
บก.น.2

ล ำดบั สงักดั ชือ่ - สกลุ ชือ่ - สกลุ ลำยมอืชือ่

1  บก.น.2 000053  ร.ต.ต.หญงิ ทะวาย  จันทรว์จิติร

2  บก.น.2 002788  ร.ต.ต. ศักดิ ์ ฟักทมิ

3  บก.น.2 004134  พ.ต.อ. กมล  สายโอให ้

4  บก.น.2 008012  ร.ต.ต. สถติย ์ จอมประเสรฐิ

5  บก.น.2 008661  ร.ต.ต. สมชาย  แสงเพ็ชร์

6  บก.น.2 009591  ร.ต.ต. พัน  หงษ์สาม

7  บก.น.2 010086  พ.ต.อ. ชยตุ  มารยาทตร์

8  บก.น.2 011275  พ.ต.อ. เจรญิ  ศรศีศลักษณ์

9  บก.น.2 012236  พ.ต.ท. ทัสสมุ ิ ยอดประทมุวัน

10  บก.น.2 014914  ด.ต. เทยีนชัย  มเีชาว์

11  บก.น.2 015477  ร.ต.ต. นติพิล  รองแกว้

12  บก.น.2 017347  พ.ต.ท. กติต ิ โพธิส์ขุ

13  บก.น.2 018324  ร.ต.ต. สมนกึ  วโิสรัมย์

14  บก.น.2 018326  ด.ต. สมบัต ิ บญุที

15  บก.น.2 018350  พ.ต.อ. สมัฤทธิ ์ เกตแุยม้

16  บก.น.2 019990  ด.ต. อนันท ์ ปอโนนสงู

17  บก.น.2 024878  พ.ต.อ. กติตพัินธุ ์ จนุทการ

18  บก.น.2 025589  ด.ต.หญงิ กญัญาวรี ์ ฉมิเดช

19  บก.น.2 027468  ร.ต.ต.หญงิ วชริาพร  พชรเดช

20  บก.น.2 028321  ร.ต.ต. วทิยา  ทองแดง

21  บก.น.2 029694  ร.ต.ต. สมหวัง  ศรนีาคลว้น

22  บก.น.2 031583  พ.ต.ต. ปัญญา  บญุมี

23  บก.น.2 032310  ร.ต.ต.หญงิ นพพร  สงิหแ์กว้

24  บก.น.2 033471  พ.ต.ท. อคัรพัชร ์ ทองศรวีาณชิ

25  บก.น.2 034112  พล.ต.ต. สรุนติย ์ พรหมบตุร

26  บก.น.2 034407  ร.ต.ท. ธวัชชัย  พษิณุแสง
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27  บก.น.2 034511  ร.ต.ต. อธษิฐ ์ เหลา่ตน้

28  บก.น.2 035222  พ.ต.อ. ชศูักดิ ์ เตชะรักษ์พงษ์

29  กก.สส.น.2 006812  ด.ต. มาโนช  ชนุดี

30  กก.สส.น.2 007763  ร.ต.ต. ปรชีา  ทองเสรมิ

31  กก.สส.น.2 010768  ร.ต.ต. สทัุศน ์ นานุสทิธิ์

32  กก.สส.น.2 013347  พ.ต.ท. ขวัญชาต ิ วงศข์จรไพบลูย์

33  กก.สส.น.2 013759  ด.ต. สริภพ  จ าเนยีรกลุ

34  กก.สส.น.2 014797  ด.ต. อาทติย ์ ศภุนคร

35  กก.สส.น.2 016435  ด.ต. สมศักดิ ์ สวุรรณ์วงค์

36  กก.สส.น.2 016866  ร.ต.ต. สวุทิย ์ หลม่ศักดิ์

37  กก.สส.น.2 018820  ด.ต. ทวชิ  มาดกาด

38  กก.สส.น.2 019874  ด.ต. อคัรพงษ์  สายเชือ้

39  กก.สส.น.2 021111  ด.ต. สพุษิ  แสนอดุร

40  กก.สส.น.2 021190  ด.ต. มานพ  บญุค า

41  กก.สส.น.2 024362  ด.ต. ปราชญภ์ณฎ ์ สพุพัิฒนโมลี

42  กก.สส.น.2 024391  ด.ต. อ านวย  ปรงุเกยีรติ

43  กก.สส.น.2 024747  พ.ต.อ. พันธร์ะว ี วรีะพันธุ์

44  กก.สส.น.2 024836  ด.ต. สมเกยีรต ิ หนูนุรักษ์

45  กก.สส.น.2 025089  ด.ต. โกเมนทร ์ คนที

46  กก.สส.น.2 025524  ด.ต. รภัสสทิธิ ์ ธนูทอง

47  กก.สส.น.2 025551  ร.ต.ต. พเิชษฐ ์ ขนัธเ์งนิ

48  กก.สส.น.2 026828  ร.ต.ต. รชต  องิคะวัต

49  กก.สส.น.2 027769  ด.ต. วรพล  ไอรยิะลาพงษ์

50  กก.สส.น.2 027810  ด.ต. ชายย ์ เสยีงดี

51  กก.สส.น.2 028864  ด.ต. เตชพัฒน ์ ปิตสิทิธิ์
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52  กก.สส.น.2 031341  ร.ต.ต. ไพฑรูย ์ วงศส์ าราญ

53  กก.สส.น.2 032037  ด.ต. ธเนศ  รัมมะสาร

54  กก.สส.น.2 033249  ร.ต.ต. เดช  ขนุบรุษุ

55  กก.สส.น.2 033715  ร.ต.อ. ศักดิน์รนิทร ์ รัตนพันธ์

56  กก.สส.น.2 034531  ร.ต.อ. ธรรศ  รัฐปัตย์

57  กก.สส.น.2 035920  พ.ต.ต. กติติ ์ ยงัมี

58  กก.สส.น.2 035921  พ.ต.ต. รัชภมู ิ กสุมุาลย์

59  กก.สส.น.2 036238  ร.ต.อ. องักรู  เอีย่มโพธิ์

60  สน.เตาปนู บก.น.2 018702  ด.ต. บญุเพ็ง  พลหาญ

61  สน.เตาปนู บก.น.2 018914  ร.ต.ต. นพินธ ์ สงิหท์อง

62  สน.เตาปนู บก.น.2 019841  ด.ต.หญงิ ธนกร  สาดอนขวาง

63  สน.เตาปนู บก.น.2 020930  ร.ต.ต. ประเวช  นพคณุ

64  สน.เตาปนู บก.น.2 021186  ด.ต. นุกลู  สกลุรัตน์

65  สน.เตาปนู บก.น.2 021187  ด.ต. ธรีะชัย  ลีส้กลุรักษ์

66  สน.เตาปนู บก.น.2 021189  ด.ต. พันธศ์ักดิ ์ อนิทะสอน

67  สน.เตาปนู บก.น.2 021806  ด.ต. ธนโชต ิ สขุเกษม

68  สน.เตาปนู บก.น.2 022292  ร.ต.ท. วัฒนา  ออ่นเลศิ

69  สน.เตาปนู บก.น.2 022346  ร.ต.ต. สมบรูณ์  ทองบอ่

70  สน.เตาปนู บก.น.2 022527  ด.ต. จรัส  จันทรมณี

71  สน.เตาปนู บก.น.2 022677  ด.ต. ใกลรุ้ง่  กลิน่บ ารงุ

72  สน.เตาปนู บก.น.2 022864  ด.ต. คณุพณัิฏฐ ์ สวุรรณศฤงคาร

73  สน.เตาปนู บก.น.2 023169  ด.ต. ประสทิธิ ์ ล าภาย

74  สน.เตาปนู บก.น.2 024001  ด.ต. ไพรทนู  ปานพันธ์

75  สน.เตาปนู บก.น.2 024296  ด.ต.หญงิ จติรลดา  สตูสิงค์

76  สน.เตาปนู บก.น.2 024655  ด.ต. สถติย ์ คัชเขยีว
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77  สน.เตาปนู บก.น.2 024965  ด.ต. บรรพต  สขุหลา้

78  สน.เตาปนู บก.น.2 025304  ร.ต.ต. จาร ุ พันธเ์ตีย้

79  สน.เตาปนู บก.น.2 025768  ด.ต. สเุทพ  จันทะลา่ม

80  สน.เตาปนู บก.น.2 026115  ด.ต. พงศพั์นธุ ์ คสีาระ

81  สน.เตาปนู บก.น.2 026353  ด.ต. สฤษดิ ์ พริะพันธุ์

82  สน.เตาปนู บก.น.2 027050  ด.ต. ชัยพล  เอือ้บญุสง่

83  สน.เตาปนู บก.น.2 027312  ด.ต. จ านงค ์ พลหลวง

84  สน.เตาปนู บก.น.2 027466  ด.ต. เจนวทิย ์ สวุชิญานุพงษ์

85  สน.เตาปนู บก.น.2 027475  ด.ต. สมกติ  มณีงาม

86  สน.เตาปนู บก.น.2 027476  ด.ต. ธวัชชัย  จ าปานาค

87  สน.เตาปนู บก.น.2 027478  ด.ต. วทิยา  สงิขรรัตน์

88  สน.เตาปนู บก.น.2 027491  จ.ส.ต. เขมวัธน ์ ศลิปกลูววิัฒน์

89  สน.เตาปนู บก.น.2 027492  ด.ต. จริะพงศ ์ ค าแพง

90  สน.เตาปนู บก.น.2 027494  ด.ต. ประเจก  มสูกิะ

91  สน.เตาปนู บก.น.2 027496  ด.ต. สามารถ  เผอืกส ารวย

92  สน.เตาปนู บก.น.2 027857  ด.ต. อนันต ์ อนิวัง

93  สน.เตาปนู บก.น.2 028357  ด.ต. วรีะพล  พละศักดิ์

94  สน.เตาปนู บก.น.2 028951  ด.ต. ประเสรฐิ  จันทรฉ์าย

95  สน.เตาปนู บก.น.2 028995  ร.ต.ต. ส าฤทธิ ์ วนิจิรักษา

96  สน.เตาปนู บก.น.2 029053  ร.ต.อ. โชตกิ  งัดสนัเทยีะ

97  สน.เตาปนู บก.น.2 029303  ด.ต.หญงิ ลกูเกษ  เหลอืประเสรฐิ

98  สน.เตาปนู บก.น.2 029572  ด.ต. รณณรงค ์ สขุตะโก

99  สน.เตาปนู บก.น.2 029631  ด.ต. สงค ์ เอือ้พบิลูยพ์งศ์

100  สน.เตาปนู บก.น.2 029698  ด.ต. จรัญ  กนัยิง่

101  สน.เตาปนู บก.น.2 029789  พ.ต.อ. ภัทรภณ  สนทิวงศ ์ณ อยธุยา

102  สน.เตาปนู บก.น.2 029942  ร.ต.ต. สณัหพจน ์ จ ารัส
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103  สน.เตาปนู บก.น.2 030029  ด.ต. คมวภัิสร  ตรัิตนนธิกิลุ

104  สน.เตาปนู บก.น.2 031054  พ.ต.ท. วชิัย  มว่งสวย

105  สน.เตาปนู บก.น.2 032002  ร.ต.ต. อดศิักดิ ์ พองพรหม

106  สน.เตาปนู บก.น.2 032178  ร.ต.ต. สายนัต ์ งามสมเกลา้

107  สน.เตาปนู บก.น.2 032464  ร.ต.อ. สรุพันธ ์ พันเป่ียม

108  สน.เตาปนู บก.น.2 032633  ร.ต.อ. วชิติ  สดุปราง

109  สน.เตาปนู บก.น.2 032653  ด.ต. ธนกฤต  ใจกลา้

110  สน.เตาปนู บก.น.2 033260  ด.ต. วรเทพ  มณีเทศ

111  สน.เตาปนู บก.น.2 033552  ด.ต. ประจวบ  เชือ้ลิน้ฟ้า

112  สน.เตาปนู บก.น.2 033630  ด.ต. จ าเรญิ  สวา่งวงศ์

113  สน.เตาปนู บก.น.2 033906  พ.ต.ท. พสิฐิชัย  สนุทรธนปรดีา

114  สน.เตาปนู บก.น.2 034170  ร.ต.ท. ภานุพงศ ์ มพัีนธ์

115  สน.เตาปนู บก.น.2 034487  ร.ต.ต. ประมวล  จนีใจตรง

116  สน.เตาปนู บก.น.2 035023  ด.ต.หญงิ ศรปีระภา  บญุประคอง

117  สน.เตาปนู บก.น.2 035092  พ.ต.ท. อคัรวัฒน ์ สนิขจรภริมย์

118  สน.เตาปนู บก.น.2 035320  ด.ต. วรศิร ์ วงเวยีน

119  สน.เตาปนู บก.น.2 035379  พ.ต.ท. สมเกยีรต ิ อนันตรัตน์

120  สน.เตาปนู บก.น.2 036148  ด.ต. กลัป์เลศิ  จติรปฏมิาวรากร

121  สน.เตาปนู บก.น.2 036168  ร.ต.ท. อนันต ์ จันทรศ์รี

122  สน.เตาปนู บก.น.2 036194  ด.ต. ณัฐวฒุ ิ ใจหมัน้

123  สน.เตาปนู บก.น.2 036214  ด.ต. นธิชิัย  ครฑุฉ ่า

124  สน.เตาปนู บก.น.2 036215  ด.ต. กลองแกว้  เรอืนอนิทร์

125  สน.ประชาชืน่ บก.น.2 002713  ด.ต. อดลุย ์ ศรทีองอนันต์

126  สน.ประชาชืน่ บก.น.2 003273  ร.ต.ต. สริพิงษ์  วงศต์ลาดขวัญ

127  สน.ประชาชืน่ บก.น.2 008110  ด.ต. สวาท  ค ามะนา
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128  สน.ประชาชืน่ บก.น.2 008572  ด.ต. สมใจ  เพง่พศิ

129  สน.ประชาชืน่ บก.น.2 009667  ด.ต. มานะ  กองสนุทร

130  สน.ประชาชืน่ บก.น.2 010409  พ.ต.ท. ปิตพิงษ์  บตุรเป่ียม

131  สน.ประชาชืน่ บก.น.2 010424  ร.ต.ต. วชิติ  ปราบทกุข์

132  สน.ประชาชืน่ บก.น.2 010770  พ.ต.ท. มานะ  พึง่มี

133  สน.ประชาชืน่ บก.น.2 011251  นาง บญุเรอืน  ปัญญาธนารัชน์

134  สน.ประชาชืน่ บก.น.2 011450  ร.ต.ต. สมหมาย  โงว้สกลุ

135  สน.ประชาชืน่ บก.น.2 012464  ร.ต.ต. สมชาย  สวา่งไสว

136  สน.ประชาชืน่ บก.น.2 013418  พ.ต.ท. ไมตร ี สามาอาภัตร์

137  สน.ประชาชืน่ บก.น.2 013951  ด.ต. สมพงษ์  ชาโพธิ์

138  สน.ประชาชืน่ บก.น.2 013967  ร.ต.ท. สาคร  กวา้งสวาสดิ์

139  สน.ประชาชืน่ บก.น.2 014048  ด.ต. ไพบลูย ์ สขุกนัท์

140  สน.ประชาชืน่ บก.น.2 014050  ด.ต. พยบั  ข าขดุ

141  สน.ประชาชืน่ บก.น.2 014636  ด.ต. สมพล  อศัวจนิดานนท์

142  สน.ประชาชืน่ บก.น.2 014861  ร.ต.ต. ส าราญ  กรดุวงษ์

143  สน.ประชาชืน่ บก.น.2 014863  ด.ต. ไชยยศ  กลางทัพ

144  สน.ประชาชืน่ บก.น.2 015044  ด.ต. ภญิโญ  หอมมาก

145  สน.ประชาชืน่ บก.น.2 015457  ด.ต. ระยอง  เปรมทอง

146  สน.ประชาชืน่ บก.น.2 015605  ด.ต. ปิยะวัฒน ์ ประสาททวพีร

147  สน.ประชาชืน่ บก.น.2 015996  ด.ต. สรุยี ์ ศรสีรุะ

148  สน.ประชาชืน่ บก.น.2 015998  ด.ต. สมยศ  ทองใบออ่น

149  สน.ประชาชืน่ บก.น.2 016314  ด.ต. สมบัต ิ มะวงศษ์า

150  สน.ประชาชืน่ บก.น.2 016494  ด.ต. แสงทอง  นลิโสม

151  สน.ประชาชืน่ บก.น.2 017233  ร.ต.ต. ประเสรฐิ  กิง่อนิทร์

152  สน.ประชาชืน่ บก.น.2 017396  ด.ต. เปรม  คงเย็น

153  สน.ประชาชืน่ บก.น.2 017665  ด.ต. โกวทิย ์ ศรวีพัิฒน์
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154  สน.ประชาชืน่ บก.น.2 017856  ด.ต. ก าพล  ฤทธเิดช

155  สน.ประชาชืน่ บก.น.2 017955  ด.ต. สนัุนท ์ เทยีมรัตน์

156  สน.ประชาชืน่ บก.น.2 017957  ด.ต. พงษ์เทพ  เพชรสงัหาร

157  สน.ประชาชืน่ บก.น.2 018723  ด.ต. สรรพวัต  บญุทาทอง

158  สน.ประชาชืน่ บก.น.2 019168  ร.ต.ต. ปราโมทย ์ ศขุศรไีพศาล

159  สน.ประชาชืน่ บก.น.2 019865  ด.ต. ขวัญชัย  ธานวีรรณ

160  สน.ประชาชืน่ บก.น.2 019975  ด.ต. สมหมาย  แกว้ดอนไพร

161  สน.ประชาชืน่ บก.น.2 020052  ด.ต. สายณัห ์ ทพิพระ

162  สน.ประชาชืน่ บก.น.2 020131  ด.ต. ธัชกฤช  สายบัว

163  สน.ประชาชืน่ บก.น.2 020422  พ.ต.ท. สมใจ  เมฆหมอก

164  สน.ประชาชืน่ บก.น.2 020519  ด.ต. วรสทิธิ ์ ทพิฤาตรี

165  สน.ประชาชืน่ บก.น.2 020926  ด.ต. สรุพล  ปัญญาศริิ

166  สน.ประชาชืน่ บก.น.2 021070  ด.ต. แสง  สวุรรณกาโล

167  สน.ประชาชืน่ บก.น.2 021184  ด.ต. ไพบลูย ์ มงคลสงา่

168  สน.ประชาชืน่ บก.น.2 021273  ด.ต. คณุากร  เคลอืมั่น

169  สน.ประชาชืน่ บก.น.2 021771  ด.ต. ก าทร  หอมชาลี

170  สน.ประชาชืน่ บก.น.2 021917  ด.ต. วรัิลพัชร  แตงพกุ

171  สน.ประชาชืน่ บก.น.2 021919  ด.ต. ชาตร ี สหีะวงษ์

172  สน.ประชาชืน่ บก.น.2 021932  ด.ต. ยง้  นิม่มา

173  สน.ประชาชืน่ บก.น.2 022279  ด.ต. ประสทิธิ ์ ประดษิฐน์อก

174  สน.ประชาชืน่ บก.น.2 022382  ด.ต. สมพงษ์  รักษาอนิทร์

175  สน.ประชาชืน่ บก.น.2 022615  ร.ต.ต. สมมาศ  สมศรี

176  สน.ประชาชืน่ บก.น.2 022678  ร.ต.ต. สรุสทิธิ ์ ไชยสตุ

177  สน.ประชาชืน่ บก.น.2 023061  ด.ต. ธรรมธัช  ปราบพยคัฆา

178  สน.ประชาชืน่ บก.น.2 023185  ด.ต. วชิติ  พรมศรี

179  สน.ประชาชืน่ บก.น.2 023295  ด.ต. ชศูักดิ ์ พลิาคณุ
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180  สน.ประชาชืน่ บก.น.2 023297  ด.ต. บญุเสง็  เหมาเหมาะดี

181  สน.ประชาชืน่ บก.น.2 023378  ด.ต. ปรชีา  เดโชเม็ง

182  สน.ประชาชืน่ บก.น.2 023379  ด.ต. สวา่ง  สขุกล า่

183  สน.ประชาชืน่ บก.น.2 023495  ด.ต. ชาตชิาย  ลามี

184  สน.ประชาชืน่ บก.น.2 023556  ด.ต. รันดร  งอนจัตรัุส

185  สน.ประชาชืน่ บก.น.2 023781  ด.ต. วรธัช  ไพยะแสน

186  สน.ประชาชืน่ บก.น.2 024755  ด.ต. วทัญญ ู พันธก์ลาง

187  สน.ประชาชืน่ บก.น.2 025050  ร.ต.ต. ณรงคศ์ักดิ ์ ฮวดศรี

188  สน.ประชาชืน่ บก.น.2 025247  ด.ต. สพัุฒน ์ นาสมบรูณ์

189  สน.ประชาชืน่ บก.น.2 026050  ด.ต. สทิธชิัย  เป่ียมนอ้ย

190  สน.ประชาชืน่ บก.น.2 026334  ด.ต. อมรศักดิ ์ อาบสวุรรณ

191  สน.ประชาชืน่ บก.น.2 026395  ด.ต. ซลัชาย  สพัุฒน์

192  สน.ประชาชืน่ บก.น.2 026402  ด.ต. ศริศิักดิ ์ ศรทีอง

193  สน.ประชาชืน่ บก.น.2 026414  ด.ต. ยทุธนา  ฉาไธสง

194  สน.ประชาชืน่ บก.น.2 026497  ด.ต. พชิติ  ค าขวา

195  สน.ประชาชืน่ บก.น.2 026499  ร.ต.ต. วัชระ  ภมรศริิ

196  สน.ประชาชืน่ บก.น.2 026534  ด.ต. พทัิกษ์  พทิยานันท์

197  สน.ประชาชืน่ บก.น.2 026669  ด.ต. วศิณุ  ไชยศร

198  สน.ประชาชืน่ บก.น.2 027464  ด.ต. สรุวัชร  พรมลี

199  สน.ประชาชืน่ บก.น.2 027480  ด.ต. สรุ ิ เชาวจ์อหอ

200  สน.ประชาชืน่ บก.น.2 027481  ด.ต. สงัวร  แหลง่หลา้

201  สน.ประชาชืน่ บก.น.2 027483  ด.ต. ถาวร  ใจมั่น

202  สน.ประชาชืน่ บก.น.2 027484  ด.ต. นคิม  ปานสะอาด

203  สน.ประชาชืน่ บก.น.2 027486  ร.ต.ท. กฤษณะ  พานทอง

204  สน.ประชาชืน่ บก.น.2 027558  ร.ต.ท. ทรงวทิย ์ อุน่กาศ

205  สน.ประชาชืน่ บก.น.2 028195  ร.ต.ต. ศลิป์ชัย  แวววงค์
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206  สน.ประชาชืน่ บก.น.2 028215  ร.ต.อ. เสน่ห ์ ผอ่งสามสวน

207  สน.ประชาชืน่ บก.น.2 028424  ร.ต.ต. รัถยศ์านต ์ ประจติร์

208  สน.ประชาชืน่ บก.น.2 028740  พ.ต.ท. เจดิเกษม  ศริโิชติ

209  สน.ประชาชืน่ บก.น.2 028947  ด.ต. พเิชษฐ ์ วเิศษสงิห์

210  สน.ประชาชืน่ บก.น.2 029661  ด.ต. ถาวร  พรอ้มสขุ

211  สน.ประชาชืน่ บก.น.2 030113  ร.ต.ท. ไพจติร  นุสวีอ

212  สน.ประชาชืน่ บก.น.2 030336  จ.ส.ต. ณัฐปคัลภ ์ สกลุไทย

213  สน.ประชาชืน่ บก.น.2 030348  ด.ต. กนัหา  โสดถานา

214  สน.ประชาชืน่ บก.น.2 030794  ร.ต.ท. วัชรพงษ์  จ าปาพันธ์

215  สน.ประชาชืน่ บก.น.2 030988  จ.ส.ต. ยศพล  ยิม้สดุ

216  สน.ประชาชืน่ บก.น.2 031219  ด.ต. เฉลา  สดุกลา้

217  สน.ประชาชืน่ บก.น.2 031779  ส.ต.อ. นท ี ศรสีารคาม

218  สน.ประชาชืน่ บก.น.2 031813  พ.ต.ท. ธนศิร  บญุแมน้

219  สน.ประชาชืน่ บก.น.2 031901  ด.ต. ค านวน  พรหมทา

220  สน.ประชาชืน่ บก.น.2 032001  ร.ต.ต. ตวงสทิธิ ์ เหงา้สสุทิธิ์

221  สน.ประชาชืน่ บก.น.2 032226  พ.ต.อ. ณัฎฐภ์าณพ  วัชรเสวี

222  สน.ประชาชืน่ บก.น.2 032244  ด.ต. ขจรเขตร ์ มงคลชัยยะ

223  สน.ประชาชืน่ บก.น.2 032663  พ.ต.ต. อคัรัช  ถนอมชาติ

224  สน.ประชาชืน่ บก.น.2 032696  พ.ต.ต. อคัรสรศ ์ กจิพว่งสวุรรณ

225  สน.ประชาชืน่ บก.น.2 033521  ด.ต. สทุธญา  อนินุพัฒน์

226  สน.ประชาชืน่ บก.น.2 033574  ด.ต. สบุรรณ์  หรีอ่นิทร์

227  สน.ประชาชืน่ บก.น.2 034260  ส.ต.ท. ธรรมศักดิ ์ มณีโชติ

228  สน.ประชาชืน่ บก.น.2 034744  ร.ต.ต. ชนสิรณ์  กว๊ยสนิทรัพย์

229  สน.ประชาชืน่ บก.น.2 034785  ร.ต.ท. ไชยนันต ์ สงวนทรัพย์

230  สน.ประชาชืน่ บก.น.2 034903  ด.ต.หญงิ กติตมิา  ไชยศักดิ์

231  สน.ประชาชืน่ บก.น.2 035387  ร.ต.ท. กติตพิงษ์  ศรเีมอืง
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232  สน.บางซือ่ บก.น.2 002760  พ.ต.ท. ค าภรี ์ แกว้ศรธีาวงศ์

233  สน.บางซือ่ บก.น.2 002765  ร.ต.ต. ภ ู ธรรมโคตร์

234  สน.บางซือ่ บก.น.2 003430  ร.ต.ต. สพุจน ์ นราภักดิ์

235  สน.บางซือ่ บก.น.2 003577  ร.ต.ต. ด าเนนิ  ค านก

236  สน.บางซือ่ บก.น.2 004330  ด.ต. สมศักดิ ์ บญุราศรี

237  สน.บางซือ่ บก.น.2 004900  ร.ต.ต. ไพบลูย ์ มหาถาวร

238  สน.บางซือ่ บก.น.2 005843  ร.ต.ต. ชนะเพ็ชร  นาเมอืงรักษ์

239  สน.บางซือ่ บก.น.2 005904  ร.ต.ต. ส าเรงิ  แสงทอง

240  สน.บางซือ่ บก.น.2 007408  ด.ต. มานพ  จา่งโพธิ์

241  สน.บางซือ่ บก.น.2 007409  ร.ต.ต. อาทติย ์ ซือ่ตรง

242  สน.บางซือ่ บก.น.2 007588  ด.ต. วฑิรูย ์ ฤทธติา

243  สน.บางซือ่ บก.น.2 008748  ด.ต. ไพบรูณ์  บัวเผอืก

244  สน.บางซือ่ บก.น.2 008749  ด.ต. สมจติ  ปานนาค

245  สน.บางซือ่ บก.น.2 009266  ด.ต. ปัญญา  ค าไทรแกว้

246  สน.บางซือ่ บก.น.2 009401  พ.ต.ท. วาสเุทพ  คงกลอ่ม

247  สน.บางซือ่ บก.น.2 009526  ร.ต.ต. ยทุธ  งามสอาด

248  สน.บางซือ่ บก.น.2 010186  ร.ต.ต. สทุธ ิ ธรีะวัฒน์

249  สน.บางซือ่ บก.น.2 010342  ด.ต. ด ารงค ์ อนิทรเ์ผอืก

250  สน.บางซือ่ บก.น.2 010496  ด.ต. ประสงค ์ สขุสนัตมิาศ

251  สน.บางซือ่ บก.น.2 011367  ด.ต. ธวัชชัย  คณุารยกลุ

252  สน.บางซือ่ บก.น.2 011368  ร.ต.ต. ศักดิช์าย  มว่งกล า่

253  สน.บางซือ่ บก.น.2 011371  ร.ต.ต. บญุเทยีบ  นสิยัคา้

254  สน.บางซือ่ บก.น.2 011372  ด.ต. สมยศ  แกว้ไทย

255  สน.บางซือ่ บก.น.2 011419  ด.ต. ขวัญชัย  ตระกลูประดษิฐ์

256  สน.บางซือ่ บก.น.2 011569  ร.ต.ต. สขุเกษม  สขุปรงุ

สน.ประชำชืน่ บก.น.2 107 รำย



บก.น.2

ล ำดบั สงักดั ชือ่ - สกลุ ชือ่ - สกลุ ลำยมอืชือ่

บญัชรีำยชือ่

257  สน.บางซือ่ บก.น.2 011602  ด.ต. พนิจิ  คณโฑเงนิ

258  สน.บางซือ่ บก.น.2 011698  ด.ต. ไพฑรูย ์ ดษิฐป้าน

259  สน.บางซือ่ บก.น.2 012379  ร.ต.ต. อ าพัน  แกน่จันทร์

260  สน.บางซือ่ บก.น.2 013537  ด.ต. ค าด ี เหลา่เขตกจิ

261  สน.บางซือ่ บก.น.2 013567  ด.ต. กรณัฎฐ ์ ล าจวน

262  สน.บางซือ่ บก.น.2 013588  ด.ต. วฒุนิรา  สงัสทุธคิณู

263  สน.บางซือ่ บก.น.2 013881  ร.ต.ต. ฉลอง  เดชบ ารงุ

264  สน.บางซือ่ บก.น.2 014577  ร.ต.ต. วรัิช  บญุญาภรณ์พทิยา

265  สน.บางซือ่ บก.น.2 014614  ด.ต. ลักษณ์  บัวสวุรรณ

266  สน.บางซือ่ บก.น.2 014744  ด.ต. จนิดา  วะรนิทรอ์นิ

267  สน.บางซือ่ บก.น.2 015210  พ.ต.ท. ใจเย็น  นามศรี

268  สน.บางซือ่ บก.น.2 015236  ร.ต.ต. ประดษิฐ ์ จิน้สรุวิงษ์

269  สน.บางซือ่ บก.น.2 015848  ด.ต. สมศักดิ ์ สวุรรณโภชน์

270  สน.บางซือ่ บก.น.2 016020  ร.ต.ท. วรีธรรม  กลัชนะ

271  สน.บางซือ่ บก.น.2 017744  ร.ต.ท. ธรีะพล  หัดค า

272  สน.บางซือ่ บก.น.2 017745  ร.ต.ต. ไพฑรูย ์ สทิธบิญุ

273  สน.บางซือ่ บก.น.2 017868  ด.ต. โรจนศักดิ ์ ภาคมฤค

274  สน.บางซือ่ บก.น.2 017869  ด.ต. สมุติร  แสงเพชร

275  สน.บางซือ่ บก.น.2 018069  ด.ต. ชษิณุพงศ ์ เกง่สนาม

276  สน.บางซือ่ บก.น.2 018182  ร.ต.ต. วรัิตน ์ ลาภเสนา

277  สน.บางซือ่ บก.น.2 018253  ด.ต. กรกฏ  ศรทีนิ

278  สน.บางซือ่ บก.น.2 018475  ร.ต.ต. ฉลวย  อนิหนุน

279  สน.บางซือ่ บก.น.2 018921  ด.ต. อทุศิ  ป้อมสวุรรณ์

280  สน.บางซือ่ บก.น.2 018928  ด.ต. จริพภัิทธ ์ เจอืจันทรน์ติกิลุ

281  สน.บางซือ่ บก.น.2 018937  ด.ต. ออ่นส ี ประสานทอง

282  สน.บางซือ่ บก.น.2 019029  ด.ต. ณพวฒุ ิ พงษ์ธนู
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283  สน.บางซือ่ บก.น.2 019179  ด.ต. ปราโมทย ์ ปรชีาเดช

284  สน.บางซือ่ บก.น.2 019213  ด.ต. เสถยีร  ทองสาย

285  สน.บางซือ่ บก.น.2 019215  ด.ต. สนุทร  สาลงีาม

286  สน.บางซือ่ บก.น.2 019217  ร.ต.ท. มนูเกรกิ  กลิน่คณูนฤนาท

287  สน.บางซือ่ บก.น.2 019220  ร.ต.ต. พงษ์ศักดิ ์ สวาทะสขุ

288  สน.บางซือ่ บก.น.2 019629  ด.ต. ปัญญาพล  เอือ้วัฒนวงค์

289  สน.บางซือ่ บก.น.2 020170  ด.ต. วรีชาต ิ ภลูสนอง

290  สน.บางซือ่ บก.น.2 020204  ด.ต. สทิธศิักดิ ์ จฑุาจันทร์

291  สน.บางซือ่ บก.น.2 020218  ร.ต.ต. โกวทิ  รุน่สงา่

292  สน.บางซือ่ บก.น.2 020557  ด.ต. ถนอมเกยีรติ ์ สอยเหลอืง

293  สน.บางซือ่ บก.น.2 020920  ด.ต. กฤษกร  พัฒนพษุิทธกิลุ

294  สน.บางซือ่ บก.น.2 020948  ด.ต. สนธยา  นาคบางแกว้

295  สน.บางซือ่ บก.น.2 021076  ด.ต. วมิน  จันทรส์อน

296  สน.บางซือ่ บก.น.2 021269  ร.ต.ต. เอีย่ม  จักษุด า

297  สน.บางซือ่ บก.น.2 021276  ด.ต. ชมุพล  แกว้ผล

298  สน.บางซือ่ บก.น.2 021278  ด.ต. จรัญ  นาคประสทิธิศ์ักดิ์

299  สน.บางซือ่ บก.น.2 021283  ด.ต. นพรัตน ์ โคยามา

300  สน.บางซือ่ บก.น.2 021286  ด.ต. ด ารงคศ์ักดิ ์ พลกระจาย

301  สน.บางซือ่ บก.น.2 021288  ด.ต. ธวัชชัย  ชายเนตร

302  สน.บางซือ่ บก.น.2 021547  ด.ต. พงษ์เรอืงรอง  ค ามงคล

303  สน.บางซือ่ บก.น.2 021793  ด.ต. ณรงศักดิ ์ สดุนางาม

304  สน.บางซือ่ บก.น.2 022445  ด.ต. กญัจน ์ รอดมา

305  สน.บางซือ่ บก.น.2 022631  ร.ต.อ. มนูญ  กูเ้มอืง

306  สน.บางซือ่ บก.น.2 022660  ร.ต.ท. เพิม่  บรูณะ

307  สน.บางซือ่ บก.น.2 022777  พ.ต.ท. อ านาจ  หาญชนะ

308  สน.บางซือ่ บก.น.2 022835  ร.ต.ต. นธิศิ  สนิธุ



บก.น.2

ล ำดบั สงักดั ชือ่ - สกลุ ชือ่ - สกลุ ลำยมอืชือ่

บญัชรีำยชือ่

309  สน.บางซือ่ บก.น.2 023570  ด.ต. สชุาต ิ ชเูลศิ

310  สน.บางซือ่ บก.น.2 023846  ร.ต.อ. สามารถ  เปาจนี

311  สน.บางซือ่ บก.น.2 024110  ด.ต. ไพโรจน ์ ไทยเหยีม

312  สน.บางซือ่ บก.น.2 024238  ด.ต. นาคนิทร ์ ก าจัด

313  สน.บางซือ่ บก.น.2 024436  ด.ต. ไชยยา  บตุรโท

314  สน.บางซือ่ บก.น.2 024437  ด.ต. ทองเหมาะ  พึง่แยม้

315  สน.บางซือ่ บก.น.2 024830  ร.ต.ต. ชัชชัย  ดมีงคล

316  สน.บางซือ่ บก.น.2 025128  ด.ต. สชุาต ิ พนูจนิดาถาวร

317  สน.บางซือ่ บก.น.2 025162  ร.ต.ต. สรวชิญ ์ มกูขนุทด

318  สน.บางซือ่ บก.น.2 025216  ด.ต. ทวปี  พลูบัว

319  สน.บางซือ่ บก.น.2 025217  ร.ต.ต. ชมพ ู บษุบรรณ

320  สน.บางซือ่ บก.น.2 025394  พ.ต.ท. สมาน  ครองสนิ

321  สน.บางซือ่ บก.น.2 025416  ด.ต. ภัทรวฒุ ิ พรมดอนชาติ

322  สน.บางซือ่ บก.น.2 025606  ด.ต. อานนท ์ อนันต์

323  สน.บางซือ่ บก.น.2 025776  ด.ต. พเิชษฐ ์ สขุกุารณุวาทย์

324  สน.บางซือ่ บก.น.2 025865  ร.ต.ต. พงษ์ชัย  เขจรชัย

325  สน.บางซือ่ บก.น.2 026153  ด.ต. ชรนิทร ์ ค ้าชู

326  สน.บางซือ่ บก.น.2 026245  ด.ต. ชัยยะกานต ์ ตา่ยเพชรโกมล

327  สน.บางซือ่ บก.น.2 026411  ด.ต. วชิาญ  ฤทธวิงศ์

328  สน.บางซือ่ บก.น.2 026520  ร.ต.ต. สมพร  บ ารงุกลู

329  สน.บางซือ่ บก.น.2 026731  ด.ต. บดนิทร ์ บดรัีฐ

330  สน.บางซือ่ บก.น.2 026738  พ.ต.ท.หญงิ ดรณีุ  ทัศนา

331  สน.บางซือ่ บก.น.2 027046  ด.ต. จ ารญู  เพ็ญธนะมณี

332  สน.บางซือ่ บก.น.2 027047  ด.ต. ไพบลูย ์ ภมูเิรอืงศรี

333  สน.บางซือ่ บก.น.2 027048  ด.ต. กอบธนนันท ์ เหงา้พรหมมนิทร์

334  สน.บางซือ่ บก.น.2 027051  ด.ต. บรรเจดิ  ทาจวง
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335  สน.บางซือ่ บก.น.2 027053  จ.ส.ต. ไชยรัตน ์ เอีย่มกลา้

336  สน.บางซือ่ บก.น.2 027059  ด.ต. สมพร  วันศกุร์

337  สน.บางซือ่ บก.น.2 027061  ด.ต. สทิธพิล  หรัิญกลุ

338  สน.บางซือ่ บก.น.2 027488  ด.ต. อ านาจ  ผาดเรอืง

339  สน.บางซือ่ บก.น.2 028202  ด.ต. นวิัฒชัย  ทมุพลา

340  สน.บางซือ่ บก.น.2 028513  ด.ต. วโิรจน ์ แตงงาม

341  สน.บางซือ่ บก.น.2 028615  ด.ต. สชุาต ิ ชนะรัตน์

342  สน.บางซือ่ บก.น.2 028641  ร.ต.ต. เรวัตน ์ แกว้เสลา

343  สน.บางซือ่ บก.น.2 028965  ด.ต. สมพงษ์  โบสถห์อม

344  สน.บางซือ่ บก.น.2 029425  ด.ต. คงชนะ  บญุมี

345  สน.บางซือ่ บก.น.2 029445  พ.ต.ท. พรชัย  ภริมยด์า

346  สน.บางซือ่ บก.น.2 029715  ด.ต. ณรงคเ์ดช  ทพิยโ์สภา

347  สน.บางซือ่ บก.น.2 029854  ด.ต. อภชิัย  ด ารงคภ์มู ิ

348  สน.บางซือ่ บก.น.2 029856  ด.ต. วรีชาต ิ นาคแดง

349  สน.บางซือ่ บก.น.2 030400  จ.ส.ต. ลขิติ  ถิน่สพงุ

350  สน.บางซือ่ บก.น.2 030703  ด.ต. ธนภัท  บรสิทุธิ์

351  สน.บางซือ่ บก.น.2 030712  ด.ต. มรกต  มากมลู

352  สน.บางซือ่ บก.น.2 030760  จ.ส.ต. พสิษิฐ ์ โตล า่

353  สน.บางซือ่ บก.น.2 031057  ด.ต. กฤตพัฒน ์ ขวัญศรเีพ็ชร

354  สน.บางซือ่ บก.น.2 031076  จ.ส.ต. พงษ์พันธ ์ กลุธิ

355  สน.บางซือ่ บก.น.2 031557  พ.ต.ต. จริภัทร  แตม้ทอง

356  สน.บางซือ่ บก.น.2 031618  จ.ส.ต. คนองนติย ์ อาสาเสนา

357  สน.บางซือ่ บก.น.2 032134  ร.ต.ท. ธรีะพล  บญุยก

358  สน.บางซือ่ บก.น.2 032363  ร.ต.ต. เสนาะ  ภูม่ะณี

359  สน.บางซือ่ บก.น.2 032504  ด.ต. อภสิรณ์  เรอืงเชือ้เหมอืน

360  สน.บางซือ่ บก.น.2 032837  ร.ต.อ. สรุะ  ตัง้วัฒนกติตกิลุ
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361  สน.บางซือ่ บก.น.2 033115  ส.ต.อ. สเุทพ  ธรรมเสรี

362  สน.บางซือ่ บก.น.2 033179  ร.ต.ต. บัญชา  บญุเชดิ

363  สน.บางซือ่ บก.น.2 033181  พ.ต.ต. ศรัณย ์ ทองหว่ง

364  สน.บางซือ่ บก.น.2 033252  พ.ต.ท. สทิธชิัย  ธัญญาบาล

365  สน.บางซือ่ บก.น.2 033452  ร.ต.อ. ไพโรจน ์ ณ อทัุย

366  สน.บางซือ่ บก.น.2 033702  ร.ต.อ.หญงิ จริาพร  มณฑลทอง

367  สน.บางซือ่ บก.น.2 033712  ร.ต.ต. นฤนารถ  กลับเฒา่

368  สน.บางซือ่ บก.น.2 033863  ด.ต. สมชาย  สวา่งโคกกรวด

369  สน.บางซือ่ บก.น.2 034617  ส.ต.อ. ปภาวัต ิ ปะลา

370  สน.บางซือ่ บก.น.2 034981  พ.ต.ท. สวุจัิกษณ์  รุง่รัตน์

371  สน.บางซือ่ บก.น.2 035490  พ.ต.ต. สรุพงษ์  ตัง้ใจธรรมโชติ

372  สน.บางซือ่ บก.น.2 035655  ร.ต.ท. ชรนิทร ์ ประคองสขุ

373  สน.บางซือ่ บก.น.2 035844  ร.ต.ท.หญงิ ธันวว์ด ี เนนิหาด

374  สน.สทุธสิาร บก.น.2 003295  พ.ต.ท. บญุสง่  สบืสมบัติ

375  สน.สทุธสิาร บก.น.2 003794  จ.ส.ต. สวอง  แตม้สาระ

376  สน.สทุธสิาร บก.น.2 004394  ร.ต.ต. ไพโรจน ์ ประสานพงษ์

377  สน.สทุธสิาร บก.น.2 008569  ด.ต. ธติพิงศ ์ พงศแ์พทย์

378  สน.สทุธสิาร บก.น.2 008626  ร.ต.ต. สรุชัย  บญุสอน

379  สน.สทุธสิาร บก.น.2 008648  ร.ต.ต. อภเิดช  พรหมด ารง

380  สน.สทุธสิาร บก.น.2 008714  ด.ต. แกว้ฟ้า  เรอืงบตุร

381  สน.สทุธสิาร บก.น.2 010013  ร.ต.ต. สรุทนิ  บญุเรอืงฤทธิ์

382  สน.สทุธสิาร บก.น.2 010020  ด.ต. บญุเลศิ  ค าโสภา

383  สน.สทุธสิาร บก.น.2 010029  ด.ต. กติตวิัฒน ์ วรโชตปิิตพัิชร์

384  สน.สทุธสิาร บก.น.2 010443  ร.ต.ต. ปราโมทย ์ หลอดทอง

385  สน.สทุธสิาร บก.น.2 010608  ร.ต.ต. ศภุโชค  ผมงาม

สน.บำงซือ่ บก.น.2 142 รำย
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386  สน.สทุธสิาร บก.น.2 011131  ด.ต. จักรกฤษณ์  ไมแ้สงเจรญิรัตน์

387  สน.สทุธสิาร บก.น.2 011354  ด.ต. เศกสนัต ์ วฒุศิักดิค์ าเผา่

388  สน.สทุธสิาร บก.น.2 011357  ร.ต.ต. ประสม  เณรชู

389  สน.สทุธสิาร บก.น.2 012061  ร.ต.ต. ไพฑรูย ์ เรอืงศรี

390  สน.สทุธสิาร บก.น.2 012339  ด.ต. ประสงค ์ อุม่บางตลาด

391  สน.สทุธสิาร บก.น.2 012808  ร.ต.ต. ประยกุต ์ เกษียรพรมราช

392  สน.สทุธสิาร บก.น.2 013014  ร.ต.ต. สมชาย  เลศิหงมิ

393  สน.สทุธสิาร บก.น.2 013725  ร.ต.ต. ชะนะ  บญุมกี า่

394  สน.สทุธสิาร บก.น.2 013936  ด.ต. ธวัฒน ์ เมอืงสขุ

395  สน.สทุธสิาร บก.น.2 013987  ด.ต. วเิชยีร  นมิะบตุร

396  สน.สทุธสิาร บก.น.2 014056  ด.ต. เกษตร  ศรวีงศ์

397  สน.สทุธสิาร บก.น.2 014207  ด.ต. ณพงศช์ัย  ธรณี

398  สน.สทุธสิาร บก.น.2 014866  ร.ต.ต. ศักดา  พืน้ทอง

399  สน.สทุธสิาร บก.น.2 015493  ด.ต. โย  แสงวารนิทร์

400  สน.สทุธสิาร บก.น.2 015915  ร.ต.ท. ปรัชญา  มณีศรวีงศก์ลู

401  สน.สทุธสิาร บก.น.2 015929  ด.ต. นเิทศก ์ นาชัยเวช

402  สน.สทุธสิาร บก.น.2 016263  ด.ต. กติตพิงศ ์ สนทิ

403  สน.สทุธสิาร บก.น.2 016367  ด.ต. อนุสรณ์  ชาญมณีรัตน์

404  สน.สทุธสิาร บก.น.2 016425  ด.ต. วนัิย  โพธิท์อง

405  สน.สทุธสิาร บก.น.2 016902  พ.ต.ท. สมบัต ิ อ าไพพร

406  สน.สทุธสิาร บก.น.2 017321  ด.ต. วนัิย  ท านา

407  สน.สทุธสิาร บก.น.2 017986  ร.ต.ต. หาญชัย  เกษวริยิการ

408  สน.สทุธสิาร บก.น.2 018584  ด.ต. สรุพงษ์  โพธจัิกร

409  สน.สทุธสิาร บก.น.2 018604  ด.ต. ชมุพล  จ่ันนลิลา

410  สน.สทุธสิาร บก.น.2 018993  ด.ต. เอกศักดิ ์ พรหมสขุ

411  สน.สทุธสิาร บก.น.2 019925  ด.ต. เสรมิพล  ชัยสรรค์
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412  สน.สทุธสิาร บก.น.2 019959  ร.ต.ท. สมเกยีรต ิ ใจตรง

413  สน.สทุธสิาร บก.น.2 020399  ด.ต. วทิวัส  ตมุหนแยม้

414  สน.สทุธสิาร บก.น.2 020442  ด.ต. มาวนิ  จติรโคตร

415  สน.สทุธสิาร บก.น.2 020560  ด.ต. สนัต ิ ทองเรอืง

416  สน.สทุธสิาร บก.น.2 020797  ด.ต. ชาญ  มาลาอตุม์

417  สน.สทุธสิาร บก.น.2 020803  ด.ต. นพดล  มงุคณุค าซาว

418  สน.สทุธสิาร บก.น.2 020985  ร.ต.ท. บญุรักษ์  เชดิชู

419  สน.สทุธสิาร บก.น.2 021233  พ.ต.ท. พงศจ์าร ุ พฤฒธิรรมกลู

420  สน.สทุธสิาร บก.น.2 021648  ด.ต. อรณุ  ปราบรัตน์

421  สน.สทุธสิาร บก.น.2 021691  ด.ต. พงศธร  แปลกศักดิ์

422  สน.สทุธสิาร บก.น.2 021693  ด.ต. กฤตภาส  ธนัตวรานนท์

423  สน.สทุธสิาร บก.น.2 022707  ด.ต. ศริเิกยีรต ิ พกิารัตน์

424  สน.สทุธสิาร บก.น.2 022708  ด.ต. สมชัย  ไชยบรูณ์

425  สน.สทุธสิาร บก.น.2 022793  ด.ต. ปรชีา  เชือ้ข า

426  สน.สทุธสิาร บก.น.2 022794  ด.ต. นฤนนท ์ ภาวะบตุร

427  สน.สทุธสิาร บก.น.2 022795  ด.ต. สงัวร  งามบญุรัตน์

428  สน.สทุธสิาร บก.น.2 023288  ด.ต. ช านาญ  ศรหีริง่

429  สน.สทุธสิาร บก.น.2 023348  ด.ต. สทุธพิงษ์  มิง่สนัเทยีะ

430  สน.สทุธสิาร บก.น.2 023444  ด.ต. ภาษิต  รัตนคณุสาสน์

431  สน.สทุธสิาร บก.น.2 023637  ด.ต. อรยิธ์ัช  ธารนีาถ

432  สน.สทุธสิาร บก.น.2 024069  ด.ต. เมธ ี แกว้โยธา

433  สน.สทุธสิาร บก.น.2 024112  ร.ต.ต. ชัยยพฤกษ  ตณิะมาศ

434  สน.สทุธสิาร บก.น.2 024194  ส.ต.ต. นพดล  บัวปรอท

435  สน.สทุธสิาร บก.น.2 024359  ด.ต. ธนพนธ ์ ทาสวุรรณ

436  สน.สทุธสิาร บก.น.2 024945  ด.ต. สมไชย  มว่งทมิ

437  สน.สทุธสิาร บก.น.2 025424  ด.ต. วรีชัย  อนิแป้น
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438  สน.สทุธสิาร บก.น.2 025556  ด.ต. ส าเรงิ  ข าบา้นกวย

439  สน.สทุธสิาร บก.น.2 025557  ด.ต.หญงิ วัชร ี แสงระยบั

440  สน.สทุธสิาร บก.น.2 025614  พ.ต.อ. ปรชีา  กองแกว้

441  สน.สทุธสิาร บก.น.2 025814  ด.ต. อภชิาต  เรงิไชย

442  สน.สทุธสิาร บก.น.2 025979  ด.ต. เดชบดนิทร ์ อรยิกะบตุร

443  สน.สทุธสิาร บก.น.2 026080  ด.ต. ละเอยีด  จันด า

444  สน.สทุธสิาร บก.น.2 026087  ร.ต.ท. อภรัิกษ์  ศภุสถติยานนท์

445  สน.สทุธสิาร บก.น.2 026824  ด.ต. สรุพงษ์  ภพพนิจิ

446  สน.สทุธสิาร บก.น.2 026834  ด.ต. ประเสรฐิ  กลิน่ษร

447  สน.สทุธสิาร บก.น.2 027457  ด.ต. นวิัตร  ธรรมธรเทศ

448  สน.สทุธสิาร บก.น.2 027796  ด.ต. สพัุฒน ์ ษัฏเสน

449  สน.สทุธสิาร บก.น.2 028214  ร.ต.ท. ปฏญิญา  มณีโชติ

450  สน.สทุธสิาร บก.น.2 028438  ด.ต. กฤษดา  ประกอบผล

451  สน.สทุธสิาร บก.น.2 028610  ด.ต. พษิณุ  ศรสีวุรรณ

452  สน.สทุธสิาร บก.น.2 028680  ด.ต. อพวิัธน ์ จนิามณี

453  สน.สทุธสิาร บก.น.2 029034  ร.ต.ต. ไพรัช  ศรสีวุรรณ

454  สน.สทุธสิาร บก.น.2 029364  ด.ต. วโิรจนรั์ตน ์ โตประเสรฐิ

455  สน.สทุธสิาร บก.น.2 029365  ด.ต. สานัน  จ านงคศ์ลิป์

456  สน.สทุธสิาร บก.น.2 029420  ด.ต. มานติย ์ โสสงูเนนิ

457  สน.สทุธสิาร บก.น.2 029473  ด.ต. โสภณ  อฐัระ

458  สน.สทุธสิาร บก.น.2 029531  ด.ต.หญงิ ดวงสมร  แกว้คงจันทร์

459  สน.สทุธสิาร บก.น.2 029533  ด.ต. วรีพล  พลายเพชร

460  สน.สทุธสิาร บก.น.2 029622  พ.ต.ท. แดนชัย  ทลูออ่ง

461  สน.สทุธสิาร บก.น.2 029853  พ.ต.ท. อคัรวัฒน ์ พุม่ไพศาลชัย

462  สน.สทุธสิาร บก.น.2 030174  ร.ต.ต. เกยีรตศิักดิ ์ สมสะกสีทิธิ์

463  สน.สทุธสิาร บก.น.2 030259  พ.ต.ท. กานดศิ  ระวโิรจน์
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464  สน.สทุธสิาร บก.น.2 030664  จ.ส.ต. อ านาจ  สบืส าราญ

465  สน.สทุธสิาร บก.น.2 030797  ด.ต. ไพฑรู  โรจนาจริะกลุ

466  สน.สทุธสิาร บก.น.2 030917  นาง เสน่ห ์ ขมุโมกข์

467  สน.สทุธสิาร บก.น.2 031262  ด.ต. จักรกฤช  มทุะจันทร์

468  สน.สทุธสิาร บก.น.2 031536  จ.ส.ต. เอกสทิธิ ์ สวรรยาธปัิติ

469  สน.สทุธสิาร บก.น.2 031772  พ.ต.ท. ณัฐพัฒนส ์ ธรรมชตุนัินท์

470  สน.สทุธสิาร บก.น.2 032137  ด.ต. พรหมฤทธิ ์ เมอืงแป้น

471  สน.สทุธสิาร บก.น.2 032176  ส.ต.อ. พงษ์ศักดิ ์ มุง่กศุล

472  สน.สทุธสิาร บก.น.2 032177  ด.ต. ประสทิธ ิ ค าปาบัว

473  สน.สทุธสิาร บก.น.2 032180  ร.ต.ต. พศิาล  ทายนต์

474  สน.สทุธสิาร บก.น.2 032187  ด.ต. มนตร ี สทิธาภริมย์

475  สน.สทุธสิาร บก.น.2 032217  ด.ต. เสรมิ  เสนคราม

476  สน.สทุธสิาร บก.น.2 032376  ร.ต.ท. มานะ  องักาบเพ็ชร

477  สน.สทุธสิาร บก.น.2 032438  จ.ส.ต. มนูญ  นามะศริิ

478  สน.สทุธสิาร บก.น.2 032899  ส.ต.ท. ศริวทิย ์ รวมจติร

479  สน.สทุธสิาร บก.น.2 033048  ร.ต.ท. ภริมย ์ เมอืงไสย

480  สน.สทุธสิาร บก.น.2 033191  ด.ต. พชิติ  เกษเพ็ชร

481  สน.สทุธสิาร บก.น.2 033475  ด.ต. ประดษิฐ ์ ศริจัินทร์

482  สน.สทุธสิาร บก.น.2 033477  จ.ส.ต. ประทปี  อยูย่นื

483  สน.สทุธสิาร บก.น.2 034169  ร.ต.ท. สมยศ  หมาดสงา่

484  สน.สทุธสิาร บก.น.2 034172  ร.ต.ต. ธรีภัทร  สวุรรณรัตน์

485  สน.สทุธสิาร บก.น.2 034574  ร.ต.ท. กฤษณ์  พพัิฒนพ์นูสริิ

486  สน.สทุธสิาร บก.น.2 034582  ร.ต.ต. พชิานน  ปลืม้สดุ

487  สน.สทุธสิาร บก.น.2 034627  ส.ต.อ. คธาวฒุ ิ กูท้รัพย์

488  สน.สทุธสิาร บก.น.2 034746  ส.ต.อ. ทวชีัย  ชัยเทอดเกยีรติ

489  สน.สทุธสิาร บก.น.2 035240  พ.ต.ท. สมชาย  กลุวเิชยีร
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490  สน.สทุธสิาร บก.น.2 035427  ด.ต. กมัปนาท  กาฬภักดี

491  สน.สทุธสิาร บก.น.2 035646  พ.ต.ท. อรรถพล  อทิธโยภาสกลุ

492  สน.สทุธสิาร บก.น.2 036119  ร.ต.อ. สมัพันธ ์ แสวง

493  สน.พหลโยธนิ บก.น.2 002868  ร.ต.ต. มณี  ค าอกัษร

494  สน.พหลโยธนิ บก.น.2 003456  ด.ต. จ าเรญิ  จันทรท์อง

495  สน.พหลโยธนิ บก.น.2 005595  ร.ต.ท. ธฬีะเกยีรต ิ ฑฆีะบตุร

496  สน.พหลโยธนิ บก.น.2 005928  ร.ต.ต. วรีชัย  บญุคง

497  สน.พหลโยธนิ บก.น.2 006203  ร.ต.ต. ประดษิฐ  แป้งหอม

498  สน.พหลโยธนิ บก.น.2 006338  ร.ต.ต. วันชาต ิ แยม้บบุผา

499  สน.พหลโยธนิ บก.น.2 006581  ด.ต. มานพ  การรัมย์

500  สน.พหลโยธนิ บก.น.2 006770  ร.ต.ต. ชาตเิชาว ์ ศรสีวุรรณ

501  สน.พหลโยธนิ บก.น.2 007958  ด.ต. กมล  สหีมอก

502  สน.พหลโยธนิ บก.น.2 008457  ร.ต.ต. สจุนิต ์ สขุสนิ

503  สน.พหลโยธนิ บก.น.2 008589  ด.ต. มานพ  ดชีว่ย

504  สน.พหลโยธนิ บก.น.2 008840  ร.ต.ต. สนัทัด  เต็งโลง่

505  สน.พหลโยธนิ บก.น.2 009179  ด.ต. สมมาต  พมุานนท์

506  สน.พหลโยธนิ บก.น.2 009291  ด.ต. วมิล  บญุลอ้ม

507  สน.พหลโยธนิ บก.น.2 009341  ด.ต. อนันต ์ ธนูพทัิกษ์

508  สน.พหลโยธนิ บก.น.2 009424  ด.ต. สมัพันธ ์ ค าปันจะ

509  สน.พหลโยธนิ บก.น.2 009602  ร.ต.ต. เรวัตร  รักษาวงศ์

510  สน.พหลโยธนิ บก.น.2 009677  ด.ต. กมล  เนตยารักษ์

511  สน.พหลโยธนิ บก.น.2 009834  ด.ต. มนัส  ศลีธรรม

512  สน.พหลโยธนิ บก.น.2 010762  ร.ต.ต. ทว ี พันธรุะ

513  สน.พหลโยธนิ บก.น.2 011398  ร.ต.ต. เกยีรตศิักดิ ์ กลิน่จันทร์

514  สน.พหลโยธนิ บก.น.2 011538  ร.ต.ต. รัฐธรี ์ พันธุว์ไิล

สน.สทุธสิำร บก.น.2 119 รำย
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515  สน.พหลโยธนิ บก.น.2 011826  ร.ต.ต. ประเสรฐิ  ไชยสงัข์

516  สน.พหลโยธนิ บก.น.2 011893  ร.ต.ต. มนตร ี เดชหว้ยไผ่

517  สน.พหลโยธนิ บก.น.2 012218  ด.ต. วสนัต ์ กมลานนท์

518  สน.พหลโยธนิ บก.น.2 012483  ด.ต. สนทิพงษ์  ฉมิสขุ

519  สน.พหลโยธนิ บก.น.2 012660  ร.ต.ต. มงคล  ศรแีกว้

520  สน.พหลโยธนิ บก.น.2 012696  ร.ต.ท. อนุชา  เปลีย่นสมยั

521  สน.พหลโยธนิ บก.น.2 013856  ร.ต.ต. วโิรจน ์ ศรอีนิทร์

522  สน.พหลโยธนิ บก.น.2 014801  ร.ต.ท. สมภพ  นทมีุง่เจรญิ

523  สน.พหลโยธนิ บก.น.2 015839  ด.ต. สมปอง  ศรแีกว้พันธ์

524  สน.พหลโยธนิ บก.น.2 016053  ด.ต. นาด ี เพชรดทีน

525  สน.พหลโยธนิ บก.น.2 016848  ด.ต. นรดิ  ก าเนดิสงิห์

526  สน.พหลโยธนิ บก.น.2 017011  ร.ต.ต. ไชยรัตน ์ พลหาญ

527  สน.พหลโยธนิ บก.น.2 017795  ด.ต. ค ารณ  พลกินาค

528  สน.พหลโยธนิ บก.น.2 017807  ด.ต. ประพันธ ์ แหชัย

529  สน.พหลโยธนิ บก.น.2 018112  ร.ต.ท. ชัย  วงศใ์หญ่

530  สน.พหลโยธนิ บก.น.2 018133  ด.ต. บรรจง  จันทะพทัิกษ์

531  สน.พหลโยธนิ บก.น.2 018327  ร.ต.ต. อคัรชัย  บางศริิ

532  สน.พหลโยธนิ บก.น.2 018331  ร.ต.ท. วฒุ ิ ไตรยวงค์

533  สน.พหลโยธนิ บก.น.2 018371  ด.ต. อนุสรณ์  เพยีรใจ

534  สน.พหลโยธนิ บก.น.2 018372  ด.ต. ชัชวาล  จนุบษุย์

535  สน.พหลโยธนิ บก.น.2 018373  ด.ต. ธรียทุธ  จงศริิ

536  สน.พหลโยธนิ บก.น.2 018557  ร.ต.ท. ณัฐวัฒน ์ ทัชศรษีะภมูิ

537  สน.พหลโยธนิ บก.น.2 018684  ร.ต.ต. ภญิโญ  รืน่กลิน่

538  สน.พหลโยธนิ บก.น.2 019051  ด.ต. ทวิทอง  นาชัยเลศิ

539  สน.พหลโยธนิ บก.น.2 019392  ด.ต. ทองเฟ้ือ  แสนสขุ

540  สน.พหลโยธนิ บก.น.2 019440  ด.ต. วชิาญ  ลิน้ทอง
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541  สน.พหลโยธนิ บก.น.2 019509  ด.ต. อาคม  การะกจิ

542  สน.พหลโยธนิ บก.น.2 019517  ด.ต. พนูโชค  เฉียบกระโทก

543  สน.พหลโยธนิ บก.น.2 019530  ด.ต. พงษ์เพชร  ไชยนัโต

544  สน.พหลโยธนิ บก.น.2 019862  ด.ต. ฉัตรชัย  จันทมาศ

545  สน.พหลโยธนิ บก.น.2 020517  ร.ต.ท. สนุทร  ไตรเวช

546  สน.พหลโยธนิ บก.น.2 020542  ด.ต. ไกรฤกษ์  อนิทรแ์หยม

547  สน.พหลโยธนิ บก.น.2 021121  ร.ต.ท. วรพล  มลตรี

548  สน.พหลโยธนิ บก.น.2 021311  ด.ต. เดชา  บญุประสทิธิ์

549  สน.พหลโยธนิ บก.น.2 021730  ด.ต. ภานนท ์ บญุกลาง

550  สน.พหลโยธนิ บก.น.2 021899  ด.ต. สพัุนธ ์ ระวังชือ่

551  สน.พหลโยธนิ บก.น.2 022065  ด.ต. อนุสษิฐ ์ แวมประชา

552  สน.พหลโยธนิ บก.น.2 022415  ด.ต. พนิจิ  ยอดสงา่

553  สน.พหลโยธนิ บก.น.2 022622  พ.ต.ท. อดศิร  ศรสีจุนิต์

554  สน.พหลโยธนิ บก.น.2 022861  ด.ต. เขมรนิทร ์ สทีองเสอื

555  สน.พหลโยธนิ บก.น.2 022977  ด.ต. ทวศีักดิ ์ แกว้ตา

556  สน.พหลโยธนิ บก.น.2 022983  ด.ต. ทศวร  รัตนวงศ์

557  สน.พหลโยธนิ บก.น.2 023180  ด.ต. วนัิย  อดุมฤทธิ์

558  สน.พหลโยธนิ บก.น.2 023626  ด.ต. สมศักดิ ์ สบืสาย

559  สน.พหลโยธนิ บก.น.2 024137  ด.ต. สรุพงษ์  มชัฌมิสถติย์

560  สน.พหลโยธนิ บก.น.2 024139  ร.ต.ต. มานะ  มะเซงิ

561  สน.พหลโยธนิ บก.น.2 024423  พ.ต.ท. ธรีะวัฒน ์ หงษ์ทอง

562  สน.พหลโยธนิ บก.น.2 024577  ร.ต.ต. ณัฏฐพั์ฒน ์ พึง่จาบ

563  สน.พหลโยธนิ บก.น.2 025286  พ.ต.ท. อคัรภัส  จายะวานชิ

564  สน.พหลโยธนิ บก.น.2 025346  ร.ต.อ. รุง่เพชร  โรคนอ้ย

565  สน.พหลโยธนิ บก.น.2 025481  ด.ต. มานติย ์ ปรธิรรมมงั

566  สน.พหลโยธนิ บก.น.2 025726  ด.ต. ทว ี อนิสุม่
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567  สน.พหลโยธนิ บก.น.2 025727  ร.ต.ต. สงกรานต ์ ศรสีขุ

568  สน.พหลโยธนิ บก.น.2 025815  ด.ต. เนตภัิทร  บวรพัฒนอาภา

569  สน.พหลโยธนิ บก.น.2 025856  ด.ต.หญงิ สภัุทรา  มงคลธนพร

570  สน.พหลโยธนิ บก.น.2 026591  ด.ต. สรุวทิย ์ บญุภมูิ

571  สน.พหลโยธนิ บก.น.2 026702  ด.ต. ภญิโญ  พรมวงศ์

572  สน.พหลโยธนิ บก.น.2 026960  ร.ต.ท. บรรยงค ์ แดงเรอืง

573  สน.พหลโยธนิ บก.น.2 027569  ด.ต. นพดล  อนิทมงคล

574  สน.พหลโยธนิ บก.น.2 028176  ด.ต. เดชภมูนิทร ์ จตพุรม

575  สน.พหลโยธนิ บก.น.2 028598  ด.ต. นเิวศน ์ เครอืพันธุ์

576  สน.พหลโยธนิ บก.น.2 028987  ร.ต.ท. ครรชติ  คงสวุรรณ

577  สน.พหลโยธนิ บก.น.2 029302  ด.ต.หญงิ พนดิา  ไทรเกดิศรี

578  สน.พหลโยธนิ บก.น.2 029564  ด.ต. สวุรรณ  คณูทวเีกยีรติ

579  สน.พหลโยธนิ บก.น.2 029894  จ.ส.ต. ธนา  สขุาทพิย์

580  สน.พหลโยธนิ บก.น.2 030456  ด.ต. กติตศิักดิ ์ ดวงไชยเงนิ

581  สน.พหลโยธนิ บก.น.2 030756  จ.ส.ต. ทวศีักดิ ์ สงิหก์อ

582  สน.พหลโยธนิ บก.น.2 031338  ร.ต.ต. อดลุย ์ สุม่มาตย์

583  สน.พหลโยธนิ บก.น.2 031484  ร.ต.ต. ทรงวฒุ ิ นยิมพงษ์

584  สน.พหลโยธนิ บก.น.2 031821  จ.ส.ต. ยอดปิยะ  ค าแกว้

585  สน.พหลโยธนิ บก.น.2 032674  พ.ต.ต. นคิม  ศรเหล็ก

586  สน.พหลโยธนิ บก.น.2 032884  ร.ต.ต. สปุรัชญา  ไกรไธสง

587  สน.พหลโยธนิ บก.น.2 032898  ร.ต.ท. วทิธวัช  สาคะรนิทร์

588  สน.พหลโยธนิ บก.น.2 033172  ส.ต.อ. เลอศักดิ ์ นนทข์นุทด

589  สน.พหลโยธนิ บก.น.2 033250  ร.ต.ต. ฐติกิร  สนุทรวัฒน์

590  สน.พหลโยธนิ บก.น.2 033385  ส.ต.อ. สทุธรัิกษ์  นากอ้นทอง

591  สน.พหลโยธนิ บก.น.2 033434  ร.ต.ต. พงศพั์นธุ ์ กลัดงิว้

592  สน.พหลโยธนิ บก.น.2 033862  ด.ต. พนัส  นาคดา่นกลาง
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593  สน.พหลโยธนิ บก.น.2 034193  พ.ต.ต. ศักดิท์ว ี ศรบีรรเทา

594  สน.พหลโยธนิ บก.น.2 034922  ร.ต.ต. พงศกร  พณิทอง

595  สน.พหลโยธนิ บก.น.2 035030  จ.ส.ต. พริณุ  ฮั่วจ่ัน

596  สน.พหลโยธนิ บก.น.2 035738  ร.ต.ต. นพดล  เนื่องจ านงค์

597  สน.พหลโยธนิ บก.น.2 036033  ร.ต.ต. รุง่โรจน ์ ดมีี

598  สน.บางเขน บก.น.2 002014  ร.ต.ต. ดษิฐพงษ์  ประสารกก

599  สน.บางเขน บก.น.2 004328  ร.ต.ต. สมศักดิ ์ แกว้กลัด

600  สน.บางเขน บก.น.2 004755  พ.ต.ท. ปรชีา  เอีย่มพอ่คา้

601  สน.บางเขน บก.น.2 005146  ร.ต.ต. ธงชัย  แจม่ผล

602  สน.บางเขน บก.น.2 005157  ด.ต. เดชา  ฉมิแกว้

603  สน.บางเขน บก.น.2 005158  ร.ต.ต. มานติย ์ ชาลมีาศ

604  สน.บางเขน บก.น.2 005475  ร.ต.ต. สานนท ์ คงดไีด ้

605  สน.บางเขน บก.น.2 005937  ด.ต. สมัพันธ ์ ไชยสกลุ

606  สน.บางเขน บก.น.2 005961  ด.ต. อรรถพล  บญุเพ็ง

607  สน.บางเขน บก.น.2 006848  ด.ต. ทววีัฒน ์ เงนิกอง

608  สน.บางเขน บก.น.2 007154  ด.ต. บญุเลศิ  เครอืมว่ง

609  สน.บางเขน บก.น.2 008372  ด.ต. สรุณรงค ์ วงศส์นัตสิวัสดิ์

610  สน.บางเขน บก.น.2 009568  ร.ต.ต. ส าราญ  กมุภรี์

611  สน.บางเขน บก.น.2 009618  พ.ต.ท. อดุม  รจุริะษาตร

612  สน.บางเขน บก.น.2 009741  ร.ต.ต. นภาชัย  โทนธนู

613  สน.บางเขน บก.น.2 009930  ร.ต.ต. ประเทอืง  เตมยีงค์

614  สน.บางเขน บก.น.2 010432  ด.ต. วันชัย  กลิน่หอม

615  สน.บางเขน บก.น.2 010695  พ.ต.ท. สมศักดิ ์ โปสยัะคปุต์

616  สน.บางเขน บก.น.2 010709  ด.ต. กติตพิงษ์  ชาตะวราหะ

617  สน.บางเขน บก.น.2 011422  ด.ต. คมสนั  จติรนยิมแสน

สน.พหลโยธนิ บก.น.2 105 รำย
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618  สน.บางเขน บก.น.2 011451  ด.ต. พทัิกษ์  จติตก์ลับ

619  สน.บางเขน บก.น.2 011755  ด.ต. ชดิชัย  ทับสรุยิ์

620  สน.บางเขน บก.น.2 012296  ด.ต. สรัุตน ์ บญุรักษ์

621  สน.บางเขน บก.น.2 012590  ร.ต.ต. สนัต ์ สพุรรโณภาส

622  สน.บางเขน บก.น.2 012685  ร.ต.ต. มนัส  โหสวุรรณ์

623  สน.บางเขน บก.น.2 013185  ด.ต. ประเสรฐิ  ไชยเสน

624  สน.บางเขน บก.น.2 013611  ด.ต. ส าราญ  ดัชถยุาวัตร

625  สน.บางเขน บก.น.2 013679  ด.ต. เฉลมิชาต ิ มลีักษณ์

626  สน.บางเขน บก.น.2 013680  ด.ต. อาทร  ชนะภา

627  สน.บางเขน บก.น.2 013681  ร.ต.ท. อ านาจ  อยูส่ขุ

628  สน.บางเขน บก.น.2 013683  ด.ต. จตรุวทิย ์ ไชยเสน

629  สน.บางเขน บก.น.2 013684  ด.ต. สมคดิ  พานทอง

630  สน.บางเขน บก.น.2 014019  ด.ต. ทวชิ  เพ็งวัฒน์

631  สน.บางเขน บก.น.2 014033  ด.ต. สรุพล  ทมิพู

632  สน.บางเขน บก.น.2 014129  ร.ต.อ. ส ารวย  ปันแสน

633  สน.บางเขน บก.น.2 014419  ร.ต.ต. มงคล  เกตสุมศรี

634  สน.บางเขน บก.น.2 015140  ร.ต.ต. เกยีรตพัิชร ์ มารยาตร์

635  สน.บางเขน บก.น.2 015597  ร.ต.ต. กญัจ ์ แสงวงศ์

636  สน.บางเขน บก.น.2 016235  พ.ต.ท. สมชัย  ทองสขุ

637  สน.บางเขน บก.น.2 016399  ด.ต. คมสนัต ์ รักการ

638  สน.บางเขน บก.น.2 017209  ร.ต.ท. รัตนพั์ฒน ์ ฝึกฝน

639  สน.บางเขน บก.น.2 017289  ร.ต.ต. โยธนิ  ศรธีนวงศช์ัย

640  สน.บางเขน บก.น.2 017319  ด.ต. ทวปี  มลูปิตตา

641  สน.บางเขน บก.น.2 017670  ด.ต. อทิธพิล  มานมินต์

642  สน.บางเขน บก.น.2 017739  ด.ต. ไพฑรูย ์ รุง่เรอืง

643  สน.บางเขน บก.น.2 017873  ร.ต.ต. สณัชัย  มาศสขุ
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644  สน.บางเขน บก.น.2 017877  ด.ต. ประสาน  นาควรภู

645  สน.บางเขน บก.น.2 017878  ด.ต. มนูญ  นนินามมะ

646  สน.บางเขน บก.น.2 017883  ด.ต. วชิัย  ปรทัิศนไ์พศาล

647  สน.บางเขน บก.น.2 018739  ด.ต. ธนาภัทร  ทองอยู่

648  สน.บางเขน บก.น.2 018837  ด.ต. มงคล  ดวงเพ็ชรแสง

649  สน.บางเขน บก.น.2 019064  ด.ต. กติวิร  วงษ์สขุ

650  สน.บางเขน บก.น.2 019067  ด.ต. ประสทิธิ ์ ขนุอนิทร์

651  สน.บางเขน บก.น.2 019287  ด.ต. ชัยรัตน ์ ดเีรอืง

652  สน.บางเขน บก.น.2 019347  ด.ต. นรัินดร  อรรถโกวทิ

653  สน.บางเขน บก.น.2 019441  ด.ต. สมชาย  ครอบตะคุ

654  สน.บางเขน บก.น.2 019578  ด.ต. ครรชติ  ศรดีานุช

655  สน.บางเขน บก.น.2 020401  ร.ต.ต. เมธาสทิธิ ์ มณีนลิ

656  สน.บางเขน บก.น.2 020457  ร.ต.ต. ณภัสส  สธุนาธติกิลุ

657  สน.บางเขน บก.น.2 020762  ด.ต. สเุทพ  จดุาศรี

658  สน.บางเขน บก.น.2 020825  ด.ต.หญงิ ปรดีาวรรณ  เอีย่มสนุทร

659  สน.บางเขน บก.น.2 021138  ด.ต. สงัคม  ปาปะใน

660  สน.บางเขน บก.น.2 021264  ด.ต. เสร ี บัวบางดงิ

661  สน.บางเขน บก.น.2 021265  จ.ส.ต. อนันต ์ อนิทรโชติ

662  สน.บางเขน บก.น.2 021267  ด.ต. คนอง  อนิทนัด

663  สน.บางเขน บก.น.2 021268  ด.ต. วศิษิฐ ์ เหลา่สนุทรวณชิ

664  สน.บางเขน บก.น.2 021271  ร.ต.ต. สวุพชิญ ์ อนิทรส์งิห์

665  สน.บางเขน บก.น.2 021554  ด.ต. ชาครติ  แสงสขุ

666  สน.บางเขน บก.น.2 021556  ด.ต. พรชัย  วอ่งประเสรฐิการ

667  สน.บางเขน บก.น.2 022044  ร.ต.ต. สมภพ  สดุใจ

668  สน.บางเขน บก.น.2 022048  ด.ต. สพุจน ์ บญุเพ็ง

669  สน.บางเขน บก.น.2 022179  ด.ต. ประยทุธ  อดลุสทุธกิลุ
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670  สน.บางเขน บก.น.2 022441  ด.ต. อยู ่ ดปีระสทิธิ์

671  สน.บางเขน บก.น.2 022520  พ.ต.อ. วริะศักดิ ์ ฝอยทอง

672  สน.บางเขน บก.น.2 022837  ร.ต.อ. อรณุ  มาตขาว

673  สน.บางเขน บก.น.2 023059  ด.ต. เอกยทุธ  ทองใบใหญ่

674  สน.บางเขน บก.น.2 023065  ด.ต. นทัิศน ์ บัวระภา

675  สน.บางเขน บก.น.2 023654  ด.ต. ทวนชัย  ขนัทะสมีา

676  สน.บางเขน บก.น.2 023656  ด.ต. จรนิทร ์ สขุสงค์

677  สน.บางเขน บก.น.2 023975  ด.ต. วทิมนต ์ แจม่วัฒนะชัย

678  สน.บางเขน บก.น.2 023976  ด.ต. คเชนทร ์ ไชยทองศรี

679  สน.บางเขน บก.น.2 023980  ร.ต.ท. สธุนต ์ ธรรมมา

680  สน.บางเขน บก.น.2 024063  ด.ต. อนุชา  เสาวโค

681  สน.บางเขน บก.น.2 024066  ด.ต. ชัยณรงค ์ พลรักษ์

682  สน.บางเขน บก.น.2 024071  ด.ต. ไพฑรูย ์ สอาด

683  สน.บางเขน บก.น.2 024152  ด.ต. ทรัพยอ์นันต ์ นาชัยลอง

684  สน.บางเขน บก.น.2 024532  ร.ต.ต. ไพโรจน ์ ปานเจรญิ

685  สน.บางเขน บก.น.2 024556  ด.ต. ถวลิ  ทองสขุนอก

686  สน.บางเขน บก.น.2 024557  ด.ต. อสิรพงษ์  ชาตมินตรี

687  สน.บางเขน บก.น.2 024624  ด.ต. สาทศิ  บรูณะศลิป์

688  สน.บางเขน บก.น.2 024652  ร.ต.ต. อมรนิทร ์ แยม้กลิน่

689  สน.บางเขน บก.น.2 024736  ด.ต. กฤตเิดช  สตัยากมุภ์

690  สน.บางเขน บก.น.2 024829  ด.ต. วรีภัทร  สเีขม้

691  สน.บางเขน บก.น.2 024849  ด.ต. สเุนตร  ไทยวงษ์

692  สน.บางเขน บก.น.2 024972  ด.ต. สมพร  จันทะวงศา

693  สน.บางเขน บก.น.2 025030  ร.ต.ท. จรญู  ดวงเวยีงค า

694  สน.บางเขน บก.น.2 025177  ด.ต. ธนบด ี สมไชยรัมย์

695  สน.บางเขน บก.น.2 025252  ด.ต. สงา่  เถือ่นศรี
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696  สน.บางเขน บก.น.2 025532  ด.ต. สทิธชิัย  วสิยัหมั่น

697  สน.บางเขน บก.น.2 025773  ด.ต. สรุศักดิ ์ ตอ้ยจัตรัุส

698  สน.บางเขน บก.น.2 025834  จ.ส.ต. ประสทิธิ ์ เข็มเงนิ

699  สน.บางเขน บก.น.2 025923  ด.ต. กนกอร  หมอยา

700  สน.บางเขน บก.น.2 025997  ด.ต. ถาวร  ศรคี า

701  สน.บางเขน บก.น.2 026031  ร.ต.ต. ศราวธุ  มณีูวรรณ

702  สน.บางเขน บก.น.2 026039  ด.ต. วันชัย  ชืน่อารมย์

703  สน.บางเขน บก.น.2 026150  ด.ต. ธรีะศักดิ ์ สมภพ

704  สน.บางเขน บก.น.2 026158  ด.ต. นพดล  ผอ่งจติต์

705  สน.บางเขน บก.น.2 026189  ด.ต. ธรีภัทร ์ พงศเ์จรญิธรรม

706  สน.บางเขน บก.น.2 026220  ด.ต. สมบรูณ์  สโุพธิ์

707  สน.บางเขน บก.น.2 026226  ด.ต. สรุนิทร ์ ไทรทอง

708  สน.บางเขน บก.น.2 026486  ด.ต. ณัฐพงศ ์ วรินุทร

709  สน.บางเขน บก.น.2 026780  นาย เกรยีงศักดิ ์ ศริเิจรญิจรรยา

710  สน.บางเขน บก.น.2 027234  ด.ต. สรุยิา  มาตโสภา

711  สน.บางเขน บก.น.2 027459  ด.ต. ชาตร ี แหวนเงนิ

712  สน.บางเขน บก.น.2 027472  ด.ต. สรุยิา  สอนจันทร์

713  สน.บางเขน บก.น.2 027674  ด.ต. มนตร ี น ้านวน

714  สน.บางเขน บก.น.2 027835  จ.ส.ต. ไพรัตน ์ วงศษ์ร

715  สน.บางเขน บก.น.2 027993  ด.ต. คนงึนติย ์ นาคขาว

716  สน.บางเขน บก.น.2 028030  ร.ต.ท. พงศภัคพล  อนัทา้ว

717  สน.บางเขน บก.น.2 028039  ด.ต. ขวัญชัย  อารเีอือ้

718  สน.บางเขน บก.น.2 028310  ด.ต. มนัส  อยูเ่จรญิ

719  สน.บางเขน บก.น.2 028311  ร.ต.ท. โกศลปิยะ  สมีา

720  สน.บางเขน บก.น.2 028312  ด.ต. ยทุธพงษ์  วมิลศรี

721  สน.บางเขน บก.น.2 028313  ด.ต. มานะ  จติตง์ามข า
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722  สน.บางเขน บก.น.2 028315  ด.ต. ณรงค ์ สตับรุษุ

723  สน.บางเขน บก.น.2 028421  ด.ต. ระบนิ  รอดมณี

724  สน.บางเขน บก.น.2 028512  ด.ต. อ ามร  ฝาชัยภมูิ

725  สน.บางเขน บก.น.2 028521  ด.ต. วนัิย  พราหมณ์นอ้ย

726  สน.บางเขน บก.น.2 028734  ด.ต. เอกฉัตร  สมศริิ

727  สน.บางเขน บก.น.2 029271  ด.ต. วฒุชิัย  สวา่งจันทร์

728  สน.บางเขน บก.น.2 029304  พ.ต.อ. ส าเรงิ  อ าพรรทอง

729  สน.บางเขน บก.น.2 029305  ด.ต. มานะ  กลบีอบุล

730  สน.บางเขน บก.น.2 029558  ด.ต. สกล  สวุรรณา

731  สน.บางเขน บก.น.2 029567  ร.ต.ต. ชัยยทุธ ์ บัณฑรวรรณ

732  สน.บางเขน บก.น.2 029782  ด.ต. ศักดิช์ัย  ปาละประเสรฐิ

733  สน.บางเขน บก.น.2 029903  พ.ต.ท. วัชระ  ตัง้ยะฤทธิ์

734  สน.บางเขน บก.น.2 029947  ด.ต. วเิชยีร  พงษ์กญุชร

735  สน.บางเขน บก.น.2 030303  จ.ส.ต. เสร ี สโิล

736  สน.บางเขน บก.น.2 030504  ด.ต. ภรูพัิฒน ์ อทัุยดา

737  สน.บางเขน บก.น.2 030785  ส.ต.อ. นรพนธ ์ ปินรมุ

738  สน.บางเขน บก.น.2 030868  ส.ต.อ. สถาพร  อนิธบิาล

739  สน.บางเขน บก.น.2 031118  ด.ต. วฑิรู  พศิเกาะ

740  สน.บางเขน บก.น.2 031223  ด.ต. วัชระ  กองทอง

741  สน.บางเขน บก.น.2 031423  ด.ต.หญงิ กรรณกิา  ดองโพธิ์

742  สน.บางเขน บก.น.2 031655  ด.ต. ก าธร  ศรรีาช

743  สน.บางเขน บก.น.2 031656  จ.ส.ต. เอกราช  วงศเ์มฆ

744  สน.บางเขน บก.น.2 031911  ด.ต. นฤชติ  ศภุภัคธนาธร

745  สน.บางเขน บก.น.2 032147  พ.ต.ต. พงศส์รุวัฒน ์ วงษ์สารัมย์

746  สน.บางเขน บก.น.2 032281  ร.ต.ท. รังสรรค ์ พมิพค์ณุากร

747  สน.บางเขน บก.น.2 032577  พ.ต.ต. อนันต ์ วรสาตร์
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748  สน.บางเขน บก.น.2 032885  ส.ต.อ. พงษ์พันธ ์ ศรสีาคร

749  สน.บางเขน บก.น.2 033119  ส.ต.อ. เรวัตน ์ พันธุ์

750  สน.บางเขน บก.น.2 033147  ด.ต. อสัดา  จ าเนยีรศรี

751  สน.บางเขน บก.น.2 033193  ด.ต. ภาคภมู ิ คดิการ

752  สน.บางเขน บก.น.2 033266  ส.ต.อ. กฤษณะ  การนิทร์

753  สน.บางเขน บก.น.2 033826  ด.ต. พงษ์ศักดิ ์ กลิน่ศรสีขุ

754  สน.บางเขน บก.น.2 034050  ร.ต.อ. สราวธุ  บตุรดี

755  สน.บางเขน บก.น.2 034176  ร.ต.ท. กติตคิม  เหมอืนทอง

756  สน.บางเขน บก.น.2 034489  ส.ต.อ.หญงิ พนดิา  เวชกลุ

757  สน.บางเขน บก.น.2 034520  ด.ต. ก าธร  จันทรล์นุ

758  สน.บางเขน บก.น.2 034776  ส.ต.อ. ณัฏฐา  สงัขตะ

759  สน.บางเขน บก.น.2 034940  ส.ต.อ. มานพ  แมดสถาน

760  สน.บางเขน บก.น.2 035421  ด.ต.หญงิ สริพิร  กลุทน

761  สน.บางเขน บก.น.2 035422  ด.ต.หญงิ ภริมยศ์ร ี สถาผล

762  สน.บางเขน บก.น.2 036015  ร.ต.ต. สทิธพิร  พทุธชัย

763  สน.บางเขน บก.น.2 036213  ด.ต. ววิติ  จันทโรภาส

764  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 005479  ร.ต.ต. มงักร  ศรรัีกษาแกว้

765  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 005874  ร.ต.ต. เฉลมิชัย  มาลัย

766  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 006178  ร.ต.ต. ปรชีา  หอมชะเอม

767  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 007053  ด.ต. อทิธพิล  พมิพลกรัง

768  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 007486  ร.ต.ต. ราวตุ ิ นาควเิขตร์

769  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 007649  ร.ต.ต. มนูญ  บญุขาว

770  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 007712  ร.ต.ต. ประสทิธิ ์ คชขนัธ์

771  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 007790  ร.ต.ต. ธรีวัฒน ์ สนุอ้ยพรม

772  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 007850  ร.ต.ต. กมล  ธรีะภาพ

สน.บำงเขน บก.น.2 166 รำย
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773  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 007851  ร.ต.ต. มาโนช  กรนุ่ม

774  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 007854  ร.ต.ต. สมยศ  บรสิทุธิ์

775  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 008070  ร.ต.ต. สงกรานต ์ แยม้กลบี

776  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 008983  ด.ต. สมัภาษณ์  ยั่งยนื

777  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 008984  ด.ต. ยศ  แสงแยม้

778  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 009390  ร.ต.ต. วชิาญ  ผดงุภักดิ์

779  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 009569  ด.ต. วรัิตน ์ ภาคสีขุ

780  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 010767  ร.ต.ต. สขุมุ  วัยเจรญิ

781  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 011127  ด.ต. ธงชัย  คามรักษ์

782  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 011359  ร.ต.ต. เอก  ชใูจ

783  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 011600  ด.ต. ไชยวรรณ  อุน่รัว้

784  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 012406  ร.ต.ต. ทองค า  อะจันทกึ

785  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 012625  ด.ต. สมัฤทธิ ์ เครอืน ้าค า

786  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 013088  ด.ต. เชาว ์ สขุเอีย่ม

787  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 013558  ด.ต. สมพาสน ์ ศรกีาหลง

788  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 013585  ด.ต. พลกร  ผวิแกว้

789  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 013603  ด.ต. สญัญา  สวุรรณโชติ

790  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 013615  ร.ต.ท. ชเูกยีรต ิ ชาตะรปูะ

791  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 015134  ร.ต.ต. กติตโิชค  ลปิไธสง

792  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 015145  ด.ต. โสภณ  ถาวรเจรญิพงศ์

793  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 015264  ร.ต.ต. คงสทิธิ ์ สะโสดา

794  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 015829  ด.ต. นฤพล  โพธเิดช

795  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 016400  ร.ต.ท. นราเศรษฐ ์ ค าสขุ

796  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 016450  ร.ต.ต. ธนติศักดิ ์ ชืน่สวัสดิ์

797  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 016718  ด.ต. สรุวฒุ ิ นลิศักดิ์

798  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 017211  ร.ต.ต. ชาญเดช  ผงดว้ง
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799  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 017213  ด.ต. มงคล  บัวปั้น

800  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 017335  ด.ต. พงษ์ธร  นาคสหีราช

801  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 017552  ด.ต. จักรก์ฤช  พันธุศ์ริ ิ

802  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 017615  ร.ต.ต. ทนุ  หนูคง

803  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 017705  ร.ต.ต. วโิรจน ์ หวังสขุ

804  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 017872  ด.ต. นพพร  เหง่บังแค

805  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 018218  ด.ต. ชัยยทุธ  รักษาขนัธ์

806  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 018329  ด.ต. วรฉัตร  วงศก์ณัหา

807  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 018342  ด.ต. อทัุย  ปาวลิัย

808  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 018452  ร.ต.ท. พรีะศักดิ ์ วังครีี

809  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 018568  ร.ต.ต. สมโภช  โพธภิมู ิ

810  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 018755  ด.ต. วเิชษ  ทฆีายทุธสกลุ

811  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 019338  ด.ต. ราเชนทร ์ ศรสีงัข์

812  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 019426  ด.ต. ธนกฤต  เปียดี

813  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 019427  ด.ต. อ านวยศักดิ ์ ชนะหาญ

814  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 019473  ร.ต.ท. พงษ์ศักดิ ์ ยอดสงิห์

815  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 019484  ด.ต. สทิธพิร  กลั่นวารี

816  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 019817  ด.ต. สมเจตน ์ ศรชีัย

817  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 019890  ร.ต.ต. สมโชค  คงต าหนิ

818  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 019891  ด.ต. รุง่โรจน ์ ตรยีงั

819  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 019952  ร.ต.ต. ชญาสทิธิ ์ พามา

820  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 020169  ด.ต. ประชา  จันทรค์ณู

821  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 020815  ด.ต. บญุทัน  จันทร

822  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 020903  ร.ต.ท. ทศพร  ดดุง

823  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 020905  ด.ต. ชชูาต ิ หลอดทองหลาง

824  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 020906  ด.ต.หญงิ พวงเพ็ญ  เรอืงวลิัย
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825  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 021257  ด.ต. จริวัตน ์ สมศรแีกว้

826  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 021258  ด.ต. เทอดศักดิ ์ เสารแ์กว้

827  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 021259  ด.ต. วจิติร  สพุรรณเภสชั

828  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 021260  ด.ต. ทองค า  กลุี

829  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 021291  ร.ต.ท.หญงิ ขวัญใจ  ค าหอม

830  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 021561  ด.ต. ภชูติ  วงศว์ชมิาเภท

831  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 021577  ร.ต.ต. กร  เกือ้ไข่

832  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 021858  ด.ต. พชิติ  พรหมราช

833  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 022446  ด.ต. ธงศักดิ ์ นรนิทร์

834  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 022634  ด.ต. สมนกึ  ผวิงาม

835  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 022843  ด.ต. เจรญิรัตน ์ สงิหส์วัสดิ์

836  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 022844  ส.ต.อ. เสมอ  สดุสมัฤทธิ์

837  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 023090  ด.ต. อทัุย  เชยีงแสน

838  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 023265  ด.ต. ธรีะศักดิ ์ รักษา

839  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 023283  ส.ต.อ. พษิณุ  บตุรน ้าเพชร

840  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 024047  ด.ต. พเิชษฐ  โคกทอง

841  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 024189  ด.ต.หญงิ นวนิดา  อว้นแกว้

842  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 024983  ร.ต.ต. สมพล  สนิทรัพย์

843  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 025371  ด.ต. ธงชัย  ไทรนอ้ย

844  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 025483  ร.ต.ต. จริโรจน ์ ประสานเศรษฐชัย

845  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 025541  ด.ต.หญงิ รุง่ฤด ี กจิสนธิ

846  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 025555  ร.ต.ต. สญัญา  หูเ้ต็ม

847  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 025586  ด.ต. เพชร  มริะยศ

848  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 025710  ด.ต. โสฬส  วงษ์สาลี

849  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 025774  ด.ต. ส าเรงิ  สนธิ

850  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 025775  ด.ต.หญงิ วรีส์ดุา  ชผูล
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851  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 025928  ด.ต.หญงิ ศริพิร  วัดใย

852  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 026058  ด.ต. กติตธิร  ไชยวฒุิ

853  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 026082  ด.ต. บญุเอือ้  รว่มวงค์

854  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 026112  ด.ต. สภุาพ  รุง่ส าโรง

855  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 026249  ร.ต.ท. อภรัิตน ์ จันระดา

856  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 026616  ด.ต. บญุมา  ตาแสง

857  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 027473  ด.ต. ไทยทอง  ค าดาวเรอืง

858  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 027497  ด.ต. ประจวบ  เขยีวเขวา้

859  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 027864  ด.ต. สมบัต ิ สมิหลวง

860  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 027913  ด.ต. ววิัฒน ์ จนิดาพล

861  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 027927  ด.ต. กนก  กา้นพลกูลาง

862  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 028175  ด.ต. วชิัย  ชืน่จรญู

863  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 028179  ด.ต. ชชูาต ิ ฉาบทับทมิ

864  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 028182  ร.ต.ท. ศักดิ ์ บญุสม

865  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 028185  ด.ต. นคร  ศัลยาพร

866  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 028516  ด.ต. ปรชีา  ภศูรเีทศ

867  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 028814  ด.ต. วรีะชล  กงเพชร

868  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 029222  ด.ต. ภวูนัย  เผยกลิน่

869  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 029534  ร.ต.ต. ไพศาล  ยงัอยู่

870  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 029574  จ.ส.ต. อ าพร  เศษสวุรรณ์

871  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 030217  พ.ต.อ. สรุเชษฐ ์ บัณฑติย์

872  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 030452  ด.ต. ธนาธปิ  ประเสรฐิ

873  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 030453  ด.ต. สมคดิ  จติกลา้

874  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 030748  ร.ต.ต. กฤษณพงศ ์ มว่งค า

875  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 031056  ด.ต. สมเกยีรต ิ มานอก

876  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 031395  ด.ต.หญงิ ดนติา  เรอืงคงที่
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877  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 031408  ส.ต.อ. จตรุงค ์ สนุประชา

878  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 031485  ร.ต.อ. เลศิฤทธิ ์ จันทะบตุร

879  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 031546  พ.ต.ท. อคัรวนิต ์ สคุนธวทิ

880  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 031565  จ.ส.ต. จตภุมู ิ มาเจรญิ

881  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 031645  พ.ต.ท. เตชวัตร  ทองทวี

882  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 031923  ด.ต. กจิเกษม  มะโยธา

883  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 031993  ร.ต.ท. พสิษิฐ ์ เฮงที

884  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 032436  ด.ต. ส าเรงิ  โอชารส

885  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 032527  ด.ต. สรุชติ  คงปัญญา

886  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 032652  ร.ต.ต. นริธุ  ก าไร

887  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 032810  ส.ต.อ. มานะวฒุ ิ รัตตะกญุชร

888  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 032956  ร.ต.ต. วัชรนิทร ์ วแิสง

889  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 033187  ร.ต.ต. สมหมาย  กระแจม่

890  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 033188  ร.ต.ต. สมบัต ิ ไสยจติร

891  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 033355  พ.ต.ท. วรัิช  เสอืสบืพันธ์

892  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 033398  ร.ต.ต. สมชาย  จรยิากลุ

893  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 033501  ด.ต. อภชิัย  ศรวีเิศษ

894  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 033551  ร.ต.อ. สเุทพ  ปานสเีสง้

895  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 033553  ร.ต.อ. วทิวัส  แสงเพิม่

896  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 033665  ด.ต. ชอบชล  ยอดชัย

897  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 033699  ร.ต.อ. กานตน์ธิ ิ แตงอ า่

898  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 033811  ด.ต. ฐติ ิ สารบรรณ

899  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 034048  ร.ต.อ. สมทิธกิจิ  อนิทรหอม

900  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 034461  พ.ต.ท. นุสรณ์  อน้นอ้ย

901  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 034704  ส.ต.อ. อนันนุกลู  ศรสีวุรรณ

902  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 034732  ส.ต.อ. กว ี หมืน่ทพิย์
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903  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 034828  ร.ต.ต. อธเิดช  เข็มแดง

904  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 034943  ร.ต.ต. นวิัฒน ์ เลาหะวนชิ

905  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 034953  จ.ส.ต. ประวทิย ์ สงิหส์ถติย์

906  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 035029  ด.ต. นรศิ  บญุยนื

907  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 035411  ด.ต. ศภุณัฏฐ ์ ชชูัยปัญญาพงศ์

908  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 035437  ด.ต. สภุชัย  ชมุนวล

909  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 035753  จ.ส.ต. สมนกึ  นอ้ยใหญ่

910  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 035817  ร.ต.ต. ขจรยศ  นามตะ

911  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 035820  ร.ต.ท. เข็มกลา้  มั่นพลับ

912  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 035941  พ.ต.ท. สมชาย  สวนฐติะปัญญา

913  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 035996  ด.ต. เชดิชัย  ทองโคตร

914  สน.ดอนเมอืง บก.น.2 036252  พ.ต.ท. เศกสนัต ์ หาญค าแพง

915  สน.คันนายาว บก.น.2 002296  ร.ต.ต. มานู  เรอืงประกาย

916  สน.คันนายาว บก.น.2 002949  ด.ต. นคิม  พลอยบตุร

917  สน.คันนายาว บก.น.2 002950  ร.ต.ต. ศักดิช์ัย  ศรพีสิทุธิ์

918  สน.คันนายาว บก.น.2 002951  ร.ต.ต. ช านาญ  ไชยศริิ

919  สน.คันนายาว บก.น.2 004193  ด.ต. ศริพิงศ ์ จันทรวงศ์

920  สน.คันนายาว บก.น.2 004458  ด.ต. บญุยง  สาลนีาค

921  สน.คันนายาว บก.น.2 004649  ร.ต.ต. ธวัชชัย  ใยโพธิท์อง

922  สน.คันนายาว บก.น.2 006733  ร.ต.ต. ปิยะ  ปันเถนิ

923  สน.คันนายาว บก.น.2 006814  ด.ต. วโิรจน ์ เมณฑก์ลู

924  สน.คันนายาว บก.น.2 007158  ร.ต.ต. สรุพงษ์  สรุพงษ์รักตระกลู

925  สน.คันนายาว บก.น.2 008834  ร.ต.ต. โสภณ  วจนะกติตรัิตน์

926  สน.คันนายาว บก.น.2 008986  ด.ต. นริทุร  สวุรรณศรี

927  สน.คันนายาว บก.น.2 010562  ร.ต.ต. มาโนช  บญุเลศิ

สน.ดอนเมอืง บก.น.2 151 รำย
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928  สน.คันนายาว บก.น.2 010597  พ.ต.ท. โชตพัิฒน ์ สทิธิพ์ทัิกษ์ชัย

929  สน.คันนายาว บก.น.2 012326  ด.ต. สมมารถ  เชยรปู

930  สน.คันนายาว บก.น.2 012453  ร.ต.ต. บญุเรยีง  หุน่ร าภู

931  สน.คันนายาว บก.น.2 012454  ร.ต.ต. ทองเจอื  เปรมปรี

932  สน.คันนายาว บก.น.2 013083  ร.ต.ต. ชลอ  นุตยางกลู

933  สน.คันนายาว บก.น.2 013648  ด.ต. ด ารงคศ์ักดิ ์ กลุทพิย์

934  สน.คันนายาว บก.น.2 014057  ด.ต. อนุชติ  แน่นอดุร

935  สน.คันนายาว บก.น.2 014232  ด.ต. สรุพล  สขุตระกลู

936  สน.คันนายาว บก.น.2 014239  ด.ต. แสงชัย  เทยีนนาค

937  สน.คันนายาว บก.น.2 014339  ด.ต. ชวูงศ ์ นาคแพง

938  สน.คันนายาว บก.น.2 014578  ร.ต.ต. วรีะ  จอ้ยเจรญิ

939  สน.คันนายาว บก.น.2 014888  พ.ต.ต. สมบัต ิ เกตกุปัตัน

940  สน.คันนายาว บก.น.2 015148  ด.ต. นพดล  ทองอรา่ม

941  สน.คันนายาว บก.น.2 015398  ด.ต. โกสทิธิ ์ ทองปรชีา

942  สน.คันนายาว บก.น.2 015521  ด.ต. สรุสทิธิ ์ กติตสิริสิทิธิ์

943  สน.คันนายาว บก.น.2 015719  ด.ต. ศภุผล  ศลิป์อดุม

944  สน.คันนายาว บก.น.2 015832  ร.ต.ท. ฐติวิัฒน ์ ทา้วไทยชนะ

945  สน.คันนายาว บก.น.2 016006  ด.ต. เฉลมิศักดิ ์ มหานลิ

946  สน.คันนายาว บก.น.2 016261  ด.ต. สมพงษ์  มลูพันธ์

947  สน.คันนายาว บก.น.2 017535  ด.ต. บันลนูย ์ จติดี

948  สน.คันนายาว บก.น.2 017590  ด.ต. มงคล  ช านาญกจิ

949  สน.คันนายาว บก.น.2 018478  ร.ต.อ. สรุพัิฒน ์ เย็นส าเภา

950  สน.คันนายาว บก.น.2 018768  ด.ต. บรสิทุธิ ์ พลทองเตมิ

951  สน.คันนายาว บก.น.2 019350  ด.ต. ชัยพร  หมูม่าก

952  สน.คันนายาว บก.น.2 019491  ด.ต. ประภาส  เกือ้ลาย

953  สน.คันนายาว บก.น.2 019950  ด.ต. สนัต ิ ชสูถติย์
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954  สน.คันนายาว บก.น.2 019954  ด.ต. ไพรัตน ์ กลิน่แกว้

955  สน.คันนายาว บก.น.2 019960  ด.ต. วารนิทร ์ สวุรรณรัฐ

956  สน.คันนายาว บก.น.2 019989  ร.ต.ต. สพุจน ์ เชีย่วชาญ

957  สน.คันนายาว บก.น.2 020270  ด.ต. เอกไชย  ทรงเดช

958  สน.คันนายาว บก.น.2 020885  ร.ต.อ. นเรศ  ศรนีาราง

959  สน.คันนายาว บก.น.2 020967  ด.ต. ประหยดั  สวุรรณดี

960  สน.คันนายาว บก.น.2 021296  ด.ต. บัญชา  จันทนกลู

961  สน.คันนายาว บก.น.2 021297  ด.ต. สมุติร  ขอพึง่กลาง

962  สน.คันนายาว บก.น.2 021544  ด.ต. อานนท ์ หลา้ค ามี

963  สน.คันนายาว บก.น.2 021821  ด.ต. วัชรพล  ภญิโญ

964  สน.คันนายาว บก.น.2 022005  ด.ต. สายชล  จ านงคพั์นธ์

965  สน.คันนายาว บก.น.2 022163  ด.ต. ทองเลีย่ม  ตลอดไธสง

966  สน.คันนายาว บก.น.2 023359  ร.ต.ท. พลภัทร  แกว้อาษา

967  สน.คันนายาว บก.น.2 023388  จ.ส.ต.หญงิ กลุณรัต  ธนภัทรรักษ์

968  สน.คันนายาว บก.น.2 023390  ร.ต.ท.หญงิ นันทน์ภัส  พัชรวัฒนเ์มธี

969  สน.คันนายาว บก.น.2 023630  ด.ต. ชัยณรงค ์ ออ่นสม้กจิ

970  สน.คันนายาว บก.น.2 024433  พ.ต.ท. สยมุภ ู เจยีงพทุรา

971  สน.คันนายาว บก.น.2 024562  นางสาว ภัทรมยั  อนิโสภา

972  สน.คันนายาว บก.น.2 024674  ด.ต. มาโนตร ์ บญุเสงีย่ม

973  สน.คันนายาว บก.น.2 024884  ด.ต. กติตธิัช  ตรษุเกตุ

974  สน.คันนายาว บก.น.2 025024  ด.ต. พรีพงษ์  นาควรภู

975  สน.คันนายาว บก.น.2 025135  พ.ต.ท. ยงคย์ทุธ ์ ประเสรฐิผล

976  สน.คันนายาว บก.น.2 025229  ด.ต. ประเด็จศักดิ ์ สเุพ็งค า

977  สน.คันนายาว บก.น.2 025464  ด.ต. สมโภชน ์ สมเด็จ

978  สน.คันนายาว บก.น.2 025544  ด.ต. ไพโรจน ์ เหมอืนเพ็ชร์

979  สน.คันนายาว บก.น.2 025839  ด.ต. อาณัต ิ ยิม้ปาน
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980  สน.คันนายาว บก.น.2 026152  ด.ต. วชิาญ  รัตนานก

981  สน.คันนายาว บก.น.2 026730  พ.ต.ท. วรีะ  งามเลศิ

982  สน.คันนายาว บก.น.2 027044  ร.ต.ท. นพินธ ์ หงษ์สบิสอง

983  สน.คันนายาว บก.น.2 027049  จ.ส.ต. กนัตภณ  สารนิทร์

984  สน.คันนายาว บก.น.2 028171  ด.ต. วชิัย  ชืน่คุม้

985  สน.คันนายาว บก.น.2 028194  ด.ต. อรรถวฒุ ิ สมุนรัตนกลู

986  สน.คันนายาว บก.น.2 028236  ด.ต. ประจักร  จติจักร

987  สน.คันนายาว บก.น.2 028802  ด.ต. เกยีรตศิักดิ ์ ศริพิลิา

988  สน.คันนายาว บก.น.2 029098  ร.ต.ท. สวภณ  คะองักุ

989  สน.คันนายาว บก.น.2 029191  ด.ต. รชุรนิทร ์ มารศรี

990  สน.คันนายาว บก.น.2 029711  ร.ต.ท. ชนภัทร  สขุสวัสดิ์

991  สน.คันนายาว บก.น.2 030190  จ.ส.ต. สทุธพิงษ์  ศรรัีกษา

992  สน.คันนายาว บก.น.2 030470  จ.ส.ต. ณรงคเ์ดช  จาระนุ่น

993  สน.คันนายาว บก.น.2 030528  จ.ส.ต. อทัุย  ศรยีศจักร์

994  สน.คันนายาว บก.น.2 031008  ด.ต. สพุล  วรรณกจิ

995  สน.คันนายาว บก.น.2 031241  ร.ต.ท. ปิยะราษฏร ์ ปวธิธาตรี

996  สน.คันนายาว บก.น.2 031505  ด.ต. ชเูกยีรต ิ ปองผดงุ

997  สน.คันนายาว บก.น.2 031781  ส.ต.อ. ดนัย  อนุเดช

998  สน.คันนายาว บก.น.2 032146  ด.ต. อทิธชิัย  ไชยสาคร

999  สน.คันนายาว บก.น.2 032513  ด.ต. อลงกรณ์  กจิถาวร

1000  สน.คันนายาว บก.น.2 032521  ด.ต.หญงิ ลัคณา  สงคอ์นุกลู

1001  สน.คันนายาว บก.น.2 032557  พ.ต.ท. กติตภัิค  เอือ้ยฉมิพลี

1002  สน.คันนายาว บก.น.2 032860  ส.ต.อ. วรพจน ์ พลายประเสรฐิ

1003  สน.คันนายาว บก.น.2 032894  ร.ต.อ. วทิยะ  วระลักษ์

1004  สน.คันนายาว บก.น.2 032914  ร.ต.ต. จริชัย  ศรชัยประสทิธิ์

1005  สน.คันนายาว บก.น.2 032951  ด.ต. สริคิตุโต  จันทอง
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1006  สน.คันนายาว บก.น.2 032993  ส.ต.อ. ยวุพล  จันทวาท

1007  สน.คันนายาว บก.น.2 033015  ส.ต.อ. เอกพจน ์ ขาวกลิน่

1008  สน.คันนายาว บก.น.2 033045  จ.ส.ต. ยทุธนา  ดานขนุทด

1009  สน.คันนายาว บก.น.2 033291  พ.ต.ต. เดชาวัสส ์ ขนักสกิรรม

1010  สน.คันนายาว บก.น.2 033606  ด.ต. ศริะ  พันธุไ์พโรจน์

1011  สน.คันนายาว บก.น.2 033608  พ.ต.อ. สราวธุ  จนิดาค า

1012  สน.คันนายาว บก.น.2 033755  ด.ต. ชัยรจิน ์ แสนสขุ

1013  สน.คันนายาว บก.น.2 033903  พ.ต.ท. อภชิาต ิ ทองจันดี

1014  สน.คันนายาว บก.น.2 034141  จ.ส.ต. สมบัต ิ นาคพานชิ

1015  สน.คันนายาว บก.น.2 034142  จ.ส.ต. จักร ี วัดสงิห์

1016  สน.คันนายาว บก.น.2 034625  ส.ต.อ. กษิดศิ  เพชรพงศ์

1017  สน.คันนายาว บก.น.2 034990  ด.ต. สมชาต ิ นนทศ์รี

1018  สน.คันนายาว บก.น.2 035024  ด.ต. วสินัต ์ ปานศรี

1019  สน.คันนายาว บก.น.2 035039  ด.ต. ค าปัน  เตชะแกว้

1020  สน.คันนายาว บก.น.2 035190  ร.ต.อ. ทว ี สาดแลน่

1021  สน.คันนายาว บก.น.2 035293  ด.ต. สรัุฐพงศ ์ วงศด์วงศรี

1022  สน.คันนายาว บก.น.2 036060  ด.ต. สายชล  สทุธปิระภา

1023  สน.ทุง่สองหอ้ง บก.น.2 002373  ด.ต.หญงิ ชอ้งมาศ  ประพันธโ์รจน์

1024  สน.ทุง่สองหอ้ง บก.น.2 005935  ร.ต.ต. อคัควัฒน ์ ปกป้อง

1025  สน.ทุง่สองหอ้ง บก.น.2 006736  ร.ต.ต. ประยรู  โพธนิา

1026  สน.ทุง่สองหอ้ง บก.น.2 011008  ด.ต. หรัิญ  ถวาย

1027  สน.ทุง่สองหอ้ง บก.น.2 011088  ร.ต.ต. ประเสรฐิ  สขุปาน

1028  สน.ทุง่สองหอ้ง บก.น.2 011858  พ.ต.ท. วรีะพงษ์  เชาวพล

1029  สน.ทุง่สองหอ้ง บก.น.2 012308  ร.ต.ท. ปพณ  ประภาสโนบล

1030  สน.ทุง่สองหอ้ง บก.น.2 013682  ด.ต. ทักษิณ  ศภุผล

สน.คนันำยำว บก.น.2 108 รำย
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1031  สน.ทุง่สองหอ้ง บก.น.2 013746  ร.ต.ต. เชดิชัย  พลูเพิม่

1032  สน.ทุง่สองหอ้ง บก.น.2 014117  ร.ต.ต. ทวปี  ทรัพยเ์จรญิศรี

1033  สน.ทุง่สองหอ้ง บก.น.2 014266  ร.ต.ต. ทรงพล  ดวงฤทัย

1034  สน.ทุง่สองหอ้ง บก.น.2 014899  ร.ต.อ. ปัญญา  บญุยงั

1035  สน.ทุง่สองหอ้ง บก.น.2 014998  ด.ต. กติตทัิต  ภักดิว์าปี

1036  สน.ทุง่สองหอ้ง บก.น.2 015005  ด.ต. ตรัยวฒุ ิ เพชรธ ารงกลุ

1037  สน.ทุง่สองหอ้ง บก.น.2 015675  ด.ต. ชาญณรงค ์ เกดิเอนก

1038  สน.ทุง่สองหอ้ง บก.น.2 016823  พ.ต.ท. พภิพ  สขุก า่

1039  สน.ทุง่สองหอ้ง บก.น.2 016859  ร.ต.ท. นคิม  ประดับวงษ์

1040  สน.ทุง่สองหอ้ง บก.น.2 016881  ด.ต. ปรชีา  เหงา้กอก

1041  สน.ทุง่สองหอ้ง บก.น.2 017161  ร.ต.ท. อดุมพงศ ์ สากระจาย

1042  สน.ทุง่สองหอ้ง บก.น.2 018065  ด.ต. ศภุมงคล  ศรขีา

1043  สน.ทุง่สองหอ้ง บก.น.2 018066  ด.ต. สราวธุ  ดวงมณี

1044  สน.ทุง่สองหอ้ง บก.น.2 019050  ด.ต. วาทติย ์ บญุทาวงษา

1045  สน.ทุง่สองหอ้ง บก.น.2 019061  ด.ต. ภบูด ี สงัขท์อง

1046  สน.ทุง่สองหอ้ง บก.น.2 019299  จ.ส.ต. พษิณุ  ไชยงาม

1047  สน.ทุง่สองหอ้ง บก.น.2 019345  ด.ต. อนันต ์ บตุรวงศ์

1048  สน.ทุง่สองหอ้ง บก.น.2 019349  ด.ต. นรัิญ  ตะ๊อา้ย

1049  สน.ทุง่สองหอ้ง บก.น.2 019475  ด.ต. สมศักดิ ์ ท่ังทอง

1050  สน.ทุง่สองหอ้ง บก.น.2 019623  ด.ต. สริกิร  โป๊บญุมา

1051  สน.ทุง่สองหอ้ง บก.น.2 019792  ด.ต. เฉลมิพล  วงศแ์กว้

1052  สน.ทุง่สองหอ้ง บก.น.2 020124  พ.ต.ท. นพดล  ดรศรจัีนทร์

1053  สน.ทุง่สองหอ้ง บก.น.2 020274  ด.ต. ศภุชัย  รองชัย

1054  สน.ทุง่สองหอ้ง บก.น.2 020502  ด.ต. ดเิรก  พมิสวรรค์

1055  สน.ทุง่สองหอ้ง บก.น.2 021553  ด.ต. บ ารงุ  ค าฤาชา

1056  สน.ทุง่สองหอ้ง บก.น.2 021558  ด.ต. อทัุย  แกว้สมบัติ
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1057  สน.ทุง่สองหอ้ง บก.น.2 021732  ร.ต.ต. ฉลวย  พลเยีย่ม

1058  สน.ทุง่สองหอ้ง บก.น.2 021859  ด.ต. วรัิตน ์ เกตทุอง

1059  สน.ทุง่สองหอ้ง บก.น.2 022375  ด.ต. นสิทิธิ ์ สนุทรนนท์

1060  สน.ทุง่สองหอ้ง บก.น.2 022899  ด.ต. ชวพล  ราชวัตร

1061  สน.ทุง่สองหอ้ง บก.น.2 022978  ด.ต. มาณพ  อยูท่รัพย์

1062  สน.ทุง่สองหอ้ง บก.น.2 022999  ด.ต. ศลิป์ชัย  ศลิปนอก

1063  สน.ทุง่สองหอ้ง บก.น.2 023111  ด.ต. สาคร  ไชยสลี

1064  สน.ทุง่สองหอ้ง บก.น.2 023175  ด.ต. ฉลาด  เกษมวงศ์

1065  สน.ทุง่สองหอ้ง บก.น.2 023186  ด.ต. สมชาย  ขนุศรี

1066  สน.ทุง่สองหอ้ง บก.น.2 023393  ด.ต. วรศิ  เจอืจาน

1067  สน.ทุง่สองหอ้ง บก.น.2 023394  ด.ต. บัญชัย  อดุสรอ้ย

1068  สน.ทุง่สองหอ้ง บก.น.2 023395  ด.ต. ศักชัย  ชรัูศมี

1069  สน.ทุง่สองหอ้ง บก.น.2 023578  ด.ต.หญงิ พรประภา  สนสรอ้ย

1070  สน.ทุง่สองหอ้ง บก.น.2 023639  ด.ต. ณัฏฐชัย  ศรนีา

1071  สน.ทุง่สองหอ้ง บก.น.2 023650  ด.ต. สถาพร  บญุอรัญ

1072  สน.ทุง่สองหอ้ง บก.น.2 023668  ด.ต. อนริทุย ์ วรัิชลาภ

1073  สน.ทุง่สองหอ้ง บก.น.2 023680  ด.ต. ธนภณ  แกว้รัตน์

1074  สน.ทุง่สองหอ้ง บก.น.2 023776  ร.ต.ต. อทิธศิักดิ ์ ค าถาเครอื

1075  สน.ทุง่สองหอ้ง บก.น.2 023858  ด.ต. ทวปี  ท าดแีท ้

1076  สน.ทุง่สองหอ้ง บก.น.2 023860  ด.ต. อนุชติ  มเีครอืรอด

1077  สน.ทุง่สองหอ้ง บก.น.2 023861  ด.ต. ไพบลูย ์ วงษ์เสมา

1078  สน.ทุง่สองหอ้ง บก.น.2 023866  ด.ต. ศริชิัย  ไถวสนิธุ์

1079  สน.ทุง่สองหอ้ง บก.น.2 023867  ร.ต.ท. ชวลติ  ทองชาติ

1080  สน.ทุง่สองหอ้ง บก.น.2 023868  ด.ต. ศักดา  ชาปู่

1081  สน.ทุง่สองหอ้ง บก.น.2 024085  ด.ต. อภริมณ์  ชาวโพธิส์ระ

1082  สน.ทุง่สองหอ้ง บก.น.2 024167  ด.ต. ญาณวฒุ ิ เทพสยุะ
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1083  สน.ทุง่สองหอ้ง บก.น.2 024168  ด.ต. ศักดิศ์ร ี สทีมิ

1084  สน.ทุง่สองหอ้ง บก.น.2 024242  ด.ต. นันทวัฒน ์ ประสทิธิว์เิศษ

1085  สน.ทุง่สองหอ้ง บก.น.2 024244  ด.ต. รณยทุธ  อนิทรย์ ิม้

1086  สน.ทุง่สองหอ้ง บก.น.2 024245  ด.ต. จ ารัส  แพรแกว้

1087  สน.ทุง่สองหอ้ง บก.น.2 024620  ด.ต. สมศักดิ ์ ไชยรักษ์

1088  สน.ทุง่สองหอ้ง บก.น.2 024621  ร.ต.ต. สรุะพล  จติรสกลุ

1089  สน.ทุง่สองหอ้ง บก.น.2 024628  ด.ต. สายชล  สอาดเอีย่ม

1090  สน.ทุง่สองหอ้ง บก.น.2 024629  ด.ต. วสิตูร  เหมอืนเสมา

1091  สน.ทุง่สองหอ้ง บก.น.2 024720  พ.ต.ท. สวุรรณ  ผลอนิทร์

1092  สน.ทุง่สองหอ้ง บก.น.2 024898  ด.ต. นันทน์วัช  เหมรัตนานนทน์

1093  สน.ทุง่สองหอ้ง บก.น.2 024961  ร.ต.ท. ปรัชญา  จันทรเ์กดิ

1094  สน.ทุง่สองหอ้ง บก.น.2 024985  ด.ต. จ าลอง  ทมุสงคราม

1095  สน.ทุง่สองหอ้ง บก.น.2 025268  ด.ต. ชัชวาลย ์ กระจับหอม

1096  สน.ทุง่สองหอ้ง บก.น.2 025449  ด.ต. วรีะพงษ์  แกว้มาลา

1097  สน.ทุง่สองหอ้ง บก.น.2 026059  ด.ต. ณัฐวัฒน ์ ออ่นหวาน

1098  สน.ทุง่สองหอ้ง บก.น.2 026231  ด.ต. โกมล  ลักษวธุ

1099  สน.ทุง่สองหอ้ง บก.น.2 026800  ร.ต.ท. รุง่เรอืง  แสนโคตร

1100  สน.ทุง่สองหอ้ง บก.น.2 026867  ด.ต. ศภุเกยีรต ิ เอมจ่ัน

1101  สน.ทุง่สองหอ้ง บก.น.2 026901  จ.ส.ต. ไพโรจน ์ อบุลดี

1102  สน.ทุง่สองหอ้ง บก.น.2 027037  ด.ต. สรัุตน ์ ยอดกนัหา

1103  สน.ทุง่สองหอ้ง บก.น.2 027853  ด.ต. พันศักดิ ์ หวังไรกลาง

1104  สน.ทุง่สองหอ้ง บก.น.2 027999  จ.ส.ต. ไพศาล  จารณะ

1105  สน.ทุง่สองหอ้ง บก.น.2 028866  ด.ต. พภิชูติ  ผยุผล

1106  สน.ทุง่สองหอ้ง บก.น.2 029154  ด.ต. จรัส  ผึง้เถือ่น

1107  สน.ทุง่สองหอ้ง บก.น.2 029255  จ.ส.ต. ก าจัด  บชูา

1108  สน.ทุง่สองหอ้ง บก.น.2 029273  ร.ต.ต. กติพิงษ์  ยิม้นอ้ย

1109  สน.ทุง่สองหอ้ง บก.น.2 029275  ร.ต.ต. บญุเรอืง  อนุรักษ์
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1110  สน.ทุง่สองหอ้ง บก.น.2 029423  ด.ต. น าชัย  เดยีวสกลุ

1111  สน.ทุง่สองหอ้ง บก.น.2 029563  ด.ต. พนม  สงคท์าน

1112  สน.ทุง่สองหอ้ง บก.น.2 029761  ร.ต.ต. สทุธนัิย  อถมพรมราช

1113  สน.ทุง่สองหอ้ง บก.น.2 029783  ด.ต. บญุเลศิ  มะโนนอ้ม

1114  สน.ทุง่สองหอ้ง บก.น.2 030030  ด.ต. วรีะศักดิ ์ ฤทธิบ์ ารงุ

1115  สน.ทุง่สองหอ้ง บก.น.2 030051  ร.ต.ท. จักรกรชิ  ปัทมะ

1116  สน.ทุง่สองหอ้ง บก.น.2 030122  ร.ต.ท. สยาม  เปรมไทยสงค์

1117  สน.ทุง่สองหอ้ง บก.น.2 030458  ด.ต. บญุธรรม  สขุมา

1118  สน.ทุง่สองหอ้ง บก.น.2 030551  จ.ส.ต. ส าราญ  มะโนมยั

1119  สน.ทุง่สองหอ้ง บก.น.2 030858  ด.ต. ราชันย ์ พพัิฒนภ์ญิโญ

1120  สน.ทุง่สองหอ้ง บก.น.2 030999  ด.ต. วัฒนา  มหาหงิษ์

1121  สน.ทุง่สองหอ้ง บก.น.2 031179  พ.ต.ท. สมภพ  เชาวเ์พชรไพโรจน์

1122  สน.ทุง่สองหอ้ง บก.น.2 031202  จ.ส.ต. ปรญิญา  สระน ้า

1123  สน.ทุง่สองหอ้ง บก.น.2 031424  ร.ต.ต. อมัรนิทร ์ ทาสกลุ

1124  สน.ทุง่สองหอ้ง บก.น.2 031478  พ.ต.ท. บดนิทร ์ ผาสขุ

1125  สน.ทุง่สองหอ้ง บก.น.2 032086  พ.ต.ท. วษิณุ  ตวุยานนท์

1126  สน.ทุง่สองหอ้ง บก.น.2 032445  ร.ต.ท. สรุเชษฐ ์ ขนัชัยภมูิ

1127  สน.ทุง่สองหอ้ง บก.น.2 032500  พ.ต.ท. วนิจิ  ศรสีงูเนนิ

1128  สน.ทุง่สองหอ้ง บก.น.2 032535  ด.ต. บรุ ี เกดิดี

1129  สน.ทุง่สองหอ้ง บก.น.2 033039  ด.ต. ฤกษ์ศักดิ ์ แกว้แสงออ่น

1130  สน.ทุง่สองหอ้ง บก.น.2 033256  ด.ต. สมพล  นาคเกษม

1131  สน.ทุง่สองหอ้ง บก.น.2 034319  ร.ต.ต. ชัยรัตน ์ เจรญิสขุ

1132  สน.ทุง่สองหอ้ง บก.น.2 034459  ด.ต. อนุศาสตร ์ เสยีงใส

1133  สน.โคกคราม บก.น.2 002928  ด.ต. ชวลติ  พุม่จันทร์

1134  สน.โคกคราม บก.น.2 004390  ร.ต.ต. สทุธพิงษ์  มหีรัิญ

1135  สน.โคกคราม บก.น.2 006505  พ.ต.ท. ภคพงศ ์ เฉียบแหลม
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1136  สน.โคกคราม บก.น.2 009904  ร.ต.ต. สพุจน ์ วรรณสทุธิ์

1137  สน.โคกคราม บก.น.2 011758  ด.ต. ประเสรฐิ  ฤกษ์ส ารวจ

1138  สน.โคกคราม บก.น.2 012545  ด.ต. ฉกรรจ ์ ศาสตรส์มัฤทธิ์

1139  สน.โคกคราม บก.น.2 013609  ด.ต. กติตพัิฐ  เลศิล ้า

1140  สน.โคกคราม บก.น.2 013736  ด.ต. ประวทิย ์ บัวจ ารัส

1141  สน.โคกคราม บก.น.2 015306  ด.ต. จักรดลุย ์ ปัญญาพวน

1142  สน.โคกคราม บก.น.2 015746  พ.ต.ท. สเุมธ  ทองสมทุร

1143  สน.โคกคราม บก.น.2 016278  ร.ต.อ. ส าเรงิ  สามคัคี

1144  สน.โคกคราม บก.น.2 016846  ร.ต.ท. ฟ้าค ารณ  หรหีรอ่ง

1145  สน.โคกคราม บก.น.2 017091  ด.ต. ชัยยศ  อนิกรด

1146  สน.โคกคราม บก.น.2 017554  ด.ต. กตินัินนท ์ ดัดสร

1147  สน.โคกคราม บก.น.2 017563  ร.ต.อ. มงคล  ทองเนื้อหา้

1148  สน.โคกคราม บก.น.2 017619  ด.ต. ปรชีา  วลิาจันทร์

1149  สน.โคกคราม บก.น.2 017998  ด.ต. สวุรรณ  ธเิขยีว

1150  สน.โคกคราม บก.น.2 018041  ด.ต. ณรงคช์ัย  อนัช านาญ

1151  สน.โคกคราม บก.น.2 018070  ร.ต.ต. มนัส  แสงโพธิ์

1152  สน.โคกคราม บก.น.2 018661  ร.ต.ต. สมศักดิ ์ แกว้ศรพีล

1153  สน.โคกคราม บก.น.2 018832  พ.ต.ท. ศภุกฤช  เดอืนแจง้รัมย์

1154  สน.โคกคราม บก.น.2 019018  ด.ต. บญุโฮม  เหลอืงเจรญิ

1155  สน.โคกคราม บก.น.2 019326  ด.ต. ชัยรัตน ์ สงิหท์อง

1156  สน.โคกคราม บก.น.2 019551  พ.ต.ท. ธรีวธุ  พมิพสิยั

1157  สน.โคกคราม บก.น.2 019711  ด.ต. พชร  เสลา

1158  สน.โคกคราม บก.น.2 019864  ด.ต. สรุยิา  วงศบ์า

1159  สน.โคกคราม บก.น.2 020047  ด.ต. สรุเดช  พรหมศริเิดช

1160  สน.โคกคราม บก.น.2 020450  ด.ต. วชิัย  พพิว่นนอก

1161  สน.โคกคราม บก.น.2 020461  ด.ต. สงัด  ศรอีฬุาร์

1162  สน.โคกคราม บก.น.2 020487  ด.ต. รังสรรค ์ ถอืสมบัติ
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1163  สน.โคกคราม บก.น.2 020753  ด.ต. วรีพล  ปานเงนิ

1164  สน.โคกคราม บก.น.2 020767  ร.ต.ท. นรนิทร ์ รัตนสวุรรณ

1165  สน.โคกคราม บก.น.2 020924  ด.ต. สขุประเสรฐิ  แกว้ลาด

1166  สน.โคกคราม บก.น.2 020984  ส.ต.ท. สายนัต ์ สนิเปียง

1167  สน.โคกคราม บก.น.2 021117  ด.ต. อ าไพ  จันทรว์เิศษ

1168  สน.โคกคราม บก.น.2 021582  ร.ต.อ. พชิัย  มอีฐัมั่น

1169  สน.โคกคราม บก.น.2 021681  ด.ต. ชาณัฎฐ ์ วมิลศลิป์

1170  สน.โคกคราม บก.น.2 021705  ด.ต. กรรณ  แกว้เนตร

1171  สน.โคกคราม บก.น.2 022166  ด.ต. สรุยิะ  สขุแจม่

1172  สน.โคกคราม บก.น.2 022584  ด.ต. วฒุพิงษ์  ประทมุไทย

1173  สน.โคกคราม บก.น.2 022756  ด.ต. นพดล  เทยีบค า

1174  สน.โคกคราม บก.น.2 022800  ด.ต.หญงิ เยาวเรศ  กลุเสอื

1175  สน.โคกคราม บก.น.2 022845  ด.ต. เนรมติร  พว่งพรอ้ม

1176  สน.โคกคราม บก.น.2 022914  ด.ต. สวัสดิ ์ สงิหใ์จ

1177  สน.โคกคราม บก.น.2 023017  ด.ต. ณรงค ์ ระงับโจร

1178  สน.โคกคราม บก.น.2 023045  ด.ต. สมศักดิ ์ อรชนุ

1179  สน.โคกคราม บก.น.2 023579  ด.ต.หญงิ ลัดดาวัลย ์ แกว้ภริมย์

1180  สน.โคกคราม บก.น.2 023653  ร.ต.ท. วฒุชิัย  ปานสมบัติ

1181  สน.โคกคราม บก.น.2 024337  ด.ต. บัญชา  หัสจรรย์

1182  สน.โคกคราม บก.น.2 024492  ด.ต. ดเิรก  เทยีมสอน

1183  สน.โคกคราม บก.น.2 024688  ด.ต. ทองเพชร  มาตยโ์คง้

1184  สน.โคกคราม บก.น.2 024696  ด.ต. ฤทธริงค ์ แผนสนทิ

1185  สน.โคกคราม บก.น.2 024701  ด.ต. ชติทยา  ศรทีอง

1186  สน.โคกคราม บก.น.2 025087  ด.ต. สมุติร  แชม่อุน่

1187  สน.โคกคราม บก.น.2 025405  ด.ต. ประสทิธิ ์ มว่งวันดี

1188  สน.โคกคราม บก.น.2 025780  พ.ต.ท. สทัุศน ์ แดงประดับ

1189  สน.โคกคราม บก.น.2 026000  ด.ต. สชุาต ิ ศรคี าภา
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1190  สน.โคกคราม บก.น.2 026597  ด.ต. กาญจนป์ณธิ  จันทรพงศธ์ร

1191  สน.โคกคราม บก.น.2 026640  ด.ต. ชนันทก์ติติ ์ ภักดรัีตนาชัย

1192  สน.โคกคราม บก.น.2 027221  ด.ต. สชุาต ิ ทาทะวงศ์

1193  สน.โคกคราม บก.น.2 028172  ด.ต. วษิณุ  เมฆขลา

1194  สน.โคกคราม บก.น.2 028190  จ.ส.ต. ประเสรฐิ  แกว้บญุทอง

1195  สน.โคกคราม บก.น.2 028364  จ.ส.ต. ชาญชัย  นนทะภา

1196  สน.โคกคราม บก.น.2 028420  ด.ต. พรชัย  เดชอดุมเจรญิผล

1197  สน.โคกคราม บก.น.2 028517  พ.ต.ท. ภเิศก  บญุจันทร์

1198  สน.โคกคราม บก.น.2 028588  ด.ต. ยทุธการ  สวุรรณพรม

1199  สน.โคกคราม บก.น.2 028599  ด.ต. วรวทิย ์ ใจศริิ

1200  สน.โคกคราม บก.น.2 028916  ด.ต. ทองแดง  ภแูมน่เขยีน

1201  สน.โคกคราม บก.น.2 029189  ด.ต. เสวยีน  ธติมิลู

1202  สน.โคกคราม บก.น.2 029272  จ.ส.ต. สมเกยีรต ิ อนิทรชติร

1203  สน.โคกคราม บก.น.2 029867  ร.ต.อ. กสณิสขุ  ไชยโคตร

1204  สน.โคกคราม บก.น.2 030301  จ.ส.ต. สรุสทิธิ ์ ภแูยม้ใส

1205  สน.โคกคราม บก.น.2 030500  จ.ส.ต. บรรดล  ประวเิศษ

1206  สน.โคกคราม บก.น.2 030928  จ.ส.ต. วริะศักดิ ์ มณีเนตร

1207  สน.โคกคราม บก.น.2 031102  จ.ส.ต. สอศัจนิดา  นอ้ยหวอย

1208  สน.โคกคราม บก.น.2 031713  ส.ต.อ. ฤทธริงค ์ ภสูฤีทธิ์

1209  สน.โคกคราม บก.น.2 032035  พ.ต.ต. ธเนศ  ศรจี าปา

1210  สน.โคกคราม บก.น.2 032693  ด.ต. สพุจน ์ มลูณี

1211  สน.โคกคราม บก.น.2 032730  ส.ต.อ. ภราดร  ปัตถา

1212  สน.โคกคราม บก.น.2 033705  ร.ต.ท. เดชา  พงษ์รัตน์

1213  สน.โคกคราม บก.น.2 033766  พ.ต.อ. สมบัต ิ หงษ์ทอง

1214  สน.โคกคราม บก.น.2 034027  ร.ต.ท.หญงิ สนธยา  วงศาพันธ์

1215  สน.โคกคราม บก.น.2 034168  ร.ต.ท. อานนท ์ รตอินันต์

1216  สน.โคกคราม บก.น.2 034622  ส.ต.อ. สทุธพิงค ์ ค านุย้
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1217  สน.โคกคราม บก.น.2 035028  ร.ต.ท. สทิธศิักดิ ์ คชสทิธิ์

1218  สน.โคกคราม บก.น.2 035462  พ.ต.ต. อนุชา  ตูม้ณีจนิดา

1219  สน.โคกคราม บก.น.2 035501  ร.ต.ท. จักรกรชิ  เวยีงสมทุร

1220  สน.โคกคราม บก.น.2 036009  ร.ต.ต. ดษุฎ ี ปิยะราช

1221  สน.โคกคราม บก.น.2 036233  ร.ต.อ. กชพัฒน ์ วัฒนาอดุม

1222  สน.สายไหม บก.น.2 005925  ด.ต. ประชล  มากมิง่

1223  สน.สายไหม บก.น.2 006438  ด.ต. ปิยะพรรพ ์ อโนศรี

1224  สน.สายไหม บก.น.2 006833  ด.ต. สเุทพ  ดนูพทัิกษ์

1225  สน.สายไหม บก.น.2 010349  ร.ต.ต. ศรเีมอืง  ปัทมงัสงัข์

1226  สน.สายไหม บก.น.2 010410  ด.ต. ธรัีตน ์ อว่มค า

1227  สน.สายไหม บก.น.2 010755  พ.ต.ต. จธิณัท  ชนะนนทกานต์

1228  สน.สายไหม บก.น.2 012120  ร.ต.ต. รุง่พันธ ์ เกาะเพ็ชร์

1229  สน.สายไหม บก.น.2 013087  ด.ต. วลิัย  โพธิเ์จรญิ

1230  สน.สายไหม บก.น.2 013737  ด.ต. ชยตุม ์ อ า่เจรญิ

1231  สน.สายไหม บก.น.2 013756  ร.ต.ต. รุง่โรจน ์ โมฆรัตน์

1232  สน.สายไหม บก.น.2 013782  ร.ต.ต. สวุทิย ์ ดพีจิารณ์

1233  สน.สายไหม บก.น.2 014092  พ.ต.ท. นริชุพล  โยธามาตย์

1234  สน.สายไหม บก.น.2 015608  ร.ต.ต. นคร  ทพิณีย์

1235  สน.สายไหม บก.น.2 016024  ด.ต. กวนิพัฒน ์ ภตูอิรยิวัฒน์

1236  สน.สายไหม บก.น.2 016128  ด.ต. จ าลอง  สมใจ

1237  สน.สายไหม บก.น.2 016624  พ.ต.อ. เชวงศักดิ ์ สนิสงูสดุ

1238  สน.สายไหม บก.น.2 016710  ด.ต. ธวัชชัย  ปลอดภัย

1239  สน.สายไหม บก.น.2 016852  ด.ต. ฉัฐสรุยี ์ นาคประเสรฐิ

1240  สน.สายไหม บก.น.2 016897  พ.ต.ท. มานติย ์ อรา่มพงษ์

1241  สน.สายไหม บก.น.2 017294  ด.ต. อสิระ  หรัญรัตน์
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1242  สน.สายไหม บก.น.2 018774  ด.ต. คงศักดิ ์ ศรษีะเกตุ

1243  สน.สายไหม บก.น.2 019062  ด.ต. พชิติ  ทองภู

1244  สน.สายไหม บก.น.2 019702  ด.ต. คนอง  อาจแสวง

1245  สน.สายไหม บก.น.2 019713  ด.ต. วนัิย  วงคโ์ปทา

1246  สน.สายไหม บก.น.2 019779  ด.ต. ประสทิธิ ์ สวัสดิผ์ล

1247  สน.สายไหม บก.น.2 020498  ด.ต. จโิรจน ์ จนิาทองไทย

1248  สน.สายไหม บก.น.2 020578  ร.ต.อ. สพุจน ์ นะสหีโ์ต

1249  สน.สายไหม บก.น.2 021003  ด.ต. ทรงวฒุ ิ ศริลิักษณ์

1250  สน.สายไหม บก.น.2 021957  ด.ต. ธวัช  สายเสมา

1251  สน.สายไหม บก.น.2 022444  ด.ต.หญงิ สนุยี ์ วัฒกาพัฒน์

1252  สน.สายไหม บก.น.2 022533  ด.ต. พันธร์บ  จันทรังษ์

1253  สน.สายไหม บก.น.2 022691  ด.ต.หญงิ อมัพร  พรเพชรรัตนสริิ

1254  สน.สายไหม บก.น.2 022709  ด.ต. วเิชยีร  รักชาติ

1255  สน.สายไหม บก.น.2 022972  ด.ต. นวภณ  มากมาย

1256  สน.สายไหม บก.น.2 023989  ด.ต. วัชสทิธิ ์ เปรมธราพสิทิธิ์

1257  สน.สายไหม บก.น.2 024070  ด.ต. สรุยิา  ปรางทอง

1258  สน.สายไหม บก.น.2 024567  ด.ต. สมชาย  ไผบ่ง

1259  สน.สายไหม บก.น.2 024903  ด.ต. ทัศนาพร  เรอืนทอง

1260  สน.สายไหม บก.น.2 025540  ด.ต. พนิจิ  ญาตกิลาง

1261  สน.สายไหม บก.น.2 025660  ร.ต.อ. กมนทรรศน ์ โสภณจรีพัฒน์

1262  สน.สายไหม บก.น.2 025684  ด.ต. ศทุธสนิ  กลุพันธ์

1263  สน.สายไหม บก.น.2 026086  ด.ต. ภาณุภณ  หงสกลุ

1264  สน.สายไหม บก.น.2 026130  ร.ต.ต. ชัชชัย  ใจซือ่

1265  สน.สายไหม บก.น.2 026157  ด.ต. ยทุธนา  บญุยงค์

1266  สน.สายไหม บก.น.2 026174  ด.ต. ชชูาต ิ หัสถกจิ

1267  สน.สายไหม บก.น.2 026194  ด.ต. สยาม  กอบก า
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1268  สน.สายไหม บก.น.2 026306  ด.ต. ปรัชญา  อนิตะ๊ยศ

1269  สน.สายไหม บก.น.2 026389  ด.ต. พันธศ์ักดิ ์ เคหบาล

1270  สน.สายไหม บก.น.2 026599  พ.ต.ท. จตรุภัทร  แชม่ล าเจยีก

1271  สน.สายไหม บก.น.2 026883  ร.ต.ท. ศักดิช์าย  อปุระ

1272  สน.สายไหม บก.น.2 026972  ด.ต. ส าราญ  สงวนบญุ

1273  สน.สายไหม บก.น.2 027427  จ.ส.ต. ประธาน  สขุทัพศรี

1274  สน.สายไหม บก.น.2 027461  ด.ต. ชาตร ี พนิติตานนท์

1275  สน.สายไหม บก.น.2 027463  ด.ต. นมิติ  แคชัยภมูิ

1276  สน.สายไหม บก.น.2 027467  ด.ต. ขวัญชัย  จันทรเ์พ็ง

1277  สน.สายไหม บก.น.2 027531  ด.ต. ส ารวย  หอมทรัพย์

1278  สน.สายไหม บก.น.2 027653  ด.ต. บัณฑติ  ไชยวรรณ

1279  สน.สายไหม บก.น.2 027707  ร.ต.ต. สาธติ  เผา่แกว้

1280  สน.สายไหม บก.น.2 027882  ด.ต. ศักดิช์ัย  โพนก าหน

1281  สน.สายไหม บก.น.2 027894  ด.ต. ธนชัย  เลีย้งสกลุ

1282  สน.สายไหม บก.น.2 027902  ด.ต. นเรศ  เชือ้กลาง

1283  สน.สายไหม บก.น.2 027919  ด.ต. บรรจง  ทองแยม้

1284  สน.สายไหม บก.น.2 028018  ด.ต. ไพฑรูย ์ เยย้กระโทก

1285  สน.สายไหม บก.น.2 028173  ด.ต. ดลุวทิย ์ หวาเกตุ

1286  สน.สายไหม บก.น.2 028178  ด.ต. ประจวบ  นากดุนอก

1287  สน.สายไหม บก.น.2 028752  ด.ต. เฉลมิชัย  บรรพโคตร์

1288  สน.สายไหม บก.น.2 029167  ด.ต. ธวัช  ศรสีวุรรณ

1289  สน.สายไหม บก.น.2 029251  ร.ต.อ. บรรล ุ เพลดินอก

1290  สน.สายไหม บก.น.2 029361  ด.ต. มานพ  ยิง่สงู

1291  สน.สายไหม บก.น.2 029442  ร.ต.ต. พงศพั์ฒน ์ เกดินพนันท์

1292  สน.สายไหม บก.น.2 029457  พ.ต.ท. สนุทร  ไชยรักษา

1293  สน.สายไหม บก.น.2 029818  ด.ต. กติตเิดช  อญัญะโพธิ์



บก.น.2

ล ำดบั สงักดั ชือ่ - สกลุ ชือ่ - สกลุ ลำยมอืชือ่

บญัชรีำยชือ่

1294  สน.สายไหม บก.น.2 030210  จ.ส.ต. ยทุธชัย  สรุยิะ

1295  สน.สายไหม บก.น.2 030223  ด.ต. สมเกยีรต ิ เรอืงค าไฮ

1296  สน.สายไหม บก.น.2 030293  ร.ต.ต. รัตนชัย  สลับศรี

1297  สน.สายไหม บก.น.2 030313  จ.ส.ต. เสกสรรค ์ ภริะบรรณ์

1298  สน.สายไหม บก.น.2 030368  ด.ต. ธนัช  ธนะดสีกลุ

1299  สน.สายไหม บก.น.2 030647  ร.ต.ท. ไพบลูย ์ โพธิท์อง

1300  สน.สายไหม บก.น.2 031482  ด.ต.หญงิ ชฎากร  สอ่งชว่ย

1301  สน.สายไหม บก.น.2 031977  ด.ต. มาโนต  ไชยหงษ์

1302  สน.สายไหม บก.น.2 032096  ด.ต. ปัญญา  ทองจ าปา

1303  สน.สายไหม บก.น.2 032119  ร.ต.ต. วศิรตุ  ขอสขุ

1304  สน.สายไหม บก.น.2 032179  ด.ต. อดรุเดช  วรรณศรี

1305  สน.สายไหม บก.น.2 032285  ด.ต. ปราโมทย ์ ตะเวยีงน่าน

1306  สน.สายไหม บก.น.2 032838  ด.ต. ชวีนิ  แสงโชติ

1307  สน.สายไหม บก.น.2 032847  พ.ต.ท. ธนู  สขุเสรมิ

1308  สน.สายไหม บก.น.2 032928  จ.ส.ต. นวิัฒน ์ เย็นวัฒนา

1309  สน.สายไหม บก.น.2 033196  จ.ส.ต. ธนุศลิป  ประทมุ

1310  สน.สายไหม บก.น.2 033405  ด.ต. ประนม  ทะนติะ๊

1311  สน.สายไหม บก.น.2 033524  ด.ต. อรรถพล  พุม่ทอง

1312  สน.สายไหม บก.น.2 033816  ด.ต. พรีะภัทร  ศรทีราชัย

1313  สน.สายไหม บก.น.2 033845  ร.ต.ต. ครองฤทธิ ์ ถาสอสดุ

1314  สน.สายไหม บก.น.2 034081  ร.ต.อ. ฉัตรช์ัย  คูส่นัเทยีะ

1315  สน.สายไหม บก.น.2 034294  พ.ต.ท. พทัิกษ์  สทุธกิลุ

1316  สน.สายไหม บก.น.2 034463  จ.ส.ต. สทิธเิดช  ทานกระโทก

1317  สน.สายไหม บก.น.2 035002  ร.ต.ต. ไวพจน ์ โรคนอ้ย

1318  สน.สายไหม บก.น.2 035056  ด.ต.หญงิ วรรณพร  จันทรอ์ ิม่

1319  สน.สายไหม บก.น.2 035159  ร.ต.ต. วชิา  นครภักดี
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1320  สน.สายไหม บก.น.2 035177  ร.ต.อ. ชรนิทร ์ ประจ าคา่ย

1321  สน.สายไหม บก.น.2 035337  พ.ต.ท. สรุนิทร ์ ภูฤ่ทธิ์

1322  สน.สายไหม บก.น.2 035415  พ.ต.ต. ชัยณรงค ์ แดงนกขุม้

1323  สน.สายไหม บก.น.2 035492  ด.ต. คะนอง  กิง่จันทร์

1324  สน.สายไหม บก.น.2 035668  ร.ต.ท. เกยีรตศิักดิ ์ สลีา

1325  สน.สายไหม บก.น.2 035873  ร.ต.อ. รัตนเดช  พริณุสาร

สน.สายไหม บก.น.2 104 ราย


