
ล ำดับ ยศ ชือ่ - นำมสกุล สังกัด
1 ร.ต.ต. พลชัย   ประกจิบญุฤทธิ์ ฝอ.6
2 ส.ต.ท. กฤษฏา    พาคาม ฝอ.2
3 ส.ต.ต. กฤตย์พิสิทธิ ์กล ่าแกว้ ฝอ.2
4 นาง อดุม ดงเย็น สมทบ
5 ร.ต.ท. สมจิตต์ ทองพวงเงิน บ่านาญ
6 ร.ต.อ.หญิง จารุวรรณ  ศรีค่าวงศ์ ฝสสน.3
7 ร.ต.ต. เจตน์   ไตรรงค์ บ่านาญ
8 นาง ณิชาภทัร  เวชสิทธิ์ สมทบ
9 ส.ต.ท. ปญัญา สุริยันต์ พิเศษ
10 พ.ต.ท.หญิง ภคัวรินทร์ นิธิอมรศาสตร์ พิเศษ
11 ส.ต.ต. วัฒนชาติ จันอนิทร์ ฝอ.2
12 พ.ต.ท.หญิง กนกพรรณ ทองออ่น บ่านาญ
13 ด.ต. กมัพนธ์ ไชยคิรินทร์ ฝสสน.1
14 ส.ต.ท. ชุมพล อนิประชา ภาค 1
15 พ.ต.ท.หญิง ประวีณา  กระจ่างจิตร ฝอ.1
16 ส.ต.อ. พิสุทธิ ์ อดุธรรมใจ ฝอ.4
17 ด.ต.หญิง จรรยา ภริมย์รักษ์ ฝสสน.3
18 พ.ต.ต. พนม ช้างต่อ ฝอ.7
19 พ.ต.ท.หญิง ศิริณิฐศานน ปานเรือนแสน ฝสสน.4
20 ร.ต.อ.หญิง ไพวรรณ ถาเอน็ญวน ฝสสน.2
21 ส.ต.ต.หญิง จุฬารัตน์ ทนงค์ ฝอ.7
22 ร.ต.อ.หญิง เสน่ห ์ พงศาปาน พิเศษ
23 ส.ต.อ. อภสิิทธิ ์ค่านวน ฝอ.2
24 ส.ต.ท. วรพจน์ ปญัญาสุมิตร ฝอ.4
25 ด.ต.หญิง เพ็ญประภา  หอมเงิน ภาค 1
26 ส.ต.ท. ณัฐพงศ์   สอนใจ ฝอ.2
27 ร.ต.ท. สนิท  บญุพิค่า ภาค 1
28 นาง คนึงนิจ  จิตตระบรูณ์ สมทบ
29 ส.ต.ท. อภชิาติ ดัดถุยาวัตร ภาค 1
30 พ.ต.ท. ชาลี ศรีค่าวงศ์ ฝอ.8
31 ส.ต.ท. ปญัญากร ไทยวี ฝอ.1
32 ร.ต.อ.หญิง เยาวลักษณ์ จันทะ ฝสสน.4
33 ส.ต.อ. เฉลิมชัย ต๊ะตุ่น ฝสสน.2
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34 ส.ต.อ. ณัฐพงษ์ เพ็งศรีโคตร ฝอ.2
35 ร.ต.อ. ชัยวัฒน์ สวนกระจ่าง ฝอ.4
36 ร.ต.อ. เสน่ห ์ มิ งกลิ น ฝสสน.2
37 ด.ต. ไพฑูรย์ ศรีภกัดี ฝอ.1
38 พ.ต.ท.หญิง ประวันนา สิริโชติธนสกลุ ฝอ.5
39 ร.ต.อ.หญิง ปณุณ์ปวีย์  กวมทรัพย์ พิเศษ
40 ร.ต.อ. ปภาวิน  สืบวงษ์ ฝสสน.3
41 ด.ต. คมสัญ  เอี ยมโอฐ ฝสสน.3
42 ร.ต.อ. ชูชาติ มงคลพร บ่านาญ
43 ด.ต. ชุมพร วนาภานุเบศ ฝอ.2
44 ร.ต.ต. วทนัยู เวชสิทธิ์ บ่านาญ
45 ส.ต.อ. ไตรภพ ประเสริฐ ฝอ.6
46 น.ส. วิไลลักษณ์ โคตาสูตร สมทบ
47 ส.ต.ต. ทรงสิทธิ ์หมิดทองค่า ฝอ.2
48 จ.ส.ต. ศุภกติต์ิ  อนุเคน พิเศษ
49 ร.ต.ต.หญิง บญุเยือน โชติกลุ ฝอ.6
50 ด.ต. ธันย์ธ่ารง  วงษ์สวัสด์ิ ฝอ.3
51 ส.ต.ท. ชาญชัย โชคชัย ฝสสน.2
52 น.ส. .มนทกานต์ หนูนารถ สมทบ
53 ร.ต.อ.หญิง จิราพร สุนทรนนท์ ฝอ.4
54 ร.ต.ท. อาทติย์ อุ่นประดิษฐ์ ฝสสน.3
55 ร.ต.อ. อรุณ สุดส้ิน บ่านาญ
56 พ.ต.อ. บญัญัติ ทว้มเพ็ง บ่านาญ
57 ร.ต.อ.หญิง อาริสา ทองค่า ฝอ.3
58 ร.ต.อ. ภทัรพงษ์พันธ์  พิทกัษ์ชาติ ภาค 1
59 ส.ต.ท. อรรณพ ประทมุจร ฝอ.2
60 ส.ต.ท. ธนกฤต งามงอน ภาค 1
61 พ.ต.อ.หญิง ณิชาภทัร เพ็ชรอ่าไพ พิเศษ
62 ร.ต.ท. ประหยัด  เสาว์ยงค์ บ่านาญ
63 น.ส. ณัฎฐณิชา สัมฤทธิต์ระกลู สหกรณ์
64 ร.ต.ท. วิชัยอนันต์ เชื้อบ่ารุง ฝอ.7
65 พ.ต.ท.หญิง ลดาวัลย์  ชาติไทย ฝสสน.5
66 ด.ต. มงคล  ลอยมา พิเศษ
67 นาย วัชระ ภู่ระหงษ์ ฝสสน.1
68 ด.ต. วินัย  เย็นดี ฝสสน.5
69 ส.ต.ท. ช่านาญ พุ่มอิ ม ภาค 1
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70 ร.ต.อ. ภวูนัย  ไทยงูเหลือม ภาค 1
71 นาง ปราณปรียา  รอดชมภู สมทบ
72 ร.ต.ต. วรพงศ์  วีระโสภณ บ่านาญ
73 ด.ต. สุชาติ พาหา ฝอ.1
74 ร.ต.ต.หญิง ณัฐธิดา  ค่าทรา ภาค 1
75 ด.ต. สุเทพ นราศาสตร์ ฝสสน.5
76 ด.ต. คมสัน  เพ็งชมจันทร์ ฝอ.8
77 ส.ต.ท. ธวัชชัย  จันตา ฝอ.6
78 พ.ต.อ. วรพัฒน์ บญุมา บก.อก.
79 ด.ต. อรันต์ แหยมงาม ฝอ.7
80 ด.ต.หญิง กมลวรรณ บญุจันทร์ ฝสสน.5
81 ร.ต.อ.หญิง ณัฎฐิกา  เจริญสุข ฝอ.3
82 นาง ทศันีย์  พิมลศรี สมทบ
83 พ.ต.อ. ชนะเดช ปรุงศักด์ิ บ่านาญ
84 ด.ต. ณฐพบ  นาคทบั ฝอ.2
85 ร.ต.อ. สามารถ ทวีกาญจน์ ฝสสน.3
86 พ.ต.ท. ยงยุทธ ขุนทองแกว้ ฝอ.6
87 ด.ต. สุทธิรัก บอ่ทรัพย์ ฝอ.5
88 ว่าที พ.ต.ต. กมลชนม์ สุขทองออ่น ฝอ.8
89 ร.ต.อ.หญิง สาคร  ยืนยง ฝอ.3
90 ด.ต. โอภาส  บญุขาว ฝอ.2
91 ด.ต. อมัพร สะสมทรัพย์ ภาค 1
92 ร.ต.อ.หญิง พนิดา รัตนเรืองเดช ฝอ.4
93 พ.ต.ท.หญิง ประจบจิตต์ อนิทรก่าแหง พิเศษ
94 ส.ต.อ. ภานุวัฒน์ เทยีนสว่าง ฝอ.2
95 ส.ต.ต. ชวณัฐ  วงศ์ไชยคง ฝอ.2
96 ด.ต. นิเวศน์  โคตรวิถี บช.ตชด.
97 นาง ศิริขวัญ ลาเบกิบาน สมทบ
98 พ.ต.ท. สวัสด์ิ ค่าภริานนท์ ฝอ.7
99 ร.ต.ต. สมโภชน์ ปยุภริมย์ บ่านาญ
100 นาง พัชรา ทองมาก สมทบ


