บัญชีรายชือ่ ข้าราชการตารวจชัน้ สัญญาบัตร ประจาปี 2558
พ.ต.อ. สมชาย
พ.ต.ท. พงศ์พชั ร
พ.ต.ท. ศักดิ์ศริ ิ
พ.ต.ท. ปาริชาติ

สุวจสุวรรณ
นิคมภักดี
เข็มขาว
บรรจงปรุ

ผกก.ตชด.12
รอง ผกก.ตชด.12
รอง ผกก.ตชด.12
รอง ผกก.ตชด.12

สว.ฯ (ธกวส.)
พ.ต.ท. เรืองยศ สีดาชมภู สว.ฯ (ขว.)
พ.ต.ต. คณิศร์ ผิวขาว
สว.ฯ (ผงป.)
พ.ต.ท. เอกภณ
ผบ.มว.ฯ
ร.ต.อ. บรรลือ หะสูง
ผบ.มว.ฯ
ร.ต.อ. พีรวุฒิ มบขุนทด ผบ.มว.ฯ
ร.ต.อ. ธนธรณ์
รอง สว.ฯ
ร.ต.ท. ณรงค์ โสโพ
ผบ.มว.ฯ
ร.ต.ท. จารุวัฒน์ พันธ์ศรี
รอง. สว.ฯ
ร.ต.อ. ก้องเกียรติศักดิ์
ผบ.มว.ฯ
ร.ต.ท. ชนทัต งามพรหม รอง สว.ฯ
ร.ต.ท. ทวิช
มารุ่งเรือง ผบ.มว.ฯ
ร.ต.อ. ชูชาติ
รอง สว.ฯ
ร.ต.ท. กฤษณ์พล ถาวรจิตร ผบ.มว.ฯ
ร.ต.ท. ธนบดี ลาภยิ่งยง ผบ.มว.ฯ
ร.ต.อ. วิทยา
รอง สว.ฯ
ร.ต.ท. อธิพล เมืองวงศ์ ผบ.มว.ฯ
ร.ต.ต. คาพันธ์ งามหนองอ้อ ผบ.มว.ฯ
ร.ต.ท. สังคม
ผบ.มว.ฯ
ร.ต.ต. สุริยา ธรรมพินจิ ผบ.มว.ฯ
ร.ต.ต. วณิกสิทธิ์ สายโน
รอง. สว.ฯ
ร.ต.ท. ธนา
รอง สว.ฯ ร.ต.ต.หญิง จารุวรรณ วัฒนาบุตร
รอง. สว.ฯ ร.ต.ต.หญิง ธัญญา
สว.ฯ (กบ.)
พ.ต.ท. สมเดช สินศิริ
สว.ฯ (กง.) พ.ต.ท.หญิง ชัชชลัยย์ ด้วงเอี่ยด
รอง สว.กทบ. ร.ต.อ. ศุภวิชญ์
ผบ.มว.ฯ
ร.ต.อ. สุชนิ
โฉมเชิด รอง. สว.ฯ ร.ต.ท.หญิง รัตนา สมขาว
รอง สว.
ร.ต.ท. สนั่น
รุ
ง
่
ทิ
พ
ย์
มาลั
ย
ทอง
รอง สว.ฯ ร.ต.ท.หญิง กฤษณา สวาทะสุข รอง. สว.ฯ ร.ต.ท.หญิง
รอง สว.ฯ
ร.ต.ต. สุพจน์ เทียบสิงห์ รอง. สว.ฯ ร.ต.ท.หญิง ศกุนตลา ศิริพรมาโนชน์
ผบ.ร้อยฯ (121)
พ.ต.ท. ไพรชยันต์ เธียรวรรณ์ ผบ.ร้อยฯ (122) พ.ต.ท. สวัสดิ์ คาภิรานนท์ ผบ.ร้อยฯ (123) พ.ต.ต. วรพล
(รอง ผบ.)
(รอง ผบ.)
ร.ต.อ. เทพอุดร แก้วพิมพ์ จยย.
ร.ต.อ. สิทธิสขุ พรหมทิพย์
ขส.
(รอง ผบ.)
ร.ต.อ. ศตวรรษ บุญขยัน
สค.
ร.ต.ท. ปวิช
(รอง ผบ.)
ร.ต.ท. สมบัติ จรูญไชย
ค.93
ร.ต.อ. วัชรินทร์
ร.ต.อ.หญิง ณัฏฐนิภา แสนมณี
พท.
ร.ต.ท.หญิง สุนสิ า สุภาพันธ์
รก.(1)
ร.ต.ต. ธีระวัฒน์
น้อยชื่น ครู (1)
ร.ต.ท. ภูษติ
ร.ต.ท.หญิง คาพลอย สุเสนา
รก.(2)
บก.ร้อย
ร.ต.ต. สุรศักดิ์ เอกราช ครู (2)
ร.ต.ต. ชัยเฉลิม แสงทอง
รปภ.
พ.ต.ต. สุกนั
ลอมไธสง (นาอ้อม)
ร.ต.ต. สุวรรณ
สส.
ร.ต.ต. พิศาล พรวาปี
พ.ต.ต. ยุวฤทธิ์ หลาทอง (วังศรีทอง)
ร.ต.ต. สมภพ
ร.ต.ต. ภาสยกิจฐ์ วรสาร
ร.ต.อ. สุนทร ตังใจ (ประชารัฐบารุง 1)
ร.ต.ต. สุรินทร์
ร.ต.อ. บุญมาก เกิดทอง (เขาสารภี)
ร.ต.ต. พชรเดช
ร.ต.อ. สัมฤทธิ์ อุ่นมี (บ้านทุ่งกบินทร์)
ร.ต.ท. สถาพร
ร.ต.อ. เจริญ บุราณรมณ์ (พระราชทานฯ) ร.ต.ต.หญิง ภูชยา
ผบ.ร้อยฯ (124)
พ.ต.ท. พิเชฐ พูนชู
ผบ.ร้อยฯ (125)
พ.ต.ท. นิรุตติ์ หลิ่มวิรัช
ผบ.ร้อยฯ (126)
พ.ต.ท. พรชัย
(รอง ผบ.)
ร.ต.อ. ราชย์ เพ็ชรชื่น (รอง ผบ.)
ร.ต.อ. สมชาย พิมพ์เกาะ (รอง ผบ.)
ร.ต.อ. ประยุทธ
(รอง ผบ.)
(รอง ผบ.)
ร.ต.ท. ฐัตพล สายโรจน์ (รอง ผบ.)
ร.ต.อ. สุเทพ
ร.ต.ท. อุดร
สุนนทราช มชส.
ร.ต.อ. ธนาวัฒน์
มชส.
ร.ต.อ. ชัยวัฒน์ สีพจิ ติ ร
ร.ต.ต. ศักดา ทองดีเจริญ มชส.
1241
ร.ต.ท. ณัฐพงศ์ หอมดี
1251
ร.ต.ท. นิยม เจริญศิริ
1261
ร.ต.ท. ณัฐวุฒิ
1242
ร.ต.ต. พงษ์ศกั ดิ์ กุลบุตร 1252
ร.ต.ต. ปรัชญา หนั่นกระโทก 1262
ร.ต.ต. ศิริฤกษ์
1243
ร.ต.ท. มานะชัย เอี่ยมผล 1253
ร.ต.ท. เผด็จ เดิมโรย
1263
1244
1254
1264
ผบ.ร้อยฯ (127)

(รอง ผบ.)
(รอง ผบ.)
มชส.
1271
1272
1273
1274

ร.ต.อ. ยุธยา
ร.ต.อ. อาคม
ร.ต.อ. คาหล้า
ร.ต.ท. บรรยง
ร.ต.ท. กานต์
ร.ต.ท. วัชรพงษ์
ร.ต.ต. สาธิต
ร.ต.ท. วิเชียร

สังแสวง
การบรรจง
ภานะโสต
สวงโท
ศิริกลุ
ชิณวงศ์
สร้างนานอก
พิษนาค

สรุปยอดสถานภาพกาลังพล
107 นาย
อัตราอนุญาต
95 นาย
บรรจุจริง
- นาย
มาช่วยราชการ
1 นาย
พ.ต.อ.
12 นาย
พ.ต.ท.
4 นาย
พ.ต.ต.

ร.ต.อ.
ร.ต.ท.
ร.ต.ต.

26
36
16

ดาวไธสง
ตามพร
หิรัญโรจน์

หวังประสพกลาง
ดีงาม
ศรีผา
วระโพธิ์
สุขหนู
สุดหอม
รังใส

บริบรู ณ์
ซื่อสัตย์คมสัน
ฉัตรศรี
เสมา

ค่าชู (การบินไทย)
จิตเทวินลิขติ (พีระฯ ๑)

ชาญสูงเนิน (นาอิสาน)

ไชยทะ (นายาว)
ไชยวรรณ(ช่วยวังศรีทอง)

จาปาบุรี (คลองตะเคียน)

แช่มช้อย
ธิบดี
เกตุเทียน
เทิมแพงพันธุ์
ช่วยสระน้อย
พานิชเจริญ

นาย
นาย
นาย
ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.ท.
(เรืองยศ สีดาชมภู)
สว.กก.ตชด.12

