


ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ
ศอพ.บช.ตชด.

๑ ร.ต.อ. จตุพงศ์ ก ำมะณี รอง สว.ศอพ.บช.ตชด.
๒ ร.ต.อ. ไพบูลย์ เหล่ำชุมพล รอง สว.ศอพ.บช.ตชด.
๓ ร.ต.อ. วิชำญ ตันเจริญ รอง สว.ศอพ.บช.ตชด.
๔ ร.ต.อ.หญิง ธัญชนก นำมวิบูลย์ รอง สว.ศอพ.บช.ตชด.
๕ ร.ต.อ.หญิง อรวรรณ สุขเจริญ รอง สว.ศอพ.บช.ตชด.
๖ ร.ต.ท. สมนึก จตินิยม รอง สว.ศอพ.บช.ตชด.
๗ ร.ต.ท.หญิง สุวลี โชคบันดำลสุข รอง สว.ศอพ.บช.ตชด.
๘ ร.ต.ต. สมเกียรติ นำล้วน รอง สว.ศอพ.บช.ตชด.
๙ ด.ต.หญิง จริงใจ เพชรแก้ว ผบ.หมู ่ศอพ.บช.ตชด.

๑๐ ด.ต. สรำวุธ ทองทัพ ผบ.หมู ่ศอพ.บช.ตชด.
๑๑ ด.ต. ศุภชัย กิจสมโพชน์ ผบ.หมู ่ศอพ.บช.ตชด.

บก.อก.บช.ตชด.
๑ พ.ต.อ. จกัร์กฤษฏ์ จรีะเศรษฐ รอง ผบก.อก.บช.ตชด.

ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.
๑ พ.ต.ท. ธนพล กล่ินเกษร ผกก.ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.
๒ ร.ต.อ. สำยนัต์ วรรคไธสง รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.
๓ ร.ต.อ. กฤตพงศ์ เทพรัตน์ รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.
๔ ร.ต.อ. อดิศักด์ จนัทรำ รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.
๕ ร.ต.อ.หญิง วัลยำ อ่อนตำ รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.
๖ ส.ต.ท. ณัฐพยงค์ เนำว์สุวรรณ ผบ.หมู ่ฝอ.๑ บก.อก.บช.ตชด.
๗ ส.ต.ท. วัฒนำ สีสุข ผบ.หมู ่ฝอ.๑ บก.อก.บช.ตชด.
๘ ส.ต.ท. วชิระ อัมพรชัยวงศ์ ผบ.หมู ่ฝอ.๑ บก.อก.บช.ตชด.
๙ ส.ต.ท. เอกวุฒิ บุญกำญจน์ ผบ.หมู ่ฝอ.๑ บก.อก.บช.ตชด.

๑๐ ส.ต.ท. เอกลักษณ์ พุทธสุวรรณ์ ผบ.หมู ่ฝอ.๑ บก.อก.บช.ตชด.
ฝอ.2 บก.อก.บช.ตชด.

๑ พ.ต.อ. สมชำย สุวจสุวรรณ ผกก.ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังแรก) 



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ
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ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังแรก) 

๒ พ.ต.ท. อดิศักด์ ใจดี รอง ผกก.ฝอ.2 บก.อก.บช.ตชด. กฝ.
๓ พ.ต.ท. พีระเดช แก้วมรกต รอง ผกก.ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
๔ พ.ต.ท. อภนิันท์ พันธุห์ิม สว.ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
๕ พ.ต.ท. ศุภพงษ์ ประดับสุข สว.ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
๖ พ.ต.ท. ชนัต ใจมัน่ สว.ฝอ.2 บก.อก.บช.ตชด.
๗ พ.ต.ต. บรรณพล อินทิพย์ สว.ฝอ.2 บก.อก.บช.ตชด.
๘ ร.ต.อ. เศกสรรค์ วิชำชัย รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.บช.ตชด.
๙ ร.ต.อ. ธวัชชัย สิทธิฤทธิ์ รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.บช.ตชด.

๑๐ ร.ต.ท. ศำสตร์สัมพันธ์ค ำนิล รอง สว.ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
๑๑ ร.ต.ท.หญิง สำลิณี ศรีเพชร รอง สว.ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
๑๒ ส.ต.ท. ทวีศักด์ิ ทะนิต๊ะ ผบ.หมู ่ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
๑๓ ส.ต.ท. อลงกรณ์ ศรีตองอ่อน ผบ.หมู ่ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
๑๔ ส.ต.ท. เจษฎำ รินพล ผบ.หมู ่ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
๑๕ ส.ต.ท. พลเฉลิม จนัทร์หนองสรวง ผบ.หมู ่ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
๑๖ ส.ต.ท. ทรงกลด เปร่ียมกระโทก ผบ.หมู ่ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
๑๗ ส.ต.ท. สิทธิศักด์ิ ปิดปก ผบ.หมู ่ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
๑๘ ส.ต.ต. นิรุต พวงเกตุ ผบ.หมู ่ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
๑๙ ส.ต.ต. ปพน มุงคะเมน ผบ.หมู ่ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
๒๐ ส.ต.ต. ศรนรินทร์ จ ำปำน้อย ผบ.หมู ่ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
๒๑ ส.ต.ต. สดุดี เดชขุนทด ผบ.หมู ่ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
๒๒ ส.ต.ต. ศรำวุฒิ ศรีเชียงสำ ผบ.หมู ่ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
๒๓ ส.ต.ต. อรรถพล ประสมทอง ผบ.หมู ่ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
๒๔ ส.ต.ต. ธนภมูิ ช่อล ำใย ผบ.หมู ่ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
๒๕ ส.ต.ต. จเรยทุธ พรมโสภณ ผบ.หมู ่ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
๒๖ ส.ต.ต. จกัรีวุฒิ แก้วหำนำม ผบ.หมู ่ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
๒๗ ส.ต.ต. นฤดล บุญรอด ผบ.หมู ่ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
๒๘ ส.ต.ต. ปิยวุฒิ สำที ผบ.หมู ่ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
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๒๙ ส.ต.ต. สุรยทุธ นำพันธุเ์ร่ิม ผบ.หมู ่ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
๓๐ ส.ต.ต. ชัยรัตน์ พัฒนศักด์ิ ผบ.หมู ่ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
๓๑ ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ สอนใจ ผบ.หมู ่ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
๓๒ ส.ต.ต. ปุณณรัตน์ วิวัฒน์สรรพกิจ ผบ.หมู ่ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
๓๓ ส.ต.ต. ศรรำม ศักดำ ผบ.หมู ่ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
๓๔ ส.ต.ต. ธเนศ หมอยำดี ผบ.หมู ่ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
๓๕ ส.ต.ต. ภคัธร วำรินทร์ ผบ.หมู ่ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
๓๖ ส.ต.ต. พงศ์พันธ์ สุขไป๋ ผบ.หมู ่ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
๓๗ ส.ต.ต. ไกรวิชญ์ ช ำนำญ ผบ.หมู ่ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
๓๘ ส.ต.ต. ภำคิน รุกิจเจริญ ผบ.หมู ่ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
๓๙ ส.ต.ต. พรภวิษย์ มีปัญญำธนสมบัติ ผบ.หมู ่ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
๔๐ ส.ต.ต. อรรณพ ประทุมจร ผบ.หมู ่ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
๔๑ ส.ต.ต. สมพงศ์ รอดชมภู ผบ.หมู ่ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
๔๒ ส.ต.ต. ธวัชชัย จนัตำ ผบ.หมู ่ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
๔๓ ส.ต.ต. จติติศักด์ิ หล้ำบ้ำนโพน ผบ.หมู ่ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
๔๔ ส.ต.ต. ณรงค์ ปัญญะพิมพ์ ผบ.หมู ่ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
๔๕ ส.ต.ต. สุธีภทัร ทัศนำ ผบ.หมู ่ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
๔๖ ส.ต.ต. อธิพล ค ำคุณำ ผบ.หมู ่ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
๔๗ ส.ต.ต. ณัฐพล หำหอม ผบ.หมู ่ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
๔๘ ส.ต.ต. คำวี ภยูอดพลอย ผบ.หมู ่ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
๔๙ ส.ต.ต. ด ำรงฤทธิ์ ยอดชะลูด ผบ.หมู ่ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
๕๐ ส.ต.ต. ขุณณรงค์ ทะนันไชย ผบ.หมู ่ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
๕๑ ส.ต.ต. ธีรวัฒน์ สถำปนพิทักษ์กิจ ผบ.หมู ่ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
๕๒ ส.ต.ต. จำมร                                                                                                                 มรจนัทร์พรหม ผบ.หมู ่ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
๕๓ ส.ต.ต. สรำยทุธ ไวไธสง ผบ.หมู ่ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
๕๔ ส.ต.ต. ธนวัต ชมอินทร์ ผบ.หมู ่ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
๕๕ ส.ต.ต. ธนพงศ์ นิลยำภรณ์ ผบ.หมู ่ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
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๕๖ ส.ต.ต. นนทวัฒน์ จติรพิศำล ผบ.หมู ่ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
๕๗ ส.ต.ต. แดนไท ศรีอุบล ผบ.หมู ่ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
๕๘ ส.ต.ต. อำนนท์ ศุภกฤตอนันต์ ผบ.หมู ่ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
๕๙ ส.ต.ต. ภทัรกฤตย์ จนัสุนำ ผบ.หมู ่ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
๖๐ ส.ต.ต. สหภำพ เสนำดี ผบ.หมู ่ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
๖๑ ส.ต.ต. ปัญญำ สุริยนต์ ผบ.หมู ่ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
๖๒ ส.ต.ต. กิตติพงษ์ ค ำแน่น ผบ.หมู ่ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
๖๓ ส.ต.ต. ชัยชนะ ประกำยเพชร ผบ.หมู ่ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
๖๔ ส.ต.ต. บัณฑิต ศิริพัฒน์ ผบ.หมู ่ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
๖๕ ส.ต.ต. เมธำ จนัทรำ ผบ.หมู ่ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
๖๖ ส.ต.ต. ทวีพงษ์ มูลมัง่ ผบ.หมู ่ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
๖๗ ส.ต.ต. อภปิัทม์ ภะวัง ผบ.หมู ่ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
๖๘ ส.ต.ต. ธนิน โอฐงำม ผบ.หมู ่ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
๖๙ ส.ต.ต. อัตนัย อุทธิยงั ผบ.หมู ่ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
๗๐ ส.ต.ต. พุทธิพงศ์ เชื้อชุ่ม ผบ.หมู ่ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
๗๑ ส.ต.ต. ธวัชชัย ไต่ไม้งำม ผบ.หมู ่ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
๗๒ ส.ต.ต. วุฒิชัย มำกเพ็ง ผบ.หมู ่ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
๗๓ ส.ต.ต. อัครชัย แก้วรัตน์ ผบ.หมู ่ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
๗๔ ส.ต.ต. เกียรติศักด์ิ ศิริสร้อย ผบ.หมู ่ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
๗๕ ส.ต.ต. พงศธร คงประเสริฐ ผบ.หมู ่ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
๗๖ ส.ต.ต. ยทุธพิชัย มณีมำศ ผบ.หมู ่ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
๗๗ ส.ต.ต. วรยทุธ โรจน์หัสดิน ผบ.หมู ่ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
๗๘ ส.ต.ต. อำณัตชัย สีสด ผบ.หมู ่ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
๗๙ ส.ต.ต. ชลทิตย์ แฝดสุระ ผบ.หมู ่ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
๘๐ ส.ต.ต. สรำวุฒิ สุทธิธรรม ผบ.หมู ่ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
๘๑ ส.ต.ต. กฤษฎำ พำคำม ผบ.หมู ่ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
๘๒ ส.ต.ต. มำรุตพงษ์ นพเก้ำ ผบ.หมู ่ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
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๘๓ ส.ต.ต. ลิขิต สิทธิสำร ผบ.หมู ่ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
๘๔ ส.ต.ต. สำมำรถ อินำนันท์ ผบ.หมู ่ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
๘๕ ส.ต.ต. ปณต เชื้อหมอ ผบ.หมู ่ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
๘๖ ส.ต.ต. เนติธร แสนเสน ผบ.หมู ่ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
๘๗ ส.ต.ต. ณัฐพล เจริญอำรยะสกุล ผบ.หมู ่ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
๘๘ ส.ต.ต. กฤษ พันธุฟ์ัก ผบ.หมู ่ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
๘๙ ส.ต.ต. ปองเพชร รุ่งสว่ำง ผบ.หมู ่ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.

ฝอ.3 บก.อก.บช.ตชด.
๑ ร.ต.อ. นิคม เทียมญาติ รอง สว. ฝอ.3 บก.อก.บช.ตชด.

๒ ร.ต.อ.หญิง ณัฎฐิกา เจริญสุข รอง สว. ฝอ.3 บก.อก.บช.ตชด.

๓ ร.ต.ท. กฤติเดช พลสุวรรณ รอง สว. ฝอ.3 บก.อก.บช.ตชด.
๔ ร.ต.ท. วัชรินทร์ ผลโชค รอง สว. ฝอ.3 บก.อก.บช.ตชด.
๕ ส.ต.ต. ธนำนนท์ เวชวงษ์ ผบ.หมู ่ฝอ.3 บก.อก.บช.ตชด.
๖ ส.ต.ต. เอกชัย ลือขจร ผบ.หมู ่ฝอ.3 บก.อก.บช.ตชด.
๗ ส.ต.ต. ไกรณรงค์ ศรีใย ผบ.หมู ่ฝอ.3 บก.อก.บช.ตชด.
๘ ส.ต.ท.หญิง อำริสำ ทองค ำ ผบ.หมู ่ฝอ.3 บก.อก.บช.ตชด.

ฝอ.4 บก.อก.บช.ตชด.
๑ ส.ต.ท. ณัฐวุฒิ จวูรรณะ ผบ.หมู ่ฝอ.4 บก.อก.บช.ตชด.
๒ ส.ต.ท. อภเิดช สีระกำล ผบ.หมู ่ฝอ.4 บก.อก.บช.ตชด.

ฝอ.5 บก.อก.บช.ตชด.
๑ พ.ต.ต. มนัสชัย รัตนรักษ์ สว.ฝอ.๕ บก.อก.บช.ตชด.
๒ พ.ต.ต. ปริญญำ สุมณฑำ สว.ฝอ.๕ บก.อก.บช.ตชด.
๓ ร.ต.อ. มำรุต จตุัรภทัรนันท์ รอง สว.ฝอ.๕ บก.อก.บช.ตชด.
๔ ส.ต.ท. สยำมพงศ์ กองชำ ผบ.หมู ่ฝอ.๕ บก.อก.บช.ตชด.
๕ ส.ต.ท. พินิจพงค์ กองเงิน ผบ.หมู ่ฝอ.๕ บก.อก.บช.ตชด.
๖ ส.ต.ท. พิสิทธิ์ พัวะแว่น ผบ.หมู ่ฝอ.๕ บก.อก.บช.ตชด.



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังแรก) 

๗ ส.ต.ท. ยติุศักด์ิ สโมสร ผบ.หมู ่ฝอ.๕ บก.อก.บช.ตชด.
ฝอ.6 บก.อก.บช.ตชด.

๑ พ.ต.ท. วัลลภ ขุนหมืน่ รองฯ ผกก.ฝอ.6 บก.อก.บช.ตชด.
๒ พ.ต.ท.หญิง ศรีธร ถิ่นโท รองฯ ผกก.ฝอ.6 บก.อก.บช.ตชด.
๓ พ.ต.ต. ยงยทุธ ขุนทองแก้ว สว.ฝอ.6 บก.อก.บช.ตชด.
๔ พ.ต.ต. สกลภทัร พุฒตำล สว.ฝอ.6 บก.อก.บช.ตชด.
๕ พ.ต.ท. วัชระ ศรีสว่ำง สว.ฝอ.6 บก.อก.บช.ตชด.
๖ ร.ต.อ. มงคลชัย พรำยพรรณ รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.บช.ตชด
๗ ร.ต.อ. สมพงษ์ บุญประสิทธิ์ รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.บช.ตชด
๘ ร.ต.อ. เทวฤทธิ์ มหำอุป รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.บช.ตชด
๙ ร.ต.อ. สัจจรักษ์ คัครำ รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.บช.ตชด

๑๐ ร.ต.อ.หญิง พรทิพย์ บุญเพชร รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.บช.ตชด
๑๑ ร.ต.อ.หญิง นันท์นภสั ธัฐวัชร์ศรีกุล รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.บช.ตชด
๑๒ ร.ต.อ.หญิง ณิชนันท์ แก้วทอง รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.บช.ตชด
๑๓ ร.ต.ท. กำจโสภณ โตชนกธรรม รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.บช.ตชด
๑๔ ร.ต.ท.หญิง สุกัลยำ ยำป้อม รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.บช.ตชด
๑๕ ร.ต.ท.หญิง ศศิพิมพ์ ธรรมปัญญำ รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.บช.ตชด
๑๖ ร.ต.ต. จ ำลอง ฟูเกษม รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.บช.ตชด
๑๗ ร.ต.ต.หญิง นิตยำ นิมิตพุฒ รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.บช.ตชด
๑๘ ด.ต. วีระศักด์ิ ชวดมำ ผบ.หมู ่ฝอ.6 บก.อก.บช.ตชด.
๑๙ ด.ต. นพล ผลิใบ ผบ.หมู ่ฝอ.6 บก.อก.บช.ตชด.
๒๐ ด.ต. พลชัย ประกิจบุญฤทธิ์ ผบ.หมู ่ฝอ.6 บก.อก.บช.ตชด.
๒๑ ด.ต. ชุมพร สุวงค์ ผบ.หมู ่ฝอ.6 บก.อก.บช.ตชด.
๒๒ ด.ต. ประพัฒน์ ค ำคุณค ำ ผบ.หมู ่ฝอ.6 บก.อก.บช.ตชด.
๒๓ ส.ต.อ. สุชำติ ยอดด ำเนิน ผบ.หมู ่ฝอ.6 บก.อก.บช.ตชด.
๒๔ ส.ต.ท. จกัรำนนท์ อุทัยแก้ว ผบ.หมู ่ฝอ.6 บก.อก.บช.ตชด.
๒๕ ส.ต.ท. ธนกฤษณ์ โพธิง์ำม ผบ.หมู ่ฝอ.6 บก.อก.บช.ตชด.



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังแรก) 

๒๖ ส.ต.ท. ภทัรภณ มะโรงทอง ผบ.หมู ่ฝอ.6 บก.อก.บช.ตชด.
๒๗ ส.ต.ท. รัฐนันท์ เกื้อกูล ผบ.หมู ่ฝอ.6 บก.อก.บช.ตชด.
๒๘ ส.ต.ต. วันเฉลิม ศรีเมือง ผบ.หมู ่ฝอ.6 บก.อก.บช.ตชด.

ฝอ.7 บก.อก.บช.ตชด.
๑ พ.ต.ท. อำทิตย์ ด ำสนิท สว.ฝอ.7 บก.อก.บช.ตชด.
๒ พ.ต.ต. สุนทร หำญณรงค์ สว.ฝอ.๗ บก.อก.บช.ตชด.
๓ ร.ต.ท. จริะวัฒน์ ทุมทำ  รอง สว.ฝอ.๗ บก.อก.บช.ตชด.

ฝอ.8 บก.อก.บช.ตชด.
๑ พ.ต.ท. พัฒนสิทธิ์ เข็มเงิน รอง ผกก.ฝอ.8 บก.อก.บช.ตชด.
๒ ส.ต.ต. เจตน์ อินทรขันตี ผบ.หมู ่ฝอ.8 บก.อก.บช.ตชด.
๓ ส.ต.ต. ณัฐวุฒิ ชำสมบัติ ผบ.หมู ่ฝอ.8 บก.อก.บช.ตชด.

ฝอ.บก.กฝ.บช.ตชด.
1 ส.ต.ท. กนก กัลยำ ผบ.หมู ่ฝอ.บก.กฝ.บช.ตชด.
2 ส.ต.ท. ปัญญำ บุญเนตร์ ผบ.หมู ่ฝอ.บก.กฝ.บช.ตชด.
3 ส.ต.ท. คชพล พิลำวัน ผบ.หมู ่ฝอ.บก.กฝ.บช.ตชด.

กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
1 พ.ต.อ. ศุภวัฒน์ ศรีชัยชนะ ผกก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
2 ด.ต. อุทัยวุฒิ ติธิ ผบ.หมู ่กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
3 ส.ต.ท. สุพิชัย ค ำคุ้ม ผบ.หมู ่กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
4 ส.ต.ท. พลำกร เครือตำ ผบ.หมู ่กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.

กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด.
1 ส.ต.ต. ณัฐพงษ์ สมภกัดี ผบ.หมู ่กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด.
2 ส.ต.ต. ธุวำนนท์ ต้ังประภำสิริ ผบ.หมู ่กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด.
3 ส.ต.ต. กิตติพจน์ สีเขียว ผบ.หมู ่กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด.
4 ส.ต.ต. สมชำย จำกรัมย์ ผบ.หมู ่กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด.

กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
1 พ.ต.ต. นฤบดินทร์ สินธรำนพ สว.กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังแรก) 

2 ว่ำที่ ร.ต.อ. ชำญชัย บุตรวัง ผบ.มว.กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.

1 พ.ต.ท. วิชิต เครือจนัทร์ ผบ.ร้อย กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.
2 พ.ต.ต. ด ำรงรักษ์ อินจนัทร์ ผบ.ร้อย กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.
3 ด.ต. ประดุง ศรีจนัทร์สำ ผบ.หมู ่กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.
4 ด.ต. พิชิต นำคพรมมินทร์ ผบ.หมู ่กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.
5 ด.ต. สมพร ทิพมำตย์ ผบ.หมู ่กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.
6 ส.ต.ท. กิติพงษ์ เชื่อมแก้ว ผบ.หมู ่กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.
7 ส.ต.ต. ฐำปกรณ์ โพธะกำ ผบ.หมู ่กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.
8 ส.ต.ต. เสริมศักด์ิ โพธิแ์ข็ง ผบ.หมู ่กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.
9 ส.ต.ต. ชิษณุพงศ์ คำดีวี ผบ.หมู ่กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.

10 ส.ต.ต. ประกำศิต สืบญำติ ผบ.หมู ่กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.
11 ส.ต.ต. นิติกร สิงหเสนำ ผบ.หมู ่กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.
12 ส.ต.ต. นพปกร พลต้ือ ผบ.หมู ่กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.

กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.
1 ด.ต. อนุสรณ์ กองจนัทร์ ผบ.หมู ่กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.
2 ส.ต.ท. ณัฐกิตต์ กุลวิวัฒน์ ผบ.หมู ่กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.
3 ส.ต.ท.หญิง พิชญำ วิชัยเนตร ผบ.หมู ่กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.

กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.
1 พ.ต.ท.หญิง ขวัญใจ สังข์เสือ สว.กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.
2 ว่ำที่ พ.ต.ท. ศิริพงศ์ สุวรรณรัตน์ ผบ.ร้อย กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.
3 ร.ต.อ. นิติกร ก้อนเอ็ด รอง สว.กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.
4 ร.ต.ท. ธวัชชัย เหลำกลม ผบ.มว.กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.
5 ส.ต.ท. สมฤทธิ์ รอดขำว ผบ.หมู ่กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.

กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด.
1 พ.ต.ต. ทรงกลด กิ้มเฉี้ยง ผบ.ร้อย กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด.
2 ร.ต.อ. สงัด ปลอดโปร่ง รอง สว.กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด.



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังแรก) 

3 ร.ต.ท. มำนะ พิมพ์จนัทร์ ผบ.มว.กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด.
4 ร.ต.ท. เริงศักด์ิ ต้ังใจ ผบ.มว.กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด.
5 ร.ต.ท. กีรติ คล้อยอรุณ ผบ.มว.กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด.
6 ส.ต.ท. เอกพงศ์ เจริญสุข ผบ.หมู ่กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด. 
7 ส.ต.ท. นภดล โตบำงพรม ผบ.หมู ่กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด. 
8 ส.ต.ท. ณัฐวุฒิ เงำค ำ ผบ.หมู ่กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด. 
9 ส.ต.ท. ธีรวัฒน์ แก้วทวี ผบ.หมู ่กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด. 

10 ส.ต.ต. มนตรี สำรี ผบ.หมู ่กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด.
11 ส.ต.ต. อัภยทุธ์ แก้วถำวร ผบ.หมู ่กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด.
12 ส.ต.ต. ชัยวัฒน์ หลงพิมำย ผบ.หมู ่กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด.
13 ส.ต.ต. อภสิิทธ์ จมูี ผบ.หมู ่กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด.

กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด.
1 พ.ต.ท. เสรี พรหมชำติ สว.กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด.
2 ร.ต.อ. ภเูบศ สกุลโสภณ สว.กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด.
3 ร.ต.อ. เอกพงศ์ คงนวน ผบ.มว.กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด.
4 ร.ต.อ.หญิง ดวงฤดี ศรีสมโภชน์ รอง สว.กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด.
5 ด.ต. พรรษำ นำคคล่ี ผบ.หมู ่กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด.
6 ด.ต.หญิง อรวรรณ ทองช่วย ผบ.หมู ่กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด.
7 ด.ต.หญิง เรณู เจตนำนัง ผบ.หมู ่กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด.
8 จ.ส.ต. ชัยนำท พลเกษตร ผบ.หมู ่กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด.

กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
1 พ.ต.อ. กิตติณัฐ์ ทุมเพชร ผกก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
2 พ.ต.ท. อ ำนวย ชูสงค์ รอง ผกก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
3 พ.ต.ท. ปรำโมทย์ เทพทวี ผบ.ร้อย กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
4 พ.ต.ท. นพพันธ์ สุขศรีเจริญวงศ์ ผบ.ร้อย กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
5 พ.ต.ท. กิตติศักด์ิ มูสิก สว.กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
6 พ.ต.ท. ยศ มณฑำณี สว.กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังแรก) 

7 พ.ต.ท. สุนันท์ ไชยศรี สว.กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
8 พ.ต.ท.หญิง หทัยรัตน์ สุขศรีเจริญวงศ์ สว.กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
9 พ.ต.ต. สัมพันธ์ มรกต ผบ.ร้อย กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.

10 ร.ต.อ. ประสิทธิ์ เด่นพุทธ ผบ.มว.กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
11 ว่ำที่ พ.ต.ต. ชำญณรงค์ อ ำนวยสิทธิ์ ผบ.มว.กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
12 ร.ต.อ. มงคล วิสมิตนันท์ ผบ.มว.กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
13 ร.ต.อ. อ ำนวย เพชรสมศรี ผบ.มว.กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
14 ร.ต.อ. กฤษดำ เพ็ชรมีค่ำ ผบ.มว.กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
15 ร.ต.อ. ประพันธ์ บัณฑิโต ผบ.มว.กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
16 ร.ต.อ. อรุณ ชูช่วย ผบ.มว.กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
17 ร.ต.อ. สมมำศ ข ำเกล้ียง ผบ.มว.กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
18 ร.ต.อ. ปัญญำ ผลทอง ผบ.มว.กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
19 ร.ต.อ. ยศศักด์ิ อนันต์กสิกุล ผบ.มว.กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
20 ร.ต.อ. สุชีพ เถำว์ชู ผบ.มว.กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
21 ร.ต.อ. อัมพร สัตยซ่ื์อ ผบ.มว.กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
22 ร.ต.อ. จตุพร รบบำนำ ผบ.มว.กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
23 ร.ต.อ. สุภชัจจ์ ศรีเทพ รอง สว.กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
24 ร.ต.อ. อุดม แก้วชูเสน รอง สว.กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
25 ร.ต.อ. วรชำติ แท่นเอียด รอง สว.กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
26 ร.ต.อ. ชนะชำติ ปำนแก้ว รอง สว.กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
27 ร.ต.อ. ธนำกร แก้วเคำรพ รอง สว.กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
28 ร.ต.อ. เลิศ แดงแก้ว รอง สว.(อก.)กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
29 ร.ต.อ. เจริญ พวงสอน รอง สว.(อก.)กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
30 ร.ต.อ. ปกรณ์ ตนยะแหละ รอง สว.(อก.)กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
31 ร.ต.อ. อ ำนวย แหน่งเพ็ชร รอง สว.(อก.)กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
32 ร.ต.อ. สมพร สุคนธมัต รอง สว.(ทค.)กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
33 ร.ต.อ. ก ำธร ต่วนมิหนำ รอง สว.(ป.)กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังแรก) 

34 ร.ต.อ. จรัส เจยีะจริะวิบูล รอง สว.(ป.)กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
35 ร.ต.อ. บุญชิต นำคฉำยำ รอง สว.(ป.)กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
36 ร.ต.อ. สุเทพ พุฒสีแก้ว รอง สว.(ป.)กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
37 ร.ต.อ. กมล บุญนำ รอง สว.(ป.)กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
38 ร.ต.อ. มนิตร มำกก ำเนิด รอง สว.(ป.)กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
39 ร.ต.อ. โกมำศ สมโลก รอง สว.(ป.)กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
40 ร.ต.อ. พัลลภ นำงำ รอง สว.(ป.)กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
41 ร.ต.อ. ประสิทธิ์ ศรีรักษ์ รอง สว.(ป.)กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
42 ร.ต.อ. ทวี ชัยมณี รอง สว.(ป.)กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
43 ร.ต.อ. สุเทพ ทองศรีแก้ว รอง สว.(ป.)กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
44 ร.ต.อ. สนั่น อินทร์ขุนจติ รอง สว.(ป.)กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
45 ร.ต.อ. สุเทพ มณีโชติ รอง สว.(ป.)กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
46 ร.ต.อ. สมพล แทนโป รอง สว.(ป.)กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
47 ร.ต.อ. อำนันท์ เพ็ชรศรี รอง สว.(ป.)กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
48 ร.ต.อ. ปรีชำ วรรณมณี รอง สว.(ป.)กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
49 ร.ต.อ. ชูชำติ กล้ำณรงค์ รอง สว.(ป.)กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
50 ร.ต.อ.หญิง สุจนิต์ อรรถกุล รอง สว.กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
51 ร.ต.อ.หญิง ยภุำพร ศิริมุสิกะ รอง สว.กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
52 ร.ต.อ.หญิง ภคัฐิญำ ยรูะวงค์ รอง สว.กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
53 ร.ต.อ.หญิง นันทนำ คงด ำ รอง สว.กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
54 ว่ำที่ ร.ต.อ. วิโรจน์ ชีวกุล ผบ.มว.กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
55 ว่ำที่ ร.ต.อ. ชัดชัย มณีรัตน์ ผบ.มว.กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
56 ร.ต.อ. จกัรี พรหมณี ผบ.มว.กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
57 ร.ต.ท. สุธรรม จนัทร รอง สว.กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
58 ว่ำที่ ร.ต.อ. นิติพัฒน์ จนัทร์สุนทร รอง สว.กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
59 ว่ำที่ ร.ต.อ. หร้อหมีน พลนุ้ย รอง สว.กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
60 ร.ต.ท. เธนศ แสงสะนุ รอง สว.(ป.)กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังแรก) 

61 ร.ต.ท. ลือชำ ซุ้นหั้ว รอง สว.(ป.)กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
62 ร.ต.ท. เนื่อง ทองแก้วละเอียด รอง สว.(ป.)กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
63 ร.ต.ท. คณิต ชูแก้ว รอง สว.(ป.)กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
64 ร.ต.ท. พิชัยยทุธ บุญเพชร รอง สว.(ป.)กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
65 ร.ต.ท. ถำวร ชูปำน รอง สว.(ป.)กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
66 ร.ต.ท. ดวง มณีโชติ รอง สว.(ป.)กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
67 ร.ต.ท. นิสสัย สุรำทะโก รอง สว.(ป.)กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
68 ร.ต.ท. ส ำเริง สุขสีเสน รอง สว.(ป.)กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
69 ร.ต.ท. สุธน ช่วยเล็ก รอง สว.(ป.)กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
70 ร.ต.ท. ประจวบ ทองร่วง รอง สว.(ป.)กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
71 ร.ต.ท. ไพศำล จิ้ววรรณกุล รอง สว.(ป.)กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
72 ร.ต.ท. อบ คล้ำยสถิตย์ รอง สว.(ป.)กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
73 ร.ต.ท. ภริมย์ แก้วมี รอง สว.(ป.)กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
74 ร.ต.ท. วีระศักด์ิ ลำยทิพย์ รอง สว.(ป.)กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
75 ร.ต.ต. นิรำช ตะเพำพงษ์ รอง สว.(อก.)กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
76 ร.ต.ต. จริะพันธ์ รุ่งทอง รอง สว.(ป.)กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
77 ร.ต.ต. สมชำย คงหนู รอง สว.(ป.)กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
78 ร.ต.ต. สมพิศ วงศ์ช่วย รอง สว.(ป.)กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
79 ร.ต.ต. วีระศักด์ิ สังข์ศิริ รอง สว.(ป.)กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
80 ร.ต.ต.หญิง ชญำภำ ช่วยชะนะ รอง สว.(อก.)กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
81 ด.ต. ด ำรง พันมะกรูดทอง ผบ.หมู ่กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
82 ด.ต. บัญญัติ มณีรัตน์ ผบ.หมู ่กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
83 ด.ต. สะอำด เกสโร ผบ.หมู ่กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
84 ด.ต. สุทธิเอก ก่อเกียรติกุล ผบ.หมู ่กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
85 ด.ต. นิรัช นวลละออ ผบ.หมู ่กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
86 ด.ต. สมปรอบ โผผิน ผบ.หมู ่กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
87 ด.ต. ประสิทธิ์ แก้วเอียด ผบ.หมู ่กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังแรก) 

88 ด.ต. อ ำนำจ บุญนำกร ผบ.หมู ่กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
89 ด.ต. ทะนง ละค ำภำ ผบ.หมู ่กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
90 ด.ต. เปรม พินิจกุล ผบ.หมู ่กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
91 ด.ต. ภำณุมำตร ทองผสม ผบ.หมู ่กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
92 ด.ต. มำนะ สุภำพเจริญกุล ผบ.หมู ่กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
93 ด.ต. จรัล แก้วมอญ ผบ.หมู ่กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
94 ด.ต. ด ำรง เบ็นหมำน ผบ.หมู ่กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
95 ด.ต. เฉลิม ศรีประสม ผบ.หมู ่กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
96 ด.ต. จรำวุฒน์ ด ำชุม ผบ.หมู ่กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
97 ด.ต. อภสิิทธิ์ ต้ังวงค์ ผบ.หมู ่กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
98 ด.ต. นนชัย ศรีแสง ผบ.หมู ่กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
99 ด.ต. ชีพ กุลีชุม ผบ.หมู ่กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.

100 ด.ต. ธนโชติ จติร์หลัง ผบ.หมู ่กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
101 ด.ต. สวัสด์ิ สุวรรณรัตน์ ผบ.หมู ่กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
102 ด.ต. อัทธ์ หนูโหยบ ผบ.หมู ่กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
103 ด.ต. ขรรค์ชัย รันตพันธ์ ผบ.หมู ่กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
104 ด.ต. เอก หงษ์ทอง ผบ.หมู ่กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
105 ด.ต. อุดมศักด์ิ ถำวร ผบ.หมู ่กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
106 ด.ต. เกรียงศักด์ิ แสงสุวรรณ ผบ.หมู ่กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
107 ด.ต. อภเิชฐ์ เปียฉิม ผบ.หมู ่กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
108 ด.ต. ณรงค์ นวลแก้ว ผบ.หมู ่กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
109 ด.ต. สนิท แก้วจนัทร์ ผบ.หมู ่กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
110 ด.ต. มะรอยี สำแม ผบ.หมู ่กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
111 ด.ต. สุริยนัต์ พันธ์พวง ผบ.หมู ่กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
112 ด.ต.หญิง ยำณี เส็นติหล๊ะ ผบ.หมู ่กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
113 ด.ต.หญิง พรนภสั จนัทระ ผบ.หมู ่กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
114 ด.ต.หญิง วำสิตำ ธรรมโชเต ผบ.หมู ่กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังแรก) 

115 ด.ต.หญิง กอบกุล ทองงำม ผบ.หมู ่กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
116 ด.ต.หญิง สมใจ มณีรัตน์ ผบ.หมู ่กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
117 จ.ส.ต. เทวิน ทองสุขใส ผบ.หมู ่กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
118 ส.ต.ท. ทวีป สุวรรณมณี ผบ.หมู ่กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
119 ส.ต.ท. เอกภพ หอมหวำน ผบ.หมู ่กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
120 ส.ต.ท. ศิวำวุธ พรหมสถิตย์ ผบ.หมู ่กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
121 ส.ต.ท. พงศ์บัณฑิต จติภกัดี ผบ.หมู ่กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
122 ส.ต.ต. ปฏภิำณ ปะดุกำ ผบ.หมู ่กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
123 ส.ต.ต. กิตติ เพิงมำก ผบ.หมู ่กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
124 ส.ต.ต. นรำธิป เส็นหล๊ะ ผบ.หมู ่กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
125 ส.ต.ต. วรำพงศ์ บิลมำศ ผบ.หมู ่กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
126 ส.ต.ต. อธิปติ เบ็นนุ้ย ผบ.หมู ่กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
127 ส.ต.ต. ปียม์นัส ดินกำมีน ผบ.หมู ่กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
128 ส.ต.ต. ปิยะวุฒิ เพชรแก้ว ผบ.หมู ่กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
129 ส.ต.ต. ธวัชชัย ศรีวรรณ ผบ.หมู ่กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
130 ส.ต.ต. เสฏฐวุฒิ แหละยหุีม ผบ.หมู ่กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.

ศฝส.บก.กฝ.บช.ตชด.
1 ด.ต. กนก กิมฮวยไล้ ผบ.หมู ่ศฝส.บก.กฝ.บช.ตชด.
2 ด.ต. พำนิชย์ ยอดใจ ผบ.หมู ่ศฝส.บก.กฝ.บช.ตชด.
3 ด.ต. อลงกด อินทร์รอด ผบ.หมู ่ศฝส.บก.กฝ.บช.ตชด.
4 ส.ต.ท.หญิง ฑิตฐิตำ ปูนมำก ผบ.หมู ่ศฝส.บก.กฝ.บช.ตชด.
5 ส.ต.ท.หญิง รสรินทร์ สีคต ผบ.หมู ่ศฝส.บก.กฝ.บช.ตชด.

บก.สสน.บช.ตชด.
ฝสสน.1 บก.สสน.บช.ตชด.

1 ส.ต.ท. อดิศักด์ิ คุณสำร ผบ.หมู ่ฝสสน.1 บก.สสน.บช.ตชด.
2 ส.ต.ท. วัชระพล พรมคง ผบ.หมู ่ฝสสน.1 บก.สสน.บช.ตชด.
3 ส.ต.ท. ภมูิพัฒน์ ปำนหัตถำ ผบ.หมู ่ฝสสน.1 บก.สสน.บช.ตชด.



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังแรก) 

ฝสสน.2 บก.สสน.บช.ตชด.
1 พ.ต.ท. นัชพณ ฤทธิค์ ำรพ สว.ฝสสน.2 บก.สสน.บช.ตชด.
2 พ.ต.ท. ถวิล เทียนบุญ สว.ฝสสน.2 บก.สสน.บช.ตชด.
3 พ.ต.ต. อรรถชัย ออมสินสมบูรณ์ สว.ฝสสน.2 บก.สสน.บช.ตชด.
4 ร.ต.อ. สมชำย พันธ์ชนะ รอง สว.(อก) ฝสสน.2 บก.สสน.บช.ตชด.
5 ร.ต.ท. ไพโรจน์ พุทธำ รอง สว.ฝสสน.2 บก.สสน.บช.ตชด.
6 ร.ต.ท. บุญเกิด อนุเครำะห์ รอง สว.ฝสสน.2 บก.สสน.บช.ตชด. ช่วยรำชกำร
7 ร.ต.ต. วิลำส นำฬิเกร์ รอง สว.( อก ) ฝสสน.2 บก.สสน.บช.ตชด.
8 ด.ต. สมพนธ์ ไชยชะนะ ผบ.หมู่.ฝสสน.2 บก.สสน.บช.ตชด.
9 ด.ต. พสชนัน ค ำเหล็ก ผบ.หมู่.ฝสสน.2 บก.สสน.บช.ตชด.

10 ด.ต. นิรุต พูนมะณี ผบ.หมู่.ฝสสน.2 บก.สสน.บช.ตชด.
11 ด.ต. ทินภทัร ทองใบ ผบ.หมู่.ฝสสน.2 บก.สสน.บช.ตชด.
12 ด.ต. ธรรมนิจ จโุด ผบ.หมู่.ฝสสน.2 บก.สสน.บช.ตชด. ช่วยรำชกำร
13 จ.ส.ต. วสันต์ สิทธิวุฒิ ผบ.หมู่.ฝสสน.2 บก.สสน.บช.ตชด.
14 จ.ส.ต. ภวูดล พักเรือง ผบ.หมู่.ฝสสน.2 บก.สสน.บช.ตชด.
15 จ.ส.ต. วชรปกร ศรีรักษำ ผบ.หมู่.ฝสสน.2 บก.สสน.บช.ตชด.
16 ส.ต.ท. สิทธิพร บุญผำสุข ผบ.หมู่.ฝสสน.2 บก.สสน.บช.ตชด.
17 ส.ต.ท. ภวูดล ภกัดี ผบ.หมู่.ฝสสน.2 บก.สสน.บช.ตชด.
18 ส.ต.ท. ศรำวุฒิ พิมพ์บูรณ์ ผบ.หมู่.ฝสสน.2 บก.สสน.บช.ตชด.

ฝสสน.4 บก.สสน.บช.ตชด.
1 พ.ต.อ. ชำตรี สุขศิริ ผกก.ฝสสน.4 บก.สสน.บช.ตชด.
2 พ.ต.ท.หญิง นิธิกำนต์ เปียค ำ รอง ผกก.ฝสสน.4 บก.สสน.บช.ตชด.
3 ส.ต.ท. อนุสรณ์ ร่วมชำติ ผบ.หมู่.ฝสสน.4 บก.สสน.บช.ตชด. ช่วยรำชกำร
4 ด.ต. อำชเชำว์ แก้วกำญจน์ ผบ.หมู่.กก.ตชด. 42 ช่วยรำชกำร
5 ส.ต.ท. ศิรสิทธิ์ แสงแก้ว ผบ.หมู่.กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด. ช่วยรำชกำร
6 ส.ต.ท. ยอดไม้ สำยฟองมูล ผบ.หมู่.กก.ตชด. 43 ช่วยรำชกำร
7 ส.ต.ท. ธนำวุฒิ ค ำมี ผบ.หมู่.กก.ตชด. 12 ช่วยรำชกำร



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังแรก) 

ฝสสน.5 บก.สสน.บช.ตชด.
1 ร.ต.ท. วรวิทย์ ศรีเนตร รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.บช.ตชด.

ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.
1 พ.ต.ท. ประชำ วังคีรี สว.ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.
2 ร.ต.อ. มำนพ กมลสัจจะ รอง สว.ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.
3 ร.ต.อ. สุพจน์ ประทุมวัน รอง สว.ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.
4 ร.ต.อ.หญิง บุณิกำ เสียงกล่อม รอง สว.ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.
5 ร.ต.อ.หญิง ธนัญชำ ค ำแก้ว รอง สว.ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.
6 ร.ต.อ.หญิง พรประภำ หลักเมือง รอง สว.ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.
7 ร.ต.อ.หญิง     นิออล หงษ์โยธี รอง สว.ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.
8 ร.ต.อ.หญิง จรัมพร บุญทำกลำง รอง สว.ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.
9 ร.ต.ท. ปรีชำ พันวัตร รอง สว.ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.

10 ร.ต.ท. เรวัฒน์ ฐิตะฐำน รอง สว.ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.
11 ร.ต.ท. สุรินทร์ มีฉวี รอง สว.ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.
12 ร.ต.ท. ทศพร ชินะวะสี ผบ.มว.ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.
13 ร.ต.ต. สวัสด์ิ เตรียมวัฒนำ รอง สว.ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.
14 ด.ต. ชลอ รสชุ่ม ผบ.หมู ่ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.
15 ด.ต. องอำจ คุณวันดี ผบ.หมู ่ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.
16 ด.ต. สมชำย นำสำ ผบ.หมู ่ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.
17 ด.ต.หญิง ดวงจนัทร์ สีทอง ผบ.หมู่.ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.
18 ด.ต.หญิง ชีวี โพธิข์ำว ผบ.หมู่.ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.
19 จ.ส.ต. ปำริชำติ วงษ์แสน ผบ.หมู ่ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.
20 ส.ต.ท. อำณัติ ชื่นจติ ผบ.หมู ่ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.
21 ส.ต.ท. จกัริน โรจนบุรำนนท์ ผบ.หมู ่ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.
22 ส.ต.ท.หญิง วชิรำภรณ์ สมคะเณย์ ผบ.หมู ่ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.
23 ส.ต.ท.หญิง ธัญญำรัตน์ บุตรดำ ผบ.หมู ่ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.
24 ส.ต.ท.หญิง พัชรำภรณ์ อำจปักษำ ผบ.หมู ่ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังแรก) 

25 ส.ต.ต. มงคล อินธิแสง ผบ.หมู ่ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.
26 ส.ต.ต. ดุสิต ใครบุตร ผบ.หมู ่ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.
27 ส.ต.ต. สุเมธ ประเสริฐสังข์ ผบ.หมู ่ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.
28 ส.ต.ต.หญิง เกษศิรินทร์ รอดเครือทอง ผบ.หมู่.ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.

กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
1 ร.ต.อ. ถวิล ศรีรุ่งเรือง ผบ.มว.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
2 ร.ต.อ. สุชำติ สุวรรณ์ ผบ.มว.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
3 ร.ต.อ. นฤพันธุ์ ประทินรัมย์ ผบ.มว.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
4 ร.ต.อ. นำวี พิทักษ์สมุทร ผบ.มว.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
5 ร.ต.อ. พนมวัสส์ สงวนศักด์ิ ผบ.มว.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
6 ร.ต.อ. นิติพรชัย สำยบุญ ผบ.มว.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
7 ร.ต.อ. จรณ์ แก้วค ำแสน รอง สว.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
8 ร.ต.อ. สวัสด์ิ ชมภพูันธ์ รอง สว.(ป)กก.1 บก.อก.บช.ตชด.
9 ร.ต.อ. ถวิล มิตรมำก รอง สว.(ป)กก.1 บก.อก.บช.ตชด.

10 ร.ต.อ. สุรชัย เทพอำสำ รอง สว.(ป)กก.1 บก.อก.บช.ตชด.
11 ร.ต.อ. ประหยดั ศิลปสอน รอง สว.(ป)กก.1 บก.อก.บช.ตชด.
12 ร.ต.อ. วุฒินันท์ อิสริยวงศ์ปรีดี รอง สว.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
13 ว่ำที่ ร.ต.อ. วิโรจน์ ธรรมสำรแก้วกิจ ผบ.มว.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
14 ร.ต.ท. ณัฐกฤต เกรียงวำนิช ผบ.มว.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
15 ว่ำที่ ร.ต.อ. ชรินทร์ ภจูติรทอง ผบ.มว.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
16 ว่ำที่ ร.ต.อ. บุญชำญ ริยะบุตร ผบ.มว.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
17 ว่ำที่ ร.ต.อ. พงษ์ศักด์ิ โกมำรวิวัฒน์ ผบ.มว.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
18 ร.ต.ท. แสนสุรศักด์ิ บุญช่วย ผบ.มว.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
19 ร.ต.ท. ธีระพงษ์ ดีโสภำมำตร รอง สว.(ป)กก.1 บก.อก.บช.ตชด.
20 ร.ต.ท. สนอง สมสุข รอง สว.(ป)กก.1 บก.อก.บช.ตชด.
21 ร.ต.ท. สมควร ศรีรุ่ง รอง สว.(ป)กก.1 บก.อก.บช.ตชด.
22 ร.ต.ท. ชำติภมูิ เกสร รอง สว.(ป)กก.1 บก.อก.บช.ตชด.



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังแรก) 

23 ร.ต.ต. ประเสริฐ ถ่อมดี รอง สว.(ป)กก.1 บก.อก.บช.ตชด.
24 ร.ต.ต. เสน่ห์ ทะเลน้อย รอง สว.(ป)กก.1 บก.อก.บช.ตชด.
25 ร.ต.ต. วิวัฒน์ ไวอ่อน รอง สว.(ป)กก.1 บก.อก.บช.ตชด.
26 ร.ต.ต. พิทักษ์ มำลัย รอง สว.(ป)กก.1 บก.อก.บช.ตชด.
27 ร.ต.ต. ด ำรงค์ศักด์ิ แสงเกตุ รอง สว.(ป)กก.1 บก.อก.บช.ตชด.
28 ร.ต.ต. พิชัย คงทอง รอง สว.(ป)กก.1 บก.อก.บช.ตชด.
29 ด.ต. ฐิติพงษ์ ลิสวัสดิรัตนำกุล ผบ.หมู่.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
30 ด.ต. ช่วงชัย ศรีนพเกล้ำ ผบ.หมู่.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
31 ด.ต. สมชำย แก้วหนองแสง ผบ.หมู่.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
32 ด.ต. สยำม ศรีกวนชำ ผบ.หมู่.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
33 ด.ต. สงบ ต่อมใจ ผบ.หมู่.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
34 ด.ต. เสมือน ทำเพ็ชร์ ผบ.หมู่.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
35 ด.ต. สันตสิทธิ์ รักมิตร ผบ.หมู่.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
36 ด.ต. ประสงค์ น้อยแสง ผบ.หมู่.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
37 ด.ต. อภนิันท์ แตงบุญอยู่ ผบ.หมู่.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
38 ด.ต. สำมำรถ วรำงกูร ผบ.หมู่.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
39 ด.ต. บุญแยม้ สีเขียว ผบ.หมู่.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
40 ด.ต. วิชัย แตงอ่อน ผบ.หมู่.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
41 ด.ต. สุชำติ ปำนเนียม ผบ.หมู่.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
42 ด.ต. สถำพร ศรีมณฑำ ผบ.หมู่.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
43 ด.ต. ธำนินทร์ เดชพรม ผบ.หมู่.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
44 ด.ต. สมชำย จตัตุชัย ผบ.หมู่.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
45 ด.ต. บัณฑิต ละอองทอง ผบ.หมู่.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
46 ด.ต. เจนร์ แพรเขียว ผบ.หมู่.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
47 ด.ต. สุวิทย์ ชมภู ผบ.หมู่.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
48 ด.ต. วัลลภ มีใหม่ ผบ.หมู่.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
49 ด.ต. ชัยยนั สำยบุญยง ผบ.หมู่.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังแรก) 

50 ด.ต. รักแท้ บัวงำม ผบ.หมู่.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
51 ด.ต. ไพรัช กองอำษำ ผบ.หมู่.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
52 ด.ต. จ ำนงค์ บ ำเรอสงฆ์ ผบ.หมู่.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
53 ด.ต. ธนำชัย สำบัวน้อย ผบ.หมู่.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
54 ด.ต. พนมพัฒน์ สุดเฉลียว ผบ.หมู่.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
55 ด.ต. ปรีชำ ประทำเส ผบ.หมู่.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
56 ด.ต. วิเศษพล สุริยะวงศ์ ผบ.หมู่.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
57 ด.ต. ควร นิลลำดค ำ ผบ.หมู่.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
58 ด.ต. จติุพงษ์ ชำยฮวด ผบ.หมู่.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
59 ด.ต. เทพสุรินทร์ สำยสุด ผบ.หมู่.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
60 ด.ต. ไพโรจน์ พิมพขันธ์ ผบ.หมู่.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
61 ด.ต. สุชำติ เดชบุญ ผบ.หมู่.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
62 ด.ต. นพรัตน์ บุรีมำศ ผบ.หมู่.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
63 ด.ต. ปิยโชติ สุวรรณถำวร ผบ.หมู่.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
64 ด.ต. สุวรรณ์ เกตุแก้ว ผบ.หมู่.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
65 ด.ต. วรรณรัตน์ สงชัย ผบ.หมู่.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
66 ด.ต. สมพร นำสินพร้อม ผบ.หมู่.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
67 ด.ต. วุฒิชัย แดงช่วง ผบ.หมู่.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
68 ด.ต. ธีระยทุธ สมญำติ ผบ.หมู่.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
69 ด.ต. สนิตย์ ประชำโชติ ผบ.หมู่.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
70 ด.ต. สมพงษ์ วงษ์ไกรสร ผบ.หมู่.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
71 ด.ต. สมศักด์ิ เพิ่มทรัพย์ ผบ.หมู่.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
72 ด.ต. บุญจนัทร์ บัวไข ผบ.หมู่.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
73 ด.ต. ชัยยนัต์ กล่ินสวัสด์ิ ผบ.หมู่.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
74 ด.ต. จรินทร์ เนตรโสภำ ผบ.หมู่.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
75 ด.ต. สำโรจน์ ศิริยำนนท์ ผบ.หมู่.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
76 จ.ส.ต. รังสรรค์ โกศลสุข ผบ.หมู่.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังแรก) 

77 จ.ส.ต. สุรพงษ์ กลับแก้ว ผบ.หมู่.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
78 ด.ต. สุริยนัต์ บุตรจนัทร์ ผบ.หมู่.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
79 จ.ส.ต. สุรชัย มำแสง ผบ.หมู่.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
80 ด.ต. สมัย ทองอ่อน ผบ.หมู่.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
81 ด.ต. ธีระวัฒน์ สมอุ่มจำรย์ ผบ.หมู่.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
82 ด.ต. วีระชัย วรรณทอง ผบ.หมู่.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
83 จ.ส.ต. ปัญญำ แนวเถื่อน ผบ.หมู่.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
84 จ.ส.ต. วีระชัย เกตุมำลำ ผบ.หมู่.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
85 จ.ส.ต. วีระพงษ์ ทรำยงำม ผบ.หมู่.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
86 ส.ต.ท. ธีรยทุธ วงษ์ปัญญำ ผบ.หมู่.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
87 ส.ต.ท. อภชิำติ สุวรรณ์ ผบ.หมู่.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
88 ส.ต.ท. ทินกร จนัทร์ส่อง ผบ.หมู่.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
89 ส.ต.ท. เฉลิมพล พรหมพัฒน์ ผบ.หมู่.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
90 ส.ต.ท. พัลลภ ประเสริฐโชค ผบ.หมู่.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
91 ส.ต.ท. ศิวดล โต๊ะประดู่ ผบ.หมู่.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
92 ส.ต.ท. จริำวุธ พระคลังทอง ผบ.หมู่.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
93 ส.ต.ท. อนุชิต แสนเยน็ ผบ.หมู่.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
94 ส.ต.ท. เชำวลิต ภงูำมนิล ผบ.หมู่.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
95 ส.ต.ท. อธิวัฒน์ อุดมจติร ผบ.หมู่.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
96 ส.ต.ท. วรำวงศ์ รำชภกัดี ผบ.หมู่.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
97 ส.ต.ท. สุรยทุธ ไชยโอชะ ผบ.หมู่.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
98 ส.ต.ท. เสริมศักด์ิ ชินะโคตร ผบ.หมู่.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
99 ส.ต.ท. สรรพสิทธ์ ค ำทำ ผบ.หมู่.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.

100 ส.ต.ท. กฤษดำ แท่นศิลำ ผบ.หมู่.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
101 ส.ต.ท. วัชรินทร์ โนรินทร์ ผบ.หมู่.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
102 ส.ต.ท. ชนำธิป ดรุณเดช ผบ.หมู่.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
103 ส.ต.ท. ประสิทธิพ์ร ชูศรีเมฆ ผบ.หมู่.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังแรก) 

104 ส.ต.ท. ธีรภทัร์ มณีโชติ ผบ.หมู่.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
105 ส.ต.ท. ธนวันต์ หัตถกิจ ผบ.หมู่.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
106 ส.ต.ท. จริวัฒน์ ช่ำงไม้ ผบ.หมู่.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
107 ส.ต.ท. ปรำโมทย์ เรืองเสนำ ผบ.หมู่.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
108 ส.ต.ท. ขันชัย จนัทบูรณ์ ผบ.หมู่.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
109 ส.ต.ท. อติชำต รักทอง ผบ.หมู่.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
110 ส.ต.ท. ชัยพร ชำวดอน ผบ.หมู่.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
111 ส.ต.ท. จรีวัฒน์ ศรีสุข ผบ.หมู่.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
112 ส.ต.ท. คมจติ ขวำแก้ว ผบ.หมู่.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
113 ส.ต.ต. ณรงค์ แก้วใส ผบ.หมู่.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
114 ส.ต.ต. ณัฐพงษ์ ไม้งำม ผบ.หมู่.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
115 ส.ต.ต. อภชิน ป้องนำนำค ผบ.หมู่.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
116 ส.ต.ต. วิสำข์ วิเศษขลำ ผบ.หมู่.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
117 ส.ต.ต. ภำนุวัฒน์ ทอนจอก ผบ.หมู่.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
118 ส.ต.ต. อรรถพล บัวคล่ี ผบ.หมู่.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
119 ส.ต.ต. เจนภพ อุทธโยธำ ผบ.หมู่.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
120 ส.ต.ต. วีระชัย จนัทร์อ่อน ผบ.หมู่.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
121 ส.ต.ต. ธีรเกียรต์ิ แสงแก้ว ผบ.หมู่.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
122 ส.ต.ต. อนุรักษ์ โคทวี ผบ.หมู่.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
123 ส.ต.ต. ธวัชชัย หนูพันธ์ ผบ.หมู่.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
124 ส.ต.ต. นันทภพ ทำแกง ผบ.หมู่.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
125 ส.ต.ต. อุกฤษณ์ อู่ผลเจริญ ผบ.หมู่.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
126 ส.ต.ต. สุวิทย์ แก้วพล ผบ.หมู่.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
127 ส.ต.ต. กฤษณชัย ธรรมสอน ผบ.หมู่.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
128 ส.ต.ต. ไกรสร พร้ิงเพรำะ ผบ.หมู่.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
129 ส.ต.ต. กฤษณะ บุญมำรอง ผบ.หมู่.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
130 ส.ต.ต. ภริูเดช เผ่ำกันทะ ผบ.หมู่.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังแรก) 

131 ส.ต.ต. ภำสกร นนทะค ำจนัทร์ ผบ.หมู่.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
132 ส.ต.ต. ฐำปนพงษ์ กลำงประพันธ์ ผบ.หมู่.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
133 ส.ต.ต. กฤษกร ช่วยชูหนู ผบ.หมู่.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
134 ส.ต.ต. อนุชำ กำวี ผบ.หมู่.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
135 ส.ต.ต. ศักรินทร์ โคตะนิต ผบ.หมู่.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
136 ส.ต.ต. พันธ์ยศ พจนำ ผบ.หมู่.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
137 ส.ต.ต. สิทธิศักด์ิ แคลนกระโทก ผบ.หมู่.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
138 ส.ต.ต. ธีรพันธ์ จนัตำ ผบ.หมู่.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
139 ส.ต.ต. ธีรวัฒน์ บุตรำช ผบ.หมู่.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
140 ส.ต.ต.หญิง นันทิดำ ค ำนัล ผบ.หมู่.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
141 ส.ต.ต.หญิง หัทยำ คงมนัส ผบ.หมู่.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
142 ส.ต.ต.หญิง ณัฐชนก หกขุนทด ผบ.หมู่.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.

กก.2 บก.สอ.บช.ตชด.
1 พ.ต.ท. ปิ่นเพชร ช่อคง รอง ผกก.2 บก.สอ.บช.ตชด.
2 พ.ต.ต. สมฤกษ์  ทองมี สว.กก.2 บก.สอ.บช.ตชด. 
3 ร.ต.อ. อ ำนวย  ทองหอม รอง สว.(ป) กก.2 บก.สอ.บช.ตชด. 
4 ร.ต.อ. ทองใบ  ปรำบพรม รอง สว.(ป) กก.2 บก.สอ.บช.ตชด. 
5 ร.ต.อ. สนธิ แก้วอ ำไพร ผบ.มว.กก.2 บก.สอ.บช.ตชด.
6 ร.ต.อ. ตรีภพ ฉอ้อนศรี ผบ.มว.กก.2 บก.สอ.บช.ตชด. 
7 ร.ต.อ. เกียรติศักด์ิ ทองสุทธ์ รอง สว.(ป.) กก.2 บก.สอ.บช.ตชด. 
8 ว่ำที่ ร.ต.อ. อิสรศักด์ิ   เสพสวัสด์ิ รอง สว.(ป.) กก.2 บก.สอ.บช.ตชด. 
9 ว่ำที่ ร.ต.อ. ประเจน  สีสมบำ ผบ.มว.กก.2 บก.สอ.บช.ตชด.

10 ร.ต.ท. นิมิต สีไพล รอง สว.(ป) กก.๒ บก.สอ.บช.ตชด.
11 ร.ต.ท. โอภำส กุลเจริญ ผบ.มว.กก.2 บก.สอ.บช.ตชด. 
12 ว่ำที่ ร.ต.อ. คณิศร วัลลภำนุรัตน์ รอง สว.(ป) กก.๒ บก.สอ.บช.ตชด. 
13 ว่ำที่ ร.ต.อ. ปรีชำ สืบสำย ผบ.มว.กก.2 บก.สอ.บช.ตชด. 
14 ร.ต.ท. บันเทิง สุโพธิภ์ำค รอง สว.(ป) กก.๒ บก.สอ.บช.ตชด. 



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังแรก) 

15 ร.ต.ท. ธีระพันธ์ ศรีบุญมี รอง สว.(ป) กก.๒ บก.สอ.บช.ตชด. 
16 ร.ต.ท. โสภณ ช้ำงกลำง รอง สว.(ป) กก.๒ บก.สอ.บช.ตชด. 
17 ร.ต.ต. ประยนู ทองนวล รอง สว.(ป) กก.๒ บก.สอ.บช.ตชด. 
18 ด.ต. เมืองแมน อู่สิน ผบ.หมู ่กก.2 บก.สอ.บช.ตชด. 
19 ด.ต. ธีรพงษ์ ศีลจนัทร์ ผบ.หมู ่กก.2 บก.สอ.บช.ตชด. 
20 ด.ต. ไพสน โกงกำง ผบ.หมู ่กก.2 บก.สอ.บช.ตชด. 
21 ด.ต. รัฐพงษ์ ทองรัก ผบ.หมู ่กก.2 บก.สอ.บช.ตชด. 
22 ด.ต. ศุภโชค ชมเชย ผบ.หมู ่กก.2 บก.สอ.บช.ตชด. 
23 ด.ต. ไกรเพชร วรรณภงูำ ผบ.หมู ่กก.2 บก.สอ.บช.ตชด. 
24 ด.ต. สำยชล สุคนธำ ผบ.หมู ่กก.2 บก.สอ.บช.ตชด. 
25 ด.ต. ประทีป ไชยชมภู ผบ.หมู ่กก.2 บก.สอ.บช.ตชด. 
26 ด.ต. ณรงค์ชัย ภธูนำนนท์ ผบ.หมู ่กก.2 บก.สอ.บช.ตชด. 
27 ด.ต. นิติ  เสนวงษ์ ผบ.หมู ่กก.2 บก.สอ.บช.ตชด. 
28 ด.ต. ขวัญจติต์  จนัทร ผบ.หมู ่กก.2 บก.สอ.บช.ตชด. 
29 ด.ต. เทพพิทักษ์  โพธิส์ำพิมพ์ ผบ.หมู ่กก.2 บก.สอ.บช.ตชด. 
30 ด.ต. รังสรรค์  กล้ำดี ผบ.หมู ่กก.2 บก.สอ.บช.ตชด. 
31 จ.ส.ต. ตระกูล วัดวิไล ผบ.หมู ่กก.2 บก.สอ.บช.ตชด. 
32 จ.ส.ต. อนุศักด์ิ เมืองค ำสิงห์ ผบ.หมู ่กก.2 บก.สอ.บช.ตชด. 
33 ด.ต. ศักด์ิดำ คณำโรจน์ ผบ.หมู ่กก.2 บก.สอ.บช.ตชด. 
34 จ.ส.ต. สุริยำ         ดวงบุผำ ผบ.หมู ่กก.2 บก.สอ.บช.ตชด. 
35 ด.ต. อโนเชำว์ โม่มำลำ ผบ.หมู ่กก.2 บก.สอ.บช.ตชด. 
36 จ.ส.ต. บรรพต สุวรรณ์ ผบ.หมู ่กก.2 บก.สอ.บช.ตชด. 
37 ด.ต. ยทุธนำ มูลนำวำ ผบ.หมู ่กก.2 บก.สอ.บช.ตชด. 
38 ด.ต. ศรำวุธ พรมดวง ผบ.หมู ่กก.2 บก.สอ.บช.ตชด. 
39 ด.ต. สุนทร สิงห์ค ำ ผบ.หมู ่กก.2 บก.สอ.บช.ตชด. 
40 จ.ส.ต. วิวัฒน์ โพธิโ์พนแร้ง ผบ.หมู ่กก.2 บก.สอ.บช.ตชด. 
41 ด.ต. อนุชำ โครำช ผบ.หมู ่กก.2 บก.สอ.บช.ตชด. 



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังแรก) 

42 จ.ส.ต. จตุพร เฉโร ผบ.หมู ่กก.2 บก.สอ.บช.ตชด. 
43 ด.ต. บัณฑิต ค ำหำญพล ผบ.หมู ่กก.2 บก.สอ.บช.ตชด. 
44 ด.ต. กฤตยพ์งษ์ สำลีธนสกุล ผบ.หมู ่กก.2 บก.สอ.บช.ตชด. 
45 ด.ต. วินัย เหลำประเสริฐ ผบ.หมู ่กก.2 บก.สอ.บช.ตชด. 
46 จ.ส.ต. สุขสันต์  เอี่ยมแก้ว ผบ.หมู ่กก.2 บก.สอ.บช.ตชด. 
47 จ.ส.ต. รำชภมูิ วิชระโภชน์ ผบ.หมู ่กก.2 บก.สอ.บช.ตชด. 
48 จ.ส.ต. สุริยำ ลำเนตรร์ ผบ.หมู ่กก.2 บก.สอ.บช.ตชด. 
49 จ.ส.ต. มงคล  จนัทร์ที ผบ.หมู ่กก.2 บก.สอ.บช.ตชด. 
50 ส.ต.ท. อดิศร ไทยอ่อน ผบ.หมู ่กก.2 บก.สอ.บช.ตชด. 
51 ส.ต.ท. รัตนศักด์ิ พรหมเมตตำ ผบ.หมู ่กก.2 บก.สอ.บช.ตชด. 
52 ส.ต.ท. วรฉัตร ลีธีระ ผบ.หมู ่กก.2 บก.สอ.บช.ตชด. 
53 ส.ต.ท. ภำนุพงศ์ เก่งตรง ผบ.หมู ่กก.2 บก.สอ.บช.ตชด. 
54 ส.ต.ท.หญิง นิศำชล  หอมนำน ผบ.หมู ่กก.2 บก.สอ.บช.ตชด. 
55 ส.ต.ท.หญิง จรีำพรรณ จงัพล ผบ.หมู ่กก.2 บก.สอ.บช.ตชด. 
56 ส.ต.ท.หญิง ณัฐสุดำ  เพชรนิล ผบ.หมู ่กก.2 บก.สอ.บช.ตชด. 
57 ส.ต.ท.หญิง ค ำสอน  พยงุวงษ์ ผบ.หมู ่กก.2 บก.สอ.บช.ตชด. 
58 ส.ต.ต.หญิง อัจฉรำ สำจ ำปำ ผบ.หมู ่กก.2 บก.สอ.บช.ตชด.
59 ส.ต.ต. กัมปนำท รอดพำนิช ผบ.หมู ่กก.2 บก.สอ.บช.ตชด. 
60 ส.ต.ต. เจนณรงค์ วำจำสัตย์ ผบ.หมู ่กก.2 บก.สอ.บช.ตชด. 
61 ส.ต.ต. อดิศักด์ิ ศรีปัญญำ ผบ.หมู ่กก.2 บก.สอ.บช.ตชด. 
62 ส.ต.ต. รัชพล ผลเกตุ ผบ.หมู ่กก.2 บก.สอ.บช.ตชด. 
63 ส.ต.ต. ต่อสู้  ค ำยำ ผบ.หมู ่กก.2 บก.สอ.บช.ตชด. 
64 ส.ต.ต. วัฒนชัย ไชยอินทร์ ผบ.หมู ่กก.2 บก.สอ.บช.ตชด. 
65 ส.ต.ต. คณิต ปุยฝ้ำย ผบ.หมู ่กก.2 บก.สอ.บช.ตชด. 
66 ส.ต.ต. เศรษฐำ เกตุภงูำ ผบ.หมู ่กก.2 บก.สอ.บช.ตชด. 
67 ส.ต.ต. อนุพงษ์ เกิดนอก ผบ.หมู ่กก.2 บก.สอ.บช.ตชด. 
68 ส.ต.ต. ณัฐพงษ์ ขอเขื่อมกลำง ผบ.หมู ่กก.2 บก.สอ.บช.ตชด. 



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังแรก) 

69 ส.ต.ต. ณัฐพล นวลคง ผบ.หมู ่กก.2 บก.สอ.บช.ตชด. 
70 ส.ต.ต. วะสินธุ ์ โพระกุ ผบ.หมู ่กก.2 บก.สอ.บช.ตชด. 
71 ส.ต.ต .สุริวัฒน์  ปำสำริกัง ผบ.หมู ่กก.2 บก.สอ.บช.ตชด. 
72 ส.ต.ต.หญิง กมลลักษณ์ บุญพ่วง ผบ.หมู ่กก.2 บก.สอ.บช.ตชด. 
73 ส.ต.ต.หญิง จรีุภรณ์ แก้วเดิม ผบ.หมู ่กก.2 บก.สอ.บช.ตชด. 
74 ส.ต.ต.หญิง ณัฐธิดำ  ปำนทอง ผบ.หมู ่กก.2 บก.สอ.บช.ตชด. 
75 ส.ต.ต.หญิง ฑิฎำรัตน์ ทุมวงษ์ ผบ.หมู ่กก.2 บก.สอ.บช.ตชด. 
76 ส.ต.ต.หญิง ดำรำรัตน์ เปี่ยมเนินกุ่ม ผบ.หมู ่กก.2 บก.สอ.บช.ตชด. 
77 ส.ต.ต.หญิง ดำรำรัตน์ ริยะบุตร ผบ.หมู ่กก.2 บก.สอ.บช.ตชด. 
78 ส.ต.ต.หญิง สมฤทัย  รองทอง ผบ.หมู ่กก.2 บก.สอ.บช.ตชด. 
79 ส.ต.ต.หญิง อริสำ ทำแกง ผบ.หมู ่กก.2 บก.สอ.บช.ตชด. 
80 ส.ต.ต.หญิง อำรีรัตน์ อินทมะโน ผบ.หมู ่กก.2 บก.สอ.บช.ตชด. 

กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
1 พ.ต.ท. เจษฎำ ชุมพล รอง ผกก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
2 พ.ต.ท. ชูพันธ์ จนัทะเมนชัย สว.กก.3 บก.อก.บช.ตชด.
3 พ.ต.ท. อนุรักษ์ ไชยสิทธิ์ ผบ.ร้อย กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
4 พ.ต.ต. จติพงศ์ ภูบ่ัวเผ่ือน ผบ.ร้อย กก.3 บก.สอ.บช.ตชด. 
5 ร.ต.อ. ธีรภทัร หนูแก้ว ผบ.มว. กก.3 บก.สอ.บช.ตชด. 
6 ร.ต.อ. คุณชิด คัฒมำตย์ ผบ.มว. กก.3 บก.สอ.บช.ตชด. 
7 ร.ต.อ. จตุรงค์ บุตรลำ ผบ.มว. กก.3 บก.สอ.บช.ตชด. 
8 ร.ต.อ. โยธิน นำมสอน ผบ.มว. กก.3 บก.สอ.บช.ตชด. 
9 ร.ต.อ. ไสว เถื่อนสมบัติ ผบ.มว. กก.3 บก.สอ.บช.ตชด. 

10 ร.ต.อ. บุญสถิตย์ เกตุลำด รอง สว. กก.3 บก.สอ.บช.ตชด. 
11 ร.ต.อ. นิรุท อินธิศร รอง สว. กก.3 บก.สอ.บช.ตชด. 
12 ร.ต.อ. มำนพ เกิดรอด รอง สว.(ป) กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
13 ร.ต.อ. อนุกูล ไชยปัญญำ รอง สว.(ป) กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
14 ร.ต.อ. พงษ์ศักด์ิ ทรัพยโ์พง ผบ.มว. กก.3 บก.สอ.บช.ตชด. 



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังแรก) 

15 ว่ำที่ ร.ต.อ. บุญสม จนัทร์หอม ผบ.มว. กก.๓ บก.สอ.บช.ตชด.
16 ร.ต.ท. นรินทร์ ดินรมรัมย์ ผบ.มว. กก.๓ บก.สอ.บช.ตชด.
17 ร.ต.ท. ณัฐพงษ์ เชื้อแก้ว ผบ.มว. กก.๓ บก.สอ.บช.ตชด.
18 ว่ำที่ ร.ต.อ. กัลป์ บุญถ่ำน ผบ.มว. กก.๓ บก.สอ.บช.ตชด.
19 ว่ำที่ ร.ต.อ. เพิ่มพูน นำคข ำพันธุ์ รอง สว. กก.3 บก.สอ.บช.ตชด. 
20 ร.ต.ท. จริศักด์ิ แจม่ชัดใจ รอง สว.(ป) กก.3 บก.สอ.บช.ตชด. 
21 ว่ำที่ ร.ต.ท. ใจกำนต์ ดีมงคล ผบ.มว. กก.3 บก.สอ.บช.ตชด. 
22 ร.ต.ต. วีระพงษ์ ประไพรวรรณ รอง สว.กก.๓ บก.สอ.บช.ตชด.
23 ร.ต.ต. พิทยำศักด์ิ ผดำเวช รอง สว. (ป) กก.3 บก.สอ.บช.ตชด. 
24 ร.ต.ต. ประจวบ มีสิงห์นี รอง สว.(ป) กก.3 บก.สอ.บช.ตชด. 
25 ว่ำที่ ร.ต.ท. ยทุธกำร อำสำกุล ผบ.มว. กก.3 บก.สอ.บช.ตชด. 
26 ร.ต.ต. ยงยทุธ บุญประกอบพร รอง สว.(ป)กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
27 ด.ต. สกฤต เทพค ำอ้ำย ผบ.หมู่.กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
28 ด.ต. พรทิวำ ภผิูวเมฆ ผบ.หมู่.กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
29 ด.ต. โรมรัน ผันอำกำศ ผบ.หมู่.กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
30 ด.ต. อธิวุฒิ สมจติต์ ผบ.หมู่.กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
31 ด.ต. ทวีชัย ค ำไพรศรี ผบ.หมู่.กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
32 ด.ต. ธำนินทร์ สังฆะมณี ผบ.หมู่.กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
33 ด.ต. ทวัธชัย พิมพ์สำร ผบ.หมู่.กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
34 ด.ต. สมบูรณ์ หงษ์ภมูี ผบ.หมู่.กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
35 ด.ต. สมควร อนันเอื้อ ผบ.หมู่.กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
36 ด.ต. สุชำติ ทับทอง ผบ.หมู่.กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
37 ด.ต. ศักด์ิปรีดำ อุรำเลิศ ผบ.หมู่.กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
38 ด.ต. ดิเรก ตรำชื่นต้อง ผบ.หมู่.กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
39 ด.ต. สมพำน แฝงฤทธิ์ ผบ.หมู่.กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
40 ด.ต. ไพศำล นำมเกียรติ ผบ.หมู่.กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
41 ด.ต. อภศัิกด์ิ สิงห์นำรำยณ์ ผบ.หมู่.กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังแรก) 

42 ด.ต. ชำนนท์ จดันอก ผบ.หมู่.กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
43 ด.ต. นิมิต ชมพูหลง ผบ.หมู่.กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
44 ด.ต. นัฐวุฒ นุ่มเออ ผบ.หมู่.กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
45 ด.ต. ปรีชำ กล่ินจนัทร์ ผบ.หมู่.กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
46 ด.ต. นพปฎล มำตรนอก ผบ.หมู่.กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
47 ด.ต. กฤษฎำ ค ำภำพันธ์ ผบ.หมู่.กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
48 ด.ต. วีระพงษ์ แก้วทิมบุตร ผบ.หมู่.กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
49 ด.ต. ชินนิกร ฉำยรัศมี ผบ.หมู่.กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
50 ด.ต. สุวพันธ์ แก้วศรีโพธิ์ ผบ.หมู่.กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
51 ด.ต. อภวิัฒน์ นพถำวร ผบ.หมู่.กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
52 ด.ต. ณัฐพงค์ รัตนพงศ์ ผบ.หมู่.กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
53 ด.ต. รชต ไสยวงศ์ ผบ.หมู่.กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
54 ด.ต. เมฆ พรมลำย ผบ.หมู่.กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
55 ด.ต. เสน่ห์ ทองจำด ผบ.หมู่.กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
56 ด.ต. วัชระ แดงรักษ์ ผบ.หมู่.กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
57 ด.ต. อภสิิทธิ์ เอ่นแคน ผบ.หมู่.กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
58 ด.ต. วัชรพงษ์ บัญฑิต ผบ.หมู่.กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
59 ด.ต. ชนัญ ดุงศรีแก้ว ผบ.หมู่.กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
60 ด.ต. สุรเดช เชื้อสิงห์ ผบ.หมู่.กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
61 จ.ส.ต. ศุภกร บึงลอย ผบ.หมู่.กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
62 จ.ส.ต. สมคิด ตะโกนอก ผบ.หมู่.กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
63 จ.ส.ต. ธีรวัฒน์ บุญปก ผบ.หมู่.กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
64 จ.ส.ต. อรุณ เกษมรักษ์ ผบ.หมู่.กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
65 จ.ส.ต. บุญฤทธิ์ บุตรเกตุ ผบ.หมู่.กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
66 จ.ส.ต. ธวัชชัย ครสวัสด์ิ ผบ.หมู่.กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
67 จ.ส.ต. อภชิำติ ทำนะเวช ผบ.หมู่.กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
68 จ.ส.ต. ชนะ คล้ำยมงคล ผบ.หมู่.กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังแรก) 

69 จ.ส.ต. สันติรำษฎร์ ประอินทร์ ผบ.หมู่.กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
70 จ.ส.ต. ณัฐวัฒน์ สุนทรพิจำรณ์ ผบ.หมู่.กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
71 จ.ส.ต. สำธิต โรจน์วุฒิมงคล ผบ.หมู่.กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
72 จ.ส.ต. ญำธิป เอมศรี ผบ.หมู่.กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
73 ด.ต. ล ำแก้ว ภำวะดี ผบ.หมู่.กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
74 จ.ส.ต. กิติรัตน์ คชลัย ผบ.หมู่.กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
75 จ.ส.ต.หญิง นิภำพรรณ ค ำส้อม ผบ.หมู่.กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
76 จ.ส.ต.หญิง กนกวรรณ ขวัญเมือง ผบ.หมู่.กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
77 จ.ส.ต.หญิง รุ่งทิวำ อ้นทองสุข ผบ.หมู่.กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
78 จ.ส.ต.หญิง เสำวนิต พิศมร ผบ.หมู่.กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
79 ส.ต.ท. นรำธิป สุลัยมำน ผบ.หมู่.กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
80 ส.ต.ท. อวิรุทธ์ นกแก้ว ผบ.หมู่.กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
81 ส.ต.ท. รัชนัย พนะรำบ ผบ.หมู่.กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
82 ส.ต.ท. ปัญญำ โรมรัมย์ ผบ.หมู่.กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
83 ส.ต.ท. พัฒนพงศ์ ไชยศร ผบ.หมู่.กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
84 ส.ต.ท. ธงชัย ศรีสวัสด์ิ ผบ.หมู่.กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
85 ส.ต.ท. เทอดศักด์ิ พูลสวัสด์ิ ผบ.หมู่.กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
86 ส.ต.ท. ศรัญยู เอี่ยมละมัย ผบ.หมู่.กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
87 ส.ต.ท. ชัยเวศน์ ไหลหล่ัง ผบ.หมู่.กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
88 ส.ต.ท. ธีระพงษ์ คงกุล ผบ.หมู่.กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
89 ส.ต.ท. วศิน ศรีปล้อง ผบ.หมู่.กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
90 ส.ต.ท. จริำยุ รุ้งทอง ผบ.หมู่.กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
91 ส.ต.ท. ศตวรรษ หอมยก ผบ.หมู่.กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
92 ส.ต.ท. ธำดำ บัวส่อง ผบ.หมู่.กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
93 ส.ต.ท. วุฒิชัย เพ็ชรเจยีระนัย ผบ.หมู่.กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
94 ส.ต.ท. ธนัญชัย นำค ำ ผบ.หมู่.กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
95 ส.ต.ท. พัฒธนันท์ ตำมกำล ผบ.หมู่.กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังแรก) 

96 ส.ต.ต.หญิง ชนำกำนต์ วงษำ ผบ.หมู ่กก.3 บก.สอ.บช.ตชด. 
97 ส.ต.ต.หญิง อนัญลักษณ์ธวัชรัตน์ ผบ.หมู ่กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
98 ส.ต.ต. น ำโชค สุวรรณ ผบ.หมู่.กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
99 ส.ต.ต. ภำคภมูิ สกุลหรัง ผบ.หมู่.กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.

100 ส.ต.ต. ภมูิษำ อนันตสุข ผบ.หมู่.กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
101 ส.ต.ต. ชีวพัฒน์ ภำรยำท ผบ.หมู่.กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
102 ส.ต.ต. ปฏยิทุธ สว่ำงยิ่ง ผบ.หมู่.กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
103 ส.ต.ต. พันชำติ ประพำฬ ผบ.หมู่.กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
104 ส.ต.ต. สหชำติ ศรีมงคล ผบ.หมู่.กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
105 ส.ต.ต. จตุรพร สัตยำวัน ผบ.หมู่.กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
106 ส.ต.ต. ฉัตรดนัย ชินวงศ์ ผบ.หมู่.กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
107 ส.ต.ต. เอกพจน์ เคนหวด ผบ.หมู่.กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
108 ส.ต.ต. เดช ดิษฐประสพ ผบ.หมู่.กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
109 ส.ต.ต. ประภำส โคตรพงค์ ผบ.หมู่.กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
110 ส.ต.ต. ปริญญำ คมสัน ผบ.หมู่.กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
111 ส.ต.ต. สหรัฐ บุญทด ผบ.หมู่.กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
112 ส.ต.ต.หญิง พรรณิกำ จติรมัน่ ผบ.หมู่.กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
113 ส.ต.ต.หญิง พรสุรีย์ แสนปันแก้ว ผบ.หมู่.กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
114 ส.ต.ต.หญิง รชนีกร บุญส่ง ผบ.หมู่.กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
115 ส.ต.ต.หญิง ชฎำพร คงหำเพชร ผบ.หมู่.กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
116 ส.ต.ต.หญิง อัจฉรำพร นิมิตร ผบ.หมู่.กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
117 ส.ต.ต.หญิง กมลทิพย์ วงวำทิน ผบ.หมู่.กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
118 ส.ต.ต.หญิง กำนต์ชนก สุบรรณรัตน์ ผบ.หมู่.กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
119 ส.ต.ต.หญิง ชญำดำ กวีวัธณำนนท์ ผบ.หมู่.กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
120 ส.ต.ต.หญิง นรินญำ ลิละคร ผบ.หมู่.กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
121 ส.ต.ต.หญิง พรกนก ทวิสุวรรณ ผบ.หมู่.กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
122 ส.ต.ต.หญิง วนิดำ นวลขนำย ผบ.หมู่.กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังแรก) 

123 ส.ต.ต.หญิง วรินตรำ แก้วนุ่น ผบ.หมู่.กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
124 ส.ต.ต.หญิง สุกำนดำ เกษรักษำ ผบ.หมู่.กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
125 ส.ต.ต.หญิง สุนทรี ดีสนำม ผบ.หมู่.กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.

กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
1 พ.ต.ท. ไพโรจน์ วินิตกฤษฎำ สว.กก.4 บก.อก.บช.ตชด.
2 ส.ต.ต. รติภทัร วงศ์รัตน์ ผบ.หมู ่กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
3 ส.ต.ต. อนุกุล เอกศิริ ผบ.หมู ่กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
4 ส.ต.ต. จกัรกฤษณ์ อู่ผล ผบ.หมู ่กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.

กก.5 บก.สอ.บช.ตชด.
1 ร.ต.อ. ชลธำร บุญพร้อม สว.กก.5 บก.สอ.บช.ตชด. 
2 ร.ต.ท.หญิง จริะภำ กฤติยำวรรรณ์ รอง สว.กก.5 บก.สอ.บช.ตชด.

ฝอ.บก.ตชด.ภำค๑
1 ร.ต.อ.หญิง กำนต์ลดำ นพรัตน์ รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภำค 1
2 ร.ต.อ. สุภำพ แสงไข่ รอง สว.(ป.)ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๑
3 ร.ต.อ. ประวัติ พูลทรัพย์ รอง สว.(ป.)ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๑
4 ร.ต.อ. ณรงค์ นิจสินธุ์ รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๑
5 ร.ต.ท. ชนธัญ พรหมรักษำ ผบ.มว.ฝอ.บก.ตชด.ภำค 1
6 ร.ต.ท. ไพรัตน์ ชงกรำนต์ทอง รอง สว.(ป.)ฝอ.บก.ตชด.ภำค 1
7 ร.ต.ท. ภทัรพงษ์พันธพ์ิทักษ์ชำติ ผบ.มว.ฝอ.บก.ตชด.ภำค 1
8 ร.ต.ต. สงกรำนต์ แควสิงห์ รอง สว.(ป.)ฝอ.บก.ตชด.ภำค 1
9 ด.ต. เทียนชัย จิ้นสุริวงษ์ ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๑

10 ด.ต. ยทุธศักด์ิ ทะโพนชัย ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๑
11 ด.ต.หญิง สำลินี วังบุญ ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๑
12 ด.ต.หญิง ปรำรถนำ พลพิทักษ์ ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๑
13 ด.ต. สิงห์ศักด์ิ ดำหนองเป็ด ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๑
14 ด.ต. ไวกูล ใจสู้ศึก ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๑
15 ด.ต. สัมพันธ์ หอมระร่ืน ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๑



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังแรก) 

16 ด.ต. บรรจง พันภวูงษ์ ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๑
17 ด.ต. สหพันธ์ พั้วสอน ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๑
18 ด.ต. มงคล ดงเยน็ ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๑
19 ด.ต. วสันต์ กอนินัย ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๑
20 ด.ต. กมล สังข์ขำว ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๑
21 ส.ต.ท. ภริูวัชร์ ชัยวิรัช ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๑

1 พ.ต.ท. พัฒน์พงษ์ วัฒนกุล รอง ผกก.ตชด.11 บก.กฝ.
2 ร.ต.ท. วีระพล พยคัฆพล รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๑๑
3 ว่ำที่ ร.ต.อ. สุวรรณ สำเสนำ ครู (สบ๑) กก.ตชด.๑๑
4 ร.ต.ท. ชัชรินทร์ เวฬุวันใน ผบ.มว.กก.ตชด.๑๑
5 ร.ต.ต. สมยทุธ ดงบัง รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๑๑
6 ร.ต.ต. พีระพงค์ บุญชุ่ม รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๑๑
7 ด.ต. จติุพงษ์ ธำตุวิชัย ผบ.หมู ่กก.ตชด.๑๑
8 ด.ต. ณฆงัทร แพชัยภมูิ ผบ.หมู ่กก.ตชด.11
9 ด.ต. จรีะศักด์ิ เอี่ยมรักษำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.11

10 ด.ต. สุวัฒน์ ทักษ์คีรี ผบ.หมู ่กก.ตชด.11
11 ด.ต. วัชรินทร์ ทองทุม ผบ.หมู ่กก.ตชด.11
12 ด.ต. ธนพล เกตุมำลำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.11
13 ด.ต. จกัรกรำวุธ จนัทร์ทบุตร ผบ.หมู ่กก.ตชด.11
14 ด.ต. พิเชษฐ์ สมสุข ผบ.หมู ่กก.ตชด.11
15 ด.ต. พิสุทธิ์ อนุพงษ์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.11
16 ด.ต. สนทยำ ยุ่นประยงค์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.11
17 ด.ต. สกล กอบสุข ผบ.หมู ่กก.ตชด.11
18 ด.ต. ประทีป นันทะปิน ผบ.หมู ่กก.ตชด.11
19 ด.ต. อภชิำติ โยคะวัฒน์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.11
20 ด.ต. องอำจ บัวทอง ผบ.หมู ่กก.ตชด.11

กก.ตชด.11



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังแรก) 

21 ด.ต. เทวินทร์ พิมพ์ค ำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.11
22 ด.ต. บุญล้อม เอี่ยมศรี ผบ.หมู ่กก.ตชด.๑๑
23 ด.ต. ค ำรณ จติสุภำพ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๑๑
24 ด.ต. ชัยยงค์ บริสุทธิ์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๑๑
25 ด.ต. ส ำรำญ รักษำกิจ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๑๑
26 ด.ต. ยทุธศักด์ิ ไทยใหม่ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๑๑
27 ด.ต. อุบล พลำยวงษ์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๑๑
28 ด.ต. คงอนันต์ กรำบเคหะ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๑๑
29 ด.ต. สมนึก ลำดเหลือ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๑๑
30 ด.ต. นพดล แผ้วไพรี ผบ.หมู ่กก.ตชด.๑๑
31 ด.ต. สุวรรณ วิเศษโวหำร ผบ.หมู ่กก.ตชด.๑๑
32 ด.ต. ธวัชชัย รัตนพลแสน ผบ.หมู ่กก.ตชด.๑๑
33 ด.ต.หญิง อุมำภรณ์ ทิพยน์ำฏย ผบ.หมู ่กก.ตชด.11
34 ด.ต.หญิง วิเวียน แหมำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.11
35 ด.ต.หญิง อ ำพรรณ ยุ่นประยงค์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.11
36 ด.ต.หญิง ธนวรรณ เสียงเสนำะ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๑๑
37 ด.ต.หญิง รังสิมำ แสนทวีสุข ผบ.หมู ่กก.ตชด.๑๑
38 จ.ส.ต. ชัยเดช เชี่ยวสมุทร ผบ.หมู ่กก.ตชด.11
39 ด.ต. มรกต กำรเร็ว ผบ.หมู ่กก.ตชด.11
40 ด.ต. บรรพต จติรไธสง ผบ.หมู ่กก.ตชด.11
41 จ.ส.ต. สุทธิศักด์ิ สงวนโสภณ ผบ.หมู ่กก.ตชด.11
42 ด.ต. ณรงค์ ป้อมกฤษณ์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.11
43 ด.ต. นพรถ มุทรพัฒน์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๑๑
44 ด.ต. พิทักษ์ มหำมำตย์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๑๑
45 ด.ต. สถิตยพ์งษ์ กรสี ผบ.หมู ่กก.ตชด.๑๑
46 ส.ต.ท. จกัรพันธ์ ศรีเมือง ผบ.หมู ่กก.ตชด.11
47 ส.ต.ท. กรพัฒน์ เจริญบุญ ผบ.หมู ่กก.ตชด.11



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังแรก) 

48 ส.ต.ท. สมบูรณ์ กมลรัตน์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๑๑
49 ส.ต.ท. ธนูภพ ชะรำจนัทร์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๑๑
50 ส.ต.ท. พัฒนำ โพธิเ์พชร ผบ.หมู ่กก.ตชด.๑๑
51 ส.ต.ท. สุทธิพงษ์ แม่นใจ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๑๑
52 ส.ต.ท.หญิง บุญพิรักษ์ ค ำหำญ ครู (ปท๑) กก.ตชด.๑๑
53 ส.ต.ต. จริวัฒน์ พ่อค้ำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๑๑
54 ส.ต.ต. พัชรพล ประชำนำรถ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๑๑
55 ส.ต.ต. สุรศักด์ิ ศรีชื่น ผบ.หมู ่กก.ตชด.๑๒
56 ส.ต.ต. จกัรี เพียลำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.11
57 ส.ต.ต. พรทวี คงมัน่ ผบ.หมู ่กก.ตชด.11
58 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ แก้วเนตร ผบ.หมู ่กก.ตชด.11
59 ส.ต.ต. รุ่งโรจน์ ทวีวรรณ ผบ.หมู ่กก.ตชด.11
60 ส.ต.ต. สุธำวุฒิ ฤำชำกูล ผบ.หมู ่กก.ตชด.11
61 ส.ต.ต. จกัรพันธ์ วงษ์รำตรี ผบ.หมู ่กก.ตชด.11
62 ส.ต.ต. อภริำม รำชบัวศรี ผบ.หมู ่กก.ตชด.11
63 ส.ต.ต. พิเชษฐ ช ำนำญจนัทร์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.11
64 ส.ต.ต. อดิศักด์ิ มูลมี ผบ.หมู ่กก.ตชด.11
65 ส.ต.ต. อภเิดช โคมร้ำย ผบ.หมู ่กก.ตชด.11
66 ส.ต.ต. ศรัญญู สังกะสิงห์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.11
67 ส.ต.ต. โกมิน เผ่ำแสนเมือง ผบ.หมู ่กก.ตชด.11
68 ส.ต.ต. อภชิำติ มุกดำหำร ผบ.หมู ่กก.ตชด.11
69 ส.ต.ต. ณัฐดนัย บุญทำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.11
70 ส.ต.ต. ณัฐดนัย สมศรี ผบ.หมู ่กก.ตชด.11
71 ส.ต.ต. ธนวัตร คงบุญวำท ผบ.หมู ่กก.ตชด.11
72 ส.ต.ต. หริพันธ์ ตันติวัฒนำพำนิช ผบ.หมู ่กก.ตชด.11
73 ส.ต.ต. วุฒิภทัร ช่ำงปัด ผบ.หมู ่กก.ตชด.11
74 ส.ต.ต. อโนชำ ข ำวงษ์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.11



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังแรก) 

75 ส.ต.ต. อัครชัย ชัยสุข ผบ.หมู ่กก.ตชด.11
76 ส.ต.ต. กันตพงศ์ จนัทร์เอี่ยม ผบ.หมู ่กก.ตชด.11
77 ส.ต.ต. ศรำวุฒิ จนัทะคัด ครู (ปท๑) กก.ตชด.๑๑
78 ส.ต.ต. สุพรรณ สิทธิจนิดำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๑๑
79 ส.ต.ต. จกัรพล ผิวงำม ผบ.หมู ่กก.ตชด.๑๑
80 ส.ต.ต. เกียรติศักด์ิ ขุนฤทธิแ์ก้ว ผบ.หมู ่กก.ตชด.๑๑
81 ส.ต.ต. กิตติคุณ บุญโยจนัโท ผบ.หมู ่กก.ตชด.๑๑
82 ส.ต.ต. ธีรพงษ์ ฝ่ำยสีลำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๑๑
83 ส.ต.ต. วุฒิ ศรีจนัทร์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๑๑
84 ส.ต.ต. บรรพต บุญบรรดำล ผบ.หมู ่กก.ตชด.๑๑
85 ส.ต.ต. เอกพจน์ พันธ์มูล ผบ.หมู ่กก.ตชด.๑๑
86 ส.ต.ต. วีรพงศ์ ศรีแนน ผบ.หมู ่กก.ตชด.๑๑
87 ส.ต.ต. จกัรภทัร ฉิมสกุล ผบ.หมู ่กก.ตชด.๑๑

1 พ.ต.ท. เรืองยศ สีดำชมภู สว.กก.ตชด. ๑๒ 
2 พ.ต.ท. ชำยวุฒิ ชำยโอฬำร ผบ.ร้อย กก.ตชด. ๑2 บก.กฝ.
3 พ.ต.ต. บุญมำก  เกิดทอง ครู(สบ๒) กก.ตชด. ๑๒
4 ร.ต.อ. พีรวุฒิ   มบขุนทด ผบ.มว.กก.ตชด. ๑๒
5 ร.ต.อ. สันติ  อุปพรรณ์ ผบ.มว. กก.ตชด. ๑๒
6 ร.ต.อ. สุเทพ   เกตุเทียน ผบ. มว. กก.ตชด. ๑๒
7 ร.ต.อ. ศุภวิชญ์ สุดหอม รอง สว.กก.ตชด. ๑๒
8 ร.ต.อ.หญิง  รัตนำ  สมขำว รอง สว.กก.ตชด. ๑๒
9 ว่ำที่ ร.ต.อ. สมภพ จติเทวินลิขิต ครู(สบ๑) กก.ตชด. ๑๒

10 ว่ำที่ ร.ต.อ. สุรินทร์  ชำญสูงเนิน ครู(สบ๑) กก.ตชด. ๑๒
11 ร.ต.ท. สุพจน์ เทียบสิงห์ ผบ.หมู ่กก.ตชด. ๑๒
12 ร.ต.ท. สมชำย  ทองบุญฤทธิ์ รอง สว.(ป) กก.ตชด. ๑๒
13 ว่ำที่ ร.ต.อ. สุวรรณ    ค้ ำชู ครู(สบ๑) กก.ตชด. ๑๒

กก.ตชด.12



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังแรก) 

14 ร.ต.ท.   เสรี   จงึวำนิช    รอง สว.(ทค.)กก.ตชด.12
15 ว่ำที่ ร.ต.อ.หญิง ภชูยำ  จ ำปำบุรี ครู(สบ๑) กก.ตชด. ๑๒
16 ร.ต.ต. ช ำนำญ   ชูเชิด รอง สว.(ป) กก.ตชด. ๑๒
17 ด.ต. ยธุยำ  บัวสะอำด ผบ.หมู ่กก.ตชด. ๑๒
18 ด.ต. รังสฤษฏ ์  หำญมนต์ ผบ.หมู ่กก.ตชด. ๑๒
19 ด.ต. โรมรัน    ไทยะลำ ผบ.หมู ่กก.ตชด. ๑๒
20 ด.ต. พิทักษ์   จนัละบุตร ผบ.หมู ่กก.ตชด. ๑๒
21 ด.ต. พีระศักด์ิ   ศรีสุรักษ์ ผบ.หมู ่กก.ตชด. ๑๒
22 ด.ต. วันชัย   โนนไกร ผบ.หมู ่กก.ตชด. ๑๒
23 ด.ต. ไพรินทร์ มีระหันนอก ผบ.หมู ่กก.ตชด. ๑๒
24 ด.ต. วีรชำติ สินเธำว์ ผบ.หมู ่กก.ตชด. ๑๒
25 ด.ต. คะเณย ์ ทองสุข ผบ.หมู ่กก.ตชด. ๑๒
26 ด.ต. ชัยยนัต์ บุตระบุญมำ ผบ.หมู ่กก.ตชด. ๑๒
27 ด.ต. ภเูบศ  หอนตะคุ ผบ.หมู ่กก.ตชด. ๑๒
28 ด.ต. วิชัย  ชมดี ผบ.หมู ่กก.ตชด. ๑๒
29 ด.ต. ไพศำล  บัวสำย ผบ.หมู ่กก.ตชด. ๑๒
30 ด.ต. จ ำนง หนองหำร ผบ.หมู ่กก.ตชด. ๑๒
31 ด.ต. ปิยะ  พลอยวิเลิศ ผบ.หมู ่กก.ตชด. ๑๒
32 ด.ต. อำนนท์  โกยทำ ผบ.หมู ่กก.ตชด. ๑๒
33 ด.ต.หญิง โสภติ  ชูเจริญ ผบ.หมู ่กก.ตชด. ๑๒
34 จ.ส.ต. อภชิำติ    ทองประเทือง ผบ.หมู ่กก.ตชด. ๑๒
35 จ.ส.ต. เผด็จ พินตะพำด ผบ.หมู ่กก.ตชด. ๑๒
36 จ.ส.ต.หญิง วนันยำ  เฮ้ำวัน ครู(ปท๑) กก.ตชด. ๑๒
37 ส.ต.ท. ชำตรี   ศรีน้อย ผบ.หมู ่กก.ตชด. ๑๒
38 ส.ต.ท. อ ำพล โสพันขันธ์ ผบ.หมู ่กก.ตชด. ๑๒
39 ส.ต.ท. อภศัิกด์ิ   พลรำชม ผบ.หมู ่กก.ตชด. ๑๒
40 ส.ต.ต. รุ่งสุริยำ เคร่ืองพำที่ ผบ.หมู ่กก.ตชด. ๑๒



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังแรก) 

41 ส.ต.ต. ภริูวัชร์ ภสิูงห์ ผบ.หมู ่กก.ตชด. ๑๒
42 ส.ต.ต. ปรีชำ เล่ือมใส รอง สว.(ป) กก.ตชด. ๑๒
43 ส.ต.ต. ธันวำ  พญำ ผบ.หมู ่กก.ตชด. ๑๒
44 ส.ต.ต. วัธชัย คัสกรณ์ ผบ.หมู ่กก.ตชด. ๑๒
45 ส.ต.ต. ชัยวัฒน์  วสุรัตน์ชัยกำร ผบ.หมู ่กก.ตชด. ๑๒
46 ส.ต.ต. วิศิษยศั์กด์ิ  แสนณรงค์ ผบ.หมู ่กก.ตชด. ๑๒
47 ส.ต.ต. นฤเบศน์  ลีกุล ผบ.หมู ่กก.ตชด. ๑๒
48 ส.ต.ต. พุทธิพันธ์ ซ้ือเจริญ ผบ.หมู ่กก.ตชด. ๑๒

1 พ.ต.ท. ทรงฤทธิ์ สุขสุวรรณ ผบ.ร้อย กก.ตชด. ๑๓ 41
2 ร.ต.อ. ณรงค์ ภนูะยำ ผบ.มว.กก.ตชด.13
3 ร.ต.อ. เสรี ทองดี ผบ.มว.กก.ตชด.13
4 ร.ต.อ. ปัญญำวุฒิ ทองค ำ ผบ.มว.กก.ตชด.13
5 ร.ต.อ. จรีศักด์ิ กุลีน้อย ผบ.มว.กก.ตชด.13
6 ร.ต.ท. ประสำร บุญสกุล รอง สว.(ป.) กก.ตชด.13
7 ร.ต.ท. กรกต เทศทอง รอง สว.กก.ตชด.13
8 ร.ต.ท. วสันต์ หุ่นธำนี ผบ.มว.กก.ตชด.13
9 ร.ต.ท. ธีรชัย เพ็ญจนัทร์ ผบ.มว.กก.ตชด.13

10 ร.ต.ท. บัณฑิต แจม่จนัทร์ ผบ.มว.กก.ตชด.13
11 ร.ต.ต. เกรียงไกร เกษรัต รอง สว.(ป.) กก.ตชด.13
12 ด.ต. สุวิทย์ นิลอ่ำงทอง ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
13 ด.ต. ไพโรจน์ เอี่ยมเจริญ ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
14 ด.ต.  นัฎพล เหมสะอำด ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
15 ด.ต. ศตพล ชุ่มอ่วม ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
16 ด.ต. เกษม ค้ำขำย ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
17 ด.ต. มำนพ แสงมณี ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
18 ด.ต. สุพจน์ เขม้นกิจ ผบ.หมู ่กก.ตชด.13

กก.ตชด.13



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังแรก) 

19 ด.ต. ธนกฤต ท้ำวน้อย ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
20 ด.ต. อนุวัฒน์ จนัทร์เจอืจนุ ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
21 ด.ต. ภริมย์ แฟงฟ้อย ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
22 ด.ต. สมพงศ์ ทั่นเส้ง ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
23 ด.ต. ธีระพล ล ำดวน ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
24 ด.ต. เจริญ นำเวช ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
25 ด.ต. วิโรจน์ สำมทองบุตร ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
26 ด.ต. ประชิด กล่ันบุศย์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
27 ด.ต. สุธีร โพธิสุ์วรรณ ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
28 ด.ต. ประสำทพร แสงทอง ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
29 ด.ต. กฤษฎำ ค ำกลึง ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
30 ด.ต. สุวิทย์ พูลทำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
31 ด.ต. คณิศร เจริญใจ ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
32 ด.ต. มนัส ประจบดี ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
33 ด.ต. ณัฐพล ล้อมสำย ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
34 ด.ต. สุรศักด์ิ ละม้ำย ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
35 ด.ต. วีรยทุธ ธิรำช ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
36 ด.ต. สมนึก ศรีมำลำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
37 ด.ต. หนูจนี วงชำรี ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
38 ด.ต. ไมตรี แก้วเขียว ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
39 ด.ต. บุญเลิศ สุดตำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
40 ด.ต. ประพจน์ เพชรพำน ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
41 ด.ต. เกียรติศักด์ิ เนตรสุวรรณ ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
42 ด.ต. ธเนศ รอดพูล ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
43 ด.ต. สุทิน กันใจ ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
44 ด.ต. บำดำล ป้อมอุ่นเรือน ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
45 ด.ต. กฤษณะ แพรเขียว ผบ.หมู ่กก.ตชด.13



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังแรก) 

46 ด.ต. สมคิด สุดหอม ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
47 ด.ต. ผจญ เผ่ำหัวสระ ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
48 ด.ต. ปิยะ เพิ่มพูลน ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
49 ด.ต. สุวรรณ์ จนัทร์หอม ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
50 ด.ต. ศักด์ิชำย อิ้มทับ ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
51 ด.ต. จกัรี อ ำมฤครัตน์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
52 ด.ต. พนัส ต๊ะสุ ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
53 ด.ต. พิเชฎษ์ สงวนพันธุ์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
54 ด.ต. สมบัติ ด ำรงธรรมวัฒนำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
55 ด.ต. สุพจน์ ฟักสกุล ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
56 ด.ต. จริภทัร อ่ ำข ำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
57 ด.ต. สมชำย ไทยกิ่ง ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
58 ด.ต. ทิม โตโหมด ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
59 ด.ต. สงกรำนต์ เหี้ยมหำญ ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
60 ด.ต. รังสรรค์ กำฬหว้ำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
61 ด.ต. จรีพันธ์ ด ำยศ ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
62 ด.ต. ทรงวุฒิ ดีล้น ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
63 ด.ต. พิษณุ วัฒนำณรงค์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
64 ด.ต.หญิง วัลยำ ปำเจริญ ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
65 ด.ต.หญิง ยศชนำถ มัน่คง ครู(ปท1) กก.ตชด.13
66 จ.ส.ต. ธีรวัฒน์ เยน็จติต์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
67 จ.ส.ต. วิเศษ วงทองดี ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
68 จ.ส.ต. พุฒธิเวช สืบเนียม ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
69 จ.ส.ต. วิยะ มัน่จนัทร์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
70 ส.ต.อ.หญิง ส่องแสง บำทอง ครู(ปท1) กก.ตชด.13
71 ส.ต.ท. เจนวิทย์ แก้วโมรำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
72 ส.ต.ท. อภสิิทธิ์ ลอยแก้ว ผบ.หมู ่กก.ตชด.13



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังแรก) 

73 ส.ต.ท. อิศนเรศ แต่กลำง ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
74 ส.ต.ท. ธนัท ปลำทอง ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
75 ส.ต.ท. กรกฤช ฉำยอรุณ ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
76 ส.ต.ท. อนุวัตร กรกฎ ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
77 ส.ต.ท. จตุภมูิ ภมุรินทร์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
78 ส.ต.ท. สันติภำพ นวลล ำใย ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
79 ส.ต.ท. พลวัตร มำสบำย ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
80 ส.ต.ท. สุเมธ สิริจรรยำมงคล ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
81 ส.ต.ท. นันทกิจ โตเขียว ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
82 ส.ต.ท. นฤชำ สุวรรณประเสริฐ ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
83 ส.ต.ท. มนตรี ศรีบุญข ำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
84 ส.ต.ท. วสันต์ ช ำนำญดู ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
85 ส.ต.ท. อนุสรณ์ สอรักษำ ครู(ปท1) กก.ตชด.13
86 ส.ต.ท.หญิง สุดำทิพย์ จนัทร์ลอย ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
87 ส.ต.ต. วิศำล กสิกิจเมธำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
88 ส.ต.ต. ภญิโญ รอดผ้ึง ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
89 ส.ต.ต. สิทธัตถ์ ข้อร่วมคิด ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
90 ส.ต.ต. ณัทธพงศ์ ภูท่อง ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
91 ส.ต.ต. อำณำจกัร ศิริธรรม ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
92 ส.ต.ต. วัฒนำ ข ำค ำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
93 ส.ต.ต. วีระชัย เขียวหอม ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
94 ส.ต.ต. พงศธร สมใจ ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
95 ส.ต.ต. ภริูณัฐ รัตกี ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
96 ส.ต.ต. อดิศักด์ิ อุปเทพ ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
97 ส.ต.ต. นัฐพงษ์ ดงพงษ์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
98 ส.ต.ต. กษิดิษศวร์ ค ำทวี ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
99 ส.ต.ต. ณัฐวุฒิ สวัสด์ินิผล ผบ.หมู ่กก.ตชด.13



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังแรก) 

100 ส.ต.ต. อำนนท์ บัณฑิตย์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
101 ส.ต.ต. จริวัฒน์ ร่มเยน็ใจ ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
102 ส.ต.ต. ธันวำ นำคผจญ ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
103 ส.ต.ต. มำนิตย์ อ่องบำงน้อย ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
104 ส.ต.ต. วุฒิพงษ์ ศิลลำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
105 ส.ต.ต. เกียรติศักด์ิ ดวงศร ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
106 ส.ต.ต. ปรำกำร เนตรสุนีย์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
107 ส.ต.ต. ธนพล ตรีพงษ์พันธุ์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
108 ส.ต.ต. นพพล งำมข ำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
109 ส.ต.ต. ธัญเทพ แสงเทียน ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
110 ส.ต.ต. ฤทธิเกียรติ ยอดทองดี ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
111 ส.ต.ต. อำทิตย์ น้ ำฉ่ ำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
112 ส.ต.ต. สรำยทุธ อ้อแยม้ ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
113 ส.ต.ต. นิติกร สุขใจ ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
114 ส.ต.ต. สุรชำติ โจย่สำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
115 ส.ต.ต. ปนัยณัฐ ศรีภมูินทร์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
116 ส.ต.ต. เกรียงไกร นำคโต ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
117 ส.ต.ต. ธรรมนูญ บุญประถัมภ์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
118 ส.ต.ต. เอกวิทย์ พรมสิทธิ์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
119 ส.ต.ต. อนุพงษ์ จนัทร์พวง ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
120 ส.ต.ต. กฤษณะ เสนำกัสป์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
121 ส.ต.ต. ชำญรพ แดนไธสง ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
122 ส.ต.ต. พลำงกูร หมอกเจริญ ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
123 ส.ต.ต. พีรพงศ์ บุรีมำศ ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
124 ส.ต.ต. วรรธนะพันธเ์ทพปัญญำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
125 ส.ต.ต. กฤษฎำ จนัทมูล ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
126 ส.ต.ต. อนันต์ อุ่นตำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.13



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังแรก) 

127 ส.ต.ต. ปัฐม์วรรษ สำหร่ำยทิพย์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
128 ส.ต.ต. ธนำ รำมค ำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
129 ส.ต.ต. เลอเกียรติ บุญชูเชิด ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
130 ส.ต.ต. พงศธร เจอืจนัทร์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
131 ส.ต.ต. คณิต รู้กำรนำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
132 ส.ต.ต. นิวัฒน์ ต่วนข ำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
133 ส.ต.ต. สำรตชัย เสง่ียมทรัพย์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
134 ส.ต.ต. ณรงค์ฤทธิ์ กำลำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
135 ส.ต.ต. สยำม สุขวิชัย ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
136 ส.ต.ต. ณัฐพงค์ บุญแสน ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
137 ส.ต.ต. ณัฐพล ป้อมนำรถ ผบ.หมู ่กก.ตชด.13

1 พ.ต.ต. เอกวัฒน์ เลิศนพรัตน์วงศ์ ผบ.ร้อย กก.ตชด.14
2 ร.ต.อ. สมศักด์ิ จ ำปีพันธ์ ผบ.มว.กก.ตชด.14
3 ร.ต.อ. สมหมำย ยิ่งยงค์ รอง สว.กก.ตชด.14
4 ร.ต.อ. เยอืน ม่วงสด รอง สว.(ป.) กก.ตชด.14
5 ร.ต.อ.หญิง กนกวรรณ พัฒนพงศ์ ผบ.มว.กก.ตชด.14
6 ร.ต.ท. อภชิำต พำหำ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.14
7 ร.ต.ท. สมพร สงพูล รอง สว.(ป.) กก.ตชด.14
8 ร.ต.ท. สุพจน์ ทองอยู่ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.14
9 ร.ต.ท. พโยม ม่วงไหมทอง รอง สว.(ป.) กก.ตชด.14

10 ร.ต.ท. สมศักด์ิ ช่วยสงค์ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.14
11 ร.ต.ท. เมธี เมธำไมตรี รอง สว.(ป.) กก.ตชด.14
12 ด.ต. วิรัด เครือสิน ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
13 ด.ต. ประเสริฐ เพ็งสกุล ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
14 ด.ต. นิรุธ ล่องลม ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
15 ด.ต. ไพโรจน์ กองอำษำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.14

กก.ตชด.14



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังแรก) 

16 ด.ต. สุนทร วิใจวงษ์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
17 ด.ต. บุญน้อม เคนทรภกัด์ิ ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
18 ด.ต. บุญเสริม อยู่ค ำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
19 ด.ต. ประสำน คิดประเสริฐ ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
20 ด.ต. อุทิศ พรมมำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
21 ด.ต. คมสัน เต็งเจริญ ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
22 ด.ต. วัชรินทร์ สุขแก้ว ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
23 ด.ต. วัฒนพงษ์ สูงกิจบูลย์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
24 ด.ต.หญิง ปิยะนุช อ่องผู้ดี ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
25 จ.ส.ต. อำทิตย์ เดือนเที่ยง ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
26 ด.ต. นพดล แก้วสุข ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
27 ส.ต.ท. ณรงค์พร ยอดแก้ว ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
28 ส.ต.ท. ชำญนนท์ แก้วเจริญ ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
29 ส.ต.ท. ปรีชำ โชคแสน ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
30 ส.ต.ท. สำรินทร์ บุญเลิศ ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
31 ส.ต.ท. ศตวรรษ ชุมภู ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
32 ส.ต.ท. ทนงศักด์ิ เกษแก้ว ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
33 ส.ต.ท. ธงชัย จวนสว่ำง ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
34 ส.ต.ท. จกัรพันธ์ กันเกตุ ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
35 ส.ต.ท. ธนทัด ไพรินทร์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
36 ส.ต.ท. ฉัตรนลิน กรุดจนัทร์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
37 ส.ต.ท. กอบฒิเดช สิงห์เล็ก ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
38 ส.ต.ท. มงคลลักษณ์ บุญรอด ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
39 ส.ต.ต. สุรเชษฐ เชียงค ำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
40 ส.ต.ต. ชัยสิทธิ์ สำยเจริญ ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
41 ส.ต.ต. เอกลักษณ์ ระวังวงศ์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
42 ส.ต.ต. ศุภกิตต์ อินทรบ ำรุง ผบ.หมู ่กก.ตชด.14



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังแรก) 

43 ส.ต.ต. ศิรสิทธิ์ อินทร์กรุงเก่ำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
44 ส.ต.ต. โชติธนวัฒน์ บ ำเพ็ญ ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
45 ส.ต.ต. รัชพล ธนะเนตร ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
46 ส.ต.ต. ปองพล ศรีวิริยะ ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
47 ส.ต.ต. สมเกียรติ จติรอักษร ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
48 ส.ต.ต. ชำญวิทย์ เทพอยู่ ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
49 ส.ต.ต. ธนำวุธ มโนรินทร์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
50 ส.ต.ต. วีระพงศ์ ไชยแก้ว ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
51 ส.ต.ต. เกริกเกยีรติ อินทร์เสนำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
52 ส.ต.ต. จรีะศักด์ิ ขวัญด ำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
53 ส.ต.ต. ธนกร สวำศรี ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
54 ส.ต.ต. สุริยำ เยน็ใส ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
55 ส.ต.ต. วรำวุฒิ ณ นุวงษ์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
56 ส.ต.ต. ฤทธิศักด์ิ จนัทร์ทอง ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
57 ส.ต.ต. อนุศำสน์ ช่วยชูหนู ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
58 ส.ต.ต. ปิยวัฒน์ บุญลำภ ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
59 ส.ต.ต. สุธี คณะแนม ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
60 ส.ต.ต. เทิดศักด์ิ คดีพิศำล ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
61 ส.ต.ต. พนม เอมโอษฐ์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
62 ส.ต.ต. ภมูี เพ็งสุข ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
63 ส.ต.ต. พศวรรษ ขติยะสุนทร ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
64 ส.ต.ต. วีระพงศ์ แก้วมณี ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
65 ส.ต.ต. กิตติศักด์ิ เกื้อหนูคง ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
66 ส.ต.ต. อธิคม เรืองข ำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
67 ส.ต.ต. ณพัฒนสิ์ทธิ์ อินทะรังษี ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
68 ส.ต.ต. รัตนจกัร แสนนำม ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
69 ส.ต.ต. ปริยะ นำคสง่ำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.14



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังแรก) 

70 ส.ต.ต. ณัฐพล สำมงำมเล็ก ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
71 ส.ต.ต. พัชรงค์ ประสิทธิ์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
72 ส.ต.ต. สิทธิพร เชำวนะ ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
73 ส.ต.ต. รัฐศักด์ิ ประไกร ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
74 ส.ต.ต. สุทิน หมวกสังข์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
75 ส.ต.ต. คณำวุฒิ ชูเมือง ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
76 ส.ต.ต. ศรัณยู คะเนนัย ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
77 ส.ต.ต. สรำวุธ วัดนครใหญ่ ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
78 ส.ต.ต. ด ำรงค์ชัย บัวรอด ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
79 ส.ต.ต. อนุพงษ์ ทิพยบ์ุรี ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
80 ส.ต.ต. พงศ์พัฒน์ ยงัเดิม ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
81 ส.ต.ต. นนทกร ลำวัลยะวัฒน์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
82 ส.ต.ต. จรีะพัฒน์ เล็กมณี ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
83 ส.ต.ต. ณรงค์วุฒิ แป้นช่วย ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
84 ส.ต.ต. ศุภฤกษ์ ศักคุณี ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
85 ส.ต.ต. ไพโรจน์ ดิษยิ้ม ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
86 ส.ต.ต. ศตำยุ จลุรักษ์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
87 ส.ต.ต. วีระพงษ์ สุขอำจ ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
88 ส.ต.ต. สมชัย รัศมี ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
89 ส.ต.ต. ดุรงฤทธิ์ เอี่ยมต้ัง ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
90 ส.ต.ต. ธีระพงษ์ ขุนแขวง ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
91 ส.ต.ต. ปกำศิต ฤทธิจ์ ำนงค์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
92 ส.ต.ต. ธนบดินทร์ บุญวิจติร์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
93 ส.ต.ต. ภำนุพงษ์ ชูค้ ำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
94 ส.ต.ต. อนิรุทธ ช่วยสงค์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
95 ส.ต.ต. ธีรเดช เหวรมำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
96 ส.ต.ต. สหชำติ ไชยปัญหำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.14



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังแรก) 

97 ส.ต.ต. วันชนะ อินสองใจ ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
98 ส.ต.ต. สุประวีณ์ รัฐวัช ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
99 ส.ต.ต. ไพศำล สำขำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.14

บก.ตชด.ภำค๒
๑ ร.ต.อ. เจริญฤทธิ์ เฮียงสำ รอง สว.(อก.) ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๒
๒ ร.ต.อ. นิพนธ์ พลเยี่ยม รอง สว.(ป) ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๒
๓ ร.ต.ท. สันติ พงษ์ปลัด รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๒
๔ ร.ต.ท. ธำตรี แก้วนำ รอง สว.(อก.) ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๒
๕ ร.ต.ท. เหล่ือเชื่อ จนัทร์เกศ รอง สว.(ป.) ฝอ.บก.ตชด.ภำค 2 ช่วยรำชกำร บก.
๖ ร.ต.ท. จรีวัฒน์ ภกัด์ิวัฒนโภคิน ผบ.มว.กก.ตชด.23 ช่วยรำชกำร บก.
๗ ร.ต.ต. อุเทน ภจูอมจติ รอง สว.(อก.) ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๒
๘ ร.ต.ต. สินสมุทร นนท์ตรี รอง สว.(ป.) ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๒
๙ ร.ต.ต. สุทธิ ศรีพุฒทำ รอง สว.(ป.) ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๒

๑๐ ด.ต. เสถียร หมืน่ศรี ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๒
๑๑ ด.ต. เพชรัตน์ มำตยแ์ท่น ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๒
๑๒ ด.ต. ฉัตรกนก เรืองบุญ ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๒
๑๓ ด.ต. สยำมรัฐ อนิรภยั ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๒
๑๔ ด.ต. ศิริชัย อรุณวัน ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๒
๑๕ ด.ต. สุทธิพงษ์ สมศรี ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๒
๑๖ ด.ต. วัฒนสิน กุละนำม ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค 2
๑๗ ด.ต. พิทักษ์ ป้องเศษ ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค 2
๑๘ ด.ต. ศรำวุฒิ ประจ ำกลำง ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค 2
๑๙ ด.ต. เกียรติศักด์ิ ไกรแก้ว ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค 2
๒๐ ด.ต. ธันวำรัตน์ เค้ำแคน ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค 2
๒๑ ด.ต. วิทยำ จ ำปำศรี ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค 2
๒๒ ด.ต. เกษม พรมดวง ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค 2
๒๓ ด.ต. พุทธำ พูลเพิ่ม ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค 2



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังแรก) 

๒๔ ด.ต. สีหรำช นำคศรี ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค 2
๒๕ ด.ต. ศำตรำวุธ ชำบัว ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค 2
๒๖ ด.ต. สรพงษ์ วรโภชน์ ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค 2 ช่วยรำชกำร บก.
๒๗ ด.ต. แถว เชื้อหนองทอน ผบ.หมู ่กก.ตชด.31 ช่วยรำชกำร บก.
๒๘ ด.ต. คณัจสนันท์ แจง้สวัสด์ิ ผบ.หมู ่กก.ตชด.41
๒๙ จ.ส.ต. วุฒิพงษ์ อันเสน ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค 2
๓๐ จ.ส.ต. ศุภชัย นำมโยธำ ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค 2 ช่วยรำชกำร บก.
๓๑ ส.ต.ท. วนำนนท์ โชคเฉลิม ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค 2
๓๒ ส.ต.ท. ธนสิน ลุนดำพร ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค 2
๓๓ ส.ต.ท. ณัฐวัฒน์ ปิยพิพัฒน์ ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค 2
๓๔ ส.ต.ท. ภำนุวัฒน์ ทิพภเูมือง ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค 2
๓๕ ส.ต.ท. วีระชัย แสงรุ่งสว่ำง ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค 2
๓๖ ส.ต.ท. อภโิชค ขุ่มด้วง ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค 2
๓๗ ส.ต.ท. สุนทร วลัยศรี ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค 2
๓๘ ส.ต.ท. นฤดล บุตรำช ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค 2
๓๙ ส.ต.ท. ปรัชญำ มุงคุณค ำแสน ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค 2
๔๐ ส.ต.ท. ธนวัฒน์ ช ำนำญ ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค 2
๔๑ ส.ต.ท. พงศ์วัชระ ทองเหลำ ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค 2
๔๒ ส.ต.ท. อุบลศักด์ิ คงโนนกอก ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค 2
๔๓ ส.ต.ท. วรำวุธ พูลพุทธำ ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค 2
๔๔ ส.ต.ท. เทียนชัย โพธิว์ำท ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค 2
๔๕ ส.ต.ท. พงษพ์พิฒัน์ ผิวแดง ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค 2 ช่วยรำชกำร บก.
๔๖ ส.ต.ท. วงศธร เวียงกมล ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๔ ช่วยรำชกำร บก.
๔๗ ส.ต.ต. สมเจตน์ สีทู ผบ.หมู ่กก.ตชด.44

๑ พ.ต.ท. ท ำนอง ศรีคุณ ผบ.ร้อย กก.ตชด.๒๑
๒ ร.ต.อ. สุดใจ ประนินทำ ผบ.มว.กก.ตชด.๒๑

กก.ตชด.21



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังแรก) 

๓ ร.ต.อ. บัญชำ พิลำศรี ผบ.มว.กก.ตชด.๒๑
๔ ร.ต.อ. ประจวบ ชำญประโคน ผบ.มว.กก.ตชด.๒๑
๕ ร.ต.อ. อิสรพงษ์ อดทน รอง สว.กก.ตชด.๒๑
๖ ร.ต.อ. วินัย แสงอรุณ รอง สว.กก.ตชด.๒๑
๗ ร.ต.อ. กิตติ หงษ์แก้ว รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๒๑
๘ ร.ต.อ. บุญน ำ สุกใส รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๒๑
๙ ร.ต.อ. พุทเทียม ศรีดี รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๒๑

๑๐ ร.ต.อ. พีรพงษ์ ถั่วประโคน รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๒๑
๑๑ ร.ต.อ. สุพจน์ จนัทิมำตร รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๒๑
๑๒ ร.ต.อ. บุญสม ประกอบดี รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๒๑
๑๓ ร.ต.อ. เสนอ เอ็นยอด รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๒๑
๑๔ ร.ต.อ. พิษณุ ดนเสมอ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๒๑
๑๕ ร.ต.อ. สมควร ค ำทอง รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๒๑
๑๖ ร.ต.อ. จ ำลอง ใจอยู่ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๒๑
๑๗ ร.ต.อ.หญิง บุษยมำศ บุญน ำ รอง สว.กก.ตชด.๒๑
๑๘ ร.ต.ท. กัญญำ อิดอ่อน รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๒๑
๑๙ ร.ต.ท. ธำนินทร์ ทัดศรี รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๒๑
๒๐ ร.ต.ท. บุญเกิด มีจ ำนงค์ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๒๑
๒๑ ร.ต.ท. พลอย จดุำบุตร รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๒๑
๒๒ วำ่ที ่ร.ต.อ. ประธำน แสงเพชร ครู (สบ ๑) กก.ตชด.๒๑
๒๓ ร.ต.ท. ประมวล ถนอมพุดซำ ผบ.มว.กก.ตชด.๒๑
๒๔ ร.ต.ท.หญิง เกณิกำ ตรีวิเศษ รอง สว.กก.ตชด.๒๑
๒๕ ร.ต.ต. ฉัตรชนก ทรงประโคน รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๒๑
๒๖ ด.ต. ส ำรำญ ทะยำนรัมย์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๒๗ ด.ต. คมศร ชำติดี ครู (ปท ๑) กก.ตชด.๒๑
๒๘ ด.ต. ชำติสยำม สำยรัตน์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๒๙ ด.ต. ชนนิยม แก้วหล่อ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังแรก) 

๓๐ ด.ต. จตุพร เกษรบัว ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๓๑ ด.ต. สุรพันธ์ ชื่นจติร ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๓๒ ด.ต. พิทักษ์ สิทธิจนัทร์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๓๓ ด.ต. รัตนศักด์ิ ชนะชัย ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๓๔ ด.ต. มิตร์ ศรไชย ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๓๕ ด.ต. จกัรพงษ์ แท่นแก้ว ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๓๖ ด.ต. ไพโรจน์ สุขจติร ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๓๗ ด.ต. วิชิต แสงนวล ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๓๘ ด.ต. เฉลิมวุฒิ จนัดำวงษ์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๓๙ ด.ต. เสถียร อินทร์นอก ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๔๐ ด.ต. สุวิจกัขณ์ ศรีศักด์ิ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๔๑ ด.ต. ธนำรักษ์ พลเสน ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๔๒ ด.ต. สุทธี แสนดี ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๔๓ ด.ต. จกัรพงศ์ รุ่งนิยม ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๔๔ ด.ต. ประยทุธ ดวงแก้ว ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๔๕ ด.ต. มำนพ อดุลรัมย์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๔๖ ด.ต. จ ำลอง พรมสำร ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๔๗ ด.ต.หญิง บุษบำ เชื้อเหิม ครู (ปท ๑) กก.ตชด.๒๑
๔๘ จ.ส.ต. ภวูเนศวร์ ประสมสัตย์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๔๙ จ.ส.ต. พิทยำ เหมันตำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๕๐ จ.ส.ต. วิรัตน์ บุญต่ำง ครู (ปท ๑) กก.ตชด.๒๑
๕๑ จ.ส.ต. ชิชชำกร ภบูำลชื่น ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๕๒ จ.ส.ต. วิทยำ ขันทอง ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๕๓ จ.ส.ต.หญิง พะเยำว์ เสำร์ทอง ครู (ปท ๑) กก.ตชด.๒๑
๕๔ ส.ต.ท. ศรำยทุธ เสน่หำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๕๕ ส.ต.ท. วัชรพงศ์ พุดจบี ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๕๖ ส.ต.ท. จริวัฒน์ หล่อทอง ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังแรก) 

๕๗ ส.ต.ท. วรำกร บุรีแก้ว ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๕๘ ส.ต.ท. สมโภชน์ ค ำสุข ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๕๙ ส.ต.ท. อนุชำ มีทอง ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๖๐ ส.ต.ท. วิศณุ ศิริทร ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๖๑ ส.ต.ท. สมพงษ์ คู่ชัยภมูิ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๖๒ ส.ต.ท. เมธำ พุฒจรูญ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๖๓ ส.ต.ท. อธิวัฒน์ ว่องมงคลเดช ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๖๔ ส.ต.ท. ชัยณรงค์ จติอำรย์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๖๕ ส.ต.ท.หญิง สุกัญญำ ชินฮำต ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๖๖ ส.ต.ต. วงศธร แช่มรัมย์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๖๗ ส.ต.ต. ธวัชชัย เตมำยงั ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๖๘ ส.ต.ต. สุวิทย์ สุดำงำม ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๖๙ ส.ต.ต. สุภำพ ตุ่มงำม ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๗๐ ส.ต.ต. กิตติศักด์ิ บุญปก ผบ.หมู ่กก.ตชด.๔๔
๗๑ ส.ต.ต. อ ำพล ชัยล้ินฟ้ำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๗๒ ส.ต.ต. กิตติวัช จนัทวงษ์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑

๑ พ.ต.ท. รวิภำส ศรีสุข ครู (สบ 2) กก.ตชด.๒๒
๒ พ.ต.ท.หญิง ดรุณี มีสวัสด์ิ ผบ.ร้อย (สบ 2) กก.ตชด.๒๒
๓ ร.ต.อ. สังเวียน นำดี ผบ.มว.กก.ตชด.22
๔ ร.ต.อ. อำคม แซ่ภู่ ผบ.มว.กก.ตชด.22
๕ ร.ต.อ. ประสิทธิ์ นำมศิริ รอง สว. (ป.) กก.ตชด.22
๖ ร.ต.อ. เพชรพล สำยแก้ว รอง สว. (ป.) กก.ตชด.22
๗ ร.ต.อ. ค ำดี เข็มเพชร รอง สว. (ป.) กก.ตชด.22
๘ ร.ต.อ. ชุมพล พงศ์โสภำ รอง สว. (ป.) กก.ตชด.22
๙ ร.ต.อ. ธนศำนต์ ล้ิมสวัสด์ิ รอง สว. (ป.) กก.ตชด.22

๑๐ ร.ต.อ. ธีระศักด์ิ ศรีจนัทร์ รอง สว. (ป.) กก.ตชด.22

กก.ตชด.22



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังแรก) 

๑๑ ร.ต.อ. บุญเที่ยง พิมพ์ตรำ รอง สว. (ป.) กก.ตชด.22
๑๒ ร.ต.อ. ประไพ ไชยโอชะ รอง สว. (ป.) กก.ตชด.22
๑๓ ร.ต.อ. ประมวล กองสิน รอง สว. (ป.) กก.ตชด.22
๑๔ ร.ต.อ. ประเสริฐ เวียงแก รอง สว. (ป.) กก.ตชด.22
๑๕ ร.ต.อ. ไพรี แถมวัน รอง สว. (ป.) กก.ตชด.22
๑๖ ร.ต.อ. สง่ำ จนัทมำส รอง สว. (ป.) กก.ตชด.22
๑๗ ร.ต.อ. สมศักด์ิ สุขพงษ์ รอง สว. (ป.) กก.ตชด.22
๑๘ ร.ต.อ. สมัย ครองประจติร รอง สว. (ป.) กก.ตชด.22
๑๙ ร.ต.อ. แสวง สำยช่วย รอง สว. (ป.) กก.ตชด.22
๒๐ ร.ต.ท. รัฐวุฒิ เครือสนธิ์ รอง สว. (ป.) กก.ตชด.22
๒๑ ร.ต.ท. ศุภโชติ มีทอง ผบ.มว. กก.ตชด.22
๒๒ ร.ต.ท. อดุลยศักด์ิ อุปวงษ์ รอง สว. (ป.) กก.ตชด.22
๒๓ ร.ต.ท. กุศล จติทวี ผบ.มว.กก.ตชด.22
๒๔ ร.ต.ท. บุญเล้ียง ศิริป้อง รอง สว. (ป.) กก.ตชด.22
๒๕ ร.ต.ท. ประยทุธ์ พงษ์สนิท รอง สว. (ป.) กก.ตชด.22
๒๖ ร.ต.ท. สมยศ ยศรำวำส รอง สว. (ป.) กก.ตชด.22
๒๗ ด.ต. กฤษดำ สุขำเวช ผบ.หมู ่กก.ตชด.22
๒๘ ด.ต. จกัรกริช เพ็ญพิมพ์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.22
๒๙ ด.ต. จำรุกิตต์ิ จนัทะสอน ผบ.หมู ่กก.ตชด.22
๓๐ ด.ต. ชิงชัย สิงห์ครุธ ผบ.หมู ่กก.ตชด.22
๓๑ ด.ต. ณัฐนันท์ โพธิวัฒน์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.22
๓๒ ด.ต. ธนภทัร โพธิไ์ม้ ผบ.หมู ่กก.ตชด.22
๓๓ ด.ต. นิพิฐพนธ์ บุญเทียม ผบ.หมู ่กก.ตชด.22
๓๔ ด.ต. ปริญญำ สิมำขันธ์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.22
๓๕ ด.ต. พิมล กอมณี ผบ.หมู ่กก.ตชด.22
๓๖ ด.ต. ฟูเกียรติ สำรรัตน์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.22
๓๗ ด.ต. วรธน พงษ์ทอง ผบ.หมู ่กก.ตชด.22



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังแรก) 

๓๘ ด.ต. ศุภวัฒน์ ปัตถำสำย ผบ.หมู ่กก.ตชด.22
๓๙ ด.ต. สมพร โสมนัส ผบ.หมู ่กก.ตชด.22
๔๐ ด.ต. สำยยนต์ โมลำนิล ผบ.หมู ่กก.ตชด.22
๔๑ ด.ต. สุชำติ สุขกุล ผบ.หมู ่กก.ตชด.22
๔๒ ด.ต. อณุคิต วงษ์ศรีวรรณ ผบ.หมู ่กก.ตชด.22
๔๓ ด.ต. อรุณเทพ บุญโฮม ผบ.หมู ่กก.ตชด.22
๔๔ จ.ส.ต. พิชญุตม์ ขันลุน ผบ.หมู ่กก.ตชด.22
๔๕ ด.ต. เชฎฐำ ชุติเนตร ผบ.หมู ่กก.ตชด.22
๔๖ จ.ส.ต. พร้อมยทุธ สุขรักษำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.22
๔๗ จ.ส.ต. อนุเดช บุญภกัดี ผบ.หมู ่กก.ตชด.22
๔๘ ส.ต.ท. วิวัชรำ จ ำปำหอม ผบ.หมู ่กก.ตชด.22
๔๙ ส.ต.ท. กฤตธิพัตน์ เปี่ยมสวัสด์ิ ผบ.หมู ่กก.ตชด.22
๕๐ ส.ต.ท. กิตติชัย รองทอง ผบ.หมู ่กก.ตชด.22
๕๑ ส.ต.ท. จตุรงค์ แก้วประเสริฐ ผบ.หมู ่กก.ตชด.22
๕๒ ส.ต.ท. จริชัย ตันตระกูล ผบ.หมู ่กก.ตชด.22
๕๓ ส.ต.ท. ณัฐวุฒิ อินทร์ธรรม ผบ.หมู ่กก.ตชด.22
๕๔ ส.ต.ท. มนัสชัย อินวำทย์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.22
๕๕ ส.ต.ท. วริวุฒิ จนัทกรณ์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.22
๕๖ ส.ต.ท. วิศรุธ กุลศรี ผบ.หมู ่กก.ตชด.22
๕๗ ส.ต.ท. สุทธิพงษ์ นิกะพิมพ์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.22
๕๘ ส.ต.ท. อัครพงษ์ ค ำแก้ว ผบ.หมู ่กก.ตชด.22
๕๙ ส.ต.ท. อิศรำพงษ์ แสงพันธ์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.22
๖๐ ส.ต.ท.หญิง เจนจริำ คงทน ผบ.หมู ่กก.ตชด.22
๖๑ ส.ต.ต. ณัฐพงษ์ เชื้อชำว ผบ.หมู ่กก.ตชด.22
๖๒ ส.ต.ต. วิศรุต รุ่งเรือง ผบ.หมู ่กก.ตชด.22
๖๓ ส.ต.ต. เอนก ก ำจร ผบ.หมู ่กก.ตชด.22

กก.ตชด.23



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังแรก) 

๑ พ.ต.ท. พงษ์ศักด์ิ พรมจนัทร์ รอง ผกก.ตชด.๒๓ (๓)
๒ พ.ต.ท. เบญจรงค์ ใบใหญ่ สว.กก.ตชด.23
๓ พ.ต.ท. รังสฤษฎ์ สมเทพ สว.กก.ตชด.23
๔ พ.ต.ต. รัชพงศ์ จนัทชิด สว.กก.ตชด.23
๕ พ.ต.ต. บัญญัติ ชื่นตำ สว.กก.ตชด.23
๖ พ.ต.ต. ภคัพล คุ้มวงศ์ สว.กก.ตชด.23
๗ ว่ำที ่พ.ต.ท. กิตติศักด์ิ ช่ำงสนั่น สว.กก.ตชด.23
๘ พ.ต.ต. บัวภำ บูรณะ สว.กก.ตชด.23
๙ พ.ต.ต. สดใส โภคทรัพย์ สว.กก.ตชด.23

๑๐ พ.ต.ต. ทรงชัย เทพวงศ์ษำ สว.กก.ตชด.23
๑๑ พ.ต.ต.หญิง ภำวิณี อรอรรถ สว.กก.ตชด.23
๑๒ พ.ต.ต.หญิง เอื้อจติร ประทุมจร สว.กก.ตชด.23
๑๓ ร.ต.อ. ปรีชำ จมูแพง รอง สว.กก.ตชด.23
๑๔ ร.ต.อ. อนุกูล ไพค ำนำม รอง สว.กก.ตชด.23
๑๕ ร.ต.อ. คุณพัฒน์ อุปชำ รอง สว.กก.ตชด.23
๑๖ ร.ต.อ. คำนิท จนัทะเดช รอง สว.กก.ตชด.23
๑๗ ร.ต.อ. ประมุข ประวัติ รอง สว.กก.ตชด.23
๑๘ ร.ต.อ. ประเสริฐศักด์ิแสงสำ รอง สว.กก.ตชด.23
๑๙ ร.ต.อ. จรัิฏฐ์ ศรีมีชัย รอง สว.กก.ตชด.23
๒๐ ร.ต.อ. สมควร เบ็ญจมำตร รอง สว.กก.ตชด.23
๒๑ ร.ต.อ. ชูศักด์ิ จ ำนงค์นอก รอง.สว.กก.ตชด.๒๓
๒๒ ร.ต.อ. เพชร เดชบำล รอง สว.กก.ตชด.23
๒๓ ร.ต.อ. สุรเดช สุมำลัย รอง สว.กก.ตชด.23
๒๔ ร.ต.อ. วัชระ ติดเมิง รอง สว.กก.ตชด.23
๒๕ ร.ต.อ. สมพงษ์ ล ำแพน รอง สว.กก.ตชด.23
๒๖ ร.ต.อ. พงศกรณ์ อ่อนละมุล รอง สว.กก.ตชด.23
๒๗ ร.ต.อ. สุรพล ธนะชัย รอง สว.กก.ตชด.23



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังแรก) 

๒๘ ร.ต.อ. วิโรจน์ สิทธิศรีจนัทร์ รอง สว.กก.ตชด.23
๒๙ ร.ต.อ. พีระพงศ์ ผำบุญมี รอง สว.กก.ตชด.23
๓๐ ร.ต.อ. คมสันต์ นพคุณวงศ์ รอง สว.กก.ตชด.23
๓๑ ร.ต.อ. สุวรรณ ยิ่งยนื รอง สว.กก.ตชด.23
๓๒ ร.ต.อ. สุริยนั แสงวงศ์ รอง สว.กก.ตชด.23
๓๓ ร.ต.อ. สุวัฒนำ เห็มบำสัตย์ รอง สว.กก.ตชด.23
๓๔ ร.ต.อ. ประมวล ชนะพำล รอง สว.กก.ตชด.23
๓๕ ร.ต.อ. วิทยำ อ่อนอินทร์ รอง สว.กก.ตชด.23
๓๖ ร.ต.อ. พิจติร ศิริกุล รอง สว.กก.ตชด.23
๓๗ ร.ต.อ. ธีระวัฒน์ ชำวดอน รอง สว.กก.ตชด.23
๓๘ ร.ต.อ. ประสงค์ จนัผำย รอง สว.กก.ตชด.23
๓๙ ร.ต.อ. สมนึก กุพะลัง รอง สว.กก.ตชด.23
๔๐ ร.ต.อ. สมทรง แสนโหน่ง รอง สว.กก.ตชด.23
๔๑ ร.ต.อ. สังวำลย์ พิมพ์ค ำ รอง สว.กก.ตชด.23
๔๒ ร.ต.อ. อนนท์ ปะนัดเท รอง สว.กก.ตชด.23
๔๓ ร.ต.อ. ประดุง มำตวังแสง รอง สว.กก.ตชด.23
๔๔ ร.ต.อ. สุริยนัต์ อินทรำวุธ รอง สว.กก.ตชด.23
๔๕ ร.ต.อ. วำด นำคะ รอง สว.กก.ตชด.23
๔๖ ร.ต.อ. พิกุล จกัรสิทธิ์ รอง สว.กก.ตชด.23
๔๗ ร.ต.อ. บุญปิ่น วงศ์ศรีจนัทร์ รอง สว.กก.ตชด.23
๔๘ ร.ต.อ. ชำตรี ภำค ำตำ รอง สว.กก.ตชด.23
๔๙ ร.ต.อ. ไพฑูรย์ ไพศำล รอง สว.กก.ตชด.23
๕๐ ร.ต.อ. ธงชัย ปักเขมำยงั รอง สว.กก.ตชด.23
๕๑ ร.ต.อ. ศักด์ิชัย ประจมิทิศ รอง สว.กก.ตชด.23
๕๒ ร.ต.อ. ชยกร รังหอม รอง สว.กก.ตชด.23
๕๓ ร.ต.อ. สุดใจ เหง้ำสุวรรณ รอง สว.กก.ตชด.23
๕๔ ร.ต.อ. อำคม นวลจนัทร์ รอง สว.กก.ตชด.23



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังแรก) 

๕๕ ร.ต.อ. สวัสด์ิ จ ำเริญเศษ รอง สว.กก.ตชด.23
๕๖ ร.ต.อ. ชำติชำย อินทโชติ  รอง สว.กก.ตชด.๒3
๕๗ ร.ต.อ. ประดิษฐ์ พลเรียงโพน  รอง สว.กก.ตชด.๒3
๕๘ ร.ต.อ. เกริก เมืองหงษ์ รอง สว.กก.ตชด.23
๕๙ ร.ต.อ. เชียง ตะวะนะ รอง สว.กก.ตชด.23
๖๐ ร.ต.อ. ถนอม หมัน่จติร รอง สว.กก.ตชด.23
๖๑ ร.ต.อ. ประทีป จกัรมำนนท์ รอง สว.กก.ตชด.23
๖๒ ร.ต.อ. วันชัย ก้อนธิงำม รอง สว.กก.ตชด.23
๖๓ ร.ต.อ. วันณรงค์ ไหดงยำง รอง สว.กก.ตชด.23
๖๔ ร.ต.อ. วำตพันธ์ พรมลำย รอง สว.กก.ตชด.23
๖๕ ร.ต.อ. สงกรำนต์ พลไกร รอง สว.กก.ตชด.23
๖๖ ร.ต.อ. สมจติร นำอุดม รอง สว.กก.ตชด.23
๖๗ ร.ต.อ. กิตติ จติจกัร รอง สว.กก.ตชด.23
๖๘ ร.ต.อ. จรัส บุญปัญญำ รอง สว.กก.ตชด.23
๖๙ ร.ต.อ. ถำวร สกุลฮูฮำ รอง สว.กก.ตชด.23
๗๐ ร.ต.อ. บุญชวน ไชยโชค รอง สว.กก.ตชด.23
๗๑ ร.ต.อ. วันดี ค ำยอด รอง สว.กก.ตชด.23
๗๒ ร.ต.อ. กระสัน สีพั้ว รอง สว.กก.ตชด.23
๗๓ ร.ต.อ. เฉลิม ทศช่วย รอง สว.กก.ตชด.23
๗๔ ร.ต.อ. พนัส ดวงใจ รอง สว.กก.ตชด.23
๗๕ ร.ต.อ. พรศักด์ิ โสวภำคย์ รอง สว.กก.ตชด.23
๗๖ ร.ต.อ. ร้อยแสน แก่นท้ำว รอง สว.กก.ตชด.23
๗๗ ร.ต.อ. วรรธนำกร นำโสก รอง สว.กก.ตชด.23
๗๘ ร.ต.อ. วัฒนำ นำคสิน รอง สว.กก.ตชด.23
๗๙ ร.ต.อ. วิรัตน์ ศรีเพ็ชร รอง สว.กก.ตชด.23
๘๐ ร.ต.อ. สมพงษ์ สุทุม รอง สว.กก.ตชด.23
๘๑ ร.ต.อ. สอนใจ เขียวสด รอง สว.กก.ตชด.23



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ
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ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังแรก) 

๘๒ ร.ต.อ. สินรงค์ ค ำงำ รอง สว.กก.ตชด.23
๘๓ ร.ต.อ. สุนทร ศรีทองสุข รอง สว.กก.ตชด.23
๘๔ ร.ต.อ. สุพจน์ สรรพคุณ รอง สว.กก.ตชด.23
๘๕ ร.ต.อ. สุรพล สีหำนู รอง สว.กก.ตชด.23
๘๖ ร.ต.อ. อรุณ หงษ์โพธิ์ รอง สว.กก.ตชด.23
๘๗ ร.ต.อ. อ ำนวย สุพร รอง สว.กก.ตชด.23
๘๘ ร.ต.อ. นพเก้ำ บุตรดำ รอง สว.กก.ตชด.23
๘๙ ร.ต.อ. พัฒนำ ศรียงค์ รอง สว.กก.ตชด.23
๙๐ ร.ต.อ. วีระพงษ์ พรหมนำรถ รอง สว.กก.ตชด.23
๙๑ ร.ต.อ. สังคม ศรีเลำ รอง สว.กก.ตชด.23
๙๒ ร.ต.อ. อดิศร เผือดนอก รอง สว.กก.ตชด.23
๙๓ ร.ต.อ.หญิง มำลำ ยำสำไชย รอง สว.กก.ตชด.๒3
๙๔ ร.ต.ท. สุรวุทธ โสลี ผบ.มว.กก.ตชด.23
๙๕ วำ่ที ่ร.ต.อ. รณรงค์ นันทรำช รอง สว.กก.ตชด.๒๓
๙๖ ร.ต.ท. ก ำจดั ผำใต้ รอง สว.กก.ตชด.๒๓
๙๗ วำ่ที ่ร.ต.อ. ร ำไพ ง้ิวไชยรำช รอง สว.กก.ตชด.๒๓
๙๘ ร.ต.ท. ด ำรง แม่นศรรำ รอง สว.กก.ตชด.๒๓
๙๙ ร.ต.ท. สุรชัย ส ำรองพันธ์ รอง สว.กก.ตชด.๒๓

๑๐๐ ร.ต.ท. ทินรัตน์ ภญิโญ รอง สว.กก.ตชด.๒๓
๑๐๑ ร.ต.ท. สิทธิศักด์ิ อุปกำร รอง สว.กก.ตชด.๒๓
๑๐๒ ร.ต.ท. ประถม สะพังเงิน รอง สว.กก.ตชด.๒๓
๑๐๓ ร.ต.ท. อนุชิต เหมืองทอง รอง สว.กก.ตชด.๒๓
๑๐๔ ร.ต.ท. ฉัตรชัย วงษ์วิจติร รอง สว.กก.ตชด.๒๓
๑๐๕ ร.ต.ท. วิชัยยล จนัทร์สำมำรถ รอง สว.กก.ตชด.๒๓
๑๐๖ ร.ต.ท. คอยศักด์ิ สิมมำ รอง สว.กก.ตชด.๒๓
๑๐๗ ร.ต.ท. วิชัย ไกยะฝ่ำย รอง สว.กก.ตชด.๒๓
๑๐๘ วำ่ที ่ร.ต.อ. สุนันท์ พรมโสภำ รอง สว.กก.ตชด.๒๓



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังแรก) 

๑๐๙ ร.ต.ท. สมบูรณ์ ชนยทุธ รอง สว.กก.ตชด.๒๓
๑๑๐ ร.ต.ท. สนอง ปำระบับ รอง สว.กก.ตชด.๒๓
๑๑๑ ร.ต.ท. จนัทรำช กรุณำน ำ รอง สว.กก.ตชด.๒๓
๑๑๒ ร.ต.ท. พงษ์สุวรรณบุญชู รอง สว.กก.ตชด.๒๓
๑๑๓ ร.ต.ท. สุวนัย ศรีบำนแจม่ รอง สว.กก.ตชด.๒๓
๑๑๔ ร.ต.ท. พิพัฒน์ เสนสุข รอง สว.กก.ตชด.๒๓
๑๑๕ ร.ต.ท. ทันญำ ใบบัว รอง สว.กก.ตชด.๒๓
๑๑๖ ร.ต.ท. เฉลิมศิลป์ ประกอบเสียง รอง สว.กก.ตชด.๒๓
๑๑๗ ร.ต.ท. สำกล ชัยประทุม รอง สว.กก.ตชด.๒๓
๑๑๘ ร.ต.ท. สมเพศ จรนำทอง รอง สว.กก.ตชด.๒๓
๑๑๙ ร.ต.ท. ชำติกล้ำ โสมำ รอง สว.กก.ตชด.๒๓
๑๒๐ ร.ต.ท. วัฒนชัย ดลไสว รอง สว.กก.ตชด.๒๓
๑๒๑ ร.ต.ท. เหรียญชัย รำมฤทธิ์ รอง สว.กก.ตชด.๒๓
๑๒๒ ร.ต.ท. สมนึก บันเทิงศักด์ิศิริ รอง สว.กก.ตชด.๒๓
๑๒๓ ร.ต.ท. สมจติ ไชยพันโท รอง สว.กก.ตชด.๒๓
๑๒๔ ร.ต.ท. ชัยยทุธ เชื้อกุณะ รอง สว.กก.ตชด.๒๓
๑๒๕ ร.ต.ท. เรืองฤทธิ์ เพชรพลอย รอง สว.กก.ตชด.๒๓
๑๒๖ ร.ต.ท. เสถียร ซ่ือตรง รอง สว.กก.ตชด.๒๓
๑๒๗ ร.ต.ท. สุพจน์ วรรณพฤกษ์ รอง สว.กก.ตชด.๒๓
๑๒๘ ร.ต.ท. ณัฐพงศ์ พันธ์ล ำภกัด์ิ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๒๓๔
๑๒๙ ร.ต.ต. ประทวน ขจรวุฒินันท์ รอง สว.กก.ตชด.๒๓
๑๓๐ ร.ต.ต. ประเสริฐ สุไชยชิต รอง สว.กก.ตชด.๒๓
๑๓๑ ร.ต.ต. สมจติร พำงำม รอง สว.กก.ตชด.๒๓
๑๓๒ ร.ต.ต. ธงชัย นิคม รอง สว.กก.ตชด.๒๓
๑๓๓ ร.ต.ต. สมหวัง สมเกียรติยศ รอง สว.กก.ตชด.๒๓
๑๓๔ ร.ต.ต. ปรเมศวร์ มีธรรม รอง สว.กก.ตชด.๒๓
๑๓๕ ร.ต.ต. สมรักษ์ เสโน รอง สว.กก.ตชด.๒๓



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังแรก) 

๑๓๖ ร.ต.ต. ชัชวำล เยำวพันธ์ รอง สว.กก.ตชด.๒๓
๑๓๗ ร.ต.ต. ฉันท์ จนัทนะ รอง สว.กก.ตชด.๒๓
๑๓๘ ร.ต.ต. สุพักตร์ เวียงอินทร์ รอง สว.กก.ตชด.๒๓
๑๓๙ ร.ต.ต. ชัยณรงค์ จลุละนันทน์ รอง สว.กก.ตชด.๒๓
๑๔๐ ร.ต.ต. ประเสริฐ สำรินทร์ รอง สว.กก.ตชด.๒๓
๑๔๑ ร.ต.ต. ทองศุกร์ สุริวงแก้ว รอง สว.กก.ตชด.๒๓
๑๔๒ ร.ต.ต. พรชัย บัวสกุล รอง สว.กก.ตชด.๒๓
๑๔๓ ด.ต. วรรณศักด์ิ กลยะณี ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓
๑๔๔ ด.ต. นพดล นำพันธุเ์ร่ิม ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓
๑๔๕ ด.ต. อรรถพล บุตรงำม ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓
๑๔๖ ด.ต. เชิดชัย มีชัย ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓
๑๔๗ ด.ต. วันชัย ทองค ำห่อ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓
๑๔๘ ด.ต. ปัญญำวุฒิ บุญตำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓
๑๔๙ ด.ต. สำยใจ พรมชัย ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓
๑๕๐ ด.ต. ศิลปะชัย ขันทีท้ำว ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓
๑๕๑ ด.ต. ทวี ค ำนันดำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓
๑๕๒ ด.ต. ธีระสุวัฒ ปัญญำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓
๑๕๓ ด.ต. ไชยยำ มัชฉิมพงษ์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓
๑๕๔ ด.ต. ตำล เอกพันธ์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓
๑๕๕ ด.ต. พฤหัส สุภำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓
๑๕๖ ด.ต. ประโมทย์ สอนคะ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓
๑๕๗ ด.ต. พสิษฐ์ ชุดชุมแพ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓
๑๕๘ ด.ต. สุวรรณ เทพอ่อน ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓
๑๕๙ ด.ต. สิทธิพร แก้วดี ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓
๑๖๐ ด.ต. สุนัน ภงูำมเขียว ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓
๑๖๑ ด.ต. อนุชิต ป้องขวำเลำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓
๑๖๒ ด.ต. อภชิำต จนัเคน ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังแรก) 

๑๖๓ ด.ต. สำนิต แก้วก่ำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓
๑๖๔ ด.ต. สุพล ไพศำล ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓
๑๖๕ ด.ต. ยศพนธ์ สระค ำจนัทร์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓
๑๖๖ ด.ต. ทนงศักด์ิ เหล่ำสมบัติ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓
๑๖๗ ด.ต. ละไว อัปกำรัตน์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓
๑๖๘ ด.ต. กรีฑำ ศรีแพง ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓
๑๖๙ ด.ต. จริศักด์ิ เสตฐำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓
๑๗๐ ด.ต. สธน เศรษฐรักษำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓
๑๗๑ ด.ต. อภสิิทธิ์ หงษำวงษ์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓
๑๗๒ ด.ต. พรหมพริยะ ดังพิมำยย์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓
๑๗๓ ด.ต. ธรรมศักด์ิ สุนทรรส ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓
๑๗๔ ด.ต. สมควร พงไธสงค์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓
๑๗๕ ด.ต. บุญเพ็ง น้อยนุตย์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒3
๑๗๖ ด.ต. เกรียงไกร ลีลำชัย ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓
๑๗๗ ด.ต. อ ำนำจ ค ำผุย ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓
๑๗๘ ด.ต. คฑำวุธ อวนป้อง ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓
๑๗๙ ด.ต. ปรำโมทย์ ทุมเพ็ง ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓
๑๘๐ ด.ต. ทนงศักด์ิ แสงส่อง ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓
๑๘๑ ด.ต. ธำนิน ศรีแสน ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓
๑๘๒ ด.ต. ไพรสันต์ เมฆฤทธิ์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.23
๑๘๓ ด.ต. อัคนี เหมะธุลิน ผบ.หมู ่กก.ตชด.23
๑๘๔ ด.ต. ทรัพยพ์สิทธิ์มธุรส ผบ.หมู ่กก.ตชด.23
๑๘๕ ด.ต. สมเกียรติ รัตนกุล ผบ.หมู ่กก.ตชด.23
๑๘๖ ด.ต. ถนอม ลียะวงศ์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.23
๑๘๗ ด.ต. พงษ์ฐวัฒน์ ระวิวรรณ ผบ.หมู ่กก.ตชด.23
๑๘๘ ด.ต. ประทวน ตะดอน ผบ.หมู ่กก.ตชด.23
๑๘๙ ด.ต. เรืองเดช ค ำทะเนตร ผบ.หมู ่กก.ตชด.23



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังแรก) 

๑๙๐ ด.ต. ทวีกร นิลทรำช ผบ.หมู ่กก.ตชด.23
๑๙๑ ด.ต. จติติกร สร้อยอุดม ผบ.หมู ่กก.ตชด.23
๑๙๒ ด.ต. ประกำศ บุญชมพู ผบ.หมู ่กก.ตชด.23
๑๙๓ ด.ต. ถำวร อยำ่งสวย ผบ.หมู ่กก.ตชด.23
๑๙๔ ด.ต. สมบัติ ใจดี ผบ.หมู ่กก.ตชด.23
๑๙๕ ด.ต. สุธรรม ล ำเลียว ผบ.หมู ่กก.ตชด.23
๑๙๖ ด.ต. สุระพล อรัญมิง่ ผบ.หมู ่กก.ตชด.23
๑๙๗ ด.ต. อดุลย์ ศรีชะตำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.23
๑๙๘ ด.ต. สุริยำ ศรีพรม ผบ.หมู ่กก.ตชด.23
๑๙๙ ด.ต. ธวัชชัย พินิจนอก ผบ.หมู ่กก.ตชด.23
๒๐๐ ด.ต. อุทัย จนัทะวงษ์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.23
๒๐๑ ด.ต. นิพนธ์ ค ำสุข ผบ.หมู ่กก.ตชด.23
๒๐๒ ด.ต. ปริญญำ ใจเที่ยง ผบ.หมู ่กก.ตชด.23
๒๐๓ ด.ต. ไพโรจน์ บูคะธรรม ผบ.หมู ่กก.ตชด.23
๒๐๔ ด.ต. ประทีป ยะโส ผบ.หมู ่กก.ตชด.23
๒๐๕ ด.ต. สัมฤทธิ์ อินทร์หำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.23
๒๐๖ ด.ต. สมพร ทุมวัน ผบ.หมู ่กก.ตชด.23
๒๐๗ ด.ต. วรนนท์ มำแก้ว ผบ.หมู ่กก.ตชด.23
๒๐๘ ด.ต. อภยั ไตรวงศ์ยอ้ย ผบ.หมู ่กก.ตชด.23
๒๐๙ ด.ต. พินิจ ใสบำล ผบ.หมู ่กก.ตชด.23
๒๑๐ ด.ต. สำยยนต์ วงแสน ผบ.หมู ่กก.ตชด.23
๒๑๑ ด.ต. เจริญฤทธิ์ พุธมี ผบ.หมู ่กก.ตชด.23
๒๑๒ ด.ต. ประยงค์ สมุนทำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.23
๒๑๓ ด.ต. เดชำ ไชยเลิศ ผบ.หมู ่กก.ตชด.23
๒๑๔ ด.ต. ไพรฑูรย์ บุญสินพร้อม ผบ.หมู ่กก.ตชด.23
๒๑๕ ด.ต. ประจติร โทไข่ษร ผบ.หมู ่กก.ตชด.23
๒๑๖ ด.ต. ลือชัย ง้ิวโสม ผบ.หมู ่กก.ตชด.23



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังแรก) 

๒๑๗ ด.ต. กิมหลง แสงมหำชัย ผบ.หมู ่กก.ตชด.23
๒๑๘ ด.ต. วินัย อภยัโส ผบ.หมู ่กก.ตชด.23
๒๑๙ ด.ต. สำยนัต์ กุลค้อ ผบ.หมู ่กก.ตชด.23
๒๒๐ ด.ต. ชัยวะริตร์ อ่ำงลี ผบ.หมู ่กก.ตชด.23
๒๒๑ ด.ต. มนูน รำชครุฑ ผบ.หมู ่กก.ตชด.23
๒๒๒ ด.ต. นพรัตน์ รังวิจี ผบ.หมู ่กก.ตชด.23
๒๒๓ ด.ต. ประหยดั ฮำดดำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.23
๒๒๔ ด.ต. บุญทัน กำรุญ ผบ.หมู ่กก.ตชด.23
๒๒๕ ด.ต. ครรชิต ฤกษ์ใหญ่ ผบ.หมู ่กก.ตชด.23
๒๒๖ ด.ต. สนธยำ อ่อนนำง ผบ.หมู ่กก.ตชด.23
๒๒๗ ด.ต. ทรงสมรภมูิ ทองบ่อ ผบ.หมู ่กก.ตชด.23
๒๒๘ ด.ต. ยทุธกำรณ์ แสงดี ผบ.หมู ่กก.ตชด.23
๒๒๙ ด.ต. ธนะรัชต์ สำยธิไชย ผบ.หมู ่กก.ตชด.23
๒๓๐ ด.ต. จนิดำ โพธิจ์มุพล ผบ.หมู ่กก.ตชด.23
๒๓๑ ด.ต. ทอมมี่ ทองสะอำด ผบ.หมู ่กก.ตชด.23
๒๓๒ ด.ต. สุรเชษฐ์ ไชยฮ้อย ผบ.หมู ่กก.ตชด.23
๒๓๓ ด.ต. ภทัรำวุธ ฝ่ำยภเูขียว ผบ.หมู ่กก.ตชด.23
๒๓๔ ด.ต. สุพรม ประทุมรุ่ง ผบ.หมู ่กก.ตชด.23
๒๓๕ ด.ต. จติติพนธ์ มุกธวัตร ผบ.หมู ่กก.ตชด.23
๒๓๖ ด.ต. สุวิทย์ สุขบัติ ผบ.หมู ่กก.ตชด.23
๒๓๗ ด.ต. ไสว เคนพรม ผบ.หมู ่กก.ตชด.23
๒๓๘ ด.ต. สมจติร์ แพงแสน ผบ.หมู ่กก.ตชด.23
๒๓๙ ด.ต. จติรกร ก้อนแพง ผบ.หมู ่กก.ตชด.23
๒๔๐ ด.ต. สุพรรณ ภคูงผำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.23
๒๔๑ ด.ต. นิรมน ตงบุญชัย ผบ.หมู ่กก.ตชด.23
๒๔๒ ด.ต. เพ็ง บัวแก้ว ผบ.หมู ่กก.ตชด.23
๒๔๓ ด.ต. วรพงศ์ เกศกุล ผบ.หมู ่กก.ตชด.23



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังแรก) 

๒๔๔ ด.ต. สยำมศักด์ิ นำมเทพ ผบ.หมู ่กก.ตชด.23
๒๔๕ ด.ต. ไพฑูรย์ ศรีคัทนำม ผบ.หมู ่กก.ตชด.23
๒๔๖ ด.ต. สำยยนัต์ ชัยทำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.23
๒๔๗ ด.ต. ปรีชำ อิฐจนัทร์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.23
๒๔๘ ด.ต. ส ำเร็จ ชัยล้ินฟ้ำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.23
๒๔๙ ด.ต. สุปัญญำ สีโชติ ผบ.หมู ่กก.ตชด.23
๒๕๐ ด.ต. วิรุต แข็งขยนั ผบ.หมู ่กก.ตชด.23
๒๕๑ ด.ต. มำนิตย์ ไพรวิจำรณ์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.23
๒๕๒ ด.ต.หญิง นันทนำ จนัทร์สะอำด ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓
๒๕๓ ด.ต.หญิง สุภำวดี ภูท่อง ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓
๒๕๔ ด.ต. พงษ์สวัสด์ิ ค ำแหง ผบ.หมู ่กก.ตชด.23
๒๕๕ ด.ต. ศักด์ิดำ ปะกิระเณย์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.23
๒๕๖ ด.ต. สมชำย จมูจนัทำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.23
๒๕๗ จ.ส.ต. ศักด์ิศิลป์ พ่อศรียำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.23
๒๕๘ จ.ส.ต. ณรงค์ชัย มณีโครต ผบ.หมู ่กก.ตชด.23
๒๕๙ ส.ต.ท. อนุชำ ภตีูกำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓
๒๖๐ ส.ต.ท. วัฒนวุฒิ แสนสอำด ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓
๒๖๑ ส.ต.ท. วุฒิอนันท์ ชอบจริญ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓
๒๖๒ ส.ต.ท. อรรถพล สุทธิสอน ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓
๒๖๓ ส.ต.ท. ปฏญิญำ อนันตภกัด์ิ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓
๒๖๔ ส.ต.ท. เก่งกำจ เงินปิง ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓
๒๖๕ ส.ต.ท. วิทยำ กิมภำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓
๒๖๖ ส.ต.ท. อมรพงศ์ ภกัดีแสน ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓
๒๖๗ ส.ต.ท. ศุภชัย เทพวงศ์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓
๒๖๘ ส.ต.ท. นิสิต แสนโหน่ง ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓
๒๖๙ ส.ต.ท. เกียรติวิวัฒนโ์ทรัตน์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓
๒๗๐ ส.ต.ท. กิตติชัย จ ำนงจติ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังแรก) 

๒๗๑ ส.ต.ท. อัศวิน บุ่งวิเศษ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓
๒๗๒ ส.ต.ท. อรรถพงษ์ ภมูิดง ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓
๒๗๓ ส.ต.ท. ธีระพล หงษำมนุษย์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓
๒๗๔ ส.ต.ท. ธนชิต วงศ์ปัญญำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓
๒๗๕ ส.ต.ท. วรเกียรติ อินทรพำนิชย์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓
๒๗๖ ส.ต.ท. อนุสรณ์ นิลน้อยศรี ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓
๒๗๗ ส.ต.ท. อรรถวุฒิ ธรรมโชติ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓
๒๗๘ ส.ต.ท. นิติกร คงหอม ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓
๒๗๙ ส.ต.ท. เอกภพ จนัคำมิ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓
๒๘๐ ส.ต.ท. ศตวรรษ ไชยพัฒน์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓
๒๘๑ ส.ต.ท. ธนัฐ ประวันตำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓
๒๘๒ ส.ต.ท. พำยุ พิลำดำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓
๒๘๓ ส.ต.ท. วัชรพล พันหล้ำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓
๒๘๔ ส.ต.ท. ภทัรพล สำรจนัทร์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓
๒๘๕ ส.ต.ท. วัชระ หลินโนนแดง ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓
๒๘๖ ส.ต.ท. อนนต์ เขียวสะอำด ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓
๒๘๗ ส.ต.ท. รณชัย ไชยสีหำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓
๒๘๘ ส.ต.ท. ดนัย มหำพรม ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓
๒๘๙ ส.ต.ท. ฤทธิรงค์ สมรฤทธิ์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓
๒๙๐ ส.ต.ท. อนุพล บุญนำง ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓
๒๙๑ ส.ต.ท. ธวัชชัย ปัตถำพงษ์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓
๒๙๒ ส.ต.ท. เกริกฤทธิ์ ประทุมทอด ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓
๒๙๓ ส.ต.ท. สหรัฐ แหล่งสนำม ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓
๒๙๔ ส.ต.ท. ต้อม สุมสำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓
๒๙๕ ส.ต.ท. ธนศักด์ิ สำยธิไชย ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓
๒๙๖ ส.ต.ท. อนิรุช พลสุวรรณ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓
๒๙๗ ส.ต.ท. สิงหำ วงษ์แก้ว ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังแรก) 

๒๙๘ ส.ต.ท. อนิวัตร ถิตยผ่์อง ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓
๒๙๙ ส.ต.ท. วีรภทัร อ่วมเจริญ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓
๓๐๐ ส.ต.ท. วุฒิชัย เสมอพิทักษ์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓
๓๐๑ ส.ต.ท. วัฒนำ สีสุทร ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓
๓๐๒ ส.ต.ท. อนุศักด์ิ แก้วปิลำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓
๓๐๓ ส.ต.ท. สัจจำ ฟักนำมนต์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓
๓๐๔ ส.ต.ท. กันย์ เตรียมตัว ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓
๓๐๕ ส.ต.ท. ภทัรพงศ์ หำญใจ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓
๓๐๖ ส.ต.ท. โลม พลับแยม้ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓
๓๐๗ ส.ต.ท. วันพิทักษ์ ศรีรักษ์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓
๓๐๘ ส.ต.ท. เรืองฤทธิ์ โทรักษำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓
๓๐๙ ส.ต.ท. วิษณุ ค ำภำพันธ์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓
๓๑๐ ส.ต.ท. ปพน ทองโคตร ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓
๓๑๑ ส.ต.ต. วุฒิชัย ตะระแจม่ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒3
๓๑๒ ส.ต.ต.หญิง ดอกแก้ว ใต้สันเทียะ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒3
๓๑๓ ส.ต.ต.หญิง มะลิ อินทร์ธิรำช ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒3
๓๑๔ ส.ต.ต.หญิง วัชรำภรณ์ แข็งแรง ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓

๑ พ.ต.ท. คมสันต์ิ    คมขำว สว.กก.ตชด.24
๒ พ.ต.ท. โอฬำร ค ำผุย ผบ.ร้อย กก.ตชด.๒๔
๓ พ.ต.ท. จ ำเนียร จนัทร์ค้ ำ ผบ.ร้อย กก.ตชด.๒๔
๔ พ.ต.ท. กรวิช ทองทำย ครู(สบ๒) กก.ตชด.๒๔
๕ พ.ต.ท. แถม บงแก้ว ครู(สบ๒) กก.ตชด.๒๔
๖ พ.ต.ท. อนุรักษ์ เสนำมำตย์  ผบ.ร้อย ตชด.๒๔๔
๗ พ.ต.ท. ธีรศักด์ิ โพธิศ์รีมำ  ผบ.ร้อย ตชด.๒๔๖
๘ พ.ต.ท.หญิง พัชรำ ฦำชำ  สว.กง.กก.ตชด.๒๔
๙ พ.ต.ต. สุริยนัต์ บุตรเจริญ ครู(สบ๒) กก.ตชด.๒๔

กก.ตชด.24



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังแรก) 

๑๐ พ.ต.ต. สุกรี สำยเสมำ ครู(สบ๒) กก.ตชด.๒๔
๑๑ พ.ต.ต. สุก ำธร อ่อนผิว ครู(สบ๒) กก.ตชด.๒๔
๑๒ พ.ต.ต. อนันตศักด์ิ วงศ์สุพรรณ  สว.ขว.กก.ตชด.๒๔
๑๓ พ.ต.ต. ศักด์ิชัย บุญภโิญ  ผบ.ร้อย ตชด.๒๔๓
๑๔ พ.ต.ต. ยธุยำ สังแสวง  ผบ.ร้อย ตชด.๒๔๕
๑๕ พ.ต.ต. จำรุรันต์ ค ำศรี  ผบ.ร้อย ตชด.๒๔๑
๑๖ พ.ต.ต. สุชำติ บุญหำญ ครู(สบ๒) กก.ตชด.๒๔
๑๗ ร.ต.อ.  แสนพล    ศรีภธูร ผบ.มว.(สบ๑)กก.ตชด.๒๔
๑๘ ร.ต.อ. ถำวร ช่ำงไชย ผบ.มว. กก.ตชด.๒๔
๑๙ ร.ต.อ. นิรุตน์ ปักเคทำติ ผบ.มว. กก.ตชด.๒๔
๒๐ ร.ต.อ. กิติพงษ์ ศรีสุนะ ผบ.มว.กก.ตชด.24
๒๑ ร.ต.อ. วัย พลลม ผบ.มว.กก.ตชด.๒๔
๒๒ ร.ต.อ. เกษ อินทร์มำ รอง สว.กก.ตชด.24
๒๓ ร.ต.อ. ลือ นรสำร รอง สว.กก.ตชด.24
๒๔ ร.ต.อ. คฑำวุธ    แสนวำ รอง สว.(ป) กก.ตชด.๒๔
๒๕ ร.ต.อ. วิไล พุฒธรรม รอง สว.(ป) กก.ตชด.๒๔
๒๖ ร.ต.อ. เสนีย์ แสนสมบัติ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๒๔
๒๗ ร.ต.อ. สมพงษ์ วิมุขติบุตร รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๒๔
๒๘ ร.ต.อ. ศุภชัย ศรีทอง รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๒๔
๒๙ ร.ต.อ. บุญไพ แก้วก่ ำ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๒๔
๓๐ ร.ต.อ. ขจร แลตรง รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๒๔
๓๑ ร.ต.อ. เฉลิมพล ธิมำศ รอง สว.(ป) กก.ตชด.๒๔
๓๒ ร.ต.อ. ไสว ไชยชนะ รอง สว.(ป) กก.ตชด.๒๔
๓๓ ร.ต.อ. สะเทื้อน ขมิน้เขียว รอง สว.(ป) กก.ตชด.๒๔
๓๔ ร.ต.อ. ทวนทอง มนตรีศรี รอง สว.(ป) กก.ตชด.๒๔
๓๕ ร.ต.อ. ทรงทรัพย์ สุริยำ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๒๔
๓๖ ร.ต.อ. ธงชัย ปรุงนำ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๒๔



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังแรก) 

๓๗ ร.ต.อ. ประนิตย์ จ ำปำมูล รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๒๔
๓๘ ร.ต.อ. ประภำส อินมะโรง รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๒๔
๓๙ ร.ต.อ. รุ่ง ทองค ำ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๒๔
๔๐ ร.ต.อ. ส ำรำญ พันธ์สว่ำง รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๒๔
๔๑ ร.ต.อ. อุทิศ พันธ์ผล รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๒๔
๔๒ ร.ต.อ. โอกำส ศรีจนัทร์เวียง รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๒๔
๔๓ ร.ต.อ.  เสถียร     ลุนชัยภำ รอง สว.(ป) กก.ตชด.๒๔
๔๔ ร.ต.อ.  กิตติศักด์ิ    เคนำอุประ รอง สว.(ป) กก.ตชด.๒๔
๔๕ ร.ต.อ. วิไล เชื้อคุณมัน่ รอง สว.(ป) กก.ตชด.๒๔
๔๖ ร.ต.อ. วิเชียร จอมค ำศรี รอง สว.(ป) กก.ตชด.๒๔
๔๗ ร.ต.อ. เพชร บัวมำตย์ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๒๔๑
๔๘ ร.ต.อ. นิยม พรหมจรรย์ รอง ผบ.ร้อย ตชด.๒๔๕
๔๙ ร.ต.อ.หญิง  อสมำภรณ์  ก.สเดเกอร์ ผบ.มว.(สบ๑)กก.ตชด.๒๔
๕๐ ร.ต.อ.หญิง นภำนี พิชัยแพทย์ รอง สว.กก.ตชด.24
๕๑ ร.ต.อ.หญิง ธัญณภสัร์ จติตะยโศธร รอง สว.กก.ตชด.23 ช่วยรำชกำรฯ
๕๒ ร.ต.ท โกวิทย์ คณะจนัทร์ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๒๔
๕๓ ร.ต.ท นันทวัฒน์ เทศนำ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๒๔
๕๔ ร.ต.ท นิวำท อินธิรส รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๒๔
๕๕ ร.ต.ท นิกร รักษำพันธุ์ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๒๔
๕๖ ร.ต.ท. อำคม ขวัญคุ้ม รอง สว.(ป) กก.ตชด.๒๔
๕๗ วำ่ที ่ร.ต.อ. สนั่น ไชยโสดำ รอง สว.กก.ตชด.24
๕๘ ร.ต.ท. ชัยศักด์ิ สิงห์หำพำล รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๒๔
๕๙ ร.ต.ท. วิชิต แพงน้อย รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๒๔
๖๐ ร.ต.ท. วิสิษฐ์ โยธำฤทธิ์ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๒๔
๖๑ ร.ต.ท. ไว จติเจริญ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๒๔
๖๒ ร.ต.ท. สมสิน อินตะนัย รอง สว.(ป.) กก.ตชด.24 
๖๓ ร.ต.ท. ส ำรำญ บุตรตำ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.24 



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังแรก) 

๖๔ ร.ต.ท. สุพจน์ เทพมำลี รอง สว.(ป.) กก.ตชด.24 
๖๕ ร.ต.ท. สุริยนัต์ ฤทธิม์หำ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.24 
๖๖ ร.ต.ท. เฉลิมพล ธิมำศ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๒๔
๖๗ ร.ต.ท. ทวนทอง มนตรีศรี รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๒๔
๖๘ ร.ต.ท. ทักษิณ ภำษำเวทย์ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๒๔
๖๙ ร.ต.ท. เผด็จ สวนไธสง รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๒๔
๗๐ ร.ต.ท. พนงค์ บุญเทพ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๒๔
๗๑ ร.ต.ท. พูลทรัพย์ นำคเสน รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๒๔
๗๒ ร.ต.ท. มีศิล วงศ์ศิริ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๒๔
๗๓ ร.ต.ท. วรเชษฐ์ มำตรำ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๒๔
๗๔ ร.ต.ท. วัฒนะ วงษ์จมู รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๒๔
๗๕ ร.ต.ท. วิจติร ชนะสะแบง รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๒๔
๗๖ ร.ต.ท. วิเชียร จอมค ำศรี รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๒๔
๗๗ ร.ต.ท. วิบูลย์ หำชำนนท์ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๒๔
๗๘ ร.ต.ท. วิโรจน์ พูลสวสัด์ิรัตนพงษ์ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๒๔
๗๙ ร.ต.ท. วิไล เชื้อคุณมัน่ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๒๔
๘๐ ร.ต.ท. วีระพงษ์ แก้วมำตย์ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๒๔
๘๑ ร.ต.ท. สงกรำนต์ วิจติรจนัทร์ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.24 
๘๒ ร.ต.ท. สมจติร ขุ่ยร้ำนหญ้ำ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.24 
๘๓ ร.ต.ท. สมบัติ พัดพรม รอง สว.(ป.) กก.ตชด.24 
๘๔ ร.ต.ท. สมบุญ ชัยไพร รอง สว.(ป.) กก.ตชด.24 
๘๕ ร.ต.ท. สังคม สุวรรณรอด รอง สว.(ป.) กก.ตชด.24 
๘๖ ร.ต.ท. ส ำรอง ถำวะโร รอง สว.(ป.) กก.ตชด.24 
๘๗ ร.ต.ท. สุพจน์ วิชำชัย รอง สว.(ป.) กก.ตชด.24 
๘๘ ร.ต.ท. สุพล ตัวงำม รอง สว.(ป.) กก.ตชด.24 
๘๙ ร.ต.ท. สุพล งอกงำม รอง สว.(ป.) กก.ตชด.24 
๙๐ ร.ต.ท. เสถียร ลุนชัยภำ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.24 



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังแรก) 

๙๑ ร.ต.ท. ไสว ไชยชนะ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.24 
๙๒ ร.ต.ท. แหลมทอง ชูเกียรติ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.24 
๙๓ ร.ต.ท. องอำจ อันตะยำ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.24 
๙๔ ร.ต.ท. อดิศักด์ิ โพธิก์ลำง รอง สว.(ป.) กก.ตชด.24 
๙๕ ร.ต.ท. อภชิำติ ปำกเมย รอง สว.(ป.) กก.ตชด.24 
๙๖ ร.ต.ท. อำคม ขวัญคุ้ม รอง สว.(ป.) กก.ตชด.24 
๙๗ ร.ต.ท. พีระ ชนะมำร รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๒๔
๙๘ วำ่ที ่ร.ต.อ. สุทน ธำนีพูล ผบ.มว.กก.ตชด.24
๙๙ วำ่ที ่ร.ต.อ. สมจติร หล้ำทองอินทร์ ผบ.มว.กก.ตชด.24

๑๐๐ ร.ต.ท. นิรันดร์ ยำงสุด รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๒๔
๑๐๑ ร.ต.ท.  ลือชัย   อุ่นแสง รอง สว.(ป) กก.ตชด.๒๔
๑๐๒ ร.ต.ท.  ศิริศักด์ิ  พิทักษ์ชน รอง สว.(ป) กก.ตชด.๒๔
๑๐๓ ร.ต.ท.  พนมไพร   ธรรมถี รอง สว.(ป) กก.ตชด.๒๔
๑๐๔ ร.ต.ท. ไพฑูรย์ บ ำรุงกุล ผบ.มว.(สบ๑)กก.ตชด.๒๔
๑๐๕ ร.ต.ท. จอม พรมลำ ผบ.มว.(สบ๑)กก.ตชด.๒๔
๑๐๖ ร.ต.ท. นิมิตร สนิมคร่ ำ รอง สว.(ป) กก.ตชด.๒๔
๑๐๗ ร.ต.ท. จนิดำ วิชำธรรม รอง สว.(ป) กก.ตชด.๒๔
๑๐๘ ร.ต.ท. ชัยยนัต์ ขมิน้ขำว รอง สว.(ป) กก.ตชด.๒๔
๑๐๙ ร.ต.ท. นพดล สิทธิวงษ์ รอง สว.(ป) กก.ตชด.๒๔
๑๑๐ ร.ต.ท. จ ำลอง ศรีวงษำ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๒๔
๑๑๑ ร.ต.ท. ต่อศักด์ิ กำญจนเตมีย์ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๒๔
๑๑๒ ร.ต.ท. ทวีชัย ยวุโยธิน รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๒๔
๑๑๓ ร.ต.ท. ชำติกล้ำ นำมแก้ว ผบ.มว.กก.ตชด.24
๑๑๔ ร.ต.ท. สุรศักด์ิ เอกรำช ผบ.มว. กก.ตชด.๒๔
๑๑๕ ร.ต.ท. ชัยวัฒน์ โสวัน รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๒๔
๑๑๖ ร.ต.ท.หญิง บุญเรือง นุ่มโต รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๒๔
๑๑๗ ร.ต.ต. ก ำแหง กรรณลำ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๒๔



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังแรก) 

๑๑๘ ร.ต.ต. บรรเทำ ไวยกรรณ์ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๒๔
๑๑๙ ร.ต.ต. รังสรรค์ เกตุนำค รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๒๔
๑๒๐ ร.ต.ต.  เทอด    เข็มเวียง รอง สว.(ป) กก.ตชด.๒๔
๑๒๑ ร.ต.ต.  สุรพล    บรรเทำ รอง สว.(ป) กก.ตชด.๒๔
๑๒๒ ร.ต.ต. ธำนินทร์ สำรวงษ์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.24
๑๒๓ ร.ต.ต. วิมล มุขยวงศ์ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๒๔
๑๒๔ ด.ต. อำจ แสงรัตน์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๔
๑๒๕ ด.ต. ไพบูลย์ ค ำรังษี ผบ.หมู ่กก.ตชด.24
๑๒๖ ด.ต. พิสมัย จลุปำน ผบ.หมู ่กก.ตชด.24
๑๒๗ ด.ต. วชิระ พรมมำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๔
๑๒๘ ด.ต.  ชำติชำย   ผันอำกำศ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๔
๑๒๙ ด.ต.  เคน   สีนอเน็ตร ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๔
๑๓๐ ด.ต.  ธีระภทัธิ ์   สิทธิสำร ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๔
๑๓๑ ด.ต. วรวิทย์ เบ้ำวรรณ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๔
๑๓๒ ด.ต. ยทุธพร ศรีวรรณะ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๔
๑๓๓ ด.ต. ชัยยศ ป้อสกล ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๔
๑๓๔ ด.ต. ทรงศักด์ิ สอนเสนำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๔
๑๓๕ ด.ต. วรำโชติ หัสโก ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๔
๑๓๖ ด.ต. พงศทร สอนสุภำพ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๔
๑๓๗ ด.ต. ล ำพอง เบ้ำหล่อเพชร ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๔
๑๓๘ ด.ต. ทอพ เคนพรม ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๔
๑๓๙ ด.ต. ธงทองทอ ประโมสี ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๔
๑๔๐ ด.ต. อรุณ ยำงค ำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๔
๑๔๑ ด.ต. นิรัตน์ นวลจนัท์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๔
๑๔๒ ด.ต. เยี่ยม ค ำต้ือ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๔
๑๔๓ ด.ต. ประสิทธิ์ ขันแก้ว ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๔
๑๔๔ ด.ต. วิสุทธิวัฒน์ หำญเสนำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๔



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังแรก) 

๑๔๕ ด.ต. อธิวัฒน์ ปำนำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๔
๑๔๖ ด.ต. พำนิชย์ จนัทะนนท์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๔
๑๔๗ ด.ต. สุบิน แก้วสีบุตร ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๔
๑๔๘ ด.ต. เสรี พรมเลิศ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๔
๑๔๙ ด.ต. ชำติชำย จนีะกำญจน์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๔
๑๕๐ ด.ต. มำนพ วงษำหำร ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๔
๑๕๑ ด.ต. คมสันต์ รุ่งศรีรัตน์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๔
๑๕๒ ด.ต. ภำนุเมธ จำระไน ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๔
๑๕๓ ด.ต. สุขี แจกกระโทก ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๔
๑๕๔ ด.ต. บดินทร์ บัวขำว ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๔
๑๕๕ ด.ต. นัฐพงษ์ชยั พรมดี ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๔
๑๕๖ ด.ต. ธวำรัด แสนมะเพ็ง ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๔
๑๕๗ ด.ต. กิตติ สอนนวล ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๔
๑๕๘ ด.ต. ประนอม วิเท่ห์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๔
๑๕๙ ด.ต. ธนดล ปัญญำทอง ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๔
๑๖๐ ด.ต. อรรคพล เหง้ำเทวำพิทักษ์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๔
๑๖๑ ด.ต. เกียรติศักด์ิ จลุอักษร ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๔
๑๖๒ ด.ต. นพดล แพงไธสง ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๔
๑๖๓ ด.ต. สุรชัย สุนนท์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๔
๑๖๔ ด.ต. อุเทน ปัสสำวสังข์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๔
๑๖๕ ด.ต. แดนชัย รัชสวนจติร ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๔
๑๖๖ ด.ต. วิชัย เหง้ำพรหมมินทร์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๔
๑๖๗ ด.ต. เสนีย์ พิมพ์จ ำปำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๔
๑๖๘ ด.ต. อดิศร อวนอ่อน ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๔
๑๖๙ ด.ต. พงค์อนันต์ เหลำภำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๔
๑๗๐ ด.ต. ศิริรัตน์ จนัทองอ่อน ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๔
๑๗๑ ด.ต. เพลิน ถิ่นโคกสูง ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๔



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังแรก) 

๑๗๒ ด.ต. อุระชำติ ค ำวงษำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๔
๑๗๓ ด.ต. ศตวรรษ นำมพิสัย ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๔
๑๗๔ ด.ต. ทวีศักด์ิ บุตตะวัง ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๔
๑๗๕ ด.ต. สุเมธ รัตนวิจติร ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๔
๑๗๖ ด.ต. สุระชัย ชำมรัตน์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๔
๑๗๗ ด.ต. บุญโฮม ไชยะดำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๔
๑๗๘ ด.ต. ณรงค์ วงษ์เชียงเพ็ง ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๔
๑๗๙ ด.ต. ธีระพล พิลำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๔
๑๘๐ ด.ต. อุทิศ อ้วนเลิง ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๔
๑๘๑ ด.ต. อภชิำติ ฦำชำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๔
๑๘๒ ด.ต. อนนท์ชัย พรมสำร ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๔
๑๘๓ ด.ต.หญิง รำณี ทิพยโ์ชติ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๔
๑๘๔ จ.ส.ต. วรเดช ศรีชุ่ม ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๔
๑๘๕ จ.ส.ต. มนตรี สำยวรรณ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๔
๑๘๖ ส.ต.อ. ภเูบศ กำรสรรพ์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๔
๑๘๗ ส.ต.ท. ทศพร ช่ำงไชย ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๔
๑๘๘ ส.ต.ท. สนั่น จนัพวง ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๔
๑๘๙ ส.ต.ท. รณชัย เกี้ยวกระโทก ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๔
๑๙๐ ส.ต.ท. วชิระ นนทภำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๔
๑๙๑ ส.ต.ท. จติกร ขิปวัติ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๔
๑๙๒ ส.ต.ท. ณัฐสิทธิ์ โคตรชมภู ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๔
๑๙๓ ส.ต.ต. สมเกียรติ นัทธี ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๔
๑๙๔ ส.ต.ต. อธิวัฒน์ น้อยมะลิวัน ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๔
๑๙๕ ส.ต.ต. อิสระ สนิทบับ ครู ปท.1 กก.ตชด.๒๔
๑๙๖ ส.ต.ต.หญิง กนกวรรณ พลท่ำหว้ำ ครู ปท.1 กก.ตชด.๒๔
๑๙๗ ส.ต.ต.หญิง รัตนำ เนตรแสงศรี ครู ปท.1 กก.ตชด.๒๔
๑๙๘ ส.ต.ต.หญิง ยพุิน ภกัดีสีทอน ครู ปท.1 กก.ตชด.๒๔



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังแรก) 

ฝอ.บก.ตชด.ภำค๓
๑ ร.ต.ท. โรมรัน ดวงสิงห์ รอง สว.(ป) ฝอ.บก.ตชด.ภำค 3
2 ด.ต. วุฒิภทัร อวดห้ำว ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค 3
๓ ส.ต.ท. ประสำน กันสิทธิ์ ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค 3
4 ส.ต.ท. เจษฎำ ไชยวรรณ ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค 3

กก.ตชด.31
๑ ด.ต. อัมพร ค ำพำ ผบ.หมู่.กก.ตชด.31
๒ จ.ส.ต. พรีพล เสนำวิน ผบ.หมู่.กก.ตชด.31
๓ ส.ต.ท. ทศพล ศรีโมรำ ผบ.หมู่.กก.ตชด.31
๔ ส.ต.ต. วทัญญู ศรีไชยอุ๊ด ผบ.หมู่.กก.ตชด.31
๕ ส.ต.ต. ชยพัฒน์ หำญรัศมีวงศ์ ผบ.หมู่.กก.ตชด.31
๖ ส.ต.ต. มนต์ชัย เรืองเดช ผบ.หมู่.กก.ตชด.31
๗ ส.ต.ต. ชินกร กรองใจ ผบ.หมู่.กก.ตชด.31
๘ ส.ต.ต. ฉัตรชัย แสงไกร ผบ.หมู่.กก.ตชด.31
๙ ส.ต.ต. ณัฐวุฒิ ดีธงทอง ผบ.หมู่.กก.ตชด.31

๑๐ ส.ต.ต. ธีรวัฒน์ จ ำเรียง ผบ.หมู่.กก.ตชด.31
๑๑ ส.ต.ต. ปรัชญำ เกิดศรี ผบ.หมู่.กก.ตชด.31
๑๒ ส.ต.ต. ภพูำน นุชพ่วง ผบ.หมู่.กก.ตชด.31
๑๓ ส.ต.ต. วิวัฒน์ สอนแก้ว ผบ.หมู่.กก.ตชด.31
๑๔ ส.ต.ต. สิทธิกร จลุพงษ์ ผบ.หมู่.กก.ตชด.31
๑๕ ส.ต.ต. สุปรีย์ กล่ ำบัว ผบ.หมู่.กก.ตชด.31
๑๖ ส.ต.ต. อัครเดช เฟื่องฟู ผบ.หมู่.กก.ตชด.31

๑ ร.ต.อ.หญิง นภำวรรณ กองแก้ว รอง สว.กก.ตชด.32
2 ร.ต.ท. ทัตภมูี พรมเมือง รอง สว.(ป.)กก.ตชด.32
๓ จ.ส.ต. ศรัญญู วงศ์สอน ผบ.หมู่.กก.ตชด.32
4 ด.ต. วรำวุฒิ ธิติมูล ผบ.หมู่.กก.ตชด.32

กก.ตชด.32



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังแรก) 

๕ ส.ต.ท. ชนภทัร พัชรเมธีชัย ผบ.หมู่.กก.ตชด.32

๑ ส.ต.ท. ปฏภิำณ สันติสุข ผบ.หมู่.กก.ตชด.33
2 ส.ต.ท. พิสิษฐ์ แก้ววรรณรัตน์ ผบ.หมู่.กก.ตชด.33

1 ร.ต.อ. พิสิฐศักด์ิ โนวิชัย ผบ.มว.กก.ตชด.34
๒ ร.ต.อ. องอำจ เครือเมือง รอง สว.(ป.)กก.ตชด.34
3 ร.ต.อ. สมำน หงอนไก่ รอง สว.(ป.)กก.ตชด.34
๔ ว่ำที่ ร.ต.อ. สัมฤทธิ์ จตุแวง ผบ.มว.กก.ตชด.34
5 ร.ต.ท. ชัยรัตน์ คชรัตน์ รอง สว.(ป.)กก.ตชด.34
๖ ร.ต.ต. ทรงธรรม อดิสรณกุล รอง สว.(ป.)กก.ตชด.34
7 ด.ต. ณรงค์ แสนนรินทร์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.34
๘ ด.ต. เฉลิมพันธ์ ปันธิยะ ผบ.หมู ่กก.ตชด.34
9 ด.ต. พำนิช ศรีวิใจ ผบ.หมู ่กก.ตชด.34

๑๐ ด.ต. นรินทร์ ดอนดง ผบ.หมู ่กก.ตชด.34
11 ด.ต. ปริวรรต นำแหลม ผบ.หมู ่กก.ตชด.34
๑๒ ด.ต. ถวิล กล่อมยงั ผบ.หมู ่กก.ตชด.34
13 ด.ต. ชัยลำภ กิ่งวำที ผบ.หมู ่กก.ตชด.34
๑๔ ด.ต. สงวน เกตุนำค ผบ.หมู ่กก.ตชด.34
15 ด.ต. สมศักด์ิ ใจยะวัง ผบ.หมู ่กก.ตชด.34
๑๖ ด.ต. ศักด์ิชำย จรุงจติร ผบ.หมู ่กก.ตชด.34
17 ด.ต. รัตน วิศรียำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.34
๑๘ ส.ต.ท. กนกพล นลินวิจติร ผบ.หมู่.กก.ตชด.34
19 ส.ต.ท. โอฬำร สำยนวน ผบ.หมู ่กก.ตชด.34
๒๐ ส.ต.ท.หญิง กรกช เทภกิัน ผบ.หมู ่กก.ตชด.34
21 ส.ต.ต. อภวิัชร นันตำ ผบ.หมู่.กก.ตชด.34
๒๒ ส.ต.ต. ทศพร เขียวสำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.34

กก.ตชด.33

กก.ตชด.34



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังแรก) 

23 ส.ต.ต. ถิรำยุ ม่วงมิตร ผบ.หมู ่กก.ตชด.34
๒๔ ส.ต.ต. นครินทร์ ไชยวงค์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.34
25 ส.ต.ต. ธวัชชัย บุญค ำภำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.34
๒๖ ส.ต.ต. พำกร วิรัตนสุข ผบ.หมู ่กก.ตชด.34
27 ส.ต.ต. สิทธิโชค แหวนเงิน ผบ.หมู ่กก.ตชด.34
๒๘ ส.ต.ต. ณัฐกิจ ไชยยำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.34
29 ส.ต.ต. ทวีวุฒิ ช่วยมิตร ผบ.หมู ่กก.ตชด.34
๓๐ ส.ต.ต. ชลชัย ธรรมณี ผบ.หมู ่กก.ตชด.34
31 ส.ต.ต. สรวุฒิ ปำนันท์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.34
๓๒ ส.ต.ต. อนุสรณ์ ขุนทวี ผบ.หมู ่กก.ตชด.34
33 ส.ต.ต. วรำยทุธ ฉัตรจอหอ ผบ.หมู ่กก.ตชด.34
๓๔ ส.ต.ต. ฐำกูล เต๋จะ๊ค ำวัน ผบ.หมู ่กก.ตชด.34
35 ส.ต.ต. วินิจ ใหญ่หลวง ผบ.หมู ่กก.ตชด.34
๓๖ ส.ต.ต. นพพร ปำนิน ผบ.หมู ่กก.ตชด.34
37 ส.ต.ต. วติพรรณ สุวรรณรินทร์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.34
๓๘ ส.ต.ต. ณัฐพล เพชรสะท้ำนกุล ผบ.หมู ่กก.ตชด.34

ฝอ.บก.ตชด.ภำค๔
1 พ.ต.ท. พิทักษ์ ใจสมุทร รอง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๔
2 พ.ต.ท.หญิง ธัญญมำศ สลักศรี รอง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๔
3 พ.ต.ต. ค ำแหง แก้วแกมทอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๔
4 ร.ต.อ. เจริญ ทรงศรี รอง สว.(ทค.) ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๔
5 ร.ต.อ. สมเกียรติ ด ำแก้ว รอง สว.(ทค.) ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๔
6 ร.ต.อ. สุชีพ แก้วมรกฏ รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๔
7 ร.ต.อ. หฤษฎ์ สมำหำรพันธุ์ รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภำค 4
8 ร.ต.อ. อ ำนวย บุญชุม รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๔
9 ร.ต.อ. อิ่ม หนูทอง รอง สว.(ป.) ฝอ.บก.ตชด.ภำค 4

10 ร.ต.อ.หญิง นิภำ รัพยรู รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๔



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังแรก) 

11 ร.ต.อ.หญิง สุกัลยำ มัจฉำวำนิช รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๔
12 ร.ต.อ.หญิง สุชำดำ เทวมิตร์ รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๔
13 ร.ต.ท. ณัฐพงศ์ สุภำกำญจน์ รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภำค 4
14 ร.ต.ท. เดโช อุนทรีจนัทร์ รอง สว.(ป.) ฝอ.บก.ตชด.ภำค 4
15 ร.ต.ท. ณัฐพร เฑียรฆโรจน์ รอง สว.บก.ตชด.ภำค 4
16 ร.ต.ท. นฤชำติ เวชโช นว.(สบ 1) ผบก.ตชด.ภำค 4
17 ร.ต.ท. ไพฑูรย์ หวังเจริญ รอง สว.(อก.) ฝอ.บก.ตชด.ภำค 4
18 ร.ต.ท. สุขเอนก ธนำธันยภทัร ผบ.มว.ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๔
19 ร.ต.ท. อำรมย์ วรรณโณกิจ รอง สว.(อก.) ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๔
20 ร.ต.ท. ธีระวัฒน์ เสมำ ผบ.มว.กก.ตชด.๑๒
21 ร.ต.ท.หญิง ธัญญำ สุขหนู รอง สว.กก.ตชด.๑๒
22 ร.ต.ต. สมพิตร์ ศรีบุตรตำ รอง สว.(อก.) ฝอ.บก.ตชด.ภำค 4
23 ร.ต.ต. วรรณะ อุปกรณ์ รอง สว.(ป.) ฝอ.บก.ตชด.ภำค 4
24 ด.ต. กมล บัวกิ่ง ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๔
25 ด.ต. ก ำธร วรรณบูลย์ ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๔
26 ด.ต. กิตติกร สุขเอียด ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๔
27 ด.ต. จติรทวัส ชูบุญลำภ ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๔
28 ด.ต ชำญวิทย์ หละต ำ ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๔
29 ด.ต. ฐิตเวทย์ เชำวลิต ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๔
30 ด.ต. ณธรรศ แก้วเพชร ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๔
31 ด.ต. ณรงค์ สิมพลี ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๔
32 ด.ต. ณัฐพนธ์ มงคลบุตร ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๔
33 ด.ต. โดม ยอดแก้ว ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๔
34 ด.ต. ทรงเดช ขวัญด ำ ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๔
35 ด.ต. ธเนศ ทองศิริ ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๔
36 ด.ต. ธีระพงศ์ ชูโต ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๔
37 ด.ต ประทีป เพ็ชรมณี ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๔



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังแรก) 

38 ด.ต. ประสิทธิ์ แสงประสิทธิ์ ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๔
39 ด.ต. ปรีชำ ต้ังกิติสกนธ์ ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๔
40 ด.ต. ปิยะพล ไชยโยธำ ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๔
41 ด.ต. พยงุศักด์ิ สุวรรณปักษ์ ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๔
42 ด.ต พิชิตชัย พรมมำ ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๔
43 ด.ต. พิระพง พรหมพูล ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๔
44 ด.ต. พีรเดช แก้วประสิทธิ์ ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๔
45 ด.ต. ภษูิต สงอำจนิต์ ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๔
46 ด.ต. มนูญ รองสวัสด์ิ ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๔
47 ด.ต. วรำยทุธ หมัน้คง ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๔
48 ด.ต. วัชรินทร์ สันติธรรมวัฒนำ ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๔
49 ด.ต. วิเชียร ไกรแก้ว ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๔
50 ด.ต. ศิริวัฒน์ สีดำ ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๔
51 ด.ต. สกล วรรณสะโร ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๔
52 ด.ต. สถำพร สุขแซว ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๔
53 ด.ต สมคิด ปิ่นทองพันธุ์ ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๔
54 ด.ต. สมพงษ์ รองสวัสด์ิ ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๔
55 ด.ต. สัมพันธ์ ชูใจ ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๔
56 ด.ต. สำมำรถ กรดมณี ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๔
57 ด.ต. สุชำติ จติรจนัทร์ ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๔
58 ด.ต. สุวรรณ นวลบุญ ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๔
59 ด.ต หิรัน เกตุเรน ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๔
60 ด.ต. อภเิชษฐ์ หงษ์ทอง ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๔
61 ด.ต. อรรจน์ โล่จนิดำสวัสด์ิ ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๔
62 ด.ต. อุดมพร จนัทรัตน์ ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๔
63 ด.ต. อุดมพร สังข์ทอง ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๔
64 ด.ต. เอกชัย ขุนไชย ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๔



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังแรก) 

65 ด.ต. เอกรัตน์ แพ่งเมือง ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๔
66 ด.ต.หญิง กัลยำ เพียรดี ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๔
67 ด.ต.หญิง นันท์นภสั มิง่แก้ว ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๔
68 ด.ต.หญิง ปรีดำ วรรณบูลย์ ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๔
69 ด.ต.หญิง ลักษมี คงเส็น ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๔
70 ด.ต. ธนวัฒน์ ทองค ำ ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๔
71 จ.ส.ต. นพดล เจยีะจริะวิบูลย์ ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๔
72 จ.ส.ต. อโนทัย ปะติสุวรรณ ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๔
73 ส.ต.ท. วีระยทุธ ชูด้วง ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค 4

1 พ.ต.ต. อิสรำ เจตนำนัง สว.กก.ตชด.๔๑
2 ร.ต.อ. ลิขิต หมืน่แกว้น ผบ.มว.กก.ตชด.๔๑
3 ร.ต.อ. วัฒนำ ทับทวี ผบ.มว.กก.ตชด.๔๑
4 ร.ต.อ. สมพูล จนิตรำนันต์ ผบ.มว.กก.ตชด.๔๑
5 ร.ต.อ. สมศักด์ิ แก้วตุ้ม ผบ.มว.กก.ตชด.๔๑
6 ร.ต.อ. สมมำตร พูนทอง รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๔๑
7 ร.ต.อ. สฤษดิพงษ์ สมำฤกษ์ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๔๑
8 ร.ต.อ. โสภณ สุขส ำเภำ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๔๑
9 ร.ต.อ.หญิง ปำรณีย์ ชูแสง ครู (สบ๑) กก.ตชด.๔๑

10 ร.ต.อ.หญิง ปุณฑริก บิลแหละ รอง สว.กก.ตชด.๔๑
11 ร.ต.ท. อมรชัย สนธิสุวรรณ ผบ.มว.กก.ตชด.๔๑
12 ร.ต.ท. ปรีชำ บุญพำ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๔๑
13 ร.ต.ท. วัชรินทร์ อินทนำศักด์ิ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๔๑
14 ร.ต.ท. พิชัยยธุ เพ็ชรทิพย์ ผบ.มว.กก.ตชด.๔๑
15 ร.ต.ท. ฤทธิไกร นวลออง ผบ.มว.กก.ตชด.๔๑
16 ร.ต.ต. ณรงค์ ศรีเจริญ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๔๑
17 ร.ต.ต. บุญชัย ขำวศิริ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๔๑

กก.ตชด.41



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังแรก) 

18 ร.ต.ต. บุญโชติ วงศ์ประยรู รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๔๑
19 ด.ต. เกษม กำเหว่ำลำย ผบ.หมู ่กก.ตชด.๔๑
20 ด.ต. ขวัญเกษมชัยมีเศษ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๔๑
21 ด.ต. จ ำรูญ หอมจนัทร์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๔๑
22 ด.ต. ชุมพล กองช่ำง ผบ.หมู ่กก.ตชด.๔๑
23 ด.ต. โชคชัย ขำวเขำอ้อ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๔๑
24 ด.ต. ณรงค์ ดิรัญเพชร์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๔๑
25 ด.ต. ทรงพรศักด์ิ ทิมบ ำรุง ผบ.หมู ่กก.ตชด.๔๑
26 ด.ต. ธรรมนำถ หำญแม่ง ผบ.หมู ่กก.ตชด.๔๑
27 ด.ต. ธำนินทร์ เพ็ชรพิรุณ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๔๑
28 ด.ต. ธิติสรร ฤทธิแผลง ผบ.หมู ่กก.ตชด.๔๑
29 ด.ต. นพวัฒน์ ธรรมวุฒิ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๔๑
30 ด.ต. นันทชัย เจยีพำนิช ผบ.หมู ่กก.ตชด.๔๑
31 ด.ต. นิยม หีตเสมียน ผบ.หมู ่กก.ตชด.๔๑
32 ด.ต. ประวุธ เทียนฤกษ์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๔๑
33 ด.ต. พนมพร ออมอด ผบ.หมู ่กก.ตชด.๔๑
34 ด.ต. พรชัย มุณี ผบ.หมู ่กก.ตชด.๔๑
35 ด.ต. ภสิูต บุญมี ผบ.หมู ่กก.ตชด.๔๑
36 ด.ต. มนัส ประสพชำติ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๔๑
37 ด.ต. ยทุธนันท์ พรหมเดชะ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๔๑
38 ด.ต. วรวิทย์ อินทจนัทร์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๔๑
39 ด.ต. วัฒนำ ครุฑธำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.41
40 ด.ต. สมโชค ศรทอง ผบ.หมู ่กก.ตชด.๔๑
41 ด.ต. สวงค์ จติต์นิยม ผบ.หมู ่กก.ตชด.๔๑
42 ด.ต. สิงหำ นิรัญชอน ผบ.หมู ่กก.ตชด.๔๑
43 ด.ต. สิทธิชัย นำมนวล ผบ.หมู ่กก.ตชด.๔๑
44 ด.ต. สิรภทัร สุดแน่น ผบ.หมู ่กก.ตชด.๔๑



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังแรก) 

45 ด.ต. สุขเกษม สุดใจ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๔๑
46 ด.ต. สุทธิรักษ์ ไกรปรำบ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๔๑
47 ด.ต. สุวรรณชัย ปริวัฒน์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.41
48 ด.ต. หิรัญ สุวรรณเนำว์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๔๑
49 ด.ต. อนันต์ โมรำสิก ผบ.หมู ่กก.ตชด.๔๑
50 ด.ต. อนันต์ โตวัดจนัทร์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๔๑
51 ด.ต. อำทร วำรี ผบ.หมู ่กก.ตชด.๔๑
52 ด.ต. อ ำนวย สำมงำมเล็ก ผบ.หมู ่กก.ตชด.๔๑
53 ด.ต. เอกชัย นำคขวัญ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๔๑
54 ด.ต. เอกชัย ทิพยอ์ักษร ผบ.หมู ่กก.ตชด.๔๑
55 ด.ต.หญิง พจมำลย์ กลับวิลำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๔๑
56 ด.ต.หญิง วลี ใจบุญ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๔๑
57 ด.ต.หญิง ศศิธร นิตยำจำรย์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๔๑
58 จ.ส.ต. กิตติศักด์ิ หีตหนู ผบ.หมู ่กก.ตชด.๔๑
59 จ.ส.ต. ชิตพล มณีนิล ผบ.หมู ่กก.ตชด.๔๑
60 จ.ส.ต. เถลิงศักด์ิ พัฒคำยน ผบ.หมู ่กก.ตชด.๔๑
61 จ.ส.ต. ศุภชัย สินธุเสน ผบ.หมู ่กก.ตชด.๔๑
62 จ.ส.ต. สุริยำ สมยิ้ม ผบ.หมู ่กก.ตชด.๔๑
63 จ.ส.ต.หญิง ปรียำกร ทิพยพ์ิมล ครู (ปท๑) กก.ตชด.๔๑
64 ส.ต.ท. กฤษฎำ ตรีชนะ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๔๑
65 ส.ต.ต. เดชณรงค์ กอฝ้ัน ผบ.หมู ่กก.ตชด.๔๑
66 ส.ต.ต. ประชำกร แสนสุภำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๔๑
67 ส.ต.ต. ศรชัย สุบินนะรำช ผบ.หมู ่กก.ตชด.๔๑
68 ส.ต.ต. อดินันท์ พรมรัตน์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๔๑

1 ร.ต.อ. ไชยยศ ชัยศรี รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๔๒
2 ร.ต.อ. มงคล รัตโนภำส รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๔๒

กก.ตชด.42



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังแรก) 

3 ร.ต.อ. นิกร บุษบำ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๔๒
4 ร.ต.อ. ธรรมนูญ ศรีประไพ ผบ.มว.กก.ตชด.๔๒
5 ร.ต.อ. ปิยะ บุญเรือง รอง สว.กก.ตชด.๔๒
6 ร.ต.ท. จำรึก ปำนสม รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๔๒
7 ร.ต.ท. ประกอบ เมืองรำม รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๔๒
8 ร.ต.ท. วัฒนำ จนัทร์คูเมือง รอง สว.(ทค.) กก.ตชด.๔๒
9 ร.ต.ท. วิชัย นำคประสิทธิ์ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๔๒

10 ร.ต.ท. สุชำติ สิทธิทัต รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๔๒
11 ร.ต.ท. ไพรัตน์ หนูแก้ว ผบ.มว.กก.ตชด.๔๒
12 ร.ต.ต. พันศักด์ิ สุวรรณรัตน์ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๔๒
13 ร.ต.ต. ไพศำล จนัทร์ศรี รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๔๒
14 ร.ต.ต. วินิตย์ ชูสุวรรณ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๔๒
15 ร.ต.ต. วิเชียร บุญทรง รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๔๒
16 ร.ต.ต. สุชำติ ณ พัทลุง รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๔๒
17 ร.ต.ต. อนันต์ ศรีเจำ้ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๔๒
18 ด.ต. จรินทร์ ทองเหลือ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๔๒
19 ด.ต. ช ำนำญ ทองมำก ผบ.หมู ่กก.ตชด.๔๒
20 ด.ต. ชินภพ ทองพรหม ผบ.หมู ่กก.ตชด.๔๒
21 ด.ต. ณัฏฐกิตต์ ปำนชู ผบ.หมู ่กก.ตชด.๔๒
22 ด.ต. ธัญญำ แดงเพ็ชร์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๔๒
23 ด.ต. ธีระพร เพ็ชรอนันต์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๔๒
24 ด.ต. วัฒนำ ไชยสุวรรณ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๔๒
25 ด.ต. สถิตย ์ ณรงค์ฤทธิ์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๔๒
26 ด.ต. สำมำรถ นำคขวัญ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๔๒
27 ด.ต.หญิง จรีะพำ เฮ้งนุ้ย ผบ.หมู ่กก.ตชด.๔๒
28 ด.ต.หญิง สุภำพร มุสิกุล ผบ.หมู ่กก.ตชด.๔๒
29 ด.ต. จกัรพงษ์ ปำนด ำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๔๒



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังแรก) 

30 ด.ต. อภวิัฒน์ จนัพุ่ม ผบ.หมู ่กก.ตชด.๔๒
31 จ.ส.ต. เสมำ พริกเอียด ผบ.หมู ่กก.ตชด.๔๒
32 จ.ส.ต. อนันตชัย มณฑิรำช ผบ.หมู ่กก.ตชด.๔๒
33 ส.ต.ท. ปกรณ์ สุบรรณ์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๔๒
34 ส.ต.ต. วัชระพงษ์ ยำนวิมุต ผบ.หมู ่กก.ตชด.๔๒

1 ร.ต.อ. จ ำแลง ทองนวล รอง สว.(ป) กก.ตชด.๔๓
2 ร.ต.อ. จริวัฒน์ นิ่มดวง รอง สว.กก.ตชด.43
3 ร.ต.อ. จรีะศักด์ิ หมืน่ทิพย์ รอง สว.(ป) กก.ตชด.๔๓
4 ร.ต.อ. ฉัตรเพชร ไชยขวัญ รอง สว.(ป) กก.ตชด.๔๓
5 ร.ต.อ.    ทวีโชค  จนัทร์แก้ว รอง สว.(ป) กก.ตชด.๔๓
6 ร.ต.อ. ชำตรี ร่ืนเริง รอง สว.(ป.) กก.ตชด.43
7 ร.ต.อ. พศุตม์ รักษ์วงศ์ ผบ.มว. กก.ตชด.๔๓
8 ร.ต.อ. ภำณุวัฒน์ อ้วนนิมิตร ผบ.มว. กก.ตชด.๔๓
9 ร.ต.อ. วิรัญ ชัยชิต ผบ.มว.กก.ตชด.43

10 ร.ต.อ. สมบัติ บัวจนี ผบ.มว.กก.ตชด.43
11 ร.ต.อ. สุวัฒน์ บุญวรรณ รอง สว.(ป) กก.ตชด.๔๓
12 ร.ต.อ. อิทธิพล อองสิน ผบ.มว. กก.ตชด.๔๓
13 ร.ต.ท. ฉบับ สำรำนุรักษ์ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.43
14 ร.ต.ท. เฉลิม  เที่ยงตรง รอง สว.(ป) กก.ตชด.๔๓
15 ร.ต.ท. ช ำนำญ ชิตมณี รอง สว.(ป.) กก.ตชด.43
16 ร.ต.ท. ไชยรัตน์  สุประทุม รอง สว.(ป) กก.ตชด.๔๓
17 ร.ต.ท. เดชำ ทองชุม รอง สว.(ป) กก.ตชด.๔๓
18 ร.ต.ท. ทวนทอง ดำวรำย รอง สว.(ป) กก.ตชด.๔๓
19 ร.ต.ท. ทักษิณ ชนกชนีกุล รอง สว.(ป.) กก.ตชด.43
20 ร.ต.ท.       บุญเลิศ  รัตนมุณี รอง สว.(ป) กก.ตชด.๔๓
21 ร.ต.ท. ประดิษฐ์ หนูปลอด รอง สว.(ป.) กก.ตชด.43

กก.ตชด.43



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังแรก) 

22 ร.ต.ท.     ประสพ มูสิกรังศรี รอง สว.(ป) กก.ตชด.๔๓
23 ร.ต.ท. พัฒน์พงค์ แก้วบัวสง รอง สว.(ป.) กก.ตชด.43
24 ร.ต.ท. ไพโรจน์ วุน่ซ้ิว รอง สว.(ป.) กก.ตชด.43
25 วำ่ที ่ร.ต.อ. ภำกร อุตะปะละ ผบ.มว.กก.ตชด.43
26 ร.ต.ท. โยธิน บุญวรรณโณ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.43
27 ร.ต.ท. รุ่งรัตน์ มณีรัตน์ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.43
28 ร.ต.ท. เรวัตร สนธิข์ำว รอง สว.(ป.) กก.ตชด.43
29 ร.ต.ท. วิสุทธิ์ พุทธกูล รอง สว.(ป.) กก.ตชด.43
30 ร.ต.ท. สมบูรณ์ ยทุธกำศ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.43
31 ร.ต.ท. สมมำตร สะมะบุบ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.43
32 ร.ต.ท. สมยศ หวันระหมำน รอง สว.(ป) กก.ตชด.๔๓
33 ร.ต.ท. ส ำรำญ ขุนทองเพชร รอง สว.(ป.) กก.ตชด.43
34 ร.ต.ท. เสริญ เสียงชื่น รอง สว.(ป) กก.ตชด.๔๓
35 ร.ต.ท. เหวียน ปำนเมือง รอง สว.(ป) กก.ตชด.๔๓
36 ร.ต.ท. สุนทร บุญเรืองรุ่ง ผบ.มว. กก.ตชด.๔๓
37 ร.ต.ท. อดิเทพ พัดลม ผบ.มว.กก.ตชด.43
38 ร.ต.ท. อ ำพร นิลบรรพต ผบ.มว.กก.ตชด.43
39 ร.ต.ต. จ ำลอง แก้วทอง รอง สว.(ป.) กก.ตชด.43
40 ร.ต.ต. ธโน ชินนำ รอง สว.(ป) กก.ตชด.๔๓
41 ร.ต.ต. ธวัฒน์ เจี๊ยนเซ่ง รอง สว.(ป) กก.ตชด.๔๓
42 ร.ต.ต. สมพงค์ กลับเอียด รอง สว.(ป.) กก.ตชด.43
43 ร.ต.ต. สุชำติ จนัทคำร รอง สว.(ป.) กก.ตชด.43
44 ร.ต.ต. สุมำศ จนัทเขตร รอง สว.(ป) กก.ตชด.๔๓
45 ร.ต.ต. อ ำหรอน มรรคำเขต รอง สว.(ป.) กก.ตชด.43
46 ด.ต. กรกมล แก้วช่วย ผบ.หมู ่กก.ตชด.43
47 ด.ต. กฤษดำพงษ์ หงษ์หิน ผบ.หมู ่กก.ตชด.43
48 ด.ต. เขียน ตุดบัว ผบ.หมู ่กก.ตชด.43



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังแรก) 

49 ด.ต. จรัญ หนูชู ผบ.หมู ่กก.ตชด.43
50 ด.ต. จรัญ จงัพำนิช ผบ.หมู ่กก.ตชด.43
51 ด.ต. จริพงศ์ รังษีสว่ำง ผบ.หมู ่กก.ตชด.43
52 ด.ต. เจริญ คงแก้ว ผบ.หมู ่กก.ตชด.43
53 ด.ต. ฉลอง จนัทร์ทอง ผบ.หมู ่กก.ตชด.๔๓
54 ด.ต. ชยพล ช้ำงนรินทร์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๔๓
55 ด.ต. ไชยกำญจน์ จรินพันธุ์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๔๓
56 ด.ต. ณัฎฐพล สำยค ำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๔๓
57 ด.ต. ด ำรงค์ อิสระทะ ผบ.หมู ่กก.ตชด.43
58 ด.ต. ด ำรงค์ศักด์ิ ด ำนุ้ย ผบ.หมู ่กก.ตชด.43
59 ด.ต. ทรงศักด์ิ ชูมณี ผบ.หมู ่กก.ตชด.43
60 ด.ต. ทวี หมวกวรรณ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๔๓
61 ด.ต. ธนโชติ จติชน ผบ.หมู ่กก.ตชด.43
62 ด.ต. นนตรี ไกรทองสุข ผบ.หมู ่กก.ตชด.43
63 ด.ต. นพดล ภูเ่นตร ผบ.หมู ่กก.ตชด.43
64 ด.ต. นพนันทร์ จนัทร์ทอง ผบ.หมู ่กก.ตชด.43
65 ด.ต. นิกิต สิทธิพันธ์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.43
66 ด.ต. บ ำรุง กลับวงศำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๔๓
67 ด.ต. บุญเลิศ ชูช่วย ผบ.หมู ่กก.ตชด.43
68 ด.ต. บุญส่ง เม็งประโคน ผบ.หมู ่กก.ตชด.43
69 ด.ต. ประกำร  จนัทร์แสง ผบ.หมู ่กก.ตชด.๔๓
70 ด.ต. ประโลม นวลแสง ผบ.หมู ่กก.ตชด.43
71 ด.ต. พฤทธ์ รักเด่น ผบ.หมู ่กก.ตชด.43
72 ด.ต. พิทยำ พ่อค้ำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๔๓
73 ด.ต. ภำณุ ฮะอุรำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.43
74 ด.ต. เมธี คงร่ม ผบ.หมู ่กก.ตชด.๔๓
75 ด.ต. ยศดนัย เนียมหอม ผบ.หมู ่กก.ตชด.43



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังแรก) 

76 ด.ต. เลิศชำย โวหำร ผบ.หมู ่กก.ตชด.43
77 ด.ต. วรวัฒน์ ชูไทย ผบ.หมู ่กก.ตชด.๔๓
78 ด.ต. วิชยตุม์ กิติยำมำศ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๔๓
79 ด.ต. วิชำ มำลินี ผบ.หมู ่กก.ตชด.43
80 ด.ต. วิรัตน์ แก้วสุวรรณ์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๔๓
81 ด.ต. วุฒิกร  หำญละคร ผบ.หมู ่กก.ตชด.๔๓
82 ด.ต. ศักด์ิชัย จ ำนงค์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.43
83 ด.ต. ศักด์ิชัย สุวรรณภกัดี ผบ.หมู ่กก.ตชด.43
84 ด.ต. ศิริมงคล จนัปุ่ม ผบ.หมู ่กก.ตชด.๔๓
85 ด.ต. สมคิด แจม่สุวรรณรัตน์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๔๓
86 ด.ต. สมพร ด ำแก้ว ผบ.หมู ่กก.ตชด.๔๓
87 ด.ต. สมมำตร เกิดแสงสุริรงค์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.43
88 ด.ต. สมมำท ชูรักษ์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.43
89 ด.ต. สมศิลป์ จนัทกูล ผบ.หมู ่กก.ตชด.43
90 ด.ต. สังวร มุสิกะเจริญ ผบ.หมู ่กก.ตชด.43
91 ด.ต. สำคร จรจะนะ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๔๓
92 ด.ต. ส ำเริง ป้องสำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.43
93 ด.ต. สิงห์หำ สำยสำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.43
94 ด.ต. สุทิน หนูด ำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.43
95 ด.ต. สุนทร เณครำช ผบ.หมู ่กก.ตชด.43
96 ด.ต. สุพจน์ ชมภทูอง ผบ.หมู ่กก.ตชด.43
97 ด.ต. เสริม หนูนิ่ม ผบ.หมู ่กก.ตชด.43
98 ด.ต. โสภณ จนัทร์สองแก้ว ผบ.หมู ่กก.ตชด.๔๓
99 ด.ต. อนุกูล ชำตะรัตน์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๔๓

100 ด.ต. อนุวัฒน์ มะมุดีน ผบ.หมู ่กก.ตชด.43
101 ด.ต. อัครเดช ปำนยงั ผบ.หมู ่กก.ตชด.43
102 ด.ต. อับดุลกำริม เกปัน ผบ.หมู ่กก.ตชด.43



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังแรก) 

103 ด.ต. อำดุล เหมสลำหมำด ผบ.หมู ่กก.ตชด.43
104 ด.ต. อิทธิกร    กล่ินพงษ์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๔๓
105 ด.ต. อุแพน   ภลัูบ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๔๓
106 ด.ต. เอกภำพ ดำหมำด ผบ.หมู ่กก.ตชด.43
107 ด.ต. เอกรำช นภำกุล ผบ.หมู ่กก.ตชด.43
108 ด.ต. เอกสิทธิ์    พำนทอง ผบ.หมู ่กก.ตชด.๔๓
109 ด.ต. เอนก อำจวิชัย ผบ.หมู ่กก.ตชด.๔๓
110 ด.ต. กติติจฑุำสรณ์ ทองน้อย ผบ.หมู ่กก.ตชด.๔๓
111 ด.ต.หญิง จนัจริำ    ดวงเนตร์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๔๓
112 ด.ต.หญิง มัทนำ สังหอ ครู (ปท 1)กก.ตชด.43
113 ด.ต.หญิง อำรียำ ชูช่วย ผบ.หมู ่กก.ตชด.43
114 จ.ส.ต. กนก พัมนำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๔๓
115 จ.ส.ต. กฤษณะ ศรีสมบัติ ผบ.หมู ่กก.ตชด.43
116 จ.ส.ต. คม หมำดแน้ง ผบ.หมู ่กก.ตชด.43
117 จ.ส.ต. จริศักด์ิ บริโท ผบ.หมู ่กก.ตชด.43
118 จ.ส.ต. ช ำนำญ พูนปำน ผบ.หมู ่กก.ตชด.43
119 จ.ส.ต. ทวีศักด์ิ ทองบริบูรณ์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๔๓
120 จ.ส.ต. มณฑล เสนี ผบ.หมู ่กก.ตชด.43
121 จ.ส.ต. วินัย บุญเพิ่ม ผบ.หมู ่กก.ตชด.43
122 จ.ส.ต. วุฒิชัย แซ่ภู่ ผบ.หมู ่กก.ตชด.43
123 ส.ต.ท. กฤษณะ สระเจริญ ผบ.หมู ่กก.ตชด.43
124 ส.ต.ท. กฤษดำ คงเยน็ ผบ.หมู ่กก.ตชด.43
125 ส.ต.ท. กิตินัทธ์ จลุนวล ผบ.หมู ่กก.ตชด.43
126 ส.ต.ท. ครรชิต เสมอโภค ผบ.หมู ่กก.ตชด.43
127 ส.ต.ท. จรีะนันท์ ฤทธิโภค ผบ.หมู ่กก.ตชด.๔๓
128 ส.ต.ท. เชิดชัย ด ำนุ้ย ผบ.หมู ่กก.ตชด.43
129 ส.ต.ท. โชคคล่อง ทินโรจน์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.43



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังแรก) 

130 ส.ต.ท. โชติพงศ์ เพชรรักษ์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.43
131 ส.ต.ท. ณัฐกรณ์ อินทนิล ผบ.หมู ่กก.ตชด.43
132 ส.ต.ท. ทนงศักด์ิ ศิริเรือง ผบ.หมู ่กก.ตชด.43
133 ส.ต.ท. ทนงศักด์ิ จนัทร์สระคู ผบ.หมู ่กก.ตชด.43
134 ส.ต.ท. ธีระพงษ์ ก ำแพงแก้ว ผบ.หมู ่กก.ตชด.43
135 ส.ต.ท. นรำกร ฤทธิเกษร ผบ.หมู ่กก.ตชด.43
136 ส.ต.ท. พงศกร กอดทอง ผบ.หมู ่กก.ตชด.43
137 ส.ต.ท. พรพล จนัทองพูน ผบ.หมู ่กก.ตชด.43
138 ส.ต.ท. พันธวัฒน์ ศรีโคตรฤทธิ์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.43
139 ส.ต.ท. พิทยำ มณเฑียรมำศ ผบ.หมู ่กก.ตชด.43
140 ส.ต.ท. เพลิน เมำมูล ผบ.หมู ่กก.ตชด.43
141 ส.ต.ท. ภำสกร ปำสำนะโก ผบ.หมู ่กก.ตชด.43
142 ส.ต.ท. มังกร ศรีโสภำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.43
143 ส.ต.ท. วัฒนำ มำนะ ผบ.หมู ่กก.ตชด.43
144 ส.ต.ท. วิทวัส สำยสวะ ผบ.หมู ่กก.ตชด.43
145 ส.ต.ท. วีรศักด์ิ สุธรรม ผบ.หมู ่กก.ตชด.43
146 ส.ต.ท. วุฒิชัย สทำนสัตย์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.43
147 ส.ต.ท. ศุภกฤต แก้ววิรัช ผบ.หมู ่กก.ตชด.43
148 ส.ต.ท. ศุภชัย ทิมเกตุ ผบ.หมู ่กก.ตชด.43
149 ส.ต.ท. อธิภทัร ศรีสุข ผบ.หมู ่กก.ตชด.๔๓
150 ส.ต.ท. อนุรักษ์ ทำแนน ผบ.หมู ่กก.ตชด.43
151 ส.ต.ท. อำนนท์ ฮ้อบุตร ผบ.หมู ่กก.ตชด.43
152 ส.ต.ท. อุดมชัย ก ำจดั ผบ.หมู ่กก.ตชด.43
153 ส.ต.ท. เอรำวัฒน์ อุ่นนวล ผบ.หมู ่กก.ตชด.43
154 ส.ต.ท.หญิง ภำณิศำ ด ำรงรักษ์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.43

1 พ.ต.ต. พงศธร แก้วศรีพุฒ ครู(สบ 2) กก.ตชด.44
กก.ตชด.44



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังแรก) 

2 พ.ต.ต. วินัย สุจริตธุระกำร ครู(สบ 2) กก.ตชด.44
3 ร.ต.อ. บำรเมษฐ์ ยอดแดง ผบ.มว.กก.ตชด.44

4 ร.ต.อ.หญิง นวัชภรณ์ เบ่งฮ้อ รอง สว.กก.ตชด.44

5 ร.ต.อ.หญิง ศรีไพร เพชรสีไหม รอง สว.กก.ตชด.44

6 ร.ต.ท. ประเสริฐ ฉัฐอุดมผล ผบ.มว.กก.ตชด.44

7 ร.ต.ท. สังวรณ์ เดชเชียร ผบ.มว.กก.ตชด.44

8 ร.ต.ท. อนุทัศน์ โสภติะชำ ผบ.มว.กก.ตชด.44

9 ร.ต.ท. กำนต์ธวัช สุวรรณโพธิศ์รี ผบ.มว.กก.ตชด.44

10 วำ่ที ่ร.ต.อ. ต่วนมะ เบ็ญดำวุด ผบ.มว.กก.ตชด.44

11 ด.ต. ทเณสวน หอยบวย ผบ.หมู ่กก.ตชด.44
12 ด.ต. นพรัตน์ อ่อนแช่ม ผบ.หมู ่กก.ตชด.44
13 ด.ต. นิคม นรำภริมย์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.44
14 ด.ต. นิวัตร แก้วกลำง ผบ.หมู ่กก.ตชด.44
15 ด.ต. ประสงฆ์ สุวรรณชัยเลิศ ผบ.หมู ่กก.ตชด.44
16 ด.ต. ไพรัตน์ ชิณรำช ผบ.หมู ่กก.ตชด.44
17 ด.ต. รวมพล มำกพูล ผบ.หมู ่กก.ตชด.44
18 ด.ต. วิษณุกร สมพงษ์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.44
19 ด.ต. สมวงศ์ ศรีสะระ ผบ.หมู ่กก.ตชด.44
20 ด.ต. สมศักด์ิ บริสุทธิ์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.44
21 ด.ต. สุพิศ จนัทร์สอน ผบ.หมู ่กก.ตชด.44
22 ด.ต. สุรพล บัวแยม้ ผบ.หมู ่กก.ตชด.44
23 ด.ต. อำมัน มะแซ ผบ.หมู ่กก.ตชด.44
24 ด.ต. เอกรัตน์ จนัทวิลำด ผบ.หมู ่กก.ตชด.44
25 ด.ต.หญิง บุปผำ พูลสวัสด์ิ ผบ.หมู ่กก.ตชด.44
26 ด.ต.หญิง สิรภทัร เฉลียวชำติ ผบ.หมู ่กก.ตชด.44
27 ด.ต.หญิง อำยเสำะ สำและ ผบ.หมู ่กก.ตชด.44
28 จ.ส.ต.หญิง วิไลพร ยอดแก้ว ผบ.หมู ่กก.ตชด.44



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังแรก) 

29 ส.ต.อ. ฐำปกรณ์ ปรำบภยั ครู (ปท 1) กก.ตชด.44
30 ส.ต.ต. อนุสรณ์ ปิ่นเกตุ ผบ.หมู ่กก.ตชด.44

( ประวันนำ   สิริโชติธนสกุล ) 
   สว.ฝอ.๑ บก. อก.บช.ตชด. 

 17/ต.ค./61

            (ลงชื่อ) พ.ต.ท.หญิง ประวันนำ  สิริโชติธนสกุล
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ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ
บก.อก.บช.ตชด.

๑ พ.ต.ท.หญิง ประวณีำ กระจ่ำงจิตร รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.
๒ พ.ต.ท.หญิง เรณู จันทร สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.
๓ พ.ต.ท.หญิง ประวนันำ สิริโชติธนสกลุ สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.
๔ พ.ต.ต. อดิศักด์ิ แน่นอดุร สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.
๕ ร.ต.อ. รุ่งศักด์ิ เย็นจิต รอง สว.ฝอ.๑ บก.อก.บช.ตชด.
๖ ร.ต.อ.หญิง วไิลลักษณ์ โสดำกลุ รอง สว.ฝอ.๑ บก.อก.บช.ตชด.
๗ ร.ต.อ.หญิง ปริยฉัตร หำนนท์ รอง สว.ฝอ.๑ บก.อก.บช.ตชด.
๘ ร.ต.ท. สุทนิ ศรีบรูณำกำญจน์ รอง สว.ฝอ.๑ บก.อก.บช.ตชด.
๙ ร.ต.ท. จักรพงษ์ เหนือแสน รอง สว.ฝอ.๑ บก.อก.บช.ตชด.

๑๐ ร.ต.ท. จีระศักด์ิ พมิพส์ ำโรง รอง สว.ฝอ.๑ บก.อก.บช.ตชด.
๑๑ ร.ต.ท.หญิง สุภทัรำ อยู่ยืน รอง สว.ฝอ.๑ บก.อก.บช.ตชด.
๑๒ ร.ต.ท.หญิง นุชรินทร์ แควน้น้อย รอง สว.ฝอ.๑ บก.อก.บช.ตชด.
๑๓ ร.ต.อ.หญิง อำภรณ์ ปั่นโพชำ รอง สว.ฝอ.๑ บก.อก.บช.ตชด.
๑๔ ด.ต. ภำณุ เอกสินธุเ์สริม ผบ.หมู ่ฝอ.๑ บก.อก.บช.ตชด.
๑๕ ด.ต. วทิยำ โกมำลย์ ผบ.หมู ่ฝอ.๑ บก.อก.บช.ตชด.
๑๖ ด.ต. อลงกรณ์ เอง่ฉ้วน ผบ.หมู ่ฝอ.๑ บก.อก.บช.ตชด.

๑๗ ด.ต. อำทติย์ พมิพโ์คตร ผบ.หมู ่ฝอ.๑ บก.อก.บช.ตชด.
๑๘ ด.ต. ณัฐนันทพล คิอนิธิ ผบ.หมู ่ฝอ.๑ บก.อก.บช.ตชด.
๑๙ ด.ต. ธรีะยุทธ มุน่พลำย ผบ.หมู ่ฝอ.๑ บก.อก.บช.ตชด.
๒๐ ด.ต. ไพฑูรย์ ศรีภกัดี ผบ.หมู ่ฝอ.๑ บก.อก.บช.ตชด.
๒๑ ด.ต. ศักดำ ภกัดีมำก ผบ.หมู ่ฝอ.๑ บก.อก.บช.ตชด.
๒๒ ด.ต. สุชำติ พำหำ ผบ.หมู ่ฝอ.๑ บก.อก.บช.ตชด.
๒๓ ด.ต. ณัฐพงษ์ เข็มผง ผบ.หมู ่ฝอ.๑ บก.อก.บช.ตชด.
๒๔ ด.ต. กฤษฎำ วชัรกลุ ผบ.หมู ่ฝอ.๑ บก.อก.บช.ตชด.
๒๕ ด.ต.หญิง เสริมสุข วงัพยนต์ ผบ.หมู ่ฝอ.๑ บก.อก.บช.ตชด.
๒๖ จ.ส.ต. ธรีชัย คิดชอบ ผบ.หมู ่ฝอ.๑ บก.อก.บช.ตชด.

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังที่ 2 - 4)

ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังที่ 2 - 4)

๒๗ จ.ส.ต. พศิำล เพช็รนิล ผบ.หมู ่ฝอ.๑ บก.อก.บช.ตชด.
๒๘ จ.ส.ต. เกยีรติศักด์ิ ชำติไทย ผบ.หมู ่ฝอ.๑ บก.อก.บช.ตชด.
๒๙ ด.ต. อนุกลู อว่มจุก ผบ.หมู ่ฝอ.๑ บก.อก.บช.ตชด.
๓๐ ส.ต.ท. กติติพงษ์ ธนวชัรชัย ผบ.หมู ่ฝอ.๑ บก.อก.บช.ตชด.
๓๑ ส.ต.ท. ธงชัย สิทธิ ผบ.หมู ่ฝอ.๑ บก.อก.บช.ตชด.
๓๒ ส.ต.ท. นิพนธส์วสัด์ิ สรัอสุวรรณ ผบ.หมู ่ฝอ.๑ บก.อก.บช.ตชด.
๓๓ ส.ต.ท. วรีะพล ดวงทพิย์ ผบ.หมู ่ฝอ.๑ บก.อก.บช.ตชด.
๓๔ ส.ต.ท. สุนิมิตต์ แสงชวลิต ผบ.หมู ่ฝอ.๑ บก.อก.บช.ตชด.
๓๕ ส.ต.ท. ชวลิต ค ำแปง ผบ.หมู ่ฝอ.๑ บก.อก.บช.ตชด.
๓๖ ส.ต.ท.หญิง เกศินี ประเสริฐศรี ผบ.หมู ่ฝอ.๑ บก.อก.บช.ตชด.

๑ พ.ต.ท. สมคิด เจตนำ สว.ฝอ.2 บก.อก.บช.ตชด.
๒ ร.ต.อ. กฤตพงศ์ ปคูะธรรม รอง สว.ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
๓ ร.ต.อ. ธรีธชัช์ คุณภร รอง สว.ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
๔ ร.ต.อ. พษิณุ ออ่งสวสัด์ิ รอง สว.ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
๕ ร.ต.อ. วทิวสั รัตนวจิิตร รอง สว.ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
๖ ร.ต.อ. เสน่ห์ พงศำปำน รอง สว.ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
๗ ร.ต.อ.หญิง ณัฎฐิกำ เจริญสุข รอง สว.ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
๘ ร.ต.อ.หญิง สมฤดี ตังเจริญ รอง สว.ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
๙ ร.ต.ท. ฐิติพงศ์ เวยีนภมูิ รอง สว.ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.

๑๐ ร.ต.ท. กติติศักด์ิ องักนะ รอง สว.ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
๑๑ ร.ต.ท. ณัชพงศ์ พรจิรวฒัน์ รอง สว.(อก.)ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
๑๒ ร.ต.ท.หญิง นิภำพร ดีสวสัด์ิ รอง สว.(อก.)ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
๑๓ ด.ต. พทิกัษ์ ทองสนธิ ผบ.หมู ่ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
๑๔ ด.ต. ประวติั แสงปก ผบ.หมู ่ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
๑๕ ด.ต. ธนพล คนเพยีร ผบ.หมู ่ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
๑๖ ด.ต. สมศักด์ิ ขันติวงศ์ ผบ.หมู ่ฝอ.2 บก.อก.บช.ตชด.
๑๗ จ.ส.ต. พชร ทองรอด ผบ.หมู ่ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.

ฝอ.2 บก.อก.บช.ตชด.



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังที่ 2 - 4)

๑๘ จ.ส.ต. โอภำส บญุขำว ผบ.หมู ่ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
๑๙ จ.ส.ต. สุริยง บบุผำพลิำ ผบ.หมู ่ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
๒๐ จ.ส.ต. เกรียงศักด์ิ สำเหลำ ผบ.หมู ่ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
๒๑ จ.ส.ต. ภรำดร ด ำสนิท ผบ.หมู ่ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
๒๒ จ.ส.ต. ฐำปกรณ์ เกรียงไกร ผบ.หมู ่ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
๒๓ จ.ส.ต. สมบติั นำมกิ่ง ผบ.หมู ่ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
๒๔ จ.ส.ต. พทิกัษพ์งศ์ ชำญกนั ผบ.หมู ่ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
๒๕ จ.ส.ต. สิทธไิชย์ ในทอง ผบ.หมู ่ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
๒๖ จ.ส.ต. สิทธชิัย สิทธพิทิกัษ์ ผบ.หมู ่ฝอ.2 บก.อก.บช.ตชด.
๒๗ จ.ส.ต. ณฐพบ นำคทบั ผบ.หมู ่ฝอ.2 บก.อก.บช.ตชด.
๒๘ จ.ส.ต.หญิง ทศันีย์ เร่งเร็ว ผบ.หมู ่ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
๒๙ ส.ต.ท. ชำญวทิย์ จวงหวัโทน ผบ.หมู ่ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
๓๐ ส.ต.ท. สุรศักด์ิ ประทมุมำ ผบ.หมู ่ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
๓๑ ส.ต.ท. ศิวะ ช่วยชูหนู ผบ.หมู ่ฝอ.๒ บก.อก.บช.ตชด.
๓๒ ส.ต.ท. ภำนุวฒัน์ เทยีนสวำ่ง ผบ.หมู ่ฝอ.2 บก.อก.บช.ตชด.

๑ พ.ต.ท. มำนิต นำโควงศ์ รอง ผกก.ฝอ.3 บก.อก.บช.ตชด.
๒ พ.ต.ท. ณัฐพงศ์ ร้ิวไสว รอง ผกก.ฝอ.3 บก.อก.บช.ตชด.
๓ พ.ต.ท.หญิง ชัชฎำกรณ์ ขำวแม้นจันทร์ สว.ฝอ.3 บก.อก.บช.ตชด.
๔ พ.ต.ต. เขมณัฏฐ์ หอ่เล สว.ฝอ.3 บก.อก.บช.ตชด.
๕ พ.ต.ต. เมธสิ น้ ำดอกไม้ สว.ฝอ.3 บก.อก.บช.ตชด.
๖ ด.ต. ทนงศักด์ิ ค ำแฮ ผบ.หมู ่ฝอ.3 บก.อก.บช.ตชด.
๗ ด.ต. ทวสุีข ชินวงศ์ ผบ.หมู ่ฝอ.3 บก.อก.บช.ตชด.
๘ ด.ต.หญิง ฐิติชญำ อมัพวนั ผบ.หมู ่ฝอ.3 บก.อก.บช.ตชด.
๙ ด.ต.หญิง อนันตำพร อปุถัมภ์ ผบ.หมู ่ฝอ.3 บก.อก.บช.ตชด.

๑๐ จ.ส.ต. ศักด์ิชัย มะลิ ผบ.หมู ่ฝอ.3 บก.อก.บช.ตชด.
๑๑ จ.ส.ต. นพพล อทุศิ ผบ.หมู ่ฝอ.3 บก.อก.บช.ตชด.

ฝอ.3 บก.อก.บช.ตชด.



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังที่ 2 - 4)

๑ พ.ต.อ.หญิง วธิดิำ เจริญวงศ์ ผกก.ฝอ.4 บก.อก.บช.ตชด.
๒ พ.ต.ท.หญิง นธี หงษษ์ำ รอง ผกก.ฝอ.4 บก.อก.บช.ตชด.
๓ พ.ต.ท.หญิง อรัญญำ สุกลุนนท์ รอง ผกก.ฝอ.4 บก.อก.บช.ตชด.
๔ พ.ต.ต.หญิง กนกศรี คงเจริญ สว.ฝอ.4 บก.อก.บช.ตชด.
๕ ร.ต.อ. ปฐมพงษ์ สองสี รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.บช.ตชด.
๖ ร.ต.อ.หญิง วไิล เกดิสุภำพ รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.บช.ตชด.
๗ ร.ต.อ.หญิง ศุภกำนต์ จันทร์แกว้ รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.บช.ตชด.
๘ ร.ต.อ.หญิง องัคณำ รัษฎำเพชร รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.บช.ตชด.
๙ ร.ต.ท. ชัยวฒัน์ สวนกระจ่ำง รอง สว.(อก.)ฝอ.4 บก.อก.บช.ตชด.

๑๐ ร.ต.ท. เอนก เมฆำ รอง สว.(อก.)ฝอ.4 บก.อก.บช.ตชด.
๑๑ ร.ต.ต. ค ำนึง กอชำลี ผบ.หมู ่ฝอ.4 บก.อก.บช.ตชด.
๑๒ ด.ต. สมจิตต์ คงเจริญ ผบ.หมู ่ฝอ.4 บก.อก.บช.ตชด.
๑๓ ด.ต. สิงหะชัยวฒัน์ เทยีนชัยมณีรัตน์ ผบ.หมู ่ฝอ.4 บก.อก.บช.ตชด.
๑๔ ด.ต. รำชพร จักรกำญจน์ ผบ.หมู ่ฝอ.4 บก.อก.บช.ตชด.
๑๕ ด.ต. สมัย ใจแกว้ ผบ.หมู ่ฝอ.4 บก.อก.บช.ตชด.
๑๖ ด.ต. ชัยวนั โพธิสี์ลำ ผบ.หมู ่ฝอ.4 บก.อก.บช.ตชด.
๑๗ ด.ต. ภำสุข ภำระจริง ผบ.หมู ่ฝอ.4 บก.อก.บช.ตชด.
๑๘ จ.ส.ต. อลงกต เนตรพนัธุ์ ผบ.หมู ่ฝอ.4 บก.อก.บช.ตชด.
๑๙ ส.ต.ท. ภทัรพล ทุ่งสำคร ผบ.หมู ่ฝอ.4 บก.อก.บช.ตชด.
๒๐ ส.ต.ท. สงครำม อบรม ผบ.หมู ่ฝอ.4 บก.อก.บช.ตชด.
๒๑ ส.ต.ท. สิวำ กองชนิน ผบ.หมู ่ฝอ.4 บก.อก.บช.ตชด.
๒๒ ส.ต.ท. พสุิทธิ์ อดุธรรมใจ ผบ.หมู ่ฝอ.4 บก.อก.บช.ตชด.

๑ พ.ต.ท.หญิง ชนัญญำ วรอนุวฒันกลุ รอง ผกก.ฝอ.๕ บก.อก.บช.ตชด.
๒ พ.ต.ท. ไมตรี เฉลิมวงษ์ รอง ผกก.ฝอ.๕ บก.อก.บช.ตชด.
๓ พ.ต.ท.หญิง กรีติภรณ์ สิงหว์เิศษ สว.ฝอ.๕ บก.อก.บช.ตชด.
๔ ร.ต.อ. วรสิทธิ์ เสง่ียมจิตร รอง สว.ฝอ.๕ บก.อก.บช.ตชด.

ฝอ.4 บก.อก.บช.ตชด.

ฝอ.5 บก.อก.บช.ตชด.



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังที่ 2 - 4)

๕ ร.ต.อ. สัญญำ แพนลำ รอง สว.ฝอ.๕ บก.อก.บช.ตชด.
๖ ร.ต.อ. อรรถพล ฤทธวิฒันพงศ์ รอง สว.ฝอ.๕ บก.อก.บช.ตชด.
๗ ร.ต.อ.หญิง กฤตยลักษณ์ สิงหะไชย รอง สว.ฝอ.๕ บก.อก.บช.ตชด.
๘ ร.ต.อ.หญิง ภสัมิญช์ สุนทรรัฐกติต์ิ รอง สว.ฝอ.๕ บก.อก.บช.ตชด.
๙ ร.ต.ท. พลเชษฐ์ กำญจนจิตร์ รอง สว.ฝอ.๕ บก.อก.บช.ตชด.

๑๐ ร.ต.ท.หญิง มนต์ผกำ จีทพิย์ รอง สว.ฝอ.๕ บก.อก.บช.ตชด.
๑๑ ด.ต. ล้ิม ทมุพร ผบ.หมู ่ฝอ.๕ บก.อก.บช.ตชด.
๑๒ ด.ต. วรีภทัร ชัยรัมย์ ผบ.หมู ่ฝอ.๕ บก.อก.บช.ตชด.
๑๓ ด.ต. กติติพงศ์ ฤทธิว์งศ์ ผบ.หมู ่ฝอ.๕ บก.อก.บช.ตชด.
๑๔ ด.ต. กนัตพฒัน์ ลำงสันเทยีะ ผบ.หมู ่ฝอ.๕ บก.อก.บช.ตชด.
๑๕ ด.ต. ศุภวฒัน์ ทองนิล ผบ.หมู ่ฝอ.๕ บก.อก.บช.ตชด.
๑๖ ด.ต. สืบชัย ทว้มล้ี ผบ.หมู ่ฝอ.๕ บก.อก.บช.ตชด.
๑๗ ด.ต.หญิง ปยิำพชัร สอดเสน ผบ.หมู ่ฝอ.๕ บก.อก.บช.ตชด.
๑๘ ด.ต.หญิง ณัชชำ เพิ่มพลู ผบ.หมู ่ฝอ.๕ บก.อก.บช.ตชด.
๑๙ ด.ต. อำรำม จันทร์อฐิ ผบ.หมู ่ฝอ.๕ บก.อก.บช.ตชด.
๒๐ จ.ส.ต. มงคลชัย ปอ้ชุมภู ผบ.หมู ่ฝอ.๕ บก.อก.บช.ตชด.
๒๑ ด.ต. ณัฐพล อดุม ผบ.หมู ่ฝอ.๕ บก.อก.บช.ตชด.
๒๒ จ.ส.ต. พงษเ์ทพ เลิศภภิพ ผบ.หมู ่ฝอ.๕ บก.อก.บช.ตชด.
๒๓ จ.ส.ต. สุทธรัิก บอ่ทรัพย์ ผบ.หมู ่ฝอ.๕ บก.อก.บช.ตชด.
๒๔ จ.ส.ต.หญิง วลัยพรรณ มณีวรรณ์ ผบ.หมู ่ฝอ.๕ บก.อก.บช.ตชด.
๒๕ จ.ส.ต. เรืองศักด์ิ ศรีชนะ ผบ.หมู ่ฝอ.๕ บก.อก.บช.ตชด.
๒๖ ส.ต.ท. มหบิดี แสงประจวบ ผบ.หมู ่ฝอ.๕ บก.อก.บช.ตชด.
๒๗ ส.ต.ท. ขจรยศ กล่ินบปุผำ ผบ.หมู ่ฝอ.๕ บก.อก.บช.ตชด.
๒๘ ส.ต.ท.หญิง ปยิกลุ เรืองฤทธิ์ ผบ.หมู ่ฝอ.๕ บก.อก.บช.ตชด.

๑ พ.ต.ต. วชัรพงษ์ ไชยแกว้ สว.ฝอ.6 บก.อก.บช.ตชด.
๒ ร.ต.อ ประเสริฐ ช ำนำญช่ำง รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.บช.ตชด
๓ ส.ต.ท. เฉลิมเกยีรติ เขื่อนศิริ ผบ.หมู ่ฝอ.6 บก.อก.บช.ตชด.

ฝอ.6 บก.อก.บช.ตชด.



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังที่ 2 - 4)

๑ พ.ต.ท.หญิง กลุชไม สมิตทนัต์ รอง ผกก.ฝอ.๗ บก.อก.บช.ตชด. บช.ทพัไทย

๒ พ.ต.ท.หญิง เสำวณีย์ เรืองสุภำภชิำติ รอง ผกก.ฝอ.๗ บก.อก.บช.ตชด.
๓ พ.ต.ท. สุทธพินัธ์ แสงศรีจันทร์ สว.ฝอ.๗ บก.อก.บช.ตชด.
๔ พ.ต.ท. สมชำย กำละวงศ์ สว.ฝอ.๗ บก.อก.บช.ตชด.
๕ พ.ต.ท. อะหลี เอยีดไหน สว.ฝอ.๗ บก.อก.บช.ตชด.
๖ ร.ต.อ.หญิง ชลิญญำ หงษห์ำ  รอง สว.ฝอ.๗ บก.อก.บช.ตชด.
๗ ร.ต.อ.หญิง สุทธดิำ ปำกหวำน  รอง สว.ฝอ.๗ บก.อก.บช.ตชด.
๘ ร.ต.ท. วชิัย เพยีเพง็  รอง สว.ฝอ.๗ บก.อก.บช.ตชด.
๙ ร.ต.อ. ภทัรพล ภริมย์รักษ์  รอง สว.ฝอ.๗ บก.อก.บช.ตชด.

๑๐ ร.ต.อ. มงคล ภกูติติเวช  รอง สว.ฝอ.๗ บก.อก.บช.ตชด.
๑๑ ร.ต.ท. เดชำ มำทว้ม  รอง สว.ฝอ.๗ บก.อก.บช.ตชด.
๑๒ ร.ต.ท. บญุธง กริชไกรวรรณ  รอง สว.ฝอ.๗ บก.อก.บช.ตชด.
๑๓ ร.ต.ท. สัญชัย กลุสวำ่ง  รอง สว.ฝอ.๗ บก.อก.บช.ตชด.
๑๔ ร.ต.อ.หญิง ไพรวลัย์ วชิัยวงค์  รอง สว.ฝอ.๗ บก.อก.บช.ตชด.
๑๕ ร.ต.ท.หญิง พติะวนั สงฆ์สระน้อย  รอง สว.ฝอ.๗ บก.อก.บช.ตชด.
๑๖ ร.ต.ท.หญิง พฐัชัญญ์ ธนโชติพงค์  รอง สว.ฝอ.๗ บก.อก.บช.ตชด.
๑๗ ร.ต.ท.หญิง มลฤดี พลเดชำ  รอง สว.ฝอ.๗ บก.อก.บช.ตชด.
๑๘  ร.ต.ต. วชิัยอนันต์ เชื้อบ ำรุง  รอง สว.ฝอ.๗ บก.อก.บช.ตชด.
๑๙ ด.ต. อรันต์ แหยมงำม  ผบ.หมู ่ฝอ.๗ บก.อก.บช.ตชด.
๒๐ ด.ต. สุนทร ลำยประหยัด  ผบ.หมู ่ฝอ.๗ บก.อก.บช.ตชด.
๒๑ ด.ต. อรุณ อนิทร์ช่วย  ผบ.หมู ่ฝอ.๗ บก.อก.บช.ตชด.
๒๒ ด.ต. พชัร รุ่งรังษี  ผบ.หมู ่ฝอ.๗ บก.อก.บช.ตชด.
๒๓ ด.ต. เดชญำณ์ พำ่นเผือก  ผบ.หมู ่ฝอ.๗ บก.อก.บช.ตชด.
๒๔ ด.ต. วนัชัย วงค์ดนัย  ผบ.หมู ่ฝอ.๗ บก.อก.บช.ตชด.
๒๕ ด.ต. พมิอรัญ  ศรีนวล  ผบ.หมู ่ฝอ.๗ บก.อก.บช.ตชด.
๒๖ ด.ต.หญิง บษุบำ กอ่งดวง  ผบ.หมู ่ฝอ.๗ บก.อก.บช.ตชด.

ฝอ.7 บก.อก.บช.ตชด.



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังที่ 2 - 4)

๒๗ ด.ต. สมพงษ์ ชิดสนิท  ผบ.หมู ่ฝอ.๗ บก.อก.บช.ตชด.
๒๘ จ.ส.ต. กฤษดำ พำลีบตัร  ผบ.หมู ่ฝอ.๗ บก.อก.บช.ตชด.
๒๙ จ.ส.ต. เกยีรติขจร พนัโบ  ผบ.หมู ่ฝอ.๗ บก.อก.บช.ตชด.
๓๐ ส.ต.ท. ณัฐวฒิุ สำรบญุเรือง  ผบ.หมู ่ฝอ.๗ บก.อก.บช.ตชด.

๑ ร.ต.อ. สุพจน์ พชิิต รอง สว.ฝอ.8 บก.อก.บช.ตชด.
๒ จ.ส.ต. พเยำว์ พริกเล็ก ผบ.หมู ่ฝอ.8 บก.อก.บช.ตชด.
๓ ส.ต.ต. ยุทธกำร สุยะสืบ ผบ.หมู ่ฝอ.8 บก.อก.บช.ตชด.

ฝอ.บก.กฝ.บช.ตชด.
1 พ.ต.อ. ไพฑูรย์ กลัุตถ์นำม รอง ผบก.กฝ.บช.ตชด.
2 พ.ต.อ. ธนพล โอบออ้ม รอง ผบก.กฝ.บช.ตชด.
3 พ.ต.อ. สมศักด์ิ สีบญุเรือง ผกก.ฝอ.บก.กฝ.บช.ตชด.
4 พ.ต.ท.หญิง สวยสม บญุโนนแต้ รอง ผกก.ฝอ.บก.กฝ.บช.ตชด.
5 ร.ต.อ. เกรียงไกร คงก ำเหนิด รอง สว.ฝอ.บก.กฝ.บช.ตชด.
6 ร.ต.อ. ศกนุต์พงษ์ ดำลำด รอง สว.ฝอ.บก.กฝ.บช.ตชด.
7 ร.ต.อ. วรีชำติ รำชรำวี รอง สว.ฝอ.บก.กฝ.บช.ตชด.
8 ร.ต.อ. อเุทน โพธิส์ร้อย รอง สว.ฝอ.บก.กฝ.บช.ตชด.
9 ร.ต.อ. ล ำจวน คลำยจำกทกุข์ รอง สว.(อก.)ฝอ.บก.กฝ.บช.ตชด.

10 ร.ต.อ.หญิง วดิำ ดีเพชร์ รอง สว.ฝอ.บก.กฝ.บช.ตชด.
11 ร.ต.อ.หญิง สุภำพ พนัธศ์รี รอง สว.ฝอ.บก.กฝ.บช.ตชด.
12 ร.ต.อ.หญิง คนึงนิตย์ นำคทอง นว.ผบก.กฝ.บช.ตชด.
13 ร.ต.ท. พนม ช้ำงต่อ รอง สว.ฝอ.บก.กฝ.บช.ตชด.
14 ร.ต.ท. เช้ำ เพญ็พวง รอง สว.(อก.)ฝอ.บก.กฝ.บช.ตชด.
15 ร.ต.ท. ประทปี มีเวชสม รอง สว.(อก.)ฝอ.บก.กฝ.บช.ตชด.
16 ร.ต.ท. ศุภสิน วรศิริ รอง สว.(อก.)ฝอ.บก.กฝ.บช.ตชด.
17 ร.ต.ท.หญิง จำรุวรรณ ศรีค ำวงศ์ รอง สว.ฝอ.บก.กฝ.บช.ตชด.
18 ร.ต.ท.หญิง สุวรรณี นันทวี รอง สว.ฝอ.บก.กฝ.บช.ตชด.
19 ด.ต. วนิัย เย็นดี ผบ.หมู ่ฝอ.บก.กฝ.บช.ตชด.

ฝอ.8 บก.อก.บช.ตชด.



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังที่ 2 - 4)

20 ด.ต. ชุมพร วนำภำนุเบศ ผบ.หมู ่ฝอ.บก.กฝ.บช.ตชด.
21 ด.ต. วรีะเดช เพช็รหมีน่ไวย ผบ.หมู ่ฝอ.บก.กฝ.บช.ตชด.
22 ด.ต. ธรียุทธ สงพลู ผบ.หมู ่ฝอ.บก.กฝ.บช.ตชด.
23 ด.ต. ชัยพร ผำริโน ผบ.หมู ่ฝอ.บก.กฝ.บช.ตชด.
24 ด.ต. คมสัน เพง็ชมจันทร์ ผบ.หมู ่ฝอ.บก.กฝ.บช.ตชด.
25 ด.ต. เวชยันต์ เชิดชัยภมูิ ผบ.หมู ่ฝอ.บก.กฝ.บช.ตชด.
26 ด.ต. กติิศักด์ิ ศรีสุข ผบ.หมู ่ฝอ.บก.กฝ.บช.ตชด.
27 ด.ต. สิทธชิัย ทรัพย์สมบรูณ์ ผบ.หมู ่ฝอ.บก.กฝ.บช.ตชด.
28 ด.ต. จิรพนัธ์ วดัแกว้ ผบ.หมู ่ฝอ.บก.กฝ.บช.ตชด.
29 ด.ต. นัทธี บญุวฒันสุนทร ผบ.หมู ่ฝอ.บก.กฝ.บช.ตชด.
30 ส.ต.ท. พงษด์นัย ส ำเภำนนท์ ผบ.หมู ่ฝอ.บก.กฝ.บช.ตชด.
31 ส.ต.ท. สรำวธุ สุขสม ผบ.หมู ่ฝอ.บก.กฝ.บช.ตชด.
32 ส.ต.ท. อภเิดช ขันทะ ผบ.หมู ่ฝอ.บก.กฝ.บช.ตชด.
33 ส.ต.ท. กติติกร สุนทรศิริ ผบ.หมู ่ฝอ.บก.กฝ.บช.ตชด.
34 ส.ต.ท.หญิง วริสรำ ญำติโสม ผบ.หมู ่ฝอ.บก.กฝ.บช.ตชด.

1 พ.ต.ท. อดุลย์ สริสิทธนิันท์ รอง ผกก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
2 พ.ต.ท. ยงศักด์ิ รัตนดิลก ณ ภเูกต็ รอง ผกก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
3 พ.ต.ท. ปญัญำ วอ่งไว ผบ.ร้อย กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
4 พ.ต.ท. อนุชิต เพญ็สดใส ผบ.ร้อย กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
5 พ.ต.ท. เชิดชัย หน่อทอง ผบ.ร้อย กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
6 พ.ต.ท. ประสิทธิ์ แต้มจันทร์ ผบ.ร้อย กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
7 พ.ต.ท. ณัชพล ช้ำงแกว้ ผบ.ร้อย กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
8 พ.ต.ท. ภคิน ภทัรฐิติดิลก สว.กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
9 พ.ต.ต. ประวนิ คุรุเสถียร สว.กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.

10 พ.ต.ต.หญิง มยุรี วงศ์รักษำ สว.กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
11 ร.ต.อ. ชินกร ชยำนุสรณ์รัตนกลุ รอง สว.(ป.)กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
12 ร.ต.อ. พยุงศักด์ิ เจริญสุข รอง สว.กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.

กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังที่ 2 - 4)

13 ร.ต.อ. ฑวี จันทร์แกว้ รอง สว.กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
14 ร.ต.อ. สมำน นิยมธรรม รอง สว.(ป.)กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
15 ร.ต.อ. เจริญ อมรวริิยะนนท์ รอง สว.(อก.)กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
16 ร.ต.อ. นพพร เทพทอง รอง สว.กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
17 ร.ต.อ. ศุภเมธี แบง่กศุลจิต ผบ.มว.กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
18 ร.ต.อ. ประสงค์ ระย้ำยำว รอง สว.(ป.)กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
19 ร.ต.อ.หญิง มณัฐสวี ชูวงศ์ ผบ.มว.กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
20 ร.ต.อ.หญิง แสงจันทร์ แกว้ฉวี รอง สว.กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
21 ร.ต.อ.หญิง พลัลภำ จงหมืน่ไวย รอง สว.กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
22 ร.ต.อ.หญิง ญำณินท์ เลิศวเิศษแกว้ รอง สว.กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
23 ร.ต.อ.หญิง รัชฎำภรณ์ เพง็เทศ รอง สว.กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
24 ร.ต.ท. เดชำ พมิทำค ำ ผบ.มว.กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
25 ร.ต.อ. ธนัวำ เกำะเกตุ ผบ.มว.กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
26 ร.ต.ท. ผดุงศักด์ิ สงครำม ผบ.มว.กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
27 ร.ต.ท. เฉลิมชัย นวลศรี ผบ.มว.กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
28 ร.ต.ท. พรีะ หริิญวงศ์ รอง สว.(ป.)กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
29 ร.ต.ท. สุรพล ศรวชิัย รอง สว.(ป.)กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
30 ร.ต.ท. ณัษฐพงษ์ สิงหเ์ทยีน รอง สว.(ป.)กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
31 ร.ต.ท. เฉลียว เฉลิมสุข รอง สว.(ป.)กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
32 ร.ต.ท. กศุล คุ้มแพง่ รอง สว.(ป.)กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
33 ร.ต.ท. บญุร่ม สีค ำ รอง สว.(ป.)กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
34 ร.ต.ท. ณรงค์ กล่อมกล่ ำนุ่ม รอง สว.กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
35 ร.ต.ท. ณรงค์ รุ่งแผน รอง สว.กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
36 ร.ต.ท. เกรียงไกร มะลิทอง รอง สว.กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
37 ร.ต.ท. ปญัญำ ไชยชำญพนัธ์ รอง สว.กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
38 ร.ต.ท. ปรีชำ เขื่อนจันทกึ ผบ.มว.กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
39 ร.ต.ท. เมธำ ม่วยอำรีย์ ผบ.มว.(ป.)กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
40 ร.ต.ท. ศักด์ิณรงค์ ประกอบเสียง รอง สว.(ป.)กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังที่ 2 - 4)

41 ร.ต.ท. พทิกัษ์ ทวพีจน์ รอง สว.(ป.)กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
42 ร.ต.ท. ศักดำ สมเปน็ รอง สว.(ป.)กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
43 ร.ต.ท. สุรชัย หอมสนิท รอง สว.(ป.)กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
44 ร.ต.ท. สมหมำย ประสงค์ศรี รอง สว.(ป.)กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
45 ร.ต.ท. อนพทัย์ อิ่มเปล่ียน รอง สว.(ป.)กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
46 ร.ต.อ.หญิง มณีรัตน์ อำชนะชัย รอง สว.กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
47 ร.ต.ท.หญิง จินดำรัตน์ ปรำงค์ภผูำ รอง สว.กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
48 ร.ต.ท.หญิง ชญำภำ หลำยชั้น รอง สว.(อก.)กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
49 ร.ต.ต. เทดิศักด์ิ ภำคีพนัธ์ รอง สว.(ป.)กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
50 ร.ต.ต. ชื่น วงศ์มี รอง สว.(ป.)กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
51 ร.ต.ต. พนมพนัธ์ วงัทะพนัธ์ รอง สว.(ป.)กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
52 ร.ต.ต. บรรทลู สีบวั รอง สว.(ป.)กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
53 ร.ต.ต. สำเทพ ผักไหม รอง สว.(ป.)กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
54 ร.ต.ต. มำนิตย์ โคกแกว้ รอง สว.(ป.)กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
55 ร.ต.ต. ทอง ยิ้มเยำะ รอง สว.(ป.)กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
56 ร.ต.ต. ดอกรัก พจนำรถ รอง สว.(อก.)กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
57 ด.ต. สวอง จันทรบรูณ์ ผบ.หมู ่กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
58 ด.ต. เกยีรติศักด์ิ มำลำวนั ผบ.หมู ่กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
59 ด.ต. ภำณุพงศ์ สำยอร่ำม ผบ.หมู ่กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
60 ด.ต. ไตรสิน โชติชนะกรกลุ ผบ.หมู ่กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
61 ด.ต. สมหมำย เอี่ยมส ำอำงค์ ผบ.หมู ่กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
62 ด.ต. เพริศพร้ิง จันทร์มำก ผบ.หมู ่กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
63 ด.ต. เรืองกติต์ ร้องจิก ผบ.ร้อย กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
64 ด.ต. เผ่ำพนัธุ์ เกสรทอง ผบ.หมู ่กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
65 ด.ต. สง่ำ ปลอดโปร่ง ผบ.หมู ่กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
66 ด.ต. วสันต์ิ อว่มเมือง ผบ.หม่ กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
67 ด.ต. ววิฒัน์ ประทมุวงษ์ ผบ.หมู ่กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
68 ด.ต. โชติกลุ ควบพมิำย ผบ.หมู ่กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังที่ 2 - 4)

69 ด.ต. เสริมพงศ์ ไชยณรงค์ ผบ.หมู ่กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
70 ด.ต. ด ำรงศักด์ิ ศรีสวสัด์ิ ผบ.หมู ่กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
71 ด.ต. อดุร สกลุพงษ์ ผบ.หมู ่กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
72 ด.ต. ยุทธพงษ์ พลอยบศุย์ ผบ.หมู ่กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
73 ด.ต. ชนะชัย แกว้ทลู ผบ.หม่ กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
74 ด.ต. สุนทร สมงำม ผบ.หมู ่กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
75 ด.ต. ปรำโมทย์ ทองสุข ผบ.หมู ่กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
76 ด.ต. สุชำติ ชูผล ผบ.หม่ กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
77 ด.ต. อ ำนำจ จั่นหนู ผบ.หมู ่กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
78 ด.ต. รังสรรค์ แย้มกล่ ำ ผบ.หม่ กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
79 ด.ต. วฒันำ ค ำข ำ ผบ.หมู ่กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
80 ด.ต. มำนพ กองอำษำ ผบ.หม่ กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
81 ด.ต. ชัยพร ปญัญำกจิ ผบ.หมู ่กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
82 ด.ต. วสูิตร ถวลิหวล ผบ.หมู ่กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
83 ด.ต. ธนิตย์ วงศ์รักษำ ผบ.หม่ กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
84 ด.ต. สมชำย สุวรรณบรูณ์ ผบ.หมู ่กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
85 ด.ต. สมนึก จีนกล่ัน ผบ.หมู ่กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
86 ด.ต. ปรำโมทย์ พนัธพ์ล ผบ.หม่ กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
87 ด.ต. ประมวล ตรีสัพท์ ผบ.หมู ่กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
88 ด.ต. นำทวชิัย ม่วงสังข์ ผบ.หมู ่กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
89 ด.ต. ภทัรพล พุ่มเจริญ ผบ.หมู ่กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
90 ด.ต. ธรีชัย ขัดทรำยขำว ผบ.หมู ่กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
91 ด.ต. นริศ บญุภกัดี ผบ.หมู ่กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
92 ด.ต. ชัยณรงค์ จันทร์บรูณ์ ผบ.หมู ่กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
93 ด.ต. อทิธพิทัธ์ ชัยนำ ผบ.หมู ่กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
94 ด.ต. เนตร ทบัทมิทอง ผบ.หมู ่กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
95 ด.ต. ณรงค์ แสงศิลำ ผบ.หมู ่กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
96 ด.ต. พรีพทัร์ กำญจนศิลำนนท์ ผบ.หม่ กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังที่ 2 - 4)

97 ด.ต.หญิง เอื้อมพร ม่วงอำรีย์ ผบ.หมู ่กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
98 ด.ต.หญิง เด่นดำว ปั้นเทยีน ผบ.หมู ่กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
99 ด.ต.หญิง ภทัร บตุรโคตร ผบ.หมู ่กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.

100 ด.ต.หญิง เฉลิมศรี มงคล ผบ.หมู ่กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
101 ด.ต.หญิง วรรณภำ มำลำหอม ผบ.หมู ่กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
102 ด.ต.หญิง พำขวญั ไกรพนัธ์ ผบ.หมู ่กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
103 ด.ต.หญิง ชัญญำนุช พงิภกัตร์ ผบ.หมู ่กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
104 ด.ต.หญิง อมรรัตน์ ทองปรีชำ ผบ.หมู ่กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
105 จ.ส.ต. สุรศักด์ิ ศรีค ำ ผบ.หมู ่กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
106 จ.ส.ต. รำชัน คงประสพ ผบ.หม่ กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
107 จ.ส.ต. สุวฒัน์ นกแกว้ ผบ.หมู ่กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
108 จ.ส.ต. ปลัินธน์ หนูขวญัแกว้ ผบ.หมู ่กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
109 ด.ต. สุรศักด์ิ พรมเวยีง ผบ.หมู ่กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
110 จ.ส.ต. รุ่งโรจน์ กล่ ำศรี ผบ.หมู ่กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
111 ด.ต. สุรชัย สำสังข์ ผบ.หมู ่กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
112 ด.ต. ชำตรี หลุยแสง ผบ.หมู ่กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
113 ส.ต.ท. เฉลิมชัย รุ่งแผน ผบ.หมู ่กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
114 ส.ต.ท. ศุภจิต ไชยชำญพนัธ์ ผบ.หมู ่กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
115 ส.ต.ท. ธเนตร จันทรัตน์ ผบ.หมู ่กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
116 ส.ต.ท. บรม แต้มจันทร์ ผบ.หมู ่กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
117 ส.ต.ท. มุง่หมำย ภวูชิัย ผบ.หมู ่กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
118 ส.ต.ท. ณัฏฐ์ชยำงกรู ทำค ำ ผบ.หมู ่กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
119 ส.ต.ท. นรำศักด์ิ ภกัดีชน ผบ.หมู ่กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
120 ส.ต.ต. สุรทติย์ สุขจินดำ ผบ.หม่ กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
121 ส.ต.ต. เฉลิมชัย แกว้ชมภู ผบ.หม่ กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
122 ส.ต.ต. บรรณสรณ์ พนัธธ์รรม ผบ.หมู ่กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
123 ส.ต.ต. รฐนนท์ เกตุลำด ผบ.หมู ่กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
124 ส.ต.ต. ยรรยง เดือนอุ่ม ผบ.หม่ กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังที่ 2 - 4)

125 ส.ต.ต. ณัฐฐพฒัน์ เชำวป์ระโคน ผบ.หมู ่กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
126 ส.ต.ต. วทิวสั จันทะโสม ผบ.หม่ กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.

1 พ.ต.ท. เกษม เริญตะขิล ผบ.ร้อย กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
2 ร.ต.อ. ประจวบ ประเสริฐแกว้ รอง สว.กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
3 ร.ต.อ. เรืองฤทธิ์ ผ่องศรี รอง สว.กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
4 ร.ต.อ. เสถียร ผิวทอง ผบ.มว.กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
5 ร.ต.อ. พทิกัษ์ เบญมำตย์ รอง สว.กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
6 ร.ต.อ. เสกสรรค์ สวำ่งวงษ์ ผบ.มว.กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
7 ร.ต.อ. มำนะ นำคพนัธ์ รอง สว.(ป.)กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
8 ร.ต.อ.หญิง กสุุมำ มีโชค รอง สว.กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
9 ร.ต.ท. เดชำ อยู่สวสัด์ิ รอง สว.กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.

10 ร.ต.อ. วชิัย แสนเสำร์ ผบ.มว.กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
11 ร.ต.อ. สมัย มุธสิุทธิ์ ผบ.มว.กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
12 ร.ต.ท. วชิัย พมิพำนิช รอง สว.(ป.)กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
13 ด.ต. มนตรี อตุส่ำหก์รำน ผบ.หมู ่กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
14 ด.ต. ผดุง ภตูะเวช ผบ.หมู ่กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
15 ด.ต. เกตุ เล้ำสุริพงศ์ ผบ.หมู ่กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
16 ด.ต. วทิยำ เติมประชุม ผบ.หมู ่กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
17 ด.ต. ศักด์ิสิทธิ์ ภบูวันำค ผบ.หมู ่กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
18 ด.ต. สุริยำ สุทธขิันธ์ ผบ.หมู ่กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
19 ด.ต. นฤนำท เรืองนำ ผบ.หมู ่กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
20 ด.ต. อภบิำล โขสูงเนิน ผบ.หมู ่กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
21 ด.ต. สมบรูณ์ บวัขำว ผบ.หมู ่กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
22 ด.ต.หญิง วไิล ภบูวันำค ผบ.หมู ่กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.

กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังที่ 2 - 4)

1 พ.ต.ท. ประยุทธ จุ้มองัวะ ผบ.ร้อย กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.
2 พ.ต.ท. ค ำสอน ค ำจันวงษำ ผบ.ร้อย กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.
3 พ.ต.ท. รณวนั ปิ่นทอง สว.กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.
4 พ.ต.ท. กฤตพล ศิริภธูร สว.กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.
5 พ.ต.ท.หญิง ยุพำพกัตร์ สำยสุทธิ สว.กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.
6 พ.ต.ท.หญิง ลัดดำ ฟลิลิปส์ สว.กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.
7 ร.ต.อ. ช ำนำญ สุขีตำ ผบ.มว.กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.
8 ร.ต.อ. พชิ์ญทกัไชย ทำ้วพำ ผบ.มว.กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.
9 ร.ต.อ. โกภสิ แกว้กำ่ ผบ.มว.กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.

10 ร.ต.อ. อ ำนำจ ดนตรี รอง สว.กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.
11 ร.ต.อ. วริษฐ์ เจริญทอง รอง สว.กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.
12 ร.ต.อ. พนิิจ ฉิมพสุทธิ์ ผบ.มว.กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.
13 ร.ต.อ. ศิริชัย พรมแสนปงั รอง สว.กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.
14 ร.ต.อ. ณรงค์ คงดี รอง สว.กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.
15 ร.ต.อ. อศัวนิ สีดำ ผบ.มว.กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.
16 ร.ต.อ. ทวิเพชร แสนโคตร ผบ.มว.กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.
17 ร.ต.อ. อดุลย์ ประโมสี รอง สว.กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.
18 ร.ต.อ. กมัพล ศรฉัตรำรักษ์ รอง สว.(อก.)กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.
19 ร.ต.อ. ค ำผล จ ำปำทอง รอง สว.(ป)กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.
20 ร.ต.อ. ลิขิต พลเยี่ยม รอง สว.(ป)กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.
21 ร.ต.อ. ทองด้วง ยำโสภำ รอง สว.(ป)กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.
22 ร.ต.อ. วรีเดช สืบสำย รอง สว.(ป)กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.
23 ร.ต.อ. สุวฒัน์ สุ่มมำตย์ รอง สว.(ป)กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.
24 ร.ต.อ. สุกรี นิละดำ ผบ.มว.กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.
25 ร.ต.อ.หญิง วรัญญำ ทำ้วพำ รอง สว.กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.
26 ร.ต.อ.หญิง บณุยำนุช เหลืองสุรภสีกลุ รอง สว.กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.
27 ร.ต.อ.หญิง พนิดำ ไพรนำรี รอง สว.กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.

กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังที่ 2 - 4)

28 ร.ต.อ.หญิง อรษำ ค ำวะเนตร รอง สว.กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.
29 ร.ต.ท. รำชิต อนนทสีหำ ผบ.มว.กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.
30 ร.ต.ท. ชล หมืน่พรม รอง สว.กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.
31 ร.ต.ท. พจิิต ดีอนักอง รอง สว.กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.
32 ร.ต.ท. บรม พสัดร รอง สว.กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.
33 ร.ต.อ. เฉลิมพล องิชัยภมูิ ผบ.มว.กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.
34 ร.ต.ท. กศุล ดวงดี ผบ.มว.กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.
35 ร.ต.ท. บญุคุ้ม นำมสีฐำน รอง สว.(ป)กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.
36 ร.ต.ท. ไพศำล สิทธกิลุ รอง สว.(ป)กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.
37 ร.ต.ท. ศำสตรำ หงษำค ำ รอง สว.(ป)กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.
38 ร.ต.ท. สง่ำ เหล็กกล้ำ รอง สว.(ป)กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.
39 ร.ต.ท. โกมินทร์ ทองสม รอง สว.(ป)กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.
40 ร.ต.ท. ทวี ทองศรีไพร รอง สว.(ป)กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.
41 ร.ต.ต. ประดิษฐ์ พนัแสง รอง สว.(ป)กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.
42 ร.ต.ต. ทรงศักด์ิ พรมเรียน รอง สว.(ป)กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.
43 ร.ต.ต. บญุศิลป์ ค ำไสล รอง สว.(ป)กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.
44 ร.ต.ต. ค ำเพยีร แสนหล้ำ รอง สว.(ป)กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.
45 ร.ต.ต. สมควร ภจูอมจิตร์ รอง สว.(ป)กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.
46 ร.ต.ต. ถวลิ อบุลชัย รอง สว.(ป)กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.
47 ร.ต.ต. พตุธำ ไชยพร รอง สว.(ป)กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.
48 ด.ต. พทุธพงษ์ โพธิศ์รี ผบ.หมู ่กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.
49 ด.ต. พยัคฆ์ เพญ็พนัธุ์ ผบ.หมู ่กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.
50 ด.ต. ทรงศักด์ิ ดอนประถม ผบ.หมู ่กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.
51 ด.ต. เบญจพล ปญัสังกำ ผบ.หมู ่กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.
52 ด.ต. สมบรูณ์ สมัญญำ ผบ.หมู ่กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.
53 ด.ต. ทรงศักด์ิ สุริกนั ผบ.หมู ่กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.
54 ด.ต. โชคชัย อ่ ำสุวรรณ ผบ.หมู ่กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.
55 ด.ต. วรีะชัย ทะชิตะสิงห์ ผบ.หมู ่กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังที่ 2 - 4)

56 ด.ต. ยุทธจักร โสภำวนัส ผบ.หมู ่กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.
57 ด.ต. นิธศิ จันทรเสนำ ผบ.หมู ่กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.
58 ด.ต. ศรีธนนท์ เกยีรติสุรพล ผบ.หมู ่กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.
59 ด.ต. ณรงค์ ขิปวติั ผบ.หมู ่กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.
60 ด.ต. ไพบลูย์ โถชัยค ำ ผบ.หมู ่กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.
61 ด.ต. พชกร วงศ์พฒุ ผบ.หมู ่กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.
62 ด.ต. พชิิตร์ ขวญัพรม ผบ.หมู ่กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.
63 ด.ต. สมพงษ์ พมิสำ ผบ.หมู ่กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.
64 ด.ต. เทพดล โพธิศ์รี ผบ.หมู ่กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.
65 ด.ต. สังเวยีน บญุกล้ำ ผบ.หมู ่กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.
66 ด.ต. วรภฏั โคตะมี ผบ.หมู ่กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.
67 ด.ต. ไชยำ พณิแย่ง ผบ.หมู ่กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.
68 ด.ต. สหรัฐ ค ำแหงพล ผบ.หมู ่กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.
69 ด.ต. อภชิัย จันทอตุสำห์ ผบ.หมู ่กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.
70 ด.ต. ตะวนัฉำย ขันตรีสะพงัหลวง ผบ.หมู ่กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.
71 ด.ต. วชิำญ พมิสุวรรณ ผบ.หมู ่กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.
72 ด.ต.หญิง มนัสนันท์ มงคลสวสัด์ิ ผบ.หมู ่กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.
73 ด.ต.หญิง ธญัญรัตน์ ค ำภแูสน ผบ.หมู ่กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.
74 ด.ต. ชญำนินทร์ แกว้ปำน ผบ.หมู ่กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.
75 ด.ต. วชัรชัย โยธำฤทธิ์ ผบ.หมู ่กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.
76 ส.ต.ท. ตุลำ บตุรโสภำ ผบ.หมู ่กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.
77 ส.ต.ท. ระบนิ บตุเกนำ ผบ.หมู ่กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.
78 ส.ต.ท.หญิง ชนัญชิดำ ททีำ ผบ.หมู ่กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.
79 ส.ต.ต. จักรวรรณ์ บญุมำ ผบ.หมู ่กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.
80 ส.ต.ต. ณัฐกติต์ิ โง่นลุน ผบ.หมู ่กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.
81 ส.ต.ต. เมฆ พรมจำรย์ ผบ.หมู ่กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังที่ 2 - 4)

1 พ.ต.ท. ชัยวรุตม์ พร้อมญำติ รอง ผกก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.
2 พ.ต.ท. ขวญัเมือง คุ้งวำรี ผบ.ร้อย กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.
3 พ.ต.ท. จตุรงค์ ยมมะลิวรวงศ์ ผบ.ร้อย กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.
4 พ.ต.ท. ประวติั นำคเมือง ผบ.ร้อย กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.
5 พ.ต.ท. ประพฒัน์ สุริยะมล สว.กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.
6 พ.ต.ต. ด ำรง สุขเชย สว.กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.
7 ร.ต.อ. กนก กิ่งกำ้น ผบ.มว.กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.
8 ร.ต.อ. จรัญ ร ำมะนำ ผบ.มว.กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.
9 ร.ต.อ. จิรพฒัน์ แกว้แฉล้ม ผบ.มว.กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.

10 ร.ต.อ. เฉลิม พรหมเอยีด รอง สว.(ป)กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.
11 ร.ต.อ. ชัยวฒัน์ ลือชัย ผบ.มว.กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.
12 ร.ต.อ. ถนอม หล่ิงเลย รอง สว.(ป)กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.
13 ร.ต.อ. นิพษิฐ์ เฉลิมทรัพย์ ผบ.มว.กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.
14 ร.ต.อ. บญุถิ่น หำญกล้ำ ผบ.มว.กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.
15 ร.ต.อ. บญุมำ โสภำ รอง สว.(ป)กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.
16 ร.ต.อ. ประหยัด บญุสงค์ รอง สว.(ป)กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.
17 ร.ต.อ. ปรำกำรณ์ วนัทพั รอง สว.กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.
18 ร.ต.อ. พงษศั์กด์ิ จินดำรัตน์ รอง สว.(ป)กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.
19 ร.ต.อ. มำนพ อนิทร์สวำท รอง สว.(ป)กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.
20 ร.ต.อ.หญิง รัตติกำล รัตนโค้น รอง สว.กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.
21 ร.ต.อ. วรกำร ตุงคนำคร รอง สว.(ป)กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.
22 ร.ต.อ. วรวฒิุ จองปอ้ รอง สว.(ป)กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.
23 ร.ต.อ. ศักดำวธุ นำละ ผบ.มว.กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.
24 ร.ต.อ. ศุภชัย เหมรำช รอง สว.(ป)กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.
25 ร.ต.อ. สมเกยีรติ คุ้มสำ ผบ.มว.กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.
26 ร.ต.อ. สันติ หงษเ์ทศ ผบ.มว.กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.
27 ร.ต.อ. สุรเชษฐ ปำนพลอย ผบ.มว.กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.

กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังที่ 2 - 4)

28 ร.ต.อ.หญิง ทวพีร สุขำนนท์ รอง สว.กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.
29 ร.ต.อ.หญิง น้ ำผ้ึง แปน้น้อย รอง สว.กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.
30 ร.ต.อ.หญิง กรทพิย์ ปำ้นภมูิ รอง สว.กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.
31 ร.ต.อ.หญิง สุนีย์ แกว้สัยสังข์ รอง สว.กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.
32 ร.ต.ท. จรูญ ยอดตำค ำ รอง สว.(ป.)กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.
33 ร.ต.ท. ชูชำติ ม่วงเย็น รอง สว.(ป.)กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.
34 ร.ต.ท. ณรงค์ นิ่มสังข์ รอง สว.(ป.)กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.
35 ร.ต.ท. ณัฐนันท์ บญุมำ รอง สว.(ป.)กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.
36 ร.ต.ท. ประยูร เหมืองหม้อ รอง สว.(ป.)กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.
37 ร.ต.ท. ปวชิ ซ่ือสัตย์คมสัน ผบ.มว.กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.
38 ร.ต.ท. ไพจิตร ศรีโอสถ รอง สว.(ป.)กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.
39 ร.ต.ท. ยุทธจักร พรมบญุ ผบ.มว.กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.
40 ร.ต.อ. สมเจตน์ โพธิม์ล ผบ.มว.กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.
41 ร.ต.ท. สุชำติ ถึงอมัพร รอง สว.(ป.)กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.
42 ร.ต.ท. สุนทร อนิทร์สูนย์ รอง สว.(ป.)กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.
43 ร.ต.ท. อำรักษ์ สมยิ้ม รอง สว.(ป.)กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.
44 ร.ต.ท. อ ำนำจ จงสมจิตต์ ผบ.มว.กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.
45 ร.ต.ท.หญิง พชรนก จอมฟอง รอง สว.กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.
46 ร.ต.ท.หญิง สลีมำ นิติวทิยำกลุ รอง สว.(ป.)กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.
47 ร.ต.ต. จ ำนงค์ อิ่มพทิกัษ์ รอง สว.(ป.)กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.
48 ร.ต.ต. เฉลียว สำยทอง รอง สว.(ป.)กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.
49 ร.ต.ต. ชลีรัตน์ สุขมี รอง สว.(ทค.)กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.
50 ร.ต.ต. ชูศักด์ิ นุ่มมีศรี รอง สว.(ป.)กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.
51 ร.ต.ต. สุพจน์ เสมอวงศ์ รอง สว.(ทค.)กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.
52 ด.ต. สง่ำ มงคลประดิษฐ์ ผบ.หมู ่กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.
53 ด.ต. มำนะ ก ำมะหยี่ ผบ.หมู ่กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.
54 ด.ต. ไพโรจน์ ค ำภรีะ ผบ.หมู ่กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.
55 ด.ต. ประจบ สนพกุ ผบ.หมู ่กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังที่ 2 - 4)

56 ด.ต. กมล แสงสวำ่ง ผบ.หมู ่กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.
57 ด.ต. เสนำะ อนิปั๋น ผบ.หมู ่กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.
58 ด.ต. ภมูิพฒัน์ สอนค ำหำร ผบ.หมู ่กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.
59 ด.ต. ประทปี โสภำ ผบ.หมู ่กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.
60 ด.ต. ทศันัย สุภำแกว้ ผบ.หมู ่กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.
61 ด.ต. สลักจิตร โสดำ ผบ.หมู ่กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.
62 ด.ต. ประมวล พวงพนัธ์ ผบ.หมู ่กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.
63 ด.ต. ณรงค์ ทศวำรจันทรำ ผบ.หมู ่กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.
64 ด.ต. สรรทวฒุ กลำงวงษ์ ผบ.หมู ่กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.
65 ด.ต. ส ำเริง ต้นแขม ผบ.หมู ่กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.
66 ด.ต. ประทปี ชูช่วย ผบ.หมู ่กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.
67 ด.ต. สุชำติ อนิทะนนท์ ผบ.หมู ่กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.
68 ด.ต. นิวติั มณีจักร ผบ.หมู ่กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.
69 ด.ต. สุรเดช ทบัเนินทอง ผบ.หมู ่กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.
70 ด.ต. ธรรศ อตุบวัวงศ์ ผบ.หมู ่กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.
71 ด.ต. นุกลู ปำนเกดิ ผบ.หมู ่กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. 
72 ด.ต. ภดิูศ ปอ้มแกว้ ผบ.หมู ่กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. 
73 ด.ต. ศรำยุทธ น้อยเจริญ ผบ.หมู ่กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.
74 ด.ต. ลิขิต ศิริเมืองยม ผบ.หมู ่กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. 
75 ด.ต. ธนยศ แสงทอง ผบ.หมู ่กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.
76 ด.ต. สมพงษ์ พรมเสน ผบ.หมู ่กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. 
77 ด.ต. ปรำนต์ ปริสำวงศ์ ผบ.หมู ่กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. 
78 ด.ต. พรพยัคฆ์ แสวงลำภพบ ผบ.หมู ่กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.
79 ด.ต. ภมูิชำย กำงกรณ์ ผบ.หมู ่กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. 
80 ด.ต. ประวทิย์ ศรีสุวรรณ์ ผบ.หมู ่กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.
81 ด.ต. อนุพนธ์ คงพดั ผบ.หมู ่กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.
82 ด.ต. ธนูชัย กนัทะวงั ผบ.หมู ่กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.
83 ด.ต. นนทกร สมโนชัย ผบ.หมู ่กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังที่ 2 - 4)

84 ด.ต. ธนกฤต ส ำเภำ ผบ.หมู ่กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.
85 ด.ต. อนุชำ มิง่สมร ผบ.หมู ่กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.
86 ด.ต. นรำศักด์ิ กรุงศรี ผบ.หมู ่กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.
87 ด.ต. สุทธพิล ศรีแสง ผบ.หมู ่กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.
88 ด.ต. ชำติ เทศพุ่ม ผบ.หมู ่กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.
89 ด.ต. คมกฤษ พมิพลิำ ผบ.หมู ่กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.
90 ด.ต. สุทศัน์ อยู่กลัด ผบ.หมู ่กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.
91 ด.ต.หญิง ปณุณิศำ ธรรมวงค์ ผบ.หมู ่กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.
92 ด.ต.หญิง รัตติยำ ทพิย์ข ำ ผบ.หมู ่กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.
93 ด.ต.หญิง ณิชชำอร ภมูิฐำน ผบ.หมู ่กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.
94 ด.ต.หญิง เสำวนีย์ สุดสอำด ผบ.หมู ่กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.
95 ด.ต. ธวชัชัย ทองโตนด ผบ.หมู ่กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.
96 จ.ส.ต. จรัญ ทองหล่อง ผบ.หมู ่กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.
97 ด.ต. กติิศักด์ิ ลำโภ ผบ.หมู ่กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.
98 จ.ส.ต. กำรันต์ อิ่มทอง ผบ.หมู ่กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.
99 จ.ส.ต. นรำศักด์ิ คงปนันำ ผบ.หมู ่กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.

100 จ.ส.ต. วรรณชัย น้ ำทรง ผบ.หมู ่กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.
101 จ.ส.ต. นิวฒัน์ ศรีประภำ ผบ.หมู ่กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.
102 จ.ส.ต.หญิง พริิยำ ลือขุนทด ผบ.หมู ่กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.
103 ส.ต.ท. กฤษฎำ เชียงพนัธ์ ผบ.หมู ่กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. 
104 ส.ต.ท. กอ่ศักด์ิ จันตำนนท์ ผบ.หมู ่กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. 
105 ส.ต.ท. พรโกวทิ เพง็เลิศ ผบ.หมู ่กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.
106 ส.ต.ท. ศักด์ิชัย หนูนิล ผบ.หมู ่กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.
107 ส.ต.ท. ภทัรดิฐ ไกลถิ่น ผบ.หมู ่กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. 
108 ส.ต.ท.หญิง พมิพช์นก พลแสน ผบ.หมู ่กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. 
109 ส.ต.ท.หญิง ศิริกำนดำ ประสำนแกว้ ผบ.หมู ่กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. 
110 ส.ต.ต. ประกอบ พริกทุ่ง ผบ.หมู ่กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. 
111 ส.ต.ต. ประสิทธิ์ ข ำมำ ผบ.หมู ่กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังที่ 2 - 4)

112 ส.ต.ต. สุทธพิงษ์ ค ำสวน ผบ.หมู ่กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.

1 พ.ต.ท. บรรพต สุดยอด สว.กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด.
2 พ.ต.ท.หญิง ประไพ ทองนุช สว.กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด.
3 ร.ต.อ. แสวง ค ำผำง รอง สว.กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด.
4 ร.ต.อ. ณรงค์ เหลืองสุวรรณ์ รอง สว.กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด.
5 ร.ต.อ. สวสัด์ิ วฒันะ รอง สว.กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด.
6 ร.ต.อ.หญิง ทรรศน์กมล แสงสุริยันต์ รอง สว.กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด.
7 ร.ต.อ.หญิง ปยินำฎ เย็นใจ รอง สว.กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด.
8 ร.ต.อ.หญิง ชนำกำนต์ เพช็รตีบ รอง สว.กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด.
9 ร.ต.ท. บณัลังก์ นพคุณ รอง สว.กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด.

10 ร.ต.ท. ณัฐพงศ์ ไชยกำญจน์ รอง สว.กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด.
11 ร.ต.ท. ด ำรง จันทร์คง รอง สว.กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด.
12 ร.ต.ท.หญิง พรพรรณ ขยันขำย รอง สว.กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด.
13 ร.ต.ท. สมชัย สีล้ินจี่ ผบ.มว.กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด.
14 ร.ต.ท. สมชำย บญุสิงห์ ผบ.มว.กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด.
15 ร.ต.ท. ประจวบ ตุกชูแสง ผบ.มว.กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด.
16 ร.ต.ท. ฉัตรชัย ถึกคุ้ม ผบ.มว.กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด.
17 ร.ต.ท. สมเกยีรติ ตำลทอง ผบ.มว.กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด.
18 ร.ต.ท. วสันต์ เอกอุ่น ผบ.มว.กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด.
19 ร.ต.ต. สุพศิ จำนทอง ผบ.มว.กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด.
20 ด.ต. ริน อิ่มคล้ำย ผบ.หมู ่กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด.
21 ด.ต. ภมูินทร์ จันทร์มัน่ ผบ.หมู ่กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด.
22 ด.ต. พษิณุ พรีะธรรมพศุิทธิ์ ผบ.หมู ่กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด.
23 ด.ต. ถำวร มีงำม ผบ.หมู ่กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด.
24 ด.ต. สมปอง สินทอง ผบ.หมู ่กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด.
25 ด.ต. สุธี จักรกลด ผบ.หมู ่กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด.
26 ด.ต. เฉลิมพล งำมศรี ผบ.หมู ่กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด.

กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด.



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังที่ 2 - 4)

27 ด.ต. ทนง สมจิตร์ ผบ.หมู ่กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด.
28 ด.ต. สนั่น คงแกว้ ผบ.หมู ่กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด.
29 ด.ต. เอื้อม พรรณรำย์ ผบ.หมู ่กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด.
30 ด.ต. บญุชำติ ค ำแพง ผบ.หมู ่กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด.
31 ด.ต. ศักด์ิชัย จบศรี ผบ.หมู ่กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด.
32 ด.ต. วลัลภ สินธพ ผบ.หมู ่กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด.
33 ด.ต. ศวรีะ อว่มไพร ผบ.หมู ่กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด.
34 ด.ต. ฐิติพงศ์ พทุธรำช ผบ.หมู ่กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด.
35 ด.ต. ชิตติพงศ์ ขันโท ผบ.หมู ่กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด.
36 ด.ต. แสง พลูน้อย ผบ.หมู ่กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด.
37 ด.ต.หญิง วรุณกำญจน์ ศรัณย์วริิยะพงศ์ ผบ.หมู ่กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด.
38 ด.ต.หญิง ปำริดำ มีงำม ผบ.หมู ่กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด.
39 ด.ต.หญิง จิดำภำ ล้ิมเจริญ ผบ.หมู ่กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด.
40 จ.ส.ต. ศรัณย์ ผ่องแกว้ ผบ.หมู ่กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด.
41 ด.ต. สนิท ศรีถม ผบ.หมู ่กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด.
42 จ.ส.ต. อดิศร กลับทุ่ง ผบ.หมู ่กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด.
43 ด.ต. ฉลอง เจิมจันทร์ ผบ.หมู ่กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด.
44 ส.ต.ท. ชนพล กล่ินอบุล ผบ.หมู ่กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด. 
45 ส.ต.ท. อศิรำ สีสด ผบ.หมู ่กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด. 
46 ส.ต.ท. วรำกร คงไทยเจริญ ผบ.หมู ่กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด. 
47 ส.ต.ต. พงษพ์นัธ์ ชูสังข์ ผบ.หมู ่กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด.
48 ส.ต.ต. พรุิณ สุวรรณสังข์ ผบ.หมู ่กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด.

1 พ.ต.อ. รังสรรค์ เนตรเกื้อกจิ ผกก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. กก.4 สอ.

1 ด.ต. นันทพงศ์ บญุธมิำ ผบ.หมู ่กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
2 ด.ต.หญิง ลัดดำ อนุชำญ ผบ.หมู ่กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.

กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด.

กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังที่ 2 - 4)

1 พ.ต.ท.หญิง นันทวนั เพี้ยนภกัตร์ รอง ผกก.ศฝส.บก.กฝ.บช.ตชด.
2 พ.ต.ท. ไสว คีรี สว.ศฝส.บก.กฝ.บช.ตชด.
3 พ.ต.ท. นิธนิันท์ นำคบรีุ สว.ศฝส.บก.กฝ.บช.ตชด.
4 พ.ต.ท. ส ำรำญ มำโชค สว.ศฝส.บก.กฝ.บช.ตชด.
5 ร.ต.อ. อร่ำม ตันทวงศ์ รอง สว.ศฝส.บก.กฝ.บช.ตชด.
6 ร.ต.อ. ณัฎฐกญัจน์ มุง่มิตร รอง สว.ศฝส.บก.กฝ.บช.ตชด.
7 ร.ต.อ. กวนิพฒัน์ ธรีประเสริฐกลุ รอง สว.ศฝส.บก.กฝ.บช.ตชด.
8 ร.ต.อ. วรีวทุย์ จันทรศิริภำส รอง สว.ศฝส.บก.กฝ.บช.ตชด.
9 ร.ต.อ. สำโรจน์ อว่มแดง รอง สว.(อก.)ศฝส.บก.กฝ.บช.ตชด.

10 ร.ต.อ.หญิง ภทัรพรรณ พรำยแกว้ รอง สว.ศฝส.บก.กฝ.บช.ตชด.
11 ร.ต.อ.หญิง สุพตัรำ ชีพนุรัตน์ รอง สว.ศฝส.บก.กฝ.บช.ตชด.

บก.สสน.บช.ตชด.
๑ พ.ต.อ. ธรรมนูญ มัน่คง รอง ผบก.สสน.บช.ตชด.

๑ ร.ต.อ. ณัฐพงษ์ สัมฤทธิต์ระกลู รอง สว.ฝสสน.1 บก.สสน.บช.ตชด.
๒ ร.ต.อ.หญิง อำภชิำ อนิทยำ รอง สว.ฝสสน.1 บก.สสน.บช.ตชด.
๓ ร.ต.อ.หญิง คนธรส ชมเทศ รอง สว.ฝสสน.1 บก.สสน.บช.ตชด. ช่วยรำชกำร
๔ ร.ต.ท. สุรินทร์ ทองเลิศ รอง สว.ฝสสน.1 บก.สสน.บช.ตชด.
๕ ร.ต.ท. ปรัตถกร สกมิงำม รอง สว.ฝสสน.1 บก.สสน.บช.ตชด.
๖ ร.ต.ต. พรชัย แปม่จ ำนัก รอง สว.ฝสสน.1 บก.สสน.บช.ตชด.
๗ ด.ต. กมัพนธ์ ไชยคิรินทร์ ผบ.หมู ่ฝสสน.1 บก.สสน.บช.ตชด.
๘ ด.ต. สมเจตน์ ชัยอนิทร์ ผบ.หมู ่ฝสสน.1 บก.สสน.บช.ตชด.
๙ ด.ต. เจียมศักด์ิ หำญเชิงชัย ผบ.หมู ่ฝสสน.1 บก.สสน.บช.ตชด.

๑๐ ด.ต. มณเฑียร แกว้จิตร ผบ.หมู ่ฝสสน.1 บก.สสน.บช.ตชด.
๑๑ ด.ต.หญิง หอมจันทร์ ภกัดี ผบ.หมู ่ฝสสน.1 บก.สสน.บช.ตชด.
๑๒ ส.ต.ท. ศิริวฒัน์ ฆำรวพิฒัน์ ผบ.หมู ่ฝสสน.1 บก.สสน.บช.ตชด.
๑๓ ส.ต.ท. ชยำนันต์ วรรณมูล ผบ.หมู ่ฝสสน.1 บก.สสน.บช.ตชด.

ฝสสน.1 บก.สสน.บช.ตชด.

ศฝส.บก.กฝ.บช.ตชด.



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังที่ 2 - 4)

๑๔ ส.ต.ท. อำทติย์ ฐำนพำนิช ผบ.หมู ่ฝสสน.1 บก.สสน.บช.ตชด.
๑๕ ส.ต.ท. สุชำติ กั้วพศิมัย ผบ.หมู ่ฝสสน.1 บก.สสน.บช.ตชด.
๑๖ ส.ต.ท. สุริยำวธุ ทองเลิศ ผบ.หมู ่ฝสสน.1 บก.สสน.บช.ตชด.
๑๗ ส.ต.ท. ภทัรำวธุ นำปองสี ผบ.หมู ่ฝสสน.1 บก.สสน.บช.ตชด.
๑๘ ส.ต.ท. พทุธพจน์ สมศรี ผบ.หมู ่กก.ตชด.21 ช่วยรำชกำร

๑ พ.ต.อ. วชิระ พยำน้อย ผกก.ฝสสน.2 บก.สสน.บช.ตชด.
๒ พ.ต.ท. ปชำ อมรสิริพำณิชย์ รอง ผกก.ฝสสน.2 บก.สสน.บช.ตชด.
๓ พ.ต.ท. พสิิทธิ์ สัมพชันี รอง ผกก.ฝสสน.2 บก.สสน.บช.ตชด.
๔ พ.ต.ท.หญิง เฉลยศรี แทนรินทร์ สว.ฝสสน.2 บก.สสน.บช.ตชด.
๕ ร.ต.อ. วรพล คัดพนัธุ์ รอง สว.ฝสสน.2 บก.สสน.บช.ตชด.
๖ ร.ต.อ. ไพวรรณ ถำเอน็ญวน รอง สว.ฝสสน.2 บก.สสน.บช.ตชด.
๗ ร.ต.อ. ศรำยุทธ ชุ่มชื่น รอง สว.ฝสสน.2 บก.สสน.บช.ตชด.
๘ ร.ต.อ. สมพงษ์ ไชยค ำภำ รอง สว.(อก) ฝสสน.2 บก.สสน.บช.ตชด.
๙ ร.ต.อ.หญิง จันทนำ ฝ่ำยกระโทก รอง สว.ฝสสน.2 บก.สสน.บช.ตชด.

๑๐ ร.ต.อ.หญิง สุณี ปนิทรำยมูล รอง สว.ฝสสน.2 บก.สสน.บช.ตชด.
๑๑ ร.ต.ท. จรัล พึ่งโพธิท์อง รอง สว.ฝสสน.2 บก.สสน.บช.ตชด.
๑๒ ร.ต.ท. จรัญ ปล้องพทุชำ รอง สว.ฝสสน.2 บก.สสน.บช.ตชด.
๑๓ ร.ต.ท. สมควร แน่นอดุร รอง สว.ฝสสน.2 บก.สสน.บช.ตชด.
๑๔ ร.ต.ท. ทวี รอบจังหวดั รอง สว.( อก ) ฝสสน.2 บก.สสน.บช.ตชด.
๑๕ ร.ต.ท. สุวทิย์ อำดูน รอง สว.ฝสสน.2 บก.สสน.บช.ตชด.
๑๖ ร.ต.ท. เสน่ห์ มิง่กล่ิน รอง สว.ฝสสน.2 บก.สสน.บช.ตชด.
๑๗ ร.ต.ท. ชุมพล สำยศร รอง สว.ฝสสน.2 บก.สสน.บช.ตชด.
๑๘ ร.ต.ท. ธนัญชัย พลอยสมบรูณ์ รอง สว.( อก ) ฝสสน.2 บก.สสน.บช.ตชด.
๑๙ ร.ต.ท. ต่อศักด์ิ พงษเ์กษตรกำร รอง สว.( อก ) ฝสสน.2 บก.สสน.บช.ตชด.
๒๐ ด.ต. กติติภพ เหลือแสน ผบ.หมู.่ฝสสน.2 บก.สสน.บช.ตชด.
๒๑ ด.ต. ปญัญำ เพชรบญุช่วย ผบ.หมู.่ฝสสน.2 บก.สสน.บช.ตชด.
๒๒ ด.ต. ไพรัช ปรุงใจ ผบ.หมู.่ฝสสน.2 บก.สสน.บช.ตชด.

ฝสสน.2 บก.สสน.บช.ตชด.



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังที่ 2 - 4)

๒๓ ด.ต. ชนะ สวสัด์ิรักษ์ ผบ.หมู.่ฝสสน.2 บก.สสน.บช.ตชด.
๒๔ ด.ต. ไสว ชำติฉลำด ผบ.หมู.่ฝสสน.2 บก.สสน.บช.ตชด.
๒๕ ด.ต. ก ำพล หนูนำรถ ผบ.หมู.่ฝสสน.2 บก.สสน.บช.ตชด.
๒๖ จ.ส.ต. วริิยะ ใจดี ผบ.หมู.่ฝสสน.2 บก.สสน.บช.ตชด.
๒๗ จ.ส.ต. ธนบดี ดู่มณี ผบ.หมู ่ฝสสน.2 บก.สสน.บช.ตชด.

๑ พ.ต.ต.หญิง ณัฎฐณิชำ เพง็พี สว.กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด. สสน.

๑ พ.ต.ท.หญิง สุรีรัตน์ ปำนคง รอง ผกก.ฝสสน.4 บก.สสน.บช.ตชด.
๒ พ.ต.ท.หญิง ศศิธร ชนะภยั สว.ฝสสน.4 บก.สสน.บช.ตชด.
๓ พ.ต.ท.หญิง ศิริณิฐศำนน ปำนเรือนแสน สว.ฝสสน.4 บก.สสน.บช.ตชด.
๔ ร.ต.อ. สถำพร วทิยประพฒัน์ รอง สว.( อก.) ฝสสน.4 บก.สสน.บช.ตชด.
๕ ร.ต.อ.หญิง วณีำ ส ำรำญร่ืน รอง สว.ฝสสน.4 บก.สสน.บช.ตชด.
๖ ร.ต.อ.หญิง ปรัศนีย์ อำรีรัมย์ รอง สว.ฝสสน.4 บก.สสน.บช.ตชด.
๗ ร.ต.อ.หญิง ธมนพณัณ์ ทพิย์มณี รอง สว.ฝสสน.4 บก.สสน.บช.ตชด.
๘ ร.ต.อ.หญิง เยำวลักษณ์ จันทะ รอง สว.( อก.) ฝสสน.4 บก.สสน.บช.ตชด.
๙ ร.ต.ท. ปยิภทัร์ โกมลพนัธ์ รอง สว.ฝสสน.4 บก.สสน.บช.ตชด.

๑๐ ร.ต.ท. ชลอ จ ำเนียร รอง สว.( อก.) ฝสสน.4 บก.สสน.บช.ตชด.
๑๑ ร.ต.ท.หญิง ชไมพร อตุส่ำห์ รอง สว.ฝสสน.4 บก.สสน.บช.ตชด.
๑๒ ร.ต.ต. มำโนช แย้มจันทร์ รอง สว.( อก.) ฝสสน.4 บก.สสน.บช.ตชด.
๑๓ ด.ต. พรีพล บวัพร ผบ.หมู.่ฝสสน.4 บก.สสน.บช.ตชด.
๑๔ ด.ต. บญุยืน ชื่นกระโทก ผบ.หมู.่ฝสสน.4 บก.สสน.บช.ตชด.
๑๕ ด.ต. พยม บญุเสนำ ผบ.หมู.่ฝสสน.4 บก.สสน.บช.ตชด.
๑๖ ด.ต. สมศักด์ิ แสนค ำ ผบ.หมู.่ฝสสน.4 บก.สสน.บช.ตชด.
๑๗ ด.ต. สมภพ แจ่มจ ำรัส ผบ.หมู.่ฝสสน.4 บก.สสน.บช.ตชด.
๑๘ ด.ต.หญิง ประภสัสร แสงมณี ผบ.หมู.่ฝสสน.4 บก.สสน.บช.ตชด.
๑๙ ส.ต.ท. กติติ พงษสุ์วรรณ ผบ.หมู.่ฝสสน.4 บก.สสน.บช.ตชด.
๒๐ ส.ต.ท. รำชนิติ ประจงกจิ ผบ.หมู.่ฝสสน.4 บก.สสน.บช.ตชด.

ฝสสน.3 บก.สสน.บช.ตชด.

ฝสสน.4 บก.สสน.บช.ตชด.



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังที่ 2 - 4)

๒๑ ส.ต.ท. พฤทธิ์ จันทรใบเล็ก ผบ.หมู.่ฝสสน.4 บก.สสน.บช.ตชด.

๑ พ.ต.ท.หญิง ลดำวลัย์ ชำติไทย รอง ผกก.ฝสสน.5 บก.สสน.บช.ตชด.
ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.

1 พ.ต.อ. ศักด์ิสิทธิ์ อนิทชำติ รอง ผบก.บก.สอ.บช.ตชด.
2 พ.ต.อ. พรีะศักด์ิ กลีบจันทร์ ผกก.ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.
3 พ.ต.ท. รณรงค์ เชื้อนำค รอง ผกก.ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.
4 พ.ต.ท. พนม เพช็รมีค่ำ รอง ผกก.ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.
5 พ.ต.ท. ธรีศักด์ิ ศรีรำชยำ สว.ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.
6 ร.ต.อ. มะนิด ฟุ้งสุข รอง สว.ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.
7 ร.ต.อ. พรีพงศ์ เลิศธรรมำกลุ รอง สว.ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.
8 ร.ต.อ. สิทธพินัธุ์ สีนวล รอง สว.ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.
9 ร.ต.อ.หญิง ประยูรศรี สวำ่งยิ่ง รอง สว.ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.

10 ร.ต.อ.หญิง ดวงกมล มำกก ำเหนิด รอง สว.ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.
11 ร.ต.อ.หญิง ปญัญภรณ์ เสือเขียว รอง สว.ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.
12 ร.ต.อ.หญิง อโณทยั พรมลำย รอง สว.ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.
13 ร.ต.ท. ทวศัีกด์ิ จันทรำศรี รอง สว.ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.
14 ร.ต.ท. ศักด์ิศิริ แสงทอง รอง สว.ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.
15 ร.ต.ต. ชวฤทธิ์ กอืเย็น รอง สว.ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.
16 ร.ต.ต. ส ำรวญ ดีเลิศ รอง สว.ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.
17 ด.ต. ปิ่นแกว้ สุขสด ผบ.หมู ่ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.
18 ด.ต. กฤษฎำ ทองมำก ผบ.หมู ่ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.
19 ด.ต. สิทธชิัย ยิ้มรอด ผบ.หมู ่ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.
20 ด.ต. สุวทิย์ กิ่งแกว้ ผบ.หมู ่ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.
21 ด.ต. สมภพ คุ้มสอำด ผบ.หมู ่ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.
22 ด.ต. นพดล เนตรกำศักด์ิ ผบ.หมู ่ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.
23 ด.ต. พนัธศั์กด์ิ สีไพสน ผบ.หมู ่ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.
24 ด.ต. อษุำ หลีกเมฆ ผบ.หมู ่ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.

ฝสสน.5 บก.สสน.บช.ตชด.



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังที่ 2 - 4)

25 ด.ต.หญิง กรรณิกำ ทนัชื่น ผบ.หมู ่ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.
26 ด.ต.หญิง กฤตยำ เจือหอม ผบ.หมู ่ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.
27 ด.ต.หญิง ปนัดดำ สิงหรำชัย ผบ.หมู ่ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.
28 ด.ต.หญิง วรีะวรรณ อบุลน้อย ผบ.หมู ่ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.
29 ส.ต.อ. นิรันดร์ กล่ินกล่ัน ผบ.หมู ่ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.
30 ส.ต.ท. ศตวรรษ ทองดี ผบ.หมู ่ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.
31 ส.ต.ท.หญิง สุนิสำ มำแกว้ ผบ.หมู ่ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.
32 ส.ต.ท.หญิง ญำดำ สรรพสมบติั ผบ.หมู ่ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.
33 ส.ต.ท.หญิง ณิชำนำฎ ชูรำศรี ผบ.หมู ่ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.
34 ส.ต.ท.หญิง รัชนู ล้อมเมือง ผบ.หมู ่ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.
35 ส.ต.ท.หญิง กณัฑ์พร ปทัมำนุสรณ์ ผบ.หมู ่ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.
36 ส.ต.ท.หญิง พศิลักษณ์ วชิิตชำญ ผบ.หมู ่ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.
37 ส.ต.ท.หญิง นุชเบญญำ สุมำจิตร ผบ.หมู ่ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.
38 ส.ต.ท.หญิง ทพิยกำนต์ รูปค ำ ผบ.หมู ่ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.
39 ส.ต.ท.หญิง สุภำณี เสือสกลุ ผบ.หมู ่ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.
40 ส.ต.ท.หญิง กนกวรรณ สำยแสง ผบ.หมู ่ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.
41 ส.ต.ท.หญิง อนัญญำ จิณะไชย ผบ.หมู ่ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.
42 ส.ต.ต.หญิง สุลีวลัย์ อนิทอง ผบ.หมู ่ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.
43 ส.ต.ต.หญิง ศิริวภิำ เต็งเที่ยง ผบ.หมู ่ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.

กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
1 พ.ต.อ. เสวจั พชิิตภยั ผกก.๑ บก.สอ.บช.ตชด.
2 พ.ต.ท. สุชำติ มำกก ำเหนิด รอง ผกก.๑ บก.สอ.บช.ตชด.  
3 พ.ต.ท. พพิฒัน์ นุฤทธิม์นตรี รอง ผกก.๑ บก.สอ.บช.ตชด.  
4 พ.ต.ท. ชูศักด์ิ ลดขุนทด รอง ผกก.๑ บก.สอ.บช.ตชด.  
5 พ.ต.ท. เดชฤทธิ์ สะถิตรโชติ ผบ.ร้อย กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
6 พ.ต.ท. วรวเิชียร คงสม ผบ.ร้อย กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
7 พ.ต.ท. สุ่น อน้พนัธุ์ ผบ.ร้อย กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
8 พ.ต.ท. อ ำนวย ตะเภำทอง ผบ.ร้อย กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังที่ 2 - 4)

9 พ.ต.ต. สุวทิย์ มณีวงษ์ ผบ.ร้อย กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
10 พ.ต.ท. ถนอมศักด์ิ บญุรอด สว.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
11 ร.ต.อ. ไพบลูย์ เกดิพนัธ์ รอง สว.(ป)กก.1 บก.อก.บช.ตชด.
12 ร.ต.อ. เสถียร พพิธิกลุ รอง สว.(ป)กก.1 บก.อก.บช.ตชด.
13 ร.ต.ท. ศิรเศรษฐ์ พว่งปิ่นเพชร์ ผบ.มว.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
14 ร.ต.ท. พงษสิ์ทธิ์ พรตะนะ ผบ.มว.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
15 ร.ต.อ. มนู ต้ังอยู่ดี ผบ.มว.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
16 ร.ต.ท. อธปิตัย์ ศรีละมุล ผบ.มว.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
17 ร.ต.ท. อรุณรัชช์ คล้ำยอดุม ผบ.มว.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
18 ร.ต.อ. ภำสกร นิคร ผบ.มว.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
19 ร.ต.ท. จอม ณ แพทย์ยงค์ รอง สว.(ป)กก.1 บก.อก.บช.ตชด.
20 ร.ต.อ.หญิง สุนันทำ แกน่ค ำ รอง สว.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
21 ร.ต.ต. ศักด์ิสิทธิ์ โยธำจันทร์ รอง สว.(ป)กก.1 บก.อก.บช.ตชด.
22 ร.ต.ต. ศุภรชัย ทพิยำนนท์ รอง สว.(ป)กก.1 บก.อก.บช.ตชด.
23 ร.ต.ต. ชำติชำย พวงน้อย รอง สว.(ป)กก.1 บก.อก.บช.ตชด.
24 ร.ต.ต. โสภณ จันทร์เพญ็ รอง สว.(ป)กก.1 บก.อก.บช.ตชด.
25 ร.ต.ต. ขำน ชัยทอง รอง สว.(ป)กก.1 บก.อก.บช.ตชด.
26 ด.ต. นันทชัย ค ำรัตน์ ผบ.หมู.่กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
27 ด.ต. ธวชัชัย จินดำซิงห์ ผบ.หมู.่กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
28 ด.ต. อดุม พุ่มพวง ผบ.หมู.่กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
29 ด.ต. ธำนี บญุสุข ผบ.หมู.่กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
30 ด.ต. พทิยชัย ยศสังข์ ผบ.หมู.่กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
31 ด.ต. เจริญ สนจีน ผบ.หมู.่กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
32 ด.ต. วฒิุพงษ์ โพธลิะเดำ ผบ.หมู.่กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
33 ด.ต. ชัชวำลย์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยำ ผบ.หมู.่กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
34 ด.ต. ถนอมพงษ์ ลัทธธิรรม ผบ.หมู.่กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
35 ด.ต. ธำนินท์ โชติมิตร ผบ.หมู.่กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
36 ด.ต. สุรเจต เสวกชำติ ผบ.หมู.่กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังที่ 2 - 4)

37 ด.ต. พรพล ศรีขำ ผบ.หมู.่กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
38 ด.ต. ทวนทอง จงธนกมล ผบ.หมู.่กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
39 ด.ต. คธำ ร่ืนบนัเทงิ ผบ.หมู.่กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
40 ด.ต. สุรำงค์ ขวำขันธ์ ผบ.หมู.่กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
41 ด.ต. เสรี แสงวเิชียร ผบ.หมู.่กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
42 ด.ต. ภทัรพล สุขสูงวงศ์ ผบ.หมู.่กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
43 ด.ต. ไพฑูรย์ รอบคอบ ผบ.หมู.่กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
44 ด.ต. อมรเทพ รุ่งมณี ผบ.หมู.่กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
45 ด.ต. ทวี ชูชื่น ผบ.หมู.่กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
46 ด.ต. จรูญ พมินำคุณ ผบ.หมู.่กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
47 ด.ต. ฉลอง สวำ่งยิ่ง ผบ.หมู.่กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
48 ด.ต. ช ำนำญ รอดสวสัด์ิ ผบ.หมู.่กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
49 ด.ต. ไชยโย ทองมีสุข ผบ.หมู.่กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
50 ด.ต. ปรีชำ ถำนันตะ ผบ.หมู.่กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
51 ด.ต. รุ่งชัย กองแกว้ ผบ.หมู.่กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
52 ด.ต. เอกพล อนิทรคง ผบ.หมู.่กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
53 ด.ต. พทิกัษ ์ จันทร์หวำน ผบ.หมู.่กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
54 ด.ต. เชิด ปรำบณรงค์ ผบ.หมู.่กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
55 ด.ต. สุชำติ สินบวั ผบ.หมู.่กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
56 ด.ต. ศักดำ นำคนุช ผบ.หมู.่กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
57 ด.ต. วทิยำ แจ้งประจักษ์ ผบ.หมู.่กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
58 ด.ต. วฒิุพงษ์ พำยวงษ์ ผบ.หมู.่กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
59 ด.ต. ณรงค์ ฤทธิจ์รูญ ผบ.หมู.่กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
60 จ.ส.ต. ธรีะพงษ์ ยิ่งชนะ ผบ.หมู.่กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
61 จ.ส.ต. กมล คชชำญ ผบ.หมู.่กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
62 จ.ส.ต. นรงฤทธิ์ สุวรรณโชติ ผบ.หมู.่กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
63 จ.ส.ต. จักรกฤษ ไกแ่กว้ ผบ.หมู.่กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
64 จ.ส.ต. สุริยันต์ เนียมเกดิ ผบ.หมู.่กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังที่ 2 - 4)

65 ส.ต.ท. กฤษณะ ศรีอมัไพววิฒัน์ ผบ.หมู.่กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
66 ส.ต.ท. ภทัรพล สุรศิลป์ ผบ.หมู.่กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
67 ส.ต.ท. ปณัฐกรณ์ ปำนะเสน ผบ.หมู.่กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
68 ส.ต.ท. ปรีชำ โกก้ระโทก ผบ.หมู.่กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
69 ส.ต.ท.หญิง บษุบำ เสนรัตน์ ผบ.หมู.่กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
70 ส.ต.ท.หญิง ปณิตำ เผ่ำกนัทะ ผบ.หมู.่กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
71 ส.ต.ท.หญิง จิตรำนุช แสวงจิต ผบ.หมู.่กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
72 ส.ต.ท.หญิง พชัรินทร์ บญุคงเสน ผบ.หมู.่กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
73 ส.ต.ท.หญิง บวรลักษณ์ บตุรโท ผบ.หมู.่กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
74 ส.ต.ท.หญิง บงัอร ชินฮำต ผบ.หมู.่กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
75 ส.ต.ท.หญิง พำฝัน จ ำปำงำม ผบ.หมู.่กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
76 ส.ต.ท.หญิง วลิำสินีย์ สีดำมำตย์ ผบ.หมู.่กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
77 ส.ต.ต.หญิง จริยำ บญุไทย ผบ.หมู ่กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
78 ส.ต.ต.หญิง ธนำพร จันทร์ทองอุ่น ผบ.หมู ่กก.๑ บก.สอ.บช.ตชด.

กก.2 บก.สอ.บช.ตชด.
1 พ.ต.ท. วชิัย  หำญเลิศ ผบ.ร้อย กก.2 บก.สอ.บช.ตชด. 
2 พ.ต.ต. ปถมชัย ผกำแกว้ ผบ.ร้อย กก.2 บก.สอ.บช.ตชด. 
3 ร.ต.อ. เชิงชำย  ภมูิศำสตร์ รอง สว.(ป) กก.2 บก.สอ.บช.ตชด. 
4 ร.ต.อ. เสถียร ก ำจรกติติคุณ รอง สว.(ป.) กก.2 บก.สอ.บช.ตชด. 
5 ร.ต.อ. สมพงษ ์ จันทร์มัน่ รอง สว.(ป.) กก.2 บก.สอ.บช.ตชด. 
6 ร.ต.อ. วศิน   พนูชัย ผบ.มว.กก.2 บก.สอ.บช.ตชด. 
7 ด.ต.หญิง จิรกำล  ภมูิศำสตร์ ผบ.หมู ่กก.2 บก.สอ.บช.ตชด. 
8 จ.ส.ต. ธนำกร คุ้มโพธน์้อย ผบ.หมู ่กก.2 บก.สอ.บช.ตชด. 
9 ส.ต.ท. ภทัรพงศ์ กลีบจันทร์ ผบ.หมู ่กก.2 บก.สอ.บช.ตชด. 

10 ส.ต.ท.หญิง รัตนำกร  จ ำเนียรพล ผบ.หมู ่กก.2 บก.สอ.บช.ตชด. 
กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.

1 พ.ต.อ. ชำตรี มีรสสม ผกก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
2 พ.ต.ท. อนิทรัตน์ ปญัญำ รอง ผกก.3 บก.สอ.บช.ตชด.



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังที่ 2 - 4)

3 พ.ต.ท. อธวิฒัน์ ลำสุทธิ รอง ผกก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
4  พ.ต.ต. วรีวฒัน์ เจริญศิลป์ ผบ.ร้อย กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
5 พ.ต.ต. อดุลย์ คงไข่ศรี สว.กก.3 บก.อก.บช.ตชด.
6 ร.ต.อ. หรัิญ สุวรรณะ รอง สว. กก.3 บก.สอ.บช.ตชด. 
7 ร.ต.อ. ชำนันท์ ชัยจินดำ รอง สว. กก.3 บก.สอ.บช.ตชด. 
8 ร.ต.อ. ส ำรำญ น้อมนอบ รอง สว.(ป) กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
9 ร.ต.อ. ปำน ลิขิตกำญจน์ รอง สว.(ป) กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.

10 ร.ต.อ. มงคล นิลบตุร รอง สว.(ป) กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
11 ร.ต.อ. ชูชำติ นำมจัด รอง สว.(ป) กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
12 ร.ต.อ. ชำยเขต ผดำเวช รอง สว.(ป) กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
13 ร.ต.อ. วเิชียร วฒันะศิริ ผบ.มว. กก.3 บก.สอ.บช.ตชด. 
14 ร.ต.ท. ประสำท โคตรแกว้ ผบ.มว. กก.3 บก.สอ.บช.ตชด. 
15 ร.ต.ท. ธนวฒัน์ สุวรรณเวโช ผบ.มว. กก.3 บก.สอ.บช.ตชด. 
16 ร.ต.ท. กนัติพจน์ ชำรี รอง สว. กก.3 บก.สอ.บช.ตชด. 
17 ร.ต.อ. เสกสรรค์ พทุธรักษำ รอง สว. กก.๓ บก.สอ.บช.ตชด.
18 ร.ต.ท. วศุิทธิ์ เกดิเรือง รอง สว.(ป) กก.3 บก.สอ.บช.ตชด. 
19 ร.ต.ต. ณภทัร ศรีค ำ รอง สว. กก.3 บก.สอ.บช.ตชด. 
20 ร.ต.ต. ส ำรวย จันทร์สวสัด์ิ รอง สว.(ป) กก.3 บก.สอ.บช.ตชด. 
21 ร.ต.ต. วนัชัย วนักิ่ง รอง สว.(ป) กก.3 บก.สอ.บช.ตชด. 
22 ร.ต.ต. เชน บญุเสถียร รอง สว.(ป) กก.3 บก.สอ.บช.ตชด. 
23 ร.ต.ต. ประทวน หนิแกว้ รอง สว.(ป)กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
24 ด.ต. ประเสริฐ โพนสงครำม ผบ.หมู.่กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
25 ด.ต. สมนึก เนตรสุวรรณ ผบ.หมู.่กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
26 ด.ต. สมจิตร ชูศรี ผบ.หมู.่กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
27 ด.ต. เดชำ แนบนิรมิตร ผบ.หมู.่กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
28 ด.ต. ค้ำงเคียง แร่ทอง ผบ.หมู.่กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
29 ด.ต. ศุภวชิญ์ น้อยวงษ์ ผบ.หมู.่กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
30 ด.ต. ประสำร สุมำหำ ผบ.หมู.่กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังที่ 2 - 4)

31 ด.ต. ส ำรำญ หนูแกว้ ผบ.หมู.่กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
32 ด.ต. โกสิทธิ์ กวมทรัพย์ ผบ.หมู.่กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
33 ด.ต. ชัชวำลย์ คัดทะสิงห์ ผบ.หมู.่กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
34 ด.ต. สุนทร พุ่มเกำะ ผบ.หมู.่กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
35 ด.ต. อมัพนัธ์ สิงหโ์พนงำม ผบ.หมู.่กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
36 ด.ต. จรงค์ แสงมืด ผบ.หมู.่กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
37 ด.ต. หรัิญ หบีแกว้ ผบ.หมู.่กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
38 ด.ต. วชัรชัย ข ำพวง ผบ.หมู.่กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
39 ด.ต. เริงณรงค์ พุ่มฉำยำ ผบ.หมู.่กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
40 ด.ต. เรวชัร์ กอ่แกว้ ผบ.หมู.่กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
41 ด.ต. นิกร เพิ่มพลู ผบ.หมู.่กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
42 ด.ต. มณู ยำระจิตต์ ผบ.หมู.่กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
43 ด.ต. ก ำจรเดช ทำนำ ผบ.หมู.่กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
44 ด.ต.หญิง หทยัพร เกตุลำด ผบ.หมู.่กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
45 ด.ต.หญิง วนิดำ น้อยวงษ์ ผบ.หมู.่กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
46 ด.ต.หญิง ผำนิต อนิทะนะชิตจุ้ย ผบ.หมู.่กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
47 ด.ต.หญิง ชนิกำ สงวนเกยีรติ ผบ.หมู.่กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
48 ด.ต. อคัรินทร์ พมิพะสำลี ผบ.หมู.่กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
49 ด.ต. อนุวฒัน์ วนัเอด็ ผบ.หมู.่กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
50 ด.ต. จักรพงษ์ ภำรกำร ผบ.หมู.่กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
51 ด.ต. อกัษรศิลป์ มะลิรัตน์ ผบ.หมู.่กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
52 จ.ส.ต. พรีพฒัน์ หสักญัญำ ผบ.หมู.่กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
53 จ.ส.ต. ภทัรพงษ์ เจนคิด ผบ.หมู.่กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
54 จ.ส.ต. ยุรนันท์ ศรีสัตย์ ผบ.หมู.่กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
55 จ.ส.ต.หญิง ฉววีรรณ จันต๊ะวงค์ ผบ.หมู.่กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
56 จ.ส.ต.หญิง ณัฐกนก ศิริ ผบ.หมู.่กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
57 จ.ส.ต.หญิง สำยฝน แย้มทพิย์ ผบ.หมู.่กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
58 จ.ส.ต.หญิง บษุรินทร์ หนูทอง ผบ.หมู.่กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังที่ 2 - 4)

59 จ.ส.ต.หญิง เบญจมำศ จิตประสงค์ ผบ.หมู.่กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
60 จ.ส.ต.หญิง ศษกร อนันต์ชัยลิขิต ผบ.หมู.่กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
61 จ.ส.ต.หญิง จุฑำมำศ สวสัดี ผบ.หมู.่กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
62 จ.ส.ต.หญิง พจนำ แกว้เกตุสี ผบ.หมู.่กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
63 จ.ส.ต.หญิง ปยิะนุช แกว้สีสด ผบ.หมู.่กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
64 จ.ส.ต.หญิง นิภำพร เรืองพนู ผบ.หมู.่กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
65 จ.ส.ต.หญิง เบญจทพิย์ นวลมะโน ผบ.หมู.่กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
66 จ.ส.ต.หญิง มณีรัตน์ ชำติอนันต์ ผบ.หมู.่กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
67 จ.ส.ต.หญิง นฤมล ประทปีพชิัย ผบ.หมู.่กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
68 ส.ต.ท. อมัรินทร์ หนูโงน ผบ.หมู.่กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
69 ส.ต.ท. อทิธพิร ช่วยพฒัน์ ผบ.หมู.่กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
70 ส.ต.ท. ปยิะวตัร ภมุรินทร์ ผบ.หมู.่กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
71 ส.ต.ท. พรรษำ เกตุแกว้ ผบ.หมู.่กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
72 ส.ต.ท. สุรศักด์ิ รูปโอ ผบ.หมู.่กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
73 ส.ต.ท.หญิง ศิรินภำวรรณ อตัถำวี ผบ.หมู.่กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
74 ส.ต.ท.หญิง ปำริฉัตร สร้อยสุวรรณ์ ผบ.หมู.่กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
75 ส.ต.ท.หญิง วไิลพร ปญัญำฟู ผบ.หมู.่กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
76 ส.ต.ท.หญิง นิศำชล ทองพริก ผบ.หมู.่กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
77 ส.ต.ท.หญิง มัธนำ นะวำโย ผบ.หมู.่กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
78 ส.ต.ท.หญิง ศิรินำฏ นำใจรีบ ผบ.หมู.่กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
79 ส.ต.ท.หญิง รุ่งรัศมี คุณสมบติั ผบ.หมู.่กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
80 ส.ต.ท.หญิง กำญจนำ รุ่งศรี ผบ.หมู.่กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
81 ส.ต.ท.หญิง ฑิฆัมพร แหส่ถิตย์ ผบ.หมู.่กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
82 ส.ต.ท.หญิง สิริกร มีสุข ผบ.หมู.่กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
83 ส.ต.ท.หญิง อรพนิ แซ่จิว ผบ.หมู.่กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
84 ส.ต.ท.หญิง กลุดำ มำกล้น ผบ.หมู.่กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
85 ส.ต.ท.หญิง ฐิตินันท์ สุริวงษข์ันธ์ ผบ.หมู.่กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
86 ส.ต.ท.หญิง รพภีทัร พศิสุวรรณ ผบ.หมู.่กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังที่ 2 - 4)

87 ส.ต.ท.หญิง สุพตัรำ วงษท์วทีรัพย์ ผบ.หมู.่กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
88 ส.ต.ท.หญิง สุภำพร วชัวงษ์ ผบ.หมู.่กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
89 ส.ต.ท.หญิง อรวรรณ เดชฉิม ผบ.หมู.่กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
90 ส.ต.ต.หญิง รัตติกำล ขะทมุ ผบ.หมู ่กก.๓ บก.สอ.บช.ตชด.
91 ส.ต.ต.หญิง อนิธอุร สำรเงิน ผบ.หมู ่กก.๓ บก.สอ.บช.ตชด.
92 ส.ต.ต.หญิง แพรวำ ไชยสำร ผบ.หมู ่กก.๓ บก.สอ.บช.ตชด.
93 ส.ต.ต.หญิง วลิำวรรณ มิยะเศษ ผบ.หมู ่กก.๓ บก.สอ.บช.ตชด.
94 ส.ต.ต. สมัคร หนองหวำ้ ผบ.หมู ่กก.๓ บก.สอ.บช.ตชด.
95 ส.ต.ต. เอกชัย พรมมงคล ผบ.หมู ่กก.๓ บก.สอ.บช.ตชด.
96 ส.ต.ต. ชิตพล บญุวเิทยีน ผบ.หมู.่กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
97 ส.ต.ต. ธวชัชัย จูประโคน ผบ.หมู.่กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
98 ส.ต.ต.หญิง จิรัชญำ จันทำยืน ผบ.หมู.่กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
99 ส.ต.ต.หญิง อำรยำ ชุมภำพนัธ์ ผบ.หมู.่กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.

100 ส.ต.ต.หญิง วรัญญำ ชินทะวนั ผบ.หมู.่กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
101 ส.ต.ต.หญิง ศิริลักษณ์ ฟแูสง ผบ.หมู.่กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
102 ส.ต.ต.หญิง วณิดำ ยำลอ ผบ.หมู.่กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
103 ส.ต.ต.หญิง ศุภกำนต์ ไชยแบน ผบ.หมู.่กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.

กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
1 พ.ต.อ. ประจวบ พนิิจสกลุ ผกก.๔ บก.สอ.บช.ตชด.
2 พ.ต.ท. สวสัด์ิ บญุมัน่ รอง ผกก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
3 พ.ต.ท. จักรกริช รังสิโยภำส รอง ผกก.4 บก.สอ.บช.ตชด. ผกก.14
4 พ.ต.ท.หญิง ศรนำรี ศรพรมมำส รอง ผกก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
5 พ.ต.ท. อนุชำ อดุมเกษตรรัตน์ ผบ.ร้อย กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
6 พ.ต.ท. รชต เรียงอศิรำง ผบ.ร้อย กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
7 พ.ต.ท. เชำวลิต บญุเพง็ ผบ.ร้อย กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
8 ร.ต.อ. สุจินต์ แสงจง ผบ.มว.กก.๔ บก.สอ.บช.ตชด.
9 ร.ต.อ. ทนิวฒัน์ นวลจันทร์ ผบ.มว.กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.

10 ร.ต.อ. วรรณเชษฐ์ สุขสวสัด์ิ ผบ.มว.กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังที่ 2 - 4)

11 ร.ต.อ. ประจักษ์ พยุหกฤษ ผบ.มว.กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
12 ร.ต.อ. สุรศรี รังกำ ผบ.มว.กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
13 ร.ต.อ. อ ำพนัธุ์ รักษำรำษฎร์ รอง สว.(อก.)กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
14 ร.ต.อ. อภชิัย ยงยุทธธนกจิ รอง สว.(อก.)กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
15 ร.ต.อ. ชิตชัย นิดดำ ผบ.มว.กก.๔ บก.สอ.บช.ตชด.
16 ร.ต.อ. ศุภำชัย ธญัรัตสุนทร ผบ.มว.กก.๔ บก.สอ.บช.ตชด.
17 ร.ต.อ. จตุพล กล้ำหำญ ผบ.มว.กก.๔ บก.สอ.บช.ตชด.
18 ร.ต.อ. สมพงษ์ หำญณรงค์ ผบ.มว.กก.๔ บก.สอ.บช.ตชด.
19 ร.ต.อ. เสมำ เดชณรงค์ ผบ.มว.กก.๔ บก.สอ.บช.ตชด.
20 ร.ต.อ. ถวลิ แกมนิล ผบ.มว.กก.๔ บก.สอ.บช.ตชด.
21 ร.ต.อ. วนัชัย ทองทพิย์ ผบ.มว.กก.๔ บก.สอ.บช.ตชด.
22 ร.ต.อ. กมนทรรศน์ ลีดีศรี ผบ.มว.กก.๔ บก.สอ.บช.ตชด.
23 ร.ต.อ. สมศักด์ิ เรืองวงษ์ ผบ.มว.กก.๔ บก.สอ.บช.ตชด.
24 ร.ต.อ.หญิง มำลัยวรรณ์ ไกรพนิิจ รอง สว.กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
25 ร.ต.ท. ปรำโมทย์ ภูจ่ิ๋ว รอง สว.(อก.)กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
26 ร.ต.อ. สุรวฒิุ สวำ่งจันทร์ ผบ.มว.กก.๔ บก.สอ.บช.ตชด.
27 ร.ต.อ. สมยศ อทุศิ ผบ.มว.กก.๔ บก.สอ.บช.ตชด.
28 ร.ต.อ.หญิง ณัฐรัตน์ อำรีย์ รอง สว.กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
29 ร.ต.ท. นพดล ธรณิศวรำนนท์ ผบ.มว.กก.๔ บก.สอ.บช.ตชด.
30 ร.ต.ท.หญิง จุฑำรัตน์ แผนชำกรณ์ รอง สว.(อก)กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
31 ร.ต.ท.หญิง วชัรี เจริญสุข รอง สว.(ป.)กก.๔ บก.สอ.บช.ตชด.
32 ร.ต.ต. ประยุทธ ศุกระศร ผบ.มว.กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
33 ร.ต.ต. ชนกดนัย โพธิง์ำม ผบ.มว.กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
34 ร.ต.ต. พงษธ์ร รุ่งเรือง ผบ.มว.กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
35 ด.ต. บญุรอด จันทพฒุ ผบ.หมู ่กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
36 ด.ต. สุรินย์ทอน เถำวช์ำลี ผบ.หมู ่กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
37 ด.ต. พรรักษ์ หนูแกว้ ผบ.หมู ่กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
38 ด.ต. กนกอร บญุใหญ่ ผบ.หมู ่กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังที่ 2 - 4)

39 ด.ต. อร่ำม ภริมย์ค ำ ผบ.หมู ่กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
40 ด.ต. ประยูร หอมพนำ ผบ.หมู ่กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
41 ด.ต. โสมนัส โพธิข์ำว ผบ.หมู ่กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
42 ด.ต. วศิำลพล ทวลิำภำกลุ ผบ.หมู ่กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
43 ด.ต. เดชำ แสนแพง ผบ.หมู ่กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
44 ด.ต. กณัฐมำศ พุ่มไม้ ผบ.หมู ่กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
45 ด.ต. ประสำน ศรีทอง ผบ.หมู ่กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
46 ด.ต. เมตชกรณ์ อยู่ญำติมำก ผบ.หมู ่กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
47 ด.ต. เทดิธรรม เทพศิริ ผบ.หมู ่กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
48 ด.ต. ญำดำ เหรียญประเสริฐ ผบ.หมู ่กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
49 ด.ต. ไวพจน์ แหลมทอง ผบ.หมู ่กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
50 ด.ต. ซุน ธรรมศร ผบ.หมู ่กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
51 ด.ต. สุวทิย์ ศรีภธูร ผบ.หมู ่กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
52 ด.ต. อสิระ พงษเ์สน่ห์ ผบ.หมู ่กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
53 ด.ต. สุทศัน์ เชื้อนุ่น ผบ.หมู ่กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
54 ด.ต. ไพโรจน์ เกยีรติจำรุภคั ผบ.หมู ่กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
55 ด.ต. อนุพงค์ พชัรวรีะรัชต์ ผบ.หมู ่กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
56 ด.ต. สงครำม บญุเทพ ผบ.หมู ่กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
57 ด.ต. เชิด พนัธะทนั ผบ.หมู ่กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
58 ด.ต. ศิริพร พรหมลี ผบ.หมู ่กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
59 ด.ต. สมบรูณ์ ดีสมบติั ผบ.หมู ่กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
60 ด.ต. สิทธพิงษ์ จันทำยืน ผบ.หมู ่กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
61 ด.ต. ธงชัย เชำวเมธำ ผบ.หมู ่กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
62 ด.ต. ธรีะชัย คงบญุ ผบ.หมู ่กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
63 ด.ต. ณิชกมล สุขสมมำรถ ผบ.หมู ่กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
64 ด.ต. จ ำเรียง สันตะวำ ผบ.หมู ่กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
65 ด.ต. จิตรำ ฉำยรัศมี ผบ.หมู ่กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
66 ด.ต. นกแกว้ ลำบตุร์ ผบ.หมู ่กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังที่ 2 - 4)

67 ด.ต. ชัยพทิกัษ์ กำสำ ผบ.หมู ่กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
68 ด.ต. สุรเยศ ชูมี ผบ.หมู ่กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
69 ด.ต. สุพจน์ เพชรตะกั่ว ผบ.หมู ่กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
70 จ.ส.ต. สมชำย สังฆะมณี ผบ.หมู ่กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
71 จ.ส.ต. นพศำสตรำ พรรณสมบติั ผบ.หมู ่กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
72 จ.ส.ต. จิตติพนัธ์ พนัทองค ำ ผบ.หมู ่กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
73 จ.ส.ต. หสัดี ชิลนำค ผบ.หมู ่กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
74 จ.ส.ต. เดชำภพ ธำนีวรรณ ผบ.หมู ่กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
75 จ.ส.ต. เอกชัย อจัฉริยะปญัญำ ผบ.หมู ่กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
76 ส.ต.อ. ศิวภำคย์ สิงโตทอง ผบ.หมู ่กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
77 ส.ต.อ. สุจิตรำ คลังแสง ผบ.หมู ่กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
78 จ.ส.ต. ณัฐพนัธนกร เสชัง ผบ.หมู ่กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
79 ส.ต.อ. ธวชัชัย หำวนั ผบ.หมู ่กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
80 ส.ต.อ.หญิง นฤมล พึ่งเดช ผบ.หมู ่กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
81 ส.ต.อ.หญิง จิตตรำ ค ำผำย ผบ.หมู ่กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
82 ส.ต.อ.หญิง นฤมล สำรกำร ผบ.หมู ่กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
83 ส.ต.อ.หญิง นุสรำ สวสัด์ิเดช ผบ.หมู ่กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
84 ส.ต.ท. อสิสระพงษ์ ซิงรัมย์ ผบ.หมู ่กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
85 ส.ต.ท. นิคม ค ำภกัดี ผบ.หมู ่กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
86 ส.ต.ท. วรวฒัน์ ล้ีวฒันะ ผบ.หมู ่กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
87 ส.ต.ท. ธนพล สัจจวโิส ผบ.หมู ่กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
88 ส.ต.ท. ปยิะนุช ภถูวลิ ผบ.หมู ่กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
89 ส.ต.ท. ณัฐธญั ตะเภำทอง ผบ.หมู ่กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
90 ส.ต.ท. ปฏพิทัธ์ ไชยศิริ ผบ.หมู ่กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
91 ส.ต.ท. ยุทธนกร บญุเติม ผบ.หมู ่กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
92 ส.ต.ท. ศรำวธุ บำงบญุยืน ผบ.หมู ่กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
93 ส.ต.ท. สุทธพิงษ์ แอบทพิย์ ผบ.หมู ่กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
94 ส.ต.ท. วเิศรษฐพงศ์ เตชะศรี ผบ.หมู ่กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังที่ 2 - 4)

95 ส.ต.ท. ภำนุพงศ์ เกง่ตรง ผบ.หมู ่กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
96 ส.ต.ท.หญิง แคทลียำ ดวงสวำ่ง ผบ.หมู ่กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
97 ส.ต.ท.หญิง อภชิญำ นำเจริญ ผบ.หมู ่กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
98 ส.ต.ท.หญิง จุฑำภรณ์ แกว้ก่ ำ ผบ.หมู ่กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
99 ส.ต.ท.หญิง ประภำพร ชัยบรีุ ผบ.หมู ่กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.

100 ส.ต.ท.หญิง รุ่งนภำ มีชัย ผบ.หมู ่กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
101 ส.ต.ท.หญิง สุพตัรำ มีสิน ผบ.หมู ่กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
102 ส.ต.ท.หญิง โสภษิฐ์ อดิออ่น ผบ.หมู ่กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
103 ส.ต.ท.หญิง กนกวลี เวยีงสิมำ ผบ.หมู ่กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
104 ส.ต.ท.หญิง นุจรี ชนะ ผบ.หมู ่กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
105 ส.ต.ท.หญิง อยัยกำนต์ กล้ำหำญ ผบ.หมู ่กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
106 ส.ต.ท.หญิง อรอนงค์ จิตตะไสย ผบ.หมู ่กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
107 ส.ต.ท.หญิง สุนิสำ เทพอนิทร์ ผบ.หมู ่กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
108 ส.ต.ท.หญิง ณัฐวศำ โสภำ ผบ.หมู ่กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
109 ส.ต.ท.หญิง มนัสนันท์ วรำงกรู ผบ.หมู ่กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
110 ส.ต.ท.หญิง นิภำพรรณ พงษเ์มธี ผบ.หมู ่กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
111 ส.ต.ต. เจษฎำ ขันทอง ผบ.หมู ่กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
112 ส.ต.ต. สิทธกิร กำฬหวำ้ ผบ.หมู ่กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
113 ส.ต.ต. นพพล ศรีดำรักษ์ ผบ.หมู ่กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
114 ส.ต.ต. สิทธชิัย ทมิแท้ ผบ.หมู ่กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
115 ส.ต.ต. ปรีชำ ศรีจ ำนงค์ ผบ.หมู ่กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
116 ส.ต.ต. ธรีภทัร วำ่มุข ผบ.หมู ่กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
117 ส.ต.ต. สุวจิักขณ์ มหำยศนันท์ ผบ.หมู ่กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
118 ส.ต.ต. ศรัณภทัร ประกจิบญุฤทธิ์ ผบ.หมู ่กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
119 ส.ต.ต.หญิง นัฐรัตน์ โพธิสั์นเทยีะ ผบ.หมู ่กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.

กก.5 บก.สอ.บช.ตชด.
1 พ.ต.อ. สิทธสุินทร สุนทรโชติ ผกก.5 บก.สอ.บช.ตชด. กก.3 สอ.
2 พ.ต.ท. ด ำรงชำติ ช่ำงปลูก สว.กก.5 บก.สอ.บช.ตชด.



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังที่ 2 - 4)

3 ร.ต.อ.หญิง สุชำดำ บญุปล้ืม รอง สว.กก.5 บก.สอ.บช.ตชด.
4 ร.ต.อ.หญิง ชญำนิศำ ฤทธชิัย รอง สว.กก.5 บก.สอ.บช.ตชด.
5 ร.ต.อ.หญิง วรรณกร ทศภกัด์ิ รอง สว.กก.5 บก.สอ.บช.ตชด.
6 จ.ส.ต. อำทติย์ แกว้อนิต๊ะ ผบ.หมู ่กก.5 บก.สอ.บช.ตชด.
7 จ.ส.ต. ณัฐนันท์ เมฆแสน ผบ.หมู ่กก.5 บก.สอ.บช.ตชด.
8 จ.ส.ต.หญิง นฤมล อสัมภนินพงษ์ ผบ.หมู ่กก.5 บก.สอ.บช.ตชด.
9 ส.ต.ท.หญิง กญัพชัญ์ เรืองศิลป์ ผบ.หมู ่กก.5 บก.สอ.บช.ตชด.

10 ส.ต.ต.หญิง กรรณิกำร์ ขอดเตชะ ผบ.หมู ่กก.5 บก.สอ.บช.ตชด.

๑ ร.ต.อ. อนุศักด์ิ จูงใจ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๑๑
๒ ร.ต.อ.หญิง กำนติมำ ค ำมูล รอง สว.กก.ตชด.11
๓ ร.ต.อ.หญิง อไุร หรีมหนก รอง สว. กก.ตชด.11
๔ ด.ต. วรีสิทธิ์ ไวยบตุร ผบ.หมู ่กก.ตชด.11
๕ ด.ต. วสันต์ วงษดี์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๑๑

๑ ร.ต.อ. สนั่น รังใส รอง สว.กก.ตชด. ๑๒

๑ พ.ต.ท.หญิง สุจิตรำ ชัยชมภู สว.กก.ตชด.13 (กบ.)
๒ พ.ต.ต. วรัิช วรรณะพกุ ครู(สบ2) กก.ตชด.13
๓ พ.ต.ต. อรรถพล แพสอำด สว.กก.ตชด.13
๔ ร.ต.อ. สุวทิย์ เกรียงส่ีหมืน่ ผบ.มว.กก.ตชด.13
๕ ร.ต.อ. วญิญู กองแกว้ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.13
๖ ร.ต.อ. เอเชีย ลำน้ ำเที่ยง ผบ.มว.กก.ตชด.13
๗ ร.ต.อ. สมบรูณ์ โรจน์พวง รอง สว.(ป.) กก.ตชด.13
๘ ร.ต.อ. อทุยั สุดประเสริฐ ผบ.มว.กก.ตชด.13
๙ ร.ต.อ. คณพศ หมวดผำ ผบ.มว.กก.ตชด.13

๑๐ ร.ต.อ. ประมุข เชื้อแพง่ รอง สว.กก.ตชด.13

กก.ตชด.11

กก.ตชด.12

กก.ตชด.13

ฝอ.บก.ตชด.ภำค๑



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังที่ 2 - 4)

๑๑ ร.ต.อ. พเิชษฐ รัตนำ รอง สว.กก.ตชด.13
๑๒ ร.ต.อ. อนิวตัร์ สังข์ครบ ผบ.มว.กก.ตชด.13
๑๓ ร.ต.อ. อดุม ดังชัยภมูิ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.13
๑๔ ร.ต.อ. ฐำกร ชุมเพญ็ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.13
๑๕ ร.ต.อ. ณัชพงษ์ นิตย์สมบรูณ์ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.13
๑๖ ร.ต.อ. พทิกัษ์ ประเสริฐลำภ ผบ.มว.กก.ตชด.13
๑๗ ร.ต.อ. วริทธิ์ ชูนำค ผบ.มว.กก.ตชด.13
๑๘ ร.ต.อ. ประกอบ ภูศ่รี ผบ.มว.กก.ตชด.13
๑๙ ร.ต.อ. มำนพ กระมลมำนิต ผบ.มว.กก.ตชด.13
๒๐ ร.ต.อ. ธวชัชัย ทองล่ิม ผบ.มว.กก.ตชด.13
๒๑ ร.ต.อ. สัญญำ คงธนกจิเจริญ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.13
๒๒ ร.ต.อ.หญิง หนึ่งฤทยั วฒันบตุร รอง สว.กก.ตชด.13
๒๓ ร.ต.อ.หญิง พมิพใ์จ เอี่ยมทบั รอง สว.กก.ตชด.13
๒๔ ร.ต.อ.หญิง ปทติตำ แกว้พชิัย รอง สว.กก.ตชด.13
๒๕ ร.ต.อ.หญิง ไพรินทร์ หุ่นทองทพิย์ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.13
๒๖ ร.ต.ท. อรุำรัตน์ รัตนะ ครู(สบ1) กก.ตชด.13
๒๗ ร.ต.ท. ครรชิต จันทร์ทรงกลด ผบ.มว.กก.ตชด.13
๒๘ ร.ต.ท. เสน่ห์ ฝ่ำยกระโทก รอง สว.(ป.) กก.ตชด.13
๒๙ ร.ต.ท. ธรีภทัร จันทร์ศิริ ผบ.มว.กก.ตชด.13
๓๐ ร.ต.ท. ปริญญำ โฉมศรี รอง สว.(ป.) กก.ตชด.13
๓๑ ร.ต.ท. วรีะชัย คุ้มจินดำ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.13
๓๒ ร.ต.ท. สิงหโรจน์ สืบส่ง ผบ.มว.กก.ตชด.13
๓๓ ร.ต.ท. วโิรจน์ แกว้เกตุ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.13
๓๔ ร.ต.ท. ณรงค์ บงเรือน รอง สว.(ป.) กก.ตชด.13
๓๕ ร.ต.ท. สังข์วร นวลล ำใย รอง สว.(ป.) กก.ตชด.13
๓๖ ร.ต.ต. สุเทพ ริลำ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.13
๓๗ ร.ต.ต. สุรักษ์ สืบใหม่ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.13
๓๘ ร.ต.ต. วรัิตน์ เด็กแกว้ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.13



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังที่ 2 - 4)

๓๙ ร.ต.ต. เกษม ทองกนัยำ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.13
๔๐ ร.ต.ต. เลิศ ศักดี รอง สว.(ป.) กก.ตชด.13
๔๑ ร.ต.ต. ชัยชำญ ชวนชม รอง สว.(ป.) กก.ตชด.13
๔๒ ด.ต. เจษฎำ ออ่นจันทร์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
๔๓ ด.ต. ยุทธศักด์ิ กล่ินจันทร์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
๔๔ ด.ต. มนตรี พทุธขำว ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
๔๕ ด.ต. ธนำชัย ใสมงคล ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
๔๖ ด.ต. ฑีฆำวุ เหลืองสุดใจชื้น ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
๔๗ ด.ต. จีรพงษ์ ขัมภรัตน์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
๔๘ ด.ต. สนอง วเิศษสิงห์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
๔๙ ด.ต. ประสงค์ กลุดี ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
๕๐ ด.ต. ไตรภพ เหลำโชติ ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
๕๑ ด.ต. ทวี โรจน์บญุถึง ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
๕๒ ด.ต. เดชำ ปฐมำภนิันท์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
๕๓ ด.ต. สำยชล แช่มละออ ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
๕๔ ด.ต. นิคม แผนสมบรูณ์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
๕๕ ด.ต. อดิเรก ก ำเหนิดดี ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
๕๖ ด.ต. ปภงักร แหวนวเิศษ ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
๕๗ ด.ต. ช ำนำญ เคนพนัคร้อ ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
๕๘ ด.ต. อ ำนำจ ด้วงเดช ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
๕๙ ด.ต. สุธนัย สังข์เงิน ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
๖๐ ด.ต. นริศ ดีค ำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
๖๑ ด.ต. บญุนำก งมโปร่งเบี้ย ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
๖๒ ด.ต. เทยีนชัย เพชรคง ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
๖๓ ด.ต. ส ำรวย ดีปำนแกว้ ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
๖๔ ด.ต. สง่ำ พศิงำม ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
๖๕ ด.ต. ไชยำ บญุเลิศ ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
๖๖ ด.ต. สมบติั ฉิมวยั ผบ.หมู ่กก.ตชด.13



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังที่ 2 - 4)

๖๗ ด.ต. เวยีงชัย ค ำสะอำด ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
๖๘ ด.ต. เจษฎำ ใจงำม ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
๖๙ ด.ต. เรืองรอง สิทธวิงศ์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
๗๐ ด.ต. เริงชัย เรืองยศ ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
๗๑ ด.ต. เชำวน์นนท์ ครุฑฉ่ ำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
๗๒ ด.ต. นิติธร แกว้อนิทร์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
๗๓ ด.ต. อชัฌำ พลูสวสัด์ิ ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
๗๔ ด.ต. นิมิตร น้ ำดอกไม้ ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
๗๕ ด.ต. อดุม กล่อมเกล้ียง ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
๗๖ ด.ต. สง่ำ เทยีมสยำม ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
๗๗ ด.ต. เชำว์ สำยน้ ำเย็น ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
๗๘ ด.ต. ไพศำล รุ่งสกลุ ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
๗๙ ด.ต. ไพศำล สิงหท์อง ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
๘๐ ด.ต. ด ำรงณ์ บญุเทยีน ครู(ปท1) กก.ตชด.13
๘๑ ด.ต. สุจริส อิ่มยิ้ม ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
๘๒ ด.ต. เฉลิมพงษ์ รัตโนภำพ ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
๘๓ ด.ต. สุวฒัน์ แววเพช็ร ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
๘๔ ด.ต.หญิง นัยนำ จันทร์หอม ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
๘๕ ด.ต.หญิง พกัตร์ศินำ นำคผ่อง ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
๘๖ ด.ต.หญิง พมิพรรณ ชั้นเจริญ ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
๘๗ ด.ต.หญิง พรทพิย์ แจ้งอำรมณ์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
๘๘ ด.ต.หญิง นงลักษณ์ ด่ำนเจริญกลุ ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
๘๙ ด.ต.หญิง อริญรดำ เกตุแกว้มรกต ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
๙๐ ด.ต.หญิง ทพิวลัย์ น้อมแนบ ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
๙๑ ด.ต.หญิง กำญจนำ คงควร ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
๙๒ ด.ต.หญิง นิรำมำต รุ่งรัตนพร ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
๙๓ ด.ต.หญิง ธรชญำน์ เพง็ผล ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
๙๔ ด.ต.หญิง ขนิษฐำ แย้มรัศมี ผบ.หมู ่กก.ตชด.13



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังที่ 2 - 4)

๙๕ ด.ต.หญิง โศรดำ เรือนคง ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
๙๖ ด.ต.หญิง มำลินณำ สังข์แกว้ ครู(ปท1) กก.ตชด.13
๙๗ ด.ต.หญิง อรวรรณ สังข์แกว้ ครู(ปท1) กก.ตชด.13
๙๘ ด.ต.หญิง สำยพนิ ยิ้มแย้ม ครู(ปท1) กก.ตชด.13
๙๙ ด.ต.หญิง พชัฎำพร สัตย์มัน่ ครู(ปท1) กก.ตชด.13

๑๐๐ ด.ต.หญิง ดวงกมล ถังเงิน ครู(ปท1) กก.ตชด.13
๑๐๑ ด.ต.หญิง ทพิย์วรรณ กลุธรีะมงคล ครู(ปท1) กก.ตชด.13
๑๐๒ ด.ต.หญิง นันทน์ภสั แววเพช็ร ครู(ปท1) กก.ตชด.13
๑๐๓ จ.ส.ต. อศิรพงศ์ สุขำทพิย์พนัธุ์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
๑๐๔ ด.ต. โสภณ ตะพงั ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
๑๐๕ ด.ต. สิริยุทธิ์ เครือวลัย์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
๑๐๖ จ.ส.ต. ธวชั มีไพรฑูรย์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
๑๐๗ จ.ส.ต. เอกชัย บ ำรุง ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
๑๐๘ ด.ต. ฐำนันดร์ สดแสงจันทร์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
๑๐๙ ส.ต.อ. พพิฒัน์พงษ์ บญุธรัิกษ์ ครู(ปท1) กก.ตชด.13
๑๑๐ ส.ต.ท. ปญัญำ สระทองทำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
๑๑๑ ส.ต.ท. ประชำ มณีสวำ่ง ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
๑๑๒ ส.ต.ท. นันทพล พนัธย์ิ้ม ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
๑๑๓ ส.ต.ท. อดิศักด์ิ วำสิกำนนท์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
๑๑๔ ส.ต.ท. พพิฒัน์พงศ์ พึ่งเพง็ ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
๑๑๕ ส.ต.ท. กฤษณะ เชื้อกลุ ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
๑๑๖ ส.ต.ท. อำชวพล เนียมพุ่มพวง ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
๑๑๗ ส.ต.ท. วรวทิย์ พลศรี ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
๑๑๘ ส.ต.ท.หญิง พรกมล จันทร์ลอย ครู(ปท1) กก.ตชด.13
๑๑๙ ส.ต.ต. ไชยำวธุ ทองปญัญำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
๑๒๐ ส.ต.ต. อ ำพล โชควนำกลุ ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
๑๒๑ ส.ต.ต. ยุทธนำ มุกดำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
๑๒๒ ส.ต.ต. ภำสกร อนิทรก ำแหง ผบ.หมู ่กก.ตชด.13



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังที่ 2 - 4)

๑๒๓ ส.ต.ต. กติติ รักพงษ์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
๑๒๔ ส.ต.ต. จตุภมูิ เกดิประกอบ ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
๑๒๕ ส.ต.ต. ณัฐภมูิ วศิิษฏเศรษฐ์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
๑๒๖ ส.ต.ต. วชิชำนนท์ ทำงทอง ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
๑๒๗ ส.ต.ต. ศรำวธุ พนัธี ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
๑๒๘ ส.ต.ต. บญุธรรม กำระเกตุ ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
๑๒๙ ส.ต.ต. ธนำกร พรฟำ้นิมิต ผบ.หมู ่กก.ตชด.13
๑๓๐ ส.ต.ต. ธรีะ บวัศรี ผบ.หมู ่กก.ตชด.13

๑ พ.ต.อ. ปฐม อุ่นอบ ผกก.ตชด.14 ฝอ.3 (เดิม)
๒ พ.ต.ท. สมบติั ธำรำ รอง ผกก.ตชด.14
๓ พ.ต.ท. ฉลำม พงษเ์พชร รอง ผกก.ตชด.14
๔ พ.ต.ท. จำรุบตุร เรืองศรี ผบ.ร้อย กก.ตชด.14 จำก 22
๕ พ.ต.ท. อมรเทพ ทบัทมิ สว.กก.ตชด.14
๖ พ.ต.ท.หญิง ปรำณี อำวธุทอง สว.กก.ตชด.14
๗ พ.ต.ต. อรัญ มูสิกิ้ม สว.กก.ตชด.14
๘ ร.ต.อ. เจริญ สัตย์พนัธ์ ผบ.มว.กก.ตชด.14
๙ ร.ต.อ. ประดิษฐ จันทร์เทยีม ผบ.มว.กก.ตชด.14

๑๐ ร.ต.อ. พลนุช บรรเทำวงษ์ ผบ.มว.กก.ตชด.14
๑๑ ร.ต.อ. เสน่ห์ ทองสวสัด์ิ รอง สว.กก.ตชด.14
๑๒ ร.ต.อ.หญิง สุภำพร คะณำ รอง สว.กก.ตชด.14
๑๓ ร.ต.ท. ค ำผล พลเยี่ยม รอง สว.(ป.) กก.ตชด.14
๑๔ ร.ต.ท. ทวปี เลิศศรำวธุ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.14
๑๕ ร.ต.ท. ธรรมรงค์ วฒันยืนยง รอง สว.(ป.) กก.ตชด.1
๑๖ ร.ต.ท. มำนพ มำกอกัษร รอง สว.กก.ตชด.14
๑๗ ร.ต.ท. รัตนะ ศรีส ำรำญ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.14
๑๘ ร.ต.อ. วชัรินทร์ พฒัจันทรจุล ผบ.มว.กก.ตชด.14
๑๙ ร.ต.อ. สมบรูณ์ นำคออ่น ผบ.มว.กก.ตชด.14

กก.ตชด.14



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังที่ 2 - 4)

๒๐ ร.ต.ท. สมโภช พรวเิชียร รอง สว.(ป.) กก.ตชด.14
๒๑ ร.ต.ท. สุรยุทธ แดงกระจ่ำง รอง สว.(ป.) กก.ตชด.14
๒๒ ร.ต.ท. สุริยนต์ มำปนั ผบ.มว.กก.ตชด.14
๒๓ ร.ต.ท. อดิศักด์ิ เอี่ยมสะอำด ผบ.มว.กก.ตชด.14
๒๔ ร.ต.ท. อรรถวฒิุ โสมจันทร์ ผบ.มว.กก.ตชด.14
๒๕ ร.ต.ท. เอกชำติ อิ่มเอบิ ผบ.มว.กก.ตชด.14
๒๖ ร.ต.ท.หญิง กอ่งกำญจน์ ฉันทวโิรจน์ รอง สว.กก.ตชด.14
๒๗ ร.ต.ท.หญิง จิรำพร สุนทรนนท์ รอง สว.กก.ตชด.14
๒๘ ร.ต.ท. ทวปี ศรีเกดิครืน ผบ.มว.กก.ตชด.14
๒๙ ร.ต.ต. ประเสริฐ งำมข ำ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.14
๓๐ ร.ต.ต. เปรม พนัธุเ์ปรม รอง สว.(ป.) กก.ตชด.14
๓๑ ร.ต.ต. สุพจน์ สิทธสิำร รอง สว.(ป.) กก.ตชด.14
๓๒ ด.ต. กมล บญุเสน ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
๓๓ ด.ต. กฤตปกรณ์ คุ้มรอบ ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
๓๔ ด.ต. ชยพล เทพบงัเอญิ ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
๓๕ ด.ต. ช ำนำญ สังข์เพชร ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
๓๖ ด.ต. ชิต สิทธศัิกด์ิ ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
๓๗ ด.ต. ชูชำติ พรมดอนกลอย ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
๓๘ ด.ต. ธนัณชัย จันทร์ทอง ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
๓๙ ด.ต. นพคุณ สีนวลออ่น ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
๔๐ ด.ต. นิติ อุ่นกำศ ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
๔๑ ด.ต. บรรจง พรมตำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
๔๒ ด.ต. บญุภำ หุ่นงำม ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
๔๓ ด.ต. บญุเรือง ส ำเนียงใส ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
๔๔ ด.ต. ปญัญำ หอมอดุม ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
๔๕ ด.ต. พเิชษฐ์ สโมสร ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
๔๖ ด.ต. ไพศำล ศรีแตงออ่น ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
๔๗ ด.ต. ภำคภมูิ พำทธีรรม ผบ.หมู ่กก.ตชด.14



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังที่ 2 - 4)

๔๘ ด.ต. วพิฒัน์ เรืองเที่ยง ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
๔๙ ด.ต. วศิิษฏ์ โพธิง์ำม ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
๕๐ ด.ต. วสัินต์ จันค ำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
๕๑ ด.ต. สมจิตร ปะวนัเต ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
๕๒ ด.ต. สมชำย คชพงษ์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
๕๓ ด.ต. สมนึก ทองเกดิ ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
๕๔ ด.ต. สมเศก ชูชำติ ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
๕๕ ด.ต. สำยัณห์ พรำหมณ์น้อย ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
๕๖ ด.ต. ส ำเริง มูลจรัส ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
๕๗ ด.ต. สิทธชิัย หุ่นงำม ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
๕๘ ด.ต. สุทธพิงษ์ สอนส่ัง ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
๕๙ ด.ต. สุรสิทธิ์ เข็มทอง ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
๖๐ ด.ต. เสน่ห์ มูลนำม ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
๖๑ ด.ต. ธรรมนูญ กลมเกล้ียง ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
๖๒ ด.ต. นคร แกว้สระแสน ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
๖๓ ด.ต.หญิง สุกญัญำ เต็งเจริญ ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
๖๔ ด.ต.หญิง ชุติมำ อนิทรพนัธ์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
๖๕ ด.ต.หญิง ดรุณี บญุเสน ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
๖๖ ด.ต.หญิง รุจิรัตน์ คงเพิ่มวงศ์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
๖๗ ด.ต.หญิง อรทยั ช่วยต้ัง ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
๖๘ ด.ต. จักรินทร์ ล้อมวงษ์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
๖๙ ด.ต. เฉลิมพล รุ่งเรือง ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
๗๐ ด.ต. สำธติ อนิทรวชิำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
๗๑ จ.ส.ต. เอกนำรินทร์ ธรรมสนอง ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
๗๒ ส.ต.ท. กณัตชำติ จิตต์จ ำนงค์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
๗๓ ส.ต.ท. ธนะพฒัน์ อำ่งแกว้ ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
๗๔ ส.ต.ท. อโนชำ สมนิยำม ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
๗๕ ส.ต.ท. เอกวฒัน์ นกแกว้ ผบ.หมู ่กก.ตชด.14



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังที่ 2 - 4)

๗๖ ส.ต.ต. เกยีรติภมูิ แสงเขียว ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
๗๗ ส.ต.ต. ชัชวฎั แพรสุวรรณ์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
๗๘ ส.ต.ต. ชินวฒัน์ ด ำเนินผล ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
๗๙ ส.ต.ต. ตรียสิทธิ์ ระนำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
๘๐ ส.ต.ต. ธเนศวร สืบเสน ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
๘๑ ส.ต.ต. ปฐมพร วงค์วฒันำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
๘๒ ส.ต.ต. ประทปี บษุรำคัม ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
๘๓ ส.ต.ต. ปยิะพงษ์ โพธิท์อง ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
๘๔ ส.ต.ต. ปยิะวฒัน์ โพธิแ์ฉล้ม ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
๘๕ ส.ต.ต. พทิกัษ์ บญุบตุร ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
๘๖ ส.ต.ต. พพิฒัน์พงษ์ นพรัตน์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
๘๗ ส.ต.ต. ภทัร ถ้วยทอง ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
๘๘ ส.ต.ต. ภทัรพล เอกดุษฎี ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
๘๙ ส.ต.ต. ภวูไนย หลีทอง ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
๙๐ ส.ต.ต. สยำมรัฐ เรืองวงษ์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
๙๑ ส.ต.ต. สรรเพชร ส ำลีวอ่ง ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
๙๒ ส.ต.ต. สุทธกินัต์ ปล่ังกลำง ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
๙๓ ส.ต.ต. อำทติย์ สุพรมอนิทร์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
๙๔ ส.ต.ต. อนุรักษ์ วดัสุระ ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
๙๕ ส.ต.ต. ณัฐวฒัน์ กลุธนำไกรวฒัน์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.14
๙๖ ส.ต.ต. สุขเกษม สิกพนัธ์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.14

ฝอ.บก.ตชด.ภำค๒
๑ พล.ต.ต. ไพโรจน์ ทำนธรรม ผบก.ตชด.ภำค ๒
๒ พ.ต.อ. พงศ์พชิญ์ วงศ์สวสัด์ิ รอง ผบก.ตชด.ภำค ๒
๓ พ.ต.อ. สุภทัร ม่วงสมัย รอง ผบก.ตชด.ภำค ๒
๔ พ.ต.อ. เดชำ ค ำเกดิ รอง ผบก.ตชด.ภำค ๒
๕ พ.ต.อ. อนุชำ จำรุนัฎ รอง ผบก.ตชด.ภำค ๒
๖ พ.ต.ท. สุวทิย์ สังฆะมณี รอง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๒



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังที่ 2 - 4)

๗ พ.ต.ท.หญิง ณัชชำ เขมะสิงคิ รอง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๒
๘ พ.ต.ท. ทวศัีกด์ิ ใหม่ประยูร สว.ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๒
๙ พ.ต.ท.หญิง นภสัสร วงศ์ค ำสำย สว.ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๒

๑๐ พ.ต.ท.หญิง ยุพนิ ไชยเวช สว.ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๒
๑๑ พ.ต.ต. เกรียงไกร สิตะเสน สว.ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๒
๑๒ ร.ต.อ. วรพนัธุ์ จันทริมำ รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๒
๑๓ ร.ต.อ. สันติชัย รำชมุลตรี รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๒
๑๔ ร.ต.อ ปฏภิำณ วงศ์บญุชัยเลิศ นว (สบ ๑) ผบก.ตชด.ภำค ๒
๑๕ ร.ต.อ. ไพฑูรย์ มงคลสวสัด์ิ ผบ.มว.ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๒
๑๖ ร.ต.อ. ทองดี สุริอำจ รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๒
๑๗ ร.ต.อ. กติติพล ปตัตะ รอง สว.(ป.)ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๒
๑๘ ร.ต.อ. สมควร แสนสุด รอง สว.(ป.) ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๒
๑๙ ร.ต.อ. สมศักด์ิ สุขสนิท รอง สว.(อก.) ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๒
๒๐ ร.ต.อ. เสถียร หมัน่บอ่แก รอง สว.(ป.) ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๒
๒๑ ร.ต.อ. อภสิิทธิ์ นุชิตภำพ รอง สว.(ป) ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๒
๒๒ ร.ต.อ. บพธิ วงศ์ศรีเทพ รอง สว.(ป) ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๒
๒๓ ร.ต.อ. ต่อลำภ อำจดวงดี รอง สว.(ป.)ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๒
๒๔ ร.ต.อ. สนั่น สุริรักษ์ รอง สว.(ป.)ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๒
๒๕ ร.ต.อ. วเิศษ งำมนำเสียว รอง สว.(ป.)ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๒
๒๖ ร.ต.อ. รังสรรค์ สิทธขิวำ รอง สว.(ป.)ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๒
๒๗ ร.ต.อ. เกยีรติศักด์ิ ยำวะระ รอง สว.(ป.) ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๒
๒๘ ร.ต.อ. บญุยง วำรี รอง สว.(ป.)ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๒
๒๙ ร.ต.อ. สุเนตร เลไธสง รอง สว.(อก.) ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๒
๓๐ ร.ต.อ. ถวลัย์ วริิยะพลปรีชำ รอง สว.(ป.) ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๒
๓๑ ร.ต.อ. บญุ แกว้ตีนแทน่ รอง สว.(ทค.) ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๒
๓๒ ร.ต.อ. ส ำโรง โฉมสุภำพ รอง สว.(ทค.) ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๒
๓๓ ร.ต.อ. ประดิษฐ์ ไชยศรี รอง สว.(ป.) ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๒
๓๔ ร.ต.อ. วนิัย ร ำพรรณนิยม รอง สว.(ป.) ฝอ.บก.ตชด.ภำค 2



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังที่ 2 - 4)

๓๕ ร.ต.อ. สรัส สิทธไิกรพงศ์ รอง สว.(ป.)ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๒
๓๖ ร.ต.อ.หญิง ศุภชิญำ พลเยี่ยม ผบ.มว.ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๒
๓๗ ร.ต.อ.หญิง พรพมิล เรืองสุข รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๒
๓๘ ร.ต.อ.หญิง พรรณี มูลอำจ รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๒
๓๙ ร.ต.อ.หญิง อมัรำ วฒุพนัธ์ รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๒
๔๐ ร.ต.อ.หญิง เอม็อร พงศ์สุวรรณ รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๒
๔๑ ร.ต.อ.หญิง รัตนำภรณ์ อฐันำค รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๒
๔๒ ร.ต.อ.หญิง กมลวรรณ มหำโยธี รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๒
๔๓ ร.ต.ท. สมควร แสงนังพล ผบ.มว.(สบ ๑) ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๒
๔๔ ร.ต.อ. ไมตรี ทบมำตร รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๒
๔๕ ร.ต.ท. ชยคม อดุมทรัพย์ รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๒
๔๖ ร.ต.ท. สำโรจน์ สัตยำรัฐ รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๒
๔๗ ร.ต.อ. ภำณุพนัธ์ เกษจันทร์ รอง สว.(ป.) ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๒
๔๘ ร.ต.ท. สุริยำ เนตรตำสำร รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๒
๔๙ ร.ต.ท. ปยิะวฒัน์ มำซำ รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๒
๕๐ ร.ต.ท. ฐนกร ค ำธำนี รอง สว.(ป.) ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๒
๕๑ ร.ต.ท. ชำติชำย เวยีงสีมำ รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๒
๕๒ ร.ต.อ. วจิิตร เพชรหมืน่ไว รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๒
๕๓ ร.ต.ท. บญุถิ่น ชินวงษ์ รอง สว.(ป.) ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๒
๕๔ ร.ต.ท. บญุเลิศ รัตนวงศ์ รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๒
๕๕ ร.ต.ท. บญุเพง็ ศรีบดุดำ รอง สว.(ป.) ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๒
๕๖ ร.ต.ท. คมสัน นิลสมบรูณ์ ผบ.มว.ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๒
๕๗ ร.ต.ท. ค ำบอง ฤทธิต์ำ รอง สว.(ป.) ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๒
๕๘ ร.ต.ท. สมหวงั ถำชินเลิศ รอง สว.(อก.) ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๒
๕๙ ร.ต.ท. สงวนศักด์ิ คงศิลำ รอง สว.(ป.) ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๒
๖๐ ร.ต.ท. ปรีดำ บตุตะโยธี รอง สว.(ป.) ฝอ.บก.ตชด.ภำค 2
๖๑ ร.ต.ท. ศุภณัฐ วงศ์ศรีดำ รอง สว.(ป.) ฝอ.บก.ตชด.ภำค 2
๖๒ ร.ต.ท. ทรงธรรม ด้วงชมภู รอง สว.(ทค.) ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๒



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังที่ 2 - 4)

๖๓ ร.ต.ท. วำสนำ ศิริภธูร รอง สว.(ป.) ฝอ.บก.ตชด.ภำค 2
๖๔ ร.ต.ท. เผ่ำพงศ์ ข้อยุ่น รอง สว.(ป.) ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๒
๖๕ ร.ต.ท.หญิง นุชรินทร์ แควน้น้อย รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด. ช่วยฯ บก.
๖๖ ร.ต.ต. สมัย สิงหส์ ำรำญ รอง สว.(ป.) ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๒
๖๗ ร.ต.ต. สันติ สวสัด์ิรักษ์ รอง สว.(ป.) ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๒
๖๘ ร.ต.ต. นภดล ชำสังข์ รอง สว.(อก.) ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๒
๖๙ ด.ต. กนัต์ศักด์ิ คุ้มจันทร์ดี ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๒
๗๐ ด.ต. บรูะสิทธิ์ ถิตย์ผำด ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๒
๗๑ ด.ต. เผชิญ ทดัทำอำมำตย์ ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๒
๗๒ ด.ต. ณัฐชพงศ์ ชื่นบญุเพิ่ม ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๒
๗๓ ด.ต. ก ำธร สิมำรักษ์ ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๒
๗๔ ด.ต. เดชฤทธิ์ โพนเงิน ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๒
๗๕ ด.ต. สมชัย ศรีขัดเข้ำ ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๒
๗๖ ด.ต. ประไพร สิงหส์มบติั ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๒
๗๗ ด.ต. บญุเลิศ ออ่นสกลุ ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๒
๗๘ ด.ต. ประยุทธ เดชพลมำตร ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๒
๗๙ ด.ต.หญิง วรำภรณ์ ปำ่โพธิช์ัน ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๒
๘๐ ด.ต.หญิง นววีลัย์ ศรีสมบติั ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๒
๘๑ ด.ต.หญิง ธนัชชำ ทะกนัจร ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๒
๘๒ ด.ต.หญิง กระจ่ำงศรี จันทโส ผบ.หมู ่บก.ตชด.ภำค ๒
๘๓ ด.ต. อนุชำ ลืออ ำนำจ ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๒
๘๔ ด.ต. ตฤณกร วชิรำศิริ ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๒
๘๕ ด.ต. คมสัน สมีแจ้ง ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๒
๘๖ ด.ต. เสกสรรค์ วงษก์อ่ ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๒
๘๗ ด.ต. บญุธรรม ภผูลผัน ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๒
๘๘ ด.ต.      สมประสงค์ นิลสำย ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๒
๘๙ ด.ต. วเิชียร ผิวขม ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๒ 
๙๐ ด.ต.      ไท สุวรรณลุน ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๒



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังที่ 2 - 4)

๙๑ ด.ต. สุรินทร์ ชำญประไพ ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๒
๙๒ ด.ต. ทองพลู โทวรรณำ ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๒
๙๓ ด.ต. ทองหล่อ กญัญำบณัดิษฐ์ ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๒ 
๙๔ ด.ต. ไพจิตร จะเรียมพนัธ์ ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๒
๙๕ ด.ต. กฤษฎำ ตังตำ ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๒
๙๖ ด.ต. วนัครบ โทรัตน์ ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๒
๙๗ ด.ต. โยธนิ ศรีวรัิตน์ ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๒
๙๘ ด.ต. ทองค ำแท้ รำชแสง ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๒
๙๙ ด.ต. ปำรเมษฐ์ ปฏเิสน ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๒

๑๐๐ ด.ต. สำยันต์ ตำแสง ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๒
๑๐๑ ด.ต. สิริชัย ขวญัปำก ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๒
๑๐๒ ด.ต. สมัคร จันดำ ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๒
๑๐๓ ด.ต. วนัชัย ทพัซ้ำย ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค 2
๑๐๔ ด.ต. ชำญณรงค์ สุนทรรส ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค 2
๑๐๕ ด.ต. สังวร สะตะ ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค 2
๑๐๖ ด.ต. ดวงจันทร์ นันทะ ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค 2
๑๐๗ ด.ต. วจิัย จุลโสม ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค 2
๑๐๘ ด.ต. ค ำพนัธ์ จันสด ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค 2
๑๐๙ ด.ต. วรกต ประสำรฉ่ ำ ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค 2
๑๑๐ ด.ต. วรีวฒัน์ ทองเมืองน้อย ผบ.หมู ่บก.ตชด.ภำค 2
๑๑๑ ด.ต. วทิยำ ภแูซมแสง ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค 2
๑๑๒ ด.ต. ประทวน โคตพนัธ์ ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค 2
๑๑๓ ด.ต. เสกสันต์ ค ำมูล ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค 2
๑๑๔ ด.ต. พรประเสริฐ ชำวหะสี ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค 2
๑๑๕ ด.ต. ปริญญำ ศรีบณัฑิต ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค 2
๑๑๖ ด.ต. ธนภทัร นำมมนตรี ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค 2
๑๑๗ ด.ต. เดชปณิธำน ปุ้งโพธิ์ ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค 2
๑๑๘ ด.ต. พชิิต แสนขันธ์ ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค 2



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังที่ 2 - 4)

๑๑๙ ด.ต. ก ำพล พลสวสัด์ิ ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค 2
๑๒๐ ด.ต. อนิปนั แปงกนัทะ ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค 2
๑๒๑ จ.ส.ต. วำทติ หล้ำดวงดี ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๒
๑๒๒ จ.ส.ต. นิรันดร์ ไลน้ ำออ้ม ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๒
๑๒๓ ด.ต. ธร์ีธวชั ชำดำเม็ก ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๒
๑๒๔ จ.ส.ต. ณรงค์ศักด์ิ ทสิำรัมย์ ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๒ 
๑๒๕ ด.ต. วรวทิย์ กลุชำติ ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๒
๑๒๖ จ.ส.ต. สมกลุ ตรีเมืองซ้ำย ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๒
๑๒๗ จ.ส.ต. ทรงวฒิุ โคกแดง ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๒
๑๒๘ จ.ส.ต. นัฐวฒิุ ภสูอดศรี ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๒
๑๒๙ จ.ส.ต. พริสร คิสำลัง ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๒
๑๓๐ จ.ส.ต.หญิง ภคันัชชำ ชื่นชม ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๒
๑๓๑ จ.ส.ต. ธรีพงษ์ โพธิคู่์ ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค 2
๑๓๒ จ.ส.ต. อคัพล พมิพะสำลี ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค 2
๑๓๓ จ.ส.ต. วฒุธชิัย จรบรุมณ์ ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค 2
๑๓๔ จ.ส.ต. กฤษฎำ ทองจันทร์ ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค 2
๑๓๕ ส.ต.ท. องัศุธร สิทธวิฒิุ ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค 2
๑๓๖ ส.ต.ท. กติติพนัธ์ ชำลีเปร่ียม ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค 2
๑๓๗ ส.ต.ท. ชวลิต เวยีงสีมำ ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค 2
๑๓๘ ส.ต.ท. วรีะนันท์ รัญชน์วฒันำกลุ ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค 2
๑๓๙ ส.ต.ท. เตชะ นุชิตภำพ ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค 2
๑๔๐ ส.ต.ท. อนุชิต โพธิใ์ต้ ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค 2
๑๔๑ ส.ต.ท. ยงธนัท บ ำรุงญำต ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค 2
๑๔๒ ส.ต.ท. จักรกฤษณ์ วงษเ์บำะ ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค 2
๑๔๓ ส.ต.ต. ปณุณภทัร สิงหปณุณภทัร ผบ.หมู ่กก.ตชด.๑๑ ช่วยรำชกำร

๑ พ.ต.ท. ศิวพงษ์ เชื่อมทอง รอง ผกก.ตชด.๒๑
๒ พ.ต.ท. บำรมี อ ำไพพศิ รอง ผกก.ตชด.๒๑

กก.ตชด.21



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังที่ 2 - 4)

๓ พ.ต.ท. ส ำรำญ สุธรรม รอง ผกก.ตชด.๒๑
๔ พ.ต.ท. สมศักด์ิ ภำโว สว.กก.ตชด.๒๑
๕ พ.ต.ท. วรศักด์ิ เกยีรติศักด์ิศิริ ผบ.ร้อย กก.ตชด.๒๑
๖ พ.ต.ท. แสน ซิวประโคน สว.กก.ตชด.๒๑
๗ พ.ต.ท. ธนพนั สุพฒันวรำงกรู สว.กก.ตชด.๒๑
๘ พ.ต.ท. ภำดล แสงสุกวำว สว.กก.ตชด.๒๑
๙ พ.ต.ท. เชิด เรืองสุขสุด ผบ.ร้อย กก.ตชด.๒๑

๑๐ พ.ต.ท. สำยสิน ศรวชิัย ผบ.ร้อย กก.ตชด.๒๑
๑๑ พ.ต.ท. บญุเล่ือน กมุภำว์ ผบ.ร้อย กก.ตชด.๒๑
๑๒ พ.ต.ท. ชัชวำลย์ รัชตะประกร ผบ.ร้อย กก.ตชด.๒๑
๑๓ พ.ต.ท. สิทธพิงษ์ ศรีกลุบตุร ผบ.ร้อย กก.ตชด.๒1
๑๔ ร.ต.อ. ชำญยุทธ สุนทรำวรัิตน์ รอง สว.กก.ตชด.๒๑
๑๕ ร.ต.อ. วษิณุกร เจริญยิ่ง รอง สว.กก.ตชด.๒๑
๑๖ ร.ต.อ. เศรษฐำ ฉลวยศรี รอง สว.กก.ตชด.๒๑
๑๗ ร.ต.อ. อทุยั โชติกลำง รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๒๑
๑๘ ร.ต.อ. จิรวฒัน์ ลมสูงเนิน รอง สว.กก.ตชด.๒๑
๑๙ ร.ต.อ. โกเมน ทวเีลิศ รอง สว.กก.ตชด.๒๑
๒๐ ร.ต.อ. ชัยณรงค์ ปะระกรรม รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๒๑
๒๑ ร.ต.อ. สมภพ สุรัมย์ ผบ.มว.กก.ตชด.๒๑
๒๒ ร.ต.อ. วรีะยุทธ สุขประเสริฐ ผบ.มว.กก.ตชด.๒๑
๒๓ ร.ต.อ. ชัยยำ เทพขำม ผบ.มว.กก.ตชด.๒๑
๒๔ ร.ต.อ. มนัส ทองปน ผบ.มว.กก.ตชด.๒๑
๒๕ ร.ต.อ. สำยรวม ตำกิ่มนอก ผบ.มว.กก.ตชด.๒๑
๒๖ ร.ต.อ. พงษม์ิตร มักขุนทด ผบ.มว.กก.ตชด.๒๑
๒๗ ร.ต.อ. หรัิญ เวชประโคน ผบ.มว.กก.ตชด.๒๑
๒๘ ร.ต.อ. อนุชิต สนิทภริมย์พนัธุ์ ผบ.มว.กก.ตชด.๒๑
๒๙ ร.ต.อ. สุรันดร์ นนทะดี ผบ.มว.กก.ตชด.๒๑
๓๐ ร.ต.อ. สุรศักด์ิ ผำทอง รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๒๑



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังที่ 2 - 4)

๓๑ ร.ต.อ. สมพงศ์ มะโนบำล รอง สว.(ทค.) กก.ตชด.๒๑
๓๒ ร.ต.อ.หญิง วรรณรัฎ วรรณวจิิตร รอง สว.กก.ตชด.๒๑
๓๓ ร.ต.อ.หญิง สุรีย์นุช ไขกระโทก รอง สว.กก.ตชด.๒๑
๓๔ ร.ต.อ.หญิง นภสัศรณ์ บงัทอง รอง สว.กก.ตชด.๒๑
๓๕ ร.ต.อ.หญิง พรรษพ์มิพ์ ประมูลศรี รอง สว.กก.ตชด.๒๑
๓๖ ร.ต.ท. พยุงศักด์ิ ประสำนสุข รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๒๑
๓๗ ร.ต.ท. สมศักด์ิ ตินำนพ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๒๑
๓๘ ร.ต.ท. อติคุณ จิ๋วโครำช รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๒๑
๓๙ ร.ต.อ. วชิิต สุภำกำร รอง สว.กก.ตชด.๒๑
๔๐ ร.ต.ท. สมจิต โพธิน์้อย รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๒๑
๔๑ ร.ต.อ. เอกชัย สำคร ครู (สบ ๑) กก.ตชด.๒๑
๔๒ ร.ต.อ. วสูิตร สำยสุด ครู (สบ ๑) กก.ตชด.๒๑
๔๓ ร.ต.ท. บญุถิน กนินะลี ผบ.มว.กก.ตชด.๒๑
๔๔ ร.ต.ท. ประกอบ ทองสิงห์ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๒๑
๔๕ ร.ต.ท. ชำญศักด์ิ เดชพนัธ์ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๒๑
๔๖ ร.ต.ท. ภทัรพงศ์ มณีนำรถ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๒๑
๔๗ ร.ต.ท. ทนงค์ พำพรมรำช รอง สว.(สส.) กก.ตชด.๒๑
๔๘ ร.ต.อ.หญิง วนัรัฐ ชัยอนิชะ รอง สว.กก.ตชด.๒๑
๔๙ ร.ต.ต. นพพร ชำญชัยภวูดล รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๒๑
๕๐ ร.ต.ต. เสำร์ มีประทงั รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๒๑
๕๑ ร.ต.ต. ประเทอืง จูกระโทก รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๒๑
๕๒ ร.ต.ต. ทองปำน สุปะเม รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๒๑
๕๓ ด.ต. กมัพล พลดอน ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๕๔ ด.ต. เฉลิมชัย ทองกระโทก ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๕๕ ด.ต. ชำติชำย วงศ์วฒันำวจิิตร ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๕๖ ด.ต. ปวริศร์ งำมข ำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๕๗ ด.ต. พเิชษฐ ไกรหมืน่ไวย์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๕๘ ด.ต. สัจจำ เพลิดดอน ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังที่ 2 - 4)

๕๙ ด.ต. รพภีทัร ภำษติ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๖๐ ด.ต. เรืองดิษฐ รุมพล ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๖๑ ด.ต. สุทธริำศ เนำนนท์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๖๒ ด.ต. สุทธวิฒัน์ สุขเพิ่ม ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๖๓ ด.ต. สุเทพ คงพนัธุรั์ตนำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๖๔ ด.ต. สถิตย์ พำนิชชำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๖๕ ด.ต. วฒันพงษ์ เกดิเหมำะ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๖๖ ด.ต. อมร ชนะงำม ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๖๗ ด.ต. บณัฑิต สมัครเขตต์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๖๘ ด.ต. ประกำศิต เปง้ทอง ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๖๙ ด.ต. พพิฒัน์พงษ์ วชิัยวงษ์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๗๐ ด.ต. อนุชำ ละวะใจ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๗๑ ด.ต. ศรำยุทธ มำตย์วเิศษ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๗๒ ด.ต. พยงค์ วเิศษวงษำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๗๓ ด.ต. วรวฒิุ ศรีสุรักษ์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๗๔ ด.ต. ชยำวธุ ค ำแหง ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๗๕ ด.ต. สมศักด์ิ เจริญสุข ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๗๖ ด.ต. สมศักด์ิ สอนสุระ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๗๗ ด.ต. องศำ เลยกลำง ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๗๘ ด.ต. ทองใบ โขงรัมย์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๗๙ ด.ต. รัศมี พนัเทศ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๘๐ ด.ต. ธนชัย ยงยุท ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๘๑ ด.ต. ไชยอนันต์ ดวงจันทร์โชติ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๘๒ ด.ต. เมืองมนต์ อรรคค ำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๘๓ ด.ต. บญุชำติ รำชประโคน ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๘๔ ด.ต. มิตร จันทร์โท ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๘๕ ด.ต. ประจวบ เกติยะ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๘๖ ด.ต. ธวชัชัย ภมูิสำคู ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังที่ 2 - 4)

๘๗ ด.ต. จ ำนงค์ แกว้บตุรดี ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๘๘ ด.ต. บรรจง สอำด ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๘๙ ด.ต. ไพรวนั ล ำพรม ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๙๐ ด.ต. สำมทศิ ลำพนัธ์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๙๑ ด.ต. วษิณุ สุริโย ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๙๒ ด.ต. ปฏพิฒัน์ จ ำปำออ่น ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๙๓ ด.ต. ค ำรัก บญุแต่ง ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๙๔ ด.ต. จ ำเริญ สนุกแสน ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๙๕ ด.ต. นครินทร์ ค ำภำวะ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๙๖ ด.ต. ประทปี จูกระโทก ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๙๗ ด.ต. มนัส แดงโคตร ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๙๘ ด.ต. กมล คอนชมพู ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๙๙ ด.ต. สุนทร โสนนอก ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑

๑๐๐ ด.ต. วโิรจน์ หยุยจันทกึ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๑๐๑ ด.ต. สมศักด์ิ รัตน์นนท์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๑๐๒ ด.ต. เชำว์ พฒุขำว ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๑๐๓ ด.ต. ชุมแพร เจริญทำ้ว ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๑๐๔ ด.ต. พงษศั์กด์ิ ขยันชุมนุม ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๑๐๕ ด.ต. นิเวศน์ ทศิกระโทก ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๑๐๖ ด.ต. รอบ เรืองรัมย์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๑๐๗ ด.ต. เฉลิมพล ทรงสุริยะกลุ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๑๐๘ ด.ต. สุระพงศ์ ศรีวงศ์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๑๐๙ ด.ต. บณัฑิต โกสีนำม ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๑๑๐ ด.ต. มำนพ ขำมประโคน ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๑๑๑ ด.ต. ยงยุทธ พระภจู ำนงค์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๑๑๒ ด.ต. สมำน ยำมดี ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๑๑๓ ด.ต. สิทธพิร สีสิงห์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๑๑๔ ด.ต. จงกร หนองทองทำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังที่ 2 - 4)

๑๑๕ ด.ต. เชิดชัย อคัรเสริญ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๑๑๖ ด.ต. วชิำญ รัตนวรรณ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๑๑๗ ด.ต. ศักด์ินรินทร์ โสมทอง ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๑๑๘ ด.ต. วรีวฒัน์ บษุบำรัตน์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๑๑๙ ด.ต. สมจิตร ภจู ำปำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๑๒๐ ด.ต. ชูชำติ สุขรัตน์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๑๒๑ ด.ต. วรวธุ ยืนมัน่ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๑๒๒ ด.ต. บณัฑิต ทองเรือง ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๑๒๓ ด.ต. มำนิตย์ เมินดี ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๑๒๔ ด.ต. เฉลิมเกยีรติ สีอว้น ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๑๒๕ ด.ต. พทิยำ ไชยนรำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๑๒๖ ด.ต. ศักด์ิชัย นักธรรม ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๑๒๗ ด.ต.หญิง มณิสรำ รักวนิัย ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๑๒๘ ด.ต.หญิง วนิดำ ทะยำนรัมย์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๑๒๙ ด.ต.หญิง นันทกร หำระทำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๑๓๐ ด.ต.หญิง จำรุพฒัน์ ปภำดำพมิพเ์สน ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๑๓๑ ด.ต.หญิง มันทนำ สุวรรณวเิศษภมูิ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๑๓๒ จ.ส.ต. วฒิุพงศ์ สุขสังข์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๑๓๓ จ.ส.ต. สันติ จันทร์หอม ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๑๓๔ จ.ส.ต. ศรำวฒิุ วำสนำพนูทรัพย์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๑๓๕ ส.ต.ท. ทนำยุทธ เจริญศิริ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๑๓๖ ส.ต.ท. ภคัคีนัย ภมูิจันทกึ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๑๓๗ ส.ต.ท. ธนำธปิ ภำษติ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๑๓๘ ส.ต.ท. กษำปณ์ ยะปนั ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๑๓๙ ส.ต.ท. จักรพงษ์ หมืน่แกวน้ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๑๔๐ ส.ต.ท. ภสัดำ พำนตรี ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๑๔๑ ส.ต.ท. ชิรวทิย์ มณีรัตน์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๑๔๒ ส.ต.ท. ยุทธภมูิ มณีศรี ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังที่ 2 - 4)

๑๔๓ ส.ต.ท. นรภทัร ฉลูทอง ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๑๔๔ ส.ต.ท. อธนิันท์ ตินำนพ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๑๔๕ ส.ต.ท. ณัฐพล สุริยะพรหม ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๑๔๖ ส.ต.ท. ปฎภิำณ ติละบำล ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๑๔๗ ส.ต.ท. อนันต์ แกว้ดวงเล็ก ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๑๔๘ ส.ต.ท. ธนชัย สวสัดี ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๑๔๙ ส.ต.ต. ช ำนำญ ศรีบญุเรือง ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๑๕๐ ส.ต.ต. ภำคภมูิ สอนพนัละ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๑๕๑ ส.ต.ต. วทิยำ ศิริเทพ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๑๕๒ ส.ต.ต. พทิกัษ์ เซ่ียงฉิน ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑
๑๕๓ ส.ต.ต. ธรีะยุทธ ชำเหลำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๑

๑ พ.ต.อ. พรหมวฒิุ วฒิุววิฒัน์ชัย ผกก.ตชด.๒๒
๒ พ.ต.ท. สุระสิทธิ์ สกลุพำนิช รอง ผกก.ตชด.22
๓ พ.ต.ท. สุกจิ กอ้งจตุศักด์ิ รอง ผกก.ตชด.22
๔ พ.ต.ท. กวพีงษ์ ชลกำร รอง ผกก.ตชด.22
๕ พ.ต.ท. ทรงพล ธษิำชัย สว.กก.ตชด.22
๖ พ.ต.ท. เกยีรติทวี บญุมำ ผบ.ร้อย กก.ตชด.๒๒ ต ำแหน่งใหม่
๗ พ.ต.ท. อคัวฒัน์ เผือดนอก ผบ.ร้อย (สบ 2) กก.ตชด.๒๒
๘ พ.ต.ท. สุนิชำญ พงศ์ภรำดร ผบ.ร้อย (สบ 2) กก.ตชด.๒๒
๙ พ.ต.ท. ไพฑูรย์ ค ำงูเหลือม ครู (สบ 2) กก.ตชด.22

๑๐ พ.ต.ต. จำรุพงษ์ สะอำดยิ่ง สว.กก.ตชด.๒๒ ฝสสน.4
๑๑ พ.ต.ต. ศรีวรัิตน์ โพยนอก สว.กก.ตชด.22
๑๒ พ.ต.ต. คัณทรง บวัภำเรือง ครู (สบ 2) กก.ตชด.22
๑๓ พ.ต.ต.หญิง ดวงใจ รัตนบ ำรุง สว.กก.ตชด.22
๑๔ ร.ต.อ. นิพนธ์ สุตัญต้ังใจ รอง สว. (ป.) กก.ตชด.22
๑๕ ร.ต.อ. พจน์ พลูทำ รอง สว. (ป.) กก.ตชด.22
๑๖ ร.ต.อ. รัชพล วฒันกำ้นตง รอง สว.กก.ตชด.22

กก.ตชด.22



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังที่ 2 - 4)

๑๗ ร.ต.อ. สมโภชน์ บญุหอม รอง สว. (ทค.) กก.ตชด.22
๑๘ ร.ต.อ. กมล นำงำม รอง สว. (ป.) กก.ตชด.22
๑๙ ร.ต.อ. คมสัน บตุรสง่ำ รอง สว.(ป) กก.ตชด.๒๒
๒๐ ร.ต.อ. ชูเชิด ณรงค์แสง รอง สว.(ป) กก.ตชด.๒๒
๒๑ ร.ต.อ. นิยม กำสี รอง สว.(ป.) กก.ตชด.22
๒๒ ร.ต.อ. บริสุทธิ์ หนูดี รอง สว.(ป.) กก.ตชด.22
๒๓ ร.ต.อ. ประจบ ยอดค ำ รอง สว.(ป) กก.ตชด.๒๒
๒๔ ร.ต.อ. พนัธศั์กด์ิ ล ำดวน รอง สว.(ป.) กก.ตชด.22
๒๕ ร.ต.อ. ไพบลูย์ สุขส ำรำญ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.22
๒๖ ร.ต.อ. ไพรัตน์ สมบรูณ์ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.22
๒๗ ร.ต.อ. วชิิต ประทมุมำ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.22
๒๘ ร.ต.อ. สมภำร คันศร รอง สว. (ป.) กก.ตชด.22
๒๙ ร.ต.อ. สมศักด์ิ นำมอทุำ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.22
๓๐ ร.ต.อ. สมศักด์ิ พนัธเ์พง็ รอง สว.(ป) กก.ตชด.๒๒
๓๑ ร.ต.อ. หนูพนิ จันทร์หอม รอง สว.(ป.) กก.ตชด.22
๓๒ ร.ต.อ.หญิง นำตยำ โชติสนธิ์ ผบ.มว. กก.ตชด.22
๓๓ ร.ต.อ.หญิง ทองเงิน พรมมี ผบ.มว.กก.ตชด.22
๓๔ ร.ต.ท. มำนพ ย่ำพรหม รอง สว.(ป.) กก.ตชด.22
๓๕ ด.ต. ชนะพล วอ่งไว ผบ.หมู ่กก.ตชด.22
๓๖ ด.ต. ชัยธวชั ศรีเทศ ผบ.หมู ่กก.ตชด.22
๓๗ ด.ต. ทวี ธนูศรี ผบ.หมู ่กก.ตชด.22
๓๘ ด.ต. ธ ำรงศักด์ิ พลโยธำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๒
๓๙ ด.ต. พงพพิฒัน์ เชื้อทอง ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๒
๔๐ ด.ต. พษิณุ ไชยรัตน์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.22
๔๑ ด.ต. รนำยุทธ ชำสุรีย์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.22
๔๒ ด.ต. สมำน บญุทศ ผบ.หมู ่กก.ตชด.22
๔๓ ด.ต.หญิง วรณัน บญุภกัดี ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๒
๔๔ ด.ต.หญิง สมร ธรรมสำร ผบ.หมู ่กก.ตชด.22



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังที่ 2 - 4)

๔๕ ด.ต.หญิง ดวงเดือน โตบญุเรือง ผบ.หมู ่กก.ตชด.22
๔๖ ส.ต.ท. ณุกลุ ไชยสำษน์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.22
๔๗ ส.ต.ท. สุเมธ วงสำลี ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๒
๔๘ ส.ต.ท. อำทติย์ พรหมสำขำ ณ สกลนคร ผบ.หมู ่กก.ตชด.22
๔๙ ส.ต.ท.หญิง พชัรำ โฮมแพน ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๒
๕๐ ส.ต.ต. มนธนัช แต่งงำม ผบ.หมู ่กก.ตชด.22

๑ พ.ต.อ. สิปปนันท์ สรณ์คุณแกว้ ผกก.ตชด.๒๓
๒ พ.ต.ท. ภำนุฤทธิ์ แสงแข รอง ผกก.ตชด.๒๓ (๑)
๓ พ.ต.ท. ธนพล ทำ้วหนู รอง ผกก.ตชด.๒๓ (๒)
๔ พ.ต.ท. สิโรฒน์ สุวรรณพนัธ์ สว.กก.ตชด.23
๕ พ.ต.ท. เทดิฤทธิ์ สุวรรณประทงั สว.กก.ตชด.23
๖ พ.ต.ท. ชนทตั เทยีมนำก สว.กก.ตชด.23
๗ พ.ต.ท. ทวี ภำน้อย สว.กก.ตชด.23
๘ พ.ต.ท. ทวี สำรกำล สว.กก.ตชด.23
๙ ร.ต.อ. สถำพร รอดชมพู รอง สว.กก.ตชด.23

๑๐ ร.ต.อ. เกรียงไกร บรรดำศักด์ิ รอง สว.กก.ตชด.23
๑๑ ร.ต.อ. สมัย จันทะค้อม รอง สว.กก.ตชด.23
๑๒ ร.ต.อ. ขวญัเพชร แข็งแรง รอง สว.กก.ตชด.23
๑๓ ร.ต.อ. ชัยวฒัน์ นำสินพร้อม รอง สว.กก.ตชด.๒๓
๑๔ ร.ต.อ. วรวทิย์ อนิทวงศ์  รอง สว.กก.ตชด.๒3
๑๕ ร.ต.อ.หญิง อนัญญำ ไววอ่ง  รอง สว.กก.ตชด.๒3
๑๖ ร.ต.อ.หญิง จันทร์ทพิย์ พรชัยววิฒัน์ รอง สว.กก.ตชด.๒๓
๑๗ ร.ต.ท. ชวลัวทิย์ สวสัด์ิพนัธ์ รอง สว.กก.ตชด.๒๓
๑๘ ร.ต.ท. พรีชำติ เอื้ออรัญโชติ รอง สว.กก.ตชด.๒๓
๑๙ ร.ต.ท. วโิรจน์ สิทธศิรีจันทร์  รอง สว.กก.ตชด.๒๓
๒๐ ร.ต.ท. นพดล อนุสัย รอง สว.กก.ตชด.๒๓
๒๑ ร.ต.ท. พนิิต สิงตำ รอง สว.กก.ตชด.๒๓

กก.ตชด.23



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังที่ 2 - 4)

๒๒ ร.ต.ท. โอฬำร สิมมำค ำ รอง สว.กก.ตชด.๒3
๒๓ ร.ต.ต ชวภณ ทำค ำภวูวิฒัน์ รอง สว.กก.ตชด.๒๓
๒๔ ร.ต.ต. ชำญณรงค์ สวสัด์ิรักษ์ รอง สว.กก.ตชด.๒๓
๒๕ ด.ต. สมชำย ศรีชะตำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓
๒๖ ด.ต. ชำญชัย เถรวงศ์แกว้ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓
๒๗ ด.ต. ชำญณรงค์ ทำระขันธ์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓
๒๘ ด.ต. สุริยัน บตุรสุวรรณ์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓
๒๙ ด.ต. สมชำย ศรีชะตำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓
๓๐ ด.ต. ทนงศักด์ิ ฮงทอง ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓
๓๑ ด.ต. ชัชพล ครองสิงห์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓
๓๒ ด.ต. ไพฑูรย์ เตชะแกว้ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓
๓๓ ด.ต. ชัยนรง บวัล้ ำล้ ำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓
๓๔ ด.ต. ไพบลูย์ บญุไชยศรี ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓
๓๕ ด.ต. สุระชัย หำญอำษำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓
๓๖ ด.ต. ศรำวธุ รักษำนำม ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓
๓๗ ด.ต. ธงชัย มหำรำต ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓
๓๘ ด.ต. พนิิจ กลีบรัง ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓
๓๙ ด.ต. มำนพ มำนะวงษ์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓
๔๐ ด.ต. วมิำน สัพโส ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓
๔๑ ด.ต. ศุภชัย วงศ์สวสัด์ิ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓
๔๒ ด.ต.หญิง สุรีย์ ขจรวฒิุนันท์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓
๔๓ จ.ส.ต. สุริยันต์ บญุรุ่ง ผบ.หมู ่กก.ตชด.23
๔๔ ส.ต.ท. ทรงศักด์ิ สิงตำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.23
๔๕ ส.ต.ท. พลวฒัน์ สีคำม ผบ.หมู ่กก.ตชด.23
๔๖ ส.ต.ท. กติติศักด์ิ ลีหล้ำน้อย ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓
๔๗ ส.ต.ท. พชรพงษ์ บษุเกษ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓
๔๘ ส.ต.ท. วฒิุชัย ค ำบดุดำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓
๔๙ ส.ต.ท. พชิยะ ทองไชย ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังที่ 2 - 4)

๕๐ ส.ต.ท. ชัยยศ ใสสี ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓
๕๑ ส.ต.ท. สรวชิญ์ แทง่ทอง ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓
๕๒ ส.ต.ท. วชัรำกร ศรีวลิำศ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓
๕๓ ส.ต.ท. ชัยนุวชัร์ จันทร์ศรี ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๓

๑ พ.ต.อ. ปรัชญ์ สุนทรพมิล ผกก.ตชด.24
๒ พ.ต.ท. กลุทภทั อทุธเิสน รอง ผกก.ตชด.24
๓ พ.ต.ท. บญุเลิศ วเิศษชำติ รอง ผกก.ตชด.24
๔ พ.ต.ท. ธรีวฒิุ บญุชัย ผบ.ร้อย (สบ 2) กก.ตชด.๒4
๕ พ.ต.ต. ณัฐวฒิุ ใจสุข สว.ธกวส.กก.ตชด.๒๔
๖ ร.ต.อ. โรมรัน อญัญโพธิ์ รอง สว.กง.กก.ตชด.๒๔
๗ ร.ต.อ. หญิงดำวรรค์ จิตรพไิล รอง สว.กง.กก.ตชด.๒๔
๘ ร.ต.อ. ประวติร สุวรรณสำร รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๒๔
๙ ร.ต.อ. สงกรำนต์ วจิิตรจันทร์ รอง สว.(ป) กก.ตชด.๒๔

๑๐ ร.ต.อ.หญิง ประทมุพร ช ำนำญ รอง สว.กก.ตชด.๒๔
๑๑ ร.ต.ท. ทองพนู ไชยจันทร์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.24
๑๒ ร.ต.ท. ทองพนู พนัธง์ำม รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๒๔
๑๓ ร.ต.ท. วชิิต นันทะพนัธุ์ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๒๔
๑๔ ร.ต.ท. ศรำวธุ นัทธี ผบ.หมู ่กก.ตชด.24
๑๕ ร.ต.อ. อนุชิต ตำสวำ่ง ผบ.มว.กก.ตชด.24
๑๖ ร.ต.อ. อภชิำติ แลศิลำ รอง สว.กก.ตชด.24
๑๗ ร.ต.ท.หญิง ปญุชรัสมิ์ ศิริสวสัด์ิ รอง สว.กง.กก.ตชด.๒๔
๑๘ ด.ต. เทอดศักด์ิ ฦำชำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๔
๑๙ ด.ต. มนูญ แกน่ทำ้ว ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๔
๒๐ ด.ต.หญิง จิรำพร อคัรพงษ์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๔
๒๑ ด.ต.หญิง รัตนำ เชื้อบญุมี ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๔
๒๒ จ.ส.ต. สรำวธุ น้อยเรือง ผบ.หมู ่กก.ตชด.๒๔

กก.ตชด.24



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังที่ 2 - 4)

ฝอ.บก.ตชด.ภำค๓
๑ พ.ต.ต. วณิพงศ์ บวัทองค ำวเิศษ สว.ฝอ.บก.ตชด.ภำค 3 ฝอ.7 บช.

๑ ร.ต.อ. สิงหค์ ำ ศรีจันทร์ รอง สว.(ป.)กก.ตชด.32
๒ ร.ต.อ. ค ำผำย ต๊ะวงค์ รอง สว.กก.ตชด.32
๓ ร.ต.อ. ศักด์ิ สบบง ครู(สบ 1).กก.ตชด.32
๔ ร.ต.อ. ส ำรวย ไชยเจริญ รอง สว.กก.ตชด.32
๕ ร.ต.ท. ธรำดล ไชยแรง รอง สว.กก.ตชด.32
๖ ร.ต.ต.หญิง จิณหน์ิภำ พรหมมำ รอง สว.(อก.)กก.ตชด.32
๗ จ.ส.ต. อนุภทัร บวัจันทร์ ผบ.หมู.่กก.ตชด.32
๘ จ.ส.ต.หญิง องัคณำ หวลคิด ผบ.หมู.่กก.ตชด.32

๑ พ.ต.ต. ธนำวฒัน์ เทิ้มแพงพนัธุ์ ผบ.ร้อย กก.ตชด.34 22
ฝอ.บก.ตชด.ภำค๔

1 ร.ต.อ. รัตนไชย ไชยสุวรรณ รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภำค 4
2 ร.ต.อ. วจิิตร แหวนเพชร รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๔
3 ร.ต.อ. ส ำรำญ ศรีสวำ่ง ผบ.มว.ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๔
4 ร.ต.อ. สิรวชิณ์ ชูมำลี รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภำค 4
5 ร.ต.อ.หญิง ฉวี ล่องแกว้ รอง สว.(อก.) ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๔
6 ร.ต.อ.หญิง มำลี หวงัคู่กลำง รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภำค 4
7 ร.ต.อ.หญิง วงศ์วลัย ชูใจ รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภำค 4
8 ร.ต.อ.หญิง ศรีนำรถ เซ่งเอยีง รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๔
9 ร.ต.อ.หญิง สรินยำ ทองเพช็ร์ รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๔

10 ร.ต.อ.หญิง สำริศำ เงินอยู่ รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๔

กก.ตชด.31

กก.ตชด.32

กก.ตชด.33

กก.ตชด.34



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังที่ 2 - 4)

11 ร.ต.อ.หญิง สุจิตรำ เม่งเอยีด รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๔
12 ร.ต.อ.หญิง อำรีย์ มงคลบตุร รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๔
13 ร.ต.ท. ชัยภทัร รำมแกว้ รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๔
14 ร.ต.ท. สุภำพ ชุมทอง รอง สว.(อก.) ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๔
15 ร.ต.อ. ภวูภทัร สวสัดี ผบ.มว.ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๔
16 ด.ต. จ ำเริญ รักนุ้ย ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๔
17 ด.ต. ชำญชัย ชูช่วย ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๔
18 ด.ต. อรัญ วชิำนนท์ ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๔
19 ด.ต. อ ำนำจ ล่องแกว้ ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๔
20 ด.ต.หญิง ทศันีย์ พรหมอนุมัติ ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๔
21 จ.ส.ต. อดิศักด์ิ ทองแจ่ม ผบ.หมู ่ฝอ.บก.ตชด.ภำค ๔

1 พ.ต.ท.หญิง ระเบยีบ นำคฤทธิ์ สว.กก.ตชด.๔๑
2 ร.ต.ท. ดอน ทองน้อย รอง สว.กก.ตชด.๔๑
3 ร.ต.ท. ประพฒั บญุมรกต รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๔๑

1 พ.ต.ท. กติิพฒัน์ ร่ืนรวย ผบ.ร้อย กก.ตชด.๔๒
2 พ.ต.ท. ชำญ ชูยก สว.กก.ตชด.๔๒ 
3 พ.ต.ต. อคัรพนธ์ เนียมสุวรรณ ผบ.ร้อย กก.ตชด.42
4 พ.ต.ต. สมศักด์ิ ไฝภกัดี ผบ.ร้อย กก.ตชด.42 22
5 พ.ต.ต. ไพโรจน์ พนัธพ์งศ์ สว.กก.ตชด.๔2 กฝ.
6 ร.ต.อ. นิพนธ์ พลอยขำว ผบ.มว.กก.ตชด.๔๒
7 ร.ต.อ. อ ำนวย แกว้พฒั ผบ.มว.กก.ตชด.๔๒ 
8 ร.ต.อ.หญิง เพลินพศิ ขำวเขียว รอง สว.กก.ตชด.๔๒
9 ร.ต.อ.หญิง อญัชลี อนิทร์ด ำ รอง สว.กก.ตชด.๔๒ 

10 ร.ต.อ. บญัญัติ เรืองรักษ์ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๔2
11 ร.ต.ท. สมพร เพช็รรัตน์ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๔๒ 
12 ร.ต.ต. ธวชัชัย เกตุแกว้ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๔๒

กก.ตชด.41

กก.ตชด.42



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังที่ 2 - 4)

13 ร.ต.ต. จิระ พรหมรักษ์ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๔๒ 
14 ร.ต.ต. ศร บญุล้ ำ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๔๒ 
15 ด.ต. สิรวชิย์ ไสยรัตน์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๔๒ 
16 ด.ต. เฉลิมเกยีรติ กลุวำนิช ผบ.หมู ่กก.ตชด.๔๒ 
17 ด.ต. อนุชำ จันทร์เพช็ร ผบ.หมู ่กก.ตชด.๔๒ 
18 ด.ต.หญิง พไิรพร จิตต์สักกณุำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.๔๒ 
19 ด.ต.หญิง น้ ำทพิย์ โย้จิ้ว ผบ.หมู ่กก.ตชด.๔๒

1 ร.ต.อ. เศวต จริยะประดับ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.43
2 ร.ต.อ. สมำน มีศิริยำนนท์ รอง สว.(สส.)กก.ตชด.43
3 ร.ต.อ. อนุกร มิตทะจันทร์ รอง สว.(สส.)กก.ตชด.43
4 ร.ต.อ.หญิง หนึ่งฤทยั ไชยสุวรรณ ผบ.มว.กก.ตชด.43
5 ร.ต.ต. เชตุ เดชทองค ำ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.43
6 ร.ต.ต. นิวำส ดิเรกวฒันสำร รอง สว.(ป.) กก.ตชด.43
7 ด.ต. จรัญ รักปำน ผบ.หมู ่กก.ตชด.43
8 ด.ต. วนิิจ ยิ้มยิ่ง ผบ.หมู ่กก.ตชด.43
9 ด.ต. สุรินทร์ วจิิตรเวชกำร ผบ.หมู ่กก.ตชด.43

10 ด.ต.หญิง ปยิะนำถ สุขแซว ผบ.หมู ่กก.ตชด.43
11 ส.ต.ท.หญิง ดวงนภำ เอกทศัน์ ผบ.หมู ่กก.ตชด.43

1 พ.ต.ท. ก ำแหง บญุสนิท ผบ.ร้อย กก.ตชด.44
2 พ.ต.ท. ธำดำ มำนิตย์ ผบ.ร้อย กก.ตชด.44 สอ.

กก.ตชด.43

กก.ตชด.44



ล ำดับ  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง/สังกัด หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖1   สังกัด  บช.ตชด. (ยื่นขอรับคร้ังที่ 2 - 4)

3 ด.ต. พนัส ภำนุวฒัน์เดชำ ผบ.หมู ่กก.ตชด.44
4 ด.ต. โมหมัมัดซีบี บนิมะมิง ผบ.หมู ่กก.ตชด.44
5 ด.ต. สมพร แกว้ประชุม ผบ.หมู ่กก.ตชด.44
6 ด.ต. อนุวตั ยูโซ๊ะ ผบ.หมู ่กก.ตชด.44

( ประวนันำ   สิริโชติธนสกลุ ) 
   สว.ฝอ.๑ บก. อก.บช.ตชด. 

 17/ต.ค./61

            (ลงชื่อ) พ.ต.ท.หญิง ประวนันำ  สิริโชติธนสกลุ
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