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1 ร.ต.อ. กชกร ไทรศาศวัต รอง สว.สส.สภ.เมืองนนทบุรี 0103 13204 0347 สวป.สภ.คูคต จว.ปทุมธานี 0104 12202 0250

2 ร.ต.อ. หญิง กชพรรณ เอกขัตติยากร รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 11363 0508 สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 10363 0499

3 ร.ต.อ. กชพัฒน์ วัฒนาอุดม รอง สวป.สน.ลุมพินี สน.2-478 สวป.สภ.เมืองนครพนม สนพ.204

4 ร.ต.อ. หญิง กฐิน อุปเนตร รอง สว. ฝอ.ศทก. 2804 11309 0013 สว.กลุ่มงานบริหารฐานข้อมูล ศทก. 2804 10403 0032

5 ร.ต.อ. หญิง กนกวรรณ แก้วชูแสง รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครศรีธรรมราช 1806 11326 0030 สว.ฝอ.ภ.จว.นครศรีธรรมราช 1806 10326 0016

6 ร.ต.อ. กมลาสณ์ นิยมเขต รอง สว.จร.สภ.เมืองภูเก็ต สภก.105 สวป.สภ.แม่ยาว จว.เชียงราย 1504 10202 0061

7 ร.ต.อ. กมเลศ พูลสุขโข รอง สวป.สน.พลับพลาไชย 1 1113 13202 0154 สวป.สน.ทุ่งมหาเมฆ 1112 12202 0308

8 ร.ต.อ. กรกฤช งามวงศ์วาน รอง สว.กก.4 บก.ป. 2102 11202 0216 สว.กก.4 บก.ป. 2102 10202 0200

9 ร.ต.อ. หญิง กรชนก ปัญญาวงศ์ รอง สว.ฝ่ายแพทย์ บก.อก.รร.นรต. 3001 11420 0079 สว.ฝ่ายแพทย์ บก.อก.รร.นรต. 3001 10420 0076

10 ร.ต.อ. กรณรงค์ ศุภนันทนานนท์ รอง สว.ฝ่ายแต่งตั้ง ทพ. 0402 11302 0063 สว.กก.2 บก.ปอท. 2112 10202 0052

11 ร.ต.อ. กริช แก้วประดิษฐ์ รอง สว.จร.สน.ยานนาวา สน.2-882 สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.1 1102 10204 0056

12 ร.ต.อ. กริณ จิตตวิสุทธิกุล รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 11204 0571 นว.(สบ 2) ผบช.สง.ก.ตร. 0700 10323 0005

13 ร.ต.อ. กฤติน กฤตานุกูลย์ รอง สว. กก.สส.บก.น.7 1009 11204 0047 สว.กก.1.บก.ส.1 2302 10204 0041

14 ร.ต.อ. กฤษกร กมลภพ รอง สว.(สอบสวน) สภ.พนัสนิคม จว.ชลบุรี 0204 24203 0149 สว.(สอบสวน) สภ.ขลุง จว.จันทบุรี สจบ.221

15 ร.ต.อ. กฤษฎา ประสมพันธ์ รอง สวป.สภ.แก้งสนามนาง จว.นครราชสีมา สสข.293 สวป.สภ.กุดชุม จว.ยโสธร 0305 12202 0140
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16 ร.ต.อ. กฤษฏิ์ สุรีรัตน์ รอง สวป.สภ.เชียงของ จว.เชียงราย 0502 13202 0390 สวป.สภ.แม่เจดีย์ จว.เชียงราย 0502 12202 0082

17 ร.ต.อ. กฤษณ์ มีบํารุง รอง สว.กก.สส.ปป.บก.ตม.2 2403 11204 0286 สว.กก.1.บก.ส.1 2302 10204 0031

18 ร.ต.อ. กฤษณ์ ลิ้มจํารูญ รอง สว.(สอบสวน) สน.ห้วยขวาง สน.1-556 ผู้ช่วย นว.(สบ 2) ตร. 0000 10323 0133

19 ร.ต.อ. กฤษณ์ สมณาศักดิ์ รอง สว.ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5 2406 11204 0171 สวป.สภ.เชียงแสน จว.เชียงราย 0502 12202 0338

20 ร.ต.อ. กฤษณกันต์ เกรียงทวีชัย รอง สวป.สภ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์ 0704 13202 0248 สว.สส.สภ.เขาชัยสน จว.พัทลุง 0905 12204 0090

21 ร.ต.อ. กฤษณ์ธนา จันเทศ รอง สว.จร.สภ.บางกรวย จว.นนทบุรี สนบ.292 สว.จร.สน.หนองแขม 1104 12205 0135

22 ร.ต.อ. กฤษณพงษ์ กุษา รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี 1108 11204 0033 สว.สส.สภ.สามโก้ จว.อ่างทอง 0110 12204 0110

23 ร.ต.อ. กฤษณพล อ่อนทอง รอง สว.พฐ.จว.ปัตตานี 2713 11336 0154 สว.พฐ.จว.ปัตตานี ศพฐ.10 2713 10336 0153

24 ร.ต.อ. หญิง กฤษณา ปัญญาสาย รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.3 1301-11304-0076 สว.ฝอ.ภ.จว.ชัยภูมิ 1304 10326 0009

25 ร.ต.อ. กวินธ์พงศ์ ดํารงดาลัยพงศ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครพนม สนพ.213 สว.ฝอ.ภ.จว.ชัยภูมิ 1304 10305 0015

26 ร.ต.อ. กวีพัฒน์ ไกรเพิ่ม รอง สว.(สอบสวน) สภ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม สนฐ.264 สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.กาญจนบุรี 1704 29203 0041

27 ร.ต.อ. กษิดิ์เดช วสิษฐ์พล รอง สวป.สภ.ลําปํา จว.พัทลุง 0905 13207 0172 สว.ฝ่ายตรวจสอบฯ สํานักประกันคุณภาพการศึกษา 3009 10309 0016

28 ร.ต.อ. ก้องภพ โพธิ์แสน ผบ.มว.กก.ตชด.42 2505 11202 0218 ผบ.ร้อย(สบ 2) ร้อย ตชด.425 กก.ตชด.42 บก.ตชด.ภาค4 2505 10202 0164

29 ร.ต.อ. ก้องสกล ภูธร รอง สว.จร.สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี สปท.196 สวป.สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ 0107 12202 0335

30 ร.ต.อ. กัณฑ์พัฒน์ ชัยชนะ ผบ.มว.กก.ตชด.42 2505 11202 0195 ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 10202 0317
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31 ร.ต.อ. กันต์กวี อดุลยาศักดิ์ รอง สว. กก.1 บก.ป. 2102 11202 0065 สว.กก.1 บก.ป. 2102 10202 0054

32 ร.ต.อ. กัมพล เทพรัตน์ รอง สวป.สภ.ยะหริ่ง จว.ปัตตานี 0904 13202 0144 สว.ฝอ.ภ.จว.ปัตตานี 2005 10318 0011

33 ร.ต.อ. หญิง กัลยาณี ท่าโพธิ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพิษณุโลก สพล.211 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพิษณุโลก สพล.217

34 ร.ต.อ. หญิง กาญจนา จันทะคาร นว.(สบ 1)ผบก.ภ.จว.นราธิวาส 2004 11323 0007 สว.ฝอ.5 บก.อก.ศชต. 2001 10318 0060

35 ร.ต.อ. กานต์ ชุณหหิรัญ รอง สว.สส.สภ.เมืองนครปฐม สนฐ.148 สว.สส.สภ.บ้านคา จว.ราชบุรี 0706 12204 0200

36 ร.ต.อ. กิตติ ฟักน้อย รอง สว. กก.1 บก.ปทส. 2107 11202 0034 สวป.สภ.มะเริง จว.นครราชสีมา 0303 12202 0161

37 ร.ต.อ. กิตติ เหล่ารอด รอง สวป.สภ.ลานกระบือ จว.กําแพงเพชร สกพ.172 สว.ฝอ.ภ.จว.กําแพงเพชร 1604 10318 0011

38 ร.ต.อ. กิตติ เฮงเจริญ รอง สว.กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศทส.ตม. 2409 11304 0038 สวป.สภ.เมืองนครปฐม 0703 12202 0242

39 ร.ต.อ. กิตติกร ทองปลอด รอง สว.(ทนท.ทางน้ํา) ส.รน.2 กก.4 บก.รน. 2106 34206 0092 สว.ส.รน.6 กก.4 บก.รน. 2106 10206 0115

40 ร.ต.อ. กิตติคุณ สร้อยมาลี รอง สว.กก.5 บก.ส.1 2302 11204 0208 ผู้ช่วย นว.(สบ ๒) ตร. 0000 10323 0139

41 ร.ต.อ. กิตติชัย สุขคํานา รอง สว.สส.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.สระบุรี 0108 13204 0024 สว.อก.สภ.ไชโย จว.อ่างทอง 0110 12304 0096

42 ร.ต.อ. กิตติพงษ์ ศรีดาเดช รอง สว.ฝ่ายความร่วมมือและกิจการระหว่างประเทศ ตท. 0102 11320 0110 สว.ฝ่ายความร่วมมือและกิจการระหว่างประเทศ ตท. 0102 10320 0104

43 ร.ต.อ. กิตติพศ สิงห์สถิตย์ รอง สวป.สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี 0104 13202 0264 สวป.สภ.ประตูน้ําจุฬาลงกรณ์ จว.ปทุมธานี สปท.84

44 ร.ต.อ. กิตติพัฒน์ คงผดุง รอง สว.กก.สส.ภ.จว.หนองบัวลําภู 1413 11204 0033 สว.อก.สภ.วานรนิวาส จว.สกลนคร 0409 12304 0187

45 ร.ต.อ. กิตติพันธ์ พันธ์ศรี รอง สวป.สภ.บางมูลนาก จว.พิจิตร สพจ.177 สว.ฝอ.ภ.จว.พิจิตร 1607 10318 0011
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46 ร.ต.อ. กิตติพันธ์ ศิริพร รอง สว.กก.ปพ.บก.สส.ภ.8 1802 11202 0078 สว.ปพ.บก.สส.ภ.8 1802 10202 0070

47 ร.ต.อ. กิตติเมธ สาคุณ รอง สว.สส.สน.พลับพลาไชย 2 สน.2-454 สวป.สภ.ตาคลี จว.นครสวรรค์ สนว.385

48 ร.ต.อ. หญิง กิตติยา อุ่นหะวงค์ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ปราจีนบุรี 1209 11304 0016 สว.ฝ่ายธุรการและกําลังพล บก.อก.สพฐ.ตร. 2701 10318 0011

49 ร.ต.อ. กิตติวัฒน์ เลี่ยนวงศ์ รอง สวป.สน.ดอนเมือง สน.1-1251 สวป.สน.วังทองหลาง 1111 12202 0238

50 ร.ต.อ. กิตติศักดิ์ เพ็ชรวงษ์ รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวนฯ บก.ปส.4 2205 29203 0020 สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวนและตรวจสอบทรัพย์สิน บก.ปส.2 บช.ปส. 2203 27203 0074

51 ร.ต.อ. กิตติศักดิ์ สุริยะมณี นว.(สบ ๑)ผบก.ภ.จว.สมุทรสงคราม 1709 11323 0005 สวป.สภ.บ้านลาด จว.เพชรบุรี สพบ.196

52 ร.ต.อ. กิติยา ไตรยวงค์ รอง สว. ฝอ.บก.น.5 1007 11326 0024 สว.ฝอ.บก.สปพ. 1013 10326 0013

53 ร.ต.อ. กิติศักดิ์ พรสงวนทรัพย์ รอง สวป.สน.บางโพงพาง สน.2-504 สว.กก.สส.ภ.จว.นครพนม 1406 10204 0032

54 ร.ต.อ. กิรกร ลองพิชัย รอง สว.สส.สภ.สะเดา จว.สงขลา สสข.388 สวป.สภ.คลองแงะ จว.สงขลา 0907 12202 0460

55 ร.ต.อ. กีรติ สายสุข รอง สว.สส.สภ.เมืองกําแพงเพชร สกพ.135 สว.สส.สภ.เมืองกําแพงเพชร สกพ.134

56 ร.ต.อ. หญิง กุลชญา ฤทธิเรืองเดช รอง สว.ตม.จว.สมุทรสงคราม บก.ตม.3 2404 11326 0315 สว.ฝอ.ภ.จว.สมุทรสงคราม 1709 10318 0011

57 ร.ต.อ. หญิง กุลธิดา จอมคํา รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองกาญจนบุรี 0702 24203 0106 สว.ฝอ.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ 1706 10305 0014

58 ร.ต.อ. หญิง กุลภัสสร์ โพธิ์ทอง รอง สว.กก.3 บก.ส.1 2302 11204 0146 สว.ฝอ.บก.ส.1 2302 10318 0010

59 ร.ต.อ. กุลวัฒน์ ตีรณากรณ์ รอง สว.สส.สน.ทุ่งมหาเมฆ 1112 13204 0381 สว.จร.สภ.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ 1109 10205 0092

60 ร.ต.อ. เกยูร พิมพ์โดด รอง สว.สส.สภ.เขาดิน จว.ราชบุรี สรบ.132 สว.ฝ่ายเงินเพิ่มและเงินประจําตําแหน่ง อต. 0401 10319 0061
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61 ร.ต.อ. เกริก แก้วแสนตอ รอง สว.จร.สน.ดอนเมือง สน.1-588 สว.จร.สน.ดอนเมือง สน.1-586

62 ร.ต.อ. เกริก เสนาะสําเนียง รอง สว.กก.สส.ภ.จว.กาญจนบุรี 1704 11204 0036 สว.กก.สส.ภ.จว.กาญจนบุรี 1704 10204 0129

63 ร.ต.อ. เกรียงไกร ตรีตรง รอง สวป.สภ.เมืองนครศรีธรรมราช 0804 13202 0426 สว.สส.สภ.พิปูน จว.นครศรีธรรมราช 0804 12204 0302

64 ร.ต.อ. เกรียงไกร ม่วงเขียว รอง สวป.สน.บางนา 1112 13202 0336 สวป.สภ.บางโทรัด จว.สมุทรสาคร 0708 12202 0042

65 ร.ต.อ. เกรียงศักดิ์ เจริญเดชาวงศ์ รอง สว.กก.3 บก.ส.1 2302 11204 0132 สว.กก.3.บก.ส.1 2302 10204 0129

66 ร.ต.อ. เกรียงศักดิ์ ถิ่นมีผล รอง สว. ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล. 2103 11202 0074 สวป.สภ.อัมพวา จว.สมุทรสงคราม สสส.98

67 ร.ต.อ. เกรียงศักดิ์ บัวเพชร รอง สวป.สภ.ทุ่งสง จว.นครศรีธรรมราช สนศ.379 สว.สส.สภ.ละแม จว.ชุมพร 0803 12204 0117

68 ร.ต.อ. เกรียงศักดิ์ มณีจันสุข รอง สวป.สภ.เมืองเชียงราย 0502 13202 0347 สวป.สภ.ขุนตาล จว.เชียงราย สชร.445

69 ร.ต.อ. เกรียงศักดิ์ ลิ่มมังกูร รอง สวป.สภ.เมืองระนอง จว.ระนอง 0807 13202 0146 สวป.สภ.ไชยปราการ จว.เชียงใหม่ ปขก.1706

70 ร.ต.อ. เกษม เกษมวัฒนา รอง สว.สส.สภ.บางม่วง จว.นครสวรรค์ สนว.149 สว.อก.สภ.ชุมตาบง จว.นครสวรรค์ 0604 12318 0288

71 ร.ต.อ. เกษม ขวัญสุด รอง สว.สส.สภ.ควนขนุน จว.พัทลุง 0905 13204 0098 สวป.สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี 0808 12202 0369

72 ร.ต.อ. เกษม พูลสวัสดิ์ รอง สว.สส.สภ.บางกล่ํา จว.สงขลา 0907 13204 0256 สว.อก.สภ.เขาวิเศษ จว.ตรัง 1904 10318 0114

73 ร.ต.อ. หญิง เกษศิรินทร์ ทองทาบ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นครราชสีมา 1305-11204-0040 สว.ฝ่ายบริการการฝึกอบรม บก.ฝรก. 2904 10321 0022

74 ร.ต.อ. เกียรติชัย เกื้อมิตร รอง สว.ตม.จว.ฉะเชิงเทรา บก.ตม.3 2404 11202 0148 สวป.สภ.เมืองพะเยา 0505 12202 0132

75 ร.ต.อ. เกียรติศักดิ์ ชุ่มพุทรา รอง สว. (สอบสวน) สภ.เทนมีย์ จว.สุรินทร์ 1309-29203-0106 สว.(สอบสวน) สภ.พนมดงรัก จว.สุรินทร์ 0307 13203 0030
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76 ร.ต.อ. เกียรติศักดิ์ ผัดก๋า รอง สวป.สภ.ช้างเผือก จว.เชียงใหม่ 0503 13202 0537 สว.สส.สภ.เมืองเชียงใหม่ 0503 12202 0488

77 ร.ต.อ. หญิง แก้วตา นะราราช รอง สว.ศพข.บช.ส. 2306 11304 0002 สว.พฐ.จว.สกลนคร ศพฐ.4 2707 10336 0211

78 ร.ต.อ. โกวิทย์ พุทซาคํา รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ชัยภูมิ 1304-11202-0037 สว.ฝอ.ภ.จว.ชัยภูมิ 1304 10318 0010

79 ร.ต.อ. โกสินทร์ บุญชู รอง สวป.สภ.นาดี จว.ปราจีนบุรี 0207 13202 0187 สว.สส.สภ.วังขอนแดง จว.ปราจีนบุรี 1209 10204 0058

80 ร.ต.อ. ไกรกฤต แขกเพ็ง รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครศรีธรรมราช สนศ.365 สวป.สภ.พระพรหม จว.นครศรีธรรมราช 0804 12202 0080

81 ร.ต.อ. ไกรพล แสงดึก รอง สว. กก.2 บก.ปคม. 2108 11202 0068 สว.กก.3 บก.ปคม. 2108 10202 0087

82 ร.ต.อ. ไกรศร บุญล้ํา รอง สว. ส.รฟ.ทุ่งสง กก.3 บก.รฟ. 2104 11202 0077 สวป.สภ.ปากน้ําประแสร์ จว.ระยอง 0208 12202 0066

83 ร.ต.อ. ขจรเกียรติ วัฒนปริญญา รอง สว.จร.สน.ภาษีเจริญ สน.3-632 สว.ฝอ.บก.จร. 1002 10318 0019

84 ร.ต.อ. ขจรศักดิ์ เกตุทนงค์ รอง สวป.สน.สุวินทวงศ์ 1110 13202 0065 สวป.สน.ลําผักชี 1102 12202 0137

85 ร.ต.อ. ขจรศักดิ์ ดาระภา รอง สว.ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4 2405 11204 0143 สว. พฐ.จว.สระบุรี ศพฐ.1 2704 10336 0201

86 ร.ต.อ. หญิง ขนิษฐา เทพนวล รอง สว.(สอบสวน) สน.มักกะสัน สน.1-1061 สว.(สอบสวน) สน.มักกะสัน  สน.1-1065

87 ร.ต.อ. เขมณัฎฐ์ ห่อเล นว.(สบ 1) ผบก.สสน.บช.ตชด. 2507 11323 0006 สว.ฝอ.3 บก.อก.บช.ตชด. 2501 10318 0059

88 ร.ต.อ. คงเดช สุนา รอง สว.กก.สส.ภ.จว.จันทบุรี 1204 11202 0111 สว.สส.สภ.เมืองตราด สตร.130

89 ร.ต.อ. คงเดช โสวภาส รอง สว.สส.สภ.เกาะช้าง จว.ตราด 0205 13204 0017 สว.สส.สภ.หนองขาม จว.ชลบุรี 0204 12203 0325

90 ร.ต.อ. คงยศ ยุทธโท รอง สวป.สภ.ควนมีด จว.สงขลา 0907 13207 0371 สว.อก.สภ.ควรมีด จว.สงขลา 1906 10318 0085
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91 ร.ต.อ. คงฤทธิ์ วงษ์วอ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ธารโต จว.ยะลา 0906 24203 0344 สว.กก.สส.1 บก.สส.ศชต. 2002 10204 0024

92 ร.ต.อ. คณพล อุนะพํานัก รอง สว. ส.ทล.2 กก.4 บก.ทล. 2103 11202 0141 สว.กก.1 บก.ปทส. 2107 10202 0031

93 ร.ต.อ. คพัชร คงสูงเนิน รอง สว.กก.สส.ภ.จว.หนองคาย 1412 11202 0039 สว.กก.สส.ภ.จว.หนองคาย 1412 10204 0105

94 ร.ต.อ. คมกริช ธาติ รอง สว.สส.สภ.ชนแดน จว.เพชรบูรณ์ 0607 13204 0115 สวป.สภ.ชนแดน จว.เพชรบูรณ์ 0607 12202 0229

95 ร.ต.อ. คมกริช ศรีหริ่ง รอง สว.สส.สภ.เมืองอุดรธานี สอด.314 สว.สส.สภ.ภูเวียง จว.ขอนแก่น 0403 12204 0358

96 ร.ต.อ. คมจักร เสน่ห์ รอง สวป.สภ.สํานักทอง จว.ระยอง 0208 13207 0192 สวป.สภ.ตากฟ้า จว.นครสวรรค์ 0604 12202 0334

97 ร.ต.อ. ครคิด คําภะวา รอง สว.สส.สภ.มัญจาคีรี จว.ขอนแก่น 0403 13204 0272 สว.สส.สภ.บ้านแฮด จว.ขอนแก่น 0403 12204 0311

98 ร.ต.อ. คุณาวุฒิ บุตรดา รอง สว.สส.สภ.โนนไทย จว.นครราชสีมา 0303-13204-0356 สว.อก.สภ.ซับใหญ่ จว.ชัยภูมิ 0302 12318 0380

99 ร.ต.อ. จตุภูมิ ลิ้มสิริวัฒนกุล รอง สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.2 1202 11204 0022 สว.กก.สส.ภ.จว.ชลบุรี 1206 10204 0187

100 ร.ต.อ. จตุรงค์ อินทร์อิ่ม รอง สว. กก.สส.ภ.จว.อุตรดิตถ์ 1611 11204 0034 สวป.สภ.บรรพตพิสัย จว.นครสวรรค์ สนว.333

101 ร.ต.อ. จตุรพร คงทะเล รอง สว.จร.สภ.อ่าวลึก จว.กระบี่ สกบ.162 สวป.สภ.ปลายพระยา จว.กระบี่ สกบ.136

102 ร.ต.อ. จรัญ ชัยประพันธ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.สารภี จว.เชียงใหม่ 0503 24203 0186 สว.(สอบสวน) สภ.แม่ริม จว.เชียงใหม่ สชม.517

103 ร.ต.อ. จรัญ ทรายคํา รอง สวป.สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี 0104 13202 0268 สว.(สอบสวน) สภ.หนองแค จว.สระบุรี 0108 24203 0081

104 ร.ต.อ. จรัญ เศรษฐการณ์ รอง สวป.สน.มีนบุรี สน.1-1114 สวป.สน.มีนบุรี 1110 12202 0213

105 ร.ต.อ. จรันต์ โพธิ์กระสังข์ รอง สว.จร.สน.ปทุมวัน สน.2-783 สว.ฝอ.อฎ. 0605 10318 0004
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106 ร.ต.อ. จรัส โสภิญโญ รอง สวป.สภ.ไม้แก่น จว.ปัตตานี 0904 13202 0184 สว.อก.สภ.เมืองนราธิวาส 0903 12304 0009

107 ร.ต.อ. จรัส โสมดี รอง สวป.สภ.โพธิ์ตาก จว.หนองคาย สนค.133 สว.ฝอ.ภ.จว.หนองคาย 1412 10318 0009

108 ร.ต.อ. หญิง จรัสศรี วัฒนะ รอง สว.ฝอ.7 บก.อก.ศชต. 2001 11304 0082 สว.ฝอ.3 บก.อก.ศชต. 2001 10318 0037

109 ร.ต.อ. จริต วงษ์แสน รอง สว.อก.สภ.กู่ทอง จว.มหาสารคาม 0405 13304 0193 สว.อก.สภ.นามน จว.กาฬสินธุ์ 0402 12304 0165

110 ร.ต.อ. จรูญ เปรมกระโทก รอง สวป.สภ.คลองลึก จว.สระแก้ว 18035 สวป.สภ.คลองลึก จว.สระแก้ว 0209 12202 0081

111 ร.ต.อ. จอมประสาน นาคภู่ รอง สว. ส.รฟ.นพวงศ์ กก.1 บก.รฟ. 2104 11202 0031 สว.ส.รฟ.นพวงศ์ กก.1 บก.รฟ. 2104 10202 0028

112 ร.ต.อ. จักรชัย ขอสวัสดิ์ รอง สวป.สภ.ศรีนคร จว.สุโขทัย สสท.231 สว.กก.สส.ภ.จว.สระบุรี 1110 10204 0029

113 ร.ต.อ. จักรพงษ์ เพชรรัตน์ รอง สว.จร.สภ.สาคู จว.ภูเก็ต 1808 11205 0147 สวป.สภ.ถลาง จว.ภูเก็ต สภก.125

114 ร.ต.อ. จักรพงษ์ ศรีวาณิชย์กุล รอง สว.(สอบสวน) สภ.แม่สาย จว.เชียงราย สชร.410 สว.(สอบสวน) สภ.แม่สาย จว.เชียงราย สชร.407

115 ร.ต.อ. จักรพรรดิ ปะถาปะตา รอง สวป.สน.โชคชัย 1102 13202 0234 สว.สส.สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี สนบ.191

116 ร.ต.อ. จักรพันธ์ แก้วมณี รอง สว.จร.สภ.พระนครศรีอยุธยา สอย.256 สว.สส.สภ.เมืองสระบุรี สสบ.167

117 ร.ต.อ. จักริน กลิ่นจันทร์ รอง สวป.สภ.เมืองพิจิตร สพจ.145 สว.จร.สภ.เมืองพิจิตร 0605 12205 0010

118 ร.ต.อ. จารุเดช แดงชาติ รอง สว.สส.สน.โชคชัย 1111 13204 0315 สวป.สภ.บ่อวิน จว.ชลบุรี 0204 12202 0085

119 ร.ต.อ. จารุพัฒน์ สร้างพล รอง สว. ส.ทล.1 กก.4 บก.ทล. 2103 11202 0137 สว.ส.ทล.6 กก.1 บก.ทล. 2103 10201 0062

120 ร.ต.อ. จํารัส ไตรสูงเนิน รอง สว.จร.สภ.เมืองชัยภูมิ สชย.252 สวป.สภ.เมืองชัยภูมิ 0302 12202 0383
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121 ร.ต.อ. จํารัส โพธิ์อินทร์ รอง สว. (สอบสวน) สภ.เมืองนครราชสีมา สนม.491 สว.(สอบสวน) สภ.ขามทะเลสอ จว.นครราชสีมา สนม.799

122 ร.ต.อ. จําเริญรัตน์ กลิ่นชูกร รอง สว.สส.สภ.เกาะจันทร์ จว.ชลบุรี 0204 13204 0263 สวป.สภ.ปางมะผ้า จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1794

123 ร.ต.อ. จําเริญฤทธิ์ พาโคกทม รอง สว.อก.สภ.หว้านใหญ่ จว.มุกดาหาร สมห.191 สว.ฝอ.ภ.จว.มุกดาหาร 1408 10318 0010

124 ร.ต.อ. จิฑาวัฒน์ ประสงค์กุล รอง สว. กก.สส.บก.น.8 1010 11204 0050 สว.สส.สภ.คูบางหลวง จว.ปทุมธานี 0104 12204 0238

125 ร.ต.อ. หญิง จิดาภา ปรางค์ทอง รอง สว.กก.2 บก.ทล. 2103 11304 0069 สว.กลุ่มงานสารสนเทศภูมิศาสตร์และสื่อประสมเพื่อการบริหาร ศทก. 2804 10403 0069

126 ร.ต.อ. หญิง จิตตนภา คชรินทร์ รอง สว. กก.1 บก.ปปป. 2110 11202 0030 สว.อก.สภ.น้ําปลีก จว.อํานาจเจริญ 1310 10318 0045

127 ร.ต.อ. จินตนา จันทร์คูณ รอง สว. ฝอ.บก.น.5 1007 11302 0021 สว.ฝอ.บก.สปพ. 1013 10318 0011

128 ร.ต.อ. หญิง จิรธร อ่อนละมูล รอง สว.ตม.จว.ตาก บก.ตม.5 2406 11363 0124 สว.ตม.จว.ตาก บก.ตม.5 2406 10363 0102

129 ร.ต.อ. จิรพัฒน์ เขียวศิริ รอง สว. กก.2 บก.ป. 2102 11202 0130 สว.ฝ่ายสื่อวิทยุกระจายเสียง สท. 0103 10366 0036

130 ร.ต.อ. จิรพัฒน์ จันทรัตน์ รอง สวป.สภ.บ้านโหนด จว.สงขลา สสข.207 สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.9 1901 10318 0030

131 ร.ต.อ. จิรวัฒน์ บุรีงาม รอง สว.กก.1 บก.สส.สตม. 2408 11204 0026 สว.สส.สภ.ปากท่อ จว.ราชบุรี 0706 12204 0169

132 ร.ต.อ. จิรวัฒน์ รางสาตร์ รอง สวป.สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี 0103 13202 0032 สว.ฝอ.ยศ. 0201 10318 0008

133 ร.ต.อ. หญิง จิรสุดา ปลายยอด รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.8 1801 11304 0061 สว.ฝอ.9 บก.อก.ภ.8 1801 10403 0112

134 ร.ต.อ. หญิง จิราพร อ่อนจันทร์ รอง สว.ฝอ.บก.ปส.2 2203 11304 0012 สว.ฝอ.บก.ปส.2 2203 10318 0009

135 ร.ต.อ. หญิง จิราภรณ์ ศิริวรรณดี รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ยะลา 2006 11304 0026 สว.อก.สภ.บันนังสตา จว.ยะลา 0906 12304 0214



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ 248/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐

136 ร.ต.อ. จิรายุทธ์ ยังถาวร รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นครราชสีมา 1305-11442-0045 สว.กก.สส.ภ.จว.นครราชสีมา 1305 10204 0242

137 ร.ต.อ. เจตร์ สิ้นภัย รอง สว.สส.สน.ทุ่งครุ 1115 13204 0162 สว.สส.สน.ทุ่งครุ 1115 12204 0161

138 ร.ต.อ. เจนวิทย์ จําปาทัศน์ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.บึงกาฬ 1415 11304 0023 สว.สส.สภ.ศรีวิไล จว.บึงกาฬ 0410 12204 0252

139 ร.ต.อ. เจนวิทย์ ตรีสุคนธ์ นว.(สบ 1) ผบก.กต.4 0805 11323 0004 สว.กก.สส.ภ.จว.ปัตตานี 2005 10204 0038

140 ร.ต.อ. เจริญชัย เกื้อก่อบุญ รอง สวป.สภ.ห้วยปลิง จว.สงขลา สสข.203 สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ. 0400 10380 0121

141 ร.ต.อ. เจษฎา แปงการิยา รอง สว. กก.3 บก.ป. 2102 11202 0167 สว.สส.สภ.บ้านไผ่ จว.ขอนแก่น สขก.372

142 ร.ต.อ. เจษฎาพร แสนอุ้ม รอง สวป.สภ.เชียงกลาง จว.น่าน สนน.218 สวป.สภ.นาหมื่น จว.น่าน ปขก.1709

143 ร.ต.อ. เจษฎาวัฒน์ สัจจานันทพันธุ์ รอง สวป.สภ.เขาค้อ จว.เพชรบูรณ์ สพช.298 สว.ฝอ.ภ.จว.เพชรบูรณ์ 1609 10318 0012

144 ร.ต.อ. เจือ ไชยพูน รอง สวป.สภ.เมืองสงขลา 0907 13202 0532 สว.ฝอ.ภ.จว.พัทลุง 1905 10318 0009

145 ร.ต.อ. ฉลองรัฐ คํานุ รอง สว.สส.สภ.สามร้อยยอด 0704 13204 0020 สว.อก.สภ.คลองวาฬ จว.ประจวบคีรีขันธ์ 1706 10318 0047

146 ร.ต.อ. ฉัตรชัย รักฉ่ําพงษ์ รอง สว.จร.สน.ดอนเมือง สน.1-1303 สวป.สภ.พบพระ จว.ตาก 0603 12202 0245

147 ร.ต.อ. ฉัตรพัทธ์ ธนายศบุญญวัฒน์ รอง สว.สส.สน.ลาดพร้าว 1111 13204 0298 สวป.สภ.แก้งสนามนาง จว.นครราชสีมา สสน.213

148 ร.ต.อ. เฉลิม สุโพธิ์ รอง สว.(ผบ.มว.) สภ.นาทวี จว.สงขลา 0907 13202 0170 สวป.สภ.จะนะ จว.สงขลา 0907 12202 0456

149 ร.ต.อ. เฉลิมพล คุ้มเสร็จ รอง สวป.สภ.คลองเขื่อน จว.ฉะเชิงเทรา 0203 13207 0208 สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.1 1102 10204 0045

150 ร.ต.อ. เฉลิมพล วงษ์ชัยสุวรรณ รอง สวป.สน.สุทธิสาร สน.1-739 สว.ชุดปฎิบัติการ กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. 1013 10202 0062
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151 ร.ต.อ. เฉลียว บุญฤทธิ์ รอง สว. กก.สส.บก.น.5 1007 11204 0052 สว.สส.สภ.สามโคก จว.ปทุมธานี 0104 12204 0183

152 ร.ต.อ. เฉลียว อนุสาร รอง สวป.สภ.หาดใหญ่ จว.สงขลา 0907 13202 0479 สวป.สภ.หาดใหญ่ จว.สงขลา 0907 12202 0442

153 ร.ต.อ. ชนะภัย บุนนาค รอง สวป.สภ.เมืองชุมพร สชพ.148 สวป.สภ.เมืองชุมพร 0803 12202 0204

154 ร.ต.อ. ชนะรัฐ ใจกล้า รอง สว. ฝอ.บก.สส. 1012 11202 0022 สว.ฝอ.บก.สส.บช.น. 1012 10318 0009

155 ร.ต.อ. หญิง ชนัฐนันท์ แสนอาทิตย์ รอง สว.ตม.จว.ตาก บก.ตม.5 2406 11363 0073 สว.ฝอ.6 บก.อก.สตม. 2401 10326 0064

156 ร.ต.อ. ชนาวิน รัตนาวิน รอง สว.สส.สน.พญาไท สน.1-686 สวป.สภ.เมืองร้อยเอ็ด สรอ.254

157 ร.ต.อ. ชนินทร์ พรหมลัทธิ รอง สวป.สน.ดอนเมือง สน.1-570 สว.อก.สน.มีนบุรี 1102 12304 0133

158 ร.ต.อ. ชยางกูร สุขเพราะนา รอง สวป.สภ.พัฒนานิคม จว.ลพบุรี สลบ.268 สว.อก.สภ.เนินขาม จว.ชัยนาท 0102 12318 0187

159 ร.ต.อ. ชวการ ธีระพิบูลย์วัฒนา รอง สวป.สภ.กระทุ่มแบน จว.สมุทรสาคร 0708 13202 0156 สว.ฝอ.ภ.จว.สมุทรสาคร 1710 10318 0011

160 ร.ต.อ. ชวเรศวร์ มีมา รอง สว.ตม.จว.สระแก้ว บก.ตม.3 2404 11363 0089 สวป.สภ.เมืองอุดรธานี 0412 12202 0361

161 ร.ต.อ. ชวลิต ตรีหิรัญ รอง สวป.สน.โคกคราม 1102 13202 0333 สวป.สน.หลักสอง 1116 12202 0264

162 ร.ต.อ. ชวลิต น้ําใจสัตย์ รอง สว. กก.6 บก.ทท. 2105 11204 0217 นว.(สบ 2) ผบช.ก. 2100 10323 0011

163 ร.ต.อ. ชอบ เอี่ยมสะอาด ผบ.มว.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด. 2508 11202 0060 ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 10202 0078

164 ร.ต.อ. ชัจจ์ชัย เฉลี่ยสมบูรณ์ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี 1711 11204 0032 สว.จร.สภ.เมืองสุพรรณบุรี สสพ.200

165 ร.ต.อ. ชัชพงศ์ โสดา รอง สว.สส.สภ.เมืองศรีสะเกษ สศก.241 สว.สส.สภ.เมืองศรีสะเกษ สศก.239
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166 ร.ต.อ. ชัชวาล ภูนฤมิต รอง สว.สส.สภ.ฉลอง จว.ภูเก็ต 0806 13204 0108 สวป.สภ.กมลา จว.ภูเก็ต 0806 12202 0068

167 ร.ต.อ. ชัชวิน เหมือนมี รอง สว.สส.สน.หนองค้างพลู 1104 13204 0239 สวป.สน.หนองค้างพลู 1104 12202 0229

168 ร.ต.อ. ชัญญรัต บัวทองจันทร์ รอง สว.ตม.จว.กระบี่ บก.ตม.6 2407 11202 0124 สว.ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3 2404 10363 0101

169 ร.ต.อ. ชัยณรงค์ แก้วหาญ รอง สว. กก.สส.บก.น.3 1005 11204 0049 สว.ฝอ.บก.น.6 1008 10318 0012

170 ร.ต.อ. ชัยณรงค์ คล้ายอุดม รอง สวป.สภ.พะโต๊ะ จว.ชุมพร สชพ.195 สว.จร.สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี สสฎ.290

171 ร.ต.อ. ชัยณรงค์ ปานแก้ว รอง สวป.สภ.นาบอน จว.นครศรีธรรมราช สนศ.609 สว.ฝอ.ภ.จว.ระนอง 1809 10318 0013

172 ร.ต.อ. ชัยพร ขวัญเดือน รอง สวป.สภ.สุขสําราญ จว.ระนอง สรน.159 สว.ฝอ.ภ.จว.ระนอง 1809 10318 0011

173 ร.ต.อ. ชัยพันธ์ เดชอิ่ม รอง สว. งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. 1002 11205 0046 สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ. 0400 10380 0127

174 ร.ต.อ. ชัยภัฏ พัวพงษ์พันธ์ รอง สว. ส.ทท.8 กก.2 บก.ทท. 2105 11202 0104 สว.สส.กก.3 บก.ทท. 2105 10204 0109

175 ร.ต.อ. ชัยยพล สันติ์ธัญญาโชค รอง สว.จร.สน.พระราชวัง สน.1-945 สวป.สน.บวรมงคล 1114 12202 0211

176 ร.ต.อ. ชัยรัตน์ รักษ์ชุมคง รอง สวป.สภ.เมืองนครปฐม 0703 13202 0265 สว.อก.สภ.เกาะสีชัง จว.ชลบุรี 0204 12304 0249

177 ร.ต.อ. ชัยวัฒน์ พริ้งสกุล รอง สวป.สน.โคกคราม 1109 13202 0324 สวป.สน.โชคชัย 1111 12202 0250

178 ร.ต.อ. ชัยวัฒน์ มีมุ่งธรรม รอง สว.ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 2407 11202 0049 สวป.สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ 0503 12202 0495

179 ร.ต.อ. ชัยวัฒน์ มุสิโก รอง สว.(สอบสวน) สภ.ควนเนียง จว.สงขลา สสข.525 สวป.สภ.เมืองปัตตานี สปน.124

180 ร.ต.อ. ชัยวัฒน์ วัชรเรืองรัตน์ รอง สว.ฝทว.3 ทว. 2703 11336 0063 สว.ฝ่ายทะเบียนประวัติ 3 ทว. 2703 10336 0059
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181 ร.ต.อ. ชัยวิชญ์ สุทําเลา รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 1205 11204 0033 สว.สส.สน.เตาปูน สน.1-792

182 ร.ต.อ. ชัยวิวัฒน์ โอปาก รอง สว.สส.สภ.นาคู จว.กาฬสินธุ์ 0402 13204 0025 สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.1 1102 10204 0044

183 ร.ต.อ. ชาญเกรียงไกร เอกวริษฐ์ รอง สว.จร.สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี สสบ.206 สวป.สภ.เมืองสระบุรี 0108 12202 0231

184 ร.ต.อ. ชาญชัย ขันบุ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.อุบลราชธานี 1311-11442-0044 สว.สส.สภ.เขื่องใน จว.อุบลราชธานี 0309 12204 0195

185 ร.ต.อ. ชาญชัย ม่วงไหม รอง สวป.สภ.ยะรัง จว.ปัตตานี 0904 13202 0165 สวป.สภ.ยะรัง จว.ปัตตานี สปน.218

186 ร.ต.อ. ชาญณรงค์เดช ก้อนแก้ว รอง สว.จร.กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 11205 0061 สวป.สภ.สอง จว.แพร่ สพร.172

187 ร.ต.อ. ชาญวิทย์ ศรีสงค์ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.กระบี่ 1804 11202 0100 สว.สส.สภ.เขาพนม จว.กระบี่ 0802 12204 0068

188 ร.ต.อ. ชาตรี ชราชิต รอง สว.ตม.จว.เชียงใหม่ บก.ตม.5 2406 11202 0055 สว.ชุดปฎิบัติการ กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. 1013 10202 0061

189 ร.ต.อ. ชาติ แสงวงค์ รอง สว. กก.2 บก.ปคม. 2108 11202 0072 สวป.สภ.เมืองปทุมธานี สปท.128

190 ร.ต.อ. ชาติชาย กองถวิล รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สระบุรี 1110 11204 0032 สว.กก.สส.ภ.จว.สุรินทร์ 1309 10202 0204

191 ร.ต.อ. ชาติชาย เสาวรัจ รอง สว.สส.สภ.ทุ่งมน จว.สุรินทร์ 0307-13204-0256 สวป.สภ.ศีขรภูมิ จว.สุรินทร์ สสร.406

192 ร.ต.อ. ชานุโชค สืบค้า รอง สวป.สภ.สีคิ้ว จว.นครราชสีมา สนม.739 สว.สส.สภ.คอนสาร จว.ชัยภูมิ 0302 12204 0174

193 ร.ต.อ. หญิง ชุติมา ศรีสิทธิโชค รอง สว.ฝ่ายตรวจสอบสํานวนคดีอุทธรณ์ อฎ. 0605 11375 0016 สว.ฝ่ายตรวจสอบสํานวนคดีฎีกา อฎ. 0605 10375 0025

194 ร.ต.อ. ชุติอิทธิมนต์ โอภาสศุภพิชยะ รอง สว.ตม.จว.ปัตตานี บก.ตม.6 2407 11204 0228 สว.ฝตส.1 ตส.3 0903 10328 0039

195 ร.ต.อ. ชูเกียรติ พินิจมนตรี รอง สว.กก.6 บก.ส.1 2302 11204 0238 สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ. 0400 10380 0146
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196 ร.ต.อ. ชูศักดิ์ จันทมาลา รอง สวป.สน.พลับพลาไชย 2 สน.2-449 สวป.สภ.อุทุมพรพิสัย จว.ศรีสะเกษ สศก.255

197 ร.ต.อ. โชคชัย โทดํามา รอง สวป.สภ.เมืองชลบุรี สชบ.369 สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.2 1202 10204 0018

198 ร.ต.อ. โชติก งัดสันเทียะ รอง สว.จร.สน.เตาปูน สน.1-1297 สวป.สภ.บ้านบึง จว.ชลบุรี 0204 12202 0384

199 ร.ต.อ. โชติพิสิฐ ณรงค์ศักดิ์ รอง สวป.สน.มักกะสัน 1108 13202 0231 สว.อก.สน.มักกะสัน 1102 12304 0121

200 ร.ต.อ. ไชยเชษฐ์ พรหมศร รอง สว. งานสายตรวจ 3 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 11202 0104 สว.กลุ่มงานสอบสวน บก.น.3 1005 10305 0058

201 ร.ต.อ. ไชยณรงค์ เรืองพูน รอง สวป.สภ.เมืองตรัง จว.ตรัง สตง.162 สว.สส.สภ.มะนัง จว.สตูล 0908 12204 0100

202 ร.ต.อ. ไชยยันต์ กุลแก้ว รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ขอนแก่น 1405 11204 0040 สว.กก.สส.ภ.จว.มุกดาหาร 1408 10204 0099

203 ร.ต.อ. ไชยา เหลี่ยมผา รอง สว.สส.สภ.บ้านสวน จว.สุโขทัย สสท.134 สวป.สภ.บ้านแก่ง จว.สุโขทัย 1610 10202 0055

204 ร.ต.อ. ไชโย ไชยช่อฟ้า รอง สว.สส.สน.สมเด็จเจ้าพระยา สน.3-721 สวป.สน.ธรรมศาลา 1114 14202 0063

205 ร.ต.อ. หญิง ญดา สุวรรณศรี รอง สว. กก.1 บก.ปอท. 2112 11202 0029 สว.ฝ่ายบริการการประชุมและพิธีการ สลก.ตร. 0101 10312 0054

206 ร.ต.อ. ฏการ เข็มพิลา รอง สว.ตม.จว.ตาก บก.ตม.5 2406 11363 0072 สว.ฝ่ายตรวจฯขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ 2403 10363 0048

207 ร.ต.อ. หญิง ฐนิยา วงศ์ภักดี รอง สว. กก.5 บก.ปคม. 2108 11202 0137 สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.1 1101 10318 0055

208 ร.ต.อ. ฐากร เขียนสะอาด รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสมุทรปราการ สสป.199 สวป.สภ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ สสป.335

209 ร.ต.อ. ฐากร บุญญากิจโสภา รอง สว. ฝอ.7 บก.อก.บช.ก. 2101 11304 0114 สว.ฝอ.4 บก.อก.บช.ก. 2101 10318 0062

210 ร.ต.อ. ฐาปกรณ์ แก้วศรีงาม รอง สว.ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 2 กต.5 0806 11204 0015 สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ. 0400 10380 0136
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211 ร.ต.อ. ฐาปกรณ์ ชูละเอียด รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ชุมพร 1805 11202 0036 สวป.สภ.สวี จว.ชุมพร 0803 12202 0212

212 ร.ต.อ. ฐิติณัฐฎ์ ศรีสังข์ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ชุมพร 1805 11204 0031 สว.กก.สส.ภ.จว.ชุมพร 1805 10204 0030

213 ร.ต.อ. ฐิติพงศ์ ศรีสองเมือง รอง สว.กก.สส.ภ.จว.หนองบัวลําภู 1413 11204 0035 นว.(สบ 2) ผบช.ศชต. 2000 10323 0007

214 ร.ต.อ. ฐิติวัฒน์ นิโกรธา รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.2 1202 11204 0042 สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.3 1302 10204 0031

215 ร.ต.อ. ฐิติวัสส์ แซมเขียว รอง สว. กก.1 บก.ป. 2102 11202 0083 สว.กก.4 บก.ป. 2102 10202 0203

216 ร.ต.อ. ณฐนนท์ บุญชู รอง สวป.สภ.คอหงส์ จว.สงขลา 0907 13202 0431 สวป.สภ.ตากใบ จว.นราธิวาส 0903 12202 0480

217 ร.ต.อ. ณรงค์ ประจิม รอง สวป.สภ.หนองปรือ จว.ชลบุรี 1206 11202 0122 สว.อก.สภ.นาจอมเทียน จว.ชลบุรี 1206 10318 0051

218 ร.ต.อ. ณรงค์ วงษ์อนันต์ รอง สว. (สอบสวน) สภ.ปรางค์กู่ จว.ศรีสะเกษ 0306-24203-0114 สว.(สอบสวน) สภ.ไพรบึง จว.ศรีสะเกษ สศก.391

219 ร.ต.อ. ณรงค์ สุ่มสังข์ รอง สวป.สภ.ท่ายาง สพบ.220 สว.ฝอ.ภ.จว.ราชบุรี 1708 10318 0014

220 ร.ต.อ. ณรงค์ชัย สุวรรณโชติ รอง สว.กตส.3 คด. 0602 11375 0045 สว.กลุ่มงานตรวจสอบสํานวน 2 คด. 0602 10375 0030

221 ร.ต.อ. ณรงค์ฤทธิ์ ยอดวิชา รอง สว. ส.ทล.3 กก.1 บก.ทล. 2103 11202 0053 สว.ฝอ.2 บก.อก.สทส. 2801 10318 0019

222 ร.ต.อ. ณรรฐพงษ์ มัคเจริญ รอง สว.สส.สน.หนองแขม สน.3-498 สวป.สน.พหลโยธิน 1109 12202 0282

223 ร.ต.อ. ณัชฐปกรณ์ หัดคํา รอง สว. กก.สส.บก.น.5 1007 11204 0047 สว.งานอารักขาที่2 กก.อารักขา2 บก.อคฝ. 1014 10202 0087

224 ร.ต.อ. ณัฏฐกิตติ์ อินจันทร์ รอง สวป.สภ.ขาณุวรลักษบุรี จว.กําแพงเพชร 0602 13202 0300 สวป.สภ.ขาณุวรลักษบุรี จว.กําแพงเพชร สกพ.181

225 ร.ต.อ. ณัฏฐ์ดนัย กมลคุรุภาวัฒน์ รอง สว. กก.สส.บก.น.5 1007 11204 0046 สว.กลุ่มงานบริหารเครือข่ายสารสนเทศ ศทก. 2804 10403 0045
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226 ร.ต.อ. หญิง ณัฏฐนันท์ สินพิทักษ์ รอง สว. ฝ่ายส่งกําลังบํารุง บก.อก.รพ.ตร. 3101 11309 0055 สว.ฝ่ายส่งกําลังบํารุง บก.อก.บช.ส. 2301 10318 0040

227 ร.ต.อ. ณัฐกร สุขวัฒนไพศาล รอง สว.จร.สภ.เมืองชลบุรี สชบ.401 นว.(สบ 2) ผบช.สพฐ.ตร. 2700 10323 0007

228 ร.ต.อ. ณัฐกิตติ์ ปิ่นทองดี รอง สว.ตม.จว.สมุทรปราการ บก.ตม.3 2404 11202 0127 นว.(สบ 2) ผบช.สกบ. 0300 10323 0004

229 ร.ต.อ. ณัฐจักร์ มาลีเวชเชษพงศ์ รอง สว. กก.3 บก.ปอศ. 2109 11202 0109 สวป.สภ.เมืองศรีสะเกษ สศก.232

230 ร.ต.อ. ณัฐชนน วรังอาสน์ รอง สวป.สภ.ปากตะโก 0803 13207 0191 สว.ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตํารวจ บก.ฝรก.บช.ศ. 2904 10355 0064

231 ร.ต.อ. ณัฐชพงศ์ นิลจันทร์ รอง สว.จร.สน.พระราชวัง สน.1-1290 สวป.สน.พระราชวัง 1113 12202 0133

232 ร.ต.อ. หญิง ณัฐธยาน์ คงภักดี รอง สว.อก.สภ.สภ.เวียงสระ จว.สุราษฎร์ธานี สสฎ.427 สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ. 0400 10380 0132

233 ร.ต.อ. ณัฐนันท์ อุนาภาค รอง สวป.สภ.ดอนมดแดง จว.อุบลราชธานี สอบ.760 สว.อก.สภ.บัวเชด จว.สุรินทร์ 0307 12304 0171

234 ร.ต.อ. ณัฐพงศ์ กุลศักดิ์ รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0420 สวป.สภ.บ้านโป่ง จว.ราชบุรี 0706 12202 0262

235 ร.ต.อ. ณัฐพงศ์ ดาวเรือง รอง สว. กก.6 บก.ทท. 2105 11202 0218 สวป.สภ.เมืองเก่า จว.สุโขทัย 0608 12202 0040

236 ร.ต.อ. ณัฐพงษ์ กลิ่นลํายงค์ รอง สวป.สน.คันนายาว 1004 11202 0110 สวป.สน.ดินแดง 1108 12202 0179

237 ร.ต.อ. ณัฐพงษ์ บุปผเวส รอง สว. ฝ่ายแผนการสอบ กส. 2905 11305 0030 สว.ฝ่ายวิทยบริการ วตร. 2903 10318 0046

238 ร.ต.อ. ณัฐพล คนหลัก รอง สว.สส.สน.วัดพระยาไกร สน.2-725 สว.สส.สน.ปทุมวัน สน.2-393

239 ร.ต.อ. ณัฐพล ชุ่มบัวตอง รอง สว.ตม.จว.ตาก บก.ตม.5 2406 11363 0125 สว.ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5 2406 10204 0168

240 ร.ต.อ. ณัฐพล เอกฉันท์ รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 11363 0679 สว.สส.สภ.ช้างเผือก จว.เชียงใหม่ สชม.441
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241 ร.ต.อ. ณัฐวัฒน์ วุฒิศักดิ์สกุล รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.5 1501 11304 0075 สว.อก.สภ.แม่พริก จว.ลําปาง 0508 12304 0171

242 ร.ต.อ. ณัฐวัตร ดีรัตนพร รอง สว.จร.สภ.บ้านไผ่ จว.ขอนแก่น สขก.383 สวป.สภ.โนนศิลา จว.ขอนแก่น สขก.203

243 ร.ต.อ. ณัฐวุฒิ ใจสุข ผบ.มว.กก.ตชด.24 2503 11202 0389 สว.งานธุรการกําลังพลวินัยและสวัสดิการ ตชด.๒๔ 2503 10318 0331

244 ร.ต.อ. ณัฐวุฒิ นางาม รอง สว.กก.สส.ภ.จว.อุบลราชธานี 1311-11204-0041 สวป.สภ.โพธิ์ไทร จว.อุบลราชธานี สอบ.609

245 ร.ต.อ. ณัฐวุฒิ ปรีผ่อง รอง สวป.สภ.แปลงยาว จว.ฉะเชิงเทรา สฉช.255 สวป.สภ.สนามชัยเขต จว.ฉะเชิงเทรา สฉช.289

246 ร.ต.อ. ณัฐวุฒิ สุขวัต รอง สวป.สน.คลองตัน 1112 13202 0350 สว.จร.สน.จักรวรรดิ สน.1-921

247 ร.ต.อ. หญิง ณิชาภา รวยอารี รอง สว.ฝ่ายตรวจลงตรา ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0218 สว.ฝอ.ภ.จว.นครราชสีมา 1305 10318 0013

248 ร.ต.อ. หญิง ณิศศา สุโยธีธนรัตน์ รอง สว.ฝอ.วตร. 2903 11326 0057 สว.ฝ่ายอํานวยการ 3 บก.อก.บช.ศ. 2901 10326 0032

249 ร.ต.อ. ดนุชิด สุริยะชัย รอง สวป.สภ.ท่าตาฝั่ง จว.แม่ฮ่องสอน 0507 13207 0113 สวป.สภ.กองก๋อย จว.แม่ฮ่องสอน 1509 10202 0050

250 ร.ต.อ. ดวง อยู่บํารุง นว.(สบ 1) ผบก.ส.4 2305 11323 0004 สว.ฝอ.ภ.จว.สมุทรสาคร 1710 10318 0009

251 ร.ต.อ. หญิง ดวงใจ สําเภาแก้ว รอง สว.ฝอ.ศทส.ตม. 2409 11326 0007 สว.ฝ่ายงบประมาณ 5 งป. 0501 10325 0058

252 ร.ต.อ. ดาวลอย โฉมห่วง รอง สวป.สภ.ครบุรี จว.นครราชสีมา 0303-13202-0792 สว.ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย์ 1306 10318 0013

253 ร.ต.อ. ดําเกิง เรือนวิลัย รอง สวป.สภ.บางโทรัด 0708 13202 0161 สวป.สภ.แม่ระมาด จว.ตาก สตก.221

254 ร.ต.อ. ดําเนินสฤษดิ์ คําแสน รอง สว.จร.สน.ทองหล่อ สน.2-347 สว.จร.สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ สสป.295

255 ร.ต.อ. ดํารงค์ ยอดสุวรรณ รอง สว.สส.สภ.เมืองเชียงราย สชร.248 สว.สส.สภ.แม่ยาว จว.เชียงราย 1504 10204 0062
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256 ร.ต.อ. ดํารงรักษ์ อินจันทร์ ผบ.มว.กก.ตชด.31 2504 11202 0093 ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 10202 0158

257 ร.ต.อ. ดํารัส ชูศิลป์ รอง สว. ฝอ.3 บก.อก.บช.ศ. 2901 11322 0038 สว.ฝ่ายมาตรฐานฯ 2 สศป. 2902 10306 0065

258 ร.ต.อ. ดิเรก กาศจักร รอง สว.สส.สภ.เมืองแพร่ สพร.139 สว.สส.สภ.วังชิ้น จว.แพร่ 0506 12204 0096

259 ร.ต.อ. ดิษฐ วิทยา รอง สวป.สภ.เมืองยโสธร 0305-13202-0153 สว.พฐ.จว.นครพนม ศพฐ.4 2707 10336 0233

260 ร.ต.อ. หญิง ดุจเทพรัตน์ สิทธิฤทธิ์ รอง สว.ตม.จว.ภูเก็ต บก.ตม.6 2407 11363 0159 สว.ตม.จว.สุราษฎร์ธานี บก.ตม.6 2407 10202 0112

261 ร.ต.อ. ดุษฎี อู่วงศ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.การะเกด จว.นครศรีธรรมราช สนศ.205 สว.กก.สส.ภ.จว.เชียงราย 1504 10202 0152

262 ร.ต.อ. เดชดํารงค์ เป้าอารีย์ รอง สวป.สภ.สามควายเผือก จว.นครปฐม สกพ.14 สว.สส.สภ.เดิมบางนางบวช จว.สุพรรณบุรี 0709 12204 0189

263 ร.ต.อ. เดชา จริงจิตร รอง สวป.สภ.ทุ่งสง จว.นครศรีธรรมราช 0804 13202 0446 สว.ฝอ.7 บก.อก.ภ.8 1801 10305 0092

264 ร.ต.อ. เดชา พรมโสภา รอง สว.สส.สน.สุทธิสาร 1109 13204 0354 สว.จร.สน.ทุ่งมหาเมฆ สน.2-650

265 ร.ต.อ. เดชาวัต ชัยศรี รอง สวป.สภ.คูคต จว.ปทุมธานี สปท.79 สวป.สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี สปท.176

266 ร.ต.อ. เดโช เชาวลิต รอง สวป.สภ.ดอนสัก จว.สุราษฎร์ธานี 0808 13202 0444 สวป.สภ.แม่วาง จว.เชียงใหม่ สชม.458

267 ร.ต.อ. เด่น บุญอยู่ รอง สวป.สน.พลับพลาไชย 1 สน.2-425 สวป.สภ.พระทองคํา จว.นครราชสีมา สนม.281

268 ร.ต.อ. แดง ศรีสมบูรณ์ รอง สว.จร.สน.ดินแดง สน.1-541 สว.อก.สน.พหลโยธิน 1102 12304 0122

269 ร.ต.อ. ตฤณ อ่อนนิ่ม รอง สวป.สน.ทองหล่อ สน.2-319 สวป.สภ.ด่านขุนทด จว.นครราชสีมา 0303 12202 0709

270 ร.ต.อ. ตฤณธวัช ปัญญาธร รอง สว.ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4 2405 11202 0049 สว.ตม.จว.สุราษฎร์ธานี บก.ตม.6 2407 10363 0111
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271 ร.ต.อ. ต้องชนะ อารีมิตร รอง สวป.สภ.หัวหิน สปข.156 สวป.สภ.โพธิ์แก้ว จว.นครปฐม 0703 12202 0244

272 ร.ต.อ. เตชินท์ ดีทองอ่อน รอง สวป.สภ.ป่าตอง จว.ภูเก็ต สภก.113 สว.กก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต 1808 10202 0033

273 ร.ต.อ. เติมศักดิ์ พิมพา รอง สวป.สภ.ท่าหิน จว.ลพบุรี สลบ.105 สวป.สภ.อุบลรัตน์ จว.ขอนแก่น สขก.386

274 ร.ต.อ. ถนอม สมณะ รอง สวป.สภ.แม่แตง จว.เชียงใหม่ สชม.608 สวป.สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ จว.เชียงใหม่ 0503 12202 0496

275 ร.ต.อ. ถนอมศักดิ์ ไชยบุรมย์ รอง สวป.สภ.เมืองนครพนม สนพ.208 สวป.สภ.เมืองนครพนม 0404 12202 0255

276 ร.ต.อ. ถาวร แก้วมาเรือน รอง สว.จร.สภ.พนัสนิคม จว.ชลบุรี สชบ.425 สวป.สภ.เมืองปราจีนบุรี 0207 12202 0161

277 ร.ต.อ. ถาวร ทองวงศ์ รอง สวป.สภ.พิบูลมังสาหาร จว.อุบลราชธานี 0309-13202-0506 สว.สส.สภ.ตระการพืชผล จว.อุบลราชธานี 0309 12204 0223

278 ร.ต.อ. ทนงศักดิ์ เลพล รอง สว.จร.สภ.เมืองนครราชสีมา สนม.494 สว.กก.สส.ภ.จว.บุรีรัมย์ 1306 10202 0154

279 ร.ต.อ. ทมพการ จินดาธรรม รอง สว.สส.สภ.สันทราย จว.เชียงใหม่ สชม.582 สว.กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 10202 0281

280 ร.ต.อ. ทรงกลด กิ้มเฉี้ยง ผบ.มว.กก.3 บก.สอ.บช.ตชด. 2508 11207 0333 ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 10202 0275

281 ร.ต.อ. ทรงพล มานพ รอง สว. กก.สส.บก.น.5 1007 11204 0054 สวป.สภ.เมืองชัยภูมิ 0302 12202 0385

282 ร.ต.อ. ทรงพล อาวพิทักษ์ รอง สว.กลุ่มงานการข่าว บก.ขส.บช.ปส. 2206 11204 0033 สว.กก.1 บก.ปส.3 2204 10204 0038

283 ร.ต.อ. ทวี พลฤทธิ์ รอง สวป.สภ.เมืองนครศรีธรรมราช สนศ.337 สว.สส.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.นครศรีธรรมราช 0804 12204 0218

284 ร.ต.อ. ทวี ยาวิเศษ รอง สวป.สภ.ขาณุวรลักษบุรี จว.กําแพงเพชร 0602 13202 0299 สว.สส.สภ.พรานกระต่าย จว.กําแพงเพชร 0602 12204 0116

285 ร.ต.อ. ทวี สาดแล่น รอง สว.สส.สน.คันนายาว สน.1-599 สวป.สน.ลาดกระบัง 1110 12202 0203
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286 ร.ต.อ. ทวีป เศษสุวรรณ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ขุนยวม จว.แม่ฮ่องสอน สมส.147 สว.(สอบสวน) สภ.หมอกจําแป่ จว.แม่ฮ่องสอน 0507 23203 0159

287 ร.ต.อ. ทศพร กลีบแก้ว รอง สว.ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 1 กต.9 0810 11204 0011 สว.จร.สน.บางเสาธง 1104 12205 0129

288 ร.ต.อ. ทศพร จารุทิกร ผู้ช่วย นว.(สบ 1) จตร. 0001 13323 0243 สว.ฝ่ายบริการการประชุมและพิธีการ สลก.ตร. 0101 10312 0055

289 ร.ต.อ. ทศพล นนทะคําจันทร์ รอง สว.จร.สภ.เมืองอุดรธานี สอด.338 สว.จร.สภ.เมืองอุดรธานี สอด.336

290 ร.ต.อ. ทศพล ปอปรีดา รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองหญ้าไซ จว.สุพรรณบุรี สสพ.333 สวป.สภ.เดิมบางนางบวช จว.สุพรรณบุรี สสพ.283

291 ร.ต.อ. ทองสา พิลาวงค์ รอง สว.จร.สภ.เมืองเพชรบูรณ์ สพช.227 สว.สส.สภ.ท่าพล จว.เพชรบูรณ์ 0607 12204 0178

292 ร.ต.อ. ทองสุข รัตนสีวอ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ดงเย็น จว.มุกดาหาร 0406 23203 0175 สว.(สอบสวน) สภ.บ้านเขว้า จว.ชัยภูมิ สชย.291

293 ร.ต.อ. ทองอินทร์ มนตรี รอง สว.จร.สน.บางรัก สน.2-712 สวป.สภ.เสลภูมิ จว.ร้อยเอ็ด สรอ.334

294 ร.ต.อ. ทัตตวีร์ ด่านพิทักษ์ตระกูล รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.5 1502 11204 0067 สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.5 1502 10204 0049

295 ร.ต.อ. ทัศน์ภูมิ ชุติธรพงษ์ รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0061 สว.ฝ่ายตรวจฯขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ 2403 10363 0045

296 ร.ต.อ. ทัศนัย บุญสมนึก รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สระแก้ว 1211 11204 0034 สว.กก.สส.ภ.จว.สระแก้ว 1211 10204 0128

297 ร.ต.อ. ทินกร เพิ่มศรี รอง สวป.สภ.กันตัง จว.ตรัง สตง.228 สวป.สภ.เมืองพัทลุง 0905 12202 0198

298 ร.ต.อ. หญิง ทิพรัตน์ พยัฆศาสตร์ รอง สว. ฝอ.บก.ทล. 2103 11325 0030 สว.ฝอ.8 บก.อก.ภ.4 1401 10318 0109

299 ร.ต.อ. เทพกร อินทกูล รอง สวป.สภ.ดอนสัก จว.สุราษฎร์ธานี 0808 13202 0445 สว.กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช 1806 10202 0035

300 ร.ต.อ. เทพปกรณ์ เจริญพงศ์ รอง สว.จร.สน.คลองตัน สน.2-583 สวป.สภ.เมืองชลบุรี 0204 12202 0364
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301 ร.ต.อ. เทวราช แก้วมา รอง สวป.สภ.งาว จว.ลําปาง สลป.395 สว.สภ.พระธาตุช่อแฮ ภ.จว.แพร่ 1508 10204 0131

302 ร.ต.อ. เทอดเกียรติ อภัยวงศ์ รอง สว. งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. 1002 11205 0052 สว.ส.ทล.2 กก.8 บก.ทล. 2103 10201 0258

303 ร.ต.อ. เทอดศักดิ์ กลั่นแก้ว รอง สวป.สภ.ยะรัง จว.ปัตตานี 0904 13202 0161 สว.อก.สภ.กะพ้อ จว.ปัตตานี 0904 12304 0295

304 ร.ต.อ. ธงชัย แป้นประจุน รอง สวป.สภ.เกาะสุมย จว.สุราษฎร์ธานี สสฎ.369 สว.ฝ่ายงบประมาณ 1 งป. 0501 10325 0026

305 ร.ต.อ. ธงชัย สมโภชน์ รอง สว.สส.สภ.ทรงธรรม จว.กําแพงเพชร สกพ.118 สวป.สภ.หนองมะโมง จว.ชัยนาท 0102 12202 0042

306 ร.ต.อ. ธงทอง พัฒนาดิสัย รอง สว.(สอบสวน) กก.3 บก.ปอศ. 2109 29203 0120 สวป.สภ.คง จว.นครราชสีมา สนม.679

307 ร.ต.อ. ธณ อินทรมาตย์ รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.2 1202 11204 0046 สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.2 1201 10318 0100

308 ร.ต.อ. ธนกร ตระกูลเงินดี รอง สว.สส.สภ.เมืองขอนแก่น 0403 13204 0437 สว.สส.สภ.พระยืน จว.ขอนแก่น 0403 12204 0239

309 ร.ต.อ. ธนบดี บุญขวัญ รอง สว.จร.สภ.ทุ่งสง จว.นครศรีธรรมราช สนศ.402 สวป.สภ.หนองตอง จว.เชียงใหม่ 0503 12202 0130

310 ร.ต.อ. ธนบดี ศรีแก้ว นว.(สบ 1) ผบก.กต.9 0810 11323 0004 สว.ฝ่ายส่งกําลังบํารุง บก.อก.จต. 0801 10322 0029

311 ร.ต.อ. ธนพล โพธิดา รอง สวป.สภ.บ้านดุง จว.อุดรธานี 0412 13202 0403 ผบ.ร้อย ฝ่ายปกครอง 3 บก.ปค. 3002 10306 0063

312 ร.ต.อ. ธนรรถ บุญมากาศ รอง สว.กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 1502 11202 0082 สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.5 1502 10204 0047

313 ร.ต.อ. ธนวัฒน์ กมลธรรม รอง สว. กก.สส.บก.น.6 1008 11204 0044 สว.กก.สส.ภ.จว.นครราชสีมา 1305 10204 0243

314 ร.ต.อ. ธนวินท์ บัวหลวง รอง สวป.สน.สําราญราษฎร์ 1113 13202 0221 สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.น.4  1006 29203 0063

315 ร.ต.อ. ธนศาสตร์ ศรีสุนนท์ รอง สว.จร.สภ.แม่สอด จว.ตาก 1605 11205 0088 สวป.สภ.บ้านตาก จว.ตาก 0603 12202 0253
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316 ร.ต.อ. ธนะ ว่องทรง รอง สว.กก.2 บก.ป. 2102 11202 0133 สว.กก.4 บก.ปทส. 2107 10202 0097

317 ร.ต.อ. ธนะฤทธิ์ พลอาจ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.พิจิตร 1607 11202 0036 สว. กก.สส.ภ.จว.พิจิตร 1607 10202 0114

318 ร.ต.อ. หญิง ธนัฏฐา กะฐิน รอง สว.กก.3 บก.ส.1 2302 11204 0130 สว.ฝ่ายงบประมาณและการเงิน บก.อก.บช.ส. 2301 10325 0049

319 ร.ต.อ. ธนันณัฏฐ์ วิริยะไกรศรีสกุล รอง สว. ส.ทล.5 กก.1 บก.ทล. 2103 11202 0061 สวป.สภ.หนองสาหร่าย จว.นครราชสีมา 0303 12202 0726

320 ร.ต.อ. ธนา มาศดิตถ์ รอง สว. ส.ทท.1 กก.1 บก.ทท. 2105 11202 0038 สว.ฝอ.7 บก.อก.บช.ก. 2101 10305 0104

321 ร.ต.อ. ธนากร ภูริกวินเลิศ รอง สว.จร.สภ.โพธิ์แก้ว จว.นครปฐม 1705 11205 0099 สวป.สภ.กระทุ่มแบน จว.สมุทรสาคร สสค.119

322 ร.ต.อ. ธนากร สินสุขภัทร รอง สว.จร.สภ.นครชัยศรี จว.นครปฐม สนฐ.183 สวป.สภ.เดิมบางนางบวช จว.สุพรรณบุรี 0709 12202 0273

323 ร.ต.อ. ธนากฤติ เนตรเกื้อกูล รอง สว.สส.สภ.สามพราน จว.นครปฐม สนฐ.193 นว.(สบ 2) ผบช.ปส. 2200 10323 0007

324 ร.ต.อ. ธนาคาร อ่อนจันทร์ รอง สว. กก.ปพ.บก.ป. 2102 11202 0333 สว.ส.รฟ.ศิลาอาสน์ กก.2 บก.รฟ. 2104 10202 0063

325 ร.ต.อ. ธนาเดช เพชรสังข์ รอง สว.สส.สภ.โมถ่าย จว.สุราษฎร์ธานี 0808 13204 0323 สว.สส.สภ.ปากน้ําระนอง จว.ระนอง 0807 12204 0113

326 ร.ต.อ. ธนาถ อินทุ่ง รอง สว.กก.วิเคราะห์ฯ บก.สส.ภ.5 1502 11204 0022 สว.สส.สภ.ดอยเต่า จว.เชียงใหม่ 0503 12204 0367

327 ร.ต.อ. ธนาธิป ครองงาม รอง สว.สส.สน.ลุมพินี 1007 11204 0086 สว.สส.สน.คลองตัน 1112 12204 0319

328 ร.ต.อ. ธนาเศรษฐ อภิวัชร์ชยังกูร รอง สว.จร.สภ.เมืองขอนแก่น สขก.348 สว.พฐ.จว.บึงกาฬ ศพฐ.4 2707 10336 0265

329 ร.ต.อ. ธนิตพงษ์ ทองอําไพ รอง สว.สส.สภ.วังหว้า จว.พิจิตร สพจ.95 สว. กก.สส.ภ.จว.อุทัยธานี 1612 10202 0109

330 ร.ต.อ. ธเนศ คชคีรีเดชไกร รอง สว.ฝอ.7 บก.อก.ภ.9 1901 11305 0110 สว.ฝอ.7 บก.อก.ภ.9 1901 10305 0104
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331 ร.ต.อ. หญิง ธพรพรรณ บุญมาก รอง สว.ฝอ.บก.ปส.2 2203 11304 0011 สว.ฝ่ายฝึกอบรม บก.อก.บช.ปส. 2201 10318 0095

332 ร.ต.อ. หญิง ธมนณ์ธร เปรมสุข รอง สว.ฝ่ายแพทย์ บก.อก.รร.นรต. 3001 11420 0077 สว.ฝ่ายพิพิธภัณฑ์ บก.อก.รร.นรต. 3001 10364 0066

333 ร.ต.อ. ธรณ์ธันย์ พิทักษ์วงศ์ รอง สว.สส.สภ.เมืองสุพรรณบุรี 0709 13204 0277 สว.สส.สภ.เมืองสุรินทร์ สสร.245

334 ร.ต.อ. ธรรม์ธรรศ ตาจุมปา รอง สว.สส.สภ.จอมทอง จว.เชียงใหม่ สชม.717 สว.สส.สภ.หนองตอง จว.เชียงใหม่ 0503 12204 0425

335 ร.ต.อ. ธรรมนูญ ภูเดช รอง สว.กก.3 บก.ส.2 2303 11204 0066 สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ. 0400 10380 0135

336 ร.ต.อ. ธรรมนูญ สมบูรณ์ไพศาล รอง สว.ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4 2405 11363 0057 สว.ตม.จว.สุพรรณบุรี บก.ตม.3 2404 10363 0320

337 ร.ต.อ. ธรรมนูญ หม่องอ้น รอง สวป.สภ.ท่าปลา จว.อุตรดิตถ์ 0609 13202 0199 สวป.สภ.เมืองอุตรดิตถ์ สอต.137

338 ร.ต.อ. ธราพงษ์ ภูมิถิ่นเหว่อ รอง สว.สส.สภ.หนองนาคํา จว.ขอนแก่น 0403 13204 0047 สว.กก.2 บก.ปส.3 2204 10204 0053

339 ร.ต.อ. ธวัช ขันแก้ว รอง สว.(สอบสวน) สภ.ดงหลวง จว.มุกดาหาร สมห.177 สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.น.7 1009 29203 0063

340 ร.ต.อ. ธวัชชัย โป๊ะโดย รอง สว. กก.4 บก.ปคบ. 2111 11202 0105 สว.สส.สภ.หินเหล็กไฟ จว.บุรีรัมย์ 0304 12204 0361

341 ร.ต.อ. ธัชนนท์ แก้วจันทร์ รอง สว.สส.สภ.คูเต่า จว.สงขลา 0907 13204 0399 สว.สส.สภ.ยะหา จว.ยะลา 0906 12204 0211

342 ร.ต.อ. หญิง ธัญลักษณ์ รัตนสงเคราะห์ รอง สว.ฝอ.7 บก.อก.ภ.9 1901 11305 0111 สว.ฝอ.7 บก.อก.ภ.8 1801 10305 0093

343 ร.ต.อ. ธานินทร์ บุษราคัม รอง สวป.สภ.แก่งกระจาน สพบ211 สว.อก.สภ.ดอนเจดีย์ จว.สุพรรณบุรี 0709 12304 0205

344 ร.ต.อ. ธานินทร์ พรมเกตุ รอง สว. กก.สส.3 บก.สส.ภ.6 1602 11204 0055 สว.ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน บก.ปค. 3002 10359 0076

345 ร.ต.อ. ธาม พิชญวิญญูสกุล รอง สว.จร.สน.พลับพลาไชย 1 สน.2-442 สว.ฝอ.3 บก.อก.บช.น. 1001 10318 0041



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ 248/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐

346 ร.ต.อ. ธํารงค์ กลิ่นหอม รอง สว. กก.สส.ภ.จว.พิษณุโลก 1608 11204 0038 สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.6 1602 10204 0021

347 ร.ต.อ. หญิง ธิดาพร วงษ์ปิ่น รอง สว.ฝ่ายตรวจลงตรา ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0213 สว.ตม.จว.สมุทรปราการ บก.ตม.3 2404 10318 0280

348 ร.ต.อ. ธีร์ เกสทอง รอง สว.ฝ่ายประวัติบุคคล ทพ. 0402 11302 0042 สวป.สภ.เมืองนครสวรรค์ 0604 12202 0321

349 ร.ต.อ. ธีร์ จันทร์เดิม รอง สว.สส.สภ.ศรีบรรพต จว.พัทลุง 0905 13204 0114 สวป.สภ.เชียงของ จว.เชียงราย สชร.345

350 ร.ต.อ. ธีรพงศ์ โภชนาธาร รอง สวป.สภ.บ้านนาสาร จว.สุราษฎร์ธานี สสฎ.415 สวป.สภ.แม่แตง จว.เชียงใหม่ สชม.604


