี 

 ๘๙๙ รอยตํารวจตรี วิโรจน  สีส่ิว 

 ๙๐๐ รอยตํารวจตรี วิโรจน  สุนแดง 

 ๙๐๑ รอยตํารวจตรี วิวัฒน  นาจันทัด 

 ๙๐๒ รอยตํารวจตรี วิวัฒน  สวาทชาติ 

 ๙๐๓ รอยตํารวจตรี วิษณุ  วรรณชาติ 

 ๙๐๔ รอยตํารวจตรี วิสูตร  กองกะมุด 

 ๙๐๕ รอยตํารวจตรี วีนัส  ศรีสุข 

 ๙๐๖ รอยตํารวจตรี วีรธรรม  จอมคําสิงห 

 ๙๐๗ รอยตํารวจตรี วีระ  เกษกรณ 

 ๙๐๘ รอยตํารวจตรี วีระ  จรจํารัส 

 ๙๐๙ รอยตํารวจตรี วีระ  โสมาบุตร 

 ๙๑๐ รอยตํารวจตรี วีระพงษ  ใจซื่อดี 

 ๙๑๑ รอยตํารวจตรี วีระพงษ  พิทักษชน 

 ๙๑๒ รอยตํารวจตรี วีระพร  ขนอม 

 ๙๑๓ รอยตํารวจตรี วีระพันธ  ตุงประโคน 

 ๙๑๔ รอยตํารวจตรี วีระวัฒน  บัตรประโคน 

 ๙๑๕ รอยตํารวจตรี วีระวิทย  ชูกรณ 

 ๙๑๖ รอยตํารวจตรี วุฒิชัย  ผดุงวิรุฬหพร 

 ๙๑๗ รอยตํารวจตรี วุฒิชัย  สวาง 

 ๙๑๘ รอยตํารวจตรี วุฒิพงษ  นิติวณิชชา 

 ๙๑๙ รอยตํารวจตรี วุฒิศักดิ์  เสือนอย 

 ๙๒๐ รอยตํารวจตรี เวียงไชย  รัตนละออ 

 ๙๒๑ รอยตํารวจตรี ศรชัย  โพธิมาศ 

 ๙๒๒ รอยตํารวจตรี ศรายุทธ  ศรีพนมธนากร 

 ๙๒๓ รอยตํารวจตรี ศรายุธ  ศุภกา 

 ๙๒๔ รอยตํารวจตรี ศราวุธ  นามบุปผา 

 ๙๒๕ รอยตํารวจตรี ศราวุธ  อินทรแพทย 

 ๙๒๖ รอยตํารวจตรี ศรีสงา  หาสุข 

 ๙๒๗ รอยตํารวจตรี ศรุต  คําพันธุ 

 ๙๒๘ รอยตํารวจตรี ศักดา  สังวาลเพ็ชร 

 ๙๒๙ รอยตํารวจตรี ศักดิ์  งามเสริฐ 

 ๙๓๐ รอยตํารวจตรี ศักดิ์ชัย  สังวระ 

 ๙๓๑ รอยตํารวจตรี ศักดิ์ชัย  หาญมนตรี 

 ๙๓๒ รอยตํารวจตรี ศักดิ์ชาย  นาโควงศ 

 ๙๓๓ รอยตํารวจตรี ศักดิ์ณรงค  ชินทะวัน 

 ๙๓๔ รอยตํารวจตรี ศักดิ์ดา  สัพโส 

 ๙๓๕ รอยตํารวจตรี ศักดิ์ศรี  ภูแซมศรี 

 ๙๓๖ รอยตํารวจตรี ศักดิ์สิทธิ์  อินทไชย 



 หนา   ๑๙๖ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๙๓๗ รอยตํารวจตรี ศังกร  โคตรแกว 

 ๙๓๘ รอยตํารวจตรี ศิรวุฒิ  มานิพพาน 

 ๙๓๙ รอยตํารวจตรี ศิริ  ยวงใย 

 ๙๔๐ รอยตํารวจตรี ศิริพงศ  สรอยสน 

 ๙๔๑ รอยตํารวจตรี ศิลปชัย  ตาคํามี 

 ๙๔๒ รอยตํารวจตรี ศิวกร  ธัญญเจริญ 

 ๙๔๓ รอยตํารวจตรี ศิวดล  โฮมแพน 

 ๙๔๔ รอยตํารวจตรี ศิวรักษ  โสมี 

 ๙๔๕ รอยตํารวจตรี ศุภชัย  กิจสมโภชน 

 ๙๔๖ รอยตํารวจตรี ศุภชัย  จันทรส 

 ๙๔๗ รอยตํารวจตรี ศุภชัย  สุวรรณวงศ 

 ๙๔๘ รอยตํารวจตรี ศุภเชฎฐ  สุดใจ 

 ๙๔๙ รอยตํารวจตรี ศุภเดช  วรรณกูล 

 ๙๕๐ รอยตํารวจตรี ศุภมิตร  มุกดามวง 

 ๙๕๑ รอยตํารวจตรี ศุภเมศฐ  นิติตุลยสิทธิ์ 

 ๙๕๒ รอยตํารวจตรี สกล  ขวานเพชร 

 ๙๕๓ รอยตํารวจตรี สกล  รัตนวรรณี 

 ๙๕๔ รอยตํารวจตรี สกุล  ขุนเณร 

 ๙๕๕ รอยตํารวจตรี สกุล  บุญแตง 

 ๙๕๖ รอยตํารวจตรี สงกรานต  เวียงนาค 

 ๙๕๗ รอยตํารวจตรี สงกรานต  สุวรรณโชติ 

 ๙๕๘ รอยตํารวจตรี สงคราม  ขาวขัน 

 ๙๕๙ รอยตํารวจตรี สงวน  ซื่อสัตย 

 ๙๖๐ รอยตํารวจตรี สงัด  ชัยอาจ 

 ๙๖๑ รอยตํารวจตรี สงัด  ลามละคร 

 ๙๖๒ รอยตํารวจตรี สถาพร  ไชยเสนา 

 ๙๖๓ รอยตํารวจตรี สถาพร  ณ ตะกั่วทุง 

 ๙๖๔ รอยตํารวจตรี สถาพร  นาศา 

 ๙๖๕ รอยตํารวจตรี สถิต  สนทยา 

 ๙๖๖ รอยตํารวจตรี สถิตย  ขจิตสุวรรณ 

 ๙๖๗ รอยตํารวจตรี สถิตย  ปนอิน 

 ๙๖๘ รอยตํารวจตรี สถิตย  พรมคณะ 

 ๙๖๙ รอยตํารวจตรี สนั่น  จันทรเสถียร 

 ๙๗๐ รอยตํารวจตรี สนาม  หวยทราย 

 ๙๗๑ รอยตํารวจตรี สนิท  กุระนัย 

 ๙๗๒ รอยตํารวจตรี สนิท  โตะปล้ืม 

 ๙๗๓ รอยตํารวจตรี สมเกตุ  นันตะเวช 

 ๙๗๔ รอยตํารวจตรี สมเกียรติ  ทนทาน 

 ๙๗๕ รอยตํารวจตรี สมเกียรติ  เย็นใจ 

 ๙๗๖ รอยตํารวจตรี สมเกียรติ  เศรษฐมาตย 

 ๙๗๗ รอยตํารวจตรี สมเกียรติ  อิทธิสาร 

 ๙๗๘ รอยตํารวจตรี สมควร  เตชนันท 

 ๙๗๙ รอยตํารวจตรี สมคิด  นิลเพชร 

 ๙๘๐ รอยตํารวจตรี สมคิด  บุตรนัย 

 ๙๘๑ รอยตํารวจตรี สมจิตร  จันทา 

 ๙๘๒ รอยตํารวจตรี สมเจตน  หาญตา 

 ๙๘๓ รอยตํารวจตรี สมใจ  พันชนะ 

 ๙๘๔ รอยตํารวจตรี สมชัย  ศรีมะโรง 

 ๙๘๕ รอยตํารวจตรี สมชาย  กุมลา 

 ๙๘๖ รอยตํารวจตรี สมชาย  จิตราวุธ 

 ๙๘๗ รอยตํารวจตรี สมชาย  ชัยวงค 

 ๙๘๘ รอยตํารวจตรี สมชาย  เชื้อศรี 



 หนา   ๑๙๗ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๙๘๙ รอยตํารวจตรี สมชาย  เนาวศรีสอน 

 ๙๙๐ รอยตํารวจตรี สมชาย  ภักดีรัตนกุล 

 ๙๙๑ รอยตํารวจตรี สมชาย  ภัทรสันติ์ 

 ๙๙๒ รอยตํารวจตรี สมชาย  สะอาดเอี่ยม 

 ๙๙๓ รอยตํารวจตรี สมชาย  ใสผอง 

 ๙๙๔ รอยตํารวจตรี สมโชค  แกะประจักษ 

 ๙๙๕ รอยตํารวจตรี สมญา  มีมาก 

 ๙๙๖ รอยตํารวจตรี สมเด็จ  คุณา 

 ๙๙๗ รอยตํารวจตรี สมเด็จ  ธีระกุล 

 ๙๙๘ รอยตํารวจตรี สมเดช  ทองทับ 

 ๙๙๙ รอยตํารวจตรี สมทรง  จาเปา 

 ๑๐๐๐ รอยตํารวจตรี สมทิตย  หมอกเหมย 

 ๑๐๐๑ รอยตํารวจตรี สมนึก   

  แกววันดีธนโชติ 

 ๑๐๐๒ รอยตํารวจตรี สมนึก  ธาระพุฒ 

 ๑๐๐๓ รอยตํารวจตรี สมนึก  บุญรอด 

 ๑๐๐๔ รอยตํารวจตรี สมนึก  สงเพชร 

 ๑๐๐๕ รอยตํารวจตรี สมนึก  สีมาจันทร 

 ๑๐๐๖ รอยตํารวจตรี สมบัติ  คุมแวง 

 ๑๐๐๗ รอยตํารวจตรี สมบัติ  เชื้อปูคง 

 ๑๐๐๘ รอยตํารวจตรี สมบัติ  เทียงดาห 

 ๑๐๐๙ รอยตํารวจตรี สมบัติ  บุปผา 

 ๑๐๑๐ รอยตํารวจตรี สมบัติ  ประวรรณรัมย 

 ๑๐๑๑ รอยตํารวจตรี สมบัติ  ภูมิดง 

 ๑๐๑๒ รอยตํารวจตรี สมบัติ  ศรีหริ่ง 

 ๑๐๑๓ รอยตํารวจตรี สมบัติ  สอนกระโทก 

 ๑๐๑๔ รอยตํารวจตรี สมบัติ  สายวงศ 

 ๑๐๑๕ รอยตํารวจตรี สมบัติ  อินทรฉาย 

 ๑๐๑๖ รอยตํารวจตรี สมบูรณ  ใจเมือง 

 ๑๐๑๗ รอยตํารวจตรี สมบูรณ   

  ทองเล่ียมนาค 

 ๑๐๑๘ รอยตํารวจตรี สมบูรณ   

  ย้ิมศรีเจริญกิจ 

 ๑๐๑๙ รอยตํารวจตรี สมบูรณ   

  สายวงคเดือน 

 ๑๐๒๐ รอยตํารวจตรี สมประสงค  วงศา 

 ๑๐๒๑ รอยตํารวจตรี สมปอง  เหลืองสุวรรณ 

 ๑๐๒๒ รอยตํารวจตรี สมพงค  กาวชู 

 ๑๐๒๓ รอยตํารวจตรี สมพงศ  ปลอดออน 

 ๑๐๒๔ รอยตํารวจตรี สมพงศ  ศรคํา 

 ๑๐๒๕ รอยตํารวจตรี สมพงษ  ดงบัง 

 ๑๐๒๖ รอยตํารวจตรี สมพงษ  บุญจันทร 

 ๑๐๒๗ รอยตํารวจตรี สมพงษ  พลเล็ก 

 ๑๐๒๘ รอยตํารวจตรี สมพงษ  ฟกแฟง 

 ๑๐๒๙ รอยตํารวจตรี สมพงษ  ศรีไชยบาล 

 ๑๐๓๐ รอยตํารวจตรี สมพงษ  สีลาดเลา 

 ๑๐๓๑ รอยตํารวจตรี สมพงษ  เอี่ยมศิริ 

 ๑๐๓๒ รอยตํารวจตรี สมพร  กาลรักษ 

 ๑๐๓๓ รอยตํารวจตรี สมพร  ขันธวงค 

 ๑๐๓๔ รอยตํารวจตรี สมพร  ชูรักษ 

 ๑๐๓๕ รอยตํารวจตรี สมพร  โนศรี 

 ๑๐๓๖ รอยตํารวจตรี สมพร  มันสามุข 



 หนา   ๑๙๘ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๐๓๗ รอยตํารวจตรี สมพร  ลุณหงส 

 ๑๐๓๘ รอยตํารวจตรี สมเพียร  นนทพจน 

 ๑๐๓๙ รอยตํารวจตรี สมภพ  นันทะศรี 

 ๑๐๔๐ รอยตํารวจตรี สมโภชน  ปานดํา 

 ๑๐๔๑ รอยตํารวจตรี สมมาตย  เพ่ือมพูล 

 ๑๐๔๒ รอยตํารวจตรี สมยศ  ชื่นเมือง 

 ๑๐๔๓ รอยตํารวจตรี สมยศ  มุกดามวง 

 ๑๐๔๔ รอยตํารวจตรี สมยศ  วงคจันตา 

 ๑๐๔๕ รอยตํารวจตรี สมรัก  กระแสรสินธุ 

 ๑๐๔๖ รอยตํารวจตรี สมเวช  ไชยสองแกว 

 ๑๐๔๗ รอยตํารวจตรี สมศรี  อนันทวรรณ 

 ๑๐๔๘ รอยตํารวจตรี สมศักดิ์  คําคุณา 

 ๑๐๔๙ รอยตํารวจตรี สมศักดิ์  คําศรี 

 ๑๐๕๐ รอยตํารวจตรี สมศักดิ์   

  จิตตเจริญพงศ 

 ๑๐๕๑ รอยตํารวจตรี สมศักดิ์  ไชยหลอ 

 ๑๐๕๒ รอยตํารวจตรี สมศักดิ์  ดวงมณี 

 ๑๐๕๓ รอยตํารวจตรี สมศักดิ์  ตรีโอษฐ 

 ๑๐๕๔ รอยตํารวจตรี สมศักดิ์  หัสชู 

 ๑๐๕๕ รอยตํารวจตรี สมหมาย   

  แกวแปงจันทร 

 ๑๐๕๖ รอยตํารวจตรี สมหมาย  คงทอง 

 ๑๐๕๗ รอยตํารวจตรี สมหมาย  เมืองไทย 

 ๑๐๕๘ รอยตํารวจตรี สมหมาย  ยอดสวิป 

 ๑๐๕๙ รอยตํารวจตรี สมหวัง  ธรรมจันทา 

 ๑๐๖๐ รอยตํารวจตรี สมัคร  จันทรปอง 

 ๑๐๖๑ รอยตํารวจตรี สมัคร  พรหมใจบุญ 

 ๑๐๖๒ รอยตํารวจตรี สมัย  ฉลอมประโคน 

 ๑๐๖๓ รอยตํารวจตรี สมัย  แซกรัมย 

 ๑๐๖๔ รอยตํารวจตรี สมัย  ทาสีแกว 

 ๑๐๖๕ รอยตํารวจตรี สมัย  ปนสกล 

 ๑๐๖๖ รอยตํารวจตรี สมาน  จอมทอง 

 ๑๐๖๗ รอยตํารวจตรี สมาน  ทองเครือ 

 ๑๐๖๘ รอยตํารวจตรี สมานสิทธิ์  ดวงศร ี

 ๑๐๖๙ รอยตํารวจตรี สรกฤช  บุตรศรีภูมิ 

 ๑๐๗๐ รอยตํารวจตรี สรชัช  สุวรรณรัตน 

 ๑๐๗๑ รอยตํารวจตรี สรยุทธ  ดวงทา 

 ๑๐๗๒ รอยตํารวจตรี สรรชัย  คลํ้าครื้น 

 ๑๐๗๓ รอยตํารวจตรี สรรเสริญ   

  สายสุวรรณ 

 ๑๐๗๔ รอยตํารวจตรี สรวิศ  สําลี 

 ๑๐๗๕ รอยตํารวจตรี สราภรณ  คําทรัพย 

 ๑๐๗๖ รอยตํารวจตรี สรายุทธ  ผดุงกล่ิน 

 ๑๐๗๗ รอยตํารวจตรี สราวุฒิ  คุมคุณ 

 ๑๐๗๘ รอยตํารวจตรี สลิต  แสงตะวัน 

 ๑๐๗๙ รอยตํารวจตรี สวงษ  คะชะสะ 

 ๑๐๘๐ รอยตํารวจตรี สวัสดิ์  ดวงภักดี 

 ๑๐๘๑ รอยตํารวจตรี สวัสดิ์  แตงทอง 

 ๑๐๘๒ รอยตํารวจตรี สวางวงศ  อัมภรัตน 

 ๑๐๘๓ รอยตํารวจตรี สวาท  พรหมสิทธิ์ 

 ๑๐๘๔ รอยตํารวจตรี สหัส  หนูนอย 

 ๑๐๘๕ รอยตํารวจตรี สอน  สังฆทิพย 



 หนา   ๑๙๙ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๐๘๖ รอยตํารวจตรี สักสกล  ธรรมคุณ 

 ๑๐๘๗ รอยตํารวจตรี สังคม  ศิริบาล 

 ๑๐๘๘ รอยตํารวจตรี สังวาลย  เชื้อบุญมี 

 ๑๐๘๙ รอยตํารวจตรี สังเวียน  คําหวาแกว 

 ๑๐๙๐ รอยตํารวจตรี สังเวียน  ดาวศรี 

 ๑๐๙๑ รอยตํารวจตรี สัญชัย  อนันตสุข 

 ๑๐๙๒ รอยตํารวจตรี สัญญา  ทัดกลาง 

 ๑๐๙๓ รอยตํารวจตรี สัญญา  มณีชัย 

 ๑๐๙๔ รอยตํารวจตรี สัญญา  รักษายศ 

 ๑๐๙๕ รอยตํารวจตรี สัญญา  สุวพงษ 

 ๑๐๙๖ รอยตํารวจตรี สัญญาลักษ   

  สีนวนจันทร 

 ๑๐๙๗ รอยตํารวจตรี สันตชาย  เบามา 

 ๑๐๙๘ รอยตํารวจตรี สันติ  เชาวลิต 

 ๑๐๙๙ รอยตํารวจตรี สันติ  โตเสม 

 ๑๑๐๐ รอยตํารวจตรี สันทัด  นรจีน 

 ๑๑๐๑ รอยตํารวจตรี สัมพันธ  คนใจบุญ 

 ๑๑๐๒ รอยตํารวจตรี สัมพันธ  ไพเมือง 

 ๑๑๐๓ รอยตํารวจตรี สากล  กองแกว 

 ๑๑๐๔ รอยตํารวจตรี สากล  ติ้งเพ็ง 

 ๑๑๐๕ รอยตํารวจตรี สาธร  แกวลอย 

 ๑๑๐๖ รอยตํารวจตรี สาธิต  แกวใหญ 

 ๑๑๐๗ รอยตํารวจตรี สาธิต  เศรษฐชัยยันต 

 ๑๑๐๘ รอยตํารวจตรี สาธิต  สังขทอง 

 ๑๑๐๙ รอยตํารวจตรี สานิต  นาคเจือทอง 

 ๑๑๑๐ รอยตํารวจตรี สานิต  สีมาวงษ 

 ๑๑๑๑ รอยตํารวจตรี สามารถ   

  กระฉอดนอก 

 ๑๑๑๒ รอยตํารวจตรี สามารถ  ถิ่นแสง 

 ๑๑๑๓ รอยตํารวจตรี สามารถ  ราชเหลา 

 ๑๑๑๔ รอยตํารวจตรี สายแกว  เมืองโคตร 

 ๑๑๑๕ รอยตํารวจตรี สายชล  คงพันวัตร 

 ๑๑๑๖ รอยตํารวจตรี สายันต  กาวีย 

 ๑๑๑๗ รอยตํารวจตรี สายันต  จันทวี 

 ๑๑๑๘ รอยตํารวจตรี สารสิทธิ์  แผนคงนาม 

 ๑๑๑๙ รอยตํารวจตรี สาเรศ  ดวงราษี 

 ๑๑๒๐ รอยตํารวจตรี สาโรจน  แกวปราง 

 ๑๑๒๑ รอยตํารวจตรี สํานวน  อุปวัฒน 

 ๑๑๒๒ รอยตํารวจตรี สํารวญ  กาลา 

 ๑๑๒๓ รอยตํารวจตรี สําราญ  รําเทียมเมฆ 

 ๑๑๒๔ รอยตํารวจตรี สําราญ  ศรีสา 

 ๑๑๒๕ รอยตํารวจตรี สําราญ  สุทธิประภา 

 ๑๑๒๖ รอยตํารวจตรี สําราญ  สุริยะ 

 ๑๑๒๗ รอยตํารวจตรี สิงหล  พันธุดี 

 ๑๑๒๘ รอยตํารวจตรี สิทธชน  สุอินไหว 

 ๑๑๒๙ รอยตํารวจตรี สิทธิกานต   

  ยุกตวิมลกุล 

 ๑๑๓๐ รอยตํารวจตรี สิทธิชัย  เพ็งประโคน 

 ๑๑๓๑ รอยตํารวจตรี สิทธิชัย  ฟกเงิน 

 ๑๑๓๒ รอยตํารวจตรี สิทธิชัย  อยูเลห 

 ๑๑๓๓ รอยตํารวจตรี สิทธิโชค  เขตสระนอย 

 ๑๑๓๔ รอยตํารวจตรี สิทธิเดช  ภูรัก 



 หนา   ๒๐๐ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๑๓๕ รอยตํารวจตรี สิปปพัทธ  สิปปพันธ 

 ๑๑๓๖ รอยตํารวจตรี สิริ  สายสุวรรณ 

 ๑๑๓๗ รอยตํารวจตรี สิริกร  โปบุญมา 

 ๑๑๓๘ รอยตํารวจตรี สิริวัฒนชัย   

  อัจฉริยะเวช 

 ๑๑๓๙ รอยตํารวจตรี สิริศักดิ์  ดงคํา 

 ๑๑๔๐ รอยตํารวจตรี สืบพงษ  เจียมเกตุ 

 ๑๑๔๑ รอยตํารวจตรี สุกาญ  ราชกิจ 

 ๑๑๔๒ รอยตํารวจตรี สุกิจ  ปากเมือง 

 ๑๑๔๓ รอยตํารวจตรี สุขโชค  พัวพันธพงษ 

 ๑๑๔๔ รอยตํารวจตรี สุขรัตน  สรอยสูงเนิน 

 ๑๑๔๕ รอยตํารวจตรี สุขวิทย  มารอด 

 ๑๑๔๖ รอยตํารวจตรี สุขสัน  สอนหาจักร 

 ๑๑๔๗ รอยตํารวจตรี สุคํา  กาวิเต 

 ๑๑๔๘ รอยตํารวจตรี สุจินต  ชนชนะ 

 ๑๑๔๙ รอยตํารวจตรี สุชาติ  เจยชุม 

 ๑๑๕๐ รอยตํารวจตรี สุชาติ  ระวังวงศ 

 ๑๑๕๑ รอยตํารวจตรี สุชาติ  ศรีวังยาง 

 ๑๑๕๒ รอยตํารวจตรี สุชาติ  สุนทร 

 ๑๑๕๓ รอยตํารวจตรี สุชาติ  สุวงศทอง 

 ๑๑๕๔ รอยตํารวจตรี สุทธิพงศ  พันธพุทธ 

 ๑๑๕๕ รอยตํารวจตรี สุทธิรักษ  ดําสอน 

 ๑๑๕๖ รอยตํารวจตรี สุทัศน  บุตรพรม 

 ๑๑๕๗ รอยตํารวจตรี สุทัศน  วงศจันทร 

 ๑๑๕๘ รอยตํารวจตรี สุทิน  เสามะลี 

 ๑๑๕๙ รอยตํารวจตรี สุทิพย  ไกรนรา 

 ๑๑๖๐ รอยตํารวจตรี สุเทพ  เดชครุฑ 

 ๑๑๖๑ รอยตํารวจตรี สุเทพ  สงเสริม 

 ๑๑๖๒ รอยตํารวจตรี สุธิเมธ  หวังชัย 

 ๑๑๖๓ รอยตํารวจตรี สุธีร  ไพเราะ 

 ๑๑๖๔ รอยตํารวจตรี สุนทร  กอนทอง 

 ๑๑๖๕ รอยตํารวจตรี สุนทร  คงไสยะ 

 ๑๑๖๖ รอยตํารวจตรี สุนทร  คําแกว 

 ๑๑๖๗ รอยตํารวจตรี สุนทร  ดวงวาระ 

 ๑๑๖๘ รอยตํารวจตรี สุนทร  ดีนอย 

 ๑๑๖๙ รอยตํารวจตรี สุนทร  ทองทวี 

 ๑๑๗๐ รอยตํารวจตรี สุนทร  พุมจําปา 

 ๑๑๗๑ รอยตํารวจตรี สุนทร  สิทธิทัต 

 ๑๑๗๒ รอยตํารวจตรี สุนทร  หมูแฮม 

 ๑๑๗๓ รอยตํารวจตรี สุนทร  ไหยะเก 

 ๑๑๗๔ รอยตํารวจตรี สุนันท  ดนตรี 

 ๑๑๗๕ รอยตํารวจตรี สุนันท  หวานเสร็จ 

 ๑๑๗๖ รอยตํารวจตรี สุนันท  เหมยตอม 

 ๑๑๗๗ รอยตํารวจตรี สุบิน  อะสุรินทร 

 ๑๑๗๘ รอยตํารวจตรี สุบิล  ภาวงค 

 ๑๑๗๙ รอยตํารวจตรี สุประภัสร  สงวนสัตย 

 ๑๑๘๐ รอยตํารวจตรี สุพจน  กระสังข 

 ๑๑๘๑ รอยตํารวจตรี สุพจน  กาวิน 

 ๑๑๘๒ รอยตํารวจตรี สุพจน  ชํานาญธุระกิจ 

 ๑๑๘๓ รอยตํารวจตรี สุพจน  นิชาญ 

 ๑๑๘๔ รอยตํารวจตรี สุพจน  ปฏิสังข 

 ๑๑๘๕ รอยตํารวจตรี สุพจน  สิมสีพิมพ 



 หนา   ๒๐๑ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๑๘๖ รอยตํารวจตรี สุพร  ชินวงษ 

 ๑๑๘๗ รอยตํารวจตรี สุพรรณ  กันทา 

 ๑๑๘๘ รอยตํารวจตรี สุพรรณ  อินธนู 

 ๑๑๘๙ รอยตํารวจตรี สุพล  วรรณกิจ 

 ๑๑๙๐ รอยตํารวจตรี สุพันธ  จันทรัตน 

 ๑๑๙๑ รอยตํารวจตรี สุภกิจ  เอี่ยมสะอาด 

 ๑๑๙๒ รอยตํารวจตรี สุภณ  อนงค 

 ๑๑๙๓ รอยตํารวจตรี สุภพ  ชัยสงคราม 

 ๑๑๙๔ รอยตํารวจตรี สุภัค  เทียนศรี 

 ๑๑๙๕ รอยตํารวจตรี สุภัควุฒิ  วงศฟู 

 ๑๑๙๖ รอยตํารวจตรี สุภัส  เสวกมหารี 

 ๑๑๙๗ รอยตํารวจตรี สุภาพ  พิลาชัย 

 ๑๑๙๘ รอยตํารวจตรี สุภาพ  สุภากุล 

 ๑๑๙๙ รอยตํารวจตรี สุภี  ชูศรีทอง 

 ๑๒๐๐ รอยตํารวจตรี สุมิตร  บุญจวบ 

 ๑๒๐๑ รอยตํารวจตรี สุมิตร  ลุนอุบล 

 ๑๒๐๒ รอยตํารวจตรี สุรไกร  ใจชุม 

 ๑๒๐๓ รอยตํารวจตรี สุรชัย  บัวเจริญ 

 ๑๒๐๔ รอยตํารวจตรี สุรชัย  บุญเพ็ง 

 ๑๒๐๕ รอยตํารวจตรี สุรชาติ  สุวรรณรัตน 

 ๑๒๐๖ รอยตํารวจตรี สุรทิน  ภูมาศ 

 ๑๒๐๗ รอยตํารวจตรี สุรทิน  หมอไทย 

 ๑๒๐๘ รอยตํารวจตรี สุรเทพ   

  ศิริวรรณะสถาน 

 ๑๒๐๙ รอยตํารวจตรี สุรนิตย   

  วิเชียรหิรัณกุล 

 ๑๒๑๐ รอยตํารวจตรี สุรพงษ  แยงไธสง 

 ๑๒๑๑ รอยตํารวจตรี สุรพจน  เอียดเสน 

 ๑๒๑๒ รอยตํารวจตรี สุรพร  แสนคํามูล 

 ๑๒๑๓ รอยตํารวจตรี สุรพล  ทอนศรี 

 ๑๒๑๔ รอยตํารวจตรี สุรพล  ทิวงค 

 ๑๒๑๕ รอยตํารวจตรี สุรพล  ผิวชะอุม 

 ๑๒๑๖ รอยตํารวจตรี สุรพล  เวียงคํา 

 ๑๒๑๗ รอยตํารวจตรี สุรพล  ศักดิ์สมบูรณ 

 ๑๒๑๘ รอยตํารวจตรี สุรพันธ   

  ศรีสุวรรณรัตน 

 ๑๒๑๙ รอยตํารวจตรี สุรพัศ  เผาพงษ 

 ๑๒๒๐ รอยตํารวจตรี สุรศักดิ์   

  กิ่งเพชรเสรีชน 

 ๑๒๒๑ รอยตํารวจตรี สุรศักดิ์  ศรีจันทร 

 ๑๒๒๒ รอยตํารวจตรี สุรศักดิ์  สารคํา 

 ๑๒๒๓ รอยตํารวจตรี สุรศักดิ์  เสือโพธิ์ 

 ๑๒๒๔ รอยตํารวจตรี สุรเหวียน  นาจําปา 

 ๑๒๒๕ รอยตํารวจตรี สุระ  ตะโคดม 

 ๑๒๒๖ รอยตํารวจตรี สุรัตน  วิเชียรโรจน 

 ๑๒๒๗ รอยตํารวจตรี สุรินทร  ดีพรอม 

 ๑๒๒๘ รอยตํารวจตรี สุริยนต  ถึกไทย 

 ๑๒๒๙ รอยตํารวจตรี สุริยะ  กันสม 

 ๑๒๓๐ รอยตํารวจตรี สุริยะ  สายยศ 

 ๑๒๓๑ รอยตํารวจตรี สุริยะชาติ  บุญเมือง 

 ๑๒๓๒ รอยตํารวจตรี สุริยัน  กองมา 

 ๑๒๓๓ รอยตํารวจตรี สุริยัน  สายกระสุน 



 หนา   ๒๐๒ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๒๓๔ รอยตํารวจตรี สุริยา  เศษมา 

 ๑๒๓๕ รอยตํารวจตรี สุริยา  สินวรณ 

 ๑๒๓๖ รอยตํารวจตรี สุรีย  ฮามีดี 

 ๑๒๓๗ รอยตํารวจตรี สุลจินต  วัชรวุฒิวงศ 

 ๑๒๓๘ รอยตํารวจตรี สุวรรณ  ธิเขียว 

 ๑๒๓๙ รอยตํารวจตรี สุวรรณ   

  พรหมวงศซาย 

 ๑๒๔๐ รอยตํารวจตรี สุวรรณ  วรรณศรี 

 ๑๒๔๑ รอยตํารวจตรี สุวัฒน  พันธุ 

 ๑๒๔๒ รอยตํารวจตรี สุวิช  เจตนา 

 ๑๒๔๓ รอยตํารวจตรี สุวิทย  ชมภู 

 ๑๒๔๔ รอยตํารวจตรี สุวิทย  ศิริสานต 

 ๑๒๔๕ รอยตํารวจตรี สุวิทย  สุทาวัน 

 ๑๒๔๖ รอยตํารวจตรี สุวิทย  แสงสุริยันต 

 ๑๒๔๗ รอยตํารวจตรี สุวิทย  หาญสกุล 

 ๑๒๔๘ รอยตํารวจตรี สุวิน  สายอาย 

 ๑๒๔๙ รอยตํารวจตรี สุวิภาคย  อินทอง 

 ๑๒๕๐ รอยตํารวจตรี เสกสรร  ศรีวิเชียร 

 ๑๒๕๑ รอยตํารวจตรี เสกสรร  ศิลปฟกฟูม 

 ๑๒๕๒ รอยตํารวจตรี เสกสรร  อรรถรัฐ 

 ๑๒๕๓ รอยตํารวจตรี เสกสรรค  วาดโคกสูง 

 ๑๒๕๔ รอยตํารวจตรี เสกสรรณ  ลักษณเลิศ 

 ๑๒๕๕ รอยตํารวจตรี เสฏฐวุฒิ  เกโส 

 ๑๒๕๖ รอยตํารวจตรี เสถียร  จ๋ิวแกว 

 ๑๒๕๗ รอยตํารวจตรี เสถียร  พ่ึงตาแสง 

 ๑๒๕๘ รอยตํารวจตรี เสถียร  เพชรพงศ 

 ๑๒๕๙ รอยตํารวจตรี เสถียร  วงศษา 

 ๑๒๖๐ รอยตํารวจตรี เสถียร   

  วันพรหมมินทร 

 ๑๒๖๑ รอยตํารวจตรี เสนห  เทียนทอง 

 ๑๒๖๒ รอยตํารวจตรี เสนห  บุญสม 

 ๑๒๖๓ รอยตํารวจตรี เสนอ  บุญยางาม 

 ๑๒๖๔ รอยตํารวจตรี เสนอ  ฝาเรือนดี 

 ๑๒๖๕ รอยตํารวจตรี เสริฐศรี  อุดคํา 

 ๑๒๖๖ รอยตํารวจตรี เสรี  คงศรีทอง 

 ๑๒๖๗ รอยตํารวจตรี เสรี  เภรีมาศ 

 ๑๒๖๘ รอยตํารวจตรี เสรี  รอดศรีนาค 

 ๑๒๖๙ รอยตํารวจตรี เสวตร  แสงเมล 

 ๑๒๗๐ รอยตํารวจตรี แสงจันทร  เพ็ญศรี 

 ๑๒๗๑ รอยตํารวจตรี แสงเพชร   

  แกวไพรวัลย 

 ๑๒๗๒ รอยตํารวจตรี แสงสิน  คันศร 

 ๑๒๗๓ รอยตํารวจตรี แสวง  ใจกลา 

 ๑๒๗๔ รอยตํารวจตรี แสวง  สนธิ 

 ๑๒๗๕ รอยตํารวจตรี ไสว  เตียนพลกรัง 

 ๑๒๗๖ รอยตํารวจตรี หัด  ชารีรักษ 

 ๑๒๗๗ รอยตํารวจตรี หัสรวิชญ  ศรีสุวรรณ 

 ๑๒๗๘ รอยตํารวจตรี หินเพชร  มหาโคตร 

 ๑๒๗๙ รอยตํารวจตรี อดัม  ศิรินุช 

 ๑๒๘๐ รอยตํารวจตรี อดิเรก  จุลพันธ 

 ๑๒๘๑ รอยตํารวจตรี อดิศักดิ์  สันหมาน 

 ๑๒๘๒ รอยตํารวจตรี อดุลย  ศรีอุดร 



 หนา   ๒๐๓ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๒๘๓ รอยตํารวจตรี อดุลย  ดอกคํา 

 ๑๒๘๔ รอยตํารวจตรี อติชัย  บุญเฮา 

 ๑๒๘๕ รอยตํารวจตรี อธิคม  พูนไธสง 

 ๑๒๘๖ รอยตํารวจตรี อธิวัฒน  โยธินเลิศสิริ 

 ๑๒๘๗ รอยตํารวจตรี อธิษฐาน  ปะวะทัง 

 ๑๒๘๘ รอยตํารวจตรี อนณ  ขุนพารเพิง 

 ๑๒๘๙ รอยตํารวจตรี อนนท  นอยโนนทอง 

 ๑๒๙๐ รอยตํารวจตรี อนนท  พรหมจรรย 

 ๑๒๙๑ รอยตํารวจตรี อนันต  ชูวิริทธิ์พล 

 ๑๒๙๒ รอยตํารวจตรี อนันต  ทวีแกว 

 ๑๒๙๓ รอยตํารวจตรี อนันต  เทวะ 

 ๑๒๙๔ รอยตํารวจตรี อนันต  บุตรวงศ 

 ๑๒๙๕ รอยตํารวจตรี อนันต  พงคพันธ 

 ๑๒๙๖ รอยตํารวจตรี อนันต  พรั่งพรอม 

 ๑๒๙๗ รอยตํารวจตรี อนันต  สามสาหราย 

 ๑๒๙๘ รอยตํารวจตรี อนันต  หมั่นสกุล 

 ๑๒๙๙ รอยตํารวจตรี อนิรุจน  ปนทะสืบ 

 ๑๓๐๐ รอยตํารวจตรี อนุกูล  เครือตาแกว 

 ๑๓๐๑ รอยตํารวจตรี อนุชา  สวัสดิ์เอื้อ 

 ๑๓๐๒ รอยตํารวจตรี อนุชิต  กลยนี 

 ๑๓๐๓ รอยตํารวจตรี อนุชิต  หัตถนิรันดร 

 ๑๓๐๔ รอยตํารวจตรี อนุรักษ   

  ตันพชราติวานนท 

 ๑๓๐๕ รอยตํารวจตรี อนุวรรตน  พงษเมธี 

 ๑๓๐๖ รอยตํารวจตรี อนุวัฒ  อินสุรธาร 

 ๑๓๐๗ รอยตํารวจตรี อนุวัฒน  แกวเชื้อ 

 ๑๓๐๘ รอยตํารวจตรี อนุวัฒน  ปองขวาเลา 

 ๑๓๐๙ รอยตํารวจตรี อนุศักดิ์  สิงหแกว 

 ๑๓๑๐ รอยตํารวจตรี อนุสรณ  ถิระศิลป 

 ๑๓๑๑ รอยตํารวจตรี อภิชาติ  จิตพิทักษ 

 ๑๓๑๒ รอยตํารวจตรี อภิชาติ  พลชัยมาตย 

 ๑๓๑๓ รอยตํารวจตรี อภิเดช  โกมินทร 

 ๑๓๑๔ รอยตํารวจตรี อภินันท  บุญพันธ 

 ๑๓๑๕ รอยตํารวจตรี อภิเนตย  ฉอยทะนงค 

 ๑๓๑๖ รอยตํารวจตรี อภิรักษ  นาคนอย 

 ๑๓๑๗ รอยตํารวจตรี อภิวัฒน   

  แกวกาญจนวิเศษ 

 ๑๓๑๘ รอยตํารวจตรี อภิวัฒน  อริยาพัฒน 

 ๑๓๑๙ รอยตํารวจตรี อภิสิทธิ์  พรมแกว 

 ๑๓๒๐ รอยตํารวจตรี อมร  อาสนะ 

 ๑๓๒๑ รอยตํารวจตรี อรรถยา  สโมสร 

 ๑๓๒๒ รอยตํารวจตรี อรรถวิทย  สุรินปา 

 ๑๓๒๓ รอยตํารวจตรี อลงกรณ  อัมพะวา 

 ๑๓๒๔ รอยตํารวจตรี อวยพร  ยศบุญ 

 ๑๓๒๕ รอยตํารวจตรี ออนตา  ลาดโสม 

 ๑๓๒๖ รอยตํารวจตรี อักษร  วิชัยทา 

 ๑๓๒๗ รอยตํารวจตรี อัคคภาคย   

  เที่ยงธรรม 

 ๑๓๒๘ รอยตํารวจตรี อัคเดช  รองทอง 

 ๑๓๒๙ รอยตํารวจตรี อัครชัย  โตเสือ 

 ๑๓๓๐ รอยตํารวจตรี อัครเดช  สงกาง 

 ๑๓๓๑ รอยตํารวจตรี อัครพงษ  สายเชื้อ 
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เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๓๓๒ รอยตํารวจตรี อังกูร  จันทรเหมือน 

 ๑๓๓๓ รอยตํารวจตรี อัมพร  คลายนา 

 ๑๓๓๔ รอยตํารวจตรี อัศวิน  รักสวัสดิ์ 

 ๑๓๓๕ รอยตํารวจตรี อาคม  หลาคําลือ 

 ๑๓๓๖ รอยตํารวจตรี อาณัฐ   

  รัตนกัลยาณพงศ 

 ๑๓๓๗ รอยตํารวจตรี อาณัติ  ย้ิมปาน 

 ๑๓๓๘ รอยตํารวจตรี อาณัติ  สวางศรี 

 ๑๓๓๙ รอยตํารวจตรี อาดุลชัย  สันเทพ 

 ๑๓๔๐ รอยตํารวจตรี อาทิตย  ธนาคุณ 

 ๑๓๔๑ รอยตํารวจตรี อาวุธ  จันทะศิลา 

 ๑๓๔๒ รอยตํารวจตรี อาวุธ  นวลเอียด 

 ๑๓๔๓ รอยตํารวจตรี อาวุธ  วงษพันธสิงห 

 ๑๓๔๔ รอยตํารวจตรี อํานวย  คํามณี 

 ๑๓๔๕ รอยตํารวจตรี อํานวย  ทองใบใหญ 

 ๑๓๔๖ รอยตํารวจตรี อํานวย  ลีศรี 

 ๑๓๔๗ รอยตํารวจตรี อํานวย  วิชัยผิน 

 ๑๓๔๘ รอยตํารวจตรี อํานาจ  มหาวังสวัสดิ์ 

 ๑๓๔๙ รอยตํารวจตรี อํานาจ  วัสแสง 

 ๑๓๕๐ รอยตํารวจตรี อําพล  ชูศรีทอง 

 ๑๓๕๑ รอยตํารวจตรี อิทธิพงษ  แรมี 

 ๑๓๕๒ รอยตํารวจตรี อิทธิพล  ตะวัน 

 ๑๓๕๓ รอยตํารวจตรี อิทธิฤทธิ์  แซล้ิม 

 ๑๓๕๔ รอยตํารวจตรี อินแสง  สุขเกษม 

 ๑๓๕๕ รอยตํารวจตรี อิศรา  ธนะรัตน 

 ๑๓๕๖ รอยตํารวจตรี อิสราธรณ  ผูกทอง 

 ๑๓๕๗ รอยตํารวจตรี อิสราวุฒิ  โกพลรัตน 

 ๑๓๕๘ รอยตํารวจตรี อุดม  รัตนเกลา 

 ๑๓๕๙ รอยตํารวจตรี อุดมศักดิ์   

  สําเภากาญจนสิริ 

 ๑๓๖๐ รอยตํารวจตรี อุทัย  เกื้อทิพย 

 ๑๓๖๑ รอยตํารวจตรี อุทัย  จันทรเสนา 

 ๑๓๖๒ รอยตํารวจตรี อุทัย  รัศมีทอง 

 ๑๓๖๓ รอยตํารวจตรี อุทิศ  วงศสวัสดิ์ 

 ๑๓๖๔ รอยตํารวจตรี อุไร  ดวงสีเสน 

 ๑๓๖๕ รอยตํารวจตรี อุสาห  สุขชุม 

 ๑๓๖๖ รอยตํารวจตรี เอกชัย  ชนาลักษณ 

 ๑๓๖๗ รอยตํารวจตรี เอกชัย  ไทยสงวน 

 ๑๓๖๘ รอยตํารวจตรี เอกภพ  นิกรถา 

 ๑๓๖๙ รอยตํารวจตรี เอกศักดิ์  พรหมสุข 

 ๑๓๗๐ รอยตํารวจตรี เอกศักดิ์  ศรีหาสุด 

 ๑๓๗๑ รอยตํารวจตรี เอนก  เผาทหาร 

 ๑๓๗๒ รอยตํารวจตรี เอพยัญ  กีตา 

 ๑๓๗๓ รอยตํารวจตรี โอภาส  บัวคําโคตร 

 ๑๓๗๔ รอยตํารวจตรี โอฬาร  พันธุดี 

 ๑๓๗๕ รอยตํารวจตรี ฮาฟส  บิลลาโละ 

 ๑๓๗๖ รอยตํารวจตรีหญิง กชกร  เกษแกว 

 ๑๓๗๗ รอยตํารวจตรีหญิง กนกพร  สุขย่ิง 

 ๑๓๗๘ รอยตํารวจตรีหญิง กนกวรรณ   

  รุงสุวรรณ 

 ๑๓๗๙ รอยตํารวจตรีหญิง กมลลาสน   

  มะลิขาว 



 หนา   ๒๐๕ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๓๘๐ รอยตํารวจตรีหญิง กฤศณาภรณ   

  จุลบุษรา 

 ๑๓๘๑ รอยตํารวจตรีหญิง กัญญชิตา   

  กุลพนาเวศ 

 ๑๓๘๒ รอยตํารวจตรีหญิง กัญญา   

  ศรีสะอาด 

 ๑๓๘๓ รอยตํารวจตรีหญิง กัญสุรีย   

  สุวรรณเนตร 

 ๑๓๘๔ รอยตํารวจตรีหญิง กัณฐวรัศม   

  ปงวงศ 

 ๑๓๘๕ รอยตํารวจตรีหญิง กัลยา  ดําแกว 

 ๑๓๘๖ รอยตํารวจตรีหญิง กานตกนก   

  ดึงสุวรรณ 

 ๑๓๘๗ รอยตํารวจตรีหญิง ขวัญใจ  ย่ิงเจริญ 

 ๑๓๘๘ รอยตํารวจตรีหญิง ไขแกว  ไทยภักดิ์ 

 ๑๓๘๙ รอยตํารวจตรีหญิง จันทนา   

  เขียวมุย 

 ๑๓๙๐ รอยตํารวจตรีหญิง จันทรกานต   

  พรหมเหมือน 

 ๑๓๙๑ รอยตํารวจตรีหญิง จันทิมา   

  ลุนบุดดา 

 ๑๓๙๒ รอยตํารวจตรีหญิง จําเรียม   

  พรมเพ็ชร 

 ๑๓๙๓ รอยตํารวจตรีหญิง จิณหนิภา   

  ชารีชุม 

 ๑๓๙๔ รอยตํารวจตรีหญิง จิรนันท  พุดพวง 

 ๑๓๙๕ รอยตํารวจตรีหญิง จิราพรรณ   

  ขยันหา 

 ๑๓๙๖ รอยตํารวจตรีหญิง จิราภา  พุมพวง 

 ๑๓๙๗ รอยตํารวจตรีหญิง จีรนันท  วิธี 

 ๑๓๙๘ รอยตํารวจตรีหญิง จุฑาทิพย   

  ขวัญแกว 

 ๑๓๙๙ รอยตํารวจตรีหญิง จุฑาพร  สุขเกษม 

 ๑๔๐๐ รอยตํารวจตรีหญิง จุติพร  ฉัตรภูมิ 

 ๑๔๐๑ รอยตํารวจตรีหญิง เจณิสตา   

  พัชรวาสนันท 

 ๑๔๐๒ รอยตํารวจตรีหญิง ฉลวย   

  ลักษณะเลขา 

 ๑๔๐๓ รอยตํารวจตรีหญิง ชลณี  ใจคง 

 ๑๔๐๔ รอยตํารวจตรีหญิง ชลธิชา   

  พงษภัทรวดี 

 ๑๔๐๕ รอยตํารวจตรีหญิง ชิษณุชา  ชัยวุฒิ 

 ๑๔๐๖ รอยตํารวจตรีหญิง ชุติภา  จันทาทอง 

 ๑๔๐๗ รอยตํารวจตรีหญิง ฐาปนี  บัวปล่ัง 

 ๑๔๐๘ รอยตํารวจตรีหญิง ฐิตารีย  บุตรวิชัย 

 ๑๔๐๙ รอยตํารวจตรีหญิง ฐิติมา  รัตนชมภู 

 ๑๔๑๐ รอยตํารวจตรีหญิง ณธกร   

  ทัศนศรณ 

 ๑๔๑๑ รอยตํารวจตรีหญิง ณัชนันท  ขําตั้ง 

 ๑๔๑๒ รอยตํารวจตรีหญิง ณัชพร  ปุกมณี 

 ๑๔๑๓ รอยตํารวจตรีหญิง ณัชวลัญช   

  พรพิพัฒน 



 หนา   ๒๐๖ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๔๑๔ รอยตํารวจตรีหญิง ณัฏฐินันท   

  มูลเดช 

 ๑๔๑๕ รอยตํารวจตรีหญิง ณัฐชยา   

  ประธานราษฎร 

 ๑๔๑๖ รอยตํารวจตรีหญิง ณัฐปภัสร   

  เรืองจิตรธรรม 

 ๑๔๑๗ รอยตํารวจตรีหญิง ณัฐวดี  พุฒแกว 

 ๑๔๑๘ รอยตํารวจตรีหญิง ณุศภัฒคชญา   

  ทองคํา 

 ๑๔๑๙ รอยตํารวจตรีหญิง ดลนภา   

  บุญเสถียร 

 ๑๔๒๐ รอยตํารวจตรีหญิง ดวงตา  ศิริเกตุ 

 ๑๔๒๑ รอยตํารวจตรีหญิง ตองจิตร   

  จันทรฟก 

 ๑๔๒๒ รอยตํารวจตรีหญิง ทัศนีย  รัตนกุล 

 ๑๔๒๓ รอยตํารวจตรีหญิง ทิชากร   

  พรมจันทร 

 ๑๔๒๔ รอยตํารวจตรีหญิง ทิพยรัตน   

  คงทอง 

 ๑๔๒๕ รอยตํารวจตรีหญิง ธนภรณ   

  เนตรทิพย 

 ๑๔๒๖ รอยตํารวจตรีหญิง ธัญพร  ธงภักดิ์ 

 ๑๔๒๗ รอยตํารวจตรีหญิง ธัญลักษณ   

  ราวิชัย 

 ๑๔๒๘ รอยตํารวจตรีหญิง ธิดารัตน   

  กําประโคน 

 ๑๔๒๙ รอยตํารวจตรีหญิง ธิดารัตน   

  ทองคะหะ 

 ๑๔๓๐ รอยตํารวจตรีหญิง ธิธาพร   

  รอดจันทร 

 ๑๔๓๑ รอยตํารวจตรีหญิง นริศรา  อินทรัตน 

 ๑๔๓๒ รอยตํารวจตรีหญิง นรีพร  เทียนไชย 

 ๑๔๓๓ รอยตํารวจตรีหญิง นันทนภัส   

  อุดหมอ 

 ๑๔๓๔ รอยตํารวจตรีหญิง นันทมนัส   

  นวลสนิท 

 ๑๔๓๕ รอยตํารวจตรีหญิง นันทวัน  วีรวรรณ 

 ๑๔๓๖ รอยตํารวจตรีหญิง นิชาภา   

  แกวทองมูลต 

 ๑๔๓๗ รอยตํารวจตรีหญิง นิภา  ไชยวงศ 

 ๑๔๓๘ รอยตํารวจตรีหญิง นิศาชล   

  พงษพานิช 

 ๑๔๓๙ รอยตํารวจตรีหญิง นิศารัตน   

  แพทวีทรัพย 

 ๑๔๔๐ รอยตํารวจตรีหญิง นุจรีย   

  วัตถากรณ 

 ๑๔๔๑ รอยตํารวจตรีหญิง บุษกร  อินคง 

 ๑๔๔๒ รอยตํารวจตรีหญิง บุษบา  ขวัญชุม 

 ๑๔๔๓ รอยตํารวจตรีหญิง เบญจมาศ   

  มากบุญงาม 

 ๑๔๔๔ รอยตํารวจตรีหญิง เบญจมาศ   

  หลวงทรง 



 หนา   ๒๐๗ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๔๔๕ รอยตํารวจตรีหญิง เบญญาภา   

  ลีลาศิลปศาสน 

 ๑๔๔๖ รอยตํารวจตรีหญิง ปณิชา   

  สรอยนาค 

 ๑๔๔๗ รอยตํารวจตรีหญิง ปทมภัทร   

  หาญสุข 

 ๑๔๔๘ รอยตํารวจตรีหญิง ปทิตตา   

  สระมัจฉา 

 ๑๔๔๙ รอยตํารวจตรีหญิง ปรัชญาพร   

  จันทรเอี่ยม 

 ๑๔๕๐ รอยตํารวจตรีหญิง ปริญญารัตน   

  แสงทอง 

 ๑๔๕๑ รอยตํารวจตรีหญิง ปยะวรรณ   

  ปนแคน 

 ๑๔๕๒ รอยตํารวจตรีหญิง ปุณณภา  จินตยะ 

 ๑๔๕๓ รอยตํารวจตรีหญิง ปุณรดา   

  เมฆะวุฒิกุล 

 ๑๔๕๔ รอยตํารวจตรีหญิง ผกาพันธ   

  อังคะนาวิน 

 ๑๔๕๕ รอยตํารวจตรีหญิง พรพิรุณ   

  โองอินทร 

 ๑๔๕๖ รอยตํารวจตรีหญิง พรรณทิวา   

  พุทธาเทพ 

 ๑๔๕๗ รอยตํารวจตรีหญิง พรรณาราย   

  สุมาลา 

 ๑๔๕๘ รอยตํารวจตรีหญิง พัชรินทร  รุงเรือง 

 ๑๔๕๙ รอยตํารวจตรีหญิง พิชชานันท   

  พงษพยัคฆ 

 ๑๔๖๐ รอยตํารวจตรีหญิง พิชญสินี   

  อินทรฟอง 

 ๑๔๖๑ รอยตํารวจตรีหญิง พิชญาภา   

  สุทธิวารี 

 ๑๔๖๒ รอยตํารวจตรีหญิง พิมประภา   

  จันทรแกว 

 ๑๔๖๓ รอยตํารวจตรีหญิง พิมพภัทร   

  ชมภูบุญ 

 ๑๔๖๔ รอยตํารวจตรีหญิง พิมพิชญา   

  หญางวงชาง 

 ๑๔๖๕ รอยตํารวจตรีหญิง เพ็ญนภา   

  สุธิตานนท 

 ๑๔๖๖ รอยตํารวจตรีหญิง เพ็ญพรรณ   

  สุทธิพูล 

 ๑๔๖๗ รอยตํารวจตรีหญิง ภัคภร   

  เทียนไทย 

 ๑๔๖๘ รอยตํารวจตรีหญิง ภัครภัสสร   

  พชรสกุลพันธ 

 ๑๔๖๙ รอยตํารวจตรีหญิง ภัสรา   

  วงษธัญกร 

 ๑๔๗๐ รอยตํารวจตรีหญิง ภาณิศา   

  ดํารงรักษ 

 ๑๔๗๑ รอยตํารวจตรีหญิง ภิชญานันทน   

  บุตรทอง 



 หนา   ๒๐๘ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๔๗๒ รอยตํารวจตรีหญิง มณฑิตกาญจน   

  พุมพวง 

 ๑๔๗๓ รอยตํารวจตรีหญิง ย่ีสุน   

  เลิศวิเศษแกว 

 ๑๔๗๔ รอยตํารวจตรีหญิง ยุพาพรรณ   

  บูรณะสัมฤทธิ์ 

 ๑๔๗๕ รอยตํารวจตรีหญิง เยาวลักษณ   

  ทองแมน 

 ๑๔๗๖ รอยตํารวจตรีหญิง รสสุคนธ   

  รัตนพันธ 

 ๑๔๗๗ รอยตํารวจตรีหญิง ระพีพร  สมฤทธิ์ 

 ๑๔๗๘ รอยตํารวจตรีหญิง รัชญาวีร  บุญมาก 

 ๑๔๗๙ รอยตํารวจตรีหญิง รัชนีวรรณ   

  แจมจํารัส 

 ๑๔๘๐ รอยตํารวจตรีหญิง รัตติกาล  ดีชู 

 ๑๔๘๑ รอยตํารวจตรีหญิง รัตนาภรณ   

  วางกลาง 

 ๑๔๘๒ รอยตํารวจตรีหญิง รัศมิ์เกลา   

  ชื่นเมือง 

 ๑๔๘๓ รอยตํารวจตรีหญิง รุงฟา  รอดพยาธิ์ 

 ๑๔๘๔ รอยตํารวจตรีหญิง วงคจันทร   

  มวงทอง 

 ๑๔๘๕ รอยตํารวจตรีหญิง วงเดือน  ศรีภาพ 

 ๑๔๘๖ รอยตํารวจตรีหญิง วนาพร  กะสายสี 

 ๑๔๘๗ รอยตํารวจตรีหญิง วรางคณา   

  แตงสุวรรณ 

 ๑๔๘๘ รอยตํารวจตรีหญิง วรินทรพร   

  ชัยเดชพุฒินันท 

 ๑๔๘๙ รอยตํารวจตรีหญิง วริศรา  สมวงษา 

 ๑๔๙๐ รอยตํารวจตรีหญิง วลัยพร  ผิวขม 

 ๑๔๙๑ รอยตํารวจตรีหญิง วศินีย  ชุมคง 

 ๑๔๙๒ รอยตํารวจตรีหญิง วันเพ็ญ   

  แสงสิมมา 

 ๑๔๙๓ รอยตํารวจตรีหญิง วาสนา  ทาเวียง 

 ๑๔๙๔ รอยตํารวจตรีหญิง วิจิตรโฉม   

  กลางประพันธ 

 ๑๔๙๕ รอยตํารวจตรีหญิง วิลาวัณย   

  ปาลานุสรณ 

 ๑๔๙๖ รอยตํารวจตรีหญิง วิลาสิณี  อินสอาด 

 ๑๔๙๗ รอยตํารวจตรีหญิง แววมะยุรี  คําสี 

 ๑๔๙๘ รอยตํารวจตรีหญิง ศตนันท   

  ปาลวัฒน 

 ๑๔๙๙ รอยตํารวจตรีหญิง ศรีชญาภา   

  ชานะทร 

 ๑๕๐๐ รอยตํารวจตรีหญิง ศิริกานต   

  แกวโกมล 

 ๑๕๐๑ รอยตํารวจตรีหญิง ศิรินภา  มั่งจันทึก 

 ๑๕๐๒ รอยตํารวจตรีหญิง ศิริพร  พูนมาด 

 ๑๕๐๓ รอยตํารวจตรีหญิง ศิริรัตน   

  พิทักษพฤกษา 

 ๑๕๐๔ รอยตํารวจตรีหญิง ศิวภา  หาพุทธา 

 ๑๕๐๕ รอยตํารวจตรีหญิง ศุภัทรา  ทับทอง 



 หนา   ๒๐๙ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๕๐๖ รอยตํารวจตรีหญิง สนธยา   

  พฤกษทยานนท 

 ๑๕๐๗ รอยตํารวจตรีหญิง สมจิตร  คําสงค 

 ๑๕๐๘ รอยตํารวจตรีหญิง สาลินี  รมศรี 

 ๑๕๐๙ รอยตํารวจตรีหญิง สํารวย   

  ทวีการไถ 

 ๑๕๑๐ รอยตํารวจตรีหญิง สิชา   

  พรรัตนกําจาย 

 ๑๕๑๑ รอยตํารวจตรีหญิง สินีนารถ  แซเฮง 

 ๑๕๑๒ รอยตํารวจตรีหญิง สิรดาภัทร   

  ไชยสุรินทร 

 ๑๕๑๓ รอยตํารวจตรีหญิง สีนวล  ตนโพธิ์ 

 ๑๕๑๔ รอยตํารวจตรีหญิง สุชารัตน   

  สิทธิชัยชอบชื่น 

 ๑๕๑๕ รอยตํารวจตรีหญิง สุธาสินี   

  เสวตรบุตร 

 ๑๕๑๖ รอยตํารวจตรีหญิง สุปรีดิ์   

  แกวปรารถนา 

 ๑๕๑๗ รอยตํารวจตรีหญิง สุภัสสร  กอและ 

 ๑๕๑๘ รอยตํารวจตรีหญิง สุภาพร  มุสิกุล 

 ๑๕๑๙ รอยตํารวจตรีหญิง สุภาวี  ศรีพล 

 ๑๕๒๐ รอยตํารวจตรีหญิง โสภา   

  อับดุลลากาซิม 

 ๑๕๒๑ รอยตํารวจตรีหญิง หนึ่งฤทัย  สีทา 

 ๑๕๒๒ รอยตํารวจตรีหญิง อภิญญา   

  ดําพะธิก 

 ๑๕๒๓ รอยตํารวจตรีหญิง อภิญญา   

  บุญรอดรักษ 

 ๑๕๒๔ รอยตํารวจตรีหญิง อรอนงค   

  ภาณุภาส 

 ๑๕๒๕ รอยตํารวจตรีหญิง อรัญญา   

  มาเสถียร 

 ๑๕๒๖ รอยตํารวจตรีหญิง อัจฉรา  หงษาวดี 

 ๑๕๒๗ รอยตํารวจตรีหญิง อัญพัชญ   

  ไชยบุญยเกียรติ 

 ๑๕๒๘ รอยตํารวจตรีหญิง อันธิกา  วงคใหม 

 ๑๕๒๙ รอยตํารวจตรีหญิง อารีรัตน  สุจริต 

 ๑๕๓๐ รอยตํารวจตรีหญิง อุไร  ทิพยอรุณ 

 ๑๕๓๑ ดาบตํารวจ กนก  จันทรแจง 

 ๑๕๓๒ ดาบตํารวจ กรณธนัฐ  กุติการ 

 ๑๕๓๓ ดาบตํารวจ กรพจน  ความหมั่น 

 ๑๕๓๔ ดาบตํารวจ กฤชสร  ทองฝอย 

 ๑๕๓๕ ดาบตํารวจ กฤตานนท  พินิจ 

 ๑๕๓๖ ดาบตํารวจ กองมี  บุญพรม 

 ๑๕๓๗ ดาบตํารวจ กังวาน  เสาวคนธ 

 ๑๕๓๘ ดาบตํารวจ กาจภณ  กิจเสนแกว 

 ๑๕๓๙ ดาบตํารวจ กาญจนเกียรติ   

  แสงจันทร 

 ๑๕๔๐ ดาบตํารวจ การุณย  บือราเฮง 

 ๑๕๔๑ ดาบตํารวจ กําจัด  หลักคํา 

 ๑๕๔๒ ดาบตํารวจ กําธร  เครืออยู 

 ๑๕๔๓ ดาบตํารวจ กําพล  พุดเกล้ียง 



 หนา   ๒๑๐ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๕๔๔ ดาบตํารวจ กิจเกษม  ภิรมยไกรภักดิ์ 

 ๑๕๔๕ ดาบตํารวจ กิตติ  เชิดโฉม 

 ๑๕๔๖ ดาบตํารวจ กิตติ  รัตนปฐม 

 ๑๕๔๗ ดาบตํารวจ กิตติคม  โปทาวี 

 ๑๕๔๘ ดาบตํารวจ กิตติธัช  อินกาสุข 

 ๑๕๔๙ ดาบตํารวจ กิตติพินิจ  วงศสวัสดิ์ 

 ๑๕๕๐ ดาบตํารวจ กิตติศักดิ์  กุยุคํา 

 ๑๕๕๑ ดาบตํารวจ กิตติศักดิ์  เสือกระจาง 

 ๑๕๕๒ ดาบตํารวจ กิติศักดิ์  กิตติราษฎร 

 ๑๕๕๓ ดาบตํารวจ กิติศักดิ์  สมบูรณ 

 ๑๕๕๔ ดาบตํารวจ กีรติ  เจริญกาศ 

 ๑๕๕๕ ดาบตํารวจ กุมพร  ทุมไพร 

 ๑๕๕๖ ดาบตํารวจ กุหลาบ  วงษนรา 

 ๑๕๕๗ ดาบตํารวจ เกรียงไกร  สุทธิสอน 

 ๑๕๕๘ ดาบตํารวจ เกรียงศักดิ์  สีทอง 

 ๑๕๕๙ ดาบตํารวจ เกรียงศักดิ์  แสงงาม 

 ๑๕๖๐ ดาบตํารวจ เกษม  ดามะดัน 

 ๑๕๖๑ ดาบตํารวจ เกษม  พัชรากอกิจ 

 ๑๕๖๒ ดาบตํารวจ เกษม  พัลวัล 

 ๑๕๖๓ ดาบตํารวจ เกษมสันต  ยศรุงโรจน 

 ๑๕๖๔ ดาบตํารวจ เกียรติชาย  ศรีบุระ 

 ๑๕๖๕ ดาบตํารวจ เกียรติศักดิ์  รัตนานุพงศ 

 ๑๕๖๖ ดาบตํารวจ โกวิท  มูลสาร 

 ๑๕๖๗ ดาบตํารวจ โกวิทย  ภูกัณหา 

 ๑๕๖๘ ดาบตํารวจ โกวิทย  แสงแกว 

 ๑๕๖๙ ดาบตํารวจ โกศล  ฤทธิ์เอนก 

 ๑๕๗๐ ดาบตํารวจ โกศิล  มาหา 

 ๑๕๗๑ ดาบตํารวจ โกสินทร  อินทรสา 

 ๑๕๗๒ ดาบตํารวจ ไกรลาศ  กางทอง 

 ๑๕๗๓ ดาบตํารวจ ขจรเดช  แยมวงษ 

 ๑๕๗๔ ดาบตํารวจ ขจรศักดิ์  ทัดทาอามาตย 

 ๑๕๗๕ ดาบตํารวจ เขม  วงษโท 

 ๑๕๗๖ ดาบตํารวจ เข็มทอง  ปองศิริ 

 ๑๕๗๗ ดาบตํารวจ คเชนทร  ศรีเมือง 

 ๑๕๗๘ ดาบตํารวจ คมกฤษ  มีมุข 

 ๑๕๗๙ ดาบตํารวจ คมเพชร  เดชา 

 ๑๕๘๐ ดาบตํารวจ คมสัน  นวลใส 

 ๑๕๘๑ ดาบตํารวจ คารมย  ศรีคํามี 

 ๑๕๘๒ ดาบตํารวจ คําไพ  บรรดิดตา 

 ๑๕๘๓ ดาบตํารวจ คํารณ  ดวงมณี 

 ๑๕๘๔ ดาบตํารวจ คํารบ  ปนสํารอง 

 ๑๕๘๕ ดาบตํารวจ คึกฤทธิ์  ธนิตกุล 

 ๑๕๘๖ ดาบตํารวจ คุณากร  ภูดวงดาษ 

 ๑๕๘๗ ดาบตํารวจ เคณศวร  มณีโชติ 

 ๑๕๘๘ ดาบตํารวจ เคน  กุลสุข 

 ๑๕๘๙ ดาบตํารวจ จงเจริญ  สิริพิทักษเดช 

 ๑๕๙๐ ดาบตํารวจ จตุรงค  ดุมกลาง 

 ๑๕๙๑ ดาบตํารวจ จตุรวิทย  บรรธุปา 

 ๑๕๙๒ ดาบตํารวจ จรัญ  มูลเคา 

 ๑๕๙๓ ดาบตํารวจ จักรกริช  สุริพล 

 ๑๕๙๔ ดาบตํารวจ จักรกฤษณ  กีฬา 

 ๑๕๙๕ ดาบตํารวจ จักรกฤษณ  ชาตวิทยา 



 หนา   ๒๑๑ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๕๙๖ ดาบตํารวจ จักรพงศ  หมอนิล 

 ๑๕๙๗ ดาบตํารวจ จํานงค  ใจกอน 

 ๑๕๙๘ ดาบตํารวจ จําเนียน  กาญจนประทุม 

 ๑๕๙๙ ดาบตํารวจ จําเนียร  วรรณธานี 

 ๑๖๐๐ ดาบตํารวจ จําเนียร  สมบัติตรา 

 ๑๖๐๑ ดาบตํารวจ จํารัส  ภูมิกระจาง 

 ๑๖๐๒ ดาบตํารวจ จําลอง  อนุศิลป 

 ๑๖๐๓ ดาบตํารวจ จิรศักดิ์  ดานพงษ 

 ๑๖๐๔ ดาบตํารวจ จีรวัฒน  ดาทอง 

 ๑๖๐๕ ดาบตํารวจ จีระศักดิ์  แสงชัยภูมิ 

 ๑๖๐๖ ดาบตํารวจ เจริญ  การโคกกรวด 

 ๑๖๐๗ ดาบตํารวจ เจริญ  รัตนกาญจน 

 ๑๖๐๘ ดาบตํารวจ เจริญ  หลงเวช 

 ๑๖๐๙ ดาบตํารวจ เจริญชัย  สิงหาชัย 

 ๑๖๑๐ ดาบตํารวจ เจษฎา  ทาทอง 

 ๑๖๑๑ ดาบตํารวจ ฉัตรชัย  นามเสนาะ 

 ๑๖๑๒ ดาบตํารวจ ฉัตรชัย  ราชนาวี 

 ๑๖๑๓ ดาบตํารวจ ฉัตรพิศุทธิ์  วงศมณี 

 ๑๖๑๔ ดาบตํารวจ ฉัตรเพชร  รัตนโศภิต 

 ๑๖๑๕ ดาบตํารวจ เฉลิมชัย  ตั้งใจ 

 ๑๖๑๖ ดาบตํารวจ เฉลิมพร  พลเย่ียม 

 ๑๖๑๗ ดาบตํารวจ เฉลิมพล  นิลโสภา 

 ๑๖๑๘ ดาบตํารวจ ชนะ  สวัสดิ์รักษ 

 ๑๖๑๙ ดาบตํารวจ ชนะศิลป  บัวรัตน 

 ๑๖๒๐ ดาบตํารวจ ชนาธิป  ขําผา 

 ๑๖๒๑ ดาบตํารวจ ชนาธิป  ตลับเพชร 

 ๑๖๒๒ ดาบตํารวจ ชมัช  วิชัยรัตน 

 ๑๖๒๓ ดาบตํารวจ ชยัณตพล   

  เจริญปุณณวิช 

 ๑๖๒๔ ดาบตํารวจ ชยุตม  พนมสุขเจริญ 

 ๑๖๒๕ ดาบตํารวจ ชเยศ  บุญดา 

 ๑๖๒๖ ดาบตํารวจ ชรินทร  คมขํา 

 ๑๖๒๗ ดาบตํารวจ ชวรินทร  อบสุกล่ิน 

 ๑๖๒๘ ดาบตํารวจ ชวลิต  หนันเรือง 

 ๑๖๒๙ ดาบตํารวจ ชัช  ชัยวุฒิ 

 ๑๖๓๐ ดาบตํารวจ ชัยชนะ  เวินชุม 

 ๑๖๓๑ ดาบตํารวจ ชัยชนะ  สุวรรณรินทร 

 ๑๖๓๒ ดาบตํารวจ ชัยญา  มาระศรี 

 ๑๖๓๓ ดาบตํารวจ ชัยนรินท   

  พานิชธนทรัพย 

 ๑๖๓๔ ดาบตํารวจ ชัยนันท  สิริพร 

 ๑๖๓๕ ดาบตํารวจ ชัยนาท  ชุมพลมา 

 ๑๖๓๖ ดาบตํารวจ ชัยภัทร  ประทุมเทศ 

 ๑๖๓๗ ดาบตํารวจ ชัยยา  แอบศรีหาด 

 ๑๖๓๘ ดาบตํารวจ ชัยยุทธ  หงสกุล 

 ๑๖๓๙ ดาบตํารวจ ชัยวัฒน  จุลพล 

 ๑๖๔๐ ดาบตํารวจ ชัยวัฒน  นุมนวลศรี 

 ๑๖๔๑ ดาบตํารวจ ชัยวัฒน  ภาระชัย 

 ๑๖๔๒ ดาบตํารวจ ชาคริต  เศวตวงศ 

 ๑๖๔๓ ดาบตํารวจ ชาญ  ทองรักษ 

 ๑๖๔๔ ดาบตํารวจ ชาญชัย  งามสาย 

 ๑๖๔๕ ดาบตํารวจ ชาญณรงค  เพียงงาม 



 หนา   ๒๑๒ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๖๔๖ ดาบตํารวจ ชาญณรงค  สามใจ 

 ๑๖๔๗ ดาบตํารวจ ชาญยุทธ  จินดา 

 ๑๖๔๘ ดาบตํารวจ ชาญยุทธ  หีบแกว 

 ๑๖๔๙ ดาบตํารวจ ชาญยุทธ  อําไพจิตร 

 ๑๖๕๐ ดาบตํารวจ ชาญวิช  สายเมธา 

 ๑๖๕๑ ดาบตํารวจ ชาตรี  ตั้งตรง 

 ๑๖๕๒ ดาบตํารวจ ชาตรี  ลอมกระโทก 

 ๑๖๕๓ ดาบตํารวจ ชาติชาย  ชื่นชาย 

 ๑๖๕๔ ดาบตํารวจ ชาตินัย  ธงไชย 

 ๑๖๕๕ ดาบตํารวจ ชาลี  สุปนนี 

 ๑๖๕๖ ดาบตํารวจ ชํานาญ  นามอาษา 

 ๑๖๕๗ ดาบตํารวจ ชํานาญ  เสนาธรรม 

 ๑๖๕๘ ดาบตํารวจ ชํานาญ  อภิญญาวิศาล 

 ๑๖๕๙ ดาบตํารวจ ชิตชนก  จินาพันธ 

 ๑๖๖๐ ดาบตํารวจ ชินรัตน  สุบิน 

 ๑๖๖๑ ดาบตํารวจ ชุติเทพ  ราชวิชา 

 ๑๖๖๒ ดาบตํารวจ ชุติพนธ  ชางแกว 

 ๑๖๖๓ ดาบตํารวจ ชุติพัทธิ์  เตเหลาโชติก 

 ๑๖๖๔ ดาบตํารวจ ชุมพล  เวชกามา 

 ๑๖๖๕ ดาบตํารวจ ชูชาติ  ไกยสิทธิ์ 

 ๑๖๖๖ ดาบตํารวจ ชูชาติ  ชํานาญวงศ 

 ๑๖๖๗ ดาบตํารวจ เชาวณัฐ  ชาญประโคน 

 ๑๖๖๘ ดาบตํารวจ เชาวฤทธิ์  สุขสา 

 ๑๖๖๙ ดาบตํารวจ เชาวลิต  พฤกษาตะคุ 

 ๑๖๗๐ ดาบตํารวจ เชิดชัย  ปณเมด 

 ๑๖๗๑ ดาบตํารวจ เชิดพงษ  พิมสาร 

 ๑๖๗๒ ดาบตํารวจ เชิดศักดิ์  ทุมวงศ 

 ๑๖๗๓ ดาบตํารวจ ไชยเดช  ราชจันดี 

 ๑๖๗๔ ดาบตํารวจ ญาณาธิป  บุรีเพีย 

 ๑๖๗๕ ดาบตํารวจ ฐานพัทธ  โสภา 

 ๑๖๗๖ ดาบตํารวจ ฐิติพงษ  บุญประสงค 

 ๑๖๗๗ ดาบตํารวจ ณรงค  ใจวังโลก 

 ๑๖๗๘ ดาบตํารวจ ณรงค  วิชัยโย 

 ๑๖๗๙ ดาบตํารวจ ณรงคศักดิ์  ลครพล 

 ๑๖๘๐ ดาบตํารวจ ณรัฐกรณ   

  ยอดแกวชยานันต 

 ๑๖๘๑ ดาบตํารวจ ณัฏฐพล  หงษไพบูลยกุล 

 ๑๖๘๒ ดาบตํารวจ ณัฐดนัย  โพธิ์หอม 

 ๑๖๘๓ ดาบตํารวจ ณัฐพงศ  พันธศรี 

 ๑๖๘๔ ดาบตํารวจ ณัฐพล  ทองเต็ม 

 ๑๖๘๕ ดาบตํารวจ ณัฐพล  ศรีโสดา 

 ๑๖๘๖ ดาบตํารวจ ณัฐภัทร  สูงติวงค 

 ๑๖๘๗ ดาบตํารวจ ณัฐวุฒิ  ทับแสง 

 ๑๖๘๘ ดาบตํารวจ ณัฐวุฒิ  นิ่มลักษณ 

 ๑๖๘๙ ดาบตํารวจ ดนตรี  หมูโสภิญ 

 ๑๖๙๐ ดาบตํารวจ ดนัย  ศรีจันทรงาม 

 ๑๖๙๑ ดาบตํารวจ ดนุพร  ธรรมประโชติ 

 ๑๖๙๒ ดาบตํารวจ ดลชัย  สาคําภีร 

 ๑๖๙๓ ดาบตํารวจ ดาว  สุมมาตย 

 ๑๖๙๔ ดาบตํารวจ ดาวรุง  จันทรอําไพ 

 ๑๖๙๕ ดาบตํารวจ ดาวเรือง  ปะโมโท 

 ๑๖๙๖ ดาบตํารวจ ดุลยฤทธิ์  ชามนตรี 



 หนา   ๒๑๓ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๖๙๗ ดาบตํารวจ เดช  ผาสุตะ 

 ๑๖๙๘ ดาบตํารวจ เดชา  กุลีสูงเนิน 

 ๑๖๙๙ ดาบตํารวจ เดชา  เทพมณฑา 

 ๑๗๐๐ ดาบตํารวจ เดนชัย  จันสิงโท 

 ๑๗๐๑ ดาบตํารวจ เตชทัต  ศรเดชธนกิจ 

 ๑๗๐๒ ดาบตํารวจ ถนอม  ทรงประโคน 

 ๑๗๐๓ ดาบตํารวจ ถาวร  ศรีโยธี 

 ๑๗๐๔ ดาบตํารวจ ทนงศักดิ์  คงศัตรา 

 ๑๗๐๕ ดาบตํารวจ ทรงผล  ไชยรัตน 

 ๑๗๐๖ ดาบตํารวจ ทรงเวช  สุทธิพล 

 ๑๗๐๗ ดาบตํารวจ ทวิช  บูสู 

 ๑๗๐๘ ดาบตํารวจ ทวี  สุมามาณ 

 ๑๗๐๙ ดาบตํารวจ ทวีทรัพย  พันจุย 

 ๑๗๑๐ ดาบตํารวจ ทวีศักดิ์  จายเพ็ง 

 ๑๗๑๑ ดาบตํารวจ ทวีศักดิ์  บูชายันต 

 ๑๗๑๒ ดาบตํารวจ ทวีศักดิ์  ลือกําลัง 

 ๑๗๑๓ ดาบตํารวจ ทศพร  วงษคําม ี

 ๑๗๑๔ ดาบตํารวจ ทองดี  ศรีจุลลา 

 ๑๗๑๕ ดาบตํารวจ ทองสุข  บุญนาวา 

 ๑๗๑๖ ดาบตํารวจ ทองใส  เหลาพร 

 ๑๗๑๗ ดาบตํารวจ ทัศนัย  เวลาดี 

 ๑๗๑๘ ดาบตํารวจ ทัศพล  กาญบุตร 

 ๑๗๑๙ ดาบตํารวจ ทินกร  ศรีคุณ 

 ๑๗๒๐ ดาบตํารวจ ทิพยชัย  บุญสิงหใจ 

 ๑๗๒๑ ดาบตํารวจ ทิมทัศน  จันทรสอน 

 ๑๗๒๒ ดาบตํารวจ ทูลชาติ  ขวัญมา 

 ๑๗๒๓ ดาบตํารวจ เทพพิทักษ  ไชยเสนา 

 ๑๗๒๔ ดาบตํารวจ เทพรัตน  กะทิศาสตร 

 ๑๗๒๕ ดาบตํารวจ เทวิน  แซมทอง 

 ๑๗๒๖ ดาบตํารวจ เทวินทร  ทองคํา 

 ๑๗๒๗ ดาบตํารวจ เทอดเกียรติ  บัวหยาด 

 ๑๗๒๘ ดาบตํารวจ เทอดศักดิ์  ราชดา 

 ๑๗๒๙ ดาบตํารวจ เทียนชัย  สรอยคํา 

 ๑๗๓๐ ดาบตํารวจ เทียมฮง  หองแซง 

 ๑๗๓๑ ดาบตํารวจ ธงชัย  โคคํา 

 ๑๗๓๒ ดาบตํารวจ ธงชัย  ปาระศรี 

 ๑๗๓๓ ดาบตํารวจ ธงชัย  เหลืองงาม 

 ๑๗๓๔ ดาบตํารวจ ธณกฤษ  อยูสงค 

 ๑๗๓๕ ดาบตํารวจ ธนกฤต  ยุทธเสน 

 ๑๗๓๖ ดาบตํารวจ ธนกฤต  สงวนพานิช 

 ๑๗๓๗ ดาบตํารวจ ธนชัย  ชํานาญเพชร 

 ๑๗๓๘ ดาบตํารวจ ธนเดช  จันทรขาว 

 ๑๗๓๙ ดาบตํารวจ ธนตภูมิ  สุขธตณรงค 

 ๑๗๔๐ ดาบตํารวจ ธนธัช  รุททองจันทร 

 ๑๗๔๑ ดาบตํารวจ ธนพล  จินดาดํารงวนิช 

 ๑๗๔๒ ดาบตํารวจ ธนวัฒน  คนดี 

 ๑๗๔๓ ดาบตํารวจ ธนวัฒน  โพธิ์พระทอง 

 ๑๗๔๔ ดาบตํารวจ ธนวัฒน  ลิขิตพรหมสุข 

 ๑๗๔๕ ดาบตํารวจ ธนะธร  ตรรกวัจนวงศ 

 ๑๗๔๖ ดาบตํารวจ ธนัตถ  สินจุย 

 ๑๗๔๗ ดาบตํารวจ ธนากร  สมบัติ 

 ๑๗๔๘ ดาบตํารวจ ธนาชัย  เสารแกว 



 หนา   ๒๑๔ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๗๔๙ ดาบตํารวจ ธนาดล  สุคําภิรักษ 

 ๑๗๕๐ ดาบตํารวจ ธนิต  สมแกว 

 ๑๗๕๑ ดาบตํารวจ ธนูศักดิ์  คํานาม 

 ๑๗๕๒ ดาบตํารวจ ธเนศ  พงศจันทรเสถียร 

 ๑๗๕๓ ดาบตํารวจ ธรรมศักดิ์  ภาษิต 

 ๑๗๕๔ ดาบตํารวจ ธรรมศักดิ์  วิทยพงษพันธ 

 ๑๗๕๕ ดาบตํารวจ ธรรศ  แฝงเพ็ชร 

 ๑๗๕๖ ดาบตํารวจ ธรา  แสงสุวรรณะ 

 ๑๗๕๗ ดาบตํารวจ ธวัช  นองเนือง 

 ๑๗๕๘ ดาบตํารวจ ธวัช  พรมนาคา 

 ๑๗๕๙ ดาบตํารวจ ธวัช  โสภะถา 

 ๑๗๖๐ ดาบตํารวจ ธวัชชัย  คํามา 

 ๑๗๖๑ ดาบตํารวจ ธวัชชัย  ทับทิม 

 ๑๗๖๒ ดาบตํารวจ ธวัชชัย  มิตรสูงเนิน 

 ๑๗๖๓ ดาบตํารวจ ธัญญะ  คําประกอบ 

 ๑๗๖๔ ดาบตํารวจ ธีรชัย  คงฤทธิ์ 

 ๑๗๖๕ ดาบตํารวจ ธีรพงศ  ฝาชัยภูมิ 

 ๑๗๖๖ ดาบตํารวจ ธีรพล  พรสุริยา 

 ๑๗๖๗ ดาบตํารวจ ธีรยุทธ  หวั่นเสง 

 ๑๗๖๘ ดาบตํารวจ ธีรวัฒน  ขัติยะ 

 ๑๗๖๙ ดาบตํารวจ ธีระเทพ  ดวงเอียด 

 ๑๗๗๐ ดาบตํารวจ ธีระศักดิ์  อรามพงษพันธ 

 ๑๗๗๑ ดาบตํารวจ นครินทร  จีนา 

 ๑๗๗๒ ดาบตํารวจ นนทพัทธ  บัวผัน 

 ๑๗๗๓ ดาบตํารวจ นพ  รัตนพันธ 

 ๑๗๗๔ ดาบตํารวจ นพดล  สิทธิจันเสน 

 ๑๗๗๕ ดาบตํารวจ นพดล  เอี่ยมอาภรณ 

 ๑๗๗๖ ดาบตํารวจ นพพร  สิงหโต 

 ๑๗๗๗ ดาบตํารวจ นพรุจ  นิติวรการ 

 ๑๗๗๘ ดาบตํารวจ นราพงษ  บุญโจม 

 ๑๗๗๙ ดาบตํารวจ นราฤทธิ  เมืองประชา 

 ๑๗๘๐ ดาบตํารวจ นรินทร  ประดับจันทร 

 ๑๗๘๑ ดาบตํารวจ นรินทรรัตน   

  เทศสวัสดิ์วงศ 

 ๑๗๘๒ ดาบตํารวจ นฤชิต  จันทรมณีกุณ 

 ๑๗๘๓ ดาบตํารวจ นอม  พัดพรม 

 ๑๗๘๔ ดาบตํารวจ นัฐพล  ละมุล 

 ๑๗๘๕ ดาบตํารวจ นันทพงศ  ทอดเสียง 

 ๑๗๘๖ ดาบตํารวจ นาเวศ  ธนะโสภา 

 ๑๗๘๗ ดาบตํารวจ นําชัย  แกวสุข 

 ๑๗๘๘ ดาบตํารวจ นิกร  พันธรัตน 

 ๑๗๘๙ ดาบตํารวจ นิติพันธ  พันธุขันธ 

 ๑๗๙๐ ดาบตํารวจ นิติศักดิ์  พูดตรง 

 ๑๗๙๑ ดาบตํารวจ นิทัศน  รองราม 

 ๑๗๙๒ ดาบตํารวจ นิพนธ  ฤทธิ์มั่น 

 ๑๗๙๓ ดาบตํารวจ นิมนต  โหดนวล 

 ๑๗๙๔ ดาบตํารวจ นิยม  นามพิมพ 

 ๑๗๙๕ ดาบตํารวจ นิยม  อินทรภักดิ์ 

 ๑๗๙๖ ดาบตํารวจ นิรัตน  แกวอัมพร 

 ๑๗๙๗ ดาบตํารวจ นิรันดร  สุขสบาย 

 ๑๗๙๘ ดาบตํารวจ นิราช  อุเทน 

 ๑๗๙๙ ดาบตํารวจ บพิตร  พานนนท 



 หนา   ๒๑๕ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๘๐๐ ดาบตํารวจ บรรจง  กองไธสง 

 ๑๘๐๑ ดาบตํารวจ บรรจง  กอนคํา 

 ๑๘๐๒ ดาบตํารวจ บรรเจิด  แกวครอง 

 ๑๘๐๓ ดาบตํารวจ บรรเจิด  สุยะสืบ 

 ๑๘๐๔ ดาบตํารวจ บรรดิษฐ  เอี่ยมศรี 

 ๑๘๐๕ ดาบตํารวจ บรรพต  จําป 

 ๑๘๐๖ ดาบตํารวจ บรรพต  พวงนิล 

 ๑๘๐๗ ดาบตํารวจ บวร  พิลาชัย 

 ๑๘๐๘ ดาบตํารวจ บัญชา  ชื่นบาน 

 ๑๘๐๙ ดาบตํารวจ บัญชา  พยัคพันธ 

 ๑๘๑๐ ดาบตํารวจ บัณฑิต  กอบกํา 

 ๑๘๑๑ ดาบตํารวจ บัณฑิต  ขําพูล 

 ๑๘๑๒ ดาบตํารวจ บัณฑิต  จําปามูล 

 ๑๘๑๓ ดาบตํารวจ บัณฑิต  ชอประพันธ 

 ๑๘๑๔ ดาบตํารวจ บัณฑิต  พันธย่ิงยก 

 ๑๘๑๕ ดาบตํารวจ บํารุง  ฤทธิ์เทพ 

 ๑๘๑๖ ดาบตํารวจ บุญจันทร  ไชยธงรัตน 

 ๑๘๑๗ ดาบตํารวจ บุญชวย  เพ็ชรรัตนทอง 

 ๑๘๑๘ ดาบตํารวจ บุญชู  ลักษณาวงศ 

 ๑๘๑๙ ดาบตํารวจ บุญญฤทธิ์  สุดเดช 

 ๑๘๒๐ ดาบตํารวจ บุญธรรม  กิ่งแฝง 

 ๑๘๒๑ ดาบตํารวจ บุญโปรด  เตียวิลัย 

 ๑๘๒๒ ดาบตํารวจ บุญพ่ึง  ธงกระโทก 

 ๑๘๒๓ ดาบตํารวจ บุญรอบ  สรอยเสน 

 ๑๘๒๔ ดาบตํารวจ บุญเลิศ  มะโนนอม 

 ๑๘๒๕ ดาบตํารวจ บุญเลิศ  ยอดมาลี 

 ๑๘๒๖ ดาบตํารวจ บุญสวน  มาตเลิง 

 ๑๘๒๗ ดาบตํารวจ บุญโฮม  วังหอม 

 ๑๘๒๘ ดาบตํารวจ ปกปอง  สินมณี 

 ๑๘๒๙ ดาบตํารวจ ประคอง  พลเจริญ 

 ๑๘๓๐ ดาบตํารวจ ประคองศักดิ์  ปสสา 

 ๑๘๓๑ ดาบตํารวจ ประจวบ  คะยอมดอก 

 ๑๘๓๒ ดาบตํารวจ ประจักษ  ชัยรัตน 

 ๑๘๓๓ ดาบตํารวจ ประจักษ  มุขแฉลม 

 ๑๘๓๔ ดาบตํารวจ ประชัน  ปาโส 

 ๑๘๓๕ ดาบตํารวจ ประดิษฐ  จันธิมา 

 ๑๘๓๖ ดาบตํารวจ ประดิษฐ  ยอดเจริญ 

 ๑๘๓๗ ดาบตํารวจ ประดิษฐ  วงศตา 

 ๑๘๓๘ ดาบตํารวจ ประถม  จันทวงค 

 ๑๘๓๙ ดาบตํารวจ ประทานพร  ทุมมากรณ 

 ๑๘๔๐ ดาบตํารวจ ประทีป  ตุมนิลกาล 

 ๑๘๔๑ ดาบตํารวจ ประทีป  บําเริบ 

 ๑๘๔๒ ดาบตํารวจ ประทีป  หวังคุมกลาง 

 ๑๘๔๓ ดาบตํารวจ ประพันธ  สิงหนอก 

 ๑๘๔๔ ดาบตํารวจ ประพิน  อหริพาย 

 ๑๘๔๕ ดาบตํารวจ ประภวัต  ฝาชัยภูมิ 

 ๑๘๔๖ ดาบตํารวจ ประภาส  ชุมใจ 

 ๑๘๔๗ ดาบตํารวจ ประภาส   

  ล่ิมเจริญวัฒนากุล 

 ๑๘๔๘ ดาบตํารวจ ประมวด  อาญาเมือง 

 ๑๘๔๙ ดาบตํารวจ ประมวล  จันบัวลา 

 ๑๘๕๐ ดาบตํารวจ ประมวล  ดวงชื่น 



 หนา   ๒๑๖ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๘๕๑ ดาบตํารวจ ประยูร  คําพันธ 

 ๑๘๕๒ ดาบตํารวจ ประยูร  เหมือนเพชร 

 ๑๘๕๓ ดาบตํารวจ ประเวศ  แสงบุตร 

 ๑๘๕๔ ดาบตํารวจ ประสงค  ชาสังข 

 ๑๘๕๕ ดาบตํารวจ ประสงค  บุญเขื่อง 

 ๑๘๕๖ ดาบตํารวจ ประสพ  อาจธะขันธ 

 ๑๘๕๗ ดาบตํารวจ ประสาทพร   

  เขมาศักดาสรรค 

 ๑๘๕๘ ดาบตํารวจ ประสาร  คงนิล 

 ๑๘๕๙ ดาบตํารวจ ประสิทธิ์  ประทุมวัน 

 ๑๘๖๐ ดาบตํารวจ ประสิทธิ์  ปวงประสาท 

 ๑๘๖๑ ดาบตํารวจ ประสิทธิ์  ปาสานํา 

 ๑๘๖๒ ดาบตํารวจ ประสิทธิ์  พุมศรี 

 ๑๘๖๓ ดาบตํารวจ ประสิทธิ์  อินเรืองศรี 

 ๑๘๖๔ ดาบตํารวจ ประเสริฐ  จันตรี 

 ๑๘๖๕ ดาบตํารวจ ประเสริฐ  พ่ึงพร 

 ๑๘๖๖ ดาบตํารวจ ประหยัด  ทองภูธรณ 

 ๑๘๖๗ ดาบตํารวจ ปรัชวิญน  ทองแกมแกว 

 ๑๘๖๘ ดาบตํารวจ ปราโมทย  ทิพยมงคล 

 ๑๘๖๙ ดาบตํารวจ ปรีชา  พรมนัส 

 ๑๘๗๐ ดาบตํารวจ ปรีชา  วองไว 

 ๑๘๗๑ ดาบตํารวจ ปรีชา  สมชื่อ 

 ๑๘๗๒ ดาบตํารวจ ปรีดา  วงศา 

 ๑๘๗๓ ดาบตํารวจ ปญญา  เชิดชู 

 ๑๘๗๔ ดาบตํารวจ ปญญา  มาลัยทอง 

 ๑๘๗๕ ดาบตํารวจ ปญญา  มีทรัพย 

 ๑๘๗๖ ดาบตํารวจ ปญญา  เมืองแสน 

 ๑๘๗๗ ดาบตํารวจ ปานจิตร  ล้ิมสุวรรณ 

 ๑๘๗๘ ดาบตํารวจ ปานทอง  บุญศรชัย 

 ๑๘๗๙ ดาบตํารวจ ปยฉัตร  แกวสังข 

 ๑๘๘๐ ดาบตํารวจ ปยชาติ  สาขํา 

 ๑๘๘๑ ดาบตํารวจ ปยะ  อิ่มเพ็ง 

 ๑๘๘๒ ดาบตํารวจ ปยะพล  ประถมบุตร 

 ๑๘๘๓ ดาบตํารวจ ผจญ  ทิพวงศ 

 ๑๘๘๔ ดาบตํารวจ พงศธร  เย่ืยมวาณิชนันท 

 ๑๘๘๕ ดาบตํารวจ พงษ  สกุลยุทธเสนี 

 ๑๘๘๖ ดาบตํารวจ พงษทร  หวยสูงเนิน 

 ๑๘๘๗ ดาบตํารวจ พงษนรินทร   

  วงศลาวรรณ 

 ๑๘๘๘ ดาบตํารวจ พงษเพชรศักดิ์   

  เพชรพิมพ 

 ๑๘๘๙ ดาบตํารวจ พงษศักดิ์  ปนโย 

 ๑๘๙๐ ดาบตํารวจ พงษศิริ  ทนุโวหาร 

 ๑๘๙๑ ดาบตํารวจ พงษสวัสดิ์  กล่ินหอม 

 ๑๘๙๒ ดาบตํารวจ พงษสาน  คําดวง 

 ๑๘๙๓ ดาบตํารวจ พจน  บุตกะ 

 ๑๘๙๔ ดาบตํารวจ พชรพงษ  อินถา 

 ๑๘๙๕ ดาบตํารวจ พนม  ศรีมูล 

 ๑๘๙๖ ดาบตํารวจ พนอ  จีนจรรยา 

 ๑๘๙๗ ดาบตํารวจ พรชัย  กาบป 

 ๑๘๙๘ ดาบตํารวจ พรชัย  สุภามงคล 

 ๑๘๙๙ ดาบตํารวจ พรณรงค  สินเธาว 



 หนา   ๒๑๗ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๙๐๐ ดาบตํารวจ พรทรัพย  ไกรสินธุ 

 ๑๙๐๑ ดาบตํารวจ พรธวัธ  หมีตี 

 ๑๙๐๒ ดาบตํารวจ พรพงษภัทร  มาตยะขันธ 

 ๑๙๐๓ ดาบตํารวจ พรรณา  บริสุทธิ์ 

 ๑๙๐๔ ดาบตํารวจ พลสันต  ตันยะกุล 

 ๑๙๐๕ ดาบตํารวจ พัชรินทร  เลขาวิจิตร 

 ๑๙๐๖ ดาบตํารวจ พัฒนพงษ  ยุนิรัมย 

 ๑๙๐๗ ดาบตํารวจ พันธุชัย  เชียงแรง 

 ๑๙๐๘ ดาบตํารวจ พิชากร  มาลาศรี 

 ๑๙๐๙ ดาบตํารวจ พิเชษฐ  มณีรัตน 

 ๑๙๑๐ ดาบตํารวจ พิเชษฐ  ใจสีธิ 

 ๑๙๑๑ ดาบตํารวจ พิเชษฐ  พยุยงค 

 ๑๙๑๒ ดาบตํารวจ พิเชษฐ  เรื่อศรีจันทร 

 ๑๙๑๓ ดาบตํารวจ พิทยา  ดวงประเสริฐชัย 

 ๑๙๑๔ ดาบตํารวจ พิทักษ  เหลาทอง 

 ๑๙๑๕ ดาบตํารวจ พิทักษเขต  แสงประจักษ 

 ๑๙๑๖ ดาบตํารวจ พิเนตร  บรมโคต 

 ๑๙๑๗ ดาบตํารวจ พิพัฒนชัย  ชูบัว 

 ๑๙๑๘ ดาบตํารวจ พิมล  อุตอามาตย 

 ๑๙๑๙ ดาบตํารวจ พิศิษฐ  วรสวัสดิ์ 

 ๑๙๒๐ ดาบตํารวจ พิษณุ  แสงรัตนกูล 

 ๑๙๒๑ ดาบตํารวจ พิสิษฐ  สินทรัพย 

 ๑๙๒๒ ดาบตํารวจ พีรพงศ  นัยนกานต 

 ๑๙๒๓ ดาบตํารวจ พีรพงศ  ภูริศรัญญานนท 

 ๑๙๒๔ ดาบตํารวจ พีรศักดิ์  วุฑฒกนก 

 ๑๙๒๕ ดาบตํารวจ พูลสวัสดิ์  วงษา 

 ๑๙๒๖ ดาบตํารวจ เพชรชาย  กาติ๊บ 

 ๑๙๒๗ ดาบตํารวจ ไพฑูรย  คําบุญชู 

 ๑๙๒๘ ดาบตํารวจ ไพฑูรย  ณรงคเลิศฤทธิ์ 

 ๑๙๒๙ ดาบตํารวจ ไพฑูรย  พูลชาติ 

 ๑๙๓๐ ดาบตํารวจ ไพฑูรย  วิเชียรพาย 

 ๑๙๓๑ ดาบตํารวจ ไพฑูรย  สายเนตร 

 ๑๙๓๒ ดาบตํารวจ ไพฑูล  ผุดผอง 

 ๑๙๓๓ ดาบตํารวจ ไพฑูลย  แยมจันทึก 

 ๑๙๓๔ ดาบตํารวจ ไพบูลย  ทอนแกว 

 ๑๙๓๕ ดาบตํารวจ ไพบูลย  บัวขวัญ 

 ๑๙๓๖ ดาบตํารวจ ไพโรจน  จันทบุรี 

 ๑๙๓๗ ดาบตํารวจ ไพโรจน  นามนา 

 ๑๙๓๘ ดาบตํารวจ ไพโรจน  พุมพวง 

 ๑๙๓๙ ดาบตํารวจ ไพโรจน  ลินทอง 

 ๑๙๔๐ ดาบตํารวจ ภัก  สุทธิจักร 

 ๑๙๔๑ ดาบตํารวจ ภัทรศักดิ์  รัตนแกว 

 ๑๙๔๒ ดาบตํารวจ ภาณุพงศ  คงชีภา 

 ๑๙๔๓ ดาบตํารวจ ภานุ  นาเมือง 

 ๑๙๔๔ ดาบตํารวจ ภาสวิชญ  พวงพร 

 ๑๙๔๕ ดาบตํารวจ ภิรมย  สุขนุย 

 ๑๙๔๖ ดาบตํารวจ ภูวิศ  แกวสมบัติ 

 ๑๙๔๗ ดาบตํารวจ ภูสิต  บาลโสง 

 ๑๙๔๘ ดาบตํารวจ มงคล  ราษี 

 ๑๙๔๙ ดาบตํารวจ มงคล  หมายดี 

 ๑๙๕๐ ดาบตํารวจ มนตชัย  แสงทอง 

 ๑๙๕๑ ดาบตํารวจ มนตรี  เสือสมิง 



 หนา   ๒๑๘ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๙๕๒ ดาบตํารวจ มนภัทธ  อุปฮาด 

 ๑๙๕๓ ดาบตํารวจ มนัส  งามอยู 

 ๑๙๕๔ ดาบตํารวจ มนัส  เพียรชอบ 

 ๑๙๕๕ ดาบตํารวจ มนัส  รัชตวรคุณ 

 ๑๙๕๖ ดาบตํารวจ มนัส  สองแสงจันทร 

 ๑๙๕๗ ดาบตํารวจ มนัส  เฮืองศรี 

 ๑๙๕๘ ดาบตํารวจ มนู  มั่นฤกษ 

 ๑๙๕๙ ดาบตํารวจ มนูญ  ออนนิ่ม 

 ๑๙๖๐ ดาบตํารวจ มะนัส  ผงอวน 

 ๑๙๖๑ ดาบตํารวจ มานพ  ดวงเอียด 

 ๑๙๖๒ ดาบตํารวจ มานพ  เพ็งตะคุ 

 ๑๙๖๓ ดาบตํารวจ มานพ  เหมศาสตร 

 ๑๙๖๔ ดาบตํารวจ มานิตย  ละดาวัลย 

 ๑๙๖๕ ดาบตํารวจ มิตร  จันทรโท 

 ๑๙๖๖ ดาบตํารวจ มิตร  ยังสนิท 

 ๑๙๖๗ ดาบตํารวจ มิตร  ศรีไสล 

 ๑๙๖๘ ดาบตํารวจ ยงยุทธ  ศรีเพ็ง 

 ๑๙๖๙ ดาบตํารวจ ยงยุทธ  ปกกังเวสัง 

 ๑๙๗๐ ดาบตํารวจ ยงยุทธ  ศรนุวัตร 

 ๑๙๗๑ ดาบตํารวจ ยศพงศ  สิงหนอก 

 ๑๙๗๒ ดาบตํารวจ ยศพล  แววสงา 

 ๑๙๗๓ ดาบตํารวจ ยศวัฒน  โกฎยา 

 ๑๙๗๔ ดาบตํารวจ ยอดชาย  ศรีวิโรจน 

 ๑๙๗๕ ดาบตํารวจ ย่ิงศักดิ์  สุเณร 

 ๑๙๗๖ ดาบตํารวจ ยุทธพงษ  ผางาม 

 ๑๙๗๗ ดาบตํารวจ ยุทธศักดิ์  มณีภาค 

 ๑๙๗๘ ดาบตํารวจ รชต  พูลแสง 

 ๑๙๗๙ ดาบตํารวจ รพีพงศ  เกตุชรา 

 ๑๙๘๐ ดาบตํารวจ รวมรัตน  รัตนวิชัย 

 ๑๙๘๑ ดาบตํารวจ รวิญช  สืบใหม 

 ๑๙๘๒ ดาบตํารวจ ระวี  แทนแกว 

 ๑๙๘๓ ดาบตํารวจ รักศักดิ์  ธรรมวงษ 

 ๑๙๘๔ ดาบตํารวจ รัตนศักดิ์  ฤทธิแกว 

 ๑๙๘๕ ดาบตํารวจ รัศมี  ศรไชย 

 ๑๙๘๖ ดาบตํารวจ ราชรัฐ  ศรีหะรัญ 

 ๑๙๘๗ ดาบตํารวจ ราชสิทธิ์  สุธาวาศ 

 ๑๙๘๘ ดาบตํารวจ ราชันย  ศรีพยอม 

 ๑๙๘๙ ดาบตํารวจ ราเชษฐ  บัวพาคําผง 

 ๑๙๙๐ ดาบตํารวจ ราวัน  ยางสุด 

 ๑๙๙๑ ดาบตํารวจ รุง  ดวงมณีย 

 ๑๙๙๒ ดาบตํารวจ รุงเรือง  ศรีประสงค 

 ๑๙๙๓ ดาบตํารวจ รุงสุริยา  พันธุแดง 

 ๑๙๙๔ ดาบตํารวจ เริงฤทธิ์  วีระพันธ 

 ๑๙๙๕ ดาบตํารวจ โรมรัน  อยูญาติมาก 

 ๑๙๙๖ ดาบตํารวจ ฤทธี  ธงวรรณฉัตร 

 ๑๙๙๗ ดาบตํารวจ ลภน  มากคลาย 

 ๑๙๙๘ ดาบตํารวจ ลิขสิทธิ์  บัวทิน 

 ๑๙๙๙ ดาบตํารวจ เลิศศักดิ์  มาทมาร 

 ๒๐๐๐ ดาบตํารวจ วรพรต  สมบูรณ 

 ๒๐๐๑ ดาบตํารวจ วรรณ  ศรีคํา 

 ๒๐๐๒ ดาบตํารวจ วรรณชัย  ปานทาไข 

 ๒๐๐๓ ดาบตํารวจ วรวิทย  นาสิงบุตร 



 หนา   ๒๑๙ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๐๐๔ ดาบตํารวจ วสันต  แกวมาลา 

 ๒๐๐๕ ดาบตํารวจ วัชรศักดิ์  กระมล 

 ๒๐๐๖ ดาบตํารวจ วัชระ  กลาหาญ 

 ๒๐๐๗ ดาบตํารวจ วัชระ  ไชยคชบาล 

 ๒๐๐๘ ดาบตํารวจ วัชรินทร  เครือจักร 

 ๒๐๐๙ ดาบตํารวจ วัชรินทร  ทิพยประสงค 

 ๒๐๑๐ ดาบตํารวจ วัชรินทร  เฮงยศมาก 

 ๒๐๑๑ ดาบตํารวจ วัฒนะ  สายพรม 

 ๒๐๑๒ ดาบตํารวจ วัฒนา  แดงชาวนา 

 ๒๐๑๓ ดาบตํารวจ วัฒนา  ศรีสําราญ 

 ๒๐๑๔ ดาบตํารวจ วัทธิกร  ธรรมโณ 

 ๒๐๑๕ ดาบตํารวจ วันชัย  ปญกาญจนสกุล 

 ๒๐๑๖ ดาบตํารวจ วันชัย  มณีพันธ 

 ๒๐๑๗ ดาบตํารวจ วันดี  ไชยบุดดี 

 ๒๐๑๘ ดาบตํารวจ วัลลภ  อินมาสม 

 ๒๐๑๙ ดาบตํารวจ วิกรานต  บุญสินไชย 

 ๒๐๒๐ ดาบตํารวจ วิจัย  ศรีอุบลมาศ 

 ๒๐๒๑ ดาบตํารวจ วิจิตร  คงประโคน 

 ๒๐๒๒ ดาบตํารวจ วิชษุวัตติ์  บานเย็น 

 ๒๐๒๓ ดาบตํารวจ วิชัย  กันจะนะ 

 ๒๐๒๔ ดาบตํารวจ วิชัย  เหลืองไพบูลยผล 

 ๒๐๒๕ ดาบตํารวจ วิชาญ  กลับหอม 

 ๒๐๒๖ ดาบตํารวจ วิชาญ  ฝนชมภู 

 ๒๐๒๗ ดาบตํารวจ วิชาญ  พุฒหลา 

 ๒๐๒๘ ดาบตํารวจ วิชิต  แกวรักษา 

 ๒๐๒๙ ดาบตํารวจ วิชิต  หมวดจันทร 

 ๒๐๓๐ ดาบตํารวจ วิเชียร  ขาวเรือง 

 ๒๐๓๑ ดาบตํารวจ วิเชียร  ดําดี 

 ๒๐๓๒ ดาบตํารวจ วิทยา  ถําวาป 

 ๒๐๓๓ ดาบตํารวจ วิทยา  ผิวหลอ 

 ๒๐๓๔ ดาบตํารวจ วิทวัส  มากไธสง 

 ๒๐๓๕ ดาบตํารวจ วิธาน  กาทอง 

 ๒๐๓๖ ดาบตํารวจ วิธิวัสส  สกุลสังขกรศิริ 

 ๒๐๓๗ ดาบตํารวจ วินัย  มาตยเทพ 

 ๒๐๓๘ ดาบตํารวจ วินัย  ละทัยนิล 

 ๒๐๓๙ ดาบตํารวจ วินัย  สุวรรณอัมพร 

 ๒๐๔๐ ดาบตํารวจ วินัย  อินทรพร 

 ๒๐๔๑ ดาบตํารวจ วินิจ  นิลสุวรรณ 

 ๒๐๔๒ ดาบตํารวจ วิรัช  มาเมือง 

 ๒๐๔๓ ดาบตํารวจ วิรัตน  มณีรัตน 

 ๒๐๔๔ ดาบตํารวจ วิรัตน  สัมมานิตย 

 ๒๐๔๕ ดาบตํารวจ วิโรจน  แกวมูล 

 ๒๐๔๖ ดาบตํารวจ วิโรจน  รักใคร 

 ๒๐๔๗ ดาบตํารวจ วิโรจน  อะทุมชาย 

 ๒๐๔๘ ดาบตํารวจ วิวัฒน  ตีรถะ 

 ๒๐๔๙ ดาบตํารวจ วิศวัชร  ปสสาวะโท 

 ๒๐๕๐ ดาบตํารวจ วิษณุ  ศิริทองจักร 

 ๒๐๕๑ ดาบตํารวจ วิสสัน  ไกรบํารุง 

 ๒๐๕๒ ดาบตํารวจ วิสิฐ  จันทรพฤกษ 

 ๒๐๕๓ ดาบตํารวจ วิสูตร  เสวตพงษ 

 ๒๐๕๔ ดาบตํารวจ วีระชัย  จันทรหอม 

 ๒๐๕๕ ดาบตํารวจ วีระชัย  ฤกษพุฒิ 



 หนา   ๒๒๐ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๐๕๖ ดาบตํารวจ วีระชัย  วงคไชย 

 ๒๐๕๗ ดาบตํารวจ วีระชัย  สันปาแกว 

 ๒๐๕๘ ดาบตํารวจ วีระชัย  แสนจันทร 

 ๒๐๕๙ ดาบตํารวจ วีระพงษ  อุทธิยัง 

 ๒๐๖๐ ดาบตํารวจ วีระวัฒน  พิลาจันทร 

 ๒๐๖๑ ดาบตํารวจ วีระศักดิ์  โคตะสาร 

 ๒๐๖๒ ดาบตํารวจ วีระศักดิ์  ฉายาวรรณ 

 ๒๐๖๓ ดาบตํารวจ วีระศักดิ์  มุกดา 

 ๒๐๖๔ ดาบตํารวจ วุฒิ  ใจสุทธิ 

 ๒๐๖๕ ดาบตํารวจ วุฒิชัย  กล่ันสนิท 

 ๒๐๖๖ ดาบตํารวจ วุฒิพงษ  ปญญารมย 

 ๒๐๖๗ ดาบตํารวจ เวชยันต  อัครมหานิติกุล 

 ๒๐๖๘ ดาบตํารวจ ศรัณยพงษ  สิงหสําราญ 

 ๒๐๖๙ ดาบตํารวจ ศราวุธ  แจงเหล็ง 

 ๒๐๗๐ ดาบตํารวจ ศราวุธ  ทีปะโยธิน 

 ๒๐๗๑ ดาบตํารวจ ศราวุธ  ศรีโททุม 

 ๒๐๗๒ ดาบตํารวจ ศักดา  เจียมประเสริฐ 

 ๒๐๗๓ ดาบตํารวจ ศักดิ์ชัย  บุญหนา 

 ๒๐๗๔ ดาบตํารวจ ศักดิ์ชาย  อยูทรัพย 

 ๒๐๗๕ ดาบตํารวจ ศักดิ์ธิชัย  ผลประทุม 

 ๒๐๗๖ ดาบตํารวจ ศักรินทร  ผอนกลาง 

 ๒๐๗๗ ดาบตํารวจ ศิรเกลา  กุลประเสริฐ 

 ๒๐๗๘ ดาบตํารวจ ศิริ  สังขทอง 

 ๒๐๗๙ ดาบตํารวจ ศิริมงคล  ผลพันธ 

 ๒๐๘๐ ดาบตํารวจ ศุภกร  จูมแพง 

 ๒๐๘๑ ดาบตํารวจ ศุภกิตติ์  โททอง 

 ๒๐๘๒ ดาบตํารวจ ศุภชัย  รักดี 

 ๒๐๘๓ ดาบตํารวจ ศุภโชค  เอี่ยมพุฒ 

 ๒๐๘๔ ดาบตํารวจ ศุภโชติ  พันธุศร 

 ๒๐๘๕ ดาบตํารวจ ศุภพล  สายสมยา 

 ๒๐๘๖ ดาบตํารวจ ศุภวัฒน  ภัทรวิชญานนท 

 ๒๐๘๗ ดาบตํารวจ เศกสรร  เอี๊ยววิจิตรจารุ 

 ๒๐๘๘ ดาบตํารวจ เศกสิทธิ์  ศิริกิจ 

 ๒๐๘๙ ดาบตํารวจ เศวตพงศ  ทิพยพันธุ 

 ๒๐๙๐ ดาบตํารวจ สกุลไทย  สีนานวน 

 ๒๐๙๑ ดาบตํารวจ สงกรานต  ยะตา 

 ๒๐๙๒ ดาบตํารวจ สงคราม  รมเย็น 

 ๒๐๙๓ ดาบตํารวจ สงบ  มั่งงาม 

 ๒๐๙๔ ดาบตํารวจ สงบ  เมืองงาว 

 ๒๐๙๕ ดาบตํารวจ สถาพร  ศรีไลรัมย 

 ๒๐๙๖ ดาบตํารวจ สถิตย  หนูจันทร 

 ๒๐๙๗ ดาบตํารวจ สธนทัสต  ทัศนงาม 

 ๒๐๙๘ ดาบตํารวจ สธนะ  วิโย 

 ๒๐๙๙ ดาบตํารวจ สนทยา  กอนทองดี 

 ๒๑๐๐ ดาบตํารวจ สนธยา  ธรรมประโชติ 

 ๒๑๐๑ ดาบตํารวจ สนธยา  บรรณสาร 

 ๒๑๐๒ ดาบตํารวจ สนอง  อินทพันธ 

 ๒๑๐๓ ดาบตํารวจ สมเกียรติ  ประทุมชัย 

 ๒๑๐๔ ดาบตํารวจ สมเกียรติ  ศรีวิสุทธิชัย 

 ๒๑๐๕ ดาบตํารวจ สมควร  พันสาคร 

 ๒๑๐๖ ดาบตํารวจ สมคิด  พ้ืนแสน 

 ๒๑๐๗ ดาบตํารวจ สมคิด  ภูดินดาน 



 หนา   ๒๒๑ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๑๐๘ ดาบตํารวจ สมคิด  วงศเทพนิวัติ 

 ๒๑๐๙ ดาบตํารวจ สมคิด  สังขรัตน 

 ๒๑๑๐ ดาบตํารวจ สมคิด  แสงจันทศิริ 

 ๒๑๑๑ ดาบตํารวจ สมจิต  วงศษา 

 ๒๑๑๒ ดาบตํารวจ สมเจตน  รัตนพันธ 

 ๒๑๑๓ ดาบตํารวจ สมชาติ  ฟุงสมุทร 

 ๒๑๑๔ ดาบตํารวจ สมชาย  กาศสมบูรณ 

 ๒๑๑๕ ดาบตํารวจ สมชาย  ครอบตะคุ 

 ๒๑๑๖ ดาบตํารวจ สมชาย  ชวยสุข 

 ๒๑๑๗ ดาบตํารวจ สมชาย  ทิมกัน 

 ๒๑๑๘ ดาบตํารวจ สมชาย  นามลี 

 ๒๑๑๙ ดาบตํารวจ สมเชษฐ  มัชฌิมาภิโร 

 ๒๑๒๐ ดาบตํารวจ สมทอง  พูลเพ่ิม 

 ๒๑๒๑ ดาบตํารวจ สมนึก  แยมนิล 

 ๒๑๒๒ ดาบตํารวจ สมบัติ  เกลียววงศ 

 ๒๑๒๓ ดาบตํารวจ สมบัติ  จันทรน้ําทวม 

 ๒๑๒๔ ดาบตํารวจ สมบัติ  เซมา 

 ๒๑๒๕ ดาบตํารวจ สมบัติ  ธีรธํารงพิพัฒน 

 ๒๑๒๖ ดาบตํารวจ สมบัติ  ปรางชัยภูมิ 

 ๒๑๒๗ ดาบตํารวจ สมบัติ  ปวงมาลัย 

 ๒๑๒๘ ดาบตํารวจ สมบัติ  มัยพล 

 ๒๑๒๙ ดาบตํารวจ สมบัติ  สุภะมาตรา 

 ๒๑๓๐ ดาบตํารวจ สมบัติ  เห็มวัง 

 ๒๑๓๑ ดาบตํารวจ สมบัติ  อินทสิทธิ์ 

 ๒๑๓๒ ดาบตํารวจ สมบูรณ  วุฒิสมบูรณ 

 ๒๑๓๓ ดาบตํารวจ สมบูรณ  เหลากาวี 

 ๒๑๓๔ ดาบตํารวจ สมปอง  บุญประคม 

 ๒๑๓๕ ดาบตํารวจ สมพงษ  ผองสนาม 

 ๒๑๓๖ ดาบตํารวจ สมพร  จิตรบุญพิทักษ 

 ๒๑๓๗ ดาบตํารวจ สมพร  ธรรมวิเศษ 

 ๒๑๓๘ ดาบตํารวจ สมพิศ  เปยงสันเทียะ 

 ๒๑๓๙ ดาบตํารวจ สมเพชร  จันเทพ 

 ๒๑๔๐ ดาบตํารวจ สมโภชน  อาจบัว 

 ๒๑๔๑ ดาบตํารวจ สมมาตร  ภูมาลา 

 ๒๑๔๒ ดาบตํารวจ สมมาตร  จันทํา 

 ๒๑๔๓ ดาบตํารวจ สมมาตร  ปนประดับ 

 ๒๑๔๔ ดาบตํารวจ สมมาศ  บุญเลิศ 

 ๒๑๔๕ ดาบตํารวจ สมยงค  ไกรยะสวน 

 ๒๑๔๖ ดาบตํารวจ สมยศ  จันทรลาด 

 ๒๑๔๗ ดาบตํารวจ สมยา  บัวเชย 

 ๒๑๔๘ ดาบตํารวจ สมร  ธุระกิจ 

 ๒๑๔๙ ดาบตํารวจ สมวาส  นวลมณี 

 ๒๑๕๐ ดาบตํารวจ สมศักดิ์  ชัยธานี 

 ๒๑๕๑ ดาบตํารวจ สมศักดิ์  เพียสนิท 

 ๒๑๕๒ ดาบตํารวจ สมเศียร  ปานทอง 

 ๒๑๕๓ ดาบตํารวจ สมัย  แกวภูมิแห 

 ๒๑๕๔ ดาบตํารวจ สมัย  บุดศรี 

 ๒๑๕๕ ดาบตํารวจ สมาน  มวงขํา 

 ๒๑๕๖ ดาบตํารวจ สยาม  ชุมสิงห 

 ๒๑๕๗ ดาบตํารวจ สยาม  หมูพยัคฆ 

 ๒๑๕๘ ดาบตํารวจ สรไกร  มะโนชัยยุทธ 

 ๒๑๕๙ ดาบตํารวจ สรวิชญ  ประทุมทอง 



 หนา   ๒๒๒ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๑๖๐ ดาบตํารวจ สรายุธ  แกวปญญา 

 ๒๑๖๑ ดาบตํารวจ สฤษดิ์ธรรม  บัวทอง 

 ๒๑๖๒ ดาบตํารวจ สวรรค  เกตุมาก 

 ๒๑๖๓ ดาบตํารวจ สวัสดิ์  ปุยภูงา 

 ๒๑๖๔ ดาบตํารวจ สะทาน  เสนานุรักษ 

 ๒๑๖๕ ดาบตํารวจ สะอาด  ชางผัส 

 ๒๑๖๖ ดาบตํารวจ สังคม  ทูลพุทธา 

 ๒๑๖๗ ดาบตํารวจ สังคม  เสนา 

 ๒๑๖๘ ดาบตํารวจ สัญญา  จันทรศรี 

 ๒๑๖๙ ดาบตํารวจ สัญญา  วอขวา 

 ๒๑๗๐ ดาบตํารวจ สัญญา  สงคจันทร 

 ๒๑๗๑ ดาบตํารวจ สันตชัย  ศักดิยากร 

 ๒๑๗๒ ดาบตํารวจ สัมผัส  แกวพิมพพา 

 ๒๑๗๓ ดาบตํารวจ สัมฤทธิ์  กองทอง 

 ๒๑๗๔ ดาบตํารวจ สัมฤทธิ์  คนหาญ 

 ๒๑๗๕ ดาบตํารวจ สาคร  พันชารี 

 ๒๑๗๖ ดาบตํารวจ สาคร  ลีกอก 

 ๒๑๗๗ ดาบตํารวจ สาคร  ลีรัมย 

 ๒๑๗๘ ดาบตํารวจ สาทร  สินสุภางค 

 ๒๑๗๙ ดาบตํารวจ สาธิต  ภิรมย 

 ๒๑๘๐ ดาบตํารวจ สาธิต  สมแพง 

 ๒๑๘๑ ดาบตํารวจ สานิตย  เถาสันเทียะ 

 ๒๑๘๒ ดาบตํารวจ สายชล  โชคเฉลิม 

 ๒๑๘๓ ดาบตํารวจ สายัณ  จิตราภิรมย 

 ๒๑๘๔ ดาบตํารวจ สายัณห  คีรีรัชโภคิน 

 ๒๑๘๕ ดาบตํารวจ สายันส  เหลือผล 

 ๒๑๘๖ ดาบตํารวจ สารา  ทองเดช 

 ๒๑๘๗ ดาบตํารวจ สําเนียง  จงนอก 

 ๒๑๘๘ ดาบตํารวจ สํารวน  ดวงนิล 

 ๒๑๘๙ ดาบตํารวจ สําราญ  ชวยนุย 

 ๒๑๙๐ ดาบตํารวจ สําราญ  อุตตะลอง 

 ๒๑๙๑ ดาบตํารวจ สําฤทธิ์  นาคขุนทด 

 ๒๑๙๒ ดาบตํารวจ สิงห  บุญยืน 

 ๒๑๙๓ ดาบตํารวจ สิทธิ์  เอี่ยมสะอาด 

 ๒๑๙๔ ดาบตํารวจ สิทธิ  เจนติยานุรักษ 

 ๒๑๙๕ ดาบตํารวจ สิทธิชัย  เกาแกกูล 

 ๒๑๙๖ ดาบตํารวจ สิทธิชัย  เข็มวงศ 

 ๒๑๙๗ ดาบตํารวจ สิทธิชัย  คนึงเหตุ 

 ๒๑๙๘ ดาบตํารวจ สิทธิพงษ  คําคม 

 ๒๑๙๙ ดาบตํารวจ สิทธิภูมิ  สุทธิพงศ 

 ๒๒๐๐ ดาบตํารวจ สิทธิศักดิ์  ถือคํา 

 ๒๒๐๑ ดาบตํารวจ สิทธิศักดิ์  สุทธิสาคร 

 ๒๒๐๒ ดาบตํารวจ สิรวิชญ  สอนสวัสดิ์ 

 ๒๒๐๓ ดาบตํารวจ สิริเดช  ภูถูกเงิน 

 ๒๒๐๔ ดาบตํารวจ สุกิจ  เทพสิงห 

 ๒๒๐๕ ดาบตํารวจ สุกิจ  อรรควิทยานุกุล 

 ๒๒๐๖ ดาบตํารวจ สุขเกษม  นวลจําปา 

 ๒๒๐๗ ดาบตํารวจ สุขวัต  ไชยสงคราม 

 ๒๒๐๘ ดาบตํารวจ สุขุม  สะเดา 

 ๒๒๐๙ ดาบตํารวจ สุคนธ  พนัดรัมย 

 ๒๒๑๐ ดาบตํารวจ สุชาติ  งดสันเทียะ 

 ๒๒๑๑ ดาบตํารวจ สุชาติ  ชํานาญกุล 



 หนา   ๒๒๓ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๒๑๒ ดาบตํารวจ สุชาติ  ถาวรจันทร 

 ๒๒๑๓ ดาบตํารวจ สุชาติ  ทองเต็ม 

 ๒๒๑๔ ดาบตํารวจ สุชาติ  ผดุงโชค 

 ๒๒๑๕ ดาบตํารวจ สุชาติ  สีกองแกว 

 ๒๒๑๖ ดาบตํารวจ สุชาติ  หิรัญชาติ 

 ๒๒๑๗ ดาบตํารวจ สุทัศ  อุดม 

 ๒๒๑๘ ดาบตํารวจ สุทัศน  เขียวสนิท 

 ๒๒๑๙ ดาบตํารวจ สุทัศน  นันตา 

 ๒๒๒๐ ดาบตํารวจ สุทัศน  โพธิ์ศรี 

 ๒๒๒๑ ดาบตํารวจ สุเทพ  กิติสาย 

 ๒๒๒๒ ดาบตํารวจ สุเทพ  นพตลุง 

 ๒๒๒๓ ดาบตํารวจ สุเทพ  ฤทธิแผลง 

 ๒๒๒๔ ดาบตํารวจ สุเทพ  เหลาบุตรดีวงศ 

 ๒๒๒๕ ดาบตํารวจ สุนทร  มาตรกําจร 

 ๒๒๒๖ ดาบตํารวจ สุนทร  สานนท 

 ๒๒๒๗ ดาบตํารวจ สุนิพนธ  สิงหแจม 

 ๒๒๒๘ ดาบตํารวจ สุพจน  แปนแกว 

 ๒๒๒๙ ดาบตํารวจ สุพจน  มีศรี 

 ๒๒๓๐ ดาบตํารวจ สุพจน  ระโพธิ์ 

 ๒๒๓๑ ดาบตํารวจ สุพรรณ  เถาวรินทร 

 ๒๒๓๒ ดาบตํารวจ สุพรรณ  ทองจอก 

 ๒๒๓๓ ดาบตํารวจ สุพรรณ  คงดอนหัน 

 ๒๒๓๔ ดาบตํารวจ สุพรรณ  บุญอาจ 

 ๒๒๓๕ ดาบตํารวจ สุพัฒน  กันตะคุ 

 ๒๒๓๖ ดาบตํารวจ สุภชัย  คอมเสือ 

 ๒๒๓๗ ดาบตํารวจ สุภาพ  บัวเมืองปก 

 ๒๒๓๘ ดาบตํารวจ สุมิตร  พรหมรักษา 

 ๒๒๓๙ ดาบตํารวจ สุมิตร  เล่ือยกระโทก 

 ๒๒๔๐ ดาบตํารวจ สุเมธ  พยุหะ 

 ๒๒๔๑ ดาบตํารวจ สุเมธี  กตะศิลา 

 ๒๒๔๒ ดาบตํารวจ สุรเกียรติ  ซอนรัมย 

 ๒๒๔๓ ดาบตํารวจ สุรชัย  ขําเพชร 

 ๒๒๔๔ ดาบตํารวจ สุรพงษ  จันทรศรี 

 ๒๒๔๕ ดาบตํารวจ สุรวัฒน  ครองถิ่น 

 ๒๒๔๖ ดาบตํารวจ สุรศักดิ์  แสนละคร 

 ๒๒๔๗ ดาบตํารวจ สุรัตน  ดวงเพียอม 

 ๒๒๔๘ ดาบตํารวจ สุริยัน  สมบูรณ 

 ๒๒๔๙ ดาบตํารวจ สุวรรณ  นามใสย 

 ๒๒๕๐ ดาบตํารวจ สุวิชัย  เชิดพุดซา 

 ๒๒๕๑ ดาบตํารวจ สุวิทย  คงหิ้น 

 ๒๒๕๒ ดาบตํารวจ สุวิทย  คูณหาร 

 ๒๒๕๓ ดาบตํารวจ สุวิทย  มิตรปาเว 

 ๒๒๕๔ ดาบตํารวจ สุวิทย  สรอยนาค 

 ๒๒๕๕ ดาบตํารวจ เสกสรร  แกวมหากาฬ 

 ๒๒๕๖ ดาบตํารวจ เสกสรร  สมัครณรงค 

 ๒๒๕๗ ดาบตํารวจ เสกสรร  สุขโข 

 ๒๒๕๘ ดาบตํารวจ เสกสรร  แสวงหา 

 ๒๒๕๙ ดาบตํารวจ เสกสรรค  โกกะบูรณ 

 ๒๒๖๐ ดาบตํารวจ เสกสรรค  พันธทรัพย 

 ๒๒๖๑ ดาบตํารวจ เสถียร  พงษสถิตย 

 ๒๒๖๒ ดาบตํารวจ เสนห  ทนานัน 

 ๒๒๖๓ ดาบตํารวจ เสริม  เขาโคกกรวด 



 หนา   ๒๒๔ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๒๖๔ ดาบตํารวจ แสงเพชร  จันทึก 

 ๒๒๖๕ ดาบตํารวจ แสงเพชร  ประมูลสิน 

 ๒๒๖๖ ดาบตํารวจ แสนชัย  นาเครือ 

 ๒๒๖๗ ดาบตํารวจ แสวง  โพธิ์แหบ 

 ๒๒๖๘ ดาบตํารวจ แสวงบุญ  เปรมสุขโชคดี 

 ๒๒๖๙ ดาบตํารวจ โสภณ  ล่ิมปนกติกา 

 ๒๒๗๐ ดาบตํารวจ โสภณ  ศรีราจันทร 

 ๒๒๗๑ ดาบตํารวจ ไสว  ชาติฉลาด 

 ๒๒๗๒ ดาบตํารวจ หยวน  พาแพง 

 ๒๒๗๓ ดาบตํารวจ หัตถชัย  แดงทองเกล้ียง 

 ๒๒๗๔ ดาบตํารวจ หัสชัย  ขํานอย 

 ๒๒๗๕ ดาบตํารวจ องอาจ  แสงสุกวาว 

 ๒๒๗๖ ดาบตํารวจ อดิศร  จินดาศรัย 

 ๒๒๗๗ ดาบตํารวจ อดิศักดิ์  จันทาสูงเนิน 

 ๒๒๗๘ ดาบตํารวจ อดิศักดิ์  ถวิล 

 ๒๒๗๙ ดาบตํารวจ อดิษฐ  อนันตศรี 

 ๒๒๘๐ ดาบตํารวจ อดีต  คําธานี 

 ๒๒๘๑ ดาบตํารวจ อดุลย  นามบุญเรือง 

 ๒๒๘๒ ดาบตํารวจ อดุลย  โพงลาเตะ 

 ๒๒๘๓ ดาบตํารวจ อธิป  อธิบาย 

 ๒๒๘๔ ดาบตํารวจ อธิพัฒน  พงศเรืองรอง 

 ๒๒๘๕ ดาบตํารวจ อธิวัฒน  ปรีเพ็ชร 

 ๒๒๘๖ ดาบตํารวจ อนัน  จ่ันผอง 

 ๒๒๘๗ ดาบตํารวจ อนันต  ใจวงศผาบ 

 ๒๒๘๘ ดาบตํารวจ อนันต  นาทันคิด 

 ๒๒๘๙ ดาบตํารวจ อนันต  พันสกุล 

 ๒๒๙๐ ดาบตํารวจ อนันต  แสงศรีจันทร 

 ๒๒๙๑ ดาบตํารวจ อนันต  หวันตาหลา 

 ๒๒๙๒ ดาบตํารวจ อนันตศักดิ์  ทองเฟอง 

 ๒๒๙๓ ดาบตํารวจ อนุ  ไมมะหาด 

 ๒๒๙๔ ดาบตํารวจ อนุชา  ทํานอง 

 ๒๒๙๕ ดาบตํารวจ อนุเทพ  ทัศบุตร 

 ๒๒๙๖ ดาบตํารวจ อนุวัฒน  อวยพรรัตน 

 ๒๒๙๗ ดาบตํารวจ อนุสรณ  กองศรีมา 

 ๒๒๙๘ ดาบตํารวจ อนุสรณ  สนใจ 

 ๒๒๙๙ ดาบตํารวจ อภิชาตบุตร  คําคง 

 ๒๓๐๐ ดาบตํารวจ อภิเชษฐ  พรหมจันทร 

 ๒๓๐๑ ดาบตํารวจ อภิทัต  ผังรักษ 

 ๒๓๐๒ ดาบตํารวจ อภิรักษ  ปวนยอด 

 ๒๓๐๓ ดาบตํารวจ อภิวัชร  อนันตรักษ 

 ๒๓๐๔ ดาบตํารวจ อภิวันท  ประจําจันทร 

 ๒๓๐๕ ดาบตํารวจ อภิสิทธิ์  ชัดไธสง 

 ๒๓๐๖ ดาบตํารวจ อมร  สาสงเสริม 

 ๒๓๐๗ ดาบตํารวจ อมรินทร  ทองปาน 

 ๒๓๐๘ ดาบตํารวจ อรรครชัย  ไตตาม 

 ๒๓๐๙ ดาบตํารวจ อราม  มูลทรา 

 ๒๓๑๐ ดาบตํารวจ อริยวัฒน  คุณานุวัฒน 

 ๒๓๑๑ ดาบตํารวจ อรุณ  ขุมเกาะ 

 ๒๓๑๒ ดาบตํารวจ อรุณ  จีนเมือง 

 ๒๓๑๓ ดาบตํารวจ อรุณ  เปล่ียนไพร 

 ๒๓๑๔ ดาบตํารวจ อรุณ  พริกสุด 

 ๒๓๑๕ ดาบตํารวจ อลงกต  วิบูลยกุล 



 หนา   ๒๒๕ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๓๑๖ ดาบตํารวจ อัควุธ  คงประเวท 

 ๒๓๑๗ ดาบตํารวจ อัมพร  พันธุดวง 

 ๒๓๑๘ ดาบตํารวจ อัศวิน  พลธรรม 

 ๒๓๑๙ ดาบตํารวจ อากาศ  สายสิงห 

 ๒๓๒๐ ดาบตํารวจ อาจศึก  รัตนแพทย 

 ๒๓๒๑ ดาบตํารวจ อาดูรย  เส็นบัตร 

 ๒๓๒๒ ดาบตํารวจ อารักษ  ขยายเสียง 

 ๒๓๒๓ ดาบตํารวจ อารักษ  จันทรเสนา 

 ๒๓๒๔ ดาบตํารวจ อารีย  ตอโชติ 

 ๒๓๒๕ ดาบตํารวจ อารุณ  แสงเพชร 

 ๒๓๒๖ ดาบตํารวจ อาวุธ  ผานิ 

 ๒๓๒๗ ดาบตํารวจ อํานวย  หนูเรือง 

 ๒๓๒๘ ดาบตํารวจ อํานาจ  แกวแสน 

 ๒๓๒๙ ดาบตํารวจ อํานาจ  โคกเกษม 

 ๒๓๓๐ ดาบตํารวจ อํานาจ  ทุมสุด 

 ๒๓๓๑ ดาบตํารวจ อําพร  สิทธิประสงค 

 ๒๓๓๒ ดาบตํารวจ อิทธิเชษฐ  พิมพิลา 

 ๒๓๓๓ ดาบตํารวจ อิทธิพล  จันทรเพ็ง 

 ๒๓๓๔ ดาบตํารวจ อิทธิพล  อุทธิยัง 

 ๒๓๓๕ ดาบตํารวจ อิทธิวัตร  อินธิ 

 ๒๓๓๖ ดาบตํารวจ อิสเรศ  ทุงสะโร 

 ๒๓๓๗ ดาบตํารวจ อุดม  จุลผักแวน 

 ๒๓๓๘ ดาบตํารวจ อุดม  พลอยสัมฤทธิ์ 

 ๒๓๓๙ ดาบตํารวจ อุดม  สีลามน 

 ๒๓๔๐ ดาบตํารวจ อุดม  แสวงผล 

 ๒๓๔๑ ดาบตํารวจ อุดมศักดิ์  เมืองอินทร 

 ๒๓๔๒ ดาบตํารวจ อุทัย  พิลาสันต 

 ๒๓๔๓ ดาบตํารวจ อุทัย  ภูพงษ 

 ๒๓๔๔ ดาบตํารวจ อุทัย  เศษรักษา 

 ๒๓๔๕ ดาบตํารวจ อุเทน  อนุอัน 

 ๒๓๔๖ ดาบตํารวจ อุพิต  เหลาจันอัน 

 ๒๓๔๗ ดาบตํารวจ เอกฉันท  ฤทธิไชย 

 ๒๓๔๘ ดาบตํารวจ เอกพงศ  กุมภวาป 

 ๒๓๔๙ ดาบตํารวจ เอกพงศ  เหมันต 

 ๒๓๕๐ ดาบตํารวจ เอกศิษย  การนา 

 ๒๓๕๑ ดาบตํารวจ เอกสิทธิ์  โสมสุด 

 ๒๓๕๒ ดาบตํารวจ เอนก  เกิดจันทึก 

 ๒๓๕๓ ดาบตํารวจ เอนก  สุขสวาง 

 ๒๓๕๔ ดาบตํารวจ เอนกพร  ปะกิระคะ 

 ๒๓๕๕ ดาบตํารวจ โอฬาร  ประเสริฐกุล 

 ๒๓๕๖ ดาบตํารวจหญิง กัลยา  งามสวัสดิ์ 

 ๒๓๕๗ ดาบตํารวจหญิง กุณรสาภร   

  นิโครธา 

 ๒๓๕๘ ดาบตํารวจหญิง จีราภรณ  นพรัตน 

 ๒๓๕๙ ดาบตํารวจหญิง ฐานิตาพัชร   

  หงสกุล 

 ๒๓๖๐ ดาบตํารวจหญิง ณรินทร  กนกฉันท 

 ๒๓๖๑ ดาบตํารวจหญิง ณัชชา  จันทรมณี 

 ๒๓๖๒ ดาบตํารวจหญิง ณัชชา  มุงศิริ 

 ๒๓๖๓ ดาบตํารวจหญิง ณัฐกฤตยา  สุขสา 

 ๒๓๖๔ ดาบตํารวจหญิง ณิชาภัทร  ศรีสุข 

 ๒๓๖๕ ดาบตํารวจหญิง ดารณี  สนธิสมบัติ 



 หนา   ๒๒๖ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๓๖๖ ดาบตํารวจหญิง นุชนาถ  แกววิจิตร 

 ๒๓๖๗ ดาบตํารวจหญิง เนาวรัตน   

  จันลองภาส 

 ๒๓๖๘ ดาบตํารวจหญิง ปทมา  การะเกตุ 

 ๒๓๖๙ ดาบตํารวจหญิง พจนา  สุขเกษม 

 ๒๓๗๐ ดาบตํารวจหญิง พรศรี  ประภาส 

 ๒๓๗๑ ดาบตํารวจหญิง พัชรี  แยมศิริ 

 ๒๓๗๒ ดาบตํารวจหญิง พัสวีร  ทองเฉลิม 

 ๒๓๗๓ ดาบตํารวจหญิง ภัทรภร   

  สัณฑะมาศ 

 ๒๓๗๔ ดาบตํารวจหญิง ภิญญาภัชญ   

  แกวกระโทก 

 ๒๓๗๕ ดาบตํารวจหญิง ภิรญา  ธนกุลชัยศรี 

 ๒๓๗๖ ดาบตํารวจหญิง โภชญาดา   

  นาคย้ิมปติ 

 ๒๓๗๗ ดาบตํารวจหญิง มธุลี  สงไพรสน 

 ๒๓๗๘ ดาบตํารวจหญิง เยาวเรศน   

  ปราบเสียง 

 ๒๓๗๙ ดาบตํารวจหญิง วนัสนันท  พันมา 

 ๒๓๘๐ ดาบตํารวจหญิง วนิดา  วังเวง 

 ๒๓๘๑ ดาบตํารวจหญิง วาศิณี  เท่ียงตรง 

 ๒๓๘๒ ดาบตํารวจหญิง ศรีสุรางค   

  จํารูญวรกุล 

 ๒๓๘๓ ดาบตํารวจหญิง สรสิชา  พระธาตุ 

 ๒๓๘๔ ดาบตํารวจหญิง สาวิตรี   

  พิชญวิญูสกุล 

 ๒๓๘๕ ดาบตํารวจหญิง สุกัลยา  โพธิ์คัง 

 ๒๓๘๖ ดาบตํารวจหญิง สุภวรรณ   

  ศรีสุวรรณ 

 ๒๓๘๗ ดาบตํารวจหญิง หทัยกานต   

  สวัสดิ์โรจน 

 ๒๓๘๘ ดาบตํารวจหญิง อารีรัตน  สอนไทย 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๖,๐๘๔  ราย) 

 ๑ ดาบตํารวจ กฐิน  คํากอง 

 ๒ ดาบตํารวจ กนก  สงวนรัมย 

 ๓ ดาบตํารวจ กนกพล  เมืองสวาง 

 ๔ ดาบตํารวจ กมนทัต  เขียวโต 

 ๕ ดาบตํารวจ กมล  จิตอารี 

 ๖ ดาบตํารวจ กมล  นามภักดี 

 ๗ ดาบตํารวจ กมล  บัวผาง 

 ๘ ดาบตํารวจ กมล  พวงเงิน 

 ๙ ดาบตํารวจ กมล  พ่ึงธรรม 

 ๑๐ ดาบตํารวจ กมลเทพ  กลาแข็ง 

 ๑๑ ดาบตํารวจ กมลพันธ  ตุยสาร 

 ๑๒ ดาบตํารวจ กมลพันธ   

  วงศเจริญรัตนา 

 ๑๓ ดาบตํารวจ กมลศักดิ์  ชุมชื่น 

 ๑๔ ดาบตํารวจ กมลศิลป  กงเพชร 

 ๑๕ ดาบตํารวจ กร  ญารินธนัน 



 หนา   ๒๒๗ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๖ ดาบตํารวจ กรกฎ  เงาศิลปชัย 

 ๑๗ ดาบตํารวจ กรกฎ  บุรีมาศ 

 ๑๘ ดาบตํารวจ กรกฎ  พรมดวงศรี 

 ๑๙ ดาบตํารวจ กรกฎ  รักทองหลอ 

 ๒๐ ดาบตํารวจ กรกฎ  สมหา 

 ๒๑ ดาบตํารวจ กรกฤต  วิจิตตโภคิน 

 ๒๒ ดาบตํารวจ กรภัทร  บาลลา 

 ๒๓ ดาบตํารวจ กรภัทร  ประสีระเตสัง 

 ๒๔ ดาบตํารวจ กรวิชญ  อินมณเทียร 

 ๒๕ ดาบตํารวจ กรวีร  เรือนแกว 

 ๒๖ ดาบตํารวจ กรอิชณน  คีรี 

 ๒๗ ดาบตํารวจ กริชนุกูล  ประกอบดี 

 ๒๘ ดาบตํารวจ กรินธัช  มีเย็น 

 ๒๙ ดาบตํารวจ กรีฑาพล  บุญมาศ 

 ๓๐ ดาบตํารวจ กฤชพล  ปลอดแกว 

 ๓๑ ดาบตํารวจ กฤดธฤต  วงศไชยา 

 ๓๒ ดาบตํารวจ กฤตพล  กฤตตระกูล 

 ๓๓ ดาบตํารวจ กฤตพันธุ  รอดธานี 

 ๓๔ ดาบตํารวจ กฤตภัค  สังเจิด 

 ๓๕ ดาบตํารวจ กฤตภาส  เดชภากรณ 

 ๓๖ ดาบตํารวจ กฤตภาส  โสมสอน 

 ๓๗ ดาบตํารวจ กฤตยศ  ขัตติวงค 

 ๓๘ ดาบตํารวจ กฤติเดช  โคตรเวียง 

 ๓๙ ดาบตํารวจ กฤติเดช  ณัติเดชาชัย 

 ๔๐ ดาบตํารวจ กฤติเดช  ตันโทน 

 ๔๑ ดาบตํารวจ กฤติพงษ  ศรีมงคล 

 ๔๒ ดาบตํารวจ กฤติพิสิฐ  ภูมิธรรมไพโรจน 

 ๔๓ ดาบตํารวจ กฤษ  เกิดศรีสุข 

 ๔๔ ดาบตํารวจ กฤษ  เพ่ิมสุข 

 ๔๕ ดาบตํารวจ กฤษกร  สุวรรณโณ 

 ๔๖ ดาบตํารวจ กฤษชนพลฐ  ประทุมศิริแสง 

 ๔๗ ดาบตํารวจ กฤษฎา  คุณทะวงษ 

 ๔๘ ดาบตํารวจ กฤษฎา  จีนจํา 

 ๔๙ ดาบตํารวจ กฤษฎา  ชุมอักษร 

 ๕๐ ดาบตํารวจ กฤษฎา  นานจันทร 

 ๕๑ ดาบตํารวจ กฤษฎา  บุญมาตย 

 ๕๒ ดาบตํารวจ กฤษฎา  เผากันทะ 

 ๕๓ ดาบตํารวจ กฤษฎา  โมรารักษ 

 ๕๔ ดาบตํารวจ กฤษฎา  วังบง 

 ๕๕ ดาบตํารวจ กฤษฎา  สุวรรณฤทธิ์ 

 ๕๖ ดาบตํารวจ กฤษฎา  สุวรรณศรี 

 ๕๗ ดาบตํารวจ กฤษฎา  แสงตา 

 ๕๘ ดาบตํารวจ กฤษฎางค  ศรีกุลบุตร 

 ๕๙ ดาบตํารวจ กฤษฎ์ิตพงษ  พิมพทรัพย 

 ๖๐ ดาบตํารวจ กฤษฏพัฒน  นุเรศรัมย 

 ๖๑ ดาบตํารวจ กฤษฏา  แกวคต 

 ๖๒ ดาบตํารวจ กฤษณ  สิทธิสงคราม 

 ๖๓ ดาบตํารวจ กฤษณพงศ  ใยนอย 

 ๖๔ ดาบตํารวจ กฤษณรงค  เผือกศิริ 

 ๖๕ ดาบตํารวจ กฤษณะ  คเชนทองสุวรรณ 

 ๖๖ ดาบตํารวจ กฤษณะ  ชัชธรานนท 

 ๖๗ ดาบตํารวจ กฤษณะ  แดงมะลัง 



 หนา   ๒๒๘ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๘ ดาบตํารวจ กฤษณะ  ภูมิแสน 

 ๖๙ ดาบตํารวจ กฤษณะ  สระแกว 

 ๗๐ ดาบตํารวจ กฤษณะ  อุตรา 

 ๗๑ ดาบตํารวจ กฤษณะพล  พรหมมาตร 

 ๗๒ ดาบตํารวจ กฤษดา  คนคลอง 

 ๗๓ ดาบตํารวจ กฤษดา  ฟูทอง 

 ๗๔ ดาบตํารวจ กฤษดา  รัตนชูศรี 

 ๗๕ ดาบตํารวจ กฤษดา  ศรีเกษม 

 ๗๖ ดาบตํารวจ กฤษดา  สายชน 

 ๗๗ ดาบตํารวจ กฤษดานุพงษ  การินตา 

 ๗๘ ดาบตํารวจ กลา  โพธิ์บึงกาฬ 

 ๗๙ ดาบตํารวจ กลาณรงค  พิลึก 

 ๘๐ ดาบตํารวจ กลาหาญ  กุลนิล 

 ๘๑ ดาบตํารวจ กวน  สมวรรณ 

 ๘๒ ดาบตํารวจ กวี  เทพฤทธิ์ 

 ๘๓ ดาบตํารวจ กวีทัศว  ทองเลิศ 

 ๘๔ ดาบตํารวจ กวีวัฒน  ภัณฑิลาทิพพ 

 ๘๕ ดาบตํารวจ กษิดิ์เดช  กอประเสริฐ 

 ๘๖ ดาบตํารวจ กษิดิศ  กีรติศโยธิน 

 ๘๗ ดาบตํารวจ กษิดิศ  เกิดกุญชร 

 ๘๘ ดาบตํารวจ กษิดิศ  ดินแดน 

 ๘๙ ดาบตํารวจ กษิภัท  จําเริญกุล 

 ๙๐ ดาบตํารวจ กอแกว  เสรีกอแกว 

 ๙๑ ดาบตํารวจ กอง  ปวงมาโล 

 ๙๒ ดาบตํารวจ กองเกียรติ  เรือนภู 

 ๙๓ ดาบตํารวจ กองภพ  พรรณวงศ 

 ๙๔ ดาบตํารวจ กอเดร  หะหยัง 

 ๙๕ ดาบตํารวจ กังวาฬ  บุญพ่ึง 

 ๙๖ ดาบตํารวจ กัญจนพงศ  ผลวัฒนะ 

 ๙๗ ดาบตํารวจ กัณฐธร  สานสุข 

 ๙๘ ดาบตํารวจ กัณฑชาติ  ดวงพูล 

 ๙๙ ดาบตํารวจ กันตชาติ  สิริโม 

 ๑๐๐ ดาบตํารวจ กันตนพ  ชลวชิรธานินท 

 ๑๐๑ ดาบตํารวจ กันตพงศ  วงศรีเทพ 

 ๑๐๒ ดาบตํารวจ กันตพงษ  เที่ยงพูนวงศ 

 ๑๐๓ ดาบตํารวจ กันตพัฒน  ทิพยพละ 

 ๑๐๔ ดาบตํารวจ กันตภณ  ศรีนาค 

 ๑๐๕ ดาบตํารวจ กันตยศ  ลองพรหม 

 ๑๐๖ ดาบตํารวจ กันตศักดิ์  คนจริง 

 ๑๐๗ ดาบตํารวจ กันยทิต  ฆังคะรัตน 

 ๑๐๘ ดาบตํารวจ กันหา  เถาวชาลี 

 ๑๐๙ ดาบตํารวจ กัมปนาท  จันทรสายัณห 

 ๑๑๐ ดาบตํารวจ กัมปนาท  ชัยนิตย 

 ๑๑๑ ดาบตํารวจ กัมปนาท  นรินทร 

 ๑๑๒ ดาบตํารวจ กัมปนาท  บาริศรี 

 ๑๑๓ ดาบตํารวจ กัมปนาท  พรสวัสดิ์ 

 ๑๑๔ ดาบตํารวจ กัมปนาท  เรืองติก 

 ๑๑๕ ดาบตํารวจ กัมปนาท  วณิชาชีวะ 

 ๑๑๖ ดาบตํารวจ กัมปนาท  สุวรรณขาว 

 ๑๑๗ ดาบตํารวจ กาญชนะพร  มาทอง 

 ๑๑๘ ดาบตํารวจ กาน  นิพรรัมย 

 ๑๑๙ ดาบตํารวจ กาน  โมกมะเริง 



 หนา   ๒๒๙ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๒๐ ดาบตํารวจ กานต  คํามีแสง 

 ๑๒๑ ดาบตํารวจ กานตดนัย  หลวงกลาง 

 ๑๒๒ ดาบตํารวจ การุน  ครบอยู 

 ๑๒๓ ดาบตํารวจ กําจร  แซเหยียน 

 ๑๒๔ ดาบตํารวจ กําจัด  แกววงษา 

 ๑๒๕ ดาบตํารวจ กําจัด  บูชา 

 ๑๒๖ ดาบตํารวจ กําจัด  ปองสงคราม 

 ๑๒๗ ดาบตํารวจ กําชัย  ใจตรง 

 ๑๒๘ ดาบตํารวจ กําชัย  วันเพ็ญ 

 ๑๒๙ ดาบตํารวจ กําธร  ดือเระ 

 ๑๓๐ ดาบตํารวจ กําธร  ทาระบุตร 

 ๑๓๑ ดาบตํารวจ กําธร  นาคอุดม 

 ๑๓๒ ดาบตํารวจ กําธร  บานชี 

 ๑๓๓ ดาบตํารวจ กําพล  พิมพจันทร 

 ๑๓๔ ดาบตํารวจ กําพล  หาญแหง 

 ๑๓๕ ดาบตํารวจ กิจชะกร  จันทรโชติ 

 ๑๓๖ ดาบตํารวจ กิจติ  ถิ่นถาน 

 ๑๓๗ ดาบตํารวจ กิจติวัฒน  ยังสวัสดิ์ 

 ๑๓๘ ดาบตํารวจ กิตติ  ปลีเจริญ 

 ๑๓๙ ดาบตํารวจ กิตติ  ปนพุม 

 ๑๔๐ ดาบตํารวจ กิตติ  พันธุชนะพล 

 ๑๔๑ ดาบตํารวจ กิตติ  มิ่งเมือง 

 ๑๔๒ ดาบตํารวจ กิตติ  รัตนาศิริภักดี 

 ๑๔๓ ดาบตํารวจ กิตติ  ฤทธิ์ชัยเจริญ 

 ๑๔๔ ดาบตํารวจ กิตติ  สิงหภิวัฒน 

 ๑๔๕ ดาบตํารวจ กิตติ  สุขปาน 

 ๑๔๖ ดาบตํารวจ กิตติกร  ประจําเมือง 

 ๑๔๗ ดาบตํารวจ กิตติกร  ศรีธรรมรัตน 

 ๑๔๘ ดาบตํารวจ กิตติกรณ  ย่ิงเจริญ 

 ๑๔๙ ดาบตํารวจ กิตติคม  คําปาลี 

 ๑๕๐ ดาบตํารวจ กิตติชนม  สุวรรณโครธ 

 ๑๕๑ ดาบตํารวจ กิตติชัย  จงรักษ 

 ๑๕๒ ดาบตํารวจ กิตติชัย  เผดิมวัฒนกุล 

 ๑๕๓ ดาบตํารวจ กิตติเดช  วงคเสน 

 ๑๕๔ ดาบตํารวจ กิตติเดช  สรรเสริญ 

 ๑๕๕ ดาบตํารวจ กิตติ์ธเนศ   

  ภัทรลักษณนันท 

 ๑๕๖ ดาบตํารวจ กิตติธัช  สีหานาม 

 ๑๕๗ ดาบตํารวจ กิตติธัชช  อยูคง 

 ๑๕๘ ดาบตํารวจ กิตตินันต  เข็มกาญจน 

 ๑๕๙ ดาบตํารวจ กิตติพงค  สาขะหลอน 

 ๑๖๐ ดาบตํารวจ กิตติพงศ  ทิมเกตุ 

 ๑๖๑ ดาบตํารวจ กิตติพงศ  ภูวลานนท 

 ๑๖๒ ดาบตํารวจ กิตติพงศ  สรอยไข 

 ๑๖๓ ดาบตํารวจ กิตติพงศ  หงษอินทร 

 ๑๖๔ ดาบตํารวจ กิตติพงษ  นักบุญ 

 ๑๖๕ ดาบตํารวจ กิตติพงษ  พรหมเสนา 

 ๑๖๖ ดาบตํารวจ กิตติพงษ  สุวรรณคีรี 

 ๑๖๗ ดาบตํารวจ กิตติพนธ  เนตตกุล 

 ๑๖๘ ดาบตํารวจ กิตติพร  อําไธสง 

 ๑๖๙ ดาบตํารวจ กิตติพล  สิมโสม 

 ๑๗๐ ดาบตํารวจ กิตติพันธ  เกื้อสังข 



 หนา   ๒๓๐ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๗๑ ดาบตํารวจ กิตติพันธ  คูหามณีหิรัญ 

 ๑๗๒ ดาบตํารวจ กิตติพันธ  ประเสริฐแกว 

 ๑๗๓ ดาบตํารวจ กิตติพันธ  พงษแพทย 

 ๑๗๔ ดาบตํารวจ กิตติพันธ  หนอสีดา 

 ๑๗๕ ดาบตํารวจ กิตติภณ  แกวสุวรรณ 

 ๑๗๖ ดาบตํารวจ กิตติภพ  พันธุจบสิงห 

 ๑๗๗ ดาบตํารวจ กิตติภพ  โลมรัตน 

 ๑๗๘ ดาบตํารวจ กิตติภพ  วัดเขาหลาม 

 ๑๗๙ ดาบตํารวจ กิตติภูมิ  คํานิล 

 ๑๘๐ ดาบตํารวจ กิตติยศ  ศิริพสุธา 

 ๑๘๑ ดาบตํารวจ กิตติยา  ดินอะ 

 ๑๘๒ ดาบตํารวจ กิตติวัฒน  ธนพรเศรษฐสิน 

 ๑๘๓ ดาบตํารวจ กิตติศักดิ์  กางกั้น 

 ๑๘๔ ดาบตํารวจ กิตติศักดิ์  แกวชูทอง 

 ๑๘๕ ดาบตํารวจ กิตติศักดิ์  เดชชู 

 ๑๘๖ ดาบตํารวจ กิตติศักดิ์  ทองประดิษฐ 

 ๑๘๗ ดาบตํารวจ กิตติศักดิ์  โทนไทย 

 ๑๘๘ ดาบตํารวจ กิตติศักดิ์  นาคสุข 

 ๑๘๙ ดาบตํารวจ กิตติศักดิ์  ฝายแสนยอ 

 ๑๙๐ ดาบตํารวจ กิตติศักดิ์  เพียงใหม 

 ๑๙๑ ดาบตํารวจ กิตติศักดิ์  โยคณิตย 

 ๑๙๒ ดาบตํารวจ กิตติศักดิ์  ศรวิชชุมาลี 

 ๑๙๓ ดาบตํารวจ กิตติศักดิ์  สุขประเสริฐ 

 ๑๙๔ ดาบตํารวจ กิตติศักดิ์  แสงสุธา 

 ๑๙๕ ดาบตํารวจ กิตติศักดิ์  แสงอุทัย 

 ๑๙๖ ดาบตํารวจ กิตติศักดิ์  เหลาสาย 

 ๑๙๗ ดาบตํารวจ กิตศราช  ตรึกตรอง 

 ๑๙๘ ดาบตํารวจ กิติ  พลคํามาก 

 ๑๙๙ ดาบตํารวจ กิติกร  แกวหลา 

 ๒๐๐ ดาบตํารวจ กิตินันท  นอยพลี 

 ๒๐๑ ดาบตํารวจ กิติพงค  ขวัญแกว 

 ๒๐๒ ดาบตํารวจ กิติพงษ  ชัยทิพย 

 ๒๐๓ ดาบตํารวจ กิติพัฒน  ประเสริฐศิลป 

 ๒๐๔ ดาบตํารวจ กิติพันธ  ผิวชะอุม 

 ๒๐๕ ดาบตํารวจ กิติพันธ   

  พรหมสาขา ณ สกลนคร 

 ๒๐๖ ดาบตํารวจ กิติศักดิ์  โรชณะกาญ 

 ๒๐๗ ดาบตํารวจ กีรติ  อัจฉฤกษ 

 ๒๐๘ ดาบตํารวจ กุญชวิสิฏฐ  ลํ้าชัยภูมิ 

 ๒๐๙ ดาบตํารวจ กุลฑล  บุญกิจ 

 ๒๑๐ ดาบตํารวจ กุลวิทย  เกตุสวัสดิ์ 

 ๒๑๑ ดาบตํารวจ กุศล  บุปผาโรจน 

 ๒๑๒ ดาบตํารวจ กุศล  ยุติพันธ 

 ๒๑๓ ดาบตํารวจ กูศักดิ์  สารา 

 ๒๑๔ ดาบตํารวจ เกริกฟา  ไกยราช 

 ๒๑๕ ดาบตํารวจ เกริกฤทธิ์  หวังสุดดี 

 ๒๑๖ ดาบตํารวจ เกรียงไกร  กรพิทักษสินทวี 

 ๒๑๗ ดาบตํารวจ เกรียงไกร  กิติเลิศ 

 ๒๑๘ ดาบตํารวจ เกรียงไกร  เกรียวกราว 

 ๒๑๙ ดาบตํารวจ เกรียงไกร  คุมมาลัย 

 ๒๒๐ ดาบตํารวจ เกรียงไกร  จําวงศลา 

 ๒๒๑ ดาบตํารวจ เกรียงไกร  เจริญศรี 



 หนา   ๒๓๑ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๒๒ ดาบตํารวจ เกรียงไกร  ฉายาวรรณ 

 ๒๒๓ ดาบตํารวจ เกรียงไกร  พันธุชาลี 

 ๒๒๔ ดาบตํารวจ เกรียงไกร  พิสันเทียะ 

 ๒๒๕ ดาบตํารวจ เกรียงไกร  หนูสี 

 ๒๒๖ ดาบตํารวจ เกรียงไกร  อัดโท 

 ๒๒๗ ดาบตํารวจ เกรียงชัย  อติภัทรากูล 

 ๒๒๘ ดาบตํารวจ เกรียงพล  สุกการ 

 ๒๒๙ ดาบตํารวจ เกรียงยุทธ  อานุภาพ 

 ๒๓๐ ดาบตํารวจ เกรียงศักดิ์  กูดู 

 ๒๓๑ ดาบตํารวจ เกรียงศักดิ์  จันทรศรี 

 ๒๓๒ ดาบตํารวจ เกรียงศักดิ์  ชาญโพธิ์ 

 ๒๓๓ ดาบตํารวจ เกรียงศักดิ์  เทียมบุญชู 

 ๒๓๔ ดาบตํารวจ เกรียงศักดิ์  พูลสวัสดิ์ 

 ๒๓๕ ดาบตํารวจ เกรียงศักดิ์  ลูกศร 

 ๒๓๖ ดาบตํารวจ เกรียงศักดิ์  เลิศวิจิตรสกุล 

 ๒๓๗ ดาบตํารวจ เกรียงศักดิ์  โลมจันทร 

 ๒๓๘ ดาบตํารวจ เกรียงศักดิ์   

  สกุลสายทองคํา 

 ๒๓๙ ดาบตํารวจ เกรียงศักดิ์  สงเนย 

 ๒๔๐ ดาบตํารวจ เกรียงศักดิ์  สีมาก 

 ๒๔๑ ดาบตํารวจ เกรียงศักดิ์  แสงกาศ 

 ๒๔๒ ดาบตํารวจ เกรียงศักดิ์  อินทนะ 

 ๒๔๓ ดาบตํารวจ เกษม  กราบคุณ 

 ๒๔๔ ดาบตํารวจ เกษม  แกวกุล 

 ๒๔๕ ดาบตํารวจ เกษม  ชาภักดี 

 ๒๔๖ ดาบตํารวจ เกษม  ทับสุริ 

 ๒๔๗ ดาบตํารวจ เกษม  บัวเทศ 

 ๒๔๘ ดาบตํารวจ เกษม  บุญโห 

 ๒๔๙ ดาบตํารวจ เกษม  พยัคพันธ 

 ๒๕๐ ดาบตํารวจ เกษม  ภิรมยไกรภักดิ์ 

 ๒๕๑ ดาบตํารวจ เกษม  ย่ีส้ิน 

 ๒๕๒ ดาบตํารวจ เกษม  แสงพันธ 

 ๒๕๓ ดาบตํารวจ เกษมพัฒน  ทองทับ 

 ๒๕๔ ดาบตํารวจ เกษมศักดิ์  ศรสําราญ 

 ๒๕๕ ดาบตํารวจ เกษมสุข  ทองบัวแกว 

 ๒๕๖ ดาบตํารวจ เกษมสุข  โสมิยะ 

 ๒๕๗ ดาบตํารวจ เกียงชัย  เพ็ชรมาตย 

 ๒๕๘ ดาบตํารวจ เกียรติกร  เรืองอุไร 

 ๒๕๙ ดาบตํารวจ เกียรติเฉลิม  รักษงาม 

 ๒๖๐ ดาบตํารวจ เกียรติชัย  พรมจันทร 

 ๒๖๑ ดาบตํารวจ เกียรติทวี  คํามูลตรี 

 ๒๖๒ ดาบตํารวจ เกียรติทวี  สุวรรณฉัตรศิริ 

 ๒๖๓ ดาบตํารวจ เกียรติพงศ  กาศสนุก 

 ๒๖๔ ดาบตํารวจ เกียรติพงษ  ชัชชวลิตสกุล 

 ๒๖๕ ดาบตํารวจ เกียรติพงษ  ดอกพอง 

 ๒๖๖ ดาบตํารวจ เกียรติพิทักษ  สาลี 

 ๒๖๗ ดาบตํารวจ เกียรติศักดิ์  ยืนนาน 

 ๒๖๘ ดาบตํารวจ เกียรติศักดิ์  วิริวัฒน 

 ๒๖๙ ดาบตํารวจ เกียรติศักดิ์  คัดโนภาส 

 ๒๗๐ ดาบตํารวจ เกียรติศักดิ์  จันทรแกว 

 ๒๗๑ ดาบตํารวจ เกียรติศักดิ์  ชูสวัสดิ์ 

 ๒๗๒ ดาบตํารวจ เกียรติศักดิ์  ดาววงศกร 



 หนา   ๒๓๒ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๗๓ ดาบตํารวจ เกียรติศักดิ์  ทองหลอม 

 ๒๗๔ ดาบตํารวจ เกียรติศักดิ์  นอยฤทธิ์ 

 ๒๗๕ ดาบตํารวจ เกียรติศักดิ์  บุตรศรี 

 ๒๗๖ ดาบตํารวจ เกียรติศักดิ์  พันสอน 

 ๒๗๗ ดาบตํารวจ เกียรติศักดิ์  รัตนพลที 

 ๒๗๘ ดาบตํารวจ เกียรติศักดิ์  เล้ียงพรหม 

 ๒๗๙ ดาบตํารวจ เกียรติศักดิ์  ศรีนวล 

 ๒๘๐ ดาบตํารวจ เกื้อ  แกวมณี 

 ๒๘๑ ดาบตํารวจ โกญจนา  โสธิธรรม 

 ๒๘๒ ดาบตํารวจ โกมล  จันทรชู 

 ๒๘๓ ดาบตํารวจ โกมล  ดุมนิล 

 ๒๘๔ ดาบตํารวจ โกวิท  กองแกว 

 ๒๘๕ ดาบตํารวจ โกวิท  ดวงกงแสน 

 ๒๘๖ ดาบตํารวจ โกวิท  นิลทน 

 ๒๘๗ ดาบตํารวจ โกวิท  โบพรหม 

 ๒๘๘ ดาบตํารวจ โกวิท  พาหะมาก 

 ๒๘๙ ดาบตํารวจ โกวิท  รัตโน 

 ๒๙๐ ดาบตํารวจ โกวิทย  พรมชู 

 ๒๙๑ ดาบตํารวจ โกวิน  สีพลไกร 

 ๒๙๒ ดาบตํารวจ โกศล  เท่ียงสันเทียะ 

 ๒๙๓ ดาบตํารวจ โกศล  สุขหนองบึง 

 ๒๙๔ ดาบตํารวจ โกสินทร  ปญญาเหล็ก 

 ๒๙๕ ดาบตํารวจ ไกร  เวียงนาค 

 ๒๙๖ ดาบตํารวจ ไกรฤทธิ์  กาญจนศรี 

 ๒๙๗ ดาบตํารวจ ไกรลาศ  คูณทอง 

 ๒๙๘ ดาบตํารวจ ไกรเลิศ  เกษกรรณ 

 ๒๙๙ ดาบตํารวจ ไกรวิชญ  แกวอุดม 

 ๓๐๐ ดาบตํารวจ ไกรวิทย  สุวรรณเพ็ง 

 ๓๐๑ ดาบตํารวจ ไกรวุฒิ  พุมพวง 

 ๓๐๒ ดาบตํารวจ ไกรวุฒิ  โยธา 

 ๓๐๓ ดาบตํารวจ ไกรวุฒิ  สุจริต 

 ๓๐๔ ดาบตํารวจ ไกรวุฒิ  แสนดวงดี 

 ๓๐๕ ดาบตํารวจ ไกรศร  ทองเมฆ 

 ๓๐๖ ดาบตํารวจ ไกรศักดิ์  บัวมาศ 

 ๓๐๗ ดาบตํารวจ ไกรศักดิ์  อุดมสุข 

 ๓๐๘ ดาบตํารวจ ไกลศร  ทุมประดิษฐ 

 ๓๐๙ ดาบตํารวจ ขงเบง  เบญจมาศ 

 ๓๑๐ ดาบตํารวจ ขจร  บุษบงกไพฑูรย 

 ๓๑๑ ดาบตํารวจ ขจร  รัตนสุวรรณ 

 ๓๑๒ ดาบตํารวจ ขจรศักดิ์  สมฟอง 

 ๓๑๓ ดาบตํารวจ ขจรศักดิ์  สมศักดิ์ 

 ๓๑๔ ดาบตํารวจ ขรรณชัย  วงศเหิม 

 ๓๑๕ ดาบตํารวจ ขวัญเงิน  ปอรินทร 

 ๓๑๖ ดาบตํารวจ ขวัญชัย  ไกยพันธ 

 ๓๑๗ ดาบตํารวจ ขวัญชัย  จันทรทองขาว 

 ๓๑๘ ดาบตํารวจ ขวัญชัย  ซาวคําเขตต 

 ๓๑๙ ดาบตํารวจ ขวัญชัย  ทองเกิด 

 ๓๒๐ ดาบตํารวจ ขวัญชัย  ศรีสุวรรณ 

 ๓๒๑ ดาบตํารวจ ขวัญประเทศ  ทองคลัง 

 ๓๒๒ ดาบตํารวจ ขุนพยัคฆ  เรืองศรี 

 ๓๒๓ ดาบตํารวจ ขุนพล  ศรีสะอาด 

 ๓๒๔ ดาบตํารวจ ขุมทรัพย  เดชบุรัมย 



 หนา   ๒๓๓ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๒๕ ดาบตํารวจ เขมชาติ  ละอองดี 

 ๓๒๖ ดาบตํารวจ เข็มชาติ  ชนไพโรจน 

 ๓๒๗ ดาบตํารวจ คงเดช  มวงกลาง 

 ๓๒๘ ดาบตํารวจ คงพล  ปาละประเสริฐ 

 ๓๒๙ ดาบตํารวจ คงฤทธิ์  ศรีทับทิม 

 ๓๓๐ ดาบตํารวจ คงเวทย  มาพิมพ 

 ๓๓๑ ดาบตํารวจ คงศักดิ์  สวางวงษ 

 ๓๓๒ ดาบตํารวจ คชเดช  พิมพสินธุ 

 ๓๓๓ ดาบตํารวจ คชภัค  แฝพิมาย 

 ๓๓๔ ดาบตํารวจ คชาชาญ  ทิพยมนตรี 

 ๓๓๕ ดาบตํารวจ คฑาวุธ  ศิริมุสิกะ 

 ๓๓๖ ดาบตํารวจ คณาธิป  นพแทน 

 ๓๓๗ ดาบตํารวจ คณาธิป  รัตนอาภา 

 ๓๓๘ ดาบตํารวจ คณาธิป  สงพิมพ 

 ๓๓๙ ดาบตํารวจ คณิณณัฏฐ   

  พงคธนาธนนภัช 

 ๓๔๐ ดาบตํารวจ คณิต  งิ้วไธสง 

 ๓๔๑ ดาบตํารวจ คณิศร  ชูรัตน 

 ๓๔๒ ดาบตํารวจ คณิศร  โกทัน 

 ๓๔๓ ดาบตํารวจ คณิศร  บุญปน 

 ๓๔๔ ดาบตํารวจ คทาวุธ  คงสีปาน 

 ๓๔๕ ดาบตํารวจ คนอง  สมัตถะ 

 ๓๔๖ ดาบตํารวจ คนองฤทธิ์  สิทธิพร 

 ๓๔๗ ดาบตํารวจ คมกริช  นุศลศาลา 

 ๓๔๘ ดาบตํารวจ คมกริช  เผือกนอย 

 ๓๔๙ ดาบตํารวจ คมกริช  มลาศรี 

 ๓๕๐ ดาบตํารวจ คมกริช  ศรีลําใย 

 ๓๕๑ ดาบตํารวจ คมกฤษ  ตอรบรัมย 

 ๓๕๒ ดาบตํารวจ คมกฤษ  ภูสีฤทธิ์ 

 ๓๕๓ ดาบตํารวจ คมกฤษณ  เสนแกว 

 ๓๕๔ ดาบตํารวจ คมสรร  ปญญาจิราธิวัฒน 

 ๓๕๕ ดาบตํารวจ คมสัน  คําสุระ 

 ๓๕๖ ดาบตํารวจ คมสัน  ทองรักจันทร 

 ๓๕๗ ดาบตํารวจ คมสัน  สืบสําราญ 

 ๓๕๘ ดาบตํารวจ คมสันต  รากเงิน 

 ๓๕๙ ดาบตํารวจ คมสันต  คณะแสวง 

 ๓๖๐ ดาบตํารวจ คมสันต  จันทรล้ิม 

 ๓๖๑ ดาบตํารวจ คมสันต  ทับทิม 

 ๓๖๒ ดาบตํารวจ คมสันต  บัวลคร 

 ๓๖๓ ดาบตํารวจ คมสันต  บัวศรี 

 ๓๖๔ ดาบตํารวจ คมสันต  พรแด 

 ๓๖๕ ดาบตํารวจ คมสันต  พักผอน 

 ๓๖๖ ดาบตํารวจ คมสันติ์  เพียรแกว 

 ๓๖๗ ดาบตํารวจ คมสันติ์  หมวดคง 

 ๓๖๘ ดาบตํารวจ คมสิทธิ์  อาวัลย 

 ๓๖๙ ดาบตํารวจ ครรชนะ  ทรงชัยสงวน 

 ๓๗๐ ดาบตํารวจ ครรชิต  ชางเหล็ก 

 ๓๗๑ ดาบตํารวจ ครรชิต  วงคตาแสง 

 ๓๗๒ ดาบตํารวจ ครรชิต  อนันตณรงค 

 ๓๗๓ ดาบตํารวจ คริษฐ  เทพฉิม 

 ๓๗๔ ดาบตํารวจ คอเล็ด  ตันหยงดายอ 

 ๓๗๕ ดาบตํารวจ คะนอง  เชนพิมาย 



 หนา   ๒๓๔ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๗๖ ดาบตํารวจ คะนอง  ยงโภชน 

 ๓๗๗ ดาบตํารวจ คะนอง  แสงการ 

 ๓๗๘ ดาบตํารวจ คัมภีร  สมคํา 

 ๓๗๙ ดาบตํารวจ คัมภีร  เสือสอาด 

 ๓๘๐ ดาบตํารวจ คําจันทร  ชวงไชย 

 ๓๘๑ ดาบตํารวจ คํานพ  เล็กนอย 

 ๓๘๒ ดาบตํารวจ คํานึง  แสงวิเชียร 

 ๓๘๓ ดาบตํารวจ คําปน  จันดิษ 

 ๓๘๔ ดาบตํารวจ คําปุน  สุริยะ 

 ๓๘๕ ดาบตํารวจ คําแผน  สีเทา 

 ๓๘๖ ดาบตํารวจ คําพร  หลักดี 

 ๓๘๗ ดาบตํารวจ คําพันธ  พรมสําลี 

 ๓๘๘ ดาบตํารวจ คําพิรถ  เลพล 

 ๓๘๙ ดาบตํารวจ คําเพียน  คํานึง 

 ๓๙๐ ดาบตํารวจ คําภีร  เอี่ยมละออ 

 ๓๙๑ ดาบตํารวจ คําเภา  อนุกิจ 

 ๓๙๒ ดาบตํารวจ คํารณ  เจียมตน 

 ๓๙๓ ดาบตํารวจ คํารณ  แสงศรี 

 ๓๙๔ ดาบตํารวจ คําสัน  โคตพันธ 

 ๓๙๕ ดาบตํารวจ คีม  อาจศรี 

 ๓๙๖ ดาบตํารวจ โฆษิต  ฉายประทีป 

 ๓๙๗ ดาบตํารวจ โฆษิต  ทิมทับ 

 ๓๙๘ ดาบตํารวจ โฆษิต  มีทรัพย 

 ๓๙๙ ดาบตํารวจ โฆสิตชณัฏฐ  อัคพิน 

 ๔๐๐ ดาบตํารวจ เงิน  ใจเดียว 

 ๔๐๑ ดาบตํารวจ จงเจริญ  แดงใจ 

 ๔๐๒ ดาบตํารวจ จงรัก  พูลมี 

 ๔๐๓ ดาบตํารวจ จงรักษ  สุขเกษม 

 ๔๐๔ ดาบตํารวจ จงอาง  ทะฤาษี 

 ๔๐๕ ดาบตํารวจ จเด็จ  วิเศษชู 

 ๔๐๖ ดาบตํารวจ จเด็จ  อุปการ 

 ๔๐๗ ดาบตํารวจ จตุพงศ  ยศเดช 

 ๔๐๘ ดาบตํารวจ จตุพร  ไกรยูรประสงค 

 ๔๐๙ ดาบตํารวจ จตุพร  สหาย 

 ๔๑๐ ดาบตํารวจ จตุพร  อาวเจริญ 

 ๔๑๑ ดาบตํารวจ จตุพล  นิมสันเทียะ 

 ๔๑๒ ดาบตํารวจ จตุพล  พันธโคตร 

 ๔๑๓ ดาบตํารวจ จตุพล  ศิขิวัฒน 

 ๔๑๔ ดาบตํารวจ จตุภูมิ  มาเจริญ 

 ๔๑๕ ดาบตํารวจ จตุรงค  กํายาน 

 ๔๑๖ ดาบตํารวจ จตุรงค  รินไธสง 

 ๔๑๗ ดาบตํารวจ จตุรงค  ศรีคงทน 

 ๔๑๘ ดาบตํารวจ จตุรงค  สุนประชา 

 ๔๑๙ ดาบตํารวจ จตุรวิทย  รุงเรือง 

 ๔๒๐ ดาบตํารวจ จรัญ  กงมหา 

 ๔๒๑ ดาบตํารวจ จรัญ  กรดมณี 

 ๔๒๒ ดาบตํารวจ จรัญ  คงทอง 

 ๔๒๓ ดาบตํารวจ จรัญ  จันทะมุณี 

 ๔๒๔ ดาบตํารวจ จรัญ  จุมพล 

 ๔๒๕ ดาบตํารวจ จรัญ  ชูทอง 

 ๔๒๖ ดาบตํารวจ จรัญ  นามพุทธา 

 ๔๒๗ ดาบตํารวจ จรัญ  โพธิ์เย็น 



 หนา   ๒๓๕ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๒๘ ดาบตํารวจ จรัญ  สอนหาร 

 ๔๒๙ ดาบตํารวจ จรัญ  เหมือนเนตร 

 ๔๓๐ ดาบตํารวจ จรัญ  เหลาเขตกิจ 

 ๔๓๑ ดาบตํารวจ จรัญ  อินทรแกว 

 ๔๓๒ ดาบตํารวจ จรัญยา  เท่ียงผดุง 

 ๔๓๓ ดาบตํารวจ จรัล  จาริยะ 

 ๔๓๔ ดาบตํารวจ จรัล  ศรีบุญเรือง 

 ๔๓๕ ดาบตํารวจ จรัส  นาคสงา 

 ๔๓๖ ดาบตํารวจ จรัส  อินตะปญญา 

 ๔๓๗ ดาบตํารวจ จรัสแสง  แอบศรีหาด 

 ๔๓๘ ดาบตํารวจ จรินทร  จันทรศร 

 ๔๓๙ ดาบตํารวจ จรินทร  เนตรโสภา 

 ๔๔๐ ดาบตํารวจ จรินทร  ปญญาพล 

 ๔๔๑ ดาบตํารวจ จรินทร  สุบรรพวงศ 

 ๔๔๒ ดาบตํารวจ จริยะ  อรรถโส 

 ๔๔๓ ดาบตํารวจ จรุง  หนอพันธุ 

 ๔๔๔ ดาบตํารวจ จรูญ  ยืนยง 

 ๔๔๕ ดาบตํารวจ จรูญลักษณ  บัวชื่น 

 ๔๔๖ ดาบตํารวจ จรูญศักดิ์  ทองสงโสม 

 ๔๔๗ ดาบตํารวจ จเร  จันทรทองนิ่ม 

 ๔๔๘ ดาบตํารวจ จเร  พรหมแกว 

 ๔๔๙ ดาบตํารวจ จเร  ยะหัตตะ 

 ๔๕๐ ดาบตํารวจ จวน  นามหนวด 

 ๔๕๑ ดาบตํารวจ จอม  วรรณคํา 

 ๔๕๒ ดาบตํารวจ จอมทอง  สารบุญ 

 ๔๕๓ ดาบตํารวจ จักกฤษณ  สายรัตน 

 ๔๕๔ ดาบตํารวจ จักเพชร  เทพชัย 

 ๔๕๕ ดาบตํารวจ จักรกริช  มาสสุข 

 ๔๕๖ ดาบตํารวจ จักรกริศน  มูลประดิษฐ 

 ๔๕๗ ดาบตํารวจ จักรกฤช  พืชผล 

 ๔๕๘ ดาบตํารวจ จักรกฤษ  คําถาเครือ 

 ๔๕๙ ดาบตํารวจ จักรกฤษ  วงษชาญศรี 

 ๔๖๐ ดาบตํารวจ จักรกฤษณ  เคนงาม 

 ๔๖๑ ดาบตํารวจ จักรกฤษณ  ถิ่นหนองไทร 

 ๔๖๒ ดาบตํารวจ จักรกฤษณ  แถมดอน 

 ๔๖๓ ดาบตํารวจ จักรกฤษณ  ทับแวว 

 ๔๖๔ ดาบตํารวจ จักรกฤษณ  พุทธา 

 ๔๖๕ ดาบตํารวจ จักรกฤษณ   

  เพ็ญศิริวรรณกุล 

 ๔๖๖ ดาบตํารวจ จักรกฤษณ  ภูเขียว 

 ๔๖๗ ดาบตํารวจ จักรกฤษณ  มีแตม 

 ๔๖๘ ดาบตํารวจ จักรกฤษณ  วงคขุนทอง 

 ๔๖๙ ดาบตํารวจ จักรกฤษณ  วงศบุตร 

 ๔๗๐ ดาบตํารวจ จักรกฤษณ  วิศิษฎพงศ 

 ๔๗๑ ดาบตํารวจ จักรชัย  ล้ิมธาราดล 

 ๔๗๒ ดาบตํารวจ จักรดุลย  จันทรประโคน 

 ๔๗๓ ดาบตํารวจ จักรพงศ  สืบเสระ 

 ๔๗๔ ดาบตํารวจ จักรพงษ  กองทรง 

 ๔๗๕ ดาบตํารวจ จักรพงษ  โคกเกษม 

 ๔๗๖ ดาบตํารวจ จักรพงษ  พนมการ 

 ๔๗๗ ดาบตํารวจ จักรพงษ  พลหาญ 

 ๔๗๘ ดาบตํารวจ จักรพงษ  รุงรังษี 



 หนา   ๒๓๖ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๗๙ ดาบตํารวจ จักรพรรณ  พาท ี

 ๔๘๐ ดาบตํารวจ จักรพันธ  เกียงขวา 

 ๔๘๑ ดาบตํารวจ จักรพันธ  จันทรัตน 

 ๔๘๒ ดาบตํารวจ จักรพันธ  จิตรบําเพ็ญ 

 ๔๘๓ ดาบตํารวจ จักรพันธ  นันทโพธิ์เดช 

 ๔๘๔ ดาบตํารวจ จักรภพ  เจริญพันธ 

 ๔๘๕ ดาบตํารวจ จักรภพ  ธนะศานติ 

 ๔๘๖ ดาบตํารวจ จักรภัทร  แกวใจจง 

 ๔๘๗ ดาบตํารวจ จักรภัทร  ดนตรี 

 ๔๘๘ ดาบตํารวจ จักรวาล  นุมเอี่ยม 

 ๔๘๙ ดาบตํารวจ จักรวาล  ยลวงค 

 ๔๙๐ ดาบตํารวจ จักระพงศ  ซิ้วเฉี้ยง 

 ๔๙๑ ดาบตํารวจ จักริน  พรหมบุตร 

 ๔๙๒ ดาบตํารวจ จักริน  เอียการนา 

 ๔๙๓ ดาบตํารวจ จักรินทร  ประจักกะตา 

 ๔๙๔ ดาบตํารวจ จักรินทร  มูลเสน 

 ๔๙๕ ดาบตํารวจ จักรี  ดีดวยชาติ 

 ๔๙๖ ดาบตํารวจ จันตรี  หอมจันทรโต 

 ๔๙๗ ดาบตํารวจ จันทรโทร  ไชยสุระ 

 ๔๙๘ ดาบตํารวจ จันทา  พงพันนา 

 ๔๙๙ ดาบตํารวจ จาตุรงค  ทองเรือง 

 ๕๐๐ ดาบตํารวจ จาตุรนต  อินณรงค 

 ๕๐๑ ดาบตํารวจ จาตุรพงศ  รักแกว 

 ๕๐๒ ดาบตํารวจ จารวี  เกื้อหนู 

 ๕๐๓ ดาบตํารวจ จาริตร  ดูใจ 

 ๕๐๔ ดาบตํารวจ จาริวุธ  วงศบา 

 ๕๐๕ ดาบตํารวจ จารึก  กิ้มซิ้ว 

 ๕๐๖ ดาบตํารวจ จารึก  ไชยสาลี 

 ๕๐๗ ดาบตํารวจ จารุรินทร  โตจุย 

 ๕๐๘ ดาบตํารวจ จาลึก  ปญโญ 

 ๕๐๙ ดาบตํารวจ จํานง  นอยยาโน 

 ๕๑๐ ดาบตํารวจ จํานงค  กันฮก 

 ๕๑๑ ดาบตํารวจ จํานงค  ไชยนรา 

 ๕๑๒ ดาบตํารวจ จําเนียร  พ้ืนพรม 

 ๕๑๓ ดาบตํารวจ จํารัส  อนโต 

 ๕๑๔ ดาบตํารวจ จํารัส  อวมสกุล 

 ๕๑๕ ดาบตํารวจ จํารูญ  บัณฑิตย 

 ๕๑๖ ดาบตํารวจ จํารูญ  แสนเสนาะ 

 ๕๑๗ ดาบตํารวจ จําเริญ  กัญญารัตน 

 ๕๑๘ ดาบตํารวจ จําเริญ  ประเจริญ 

 ๕๑๙ ดาบตํารวจ จําเริญ  วรรณรส 

 ๕๒๐ ดาบตํารวจ จําลอง  ตามูล 

 ๕๒๑ ดาบตํารวจ จําลอง  เนียมบุญ 

 ๕๒๒ ดาบตํารวจ จําลอง  ประจัด 

 ๕๒๓ ดาบตํารวจ จําลอง  พันธมุง 

 ๕๒๔ ดาบตํารวจ จําลอง  ลุนอุดม 

 ๕๒๕ ดาบตํารวจ จําลอง  หนูนุน 

 ๕๒๖ ดาบตํารวจ จิตกรณ  อามาตยสมบัติ 

 ๕๒๗ ดาบตํารวจ จิตตชาญ  สุทธิบุตร 

 ๕๒๘ ดาบตํารวจ จิตติ  โพธิวัฒน 

 ๕๒๙ ดาบตํารวจ จิตติศักดิ์  เพชรรัตน 

 ๕๓๐ ดาบตํารวจ จิตร  ปุยะติ 



 หนา   ๒๓๗ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๓๑ ดาบตํารวจ จิตรกร  แกวงาม 

 ๕๓๒ ดาบตํารวจ จิตรกร  ธรรมวงค 

 ๕๓๓ ดาบตํารวจ จิตรกร  เนื่องปญหา 

 ๕๓๔ ดาบตํารวจ จิตรกร  ยุพเรศ 

 ๕๓๕ ดาบตํารวจ จิตรภาณุ  ทองมหา 

 ๕๓๖ ดาบตํารวจ จิตรภาณุ  อันวิเศษ 

 ๕๓๗ ดาบตํารวจ จินตวีร  เกียงมี 

 ๕๓๘ ดาบตํารวจ จิรกร  หลีหาด 

 ๕๓๙ ดาบตํารวจ จิรกฤต  วงศเจริญ 

 ๕๔๐ ดาบตํารวจ จิรพงษ  มานพ 

 ๕๔๑ ดาบตํารวจ จิรพัฒน  ชุมดี 

 ๕๔๒ ดาบตํารวจ จิรภัทร  กรดแกว 

 ๕๔๓ ดาบตํารวจ จิรภัทร  คลังชํานาญ 

 ๕๔๔ ดาบตํารวจ จิรภัทร  นามธิราช 

 ๕๔๕ ดาบตํารวจ จิรภัทร  ปนศิริ 

 ๕๔๖ ดาบตํารวจ จิรโรจน  พงษสมบูรณ 

 ๕๔๗ ดาบตํารวจ จิรวรรดิ์  บุญมาตร 

 ๕๔๘ ดาบตํารวจ จิรวัฒน  ชูชื่น 

 ๕๔๙ ดาบตํารวจ จิรวัฒน  แนนอุดร 

 ๕๕๐ ดาบตํารวจ จิรวัฒน  พัวพันธ 

 ๕๕๑ ดาบตํารวจ จิรวัฒน  เมืองละออง 

 ๕๕๒ ดาบตํารวจ จิรวัฒน  วงศสุวัฒน 

 ๕๕๓ ดาบตํารวจ จิรวัฒน  ศรีธารทอง 

 ๕๕๔ ดาบตํารวจ จิรวัฒน  สุจริต 

 ๕๕๕ ดาบตํารวจ จิรวัฒน  สุปญญา 

 ๕๕๖ ดาบตํารวจ จิรวัฒน  เหมสลาหมาด 

 ๕๕๗ ดาบตํารวจ จิรวัตร  สุวรรณพิมพ 

 ๕๕๘ ดาบตํารวจ จิรศักดิ์  กวางขวาง 

 ๕๕๙ ดาบตํารวจ จิรศักดิ์  เกษเกษร 

 ๕๖๐ ดาบตํารวจ จิรศักดิ์  แจงพรมมา 

 ๕๖๑ ดาบตํารวจ จิรศักดิ์  ไผสมบูรณ 

 ๕๖๒ ดาบตํารวจ จิรศักดิ์  พงษพานทอง 

 ๕๖๓ ดาบตํารวจ จิรเสฏฐ  ศรีสุวรรณ 

 ๕๖๔ ดาบตํารวจ จิระ  พลสง 

 ๕๖๕ ดาบตํารวจ จิระเดช  คงเมือง 

 ๕๖๖ ดาบตํารวจ จิระเดช  อินทรไชยมาศ 

 ๕๖๗ ดาบตํารวจ จิระพันธุ  ณ ลําพูน 

 ๕๖๘ ดาบตํารวจ จิระยุทธ  นามคันที 

 ๕๖๙ ดาบตํารวจ จิระวัฒน  บัวจุด 

 ๕๗๐ ดาบตํารวจ จิระศักดิ์  กาเล่ียง 

 ๕๗๑ ดาบตํารวจ จิระศักดิ์  รัชตพันธ 

 ๕๗๒ ดาบตํารวจ จิระศักดิ์  เหลาอินทร 

 ๕๗๓ ดาบตํารวจ จิระศักดิ์  อินลักษณ 

 ๕๗๔ ดาบตํารวจ จิรันดร  กมลงาม 

 ๕๗๕ ดาบตํารวจ จิราเดช  ชื่นดานกลาง 

 ๕๗๖ ดาบตํารวจ จิราวุฒิ  ฤทธิ์ธรรม 

 ๕๗๗ ดาบตํารวจ จิราวุธ  อินวงศ 

 ๕๗๘ ดาบตํารวจ จิฬสงวน  มณีมั่งคั่ง 

 ๕๗๙ ดาบตํารวจ จีรยุทธ  สายทอง 

 ๕๘๐ ดาบตํารวจ จีรศักดิ์  นาคมิตร 

 ๕๘๑ ดาบตํารวจ จีระกรณ  เษกสุขฐรัมย 

 ๕๘๒ ดาบตํารวจ จีระพงษ  แซตั้ง 



 หนา   ๒๓๘ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๘๓ ดาบตํารวจ จีระพันธ  คํามุข 

 ๕๘๔ ดาบตํารวจ จีระพันธ  วาลีประโคน 

 ๕๘๕ ดาบตํารวจ จีระวัฒน  คุณรัตน 

 ๕๘๖ ดาบตํารวจ จีระศักดิ์  คชสวัสดิ์ 

 ๕๘๗ ดาบตํารวจ จีระศักดิ์  โคตรแสนลี 

 ๕๘๘ ดาบตํารวจ จีระศักดิ์  เทียนส่ือเจริญ 

 ๕๘๙ ดาบตํารวจ จีระศักดิ์  ไทยแท 

 ๕๙๐ ดาบตํารวจ จีระศักดิ์  พันธนานุวงศ 

 ๕๙๑ ดาบตํารวจ จีระศักดิ์  พุดสี 

 ๕๙๒ ดาบตํารวจ จีระศักดิ์  ฮวดควน 

 ๕๙๓ ดาบตํารวจ จุมพล  ขุนน้ํา 

 ๕๙๔ ดาบตํารวจ จุมพล  พรหมสุวรรณ 

 ๕๙๕ ดาบตํารวจ จุมพล  ยงเกษกรรม 

 ๕๙๖ ดาบตํารวจ จุล  ศรีรักษา 

 ๕๙๗ ดาบตํารวจ จุลพงษ  สวางโศก 

 ๕๙๘ ดาบตํารวจ เจตน  สรางเอี่ยม 

 ๕๙๙ ดาบตํารวจ เจตนสฤษฎ์ิ  แฝพิมาย 

 ๖๐๐ ดาบตํารวจ เจตนา  ประไวย 

 ๖๐๑ ดาบตํารวจ เจนณรงค  สาวเสม 

 ๖๐๒ ดาบตํารวจ เจริญ  จอกโคกสูง 

 ๖๐๓ ดาบตํารวจ เจริญ  จักรเงิน 

 ๖๐๔ ดาบตํารวจ เจริญ  ฉิมปรางค 

 ๖๐๕ ดาบตํารวจ เจริญ  ชวยหมุด 

 ๖๐๖ ดาบตํารวจ เจริญ  เพียวิเศษ 

 ๖๐๗ ดาบตํารวจ เจริญ  ราชนาคา 

 ๖๐๘ ดาบตํารวจ เจริญ  ลาภสาร 

 ๖๐๙ ดาบตํารวจ เจริญ  อุยดํา 

 ๖๑๐ ดาบตํารวจ เจริญชัย  ชัยสวัสดิ์ 

 ๖๑๑ ดาบตํารวจ เจริญผล  แสพลกรัง 

 ๖๑๒ ดาบตํารวจ เจริญพร  ชาติวัฒนา 

 ๖๑๓ ดาบตํารวจ เจริญศักดิ์  จันทรทอง 

 ๖๑๔ ดาบตํารวจ เจริญศักดิ์  ประทุมวงศ 

 ๖๑๕ ดาบตํารวจ เจริญศักดิ์  วงคเสน 

 ๖๑๖ ดาบตํารวจ เจษฎา  ชูขันธ 

 ๖๑๗ ดาบตํารวจ เจษฎา  ตวนเขียว 

 ๖๑๘ ดาบตํารวจ เจษฎา  ทองสุข 

 ๖๑๙ ดาบตํารวจ เจษฎา  ทํามา 

 ๖๒๐ ดาบตํารวจ เจษฎา  ปานเชื้อ 

 ๖๒๑ ดาบตํารวจ เจษฎา  พิชัยรัตน 

 ๖๒๒ ดาบตํารวจ เจษฎา  ลูพิทักษสกุล 

 ๖๒๓ ดาบตํารวจ เจษฎา  ศรีวิชัย 

 ๖๒๔ ดาบตํารวจ เจษฎากร  สีอุน 

 ๖๒๕ ดาบตํารวจ เจษฎาภรณ  เรืองฤทธิ์ 

 ๖๒๖ ดาบตํารวจ เจิดจรัส  สงสังข 

 ๖๒๗ ดาบตํารวจ ใจยา  บุญผาลา 

 ๖๒๘ ดาบตํารวจ ฉกาจ  ประชารัตน 

 ๖๒๙ ดาบตํารวจ ฉลอง  สโมทานทวี 

 ๖๓๐ ดาบตํารวจ ฉลอง  แสงจันทร 

 ๖๓๑ ดาบตํารวจ ฉลามศักดิ์  โยวะผุย 

 ๖๓๒ ดาบตํารวจ ฉัฐพัศ  แหยมทรัพย 

 ๖๓๓ ดาบตํารวจ ฉัตตฤน  สิตะพงษ 

 ๖๓๔ ดาบตํารวจ ฉัตรกร  กันทรพิทักษ 



 หนา   ๒๓๙ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๓๕ ดาบตํารวจ ฉัตรชนินทร  อินทรัศมี 

 ๖๓๖ ดาบตํารวจ ฉัตรชัย  แสงสุวรรณ 

 ๖๓๗ ดาบตํารวจ ฉัตรชัย  กล่ินสุวรรณ 

 ๖๓๘ ดาบตํารวจ ฉัตรชัย  ตอยแกว 

 ๖๓๙ ดาบตํารวจ ฉัตรชัย  ทั่งทอง 

 ๖๔๐ ดาบตํารวจ ฉัตรชัย  บูคะธรรม 

 ๖๔๑ ดาบตํารวจ ฉัตรชัย  ปฏินัดตัง 

 ๖๔๒ ดาบตํารวจ ฉัตรชัย  พิมพะสาลี 

 ๖๔๓ ดาบตํารวจ ฉัตรชัย  ภิญโญศรี 

 ๖๔๔ ดาบตํารวจ ฉัตรชัย  วิชิตชู 

 ๖๔๕ ดาบตํารวจ ฉัตรชัย  สายสิงห 

 ๖๔๖ ดาบตํารวจ ฉัตรชัย  แสงทอง 

 ๖๔๗ ดาบตํารวจ ฉัตรชัย  อนุไพร 

 ๖๔๘ ดาบตํารวจ ฉัตรดา  บุญพูล 

 ๖๔๙ ดาบตํารวจ ฉัตรพัฒน  บัญชาสวัสดี 

 ๖๕๐ ดาบตํารวจ ฉัตรมงคล  บุญมากชวย 

 ๖๕๑ ดาบตํารวจ ฉัติวงษ  เจริญ 

 ๖๕๒ ดาบตํารวจ ฉันทวุฒิ  บุนรสิงห 

 ๖๕๓ ดาบตํารวจ เฉลิม  ปนคง 

 ๖๕๔ ดาบตํารวจ เฉลิม  อบอุน 

 ๖๕๕ ดาบตํารวจ เฉลิมเกียรติ  ไทรยอย 

 ๖๕๖ ดาบตํารวจ เฉลิมเกียรติ  ปานเทพ 

 ๖๕๗ ดาบตํารวจ เฉลิมเกียรติ  พุทธรักษ 

 ๖๕๘ ดาบตํารวจ เฉลิมเขตร  พลยะเรศ 

 ๖๕๙ ดาบตํารวจ เฉลิมชน  วรสาร 

 ๖๖๐ ดาบตํารวจ เฉลิมชัย  กริ่มทุงทอง 

 ๖๖๑ ดาบตํารวจ เฉลิมชัย  เชี่ยวชาญ 

 ๖๖๒ ดาบตํารวจ เฉลิมชัย  พรหมราช 

 ๖๖๓ ดาบตํารวจ เฉลิมชัย  มณีศรี 

 ๖๖๔ ดาบตํารวจ เฉลิมชัย  สุนเจิม 

 ๖๖๕ ดาบตํารวจ เฉลิมพงษ  ศรีศิล 

 ๖๖๖ ดาบตํารวจ เฉลิมพร  ตาลชัย 

 ๖๖๗ ดาบตํารวจ เฉลิมพรหม  อิทธิยาภรณ 

 ๖๖๘ ดาบตํารวจ เฉลิมพล  กอชารี 

 ๖๖๙ ดาบตํารวจ เฉลิมพล  นาสิงหทอง 

 ๖๗๐ ดาบตํารวจ เฉลิมพล  ผองแผว 

 ๖๗๑ ดาบตํารวจ เฉลิมพล  เมืองแกว 

 ๖๗๒ ดาบตํารวจ เฉลิมพล  แยมสอาด 

 ๖๗๓ ดาบตํารวจ เฉลิมวงศ  ผกาพวง 

 ๖๗๔ ดาบตํารวจ เฉลิมศักดิ์  การะพฤกษ 

 ๖๗๕ ดาบตํารวจ เฉลิมศักดิ์  คงหนู 

 ๖๗๖ ดาบตํารวจ เฉลิมศักดิ์  บุญออง 

 ๖๗๗ ดาบตํารวจ เฉลิมศักดิ์  มหานิล 

 ๖๗๘ ดาบตํารวจ เฉลียว  แกนเมือง 

 ๖๗๙ ดาบตํารวจ เฉลียว  อุณหชาติ 

 ๖๘๐ ดาบตํารวจ ชงยุตร  พลขีดขีน 

 ๖๘๑ ดาบตํารวจ ชนน  ทรัพยสินสวัสดิ์ 

 ๖๘๒ ดาบตํารวจ ชนพัฒน  ถิระสิทธิโรจน 

 ๖๘๓ ดาบตํารวจ ชนมมนู  โสภา 

 ๖๘๔ ดาบตํารวจ ชนสิษฎ  ชิดรัฐถา 

 ๖๘๕ ดาบตํารวจ ชนะ  พรหมจินดา 

 ๖๘๖ ดาบตํารวจ ชนะ  แสนวิชัย 



 หนา   ๒๔๐ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๘๗ ดาบตํารวจ ชนะพัฒน  เฉลิมรัมย 

 ๖๘๘ ดาบตํารวจ ชนะศักดิ์  แกนแกว 

 ๖๘๙ ดาบตํารวจ ชนะศึก  ขุนทอง 

 ๖๙๐ ดาบตํารวจ ชนัต  ทองสุวรรณ 

 ๖๙๑ ดาบตํารวจ ชนันต  ชนะพล 

 ๖๙๒ ดาบตํารวจ ชนาธิป  ปุณยพรวงศ 

 ๖๙๓ ดาบตํารวจ ชนาวีร  ลิมปนะรังสรรค 

 ๖๙๔ ดาบตํารวจ ชนินทร  ขัดเขื่อนขาว 

 ๖๙๕ ดาบตํารวจ ชนินทร  หินวิเศษ 

 ๖๙๖ ดาบตํารวจ ชมธวัช  พันกันทะ 

 ๖๙๗ ดาบตํารวจ ชยกร  กิตติธรเดชดํารง 

 ๖๙๘ ดาบตํารวจ ชยพล  ขันทอง 

 ๖๙๙ ดาบตํารวจ ชยพล  นิธิธนชล 

 ๗๐๐ ดาบตํารวจ ชยพล  บุญเพ็ง 

 ๗๐๑ ดาบตํารวจ ชยพล  สีออน 

 ๗๐๒ ดาบตํารวจ ชยาภิวัฒน  สังฆะมณี 

 ๗๐๓ ดาบตํารวจ ชยุฒ  ธรรมชาติ 

 ๗๐๔ ดาบตํารวจ ชยุต  เขียวขํา 

 ๗๐๕ ดาบตํารวจ ชยุต  อรรคบุตร 

 ๗๐๖ ดาบตํารวจ ชยุตมรมย  พรหมเอาะ 

 ๗๐๗ ดาบตํารวจ ชรัตน  พูลพวง 

 ๗๐๘ ดาบตํารวจ ชราวุฒิ  พันบูรณ 

 ๗๐๙ ดาบตํารวจ ชรินทร  เชิดสุนทร 

 ๗๑๐ ดาบตํารวจ ชรินทร  ดุลยเภรี 

 ๗๑๑ ดาบตํารวจ ชรินทร  ถุงแกว 

 ๗๑๒ ดาบตํารวจ ชรินทร  บุญศิริ 

 ๗๑๓ ดาบตํารวจ ชรินทร  อนมั่น 

 ๗๑๔ ดาบตํารวจ ชลภมร  หวานมีรส 

 ๗๑๕ ดาบตํารวจ ชลอ  ทองศรี 

 ๗๑๖ ดาบตํารวจ ชลอ  วัฒนสืบแถว 

 ๗๑๗ ดาบตํารวจ ชลันทร  สมกุล 

 ๗๑๘ ดาบตํารวจ ชลาดิศรัย  ภูเชย 

 ๗๑๙ ดาบตํารวจ ชลิต  จันทรชยากร 

 ๗๒๐ ดาบตํารวจ ชลิต  สลักคํา 

 ๗๒๑ ดาบตํารวจ ชลิต  อารมณรัตน 

 ๗๒๒ ดาบตํารวจ ชวชัย  มากกุญชร 

 ๗๒๓ ดาบตํารวจ ชวน  พรหมสุวรรณ 

 ๗๒๔ ดาบตํารวจ ชวนคิด  ประเสริฐแทน 

 ๗๒๕ ดาบตํารวจ ชวนชัย  ไชยชาติ 

 ๗๒๖ ดาบตํารวจ ชวภณ  บาลโสง 

 ๗๒๗ ดาบตํารวจ ชวภณ  ปะสาวะเถ 

 ๗๒๘ ดาบตํารวจ ชวภณ  ศรีจันทร 

 ๗๒๙ ดาบตํารวจ ชวรัฐนนท  มีขวัญ 

 ๗๓๐ ดาบตํารวจ ชวลิต  ชาโรจน 

 ๗๓๑ ดาบตํารวจ ชวลิต  ทนทาน 

 ๗๓๒ ดาบตํารวจ ชวลิต  เทพนรินทร 

 ๗๓๓ ดาบตํารวจ ชวลิต  พรมมา 

 ๗๓๔ ดาบตํารวจ ชวัลวัฒน  ดวงกลาง 

 ๗๓๕ ดาบตํารวจ ชะฑากิฐ  พลศรี 

 ๗๓๖ ดาบตํารวจ ชัช  ตะวัน 

 ๗๓๗ ดาบตํารวจ ชัช  สัตนาโค 

 ๗๓๘ ดาบตํารวจ ชัชชญา  สวนบอแร 



 หนา   ๒๔๑ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๗๓๙ ดาบตํารวจ ชัชชัย  ธนะภาษี 

 ๗๔๐ ดาบตํารวจ ชัชชัย  สุขขี 

 ๗๔๑ ดาบตํารวจ ชัชวาล  ทันทะโก 

 ๗๔๒ ดาบตํารวจ ชัชวาล  ปาลี 

 ๗๔๓ ดาบตํารวจ ชัชวาล  ผาดไธสง 

 ๗๔๔ ดาบตํารวจ ชัชวาล  พลตื้อ 

 ๗๔๕ ดาบตํารวจ ชัชวาล  สุดาจันทร 

 ๗๔๖ ดาบตํารวจ ชัชวาล  หาพิพัฒน 

 ๗๔๗ ดาบตํารวจ ชัชวาลย  แกนจันทร 

 ๗๔๘ ดาบตํารวจ ชัชวาลย  ไชยเสนา 

 ๗๔๙ ดาบตํารวจ ชัชวาลย  ดวงดี 

 ๗๕๐ ดาบตํารวจ ชัชวาลย  พาคะ 

 ๗๕๑ ดาบตํารวจ ชัชวาลย  วงศหาญ 

 ๗๕๒ ดาบตํารวจ ชัชวาลย  แสนโคตร 

 ๗๕๓ ดาบตํารวจ ชัด  ทองสุข 

 ๗๕๔ ดาบตํารวจ ชัตชัย  รมโพธิ์ 

 ๗๕๕ ดาบตํารวจ ชัย  กลางศิขริน 

 ๗๕๖ ดาบตํารวจ ชัยกฤษ  อุปสีดา 

 ๗๕๗ ดาบตํารวจ ชัยการ  วาทะงาม 

 ๗๕๘ ดาบตํารวจ ชัยเจริญ  งามขํา 

 ๗๕๙ ดาบตํารวจ ชัยชนะ  โพธิยอด 

 ๗๖๐ ดาบตํารวจ ชัยชัช  รัตนทรัพย 

 ๗๖๑ ดาบตํารวจ ชัยชาญ  ภักดี 

 ๗๖๒ ดาบตํารวจ ชัยชาญ  วงศพันธ 

 ๗๖๓ ดาบตํารวจ ชัยเชษฐ  จันทรเศรษฐี 

 ๗๖๔ ดาบตํารวจ ชัยญา  บุตรศรีวงค 

 ๗๖๕ ดาบตํารวจ ชัยญา  พลธานี 

 ๗๖๖ ดาบตํารวจ ชัยณรงค  จันทรอยู 

 ๗๖๗ ดาบตํารวจ ชัยณรงค  เชิดชู 

 ๗๖๘ ดาบตํารวจ ชัยณรงค  พูลทะจิตร 

 ๗๖๙ ดาบตํารวจ ชัยณรงค  เลือดไทย 

 ๗๗๐ ดาบตํารวจ ชัยณรงค  สงเรือง 

 ๗๗๑ ดาบตํารวจ ชัยณรงค  สมอนา 

 ๗๗๒ ดาบตํารวจ ชัยแดน  อินตะเสน 

 ๗๗๓ ดาบตํารวจ ชัยธัช  ไทยภักดี 

 ๗๗๔ ดาบตํารวจ ชัยนรินท  พิมพาพรศุภสิน 

 ๗๗๕ ดาบตํารวจ ชัยนรินท  รูปศรีสิริวรกุล 

 ๗๗๖ ดาบตํารวจ ชัยนันท  เจียมรัมย 

 ๗๗๗ ดาบตํารวจ ชัยนันท  มั่นหมาย 

 ๗๗๘ ดาบตํารวจ ชัยนาท  บัวแกว 

 ๗๗๙ ดาบตํารวจ ชัยบดินทร  ทองสวรรค 

 ๗๘๐ ดาบตํารวจ ชัยพฤกษ  ชุมชื่น 

 ๗๘๑ ดาบตํารวจ ชัยไพศาล  โพนสรางแกว 

 ๗๘๒ ดาบตํารวจ ชัยภดล  ธิปอ 

 ๗๘๓ ดาบตํารวจ ชัยมงคล  คาขาย 

 ๗๘๔ ดาบตํารวจ ชัยยศ  สวนานนท 

 ๗๘๕ ดาบตํารวจ ชัยยันต  ไชยแกว 

 ๗๘๖ ดาบตํารวจ ชัยยันต  บุตระบุญมา 

 ๗๘๗ ดาบตํารวจ ชัยยา  ยอดมงคล 

 ๗๘๘ ดาบตํารวจ ชัยยา  ลัดดาวรากรณ 

 ๗๘๙ ดาบตํารวจ ชัยยุทธ  จวงพันธ 

 ๗๙๐ ดาบตํารวจ ชัยยุทธ  มวงปลอด 



 หนา   ๒๔๒ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๗๙๑ ดาบตํารวจ ชัยยุทธ  แกวบุญปน 

 ๗๙๒ ดาบตํารวจ ชัยยุทธ  วิเศษเจริญพร 

 ๗๙๓ ดาบตํารวจ ชัยยุทธ  สินธิทา 

 ๗๙๔ ดาบตํารวจ ชัยยุทธิ์  เหมทานนท 

 ๗๙๕ ดาบตํารวจ ชัยรัตน  บูรณะถาวร 

 ๗๙๖ ดาบตํารวจ ชัยรัตน  ใบแกว 

 ๗๙๗ ดาบตํารวจ ชัยรัตน  ปราณนัทธี 

 ๗๙๘ ดาบตํารวจ ชัยรินทร  วงศรักษา 

 ๗๙๙ ดาบตํารวจ ชัยโรจน  จันดาโรจน 

 ๘๐๐ ดาบตํารวจ ชัยโรจน  ประดิษฐเมธากุล 

 ๘๐๑ ดาบตํารวจ ชัยฤทธิ์  วราโภค 

 ๘๐๒ ดาบตํารวจ ชัยวัฒน  กันทวัง 

 ๘๐๓ ดาบตํารวจ ชัยวัฒน  คงเขียว 

 ๘๐๔ ดาบตํารวจ ชัยวัฒน  คงฉุย 

 ๘๐๕ ดาบตํารวจ ชัยวัฒน  จันทรทรง 

 ๘๐๖ ดาบตํารวจ ชัยวัฒน  จิตรประทักษ 

 ๘๐๗ ดาบตํารวจ ชัยวัฒน  ชัยวิริยะวารี 

 ๘๐๘ ดาบตํารวจ ชัยวัฒน  ดํานุย 

 ๘๐๙ ดาบตํารวจ ชัยวัฒน  นรารักษ 

 ๘๑๐ ดาบตํารวจ ชัยวัฒน  ปญญาไศย 

 ๘๑๑ ดาบตํารวจ ชัยวัฒน  เพ็งเหล็ก 

 ๘๑๒ ดาบตํารวจ ชัยวัฒน  เพ่ิมสวัสดิ์ 

 ๘๑๓ ดาบตํารวจ ชัยวัฒน  วรรณสัมพันธ 

 ๘๑๔ ดาบตํารวจ ชัยวัฒน  สาทะ 

 ๘๑๕ ดาบตํารวจ ชัยวัฒน  สิงหเรือง 

 ๘๑๖ ดาบตํารวจ ชัยวัฒน  หลบภัย 

 ๘๑๗ ดาบตํารวจ ชัยวัฒน  อินทรคีรี 

 ๘๑๘ ดาบตํารวจ ชัยวิสิทธิ์  อุดไชยา 

 ๘๑๙ ดาบตํารวจ ชัยวุฒิ  แสนบุญรัตน 

 ๘๒๐ ดาบตํารวจ ชัยศักดิ์  ภูมิลาวัลย 

 ๘๒๑ ดาบตํารวจ ชัยศิริ  ธรรมแกว 

 ๘๒๒ ดาบตํารวจ ชัยสิทธิ์  หอมชาติ 

 ๘๒๓ ดาบตํารวจ ชัยสิทธิ์  อามาตยมนตรี 

 ๘๒๔ ดาบตํารวจ ชัยอุดร  สังเกตุ 

 ๘๒๕ ดาบตํารวจ ชาญ  คําชู 

 ๘๒๖ ดาบตํารวจ ชาญชัย  ขํานุรักษ 

 ๘๒๗ ดาบตํารวจ ชาญชัย  จันทะโสม 

 ๘๒๘ ดาบตํารวจ ชาญชัย  ใจกลา 

 ๘๒๙ ดาบตํารวจ ชาญชัย  ใจพินิจ 

 ๘๓๐ ดาบตํารวจ ชาญชัย  ชางปรีชา 

 ๘๓๑ ดาบตํารวจ ชาญชัย  แถลงจิตต 

 ๘๓๒ ดาบตํารวจ ชาญชัย  ทิพยโอสถ 

 ๘๓๓ ดาบตํารวจ ชาญชัย  แทนสา 

 ๘๓๔ ดาบตํารวจ ชาญชัย  บรรเทพ 

 ๘๓๕ ดาบตํารวจ ชาญชัย  ฝายสีงาม 

 ๘๓๖ ดาบตํารวจ ชาญชัย  พิมพา 

 ๘๓๗ ดาบตํารวจ ชาญชัย  ภูสิงห 

 ๘๓๘ ดาบตํารวจ ชาญชัย  สายโน 

 ๘๓๙ ดาบตํารวจ ชาญชัย  สายอาย 

 ๘๔๐ ดาบตํารวจ ชาญณรงค  จอมหงษ 

 ๘๔๑ ดาบตํารวจ ชาญณรงค  ทรงวาจา 

 ๘๔๒ ดาบตํารวจ ชาญณรงค  แยบยน 



 หนา   ๒๔๓ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๘๔๓ ดาบตํารวจ ชาญณรงค  อบอุน 

 ๘๔๔ ดาบตํารวจ ชาญยุทธ  เลพล 

 ๘๔๕ ดาบตํารวจ ชาญยุทธ  สมแสง 

 ๘๔๖ ดาบตํารวจ ชาญวิชญ  ศรีภักดี 

 ๘๔๗ ดาบตํารวจ ชาญวิทย  บัวมวง 

 ๘๔๘ ดาบตํารวจ ชาญวิทย  วัดวงคษา 

 ๘๔๙ ดาบตํารวจ ชาญวิทย  ศิริมูล 

 ๘๕๐ ดาบตํารวจ ชาญวิทย  แสนแกว 

 ๘๕๑ ดาบตํารวจ ชาญวุฒิ  จันทรอ่ํา 

 ๘๕๒ ดาบตํารวจ ชาญวุฒิ  ปองชารี 

 ๘๕๓ ดาบตํารวจ ชาญวุฒิ  แสนมี 

 ๘๕๔ ดาบตํารวจ ชาญศักดิ์  คนซื่อ 

 ๘๕๕ ดาบตํารวจ ชาญศักดิ์  ชูแกว 

 ๘๕๖ ดาบตํารวจ ชาตรี  กะตะศิลา 

 ๘๕๗ ดาบตํารวจ ชาตรี  จิตรวิไลย 

 ๘๕๘ ดาบตํารวจ ชาตรี  นิดร 

 ๘๕๙ ดาบตํารวจ ชาตรี  ประมูลพงษ 

 ๘๖๐ ดาบตํารวจ ชาตรี  พุมแพ 

 ๘๖๑ ดาบตํารวจ ชาตรี  เริญตะขิล 

 ๘๖๒ ดาบตํารวจ ชาตรี  วงษไทย 

 ๘๖๓ ดาบตํารวจ ชาตรี  ศิริปญญา 

 ๘๖๔ ดาบตํารวจ ชาตรี  สวัสดิ์ 

 ๘๖๕ ดาบตํารวจ ชาตรี  สายชล 

 ๘๖๖ ดาบตํารวจ ชาตรี  สียางนอก 

 ๘๖๗ ดาบตํารวจ ชาตรี  อนเพ็ชร 

 ๘๖๘ ดาบตํารวจ ชาติ  บางศรี 

 ๘๖๙ ดาบตํารวจ ชาติ  ศิริสําราญ 

 ๘๗๐ ดาบตํารวจ ชาติชาย  พนารัตน 

 ๘๗๑ ดาบตํารวจ ชาติชาย  มงคลแกว 

 ๘๗๒ ดาบตํารวจ ชาติชาย  เวียงจันทร 

 ๘๗๓ ดาบตํารวจ ชาติชาย  สุขกอน 

 ๘๗๔ ดาบตํารวจ ชาติชาย  สุริโย 

 ๘๗๕ ดาบตํารวจ ชาติภุชงค  เสียงหวาน 

 ๘๗๖ ดาบตํารวจ ชาติอุดม  จุลเกาะ 

 ๘๗๗ ดาบตํารวจ ชานนท  เคนทอง 

 ๘๗๘ ดาบตํารวจ ชานุวัตร  สมเผา 

 ๘๗๙ ดาบตํารวจ ชายันต  บูชายันต 

 ๘๘๐ ดาบตํารวจ ชารินทร  ทับไธสง 

 ๘๘๑ ดาบตํารวจ ชารี  ดานตระกูล 

 ๘๘๒ ดาบตํารวจ ชาลี  เน็งไธสง 

 ๘๘๓ ดาบตํารวจ ชํานาญ  จันทชาติ 

 ๘๘๔ ดาบตํารวจ ชํานาญ  บาลทิพย 

 ๘๘๕ ดาบตํารวจ ชํานาญ  ปญญามา 

 ๘๘๖ ดาบตํารวจ ชํานาญ  มะโนรัตน 

 ๘๘๗ ดาบตํารวจ ชํานาญ  รักชนะ 

 ๘๘๘ ดาบตํารวจ ชํานาญ  รัตนนอย 

 ๘๘๙ ดาบตํารวจ ชํานาญ  ศรีไทยแกว 

 ๘๙๐ ดาบตํารวจ ชํานาญ  ศรีบุษย 

 ๘๙๑ ดาบตํารวจ ชํานาญ  สวยรูป 

 ๘๙๒ ดาบตํารวจ ชํานาญ  อิ่มนุช 

 ๘๙๓ ดาบตํารวจ ชํานาญวุธ  นรินยา 

 ๘๙๔ ดาบตํารวจ ชิงชัย  หอยผักแวน 



 หนา   ๒๔๔ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๘๙๕ ดาบตํารวจ ชิณภัทรค  ทองปน 

 ๘๙๖ ดาบตํารวจ ชิณวร  บุญจันทร 

 ๘๙๗ ดาบตํารวจ ชิดชม  สีพล 

 ๘๙๘ ดาบตํารวจ ชิดณรงค  เทียบชัย 

 ๘๙๙ ดาบตํารวจ ชิตติวัฒน  อินรัตนสมบุญ 

 ๙๐๐ ดาบตํารวจ ชิติพัทธ  ศรีงาน 

 ๙๐๑ ดาบตํารวจ ชินกร  วงษภา 

 ๙๐๒ ดาบตํารวจ ชินโชติ  บุญลอม 

 ๙๐๓ ดาบตํารวจ ชินทัต  อุบลแยม 

 ๙๐๔ ดาบตํารวจ ชินรกร  วงศขมิ้น 

 ๙๐๕ ดาบตํารวจ ชิษณุพงศ  ขาวเมืองนอย 

 ๙๐๖ ดาบตํารวจ ชีวสิทธิ์  ชะนา 

 ๙๐๗ ดาบตํารวจ ชุติเดช  มณีจักร 

 ๙๐๘ ดาบตํารวจ ชุติเทพ  คชพงษ 

 ๙๐๙ ดาบตํารวจ ชุติมันต  พูลเกิด 

 ๙๑๐ ดาบตํารวจ ชุติวัต  แกวเขียว 

 ๙๑๑ ดาบตํารวจ ชุมพร  แกวศิริ 

 ๙๑๒ ดาบตํารวจ ชุมพร  ธีระพืช 

 ๙๑๓ ดาบตํารวจ ชุมพล  ถาวรเรืองฤทธิ์ 

 ๙๑๔ ดาบตํารวจ ชุมพล  วงศสวาง 

 ๙๑๕ ดาบตํารวจ ชุมพล  แสงแกว 

 ๙๑๖ ดาบตํารวจ ชุมพล  อินทจักร 

 ๙๑๗ ดาบตํารวจ ชุมพล  อุทรักษ 

 ๙๑๘ ดาบตํารวจ ชูกิจ  เพชรรัตน 

 ๙๑๙ ดาบตํารวจ ชูเกียรติ  ตอศรี 

 ๙๒๐ ดาบตํารวจ ชูเกียรติ  เต็งผักแวน 

 ๙๒๑ ดาบตํารวจ ชูเกียรติ  โทมุลา 

 ๙๒๒ ดาบตํารวจ ชูเกียรติ  วงควร 

 ๙๒๓ ดาบตํารวจ ชูเกียรติ  อยูสุข 

 ๙๒๔ ดาบตํารวจ ชูชาติ  ขวกเขียว 

 ๙๒๕ ดาบตํารวจ ชูชาติ  ตาดวง 

 ๙๒๖ ดาบตํารวจ ชูชาติ  ปุริตา 

 ๙๒๗ ดาบตํารวจ ชูชาติ  อยูยืน 

 ๙๒๘ ดาบตํารวจ ชูชาติ  อุปละ 

 ๙๒๙ ดาบตํารวจ ชูชีพ  มีทรัพย 

 ๙๓๐ ดาบตํารวจ ชูเดช  โฉมมงคล 

 ๙๓๑ ดาบตํารวจ ชูวงค  มาประจวบ 

 ๙๓๒ ดาบตํารวจ ชูศักดิ์  ใจกลา 

 ๙๓๓ ดาบตํารวจ ชูสกุล  ฉุนกลา 

 ๙๓๔ ดาบตํารวจ เชฎฐา  วรรณรักษา 

 ๙๓๕ ดาบตํารวจ เชตฐา  ไชยบดี 

 ๙๓๖ ดาบตํารวจ เชติพันธ  ชางผอง 

 ๙๓๗ ดาบตํารวจ เชวง  ราชไมตรี 

 ๙๓๘ ดาบตํารวจ เชวงวิทย  เฉยย่ังยืน 

 ๙๓๙ ดาบตํารวจ เชวงศักดิ์  ตั้งใจ 

 ๙๔๐ ดาบตํารวจ เชษฐา  การุญ 

 ๙๔๑ ดาบตํารวจ เชษฐา  แสวงไวศยสุข 

 ๙๔๒ ดาบตํารวจ เชาวรัตน  แชมขํา 

 ๙๔๓ ดาบตํารวจ เชาวเรศ  รักษาวงษ 

 ๙๔๔ ดาบตํารวจ เชาวฤทธิ์  รัตนทิพย 

 ๙๔๕ ดาบตํารวจ เชาวลิต  ดิษบรรจง 

 ๙๔๖ ดาบตํารวจ เชาวลิต  แตงออน 



 หนา   ๒๔๕ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๙๔๗ ดาบตํารวจ เชาวลิต  พุมขจร 

 ๙๔๘ ดาบตํารวจ เชาวลิตร  จารณะ 

 ๙๔๙ ดาบตํารวจ เชาวสิน  หนูเกิด 

 ๙๕๐ ดาบตํารวจ เชิญ  สังขย้ิม 

 ๙๕๑ ดาบตํารวจ เชิญชวน  ชารี 

 ๙๕๒ ดาบตํารวจ เชิดกุล  ชํานิจ 

 ๙๕๓ ดาบตํารวจ เชิดชัย  เกศเกษี 

 ๙๕๔ ดาบตํารวจ เชิดชัย  บุญเฮา 

 ๙๕๕ ดาบตํารวจ เชิดชู  สหัสทัศน 

 ๙๕๖ ดาบตํารวจ เชิดฐา  ทังตุน 

 ๙๕๗ ดาบตํารวจ เชิดศักดิ์  ทรงแกว 

 ๙๕๘ ดาบตํารวจ เชิดสกุล  ทองเปลว 

 ๙๕๙ ดาบตํารวจ โชค  คงสมบัติ 

 ๙๖๐ ดาบตํารวจ โชคชัย  ขุนชนะการณ 

 ๙๖๑ ดาบตํารวจ โชคชัย  คีหะกูล 

 ๙๖๒ ดาบตํารวจ โชคชัย  พูลสวัสดิ์ 

 ๙๖๓ ดาบตํารวจ โชคชัย  มุสิก 

 ๙๖๔ ดาบตํารวจ โชคชัย  สิทธิธรรม 

 ๙๖๕ ดาบตํารวจ โชคดี  ทาศรีภู 

 ๙๖๖ ดาบตํารวจ โชคอํานวย  ชัยยะ 

 ๙๖๗ ดาบตํารวจ โชติ  แอบอิง 

 ๙๖๘ ดาบตํารวจ โชติพงษ  โพธิ์ทอง 

 ๙๖๙ ดาบตํารวจ โชติ์วิเชียร   

  เยาวรัตนานนท 

 ๙๗๐ ดาบตํารวจ โชติอนันต   

  นาคสิงหคราญ 

 ๙๗๑ ดาบตํารวจ ไชย  เดชาวัตร 

 ๙๗๒ ดาบตํารวจ ไชยกร  คํารังษี 

 ๙๗๓ ดาบตํารวจ ไชยนิยม  เวฬุวนาทร 

 ๙๗๔ ดาบตํารวจ ไชยพร  ขาวสนิท 

 ๙๗๕ ดาบตํารวจ ไชยพร  เพียรการ 

 ๙๗๖ ดาบตํารวจ ไชยยศ  ไชยเมือง 

 ๙๗๗ ดาบตํารวจ ไชยยศ  ศรีโภคา 

 ๙๗๘ ดาบตํารวจ ไชยรัตน  นันทวาสน 

 ๙๗๙ ดาบตํารวจ ไชยวัฒน  ขุนจันทร 

 ๙๘๐ ดาบตํารวจ ไชยวัฒน  ใบบัว 

 ๙๘๑ ดาบตํารวจ ไชยศ  คงประเทศ 

 ๙๘๒ ดาบตํารวจ ไชยศักดิ์  อัคคีสุวรรณ 

 ๙๘๓ ดาบตํารวจ ไชยเศรษฐ  ชยไพศาล 

 ๙๘๔ ดาบตํารวจ ไชยันต  หาคํา 

 ๙๘๕ ดาบตํารวจ ไชยา  พลหมอ 

 ๙๘๖ ดาบตํารวจ ไชยา  พุทไธสง 

 ๙๘๗ ดาบตํารวจ ไชโย  คงสังข 

 ๙๘๘ ดาบตํารวจ ไชโย  ชนะศุภกาญจน 

 ๙๘๙ ดาบตํารวจ ไชโย  เรือนคง 

 ๙๙๐ ดาบตํารวจ ซันโย  คันธวัง 

 ๙๙๑ ดาบตํารวจ ซาราโกส  คํานวน 

 ๙๙๒ ดาบตํารวจ ซุลกิฟล่ี  หมาดปูเตะ 

 ๙๙๓ ดาบตํารวจ ซูดิน  สาและ 

 ๙๙๔ ดาบตํารวจ ฌานิน  คําชมภู 

 ๙๙๕ ดาบตํารวจ ญาณธร  อินวาท 

 ๙๙๖ ดาบตํารวจ ญาณภัทร  เทวินรัมย 



 หนา   ๒๔๖ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๙๙๗ ดาบตํารวจ ฐกฤต  สุขวิจิตกุล 

 ๙๙๘ ดาบตํารวจ ฐณะวัฒน  ประดับ 

 ๙๙๙ ดาบตํารวจ ฐนพงศกฤช   

  มั่นคงศักดิ์ศรี 

 ๑๐๐๐ ดาบตํารวจ ฐรรณกานต  จงสุข 

 ๑๐๐๑ ดาบตํารวจ ฐัฒพงษ  มุสิเกตุ 

 ๑๐๐๒ ดาบตํารวจ ฐานทัพ  รบชนะโยธิน 

 ๑๐๐๓ ดาบตํารวจ ฐานพัฒน  ยอดเกวียน 

 ๑๐๐๔ ดาบตํารวจ ฐานันดร  จันทรคงเดชา 

 ๑๐๐๕ ดาบตํารวจ ฐานัส  บุญรินทร 

 ๑๐๐๖ ดาบตํารวจ ฐาปกรณ  รุจิหาญ 

 ๑๐๐๗ ดาบตํารวจ ฐาปกรณ  โสพรม 

 ๑๐๐๘ ดาบตํารวจ ฐาปกรณพล  อุทปา 

 ๑๐๐๙ ดาบตํารวจ ฐารวุฒิ  ดุกตะการ 

 ๑๐๑๐ ดาบตํารวจ ฐิฏิรัตน  อินทะจันทร 

 ๑๐๑๑ ดาบตํารวจ ฐิติ  ภมรสูต 

 ๑๐๑๒ ดาบตํารวจ ฐิติพงศ  ปญญา 

 ๑๐๑๓ ดาบตํารวจ ฐิติพล  ไมโภคา 

 ๑๐๑๔ ดาบตํารวจ ฐิติพัฒน  กิตติธนพัธนกุล 

 ๑๐๑๕ ดาบตํารวจ ณคร  ไทยราช 

 ๑๐๑๖ ดาบตํารวจ ณฐกร  อุนะพํานัก 

 ๑๐๑๗ ดาบตํารวจ ณฐกรณ  ราษฎรเจริญ 

 ๑๐๑๘ ดาบตํารวจ ณฐกฤต  โยวะ 

 ๑๐๑๙ ดาบตํารวจ ณฐภัทร  ดวงใน 

 ๑๐๒๐ ดาบตํารวจ ณฐวร  บุนรสิงห 

 ๑๐๒๑ ดาบตํารวจ ณฐวร  พลมา 

 ๑๐๒๒ ดาบตํารวจ ณณัฏฐ  วรากุลเรืองฤทธิ์ 

 ๑๐๒๓ ดาบตํารวจ ณธี  ทองคํา 

 ๑๐๒๔ ดาบตํารวจ ณปฐมธนพร   

  เทพวีระพงศ 

 ๑๐๒๕ ดาบตํารวจ ณปภัช  กิรติชินดนัย 

 ๑๐๒๖ ดาบตํารวจ ณพงศธร  ทองบอ 

 ๑๐๒๗ ดาบตํารวจ ณพดล  ชมภูบุตร 

 ๑๐๒๘ ดาบตํารวจ ณพวุฒิ  พงษธนู 

 ๑๐๒๙ ดาบตํารวจ ณภัทร  สุนทรดิษฐ 

 ๑๐๓๐ ดาบตํารวจ ณภัสกรณ  แกวขาว 

 ๑๐๓๑ ดาบตํารวจ ณรงค  จันทรนิยม 

 ๑๐๓๒ ดาบตํารวจ ณรงค  ใจกลา 

 ๑๐๓๓ ดาบตํารวจ ณรงค  ตามัน 

 ๑๐๓๔ ดาบตํารวจ ณรงค  เตศิริ 

 ๑๐๓๕ ดาบตํารวจ ณรงค  ทองนุย 

 ๑๐๓๖ ดาบตํารวจ ณรงค  เทพบุดดี 

 ๑๐๓๗ ดาบตํารวจ ณรงค  บุญอนันต 

 ๑๐๓๘ ดาบตํารวจ ณรงค  บูรณบุตร 

 ๑๐๓๙ ดาบตํารวจ ณรงค  ปามุทา 

 ๑๐๔๐ ดาบตํารวจ ณรงค  ยอดสงา 

 ๑๐๔๑ ดาบตํารวจ ณรงค  รังอิสริยะกุล 

 ๑๐๔๒ ดาบตํารวจ ณรงค  เรืองเดช 

 ๑๐๔๓ ดาบตํารวจ ณรงค  ฤทธิ์จรูญ 

 ๑๐๔๔ ดาบตํารวจ ณรงค  ลาวัลย 

 ๑๐๔๕ ดาบตํารวจ ณรงค  วงษประเสริฐ 

 ๑๐๔๖ ดาบตํารวจ ณรงค  สงสังข 



 หนา   ๒๔๗ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๐๔๗ ดาบตํารวจ ณรงค  สะลิหมีน 

 ๑๐๔๘ ดาบตํารวจ ณรงค  สังขสม 

 ๑๐๔๙ ดาบตํารวจ ณรงค  สามารถ 

 ๑๐๕๐ ดาบตํารวจ ณรงค  สายหยุด 

 ๑๐๕๑ ดาบตํารวจ ณรงค  สุวรรณรัตน 

 ๑๐๕๒ ดาบตํารวจ ณรงค  อินทรแปน 

 ๑๐๕๓ ดาบตํารวจ ณรงคเกียรติ  หกหนู 

 ๑๐๕๔ ดาบตํารวจ ณรงคชัย  ขจรอนันต 

 ๑๐๕๕ ดาบตํารวจ ณรงคชัย  ตอยแกว 

 ๑๐๕๖ ดาบตํารวจ ณรงคชัย  บุญธรรม 

 ๑๐๕๗ ดาบตํารวจ ณรงคชัย  วงษดี 

 ๑๐๕๘ ดาบตํารวจ ณรงคชัย  สอนสุทธิ์ 

 ๑๐๕๙ ดาบตํารวจ ณรงคชัย  สายตา 

 ๑๐๖๐ ดาบตํารวจ ณรงคเดช  ขาวดี 

 ๑๐๖๑ ดาบตํารวจ ณรงคเดช  บัวลี 

 ๑๐๖๒ ดาบตํารวจ ณรงคธนพร   

  วรรณชัยชูโชติ 

 ๑๐๖๓ ดาบตํารวจ ณรงคยศ  บุกกลาง 

 ๑๐๖๔ ดาบตํารวจ ณรงคฤทธิ์  ชูหนู 

 ๑๐๖๕ ดาบตํารวจ ณรงควัฒน  ผลมหา 

 ๑๐๖๖ ดาบตํารวจ ณรงควิทย  กล่ินสุคนธ 

 ๑๐๖๗ ดาบตํารวจ ณรงควิทย  บุญชวย 

 ๑๐๖๘ ดาบตํารวจ ณรงคศักดิ์  ทองรัมย 

 ๑๐๖๙ ดาบตํารวจ ณรงคศักดิ์  บํารุงนา 

 ๑๐๗๐ ดาบตํารวจ ณรงคศักดิ์  ปนเพชรพงศ 

 ๑๐๗๑ ดาบตํารวจ ณรงคศักดิ์  ฝกบัว 

 ๑๐๗๒ ดาบตํารวจ ณรงคศักดิ์  อินทชาติ 

 ๑๐๗๓ ดาบตํารวจ ณรงฤทธิ์  วงหาแทน 

 ๑๐๗๔ ดาบตํารวจ ณรงศักดิ์  จังคุณดี 

 ๑๐๗๕ ดาบตํารวจ ณรงศักดิ์  พุทธา 

 ๑๐๗๖ ดาบตํารวจ ณรงศักดิ์  หนูนพรัตน 

 ๑๐๗๗ ดาบตํารวจ ณราวุฒิ  วัฒนะเลิศไมตรี 

 ๑๐๗๘ ดาบตํารวจ ณเรศ  เบาโสภา 

 ๑๐๗๙ ดาบตํารวจ ณวรรษ  ยอดเพชร 

 ๑๐๘๐ ดาบตํารวจ ณัชพล  วงษดี 

 ๑๐๘๑ ดาบตํารวจ ณัฏฐ  จันทรพินิจ 

 ๑๐๘๒ ดาบตํารวจ ณัฏฐ  วังคีรี 

 ๑๐๘๓ ดาบตํารวจ ณัฏฐกิตติ์  เครือสุคนธ 

 ๑๐๘๔ ดาบตํารวจ ณัฏฐธน  หมื่นเดช 

 ๑๐๘๕ ดาบตํารวจ ณัฏฐพล  ศรีเสนห 

 ๑๐๘๖ ดาบตํารวจ ณัฏฐวัฒน  แดงสกุล 

 ๑๐๘๗ ดาบตํารวจ ณัฏธกรณ   

  เทวาสุริเยธภักดี 

 ๑๐๘๘ ดาบตํารวจ ณัฐกมล  โพธิกมล 

 ๑๐๘๙ ดาบตํารวจ ณัฐกิตติ์  ยังชวย 

 ๑๐๙๐ ดาบตํารวจ ณัฐคม  คุณพรม 

 ๑๐๙๑ ดาบตํารวจ ณัฐจักร  นาถมทอง 

 ๑๐๙๒ ดาบตํารวจ ณัฐชนน  กิมาคม 

 ๑๐๙๓ ดาบตํารวจ ณัฐชนม  ฟองศิริ 

 ๑๐๙๔ ดาบตํารวจ ณัฐชนันท   

  พินิจวรางคกูล 

 ๑๐๙๕ ดาบตํารวจ ณัฐชลินท  สุจีรพันธ 



 หนา   ๒๔๘ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๐๙๖ ดาบตํารวจ ณัฐดนย  เมืองวงษกุลณี 

 ๑๐๙๗ ดาบตํารวจ ณัฐดนัย  มาลาสาย 

 ๑๐๙๘ ดาบตํารวจ ณัฐธเดชน  ชินปตร 

 ๑๐๙๙ ดาบตํารวจ ณัฐธนพนธ  บุญเฉลียว 

 ๑๑๐๐ ดาบตํารวจ ณัฐธพงษ  อุดมสินานนท 

 ๑๑๐๑ ดาบตํารวจ ณัฐธัญพงศ  นิลละออง 

 ๑๑๐๒ ดาบตํารวจ ณัฐนนท  พลศรี 

 ๑๑๐๓ ดาบตํารวจ ณัฐนันท  มาลากุล 

 ๑๑๐๔ ดาบตํารวจ ณัฐพงศ  กิตติจารุภักดี 

 ๑๑๐๕ ดาบตํารวจ ณัฐพงศ  นวลศรี 

 ๑๑๐๖ ดาบตํารวจ ณัฐพงศ  ปนทะ 

 ๑๑๐๗ ดาบตํารวจ ณัฐพงศ  ย้ิมสิน 

 ๑๑๐๘ ดาบตํารวจ ณัฐพงศ  ศุภมัสดุอังกูร 

 ๑๑๐๙ ดาบตํารวจ ณัฐพงษ  บุญมี 

 ๑๑๑๐ ดาบตํารวจ ณัฐพงษ  สุจันทร 

 ๑๑๑๑ ดาบตํารวจ ณัฐพงษ  เสนาพงษ 

 ๑๑๑๒ ดาบตํารวจ ณัฐพนธ  ประเสริฐสุจริต 

 ๑๑๑๓ ดาบตํารวจ ณัฐพนธ  เสนหนู 

 ๑๑๑๔ ดาบตํารวจ ณัฐพล  จีนศรีคง 

 ๑๑๑๕ ดาบตํารวจ ณัฐพล  ฉ่ํามา 

 ๑๑๑๖ ดาบตํารวจ ณัฐพล  ทับทอง 

 ๑๑๑๗ ดาบตํารวจ ณัฐพล  บาลศรี 

 ๑๑๑๘ ดาบตํารวจ ณัฐพล  สีระบุตร 

 ๑๑๑๙ ดาบตํารวจ ณัฐพล  สุวรรณทอง 

 ๑๑๒๐ ดาบตํารวจ ณัฐพัชร  พันธเล็ก 

 ๑๑๒๑ ดาบตํารวจ ณัฐภัทร  โพธิ์วัด 

 ๑๑๒๒ ดาบตํารวจ ณัฐรฐนนท   

  ศิริสังขกรสกุล 

 ๑๑๒๓ ดาบตํารวจ ณัฐวรรธน  จันทรศิริ 

 ๑๑๒๔ ดาบตํารวจ ณัฐวรรธน  ชาติธราพงศ 

 ๑๑๒๕ ดาบตํารวจ ณัฐวัชต  ศิริทรัพย 

 ๑๑๒๖ ดาบตํารวจ ณัฐวัฒน  พุทธาพิทักษ 

 ๑๑๒๗ ดาบตํารวจ ณัฐวัฒน  มานะดี 

 ๑๑๒๘ ดาบตํารวจ ณัฐวุฒิ  โฆษชุณหนันท 

 ๑๑๒๙ ดาบตํารวจ ณัฐวุฒิ  งะสมัน 

 ๑๑๓๐ ดาบตํารวจ ณัฐวุฒิ  บัวแกว 

 ๑๑๓๑ ดาบตํารวจ ณัฐวุฒิ  วดีศิริศักดิ์ 

 ๑๑๓๒ ดาบตํารวจ ณัฐวุฒิ  สุขไชยวรรณ 

 ๑๑๓๓ ดาบตํารวจ ณัฐวุฒิ  เสมามิ่ง 

 ๑๑๓๔ ดาบตํารวจ ณัฐวุฒิ  อวมสอาด 

 ๑๑๓๕ ดาบตํารวจ ณัฐวุฒิ  เอี่ยมสอาด 

 ๑๑๓๖ ดาบตํารวจ ณัฐเศรษฐ  ฉายแสง 

 ๑๑๓๗ ดาบตํารวจ ณัทณพงศ  จินาสา 

 ๑๑๓๘ ดาบตํารวจ ณัทพงศ  จุลรอด 

 ๑๑๓๙ ดาบตํารวจ ณิฑิชัช  ขาววิมล 

 ๑๑๔๐ ดาบตํารวจ ณุกูล  ชาวสามทอง 

 ๑๑๔๑ ดาบตํารวจ ดณุภัทร  ทวีสินเจริญกุล 

 ๑๑๔๒ ดาบตํารวจ ดนัย  ฝายพรหม 

 ๑๑๔๓ ดาบตํารวจ ดนัย  วีรวรรณ 

 ๑๑๔๔ ดาบตํารวจ ดลชนะ  หมัดหลี 

 ๑๑๔๕ ดาบตํารวจ ดลราหิม  แดวากม 

 ๑๑๔๖ ดาบตํารวจ ดลวัต  เพ็งนอย 



 หนา   ๒๔๙ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๑๔๗ ดาบตํารวจ ดลเศรษฐ  มัจฉา 

 ๑๑๔๘ ดาบตํารวจ ดลสวัสดิ์  อุนใจ 

 ๑๑๔๙ ดาบตํารวจ ดวง  มาเจริญ 

 ๑๑๕๐ ดาบตํารวจ ดวงจันทร  กาใจ 

 ๑๑๕๑ ดาบตํารวจ ดวงเดน  ชุมนุม 

 ๑๑๕๒ ดาบตํารวจ ดวงมณี  ตั้งใจ 

 ๑๑๕๓ ดาบตํารวจ ดั่งนาม  สุขเต็มดี 

 ๑๑๕๔ ดาบตํารวจ ดัมพรงค  อุทรักษ 

 ๑๑๕๕ ดาบตํารวจ ดัสกร  ชํานาญนาค 

 ๑๑๕๖ ดาบตํารวจ ดาวรุง  ดวงแกว 

 ๑๑๕๗ ดาบตํารวจ ดาฮาลัง  บาโง 

 ๑๑๕๘ ดาบตํารวจ ดําเนิน  คําแกว 

 ๑๑๕๙ ดาบตํารวจ ดําเนิน  ทัพเปยง 

 ๑๑๖๐ ดาบตํารวจ ดําเนิน  พรมรักษา 

 ๑๑๖๑ ดาบตํารวจ ดํารง  เปล่ียนขํา 

 ๑๑๖๒ ดาบตํารวจ ดํารงกิจ  คําศรีวาท 

 ๑๑๖๓ ดาบตํารวจ ดํารงค  วาดี 

 ๑๑๖๔ ดาบตํารวจ ดํารงค  โสชาติ 

 ๑๑๖๕ ดาบตํารวจ ดํารงชัย  ชายแกว 

 ๑๑๖๖ ดาบตํารวจ ดํารงพล  คาแกวน 

 ๑๑๖๗ ดาบตํารวจ ดํารงศักดิ์  เชื้ออวน 

 ๑๑๖๘ ดาบตํารวจ ดํารงศิลป  บุญจูบุตร 

 ๑๑๖๙ ดาบตํารวจ ดิเรก  ขุนฤทธิ์มนตรี 

 ๑๑๗๐ ดาบตํารวจ ดิเรก  เกิดใจบุญ 

 ๑๑๗๑ ดาบตํารวจ ดิเรก  คานทอง 

 ๑๑๗๒ ดาบตํารวจ ดิเรก  ทิพยมาลา 

 ๑๑๗๓ ดาบตํารวจ ดิเรก  ภิรมยสา 

 ๑๑๗๔ ดาบตํารวจ ดิเรก  ภูระหงษ 

 ๑๑๗๕ ดาบตํารวจ ดิเรก  โสพิน 

 ๑๑๗๖ ดาบตํารวจ ดิษฐวัฒน  วิชา 

 ๑๑๗๗ ดาบตํารวจ ดีเซล  ยศคําลือ 

 ๑๑๗๘ ดาบตํารวจ ดือนัง  สาและ 

 ๑๑๗๙ ดาบตํารวจ ดุริยา  เพาะปลูก 

 ๑๑๘๐ ดาบตํารวจ ดุลภิวัฒน  รุงสวาง 

 ๑๑๘๑ ดาบตํารวจ ดุลยฤทธิ์  ปานเกิด 

 ๑๑๘๒ ดาบตํารวจ ดุสิต  ชุมชอบ 

 ๑๑๘๓ ดาบตํารวจ ดุสิต  มโนรัตน 

 ๑๑๘๔ ดาบตํารวจ ดุสิต  สายสวาท 

 ๑๑๘๕ ดาบตํารวจ ดุสิทธิ์  ทองนวล 

 ๑๑๘๖ ดาบตํารวจ เดชเดชา  จันทา 

 ๑๑๘๗ ดาบตํารวจ เดชเดโช  พันสมบัติ 

 ๑๑๘๘ ดาบตํารวจ เดชพันธุ  แสงกลาวิโรจน 

 ๑๑๘๙ ดาบตํารวจ เดชฤทธิไกร   

  ทักษิณาพันธ 

 ๑๑๙๐ ดาบตํารวจ เดชอนันต  ไชยปญหา 

 ๑๑๙๑ ดาบตํารวจ เดชา  เข็มนาค 

 ๑๑๙๒ ดาบตํารวจ เดชา  ชูตรัง 

 ๑๑๙๓ ดาบตํารวจ เดชา  พันธพัฒน 

 ๑๑๙๔ ดาบตํารวจ เดชา  พันธุรัตน 

 ๑๑๙๕ ดาบตํารวจ เดชา  ไสยาศรี 

 ๑๑๙๖ ดาบตํารวจ เดชา  หนูเสน 

 ๑๑๙๗ ดาบตํารวจ เดชา  ออนตาตัน 



 หนา   ๒๕๐ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๑๙๘ ดาบตํารวจ เดชากร  แกวตา 

 ๑๑๙๙ ดาบตํารวจ เดชาธร  พรหมเสนา 

 ๑๒๐๐ ดาบตํารวจ เดชาวัต  ปองคําสิงห 

 ๑๒๐๑ ดาบตํารวจ เดชาวัต  มีพรอม 

 ๑๒๐๒ ดาบตํารวจ เดโชพล  อินชัน 

 ๑๒๐๓ ดาบตํารวจ เดน  กุลสุข 

 ๑๒๐๔ ดาบตํารวจ เดน  ออนชมภู 

 ๑๒๐๕ ดาบตํารวจ เดนชัย  บรรลุ 

 ๑๒๐๖ ดาบตํารวจ เดนชัย  หิมะคุณ 

 ๑๒๐๗ ดาบตํารวจ เดนศักดิ์  แสนจันศรี 

 ๑๒๐๘ ดาบตํารวจ เดนสยาม  เสียงกวาง 

 ๑๒๐๙ ดาบตํารวจ เดิมเดช  วิพิธกาญจน 

 ๑๒๑๐ ดาบตํารวจ แดงศักดิ์  เพ็งเหลางิ้ว 

 ๑๒๑๑ ดาบตํารวจ แดน  ราชประโคน 

 ๑๒๑๒ ดาบตํารวจ แดนประกาณ  คําทะ 

 ๑๒๑๓ ดาบตํารวจ แดนพนม  ยะภักดี 

 ๑๒๑๔ ดาบตํารวจ แดนสุขสันต  จันโท 

 ๑๒๑๕ ดาบตํารวจ ตนตระกูล  คําสระ 

 ๑๒๑๖ ดาบตํารวจ ตระการ  ชํานาญวงค 

 ๑๒๑๗ ดาบตํารวจ ตรัยรัตน  ภมรนุวัตร 

 ๑๒๑๘ ดาบตํารวจ ตรีเทพ  คลายแกว 

 ๑๒๑๙ ดาบตํารวจ ตวนนาเซ  ลอจิ 

 ๑๒๒๐ ดาบตํารวจ ตวนฮาสัน  ตวนจอหลง 

 ๑๒๒๑ ดาบตํารวจ ตอง  เทียนวรรณ 

 ๑๒๒๒ ดาบตํารวจ ตะวัน  ขัมภะกิจ 

 ๑๒๒๓ ดาบตํารวจ ตะวัน  ทวีไชย 

 ๑๒๒๔ ดาบตํารวจ ตันมีซี  ดอเลาะ 

 ๑๒๒๕ ดาบตํารวจ ติณณภพ  ผองใส 

 ๑๒๒๖ ดาบตํารวจ ตุลชาติ  สมบัติหลาย 

 ๑๒๒๗ ดาบตํารวจ เตชิฒ  ดานพิชิตศึก 

 ๑๒๒๘ ดาบตํารวจ เตชิต  พิลามาตร 

 ๑๒๒๙ ดาบตํารวจ ไตรภพ  ณ นคร 

 ๑๒๓๐ ดาบตํารวจ ไตรรงค  สุชีวพลานนท 

 ๑๒๓๑ ดาบตํารวจ ไตรรัตน  จารัตน 

 ๑๒๓๒ ดาบตํารวจ ไตรวิทย  พวงพ่ัวเพชร 

 ๑๒๓๓ ดาบตํารวจ ไตรสรณ  สีเมฆ 

 ๑๒๓๔ ดาบตํารวจ ถกล  ทองสมุทร 

 ๑๒๓๕ ดาบตํารวจ ถนอม  คนไว 

 ๑๒๓๖ ดาบตํารวจ ถนอม  เทียนเตง 

 ๑๒๓๗ ดาบตํารวจ ถนอม  รุงรามา 

 ๑๒๓๘ ดาบตํารวจ ถนอม  วงคแสนสี 

 ๑๒๓๙ ดาบตํารวจ ถนอมจิตร  ไชยพินิจ 

 ๑๒๔๐ ดาบตํารวจ ถนอมพงษ  ลัทธิธรรม 

 ๑๒๔๑ ดาบตํารวจ ถนอมศักดิ์  ใหมเอี่ยม 

 ๑๒๔๒ ดาบตํารวจ ถนัด  กรุณา 

 ๑๒๔๓ ดาบตํารวจ ถนัดกิจ  โพธิตะนัง 

 ๑๒๔๔ ดาบตํารวจ ถนัดพล  ภักดีฉนวน 

 ๑๒๔๕ ดาบตํารวจ ถวัลย  สมโสก 

 ๑๒๔๖ ดาบตํารวจ ถวิล  แกวประดิษฐ 

 ๑๒๔๗ ดาบตํารวจ ถวิล  ทองดี 

 ๑๒๔๘ ดาบตํารวจ ถวิล  ทองศรี 

 ๑๒๔๙ ดาบตํารวจ ถวิล  บุญสู 
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 ๑๒๕๐ ดาบตํารวจ ถวิล  พรมศรี 

 ๑๒๕๑ ดาบตํารวจ ถวิล  มีดวง 

 ๑๒๕๒ ดาบตํารวจ ถวิล  สุวรรณรัศมี 

 ๑๒๕๓ ดาบตํารวจ ถามพร  กรเพ็ชร 

 ๑๒๕๔ ดาบตํารวจ ถาวร  เกียรติโพธิ์ 

 ๑๒๕๕ ดาบตํารวจ ถาวร  ขวัญเนียม 

 ๑๒๕๖ ดาบตํารวจ ถาวร  ชอบจิตต 

 ๑๒๕๗ ดาบตํารวจ ถาวร  ทรัพยวิลัย 

 ๑๒๕๘ ดาบตํารวจ ถาวร  ทิมเทพ 

 ๑๒๕๙ ดาบตํารวจ ถาวร  ทิวันทา 

 ๑๒๖๐ ดาบตํารวจ ถาวร  พุฒทอง 

 ๑๒๖๑ ดาบตํารวจ ถาวร  ยอดมณี 

 ๑๒๖๒ ดาบตํารวจ ถาวร  ศรีนุนอินทร 

 ๑๒๖๓ ดาบตํารวจ ถาวร  โสรินทร 

 ๑๒๖๔ ดาบตํารวจ ถาวร  หนุรัตน 

 ๑๒๖๕ ดาบตํารวจ ถาวร  อยูเจริญ 

 ๑๒๖๖ ดาบตํารวจ เถลิงศักดิ์  ใจทับทิม 

 ๑๒๖๗ ดาบตํารวจ เถลิงศักดิ์  ศรีเกื้อกล่ิน 

 ๑๒๖๘ ดาบตํารวจ ทดธะวิน  ขัติวงษ 

 ๑๒๖๙ ดาบตํารวจ ทนง  ศรีสุวรรณ 

 ๑๒๗๐ ดาบตํารวจ ทนงศักดิ์  คะชานันท 

 ๑๒๗๑ ดาบตํารวจ ทนงศักดิ์  คําสิงห 

 ๑๒๗๒ ดาบตํารวจ ทนงศักดิ์  คําแฮ 

 ๑๒๗๓ ดาบตํารวจ ทนงศักดิ์  เจะสา 

 ๑๒๗๔ ดาบตํารวจ ทนงศักดิ์  ดาวลอม 

 ๑๒๗๕ ดาบตํารวจ ทนงศักดิ์  บัวใหญรักษา 

 ๑๒๗๖ ดาบตํารวจ ทนงศักดิ์  เพชรแกว 

 ๑๒๗๗ ดาบตํารวจ ทนงศักย  แสงศรี 

 ๑๒๗๘ ดาบตํารวจ ทนุวงศ  สุธรรม 

 ๑๒๗๙ ดาบตํารวจ ทรงกลด  สีหานู 

 ๑๒๘๐ ดาบตํารวจ ทรงชัย  มาเฉลิม 

 ๑๒๘๑ ดาบตํารวจ ทรงเดช  ชํานิธุระการ 

 ๑๒๘๒ ดาบตํารวจ ทรงโปรด  เทียมวงษ 

 ๑๒๘๓ ดาบตํารวจ ทรงพล  เกิดมงคล 

 ๑๒๘๔ ดาบตํารวจ ทรงพล  จันทรโท 

 ๑๒๘๕ ดาบตํารวจ ทรงพล  พระธาตุ 

 ๑๒๘๖ ดาบตํารวจ ทรงพล  เล็กตระกูล 

 ๑๒๘๗ ดาบตํารวจ ทรงเมือง  จิตรกลาง 

 ๑๒๘๘ ดาบตํารวจ ทรงรัตน  ฤกษงานดี 

 ๑๒๘๙ ดาบตํารวจ ทรงฤทธิ์  จินดา 

 ๑๒๙๐ ดาบตํารวจ ทรงฤทธิ์  นาถมทอง 

 ๑๒๙๑ ดาบตํารวจ ทรงฤทธิ์  สุกสวาง 

 ๑๒๙๒ ดาบตํารวจ ทรงวุฒิ  จําปานนท 

 ๑๒๙๓ ดาบตํารวจ ทรงวุฒิ  ดีลน 

 ๑๒๙๔ ดาบตํารวจ ทรงวุฒิ  ติ๊บศรีบุตร 

 ๑๒๙๕ ดาบตํารวจ ทรงวุฒิ  ทองเทพ 

 ๑๒๙๖ ดาบตํารวจ ทรงวุฒิ  วิสภักดิ์ 

 ๑๒๙๗ ดาบตํารวจ ทรงวุฒิ  เส็นติหยะ 

 ๑๒๙๘ ดาบตํารวจ ทรงวุฒิ  แสงสุข 

 ๑๒๙๙ ดาบตํารวจ ทรงศักดิ์  โคตรโยธา 

 ๑๓๐๐ ดาบตํารวจ ทรงศักดิ์  ทุมมา 

 ๑๓๐๑ ดาบตํารวจ ทรงศักดิ์  โพนยะเขต 
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 ๑๓๐๒ ดาบตํารวจ ทรงศักดิ์  วงสีสา 

 ๑๓๐๓ ดาบตํารวจ ทรงศักดิ์  อุทัยแสง 

 ๑๓๐๔ ดาบตํารวจ ทรนง  สันธิ 

 ๑๓๐๕ ดาบตํารวจ ทรรศพล  ดําวุน 

 ๑๓๐๖ ดาบตํารวจ ทรัพยอนัน   

  ทองประเสริฐ 

 ๑๓๐๗ ดาบตํารวจ ทวน  ภูบรรสุข 

 ๑๓๐๘ ดาบตํารวจ ทวนทอง  ชายแกว 

 ๑๓๐๙ ดาบตํารวจ ทวิช  ทองละมูล 

 ๑๓๑๐ ดาบตํารวจ ทวิช  พยัตตานนท 

 ๑๓๑๑ ดาบตํารวจ ทวิช  วงศเจริญสิริกุล 

 ๑๓๑๒ ดาบตํารวจ ทวิช  หกหนู 

 ๑๓๑๓ ดาบตํารวจ ทวี  ทองโสม 

 ๑๓๑๔ ดาบตํารวจ ทวี  บูรสิทธิ์ 

 ๑๓๑๕ ดาบตํารวจ ทวี  ประไพร 

 ๑๓๑๖ ดาบตํารวจ ทวี  พิมพจันทร 

 ๑๓๑๗ ดาบตํารวจ ทวี  ศรีโกศักดิ์ 

 ๑๓๑๘ ดาบตํารวจ ทวีชัย  แกนนาคํา 

 ๑๓๑๙ ดาบตํารวจ ทวีชัย  ชั้นบัณฑิต 

 ๑๓๒๐ ดาบตํารวจ ทวีชิต  ฤทธิ์เต็ม 

 ๑๓๒๑ ดาบตํารวจ ทวีพงษ  ศรีกะกุล 

 ๑๓๒๒ ดาบตํารวจ ทวียศ  ตางจงราช 

 ๑๓๒๓ ดาบตํารวจ ทวีวัฒน  มัชฌิมา 

 ๑๓๒๔ ดาบตํารวจ ทวีศักดิ์  กรอบจิตมั่น 

 ๑๓๒๕ ดาบตํารวจ ทวีศักดิ์  กันทา 

 ๑๓๒๖ ดาบตํารวจ ทวีศักดิ์  เกศโร 

 ๑๓๒๗ ดาบตํารวจ ทวีศักดิ์  แกวเจริญ 

 ๑๓๒๘ ดาบตํารวจ ทวีศักดิ์  เข็มรส 

 ๑๓๒๙ ดาบตํารวจ ทวีศักดิ์  จุไรย 

 ๑๓๓๐ ดาบตํารวจ ทวีศักดิ์  ดวงนคร 

 ๑๓๓๑ ดาบตํารวจ ทวีศักดิ์  ดีเฉียง 

 ๑๓๓๒ ดาบตํารวจ ทวีศักดิ์  ธนูศร 

 ๑๓๓๓ ดาบตํารวจ ทวีศักดิ์  นาตรีชน 

 ๑๓๓๔ ดาบตํารวจ ทวีศักดิ์  ปจนัน 

 ๑๓๓๕ ดาบตํารวจ ทวีศักดิ์  พวงแกว 

 ๑๓๓๖ ดาบตํารวจ ทวีศักดิ์  พันสุวอ 

 ๑๓๓๗ ดาบตํารวจ ทวีศักดิ์  พันอินทร 

 ๑๓๓๘ ดาบตํารวจ ทวีศักดิ์  พิพิธกุล 

 ๑๓๓๙ ดาบตํารวจ ทวีศักดิ์  มณีรอด 

 ๑๓๔๐ ดาบตํารวจ ทวีศักดิ์  รัตนพันธ 

 ๑๓๔๑ ดาบตํารวจ ทวีศักดิ์  สงศิริ 

 ๑๓๔๒ ดาบตํารวจ ทวีศักดิ์  หอมจันทร 

 ๑๓๔๓ ดาบตํารวจ ทวีศักดิ์  อุนอําไพ 

 ๑๓๔๔ ดาบตํารวจ ทวีศักดิ์  เอนแคน 

 ๑๓๔๕ ดาบตํารวจ ทศพร  บํารุง 

 ๑๓๔๖ ดาบตํารวจ ทศพร  เผากันทะ 

 ๑๓๔๗ ดาบตํารวจ ทศพร  เพ็ญปญญา 

 ๑๓๔๘ ดาบตํารวจ ทศพล  อันศรีเมือง 

 ๑๓๔๙ ดาบตํารวจ ทอง  รมเย็น 

 ๑๓๕๐ ดาบตํารวจ ทองคูณ  นาราช 

 ๑๓๕๑ ดาบตํารวจ ทองจันทร  จัตุประสาร 

 ๑๓๕๒ ดาบตํารวจ ทองชัย  ชัยสิทธิ์ 
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 ๑๓๕๓ ดาบตํารวจ ทองนาค  ดวงพรหม 

 ๑๓๕๔ ดาบตํารวจ ทองใบ  คนไว 

 ๑๓๕๕ ดาบตํารวจ ทองปาน  ศรีพุทธา 

 ๑๓๕๖ ดาบตํารวจ ทองพูน  คณะโท 

 ๑๓๕๗ ดาบตํารวจ ทองมา  พันธเลิศ 

 ๑๓๕๘ ดาบตํารวจ ทองสุข  หงษหา 

 ๑๓๕๙ ดาบตํารวจ ทองหลอ  ทองฝอย 

 ๑๓๖๐ ดาบตํารวจ ทองหลอ  ประทุมพงษ 

 ๑๓๖๑ ดาบตํารวจ ทองหลอ  หวังวิชา 

 ๑๓๖๒ ดาบตํารวจ ทะนงค  มาเพา 

 ๑๓๖๓ ดาบตํารวจ ทะนงศักดิ์  พูลจวง 

 ๑๓๖๔ ดาบตํารวจ ทะเนตร  ดอนทราย 

 ๑๓๖๕ ดาบตํารวจ ทักษิณ  หมื่นสาย 

 ๑๓๖๖ ดาบตํารวจ ทัตตมงคล  วิสุทธวาณิช 

 ๑๓๖๗ ดาบตํารวจ ทัตเทพ  หลอดเข็ม 

 ๑๓๖๘ ดาบตํารวจ ทัตธน  เจริญผล 

 ๑๓๖๙ ดาบตํารวจ ทัตพงศ  อาทวัง 

 ๑๓๗๐ ดาบตํารวจ ทันตธนัท  ภูพาดหิน 

 ๑๓๗๑ ดาบตํารวจ ทัศน  ปนลํา 

 ๑๓๗๒ ดาบตํารวจ ทัศนัย  แผลติตะ 

 ๑๓๗๓ ดาบตํารวจ ทัศนัยน  ศรีชมภู 

 ๑๓๗๔ ดาบตํารวจ ทัศพล  กุแกว 

 ๑๓๗๕ ดาบตํารวจ ทัสส  ดวงจันทร 

 ๑๓๗๖ ดาบตํารวจ ทํานอง  สุขอวน 

 ๑๓๗๗ ดาบตํารวจ ทิชากร  ขาวงาม 

 ๑๓๗๘ ดาบตํารวจ ทินกร  กองพร 

 ๑๓๗๙ ดาบตํารวจ ทินกร  ขอแจงกลาง 

 ๑๓๘๐ ดาบตํารวจ ทินกร  ลุนสําโรง 

 ๑๓๘๑ ดาบตํารวจ ทินกร  วรวุฒิ 

 ๑๓๘๒ ดาบตํารวจ ทินกร  ศรีทอง 

 ๑๓๘๓ ดาบตํารวจ ทินกร  สภาพไทย 

 ๑๓๘๔ ดาบตํารวจ ทินกร  ออนกาสิน 

 ๑๓๘๕ ดาบตํารวจ ทินกฤต  ปญญาสิทธิ์ 

 ๑๓๘๖ ดาบตํารวจ ทินกฤต  สุวรรณนอย 

 ๑๓๘๗ ดาบตํารวจ ทินภัทร  ทองใบ 

 ๑๓๘๘ ดาบตํารวจ ทิพยชาติ  โสระศร ี

 ๑๓๘๙ ดาบตํารวจ ทิพยเนตร  ทิพยรักษา 

 ๑๓๙๐ ดาบตํารวจ ทิพยเนตร  นาเม็ง 

 ๑๓๙๑ ดาบตํารวจ ทิพากร  เขียววงษจันทร 

 ๑๓๙๒ ดาบตํารวจ ทิว  พรหมมา 

 ๑๓๙๓ ดาบตํารวจ ทิวัตถ  ทวีทรัพย 

 ๑๓๙๔ ดาบตํารวจ ทิวัตถ  ศิริพูน 

 ๑๓๙๕ ดาบตํารวจ ทิวัตถ  แอนบุญมา 

 ๑๓๙๖ ดาบตํารวจ ทิวา  ทองกลม 

 ๑๓๙๗ ดาบตํารวจ ทิวากรณ  บัวทอง 

 ๑๓๙๘ ดาบตํารวจ ทิวานนท  เกิดประโคน 

 ๑๓๙๙ ดาบตํารวจ ท่ีรัก  บุญสง 

 ๑๔๐๐ ดาบตํารวจ เทพ  กรองสติปญญา 

 ๑๔๐๑ ดาบตํารวจ เทพณรงค  คําพร 

 ๑๔๐๒ ดาบตํารวจ เทพทชา  โพธิเกตุ 

 ๑๔๐๓ ดาบตํารวจ เทพพิทักษ  จันทรงาม 

 ๑๔๐๔ ดาบตํารวจ เทพพิทักษ  สุวรรณไตรย 
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เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๔๐๕ ดาบตํารวจ เทพรังสรรค  ศรีออน 

 ๑๔๐๖ ดาบตํารวจ เทพฤทธิ์  เนียมกลาง 

 ๑๔๐๗ ดาบตํารวจ เทพวงค  สุนทร 

 ๑๔๐๘ ดาบตํารวจ เทพอมร  ฐิตสาร 

 ๑๔๐๙ ดาบตํารวจ เทพอารี  บัวงาม 

 ๑๔๑๐ ดาบตํารวจ เทวดล  จําปาวัลย 

 ๑๔๑๑ ดาบตํารวจ เทวัญ  วงคขัติ 

 ๑๔๑๒ ดาบตํารวจ เทวิน  ทองสุขใส 

 ๑๔๑๓ ดาบตํารวจ เทวิน  พรอมสุข 

 ๑๔๑๔ ดาบตํารวจ เทวินทร  ชะฎิล 

 ๑๔๑๕ ดาบตํารวจ เทวินทร  พูลทัศน 

 ๑๔๑๖ ดาบตํารวจ เทอดไทย  แกวพิกุล 

 ๑๔๑๗ ดาบตํารวจ เทอดพงศ  ศรีสุธรรม 

 ๑๔๑๘ ดาบตํารวจ เทอดศักดิ์  ปราบเขต 

 ๑๔๑๙ ดาบตํารวจ เทอดศักดิ์  พูนชัย 

 ๑๔๒๐ ดาบตํารวจ เทิด  คะกะเนปะ 

 ๑๔๒๑ ดาบตํารวจ เทิดทูน  เมืองเหลือ 

 ๑๔๒๒ ดาบตํารวจ เทิดพงศ  พรหมกสิกร 

 ๑๔๒๓ ดาบตํารวจ เทิดศักดิ์  ขานไข 

 ๑๔๒๔ ดาบตํารวจ เทิดศักดิ์  โทกุล 

 ๑๔๒๕ ดาบตํารวจ เทียนชัย  ชูพูน 

 ๑๔๒๖ ดาบตํารวจ เทียรชัย  มุลละคร 

 ๑๔๒๗ ดาบตํารวจ แทนคุณ  เวฬุวนารักษ 

 ๑๔๒๘ ดาบตํารวจ ไทยรัฐ  โสระเสาว 

 ๑๔๒๙ ดาบตํารวจ ธงชัย  จันทรแกว 

 ๑๔๓๐ ดาบตํารวจ ธงชัย  จําปาลอย 

 ๑๔๓๑ ดาบตํารวจ ธงชัย  ดีพรม 

 ๑๔๓๒ ดาบตํารวจ ธงชัย  ถิ่นศรีทอง 

 ๑๔๓๓ ดาบตํารวจ ธงชัย  ปลายไม 

 ๑๔๓๔ ดาบตํารวจ ธงชัย  พรจตุรพงศ 

 ๑๔๓๕ ดาบตํารวจ ธงชัย  พันธ ุ

 ๑๔๓๖ ดาบตํารวจ ธงชัย  เลียงลิลา 

 ๑๔๓๗ ดาบตํารวจ ธงชัย  ศรีนาค 

 ๑๔๓๘ ดาบตํารวจ ธงชัย  สมัครพงศ 

 ๑๔๓๙ ดาบตํารวจ ธงชัย  เอื้อสามาลย 

 ๑๔๔๐ ดาบตํารวจ ธงไทย  บูคะธรรม 

 ๑๔๔๑ ดาบตํารวจ ธงรบ  เปรมอยู 

 ๑๔๔๒ ดาบตํารวจ ธชย  รักขํา 

 ๑๔๔๓ ดาบตํารวจ ธชย  หลงทอง 

 ๑๔๔๔ ดาบตํารวจ ธณบดี  โหสี 

 ๑๔๔๕ ดาบตํารวจ ธนกร  ยอดสุวรรณ 

 ๑๔๔๖ ดาบตํารวจ ธนกร  ศรีณรงค 

 ๑๔๔๗ ดาบตํารวจ ธนกฤต  แกวงาม 

 ๑๔๔๘ ดาบตํารวจ ธนกฤต  จันทรเพชร 

 ๑๔๔๙ ดาบตํารวจ ธนกฤต  ย้ิมกลํ่า 

 ๑๔๕๐ ดาบตํารวจ ธนกฤต  ไวประเสริฐ 

 ๑๔๕๑ ดาบตํารวจ ธนกฤต  ศรีออน 

 ๑๔๕๒ ดาบตํารวจ ธนกฤต  เศิกศิริ 

 ๑๔๕๓ ดาบตํารวจ ธนกฤต  หาญอาษา 

 ๑๔๕๔ ดาบตํารวจ ธนชัย  พันธพิทักษ 

 ๑๔๕๕ ดาบตํารวจ ธนโชติ  เทียนไทย 

 ๑๔๕๖ ดาบตํารวจ ธนโชติ  วงศประธาน 



 หนา   ๒๕๕ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๔๕๗ ดาบตํารวจ ธนโชติ  แสวงจิตต 

 ๑๔๕๘ ดาบตํารวจ ธนญชัย  จันทรศรี 

 ๑๔๕๙ ดาบตํารวจ ธนดล  ชุติพรกมล 

 ๑๔๖๐ ดาบตํารวจ ธนดล  ลวงสวาท 

 ๑๔๖๑ ดาบตํารวจ ธนเดช  เปยรักษากุล 

 ๑๔๖๒ ดาบตํารวจ ธนเดช  วิริยา 

 ๑๔๖๓ ดาบตํารวจ ธนเทพ  นิสอน 

 ๑๔๖๔ ดาบตํารวจ ธนนท  นอยกําเนิด 

 ๑๔๖๕ ดาบตํารวจ ธนนันท  วราคนางค 

 ๑๔๖๖ ดาบตํารวจ ธนบดี  สมไชยรัมย 

 ๑๔๖๗ ดาบตํารวจ ธนบูลย  ทองเพ็ญ 

 ๑๔๖๘ ดาบตํารวจ ธนบูลย  พ่ึงสวาง 

 ๑๔๖๙ ดาบตํารวจ ธนพงศ  สิงหกิ้ง 

 ๑๔๗๐ ดาบตํารวจ ธนพงษ  คําศรี 

 ๑๔๗๑ ดาบตํารวจ ธนพล  จงนอก 

 ๑๔๗๒ ดาบตํารวจ ธนพล  นึกกระดานนท 

 ๑๔๗๓ ดาบตํารวจ ธนพัฒน  แสนรัมย 

 ๑๔๗๔ ดาบตํารวจ ธนภณ  ชัยชุมพล 

 ๑๔๗๕ ดาบตํารวจ ธนภัทร  แขโส 

 ๑๔๗๖ ดาบตํารวจ ธนภัทร  จันทะบัวลา 

 ๑๔๗๗ ดาบตํารวจ ธนภัทร  พิมพภู 

 ๑๔๗๘ ดาบตํารวจ ธนภัทร  ศรีวงษา 

 ๑๔๗๙ ดาบตํารวจ ธนยศ  ศรีโยธา 

 ๑๔๘๐ ดาบตํารวจ ธนวรรธน  จันอวน 

 ๑๔๘๑ ดาบตํารวจ ธนวรรธน  พรหมทา 

 ๑๔๘๒ ดาบตํารวจ ธนวัฒน  กันทํา 

 ๑๔๘๓ ดาบตํารวจ ธนวัฒน  การรักษ 

 ๑๔๘๔ ดาบตํารวจ ธนวัฒน  ดีการกระทํา 

 ๑๔๘๕ ดาบตํารวจ ธนวัฒน  ทรงสังขาร 

 ๑๔๘๖ ดาบตํารวจ ธนวัฒน  ปนนาค 

 ๑๔๘๗ ดาบตํารวจ ธนวัฒน  วรพิพัฒนสกุล 

 ๑๔๘๘ ดาบตํารวจ ธนวัฒน  สมณา 

 ๑๔๘๙ ดาบตํารวจ ธนวัฒน  แสวงสาย 

 ๑๔๙๐ ดาบตํารวจ ธนวัฒน  หมทอง 

 ๑๔๙๑ ดาบตํารวจ ธนวัฒน  หาญธงชัย 

 ๑๔๙๒ ดาบตํารวจ ธนวัฒน  ชูมณี 

 ๑๔๙๓ ดาบตํารวจ ธนวิน  สีดาเคน 

 ๑๔๙๔ ดาบตํารวจ ธนวิน  อินทรฤทธิ์ 

 ๑๔๙๕ ดาบตํารวจ ธนวินท  พ่ึงตน 

 ๑๔๙๖ ดาบตํารวจ ธนศักดิ์  มั่นพิทักษธรรม 

 ๑๔๙๗ ดาบตํารวจ ธนศักดิ์  วรรณา 

 ๑๔๙๘ ดาบตํารวจ ธนศักดิ์  อภัย 

 ๑๔๙๙ ดาบตํารวจ ธนสาร  จําปาสอน 

 ๑๕๐๐ ดาบตํารวจ ธนสิทธิ์  สุรดิษฐกุล 

 ๑๕๐๑ ดาบตํารวจ ธนเสฎฐ  มวงนางรอง 

 ๑๕๐๒ ดาบตํารวจ ธนะชัย  แดงละอุน 

 ๑๕๐๓ ดาบตํารวจ ธนะพงษ  พิมพพิทักษ 

 ๑๕๐๔ ดาบตํารวจ ธนะสิทธิ์  อินทแสง 

 ๑๕๐๕ ดาบตํารวจ ธนัช  ภากรวณิชย 

 ๑๕๐๖ ดาบตํารวจ ธนัช  สังขเพชร 

 ๑๕๐๗ ดาบตํารวจ ธนัฐชัย  โบราณ 

 ๑๕๐๘ ดาบตํารวจ ธนัณชัย  จันทรทอง 



 หนา   ๒๕๖ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๕๐๙ ดาบตํารวจ ธนัทพล  เหล็กเพชร 

 ๑๕๑๐ ดาบตํารวจ ธนันชัย  ชัยชนะวงษ 

 ๑๕๑๑ ดาบตํารวจ ธนา  เขี่ยงสถุง 

 ๑๕๑๒ ดาบตํารวจ ธนากร  จงเพียร 

 ๑๕๑๓ ดาบตํารวจ ธนากร  ชัยวัฒนประสิทธิ์ 

 ๑๕๑๔ ดาบตํารวจ ธนากร  ธงชัยธีรโชติ 

 ๑๕๑๕ ดาบตํารวจ ธนากร  พิมพะเคนา 

 ๑๕๑๖ ดาบตํารวจ ธนากร  สุวรรณชาตรี 

 ๑๕๑๗ ดาบตํารวจ ธนากฤช  ชนะโยธา 

 ๑๕๑๘ ดาบตํารวจ ธนาดิฐ  อิ่มปฏิญญา 

 ๑๕๑๙ ดาบตํารวจ ธนาเดช  ดวงสุวรรณ 

 ๑๕๒๐ ดาบตํารวจ ธนาธิป  กลาคม 

 ๑๕๒๑ ดาบตํารวจ ธนาธิป  ขันธรักษา 

 ๑๕๒๒ ดาบตํารวจ ธนานพ  อุษาคเนย 

 ๑๕๒๓ ดาบตํารวจ ธนานุวัฒน  บุญเชิด 

 ๑๕๒๔ ดาบตํารวจ ธนาพิสิษฐ  กสิณสายบัว 

 ๑๕๒๕ ดาบตํารวจ ธนายุทธ  สงสาร 

 ๑๕๒๖ ดาบตํารวจ ธนารัตน  ทองออน 

 ๑๕๒๗ ดาบตํารวจ ธนาวรรธน  ภูครองตา 

 ๑๕๒๘ ดาบตํารวจ ธนาวุฒิ  นารานพคุณ 

 ๑๕๒๙ ดาบตํารวจ ธนาวุฒิ  บุณยภัทรากุล 

 ๑๕๓๐ ดาบตํารวจ ธนาวุฒิ  พัฒนา 

 ๑๕๓๑ ดาบตํารวจ ธนาศักดิ์  ผลเล็ก 

 ๑๕๓๒ ดาบตํารวจ ธนาศักดิ์  พับตา 

 ๑๕๓๓ ดาบตํารวจ ธนาสันต  คําออ 

 ๑๕๓๔ ดาบตํารวจ ธนิกนันท  พวงสุวรรณ 

 ๑๕๓๕ ดาบตํารวจ ธนิต  เกื้อรอด 

 ๑๕๓๖ ดาบตํารวจ ธนิต  หนูเนตร 

 ๑๕๓๗ ดาบตํารวจ ธนิตศักดิ์  สุขพูนสวัสดิ์ 

 ๑๕๓๘ ดาบตํารวจ ธนิติศาสตร   

  กรณงูเหลือม 

 ๑๕๓๙ ดาบตํารวจ ธนินท  เวียงโพนละออม 

 ๑๕๔๐ ดาบตํารวจ ธนินทโชติ  นาคถั่ว 

 ๑๕๔๑ ดาบตํารวจ ธนินทรัฐ  ดวงแกววสิษฐ 

 ๑๕๔๒ ดาบตํารวจ ธนินทรัฐ  โพธิ์เหลืองภา 

 ๑๕๔๓ ดาบตํารวจ ธนินันท   

  ศรีธนกฤตวโรดม 

 ๑๕๔๔ ดาบตํารวจ ธนิศ  อุสันสา 

 ๑๕๔๕ ดาบตํารวจ ธนิสร  พลชนะ 

 ๑๕๔๖ ดาบตํารวจ ธนี  เสนาวรรณ 

 ๑๕๔๗ ดาบตํารวจ ธนุดนทร  ไปแดน 

 ๑๕๔๘ ดาบตํารวจ ธนู  จันดาเบา 

 ๑๕๔๙ ดาบตํารวจ ธเนตร  เชื้ออภัย 

 ๑๕๕๐ ดาบตํารวจ ธเนตร  โพธิ์ศรีดา 

 ๑๕๕๑ ดาบตํารวจ ธเนศ  ตังคุปานันท 

 ๑๕๕๒ ดาบตํารวจ ธเนศ  อรชร 

 ๑๕๕๓ ดาบตํารวจ ธเนศพล  ปญญาสูง 

 ๑๕๕๔ ดาบตํารวจ ธเนศร  เชี่ยวกสิกร 

 ๑๕๕๕ ดาบตํารวจ ธภัณ  แสนสุมา 

 ๑๕๕๖ ดาบตํารวจ ธรนินทร  ผอนผาสุข 

 ๑๕๕๗ ดาบตํารวจ ธรรมเชษฐ   

  กาญจนชาติทักษิณ 



 หนา   ๒๕๗ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๕๕๘ ดาบตํารวจ ธรรมนูญ  แกวบรรจักร 

 ๑๕๕๙ ดาบตํารวจ ธรรมนูญ  บัววารี 

 ๑๕๖๐ ดาบตํารวจ ธรรมนูญ  ปาระมีศรี 

 ๑๕๖๑ ดาบตํารวจ ธรรมนูญ  โพธิ์สิงห 

 ๑๕๖๒ ดาบตํารวจ ธรรมรัตน  ฐิติชัยรัตน 

 ๑๕๖๓ ดาบตํารวจ ธรรมรัตน  นิ่มสุวรรณ 

 ๑๕๖๔ ดาบตํารวจ ธรรมรัตน  พิตระเจริญ 

 ๑๕๖๕ ดาบตํารวจ ธรรมรัตน  สมเสร็จ 

 ๑๕๖๖ ดาบตํารวจ ธรรมศักดิ์  ภักดี 

 ๑๕๖๗ ดาบตํารวจ ธราดล  นันศิริ 

 ๑๕๖๘ ดาบตํารวจ ธราวุธ  เสวตบุตร 

 ๑๕๖๙ ดาบตํารวจ ธวัช  แกวจะระนัย 

 ๑๕๗๐ ดาบตํารวจ ธวัช  ทับพันบุบผา 

 ๑๕๗๑ ดาบตํารวจ ธวัช  ประสังติโย 

 ๑๕๗๒ ดาบตํารวจ ธวัช  แปงคํา 

 ๑๕๗๓ ดาบตํารวจ ธวัช  พันนาสี 

 ๑๕๗๔ ดาบตํารวจ ธวัชชัย  กูภูเขียว 

 ๑๕๗๕ ดาบตํารวจ ธวัชชัย  แกวธิดา 

 ๑๕๗๖ ดาบตํารวจ ธวัชชัย  คลายแสง 

 ๑๕๗๗ ดาบตํารวจ ธวัชชัย  ฉกาจไกร 

 ๑๕๗๘ ดาบตํารวจ ธวัชชัย  ชัยเภท 

 ๑๕๗๙ ดาบตํารวจ ธวัชชัย  ชูศรีทอง 

 ๑๕๘๐ ดาบตํารวจ ธวัชชัย  แดงสวัสดิ์ 

 ๑๕๘๑ ดาบตํารวจ ธวัชชัย  ทองยอด 

 ๑๕๘๒ ดาบตํารวจ ธวัชชัย  บวนเพชร 

 ๑๕๘๓ ดาบตํารวจ ธวัชชัย  ปล่ังกลาง 

 ๑๕๘๔ ดาบตํารวจ ธวัชชัย  ปานอุดม 

 ๑๕๘๕ ดาบตํารวจ ธวัชชัย  ภูกองชนะ 

 ๑๕๘๖ ดาบตํารวจ ธวัชชัย  รัตนภูมิ 

 ๑๕๘๗ ดาบตํารวจ ธวัชชัย  วงคชัย 

 ๑๕๘๘ ดาบตํารวจ ธวัชชัย  วิเชียรรัตน 

 ๑๕๘๙ ดาบตํารวจ ธวัชชัย  วิศิษฏวุฒิกุล 

 ๑๕๙๐ ดาบตํารวจ ธวัชชัย  สามงามยา 

 ๑๕๙๑ ดาบตํารวจ ธวัชชัย  สุนันทเสวก 

 ๑๕๙๒ ดาบตํารวจ ธวัชชัย  สุระชิต 

 ๑๕๙๓ ดาบตํารวจ ธวัชชัย  สุวรรณรัตน 

 ๑๕๙๔ ดาบตํารวจ ธวัชชัย  เสระหมาน 

 ๑๕๙๕ ดาบตํารวจ ธวัฒ  ผลดี 

 ๑๕๙๖ ดาบตํารวจ ธวัฒชัย  นามวงศ 

 ๑๕๙๗ ดาบตํารวจ ธวุฒิ  มาชื่น 

 ๑๕๙๘ ดาบตํารวจ ธัชกร  ควรประกอบกิจ 

 ๑๕๙๙ ดาบตํารวจ ธัชพล  ธิติวัชร 

 ๑๖๐๐ ดาบตํารวจ ธัญญธร  วงษภูเขียว 

 ๑๖๐๑ ดาบตํารวจ ธัญญาวัตร  พงษสุระ 

 ๑๖๐๒ ดาบตํารวจ ธัญวิศิษฏ  แสงโพธิ์ 

 ๑๖๐๓ ดาบตํารวจ ธันธราวุฒิ  ยังวรรณ 

 ๑๖๐๔ ดาบตํารวจ ธัมสมบัติ  มูลสาร 

 ๑๖๐๕ ดาบตํารวจ ธาดา  กองคํา 

 ๑๖๐๖ ดาบตํารวจ ธานินทร  แสงจันทร 

 ๑๖๐๗ ดาบตํารวจ ธานี  ขับสรา 

 ๑๖๐๘ ดาบตํารวจ ธานี  ธิติวิภู 

 ๑๖๐๙ ดาบตํารวจ ธานี  ภูวิเศษ 



 หนา   ๒๕๘ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๖๑๐ ดาบตํารวจ ธานี  รอบคอบพรมราช 

 ๑๖๑๑ ดาบตํารวจ ธํามรงค  งะสมัน 

 ๑๖๑๒ ดาบตํารวจ ธํารงค  วงคพุทธะ 

 ๑๖๑๓ ดาบตํารวจ ธํารงรัฐ  ณ อุบล 

 ๑๖๑๔ ดาบตํารวจ ธิติ  แทบทาม 

 ๑๖๑๕ ดาบตํารวจ ธิติภาสน  ชมภูพล 

 ๑๖๑๖ ดาบตํารวจ ธิติวัฒน  ไชยอมรสิทธิ์ 

 ๑๖๑๗ ดาบตํารวจ ธิติวุฒิ  เพ่ิมรักษ 

 ๑๖๑๘ ดาบตํารวจ ธีธัช  ดวงขจร 

 ๑๖๑๙ ดาบตํารวจ ธีรกร  มุขมณี 

 ๑๖๒๐ ดาบตํารวจ ธีรชัย  เขมแข็ง 

 ๑๖๒๑ ดาบตํารวจ ธีรชัย  คําภิรมย 

 ๑๖๒๒ ดาบตํารวจ ธีรชัย  ซอนศรี 

 ๑๖๒๓ ดาบตํารวจ ธีรธรรม  อินตะซาว 

 ๑๖๒๔ ดาบตํารวจ ธีรธัช  รักจุย 

 ๑๖๒๕ ดาบตํารวจ ธีรนันท  เลิกจ๋ิว 

 ๑๖๒๖ ดาบตํารวจ ธีรพงศ  แกวศรีนนท 

 ๑๖๒๗ ดาบตํารวจ ธีรพงศ  แกวสีขาว 

 ๑๖๒๘ ดาบตํารวจ ธีรพงษ  บุตรโพธิ์ 

 ๑๖๒๙ ดาบตํารวจ ธีรพงษ  ผาภู 

 ๑๖๓๐ ดาบตํารวจ ธีรพงษ  พัฒนสุวรรณา 

 ๑๖๓๑ ดาบตํารวจ ธีรพงษ  มะไลทอง 

 ๑๖๓๒ ดาบตํารวจ ธีรพงษ  รักชนะ 

 ๑๖๓๓ ดาบตํารวจ ธีรพร  เงินประโคน 

 ๑๖๓๔ ดาบตํารวจ ธีรพล  ปานจู 

 ๑๖๓๕ ดาบตํารวจ ธีรพล  แฝงเมืองคุก 

 ๑๖๓๖ ดาบตํารวจ ธีรพัฒน  เพชรวงษ 

 ๑๖๓๗ ดาบตํารวจ ธีรพันธ  ศิริคํานอย 

 ๑๖๓๘ ดาบตํารวจ ธีรพันธุ  คํามี 

 ๑๖๓๙ ดาบตํารวจ ธีรภัทร  สุวรรณสะอาด 

 ๑๖๔๐ ดาบตํารวจ ธีรภัทร  กีรติวัฒนวงศ 

 ๑๖๔๑ ดาบตํารวจ ธีรภัทร  คงแดง 

 ๑๖๔๒ ดาบตํารวจ ธีรภัทร  โคบุตรี 

 ๑๖๔๓ ดาบตํารวจ ธีรภัทร  มัชชิมา 

 ๑๖๔๔ ดาบตํารวจ ธีรโภชน  ชวยรัมย 

 ๑๖๔๕ ดาบตํารวจ ธีรเมษฐ  ทองนาค 

 ๑๖๔๖ ดาบตํารวจ ธีรยุทธ  แกวมณี 

 ๑๖๔๗ ดาบตํารวจ ธีรยุทธ  ทรัพยพจน 

 ๑๖๔๘ ดาบตํารวจ ธีรยุทธ  เสนียวงค 

 ๑๖๔๙ ดาบตํารวจ ธีรยุทธ  อันสังหาร 

 ๑๖๕๐ ดาบตํารวจ ธีรวัฒน  จอดนอก 

 ๑๖๕๑ ดาบตํารวจ ธีรวิชญ  สลางสิงห 

 ๑๖๕๒ ดาบตํารวจ ธีรวิลยุทธ  ตันเจริญ 

 ๑๖๕๓ ดาบตํารวจ ธีรวิศท  ชุมมะโน 

 ๑๖๕๔ ดาบตํารวจ ธีรวีร  นิธิไกรเกียรติ 

 ๑๖๕๕ ดาบตํารวจ ธีรวุฒิ  จันทรทองออน 

 ๑๖๕๖ ดาบตํารวจ ธีรวุฒิ  ดวงพรม 

 ๑๖๕๗ ดาบตํารวจ ธีรวุฒิ  ปลองเกิด 

 ๑๖๕๘ ดาบตํารวจ ธีรวุฒิ  มีชื่อ 

 ๑๖๕๙ ดาบตํารวจ ธีรวุฒิ  วงศพุฒ 

 ๑๖๖๐ ดาบตํารวจ ธีรวุฒิ  วรรณมณี 

 ๑๖๖๑ ดาบตํารวจ ธีรวุธ  ใจญา 



 หนา   ๒๕๙ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๖๖๒ ดาบตํารวจ ธีรศักดิ์  เกษมสงคราม 

 ๑๖๖๓ ดาบตํารวจ ธีรศักดิ์  ดวงเอียด 

 ๑๖๖๔ ดาบตํารวจ ธีรศักดิ์  มวงชอย 

 ๑๖๖๕ ดาบตํารวจ ธีรศักดิ์  สุรดีธีรวรุตม 

 ๑๖๖๖ ดาบตํารวจ ธีรสานุ  แกวสลํา 

 ๑๖๖๗ ดาบตํารวจ ธีระ  คงแสงจันทร 

 ๑๖๖๘ ดาบตํารวจ ธีระ  จันตาว 

 ๑๖๖๙ ดาบตํารวจ ธีระ  แซวประโคน 

 ๑๖๗๐ ดาบตํารวจ ธีระ  เยาวโรจน 

 ๑๖๗๑ ดาบตํารวจ ธีระ  องอาจ 

 ๑๖๗๒ ดาบตํารวจ ธีระ  อนัคทัศน 

 ๑๖๗๓ ดาบตํารวจ ธีระชน   

  หาญวรชัยกิจการ 

 ๑๖๗๔ ดาบตํารวจ ธีระเดช  เขียวงาม 

 ๑๖๗๕ ดาบตํารวจ ธีระเดช  ไชยคํา 

 ๑๖๗๖ ดาบตํารวจ ธีระพงศ  ชังอินทร 

 ๑๖๗๗ ดาบตํารวจ ธีระพงศ  ศึกเสือ 

 ๑๖๗๘ ดาบตํารวจ ธีระพงศ  สันปาแกว 

 ๑๖๗๙ ดาบตํารวจ ธีระพงษ  กาศรัมย 

 ๑๖๘๐ ดาบตํารวจ ธีระพงษ  วันสา 

 ๑๖๘๑ ดาบตํารวจ ธีระพล  จันทวงษ 

 ๑๖๘๒ ดาบตํารวจ ธีระพล  พัดทอง 

 ๑๖๘๓ ดาบตํารวจ ธีระพล  แพรสีนวล 

 ๑๖๘๔ ดาบตํารวจ ธีระยุทธ  ทิพยสุวรรณ 

 ๑๖๘๕ ดาบตํารวจ ธีระยุทธ  เรืองมณี 

 ๑๖๘๖ ดาบตํารวจ ธีระวัฒน  สารพล 

 ๑๖๘๗ ดาบตํารวจ ธีระวัฒน  อบอุน 

 ๑๖๘๘ ดาบตํารวจ ธีระวุฒิ  ชูแกว 

 ๑๖๘๙ ดาบตํารวจ ธีระวุฒิ  บุญทา 

 ๑๖๙๐ ดาบตํารวจ ธีระวุธ  มโนเรือง 

 ๑๖๙๑ ดาบตํารวจ ธีระศักดิ์  ขวัญคง 

 ๑๖๙๒ ดาบตํารวจ ธีระศักดิ์  ทับทอง 

 ๑๖๙๓ ดาบตํารวจ ธีระศักดิ์  ผลบุญ 

 ๑๖๙๔ ดาบตํารวจ ธีระศักดิ์  ราหา 

 ๑๖๙๕ ดาบตํารวจ ธีระศักดิ์  หวงประโคน 

 ๑๖๙๖ ดาบตํารวจ นคพล  สุวรรณทรัพย 

 ๑๖๙๗ ดาบตํารวจ นคร  เฉยฉิว 

 ๑๖๙๘ ดาบตํารวจ นคร  บุตรเกตุ 

 ๑๖๙๙ ดาบตํารวจ นคร  โพธิ์ศรี 

 ๑๗๐๐ ดาบตํารวจ นครวัตร  ทับขุนทด 

 ๑๗๐๑ ดาบตํารวจ นครินทร  งิ้วราย 

 ๑๗๐๒ ดาบตํารวจ นครินทร  โพธิ์ดี 

 ๑๗๐๓ ดาบตํารวจ นครินทร  โพธิ์เย็น 

 ๑๗๐๔ ดาบตํารวจ นครินทร  สุทธพันธ 

 ๑๗๐๕ ดาบตํารวจ นครินทร  อุลหัสสา 

 ๑๗๐๖ ดาบตํารวจ นคเรศ  กล่ินรื่น 

 ๑๗๐๗ ดาบตํารวจ นคเรศ  เกษแกว 

 ๑๗๐๘ ดาบตํารวจ นที  นรุตมชัยกุล 

 ๑๗๐๙ ดาบตํารวจ นที  หมูสะแก 

 ๑๗๑๐ ดาบตํารวจ นธี  ลองนาวา 

 ๑๗๑๑ ดาบตํารวจ นนทณัฎช  ทองนาค 

 ๑๗๑๒ ดาบตํารวจ นนทธิวรรธน   

  จินดาสุวรรณ 

 ๑๗๑๓ ดาบตํารวจ นพเกลา  สังขทอง 



 หนา   ๒๖๐ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๗๑๔ ดาบตํารวจ นพดล  กั้งสกุล 

 ๑๗๑๕ ดาบตํารวจ นพดล  เข็มพรหมมา 

 ๑๗๑๖ ดาบตํารวจ นพดล  ชวยมณี 

 ๑๗๑๗ ดาบตํารวจ นพดล  ดําแกว 

 ๑๗๑๘ ดาบตํารวจ นพดล  ดํารงฤทธิ์ 

 ๑๗๑๙ ดาบตํารวจ นพดล  ตอโชติ 

 ๑๗๒๐ ดาบตํารวจ นพดล  นพเกา 

 ๑๗๒๑ ดาบตํารวจ นพดล   

  บวรกิจดํารงเลิศ 

 ๑๗๒๒ ดาบตํารวจ นพดล  บุตรโคตร 

 ๑๗๒๓ ดาบตํารวจ นพดล  ปรีเปรม 

 ๑๗๒๔ ดาบตํารวจ นพดล  แผวไพร ี

 ๑๗๒๕ ดาบตํารวจ นพดล  มลลิมิล 

 ๑๗๒๖ ดาบตํารวจ นพดล  มิ่งบุญ 

 ๑๗๒๗ ดาบตํารวจ นพดล  ยามี 

 ๑๗๒๘ ดาบตํารวจ นพดล  ยาหยาหมัน 

 ๑๗๒๙ ดาบตํารวจ นพดล  ลิโป 

 ๑๗๓๐ ดาบตํารวจ นพดล  เสริมรัมย 

 ๑๗๓๑ ดาบตํารวจ นพดล  หลวงสุข 

 ๑๗๓๒ ดาบตํารวจ นพดล  หลีวิทยานนท 

 ๑๗๓๓ ดาบตํารวจ นพดล  หอไธสง 

 ๑๗๓๔ ดาบตํารวจ นพดล  หาญจิตร 

 ๑๗๓๕ ดาบตํารวจ นพดลย  ดวงตรีมูล 

 ๑๗๓๖ ดาบตํารวจ นพนรรณ  จักรสิทธิ์ 

 ๑๗๓๗ ดาบตํารวจ นพปฎล  เนื่องตีบ 

 ๑๗๓๘ ดาบตํารวจ นพปภัฎฐ  พระขันธ 

 ๑๗๓๙ ดาบตํารวจ นพพร  แกวสีโวย 

 ๑๗๔๐ ดาบตํารวจ นพพร  ทรัพยสนอง 

 ๑๗๔๑ ดาบตํารวจ นพพร  นิลดํา 

 ๑๗๔๒ ดาบตํารวจ นพพร  เพ็งชัย 

 ๑๗๔๓ ดาบตํารวจ นพพร  ยานะโค 

 ๑๗๔๔ ดาบตํารวจ นพพร  ศรีบุญคง 

 ๑๗๔๕ ดาบตํารวจ นพพร  สทานภพ 

 ๑๗๔๖ ดาบตํารวจ นพพร  สุพรรณภพ 

 ๑๗๔๗ ดาบตํารวจ นพพล  จันสงา 

 ๑๗๔๘ ดาบตํารวจ นพพล  สินพิทักษ 

 ๑๗๔๙ ดาบตํารวจ นพรัตน  ชมภูราช 

 ๑๗๕๐ ดาบตํารวจ นพรัตน  เขตคาม 

 ๑๗๕๑ ดาบตํารวจ นพรัตน  คําแยม 

 ๑๗๕๒ ดาบตํารวจ นพรัตน  จรดล 

 ๑๗๕๓ ดาบตํารวจ นพรัตน  เชื้อแกว 

 ๑๗๕๔ ดาบตํารวจ นพรัตน  เตะหนอน 

 ๑๗๕๕ ดาบตํารวจ นพรัตน  ทองคลอด 

 ๑๗๕๖ ดาบตํารวจ นพรัตน  บัวบาน 

 ๑๗๕๗ ดาบตํารวจ นพรัตน  บัวเรียง 

 ๑๗๕๘ ดาบตํารวจ นพรัตน  มูลแกน 

 ๑๗๕๙ ดาบตํารวจ นพรัตน  ลอยลม 

 ๑๗๖๐ ดาบตํารวจ นพรัตน  สําเรียนรัมย 

 ๑๗๖๑ ดาบตํารวจ นพโรจน  โรจนพัชรมณี 

 ๑๗๖๒ ดาบตํารวจ นพโรจน  อมรเสนียภัทร 

 ๑๗๖๓ ดาบตํารวจ นพฤทธิ์  เสมอเหมือน 

 ๑๗๖๔ ดาบตํารวจ นพวรรณ  นอยสอาด 



 หนา   ๒๖๑ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๗๖๕ ดาบตํารวจ นภดล  ภัทรกันยา 

 ๑๗๖๖ ดาบตํารวจ นภัสรพี  บุญเกิด 

 ๑๗๖๗ ดาบตํารวจ นมสิทธิ์  วาทโยธา 

 ๑๗๖๘ ดาบตํารวจ นรงคกร  ชํานาญกิจ 

 ๑๗๖๙ ดาบตํารวจ นรเทพ  บุญแยม 

 ๑๗๗๐ ดาบตํารวจ นรบดี  พงษสีมา 

 ๑๗๗๑ ดาบตํารวจ นรบดี  รักวินัย 

 ๑๗๗๒ ดาบตํารวจ นรพนธ  ปนรุม 

 ๑๗๗๓ ดาบตํารวจ นรวิชญ  ถือแกว 

 ๑๗๗๔ ดาบตํารวจ นรากรณ  พรมสอน 

 ๑๗๗๕ ดาบตํารวจ นรากรณ  มูลนิกา 

 ๑๗๗๖ ดาบตํารวจ นราทร  อานามวัฒน 

 ๑๗๗๗ ดาบตํารวจ นราทิตย  เลิศศรี 

 ๑๗๗๘ ดาบตํารวจ นราธร  ไชยปลัด 

 ๑๗๗๙ ดาบตํารวจ นราธิป  เส้ียนไทยสงค 

 ๑๗๘๐ ดาบตํารวจ นราพงษ  ขุนฤทธิ์สง 

 ๑๗๘๑ ดาบตํารวจ นราวัฒน  บุญทองใหม 

 ๑๗๘๒ ดาบตํารวจ นรินทร  เกิดสิน 

 ๑๗๘๓ ดาบตํารวจ นรินทร  เจริญพล 

 ๑๗๘๔ ดาบตํารวจ นรินทร  ถุงเงิน 

 ๑๗๘๕ ดาบตํารวจ นรินทร  บุญสําลี 

 ๑๗๘๖ ดาบตํารวจ นรินทร  ยอดสุวรรณ 

 ๑๗๘๗ ดาบตํารวจ นรินทร  วิชาชัย 

 ๑๗๘๘ ดาบตํารวจ นรินทร  ศรีมรกตมงคล 

 ๑๗๘๙ ดาบตํารวจ นรินทร  สุทธเขตต 

 ๑๗๙๐ ดาบตํารวจ นรินทร  เอกวงษา 

 ๑๗๙๑ ดาบตํารวจ นริศ  งามวงษ 

 ๑๗๙๒ ดาบตํารวจ นริศ  ปนเวหา 

 ๑๗๙๓ ดาบตํารวจ นเรศ  ชุมศรี 

 ๑๗๙๔ ดาบตํารวจ นเรศ  ไชยเทพ 

 ๑๗๙๕ ดาบตํารวจ นเรศ  ธิรินทอง 

 ๑๗๙๖ ดาบตํารวจ นเรศ  พิมพเมือง 

 ๑๗๙๗ ดาบตํารวจ นเรศ  แสงประไพ 

 ๑๗๙๘ ดาบตํารวจ นเรศ  หุนหลอ 

 ๑๗๙๙ ดาบตํารวจ นฤชาติ  ศรีสุวรรณ 

 ๑๘๐๐ ดาบตํารวจ นฤทธิ์  เครือแสง 

 ๑๘๐๑ ดาบตํารวจ นฤเบศ  บุญจูง 

 ๑๘๐๒ ดาบตํารวจ นฤพงษ  มั่นพุฒ 

 ๑๘๐๓ ดาบตํารวจ นฤพล  แกวกลา 

 ๑๘๐๔ ดาบตํารวจ นฤพล  ภูผาลัย 

 ๑๘๐๕ ดาบตํารวจ นฤพันธ  บํารุงผล 

 ๑๘๐๖ ดาบตํารวจ นฤมิตร  อัฐนาค 

 ๑๘๐๗ ดาบตํารวจ นฤสรณ  เกษชม 

 ๑๘๐๘ ดาบตํารวจ นวพนธ  ฝุนเงิน 

 ๑๘๐๙ ดาบตํารวจ นวพล  ปานกลาง 

 ๑๘๑๐ ดาบตํารวจ นวพล  เพียกขุนทด 

 ๑๘๑๑ ดาบตํารวจ นวพล  โพภักดี 

 ๑๘๑๒ ดาบตํารวจ นวมินทร  ปานทอง 

 ๑๘๑๓ ดาบตํารวจ นักรบ  จันทรสุวรรณ 

 ๑๘๑๔ ดาบตํารวจ นักรบ  ณรงคชัย 

 ๑๘๑๕ ดาบตํารวจ นัชษชาญชัย   

  จันประทัดชัย 



 หนา   ๒๖๒ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๘๑๖ ดาบตํารวจ นัฐวุฒิ  เบาหัวดง 

 ๑๘๑๗ ดาบตํารวจ นัฐวุธ  ทนันเรือน 

 ๑๘๑๘ ดาบตํารวจ นัณฐพล  ถิ่นชีลอง 

 ๑๘๑๙ ดาบตํารวจ นัทธวัฒน  แกวนุน 

 ๑๘๒๐ ดาบตํารวจ นัทธี  พรมราช 

 ๑๘๒๑ ดาบตํารวจ นัธทวัฒน  เกตรักทอง 

 ๑๘๒๒ ดาบตํารวจ นันตนวิน  ธัมมากิจเจริญ 

 ๑๘๒๓ ดาบตํารวจ นันตพงศ  อัญชะลี 

 ๑๘๒๔ ดาบตํารวจ นันทกานต  กัลยปณชัย 

 ๑๘๒๕ ดาบตํารวจ นันทเกียรติ  พรหมบุตร 

 ๑๘๒๖ ดาบตํารวจ นันทชัย  รักษาวงศ 

 ๑๘๒๗ ดาบตํารวจ นันทโชติ  ผลพานิช 

 ๑๘๒๘ ดาบตํารวจ นันทพงษ  สุดศรี 

 ๑๘๒๙ ดาบตํารวจ นันทพัทธ  บุญชวย 

 ๑๘๓๐ ดาบตํารวจ นันทภพ  อัศวภูมิ 

 ๑๘๓๑ ดาบตํารวจ นันทวุฒิ  ติ๊บบุญศรี 

 ๑๘๓๒ ดาบตํารวจ นาถ  เนื่องนิกร 

 ๑๘๓๓ ดาบตํารวจ นารินทร  แสงชมภู 

 ๑๘๓๔ ดาบตํารวจ นาวา  คนแรง 

 ๑๘๓๕ ดาบตํารวจ นาวิน  ฉัตรสกุลปญญา 

 ๑๘๓๖ ดาบตํารวจ นาวี  ทวยไธสง 

 ๑๘๓๗ ดาบตํารวจ นาวี  ยุนเพ็ญ 

 ๑๘๓๘ ดาบตํารวจ นําชัย  เดียวสกุล 

 ๑๘๓๙ ดาบตํารวจ นําชัย  บุญยะเดช 

 ๑๘๔๐ ดาบตํารวจ นําศักดิ์  จีนประโคน 

 ๑๘๔๑ ดาบตํารวจ นิกร  ทองเพชร 

 ๑๘๔๒ ดาบตํารวจ นิกร  ทองมณี 

 ๑๘๔๓ ดาบตํารวจ นิกร  บางนารักษ 

 ๑๘๔๔ ดาบตํารวจ นิกร  พิทักษธรรม 

 ๑๘๔๕ ดาบตํารวจ นิกร  เมฆขุนทด 

 ๑๘๔๖ ดาบตํารวจ นิกร  แลกาฬสินธิ์ 

 ๑๘๔๗ ดาบตํารวจ นิกร  ศรีลาย 

 ๑๘๔๘ ดาบตํารวจ นิกร  สุทธภักดี 

 ๑๘๔๙ ดาบตํารวจ นิกร  แสงพา 

 ๑๘๕๐ ดาบตํารวจ นิคม  กองอาษา 

 ๑๘๕๑ ดาบตํารวจ นิคม  แกวเทพ 

 ๑๘๕๒ ดาบตํารวจ นิคม  งอกนาวัง 

 ๑๘๕๓ ดาบตํารวจ นิคม  ใจวุฒิ 

 ๑๘๕๔ ดาบตํารวจ นิคม  ตานวน 

 ๑๘๕๕ ดาบตํารวจ นิคม  บุญมี 

 ๑๘๕๖ ดาบตํารวจ นิคม  พวงจําปา 

 ๑๘๕๗ ดาบตํารวจ นิคม  พิมพเกาะ 

 ๑๘๕๘ ดาบตํารวจ นิคม  พุฒออน 

 ๑๘๕๙ ดาบตํารวจ นิคม  เมฆชัยภักดิ์ 

 ๑๘๖๐ ดาบตํารวจ นิคม  แสงสุวรรณ 

 ๑๘๖๑ ดาบตํารวจ นิเชฐ  ฮวยแหยม 

 ๑๘๖๒ ดาบตํารวจ นิด  หนูมณี 

 ๑๘๖๓ ดาบตํารวจ นิตย  จันทรศรี 

 ๑๘๖๔ ดาบตํารวจ นิติ  เดชาเกียรติไกร 

 ๑๘๖๕ ดาบตํารวจ นิติกร  สุดศรี 

 ๑๘๖๖ ดาบตํารวจ นิติเทพ  รัตนคร 

 ๑๘๖๗ ดาบตํารวจ นิติธร  เกิดบุญมา 



 หนา   ๒๖๓ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๘๖๘ ดาบตํารวจ นิติธร  ถาวรานันต 

 ๑๘๖๙ ดาบตํารวจ นิติธร  ธณภูถินันท 

 ๑๘๗๐ ดาบตํารวจ นิติธร  พรมมาลา 

 ๑๘๗๑ ดาบตํารวจ นิติธร  มัตตะเดช 

 ๑๘๗๒ ดาบตํารวจ นิติธร  สุขรี 

 ๑๘๗๓ ดาบตํารวจ นิติพล  แกวประเสริฐ 

 ๑๘๗๔ ดาบตํารวจ นิติราช  สุรัตน 

 ๑๘๗๕ ดาบตํารวจ นิติศักดิ์  อิสระวงศ 

 ๑๘๗๖ ดาบตํารวจ นิทัศน  นวลปาน 

 ๑๘๗๗ ดาบตํารวจ นิทัศน  พินิจ 

 ๑๘๗๘ ดาบตํารวจ นิเทศ  ทรัพยประเสริฐ 

 ๑๘๗๙ ดาบตํารวจ นิธิวัฒน  จันทรแจม 

 ๑๘๘๐ ดาบตํารวจ นิพนธ  กล่ินหอม 

 ๑๘๘๑ ดาบตํารวจ นิพนธ  กุดหอม 

 ๑๘๘๒ ดาบตํารวจ นิพนธ  โคตรสาร 

 ๑๘๘๓ ดาบตํารวจ นิพนธ  เฉลยพจน 

 ๑๘๘๔ ดาบตํารวจ นิพนธ  ดุจดา 

 ๑๘๘๕ ดาบตํารวจ นิพนธ  ทัศนา 

 ๑๘๘๖ ดาบตํารวจ นิพนธ  พลเงิน 

 ๑๘๘๗ ดาบตํารวจ นิพนธ  รุเชียรชัย 

 ๑๘๘๘ ดาบตํารวจ นิพนธ  สายสีแกว 

 ๑๘๘๙ ดาบตํารวจ นิพนธ  สินทับศาล 

 ๑๘๙๐ ดาบตํารวจ นิพล  ดาบพระทิตย 

 ๑๘๙๑ ดาบตํารวจ นิพล  นาคสงา 

 ๑๘๙๒ ดาบตํารวจ นิพล  ปานเนียม 

 ๑๘๙๓ ดาบตํารวจ นิพัทธ  ทองเต็ม 

 ๑๘๙๔ ดาบตํารวจ นิพันธ  รักชน 

 ๑๘๙๕ ดาบตํารวจ นิพันธ  บรรจงเก็บ 

 ๑๘๙๖ ดาบตํารวจ นิมิตร  แกนจวง 

 ๑๘๙๗ ดาบตํารวจ นิมิตร  จิตรดา 

 ๑๘๙๘ ดาบตํารวจ นิมิตร  รักษทอง 

 ๑๘๙๙ ดาบตํารวจ นิยม  จินตกสิการณ 

 ๑๙๐๐ ดาบตํารวจ นิยม  จินาเคียน 

 ๑๙๐๑ ดาบตํารวจ นิยม  ใจคําลือ 

 ๑๙๐๒ ดาบตํารวจ นิยม  นาสุริวงค 

 ๑๙๐๓ ดาบตํารวจ นิยม  สมหาญ 

 ๑๙๐๔ ดาบตํารวจ นิรภัฏ  วัฒนประเสริฐกุล 

 ๑๙๐๕ ดาบตํารวจ นิรมิต  ปรานกฤตธรรม 

 ๑๙๐๖ ดาบตํารวจ นิรมิตร  ภูถมดี 

 ๑๙๐๗ ดาบตํารวจ นิรัช  สายาจักร 

 ๑๙๐๘ ดาบตํารวจ นิรัญ  ฟงสันเทียะ 

 ๑๙๐๙ ดาบตํารวจ นิรัญ  สุทธชาติ 

 ๑๙๑๐ ดาบตํารวจ นิรัตน  เพชรรัตน 

 ๑๙๑๑ ดาบตํารวจ นิรัน  กูปูเตะ 

 ๑๙๑๒ ดาบตํารวจ นิรันดร  ดวงศรี 

 ๑๙๑๓ ดาบตํารวจ นิรันดร  แสนสมศักดิ์ 

 ๑๙๑๔ ดาบตํารวจ นิรันดร  อยูเพ็ชร 

 ๑๙๑๕ ดาบตํารวจ นิรันต  วังใน 

 ๑๙๑๖ ดาบตํารวจ นิรุจ  มากบุญ 

 ๑๙๑๗ ดาบตํารวจ นิรุต  ชุมจังหรีด 

 ๑๙๑๘ ดาบตํารวจ นิรุต  นิเด 

 ๑๙๑๙ ดาบตํารวจ นิรุตต  ขุนปราบ 



 หนา   ๒๖๔ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๙๒๐ ดาบตํารวจ นิรุตต  เจริญสุข 

 ๑๙๒๑ ดาบตํารวจ นิรุตต  นัดธีร 

 ๑๙๒๒ ดาบตํารวจ นิรุตติ์  ณะสุข 

 ๑๙๒๓ ดาบตํารวจ นิรุทย  สารรัมย 

 ๑๙๒๔ ดาบตํารวจ นิวัชร  อารีรมย 

 ๑๙๒๕ ดาบตํารวจ นิวัฒน  แกนทอง 

 ๑๙๒๖ ดาบตํารวจ นิวัฒน  จิตราภิรมย 

 ๑๙๒๗ ดาบตํารวจ นิวัฒน  ดวนใหญ 

 ๑๙๒๘ ดาบตํารวจ นิวัฒน  ทิพยคูนอก 

 ๑๙๒๙ ดาบตํารวจ นิวัฒน  วันทอง 

 ๑๙๓๐ ดาบตํารวจ นิวัฒน  ไวยโมรี 

 ๑๙๓๑ ดาบตํารวจ นิวัฒน  ศรีบุญโฮม 

 ๑๙๓๒ ดาบตํารวจ นิวัฒน  สารีบุตร 

 ๑๙๓๓ ดาบตํารวจ นิวัฒน  แสนตุย 

 ๑๙๓๔ ดาบตํารวจ นิวัตน  จุลราษฎร 

 ๑๙๓๕ ดาบตํารวจ นิวัติ  บุญจู 

 ๑๙๓๖ ดาบตํารวจ นิวัติ  เวียงนาค 

 ๑๙๓๗ ดาบตํารวจ นิวัติ  สาระการ 

 ๑๙๓๘ ดาบตํารวจ นิวุฒิ  ดอนไพร 

 ๑๙๓๙ ดาบตํารวจ นิเวช  เหลาเกิ้มหุง 

 ๑๙๔๐ ดาบตํารวจ นิเวศ  บุญเพียง 

 ๑๙๔๑ ดาบตํารวจ นิเวศน  ศิริเกตุ 

 ๑๙๔๒ ดาบตํารวจ นิศากร  ฤทธิโสม 

 ๑๙๔๓ ดาบตํารวจ นิสันต  มนตรี 

 ๑๙๔๔ ดาบตํารวจ นิสิต  ศรีพารา 

 ๑๙๔๕ ดาบตํารวจ นิสิต  สุขสําเภา 

 ๑๙๔๖ ดาบตํารวจ นิอาแซ  อาแว 

 ๑๙๔๗ ดาบตํารวจ นุกูล  พันธจิตต 

 ๑๙๔๘ ดาบตํารวจ นุกูลกิจ  ทองจันทร 

 ๑๙๔๙ ดาบตํารวจ นุกูลกิจ  บุญเย็น 

 ๑๙๕๐ ดาบตํารวจ นุชา  ดานจุมพลพงศ 

 ๑๙๕๑ ดาบตํารวจ นุชิต  จาปง 

 ๑๙๕๒ ดาบตํารวจ นุติ  สัจจะ 

 ๑๙๕๓ ดาบตํารวจ นุเศก  ไกรสังข 

 ๑๙๕๔ ดาบตํารวจ เนติธร  จําปาขีด 

 ๑๙๕๕ ดาบตํารวจ เนรมิต  สุวรรณภพ 

 ๑๙๕๖ ดาบตํารวจ เนิน  เดินริบรัมย 

 ๑๙๕๗ ดาบตํารวจ บดินทร  จุมพลพงษ 

 ๑๙๕๘ ดาบตํารวจ บพิตร  บุญสิงห 

 ๑๙๕๙ ดาบตํารวจ บรรจง  ชวยสุข 

 ๑๙๖๐ ดาบตํารวจ บรรจง  ดวงคต 

 ๑๙๖๑ ดาบตํารวจ บรรจง  ประสงคทรัพย 

 ๑๙๖๒ ดาบตํารวจ บรรจง  ภูแลนกลา 

 ๑๙๖๓ ดาบตํารวจ บรรจง  วงคนอก 

 ๑๙๖๔ ดาบตํารวจ บรรจง  วรรโน 

 ๑๙๖๕ ดาบตํารวจ บรรจง  สาตรา 

 ๑๙๖๖ ดาบตํารวจ บรรจบ  ขมขํา 

 ๑๙๖๗ ดาบตํารวจ บรรจบ  คําลาน 

 ๑๙๖๘ ดาบตํารวจ บรรจบ  ชุมแกน 

 ๑๙๖๙ ดาบตํารวจ บรรจบ  บัวผัด 

 ๑๙๗๐ ดาบตํารวจ บรรเจิด  คณฑี 

 ๑๙๗๑ ดาบตํารวจ บรรชา  จําปาทัศน 



 หนา   ๒๖๕ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๙๗๒ ดาบตํารวจ บรรณชัย  ไปบน 

 ๑๙๗๓ ดาบตํารวจ บรรทด  เครือบคณโท 

 ๑๙๗๔ ดาบตํารวจ บรรทศ  ลอยสูงวงษ 

 ๑๙๗๕ ดาบตํารวจ บรรเทา  ดงประจํา 

 ๑๙๗๖ ดาบตํารวจ บรรพต  แกวมณี 

 ๑๙๗๗ ดาบตํารวจ บรรพต  ตระกูลศรีทอง 

 ๑๙๗๘ ดาบตํารวจ บริบูรณ  ศรีภุมมา 

 ๑๙๗๙ ดาบตํารวจ บริรักษ  สมนึก 

 ๑๙๘๐ ดาบตํารวจ บริวัฒน  ณิชาชัยนิธิ 

 ๑๙๘๑ ดาบตํารวจ บวร  เชือนรัมย 

 ๑๙๘๒ ดาบตํารวจ บวรภัค  ศิริวรรณ 

 ๑๙๘๓ ดาบตํารวจ บังคม  คําควร 

 ๑๙๘๔ ดาบตํารวจ บัญชา  จันมะโฮง 

 ๑๙๘๕ ดาบตํารวจ บัญชา  ธนูศิลป 

 ๑๙๘๖ ดาบตํารวจ บัญชา  นพตะนา 

 ๑๙๘๗ ดาบตํารวจ บัญชา  บุญจันดา 

 ๑๙๘๘ ดาบตํารวจ บัญชา  วิริยะพันธ 

 ๑๙๘๙ ดาบตํารวจ บัญชา  ศรีจันทร 

 ๑๙๙๐ ดาบตํารวจ ฮารินทร  สาและ 

 ๑๙๙๑ ดาบตํารวจ บัญชา  สุทธิธรรม 

 ๑๙๙๒ ดาบตํารวจ บัญชากานต   

  สรณะพิบูลย 

 ๑๙๙๓ ดาบตํารวจ บัญชาการ  วัฒนคีรี 

 ๑๙๙๔ ดาบตํารวจ บัญญัติ  เพชรรัตน 

 ๑๙๙๕ ดาบตํารวจ บัณฑิต  กมลเลิศ 

 ๑๙๙๖ ดาบตํารวจ บัณฑิต  ปกกะทานัง 

 ๑๙๙๗ ดาบตํารวจ บัณฑิต  ผลิผล 

 ๑๙๙๘ ดาบตํารวจ บัณฑิต  มีหิริ 

 ๑๙๙๙ ดาบตํารวจ บัณฑิต  รัตนบุญทา 

 ๒๐๐๐ ดาบตํารวจ บัตร  มูลฟอง 

 ๒๐๐๑ ดาบตํารวจ บัวพันธุ  เหลาแหลม 

 ๒๐๐๒ ดาบตํารวจ บําเพ็ญ  ไชยชราแสง 

 ๒๐๐๓ ดาบตํารวจ บําเพ็ญ  แนวขี้เหล็ก 

 ๒๐๐๔ ดาบตํารวจ บิดีน  ชูเก็น 

 ๒๐๐๕ ดาบตํารวจ บุญเกิด  คลายอยู 

 ๒๐๐๖ ดาบตํารวจ บุญเกิด  คํายอด 

 ๒๐๐๗ ดาบตํารวจ บุญเกียรติ  ฟกแกว 

 ๒๐๐๘ ดาบตํารวจ บุญครอง  บุตรจันทร 

 ๒๐๐๙ ดาบตํารวจ บุญจริง  แสงอินทร 

 ๒๐๑๐ ดาบตํารวจ บุญจันทร  คําบุญเกิด 

 ๒๐๑๑ ดาบตํารวจ บุญจันทร  จันทะบูรณ 

 ๒๐๑๒ ดาบตํารวจ บุญจันทร  บัวไข 

 ๒๐๑๓ ดาบตํารวจ บุญจารึก  อินทรแปน 

 ๒๐๑๔ ดาบตํารวจ บุญชอบ  สมสุข 

 ๒๐๑๕ ดาบตํารวจ บุญชัย  เร็วเรียบ 

 ๒๐๑๖ ดาบตํารวจ บุญชาติ  ราชประโคน 

 ๒๐๑๗ ดาบตํารวจ บุญชู  จันทรกระเทาะ 

 ๒๐๑๘ ดาบตํารวจ บุญชู  โบกขุนทด 

 ๒๐๑๙ ดาบตํารวจ บุญชู  พลายวาส 

 ๒๐๒๐ ดาบตํารวจ บุญเชิด  ดีสวน 

 ๒๐๒๑ ดาบตํารวจ บุญเชิด  พานทอง 

 ๒๐๒๒ ดาบตํารวจ บุญเชิด  ยศสุนธร 



 หนา   ๒๖๖ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๐๒๓ ดาบตํารวจ บุญเชิด  วงคเจริญ 

 ๒๐๒๔ ดาบตํารวจ บุญเชิด  วิเศษชาติ 

 ๒๐๒๕ ดาบตํารวจ บุญเชิด  สิริพิศุทธิภาคย 

 ๒๐๒๖ ดาบตํารวจ บุญโชค  ไชยเซง 

 ๒๐๒๗ ดาบตํารวจ บุญโชค  ภูครองไชย 

 ๒๐๒๘ ดาบตํารวจ บุญโชติ  นาคหกวิค 

 ๒๐๒๙ ดาบตํารวจ บุญโชติ  พรหมจันทร 

 ๒๐๓๐ ดาบตํารวจ บุญญรัตน  เกื้อไขย 

 ๒๐๓๑ ดาบตํารวจ บุญญศักดิ์  แจมศรี 

 ๒๐๓๒ ดาบตํารวจ บุญณรินทร  จันทรทัง 

 ๒๐๓๓ ดาบตํารวจ บุญทรง  ภาคจักษุ 

 ๒๐๓๔ ดาบตํารวจ บุญทวี  โยธวงศ 

 ๒๐๓๕ ดาบตํารวจ บุญทิพย  ศิริรักษ 

 ๒๐๓๖ ดาบตํารวจ บุญเทิด  บัวชู 

 ๒๐๓๗ ดาบตํารวจ บุญเทิด  อินทร 

 ๒๐๓๘ ดาบตํารวจ บุญธรรม  โกพล 

 ๒๐๓๙ ดาบตํารวจ บุญธรรม  เจียงคง 

 ๒๐๔๐ ดาบตํารวจ บุญธรรม  ทบวอร 

 ๒๐๔๑ ดาบตํารวจ บุญธรรม  แผนสทาน 

 ๒๐๔๒ ดาบตํารวจ บุญธรรม  ศรีธิจู 

 ๒๐๔๓ ดาบตํารวจ บุญธรรม  ศรีอุทา 

 ๒๐๔๔ ดาบตํารวจ บุญนาค  เทียนวรรณ 

 ๒๐๔๕ ดาบตํารวจ บุญนํา  เชื้อสวัสดิ์ 

 ๒๐๔๖ ดาบตํารวจ บุญนํา  ผาสุขใจ 

 ๒๐๔๗ ดาบตํารวจ บุญบารมี  ราตรีวงค 

 ๒๐๔๘ ดาบตํารวจ บุญเผ่ือน  เยยโพธิ์ 

 ๒๐๔๙ ดาบตํารวจ บุญมา  ตาแสง 

 ๒๐๕๐ ดาบตํารวจ บุญมา  นารี 

 ๒๐๕๑ ดาบตํารวจ บุญมานพ  สรรพสิทธิ์ 

 ๒๐๕๒ ดาบตํารวจ บุญมี  กุลบุตร 

 ๒๐๕๓ ดาบตํารวจ บุญมี  จําปาจีน 

 ๒๐๕๔ ดาบตํารวจ บุญมี  บุญเข็ม 

 ๒๐๕๕ ดาบตํารวจ บุญยเกียรติ  อินทการ 

 ๒๐๕๖ ดาบตํารวจ บุญยศักดิ์  ทองรัก 

 ๒๐๕๗ ดาบตํารวจ บุญยัง  จงใจงาม 

 ๒๐๕๘ ดาบตํารวจ บุญยัง  บํารุงธรรม 

 ๒๐๕๙ ดาบตํารวจ บุญรัตน  บุญเรืองขาว 

 ๒๐๖๐ ดาบตํารวจ บุญเรือง  ใจกลา 

 ๒๐๖๑ ดาบตํารวจ บุญเรือง  ชัยชางชิด 

 ๒๐๖๒ ดาบตํารวจ บุญฤทธิ์  นอยนงเยาว 

 ๒๐๖๓ ดาบตํารวจ บุญฤทธิ์  อุดม 

 ๒๐๖๔ ดาบตํารวจ บุญลือ  ไมเรกัน 

 ๒๐๖๕ ดาบตํารวจ บุญเลิศ  เกรียงไกรศร 

 ๒๐๖๖ ดาบตํารวจ บุญเลิศ  จอนโคกกรวด 

 ๒๐๖๗ ดาบตํารวจ บุญเลิศ  จูแจมแจง 

 ๒๐๖๘ ดาบตํารวจ บุญเลิศ  ปล่ังกลาง 

 ๒๐๖๙ ดาบตํารวจ บุญเลิศ  ลําเพย 

 ๒๐๗๐ ดาบตํารวจ บุญเลิศ  สมสงวน 

 ๒๐๗๑ ดาบตํารวจ บุญเลิศ  เสมา 

 ๒๐๗๒ ดาบตํารวจ บุญวัฒน  ใสยอด 

 ๒๐๗๓ ดาบตํารวจ บุญศิล  จันทรภูงา 

 ๒๐๗๔ ดาบตํารวจ บุญสง  กองแสน 



 หนา   ๒๖๗ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๐๗๕ ดาบตํารวจ บุญสง  โคตทาคอ 

 ๒๐๗๖ ดาบตํารวจ บุญสง  จํานงคนิจ 

 ๒๐๗๗ ดาบตํารวจ บุญสง  ถิ่นทองหลาง 

 ๒๐๗๘ ดาบตํารวจ บุญสง  ธงภักดิ์ 

 ๒๐๗๙ ดาบตํารวจ บุญสง  วิเศษโชค 

 ๒๐๘๐ ดาบตํารวจ บุญสง  แสงปญญา 

 ๒๐๘๑ ดาบตํารวจ บุญสนอง  กํามะณี 

 ๒๐๘๒ ดาบตํารวจ บุญสืบ  นิธิภัทรปญญา 

 ๒๐๘๓ ดาบตํารวจ บุญสืบ  ศักดิ์ขุนทด 

 ๒๐๘๔ ดาบตํารวจ บุญเส็ง  ดวงแกว 

 ๒๐๘๕ ดาบตํารวจ บุญเสริม  สอนคํา 

 ๒๐๘๖ ดาบตํารวจ บุญเหลือ  แพงพุฒ 

 ๒๐๘๗ ดาบตํารวจ บุญเหลือ  วะมะพุทธา 

 ๒๐๘๘ ดาบตํารวจ บุณยกร  วงษสมัย 

 ๒๐๘๙ ดาบตํารวจ บุณยสิทธิ์   

  บุญสิทธิ์ภิญญา 

 ๒๐๙๐ ดาบตํารวจ บุดดี  หมื่นจันทรทึก 

 ๒๐๙๑ ดาบตํารวจ เบญจพน  บวรชาติ 

 ๒๐๙๒ ดาบตํารวจ ปกรณ  แข็งแรง 

 ๒๐๙๓ ดาบตํารวจ ปกรณเกียรติ  จันทรกุล 

 ๒๐๙๔ ดาบตํารวจ ปกรณเกียรติ   

  บัณฑรวรรณโสภา 

 ๒๐๙๕ ดาบตํารวจ ปฏิกรณ  เอี่ยมยัง 

 ๒๐๙๖ ดาบตํารวจ ปฏิการ  ยูงมณีรัตน 

 ๒๐๙๗ ดาบตํารวจ ปฏิวัตร  ชัยพิมพพา 

 ๒๐๙๘ ดาบตํารวจ ปฏิวัติ  เสนาโนฤทธิ์ 

 ๒๐๙๙ ดาบตํารวจ ปฐมชัย  วองเจริญ 

 ๒๑๐๐ ดาบตํารวจ ปฐมเทพ  เจรจา 

 ๒๑๐๑ ดาบตํารวจ ปฐมพงศ  ทองภาพ 

 ๒๑๐๒ ดาบตํารวจ ปฐมพงษ  เดชบุรัมย 

 ๒๑๐๓ ดาบตํารวจ ปฐวียพิสุทธ  เอกปชชา 

 ๒๑๐๔ ดาบตํารวจ ปณต  แกวสีลา 

 ๒๑๐๕ ดาบตํารวจ ปณัชพงษ   

  ตันติเพ่ิมพูนผล 

 ๒๑๐๖ ดาบตํารวจ ปณิธาน  แกวมาลา 

 ๒๑๐๗ ดาบตํารวจ ปณิธาน  ผลบุญ 

 ๒๑๐๘ ดาบตํารวจ ปณิธาน  หลิมพลอย 

 ๒๑๐๙ ดาบตํารวจ ปพลพัฒน   

  งามวิวัฒนภักดี 

 ๒๑๑๐ ดาบตํารวจ ปพัฒน  พิสาดรัมย 

 ๒๑๑๑ ดาบตํารวจ ปภาวิชญ  พิกุลศรี 

 ๒๑๑๒ ดาบตํารวจ ปภาวิน  อําไพชัยโชค 

 ๒๑๑๓ ดาบตํารวจ ปภูธน  บวรวชิรกุล 

 ๒๑๑๔ ดาบตํารวจ ปรมะ  อะนันทวรรณ 

 ๒๑๑๕ ดาบตํารวจ ปรเมษฐ  กอธีระ 

 ๒๑๑๖ ดาบตํารวจ ปรวิทย  ประภากรไกร 

 ๒๑๑๗ ดาบตํารวจ ประกอบ  งาหอม 

 ๒๑๑๘ ดาบตํารวจ ประกอบ  เอกสันติ 

 ๒๑๑๙ ดาบตํารวจ ประกอบศักดิ์  มูลชมภู 

 ๒๑๒๐ ดาบตํารวจ ประกาญ  แกวโพธิ์งาม 

 ๒๑๒๑ ดาบตํารวจ ประกาย  วงคจําปา 

 ๒๑๒๒ ดาบตํารวจ ประกายเพชร  ปกกุนนัน 



 หนา   ๒๖๘ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๑๒๓ ดาบตํารวจ ประกาศ  แสวงสุข 

 ๒๑๒๔ ดาบตํารวจ ประกาศิต  ปตยา 

 ๒๑๒๕ ดาบตํารวจ ประกาศิต  ศรีบัวบาล 

 ๒๑๒๖ ดาบตํารวจ ประกิจ  กาญจนพัฒน 

 ๒๑๒๗ ดาบตํารวจ ประกิจ  เฉลิมหมู 

 ๒๑๒๘ ดาบตํารวจ ประกิต  สิทธิทองกุล 

 ๒๑๒๙ ดาบตํารวจ ประครอง  พันระกา 

 ๒๑๓๐ ดาบตํารวจ ประครอง  โพธิ์พร 

 ๒๑๓๑ ดาบตํารวจ ประคอง  ชวยนุกูล 

 ๒๑๓๒ ดาบตํารวจ ประคอง  แปงโนจา 

 ๒๑๓๓ ดาบตํารวจ ประคอง  พรหมอักษร 

 ๒๑๓๔ ดาบตํารวจ ประคอง  แสนนอก 

 ๒๑๓๕ ดาบตํารวจ ประคองศักดิ์   

  ศักดิ์ศรีกลม 

 ๒๑๓๖ ดาบตํารวจ ประคิน  แสงทอง 

 ๒๑๓๗ ดาบตํารวจ ประจวบ  แกววิจิตร 

 ๒๑๓๘ ดาบตํารวจ ประจวบ  จันทะพล 

 ๒๑๓๙ ดาบตํารวจ ประจวบ  แจมกระจาง 

 ๒๑๔๐ ดาบตํารวจ ประจวบ  เฉลิมจาน 

 ๒๑๔๑ ดาบตํารวจ ประจวบ  โพธิสัย 

 ๒๑๔๒ ดาบตํารวจ ประจวบ  ศรีสงัด 

 ๒๑๔๓ ดาบตํารวจ ประจักร  มาแกว 

 ๒๑๔๔ ดาบตํารวจ ประจักร  สมเรือง 

 ๒๑๔๕ ดาบตํารวจ ประจักร  เผาภูรี 

 ๒๑๔๖ ดาบตํารวจ ประจักร  ยอดบุนอก 

 ๒๑๔๗ ดาบตํารวจ ประจักร  อรรคนันท 

 ๒๑๔๘ ดาบตํารวจ ประจักษ  กุลสิงห 

 ๒๑๔๙ ดาบตํารวจ ประจักษ  ชุนเกษา 

 ๒๑๕๐ ดาบตํารวจ ประจักษ  โมระสาก 

 ๒๑๕๑ ดาบตํารวจ ประจักษ  สมฟอม 

 ๒๑๕๒ ดาบตํารวจ ประจักษ  สินธุชัย 

 ๒๑๕๓ ดาบตํารวจ ประจักษ  สุทธิเภท 

 ๒๑๕๔ ดาบตํารวจ ประจิตร  โทไขษร 

 ๒๑๕๕ ดาบตํารวจ ประชัน  มีชั้น 

 ๒๑๕๖ ดาบตํารวจ ประชา  แข็งแรงดี 

 ๒๑๕๗ ดาบตํารวจ ประชา  คํามุล 

 ๒๑๕๘ ดาบตํารวจ ประชา  คุมถิ่น 

 ๒๑๕๙ ดาบตํารวจ ประชา  ทองคํา 

 ๒๑๖๐ ดาบตํารวจ ประชา  ปนมิตร 

 ๒๑๖๑ ดาบตํารวจ ประชา  สบายใจ 

 ๒๑๖๒ ดาบตํารวจ ประชา  สุขสิงห 

 ๒๑๖๓ ดาบตํารวจ ประชาสรรค  ใหญสาร 

 ๒๑๖๔ ดาบตํารวจ ประเชิญ  คงกลาง 

 ๒๑๖๕ ดาบตํารวจ ประเชิญ  มาทรัพย 

 ๒๑๖๖ ดาบตํารวจ ประฎาจักร  สิงหพันธ 

 ๒๑๖๗ ดาบตํารวจ ประดับ  เข็มผะกา 

 ๒๑๖๘ ดาบตํารวจ ประดิษฐ  โคตรเนตร 

 ๒๑๖๙ ดาบตํารวจ ประดิษฐ   

  จอมหนองแปน 

 ๒๑๗๐ ดาบตํารวจ ประดิษฐ  จันทรเกตุ 

 ๒๑๗๑ ดาบตํารวจ ประดิษฐ  จันเมา 

 ๒๑๗๒ ดาบตํารวจ ประดิษฐ  จาทัน 



 หนา   ๒๖๙ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๑๗๓ ดาบตํารวจ ประดิษฐ  แซมรัมย 

 ๒๑๗๔ ดาบตํารวจ ประดิษฐ  ดาหมาด 

 ๒๑๗๕ ดาบตํารวจ ประดิษฐ  พลยางนอก 

 ๒๑๗๖ ดาบตํารวจ ประดิษฐ  พิกุลศรี 

 ๒๑๗๗ ดาบตํารวจ ประดิษฐ  พ่ึงสุขแดง 

 ๒๑๗๘ ดาบตํารวจ ประดิษฐ  ยานะดํา 

 ๒๑๗๙ ดาบตํารวจ ประดิษฐ  ยาพรม 

 ๒๑๘๐ ดาบตํารวจ ประดิษฐ  สุนันตะ 

 ๒๑๘๑ ดาบตํารวจ ประดุง  พรหมทา 

 ๒๑๘๒ ดาบตํารวจ ประดุงสิน  บอยกระโทก 

 ๒๑๘๓ ดาบตํารวจ ประทวน  ถมจอหอ 

 ๒๑๘๔ ดาบตํารวจ ประทวน  ปะละปก 

 ๒๑๘๕ ดาบตํารวจ ประทวน  หมอมกลาง 

 ๒๑๘๖ ดาบตํารวจ ประทวนชัย  มั่งมี 

 ๒๑๘๗ ดาบตํารวจ ประทีป  เกตุแกว 

 ๒๑๘๘ ดาบตํารวจ ประทีป  ขุนวิเศษ 

 ๒๑๘๙ ดาบตํารวจ ประทีป  จันทรพิมาย 

 ๒๑๙๐ ดาบตํารวจ ประทีป  ชนะการ 

 ๒๑๙๑ ดาบตํารวจ ประทีป  ดําอินทร 

 ๒๑๙๒ ดาบตํารวจ ประทีป  พุทธิชาติ 

 ๒๑๙๓ ดาบตํารวจ ประทีป  มีลอง 

 ๒๑๙๔ ดาบตํารวจ ประทีป  สาทพันธ 

 ๒๑๙๕ ดาบตํารวจ ประทีป  สุขงาม 

 ๒๑๙๖ ดาบตํารวจ ประทีป  สุวรรณศรี 

 ๒๑๙๗ ดาบตํารวจ ประทีป  เสียงดัง 

 ๒๑๙๘ ดาบตํารวจ ประทีป  อิกะศิริ 

 ๒๑๙๙ ดาบตํารวจ ประทีป  อินทสโร 

 ๒๒๐๐ ดาบตํารวจ ประทุม  กะระกล 

 ๒๒๐๑ ดาบตํารวจ ประทุม  เพชรนิล 

 ๒๒๐๒ ดาบตํารวจ ประเทือง  ขอพรกลาง 

 ๒๒๐๓ ดาบตํารวจ ประเทือง  เพียยุระ 

 ๒๒๐๔ ดาบตํารวจ ประเทือง  สวยงาม 

 ๒๒๐๕ ดาบตํารวจ ประเทือง  เสนะชัย 

 ๒๒๐๖ ดาบตํารวจ ประเทือง  ออนสวาง 

 ๒๒๐๗ ดาบตํารวจ ประธาน  ย่ิงยง 

 ๒๒๐๘ ดาบตํารวจ ประธาน  วรรณสุทธิ์ 

 ๒๒๐๙ ดาบตํารวจ ประธาน  ไวนุสิทธิ์ 

 ๒๒๑๐ ดาบตํารวจ ประธาน  ศรีฑา 

 ๒๒๑๑ ดาบตํารวจ ประธาน  หนูพัฒน 

 ๒๒๑๒ ดาบตํารวจ ประนต  มอนเต 

 ๒๒๑๓ ดาบตํารวจ ประนพ  แกวมาลุน 

 ๒๒๑๔ ดาบตํารวจ ประนอม  พลพูน 

 ๒๒๑๕ ดาบตํารวจ ประนัย  สุวรรณเมฆ 

 ๒๒๑๖ ดาบตํารวจ ประพจน  ไชยวงศ 

 ๒๒๑๗ ดาบตํารวจ ประพจน  สุกทน 

 ๒๒๑๘ ดาบตํารวจ ประพนธ  กระจาง 

 ๒๒๑๙ ดาบตํารวจ ประพนธ  คํามะลุน 

 ๒๒๒๐ ดาบตํารวจ ประพนธ  อนุรักษวงศา 

 ๒๒๒๑ ดาบตํารวจ ประพัฒน  คําคุณคํา 

 ๒๒๒๒ ดาบตํารวจ ประพัฒน  ชวยละมัย 

 ๒๒๒๓ ดาบตํารวจ ประพัฒน  เสียงวิลัย 

 ๒๒๒๔ ดาบตํารวจ ประพันธ  มีมุข 



 หนา   ๒๗๐ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๒๒๕ ดาบตํารวจ ประพันธ  แวนจง 

 ๒๒๒๖ ดาบตํารวจ ประพันธ  โอดคํา 

 ๒๒๒๗ ดาบตํารวจ ประพาส   

  เหงาพรหมมินทร 

 ๒๒๒๘ ดาบตํารวจ ประไพศิล  แตงจีน 

 ๒๒๒๙ ดาบตํารวจ ประภัย  คณะพันธ 

 ๒๒๓๐ ดาบตํารวจ ประภัสร  เจริญสุข 

 ๒๒๓๑ ดาบตํารวจ ประภาส  แดงสุวรรณ 

 ๒๒๓๒ ดาบตํารวจ ประภาส  นิสังกาศ 

 ๒๒๓๓ ดาบตํารวจ ประภาส  บรรเล็งสง 

 ๒๒๓๔ ดาบตํารวจ ประภาส  แสงกระจาง 

 ๒๒๓๕ ดาบตํารวจ ประภาส  อะมุตะคุ 

 ๒๒๓๖ ดาบตํารวจ ประมวล  กันเทพา 

 ๒๒๓๗ ดาบตํารวจ ประมวล  กันยาโพธิ์ 

 ๒๒๓๘ ดาบตํารวจ ประมวล  จงสําราญ 

 ๒๒๓๙ ดาบตํารวจ ประมวล  บุญมาก 

 ๒๒๔๐ ดาบตํารวจ ประมวล  พรมเสนา 

 ๒๒๔๑ ดาบตํารวจ ประมวล  มุนนท 

 ๒๒๔๒ ดาบตํารวจ ประมวล  สงางาม 

 ๒๒๔๓ ดาบตํารวจ ประมาณ  บุญสาร 

 ๒๒๔๔ ดาบตํารวจ ประมิตร  เกื้อกูล 

 ๒๒๔๕ ดาบตํารวจ ประมูล  สังสีมา 

 ๒๒๔๖ ดาบตํารวจ ประยง  ชูเสียงแจว 

 ๒๒๔๗ ดาบตํารวจ ประยงค  กาบปนะ 

 ๒๒๔๘ ดาบตํารวจ ประยงค  ศรีพรมมา 

 ๒๒๔๙ ดาบตํารวจ ประยงคยุทธ   

  เปยมเจริญพร 

 ๒๒๕๐ ดาบตํารวจ ประยศ  วรรณพฤกษ 

 ๒๒๕๑ ดาบตํารวจ ประยุทธ  แคนตะ 

 ๒๒๕๒ ดาบตํารวจ ประยุทธ  บุญแตง 

 ๒๒๕๓ ดาบตํารวจ ประยุทธ  พนมเขตร 

 ๒๒๕๔ ดาบตํารวจ ประยูร  ณ จันทร 

 ๒๒๕๕ ดาบตํารวจ ประยูร  ดินกลาง 

 ๒๒๕๖ ดาบตํารวจ ประยูร  ตองมิตร 

 ๒๒๕๗ ดาบตํารวจ ประยูร  พัฒดํา 

 ๒๒๕๘ ดาบตํารวจ ประยูร  สมภาวะ 

 ๒๒๕๙ ดาบตํารวจ ประยูร  สิงหโคตร 

 ๒๒๖๐ ดาบตํารวจ ประยูร  สุจ่ิงตา 

 ๒๒๖๑ ดาบตํารวจ ประยูร  ออนบุญมา 

 ๒๒๖๒ ดาบตํารวจ ประโยชน  สิงหโตทอง 

 ๒๒๖๓ ดาบตํารวจ ประวัติ  จันทรหอม 

 ๒๒๖๔ ดาบตํารวจ ประวัติ  จันทแสง 

 ๒๒๖๕ ดาบตํารวจ ประวัติ  มีปญญา 

 ๒๒๖๖ ดาบตํารวจ ประวิช  ภักดี 

 ๒๒๖๗ ดาบตํารวจ ประวิทย  ขุนชํานาญ 

 ๒๒๖๘ ดาบตํารวจ ประวิทย  เจริญรัตน 

 ๒๒๖๙ ดาบตํารวจ ประวิทย  ดวงสมสา 

 ๒๒๗๐ ดาบตํารวจ ประวิทย  นระบุตร 

 ๒๒๗๑ ดาบตํารวจ ประวิทย  นามหงษา 

 ๒๒๗๒ ดาบตํารวจ ประวิทย  บุญชัยมาตย 

 ๒๒๗๓ ดาบตํารวจ ประวิทย  บุญศร 

 ๒๒๗๔ ดาบตํารวจ ประวิทย  ปะมายะยัง 

 ๒๒๗๕ ดาบตํารวจ ประวิทย  ผลดี 

 ๒๒๗๖ ดาบตํารวจ ประวิทย  พละศักดิ์ 



 หนา   ๒๗๑ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๒๗๗ ดาบตํารวจ ประวิทย  มนทสิทธิ์ 

 ๒๒๗๘ ดาบตํารวจ ประเวช  หันประดิษฐ 

 ๒๒๗๙ ดาบตํารวจ ประเวศ  จันทพล 

 ๒๒๘๐ ดาบตํารวจ ประศาสตร  แสนโคตร 

 ๒๒๘๑ ดาบตํารวจ ประสงค  ชอบบุญ 

 ๒๒๘๒ ดาบตํารวจ ประสงค  น้ําสมบูรณ 

 ๒๒๘๓ ดาบตํารวจ ประสงค  นิตยวัน 

 ๒๒๘๔ ดาบตํารวจ ประสงค  บัวอินทร 

 ๒๒๘๕ ดาบตํารวจ ประสงค  ปะวัลละ 

 ๒๒๘๖ ดาบตํารวจ ประสงค  พวงเพชร 

 ๒๒๘๗ ดาบตํารวจ ประสงค  มูลมั่ง 

 ๒๒๘๘ ดาบตํารวจ ประสงค  สายสุวรรณ 

 ๒๒๘๙ ดาบตํารวจ ประสงค  องคะกาศ 

 ๒๒๙๐ ดาบตํารวจ ประสพชัย  ใจตุย 

 ๒๒๙๑ ดาบตํารวจ ประสพโชค  จันทรแกว 

 ๒๒๙๒ ดาบตํารวจ ประสาท  กรุงภูเวช 

 ๒๒๙๓ ดาบตํารวจ ประสาทพร  สุขเกตุ 

 ๒๒๙๔ ดาบตํารวจ ประสาทวิทย  สุขเขียว 

 ๒๒๙๕ ดาบตํารวจ ประสาน  คิดประเสริฐ 

 ๒๒๙๖ ดาบตํารวจ ประสาน  สมเอ็ดสละ 

 ๒๒๙๗ ดาบตํารวจ ประสาน  สุวรรณโณ 

 ๒๒๙๘ ดาบตํารวจ ประสาร  นวมทอง 

 ๒๒๙๙ ดาบตํารวจ ประสาร  บุญโย 

 ๒๓๐๐ ดาบตํารวจ ประสาสน  เมืองโคตร 

 ๒๓๐๑ ดาบตํารวจ ประสิทธิ์  กองวงศ 

 ๒๓๐๒ ดาบตํารวจ ประสิทธิ์  ขาวสุด 

 ๒๓๐๓ ดาบตํารวจ ประสิทธิ์  จวงจันทร 

 ๒๓๐๔ ดาบตํารวจ ประสิทธิ์  จันทรสง 

 ๒๓๐๕ ดาบตํารวจ ประสิทธิ์  ดวงพันนา 

 ๒๓๐๖ ดาบตํารวจ ประสิทธิ์  นอยปานะ 

 ๒๓๐๗ ดาบตํารวจ ประสิทธิ์  บุญอินทร 

 ๒๓๐๘ ดาบตํารวจ ประสิทธิ์  พันโนราช 

 ๒๓๐๙ ดาบตํารวจ ประสิทธิ์  พาภักดี 

 ๒๓๑๐ ดาบตํารวจ ประสิทธิ์  เพชรสุข 

 ๒๓๑๑ ดาบตํารวจ ประสิทธิ์  โพธิ์นอย 

 ๒๓๑๒ ดาบตํารวจ ประสิทธิ์  มะโรงมืด 

 ๒๓๑๓ ดาบตํารวจ ประสิทธิ์  มาทอง 

 ๒๓๑๔ ดาบตํารวจ ประสิทธิ์  สุจินโณ 

 ๒๓๑๕ ดาบตํารวจ ประสิทธิ์  หลาบุญทัน 

 ๒๓๑๖ ดาบตํารวจ ประสิทธิ์  หัดขะเจ 

 ๒๓๑๗ ดาบตํารวจ ประสิทธิ  ปญญาบุญ 

 ๒๓๑๘ ดาบตํารวจ ประสิทธิชัย  ปตเมฆ 

 ๒๓๑๙ ดาบตํารวจ ประเสริฐ  กิทํา 

 ๒๓๒๐ ดาบตํารวจ ประเสริฐ  เกื้อทอง 

 ๒๓๒๑ ดาบตํารวจ ประเสริฐ  ครองยุทธ 

 ๒๓๒๒ ดาบตํารวจ ประเสริฐ  คําแสนหมื่น 

 ๒๓๒๓ ดาบตํารวจ ประเสริฐ  ไชยะคํา 

 ๒๓๒๔ ดาบตํารวจ ประเสริฐ  ตีสถิตย 

 ๒๓๒๕ ดาบตํารวจ ประเสริฐ  บุตรดี 

 ๒๓๒๖ ดาบตํารวจ ประเสริฐ  ปองจันทร 

 ๒๓๒๗ ดาบตํารวจ ประเสริฐ  พงษา 

 ๒๓๒๘ ดาบตํารวจ ประเสริฐ  มะโนแปง 



 หนา   ๒๗๒ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๓๒๙ ดาบตํารวจ ประเสริฐ  วิบูลพืช 

 ๒๓๓๐ ดาบตํารวจ ประเสริฐ  สมสุระ 

 ๒๓๓๑ ดาบตํารวจ ประเสริฐ  สายคําวงค 

 ๒๓๓๒ ดาบตํารวจ ประเสริฐ  สารมาคม 

 ๒๓๓๓ ดาบตํารวจ ประเสริฐ  สุทธิสา 

 ๒๓๓๔ ดาบตํารวจ ประเสริฐ  ใหญสูงเนิน 

 ๒๓๓๕ ดาบตํารวจ ประเสริฐ  โฮซิน 

 ๒๓๓๖ ดาบตํารวจ ประหยัด  แกวทะวัน 

 ๒๓๓๗ ดาบตํารวจ ประหยัด  ขยายศรี 

 ๒๓๓๘ ดาบตํารวจ ประหยัด  สุคําพุธ 

 ๒๓๓๙ ดาบตํารวจ ประหยัด  แสงสรอย 

 ๒๓๔๐ ดาบตํารวจ ประหยัด  หลาวิลัย 

 ๒๓๔๑ ดาบตํารวจ ประหยัด  อินตะวงค 

 ๒๓๔๒ ดาบตํารวจ ปรัชญา  มรรคนันท 

 ๒๓๔๓ ดาบตํารวจ ปรัชญา  เมงอําพัน 

 ๒๓๔๔ ดาบตํารวจ ปรัชญา  วัฒนะเกโร 

 ๒๓๔๕ ดาบตํารวจ ปรานอม  อุนศิริ 

 ๒๓๔๖ ดาบตํารวจ ปราโมช  ปฏิเตนัง 

 ๒๓๔๗ ดาบตํารวจ ปราโมช  มาแดง 

 ๒๓๔๘ ดาบตํารวจ ปราโมท  ณ นุวงศ 

 ๒๓๔๙ ดาบตํารวจ ปราโมทย  ขวัญหมง 

 ๒๓๕๐ ดาบตํารวจ ปราโมทย  ชูติวงศ 

 ๒๓๕๑ ดาบตํารวจ ปราโมทย  ทอนโพธิ์ 

 ๒๓๕๒ ดาบตํารวจ ปราโมทย  ปานิเสน 

 ๒๓๕๓ ดาบตํารวจ ปราโมทย  พลดงนอก 

 ๒๓๕๔ ดาบตํารวจ ปราโมทย  พลทอง 

 ๒๓๕๕ ดาบตํารวจ ปราโมทย  ส่ังสอน 

 ๒๓๕๖ ดาบตํารวจ ปราโมทย  เสนหานุกูล 

 ๒๓๕๗ ดาบตํารวจ ปราโมทย  หนูรอด 

 ๒๓๕๘ ดาบตํารวจ ปราโมทย  อินทรภาษิต 

 ๒๓๕๙ ดาบตํารวจ ปริญญา  ขวัญเมือง 

 ๒๓๖๐ ดาบตํารวจ ปริญญา  จันทรศิริ 

 ๒๓๖๑ ดาบตํารวจ ปริญญา  ปรีดิ์เปรม 

 ๒๓๖๒ ดาบตํารวจ ปริญญา  พินิตภุชพงศ 

 ๒๓๖๓ ดาบตํารวจ ปริญญา  เรืองเพชร 

 ๒๓๖๔ ดาบตํารวจ ปริญญา  ศรีลาศักดิ์ 

 ๒๓๖๕ ดาบตํารวจ ปริญญา  สารบุญ 

 ๒๓๖๖ ดาบตํารวจ ปริญญา  สิงหหนู 

 ๒๓๖๗ ดาบตํารวจ ปริญญา  โสมสุข 

 ๒๓๖๘ ดาบตํารวจ ปรีชา  แกวฟู 

 ๒๓๖๙ ดาบตํารวจ ปรีชา  ขันธชวย 

 ๒๓๗๐ ดาบตํารวจ ปรีชา  จันทรแดง 

 ๒๓๗๑ ดาบตํารวจ ปรีชา  ทัศนา 

 ๒๓๗๒ ดาบตํารวจ ปรีชา  เทียนสวัสดิ์ 

 ๒๓๗๓ ดาบตํารวจ ปรีชา  ธงภักดิ์ 

 ๒๓๗๔ ดาบตํารวจ ปรีชา  นอยลา 

 ๒๓๗๕ ดาบตํารวจ ปรีชา  นาคินทร 

 ๒๓๗๖ ดาบตํารวจ ปรีชา  บุญยัง 

 ๒๓๗๗ ดาบตํารวจ ปรีชา  มันจันทร 

 ๒๓๗๘ ดาบตํารวจ ปรีชา  มุขนอย 

 ๒๓๗๙ ดาบตํารวจ ปรีชา  รุมตะคุ 

 ๒๓๘๐ ดาบตํารวจ ปรีชา  สิงหทอง 



 หนา   ๒๗๓ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๓๘๑ ดาบตํารวจ ปรีชา  สีดาบุตร 

 ๒๓๘๒ ดาบตํารวจ ปรีชา  สีหบุตร 

 ๒๓๘๓ ดาบตํารวจ ปรีชา  สุขรัตน 

 ๒๓๘๔ ดาบตํารวจ ปรีชา  สุวรรณโณ 

 ๒๓๘๕ ดาบตํารวจ ปรีชา  หนูแกว 

 ๒๓๘๖ ดาบตํารวจ ปรีชา  หนูนุม 

 ๒๓๘๗ ดาบตํารวจ ปรีชา  เหลาพิทักษพงศ 

 ๒๓๘๘ ดาบตํารวจ ปรีชา  อินวิเชียร 

 ๒๓๘๙ ดาบตํารวจ ปรีชากรณ  ชอรักษ 

 ๒๓๙๐ ดาบตํารวจ ปรีดา  จํานงคเพ็ง 

 ๒๓๙๑ ดาบตํารวจ ปรีดา  ทองรอง 

 ๒๓๙๒ ดาบตํารวจ ปรีดา  ทาเภา 

 ๒๓๙๓ ดาบตํารวจ ปรีดา  เนื่องวงษา 

 ๒๓๙๔ ดาบตํารวจ ปรีดี  จันทรออน 

 ๒๓๙๕ ดาบตํารวจ ปรีดี  บุษยเพชร 

 ๒๓๙๖ ดาบตํารวจ ปรีดี  วงศแสง 

 ๒๓๙๗ ดาบตํารวจ ปรีดี  ศิริวัฒน 

 ๒๓๙๘ ดาบตํารวจ ปล้ืมปติ  กระมลมานิตย 

 ๒๓๙๙ ดาบตํารวจ ปวงพล  พันธพวงพิลา 

 ๒๔๐๐ ดาบตํารวจ ปวรัศร  ตันปา 

 ๒๔๐๑ ดาบตํารวจ ปวิช  บุญกาศจีระกุล 

 ๒๔๐๒ ดาบตํารวจ ปวิช  ศรีลาวงค 

 ๒๔๐๓ ดาบตํารวจ ปญญวรรธณ  มงคล 

 ๒๔๐๔ ดาบตํารวจ ปญญา  เพชรนอย 

 ๒๔๐๕ ดาบตํารวจ ปญญา  กองพิระ 

 ๒๔๐๖ ดาบตํารวจ ปญญา  กุลชะโมรินทร 

 ๒๔๐๗ ดาบตํารวจ ปญญา  จัดสนาม 

 ๒๔๐๘ ดาบตํารวจ ปญญา  ชื่นตา 

 ๒๔๐๙ ดาบตํารวจ ปญญา  ชูจิต 

 ๒๔๑๐ ดาบตํารวจ ปญญา  ทนงค 

 ๒๔๑๑ ดาบตํารวจ ปญญา  บุญราช 

 ๒๔๑๒ ดาบตํารวจ ปญญา  เพ็ชรแกว 

 ๒๔๑๓ ดาบตํารวจ ปญญา  รัตนภักดี 

 ๒๔๑๔ ดาบตํารวจ ปญญา  ศรีไศล 

 ๒๔๑๕ ดาบตํารวจ ปญญา  แสงงาม 

 ๒๔๑๖ ดาบตํารวจ ปญญา  หงษสุวรรณ 

 ๒๔๑๗ ดาบตํารวจ ปญญา  อุยเหงา 

 ๒๔๑๘ ดาบตํารวจ ปญณวัจณ  สิงหโสดา 

 ๒๔๑๙ ดาบตํารวจ ปณณทัต  ครามไพบูลย 

 ๒๔๒๐ ดาบตํารวจ ปณณทัต  ครุฆนิตย 

 ๒๔๒๑ ดาบตํารวจ ปณณทัต  วงคคําจันทร 

 ๒๔๒๒ ดาบตํารวจ ปณณวิชญ  ทะสวัสดิ์ 

 ๒๔๒๓ ดาบตํารวจ ปนจะ  สิงหนาง 

 ๒๔๒๔ ดาบตํารวจ ปติ  ศรีวิเชียร 

 ๒๔๒๕ ดาบตํารวจ ปติ  หยกพรายพันธ 

 ๒๔๒๖ ดาบตํารวจ ปนแกว  พานิชไทย 

 ๒๔๒๗ ดาบตํารวจ ปยชัย  สโมทานทวี 

 ๒๔๒๘ ดาบตํารวจ ปยพงษ  เครือจันทร 

 ๒๔๒๙ ดาบตํารวจ ปยพันธ  พลอยระยา 

 ๒๔๓๐ ดาบตํารวจ ปยวัช  พงษแดง 

 ๒๔๓๑ ดาบตํารวจ ปยวัฒน  สะแต 

 ๒๔๓๒ ดาบตํารวจ ปยวิทย  มีวาสนา 



 หนา   ๒๗๔ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๔๓๓ ดาบตํารวจ ปยวิทย  สุดใจ 

 ๒๔๓๔ ดาบตํารวจ ปยะ  พงษประเทศ 

 ๒๔๓๕ ดาบตํารวจ ปยะพงษ  แกวประเสริฐ 

 ๒๔๓๖ ดาบตํารวจ ปยะพงษ  ศรีก่ํา 

 ๒๔๓๗ ดาบตํารวจ ปยะพงษ  สันปาแกว 

 ๒๔๓๘ ดาบตํารวจ ปยะวัฒน  นอยจันทร 

 ๒๔๓๙ ดาบตํารวจ ปยะวัฒน  พูลวงษา 

 ๒๔๔๐ ดาบตํารวจ ปยะวัฒน  สุมัจฉา 

 ๒๔๔๑ ดาบตํารวจ ปยะวาท  เจียมรัมย 

 ๒๔๔๒ ดาบตํารวจ ปยะศักดิ์  บุรารม 

 ๒๔๔๓ ดาบตํารวจ ปโยรส  สําเริง 

 ๒๔๔๔ ดาบตํารวจ ปติ  แกวอุบล 

 ๒๔๔๕ ดาบตํารวจ ปุญญพัฒน  ตั้งสติ 

 ๒๔๔๖ ดาบตํารวจ ปุณณภพ  แสนวงษ 

 ๒๔๔๗ ดาบตํารวจ ปุณณรัตน  ดิษดี 

 ๒๔๔๘ ดาบตํารวจ ปุณณฤทธิ์  นาดี 

 ๒๔๔๙ ดาบตํารวจ ปุณรัตน  ภักดีแพง 

 ๒๔๕๐ ดาบตํารวจ เปรม  ตั๋นตุย 

 ๒๔๕๑ ดาบตํารวจ เปรมวิชช  บินตาสุระสีห 

 ๒๔๕๒ ดาบตํารวจ เปรมศักดิ์  สีออน 

 ๒๔๕๓ ดาบตํารวจ เปาซี  เจะเตะ 

 ๒๔๕๔ ดาบตํารวจ โปษัณ  อรุณา 

 ๒๔๕๕ ดาบตํารวจ ผจญ  เทพจันทร 

 ๒๔๕๖ ดาบตํารวจ ผดุงเกียรติ  อําทะวงษ 

 ๒๔๕๗ ดาบตํารวจ ผดุงมิตร  คํานึง 

 ๒๔๕๘ ดาบตํารวจ ผดุงศักดิ์  พุทสุข 

 ๒๔๕๙ ดาบตํารวจ ผดุงศักดิ์  วรพันธ 

 ๒๔๖๐ ดาบตํารวจ ผนึก  โชติกุลรัตน 

 ๒๔๖๑ ดาบตํารวจ ผัน  ศรีสังข 

 ๒๔๖๒ ดาบตํารวจ ผาง  ประเสริฐสันเทียะ 

 ๒๔๖๓ ดาบตํารวจ ผาน  รูเกณฑ 

 ๒๔๖๔ ดาบตํารวจ ผานศึก  ศรีหาพล 

 ๒๔๖๕ ดาบตํารวจ เผด็จ  จันทรออน 

 ๒๔๖๖ ดาบตํารวจ ไผท  ทองเนื้อทิพย 

 ๒๔๖๗ ดาบตํารวจ พงศกร  ทองพูล 

 ๒๔๖๘ ดาบตํารวจ พงศกร  รวมสุข 

 ๒๔๖๙ ดาบตํารวจ พงศกร  ศรไชย 

 ๒๔๗๐ ดาบตํารวจ พงศกร  ศรีวพจน 

 ๒๔๗๑ ดาบตํารวจ พงศกร  สีสัย 

 ๒๔๗๒ ดาบตํารวจ พงศกร  สุวรรณ 

 ๒๔๗๓ ดาบตํารวจ พงศธร  แกวบุญเรือง 

 ๒๔๗๔ ดาบตํารวจ พงศธร  แดงเสนาะ 

 ๒๔๗๕ ดาบตํารวจ พงศธร  เลาหวิริยานนท 

 ๒๔๗๖ ดาบตํารวจ พงศปณต   

  เกิดอุดมทรัพย 

 ๒๔๗๗ ดาบตํารวจ พงศปณต  จิตบุญ 

 ๒๔๗๘ ดาบตํารวจ พงศปณต  โชติยะวรกุล 

 ๒๔๗๙ ดาบตํารวจ พงศพล  ศรีสุข 

 ๒๔๘๐ ดาบตํารวจ พงศพล  ศรีใสแสนสุข 

 ๒๔๘๑ ดาบตํารวจ พงศพันธ  จันทรจารุพงศ 

 ๒๔๘๒ ดาบตํารวจ พงศพันธ  เรียงไธสง 

 ๒๔๘๓ ดาบตํารวจ พงศพันธ  เวียงนนท 



 หนา   ๒๗๕ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๔๘๔ ดาบตํารวจ พงศพัศ  สายธนู 

 ๒๔๘๕ ดาบตํารวจ พงศศรัณย  จันจํานงค 

 ๒๔๘๖ ดาบตํารวจ พงศศักดิ์  ถือแกว 

 ๒๔๘๗ ดาบตํารวจ พงศศักดิ์  พันธสุ 

 ๒๔๘๘ ดาบตํารวจ พงศักดิ์  กวนเมืองใต 

 ๒๔๘๙ ดาบตํารวจ พงษกฤต  ทันใจ 

 ๒๔๙๐ ดาบตํารวจ พงษชนก  ทุงโพธิ์ 

 ๒๔๙๑ ดาบตํารวจ พงษชัย  เสารจันทร 

 ๒๔๙๒ ดาบตํารวจ พงษโชติ  ชอบธรรม 

 ๒๔๙๓ ดาบตํารวจ พงษณวี  เหลาคม 

 ๒๔๙๔ ดาบตํารวจ พงษเทพ  ชูจิตร 

 ๒๔๙๕ ดาบตํารวจ พงษธเนศ   

  โชติวิริยะพรกุล 

 ๒๔๙๖ ดาบตํารวจ พงษนะพี  ผุสิงห 

 ๒๔๙๗ ดาบตํารวจ พงษพันธ  แกวสุวรรณ 

 ๒๔๙๘ ดาบตํารวจ พงษพันธ  บูฮวดใช 

 ๒๔๙๙ ดาบตํารวจ พงษพันธ  ผิวออน 

 ๒๕๐๐ ดาบตํารวจ พงษพิทย  สุทธิโคตร 

 ๒๕๐๑ ดาบตํารวจ พงษพิทักษ  ศรีสวาง 

 ๒๕๐๒ ดาบตํารวจ พงษพินิจ  อุนสี 

 ๒๕๐๓ ดาบตํารวจ พงษลักษณ   

  บัตรประโคน 

 ๒๕๐๔ ดาบตํารวจ พงษศักดิ์  ขอบเพ็ชร 

 ๒๕๐๕ ดาบตํารวจ พงษศักดิ์  คลังไธสง 

 ๒๕๐๖ ดาบตํารวจ พงษศักดิ์  จันทรมาลา 

 ๒๕๐๗ ดาบตํารวจ พงษศักดิ์  จันทรหาญ 

 ๒๕๐๘ ดาบตํารวจ พงษศักดิ์  ทองคํา 

 ๒๕๐๙ ดาบตํารวจ พงษศักดิ์  บุดดีคง 

 ๒๕๑๐ ดาบตํารวจ พงษศักดิ์  เผือกไธสง 

 ๒๕๑๑ ดาบตํารวจ พงษศักดิ์  แผวพลสง 

 ๒๕๑๒ ดาบตํารวจ พงษศักดิ์  แวนรัมย 

 ๒๕๑๓ ดาบตํารวจ พงษศักดิ์  ศรีสวัสดิ์ 

 ๒๕๑๔ ดาบตํารวจ พงษศักดิ์  สอสกุล 

 ๒๕๑๕ ดาบตํารวจ พงษศักดิ์  สายงาม 

 ๒๕๑๖ ดาบตํารวจ พงษศักดิ์  สินวิสัย 

 ๒๕๑๗ ดาบตํารวจ พงษศักดิ์  สุวรรณรัตน 

 ๒๕๑๘ ดาบตํารวจ พงษศิริ  ไชยยงค 

 ๒๕๑๙ ดาบตํารวจ พงษศิริ  ดําดวง 

 ๒๕๒๐ ดาบตํารวจ พงษสันติ์  เศรษฐสมบูรณ 

 ๒๕๒๑ ดาบตํารวจ พงษสิงห  มาตยวังแสง 

 ๒๕๒๒ ดาบตํารวจ พจนุ  สิริพุทธาสกุล 

 ๒๕๒๓ ดาบตํารวจ พชร  เกิดสมบูรณ 

 ๒๕๒๔ ดาบตํารวจ พชร  แคลวโยธา 

 ๒๕๒๕ ดาบตํารวจ พชร  เรืองยุบล 

 ๒๕๒๖ ดาบตํารวจ พชรภัทร  หลาบานโพน 

 ๒๕๒๗ ดาบตํารวจ พตยสิทธิ์  ศุภษร 

 ๒๕๒๘ ดาบตํารวจ พนม  พันธศรี 

 ๒๕๒๙ ดาบตํารวจ พนม  เงินเต็ม 

 ๒๕๓๐ ดาบตํารวจ พนม  จ้ิมล้ิม 

 ๒๕๓๑ ดาบตํารวจ พนม  นาดอน 

 ๒๕๓๒ ดาบตํารวจ พนม  บรรลุพร 

 ๒๕๓๓ ดาบตํารวจ พนม  บุญมี 



 หนา   ๒๗๖ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๕๓๔ ดาบตํารวจ พนม  มีสม 

 ๒๕๓๕ ดาบตํารวจ พนม  วัฒโน 

 ๒๕๓๖ ดาบตํารวจ พนมเทียน  อรุณภาส 

 ๒๕๓๗ ดาบตํารวจ พนมวัน  กัณหา 

 ๒๕๓๘ ดาบตํารวจ พนมศักดิ์  บุญทาป 

 ๒๕๓๙ ดาบตํารวจ พนมศักดิ์  ลวนศรี 

 ๒๕๔๐ ดาบตํารวจ พนัส  ราชพันแสน 

 ๒๕๔๑ ดาบตํารวจ พบชัย  โพธิ์ชา 

 ๒๕๔๒ ดาบตํารวจ พยง  สุภาพรม 

 ๒๕๔๓ ดาบตํารวจ พยงค  เพชรสุวรรณ 

 ๒๕๔๔ ดาบตํารวจ พยนต  มีทรัพย 

 ๒๕๔๕ ดาบตํารวจ พยุง  เรืองคําไฮ 

 ๒๕๔๖ ดาบตํารวจ พยุงศักดิ์  โคระดา 

 ๒๕๔๗ ดาบตํารวจ พยุงศักดิ์  นาคศรี 

 ๒๕๔๘ ดาบตํารวจ พยุงศักดิ์  พรหมนิมิตร 

 ๒๕๔๙ ดาบตํารวจ พรชัย  ธรรมสุจริต 

 ๒๕๕๐ ดาบตํารวจ พรชัย  เกิดผล 

 ๒๕๕๑ ดาบตํารวจ พรชัย  แกลวทะนงค 

 ๒๕๕๒ ดาบตํารวจ พรชัย  ฉงทับ 

 ๒๕๕๓ ดาบตํารวจ พรชัย  ชูหนู 

 ๒๕๕๔ ดาบตํารวจ พรชัย  ไชยคําภา 

 ๒๕๕๕ ดาบตํารวจ พรชัย  นีระพจน 

 ๒๕๕๖ ดาบตํารวจ พรชัย  พลเทพ 

 ๒๕๕๗ ดาบตํารวจ พรชัย  ศรีประวรรณ 

 ๒๕๕๘ ดาบตํารวจ พรชัย  สังขเกิด 

 ๒๕๕๙ ดาบตํารวจ พรชัย  สาลี 

 ๒๕๖๐ ดาบตํารวจ พรชัย  หลาแดง 

 ๒๕๖๑ ดาบตํารวจ พรชัย  ไหวดี 

 ๒๕๖๒ ดาบตํารวจ พรชัย  เอมสรรค 

 ๒๕๖๓ ดาบตํารวจ พรชัย  เอียดลวน 

 ๒๕๖๔ ดาบตํารวจ พรเทพ  คงชู 

 ๒๕๖๕ ดาบตํารวจ พรเทพ  คนารักษ 

 ๒๕๖๖ ดาบตํารวจ พรเทพ  สังขาระ 

 ๒๕๖๗ ดาบตํารวจ พรพจน  สิงหเนตร 

 ๒๕๖๘ ดาบตํารวจ พรพนม  ชัยแปน 

 ๒๕๖๙ ดาบตํารวจ พรพรหม  จําปาสา 

 ๒๕๗๐ ดาบตํารวจ พรภิรมย  จําปา 

 ๒๕๗๑ ดาบตํารวจ พรรัตน  รักษสุจริต 

 ๒๕๗๒ ดาบตํารวจ พรวิษณุศิลป  อินทร 

 ๒๕๗๓ ดาบตํารวจ พรศักดิ์  เกิดสมนึก 

 ๒๕๗๔ ดาบตํารวจ พรศักดิ์  ทัพสุวรรณ 

 ๒๕๗๕ ดาบตํารวจ พรศักดิ์  ภูเพ็กซี่ 

 ๒๕๗๖ ดาบตํารวจ พรศักดิ์  ศรียังมังกร 

 ๒๕๗๗ ดาบตํารวจ พรสวรรค  ประทุมทิพย 

 ๒๕๗๘ ดาบตํารวจ พรสวัสดิ์  สพานทอง 

 ๒๕๗๙ ดาบตํารวจ พรสัณห   

  กุลนันทวรานนท 

 ๒๕๘๐ ดาบตํารวจ พรหมฤต  พรมโสภา 

 ๒๕๘๑ ดาบตํารวจ พรอนันต  สุขะปญญา 

 ๒๕๘๒ ดาบตํารวจ พฤหัสด  ลครพล 

 ๒๕๘๓ ดาบตํารวจ พล  วงคคําลือ 

 ๒๕๘๔ ดาบตํารวจ พล  เสนสอน 



 หนา   ๒๗๗ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๕๘๕ ดาบตํารวจ พล  หมวกสกุล 

 ๒๕๘๖ ดาบตํารวจ พลกฤตย  กัณฑา 

 ๒๕๘๗ ดาบตํารวจ พลชัย  กรวยสวัสดิ์ 

 ๒๕๘๘ ดาบตํารวจ พลธนพรหม   

  กนกฐิติวัฒน 

 ๒๕๘๙ ดาบตํารวจ พลธร  เจิมจันทร 

 ๒๕๙๐ ดาบตํารวจ พลเย่ียม  บุญทรัพยอุดม 

 ๒๕๙๑ ดาบตํารวจ พลวรรช  แกงทอง 

 ๒๕๙๒ ดาบตํารวจ พลวัฒน  ขันนาม 

 ๒๕๙๓ ดาบตํารวจ พลวัฒน  นอยสําราญ 

 ๒๕๙๔ ดาบตํารวจ พลเสฏฐ  คนชม 

 ๒๕๙๕ ดาบตํารวจ พลัฏฐ  บุญฉายฉันท 

 ๒๕๙๖ ดาบตํารวจ พลากร  สอนศรี 

 ๒๕๙๗ ดาบตํารวจ พลีวุฒิ  ฤทธิมาลย 

 ๒๕๙๘ ดาบตํารวจ พะเยาว  สงึมรัมย 

 ๒๕๙๙ ดาบตํารวจ พะโยม  คันธทรัพย 

 ๒๖๐๐ ดาบตํารวจ พัชรินทร  เพียรสวัสดิ์ 

 ๒๖๐๑ ดาบตํารวจ พัชรินทร  สีหานาท 

 ๒๖๐๒ ดาบตํารวจ พัฒนพงค  ณ พัทลุง 

 ๒๖๐๓ ดาบตํารวจ พัฒนพงศ  สืบเสียง 

 ๒๖๐๔ ดาบตํารวจ พัฒนพงษ  เขียวหวาน 

 ๒๖๐๕ ดาบตํารวจ พัฒนพงษ  แตงพลกรัง 

 ๒๖๐๖ ดาบตํารวจ พัฒนยชญ  จิตรอรัญ 

 ๒๖๐๗ ดาบตํารวจ พัฒนศักดิ์  อาระหัง 

 ๒๖๐๘ ดาบตํารวจ พัฒนะ  พันธทอง 

 ๒๖๐๙ ดาบตํารวจ พัฒนา  สุวรรณไตร 

 ๒๖๑๐ ดาบตํารวจ พัฒพงศ  บุญรอดรักษ 

 ๒๖๑๑ ดาบตํารวจ พัตตะ  อิสลาม 

 ๒๖๑๒ ดาบตํารวจ พัทธนันท  ศรีนันทนภัส 

 ๒๖๑๓ ดาบตํารวจ พัทธนันท  โอชารส 

 ๒๖๑๔ ดาบตํารวจ พันธศักดิ์  กตะศิลา 

 ๒๖๑๕ ดาบตํารวจ พันธศักดิ์  เฉิดฉิ้ม 

 ๒๖๑๖ ดาบตํารวจ พันธศักดิ์  พงศสิงห 

 ๒๖๑๗ ดาบตํารวจ พันธศักดิ์  แสงสวาง 

 ๒๖๑๘ ดาบตํารวจ พันธุชัย  ชมภูบุตรธนสิน 

 ๒๖๑๙ ดาบตํารวจ พันธุศักดิ์  ใจภักดี 

 ๒๖๒๐ ดาบตํารวจ พันรัก  ตันหยงอาลี 

 ๒๖๒๑ ดาบตํารวจ พันศักดิ์  หวังไรกลาง 

 ๒๖๒๒ ดาบตํารวจ พัลลภ  ไกรนอย 

 ๒๖๒๓ ดาบตํารวจ พัศวัฒน  ชื่นจันทร 

 ๒๖๒๔ ดาบตํารวจ พัสกร  งามจิต 

 ๒๖๒๕ ดาบตํารวจ พานทอง  บุญรักษา 

 ๒๖๒๖ ดาบตํารวจ พิจิตร  รัตนธรรม 

 ๒๖๒๗ ดาบตํารวจ พิชญพชร  ทิพยเลิศ 

 ๒๖๒๘ ดาบตํารวจ พิชุตม  ปนทอง 

 ๒๖๒๙ ดาบตํารวจ พิชนุ  ภักดี 

 ๒๖๓๐ ดาบตํารวจ พิชัย  เกล้ียงชวย 

 ๒๖๓๑ ดาบตํารวจ พิชัย  ทับสุริย 

 ๒๖๓๒ ดาบตํารวจ พิชัย  ไมหนองบัว 

 ๒๖๓๓ ดาบตํารวจ พิชาญ  ศรีแกวคง 

 ๒๖๓๔ ดาบตํารวจ พิชาญ  สุวรรณรัตน 

 ๒๖๓๕ ดาบตํารวจ พิชิต  เกตุสถิตย 



 หนา   ๒๗๘ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๖๓๖ ดาบตํารวจ พิชิต  แกวมณี 

 ๒๖๓๗ ดาบตํารวจ พิชิต  คูณเมือง 

 ๒๖๓๘ ดาบตํารวจ พิชิต  จันดาเวียง 

 ๒๖๓๙ ดาบตํารวจ พิชิต  จันออน 

 ๒๖๔๐ ดาบตํารวจ พิชิต  เทศยา 

 ๒๖๔๑ ดาบตํารวจ พิชิต  ผลสวาง 

 ๒๖๔๒ ดาบตํารวจ พิชิต  ยอดแดง 

 ๒๖๔๓ ดาบตํารวจ พิชิต  ศรีปรางค 

 ๒๖๔๔ ดาบตํารวจ พิชิต  อุดทาทอง 

 ๒๖๔๕ ดาบตํารวจ พิชิตชัย  เชษฐสิงห 

 ๒๖๔๖ ดาบตํารวจ พิชิตณรงค  มังกะโรทัย 

 ๒๖๔๗ ดาบตํารวจ พิเชฎร  จันทรสําโรง 

 ๒๖๔๘ ดาบตํารวจ พิเชฐ  จันทรเกา 

 ๒๖๔๙ ดาบตํารวจ พิเชฐ  อาษา 

 ๒๖๕๐ ดาบตํารวจ พิเชด  ชุมขุนทด 

 ๒๖๕๑ ดาบตํารวจ พิเชษฐ  จันทรเรือง 

 ๒๖๕๒ ดาบตํารวจ พิเชษฐ  แจงพรอม 

 ๒๖๕๓ ดาบตํารวจ พิเชษฐ  ชัยกิจ 

 ๒๖๕๔ ดาบตํารวจ พิเชษฐ  ชัยยะ 

 ๒๖๕๕ ดาบตํารวจ พิเชษฐ  ชํานาญเนาว 

 ๒๖๕๖ ดาบตํารวจ พิเชษฐ  ธรรมโชติ 

 ๒๖๕๗ ดาบตํารวจ พิเชษฐ  นรารักษ 

 ๒๖๕๘ ดาบตํารวจ พิเชษฐ  ประธิปอาราม 

 ๒๖๕๙ ดาบตํารวจ พิเชษฐ  พานาง 

 ๒๖๖๐ ดาบตํารวจ พิเชษฐ  ภิญโญ 

 ๒๖๖๑ ดาบตํารวจ พิเชษฐ  มีแตม 

 ๒๖๖๒ ดาบตํารวจ พิเชษฐ  ล้ิมเจริญ 

 ๒๖๖๓ ดาบตํารวจ พิเชษฐ  วิเศษสิงห 

 ๒๖๖๔ ดาบตํารวจ พิเชษฐ  สีหาบุญมาก 

 ๒๖๖๕ ดาบตํารวจ พิเชษฐ  สุวรรณภูมิ 

 ๒๖๖๖ ดาบตํารวจ พิเชษฐ  อาโน 

 ๒๖๖๗ ดาบตํารวจ พิเชษฐ  อิ่มใจ 

 ๒๖๖๘ ดาบตํารวจ พิเชษฐ  จีนเมือง 

 ๒๖๖๙ ดาบตํารวจ พิเชษฐ  ชอบเอียด 

 ๒๖๗๐ ดาบตํารวจ พิเชษฐ  ชูทอง 

 ๒๖๗๑ ดาบตํารวจ พิเชษฐ  ไชยแสง 

 ๒๖๗๒ ดาบตํารวจ พิเชษฐ  ดวงเกิด 

 ๒๖๗๓ ดาบตํารวจ พิเชษฐ  ประเสริฐหลา 

 ๒๖๗๔ ดาบตํารวจ พิเชษฐ  ภิรมสา 

 ๒๖๗๕ ดาบตํารวจ พิเชษฐ  ศรีวงคษา 

 ๒๖๗๖ ดาบตํารวจ พิเชษฐ  โหมดงาม 

 ๒๖๗๗ ดาบตํารวจ พิฑูรย  คําแกว 

 ๒๖๗๘ ดาบตํารวจ พิฑูรย  มะนะโส 

 ๒๖๗๙ ดาบตํารวจ พิฑูล  สมปก 

 ๒๖๘๐ ดาบตํารวจ พิตรพิบูล  บุญขัน 

 ๒๖๘๑ ดาบตํารวจ พิทยา  เนาวประโคน 

 ๒๖๘๒ ดาบตํารวจ พิทยา  รัตนวงศ 

 ๒๖๘๓ ดาบตํารวจ พิทวน  นอยนอนเมือง 

 ๒๖๘๔ ดาบตํารวจ พิทักพล  โพธินาม 

 ๒๖๘๕ ดาบตํารวจ พิทักษ  เกตุสิงห 

 ๒๖๘๖ ดาบตํารวจ พิทักษ  จักรนารายณ 

 ๒๖๘๗ ดาบตํารวจ พิทักษ  จุฑาจันทร 



 หนา   ๒๗๙ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๖๘๘ ดาบตํารวจ พิทักษ  ชัยภักดี 

 ๒๖๘๙ ดาบตํารวจ พิทักษ  ชาริชา 

 ๒๖๙๐ ดาบตํารวจ พิทักษ  ไชยสงคราม 

 ๒๖๙๑ ดาบตํารวจ พิทักษ  ทองแกว 

 ๒๖๙๒ ดาบตํารวจ พิทักษ  นิยม 

 ๒๖๙๓ ดาบตํารวจ พิทักษ  บุญเอก 

 ๒๖๙๔ ดาบตํารวจ พิทักษ  ปานเนาว 

 ๒๖๙๕ ดาบตํารวจ พิทักษ  ผิวผอง 

 ๒๖๙๖ ดาบตํารวจ พิทักษ  เพ็งวิสาภาพพงษ 

 ๒๖๙๗ ดาบตํารวจ พิทักษ  สอนสืบ 

 ๒๖๙๘ ดาบตํารวจ พิทักษ  แสงเนตร 

 ๒๖๙๙ ดาบตํารวจ พิทักษชัย  นพราช 

 ๒๗๐๐ ดาบตํารวจ พิทักษพงศ   

  บุญญานุสนธิ์ 

 ๒๗๐๑ ดาบตํารวจ พิทักษสุข  สุขพิทักษ 

 ๒๗๐๒ ดาบตํารวจ พินิต  สุขเถี้ยม 

 ๒๗๐๓ ดาบตํารวจ พิพัฒน  ธนะกิจวิพัฒน 

 ๒๗๐๔ ดาบตํารวจ พิพัฒน  บุญรอดชู 

 ๒๗๐๕ ดาบตํารวจ พิพัฒน  มีชะนะ 

 ๒๗๐๖ ดาบตํารวจ พิพัฒน  สระทองหน 

 ๒๗๐๗ ดาบตํารวจ พิพัฒน  สุทธิจํานงค 

 ๒๗๐๘ ดาบตํารวจ พิพัฒนพงศ  ปะมาระเต 

 ๒๗๐๙ ดาบตํารวจ พิพากร  หิงไธสง 

 ๒๗๑๐ ดาบตํารวจ พิพิษ  จิตภักดี 

 ๒๗๑๑ ดาบตํารวจ พิภพ  เกตุเทศ 

 ๒๗๑๒ ดาบตํารวจ พิภพ  สุจิตะพันธ 

 ๒๗๑๓ ดาบตํารวจ พิภพ  หะทะยัง 

 ๒๗๑๔ ดาบตํารวจ พิภพภัทร  สืบผาง 

 ๒๗๑๕ ดาบตํารวจ พิภูชิต  ผุยผล 

 ๒๗๑๖ ดาบตํารวจ พิมล  บัวจูม 

 ๒๗๑๗ ดาบตํารวจ พิมลศักดิ์  เกษมทาง 

 ๒๗๑๘ ดาบตํารวจ พิมาน  โชติชวง 

 ๒๗๑๙ ดาบตํารวจ พิมาน  หอมเพียร 

 ๒๗๒๐ ดาบตํารวจ พิมุก  ศาสนนันทน 

 ๒๗๒๑ ดาบตํารวจ พิศวง  ตะบรรจง 

 ๒๗๒๒ ดาบตํารวจ พิศิษฐ  นําระนะ 

 ๒๗๒๓ ดาบตํารวจ พิศิษฐ  รอดทอง 

 ๒๗๒๔ ดาบตํารวจ พิศุทธ  ฉิมเกื้อ 

 ๒๗๒๕ ดาบตํารวจ พิศุทธิพันธ  วิรรังสิมา 

 ๒๗๒๖ ดาบตํารวจ พิเศก  ภูมีศรี 

 ๒๗๒๗ ดาบตํารวจ พิเศษสุด  เพ่ิมศรี 

 ๒๗๒๘ ดาบตํารวจ พิษณุ  แจกกลาง 

 ๒๗๒๙ ดาบตํารวจ พิษณุ  ตรีเดช 

 ๒๗๓๐ ดาบตํารวจ พิษณุ  ปุระณะ 

 ๒๗๓๑ ดาบตํารวจ พิษณุ  ยอแสง 

 ๒๗๓๒ ดาบตํารวจ พิษณุ  เรืองฤทธิ์ 

 ๒๗๓๓ ดาบตํารวจ พิษณุ  เวชสุมังคะโล 

 ๒๗๓๔ ดาบตํารวจ พิษณุ  ไวยะ 

 ๒๗๓๕ ดาบตํารวจ พิษณุ  สายสณะ 

 ๒๗๓๖ ดาบตํารวจ พิษณุกร  บัวประเสริฐ 

 ๒๗๓๗ ดาบตํารวจ พิษณุวัฒน  สุวรรณพหู 

 ๒๗๓๘ ดาบตํารวจ พิสันต  ศรีชื่น 



 หนา   ๒๘๐ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๗๓๙ ดาบตํารวจ พิสิษฐ  ชมาฤกษ 

 ๒๗๔๐ ดาบตํารวจ พิสิษฐ  บอมณี 

 ๒๗๔๑ ดาบตํารวจ พิสิษฐ  รมเศวตฉัตรชัย 

 ๒๗๔๒ ดาบตํารวจ พิสิษฐ  หมื่นโฮง 

 ๒๗๔๓ ดาบตํารวจ พิสิษฐ  ศรีอวมบู 

 ๒๗๔๔ ดาบตํารวจ พิสุทธิ์  จันทรจะนะ 

 ๒๗๔๕ ดาบตํารวจ พิสุทธิ์  ยอดสวัสดิ์ 

 ๒๗๔๖ ดาบตํารวจ พีรเชษฐ  เนตรนุชเนื่อง 

 ๒๗๔๗ ดาบตํารวจ พีรโชติ  อุสาย 

 ๒๗๔๘ ดาบตํารวจ พีรเดช  มวงหมู 

 ๒๗๔๙ ดาบตํารวจ พีรธรณ  แสนบาน 

 ๒๗๕๐ ดาบตํารวจ พีรธัช  ฟองมัน 

 ๒๗๕๑ ดาบตํารวจ พีรพงษ  ศรีบูรธรรม 

 ๒๗๕๒ ดาบตํารวจ พีรพล  แจงคํา 

 ๒๗๕๓ ดาบตํารวจ พีรพล  โพธิ์ออง 

 ๒๗๕๔ ดาบตํารวจ พีรวัฒน  สมจันทร 

 ๒๗๕๕ ดาบตํารวจ พีรวัฒน  สรรเสริญ 

 ๒๗๕๖ ดาบตํารวจ พีระพงศ  อุทังโค 

 ๒๗๕๗ ดาบตํารวจ พีระพล  ไมตรีแพน 

 ๒๗๕๘ ดาบตํารวจ พีระมงคล  การะเกษ 

 ๒๗๕๙ ดาบตํารวจ พีระยุทธ  จูเกษม 

 ๒๗๖๐ ดาบตํารวจ พีระวุธ  จันทรเกล้ียง 

 ๒๗๖๑ ดาบตํารวจ พีระศักดิ์  เวียงสิมา 

 ๒๗๖๒ ดาบตํารวจ พ่ึง  ประทีปเกรียงไกร 

 ๒๗๖๓ ดาบตํารวจ พุฒธิวงศ  รุประมาณ 

 ๒๗๖๔ ดาบตํารวจ พุฒิชัย  พละกาบ 

 ๒๗๖๕ ดาบตํารวจ พุฒิพงศ  ตั้งพัฒนพันธุ 

 ๒๗๖๖ ดาบตํารวจ พุฒิพงศ  สวยปาน 

 ๒๗๖๗ ดาบตํารวจ พุฒิพงศ   

  โอทรงชัยอนันต 

 ๒๗๖๘ ดาบตํารวจ พุฒิพัฒน  เพ็งเหล็ง 

 ๒๗๖๙ ดาบตํารวจ พุฒิสรรค  ศรีวิเชียร 

 ๒๗๗๐ ดาบตํารวจ พุทธรัตน  ศรีรับขวา 

 ๒๗๗๑ ดาบตํารวจ พุทธสี  หมั่นจิตร 

 ๒๗๗๒ ดาบตํารวจ พูน  ภูบาลี 

 ๒๗๗๓ ดาบตํารวจ พูนวิทย  ปองขวาเลา 

 ๒๗๗๔ ดาบตํารวจ พูลศิลป  วาตรีบุญเรือง 

 ๒๗๗๕ ดาบตํารวจ พูลสวัสดิ์  พรมมาโฮม 

 ๒๗๗๖ ดาบตํารวจ พูสิทธิ์  สมทรัพย 

 ๒๗๗๗ ดาบตํารวจ เพชร  โพธินาม 

 ๒๗๗๘ ดาบตํารวจ เพชร  สมณะ 

 ๒๗๗๙ ดาบตํารวจ เพชร  สุขเต็มดี 

 ๒๗๘๐ ดาบตํารวจ เพชรตะวัน  วงวรรณา 

 ๒๗๘๑ ดาบตํารวจ เพ็ชรภูมิ  เพ็ชรบูรณ 

 ๒๗๘๒ ดาบตํารวจ เพชราวุธ  ไชยเหมือน 

 ๒๗๘๓ ดาบตํารวจ เพทาย  ปริโยทัย 

 ๒๗๘๔ ดาบตํารวจ เพลิน  ตุนแกว 

 ๒๗๘๕ ดาบตํารวจ เพลิน  ไทยใหม 

 ๒๗๘๖ ดาบตํารวจ เพ่ิม  ไชยสันต 

 ๒๗๘๗ ดาบตํารวจ เพ่ิมศักดิ์  จูเมา 

 ๒๗๘๘ ดาบตํารวจ เพียรชัย  สมบัติศรี 

 ๒๗๘๙ ดาบตํารวจ ไพจิตร  แกวสด 



 หนา   ๒๘๑ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๗๙๐ ดาบตํารวจ ไพชาญ  มีบุญมาก 

 ๒๗๙๑ ดาบตํารวจ ไพฑูรย  เกิดสมบัติ 

 ๒๗๙๒ ดาบตํารวจ ไพฑูรย  แกวบุญเสริฐ 

 ๒๗๙๓ ดาบตํารวจ ไพฑูรย  จันทรอินทร 

 ๒๗๙๔ ดาบตํารวจ ไพฑูรย  ทองเขียว 

 ๒๗๙๕ ดาบตํารวจ ไพฑูรย  ทองเปยมถาวร 

 ๒๗๙๖ ดาบตํารวจ ไพฑูรย  ทับอมรศิริ 

 ๒๗๙๗ ดาบตํารวจ ไพฑูรย  บุญนํา 

 ๒๗๙๘ ดาบตํารวจ ไพฑูรย  บุญยอด 

 ๒๗๙๙ ดาบตํารวจ ไพฑูรย  ประมูลจักโก 

 ๒๘๐๐ ดาบตํารวจ ไพฑูรย  เพ็ชรลาน 

 ๒๘๐๑ ดาบตํารวจ ไพฑูรย  ภูสามารถ 

 ๒๘๐๒ ดาบตํารวจ ไพฑูรย  เมฆส้ัน 

 ๒๘๐๓ ดาบตํารวจ ไพฑูรย  ยุงทองคํา 

 ๒๘๐๔ ดาบตํารวจ ไพฑูรย  ฤาไกรศรี 

 ๒๘๐๕ ดาบตํารวจ ไพฑูรย  ลิขิตอักษรกุล 

 ๒๘๐๖ ดาบตํารวจ ไพฑูรย  วงคละกุล 

 ๒๘๐๗ ดาบตํารวจ ไพฑูรย  วิชาเกวียน 

 ๒๘๐๘ ดาบตํารวจ ไพฑูรย  ศรีแดดัน 

 ๒๘๐๙ ดาบตํารวจ ไพฑูรย  อรุณยา 

 ๒๘๑๐ ดาบตํารวจ ไพฑูล  เจริญชัย 

 ๒๘๑๑ ดาบตํารวจ ไพฑูลย  ดวงมูล 

 ๒๘๑๒ ดาบตํารวจ ไพทูรย  เชื้อวงศ 

 ๒๘๑๓ ดาบตํารวจ ไพทูล  ประจิตร 

 ๒๘๑๔ ดาบตํารวจ ไพทูล  เผือกฟก 

 ๒๘๑๕ ดาบตํารวจ ไพทูลย  บรรจง 

 ๒๘๑๖ ดาบตํารวจ ไพบูลย  จันทรเขียว 

 ๒๘๑๗ ดาบตํารวจ ไพบูลย  ชะนะ 

 ๒๘๑๘ ดาบตํารวจ ไพบูลย  บุญสนิท 

 ๒๘๑๙ ดาบตํารวจ ไพบูลย  ปงเมือง 

 ๒๘๒๐ ดาบตํารวจ ไพบูลย  ศรีปอง 

 ๒๘๒๑ ดาบตํารวจ ไพบูลย  อรัญรุท 

 ๒๘๒๒ ดาบตํารวจ ไพบูลย  อิสโร 

 ๒๘๒๓ ดาบตํารวจ ไพรทูล  ชารีสมบัติ 

 ๒๘๒๔ ดาบตํารวจ ไพรวรรณ  ปะวะเน 

 ๒๘๒๕ ดาบตํารวจ ไพรวรรณ  ไชยภา 

 ๒๘๒๖ ดาบตํารวจ ไพรวัลย  จิตพยัค 

 ๒๘๒๗ ดาบตํารวจ ไพรวัลย  ทิพยพิมล 

 ๒๘๒๘ ดาบตํารวจ ไพรวัลย  ปญญาย่ิง 

 ๒๘๒๙ ดาบตํารวจ ไพรวัลย  พุฒทอง 

 ๒๘๓๐ ดาบตํารวจ ไพรัช  โชคไพศาล 

 ๒๘๓๑ ดาบตํารวจ ไพรัช  เทียบแสน 

 ๒๘๓๒ ดาบตํารวจ ไพรัช  ศรีวิชัย 

 ๒๘๓๓ ดาบตํารวจ ไพรัช  อักษรชื่น 

 ๒๘๓๔ ดาบตํารวจ ไพรัชช  ตาดํา 

 ๒๘๓๕ ดาบตํารวจ ไพรัชต  ลาภมาก 

 ๒๘๓๖ ดาบตํารวจ ไพรัชน  คูหานา 

 ๒๘๓๗ ดาบตํารวจ ไพรัตน  ทินพลกรัง 

 ๒๘๓๘ ดาบตํารวจ ไพรัตน  ผาโท 

 ๒๘๓๙ ดาบตํารวจ ไพราวุฒิ  ขาวทอง 

 ๒๘๔๐ ดาบตํารวจ ไพโรจน  จรูญฉาย 

 ๒๘๔๑ ดาบตํารวจ ไพโรจน  จันทรศรี 



 หนา   ๒๘๒ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๘๔๒ ดาบตํารวจ ไพโรจน  ชื่นชุมแสง 

 ๒๘๔๓ ดาบตํารวจ ไพโรจน  เทียมแสน 

 ๒๘๔๔ ดาบตํารวจ ไพโรจน  บัวคํา 

 ๒๘๔๕ ดาบตํารวจ ไพโรจน  บุญชู 

 ๒๘๔๖ ดาบตํารวจ ไพโรจน  ปรีฉันท 

 ๒๘๔๗ ดาบตํารวจ ไพโรจน  ผิวคํา 

 ๒๘๔๘ ดาบตํารวจ ไพโรจน  พงศกระพันธ 

 ๒๘๔๙ ดาบตํารวจ ไพโรจน  เพ็งเจริญ 

 ๒๘๕๐ ดาบตํารวจ ไพโรจน  เพชรรักษ 

 ๒๘๕๑ ดาบตํารวจ ไพโรจน  รือหาร 

 ๒๘๕๒ ดาบตํารวจ ไพโรจน  ลาภูเขียว 

 ๒๘๕๓ ดาบตํารวจ ไพโรจน  สกุลดิสัย 

 ๒๘๕๔ ดาบตํารวจ ไพโรจน  สวางจินดากุล 

 ๒๘๕๕ ดาบตํารวจ ไพโรจน  หอมทั่ว 

 ๒๘๕๖ ดาบตํารวจ ไพลวรรณ  มีแสง 

 ๒๘๕๗ ดาบตํารวจ ไพวัลย  กันหารัตน 

 ๒๘๕๘ ดาบตํารวจ ไพวัลย  เถาวกลาง 

 ๒๘๕๙ ดาบตํารวจ ไพวัลย  พลภูเมือง 

 ๒๘๖๐ ดาบตํารวจ ไพศาล  เกียรติวีราภรณ 

 ๒๘๖๑ ดาบตํารวจ ไพศาล  จันตะรังษี 

 ๒๘๖๒ ดาบตํารวจ ไพศาล  จารณะ 

 ๒๘๖๓ ดาบตํารวจ ไพศาล  ดื่มโชค 

 ๒๘๖๔ ดาบตํารวจ ไพศาล  ถิ่นทิพย 

 ๒๘๖๕ ดาบตํารวจ ไพศาล  ทองสง 

 ๒๘๖๖ ดาบตํารวจ ไพศาล  ทองแสง 

 ๒๘๖๗ ดาบตํารวจ ไพศาล  บุญถม 

 ๒๘๖๘ ดาบตํารวจ ไพศาล  ภิรมยเจียว 

 ๒๘๖๙ ดาบตํารวจ ไพศาล  มัธุรถ 

 ๒๘๗๐ ดาบตํารวจ ไพศาล  ศรีสุขวงศวัฒนา 

 ๒๘๗๑ ดาบตํารวจ ไพศาล  สถานรัมย 

 ๒๘๗๒ ดาบตํารวจ ไพศาล  สาระศรี 

 ๒๘๗๓ ดาบตํารวจ ไพศาล  เสาวรส 

 ๒๘๗๔ ดาบตํารวจ ไพศาล  เอี่ยมระยับ 

 ๒๘๗๕ ดาบตํารวจ ไพสิฐ  โพธิ์ศรี 

 ๒๘๗๖ ดาบตํารวจ ฟาผอนผัน  ขันแกว 

 ๒๘๗๗ ดาบตํารวจ ภคพล  แจวจันทึก 

 ๒๘๗๘ ดาบตํารวจ ภควัฒน  สูบโคกสูง 

 ๒๘๗๙ ดาบตํารวจ ภคิน  สนจิโรจน 

 ๒๘๘๐ ดาบตํารวจ ภมร  ลันวงษา 

 ๒๘๘๑ ดาบตํารวจ ภมร  สุขชาติ 

 ๒๘๘๒ ดาบตํารวจ ภมรรัตน  ศรีงาม 

 ๒๘๘๓ ดาบตํารวจ ภราดร  มะหมัดเหม 

 ๒๘๘๔ ดาบตํารวจ ภราดร  มีศิริ 

 ๒๘๘๕ ดาบตํารวจ ภราดร  โสมรักษ 

 ๒๘๘๖ ดาบตํารวจ ภวัต  กันหาจันทร 

 ๒๘๘๗ ดาบตํารวจ ภักดี  รับไซ 

 ๒๘๘๘ ดาบตํารวจ ภักดี  อุทาทิพย 

 ๒๘๘๙ ดาบตํารวจ ภัควัฒน  แนนชารี 

 ๒๘๙๐ ดาบตํารวจ ภัทธราวุฒิ  ย่ีโถหุน 

 ๒๘๙๑ ดาบตํารวจ ภัทรกร  บัวกอง 

 ๒๘๙๒ ดาบตํารวจ ภัทรชัย  ประวรรณถา 

 ๒๘๙๓ ดาบตํารวจ ภัทรพล  ชมภูเพชร 



 หนา   ๒๘๓ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๘๙๔ ดาบตํารวจ ภัทรพล  รื่นรวย 

 ๒๘๙๕ ดาบตํารวจ ภัทรพล  ศูนยกลาง 

 ๒๘๙๖ ดาบตํารวจ ภัทระ  เวชสารศรี 

 ๒๘๙๗ ดาบตํารวจ ภัทระ  สุวรรณตรัส 

 ๒๘๙๘ ดาบตํารวจ ภัทราวุฒิ  นาคะ 

 ๒๘๙๙ ดาบตํารวจ ภัทราวุธ  ขันสี 

 ๒๙๐๐ ดาบตํารวจ ภากร  ตามวิสัย 

 ๒๙๐๑ ดาบตํารวจ ภาคภูมิ  สงวนสิน 

 ๒๙๐๒ ดาบตํารวจ ภาคิน  นาคศรี 

 ๒๙๐๓ ดาบตํารวจ ภาคิน  พิมเพาะ 

 ๒๙๐๔ ดาบตํารวจ ภาณุ  โปซิว 

 ๒๙๐๕ ดาบตํารวจ ภาณุ  โพธิ์เจริญ 

 ๒๙๐๖ ดาบตํารวจ ภาณุพงษ  ออนอก 

 ๒๙๐๗ ดาบตํารวจ ภาณุพรรณ  สมรูป 

 ๒๙๐๘ ดาบตํารวจ ภาณุพิชญ  นอยสําแดง 

 ๒๙๐๙ ดาบตํารวจ ภาณุมาศ  เจะเย็ง 

 ๒๙๑๐ ดาบตํารวจ ภาณุวัชร  แกนคํา 

 ๒๙๑๑ ดาบตํารวจ ภาณุวัฒน  ขนันไทย 

 ๒๙๑๒ ดาบตํารวจ ภาณุวัตร  ตาคํา 

 ๒๙๑๓ ดาบตํารวจ ภาดีนัย  พลพิไชย 

 ๒๙๑๔ ดาบตํารวจ ภานุชิต  แกวคําใต 

 ๒๙๑๕ ดาบตํารวจ ภานุพงศ  เผามวง 

 ๒๙๑๖ ดาบตํารวจ ภานุพงษ  กองคํา 

 ๒๙๑๗ ดาบตํารวจ ภานุพันธุ  เพ็ญธิสาร 

 ๒๙๑๘ ดาบตํารวจ ภานุวัฒน  คําทอง 

 ๒๙๑๙ ดาบตํารวจ ภานุวัฒน  ชมชิด 

 ๒๙๒๐ ดาบตํารวจ ภานุวัฒน  บัวผุด 

 ๒๙๒๑ ดาบตํารวจ ภาพพจน  อาสะโภ 

 ๒๙๒๒ ดาบตํารวจ ภาวิช  ฉิมออย 

 ๒๙๒๓ ดาบตํารวจ ภาวิน  กองทอง 

 ๒๙๒๔ ดาบตํารวจ ภาสกร  กระจงกลาง 

 ๒๙๒๕ ดาบตํารวจ ภาสกร  แกวพินิจ 

 ๒๙๒๖ ดาบตํารวจ ภาสกร  ชุมสวัสดิ์ 

 ๒๙๒๗ ดาบตํารวจ ภาสกร  วงศละคร 

 ๒๙๒๘ ดาบตํารวจ ภาสกร  วงศอุไร 

 ๒๙๒๙ ดาบตํารวจ ภาสกร  ศรีสวัสดิ์ 

 ๒๙๓๐ ดาบตํารวจ ภิญโญ  ชัยบุตร 

 ๒๙๓๑ ดาบตํารวจ ภิญโญ  รัตนวงศ 

 ๒๙๓๒ ดาบตํารวจ ภิรมย  ขําเกิด 

 ๒๙๓๓ ดาบตํารวจ ภิรมย  แสนโคตร 

 ๒๙๓๔ ดาบตํารวจ ภิรมยศักดิ์  นาโสก 

 ๒๙๓๕ ดาบตํารวจ ภิเศก  พวงมาลีประดับ 

 ๒๙๓๖ ดาบตํารวจ ภิษณุร  ผาหัวดง 

 ๒๙๓๗ ดาบตํารวจ ภีมพศ  เนมหาวรรณ 

 ๒๙๓๘ ดาบตํารวจ ภูเก็ต  สมานวงศ 

 ๒๙๓๙ ดาบตํารวจ ภูชิสส  วินัยดี 

 ๒๙๔๐ ดาบตํารวจ ภูเบศ  หอนตะคุ 

 ๒๙๔๑ ดาบตํารวจ ภูมิชาย  ใจดี 

 ๒๙๔๒ ดาบตํารวจ ภูมินทร  ทัสสโรภาส 

 ๒๙๔๓ ดาบตํารวจ ภูมินทร  สุภิษะ 

 ๒๙๔๔ ดาบตํารวจ ภูมิพัฒน  ยืนนาน 

 ๒๙๔๕ ดาบตํารวจ ภูมิพัฒน  วรสวัสดิ์ยศ 



 หนา   ๒๘๔ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๙๔๖ ดาบตํารวจ ภูมิสิทธิ์  ศิรประจักษชัย 

 ๒๙๔๗ ดาบตํารวจ ภูเมฆ  คําแกว 

 ๒๙๔๘ ดาบตํารวจ ภูริชัย  มานพกาวี 

 ๒๙๔๙ ดาบตํารวจ ภูริทัต  ทศดรโชติสกุล 

 ๒๙๕๐ ดาบตํารวจ ภูริพงษ  พรมศรี 

 ๒๙๕๑ ดาบตํารวจ ภูริพงษ  อธิพรหม 

 ๒๙๕๒ ดาบตํารวจ ภูริภัทร  พรหมกุลพิทักษ 

 ๒๙๕๓ ดาบตํารวจ ภูวณัช  เขียวหลี 

 ๒๙๕๔ ดาบตํารวจ ภูวดล  บุญเลิศ 

 ๒๙๕๕ ดาบตํารวจ ภูวทัย  ศรีไชยา 

 ๒๙๕๖ ดาบตํารวจ ภูวนัย  นาสถิตย 

 ๒๙๕๗ ดาบตํารวจ ภูวนัย  อินทสุข 

 ๒๙๕๘ ดาบตํารวจ ภูวนารถ  ทองเด็จ 

 ๒๙๕๙ ดาบตํารวจ ภูศักดิ์  ขุนระงับสังข 

 ๒๙๖๐ ดาบตํารวจ ภูสิทธิ  ออนสี 

 ๒๙๖๑ ดาบตํารวจ โภคิน  แสงแกว 

 ๒๙๖๒ ดาบตํารวจ มงกุฎ  ศรีแกว 

 ๒๙๖๓ ดาบตํารวจ มงคล  ไชยวุธ 

 ๒๙๖๔ ดาบตํารวจ มงคล  เด็ดเดี่ยว 

 ๒๙๖๕ ดาบตํารวจ มงคล  นันทกุล 

 ๒๙๖๖ ดาบตํารวจ มงคล  นาคสังข 

 ๒๙๖๗ ดาบตํารวจ มงคล  บุดดาห 

 ๒๙๖๘ ดาบตํารวจ มงคล  วรณะ 

 ๒๙๖๙ ดาบตํารวจ มงคล  สุดดี 

 ๒๙๗๐ ดาบตํารวจ มงคล  อนุตรี 

 ๒๙๗๑ ดาบตํารวจ มงคล  อัศวบํารุงกุล 

 ๒๙๗๒ ดาบตํารวจ มงคล  อาษาราช 

 ๒๙๗๓ ดาบตํารวจ มงคล  อุทามนตรี 

 ๒๙๗๔ ดาบตํารวจ มงคลจักร  แกวชวย 

 ๒๙๗๕ ดาบตํารวจ มงคลณรงค  พิสิษฐผล 

 ๒๙๗๖ ดาบตํารวจ มงคลสวัสดิ์  อุปนันไชย 

 ๒๙๗๗ ดาบตํารวจ มณเฑียร  คนเฉียบ 

 ๒๙๗๘ ดาบตํารวจ มณเฑียร  หยวกทอง 

 ๒๙๗๙ ดาบตํารวจ มณเทียร  ทัณกัน 

 ๒๙๘๐ ดาบตํารวจ มณี  เลาวิลาศ 

 ๒๙๘๑ ดาบตํารวจ มนตชัย  สุวรรณเพ็ง 

 ๒๙๘๒ ดาบตํารวจ มนตรี  แกวมณี 

 ๒๙๘๓ ดาบตํารวจ มนตรี  คงอิ่ม 

 ๒๙๘๔ ดาบตํารวจ มนตรี  คลายฉ่ํา 

 ๒๙๘๕ ดาบตํารวจ มนตรี  จันทรเจริญ 

 ๒๙๘๖ ดาบตํารวจ มนตรี  ชัยสงคราม 

 ๒๙๘๗ ดาบตํารวจ มนตรี  ทวีกันต 

 ๒๙๘๘ ดาบตํารวจ มนตรี  ทิพยอักษร 

 ๒๙๘๙ ดาบตํารวจ มนตรี  เทียบเพชร 

 ๒๙๙๐ ดาบตํารวจ มนตรี  ธานีวรรณ 

 ๒๙๙๑ ดาบตํารวจ มนตรี  บัวชุม 

 ๒๙๙๒ ดาบตํารวจ มนตรี  พงศเพ็ชร 

 ๒๙๙๓ ดาบตํารวจ มนตรี  พรหมเพรา 

 ๒๙๙๔ ดาบตํารวจ มนตรี  พรหมมี 

 ๒๙๙๕ ดาบตํารวจ มนตรี  พรหมศิริ 

 ๒๙๙๖ ดาบตํารวจ มนตรี  พิมพดี 

 ๒๙๙๗ ดาบตํารวจ มนตรี  เพชรโพธิ ์



 หนา   ๒๘๕ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๙๙๘ ดาบตํารวจ มนตรี  เพ่ิมขึ้น 

 ๒๙๙๙ ดาบตํารวจ มนตรี  มุขวัตร 

 ๓๐๐๐ ดาบตํารวจ มนตรี  ระเดนอาหมัด 

 ๓๐๐๑ ดาบตํารวจ มนตรี  รักรอด 

 ๓๐๐๒ ดาบตํารวจ มนตรี  เรืองโรจน 

 ๓๐๐๓ ดาบตํารวจ มนตรี  สายเมฆ 

 ๓๐๐๔ ดาบตํารวจ มนตรี  หนูคง 

 ๓๐๐๕ ดาบตํารวจ มนตรี  เหงบารู 

 ๓๐๐๖ ดาบตํารวจ มนตรี  อุนรอด 

 ๓๐๐๗ ดาบตํารวจ มนตรีรัตน  ทับทิมหิน 

 ๓๐๐๘ ดาบตํารวจ มนบ  ยาสุป 

 ๓๐๐๙ ดาบตํารวจ มนพ  อินทจันทร 

 ๓๐๑๐ ดาบตํารวจ มนัส  แกวพิชัย 

 ๓๐๑๑ ดาบตํารวจ มนัส  ชูทวี 

 ๓๐๑๒ ดาบตํารวจ มนัส  เชิดชู 

 ๓๐๑๓ ดาบตํารวจ มนัส  ไชยสาร 

 ๓๐๑๔ ดาบตํารวจ มนัส  ผอมเสง 

 ๓๐๑๕ ดาบตํารวจ มนัส  มังนอย 

 ๓๐๑๖ ดาบตํารวจ มนัส  มาหัวเขา 

 ๓๐๑๗ ดาบตํารวจ มนัส  ศานติโสภา 

 ๓๐๑๘ ดาบตํารวจ มนัสวี  ทองธรรมชาติ 

 ๓๐๑๙ ดาบตํารวจ มนู  ประพรม 

 ๓๐๒๐ ดาบตํารวจ มนูญ  เขียวมา 

 ๓๐๒๑ ดาบตํารวจ มนูญ  ออนพิมพ 

 ๓๐๒๒ ดาบตํารวจ มนูญ  อุปสรรค 

 ๓๐๒๓ ดาบตํารวจ มลทิพย  พลนาการ 

 ๓๐๒๔ ดาบตํารวจ มหัทธน  พิมเสนพะเนาว 

 ๓๐๒๕ ดาบตํารวจ มหิทธิเดช   

  กลางประพันธ 

 ๓๐๒๖ ดาบตํารวจ มะนัส  มิตรนอก 

 ๓๐๒๗ ดาบตํารวจ มะรอสดี  ลาโหะยา 

 ๓๐๒๘ ดาบตํารวจ มะรัสดี  หะยีสาแม็ง 

 ๓๐๒๙ ดาบตํารวจ มังกร  มีศรี 

 ๓๐๓๐ ดาบตํารวจ มังกร   

  อิศรางกูล ณ อยุธยา 

 ๓๐๓๑ ดาบตํารวจ มังกรณ  ศิริเวช 

 ๓๐๓๒ ดาบตํารวจ มัธวาลย  มาตสะอาด 

 ๓๐๓๓ ดาบตํารวจ มาณพ  มาเมือง 

 ๓๐๓๔ ดาบตํารวจ มานพ  ดานสาคร 

 ๓๐๓๕ ดาบตํารวจ มานพ  โกจ๋ิว 

 ๓๐๓๖ ดาบตํารวจ มานพ  โคตรพัฒน 

 ๓๐๓๗ ดาบตํารวจ มานพ  ชําปฏิ 

 ๓๐๓๘ ดาบตํารวจ มานพ  ชูอาวุธ 

 ๓๐๓๙ ดาบตํารวจ มานพ  ทองสวัสดิ์ 

 ๓๐๔๐ ดาบตํารวจ มานพ  นวมพะเนียด 

 ๓๐๔๑ ดาบตํารวจ มานพ  นามเหลา 

 ๓๐๔๒ ดาบตํารวจ มานพ  นาสา 

 ๓๐๔๓ ดาบตํารวจ มานพ  พรไทย 

 ๓๐๔๔ ดาบตํารวจ มานพ  พูลเปยม 

 ๓๐๔๕ ดาบตํารวจ มานพ  ยกพหล 

 ๓๐๔๖ ดาบตํารวจ มานพ  รานไพร 

 ๓๐๔๗ ดาบตํารวจ มานพ  ลิมานิ 



 หนา   ๒๘๖ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๐๔๘ ดาบตํารวจ มานพ  ศอกกําปง 

 ๓๐๔๙ ดาบตํารวจ มานพ  ศิริพรทุม 

 ๓๐๕๐ ดาบตํารวจ มานพ  ศิริเวช 

 ๓๐๕๑ ดาบตํารวจ มานพ  หวลระลึก 

 ๓๐๕๒ ดาบตํารวจ มานะ  แกวรัตนา 

 ๓๐๕๓ ดาบตํารวจ มานะ  นิ่มย่ีสุน 

 ๓๐๕๔ ดาบตํารวจ มานะ  เนียมลอง 

 ๓๐๕๕ ดาบตํารวจ มานะ  แนงนอย 

 ๓๐๕๖ ดาบตํารวจ มานะ  แนบตะขบ 

 ๓๐๕๗ ดาบตํารวจ มานะ  โนนสังข 

 ๓๐๕๘ ดาบตํารวจ มานะ  โพธิ์ศรีสวัสดิ์ 

 ๓๐๕๙ ดาบตํารวจ มานะ  มินชาติ 

 ๓๐๖๐ ดาบตํารวจ มานะ  รุงเรือง 

 ๓๐๖๑ ดาบตํารวจ มานะ  วิสูง 

 ๓๐๖๒ ดาบตํารวจ มานะ  สิกานนท 

 ๓๐๖๓ ดาบตํารวจ มานิต  จันบัว 

 ๓๐๖๔ ดาบตํารวจ มานิต  นกทิพย 

 ๓๐๖๕ ดาบตํารวจ มานิต  พาคาม 

 ๓๐๖๖ ดาบตํารวจ มานิตย  เศวตวีรภัทร 

 ๓๐๖๗ ดาบตํารวจ มานิตร  ทิพระษาหาร 

 ๓๐๖๘ ดาบตํารวจ มาโนช  แกวขาว 

 ๓๐๖๙ ดาบตํารวจ มาโนช  ทานะขันธ 

 ๓๐๗๐ ดาบตํารวจ มาโนช  ศิลาสุวรรณ 

 ๓๐๗๑ ดาบตํารวจ มาโนช  อาจศรี 

 ๓๐๗๒ ดาบตํารวจ มาโนชญ  ศรีวิไล 

 ๓๐๗๓ ดาบตํารวจ มาโนชญ  อุดสิงห 

 ๓๐๗๔ ดาบตํารวจ มาโนทย  ใหมคามิ 

 ๓๐๗๕ ดาบตํารวจ มารุต  ปาลิยะประดิษฐ 

 ๓๐๗๖ ดาบตํารวจ มารุต  ยุทธธนสกล 

 ๓๐๗๗ ดาบตํารวจ มารุต  รอดโต 

 ๓๐๗๘ ดาบตํารวจ มารุต  เหลือจอย 

 ๓๐๗๙ ดาบตํารวจ มาหะมะ  โตะเฉง 

 ๓๐๘๐ ดาบตํารวจ มาหะมะคาน  เซ็ง 

 ๓๐๘๑ ดาบตํารวจ มิ่งขวัญ  ทับสี 

 ๓๐๘๒ ดาบตํารวจ มิตร  นุชกระโทก 

 ๓๐๘๓ ดาบตํารวจ มิตร  บุญจอม 

 ๓๐๘๔ ดาบตํารวจ มิตร  ภาคแกว 

 ๓๐๘๕ ดาบตํารวจ มิตร  มากนาคา 

 ๓๐๘๖ ดาบตํารวจ มิตรชัย  แสงทอง 

 ๓๐๘๗ ดาบตํารวจ มิตรชาย  สงสุข 

 ๓๐๘๘ ดาบตํารวจ มิตรประชา  ธาตุวิสัย 

 ๓๐๘๙ ดาบตํารวจ มิตรประชา  พิมพกันต 

 ๓๐๙๐ ดาบตํารวจ มีชัย  จริงใจเสมอ 

 ๓๐๙๑ ดาบตํารวจ มีชัย  เรื่อศรีจันทร 

 ๓๐๙๒ ดาบตํารวจ มุขพล  วารินทร 

 ๓๐๙๓ ดาบตํารวจ มูฮัมมะ  ซะอะ 

 ๓๐๙๔ ดาบตํารวจ มูฮํามัดตอเฮ  แวและ 

 ๓๐๙๕ ดาบตํารวจ เมฆภัทร  พิพัฒนธนวงค 

 ๓๐๙๖ ดาบตํารวจ เมทิน  คําจันดี 

 ๓๐๙๗ ดาบตํารวจ เมธา  จิตรมั่น 

 ๓๐๙๘ ดาบตํารวจ เมธา  สุดตะนก 

 ๓๐๙๙ ดาบตํารวจ เมธิชัย  แกวคําศรี 



 หนา   ๒๘๗ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๑๐๐ ดาบตํารวจ เมืองทอง   

  แสนเจริญสุขย่ิง 

 ๓๑๐๑ ดาบตํารวจ เมืองมน  ตะวังทัน 

 ๓๑๐๒ ดาบตํารวจ เมืองมนต  อรรคคํา 

 ๓๑๐๓ ดาบตํารวจ ไมตรี  คัดทะจันทร 

 ๓๑๐๔ ดาบตํารวจ ไมตรี  คงบําเพ็ญ 

 ๓๑๐๕ ดาบตํารวจ ไมตรี  เต็มดวง 

 ๓๑๐๖ ดาบตํารวจ ไมตรี  มุงพร 

 ๓๑๐๗ ดาบตํารวจ ไมตรี  สาอุด 

 ๓๑๐๘ ดาบตํารวจ ยงคยุทธ  ผองแผว 

 ๓๑๐๙ ดาบตํารวจ ยงยุทธ  กงวัตร 

 ๓๑๑๐ ดาบตํารวจ ยงยุทธ  ขาวมาก 

 ๓๑๑๑ ดาบตํารวจ ยงยุทธ  จํารูญศรี 

 ๓๑๑๒ ดาบตํารวจ ยงยุทธ  จีระออน 

 ๓๑๑๓ ดาบตํารวจ ยงยุทธ  เจตินัย 

 ๓๑๑๔ ดาบตํารวจ ยงยุทธ  ทองหนูรุง 

 ๓๑๑๕ ดาบตํารวจ ยงยุทธ  บุญศรี 

 ๓๑๑๖ ดาบตํารวจ ยงยุทธ  เปามงคล 

 ๓๑๑๗ ดาบตํารวจ ยงยุทธ  ยงพาณิชย 

 ๓๑๑๘ ดาบตํารวจ ยงยุทธ  สอนผ้ึง 

 ๓๑๑๙ ดาบตํารวจ ยงยุทธ  สิงวิเศษ 

 ๓๑๒๐ ดาบตํารวจ ยงยุทธ  สีชํานิ 

 ๓๑๒๑ ดาบตํารวจ ยงยุทธ  สุทธิกุลชัย 

 ๓๑๒๒ ดาบตํารวจ ยรรยง  ภาราม 

 ๓๑๒๓ ดาบตํารวจ ยรรยงค  หนูรอด 

 ๓๑๒๔ ดาบตํารวจ ยศธน  ธรรมรัตน 

 ๓๑๒๕ ดาบตํารวจ ยศธิศักดิ์  วรรณโสภา 

 ๓๑๒๖ ดาบตํารวจ ยศพงศ  เครือแดง 

 ๓๑๒๗ ดาบตํารวจ ยศพนธ  ภูมิประหมัน 

 ๓๑๒๘ ดาบตํารวจ ยศภัทร  ศรีสุวรรณ 

 ๓๑๒๙ ดาบตํารวจ ยศรินทร  จันทรสิงห 

 ๓๑๓๐ ดาบตํารวจ ยสธร  เสียงลํ้า 

 ๓๑๓๑ ดาบตํารวจ ยอด  พานทอง 

 ๓๑๓๒ ดาบตํารวจ ยอดชาย  การเพียร 

 ๓๑๓๓ ดาบตํารวจ ยอดชาย  สกุลกิจ 

 ๓๑๓๔ ดาบตํารวจ ยอดนักรบ  ดาวังปา 

 ๓๑๓๕ ดาบตํารวจ ยอดย่ิง  เยาวภา 

 ๓๑๓๖ ดาบตํารวจ ยอดยุทธ  อินทรเมือง 

 ๓๑๓๗ ดาบตํารวจ ยอดเย่ียม  แบงกลาง 

 ๓๑๓๘ ดาบตํารวจ ย่ิงยง  อรัญศักดิ์ 

 ๓๑๓๙ ดาบตํารวจ ยืนยง  ไสรินทร 

 ๓๑๔๐ ดาบตํารวจ ยุกต  เทอดไทย 

 ๓๑๔๑ ดาบตํารวจ ยุโก  อินแกบ 

 ๓๑๔๒ ดาบตํารวจ ยุตกาญ  ดําออน 

 ๓๑๔๓ ดาบตํารวจ ยุทธ  แปนทอง 

 ๓๑๔๔ ดาบตํารวจ ยุทธกร  เรืองเพ็ง 

 ๓๑๔๕ ดาบตํารวจ ยุทธการ  วงษผักเบี้ย 

 ๓๑๔๖ ดาบตํารวจ ยุทธการ  สมบูรณ 

 ๓๑๔๗ ดาบตํารวจ ยุทธการณ  กันเกียว 

 ๓๑๔๘ ดาบตํารวจ ยุทธชัย  จันทรเจริญ 

 ๓๑๔๙ ดาบตํารวจ ยุทธชัย  ตันทา 

 ๓๑๕๐ ดาบตํารวจ ยุทธชัย  แทนสูงเนิน 



 หนา   ๒๘๘ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๑๕๑ ดาบตํารวจ ยุทธนา  ขอดเมชัย 

 ๓๑๕๒ ดาบตํารวจ ยุทธนา  แกวนก 

 ๓๑๕๓ ดาบตํารวจ ยุทธนา  ขัติวงษ 

 ๓๑๕๔ ดาบตํารวจ ยุทธนา  จันทะกล 

 ๓๑๕๕ ดาบตํารวจ ยุทธนา  ดําดวง 

 ๓๑๕๖ ดาบตํารวจ ยุทธนา  ทองเที่ยง 

 ๓๑๕๗ ดาบตํารวจ ยุทธนา  นามสิงห 

 ๓๑๕๘ ดาบตํารวจ ยุทธนา  พรหมบุตร 

 ๓๑๕๙ ดาบตํารวจ ยุทธนา  ไพบูลยสมบัติ 

 ๓๑๖๐ ดาบตํารวจ ยุทธนา  ภูแชมโชติ 

 ๓๑๖๑ ดาบตํารวจ ยุทธนา  มณีโชติ 

 ๓๑๖๒ ดาบตํารวจ ยุทธนา  วิกยานุเคราะห 

 ๓๑๖๓ ดาบตํารวจ ยุทธนา  วิจิตรวงษ 

 ๓๑๖๔ ดาบตํารวจ ยุทธนา  ศรีสุชาติ 

 ๓๑๖๕ ดาบตํารวจ ยุทธนา  สมจิตร 

 ๓๑๖๖ ดาบตํารวจ ยุทธนา  สุขสําราญ 

 ๓๑๖๗ ดาบตํารวจ ยุทธนา  สุวะศรี 

 ๓๑๖๘ ดาบตํารวจ ยุทธพงศ  แกวอนันต 

 ๓๑๖๙ ดาบตํารวจ ยุทธพงษ  จันธิราช 

 ๓๑๗๐ ดาบตํารวจ ยุทธพงษ  ปนนาค 

 ๓๑๗๑ ดาบตํารวจ ยุทธพงษ  ภริตานนท 

 ๓๑๗๒ ดาบตํารวจ ยุทธพงษ  เภตรา 

 ๓๑๗๓ ดาบตํารวจ ยุทธพงษ  ลัทธิธรรม 

 ๓๑๗๔ ดาบตํารวจ ยุทธพร  แกวหานาม 

 ๓๑๗๕ ดาบตํารวจ ยุทธพล  ธรรมบุตร 

 ๓๑๗๖ ดาบตํารวจ ยุทธพันธ  สุฤทธิ์ 

 ๓๑๗๗ ดาบตํารวจ ยุทธภูมิ  วันโสภา 

 ๓๑๗๘ ดาบตํารวจ ยุทธภูมิ  สุวรรณ 

 ๓๑๗๙ ดาบตํารวจ ยุทธศักดิ์   

  พรหมสาขา ณ สกลนคร 

 ๓๑๘๐ ดาบตํารวจ ยุทธศักดิ์  ไทยใหม 

 ๓๑๘๑ ดาบตํารวจ ยุทธศักดิ์  พูนเกษม 

 ๓๑๘๒ ดาบตํารวจ ยุทธศักดิ์  ไพคํานาม 

 ๓๑๘๓ ดาบตํารวจ ยุทธศาสตร  ราชนาวี 

 ๓๑๘๔ ดาบตํารวจ ยุทธิชัย  พงษพันธ 

 ๓๑๘๕ ดาบตํารวจ ยุธยา  บัวสะอาด 

 ๓๑๘๖ ดาบตํารวจ ยุพเรศ  รัตนพร 

 ๓๑๘๗ ดาบตํารวจ โยทิน  เอบมนทล 

 ๓๑๘๘ ดาบตํารวจ โยธิน  คุณวุฒิ 

 ๓๑๘๙ ดาบตํารวจ โยธิน  ไชยจันทา 

 ๓๑๙๐ ดาบตํารวจ โยธิน  ทองวิเศษ 

 ๓๑๙๑ ดาบตํารวจ โยธิน  ท่ังเหล็ก 

 ๓๑๙๒ ดาบตํารวจ โยธิน  พันธงาม 

 ๓๑๙๓ ดาบตํารวจ รคร  มาตุน 

 ๓๑๙๔ ดาบตํารวจ รชานนท  มีเถื่อน 

 ๓๑๙๕ ดาบตํารวจ รณกร  จันทรวิเศษ 

 ๓๑๙๖ ดาบตํารวจ รณกร  ชูประเสริฐ 

 ๓๑๙๗ ดาบตํารวจ รณชัย  กระราชเพชร 

 ๓๑๙๘ ดาบตํารวจ รณชัย  คงพิรัตน 

 ๓๑๙๙ ดาบตํารวจ รณชัย  บูรณะธารารัตน 

 ๓๒๐๐ ดาบตํารวจ รณชัย  พรหมทอง 

 ๓๒๐๑ ดาบตํารวจ รณชัย  พูลกล่ิน 



 หนา   ๒๘๙ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๒๐๒ ดาบตํารวจ รณชิต  ดินประโคน 

 ๓๒๐๓ ดาบตํารวจ รณชิต  พงษพรม 

 ๓๒๐๔ ดาบตํารวจ รณเทพ  เดชะคําภู 

 ๓๒๐๕ ดาบตํารวจ รณพีร  นิชาญ 

 ๓๒๐๖ ดาบตํารวจ รณภพ  บริบูรณ 

 ๓๒๐๗ ดาบตํารวจ รณภพ  อิ่มอารมณ 

 ๓๒๐๘ ดาบตํารวจ รณยุทธ  แขกธูป 

 ๓๒๐๙ ดาบตํารวจ รณยุทธ  จากภัย 

 ๓๒๑๐ ดาบตํารวจ รณรงค  สุวรรณ 

 ๓๒๑๑ ดาบตํารวจ รณฤทธิ์  สิทธิชัย 

 ๓๒๑๒ ดาบตํารวจ รพีพัฒน  บุดดีคํา 

 ๓๒๑๓ ดาบตํารวจ รวิภาส  ทวีลัย 

 ๓๒๑๔ ดาบตํารวจ รวิศุทธ  วงศรุงเรืองกิจ 

 ๓๒๑๕ ดาบตํารวจ รวีโรจน  ปะเภโส 

 ๓๒๑๖ ดาบตํารวจ รอมือลี  ซาแม 

 ๓๒๑๗ ดาบตํารวจ รอศักดิ์  สํามะเนี๊ยะ 

 ๓๒๑๘ ดาบตํารวจ รอสะลี  เจะดี 

 ๓๒๑๙ ดาบตํารวจ รอแอน  อาดํา 

 ๓๒๒๐ ดาบตํารวจ ระวิทย  สงวนพฤกษ 

 ๓๒๒๑ ดาบตํารวจ รักเกียรติ  รวดเร็ว 

 ๓๒๒๒ ดาบตํารวจ รักชาติ  คังคะมะโน 

 ๓๒๒๓ ดาบตํารวจ รักพงษ  สรงสระ 

 ๓๒๒๔ ดาบตํารวจ รักษพงศ  คงดี 

 ๓๒๒๕ ดาบตํารวจ รักษวุฒิ  นามไธสง 

 ๓๒๒๖ ดาบตํารวจ รักสู  คํารังษี 

 ๓๒๒๗ ดาบตํารวจ รังศิลป  นามวิเศษ 

 ๓๒๒๘ ดาบตํารวจ รังษี  สิทธิศักดิ์ 

 ๓๒๒๙ ดาบตํารวจ รังสรรค  กาญจนะ 

 ๓๒๓๐ ดาบตํารวจ รังสรรค  บือซา 

 ๓๒๓๑ ดาบตํารวจ รังสรรค  แปรงกลาง 

 ๓๒๓๒ ดาบตํารวจ รังสรรค  หีบแกว 

 ๓๒๓๓ ดาบตํารวจ รังสรรค  อยูเมฆะ 

 ๓๒๓๔ ดาบตํารวจ รังสฤษฎ  หาญมนต 

 ๓๒๓๕ ดาบตํารวจ รังสันติ์  เทพราชา 

 ๓๒๓๖ ดาบตํารวจ รัชชโย  แดงทําดี 

 ๓๒๓๗ ดาบตํารวจ รัชชานนท  คําเขื่อน 

 ๓๒๓๘ ดาบตํารวจ รัชชานนท  เจริญศรี 

 ๓๒๓๙ ดาบตํารวจ รัชเดช  ธรรมโหร 

 ๓๒๔๐ ดาบตํารวจ รัชเดช  มหายศนันท 

 ๓๒๔๑ ดาบตํารวจ รัชเดช  สิงหทอง 

 ๓๒๔๒ ดาบตํารวจ รัชตกร  เมฆรัตน 

 ๓๒๔๓ ดาบตํารวจ รัชพล  นราวุธากรน 

 ๓๒๔๔ ดาบตํารวจ รัชพล  พรหมมา 

 ๓๒๔๕ ดาบตํารวจ รัชพล  สารีขาว 

 ๓๒๔๖ ดาบตํารวจ รัชวิศน  ฟกแกว 

 ๓๒๔๗ ดาบตํารวจ รัญจวน  ชินภักดี 

 ๓๒๔๘ ดาบตํารวจ รัฐธรรม  ทองวชิระ 

 ๓๒๔๙ ดาบตํารวจ รัฐพงค  ชนะชนม 

 ๓๒๕๐ ดาบตํารวจ รัฐพล  คํานาน 

 ๓๒๕๑ ดาบตํารวจ รัฐพล  เชื้อหอม 

 ๓๒๕๒ ดาบตํารวจ รัฐพล  แสงภารา 

 ๓๒๕๓ ดาบตํารวจ รัฐภูมิ  คันธวังอินทร 



 หนา   ๒๙๐ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๒๕๔ ดาบตํารวจ รัฐมนูญ  โพธิ์ยา 

 ๓๒๕๕ ดาบตํารวจ รัฐวิทย  นิรุตติ์เมธีกุล 

 ๓๒๕๖ ดาบตํารวจ รัฐาธิปตย  ชวยคูณ 

 ๓๒๕๗ ดาบตํารวจ รัณศุ  ศูนยกลาง 

 ๓๒๕๘ ดาบตํารวจ รัตนชัย  ชูศรี 

 ๓๒๕๙ ดาบตํารวจ รัตนพงศ  มณีโชติ 

 ๓๒๖๐ ดาบตํารวจ รัตนพล  พลอาจ 

 ๓๒๖๑ ดาบตํารวจ รัตนภูมิ  ชูชื่น 

 ๓๒๖๒ ดาบตํารวจ รัตนศักดิ์  นิลมาลา 

 ๓๒๖๓ ดาบตํารวจ รัศมี  หมัดหมาน 

 ๓๒๖๔ ดาบตํารวจ ราชศักดิ์  มาหนูพันธ 

 ๓๒๖๕ ดาบตํารวจ ราชศักดิ์  ยาโสม 

 ๓๒๖๖ ดาบตํารวจ ราชัน  ศฤงคาร 

 ๓๒๖๗ ดาบตํารวจ ราชันย  ขันตี 

 ๓๒๖๘ ดาบตํารวจ ราเชน  ปุยะติ 

 ๓๒๖๙ ดาบตํารวจ ราเชน  เพชรรัตน 

 ๓๒๗๐ ดาบตํารวจ ราเชษฐ  หมัดระหีม 

 ๓๒๗๑ ดาบตํารวจ ราเชษฐ  เพชรศรี 

 ๓๒๗๒ ดาบตํารวจ ราเมศ  ประเดิม 

 ๓๒๗๓ ดาบตํารวจ ราเมษ  เขมะชัยเวช 

 ๓๒๗๔ ดาบตํารวจ ราวี  ไพรสนฑ 

 ๓๒๗๕ ดาบตํารวจ รุง  นอยลือ 

 ๓๒๗๖ ดาบตํารวจ รุง  มงคล 

 ๓๒๗๗ ดาบตํารวจ รุงชัย  งามสะอาด 

 ๓๒๗๘ ดาบตํารวจ รุงตะวัน  เย็นอนงค 

 ๓๒๗๙ ดาบตํารวจ รุงทวี  เนินสนิท 

 ๓๒๘๐ ดาบตํารวจ รุงทิพย  แปนซื่อ 

 ๓๒๘๑ ดาบตํารวจ รุงธนา  ชัยเฉลิม 

 ๓๒๘๒ ดาบตํารวจ รุงเพชร  โชติชัย 

 ๓๒๘๓ ดาบตํารวจ รุงเพชร  ปะกิคา 

 ๓๒๘๔ ดาบตํารวจ รุงเพชร  พรมจรรย 

 ๓๒๘๕ ดาบตํารวจ รุงเรือง  จันทรเรือง 

 ๓๒๘๖ ดาบตํารวจ รุงเรือง  เจริญย่ิง 

 ๓๒๘๗ ดาบตํารวจ รุงเรือง  ศรทอง 

 ๓๒๘๘ ดาบตํารวจ รุงโรจน  กรรณิการ 

 ๓๒๘๙ ดาบตํารวจ รุงโรจน  เกาประโคน 

 ๓๒๙๐ ดาบตํารวจ รุงโรจน  ฉิมพานิช 

 ๓๒๙๑ ดาบตํารวจ รุงโรจน  เต็มรัตน 

 ๓๒๙๒ ดาบตํารวจ รุงโรจน  ผลพิบูลย 

 ๓๒๙๓ ดาบตํารวจ รุงโรจน  มําขุนทด 

 ๓๒๙๔ ดาบตํารวจ รุงโรจน  วรพันธ 

 ๓๒๙๕ ดาบตํารวจ รุงโรจน  สระโร 

 ๓๒๙๖ ดาบตํารวจ รุงโรจน  สุวรรณพิทักษ 

 ๓๒๙๗ ดาบตํารวจ รุงอรุณ  ใจแสน 

 ๓๒๙๘ ดาบตํารวจ รุจนากร  เตียวปยกุล 

 ๓๒๙๙ ดาบตํารวจ รุทธิศักดิ์  ออนละมูล 

 ๓๓๐๐ ดาบตํารวจ รุทร  ปญญาวิบูลย 

 ๓๓๐๑ ดาบตํารวจ รูสลัน  แวยูนุ 

 ๓๓๐๒ ดาบตํารวจ เรนิต  จิตมั่น 

 ๓๓๐๓ ดาบตํารวจ เรวัช  วงศกรด 

 ๓๓๐๔ ดาบตํารวจ เรวัฒน  วงษมั่น 

 ๓๓๐๕ ดาบตํารวจ เรวัต  ทองคําสุก 



 หนา   ๒๙๑ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๓๐๖ ดาบตํารวจ เรวัต  สืบสุยะ 

 ๓๓๐๗ ดาบตํารวจ เรวัตร  ทาแกง 

 ๓๓๐๘ ดาบตํารวจ เริงชัย  มาสม 

 ๓๓๐๙ ดาบตํารวจ เริงณรงค  นิลประยูร 

 ๓๓๑๐ ดาบตํารวจ เริงฤทธิ์  ทองคํา 

 ๓๓๑๑ ดาบตํารวจ เริงศักดิ์  พิจอมบุตร 

 ๓๓๑๒ ดาบตํารวจ เรืองเดช  ไชยวงศ 

 ๓๓๑๓ ดาบตํารวจ เรืองเดช  พันแสง 

 ๓๓๑๔ ดาบตํารวจ เรืองยศ  ภูผานี 

 ๓๓๑๕ ดาบตํารวจ เรืองวิทย  จันทะฮุย 

 ๓๓๑๖ ดาบตํารวจ โรจนนริทร   

  หงษสระแกว 

 ๓๓๑๗ ดาบตํารวจ โรจนวณิช  จําปา 

 ๓๓๑๘ ดาบตํารวจ โรจนินทร   

  ภูวพงษพิทักษ 

 ๓๓๑๙ ดาบตํารวจ ฤทธาธร  สินธิอนันต 

 ๓๓๒๐ ดาบตํารวจ ฤทธิไกร  ใจกวาง 

 ๓๓๒๑ ดาบตํารวจ ฤทธิชัย  จุนปาน 

 ๓๓๒๒ ดาบตํารวจ ฤทธิชัย  สุวรรณธาดา 

 ๓๓๒๓ ดาบตํารวจ ฤทธิ์เดชา  มหสธน 

 ๓๓๒๔ ดาบตํารวจ ฤทธิรงค  ทองดํา 

 ๓๓๒๕ ดาบตํารวจ ฤทธิรงค  นราหอม 

 ๓๓๒๖ ดาบตํารวจ ฤทธิรงค  บุรมศรี 

 ๓๓๒๗ ดาบตํารวจ ฤทธิรงค  โพธิ์อุบล 

 ๓๓๒๘ ดาบตํารวจ ฤทธิรงค  มิ่งสวน 

 ๓๓๒๙ ดาบตํารวจ ฤๅชัย  บรรจง 

 ๓๓๓๐ ดาบตํารวจ ลงกรณวิทยา  โสมรักษ 

 ๓๓๓๑ ดาบตํารวจ ลบ  เชิงจอหอ 

 ๓๓๓๒ ดาบตํารวจ ลภณ  เหลาเคน 

 ๓๓๓๓ ดาบตํารวจ ลภน  พัลละดี 

 ๓๓๓๔ ดาบตํารวจ ลําจอง  กุทาพันธ 

 ๓๓๓๕ ดาบตํารวจ ลําปรางศ  บุปผา 

 ๓๓๓๖ ดาบตํารวจ ลําพูน  ปตถา 

 ๓๓๓๗ ดาบตํารวจ ลิขิต  จิตรประเสริฐ 

 ๓๓๓๘ ดาบตํารวจ ลิขิต  ทองกุล 

 ๓๓๓๙ ดาบตํารวจ ลิขิต  ศรบุญทอง 

 ๓๓๔๐ ดาบตํารวจ ลินลา  สุจิมงคล 

 ๓๓๔๑ ดาบตํารวจ ลือชัย  เจยาคม 

 ๓๓๔๒ ดาบตํารวจ ลือเดช  เสาทอง 

 ๓๓๔๓ ดาบตํารวจ ลุน  ผกาแดง 

 ๓๓๔๔ ดาบตํารวจ เล็ก  กุลดิลกโกวิท 

 ๓๓๔๕ ดาบตํารวจ เลอศักดิ์  มาทอง 

 ๓๓๔๖ ดาบตํารวจ เลิศ  ภูอาศัย 

 ๓๓๔๗ ดาบตํารวจ เลิศรบ  ทองมาก 

 ๓๓๔๘ ดาบตํารวจ เลิศฤทธิ์  อันปญญา 

 ๓๓๔๙ ดาบตํารวจ เลิศวรรธน  เชื้อผูดี 

 ๓๓๕๐ ดาบตํารวจ วงเดือน  ปดตาโส 

 ๓๓๕๑ ดาบตํารวจ วงศพัทธ  เวชประสิทธิ์ 

 ๓๓๕๒ ดาบตํารวจ วชากร  แสงวิรุณ 

 ๓๓๕๓ ดาบตํารวจ วชิร  ผลขาว 

 ๓๓๕๔ ดาบตํารวจ วชิรพันธ  แลชาติ 

 ๓๓๕๕ ดาบตํารวจ วชิรวิชญ   

  กมลคุณพิพัฒน 

 ๓๓๕๖ ดาบตํารวจ วชิรวิศร  โถมกระโทก 



 หนา   ๒๙๒ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๓๕๗ ดาบตํารวจ วชิระ  พรศิวารักษ 

 ๓๓๕๘ ดาบตํารวจ วชิระ  รอดแตง 

 ๓๓๕๙ ดาบตํารวจ วชิระ  ลิกขะไชย 

 ๓๓๖๐ ดาบตํารวจ วชิระ  สุวรรณ 

 ๓๓๖๑ ดาบตํารวจ วที  สุขพินิจ 

 ๓๓๖๒ ดาบตํารวจ วรกฤต  เทพนาค 

 ๓๓๖๓ ดาบตํารวจ วรกฤต  เย็นจิต 

 ๓๓๖๔ ดาบตํารวจ วรการ  ดวงแกว 

 ๓๓๖๕ ดาบตํารวจ วรจักร  คําแกว 

 ๓๓๖๖ ดาบตํารวจ วรชัย  นาคขวัญ 

 ๓๓๖๗ ดาบตํารวจ วรชาติ  แกวกา 

 ๓๓๖๘ ดาบตํารวจ วรชาติ  เสนาใหญ 

 ๓๓๖๙ ดาบตํารวจ วรเทพ  เรี่ยมสุวรรณ 

 ๓๓๗๐ ดาบตํารวจ วรพงษ  ชัยเจริญพร 

 ๓๓๗๑ ดาบตํารวจ วรพจน  ชูแสง 

 ๓๓๗๒ ดาบตํารวจ วรพจน  ดํารงสุสกุล 

 ๓๓๗๓ ดาบตํารวจ วรพจน  นันทพิพัฒน 

 ๓๓๗๔ ดาบตํารวจ วรพจน  นามโยธา 

 ๓๓๗๕ ดาบตํารวจ วรพล  กวินพันธ 

 ๓๓๗๖ ดาบตํารวจ วรพล  เทียนสวาง 

 ๓๓๗๗ ดาบตํารวจ วรพล  ศรีอภัย 

 ๓๓๗๘ ดาบตํารวจ วรยุทธ  ตะคา 

 ๓๓๗๙ ดาบตํารวจ วรรณชัย  คีรีเกษตร 

 ๓๓๘๐ ดาบตํารวจ วรรณชัย  ไชยพลบาล 

 ๓๓๘๑ ดาบตํารวจ วรรณชัย  เพชรทอง 

 ๓๓๘๒ ดาบตํารวจ วรรณชัย  ศรีจันทรชัย 

 ๓๓๘๓ ดาบตํารวจ วรรณเทพ  บุญคํา 

 ๓๓๘๔ ดาบตํารวจ วรรณบูรณ  หลวงทิพย 

 ๓๓๘๕ ดาบตํารวจ วรรธชนพงศ  พัศนุวงศ 

 ๓๓๘๖ ดาบตํารวจ วรรธนา  จะนู 

 ๓๓๘๗ ดาบตํารวจ วรวิชัย  บุญรักษา 

 ๓๓๘๘ ดาบตํารวจ วรวิทย  กันทะรส 

 ๓๓๘๙ ดาบตํารวจ วรวิทย  เทาศิริ 

 ๓๓๙๐ ดาบตํารวจ วรวิทย  ฝนแกว 

 ๓๓๙๑ ดาบตํารวจ วรวุฒิ  คําชมภู 

 ๓๓๙๒ ดาบตํารวจ วรศิต  สุวรีวรา 

 ๓๓๙๓ ดาบตํารวจ วรสิทธิ์  อินพิทักษ 

 ๓๓๙๔ ดาบตํารวจ วรัชญกวิน  เมตตา 

 ๓๓๙๕ ดาบตํารวจ วรัญู  ถิ่นสุข 

 ๓๓๙๖ ดาบตํารวจ วรัญู  แนวสุภาพ 

 ๓๓๙๗ ดาบตํารวจ วรัญู  มุงหมาย 

 ๓๓๙๘ ดาบตํารวจ วรากร  เรือนบุตร 

 ๓๓๙๙ ดาบตํารวจ วรากร  เหมะตระกูลชัย 

 ๓๔๐๐ ดาบตํารวจ วรายล  เปนสมรักษ 

 ๓๔๐๑ ดาบตํารวจ วรายุทธ  คันทะสินธุ 

 ๓๔๐๒ ดาบตํารวจ วราศักดิ์  สําลี 

 ๓๔๐๓ ดาบตํารวจ วริทธิ์ธร  ทองโสม 

 ๓๔๐๔ ดาบตํารวจ วริทร  ศิริมาตย 

 ๓๔๐๕ ดาบตํารวจ วริศชัย  โพธิ์พ่ึง 

 ๓๔๐๖ ดาบตํารวจ วรุช  ไชยทองยศ 

 ๓๔๐๗ ดาบตํารวจ วรุฐิวัฎฑ  วันรัตน 

 ๓๔๐๘ ดาบตํารวจ วโรดม  นาดี 
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 ๓๔๐๙ ดาบตํารวจ วศพัทธ  ภูมี 

 ๓๔๑๐ ดาบตํารวจ วศิกาญจน  ศรีดี 

 ๓๔๑๑ ดาบตํารวจ วสันต  คําชื่น 

 ๓๔๑๒ ดาบตํารวจ วสันต  คุมหางสูง 

 ๓๔๑๓ ดาบตํารวจ วสันต  จันทรามูล 

 ๓๔๑๔ ดาบตํารวจ วสันต  นันทะแสง 

 ๓๔๑๕ ดาบตํารวจ วสันต  ประดับเพชรรัตน 

 ๓๔๑๖ ดาบตํารวจ วสันต  มหาวรรณ 

 ๓๔๑๗ ดาบตํารวจ วสันต  ศิริสุวรรณ 

 ๓๔๑๘ ดาบตํารวจ วสันต  แสงเพชร 

 ๓๔๑๙ ดาบตํารวจ วะสันธ  เขาแกว 

 ๓๔๒๐ ดาบตํารวจ วังทอง  ศรัณยวิริยะพงศ 

 ๓๔๒๑ ดาบตํารวจ วัชรชัยนันท  พรสิทธิโชค 

 ๓๔๒๒ ดาบตํารวจ วัชรพงศ  นามวงค 

 ๓๔๒๓ ดาบตํารวจ วัชรพงศ  บุญทะวงศ 

 ๓๔๒๔ ดาบตํารวจ วัชรพงษ  บัวขาว 

 ๓๔๒๕ ดาบตํารวจ วัชรสิทธ  จันทมาร 

 ๓๔๒๖ ดาบตํารวจ วัชระ  กันธินาม 

 ๓๔๒๗ ดาบตํารวจ วัชระ  เต็งโลง 

 ๓๔๒๘ ดาบตํารวจ วัชระ  นามเหลา 

 ๓๔๒๙ ดาบตํารวจ วัชระ  พรวิระวงศวารี 

 ๓๔๓๐ ดาบตํารวจ วัชระ  เมืองประชา 

 ๓๔๓๑ ดาบตํารวจ วัชระ  สุทธิสังข 

 ๓๔๓๒ ดาบตํารวจ วัชระ  หิตายะโส 

 ๓๔๓๓ ดาบตํารวจ วัชรา  สืบศรี 

 ๓๔๓๔ ดาบตํารวจ วัชรากรณ  สีระคาม 

 ๓๔๓๕ ดาบตํารวจ วัชรินทร  จันคํา 

 ๓๔๓๖ ดาบตํารวจ วัชรินทร  จินดาวรรณ 

 ๓๔๓๗ ดาบตํารวจ วัชรินทร  ไชยมูล 

 ๓๔๓๘ ดาบตํารวจ วัชรินทร  ทองนุม 

 ๓๔๓๙ ดาบตํารวจ วัชรินทร  บุตรไทย 

 ๓๔๔๐ ดาบตํารวจ วัชรินทร  วังภักดี 

 ๓๔๔๑ ดาบตํารวจ วัฒฐณัฐน  หอมระเหย 

 ๓๔๔๒ ดาบตํารวจ วัฒนพงษ  ศรีสัตย 

 ๓๔๔๓ ดาบตํารวจ วัฒนวัฒน  ขันเงิน 

 ๓๔๔๔ ดาบตํารวจ วัฒนศิลป  มัณยานนท 

 ๓๔๔๕ ดาบตํารวจ วัฒนา  เซงฮวด 

 ๓๔๔๖ ดาบตํารวจ วัฒนา  ดานใหม 

 ๓๔๔๗ ดาบตํารวจ วัฒนา  ภังคสังข 

 ๓๔๔๘ ดาบตํารวจ วัทยา  พรมตา 

 ๓๔๔๙ ดาบตํารวจ วันเฉลิม  เอี่ยมเผาจีน 

 ๓๔๕๐ ดาบตํารวจ วันชนะ  ปลอดกรรม 

 ๓๔๕๑ ดาบตํารวจ วันชนะ  อุดรวงษ 

 ๓๔๕๒ ดาบตํารวจ วันชัย  ชาวเฉียง 

 ๓๔๕๓ ดาบตํารวจ วันชัย  ชื่นอารมย 

 ๓๔๕๔ ดาบตํารวจ วันชัย  ดอนรอดไพร 

 ๓๔๕๕ ดาบตํารวจ วันชัย  ตูสะกาด 

 ๓๔๕๖ ดาบตํารวจ วันชัย  ไพรี 

 ๓๔๕๗ ดาบตํารวจ วันชัย  ฟกแฟ 

 ๓๔๕๘ ดาบตํารวจ วันชัย  มณีตัน 

 ๓๔๕๙ ดาบตํารวจ วันชัย  ไมทอง 

 ๓๔๖๐ ดาบตํารวจ วันชัย  โยวะ 
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เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๔๖๑ ดาบตํารวจ วันชัย  สมนาค 

 ๓๔๖๒ ดาบตํารวจ วันชัย  สอนราช 

 ๓๔๖๓ ดาบตํารวจ วันชัย  สิงหปอง 

 ๓๔๖๔ ดาบตํารวจ วันนา  บัญญัติ 

 ๓๔๖๕ ดาบตํารวจ วันเพ็ญ  จันทะวงษา 

 ๓๔๖๖ ดาบตํารวจ วัลชัย  วงษชาง 

 ๓๔๖๗ ดาบตํารวจ วัลลพ  ราชเมืองศรี 

 ๓๔๖๘ ดาบตํารวจ วัลลภ  แกวมีศรี 

 ๓๔๖๙ ดาบตํารวจ วัลลภ  ขันธาตุ 

 ๓๔๗๐ ดาบตํารวจ วัลลภ  ถิ่นนาราม 

 ๓๔๗๑ ดาบตํารวจ วัลลภ  ทองคง 

 ๓๔๗๒ ดาบตํารวจ วัลลภ  บุญชู 

 ๓๔๗๓ ดาบตํารวจ วัลลภ  ภูเขมา 

 ๓๔๗๔ ดาบตํารวจ วัลลภ  เลียดดํา 

 ๓๔๗๕ ดาบตํารวจ วัลลภ  สุดงาม 

 ๓๔๗๖ ดาบตํารวจ วัลลภ  อยูเลห 

 ๓๔๗๗ ดาบตํารวจ วัลลภ  อินทํา 

 ๓๔๗๘ ดาบตํารวจ วัลลัย  รักโคตร 

 ๓๔๗๙ ดาบตํารวจ วาด  จันทร 

 ๓๔๘๐ ดาบตํารวจ วาทิต  รัตนยัง 

 ๓๔๘๑ ดาบตํารวจ วาทีร  โคนัก 

 ๓๔๘๒ ดาบตํารวจ วายุ  ลาธิโน 

 ๓๔๘๓ ดาบตํารวจ วารินทร  คงทอง 

 ๓๔๘๔ ดาบตํารวจ วาสุเทพ  มุสะกะ 

 ๓๔๘๕ ดาบตํารวจ วิจารย  พุฒศิริ 

 ๓๔๘๖ ดาบตํารวจ วิจิตร  สายศรี 

 ๓๔๘๗ ดาบตํารวจ วิฉัตร  พรหมสุข 

 ๓๔๘๘ ดาบตํารวจ วิชญชนินทร  สายรัตน 

 ๓๔๘๙ ดาบตํารวจ วิชัย  คงชํานาญ 

 ๓๔๙๐ ดาบตํารวจ วิชัย  ใจเปง 

 ๓๔๙๑ ดาบตํารวจ วิชัย  ชัยมูลสาย 

 ๓๔๙๒ ดาบตํารวจ วิชัย  ชูเชิด 

 ๓๔๙๓ ดาบตํารวจ วิชัย  ตะปญญา 

 ๓๔๙๔ ดาบตํารวจ วิชัย  นิติยะกุล 

 ๓๔๙๕ ดาบตํารวจ วิชัย  พรหมทา 

 ๓๔๙๖ ดาบตํารวจ วิชัย  พลทองเติม 

 ๓๔๙๗ ดาบตํารวจ วิชัย  มงคุณคําซาว 

 ๓๔๙๘ ดาบตํารวจ วิชัย  ลามะให 

 ๓๔๙๙ ดาบตํารวจ วิชัย  วิชาชัย 

 ๓๕๐๐ ดาบตํารวจ วิชัย  วุสันเทียะ 

 ๓๕๐๑ ดาบตํารวจ วิชัย  ศรีชาติ 

 ๓๕๐๒ ดาบตํารวจ วิชัย  ศรีสุข 

 ๓๕๐๓ ดาบตํารวจ วิชัย  สมภพ 

 ๓๕๐๔ ดาบตํารวจ วิชัย  สาแกว 

 ๓๕๐๕ ดาบตํารวจ วิชัย  สายรอด 

 ๓๕๐๖ ดาบตํารวจ วิชัย  สุกรอดรู 

 ๓๕๐๗ ดาบตํารวจ วิชัย  สุวรรณเหลา 

 ๓๕๐๘ ดาบตํารวจ วิชัย  หงษโม 

 ๓๕๐๙ ดาบตํารวจ วิชัย  เหลาวงษโคตร 

 ๓๕๑๐ ดาบตํารวจ วิชัยยุทธ  อินทุภูติ 

 ๓๕๑๑ ดาบตํารวจ วิชา  ชางนาย 

 ๓๕๑๒ ดาบตํารวจ วิชา  อยูนวล 



 หนา   ๒๙๕ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๕๑๓ ดาบตํารวจ วิชาญ  แกวมูณี 

 ๓๕๑๔ ดาบตํารวจ วิชาญ  เขียวขํา 

 ๓๕๑๕ ดาบตํารวจ วิชาญ  ไชยวิเชียร 

 ๓๕๑๖ ดาบตํารวจ วิชาญ  พรมรัตน 

 ๓๕๑๗ ดาบตํารวจ วิชาญ  เพชรศรีชัย 

 ๓๕๑๘ ดาบตํารวจ วิชาญ  เลิศอรุณรัศมี 

 ๓๕๑๙ ดาบตํารวจ วิชาญ  วุฒิเจริญ 

 ๓๕๒๐ ดาบตํารวจ วิชาญ  สะบายจิตร 

 ๓๕๒๑ ดาบตํารวจ วิชิต  แกวฉิม 

 ๓๕๒๒ ดาบตํารวจ วิชิต  คําวัน 

 ๓๕๒๓ ดาบตํารวจ วิชิต  คุมบุญ 

 ๓๕๒๔ ดาบตํารวจ วิชิต  นนทบุตร 

 ๓๕๒๕ ดาบตํารวจ วิชิต  พรหมลา 

 ๓๕๒๖ ดาบตํารวจ วิชิต  โพธิ์กระสังข 

 ๓๕๒๗ ดาบตํารวจ วิชิต  มีหา 

 ๓๕๒๘ ดาบตํารวจ วิชิต  ยุทธเกง 

 ๓๕๒๙ ดาบตํารวจ วิชิต  วรสาร 

 ๓๕๓๐ ดาบตํารวจ วิชิต  ศรีจุมพล 

 ๓๕๓๑ ดาบตํารวจ วิชิต  ศรีบุญเรือง 

 ๓๕๓๒ ดาบตํารวจ วิเชษฐ  แนนอุดร 

 ๓๕๓๓ ดาบตํารวจ วิเชษฐ  วงศวัชรพงษ 

 ๓๕๓๔ ดาบตํารวจ วิเชษฐ  คําเอี่ยม 

 ๓๕๓๕ ดาบตํารวจ วิเชษฐ  วรพุฒ 

 ๓๕๓๖ ดาบตํารวจ วิเชียร  จันทรสกุล 

 ๓๕๓๗ ดาบตํารวจ วิเชียร  กมลคร 

 ๓๕๓๘ ดาบตํารวจ วิเชียร  กิตติชาญชัย 

 ๓๕๓๙ ดาบตํารวจ วิเชียร  แกวนะรา 

 ๓๕๔๐ ดาบตํารวจ วิเชียร  คามบุศย 

 ๓๕๔๑ ดาบตํารวจ วิเชียร  คําลือ 

 ๓๕๔๒ ดาบตํารวจ วิเชียร  เจตธรรม 

 ๓๕๔๓ ดาบตํารวจ วิเชียร  ชวยพนัง 

 ๓๕๔๔ ดาบตํารวจ วิเชียร  บุญเพ่ิม 

 ๓๕๔๕ ดาบตํารวจ วิเชียร  ปรานกระโทก 

 ๓๕๔๖ ดาบตํารวจ วิเชียร  พัฒนพันธ 

 ๓๕๔๗ ดาบตํารวจ วิเชียร  มุลนิล 

 ๓๕๔๘ ดาบตํารวจ วิเชียร  มูลยาพอ 

 ๓๕๔๙ ดาบตํารวจ วิเชียร  รักษา 

 ๓๕๕๐ ดาบตํารวจ วิเชียร  ริมธาร 

 ๓๕๕๑ ดาบตํารวจ วิเชียร  เสงี่ยม 

 ๓๕๕๒ ดาบตํารวจ วิเชียร  แสนศรีเชาวพันธ 

 ๓๕๕๓ ดาบตํารวจ วิเชียร  อภิวันท 

 ๓๕๕๔ ดาบตํารวจ วิญู  ไชยคํา 

 ๓๕๕๕ ดาบตํารวจ วิญโญ  เบาหินลาด 

 ๓๕๕๖ ดาบตํารวจ วิฑิต  เศลารักษ 

 ๓๕๕๗ ดาบตํารวจ วิฑูรย  ไขมุกข 

 ๓๕๕๘ ดาบตํารวจ วิฑูรย  จันทรบาลใจ 

 ๓๕๕๙ ดาบตํารวจ วิฑูรย  ผะอบทอง 

 ๓๕๖๐ ดาบตํารวจ วิฑูรย  สารถี 

 ๓๕๖๑ ดาบตํารวจ วิณุราช  ผลปราชญ 

 ๓๕๖๒ ดาบตํารวจ วิทยธวัช  จันเรืองศรี 

 ๓๕๖๓ ดาบตํารวจ วิทยา  กองแกว 

 ๓๕๖๔ ดาบตํารวจ วิทยา  เชยโพธิ์ 



 หนา   ๒๙๖ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๕๖๕ ดาบตํารวจ วิทยา  ณ บางชาง 

 ๓๕๖๖ ดาบตํารวจ วิทยา  เดือนแจม 

 ๓๕๖๗ ดาบตํารวจ วิทยา  ตะสิงห 

 ๓๕๖๘ ดาบตํารวจ วิทยา  ตุมฉิม 

 ๓๕๖๙ ดาบตํารวจ วิทยา  ทะไกรเนตร 

 ๓๕๗๐ ดาบตํารวจ วิทยา  ธนภพ 

 ๓๕๗๑ ดาบตํารวจ วิทยา  ปานวัน 

 ๓๕๗๒ ดาบตํารวจ วิทยา  เปรี้ยวกระโทก 

 ๓๕๗๓ ดาบตํารวจ วิทยา  มหัทธนสาร 

 ๓๕๗๔ ดาบตํารวจ วิทยา  มูลเคา 

 ๓๕๗๕ ดาบตํารวจ วิทยา  ยอดไธสง 

 ๓๕๗๖ ดาบตํารวจ วิทยา  วงศระศีล 

 ๓๕๗๗ ดาบตํารวจ วิทยา  วงศหิรัญ 

 ๓๕๗๘ ดาบตํารวจ วิทยา  วารินทร 

 ๓๕๗๙ ดาบตํารวจ วิทยา  สงแสง 

 ๓๕๘๐ ดาบตํารวจ วิทยา  เสมแกว 

 ๓๕๘๑ ดาบตํารวจ วิทยา  เสียงลํ้า 

 ๓๕๘๒ ดาบตํารวจ วิทยากร  บุญโนนแต 

 ๓๕๘๓ ดาบตํารวจ วิทยากร  พันธออน 

 ๓๕๘๔ ดาบตํารวจ วิทวัชร  ถากาวิล 

 ๓๕๘๕ ดาบตํารวจ วิทวัฒน  เหลาแพง 

 ๓๕๘๖ ดาบตํารวจ วิทวัส  เจตนา 

 ๓๕๘๗ ดาบตํารวจ วิทัศน  อินทรประสิทธิ์ 

 ๓๕๘๘ ดาบตํารวจ วิทู  กะกุลพิมพ 

 ๓๕๘๙ ดาบตํารวจ วิทูลย  สีทาสี 

 ๓๕๙๐ ดาบตํารวจ วิธยา  ฉวีวงษ 

 ๓๕๙๑ ดาบตํารวจ วิธิตพงษ  กิตติวีระ 

 ๓๕๙๒ ดาบตํารวจ วินัย  กลางประพันธ 

 ๓๕๙๓ ดาบตํารวจ วินัย  การินทร 

 ๓๕๙๔ ดาบตํารวจ วินัย  คชกูล 

 ๓๕๙๕ ดาบตํารวจ วินัย  จันทรเพ็ง 

 ๓๕๙๖ ดาบตํารวจ วินัย  จุมเขียว 

 ๓๕๙๗ ดาบตํารวจ วินัย  ชมสูงเนิน 

 ๓๕๙๘ ดาบตํารวจ วินัย  ไชยอุดม 

 ๓๕๙๙ ดาบตํารวจ วินัย  ไตรยสุทธิ์ 

 ๓๖๐๐ ดาบตํารวจ วินัย  ทะกาเนนะ 

 ๓๖๐๑ ดาบตํารวจ วินัย  ธรรมลี 

 ๓๖๐๒ ดาบตํารวจ วินัย  นอยศรี 

 ๓๖๐๓ ดาบตํารวจ วินัย  บุญประเสริฐ 

 ๓๖๐๔ ดาบตํารวจ วินัย  ไปวันเสาร 

 ๓๖๐๕ ดาบตํารวจ วินัย  พลเพชร 

 ๓๖๐๖ ดาบตํารวจ วินัย  ภูแซมโชติ 

 ๓๖๐๗ ดาบตํารวจ วินัย  มีครองแบง 

 ๓๖๐๘ ดาบตํารวจ วินัย  มีหิรัญ 

 ๓๖๐๙ ดาบตํารวจ วินัย  มูลหา 

 ๓๖๑๐ ดาบตํารวจ วินัย  วันแรก 

 ๓๖๑๑ ดาบตํารวจ วินัย  เวชกามา 

 ๓๖๑๒ ดาบตํารวจ วินัย  ศรีเสาวงศ 

 ๓๖๑๓ ดาบตํารวจ วินัย  เหมือนประสงค 

 ๓๖๑๔ ดาบตํารวจ วินัย  แหวเพ็ชร 

 ๓๖๑๕ ดาบตํารวจ วินัย  อุดม 

 ๓๖๑๖ ดาบตํารวจ วินัย  เฮาเลิศ 



 หนา   ๒๙๗ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๖๑๗ ดาบตํารวจ วินิจ  นุนเอียด 

 ๓๖๑๘ ดาบตํารวจ วินิจ  เปยตี๋ 

 ๓๖๑๙ ดาบตํารวจ วินิจ  วงศพระจันทร 

 ๓๖๒๐ ดาบตํารวจ วินิตย  ชุมขุน 

 ๓๖๒๑ ดาบตํารวจ วินิตย  สุวรรณคุณ 

 ๓๖๒๒ ดาบตํารวจ วิบูลย  ขุนหาญ 

 ๓๖๒๓ ดาบตํารวจ วิบูลยรัตน  เพชรสัมฤทธิ์ 

 ๓๖๒๔ ดาบตํารวจ วิพัฒน  มั่นจิต 

 ๓๖๒๕ ดาบตํารวจ วิพันธ  แสนงาม 

 ๓๖๒๖ ดาบตํารวจ วิภพ  จีนบุบผา 

 ๓๖๒๗ ดาบตํารวจ วิภาสกร  หมื่นโฮง 

 ๓๖๒๘ ดาบตํารวจ วิมล  ฤทธิยา 

 ๓๖๒๙ ดาบตํารวจ วิมล  สีดาวงศ 

 ๓๖๓๐ ดาบตํารวจ วิมล  หมื่นชนะ 

 ๓๖๓๑ ดาบตํารวจ วิมาน  ศรีดาราช 

 ๓๖๓๒ ดาบตํารวจ วิรชัย  มิละวาน 

 ๓๖๓๓ ดาบตํารวจ วิรเดช  พวกพระลับ 

 ๓๖๓๔ ดาบตํารวจ วิระ  แจงไชยศรี 

 ๓๖๓๕ ดาบตํารวจ วิระ  กองสนธิ์ 

 ๓๖๓๖ ดาบตํารวจ วิระ  ลุนทอ 

 ๓๖๓๗ ดาบตํารวจ วิระชาติ  บุญทองสังข 

 ๓๖๓๘ ดาบตํารวจ วิระพงษ  สุขเกษม 

 ๓๖๓๙ ดาบตํารวจ วิระพงษ  สุขสวัสดิ์ 

 ๓๖๔๐ ดาบตํารวจ วิระศักดิ์  พลอินทร 

 ๓๖๔๑ ดาบตํารวจ วิรัช  กันภัย 

 ๓๖๔๒ ดาบตํารวจ วิรัช  ซาเสน 

 ๓๖๔๓ ดาบตํารวจ วิรัช  วิเชียรโชติ 

 ๓๖๔๔ ดาบตํารวจ วิรัตน  ใจสุภาพ 

 ๓๖๔๕ ดาบตํารวจ วิรัตน  เขียดนิล 

 ๓๖๔๖ ดาบตํารวจ วิรัตน  คําแกว 

 ๓๖๔๗ ดาบตํารวจ วิรัตน  จัดท่ี 

 ๓๖๔๘ ดาบตํารวจ วิรัตน  ชาญสมร 

 ๓๖๔๙ ดาบตํารวจ วิรัตน  ชูเนียม 

 ๓๖๕๐ ดาบตํารวจ วิรัตน  เชิดชู 

 ๓๖๕๑ ดาบตํารวจ วิรัตน  เนียมชูชื่น 

 ๓๖๕๒ ดาบตํารวจ วิรัตน  พูลอินทร 

 ๓๖๕๓ ดาบตํารวจ วิรัตน  สังฆมณี 

 ๓๖๕๔ ดาบตํารวจ วิรัตน  สาลาด 

 ๓๖๕๕ ดาบตํารวจ วิรัตน  แสนโคตร 

 ๓๖๕๖ ดาบตํารวจ วิรัตน  เหลาวงษี 

 ๓๖๕๗ ดาบตํารวจ วิรัตนกุล  ทนงค 

 ๓๖๕๘ ดาบตํารวจ วิรัติ  ดวงศรี 

 ๓๖๕๙ ดาบตํารวจ วิริญัง  พัดเพ็ง 

 ๓๖๖๐ ดาบตํารวจ วิริยะ  สีหาบุญมาก 

 ๓๖๖๑ ดาบตํารวจ วิริยะ  เหลียววนวัฒน 

 ๓๖๖๒ ดาบตํารวจ วิรุณรัตน  แกววิชิต 

 ๓๖๖๓ ดาบตํารวจ วิรุต  มาสําโรง 

 ๓๖๖๔ ดาบตํารวจ วิรุษ  แกวรากมุข 

 ๓๖๖๕ ดาบตํารวจ วิรุฬ  แดนโภชน 

 ๓๖๖๖ ดาบตํารวจ วิรุฬห  แตะกระโทก 

 ๓๖๖๗ ดาบตํารวจ วิโรจน  ไกรมาก 

 ๓๖๖๘ ดาบตํารวจ วิโรจน  ควรแจมดี 



 หนา   ๒๙๘ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๖๖๙ ดาบตํารวจ วิโรจน  โคตรพัฒน 

 ๓๖๗๐ ดาบตํารวจ วิโรจน  เจริญสุข 

 ๓๖๗๑ ดาบตํารวจ วิโรจน  ชาญอุไร 

 ๓๖๗๒ ดาบตํารวจ วิโรจน  น้ํามะลิ 

 ๓๖๗๓ ดาบตํารวจ วิโรจน  ปานเหลือ 

 ๓๖๗๔ ดาบตํารวจ วิโรจน  พวกอิ่ม 

 ๓๖๗๕ ดาบตํารวจ วิโรจน  พูลแกว 

 ๓๖๗๖ ดาบตํารวจ วิโรจน  มาลี 

 ๓๖๗๗ ดาบตํารวจ วิโรจน  วองมงคลเดช 

 ๓๖๗๘ ดาบตํารวจ วิโรจน  วาทิน 

 ๓๖๗๙ ดาบตํารวจ วิโรจน  ศรีวิเชียร 

 ๓๖๘๐ ดาบตํารวจ วิโรจน  สวัสดีมูล 

 ๓๖๘๑ ดาบตํารวจ วิโรจน  เอี่ยมวิลัย 

 ๓๖๘๒ ดาบตํารวจ วิลอนดอล  ธุระเสน 

 ๓๖๘๓ ดาบตํารวจ วิลัย  ทองวงสา 

 ๓๖๘๔ ดาบตํารวจ วิลาศ  หารคุโน 

 ๓๖๘๕ ดาบตํารวจ วิวัฒน  ขันศรี 

 ๓๖๘๖ ดาบตํารวจ วิวัฒน  คําทร 

 ๓๖๘๗ ดาบตํารวจ วิวัฒน  ทิพขุนราช 

 ๓๖๘๘ ดาบตํารวจ วิวัฒน  นครคง 

 ๓๖๘๙ ดาบตํารวจ วิวัฒน  รักคง 

 ๓๖๙๐ ดาบตํารวจ วิศรุต  นิยมเดชา 

 ๓๖๙๑ ดาบตํารวจ วิศรุต  สีนวล 

 ๓๖๙๒ ดาบตํารวจ วิศรุต  สุริยะรัชนี 

 ๓๖๙๓ ดาบตํารวจ วิศรุตติ์  เหมืองพูล 

 ๓๖๙๔ ดาบตํารวจ วิศิษฏ  ใจสอาด 

 ๓๖๙๕ ดาบตํารวจ วิศิษฐ  อุนทะยา 

 ๓๖๙๖ ดาบตํารวจ วิศิษศักดิ์  คงมณี 

 ๓๖๙๗ ดาบตํารวจ วิษณุ  ทองบัวบาน 

 ๓๖๙๘ ดาบตํารวจ วิษณุ  ทัพสุวรรณ 

 ๓๖๙๙ ดาบตํารวจ วิษณุ  เปาพันธ 

 ๓๗๐๐ ดาบตํารวจ วิษณุ  สีหานาม 

 ๓๗๐๑ ดาบตํารวจ วิษณุกร  ลาภจิตร 

 ๓๗๐๒ ดาบตํารวจ วิสวัส  ชีตารักษ 

 ๓๗๐๓ ดาบตํารวจ วิสันต  ชื่นชม 

 ๓๗๐๔ ดาบตํารวจ วิสันต  ภูษา 

 ๓๗๐๕ ดาบตํารวจ วิสาร  ยินดีสุข 

 ๓๗๐๖ ดาบตํารวจ วิสิฎฐ  คงแกว 

 ๓๗๐๗ ดาบตํารวจ วิสิทธิ์  ขัดสี 

 ๓๗๐๘ ดาบตํารวจ วิสิทธิ์  ทิพเจริญ 

 ๓๗๐๙ ดาบตํารวจ วิสิทธิ  ศรีไตรภพ 

 ๓๗๑๐ ดาบตํารวจ วิสิษฐ  กฤตเวทิน 

 ๓๗๑๑ ดาบตํารวจ วิสุทธิ์  ตันมา 

 ๓๗๑๒ ดาบตํารวจ วิสุทธิ์  ทาศร 

 ๓๗๑๓ ดาบตํารวจ วิสุทธิ์  นําปา 

 ๓๗๑๔ ดาบตํารวจ วิสุทธิ์ชัย  ฉวีเวช 

 ๓๗๑๕ ดาบตํารวจ วิสุทธิ์ศักดิ์  ปาปะไม 

 ๓๗๑๖ ดาบตํารวจ วิเสก  โตอนันต 

 ๓๗๑๗ ดาบตํารวจ วีรชัย  วงศกรรุงเรือง 

 ๓๗๑๘ ดาบตํารวจ วีรชัย  สิงหทอน 

 ๓๗๑๙ ดาบตํารวจ วีรเดช  กล่ันกําเนิด 

 ๓๗๒๐ ดาบตํารวจ วีรพงศ  อันปญญา 



 หนา   ๒๙๙ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๗๒๑ ดาบตํารวจ วีรพงษ  ขานรินทร 

 ๓๗๒๒ ดาบตํารวจ วีรพงษ  จุมแปง 

 ๓๗๒๓ ดาบตํารวจ วีรพงษ  เรือนเถิน 

 ๓๗๒๔ ดาบตํารวจ วีรพัฒน  หยดยอย 

 ๓๗๒๕ ดาบตํารวจ วีรยุทธ  มานะกลา 

 ๓๗๒๖ ดาบตํารวจ วีรยุทธ  ไชยชิต 

 ๓๗๒๗ ดาบตํารวจ วีรยุทธ  ดะวี 

 ๓๗๒๘ ดาบตํารวจ วีรวัฒน  ปานวิเศษ 

 ๓๗๒๙ ดาบตํารวจ วีรวัฒน  วัฒนปญโญ 

 ๓๗๓๐ ดาบตํารวจ วีรวัฒน  ศิริอํามาตย 

 ๓๗๓๑ ดาบตํารวจ วีรวุฒิ  ศรีแกว 

 ๓๗๓๒ ดาบตํารวจ วีรวุฒิ  เอี่ยมวิริยะกุล 

 ๓๗๓๓ ดาบตํารวจ วีรศักดิ์  จากระโนด 

 ๓๗๓๔ ดาบตํารวจ วีรศักดิ์  ทองพูล 

 ๓๗๓๕ ดาบตํารวจ วีรศักดิ์  ประทุมรุง 

 ๓๗๓๖ ดาบตํารวจ วีรศักดิ์  พลาทิวานนท 

 ๓๗๓๗ ดาบตํารวจ วีรศักดิ์  โพธิ์สุข 

 ๓๗๓๘ ดาบตํารวจ วีรศักดิ์  โอบออม 

 ๓๗๓๙ ดาบตํารวจ วีระ  เกยโนนสูง 

 ๓๗๔๐ ดาบตํารวจ วีระ  จินดามาตย 

 ๓๗๔๑ ดาบตํารวจ วีระ  ตั้งอุทัยกุล 

 ๓๗๔๒ ดาบตํารวจ วีระ  ทาประโคน 

 ๓๗๔๓ ดาบตํารวจ วีระ  บุญนะ 

 ๓๗๔๔ ดาบตํารวจ วีระ  พลายยงค 

 ๓๗๔๕ ดาบตํารวจ วีระ  มงกุฎเพชร 

 ๓๗๔๖ ดาบตํารวจ วีระ  ศรีวรรณ 

 ๓๗๔๗ ดาบตํารวจ วีระ  สวยกระโทก 

 ๓๗๔๘ ดาบตํารวจ วีระ  สัมพันธ 

 ๓๗๔๙ ดาบตํารวจ วีระ  สุขกระจาง 

 ๓๗๕๐ ดาบตํารวจ วีระกิจ  ทอนโพธิ์แกว 

 ๓๗๕๑ ดาบตํารวจ วีระชน  กันทอง 

 ๓๗๕๒ ดาบตํารวจ วีระชัย  กาบเกี้ยว 

 ๓๗๕๓ ดาบตํารวจ วีระชัย  เนื่องจํานงค 

 ๓๗๕๔ ดาบตํารวจ วีระชัย  แวงมั่ง 

 ๓๗๕๕ ดาบตํารวจ วีระชัย  สุขเพชร 

 ๓๗๕๖ ดาบตํารวจ วีระชัย  โสมรักษ 

 ๓๗๕๗ ดาบตํารวจ วีระชาติ  ชูเนตร 

 ๓๗๕๘ ดาบตํารวจ วีระชาติ  โสมาสี 

 ๓๗๕๙ ดาบตํารวจ วีระเดช  นิ่มมั่ง 

 ๓๗๖๐ ดาบตํารวจ วีระพงศ  กระตายทอง 

 ๓๗๖๑ ดาบตํารวจ วีระพงศ  เนตรพรหม 

 ๓๗๖๒ ดาบตํารวจ วีระพงศ  เมืองราม 

 ๓๗๖๓ ดาบตํารวจ วีระพงศ  วุฒิชา 

 ๓๗๖๔ ดาบตํารวจ วีระพงษ  กลึงกลาง 

 ๓๗๖๕ ดาบตํารวจ วีระพงษ  ศรีปญญา 

 ๓๗๖๖ ดาบตํารวจ วีระพงษ  ศรีลาศักดิ์ 

 ๓๗๖๗ ดาบตํารวจ วีระพนธ  ประชุมรักษ 

 ๓๗๖๘ ดาบตํารวจ วีระพล  กุลเสนชัย 

 ๓๗๖๙ ดาบตํารวจ วีระพันธ  คลาฤทธิ์ 

 ๓๗๗๐ ดาบตํารวจ วีระพันธ  ทับโคตร 

 ๓๗๗๑ ดาบตํารวจ วีระพันธุ  จันทจร 

 ๓๗๗๒ ดาบตํารวจ วีระยุทธ  เถระวัลย 



 หนา   ๓๐๐ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๗๗๓ ดาบตํารวจ วีระยุทธ  เทศทองมี 

 ๓๗๗๔ ดาบตํารวจ วีระยุทธ  นรพิมพ 

 ๓๗๗๕ ดาบตํารวจ วีระยุทธ  วรรณพาด 

 ๓๗๗๖ ดาบตํารวจ วีระยุทธ  ศิริวัง 

 ๓๗๗๗ ดาบตํารวจ วีระวัฒน  นอยมวง 

 ๓๗๗๘ ดาบตํารวจ วีระวัฒน  ลัดดาแยม 

 ๓๗๗๙ ดาบตํารวจ วีระวัฒน  สุพันธ 

 ๓๗๘๐ ดาบตํารวจ วีระวิทย  แสงจันดา 

 ๓๗๘๑ ดาบตํารวจ วีระศักดิ์  ไกรรักษ 

 ๓๗๘๒ ดาบตํารวจ วีระศักดิ์  ไชยคุณ 

 ๓๗๘๓ ดาบตํารวจ วีระศักดิ์  ไชยทอง 

 ๓๗๘๔ ดาบตํารวจ วีระศักดิ์  ทองอยู 

 ๓๗๘๕ ดาบตํารวจ วีระศักดิ์  บริสุทธิ์ 

 ๓๗๘๖ ดาบตํารวจ วีระศักดิ์  โพธิ์แกว 

 ๓๗๘๗ ดาบตํารวจ วีระศักดิ์  วิสาโรจน 

 ๓๗๘๘ ดาบตํารวจ วีระศักดิ์  สมหนู 

 ๓๗๘๙ ดาบตํารวจ วีระศักดิ์  สุยังกุล 

 ๓๗๙๐ ดาบตํารวจ วีระศักดิ์  เหลาวงษา 

 ๓๗๙๑ ดาบตํารวจ วีระศิลป  เดียวสกุล 

 ๓๗๙๒ ดาบตํารวจ วีริศ  หาญเสือ 

 ๓๗๙๓ ดาบตํารวจ วุฑฒิ  ทัศวิล 

 ๓๗๙๔ ดาบตํารวจ วุฒธิเลิศ  เจะสา 

 ๓๗๙๕ ดาบตํารวจ วุฒิ  งามประเสริฐ 

 ๓๗๙๖ ดาบตํารวจ วุฒิ  ชลวานิช 

 ๓๗๙๗ ดาบตํารวจ วุฒิกร  มั่งมี 

 ๓๗๙๘ ดาบตํารวจ วุฒิกรณ  ศิวรานนท 

 ๓๗๙๙ ดาบตํารวจ วุฒิไกร  เจือกรัมย 

 ๓๘๐๐ ดาบตํารวจ วุฒิไกร  วรชื่น 

 ๓๘๐๑ ดาบตํารวจ วุฒิชัย  กาพล 

 ๓๘๐๒ ดาบตํารวจ วุฒิชัย  งอกลาภ 

 ๓๘๐๓ ดาบตํารวจ วุฒิชัย  โงกเขา 

 ๓๘๐๔ ดาบตํารวจ วุฒิชัย  ชาตรี 

 ๓๘๐๕ ดาบตํารวจ วุฒิชัย  ไชยหรรษา 

 ๓๘๐๖ ดาบตํารวจ วุฒิชัย  ประภาสโนบล 

 ๓๘๐๗ ดาบตํารวจ วุฒิชัย  เมืองเหนือ 

 ๓๘๐๘ ดาบตํารวจ วุฒิชัย  วิชัยธนพัฒน 

 ๓๘๐๙ ดาบตํารวจ วุฒิชัย  สวางจันทร 

 ๓๘๑๐ ดาบตํารวจ วุฒิชัย  สีหะวงษ 

 ๓๘๑๑ ดาบตํารวจ วุฒิชัย  สุรียศรีสกาว 

 ๓๘๑๒ ดาบตํารวจ วุฒิชิระ  จันตะนิวงษ 

 ๓๘๑๓ ดาบตํารวจ วุฒิธิกรณ  ฐิพัฒนหิรัญ 

 ๓๘๑๔ ดาบตํารวจ วุฒินันท  ชูชี 

 ๓๘๑๕ ดาบตํารวจ วุฒินันท  ถมปทม 

 ๓๘๑๖ ดาบตํารวจ วุฒินันท  ศักดี 

 ๓๘๑๗ ดาบตํารวจ วุฒินันท  อินทรชู 

 ๓๘๑๘ ดาบตํารวจ วุฒิปรีชา  นาดี 

 ๓๘๑๙ ดาบตํารวจ วุฒิพงษ  คําเพราะ 

 ๓๘๒๐ ดาบตํารวจ วุฒิพงษ  ทับทาบ 

 ๓๘๒๑ ดาบตํารวจ วุฒิพงษ  พายวงษ 

 ๓๘๒๒ ดาบตํารวจ วุฒิพงษ  พืชผล 

 ๓๘๒๓ ดาบตํารวจ วุฒิพงษ  เพ็งกลาง 

 ๓๘๒๔ ดาบตํารวจ วุฒิพงษ  ลุนทา 



 หนา   ๓๐๑ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๘๒๕ ดาบตํารวจ วุฒิพงษ  สูงเนิน 

 ๓๘๒๖ ดาบตํารวจ วุฒิพงษ  หงษารัมย 

 ๓๘๒๗ ดาบตํารวจ วุฒิพงษ  อินทรอยู 

 ๓๘๒๘ ดาบตํารวจ วุฒิพันธ  ดวงศรี 

 ๓๘๒๙ ดาบตํารวจ วุฒิพันธ  แอบจันทร 

 ๓๘๓๐ ดาบตํารวจ วุฒิรงค  อําลอย 

 ๓๘๓๑ ดาบตํารวจ วุฒิวัฒน  ขวัญพรมสี 

 ๓๘๓๒ ดาบตํารวจ เวทิน  วิเศษสิงห 

 ๓๘๓๓ ดาบตํารวจ เวที  ศรีวะวงค 

 ๓๘๓๔ ดาบตํารวจ เวนิส  เอื้อฐานะดิษฐ 

 ๓๘๓๕ ดาบตํารวจ เวียงสันต  กัลยาลือ 

 ๓๘๓๖ ดาบตํารวจ แวรอมือลี  อิสาเฮาะ 

 ๓๘๓๗ ดาบตํารวจ แวสแม  เจะดาราแม 

 ๓๘๓๘ ดาบตํารวจ แวหามะ  แวหะยี 

 ๓๘๓๙ ดาบตํารวจ ไวพจน  โพธิ์ศรี 

 ๓๘๔๐ ดาบตํารวจ ศุกรณ  เกษกุล 

 ๓๘๔๑ ดาบตํารวจ ศดานนท  เต็มบางงอน 

 ๓๘๔๒ ดาบตํารวจ ศตวรรษ  สังขเขียว 

 ๓๘๔๓ ดาบตํารวจ ศรคีรี  ผาบคีรี 

 ๓๘๔๔ ดาบตํารวจ ศรชัย  เพ็ชรมณี 

 ๓๘๔๕ ดาบตํารวจ ศรชัย  มาตยะขันธ 

 ๓๘๔๖ ดาบตํารวจ ศรชัย  โยธาวงศ 

 ๓๘๔๗ ดาบตํารวจ ศรพงษ  บุญอุน 

 ๓๘๔๘ ดาบตํารวจ ศรวัสย  สกุลสุขรุงเรือง 

 ๓๘๔๙ ดาบตํารวจ ศรศักดิ์  ดีมูล 

 ๓๘๕๐ ดาบตํารวจ ศรัญู  เกษมรักษกุล 

 ๓๘๕๑ ดาบตํารวจ ศรัญยู  ศรีวิพัฒน 

 ๓๘๕๒ ดาบตํารวจ ศรัณย  จันทรนวล 

 ๓๘๕๓ ดาบตํารวจ ศรัณยกร  สหะประดิษฐ 

 ๓๘๕๔ ดาบตํารวจ ศรัณยพงศ  พวงเพชร 

 ๓๘๕๕ ดาบตํารวจ ศรัณยวิทย  นามจันดี 

 ๓๘๕๖ ดาบตํารวจ ศรัทธา  เตาวะโต 

 ๓๘๕๗ ดาบตํารวจ ศรายุทธ  ทองไทย 

 ๓๘๕๘ ดาบตํารวจ ศรายุทธ  ศรีมงคล 

 ๓๘๕๙ ดาบตํารวจ ศรายุธ  จันตรีพล 

 ๓๘๖๐ ดาบตํารวจ ศราวิน  มีคําสัตย 

 ๓๘๖๑ ดาบตํารวจ ศราวุฒิ  กอนทองสิงห 

 ๓๘๖๒ ดาบตํารวจ ศราวุฒิ  ฉูมิ 

 ๓๘๖๓ ดาบตํารวจ ศราวุฒิ  เลิศพรมาตุลี 

 ๓๘๖๔ ดาบตํารวจ ศราวุฒิ  หมวกสันเทียะ 

 ๓๘๖๕ ดาบตํารวจ ศราวุธ  บุโพธิ์ 

 ๓๘๖๖ ดาบตํารวจ ศราวุธ  คงเกล้ียง 

 ๓๘๖๗ ดาบตํารวจ ศราวุธ  คํามูล 

 ๓๘๖๘ ดาบตํารวจ ศราวุธ  คุณธรรม 

 ๓๘๖๙ ดาบตํารวจ ศราวุธ  เงิดกระโทก 

 ๓๘๗๐ ดาบตํารวจ ศราวุธ  ธงอาษา 

 ๓๘๗๑ ดาบตํารวจ ศราวุธ  นาซาย 

 ๓๘๗๒ ดาบตํารวจ ศราวุธ  พงศเนาวรัตน 

 ๓๘๗๓ ดาบตํารวจ ศราวุธ  ภักดีสาร 

 ๓๘๗๔ ดาบตํารวจ ศราวุธ  วัชโรสินธุ 

 ๓๘๗๕ ดาบตํารวจ ศราวุธ  ศุภสร 

 ๓๘๗๖ ดาบตํารวจ ศราวุธ  หัตถาพันธ 



 หนา   ๓๐๒ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๘๗๗ ดาบตํารวจ ศราวุธ  เอียดนุน 

 ๓๘๗๘ ดาบตํารวจ ศรีเจริญ  นิลกิจ 

 ๓๘๗๙ ดาบตํารวจ ศรีชัย  หอกแสง 

 ๓๘๘๐ ดาบตํารวจ ศรีธาตุ  พงษไทยสงค 

 ๓๘๘๑ ดาบตํารวจ ศรีพัฒน  ล่ิมเฮงฮะ 

 ๓๘๘๒ ดาบตํารวจ ศรีภูมิ  ภูจวง 

 ๓๘๘๓ ดาบตํารวจ ศรีรูป  สีสิงห 

 ๓๘๘๔ ดาบตํารวจ ศรีสวาท   

  พรหมสาขา ณ สกลนคร 

 ๓๘๘๕ ดาบตํารวจ ศรุต  อาณกรภิรมณ 

 ๓๘๘๖ ดาบตํารวจ ศรุตม  เอี่ยมวรากร 

 ๓๘๘๗ ดาบตํารวจ ศรุติ  สอนอิ่มสาตร 

 ๓๘๘๘ ดาบตํารวจ ศฤงคาร  จันทรสอง 

 ๓๘๘๙ ดาบตํารวจ ศฤงคาร  พัฒฉิม 

 ๓๘๙๐ ดาบตํารวจ ศักโกศล  เพชรแดง 

 ๓๘๙๑ ดาบตํารวจ ศักดา  เงาะสนาม 

 ๓๘๙๒ ดาบตํารวจ ศักดา  จําปารัตน 

 ๓๘๙๓ ดาบตํารวจ ศักดา  ชาติพุดซากุล 

 ๓๘๙๔ ดาบตํารวจ ศักดา  เดชมณี 

 ๓๘๙๕ ดาบตํารวจ ศักดา  นามมะนะ 

 ๓๘๙๖ ดาบตํารวจ ศักดา  เรืองไพศาล 

 ๓๘๙๗ ดาบตํารวจ ศักดา  สุขขนาน 

 ๓๘๙๘ ดาบตํารวจ ศักดา  ออนสุระทุม 

 ๓๘๙๙ ดาบตํารวจ ศักดิกรี  แดงคง 

 ๓๙๐๐ ดาบตํารวจ ศักดิ์เจริญ  เสนสิทธิ์ 

 ๓๙๐๑ ดาบตํารวจ ศักดิ์ชัย  จรรยา 

 ๓๙๐๒ ดาบตํารวจ ศักดิ์ชัย  สุวรรณภักดี 

 ๓๙๐๓ ดาบตํารวจ ศักดิ์ชัย  อินออน 

 ๓๙๐๔ ดาบตํารวจ ศักดิ์ชาย  แสงประจง 

 ๓๙๐๕ ดาบตํารวจ ศักดิ์ดา  ฉิมงาม 

 ๓๙๐๖ ดาบตํารวจ ศักดิ์ดา  บัวเนี่ยว 

 ๓๙๐๗ ดาบตํารวจ ศักดิ์ดา  พินไธสง 

 ๓๙๐๘ ดาบตํารวจ ศักดิ์ดา  พิมพสวัสดิ์ 

 ๓๙๐๙ ดาบตํารวจ ศักดิ์ดา  มงคลมะไฟ 

 ๓๙๑๐ ดาบตํารวจ ศักดิ์ดา  มาเด็น 

 ๓๙๑๑ ดาบตํารวจ ศักดิ์นรินทร  แกวสีนวน 

 ๓๙๑๒ ดาบตํารวจ ศักดิ์นรินทร  บัวรักษ 

 ๓๙๑๓ ดาบตํารวจ ศักดิพงศ  ภูริพัฒนสมบัติ 

 ๓๙๑๔ ดาบตํารวจ ศักดิ์รินทร  ยีระ 

 ๓๙๑๕ ดาบตํารวจ ศักดิ์ศรี  โพธิ์หลา 

 ๓๙๑๖ ดาบตํารวจ ศักดิ์ศิลป  ศรีษะโคตร 

 ๓๙๑๗ ดาบตํารวจ ศักดิ์สิทธิ์  จันทะเนียร 

 ๓๙๑๘ ดาบตํารวจ ศักดิ์สิทธิ์  บุญวิเศษ 

 ๓๙๑๙ ดาบตํารวจ ศักดิ์สิทธิ์  ยัญญะจันทร 

 ๓๙๒๐ ดาบตํารวจ ศักดิ์สิทธิ์  สงทองแกว 

 ๓๙๒๑ ดาบตํารวจ ศักดิ์สิทธิ์  สมหมาย 

 ๓๙๒๒ ดาบตํารวจ ศักดิ์สิทธิ์  หาพันธ 

 ๓๙๒๓ ดาบตํารวจ ศักดิ์สิทธิ์  ออนสันเทียะ 

 ๓๙๒๔ ดาบตํารวจ ศักดิ์สิทธิ์  อัครอํานวย 

 ๓๙๒๕ ดาบตํารวจ ศักดิ์สุรีย   

  พัฒนศักดาวิจิตร 

 ๓๙๒๖ ดาบตํารวจ ศักริน  ภูเกตุ 



 หนา   ๓๐๓ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๙๒๗ ดาบตํารวจ ศักรินทร  ราชอาษา 

 ๓๙๒๘ ดาบตํารวจ ศังขทัต  มนไธสง 

 ๓๙๒๙ ดาบตํารวจ ศานิต  จันทรสืบ 

 ๓๙๓๐ ดาบตํารวจ ศาสนวัฒน  หวางแสง 

 ๓๙๓๑ ดาบตํารวจ ศิรพงศ  แสนสุภา 

 ๓๙๓๒ ดาบตํารวจ ศิรสิทธิ์  แวบาดะ 

 ๓๙๓๓ ดาบตํารวจ ศิระพงศ  ศรีเกตุ 

 ๓๙๓๔ ดาบตํารวจ ศิราวุธ  ปนทะนันท 

 ๓๙๓๕ ดาบตํารวจ ศิริขันธ  ขันชะลี 

 ๓๙๓๖ ดาบตํารวจ ศิริชัย  กําจัดภัย 

 ๓๙๓๗ ดาบตํารวจ ศิริชัย  ทิพยเนตร 

 ๓๙๓๘ ดาบตํารวจ ศิริชัย  มณีกาศ 

 ๓๙๓๙ ดาบตํารวจ ศิริชัย  ศรีบุญจันทร 

 ๓๙๔๐ ดาบตํารวจ ศิริชัย  ศรีสุข 

 ๓๙๔๑ ดาบตํารวจ ศิรินันทวัฒน   

  ทับทิมไสย 

 ๓๙๔๒ ดาบตํารวจ ศิริพงศ  คงแกว 

 ๓๙๔๓ ดาบตํารวจ ศิริพงษ  คงสอง 

 ๓๙๔๔ ดาบตํารวจ ศิริพงษ  งามผิว 

 ๓๙๔๕ ดาบตํารวจ ศิริพงษ  เจริญสุข 

 ๓๙๔๖ ดาบตํารวจ ศิริพงษ  ใบบุญนราวุฒิ 

 ๓๙๔๗ ดาบตํารวจ ศิริพงษ  ลอยพิมาย 

 ๓๙๔๘ ดาบตํารวจ ศิริพงษ  อุนดี 

 ๓๙๔๙ ดาบตํารวจ ศิริพล  เครือศรี 

 ๓๙๕๐ ดาบตํารวจ ศิริมงคล  แกวเกิด 

 ๓๙๕๑ ดาบตํารวจ ศิริวัฒน  เจริญราช 

 ๓๙๕๒ ดาบตํารวจ ศิริวัฒน  ตุนวิชัย 

 ๓๙๕๓ ดาบตํารวจ ศิริศักดิ์  จิตนอก 

 ๓๙๕๔ ดาบตํารวจ ศิริศักดิ์  ชูชุมพล 

 ๓๙๕๕ ดาบตํารวจ ศิลธรรม  พลศรี 

 ๓๙๕๖ ดาบตํารวจ ศิลป  สมอุมจารย 

 ๓๙๕๗ ดาบตํารวจ ศิลปชัย  งามแสง 

 ๓๙๕๘ ดาบตํารวจ ศิลปชัย  ชุมพลวงศ 

 ๓๙๕๙ ดาบตํารวจ ศิวกร  โพธิจันทร 

 ๓๙๖๐ ดาบตํารวจ ศิวพร  สอาดเอี่ยม 

 ๓๙๖๑ ดาบตํารวจ ศิวเวท  พันธสวัสดิ์ 

 ๓๙๖๒ ดาบตํารวจ ศิวะ  จันทรประโคน 

 ๓๙๖๓ ดาบตํารวจ ศิวัช  มูลหา 

 ๓๙๖๔ ดาบตํารวจ ศุกลวัฒก  อาจศรี 

 ๓๙๖๕ ดาบตํารวจ ศุตเฉลียว  ผาบุตรา 

 ๓๙๖๖ ดาบตํารวจ ศุตรี  กลับใหม 

 ๓๙๖๗ ดาบตํารวจ ศุทธีระ  เลิศคํา 

 ๓๙๖๘ ดาบตํารวจ ศุภกร  ปาเบา 

 ๓๙๖๙ ดาบตํารวจ ศุภกฤต  สีทองสา 

 ๓๙๗๐ ดาบตํารวจ ศุภกฤต  เหมือนแกว 

 ๓๙๗๑ ดาบตํารวจ ศุภชัย  กลางบุญเรือง 

 ๓๙๗๒ ดาบตํารวจ ศุภชัย  แกนสุวรรณพงศา 

 ๓๙๗๓ ดาบตํารวจ ศุภชัย  แกวสะอาด 

 ๓๙๗๔ ดาบตํารวจ ศุภชัย  จอมพิทักษ 

 ๓๙๗๕ ดาบตํารวจ ศุภชัย  บัวระหงษ 

 ๓๙๗๖ ดาบตํารวจ ศุภชัย  บุญเหมาะ 

 ๓๙๗๗ ดาบตํารวจ ศุภชัย  โพธิบา 



 หนา   ๓๐๔ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๙๗๘ ดาบตํารวจ ศุภชัย  รักนุน 

 ๓๙๗๙ ดาบตํารวจ ศุภชัย  ศรีสวัสดิ์ 

 ๓๙๘๐ ดาบตํารวจ ศุภชัย  สังขทอง 

 ๓๙๘๑ ดาบตํารวจ ศุภชัย  สามเสาร 

 ๓๙๘๒ ดาบตํารวจ ศุภชัย  สายสวะ 

 ๓๙๘๓ ดาบตํารวจ ศุภชัย  เสารยืน 

 ๓๙๘๔ ดาบตํารวจ ศุภโชค  ศรีละมาย 

 ๓๙๘๕ ดาบตํารวจ ศุภณัฐ  เศลาอนันต 

 ๓๙๘๖ ดาบตํารวจ ศุภเทพ  พยัคฆสังข 

 ๓๙๘๗ ดาบตํารวจ ศุภพล  พรมแพง 

 ๓๙๘๘ ดาบตํารวจ ศุภมิตร  เทพปยะวงศ 

 ๓๙๘๙ ดาบตํารวจ ศุภมิตร  ภักดี 

 ๓๙๙๐ ดาบตํารวจ ศุภฤกษ  คําสุก 

 ๓๙๙๑ ดาบตํารวจ ศุภฤกษ  เงางาม 

 ๓๙๙๒ ดาบตํารวจ ศุภฤกษ  มณีรัตน 

 ๓๙๙๓ ดาบตํารวจ ศุภวัตร  อินทรฤทธิ์ 

 ๓๙๙๔ ดาบตํารวจ ศุภวิชญ  สุวรรณโสภา 

 ๓๙๙๕ ดาบตํารวจ ศุภศิษฎ  วงศอินทร 

 ๓๙๙๖ ดาบตํารวจ ศุภากร  วงคงาม 

 ๓๙๙๗ ดาบตํารวจ เศกสรรค  กาเหย็ม 

 ๓๙๙๘ ดาบตํารวจ เศรษฐกรณ  รูอาน 

 ๓๙๙๙ ดาบตํารวจ เศรษฐณวัฒน  ขันแข็ง 

 ๔๐๐๐ ดาบตํารวจ เศรษฐศักดิ์  ตาคํา 

 ๔๐๐๑ ดาบตํารวจ เศรษฐสรรค  ขวัญเฉื่อย 

 ๔๐๐๒ ดาบตํารวจ เศรษฐหิรัณย  ชัยสาลี 

 ๔๐๐๓ ดาบตํารวจ เศรษฐา  ประชามอญ 

 ๔๐๐๔ ดาบตํารวจ ษุกฤช  บัวโภชน 

 ๔๐๐๕ ดาบตํารวจ สกล  บกเขาแดง 

 ๔๐๐๖ ดาบตํารวจ สกุลชัย  เหลาเคน 

 ๔๐๐๗ ดาบตํารวจ สงกรานต  คําตื้อ 

 ๔๐๐๘ ดาบตํารวจ สงกรานต  ปญญา 

 ๔๐๐๙ ดาบตํารวจ สงกรานต  ปญญาฟู 

 ๔๐๑๐ ดาบตํารวจ สงกรานต   

  สมประสิทธิ์วิทย 

 ๔๐๑๑ ดาบตํารวจ สงกรานต  สุกันโท 

 ๔๐๑๒ ดาบตํารวจ สงคราม  ทําสวน 

 ๔๐๑๓ ดาบตํารวจ สงคราม  รัตนศรีวงษ 

 ๔๐๑๔ ดาบตํารวจ สงคราม  สุขพินิจ 

 ๔๐๑๕ ดาบตํารวจ สงคราม  เสวันนา 

 ๔๐๑๖ ดาบตํารวจ สงบ  ชมภูแดง 

 ๔๐๑๗ ดาบตํารวจ สงวน  ฮุยอวน 

 ๔๐๑๘ ดาบตํารวจ สงัด  ปราบหนองบัว 

 ๔๐๑๙ ดาบตํารวจ สงา  กล่ันกระโทก 

 ๔๐๒๐ ดาบตํารวจ สงา  โงนมณี 

 ๔๐๒๑ ดาบตํารวจ สงา  เถื่อนศรี 

 ๔๐๒๒ ดาบตํารวจ สงา  โยธาจันทร 

 ๔๐๒๓ ดาบตํารวจ สงา  ศิริอางค 

 ๔๐๒๔ ดาบตํารวจ สถานนท  เถาวทวี 

 ๔๐๒๕ ดาบตํารวจ สถาพร  กรสันเทียะ 

 ๔๐๒๖ ดาบตํารวจ สถาพร  เงินแกง 

 ๔๐๒๗ ดาบตํารวจ สถาพร  จันทรักเขต 

 ๔๐๒๘ ดาบตํารวจ สถาพร  ถาวโร 



 หนา   ๓๐๕ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๐๒๙ ดาบตํารวจ สถาพร  ธนาภรณ 

 ๔๐๓๐ ดาบตํารวจ สถาพร  ปสสา 

 ๔๐๓๑ ดาบตํารวจ สถาพร  พลายจันทร 

 ๔๐๓๒ ดาบตํารวจ สถาพร  รักเมียน 

 ๔๐๓๓ ดาบตํารวจ สถาพร  วิธิรวาท 

 ๔๐๓๔ ดาบตํารวจ สถิตย  กิ่งทอง 

 ๔๐๓๕ ดาบตํารวจ สถิตย  แกวศรีบุญ 

 ๔๐๓๖ ดาบตํารวจ สถิตย  นาทันลิ 

 ๔๐๓๗ ดาบตํารวจ สถิตย  รักษาพล 

 ๔๐๓๘ ดาบตํารวจ สถิตย  สวัสดิ์พูน 

 ๔๐๓๙ ดาบตํารวจ สถิตย  เหลามาลา 

 ๔๐๔๐ ดาบตํารวจ สถิตยพงษ  สุมมาตย 

 ๔๐๔๑ ดาบตํารวจ สเทิน  วาระเพียง 

 ๔๐๔๒ ดาบตํารวจ สน  ปองแกว 

 ๔๐๔๓ ดาบตํารวจ สนธยา  เกียรติธนบดี 

 ๔๐๔๔ ดาบตํารวจ สนธยา  คลธา 

 ๔๐๔๕ ดาบตํารวจ สนธยา  ชารีอัน 

 ๔๐๔๖ ดาบตํารวจ สนธยา  ชูชัย 

 ๔๐๔๗ ดาบตํารวจ สนธยา  วิริยะดํารงค 

 ๔๐๔๘ ดาบตํารวจ สนอง  อิธิพร 

 ๔๐๔๙ ดาบตํารวจ สนอง  อิ่มรัง 

 ๔๐๕๐ ดาบตํารวจ สนั่น  โคตุทา 

 ๔๐๕๑ ดาบตํารวจ สนั่น  จันทรโม 

 ๔๐๕๒ ดาบตํารวจ สนั่น  ทรงศิลา 

 ๔๐๕๓ ดาบตํารวจ สนั่น  นงลักษณ 

 ๔๐๕๔ ดาบตํารวจ สนั่น  ปานเขียว 

 ๔๐๕๕ ดาบตํารวจ สนั่น  ราชสีมา 

 ๔๐๕๖ ดาบตํารวจ สนั่น  สุดชา 

 ๔๐๕๗ ดาบตํารวจ สนา  สมร 

 ๔๐๕๘ ดาบตํารวจ สนิตย  ประชาโชติ 

 ๔๐๕๙ ดาบตํารวจ สนิท  ตายแยม 

 ๔๐๖๐ ดาบตํารวจ สนิท  ติคํา 

 ๔๐๖๑ ดาบตํารวจ สนิท  สิงหสถิตย 

 ๔๐๖๒ ดาบตํารวจ สนิท  เหลาะเหม 

 ๔๐๖๓ ดาบตํารวจ สมกิจ  จันทรัตน 

 ๔๐๖๔ ดาบตํารวจ สมเกียรติ์  เตยแกว 

 ๔๐๖๕ ดาบตํารวจ สมเกียรติ์  ผองศาลา 

 ๔๐๖๖ ดาบตํารวจ สมเกียรติ  กองแกว 

 ๔๐๖๗ ดาบตํารวจ สมเกียรติ  แจมิตร 

 ๔๐๖๘ ดาบตํารวจ สมเกียรติ  ไชยนาสัก 

 ๔๐๖๙ ดาบตํารวจ สมเกียรติ  ทัพพุน 

 ๔๐๗๐ ดาบตํารวจ สมเกียรติ  นัยนิตย 

 ๔๐๗๑ ดาบตํารวจ สมเกียรติ  ปญญาเกง 

 ๔๐๗๒ ดาบตํารวจ สมเกียรติ  พรรณราย 

 ๔๐๗๓ ดาบตํารวจ สมเกียรติ  พรหมศร 

 ๔๐๗๔ ดาบตํารวจ สมเกียรติ  พวงจัตุรัส 

 ๔๐๗๕ ดาบตํารวจ สมเกียรติ  เพียรวิชา 

 ๔๐๗๖ ดาบตํารวจ สมเกียรติ  ฟกทอง 

 ๔๐๗๗ ดาบตํารวจ สมเกียรติ  เมตตา 

 ๔๐๗๘ ดาบตํารวจ สมเกียรติ  ยอดระบํา 

 ๔๐๗๙ ดาบตํารวจ สมเกียรติ  สวยงาม 

 ๔๐๘๐ ดาบตํารวจ สมเกียรติ  แสงมณี 



 หนา   ๓๐๖ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๐๘๑ ดาบตํารวจ สมเกียรติ  อนุจร 

 ๔๐๘๒ ดาบตํารวจ สมเกียรติ  อินทพรต 

 ๔๐๘๓ ดาบตํารวจ สมเกียรติ  อินสวาง 

 ๔๐๘๔ ดาบตํารวจ สมควร  กงเพ็ชร 

 ๔๐๘๕ ดาบตํารวจ สมควร  มวงจันทร 

 ๔๐๘๖ ดาบตํารวจ สมควร  มากภิรมย 

 ๔๐๘๗ ดาบตํารวจ สมคะเน  มีฤกษใหญ 

 ๔๐๘๘ ดาบตํารวจ สมคิด  กลอมจิตร 

 ๔๐๘๙ ดาบตํารวจ สมคิด  คําสวัสดิ์ 

 ๔๐๙๐ ดาบตํารวจ สมคิด  งามวาจา 

 ๔๐๙๑ ดาบตํารวจ สมคิด  ชัยสงค 

 ๔๐๙๒ ดาบตํารวจ สมคิด  ณ กิจ 

 ๔๐๙๓ ดาบตํารวจ สมคิด  บุญเรืองศรี 

 ๔๐๙๔ ดาบตํารวจ สมคิด  ผิวทอง 

 ๔๐๙๕ ดาบตํารวจ สมคิด  โพธิ์เหลือง 

 ๔๐๙๖ ดาบตํารวจ สมคิด  ย้ิมแกว 

 ๔๐๙๗ ดาบตํารวจ สมคิด  วิชัยรัมย 

 ๔๐๙๘ ดาบตํารวจ สมคิด  สุทธาบุญ 

 ๔๐๙๙ ดาบตํารวจ สมจิต  ลิบปลอด 

 ๔๑๐๐ ดาบตํารวจ สมจิตต  แกววิเศษ 

 ๔๑๐๑ ดาบตํารวจ สมจิตร  โนนคําเฮือง 

 ๔๑๐๒ ดาบตํารวจ สมจิตร  จําเดิม 

 ๔๑๐๓ ดาบตํารวจ สมจิตร  พิมเสน 

 ๔๑๐๔ ดาบตํารวจ สมจิตร  ภูจําปา 

 ๔๑๐๕ ดาบตํารวจ สมจิตร  อักษรชู 

 ๔๑๐๖ ดาบตํารวจ สมเจตน  เขตอนันต 

 ๔๑๐๗ ดาบตํารวจ สมเจตน  คําสาลี 

 ๔๑๐๘ ดาบตํารวจ สมเจตน  ไชยสาร 

 ๔๑๐๙ ดาบตํารวจ สมใจ  รอดสง 

 ๔๑๑๐ ดาบตํารวจ สมใจ  แสดงมณี 

 ๔๑๑๑ ดาบตํารวจ สมใจ  เหมือนมาตร 

 ๔๑๑๒ ดาบตํารวจ สมชัย  โคษาราช 

 ๔๑๑๓ ดาบตํารวจ สมชัย  เฉลิมเกียรติ 

 ๔๑๑๔ ดาบตํารวจ สมชัย  นิลเดช 

 ๔๑๑๕ ดาบตํารวจ สมชัย  สุชาฎา 

 ๔๑๑๖ ดาบตํารวจ สมชัย  อยูโต 

 ๔๑๑๗ ดาบตํารวจ สมชาติ  ชาติเผือก 

 ๔๑๑๘ ดาบตํารวจ สมชาย  การเคารพ 

 ๔๑๑๙ ดาบตํารวจ สมชาย  กาละมัง 

 ๔๑๒๐ ดาบตํารวจ สมชาย  ขวัญวิเชียร 

 ๔๑๒๑ ดาบตํารวจ สมชาย  คงอิ้ว 

 ๔๑๒๒ ดาบตํารวจ สมชาย  โคราช 

 ๔๑๒๓ ดาบตํารวจ สมชาย  จันทะลิมา 

 ๔๑๒๔ ดาบตํารวจ สมชาย  แซจึง 

 ๔๑๒๕ ดาบตํารวจ สมชาย  ทองรมย 

 ๔๑๒๖ ดาบตํารวจ สมชาย  ธนะปาน 

 ๔๑๒๗ ดาบตํารวจ สมชาย  ธารกฤษณ 

 ๔๑๒๘ ดาบตํารวจ สมชาย  นาคพรหมมนิทร 

 ๔๑๒๙ ดาบตํารวจ สมชาย  นุชนงค 

 ๔๑๓๐ ดาบตํารวจ สมชาย  พงษกอสราง 

 ๔๑๓๑ ดาบตํารวจ สมชาย  เพชรัตน 

 ๔๑๓๒ ดาบตํารวจ สมชาย  มาเทพ 



 หนา   ๓๐๗ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๑๓๓ ดาบตํารวจ สมชาย  มีทอง 

 ๔๑๓๔ ดาบตํารวจ สมชาย  รองเนียม 

 ๔๑๓๕ ดาบตํารวจ สมชาย  ริ้วเหลือง 

 ๔๑๓๖ ดาบตํารวจ สมชาย  ลุนดาพร 

 ๔๑๓๗ ดาบตํารวจ สมชาย  วรวงษ 

 ๔๑๓๘ ดาบตํารวจ สมชาย  วิไลรัตน 

 ๔๑๓๙ ดาบตํารวจ สมชาย  ศรีพรม 

 ๔๑๔๐ ดาบตํารวจ สมชาย  สนธิวงศ 

 ๔๑๔๑ ดาบตํารวจ สมชาย  สีทํามา 

 ๔๑๔๒ ดาบตํารวจ สมชาย  หาญชัย 

 ๔๑๔๓ ดาบตํารวจ สมชาย  เอี่ยมเอม 

 ๔๑๔๔ ดาบตํารวจ สมชาย  โอสถานนท 

 ๔๑๔๕ ดาบตํารวจ สมเชษฐ  ทับเขียว 

 ๔๑๔๖ ดาบตํารวจ สมเชษฐ  เจริญคํา 

 ๔๑๔๗ ดาบตํารวจ สมเชิง  มณีชาติ 

 ๔๑๔๘ ดาบตํารวจ สมโชค  เสาวรส 

 ๔๑๔๙ ดาบตํารวจ สมโชค  หนูอุดม 

 ๔๑๕๐ ดาบตํารวจ สมดี  แสนชัย 

 ๔๑๕๑ ดาบตํารวจ สมเด็จ  ทิพรม 

 ๔๑๕๒ ดาบตํารวจ สมเด็จ  ผุยเตา 

 ๔๑๕๓ ดาบตํารวจ สมเด็จ  แสนยะมูล 

 ๔๑๕๔ ดาบตํารวจ สมทบ  สวัสดิผล 

 ๔๑๕๕ ดาบตํารวจ สมทรัพย  ปนทอง 

 ๔๑๕๖ ดาบตํารวจ สมนึก  เพชรรัตน 

 ๔๑๕๗ ดาบตํารวจ สมนึก  ของอุน 

 ๔๑๕๘ ดาบตํารวจ สมนึก  นวลแหยม 

 ๔๑๕๙ ดาบตํารวจ สมนึก  พรหมทองดี 

 ๔๑๖๐ ดาบตํารวจ สมนึก  สังฆบุรินทร 

 ๔๑๖๑ ดาบตํารวจ สมนึก  หมัดระหมาน 

 ๔๑๖๒ ดาบตํารวจ สมบัติ  กองทุงมน 

 ๔๑๖๓ ดาบตํารวจ สมบัติ  เกษไชย 

 ๔๑๖๔ ดาบตํารวจ สมบัติ  ขันบุตรศรี 

 ๔๑๖๕ ดาบตํารวจ สมบัติ  ชัยประเสริฐ 

 ๔๑๖๖ ดาบตํารวจ สมบัติ  ชาวสวน 

 ๔๑๖๗ ดาบตํารวจ สมบัติ  ดวงปาโคตร 

 ๔๑๖๘ ดาบตํารวจ สมบัติ  ทองนาค 

 ๔๑๖๙ ดาบตํารวจ สมบัติ  ทองมี 

 ๔๑๗๐ ดาบตํารวจ สมบัติ  บุญตั้งแตง 

 ๔๑๗๑ ดาบตํารวจ สมบัติ  บุญอินทร 

 ๔๑๗๒ ดาบตํารวจ สมบัติ  พวงทอง 

 ๔๑๗๓ ดาบตํารวจ สมบัติ  พุฒผา 

 ๔๑๗๔ ดาบตํารวจ สมบัติ  พูนคลาย 

 ๔๑๗๕ ดาบตํารวจ สมบัติ  พูนณรงค 

 ๔๑๗๖ ดาบตํารวจ สมบัติ  ยมศรีเคน 

 ๔๑๗๗ ดาบตํารวจ สมบัติ  ลาหนองแคน 

 ๔๑๗๘ ดาบตํารวจ สมบัติ  สถิตชัย 

 ๔๑๗๙ ดาบตํารวจ สมบัติ  สัตยซื่อ 

 ๔๑๘๐ ดาบตํารวจ สมบุญ  สกุลไทย 

 ๔๑๘๑ ดาบตํารวจ สมบุญ  กิตินันท 

 ๔๑๘๒ ดาบตํารวจ สมบุญทัย  พรพุทธานนท 

 ๔๑๘๓ ดาบตํารวจ สมบูญ  ศรีกกโพธิ์ 

 ๔๑๘๔ ดาบตํารวจ สมบูรณ  เครือมูล 



 หนา   ๓๐๘ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๑๘๕ ดาบตํารวจ สมบูรณ  จันทรหอม 

 ๔๑๘๖ ดาบตํารวจ สมบูรณ  ทับทิมสําโรง 

 ๔๑๘๗ ดาบตํารวจ สมบูรณ  บุญยงค 

 ๔๑๘๘ ดาบตํารวจ สมบูรณ  บุญยบุตร 

 ๔๑๘๙ ดาบตํารวจ สมบูรณ  พลพงษ 

 ๔๑๙๐ ดาบตํารวจ สมบูรณ  โมฆรัตน 

 ๔๑๙๑ ดาบตํารวจ สมบูรณ  ลุนภูงา 

 ๔๑๙๒ ดาบตํารวจ สมบูรณ  สุโพธิ์ 

 ๔๑๙๓ ดาบตํารวจ สมบูรณ  สุรารักษ 

 ๔๑๙๔ ดาบตํารวจ สมบูรณ  เสงนวลนิ่ม 

 ๔๑๙๕ ดาบตํารวจ สมประสงค  เพ็งเจริญ 

 ๔๑๙๖ ดาบตํารวจ สมปราชญ  พิลารัตน 

 ๔๑๙๗ ดาบตํารวจ สมปอง  ครองโสม 

 ๔๑๙๘ ดาบตํารวจ สมปอง  ชมมะลิ 

 ๔๑๙๙ ดาบตํารวจ สมพงค  ทองวัตร 

 ๔๒๐๐ ดาบตํารวจ สมพงศ  ยอดทอง 

 ๔๒๐๑ ดาบตํารวจ สมพงศ  ย่ิงคํานึง 

 ๔๒๐๒ ดาบตํารวจ สมพงษ  จํานงประโคน 

 ๔๒๐๓ ดาบตํารวจ สมพงษ  ใจมั่น 

 ๔๒๐๔ ดาบตํารวจ สมพงษ  ชายสมุทร 

 ๔๒๐๕ ดาบตํารวจ สมพงษ  เชิงหอม 

 ๔๒๐๖ ดาบตํารวจ สมพงษ  เถาวทอง 

 ๔๒๐๗ ดาบตํารวจ สมพงษ  ทองสูง 

 ๔๒๐๘ ดาบตํารวจ สมพงษ  พรหมพันธ 

 ๔๒๐๙ ดาบตํารวจ สมพงษ  เพียรชอบ 

 ๔๒๑๐ ดาบตํารวจ สมพงษ  มอญขาม 

 ๔๒๑๑ ดาบตํารวจ สมพงษ  วงษาวัตร 

 ๔๒๑๒ ดาบตํารวจ สมพงษ  ศรีงาม 

 ๔๒๑๓ ดาบตํารวจ สมพงษ  ศิริฤทธิไกร 

 ๔๒๑๔ ดาบตํารวจ สมพงษ  สมราง 

 ๔๒๑๕ ดาบตํารวจ สมพงษ  สมานกลาง 

 ๔๒๑๖ ดาบตํารวจ สมพนธ  ไชยชะนะ 

 ๔๒๑๗ ดาบตํารวจ สมพร  สุขจันทร 

 ๔๒๑๘ ดาบตํารวจ สมพร  กรัดกระยาง 

 ๔๒๑๙ ดาบตํารวจ สมพร  กําเหนิด 

 ๔๒๒๐ ดาบตํารวจ สมพร  แกวกอง 

 ๔๒๒๑ ดาบตํารวจ สมพร  แกวกาเหรียญ 

 ๔๒๒๒ ดาบตํารวจ สมพร  แกวคง 

 ๔๒๒๓ ดาบตํารวจ สมพร  จตุรวงศ 

 ๔๒๒๔ ดาบตํารวจ สมพร  จูแวน 

 ๔๒๒๕ ดาบตํารวจ สมพร  ชางนอย 

 ๔๒๒๖ ดาบตํารวจ สมพร  ดํารัตนมณี 

 ๔๒๒๗ ดาบตํารวจ สมพร  ทาเกษม 

 ๔๒๒๘ ดาบตํารวจ สมพร  ทาสีแกว 

 ๔๒๒๙ ดาบตํารวจ สมพร  นวนประโคน 

 ๔๒๓๐ ดาบตํารวจ สมพร  นอยถนอม 

 ๔๒๓๑ ดาบตํารวจ สมพร  นารินนท 

 ๔๒๓๒ ดาบตํารวจ สมพร  เนาวกูล 

 ๔๒๓๓ ดาบตํารวจ สมพร  บริมาตุ 

 ๔๒๓๔ ดาบตํารวจ สมพร  บุญเสน 

 ๔๒๓๕ ดาบตํารวจ สมพร  พ่ึงไพศาล 

 ๔๒๓๖ ดาบตํารวจ สมพร  ยอดอินทร 



 หนา   ๓๐๙ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๒๓๗ ดาบตํารวจ สมพร  รักษาพล 

 ๔๒๓๘ ดาบตํารวจ สมพร  เรืองนอย 

 ๔๒๓๙ ดาบตํารวจ สมพร  ศรีสุข 

 ๔๒๔๐ ดาบตํารวจ สมพร  ศรีสุวรรณชนะ 

 ๔๒๔๑ ดาบตํารวจ สมพร  สมนึก 

 ๔๒๔๒ ดาบตํารวจ สมพร  โสมนัส 

 ๔๒๔๓ ดาบตํารวจ สมพล  สอนสวัสดิ์ 

 ๔๒๔๔ ดาบตํารวจ สมพิศ  จันทรแกว 

 ๔๒๔๕ ดาบตํารวจ สมเพชร  ชางทํา 

 ๔๒๔๖ ดาบตํารวจ สมเพชร  ทองลน 

 ๔๒๔๗ ดาบตํารวจ สมภพ  เครืองาว 

 ๔๒๔๘ ดาบตํารวจ สมภพ  จอนเจิม 

 ๔๒๔๙ ดาบตํารวจ สมภพ  รุงสวาง 

 ๔๒๕๐ ดาบตํารวจ สมภพ  วงคสุวรรณ 

 ๔๒๕๑ ดาบตํารวจ สมภัชน  คงปอม 

 ๔๒๕๒ ดาบตํารวจ สมโภช  แตงเจริญ 

 ๔๒๕๓ ดาบตํารวจ สมโภช  เรือนไสว 

 ๔๒๕๔ ดาบตํารวจ สมโภชน  คําใส 

 ๔๒๕๕ ดาบตํารวจ สมโภชน  แผทอง 

 ๔๒๕๖ ดาบตํารวจ สมโภชน  รงควราโรจน 

 ๔๒๕๗ ดาบตํารวจ สมมาตร  หนูคง 

 ๔๒๕๘ ดาบตํารวจ สมมาท  ลาดบัวขาว 

 ๔๒๕๙ ดาบตํารวจ สมมารถ  ทับทอง 

 ๔๒๖๐ ดาบตํารวจ สมมาศ  สันนะกิจ 

 ๔๒๖๑ ดาบตํารวจ สมยงค  คูณโปก 

 ๔๒๖๒ ดาบตํารวจ สมยศ  ทองทะวัย 

 ๔๒๖๓ ดาบตํารวจ สมยศ  แผวสถาน 

 ๔๒๖๔ ดาบตํารวจ สมยศ  เพ็ชรสะอาด 

 ๔๒๖๕ ดาบตํารวจ สมยศ  แสงสวาง 

 ๔๒๖๖ ดาบตํารวจ สมยศ  หมื่นตาบุตร 

 ๔๒๖๗ ดาบตํารวจ สมยศ  อินพิลา 

 ๔๒๖๘ ดาบตํารวจ สมร  กุลวิเศษ 

 ๔๒๖๙ ดาบตํารวจ สมร  จันทรเผิบ 

 ๔๒๗๐ ดาบตํารวจ สมรส  ชัยฤกษ 

 ๔๒๗๑ ดาบตํารวจ สมศักดิ์  เกตุจูม 

 ๔๒๗๒ ดาบตํารวจ สมศักดิ์  เจริญสุข 

 ๔๒๗๓ ดาบตํารวจ สมศักดิ์  ดีประโคน 

 ๔๒๗๔ ดาบตํารวจ สมศักดิ์  เนตรเสน 

 ๔๒๗๕ ดาบตํารวจ สมศักดิ์  ผิวออน 

 ๔๒๗๖ ดาบตํารวจ สมศักดิ์  พะแก 

 ๔๒๗๗ ดาบตํารวจ สมศักดิ์  พัฒนมาก 

 ๔๒๗๘ ดาบตํารวจ สมศักดิ์  พูลเอียด 

 ๔๒๗๙ ดาบตํารวจ สมศักดิ์  แพงสาย 

 ๔๒๘๐ ดาบตํารวจ สมศักดิ์  โพธิ์ศรี 

 ๔๒๘๑ ดาบตํารวจ สมศักดิ์  มรดก 

 ๔๒๘๒ ดาบตํารวจ สมศักดิ์  มีใจดี 

 ๔๒๘๓ ดาบตํารวจ สมศักดิ์  ยินหอง 

 ๔๒๘๔ ดาบตํารวจ สมศักดิ์  ลักษณเลิศ 

 ๔๒๘๕ ดาบตํารวจ สมศักดิ์  วิเศษโวหาร 

 ๔๒๘๖ ดาบตํารวจ สมศักดิ์  ศรีสุข 

 ๔๒๘๗ ดาบตํารวจ สมศักดิ์  ศิริพิศ 

 ๔๒๘๘ ดาบตํารวจ สมศักดิ์  สมบุญ 



 หนา   ๓๑๐ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๒๘๙ ดาบตํารวจ สมศักดิ์  สมภักดี 

 ๔๒๙๐ ดาบตํารวจ สมศักดิ์  สรอยสูงเนิน 

 ๔๒๙๑ ดาบตํารวจ สมศักดิ์  สัมพันธ 

 ๔๒๙๒ ดาบตํารวจ สมศักดิ์  สารพร 

 ๔๒๙๓ ดาบตํารวจ สมศักดิ์  สีหาบัว 

 ๔๒๙๔ ดาบตํารวจ สมศักดิ์  สุขวิญญา 

 ๔๒๙๕ ดาบตํารวจ สมศักดิ์  สุยะ 

 ๔๒๙๖ ดาบตํารวจ สมศักดิ์  แสงเปง 

 ๔๒๙๗ ดาบตํารวจ สมศักดิ์  แสงหาญ 

 ๔๒๙๘ ดาบตํารวจ สมศักดิ์  แสนคํา 

 ๔๒๙๙ ดาบตํารวจ สมศักดิ์  แสนรี 

 ๔๓๐๐ ดาบตํารวจ สมศักดิ์  อรัญมิตร 

 ๔๓๐๑ ดาบตํารวจ สมสงา  ใหหวัน 

 ๔๓๐๒ ดาบตํารวจ สมสมาน  จุมกลาง 

 ๔๓๐๓ ดาบตํารวจ สมหมาย  เกตุแกว 

 ๔๓๐๔ ดาบตํารวจ สมหมาย  พิมพร 

 ๔๓๐๕ ดาบตํารวจ สมหวัง  จันติวงค 

 ๔๓๐๖ ดาบตํารวจ สมหวัง  จันทอง 

 ๔๓๐๗ ดาบตํารวจ สมอาจ  สาถั่ว 

 ๔๓๐๘ ดาบตํารวจ สมัย  ฉอกระโทก 

 ๔๓๐๙ ดาบตํารวจ สมัย  เทียงแกว 

 ๔๓๑๐ ดาบตํารวจ สมัย  นามวิชิต 

 ๔๓๑๑ ดาบตํารวจ สมัย  ปะเพระตา 

 ๔๓๑๒ ดาบตํารวจ สมัย  ปาปะขัง 

 ๔๓๑๓ ดาบตํารวจ สมัย  มนทองหลาง 

 ๔๓๑๔ ดาบตํารวจ สมัย  ศรีสด 

 ๔๓๑๕ ดาบตํารวจ สมัย  สมชมภู 

 ๔๓๑๖ ดาบตํารวจ สมัย  สุวรรณเหลา 

 ๔๓๑๗ ดาบตํารวจ สมัย  โสมาบุตร 

 ๔๓๑๘ ดาบตํารวจ สมาน  ปะกินําหัง 

 ๔๓๑๙ ดาบตํารวจ สมาน  ผะอบเหล็ก 

 ๔๓๒๐ ดาบตํารวจ สมาน  พูลมาก 

 ๔๓๒๑ ดาบตํารวจ สมาน  เพ็งชัยภูมิ 

 ๔๓๒๒ ดาบตํารวจ สมิตร  สมจิตร 

 ๔๓๒๓ ดาบตํารวจ สยาม  กองเพชร 

 ๔๓๒๔ ดาบตํารวจ สยาม  ทรัพยทวี 

 ๔๓๒๕ ดาบตํารวจ สยาม  โพธิ์งาม 

 ๔๓๒๖ ดาบตํารวจ สยามรัฐ  โงนสุข 

 ๔๓๒๗ ดาบตํารวจ สรไกร  แพงนอย 

 ๔๓๒๘ ดาบตํารวจ สรชัช  จินดาเสถียร 

 ๔๓๒๙ ดาบตํารวจ สรนัยน  สุวรรณพัฒน 

 ๔๓๓๐ ดาบตํารวจ สรพงษ  แสนเสนา 

 ๔๓๓๑ ดาบตํารวจ สรยุทธ  โยธา 

 ๔๓๓๒ ดาบตํารวจ สรรทัศน  หนูนัง 

 ๔๓๓๓ ดาบตํารวจ สรรพยุทธ  ประนมเขต 

 ๔๓๓๔ ดาบตํารวจ สรรเสริญ  ยีหวังกอง 

 ๔๓๓๕ ดาบตํารวจ สรรเสริญ  อินทรเทพ 

 ๔๓๓๖ ดาบตํารวจ สรวิชญ  ดวงสกุล 

 ๔๓๓๗ ดาบตํารวจ สรวิศ  ศิริวัฒน 

 ๔๓๓๘ ดาบตํารวจ สรวิศ  สนธิเปลงศรี 

 ๔๓๓๙ ดาบตํารวจ สรวิศ  สุขศรี 

 ๔๓๔๐ ดาบตํารวจ สรศักดิ์  คลองดี 



 หนา   ๓๑๑ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๓๔๑ ดาบตํารวจ สรศักดิ์  คําสอน 

 ๔๓๔๒ ดาบตํารวจ สรศักดิ์  สอนแกว 

 ๔๓๔๓ ดาบตํารวจ สรสิช  เลาเจริญ 

 ๔๓๔๔ ดาบตํารวจ สรายุทธ  จินดาวัน 

 ๔๓๔๕ ดาบตํารวจ สรายุทธ  เดชครุฑ 

 ๔๓๔๖ ดาบตํารวจ สรายุทธ  มีมาก 

 ๔๓๔๗ ดาบตํารวจ สราวุฒ  บุญอยู 

 ๔๓๔๘ ดาบตํารวจ สราวุฒธิ์  แข็งขยัน 

 ๔๓๔๙ ดาบตํารวจ สราวุฒิ  เยพิทักษ 

 ๔๓๕๐ ดาบตํารวจ สราวุธ  โคตะสาร 

 ๔๓๕๑ ดาบตํารวจ สราวุธ  เตือนอินทร 

 ๔๓๕๒ ดาบตํารวจ สราวุธ  ทองทับ 

 ๔๓๕๓ ดาบตํารวจ สราวุธ  โนนกระโทก 

 ๔๓๕๔ ดาบตํารวจ สราวุธ  บัวชิต 

 ๔๓๕๕ ดาบตํารวจ สราวุธ  รัตนพรหม 

 ๔๓๕๖ ดาบตํารวจ สราวุธ  วงศประมวล 

 ๔๓๕๗ ดาบตํารวจ สราวุธ  ศิริโยธา 

 ๔๓๕๘ ดาบตํารวจ สราวุธ  สมณา 

 ๔๓๕๙ ดาบตํารวจ สราวุธ  สรอยแสง 

 ๔๓๖๐ ดาบตํารวจ สราวุธ  แสงดิลก 

 ๔๓๖๑ ดาบตํารวจ สราวุธ  อรรถกุล 

 ๔๓๖๒ ดาบตํารวจ สฤษฎพล  บดิกาญจน 

 ๔๓๖๓ ดาบตํารวจ สวรรค  หมวกชา 

 ๔๓๖๔ ดาบตํารวจ สวัสดิ์  แกวปตตะ 

 ๔๓๖๕ ดาบตํารวจ สวัสดิ์  สองเมือง 

 ๔๓๖๖ ดาบตํารวจ สวาง  เข็มราช 

 ๔๓๖๗ ดาบตํารวจ สวาง  ทองเชื้อ 

 ๔๓๖๘ ดาบตํารวจ สวาง  วงคษา 

 ๔๓๖๙ ดาบตํารวจ สวาด  กรดดํา 

 ๔๓๗๐ ดาบตํารวจ สวาท  แกวมณี 

 ๔๓๗๑ ดาบตํารวจ สวาท  ชินสงคราม 

 ๔๓๗๒ ดาบตํารวจ สวาท  ปลอดกระโทก 

 ๔๓๗๓ ดาบตํารวจ สวาท  ศรีบุญมา 

 ๔๓๗๔ ดาบตํารวจ สวาท  อินยอด 

 ๔๓๗๕ ดาบตํารวจ สหภาพ  จันทรเพ็ง 

 ๔๓๗๖ ดาบตํารวจ สหภาพ  ปจจาเณย 

 ๔๓๗๗ ดาบตํารวจ สหภาพ  ศรีวะรมย 

 ๔๓๗๘ ดาบตํารวจ สหรัฐ  แกวหลา 

 ๔๓๗๙ ดาบตํารวจ สหรัฐ  ใชบุญเรือง 

 ๔๓๘๐ ดาบตํารวจ สหรัฐ  เดชมาก ณ พัทลุง 

 ๔๓๘๑ ดาบตํารวจ สหรัฐ  ศรีลาศักดิ์ 

 ๔๓๘๒ ดาบตํารวจ สหวัฒน  หวังนุรักษ 

 ๔๓๘๓ ดาบตํารวจ สหัสพล  พิมพหาร 

 ๔๓๘๔ ดาบตํารวจ สะกนธ  แลเลิศ 

 ๔๓๘๕ ดาบตํารวจ สะเดน  อันทะปญญา 

 ๔๓๘๖ ดาบตํารวจ สะทาน  คําปอง 

 ๔๓๘๗ ดาบตํารวจ สักกะหริยา  สันหรีม 

 ๔๓๘๘ ดาบตํารวจ สังคม  ทินนัง 

 ๔๓๘๙ ดาบตํารวจ สังคม  มวงนาค 

 ๔๓๙๐ ดาบตํารวจ สังวาล  ศรีโมรา 

 ๔๓๙๑ ดาบตํารวจ สังวาลย  พรมคํานอย 

 ๔๓๙๒ ดาบตํารวจ สังวาลย  เพียรเกาะ 



 หนา   ๓๑๒ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๓๙๓ ดาบตํารวจ สังหาญ  นนทะชัย 

 ๔๓๙๔ ดาบตํารวจ สัจจา  ผกากรอง 

 ๔๓๙๕ ดาบตํารวจ สัญชัย  เริงฤทธิ์ 

 ๔๓๙๖ ดาบตํารวจ สัญชัย  ศรีพลอย 

 ๔๓๙๗ ดาบตํารวจ สัญชัย  สงากลาง 

 ๔๓๙๘ ดาบตํารวจ สัญชัย  สะอาดดี 

 ๔๓๙๙ ดาบตํารวจ สัญญวุฒิ  นุเวที 

 ๔๔๐๐ ดาบตํารวจ สัญญา  กองโคตร 

 ๔๔๐๑ ดาบตํารวจ สัญญา  ขันนอก 

 ๔๔๐๒ ดาบตํารวจ สัญญา  คิดรอบ 

 ๔๔๐๓ ดาบตํารวจ สัญญา  จะนันท 

 ๔๔๐๔ ดาบตํารวจ สัญญา  จิตรเหล่ือม 

 ๔๔๐๕ ดาบตํารวจ สัญญา  โฉมไธสง 

 ๔๔๐๖ ดาบตํารวจ สัญญา  ชะมะที 

 ๔๔๐๗ ดาบตํารวจ สัญญา  ชัยเพชร 

 ๔๔๐๘ ดาบตํารวจ สัญญา  ไชยคิรินทร 

 ๔๔๐๙ ดาบตํารวจ สัญญา  เทียมเพ็ง 

 ๔๔๑๐ ดาบตํารวจ สัญญา  ธนูศิลป 

 ๔๔๑๑ ดาบตํารวจ สัญญา  โยเหลา 

 ๔๔๑๒ ดาบตํารวจ สัญญา  รักขพันธ 

 ๔๔๑๓ ดาบตํารวจ สัญญา  วงคตาผา 

 ๔๔๑๔ ดาบตํารวจ สัญญา  ศรีสุรินทร 

 ๔๔๑๕ ดาบตํารวจ สัญญา  สุยะใจ 

 ๔๔๑๖ ดาบตํารวจ สัญญา  สุระเสนี 

 ๔๔๑๗ ดาบตํารวจ สัญญา  อบมาพันธ 

 ๔๔๑๘ ดาบตํารวจ สัญญา  อึ่งชื่น 

 ๔๔๑๙ ดาบตํารวจ สัญญา  อุราสาย 

 ๔๔๒๐ ดาบตํารวจ สัตยา  จงเรียน 

 ๔๔๒๑ ดาบตํารวจ สันชัย  ทวีรัตน 

 ๔๔๒๒ ดาบตํารวจ สันต  พรมสิทธิ์ 

 ๔๔๒๓ ดาบตํารวจ สันต  รอดโฉม 

 ๔๔๒๔ ดาบตํารวจ สันติ  กองมะเริง 

 ๔๔๒๕ ดาบตํารวจ สันติ  คําลม 

 ๔๔๒๖ ดาบตํารวจ สันติ  จิตตโคตร 

 ๔๔๒๗ ดาบตํารวจ สันติ  ชิณวงษ 

 ๔๔๒๘ ดาบตํารวจ สันติ  ดําสกุล 

 ๔๔๒๙ ดาบตํารวจ สันติ  บัวละคร 

 ๔๔๓๐ ดาบตํารวจ สันติ  บุญเพ็ง 

 ๔๔๓๑ ดาบตํารวจ สันติ  ปานดํารงค 

 ๔๔๓๒ ดาบตํารวจ สันติ  พระเขียนทอง 

 ๔๔๓๓ ดาบตํารวจ สันติ  สุวรรณมณี 

 ๔๔๓๔ ดาบตํารวจ สันติ  แสงก่ํา 

 ๔๔๓๕ ดาบตํารวจ สันติ  แสนวิชัย 

 ๔๔๓๖ ดาบตํารวจ สันติ  อัคษร 

 ๔๔๓๗ ดาบตํารวจ สันติชัย  มะยูโซะ 

 ๔๔๓๘ ดาบตํารวจ สันติพล  หิมานนท 

 ๔๔๓๙ ดาบตํารวจ สันติภาพ  อานนท 

 ๔๔๔๐ ดาบตํารวจ สันทัด  มุสิกุล 

 ๔๔๔๑ ดาบตํารวจ สันทัด  สุวรรณภักดี 

 ๔๔๔๒ ดาบตํารวจ สัพพัญู  ของนอก 

 ๔๔๔๓ ดาบตํารวจ สัมพันธ  จันทรมณี 

 ๔๔๔๔ ดาบตํารวจ สัมพันธ  บุญรัตน 



 หนา   ๓๑๓ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๔๔๕ ดาบตํารวจ สัมพันธ  ปานบานเกร็ด 

 ๔๔๔๖ ดาบตํารวจ สัมพันธ  มิ่งบุญ 

 ๔๔๔๗ ดาบตํารวจ สัมพันธ  ฤกษสกุณี 

 ๔๔๔๘ ดาบตํารวจ สัมพันธ  ไหมชวย 

 ๔๔๔๙ ดาบตํารวจ สัมฤทธิ์  บุษเนตร 

 ๔๔๕๐ ดาบตํารวจ สัมฤทธิ์  ปุผาลา 

 ๔๔๕๑ ดาบตํารวจ สัมฤทธิ์  มหาคาม 

 ๔๔๕๒ ดาบตํารวจ สัมฤทธิ์  มังษะชาติ 

 ๔๔๕๓ ดาบตํารวจ สัมฤทธิ์  ศรีวิเศษ 

 ๔๔๕๔ ดาบตํารวจ สาคร  ขานอยู 

 ๔๔๕๕ ดาบตํารวจ สาคร  ชาวไร 

 ๔๔๕๖ ดาบตํารวจ สาคร  ผิวแดง 

 ๔๔๕๗ ดาบตํารวจ สาคร  พวงเกตุ 

 ๔๔๕๘ ดาบตํารวจ สาคร  ยาวะสิทธิ์ 

 ๔๔๕๙ ดาบตํารวจ สาคร  สายเบาะ 

 ๔๔๖๐ ดาบตํารวจ สาทิตย  ออนสําโรง 

 ๔๔๖๑ ดาบตํารวจ สาทิพ  ใหลเจริญ 

 ๔๔๖๒ ดาบตํารวจ สาทิพย  เตียงทอง 

 ๔๔๖๓ ดาบตํารวจ สาธร  บุญเทียม 

 ๔๔๖๔ ดาบตํารวจ สาธิต  ชูจิตร 

 ๔๔๖๕ ดาบตํารวจ สาธิต  ประพาศพงษ 

 ๔๔๖๖ ดาบตํารวจ สาธิต  แสงทอง 

 ๔๔๖๗ ดาบตํารวจ สาธิต  หิรัญเกื้อ 

 ๔๔๖๘ ดาบตํารวจ สานนท  ย้ิมมุด 

 ๔๔๖๙ ดาบตํารวจ สานิด  สุขงูเหลือม 

 ๔๔๗๐ ดาบตํารวจ สานิต  เวชภักดิ์ 

 ๔๔๗๑ ดาบตํารวจ สานิตย  ถิ่นสุข 

 ๔๔๗๒ ดาบตํารวจ สานิตย  เทอดวีระพงศ 

 ๔๔๗๓ ดาบตํารวจ สามารถ  กลาวิกยกรรม 

 ๔๔๗๔ ดาบตํารวจ สามารถ  ขําหอง 

 ๔๔๗๕ ดาบตํารวจ สามารถ  ชัยสอน 

 ๔๔๗๖ ดาบตํารวจ สามารถ  ตะบองเหล็ก 

 ๔๔๗๗ ดาบตํารวจ สามารถ  ทองชางเหล็ก 

 ๔๔๗๘ ดาบตํารวจ สามารถ  เทศเอม 

 ๔๔๗๙ ดาบตํารวจ สามารถ  บุตริน 

 ๔๔๘๐ ดาบตํารวจ สามารถ  พรมณี 

 ๔๔๘๑ ดาบตํารวจ สามารถ  พูนผล 

 ๔๔๘๒ ดาบตํารวจ สามารถ  แพงดี 

 ๔๔๘๓ ดาบตํารวจ สามารถ  วงศสุวัฒน 

 ๔๔๘๔ ดาบตํารวจ สามารถ  วารียันต 

 ๔๔๘๕ ดาบตํารวจ สามารถ  ศรทอง 

 ๔๔๘๖ ดาบตํารวจ สามารถ  หอมชื่นจิตร 

 ๔๔๘๗ ดาบตํารวจ สามิด  ตุกังหัน 

 ๔๔๘๘ ดาบตํารวจ สายชล  คูหาทอง 

 ๔๔๘๙ ดาบตํารวจ สายชล  ชาตรี 

 ๔๔๙๐ ดาบตํารวจ สายชล  เชื้อทอง 

 ๔๔๙๑ ดาบตํารวจ สายชล  ปญญาครอง 

 ๔๔๙๒ ดาบตํารวจ สายชล  วงคเกิด 

 ๔๔๙๓ ดาบตํารวจ สายชล  วานิชชัง 

 ๔๔๙๔ ดาบตํารวจ สายชล  ศรีเมือง 

 ๔๔๙๕ ดาบตํารวจ สายชล  สมทรัพย 

 ๔๔๙๖ ดาบตํารวจ สายชล  อยูยอด 



 หนา   ๓๑๔ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๔๙๗ ดาบตํารวจ สายธาร  ชูสูงทรง 

 ๔๔๙๘ ดาบตํารวจ สายศิลป  ชินโชติ 

 ๔๔๙๙ ดาบตํารวจ สายัญ  ขุนทอง 

 ๔๕๐๐ ดาบตํารวจ สายัณ  โพธิทัศน 

 ๔๕๐๑ ดาบตํารวจ สายัณห  สุขสา 

 ๔๕๐๒ ดาบตํารวจ สายัน  ดอกแกว 

 ๔๕๐๓ ดาบตํารวจ สายันต  ขาววงศ 

 ๔๕๐๔ ดาบตํารวจ สายันต  ขาวสระ 

 ๔๕๐๕ ดาบตํารวจ สายันต  คําเขียว 

 ๔๕๐๖ ดาบตํารวจ สายันต  วิชาเรือง 

 ๔๕๐๗ ดาบตํารวจ สายันต  วินทะไชย 

 ๔๕๐๘ ดาบตํารวจ สายันธ  รักภักดี 

 ๔๕๐๙ ดาบตํารวจ สารน  แกวชูแสง 

 ๔๕๑๐ ดาบตํารวจ สารัช  อินทพันธ 

 ๔๕๑๑ ดาบตํารวจ สาริน  พอสูงเนิน 

 ๔๕๑๒ ดาบตํารวจ สาโรช  เรืองหิรัญวนิช 

 ๔๕๑๓ ดาบตํารวจ สาโรช  สุขธร 

 ๔๕๑๔ ดาบตํารวจ สาวิทย  สมศรี 

 ๔๕๑๕ ดาบตํารวจ สําคัญ  วัฒนพงษ 

 ๔๕๑๖ ดาบตํารวจ สํานวน  บุรี 

 ๔๕๑๗ ดาบตํารวจ สําเนียง  คําพิลา 

 ๔๕๑๘ ดาบตํารวจ สําเนียง  ภูคงน้ํา 

 ๔๕๑๙ ดาบตํารวจ สํารวย  กรําเคน 

 ๔๕๒๐ ดาบตํารวจ สํารวย  นามสม 

 ๔๕๒๑ ดาบตํารวจ สํารวย  เลิศกระโทก 

 ๔๕๒๒ ดาบตํารวจ สําราญ  เผดิมผล 

 ๔๕๒๓ ดาบตํารวจ สําราญ  สนิท 

 ๔๕๒๔ ดาบตํารวจ สําราญ  สรอยวรรณ 

 ๔๕๒๕ ดาบตํารวจ สําราญ  แสนโคก 

 ๔๕๒๖ ดาบตํารวจ สําราญ  ไสว 

 ๔๕๒๗ ดาบตํารวจ สําเร็จ  กองสุวรรณ 

 ๔๕๒๘ ดาบตํารวจ สําเริง  จําเนียรสวัสดิ์ 

 ๔๕๒๙ ดาบตํารวจ สําโรง  ผานโพธิ์คํา 

 ๔๕๓๐ ดาบตํารวจ สิงห  อูเงิน 

 ๔๕๓๑ ดาบตํารวจ สิงหแกว  ชะยูเด็น 

 ๔๕๓๒ ดาบตํารวจ สิงหชัย  เบาะสาร 

 ๔๕๓๓ ดาบตํารวจ สิงหชัย  สาตรา 

 ๔๕๓๔ ดาบตํารวจ สิงหราช  โคตรวงค 

 ๔๕๓๕ ดาบตํารวจ สิทธิ  เครือวิเสน 

 ๔๕๓๖ ดาบตํารวจ สิทธิ  เสาเอก 

 ๔๕๓๗ ดาบตํารวจ สิทธิกร  นาวารี 

 ๔๕๓๘ ดาบตํารวจ สิทธิไกร  กองศรีมา 

 ๔๕๓๙ ดาบตํารวจ สิทธิชัย  จูมแพง 

 ๔๕๔๐ ดาบตํารวจ สิทธิชัย  ใจดี 

 ๔๕๔๑ ดาบตํารวจ สิทธิชัย  ทาวะรมย 

 ๔๕๔๒ ดาบตํารวจ สิทธิชัย  ธรรมศิริ 

 ๔๕๔๓ ดาบตํารวจ สิทธิชัย  พูลใหญ 

 ๔๕๔๔ ดาบตํารวจ สิทธิชัย  วิสัยหมั่น 

 ๔๕๔๕ ดาบตํารวจ สิทธิชัย  สิทธิชัยวงค 

 ๔๕๔๖ ดาบตํารวจ สิทธิชัย  หุนงาม 

 ๔๕๔๗ ดาบตํารวจ สิทธิชัย  เอี่ยมตระกูล 

 ๔๕๔๘ ดาบตํารวจ สิทธิเชษฐ  ใสสะอาด 



 หนา   ๓๑๕ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๕๔๙ ดาบตํารวจ สิทธิเดช  เชื้อสะอาด 

 ๔๕๕๐ ดาบตํารวจ สิทธิเดช  เวชกามา 

 ๔๕๕๑ ดาบตํารวจ สิทธิเดช  อนุสาร 

 ๔๕๕๒ ดาบตํารวจ สิทธิ์ทัศน   

  ธารินันทชานนท 

 ๔๕๕๓ ดาบตํารวจ สิทธิทัศน  แสงมณีธรรม 

 ๔๕๕๔ ดาบตํารวจ สิทธินันท  โฮมจัตุรัส 

 ๔๕๕๕ ดาบตํารวจ สิทธิพงค  ขันชู 

 ๔๕๕๖ ดาบตํารวจ สิทธิพงษ  เกิดสินธุ 

 ๔๕๕๗ ดาบตํารวจ สิทธิพงษ  แกวศรี 

 ๔๕๕๘ ดาบตํารวจ สิทธิพงษ  นวลนิล 

 ๔๕๕๙ ดาบตํารวจ สิทธิพงษ  ศรีสังข 

 ๔๕๖๐ ดาบตํารวจ สิทธิพงษ  สมศรี 

 ๔๕๖๑ ดาบตํารวจ สิทธิพร  หนูทิม 

 ๔๕๖๒ ดาบตํารวจ สิทธิพร  ผาริโน 

 ๔๕๖๓ ดาบตํารวจ สิทธิพร  พะยัติ 

 ๔๕๖๔ ดาบตํารวจ สิทธิพร  หวังสุข 

 ๔๕๖๕ ดาบตํารวจ สิทธิ์พิรัชต  กุลวรรณทอง 

 ๔๕๖๖ ดาบตํารวจ สิทธิศักดิ์  ดาทา 

 ๔๕๖๗ ดาบตํารวจ สิทธิศักดิ์  มาลารัตน 

 ๔๕๖๘ ดาบตํารวจ สินชัย  วรรณพฤติ 

 ๔๕๖๙ ดาบตํารวจ สินชัย  หนูวงค 

 ๔๕๗๐ ดาบตํารวจ สินธ  สุขทอง 

 ๔๕๗๑ ดาบตํารวจ สินศึก  สุคําภา 

 ๔๕๗๒ ดาบตํารวจ สิรภพ  ผิวขํา 

 ๔๕๗๓ ดาบตํารวจ สิรภพ  สุขงาม 

 ๔๕๗๔ ดาบตํารวจ สิรภพ  หลอทอง 

 ๔๕๗๕ ดาบตํารวจ สิรวิชญ  ภาวงคสิริกุล 

 ๔๕๗๖ ดาบตํารวจ สิรวิชญ  ศิลปประกอบ 

 ๔๕๗๗ ดาบตํารวจ สิริชัย  ยศกันโท 

 ๔๕๗๘ ดาบตํารวจ สิริณัฏฐ  กองเดชดีไพร 

 ๔๕๗๙ ดาบตํารวจ สิริภัทร  โสภาพันธ 

 ๔๕๘๐ ดาบตํารวจ สิริวัฒน  ทองดี 

 ๔๕๘๑ ดาบตํารวจ สิริวิช  กวางมะหา 

 ๔๕๘๒ ดาบตํารวจ สิริเวศ  เจริญชนม 

 ๔๕๘๓ ดาบตํารวจ สีหราช  พลยามา 

 ๔๕๘๔ ดาบตํารวจ สืบพงษ  คําปญญา 

 ๔๕๘๕ ดาบตํารวจ สืบพงษ  เสาวพันธ 

 ๔๕๘๖ ดาบตํารวจ สืบศักดิ์  คันธะคง 

 ๔๕๘๗ ดาบตํารวจ สุกรี  หะยีตาเห 

 ๔๕๘๘ ดาบตํารวจ สุกฤษฎ์ิ  สุขบาล 

 ๔๕๘๙ ดาบตํารวจ สุกฤษฎ์ิ  อุปญ 

 ๔๕๙๐ ดาบตํารวจ สุกฤษฏ์ิ  คงงาม 

 ๔๕๙๑ ดาบตํารวจ สุกัน  ทุมสงคราม 

 ๔๕๙๒ ดาบตํารวจ สุกิจ  คงถาวร 

 ๔๕๙๓ ดาบตํารวจ สุกิจ  จันทรา 

 ๔๕๙๔ ดาบตํารวจ สุกิจจ  ตะเพียนทอง 

 ๔๕๙๕ ดาบตํารวจ สุกิฟลี  มะเย็ง 

 ๔๕๙๖ ดาบตํารวจ สุขชาติ  ธรรมชาติ 

 ๔๕๙๗ ดาบตํารวจ สุขพงค  วรพรรณ 

 ๔๕๙๘ ดาบตํารวจ สุขสัน  หงษาวรรณ 

 ๔๕๙๙ ดาบตํารวจ สุขสันต  นาจรูญ 



 หนา   ๓๑๖ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๖๐๐ ดาบตํารวจ สุขสันต  วรรณภักดิ์ 

 ๔๖๐๑ ดาบตํารวจ สุขสันต  สุขรักษ 

 ๔๖๐๒ ดาบตํารวจ สุขเสถียร  ดํารงชัย 

 ๔๖๐๓ ดาบตํารวจ สุขเสริญ  นาขามปอม 

 ๔๖๐๔ ดาบตํารวจ สุคนธ  ผองใส 

 ๔๖๐๕ ดาบตํารวจ สุคนธ  พิกุลหอม 

 ๔๖๐๖ ดาบตํารวจ สุจิตต  หาทรัพย 

 ๔๖๐๗ ดาบตํารวจ สุจิตร  สายหลักคํา 

 ๔๖๐๘ ดาบตํารวจ สุจินต  แยมจิตร 

 ๔๖๐๙ ดาบตํารวจ สุจีน  ลาสุวรรณ 

 ๔๖๑๐ ดาบตํารวจ สุชน  ไทยหลอ 

 ๔๖๑๑ ดาบตํารวจ สุชัย  ศรีธรราษฎร 

 ๔๖๑๒ ดาบตํารวจ สุชา  พวงมาลัย 

 ๔๖๑๓ ดาบตํารวจ สุชาญ  จําปามี 

 ๔๖๑๔ ดาบตํารวจ สุชาญ  เลิศปรีชา 

 ๔๖๑๕ ดาบตํารวจ สุชาติ  กลับเปนสุข 

 ๔๖๑๖ ดาบตํารวจ สุชาติ  กลํ่าเมือง 

 ๔๖๑๗ ดาบตํารวจ สุชาติ  กสิคุณ 

 ๔๖๑๘ ดาบตํารวจ สุชาติ  กิจภักดี 

 ๔๖๑๙ ดาบตํารวจ สุชาติ  กุลสิรวิชย 

 ๔๖๒๐ ดาบตํารวจ สุชาติ  กุศลสุข 

 ๔๖๒๑ ดาบตํารวจ สุชาติ  เกิดแกว 

 ๔๖๒๒ ดาบตํารวจ สุชาติ  โกยามูล 

 ๔๖๒๓ ดาบตํารวจ สุชาติ  ขอพงษไพบูลย 

 ๔๖๒๔ ดาบตํารวจ สุชาติ  จิตจันทร 

 ๔๖๒๕ ดาบตํารวจ สุชาติ  ชางเผือก 

 ๔๖๒๖ ดาบตํารวจ สุชาติ  ชูปน 

 ๔๖๒๗ ดาบตํารวจ สุชาติ  ตาเถิง 

 ๔๖๒๘ ดาบตํารวจ สุชาติ  นวลศรี 

 ๔๖๒๙ ดาบตํารวจ สุชาติ  นิลบุตร 

 ๔๖๓๐ ดาบตํารวจ สุชาติ  พรมดอนกลอย 

 ๔๖๓๑ ดาบตํารวจ สุชาติ  พลพัฒน 

 ๔๖๓๒ ดาบตํารวจ สุชาติ  พัฒนะแสง 

 ๔๖๓๓ ดาบตํารวจ สุชาติ  พูพิลึก 

 ๔๖๓๔ ดาบตํารวจ สุชาติ  มีขุนทด 

 ๔๖๓๕ ดาบตํารวจ สุชาติ  เมทานัง 

 ๔๖๓๖ ดาบตํารวจ สุชาติ  ยุพยงค 

 ๔๖๓๗ ดาบตํารวจ สุชาติ  รักถนอม 

 ๔๖๓๘ ดาบตํารวจ สุชาติ  รัตนพลแสน 

 ๔๖๓๙ ดาบตํารวจ สุชาติ  ราศรี 

 ๔๖๔๐ ดาบตํารวจ สุชาติ  ศิริเจริญ 

 ๔๖๔๑ ดาบตํารวจ สุชาติ  สุธาวรรณ 

 ๔๖๔๒ ดาบตํารวจ สุชาติ  สุวรรณเนาว 

 ๔๖๔๓ ดาบตํารวจ สุชาติ  หนูเนียม 

 ๔๖๔๔ ดาบตํารวจ สุชาติ  อินทรศร 

 ๔๖๔๕ ดาบตํารวจ สุดใจ  ดวงอินทร 

 ๔๖๔๖ ดาบตํารวจ สุดใจ  ศรีดาเรียน 

 ๔๖๔๗ ดาบตํารวจ สุดสาคร  พันธโบ 

 ๔๖๔๘ ดาบตํารวจ สุติกร  ธุระเสน 

 ๔๖๔๙ ดาบตํารวจ สุทธชนะ  ดวงทองมา 

 ๔๖๕๐ ดาบตํารวจ สุทธิ  ออนจันทร 

 ๔๖๕๑ ดาบตํารวจ สุทธิชัย  ปนตาศรี 



 หนา   ๓๑๗ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๖๕๒ ดาบตํารวจ สุทธิชาติ  โพยนอก 

 ๔๖๕๓ ดาบตํารวจ สุทธินันท  อนันธขาล 

 ๔๖๕๔ ดาบตํารวจ สุทธิพงศ  แกวขาว 

 ๔๖๕๕ ดาบตํารวจ สุทธิพงศ  คําไพ 

 ๔๖๕๖ ดาบตํารวจ สุทธิพงศ  ชูเอียด 

 ๔๖๕๗ ดาบตํารวจ สุทธิพงศ  พงษสุวรรณ 

 ๔๖๕๘ ดาบตํารวจ สุทธิพงษ  งอกนาวัง 

 ๔๖๕๙ ดาบตํารวจ สุทธิพงษ  พรมมิ 

 ๔๖๖๐ ดาบตํารวจ สุทธิพงษ  สิงหคอ 

 ๔๖๖๑ ดาบตํารวจ สุทธิพร  ตันหยง 

 ๔๖๖๒ ดาบตํารวจ สุทธิพร  พุทธชาติ 

 ๔๖๖๓ ดาบตํารวจ สุทธิภัทร  สารสังข 

 ๔๖๖๔ ดาบตํารวจ สุทธิรักษ  ขวัญสมคิด 

 ๔๖๖๕ ดาบตํารวจ สุทธิรักษ  สาเหล็ม 

 ๔๖๖๖ ดาบตํารวจ สุทธิรักษ  หนองทองทา 

 ๔๖๖๗ ดาบตํารวจ สุทธิศักดิ์  รองยาง 

 ๔๖๖๘ ดาบตํารวจ สุทน  มีถาวร 

 ๔๖๖๙ ดาบตํารวจ สุทน  สุมารินทร 

 ๔๖๗๐ ดาบตํารวจ สุทัด  คําภาแสง 

 ๔๖๗๑ ดาบตํารวจ สุทัต  สุขสอาด 

 ๔๖๗๒ ดาบตํารวจ สุทัศ  คําสิงห 

 ๔๖๗๓ ดาบตํารวจ สุทัศ  ศรีอินหงค 

 ๔๖๗๔ ดาบตํารวจ สุทัศ  สืบสุนทร 

 ๔๖๗๕ ดาบตํารวจ สุทัศน  โคตรสมบัติ 

 ๔๖๗๖ ดาบตํารวจ สุทัศน  ไชยโอชะ 

 ๔๖๗๗ ดาบตํารวจ สุทัศน  ตันติสุนทรวัฒน 

 ๔๖๗๘ ดาบตํารวจ สุทัศน  โพธิขํา 

 ๔๖๗๙ ดาบตํารวจ สุทัศน  รอดชู 

 ๔๖๘๐ ดาบตํารวจ สุทัศน  วงษสินธุ 

 ๔๖๘๑ ดาบตํารวจ สุทัศน  สุทธินนท 

 ๔๖๘๒ ดาบตํารวจ สุทัศน  แสงปาก 

 ๔๖๘๓ ดาบตํารวจ สุทัศน  อบภิรมย 

 ๔๖๘๔ ดาบตํารวจ สุทิน  ขันแข็ง 

 ๔๖๘๕ ดาบตํารวจ สุทิน  เข็มทอง 

 ๔๖๘๖ ดาบตํารวจ สุทิน  ชัยโภคานนท 

 ๔๖๘๗ ดาบตํารวจ สุทิน  นกแกว 

 ๔๖๘๘ ดาบตํารวจ สุทิน  ภูมิลุน 

 ๔๖๘๙ ดาบตํารวจ สุทิน  มะโน 

 ๔๖๙๐ ดาบตํารวจ สุทิน  สุขมะแปน 

 ๔๖๙๑ ดาบตํารวจ สุทิน  สุดฉิม 

 ๔๖๙๒ ดาบตํารวจ สุทิน  เสมอโชค 

 ๔๖๙๓ ดาบตํารวจ สุทิน  อุนเมือง 

 ๔๖๙๔ ดาบตํารวจ สุทิพย  ฝอยจันทร 

 ๔๖๙๕ ดาบตํารวจ สุทิศ  ปนใจ 

 ๔๖๙๖ ดาบตํารวจ สุเทพ  คงสืบชาติ 

 ๔๖๙๗ ดาบตํารวจ สุเทพ  บําเหน็จพันธุ 

 ๔๖๙๘ ดาบตํารวจ สุเทพ  รอดอินทร 

 ๔๖๙๙ ดาบตํารวจ สุเทพ  ลือราช 

 ๔๗๐๐ ดาบตํารวจ สุเทพภวินท   

  ธนาแกวนันทชัย 

 ๔๗๐๑ ดาบตํารวจ สุธน  สมศรีแสง 

 ๔๗๐๒ ดาบตํารวจ สุธรรม  แยมชวย 



 หนา   ๓๑๘ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๗๐๓ ดาบตํารวจ สุธรรม  หนูมณี 

 ๔๗๐๔ ดาบตํารวจ สุธา  ศรีเกตุ 

 ๔๗๐๕ ดาบตํารวจ สุธินทร  ภูชมศรี 

 ๔๗๐๖ ดาบตํารวจ สุธี  ชัยรัตน 

 ๔๗๐๗ ดาบตํารวจ สุธี  จักขุมณี 

 ๔๗๐๘ ดาบตํารวจ สุธี  ปนนาจา 

 ๔๗๐๙ ดาบตํารวจ สุธี  ศรีระษา 

 ๔๗๑๐ ดาบตํารวจ สุธี  หมูโสภณ 

 ๔๗๑๑ ดาบตํารวจ สุธีพล  สุวรรณรัตน 

 ๔๗๑๒ ดาบตํารวจ สุธีพัทธ  เพชรแกวนิธิยศ 

 ๔๗๑๓ ดาบตํารวจ สุธีร  โพธิ์สุวรรณ 

 ๔๗๑๔ ดาบตํารวจ สุธีระ  เห็นถูก 

 ๔๗๑๕ ดาบตํารวจ สุธีระวัฒน   

  ปุณยวาทะงาม 

 ๔๗๑๖ ดาบตํารวจ สุนทร  กันชาติ 

 ๔๗๑๗ ดาบตํารวจ สุนทร  จุฬามณี 

 ๔๗๑๘ ดาบตํารวจ สุนทร  ไชยมโณ 

 ๔๗๑๙ ดาบตํารวจ สุนทร  ไชยมล 

 ๔๗๒๐ ดาบตํารวจ สุนทร  ตั้งธนกุลภักดี 

 ๔๗๒๑ ดาบตํารวจ สุนทร  บัวทอง 

 ๔๗๒๒ ดาบตํารวจ สุนทร  ประดิษฐ 

 ๔๗๒๓ ดาบตํารวจ สุนทร  ปล้ืมกมล 

 ๔๗๒๔ ดาบตํารวจ สุนทร  พลศิริ 

 ๔๗๒๕ ดาบตํารวจ สุนทร  พลเสนา 

 ๔๗๒๖ ดาบตํารวจ สุนทร  พินไธสง 

 ๔๗๒๗ ดาบตํารวจ สุนทร  ศรีเนตร 

 ๔๗๒๘ ดาบตํารวจ สุนทร  สวางศรี 

 ๔๗๒๙ ดาบตํารวจ สุนทร  สิงหโสดา 

 ๔๗๓๐ ดาบตํารวจ สุนันท  เฉวียงวงค 

 ๔๗๓๑ ดาบตํารวจ สุนันท  นาคส่ัว 

 ๔๗๓๒ ดาบตํารวจ สุนันท  พันธฤทธิ์ 

 ๔๗๓๓ ดาบตํารวจ สุนันท  โพธิ์จันทร 

 ๔๗๓๔ ดาบตํารวจ สุนา  ฉลวยแสง 

 ๔๗๓๕ ดาบตํารวจ สุนา  ประวรรณถา 

 ๔๗๓๖ ดาบตํารวจ สุเนตร  เคนเพ็ชร 

 ๔๗๓๗ ดาบตํารวจ สุเนตร  ธนาเดชาวัฒนกุล 

 ๔๗๓๘ ดาบตํารวจ สุบรรชา  ทองมณี 

 ๔๗๓๙ ดาบตํารวจ สุบิน  ไกยสิงห 

 ๔๗๔๐ ดาบตํารวจ สุบิน  พินธุ 

 ๔๗๔๑ ดาบตํารวจ สุบิน  สายสุด 

 ๔๗๔๒ ดาบตํารวจ สุบิน  ใหญกลาง 

 ๔๗๔๓ ดาบตํารวจ สุปชัย  อัลมาตร 

 ๔๗๔๔ ดาบตํารวจ สุปญญา  พรมเป 

 ๔๗๔๕ ดาบตํารวจ สุพงศ  สินสู 

 ๔๗๔๖ ดาบตํารวจ สุพจน  กุมภี 

 ๔๗๔๗ ดาบตํารวจ สุพจน  แกววงค 

 ๔๗๔๘ ดาบตํารวจ สุพจน  งิ้วงาม 

 ๔๗๔๙ ดาบตํารวจ สุพจน  จองาม 

 ๔๗๕๐ ดาบตํารวจ สุพจน  เตปน 

 ๔๗๕๑ ดาบตํารวจ สุพจน  ปนตะ 

 ๔๗๕๒ ดาบตํารวจ สุพจน  พัฒนพิมล 

 ๔๗๕๓ ดาบตํารวจ สุพจน  พิพัฒพงคชัย 



 หนา   ๓๑๙ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๗๕๔ ดาบตํารวจ สุพจน  โพธิ์งาม 

 ๔๗๕๕ ดาบตํารวจ สุพจน  โพพะนา 

 ๔๗๕๖ ดาบตํารวจ สุพจน  ย้ิมแกว 

 ๔๗๕๗ ดาบตํารวจ สุพจน  แสงฤทธิ์ 

 ๔๗๕๘ ดาบตํารวจ สุพนธ  มะโนลา 

 ๔๗๕๙ ดาบตํารวจ สุพร  ใจสําราญ 

 ๔๗๖๐ ดาบตํารวจ สุพรชัย  ศิริฮาต 

 ๔๗๖๑ ดาบตํารวจ สุพรมมา  นอยวังคลัง 

 ๔๗๖๒ ดาบตํารวจ สุพรรณ  นูตา 

 ๔๗๖๓ ดาบตํารวจ สุพรรณ  พิกากัน 

 ๔๗๖๔ ดาบตํารวจ สุพรรณ  ศรีสมุทร 

 ๔๗๖๕ ดาบตํารวจ สุพรรณ  ในทอง 

 ๔๗๖๖ ดาบตํารวจ สุพรรณ  พลยะเรศ 

 ๔๗๖๗ ดาบตํารวจ สุพรรณ  สายสี 

 ๔๗๖๘ ดาบตํารวจ สุพล  ชางสาร 

 ๔๗๖๙ ดาบตํารวจ สุพักตร  ภูมิเลิศ 

 ๔๗๗๐ ดาบตํารวจ สุพัฒ  ชูสุวรรณ 

 ๔๗๗๑ ดาบตํารวจ สุพัฒชัย  วิลัย 

 ๔๗๗๒ ดาบตํารวจ สุพัฒน  จันทรา 

 ๔๗๗๓ ดาบตํารวจ สุพัฒน  ชื่นทรวง 

 ๔๗๗๔ ดาบตํารวจ สุพัฒน  บัวทอง 

 ๔๗๗๕ ดาบตํารวจ สุพัฒน  บุญเฉลียว 

 ๔๗๗๖ ดาบตํารวจ สุพัฒน  สายพันธ 

 ๔๗๗๗ ดาบตํารวจ สุพัฒพงค  แซเอี้ยว 

 ๔๗๗๘ ดาบตํารวจ สุพิน  ลานสา 

 ๔๗๗๙ ดาบตํารวจ สุพิศ  เบาทอง 

 ๔๗๘๐ ดาบตํารวจ สุพี  โคตรแสง 

 ๔๗๘๑ ดาบตํารวจ สุภกร  เพ็ชรอุดม 

 ๔๗๘๒ ดาบตํารวจ สุภกร  โพธิสมบูรณ 

 ๔๗๘๓ ดาบตํารวจ สุภกิจ  ดําผอม 

 ๔๗๘๔ ดาบตํารวจ สุภกิจ  ศรีสุภาพ 

 ๔๗๘๕ ดาบตํารวจ สุภชัย  ชุมนวล 

 ๔๗๘๖ ดาบตํารวจ สุภชัย  เชียงวัดเกต 

 ๔๗๘๗ ดาบตํารวจ สุภชัย  มีมุทา 

 ๔๗๘๘ ดาบตํารวจ สุภชัย  สุริยัพ 

 ๔๗๘๙ ดาบตํารวจ สุภพงศ  สุขใส 

 ๔๗๙๐ ดาบตํารวจ สุภรณ  ยะฝา 

 ๔๗๙๑ ดาบตํารวจ สุภรักษ  นาชัยสินธุ 

 ๔๗๙๒ ดาบตํารวจ สุภเรศ  การะเกตุ 

 ๔๗๙๓ ดาบตํารวจ สุภาพ  โกพา 

 ๔๗๙๔ ดาบตํารวจ สุภาพ  มูลอัต 

 ๔๗๙๕ ดาบตํารวจ สุภาพ  หลงสอน 

 ๔๗๙๖ ดาบตํารวจ สุภาพ  เหลารินทร 

 ๔๗๙๗ ดาบตํารวจ สุภีร  วงษชัย 

 ๔๗๙๘ ดาบตํารวจ สุมงคล  คําปรุงสิทธิ์ 

 ๔๗๙๙ ดาบตํารวจ สุมล  อนันธขาล 

 ๔๘๐๐ ดาบตํารวจ สุมิตร  วงคภา 

 ๔๘๐๑ ดาบตํารวจ สุมิตร  หงษสุด 

 ๔๘๐๒ ดาบตํารวจ สุเมทร  นมัสการ 

 ๔๘๐๓ ดาบตํารวจ สุเมธ  พรมโกน 

 ๔๘๐๔ ดาบตํารวจ สุเมธ  มังสังข 

 ๔๘๐๕ ดาบตํารวจ สุเมธ  มาตมูล 



 หนา   ๓๒๐ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๘๐๖ ดาบตํารวจ สุเมธ  รัตนวิจิตร 

 ๔๘๐๗ ดาบตํารวจ สุเมธ  ไวปญญา 

 ๔๘๐๘ ดาบตํารวจ สุเมธา  มานาโถ 

 ๔๘๐๙ ดาบตํารวจ สุเมธี  เดชบุรัมย 

 ๔๘๑๐ ดาบตํารวจ สุเมธี  บุญศรี 

 ๔๘๑๑ ดาบตํารวจ สุเมศ  สุวรรณละออง 

 ๔๘๑๒ ดาบตํารวจ สุรกาญจน  พันธุเสนา 

 ๔๘๑๓ ดาบตํารวจ สุรกิจ  เทสถิตย 

 ๔๘๑๔ ดาบตํารวจ สุรกิจ  ลาภจิตร 

 ๔๘๑๕ ดาบตํารวจ สุรกิตติ์  ผลานุวัตร 

 ๔๘๑๖ ดาบตํารวจ สุรจิต  ศรีสุขา 

 ๔๘๑๗ ดาบตํารวจ สุรชัย  แกวพรหมดํา 

 ๔๘๑๘ ดาบตํารวจ สุรชัย  เข็มมา 

 ๔๘๑๙ ดาบตํารวจ สุรชัย  จ้ันชัยภูมิ 

 ๔๘๒๐ ดาบตํารวจ สุรชัย  ฉิมพาลี 

 ๔๘๒๑ ดาบตํารวจ สุรชัย  เชื้อลี 

 ๔๘๒๒ ดาบตํารวจ สุรชัย  ทองใบ 

 ๔๘๒๓ ดาบตํารวจ สุรชัย  ผําชัย 

 ๔๘๒๔ ดาบตํารวจ สุรชัย  ศรีนาค 

 ๔๘๒๕ ดาบตํารวจ สุรชัย  สมบัวคู 

 ๔๘๒๖ ดาบตํารวจ สุรชัย  สังขวรรณะ 

 ๔๘๒๗ ดาบตํารวจ สุรชัย  ส่ือสัมพันธ 

 ๔๘๒๘ ดาบตํารวจ สุรชัย  แสนงาม 

 ๔๘๒๙ ดาบตํารวจ สุรชัย  เหตุหาก 

 ๔๘๓๐ ดาบตํารวจ สุรเชฎฐ  สายจีน 

 ๔๘๓๑ ดาบตํารวจ สุรเชษฐ  งามวัน 

 ๔๘๓๒ ดาบตํารวจ สุรเชษฐ  สุภักดี 

 ๔๘๓๓ ดาบตํารวจ สุรเชษฐ  สุยอย 

 ๔๘๓๔ ดาบตํารวจ สุรเชษฐ  ระดาบุตร 

 ๔๘๓๕ ดาบตํารวจ สุรเชษฐ  รูปชัยภูมิ 

 ๔๘๓๖ ดาบตํารวจ สุรเชษฐ  วิสูตรศักดิ์ 

 ๔๘๓๗ ดาบตํารวจ สุรเชษฐ  ศิริวงศ 

 ๔๘๓๘ ดาบตํารวจ สุรเชษฐ  หรรษาวงค 

 ๔๘๓๙ ดาบตํารวจ สุรเชษฐ  หองโอสถ 

 ๔๘๔๐ ดาบตํารวจ สุรดิศ  ศรีคํา 

 ๔๘๔๑ ดาบตํารวจ สุรดิษ  เสาวภา 

 ๔๘๔๒ ดาบตํารวจ สุรเดช  กานุมาร 

 ๔๘๔๓ ดาบตํารวจ สุรเดช  จันทรพวง 

 ๔๘๔๔ ดาบตํารวจ สุรเดช  บัวเวช 

 ๔๘๔๕ ดาบตํารวจ สุรเดช  สมปตตะ 

 ๔๘๔๖ ดาบตํารวจ สุรพงค  จูหลิม 

 ๔๘๔๗ ดาบตํารวจ สุรพงศ  ผกาแกว 

 ๔๘๔๘ ดาบตํารวจ สุรพงษ  กัลยาณรุจ 

 ๔๘๔๙ ดาบตํารวจ สุรพงษ  พวงราษฎร 

 ๔๘๕๐ ดาบตํารวจ สุรพจน  จรรยา 

 ๔๘๕๑ ดาบตํารวจ สุรพล  เกตวงษา 

 ๔๘๕๒ ดาบตํารวจ สุรพล  ตราชู 

 ๔๘๕๓ ดาบตํารวจ สุรพล  นอขุนทด 

 ๔๘๕๔ ดาบตํารวจ สุรพล  สาระพันธ 

 ๔๘๕๕ ดาบตํารวจ สุรพล  อินตะสิทธิ์ 

 ๔๘๕๖ ดาบตํารวจ สุรพัฒน  สงเคราะห 

 ๔๘๕๗ ดาบตํารวจ สุรภพ  หมายสิน 
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 ๔๘๕๘ ดาบตํารวจ สุรยุทธ  ภาคเสวยสุข 

 ๔๘๕๙ ดาบตํารวจ สุรรัตน  คงดี 

 ๔๘๖๐ ดาบตํารวจ สุรวุฒิ  แกวเกิด 

 ๔๘๖๑ ดาบตํารวจ สุรวุธ  เทียมไธสง 

 ๔๘๖๒ ดาบตํารวจ สุรศักดิ์  เกตุวิชิต 

 ๔๘๖๓ ดาบตํารวจ สุรศักดิ์  จันทรหอม 

 ๔๘๖๔ ดาบตํารวจ สุรศักดิ์  ซองชะยา 

 ๔๘๖๕ ดาบตํารวจ สุรศักดิ์  ดวงมา 

 ๔๘๖๖ ดาบตํารวจ สุรศักดิ์  ตรีสามศรี 

 ๔๘๖๗ ดาบตํารวจ สุรศักดิ์  ไทยพัฒนกิจ 

 ๔๘๖๘ ดาบตํารวจ สุรศักดิ์  นอยพลี 

 ๔๘๖๙ ดาบตํารวจ สุรศักดิ์  บัวแดง 

 ๔๘๗๐ ดาบตํารวจ สุรศักดิ์  บาลโสง 

 ๔๘๗๑ ดาบตํารวจ สุรศักดิ์  บุญเพ็ง 

 ๔๘๗๒ ดาบตํารวจ สุรศักดิ์  บุญมีมาก 

 ๔๘๗๓ ดาบตํารวจ สุรศักดิ์  รุงสุข 

 ๔๘๗๔ ดาบตํารวจ สุรศักดิ์  สรรพกิจไพบูลย 

 ๔๘๗๕ ดาบตํารวจ สุรศักดิ์  สุทิน 

 ๔๘๗๖ ดาบตํารวจ สุรศักดิ์  เสาหิน 

 ๔๘๗๗ ดาบตํารวจ สุรศักดิ์  อินพิทักษ 

 ๔๘๗๘ ดาบตํารวจ สุรศาสตร  ใหมคามิ 

 ๔๘๗๙ ดาบตํารวจ สุรศิลป  ยอดแกว 

 ๔๘๘๐ ดาบตํารวจ สุรสิทธิ์  คําหาญ 

 ๔๘๘๑ ดาบตํารวจ สุรสิทธิ์  ไชยศิลป 

 ๔๘๘๒ ดาบตํารวจ สุรสิทธิ์  เทวฤทธิ์ 

 ๔๘๘๓ ดาบตํารวจ สุรสิทธิ์  แรนาค 

 ๔๘๘๔ ดาบตํารวจ สุระ  ออนชมภู 

 ๔๘๘๕ ดาบตํารวจ สุระกิจ  แข็งขันธุ 

 ๔๘๘๖ ดาบตํารวจ สุระชัย  กํามุขโช 

 ๔๘๘๗ ดาบตํารวจ สุระชัย  แกวขาว 

 ๔๘๘๘ ดาบตํารวจ สุระชัย  แกวมณี 

 ๔๘๘๙ ดาบตํารวจ สุระชัย  นราวงษ 

 ๔๘๙๐ ดาบตํารวจ สุระชัย  ประเกาทัน 

 ๔๘๙๑ ดาบตํารวจ สุระชัย  สิบแอง 

 ๔๘๙๒ ดาบตํารวจ สุระชาติ  จันทะเมธิ 

 ๔๘๙๓ ดาบตํารวจ สุระวิชญ  ชูปลอด 

 ๔๘๙๔ ดาบตํารวจ สุระศักดิ์  ชูพันธ 

 ๔๘๙๕ ดาบตํารวจ สุระศักดิ์  พรมแสง 

 ๔๘๙๖ ดาบตํารวจ สุระสิทธิ์  ทองมี 

 ๔๘๙๗ ดาบตํารวจ สุรัชพงษ  ประทุมวัน 

 ๔๘๙๘ ดาบตํารวจ สุรัตชัย  กอนตาล 

 ๔๘๙๙ ดาบตํารวจ สุรัตน  ชูอ่ํา 

 ๔๙๐๐ ดาบตํารวจ สุรัตน  มะพันธ 

 ๔๙๐๑ ดาบตํารวจ สุรัตน  หาญใจ 

 ๔๙๐๒ ดาบตํารวจ สุรัตนชัย  จุนใจ 

 ๔๙๐๓ ดาบตํารวจ สุรินทร  กลับใจได 

 ๔๙๐๔ ดาบตํารวจ สุรินทร  กองนาค 

 ๔๙๐๕ ดาบตํารวจ สุรินทร  เทพรักษ 

 ๔๙๐๖ ดาบตํารวจ สุรินทร  นุยโถง 

 ๔๙๐๗ ดาบตํารวจ สุรินทร  มีสุข 

 ๔๙๐๘ ดาบตํารวจ สุรินทร  สอนศรี 

 ๔๙๐๙ ดาบตํารวจ สุรินทร  หมวดทอง 
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 ๔๙๑๐ ดาบตํารวจ สุรินทร  อุทัยเรือง 

 ๔๙๑๑ ดาบตํารวจ สุริยะ  นาคนายม 

 ๔๙๑๒ ดาบตํารวจ สุริยะ  ปานเหลือ 

 ๔๙๑๓ ดาบตํารวจ สุริยัน  กนกฉันท 

 ๔๙๑๔ ดาบตํารวจ สุริยัน  สบายสุข 

 ๔๙๑๕ ดาบตํารวจ สุริยัน  หมายศรี 

 ๔๙๑๖ ดาบตํารวจ สุริยันต  กันทานอย 

 ๔๙๑๗ ดาบตํารวจ สุริยันต  สุวรรณกูฎ 

 ๔๙๑๘ ดาบตํารวจ สุริยา  กล่ินดวง 

 ๔๙๑๙ ดาบตํารวจ สุริยา  แกวนิสสัย 

 ๔๙๒๐ ดาบตํารวจ สุริยา  โคตรโสภา 

 ๔๙๒๑ ดาบตํารวจ สุริยา  จันทรหอม 

 ๔๙๒๒ ดาบตํารวจ สุริยา  ตั้งพรหมจรรย 

 ๔๙๒๓ ดาบตํารวจ สุริยา  ทุมา 

 ๔๙๒๔ ดาบตํารวจ สุริยา  มาตโสภา 

 ๔๙๒๕ ดาบตํารวจ สุริยา  รัตนกาญจน 

 ๔๙๒๖ ดาบตํารวจ สุริยา  สรอยสูงเนิน 

 ๔๙๒๗ ดาบตํารวจ สุริยา  สังขาว 

 ๔๙๒๘ ดาบตํารวจ สุริยา  สายบุดดี 

 ๔๙๒๙ ดาบตํารวจ สุริยา  สุทธิขันธ 

 ๔๙๓๐ ดาบตํารวจ สุริยา  โสรเนตร 

 ๔๙๓๑ ดาบตํารวจ สุริโย  มาสวันนา 

 ๔๙๓๒ ดาบตํารวจ สุริโย  รักษาชนม 

 ๔๙๓๓ ดาบตํารวจ สุริศักดิ์  แกวคูณ 

 ๔๙๓๔ ดาบตํารวจ สุโรจน  โชติเฉลิมพงษ 

 ๔๙๓๕ ดาบตํารวจ สุวรรณ  บิลยะรัตน 

 ๔๙๓๖ ดาบตํารวจ สุวรรณ  มาให 

 ๔๙๓๗ ดาบตํารวจ สุวรรณ  มียันต 

 ๔๙๓๘ ดาบตํารวจ สุวรรณ  วงศชัย 

 ๔๙๓๙ ดาบตํารวจ สุวรรณ  อาสาทํา 

 ๔๙๔๐ ดาบตํารวจ สุวัจชัย  เหมลวน 

 ๔๙๔๑ ดาบตํารวจ สุวัช  โพธะ 

 ๔๙๔๒ ดาบตํารวจ สุวัชร  สบายจิตร 

 ๔๙๔๓ ดาบตํารวจ สุวัฒชัย  กตะศิลา 

 ๔๙๔๔ ดาบตํารวจ สุวัฒน  กิติภัทรภูมิกุล 

 ๔๙๔๕ ดาบตํารวจ สุวัฒน  เกปน 

 ๔๙๔๖ ดาบตํารวจ สุวัฒน  จินดา 

 ๔๙๔๗ ดาบตํารวจ สุวัฒน  ชูศรี 

 ๔๙๔๘ ดาบตํารวจ สุวัฒน  บํารุงสุข 

 ๔๙๔๙ ดาบตํารวจ สุวัฒน  ผลภาษี 

 ๔๙๕๐ ดาบตํารวจ สุวัฒน  รวมนิคม 

 ๔๙๕๑ ดาบตํารวจ สุวัฒน  วงศษา 

 ๔๙๕๒ ดาบตํารวจ สุวัฒน  สิงหสุพรรณ 

 ๔๙๕๓ ดาบตํารวจ สุวัฒน  สุขแกว 

 ๔๙๕๔ ดาบตํารวจ สุวัฒน  อยูดีรัมย 

 ๔๙๕๕ ดาบตํารวจ สุวัฒนชัย  มวงคํา 

 ๔๙๕๖ ดาบตํารวจ สุวัฒนวิพร  อุดรพงศ 

 ๔๙๕๗ ดาบตํารวจ สุวัตร  จันทรสอน 

 ๔๙๕๘ ดาบตํารวจ สุวารินทร   

  ลักษณงามเลิศ 

 ๔๙๕๙ ดาบตํารวจ สุวิจักขณ  ไวประเสริฐ 

 ๔๙๖๐ ดาบตํารวจ สุวิจักขณ  ศรีศักดิ์ 
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 ๔๙๖๑ ดาบตํารวจ สุวิจักษณ  ออนสําอางค 

 ๔๙๖๒ ดาบตํารวจ สุวิช  วงคคํา 

 ๔๙๖๓ ดาบตํารวจ สุวิชาญ  กองทรัพย 

 ๔๙๖๔ ดาบตํารวจ สุวิทย  กางออนตา 

 ๔๙๖๕ ดาบตํารวจ สุวิทย  คงแข็ง 

 ๔๙๖๖ ดาบตํารวจ สุวิทย  เคลาโนนครอ 

 ๔๙๖๗ ดาบตํารวจ สุวิทย  จันทรพลงาม 

 ๔๙๖๘ ดาบตํารวจ สุวิทย  จิตใจรัก 

 ๔๙๖๙ ดาบตํารวจ สุวิทย  ชูชวย 

 ๔๙๗๐ ดาบตํารวจ สุวิทย  ดีทอง 

 ๔๙๗๑ ดาบตํารวจ สุวิทย  แดงเงิน 

 ๔๙๗๒ ดาบตํารวจ สุวิทย  ทิวทอง 

 ๔๙๗๓ ดาบตํารวจ สุวิทย  พรมสิงห 

 ๔๙๗๔ ดาบตํารวจ สุวิทย  รูปสูง 

 ๔๙๗๕ ดาบตํารวจ สุวิทย  เรืองเจริญ 

 ๔๙๗๖ ดาบตํารวจ สุวิทย  สามา 

 ๔๙๗๗ ดาบตํารวจ สุวิทย  ออกเรียง 

 ๔๙๗๘ ดาบตํารวจ สุวิทย  ฮวดศรี 

 ๔๙๗๙ ดาบตํารวจ สุวิน  ในผลดี 

 ๔๙๘๐ ดาบตํารวจ สูอรุณ  พินิจ 

 ๔๙๘๑ ดาบตํารวจ เสก  ตราเงิน 

 ๔๙๘๒ ดาบตํารวจ เสกข  หวะสุวรรณ 

 ๔๙๘๓ ดาบตํารวจ เสกพล  รัตนพันธุ 

 ๔๙๘๔ ดาบตํารวจ เสกศิริ  หิรัญเขต 

 ๔๙๘๕ ดาบตํารวจ เสกสรร  เกษร 

 ๔๙๘๖ ดาบตํารวจ เสกสรร  ทูลประโคน 

 ๔๙๘๗ ดาบตํารวจ เสกสรรค  สิงหที 

 ๔๙๘๘ ดาบตํารวจ เสกสรรค  สุวรรณอินทร 

 ๔๙๘๙ ดาบตํารวจ เสกสรรค  เส็นเจริญ 

 ๔๙๙๐ ดาบตํารวจ เสกสรรค  อินทจักร 

 ๔๙๙๑ ดาบตํารวจ เสกสัน  ปนละมัย 

 ๔๙๙๒ ดาบตํารวจ เสกสันต  ปญญา 

 ๔๙๙๓ ดาบตํารวจ เสกสิทธิ์  ฤกขะวุฒิกุล 

 ๔๙๙๔ ดาบตํารวจ เสฏฐพงศ  จินุศร 

 ๔๙๙๕ ดาบตํารวจ เสฏฐวุฒิ  มีสอน 

 ๔๙๙๖ ดาบตํารวจ เสฏฐวุฒิ  สีเทา 

 ๔๙๙๗ ดาบตํารวจ เสถียร  วงษเปยม 

 ๔๙๙๘ ดาบตํารวจ เสถียร  สมยา 

 ๔๙๙๙ ดาบตํารวจ เสถียร  อิ้มทับ 

 ๕๐๐๐ ดาบตํารวจ เส็นร  สุวรรณรัตน 

 ๕๐๐๑ ดาบตํารวจ เสนห  คงจันทร 

 ๕๐๐๒ ดาบตํารวจ เสนห  จันโท 

 ๕๐๐๓ ดาบตํารวจ เสนห  จูเทา 

 ๕๐๐๔ ดาบตํารวจ เสนห  ปานโรจน 

 ๕๐๐๕ ดาบตํารวจ เสนห  มอยภิ 

 ๕๐๐๖ ดาบตํารวจ เสนห  รักวงค 

 ๕๐๐๗ ดาบตํารวจ เสนาะ  ทองดูศรี 

 ๕๐๐๘ ดาบตํารวจ เสนาะ  ภูทอง 

 ๕๐๐๙ ดาบตํารวจ เสนี  คําออน 

 ๕๐๑๐ ดาบตํารวจ เสนีย  ดือรอแม 

 ๕๐๑๑ ดาบตํารวจ เสริฐฉันท  วรรณวงษ 

 ๕๐๑๒ ดาบตํารวจ เสริม  เผาฉนวน 



 หนา   ๓๒๔ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๐๑๓ ดาบตํารวจ เสริมศักดิ์  คงมาก 

 ๕๐๑๔ ดาบตํารวจ เสรี  ธนบัตร 

 ๕๐๑๕ ดาบตํารวจ เสรี  พูนพิน 

 ๕๐๑๖ ดาบตํารวจ เสรี  สิโล 

 ๕๐๑๗ ดาบตํารวจ เสรี  สุขลาภ 

 ๕๐๑๘ ดาบตํารวจ เสรี  หนูสังเวช 

 ๕๐๑๙ ดาบตํารวจ เสรีภูมิ  พุทธปอง 

 ๕๐๒๐ ดาบตํารวจ เสรีย  แกวขาว 

 ๕๐๒๑ ดาบตํารวจ เสาร  ดาราทรัพยสิน 

 ๕๐๒๒ ดาบตํารวจ แสงดาว  ชะรารัตน 

 ๕๐๒๓ ดาบตํารวจ แสงเดือน  ปวงแกว 

 ๕๐๒๔ ดาบตํารวจ แสงปญจะ  เคนทาว 

 ๕๐๒๕ ดาบตํารวจ แสน  แรเพชร 

 ๕๐๒๖ ดาบตํารวจ แสนยากรณ  หรสัตย 

 ๕๐๒๗ ดาบตํารวจ แสนศักดิ์  รัชรินทร 

 ๕๐๒๘ ดาบตํารวจ แสวง  นาเจิมพลอย 

 ๕๐๒๙ ดาบตํารวจ แสวง  โยธาทูล 

 ๕๐๓๐ ดาบตํารวจ แสวง  สะอาดพรอม 

 ๕๐๓๑ ดาบตํารวจ แสวง  สุภา 

 ๕๐๓๒ ดาบตํารวจ โสพณ  ธรรมเพชร 

 ๕๐๓๓ ดาบตํารวจ โสพล  ซุนผอม 

 ๕๐๓๔ ดาบตํารวจ โสภณ  กองโฮม 

 ๕๐๓๕ ดาบตํารวจ โสภณ  กอนแพง 

 ๕๐๓๖ ดาบตํารวจ โสภณ  เจริญมณี 

 ๕๐๓๗ ดาบตํารวจ โสภณ  ปานเรือง 

 ๕๐๓๘ ดาบตํารวจ โสภณ  พลดวล 

 ๕๐๓๙ ดาบตํารวจ โสภณ  โพธินา 

 ๕๐๔๐ ดาบตํารวจ โสภณ  เภาทอง 

 ๕๐๔๑ ดาบตํารวจ โสภณ  เลาเจริญ 

 ๕๐๔๒ ดาบตํารวจ โสภณ  สอนเถื่อน 

 ๕๐๔๓ ดาบตํารวจ โสภณ  สุขอยู 

 ๕๐๔๔ ดาบตํารวจ โสภณ  แสงแกว 

 ๕๐๔๕ ดาบตํารวจ โสภณ  หญีตคง 

 ๕๐๔๖ ดาบตํารวจ โสภิต  วรรณกิจ 

 ๕๐๔๗ ดาบตํารวจ โสฬส  ปฏิญาณกุล 

 ๕๐๔๘ ดาบตํารวจ ไสว  วงคเชียงยืน 

 ๕๐๔๙ ดาบตํารวจ ไสว  สายสิม 

 ๕๐๕๐ ดาบตํารวจ ไสว  อนุรักษ 

 ๕๐๕๑ ดาบตํารวจ หงสศักดิ์  ชินบุตร 

 ๕๐๕๒ ดาบตํารวจ หทัย  ดีบูชา 

 ๕๐๕๓ ดาบตํารวจ หทัยการ  สมัน 

 ๕๐๕๔ ดาบตํารวจ หนึ่ง  ลาภสนอง 

 ๕๐๕๕ ดาบตํารวจ หนูเพียร  บรรเทา 

 ๕๐๕๖ ดาบตํารวจ หนูเล็ก  ฤทธิ์ทรงเมือง 

 ๕๐๕๗ ดาบตํารวจ หมัดอาดัม  พัชนีย 

 ๕๐๕๘ ดาบตํารวจ หยะฝาด  เหย็บหนุด 

 ๕๐๕๙ ดาบตํารวจ หยาฝาด  หมาดเส็น 

 ๕๐๖๐ ดาบตํารวจ หัฐพร  ทองขาวบัว 

 ๕๐๖๑ ดาบตํารวจ หัสภไชย  ภูริชโชค 

 ๕๐๖๒ ดาบตํารวจ หาญณรงค  ยารวง 

 ๕๐๖๓ ดาบตํารวจ หาญนพพล  อุนแสง 

 ๕๐๖๔ ดาบตํารวจ เหมราช  พวงอินทร 



 หนา   ๓๒๕ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๐๖๕ ดาบตํารวจ เหิม  จูเทา 

 ๕๐๖๖ ดาบตํารวจ แหลมชัย  อุตรัตน 

 ๕๐๖๗ ดาบตํารวจ แหลมทอง  บูชาพันธ 

 ๕๐๖๘ ดาบตํารวจ แหลมสิงห  เหลือผล 

 ๕๐๖๙ ดาบตํารวจ ใหม  กรอบพุดซา 

 ๕๐๗๐ ดาบตํารวจ องอาจ  ทองชาย 

 ๕๐๗๑ ดาบตํารวจ องอาจ  สังขทอง 

 ๕๐๗๒ ดาบตํารวจ อณุ  จันทรพันธุ 

 ๕๐๗๓ ดาบตํารวจ อณุชา  คําเหลือง 

 ๕๐๗๔ ดาบตํารวจ อดินันต  มาหะมะ 

 ๕๐๗๕ ดาบตํารวจ อดินันท  เหมสลาหมาด 

 ๕๐๗๖ ดาบตํารวจ อดิรุธ  นิรุธติคุณ 

 ๕๐๗๗ ดาบตํารวจ อดิเรก  ชํานาญจันทร 

 ๕๐๗๘ ดาบตํารวจ อดิศร  เจะมะ 

 ๕๐๗๙ ดาบตํารวจ อดิศร  โชติรังสฤษฏ 

 ๕๐๘๐ ดาบตํารวจ อดิศร  ดีทองออน 

 ๕๐๘๑ ดาบตํารวจ อดิศร  รัตนประเสริฐ 

 ๕๐๘๒ ดาบตํารวจ อดิศร  วิบุญกุล 

 ๕๐๘๓ ดาบตํารวจ อดิศร  สุขสดเขียว 

 ๕๐๘๔ ดาบตํารวจ อดิศร  แสงพรม 

 ๕๐๘๕ ดาบตํารวจ อดิศร  อาดํา 

 ๕๐๘๖ ดาบตํารวจ อดิศักดิ์  คงแกว 

 ๕๐๘๗ ดาบตํารวจ อดิศักดิ์  คะตะวงค 

 ๕๐๘๘ ดาบตํารวจ อดิศักดิ์  คําศรี 

 ๕๐๘๙ ดาบตํารวจ อดิศักดิ์  ถุงเงิน 

 ๕๐๙๐ ดาบตํารวจ อดิศักดิ์  บุพโชติ 

 ๕๐๙๑ ดาบตํารวจ อดิศักดิ์  บุรงค 

 ๕๐๙๒ ดาบตํารวจ อดิศักดิ์  บุรัตน 

 ๕๐๙๓ ดาบตํารวจ อดิศักดิ์  เพชรกาศ 

 ๕๐๙๔ ดาบตํารวจ อดิศักดิ์  ยอดวีระพงศ 

 ๕๐๙๕ ดาบตํารวจ อดิศักดิ์  ฦาชา 

 ๕๐๙๖ ดาบตํารวจ อดิศักดิ์  ศรีราม 

 ๕๐๙๗ ดาบตํารวจ อดุล  สําเภาแกว 

 ๕๐๙๘ ดาบตํารวจ อดุลชัย  แพงกัญญา 

 ๕๐๙๙ ดาบตํารวจ อดุลย  ปราบวิชิต 

 ๕๑๐๐ ดาบตํารวจ อดุลย  ผองขํา 

 ๕๑๐๑ ดาบตํารวจ อดุลย  พรมนอก 

 ๕๑๐๒ ดาบตํารวจ อดุลย  วงษชาลี 

 ๕๑๐๓ ดาบตํารวจ อดุลย  สุดใจ 

 ๕๑๐๔ ดาบตํารวจ อดุลย  เหลากาวี 

 ๕๑๐๕ ดาบตํารวจ อดุลย  อุปถัมภ 

 ๕๑๐๖ ดาบตํารวจ อดุลย  ฮามิ 

 ๕๑๐๗ ดาบตํารวจ อติรัตน  วงรักษา 

 ๕๑๐๘ ดาบตํารวจ อธินันต  วิชัยดิษฐ 

 ๕๑๐๙ ดาบตํารวจ อธิพัชร  สุมดาย 

 ๕๑๑๐ ดาบตํารวจ อธิพัฒน  รักสนอง 

 ๕๑๑๑ ดาบตํารวจ อธิวัฒน  พันธัง 

 ๕๑๑๒ ดาบตํารวจ อธิวัฒน  ลาดกระโทก 

 ๕๑๑๓ ดาบตํารวจ อธิษฐพงษ  เครือเพ็ชร 

 ๕๑๑๔ ดาบตํารวจ อนนท  หลาประเสริฐ 

 ๕๑๑๕ ดาบตํารวจ อนวัช  บุงสุด 

 ๕๑๑๖ ดาบตํารวจ อนัน  ทิพยอักษร 



 หนา   ๓๒๖ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๑๑๗ ดาบตํารวจ อนัน  นิละปะกะ 

 ๕๑๑๘ ดาบตํารวจ อนันต  กุยุคํา 

 ๕๑๑๙ ดาบตํารวจ อนันต  ชนะพล 

 ๕๑๒๐ ดาบตํารวจ อนันต  ชํานาญกอง 

 ๕๑๒๑ ดาบตํารวจ อนันต  ชํานาญฤทธิ์ 

 ๕๑๒๒ ดาบตํารวจ อนันต  ดําริหสระนอย 

 ๕๑๒๓ ดาบตํารวจ อนันต  เดสโร 

 ๕๑๒๔ ดาบตํารวจ อนันต  ธนูศิลป 

 ๕๑๒๕ ดาบตํารวจ อนันต  นุชออง 

 ๕๑๒๖ ดาบตํารวจ อนันต  บุญรอด 

 ๕๑๒๗ ดาบตํารวจ อนันต  ผายกก 

 ๕๑๒๘ ดาบตํารวจ อนันต  พรมขวัญ 

 ๕๑๒๙ ดาบตํารวจ อนันต  พรหมหาไชย 

 ๕๑๓๐ ดาบตํารวจ อนันต  มานทอง 

 ๕๑๓๑ ดาบตํารวจ อนันต  มีแสง 

 ๕๑๓๒ ดาบตํารวจ อนันต  วงศพรัด 

 ๕๑๓๓ ดาบตํารวจ อนันต  วรนาม 

 ๕๑๓๔ ดาบตํารวจ อนันต  ศรีวิเชียร 

 ๕๑๓๕ ดาบตํารวจ อนันต  สันทะวงศ 

 ๕๑๓๖ ดาบตํารวจ อนันตชัย  อัคพิน 

 ๕๑๓๗ ดาบตํารวจ อนันตวัฒน  โพธิ์วโรจน 

 ๕๑๓๘ ดาบตํารวจ อนันตศักดิ์  สวัสดี 

 ๕๑๓๙ ดาบตํารวจ อนัส  อุมา 

 ๕๑๔๐ ดาบตํารวจ อนาวิล  บุลวรรณ 

 ๕๑๔๑ ดาบตํารวจ อนิญชพัฒน  คฤหานนท 

 ๕๑๔๒ ดาบตํารวจ อนิรุทธ  กล่ินศร 

 ๕๑๔๓ ดาบตํารวจ อนิรุทธ  จิตราช 

 ๕๑๔๔ ดาบตํารวจ อนิรุทธ  วรรณโท 

 ๕๑๔๕ ดาบตํารวจ อนิรุทธิ์  จันทวิลา 

 ๕๑๔๖ ดาบตํารวจ อนิวัฒน  ลําใย 

 ๕๑๔๗ ดาบตํารวจ อนุกูล  กาพกรณ 

 ๕๑๔๘ ดาบตํารวจ อนุกูล  ประจะเนย 

 ๕๑๔๙ ดาบตํารวจ อนุกูล  มุลมาตย 

 ๕๑๕๐ ดาบตํารวจ อนุช  แกวอาจ 

 ๕๑๕๑ ดาบตํารวจ อนุชา  กะแกว 

 ๕๑๕๒ ดาบตํารวจ อนุชา  กัณหารี 

 ๕๑๕๓ ดาบตํารวจ อนุชา  คลายทรัพย 

 ๕๑๕๔ ดาบตํารวจ อนุชา  ฉกรรจศิลป 

 ๕๑๕๕ ดาบตํารวจ อนุชา  ฐิติพันธุสรศักดิ์ 

 ๕๑๕๖ ดาบตํารวจ อนุชา  ตะภา 

 ๕๑๕๗ ดาบตํารวจ อนุชา  เผือกงาม 

 ๕๑๕๘ ดาบตํารวจ อนุชา  รักษาคม 

 ๕๑๕๙ ดาบตํารวจ อนุชา  ลูกจันทร 

 ๕๑๖๐ ดาบตํารวจ อนุชา  วิริยาภรณ 

 ๕๑๖๑ ดาบตํารวจ อนุชา  วิไลพันธ 

 ๕๑๖๒ ดาบตํารวจ อนุชา  สะโมทาน 

 ๕๑๖๓ ดาบตํารวจ อนุชา  สุวรรณสา 

 ๕๑๖๔ ดาบตํารวจ อนุชา  โสดากุล 

 ๕๑๖๕ ดาบตํารวจ อนุชา  หงษลอยลม 

 ๕๑๖๖ ดาบตํารวจ อนุชา  อธิกะ 

 ๕๑๖๗ ดาบตํารวจ อนุชา  อนันตกุล 

 ๕๑๖๘ ดาบตํารวจ อนุชา  อุทมนตรี 



 หนา   ๓๒๗ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๑๖๙ ดาบตํารวจ อนุชาติ  วันชัย 

 ๕๑๗๐ ดาบตํารวจ อนุชิต  จันทรแสงทอง 

 ๕๑๗๑ ดาบตํารวจ อนุชิต  ใจกลา 

 ๕๑๗๒ ดาบตํารวจ อนุชิต  นนทา 

 ๕๑๗๓ ดาบตํารวจ อนุชิต  หิรัญคํา 

 ๕๑๗๔ ดาบตํารวจ อนุชิต  เหมือนมาตย 

 ๕๑๗๕ ดาบตํารวจ อนุตร  มาตขาว 

 ๕๑๗๖ ดาบตํารวจ อนุตร  แสงคํา 

 ๕๑๗๗ ดาบตํารวจ อนุเทพ  ประสพเนตร 

 ๕๑๗๘ ดาบตํารวจ อนุพงศ  ยังจีน 

 ๕๑๗๙ ดาบตํารวจ อนุพงษ  บํารุงภักดี 

 ๕๑๘๐ ดาบตํารวจ อนุพงษ  เพ็ชรวงษ 

 ๕๑๘๑ ดาบตํารวจ อนุภาพ  จันทรขาว 

 ๕๑๘๒ ดาบตํารวจ อนุภาพ  สีหาราช 

 ๕๑๘๓ ดาบตํารวจ อนุรักษ  อวนศรี 

 ๕๑๘๔ ดาบตํารวจ อนุรัตน  ชัยยะ 

 ๕๑๘๕ ดาบตํารวจ อนุราช  ผาสุข 

 ๕๑๘๖ ดาบตํารวจ อนุวัชร  วงคคําพันธ 

 ๕๑๘๗ ดาบตํารวจ อนุวัฒน  ไชยศักดิ์ 

 ๕๑๘๘ ดาบตํารวจ อนุวัฒน  เถื่อนโยธา 

 ๕๑๘๙ ดาบตํารวจ อนุวัฒน  ทะลัง 

 ๕๑๙๐ ดาบตํารวจ อนุวัฒน  วงษาเวียง 

 ๕๑๙๑ ดาบตํารวจ อนุวัต  สีหอม 

 ๕๑๙๒ ดาบตํารวจ อนุวัตร  ล่ิมสุวรรณ 

 ๕๑๙๓ ดาบตํารวจ อนุศรน  เรืองแกว 

 ๕๑๙๔ ดาบตํารวจ อนุศักดิ์  จงมโนประเสริฐ 

 ๕๑๙๕ ดาบตํารวจ อนุศาสตร  ทิงสุข 

 ๕๑๙๖ ดาบตํารวจ อนุสร  โคตะพันธ 

 ๕๑๙๗ ดาบตํารวจ อนุสร  ทิมหอม 

 ๕๑๙๘ ดาบตํารวจ อนุสรณ  แกวใจบุญ 

 ๕๑๙๙ ดาบตํารวจ อนุสรณ  เชื้อชาย 

 ๕๒๐๐ ดาบตํารวจ อนุสรณ  โพธิ์สุข 

 ๕๒๐๑ ดาบตํารวจ อนุสรณ  เหงี่ยมสูงเนิน 

 ๕๒๐๒ ดาบตํารวจ อนุสัน  แกวจันทา 

 ๕๒๐๓ ดาบตํารวจ อเนก  บุญหา 

 ๕๒๐๔ ดาบตํารวจ อภัย  สุภาสาย 

 ๕๒๐๕ ดาบตํารวจ อภิชัย  คูณมา 

 ๕๒๐๖ ดาบตํารวจ อภิชัย  ใจกันทา 

 ๕๒๐๗ ดาบตํารวจ อภิชัย  เดชทุงคา 

 ๕๒๐๘ ดาบตํารวจ อภิชัย  วงษสกุล 

 ๕๒๐๙ ดาบตํารวจ อภิชัย  สุยะเพ้ียง 

 ๕๒๑๐ ดาบตํารวจ อภิชาต  เปยมปุก 

 ๕๒๑๑ ดาบตํารวจ อภิชาติ  กองทอง 

 ๕๒๑๒ ดาบตํารวจ อภิชาติ  เกื้อเสง 

 ๕๒๑๓ ดาบตํารวจ อภิชาติ  โกมลรัตน 

 ๕๒๑๔ ดาบตํารวจ อภิชาติ  จงรักษ 

 ๕๒๑๕ ดาบตํารวจ อภิชาติ  จันทฤทธิ์ 

 ๕๒๑๖ ดาบตํารวจ อภิชาติ  ดานลี 

 ๕๒๑๗ ดาบตํารวจ อภิชาติ  ตันประเสริฐ 

 ๕๒๑๘ ดาบตํารวจ อภิชาติ  ทรัพยสุจริต 

 ๕๒๑๙ ดาบตํารวจ อภิชาติ  ทองบุญนุย 

 ๕๒๒๐ ดาบตํารวจ อภิชาติ  เพ่ิมชอบ 



 หนา   ๓๒๘ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๒๒๑ ดาบตํารวจ อภิชาติ  ยืนหยัดชัย 

 ๕๒๒๒ ดาบตํารวจ อภิชาติ  สิทธิสาร 

 ๕๒๒๓ ดาบตํารวจ อภิชาติ  สุทธรัง 

 ๕๒๒๔ ดาบตํารวจ อภิชาติ  สุวรรณปทุมเลิศ 

 ๕๒๒๕ ดาบตํารวจ อภิชาติ  สุวรรณเพ็ชร 

 ๕๒๒๖ ดาบตํารวจ อภิชาติ  เสนทอง 

 ๕๒๒๗ ดาบตํารวจ อภิชาติ  หาญย่ิง 

 ๕๒๒๘ ดาบตํารวจ อภิชาติ  ออนหางหวา 

 ๕๒๒๙ ดาบตํารวจ อภิชาติ  อาจนรา 

 ๕๒๓๐ ดาบตํารวจ อภิชาติ  อินทรบุญ 

 ๕๒๓๑ ดาบตํารวจ อภิเชฐ  อินทรัตน 

 ๕๒๓๒ ดาบตํารวจ อภิเชษฐ  พรมสวาง 

 ๕๒๓๓ ดาบตํารวจ อภิเชษฐ  ดําปาน 

 ๕๒๓๔ ดาบตํารวจ อภิทักษ  ปราบกรี 

 ๕๒๓๕ ดาบตํารวจ อภินัน  สุนทร 

 ๕๒๓๖ ดาบตํารวจ อภินันท  คงทอง 

 ๕๒๓๗ ดาบตํารวจ อภินันท  สายแสงเหม 

 ๕๒๓๘ ดาบตํารวจ อภินันท  สุวรรณเรือง 

 ๕๒๓๙ ดาบตํารวจ อภิรักษ  ปะวะโข 

 ๕๒๔๐ ดาบตํารวจ อภิรักษ  เภาประดิษฐ 

 ๕๒๔๑ ดาบตํารวจ อภิรักษ  หอมจันทร 

 ๕๒๔๒ ดาบตํารวจ อภิรักษ  สมัยอยู 

 ๕๒๔๓ ดาบตํารวจ อภิวัชร  เจริญพีระเพชร 

 ๕๒๔๔ ดาบตํารวจ อภิวัฒน  ขุนศรีจันทร 

 ๕๒๔๕ ดาบตํารวจ อภิวัฒน  ดรนาม 

 ๕๒๔๖ ดาบตํารวจ อภิวัฒน  ยศสมบัติ 

 ๕๒๔๗ ดาบตํารวจ อภิวัฒน  รัตแสนศรี 

 ๕๒๔๘ ดาบตํารวจ อภิวิชญ  ชัยพงศวัฒนา 

 ๕๒๔๙ ดาบตํารวจ อภิวุฒิ  พวงเพ็ชร 

 ๕๒๕๐ ดาบตํารวจ อภิศักดิ์  แกวเพชร 

 ๕๒๕๑ ดาบตํารวจ อภิศักดิ์  นันทราช 

 ๕๒๕๒ ดาบตํารวจ อภิสันต  อุตมะกูล 

 ๕๒๕๓ ดาบตํารวจ อภิสิทธิ์  กันเมล 

 ๕๒๕๔ ดาบตํารวจ อภิสิทธิ์  ขานโบ 

 ๕๒๕๕ ดาบตํารวจ อภิสิทธิ์  จอหวัง 

 ๕๒๕๖ ดาบตํารวจ อภิสิทธิ์  จํารัสฉาย 

 ๕๒๕๗ ดาบตํารวจ อภิสิทธิ์  ชนิดพันธ 

 ๕๒๕๘ ดาบตํารวจ อภิสิทธิ์  ทองใหญ 

 ๕๒๕๙ ดาบตํารวจ อภิสิทธิ์  นาสูงชน 

 ๕๒๖๐ ดาบตํารวจ อภิสิทธิ์  ศรีใจ 

 ๕๒๖๑ ดาบตํารวจ อภิสิทธิ์  ศรีโสภา 

 ๕๒๖๒ ดาบตํารวจ อมร  ไขเพชร 

 ๕๒๖๓ ดาบตํารวจ อมร  ชนะงาม 

 ๕๒๖๔ ดาบตํารวจ อมร  สุธีรนฤปการ 

 ๕๒๖๕ ดาบตํารวจ อมรชัย  ธรรมศิลา 

 ๕๒๖๖ ดาบตํารวจ อมรพงศ  ชาติวิชัยพัฒน 

 ๕๒๖๗ ดาบตํารวจ อมรพันธ  ธรณี 

 ๕๒๖๘ ดาบตํารวจ อมรฤทธิ์  กิจดี 

 ๕๒๖๙ ดาบตํารวจ อมรฤทธิ์  บัวสิงห 

 ๕๒๗๐ ดาบตํารวจ อมรศักดิ์  อินทรสด 

 ๕๒๗๑ ดาบตํารวจ อมรสุรพันธ  ฝายสงฆ 

 ๕๒๗๒ ดาบตํารวจ อมรินทร  อาจวิชัย 



 หนา   ๓๒๙ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๒๗๓ ดาบตํารวจ อมเรนทร  เขื่อนทา 

 ๕๒๗๔ ดาบตํารวจ อมฤตย  ละลี 

 ๕๒๗๕ ดาบตํารวจ อมฤทธิ์  ไขตะคุ 

 ๕๒๗๖ ดาบตํารวจ อยุทธ  หลูอารียสุวรรณ 

 ๕๒๗๗ ดาบตํารวจ อรรคสิทธิ์  อรรคฮาตศรี 

 ๕๒๗๘ ดาบตํารวจ อรรณพ  แกวมณี 

 ๕๒๗๙ ดาบตํารวจ อรรณพ  อุปถัมภ 

 ๕๒๘๐ ดาบตํารวจ อรรถกร  สายแกว 

 ๕๒๘๑ ดาบตํารวจ อรรถกฤต  จันทรส 

 ๕๒๘๒ ดาบตํารวจ อรรถกานต  ชื่นประโคน 

 ๕๒๘๓ ดาบตํารวจ อรรถชัย  บุญประเสริฐ 

 ๕๒๘๔ ดาบตํารวจ อรรถนัย   

  เปรียญกิจไพศาล 

 ๕๒๘๕ ดาบตํารวจ อรรถพร  สังขทอง 

 ๕๒๘๖ ดาบตํารวจ อรรถพล  ชํานาญปน 

 ๕๒๘๗ ดาบตํารวจ อรรถพล  ผิวเหลือง 

 ๕๒๘๘ ดาบตํารวจ อรรถพล  พลรักดี 

 ๕๒๘๙ ดาบตํารวจ อรรถพันธ  เพชรศรีวิไล 

 ๕๒๙๐ ดาบตํารวจ อรรถรัตน  พรมมีสา 

 ๕๒๙๑ ดาบตํารวจ อรรถวิทย  ศรีชัวชม 

 ๕๒๙๒ ดาบตํารวจ อรรถวุฒิ  ศิลป 

 ๕๒๙๓ ดาบตํารวจ อรรถสิทธิ์  สุขสําราญ 

 ๕๒๙๔ ดาบตํารวจ อรัญ  สุขโล 

 ๕๒๙๕ ดาบตํารวจ อรัญธรรม  ไฝทอง 

 ๕๒๙๖ ดาบตํารวจ อรัญวาท  อุปนันชัย 

 ๕๒๙๗ ดาบตํารวจ อราม  เพียรคราด 

 ๕๒๙๘ ดาบตํารวจ อริยวัฒน  วิริยาภิรมย 

 ๕๒๙๙ ดาบตํารวจ อริศรัญ  สรอยทอง 

 ๕๓๐๐ ดาบตํารวจ อรุณ  เกตุถนอม 

 ๕๓๐๑ ดาบตํารวจ อรุณ  คงขาว 

 ๕๓๐๒ ดาบตํารวจ อรุณ  บริบูรณ 

 ๕๓๐๓ ดาบตํารวจ อรุณ  ประภาจิระสกุล 

 ๕๓๐๔ ดาบตํารวจ อรุณ  ประเสริฐสังข 

 ๕๓๐๕ ดาบตํารวจ อรุณ  ฟองลมุล 

 ๕๓๐๖ ดาบตํารวจ อรุณ  ยูงทอง 

 ๕๓๐๗ ดาบตํารวจ อรุณ  รักปลอด 

 ๕๓๐๘ ดาบตํารวจ อรุณ  ลือวิเศษ 

 ๕๓๐๙ ดาบตํารวจ อรุณ  อินทองแกว 

 ๕๓๑๐ ดาบตํารวจ อรุณพิพัฒน  อนุไพร 

 ๕๓๑๑ ดาบตํารวจ อรุณรัชช  แกวละเอียด 

 ๕๓๑๒ ดาบตํารวจ อลงกต  เหลาลาภะ 

 ๕๓๑๓ ดาบตํารวจ อลงกรณ  แกวสังข 

 ๕๓๑๔ ดาบตํารวจ อลงกรณ  ถานะวุฒิพงศ 

 ๕๓๑๕ ดาบตํารวจ อลงกรณ  ธรรมวาโร 

 ๕๓๑๖ ดาบตํารวจ อลงกรณ  อินศรีไกร 

 ๕๓๑๗ ดาบตํารวจ อวยพร  ศรีมาบุตร 

 ๕๓๑๘ ดาบตํารวจ อวิรุทธ  ใฝเสรี 

 ๕๓๑๙ ดาบตํารวจ ออมทรัพย  สีสมสัน 

 ๕๓๒๐ ดาบตํารวจ อัครชัย  ดาวหิรัญกร 

 ๕๓๒๑ ดาบตํารวจ อัครเดช  กิจประสงค 

 ๕๓๒๒ ดาบตํารวจ อัครเดช  ครูบา 

 ๕๓๒๓ ดาบตํารวจ อัครเดช  พรหมทัตโต 



 หนา   ๓๓๐ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๓๒๔ ดาบตํารวจ อัครเดช  สินณรงค 

 ๕๓๒๕ ดาบตํารวจ อัครเดช  หนูจีน 

 ๕๓๒๖ ดาบตํารวจ อัครเดช  อรุณสิทธิ์ 

 ๕๓๒๗ ดาบตํารวจ อัครพงษ  ปกการะโถ 

 ๕๓๒๘ ดาบตํารวจ อัครพงษ  หนูเกื้อ 

 ๕๓๒๙ ดาบตํารวจ อัครพล  พอจิต 

 ๕๓๓๐ ดาบตํารวจ อัครพล  สุขเกษม 

 ๕๓๓๑ ดาบตํารวจ อัครภัทร  วงศแกน 

 ๕๓๓๒ ดาบตํารวจ อัครรัฐ  อรรคบาล 

 ๕๓๓๓ ดาบตํารวจ อัครวัฒน  นิลแสง 

 ๕๓๓๔ ดาบตํารวจ อัครัตน  วงศแดง 

 ๕๓๓๕ ดาบตํารวจ อังกูร  พิมโคตร 

 ๕๓๓๖ ดาบตํารวจ อัจฉริยะ  บรรเจิดทวีพร 

 ๕๓๓๗ ดาบตํารวจ อัญเชิญ  ขันทอง 

 ๕๓๓๘ ดาบตํารวจ อัฐสพลเดช  ชมถาวร 

 ๕๓๓๙ ดาบตํารวจ อัฒภรณ  จันโท 

 ๕๓๔๐ ดาบตํารวจ อับดลวาหาบ  ปอาตู 

 ๕๓๔๑ ดาบตํารวจ อับดุลยเลาะ  วามุ 

 ๕๓๔๒ ดาบตํารวจ อับดุลเลาะ  สะนิดอเลาะ 

 ๕๓๔๓ ดาบตํารวจ อับดุลฮาลีม  มาหะมะ 

 ๕๓๔๔ ดาบตํารวจ อัมดัน  หลงสะเตี๊ยะ 

 ๕๓๔๕ ดาบตํารวจ อัมพร  คชรินทร 

 ๕๓๔๖ ดาบตํารวจ อัมพร  จรรยาโอฬาร 

 ๕๓๔๗ ดาบตํารวจ อัมพร  นิลมาล 

 ๕๓๔๘ ดาบตํารวจ อัมรินทร  ดาวังปา 

 ๕๓๔๙ ดาบตํารวจ อัมรินทร  มองเพชร 

 ๕๓๕๐ ดาบตํารวจ อัมรินทร  มะมิง 

 ๕๓๕๑ ดาบตํารวจ อัมฤต  แพรเมือง 

 ๕๓๕๒ ดาบตํารวจ อัลฟารุส  นาปาเลน 

 ๕๓๕๓ ดาบตํารวจ อัศจรรย  ทองทับ 

 ๕๓๕๔ ดาบตํารวจ อัศจรรย  โพธิ์เหลือง 

 ๕๓๕๕ ดาบตํารวจ อัศวิน  บูรณปรีชา 

 ๕๓๕๖ ดาบตํารวจ อัศวิน  ภัยกุมพันธ 

 ๕๓๕๗ ดาบตํารวจ อัศวิน  สิงหธวัช 

 ๕๓๕๘ ดาบตํารวจ อัษฎาพงษ  โคตรทิพย 

 ๕๓๕๙ ดาบตํารวจ อาคม  ใจนุม 

 ๕๓๖๐ ดาบตํารวจ อาคม  ตินานพ 

 ๕๓๖๑ ดาบตํารวจ อาคม  นามบุญลือ 

 ๕๓๖๒ ดาบตํารวจ อาคม  พลภูเมือง 

 ๕๓๖๓ ดาบตํารวจ อาคม  พูลแกว 

 ๕๓๖๔ ดาบตํารวจ อาคม  ลับเหล่ียม 

 ๕๓๖๕ ดาบตํารวจ อาคม  ศรีสันต 

 ๕๓๖๖ ดาบตํารวจ อาคม  สานุวงศ 

 ๕๓๖๗ ดาบตํารวจ อาคม  สายโสภา 

 ๕๓๖๘ ดาบตํารวจ อาคม  สิงหพิมพ 

 ๕๓๖๙ ดาบตํารวจ อาคม  แสงสง 

 ๕๓๗๐ ดาบตํารวจ อาคม  หงษษา 

 ๕๓๗๑ ดาบตํารวจ อาคม  อาสากิจ 

 ๕๓๗๒ ดาบตํารวจ อาคม  แฮพฤกษ 

 ๕๓๗๓ ดาบตํารวจ อาจิน  อัครพัฒน 

 ๕๓๗๔ ดาบตํารวจ อาชีพ  ชํานาญแปน 

 ๕๓๗๕ ดาบตํารวจ อาแซ  วิชา 



 หนา   ๓๓๑ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๓๗๖ ดาบตํารวจ อาแซ  สลําเหม 

 ๕๓๗๗ ดาบตํารวจ อาณัติ  สาบุตร 

 ๕๓๗๘ ดาบตํารวจ อาทอน  ชะนะกิจ 

 ๕๓๗๙ ดาบตํารวจ อาทอน  อาจเอี่ยม 

 ๕๓๘๐ ดาบตํารวจ อาทัด  ดอนโค 

 ๕๓๘๑ ดาบตํารวจ อาทิตย  จันที 

 ๕๓๘๒ ดาบตํารวจ อาทิตย  ชนะกุล 

 ๕๓๘๓ ดาบตํารวจ อาทิตย  นรสิงห 

 ๕๓๘๔ ดาบตํารวจ อาทิตย  บุตรดี 

 ๕๓๘๕ ดาบตํารวจ อาทิตย  บุตรพรม 

 ๕๓๘๖ ดาบตํารวจ อาทิตย  ปองหลา 

 ๕๓๘๗ ดาบตํารวจ อาทิตย  พรชัย 

 ๕๓๘๘ ดาบตํารวจ อาทิตย  พิมลนอก 

 ๕๓๘๙ ดาบตํารวจ อาทิตย  ศรราม 

 ๕๓๙๐ ดาบตํารวจ อาทิตย  สมันเหมือน 

 ๕๓๙๑ ดาบตํารวจ อานนท  โกยทา 

 ๕๓๙๒ ดาบตํารวจ อานนท  จรแกว 

 ๕๓๙๓ ดาบตํารวจ อานนท  ชูชนะ 

 ๕๓๙๔ ดาบตํารวจ อานนท  ศรีวิลัย 

 ๕๓๙๕ ดาบตํารวจ อานนท  เสมอวงษ 

 ๕๓๙๖ ดาบตํารวจ อานนท  หลาคํามี 

 ๕๓๙๗ ดาบตํารวจ อานนท  อนันต 

 ๕๓๙๘ ดาบตํารวจ อานุภาพ  เถาวแสน 

 ๕๓๙๙ ดาบตํารวจ อานุภาพ  นามภูงา 

 ๕๔๐๐ ดาบตํารวจ อานุภาพ  อวมเกตุ 

 ๕๔๐๑ ดาบตํารวจ อารัญู  ทองพูล 

 ๕๔๐๒ ดาบตํารวจ อาราม  มาลีหวน 

 ๕๔๐๓ ดาบตํารวจ อารี  หมัดเด็น 

 ๕๔๐๔ ดาบตํารวจ อารีย  มูเก็ม 

 ๕๔๐๕ ดาบตํารวจ อาวุธ  เกิดดวง 

 ๕๔๐๖ ดาบตํารวจ อาสรี  อุเซ็งลานง 

 ๕๔๐๗ ดาบตํารวจ อาหมัด  มินบํารุง 

 ๕๔๐๘ ดาบตํารวจ อาหะมะ  แซมะแซ 

 ๕๔๐๙ ดาบตํารวจ อาหามะสัมซู  แมยู 

 ๕๔๑๐ ดาบตํารวจ อํานวย  แกวพิภพ 

 ๕๔๑๑ ดาบตํารวจ อํานวย  เครือแกว 

 ๕๔๑๒ ดาบตํารวจ อํานวย  จันทรัตน 

 ๕๔๑๓ ดาบตํารวจ อํานวย  ดีนอย 

 ๕๔๑๔ ดาบตํารวจ อํานวย  ทองหลอ 

 ๕๔๑๕ ดาบตํารวจ อํานวย  นนทะภา 

 ๕๔๑๖ ดาบตํารวจ อํานวย  พุมพร 

 ๕๔๑๗ ดาบตํารวจ อํานวย  พูลสวัสดิ์ 

 ๕๔๑๘ ดาบตํารวจ อํานวย  เมฆแดง 

 ๕๔๑๙ ดาบตํารวจ อํานวย  ฤทธิอา 

 ๕๔๒๐ ดาบตํารวจ อํานวย  ศรีเพ็ง 

 ๕๔๒๑ ดาบตํารวจ อํานวย  สุโพธิ์ 

 ๕๔๒๒ ดาบตํารวจ อํานวย  ออนจุติ 

 ๕๔๒๓ ดาบตํารวจ อํานวยศักดิ์  ชนะหาญ 

 ๕๔๒๔ ดาบตํารวจ อํานาจ  เกาซวน 

 ๕๔๒๕ ดาบตํารวจ อํานาจ  ขุนประดิษฐ 

 ๕๔๒๖ ดาบตํารวจ อํานาจ  งามจัด 

 ๕๔๒๗ ดาบตํารวจ อํานาจ  จันทรสาขา 
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 ๕๔๒๘ ดาบตํารวจ อํานาจ  ตันพงษ 

 ๕๔๒๙ ดาบตํารวจ อํานาจ  โตติยะ 

 ๕๔๓๐ ดาบตํารวจ อํานาจ  นุชทาโพ 

 ๕๔๓๑ ดาบตํารวจ อํานาจ  บัวแกว 

 ๕๔๓๒ ดาบตํารวจ ฮาซัน  หมั่นทวี 

 ๕๔๓๓ ดาบตํารวจ อํานาจ  บุญสนิท 

 ๕๔๓๔ ดาบตํารวจ อํานาจ  เบ็ญพาด 

 ๕๔๓๕ ดาบตํารวจ อํานาจ  เปาวสันต 

 ๕๔๓๖ ดาบตํารวจ อํานาจ  พวงประจง 

 ๕๔๓๗ ดาบตํารวจ อํานาจ  พาไธสง 

 ๕๔๓๘ ดาบตํารวจ อํานาจ  พุกอูด 

 ๕๔๓๙ ดาบตํารวจ อํานาจ  มียันต 

 ๕๔๔๐ ดาบตํารวจ อํานาจ  ราศรีนวล 

 ๕๔๔๑ ดาบตํารวจ อํานาจ  วรรณบุรี 

 ๕๔๔๒ ดาบตํารวจ อํานาจ  ศาลางาม 

 ๕๔๔๓ ดาบตํารวจ อํานาจ  ศิริเมฆา 

 ๕๔๔๔ ดาบตํารวจ อํานาจ  สีแสง 

 ๕๔๔๕ ดาบตํารวจ อํานาจ  สุนทรหงษ 

 ๕๔๔๖ ดาบตํารวจ อํานาจ  แสงเพชร 

 ๕๔๔๗ ดาบตํารวจ อํานาจ  อินทองดี 

 ๕๔๔๘ ดาบตํารวจ อํานาจ  เอาะนอย 

 ๕๔๔๙ ดาบตํารวจ อํานาจ  เอี่ยมย่ังยืน 

 ๕๔๕๐ ดาบตํารวจ อําพร  ชุมชวย 

 ๕๔๕๑ ดาบตํารวจ อําพร  วันเขียน 

 ๕๔๕๒ ดาบตํารวจ อําพล  แกวมุสิก 

 ๕๔๕๓ ดาบตํารวจ อําพล  พอคา 

 ๕๔๕๔ ดาบตํารวจ อําภร  ซองคํา 

 ๕๔๕๕ ดาบตํารวจ อิทธิกร  ศรีวะอุไร 

 ๕๔๕๖ ดาบตํารวจ อิทธิชัย  ไชยสาคร 

 ๕๔๕๗ ดาบตํารวจ อิทธิชัย  รัตนสุวรรณ 

 ๕๔๕๘ ดาบตํารวจ อิทธิเชษฐ  ชูเนตร 

 ๕๔๕๙ ดาบตํารวจ อิทธิเชษฐ  สุทธิวงศกร 

 ๕๔๖๐ ดาบตํารวจ อิทธิพงษ  แกวมาตย 

 ๕๔๖๑ ดาบตํารวจ อิทธิพล  จินดาวัลย 

 ๕๔๖๒ ดาบตํารวจ อิทธิพล  จีนมะโน 

 ๕๔๖๓ ดาบตํารวจ อิทธิพล  อูเงิน 

 ๕๔๖๔ ดาบตํารวจ อิทธิพัทธ  คําอาย 

 ๕๔๖๕ ดาบตํารวจ อิทธิพันธ  เหลาทอง 

 ๕๔๖๖ ดาบตํารวจ อิทธิภัทร   

  ศรีษะนาราษฎร 

 ๕๔๖๗ ดาบตํารวจ อิทธิฤทธิ์  โททัย 

 ๕๔๖๘ ดาบตํารวจ อิทธิศักดิ์  ชัยศิริธนจินดา 

 ๕๔๖๙ ดาบตํารวจ อิทธิศักดิ์  สมบัตรธนรัตน 

 ๕๔๗๐ ดาบตํารวจ อินทศักดิ์   

  กฤษวิริยะวัฒน 

 ๕๔๗๑ ดาบตํารวจ อิสระ  พุทธสุภะ 

 ๕๔๗๒ ดาบตํารวจ อิสระ  รัตนาพล 

 ๕๔๗๓ ดาบตํารวจ อิสรานันท  ยอดธงชัย 

 ๕๔๗๔ ดาบตํารวจ อิสเรศ  สิงหสาธร 

 ๕๔๗๕ ดาบตํารวจ อุกฤษฎ  คูณเรือง 

 ๕๔๗๖ ดาบตํารวจ อุณฤทธิ์  บุญธรรม 

 ๕๔๗๗ ดาบตํารวจ อุดม  แกวสุวรรณ 
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 ๕๔๗๘ ดาบตํารวจ อุดม  ไชยขันธุ 

 ๕๔๗๙ ดาบตํารวจ อุดม  ทรวงทองหลาง 

 ๕๔๘๐ ดาบตํารวจ อุดม  นุเทพสุ 

 ๕๔๘๑ ดาบตํารวจ อุดม  พลรักษ 

 ๕๔๘๒ ดาบตํารวจ อุดม  สมบูรณ 

 ๕๔๘๓ ดาบตํารวจ อุดม  สุระสุข 

 ๕๔๘๔ ดาบตํารวจ อุดมพร  ทองชู 

 ๕๔๘๕ ดาบตํารวจ อุดมวิทย  ทวิชศรี 

 ๕๔๘๖ ดาบตํารวจ อุดมศักดิ์  ขวัญแกว 

 ๕๔๘๗ ดาบตํารวจ อุดมศักดิ์  เตียวสกุล 

 ๕๔๘๘ ดาบตํารวจ อุดมศักดิ์  นิมิตรสุข 

 ๕๔๘๙ ดาบตํารวจ อุดมศักดิ์  เพ็งบุญ 

 ๕๔๙๐ ดาบตํารวจ อุดมศักดิ์  มากละเอียด 

 ๕๔๙๑ ดาบตํารวจ อุดมศักดิ์  มีโต 

 ๕๔๙๒ ดาบตํารวจ อุดมศักดิ์  ระวังชาติ 

 ๕๔๙๓ ดาบตํารวจ อุดมศักดิ์  อินอนาถ 

 ๕๔๙๔ ดาบตํารวจ อุดมสิน  จันทะวงษ 

 ๕๔๙๕ ดาบตํารวจ อุดร  สุขอาษา 

 ๕๔๙๖ ดาบตํารวจ อุดร  เส็งภูเวียง 

 ๕๔๙๗ ดาบตํารวจ อุดร  อัครวิบูลยชัย 

 ๕๔๙๘ ดาบตํารวจ อุทัย  ชาญณรงค 

 ๕๔๙๙ ดาบตํารวจ อุทัย  ชุมชื่น 

 ๕๕๐๐ ดาบตํารวจ อุทัย  ตวนชัยภูมิ 

 ๕๕๐๑ ดาบตํารวจ อุทัย  ตาพระ 

 ๕๕๐๒ ดาบตํารวจ อุทัย  ทากุดเรือ 

 ๕๕๐๓ ดาบตํารวจ อุทัย  ทิพยสันเทียะ 

 ๕๕๐๔ ดาบตํารวจ อุทัย  บุญกอง 

 ๕๕๐๕ ดาบตํารวจ อุทัย  บุตรดาวัน 

 ๕๕๐๖ ดาบตํารวจ อุทัย  มีทอง 

 ๕๕๐๗ ดาบตํารวจ อุทัย  วิอุน 

 ๕๕๐๘ ดาบตํารวจ อุทัย  ศรีสัมพันธ 

 ๕๕๐๙ ดาบตํารวจ อุทัย  สอนหอม 

 ๕๕๑๐ ดาบตํารวจ อุทัย  สีผ้ึง 

 ๕๕๑๑ ดาบตํารวจ อุทัย  เสนาวงษ 

 ๕๕๑๒ ดาบตํารวจ อุทัย  แสงศรี 

 ๕๕๑๓ ดาบตํารวจ อุทัย  หวังคุมกลาง 

 ๕๕๑๔ ดาบตํารวจ อุทิตย  แกวใสย 

 ๕๕๑๕ ดาบตํารวจ อุทิศ  เกตุสุริยงค 

 ๕๕๑๖ ดาบตํารวจ อุทิศ  แกวจอมพล 

 ๕๕๑๗ ดาบตํารวจ อุทิศ  เดชคําภู 

 ๕๕๑๘ ดาบตํารวจ อุทิศ  อนุอัน 

 ๕๕๑๙ ดาบตํารวจ อุเทณ  ไกยพันธ 

 ๕๕๒๐ ดาบตํารวจ อุเทน  กาวิน 

 ๕๕๒๑ ดาบตํารวจ อุเทน  นิลดานุวัตร 

 ๕๕๒๒ ดาบตํารวจ อุเทน  พรมพิงค 

 ๕๕๒๓ ดาบตํารวจ อุเทน  สงวนศักดิ์ 

 ๕๕๒๔ ดาบตํารวจ อุเทน  สิงหทองรัตน 

 ๕๕๒๕ ดาบตํารวจ อุเทน  สุขสําราญ 

 ๕๕๒๖ ดาบตํารวจ อุเทน  แสงเกง 

 ๕๕๒๗ ดาบตํารวจ อุเทน  โสงขุนทด 

 ๕๕๒๘ ดาบตํารวจ อุเธน  กุลประเสริฐ 

 ๕๕๒๙ ดาบตํารวจ อุน  สระเงินสิงห 
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 ๕๕๓๐ ดาบตํารวจ อุปถัมภ  ลีสินลา 

 ๕๕๓๑ ดาบตํารวจ อุมพงษ  พันธุฉลาด 

 ๕๕๓๒ ดาบตํารวจ อุรเคนทร  แปงคําเรือง 

 ๕๕๓๓ ดาบตํารวจ อุรุพงษ  ภูพวก 

 ๕๕๓๔ ดาบตํารวจ อุรุพงษ  ฤทธิเดช 

 ๕๕๓๕ ดาบตํารวจ อุสมาน  นิมะยุ 

 ๕๕๓๖ ดาบตํารวจ อูหมาด  อรนอม 

 ๕๕๓๗ ดาบตํารวจ เอก  ชางเชื้อวงษ 

 ๕๕๓๘ ดาบตํารวจ เอกฉัตร  สิงหปลอด 

 ๕๕๓๙ ดาบตํารวจ เอกชัย   

  กฤติยาโชติปกรณ 

 ๕๕๔๐ ดาบตํารวจ เอกชัย  กาทองทุง 

 ๕๕๔๑ ดาบตํารวจ เอกชัย  เกษกุล 

 ๕๕๔๒ ดาบตํารวจ เอกชัย  ตันเจริญ 

 ๕๕๔๓ ดาบตํารวจ เอกชัย  แตรสังข 

 ๕๕๔๔ ดาบตํารวจ เอกชัย  นวลรอด 

 ๕๕๔๕ ดาบตํารวจ เอกชัย  พุจารย 

 ๕๕๔๖ ดาบตํารวจ เอกชัย  พูลเพ่ิม 

 ๕๕๔๗ ดาบตํารวจ เอกชัย  มุสิกพงศ 

 ๕๕๔๘ ดาบตํารวจ เอกชัย  ศรีสวรรค 

 ๕๕๔๙ ดาบตํารวจ เอกชัย  อุปสม 

 ๕๕๕๐ ดาบตํารวจ เอกณัฏฐ  แกวไพฑูรย 

 ๕๕๕๑ ดาบตํารวจ เอกดนัย  จิรวัฒน 

 ๕๕๕๒ ดาบตํารวจ เอกนรินทร  ปรียาจิตต 

 ๕๕๕๓ ดาบตํารวจ เอกบุตร  มะ 

 ๕๕๕๔ ดาบตํารวจ เอกพงศ  ตอม 

 ๕๕๕๕ ดาบตํารวจ เอกพงศ  อินทรเหมือน 

 ๕๕๕๖ ดาบตํารวจ เอกพงษ  วงศลังกา 

 ๕๕๕๗ ดาบตํารวจ เอกพจน  รัตนผล 

 ๕๕๕๘ ดาบตํารวจ เอกพล  จูมพลา 

 ๕๕๕๙ ดาบตํารวจ เอกพันธุ  ฝนเตย 

 ๕๕๖๐ ดาบตํารวจ เอกเพชร  จันตะคาด 

 ๕๕๖๑ ดาบตํารวจ เอกภพ  ชางเขียว 

 ๕๕๖๒ ดาบตํารวจ เอกภพ  ทองนอก 

 ๕๕๖๓ ดาบตํารวจ เอกภพ  วรรธโนทัย 

 ๕๕๖๔ ดาบตํารวจ เอกภูมิ  ขันสุภา 

 ๕๕๖๕ ดาบตํารวจ เอกมนต  รักษาวงค 

 ๕๕๖๖ ดาบตํารวจ เอกรัตน  ศรีนุติวศิน 

 ๕๕๖๗ ดาบตํารวจ เอกราช  บุญประถัมภ 

 ๕๕๖๘ ดาบตํารวจ เอกราช  มะแม็ง 

 ๕๕๖๙ ดาบตํารวจ เอกราช  เรืองฤทธิ์ 

 ๕๕๗๐ ดาบตํารวจ เอกราช  วงศเมฆ 

 ๕๕๗๑ ดาบตํารวจ เอกราช  สรประสิทธิ์ 

 ๕๕๗๒ ดาบตํารวจ เอกรินทร  กาญจนนิยม 

 ๕๕๗๓ ดาบตํารวจ เอกรินทร   

  เจริญมณีศักดิ์ 

 ๕๕๗๔ ดาบตํารวจ เอกรินทร  เชวงเกียรติ 

 ๕๕๗๕ ดาบตํารวจ เอกรินทร   

  ทรัพยแกวยอด 

 ๕๕๗๖ ดาบตํารวจ เอกรินทร  แสงอรุณ 

 ๕๕๗๗ ดาบตํารวจ เอกรินทร  หนูวงษ 

 ๕๕๗๘ ดาบตํารวจ เอกลักษณ  ทาวขวาง 
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เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๕๗๙ ดาบตํารวจ เอกวัฒน  พิจารณ 

 ๕๕๘๐ ดาบตํารวจ เอกวัส  ทรงศรี 

 ๕๕๘๑ ดาบตํารวจ เอกวิทย  แสนคํา 

 ๕๕๘๒ ดาบตํารวจ เอกสิทธิ์  ขุมทอง 

 ๕๕๘๓ ดาบตํารวจ เอกสิทธิ์  คณธัช 

 ๕๕๘๔ ดาบตํารวจ เอกสิทธิ์  โนรักษ 

 ๕๕๘๕ ดาบตํารวจ เอนก  บุญธรรม 

 ๕๕๘๖ ดาบตํารวจ เอนก  บุญยัง 

 ๕๕๘๗ ดาบตํารวจ เอนก  บุญหลา 

 ๕๕๘๘ ดาบตํารวจ เอนก  เพ็งพล 

 ๕๕๘๙ ดาบตํารวจ เอนก  ฟองแกว 

 ๕๕๙๐ ดาบตํารวจ เอนก  ราชซุยแสน 

 ๕๕๙๑ ดาบตํารวจ เอนก  วิวุฒิ 

 ๕๕๙๒ ดาบตํารวจ เอนก  ศรีคําขลิบ 

 ๕๕๙๓ ดาบตํารวจ เอนก  ศรีวารี 

 ๕๕๙๔ ดาบตํารวจ เอนก  เอกพันธ 

 ๕๕๙๕ ดาบตํารวจ เอื้อม  พรรณรายน 

 ๕๕๙๖ ดาบตํารวจ แอด  รัตนานันท 

 ๕๕๙๗ ดาบตํารวจ โอกาส  อินธิแสน 

 ๕๕๙๘ ดาบตํารวจ โอชา  บุญหลา 

 ๕๕๙๙ ดาบตํารวจ โอชา  สุดทะตั้ง 

 ๕๖๐๐ ดาบตํารวจ โอภาส  จันทรแดง 

 ๕๖๐๑ ดาบตํารวจ โอภาส  ดวงจันทร 

 ๕๖๐๒ ดาบตํารวจ ไอศูรย  มุทาพร 

 ๕๖๐๓ ดาบตํารวจหญิง ไอดา  เจะโซะ 

 ๕๖๐๔ ดาบตํารวจหญิง ไอรินทร   

  นิธิฉัตรบัญชารัฐ 

 ๕๖๐๕ ดาบตํารวจหญิง กณวรรธน   

  เคหะรักษ 

 ๕๖๐๖ ดาบตํารวจหญิง กนกพรรณ   

  ลุยจันทร 

 ๕๖๐๗ ดาบตํารวจหญิง กนกวรรณ   

  มนตกิจไพศาล 

 ๕๖๐๘ ดาบตํารวจหญิง กนกอร  หมอยา 

 ๕๖๐๙ ดาบตํารวจหญิง กมลณัฐ  ขัดเสริม 

 ๕๖๑๐ ดาบตํารวจหญิง กมลทิพย  โภคัง 

 ๕๖๑๑ ดาบตํารวจหญิง กมลพรรณ  ผาแกว 

 ๕๖๑๒ ดาบตํารวจหญิง กมลวรรณ   

  บุญจันทร 

 ๕๖๑๓ ดาบตํารวจหญิง กรกต  ชื่นมณี 

 ๕๖๑๔ ดาบตํารวจหญงิ กรณษา  โคตรมั่นคง 

 ๕๖๑๕ ดาบตํารวจหญิง กรรณิการ  รัตนศรี 

 ๕๖๑๖ ดาบตํารวจหญิง กัญญรัตน   

  นาคสัมพันธุ 

 ๕๖๑๗ ดาบตํารวจหญิง กัญญวรา  แกวมูล 

 ๕๖๑๘ ดาบตํารวจหญิง กัญญาภัค   

  คุปตศิลา 

 ๕๖๑๙ ดาบตํารวจหญิง กัญญารัตน   

  ขวัญทรัพยกิจ 

 ๕๖๒๐ ดาบตํารวจหญิง กัณฐญานัฐ   

  ฤทธิ์สุวรรณ 

 ๕๖๒๑ ดาบตํารวจหญิง กาญจนา   

  ทาวมฤทธิ์ 

 ๕๖๒๒ ดาบตํารวจหญิง กาญจนา  ปวนอย 



 หนา   ๓๓๖ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๖๒๓ ดาบตํารวจหญิง กาญจนา   

  โพธิพิทักษ 

 ๕๖๒๔ ดาบตํารวจหญิง กาญจนา   

  สุริยโวหาร 

 ๕๖๒๕ ดาบตํารวจหญิง กิ่งกาญจน  ไชยชนะ 

 ๕๖๒๖ ดาบตํารวจหญิง กุมารี  แกวประชุม 

 ๕๖๒๗ ดาบตํารวจหญิง กุลธิดา   

  สุวรรณภาษิต 

 ๕๖๒๘ ดาบตํารวจหญิง เกศรา  โพธิ์ดี 

 ๕๖๒๙ ดาบตํารวจหญิง เกศสุดา  นันแกว 

 ๕๖๓๐ ดาบตํารวจหญิง เกศิณี  เกษวงษ 

 ๕๖๓๑ ดาบตํารวจหญิง เกษร  ไชยเขียว 

 ๕๖๓๒ ดาบตํารวจหญิง เกษศิรินทร   

  สุทธารส 

 ๕๖๓๓ ดาบตํารวจหญิง ขนิษฐา  พรอมมูล 

 ๕๖๓๔ ดาบตํารวจหญิง จงจิต  ใฝใจ 

 ๕๖๓๕ ดาบตํารวจหญิง จงจิตร  ศรีบาล 

 ๕๖๓๖ ดาบตํารวจหญิง จรรยา  แกวนพรัตน 

 ๕๖๓๗ ดาบตํารวจหญิง จรรยา  แจงอาญา 

 ๕๖๓๘ ดาบตํารวจหญิง จรรยา  ภิรมยรักษ 

 ๕๖๓๙ ดาบตํารวจหญิง จันจิรา  จันดิษ 

 ๕๖๔๐ ดาบตํารวจหญิง จันทนา  สิงหดี 

 ๕๖๔๑ ดาบตํารวจหญิง จันทรเพ็ญ   

  อุลหัสสา 

 ๕๖๔๒ ดาบตํารวจหญิง จันทิมา   

  ทองดีเล้ียง 

 ๕๖๔๓ ดาบตํารวจหญิง จารุณี  ลักษณเลง 

 ๕๖๔๔ ดาบตํารวจหญิง จารุณี  วิชัยตะ 

 ๕๖๔๕ ดาบตํารวจหญิง จิดาภา  วงสาพลี 

 ๕๖๔๖ ดาบตํารวจหญิง จินดา  อนุพันธ 

 ๕๖๔๗ ดาบตํารวจหญิง จินตนา   

  กาญจนรังษี 

 ๕๖๔๘ ดาบตํารวจหญิง จินตนา  บุญพัฒน 

 ๕๖๔๙ ดาบตํารวจหญิง จิรชยา  คําทา 

 ๕๖๕๐ ดาบตํารวจหญิง จิรชยา  ทองหลอ 

 ๕๖๕๑ ดาบตํารวจหญิง จิรฐา  จิตสามารถ 

 ๕๖๕๒ ดาบตํารวจหญิง จิรนันท  ทะสา 

 ๕๖๕๓ ดาบตํารวจหญิง จีรนันท  บุญแกว 

 ๕๖๕๔ ดาบตํารวจหญิง จีรพร  ฉลาดเอื้อ 

 ๕๖๕๕ ดาบตํารวจหญิง จีรวรรณ  ศิริวัฒน 

 ๕๖๕๖ ดาบตํารวจหญิง จีระนุช  ศรีชาติ 

 ๕๖๕๗ ดาบตํารวจหญิง จุฑามาศ  กอนทอง 

 ๕๖๕๘ ดาบตํารวจหญิง จุฑามาศ  ขุทกาฬา 

 ๕๖๕๙ ดาบตํารวจหญิง จุฑารัตน  จําเริญ 

 ๕๖๖๐ ดาบตํารวจหญิง จุฑารัตน   

  ถาวรบุญเดช 

 ๕๖๖๑ ดาบตํารวจหญิง จุฑารัตน  บุญมี 

 ๕๖๖๒ ดาบตํารวจหญิง จุฑารัตน  เพ็งมณี 

 ๕๖๖๓ ดาบตํารวจหญิง จุติมา  รอดแกว 

 ๕๖๖๔ ดาบตํารวจหญิง จุรีรัตน  บุรีศรี 

 ๕๖๖๕ ดาบตํารวจหญิง จุไรรัตน   

  เอ็งประเสริฐ 



 หนา   ๓๓๗ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๖๖๖ ดาบตํารวจหญิง เจนจิลา   

  ศรีนวนเอียด 

 ๕๖๖๗ ดาบตํารวจหญิง ฉวีวรรณ   

  กันหาเรียง 

 ๕๖๖๘ ดาบตํารวจหญิง ฉวีวรรณ  ปนสกุล 

 ๕๖๖๙ ดาบตํารวจหญิง เฉลิมศรี  บุญธรรม 

 ๕๖๗๐ ดาบตํารวจหญิง ชดาษา  กล่ินสุคนธ 

 ๕๖๗๑ ดาบตํารวจหญิง ชนัดดา  เพียรดี 

 ๕๖๗๒ ดาบตํารวจหญิง ชนิตา  กาญจนอุดม 

 ๕๖๗๓ ดาบตํารวจหญิง ชมัยพร  ชูผอม 

 ๕๖๗๔ ดาบตํารวจหญิง ชรินดา  มุลเมฆ 

 ๕๖๗๕ ดาบตํารวจหญิง ชลธิชา  ภูศรีเทศ 

 ๕๖๗๖ ดาบตํารวจหญิง ชัชฎาพัณณ   

  จันตะยอด 

 ๕๖๗๗ ดาบตํารวจหญิง ชินาภา  ศิริวรรณ 

 ๕๖๗๘ ดาบตํารวจหญิง ชุติมา  ขอนทอง 

 ๕๖๗๙ ดาบตํารวจหญิง ชุริวรรณ  แกวแสน 

 ๕๖๘๐ ดาบตํารวจหญิง โชติกา  เพ็ญจํารัส 

 ๕๖๘๑ ดาบตํารวจหญิง ญาชิตา  รวิศสกุล 

 ๕๖๘๒ ดาบตํารวจหญิง ฐานะรัฐ   

  จิตตไพบูลย 

 ๕๖๘๓ ดาบตํารวจหญิง ฐิตารัตน   

  ธํารงกอเกียรติ 

 ๕๖๘๔ ดาบตํารวจหญิง ฐิติชญา  อัมพวัน 

 ๕๖๘๕ ดาบตํารวจหญิง ฐิติรัตน  วรุณธรรม 

 ๕๖๘๖ ดาบตํารวจหญิง ฐิติลักษณ  ธานี 

 ๕๖๘๗ ดาบตํารวจหญิง ฐิติวรดา   

  ประสานสุข 

 ๕๖๘๘ ดาบตํารวจหญิง ฑิตยากร  จีนศรีคง 

 ๕๖๘๙ ดาบตํารวจหญิง ณมน  จิตมโนธรรม 

 ๕๖๙๐ ดาบตํารวจหญิง ณัชนันท  คงมล 

 ๕๖๙๑ ดาบตํารวจหญิง ณัฐธภา  ออมชมภู 

 ๕๖๙๒ ดาบตํารวจหญิง ณัฐนิชา  ฤทธิรัตน 

 ๕๖๙๓ ดาบตํารวจหญิง ณัฐรดา  ภิรมยสา 

 ๕๖๙๔ ดาบตํารวจหญิง ณัฐศิณี  ภาสจิรัฏฐ 

 ๕๖๙๕ ดาบตํารวจหญิง ณาตญา  ศรีเฮือง 

 ๕๖๙๖ ดาบตํารวจหญิง ณาตยาณี   

  สําราญบํารุง 

 ๕๖๙๗ ดาบตํารวจหญิง ณิชกานต   

  สุดาจันทร 

 ๕๖๙๘ ดาบตํารวจหญิง ดลนภา  บัวแกว 

 ๕๖๙๙ ดาบตํารวจหญิง ดวงกมล   

  วงคจันทรมณี 

 ๕๗๐๐ ดาบตํารวจหญิง ดารณี  พุกพบสุข 

 ๕๗๐๑ ดาบตํารวจหญิง ดาวประกาย   

  สงฆเจริญ 

 ๕๗๐๒ ดาบตํารวจหญิง เดือนเพ็ญ   

  สุวรรณจิตต 

 ๕๗๐๓ ดาบตํารวจหญิง ถนอมรัตน  สินศุข 

 ๕๗๐๔ ดาบตํารวจหญิง ทัตชญา  นอยษา 

 ๕๗๐๕ ดาบตํารวจหญิง ทัศนาภรณ   

  โพธะจันทร 



 หนา   ๓๓๘ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๗๐๖ ดาบตํารวจหญิง ทิพยทิวา  รุงราษี 

 ๕๗๐๗ ดาบตํารวจหญิง ธนภร  กมลกุลรภัส 

 ๕๗๐๘ ดาบตํารวจหญิง ธนวัน  บัวขาว 

 ๕๗๐๙ ดาบตํารวจหญิง ธนัชพร  เผาผาง 

 ๕๗๑๐ ดาบตํารวจหญิง ธนาภา  ตั้นฉวน 

 ๕๗๑๑ ดาบตํารวจหญิง ธมณ  กิจจาอาภา 

 ๕๗๑๒ ดาบตํารวจหญิง ธมลวรรณ   

  พิมพทอง 

 ๕๗๑๓ ดาบตํารวจหญิง ธัชกร  บุญอินทร 

 ๕๗๑๔ ดาบตํารวจหญิง ธัญกมล  วีณะคุปต 

 ๕๗๑๕ ดาบตํารวจหญิง ธัญลักษณ  โนนธิง 

 ๕๗๑๖ ดาบตํารวจหญิง ธัณยธิชา  ขันโสดา 

 ๕๗๑๗ ดาบตํารวจหญิง ธารีรตา  วิจารณ 

 ๕๗๑๘ ดาบตํารวจหญิง นพนันทธร   

  แผนทองธีรธนา 

 ๕๗๑๙ ดาบตํารวจหญิง นพมาศ  แสงสวาง 

 ๕๗๒๐ ดาบตํารวจหญิง นพวรรณ  รัตนกุล 

 ๕๗๒๑ ดาบตํารวจหญิง นภัทรพร   

  ปตถาวะโร 

 ๕๗๒๒ ดาบตํารวจหญิง นภัสวรรณ  ชมแกว 

 ๕๗๒๓ ดาบตํารวจหญิง นภา  แผนสทาน 

 ๕๗๒๔ ดาบตํารวจหญิง นภาพร  แชมชัย 

 ๕๗๒๕ ดาบตํารวจหญิง นรากร  สรอยผาบ 

 ๕๗๒๖ ดาบตํารวจหญิง นฤมล  จันทรเชื้อ 

 ๕๗๒๗ ดาบตํารวจหญิง นฤมลวรรณ   

  ไชยโคตร 

 ๕๗๒๘ ดาบตํารวจหญิง นวพร   

  อุดมนิมิตสิริกุล 

 ๕๗๒๙ ดาบตํารวจหญิง นวลนอย  เพ็ชรรัตน 

 ๕๗๓๐ ดาบตํารวจหญิง นัคมน  เกรัมย 

 ๕๗๓๑ ดาบตํารวจหญิง นันทพร  อยูชูฉาย 

 ๕๗๓๒ ดาบตํารวจหญิง นิตยา  เกตุพิมล 

 ๕๗๓๓ ดาบตํารวจหญิง นิตยา  คําเวียงสา 

 ๕๗๓๔ ดาบตํารวจหญิง นิตยา  ทรงขวัญ 

 ๕๗๓๕ ดาบตํารวจหญิง นิตยา  รักษาชาติ 

 ๕๗๓๖ ดาบตํารวจหญิง นิตสรา   

  จินดาลักษณ 

 ๕๗๓๗ ดาบตํารวจหญิง นิภาพร  อางสุวรรณ 

 ๕๗๓๘ ดาบตํารวจหญิง นิยม  พลพันธ 

 ๕๗๓๙ ดาบตํารวจหญิง นุชนาถ  ชูชาติ 

 ๕๗๔๐ ดาบตํารวจหญิง เนตรนภา   

  เนื่องจากนวม 

 ๕๗๔๑ ดาบตํารวจหญิง เนตรอนงค   

  โพธิ์ทอง 

 ๕๗๔๒ ดาบตํารวจหญิง เนาวรัตน  กลํ่าชม 

 ๕๗๔๓ ดาบตํารวจหญิง แนงนอย  ธูปทอง 

 ๕๗๔๔ ดาบตํารวจหญิง บังอร  เกลาเกตุ 

 ๕๗๔๕ ดาบตํารวจหญิง บัวขาว  ลาดสลุง 

 ๕๗๔๖ ดาบตํารวจหญิง บัวบาน  ไมคต 

 ๕๗๔๗ ดาบตํารวจหญิง บุญญาดา   

  ปานจันทร 

 ๕๗๔๘ ดาบตํารวจหญิง บุญยรัตน  มีเพชร 



 หนา   ๓๓๙ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๗๔๙ ดาบตํารวจหญิง บุณณดา  ล่ิมใช 

 ๕๗๕๐ ดาบตํารวจหญิง บุปผาสวรรค   

  เอี่ยมศิริ 

 ๕๗๕๑ ดาบตํารวจหญิง บุศริน  จุฑานนท 

 ๕๗๕๒ ดาบตํารวจหญิง เบญจพร  ชุมธรรม 

 ๕๗๕๓ ดาบตํารวจหญิง เบญจมาภรณ   

  ชานมณีรัตน 

 ๕๗๕๔ ดาบตํารวจหญิง เบญญาภา   

  วุฒิชาติเกรียงไกร 

 ๕๗๕๕ ดาบตํารวจหญิง ปฏิมา  อึ้งประเสริฐ 

 ๕๗๕๖ ดาบตํารวจหญิง ปทิตยา  ลีทช 

 ๕๗๕๗ ดาบตํารวจหญิง ปทุมทิพย  ปองขันธ 

 ๕๗๕๘ ดาบตํารวจหญิง ปภาษา  บรุณพันธ 

 ๕๗๕๙ ดาบตํารวจหญิง ประภัสสร   

  บูรณะวงศสิน 

 ๕๗๖๐ ดาบตํารวจหญิง ปรัชนันท   

  วรรณกลาง 

 ๕๗๖๑ ดาบตํารวจหญิง ปริญดา  ย้ิมชาง 

 ๕๗๖๒ ดาบตํารวจหญิง ปรียาภรณ   

  สะอาดจันทร 

 ๕๗๖๓ ดาบตํารวจหญิง ปวิณณา   

  อิทธิประทีป 

 ๕๗๖๔ ดาบตํารวจหญิง ปญจรัศม  โกษา 

 ๕๗๖๕ ดาบตํารวจหญิง ปณชญา  สังกะสี 

 ๕๗๖๖ ดาบตํารวจหญิง ปทมพร  สอนนอย 

 ๕๗๖๗ ดาบตํารวจหญิง ปาริชาต  เกตุไชโย 

 ๕๗๖๘ ดาบตํารวจหญิง ปาริชาติ  สงสุข 

 ๕๗๖๙ ดาบตํารวจหญิง ปาลิกา  ทองนุน 

 ๕๗๗๐ ดาบตํารวจหญิง ปนสุดา  จุทะแสง 

 ๕๗๗๑ ดาบตํารวจหญิง ปุณณดา   

  ภิญญาธราโชติ 

 ๕๗๗๒ ดาบตํารวจหญิง ปุณณภา  เมงสวัสดิ์ 

 ๕๗๗๓ ดาบตํารวจหญิง ปุณยนุช  อุทาพันธ 

 ๕๗๗๔ ดาบตํารวจหญิง ผกาพรรณ   

  เรืองวัชรศักดิ์ 

 ๕๗๗๕ ดาบตํารวจหญิง ผกามาศ  อินธิยา 

 ๕๗๗๖ ดาบตํารวจหญิง พจณี  สิงหครุธ 

 ๕๗๗๗ ดาบตํารวจหญิง พชรวฤนท  กันชัย 

 ๕๗๗๘ ดาบตํารวจหญิง พรชณัท   

  บุหลันเล่ียมวงศ 

 ๕๗๗๙ ดาบตํารวจหญิง พรนิภา  ชลาสินธุ 

 ๕๗๘๐ ดาบตํารวจหญิง พรรณี  แซลก 

 ๕๗๘๑ ดาบตํารวจหญิง พรรณี  ทับทอง 

 ๕๗๘๒ ดาบตํารวจหญิง พลับพลึง  ไหลเรี่ย 

 ๕๗๘๓ ดาบตํารวจหญิง พัชรากร  สมนึก 

 ๕๗๘๔ ดาบตํารวจหญิง พัชรี  ฉิมนาค 

 ๕๗๘๕ ดาบตํารวจหญิง พัชรี  หอมชื่น 

 ๕๗๘๖ ดาบตํารวจหญิง พัชรีภรณ  อินปลอด 

 ๕๗๘๗ ดาบตํารวจหญิง พิชญสินี  เศษรินทร 

 ๕๗๘๘ ดาบตํารวจหญิง พิชยธนา   

  ภัคบัวพันธุดา 

 ๕๗๘๙ ดาบตํารวจหญิง พิชาญา  วรวงศ 



 หนา   ๓๔๐ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๗๙๐ ดาบตํารวจหญงิ พิมพพร  สุวรรณมณี 

 ๕๗๙๑ ดาบตํารวจหญิง พิมพวณัชชา   

  ขุนสังวาลย 

 ๕๗๙๒ ดาบตํารวจหญิง เพชรรัตน  ปทมาลัย 

 ๕๗๙๓ ดาบตํารวจหญิง เพ็ญณภา  สังขสรุป 

 ๕๗๙๔ ดาบตํารวจหญิง ภวิษยพร   

  บัวเคลือบบุญ 

 ๕๗๙๕ ดาบตํารวจหญิง ภัคนิษฐ  แสงงาม 

 ๕๗๙๖ ดาบตํารวจหญิง ภัทธิรา  อินทรนา 

 ๕๗๙๗ ดาบตํารวจหญิง ภัทรนิษฐ  ย่ีนาง 

 ๕๗๙๘ ดาบตํารวจหญิง ภัทรพร   

  อาญาเมือง 

 ๕๗๙๙ ดาบตํารวจหญิง ภัทรฤทัย  คําปอง 

 ๕๘๐๐ ดาบตํารวจหญิง ภัทรสิรี  แสนเงิน 

 ๕๘๐๑ ดาบตํารวจหญิง ภัทราภรณ   

  หมากสุข 

 ๕๘๐๒ ดาบตํารวจหญิง ภาสินี  เจริญมาก 

 ๕๘๐๓ ดาบตํารวจหญิง ภีรพันธ  สุขมา 

 ๕๘๐๔ ดาบตํารวจหญิง ภูมิรัตน  มะไพร 

 ๕๘๐๕ ดาบตํารวจหญิง ภูศรี  โภคากรณ 

 ๕๘๐๖ ดาบตํารวจหญิง มณีรัตน   

  ธงชัยธีรโชติ 

 ๕๘๐๗ ดาบตํารวจหญิง มนธิชา  พันธทา 

 ๕๘๐๘ ดาบตํารวจหญิง มารยาท   

  ไกรกระโทก 

 ๕๘๐๙ ดาบตํารวจหญิง มาลัย  ฮึงเสงี่ยม 

 ๕๘๑๐ ดาบตํารวจหญิง ยศยา   

  วรรธนามงคล 

 ๕๘๑๑ ดาบตํารวจหญิง ยุพเยาว  โคชวย 

 ๕๘๑๒ ดาบตํารวจหญิง ยุพา  เกิดมาตร 

 ๕๘๑๓ ดาบตํารวจหญิง ยุพินยา  คลายบุญ 

 ๕๘๑๔ ดาบตํารวจหญิง เยาวลักษณ  ใจชุม 

 ๕๘๑๕ ดาบตํารวจหญิง เยาวลักษณ  โนนทิง 

 ๕๘๑๖ ดาบตํารวจหญิง รวิพรรณ   

  โชติกิจธเนศนุกุล 

 ๕๘๑๗ ดาบตํารวจหญิง รัชฎาภรณ  วงษศร 

 ๕๘๑๘ ดาบตํารวจหญิง รัชดา  ศักดิ์พรหม 

 ๕๘๑๙ ดาบตํารวจหญิง รัชตา  ชัยพรกีรติ 

 ๕๘๒๐ ดาบตํารวจหญิง รัชนี  ราชบัวนอย 

 ๕๘๒๑ ดาบตํารวจหญิง รัญชน  ดีไทย 

 ๕๘๒๒ ดาบตํารวจหญงิ รัตนาภรณ  ชัยโยบัว 

 ๕๘๒๓ ดาบตํารวจหญิง รัติกาล  จิตชน 

 ๕๘๒๔ ดาบตํารวจหญิง รัสรินทร   

  ธราพงษพิทักษ 

 ๕๘๒๕ ดาบตํารวจหญิง ราชาวดี   

  ศรีวัฒนสาร 

 ๕๘๒๖ ดาบตํารวจหญิง รําพึง  ตอปญญา 

 ๕๘๒๗ ดาบตํารวจหญิง ริน  จันทรนาค 

 ๕๘๒๘ ดาบตํารวจหญิง รินจง  ชัญถาวร 

 ๕๘๒๙ ดาบตํารวจหญิง รินดา  มวงเถื่อน 

 ๕๘๓๐ ดาบตํารวจหญิง รุงฟา  แสนกลา 

 ๕๘๓๑ ดาบตํารวจหญิง รุงรัตน  ทองให 



 หนา   ๓๔๑ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๘๓๒ ดาบตํารวจหญิง รุงอรุณ  ค่ําชู 

 ๕๘๓๓ ดาบตํารวจหญิง รุจิภา  กลัดกลีบ 

 ๕๘๓๔ ดาบตํารวจหญิง รุจิรา  กลางบุราณ 

 ๕๘๓๕ ดาบตํารวจหญิง รุจิรา  กุดหอม 

 ๕๘๓๖ ดาบตํารวจหญิง รุจิรา  ธิมา 

 ๕๘๓๗ ดาบตํารวจหญิง เรณู  สังขจันทร 

 ๕๘๓๘ ดาบตํารวจหญิง เรวดี  คลายแกว 

 ๕๘๓๙ ดาบตํารวจหญิง ลัดดาวรรณ   

  พิเคราะหกิจ 

 ๕๘๔๐ ดาบตํารวจหญิง ลาวัณย   

  ปนเขื่อนขัติ 

 ๕๘๔๑ ดาบตํารวจหญิง ลินณรัตน  พุฒออน 

 ๕๘๔๒ ดาบตํารวจหญิง วนิดา  งามสวัสดิ์ 

 ๕๘๔๓ ดาบตํารวจหญิง วรรณทนี  ฤทธิ์เดช 

 ๕๘๔๔ ดาบตํารวจหญิง วรรณนิศา  กาติ๊บ 

 ๕๘๔๕ ดาบตํารวจหญิง วรัญญา  ฟูคํา 

 ๕๘๔๖ ดาบตํารวจหญิง วราภรณ  สารพรม 

 ๕๘๔๗ ดาบตํารวจหญิง วัชรินทร  สังขะวิไล 

 ๕๘๔๘ ดาบตํารวจหญิง วันทนา  แอวงษ 

 ๕๘๔๙ ดาบตํารวจหญิง วัลภา  มิตรเมฆ 

 ๕๘๕๐ ดาบตํารวจหญิง วัลลภา  อุทัยสา 

 ๕๘๕๑ ดาบตํารวจหญิง วาราดา  ลียากาศ 

 ๕๘๕๒ ดาบตํารวจหญิง วิกานดา  รักษาแกว 

 ๕๘๕๓ ดาบตํารวจหญิง วิจิตรา  กาวิละ 

 ๕๘๕๔ ดาบตํารวจหญิง วิชราภรณ  บัวสวาง 

 ๕๘๕๕ ดาบตํารวจหญิง วิภา  เมธีปรีชานนท 

 ๕๘๕๖ ดาบตํารวจหญิง วิภาพร  วรวัฒน 

 ๕๘๕๗ ดาบตํารวจหญิง วิมลวรรณ  เพียซาย 

 ๕๘๕๘ ดาบตํารวจหญิง วีณากร  กรุณานนท 

 ๕๘๕๙ ดาบตํารวจหญิง วีรนุช  ฤาไกรศรี 

 ๕๘๖๐ ดาบตํารวจหญิง วีรยา  เข็มประดับ 

 ๕๘๖๑ ดาบตํารวจหญิง วีรินทร  เงาศิลปชัย 

 ๕๘๖๒ ดาบตํารวจหญิง ศจิกา   

  อินทรไชยมาศ 

 ๕๘๖๓ ดาบตํารวจหญิง ศรัณยพร  รักวิเศษ 

 ๕๘๖๔ ดาบตํารวจหญิง ศรัณยลักษณ   

  สุทธิโยธา 

 ๕๘๖๕ ดาบตํารวจหญิง ศิราณี  คงศรี 

 ๕๘๖๖ ดาบตํารวจหญิง ศิริกาญจน   

  ศรีสุวรรณ 

 ๕๘๖๗ ดาบตํารวจหญิง ศิริพร  วัดใย 

 ๕๘๖๘ ดาบตํารวจหญิง ศิริลักษณ  รินเสนา 

 ๕๘๖๙ ดาบตํารวจหญิง ศุจีภรณ  สารกา 

 ๕๘๗๐ ดาบตํารวจหญิง ศุภลักษณ  รุงรุจี 

 ๕๘๗๑ ดาบตํารวจหญิง สกลสุภา   

  พงศธนบรรณ 

 ๕๘๗๒ ดาบตํารวจหญิง สมจิตร   

  จันทรอินทร 

 ๕๘๗๓ ดาบตํารวจหญิง สมพร  รอดชุม 

 ๕๘๗๔ ดาบตํารวจหญิง สมัญญา  ยาหอม 

 ๕๘๗๕ ดาบตํารวจหญิง สมัย  วงษภักดี 

 ๕๘๗๖ ดาบตํารวจหญิง สรชา  ศรีประสาน 



 หนา   ๓๔๒ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๘๗๗ ดาบตํารวจหญิง สรวีย  แกวผัด 

 ๕๘๗๘ ดาบตํารวจหญิง สริตา  มูลหลา 

 ๕๘๗๙ ดาบตํารวจหญิง สรินยา  ศรีเรืองสุข 

 ๕๘๘๐ ดาบตํารวจหญงิ สรียาวรรธ  พุฒพันธุ 

 ๕๘๘๑ ดาบตํารวจหญิง สัตตบงกช   

  พินิจมนตรี 

 ๕๘๘๒ ดาบตํารวจหญิง สาธิกา  โพธิสาร 

 ๕๘๘๓ ดาบตํารวจหญิง สายใจ  แตงแกว 

 ๕๘๘๔ ดาบตํารวจหญิง สายใจ   

  อริยศิริอาภา 

 ๕๘๘๕ ดาบตํารวจหญิง สาวิตรี  แสนทวีสุข 

 ๕๘๘๖ ดาบตํารวจหญิง สิรินดา  เกลอะมู 

 ๕๘๘๗ ดาบตํารวจหญิง สิรินทิพย  ออยมูล 

 ๕๘๘๘ ดาบตํารวจหญิง สิรินาถ  บัวศรี 

 ๕๘๘๙ ดาบตํารวจหญิง สิริรัตน  ไตรงาม 

 ๕๘๙๐ ดาบตํารวจหญิง สิริวรรณ   

  ระดาบุตร 

 ๕๘๙๑ ดาบตํารวจหญิง สีดา  รุจิมนัส 

 ๕๘๙๒ ดาบตํารวจหญิง สุกัญญา  เครือวัลย 

 ๕๘๙๓ ดาบตํารวจหญิง สุกัลยา  ยุยฉิม 

 ๕๘๙๔ ดาบตํารวจหญิง สุกัลยา  อินทรแกว 

 ๕๘๙๕ ดาบตํารวจหญิง สุจิตรา  ปานสง 

 ๕๘๙๖ ดาบตํารวจหญิง สุชาดา  พลเทพ 

 ๕๘๙๗ ดาบตํารวจหญิง สุชาดา  ศุกรสุต 

 ๕๘๙๘ ดาบตํารวจหญิง สุชาวดี  นาคกรี 

 ๕๘๙๙ ดาบตํารวจหญิง สุณีย  พงษศรีสวาง 

 ๕๙๐๐ ดาบตํารวจหญิง สุดารัตน  ดงใหญ 

 ๕๙๐๑ ดาบตํารวจหญิง สุทิศา   

  พรมทองบุญ 

 ๕๙๐๒ ดาบตํารวจหญงิ สุนันทา  มิ่งดอนไพร 

 ๕๙๐๓ ดาบตํารวจหญิง สุนันทา  สุเทศ 

 ๕๙๐๔ ดาบตํารวจหญิง สุนิสา  นุยนุน 

 ๕๙๐๕ ดาบตํารวจหญิง สุปราณี   

  บูรณะศักดิ์ไชยศรี 

 ๕๙๐๖ ดาบตํารวจหญิง สุพรรณี  ชัยศิริ 

 ๕๙๐๗ ดาบตํารวจหญิง สุพัตรา  ภูชุม 

 ๕๙๐๘ ดาบตํารวจหญิง สุพิน  ยศรุงโรจน 

 ๕๙๐๙ ดาบตํารวจหญิง สุพินยา   

  จันทรภิรมย 

 ๕๙๑๐ ดาบตํารวจหญิง สุพิมล  วันลักษณ 

 ๕๙๑๑ ดาบตํารวจหญิง สุภจิรา  ดําคลองตัน 

 ๕๙๑๒ ดาบตํารวจหญิง สุภัทตรา  เพ็งพุฒ 

 ๕๙๑๓ ดาบตํารวจหญิง สุภาพร  คงมั่น 

 ๕๙๑๔ ดาบตํารวจหญงิ สุภาพร  จันทราสินธุ 

 ๕๙๑๕ ดาบตํารวจหญิง สุภาพร  รัตนละออ 

 ๕๙๑๖ ดาบตํารวจหญิง สุภาพร  ศิริ 

 ๕๙๑๗ ดาบตํารวจหญิง สุภาภรณ  เรืองทอง 

 ๕๙๑๘ ดาบตํารวจหญิง สุภาภรณ   

  วิเศษฤทธิ์ 

 ๕๙๑๙ ดาบตํารวจหญิง สุภาวดี  ทองแตง 

 ๕๙๒๐ ดาบตํารวจหญิง สุภาวดี  ใสสุข 

 ๕๙๒๑ ดาบตํารวจหญิง สุภาษิต  ฉับจันทึก 



 หนา   ๓๔๓ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๙๒๒ ดาบตํารวจหญิง สุมาลี  คลายฉ่ํา 

 ๕๙๒๓ ดาบตํารวจหญิง สุรภา   

  ติณณาวรินทร 

 ๕๙๒๔ ดาบตํารวจหญิง สุรางครัตน   

  ปนทอง 

 ๕๙๒๕ ดาบตํารวจหญิง สุวรรณ  พาปอง 

 ๕๙๒๖ ดาบตํารวจหญิง สุวรรณา   

  ทิพยทิวากรกุล 

 ๕๙๒๗ ดาบตํารวจหญิง เสาวณีย   

  ปานศรีนวล 

 ๕๙๒๘ ดาบตํารวจหญิง เสาวลักษณ   

  สืบสอาด 

 ๕๙๒๙ ดาบตํารวจหญิง แสนพล   

  เพ็ชรสุวรรณ 

 ๕๙๓๐ ดาบตํารวจหญิง โสภิส  เหร็มเหมาะ 

 ๕๙๓๑ ดาบตํารวจหญงิ หทัยรัตน  โตนิรันดร 

 ๕๙๓๒ ดาบตํารวจหญิง หยกมณี  สีลาดเลา 

 ๕๙๓๓ ดาบตํารวจหญิง หฤทัย  ขัดวิลาศ 

 ๕๙๓๔ ดาบตํารวจหญิง อนงคนาฎ  นุยมั่ง 

 ๕๙๓๕ ดาบตํารวจหญิง อนันตาพร  อุปถัมภ 

 ๕๙๓๖ ดาบตํารวจหญิง อภิรดี  อรัญญวาส 

 ๕๙๓๗ ดาบตํารวจหญิง อมรรัตน  ชนะรัตน 

 ๕๙๓๘ ดาบตํารวจหญิง อมรา  เจริญพรทิพย 

 ๕๙๓๙ ดาบตํารวจหญิง อรนุช  จิตตาคํา 

 ๕๙๔๐ ดาบตํารวจหญิง อรพรรณ   

  โมสาลียานนท 

 ๕๙๔๑ ดาบตํารวจหญิง อรพินท   

  รัตนเลิศสกุล 

 ๕๙๔๒ ดาบตํารวจหญิง อรวรรณ  ขําญาติ 

 ๕๙๔๓ ดาบตํารวจหญิง อรอนงค  ศรีวิเศษ 

 ๕๙๔๔ ดาบตํารวจหญิง อรัญญา  พ่ึงแมน 

 ๕๙๔๕ ดาบตํารวจหญิง อริญชยา  พันทอน 

 ๕๙๔๖ ดาบตํารวจหญิง อริยา  ศิวะพรพันธ 

 ๕๙๔๗ ดาบตํารวจหญิง อลิส  สินจิตร 

 ๕๙๔๘ ดาบตํารวจหญิง อวยพร   

  จันทรบรรพต 

 ๕๙๔๙ ดาบตํารวจหญิง อัจฉรา  ถิ่นเถิน 

 ๕๙๕๐ ดาบตํารวจหญิง อัจฉราวดี   

  วรรณพงษ 

 ๕๙๕๑ ดาบตํารวจหญิง อัชรีย  โตะยิ 

 ๕๙๕๒ ดาบตํารวจหญิง อัญชนา   

  เสริมบุญสง 

 ๕๙๕๓ ดาบตํารวจหญิง อัญชราภรณ  ทิคํา 

 ๕๙๕๔ ดาบตํารวจหญิง อัญชลี  กางสี 

 ๕๙๕๕ ดาบตํารวจหญิง อัญชลี  ขันธดวง 

 ๕๙๕๖ ดาบตํารวจหญิง อัญชลี  อินทรฐานะ 

 ๕๙๕๗ ดาบตํารวจหญิง อัญชลี  อินสวาง 

 ๕๙๕๘ ดาบตํารวจหญิง อัญริญชน   

  ไชยจันดา 

 ๕๙๕๙ ดาบตํารวจหญิง อาทิตยา  สิงหบุตร 

 ๕๙๖๐ ดาบตํารวจหญิง อาไพร  พลเกษตร 

 ๕๙๖๑ ดาบตํารวจหญิง อารยา  กระจางมล 



 หนา   ๓๔๔ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๙๖๒ ดาบตํารวจหญิง อารยารัตน   

  คงเจริญ 

 ๕๙๖๓ ดาบตํารวจหญิง อินทิรา  อุสาหดี 

 ๕๙๖๔ ดาบตํารวจหญิง อุมาภรณ   

  นาคะวัจนะ 

 ๕๙๖๕ ดาบตํารวจหญิง อุราพร   

  ฐานกระโทก 

 ๕๙๖๖ ดาบตํารวจหญิง อุไรรัตน  ตันศรีนุกูล 

 ๕๙๖๗ จาสิบตํารวจ อาเบผา  แซหย่ี 

 ๕๙๖๘ จาสิบตํารวจ อิทธิพัทธ   

  นพรัตนกมลชัย 

 ๕๙๖๙ จาสิบตํารวจ กรณทิพย  ทิพอาสน 

 ๕๙๗๐ จาสิบตํารวจ กฤติกา  สิงหคราช 

 ๕๙๗๑ จาสิบตํารวจ กิตติพศ  วิยาภรณ 

 ๕๙๗๒ จาสิบตํารวจ กิติกร  จันทะแสน 

 ๕๙๗๓ จาสิบตํารวจ กุลธร  แกวบอ 

 ๕๙๗๔ จาสิบตํารวจ เกียรติชัย   

  สิริวัฒนาเดชา 

 ๕๙๗๕ จาสิบตํารวจ ชัยชาญ  อุนอุดมรักษ 

 ๕๙๗๖ จาสิบตํารวจ ชัยณรงค  พรหมดี 

 ๕๙๗๗ จาสิบตํารวจ ชัยพร  มหาหิงค 

 ๕๙๗๘ จาสิบตํารวจ ชัยวัฒน   

  ชื่นสุขเลิศเกษม 

 ๕๙๗๙ จาสิบตํารวจ ชายแดน  ภูนายพล 

 ๕๙๘๐ จาสิบตํารวจ ชูเกียรติ  แจงสวาง 

 ๕๙๘๑ จาสิบตํารวจ เชษฐวัฒน  ดวงสา 

 ๕๙๘๒ จาสิบตํารวจ ณรงคชัย  ศรีภูธร 

 ๕๙๘๓ จาสิบตํารวจ ณัฐพงษ  ตรงเท่ียง 

 ๕๙๘๔ จาสิบตํารวจ ณัฐพล  เถาพันธุ 

 ๕๙๘๕ จาสิบตํารวจ เดชชาติ  บุรีมาตร 

 ๕๙๘๖ จาสิบตํารวจ ตฤณจิรัฏฐ  ชัยจันทร 

 ๕๙๘๗ จาสิบตํารวจ ทนงศักดิ์  ทองกลัด 

 ๕๙๘๘ จาสิบตํารวจ ธงชัย  เสรีธรรมรัตน 

 ๕๙๘๙ จาสิบตํารวจ ธีระพล  รองเดช 

 ๕๙๙๐ จาสิบตํารวจ นพนันท  เจริญศิลป 

 ๕๙๙๑ จาสิบตํารวจ นพรัตน  แสนเหล่ียว 

 ๕๙๙๒ จาสิบตํารวจ นราศักดิ์  บุญตา 

 ๕๙๙๓ จาสิบตํารวจ นิติกร  ผุยโสภา 

 ๕๙๙๔ จาสิบตํารวจ บรรจง  เปาจันทึก 

 ๕๙๙๕ จาสิบตํารวจ ประสิทธิ์  วิชาชัย 

 ๕๙๙๖ จาสิบตํารวจ ปราโมทย  อรมัย 

 ๕๙๙๗ จาสิบตํารวจ ปญญวัฒน  ชัยฤกษ 

 ๕๙๙๘ จาสิบตํารวจ พงษพิษณุ  ชั้นกลาง 

 ๕๙๙๙ จาสิบตํารวจ พงษรัตน  รื่นเริง 

 ๖๐๐๐ จาสิบตํารวจ พันธการ  คลังกูล 

 ๖๐๐๑ จาสิบตํารวจ พิพัฒนพงษ  บุญธิรักษ 

 ๖๐๐๒ จาสิบตํารวจ พิพัฒพงษ  กุลอินทร 

 ๖๐๐๓ จาสิบตํารวจ พิษณุ  จะนู 

 ๖๐๐๔ จาสิบตํารวจ พิษณุพงษ  สีหานาม 

 ๖๐๐๕ จาสิบตํารวจ ไพชยนต  มีทรัพย 

 ๖๐๐๖ จาสิบตํารวจ ภัทรศิล  ขวัญเขียน 

 ๖๐๐๗ จาสิบตํารวจ ภาณุวัฒน  โมรา 



 หนา   ๓๔๕ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๐๐๘ จาสิบตํารวจ ภูมิพัฒน  ดวงจําปา 

 ๖๐๐๙ จาสิบตํารวจ มงคล  แกวพรม 

 ๖๐๑๐ จาสิบตํารวจ ยุทธนา  กระดังงา 

 ๖๐๑๑ จาสิบตํารวจ วัชรินทร  แพงมาก 

 ๖๐๑๒ จาสิบตํารวจ วันชัย  ขันภักดี 

 ๖๐๑๓ จาสิบตํารวจ วันชัย  ชื่นสุขเลิศเกษม 

 ๖๐๑๔ จาสิบตํารวจ วัยวัฒน  พราหมณฤกษ 

 ๖๐๑๕ จาสิบตํารวจ วิศรุท  ไตรยราช 

 ๖๐๑๖ จาสิบตํารวจ วีรยุทธ  สาหลี 

 ๖๐๑๗ จาสิบตํารวจ วีรวร  เสนาศรี 

 ๖๐๑๘ จาสิบตํารวจ วุฒินันท  ชัยแสง 

 ๖๐๑๙ จาสิบตํารวจ ศักดิ์ดา  วระเดช 

 ๖๐๒๐ จาสิบตํารวจ ศิริศักดิ์  บุญอิน 

 ๖๐๒๑ จาสิบตํารวจ สนั่น  บุตรโท 

 ๖๐๒๒ จาสิบตํารวจ สมบูรณ  สายสุด 

 ๖๐๒๓ จาสิบตํารวจ สมศักดิ์  กงจีน 

 ๖๐๒๔ จาสิบตํารวจ สรวิชญ  ชุมแสง 

 ๖๐๒๕ จาสิบตํารวจ สานนท  ขาวแท 

 ๖๐๒๖ จาสิบตํารวจ สาโรจน  ประจวบสุข 

 ๖๐๒๗ จาสิบตํารวจ สิงหราช  เกตุแกว 

 ๖๐๒๘ จาสิบตํารวจ สิทธิชัย  ดําหนูอินทร 

 ๖๐๒๙ จาสิบตํารวจ สุขจิตภูมิ  บัวพิมพ 

 ๖๐๓๐ จาสิบตํารวจ สุขสวัสดิ์  จรลีรัตน 

 ๖๐๓๑ จาสิบตํารวจ อดิศักดิ์  แถวไธสง 

 ๖๐๓๒ จาสิบตํารวจ อนุรักษ  เรืองฤทธิ์ 

 ๖๐๓๓ จาสิบตํารวจ อภิเดช  แกวประดิษฐ 

 ๖๐๓๔ จาสิบตํารวจ อภิเดช  เดชเสน 

 ๖๐๓๕ จาสิบตํารวจ อภิวัฒน   

  สกุลอัครไพศาล 

 ๖๐๓๖ จาสิบตํารวจ อานนท  มาตวังแสง 

 ๖๐๓๗ จาสิบตํารวจหญิง อัสมา  คงทอง 

 ๖๐๓๘ จาสิบตํารวจหญิง อุไรวรรณ   

  พิลาศรี 

 ๖๐๓๙ จาสิบตํารวจหญิง กชกานต   

  เณรานนท 

 ๖๐๔๐ จาสิบตํารวจหญิง กรกมล  กอนแสง 

 ๖๐๔๑ จาสิบตํารวจหญิง กฤตติกา   

  ดํารงศุภลักษณ 

 ๖๐๔๒ จาสิบตํารวจหญิง กฤษณา   

  ประจงศิลป 

 ๖๐๔๓ จาสิบตํารวจหญิง กฤษณา  ไหลเรี่ย 

 ๖๐๔๔ จาสิบตํารวจหญิง กัญจนา   

  หัสมณีนิล 

 ๖๐๔๕ จาสิบตํารวจหญิง กัญญานี  นันสุนีย 

 ๖๐๔๖ จาสิบตํารวจหญิง กาญจนา   

  กลอมเกล้ียง 

 ๖๐๔๗ จาสิบตํารวจหญิง เขมิกา  ทองศรีนุน 

 ๖๐๔๘ จาสิบตํารวจหญิง จันทรฉาย  จะหลู 

 ๖๐๔๙ จาสิบตํารวจหญิง จันทรเพ็ญ   

  ทานาโชติ 

 ๖๐๕๐ จาสิบตํารวจหญิง จินตนา  สาที 

 ๖๐๕๑ จาสิบตํารวจหญิง ฐิติรัตน  เพ็ญสวัสดิ์ 



 หนา   ๓๔๖ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๐๕๒ จาสิบตํารวจหญิง ณัฐวรรธน  ดําแกว 

 ๖๐๕๓ จาสิบตํารวจหญิง ทิพวรรณ   

  แกวพิทักษ 

 ๖๐๕๔ จาสิบตํารวจหญิง ธีรนุช  ฤทธิเดช 

 ๖๐๕๕ จาสิบตํารวจหญิง นฤมล   

  อรุณธนาวุฒิ 

 ๖๐๕๖ จาสิบตํารวจหญิง นันทวัน  พันโซ 

 ๖๐๕๗ จาสิบตํารวจหญิง เนาวรัตน   

  ทะนุบงกช 

 ๖๐๕๘ จาสิบตํารวจหญิง ปนัดดา  ไวยธรรม 

 ๖๐๕๙ จาสิบตํารวจหญิง ปยะกานต   

  ลาเหลา 

 ๖๐๖๐ จาสิบตํารวจหญิง พนมพร  มั่นหยวก 

 ๖๐๖๑ จาสิบตํารวจหญิง พัชรพรรณ   

  ปริชญพงศ 

 ๖๐๖๒ จาสิบตํารวจหญิง พัชราวลัย  ฉิมงาม 

 ๖๐๖๓ จาสิบตํารวจหญิง พิชาญา  แสนสุข 

 ๖๐๖๔ จาสิบตํารวจหญิง มณัญญา  ไชยสาลี 

 ๖๐๖๕ จาสิบตํารวจหญิง มนตรา   

  วิเศษย่ิงไพศาล 

 ๖๐๖๖ จาสิบตํารวจหญิง มลุลี  ยุทธนาวี 

 ๖๐๖๗ จาสิบตํารวจหญิง รัตติกาล   

  จิตตจํานงค 

 ๖๐๖๘ จาสิบตํารวจหญิง ราตรี   

  วงศบุญชัยเลิศ 

 ๖๐๖๙ จาสิบตํารวจหญิง เรไร  ปดตะ 

 ๖๐๗๐ จาสิบตํารวจหญิง วนิดา  โสภาจารย 

 ๖๐๗๑ จาสิบตํารวจหญิง วรรณา  หรีมหนก 

 ๖๐๗๒ จาสิบตํารวจหญิง วิภาลักษณ   

  คําพิลึก 

 ๖๐๗๓ จาสิบตํารวจหญิง วิไลวัลย  โซคากุ 

 ๖๐๗๔ จาสิบตํารวจหญิง ษิณภา   

  สุวรรณมณี 

 ๖๐๗๕ จาสิบตํารวจหญิง สองแสง  บาทอง 

 ๖๐๗๖ จาสิบตํารวจหญิง สอาด  เพชรมณี 

 ๖๐๗๗ จาสิบตํารวจหญิง สารภี  ชูทอง 

 ๖๐๗๘ จาสิบตํารวจหญิง สุจิน  คงทุง 

 ๖๐๗๙ จาสิบตํารวจหญิง สุนิสา  สังขดวง 

 ๖๐๘๐ จาสิบตํารวจหญิง สุพัธราพร   

  เอกลาภ 

 ๖๐๘๑ จาสิบตํารวจหญิง สุวนันท  สิทธิจักร 

 ๖๐๘๒ จาสิบตํารวจหญิง อมรทิพย  ภักดี 

 ๖๐๘๓ จาสิบตํารวจหญิง อังคณา   

  ดอนเหลือม 

 ๖๐๘๔ จาสิบตํารวจหญิง อัจจิมาพร   

  แกวสวาง 

 



 หนา   ๓๔๗ (เลมที่  ๑๑/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

เหรียญทองชางเผือก  (รวม  ๗  ราย) 

 ๑ สิบตํารวจเอก ธนบูรณ  เกศารัตน 

 ๒ สิบตํารวจเอก เบนชัย  ชื่นใจ 

 ๓ สิบตํารวจเอก ภัทรพงศ  บะคะพันธุ 

 ๔ สิบตํารวจเอก ภาคภูมิ  มั่งสันเทียะ 

 ๕ สิบตํารวจเอก อรรณพ  นอยมะณี 

 ๖ สิบตํารวจเอก อํานาจ  อุนันชัย 

 ๗ สิบตํารวจเอกหญิง อภิรดี  พงษเขตกิจ 

เหรียญทองมงกุฎไทย  (รวม  ๑๙  ราย) 

 ๑ สิบตํารวจโท ทศพร  บุตรรัตน 

 ๒ สิบตํารวจโท ทัศเทพ  เพ็ชรศรี 

 ๓ สิบตํารวจโท ประสิทธิ์พร  ไทรชมภู 

 ๔ สิบตํารวจโท ปวรกฤษฎ์ิ  แสนแกว 

 ๕ สิบตํารวจโท เมธาวินท  จิตสงบ 

 ๖ สิบตํารวจโท วีระยุทธ  แสงทอง 

 ๗ สิบตํารวจโทหญิง กมลทิพย  สุวรรณวงศ 

 ๘ สิบตํารวจโทหญิง จีรานันท  จันทนานนท 

 ๙ สิบตํารวจโทหญิง ชวัลพัชร  จันทรแกว 

 ๑๐ สิบตํารวจโทหญิง ญาดา  โลกา 

 ๑๑ สิบตํารวจโทหญิง ณัฐิกา  เตชะเปรมปรีชา 

 ๑๒ สิบตํารวจโทหญิง ณิริณ  วิริยะพณิชกิจ 

 ๑๓ สิบตํารวจโทหญิง ทณารัตน   

  เฉลิมภูษิตารักษ 

 ๑๔ สิบตํารวจโทหญิง ธนทร  พวงแกว 

 ๑๕ สิบตํารวจโทหญิง นิยนาฏ  อินตะแกว 

 ๑๖ สิบตํารวจโทหญิง นิศาชล  ภูตีกา 

 ๑๗ สิบตํารวจโทหญิง พินประภา  จักรคํา 

 ๑๘ สิบตํารวจโทหญิง วริทธินันท  อูปคํา 

 ๑๙ สิบตํารวจโทหญิง ศศิธร  ไขกระโทก 

 


	ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
	เรื่อง  พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
	และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
	ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย
	ประจำปี  ๒๕๖๔


