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1 ร.ต.อ. ธีรพงษ์ องอาจ รอง สวป.สภ.บางละมุง จว.ชลบุรี สชบ.261 สว.สส.สภ.เมืองอุดรธานี สอด.313

2 ร.ต.อ. ธีรภัทร เพชรรัตน์ รอง สว.สส.สน.อุดมสุข 1103 13204 0135 สวป.สภ.กันทรลักษ์ จว.ศรีสะเกษ สศก.407

3 ร.ต.อ. ธีรยุทธ ฟูแสง รอง สว.(สอบสวน) สภ.ตะคร้อ จว.นครสวรรค์ 1606 29203 0064 สว.(สอบสวน) สภ.ตาคลี จว.นครสวรรค์ 0604 24203 0088

4 ร.ต.อ. ธีระชัย วุฒิจันทร์ รอง สว. ฝอ.ศทก. 1803 11306 0034 สวป.สภ.ไม้เรียง จว.นครศรีธรรมราช 0804 12202 0124

5 ร.ต.อ. ธีระโชติ ปฐมวณิชกะ นว.(สบ 1)ผบก.ตชด.ภาค 4 2502 11323 0006 นว.(สบ 2) ผบช.ตชด. 2500 10323 0014

6 ร.ต.อ. ธีระดล ดาวเงิน รอง สวป.สภ.แม่แตง จว.เชียงใหม่ สชม.605 สวป.สภ.แม่แตง จว.เชียงใหม่ 0503 12202 0498

7 ร.ต.อ. ธีระพงษ์ รักษาเวียง รอง สว.จร.สภ.หัวหิน สปข.172 สวป.สภ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์ 0704 12202 0232

8 ร.ต.อ. ธีระวัฒน์ ปัทธิสามะ รอง สว. กก.สส.บก.น.3 1005 11204 0044 สว.ฝอ.บก.น.4 1006 10202 0016

9 ร.ต.อ. ธีระศักดิ์ ทองรักขาว รอง สว.จร.สภ.เมืองพังงา สพง.133 สวป.สภ.เมืองกระบี่ 0802 12202 0129

10 ร.ต.อ. ธีรุตม์ ใจเหล็ก รอง สว.กก.สส.ภ.จว.หนองคาย 1412 11204 0037 สว.สส.สภ.น้ําพอง จว.ขอนแก่น 0403 12204 0232

11 ร.ต.อ. ธีวริศร์ ธราธนากาญจน์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสมุทรปราการ สสป.188 สว.(สอบสวน) สน.คันนายาว สน.1-605

12 ร.ต.อ. นคร สุวะสี รอง สวป.สภ.แก่งหางแมว จว.จันทบุรี 0202 13202 0202 สวป.สภ.แก่งหางแมว จว.จันทบุรี สจบ.198

13 ร.ต.อ. นคร อุ่นตาน รอง สว.(สอบสวน) สภ.แม่โจ้ จว.เชียงใหม่ 1505 27203 0298 สวป.สภ.เมืองเชียงใหม่ 0503 12202 0485

14 ร.ต.อ. นครินทร์ ศรีอัครวิเนต รอง สวป.สภ.เมืองนครราชสีมา 0303-13202-0735 สว.สส.สภ.บ้านผือ จว.อุดรธานี 0412 12204 0278

15 ร.ต.อ. นครินทร์ ฮกลิ้ม รอง สวป.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา 0203 13202 0262 สว.อก.สภ.ศรีมโหสถ จว.ปราจีนบุรี 0207 12304 0093
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ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ 249/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐

16 ร.ต.อ. หญิง นงนุช สุนันทเวียงทอง รอง สว.อก.สภ.เวียงต้า จว.แพร่ 1508 11304 0050 สว.ฝอ.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 10326 0016

17 ร.ต.อ. หญิง นงเยาว์ กิจที่พึ่ง รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 11363 0511 สว.ฝอ.3 บก.อก.บช.ก. 2101 10318 0046

18 ร.ต.อ. นที ทวนดิลก รอง สว.สส.สน.บุคคโล สน.3-562 สวป.สน.บุคคโล 1115 12202 0183

19 ร.ต.อ. นที เพ็ญสุต รอง สว.สส.สภ.ลับแล จว.อุตรดิตถ์ สอต.183 สวป.สภ.เมืองอุตรดิตถ์ 0609 12202 0176

20 ร.ต.อ. นพคุณ อนันตวงศ์ รอง สว. กก.สส.ภ.จว.พิษณุโลก 1608 11204 0037 สวป.สภ.เมืองกําแพงเพชร 0602 12202 0272

21 ร.ต.อ. นพดล คงสัตรา รอง สว.สส.สน.บางเสาธง สน.3-584 สว.สส.สน.บางขุนเทียน 1116 12204 0259

22 ร.ต.อ. นพดล คุ้มทอง รอง สว. กก.สส.บก.น.3 1005 11204 0046 ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 10207 0190

23 ร.ต.อ. นพดล พุฒิพรกุล รอง สว.สส.สภ.ดงขุย จว.เพชรบูรณ์ สพช.127 สว.งานเทคนิคและพัฒนาฯ กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. 1013 10403 0058

24 ร.ต.อ. นพดล ภิรมย์บูรณ์ รอง สว.กก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.สส.ภ.8 1802 11442 0066 สว.ฝอ.บก.สส.ภ.8 1802 10318 0008

25 ร.ต.อ. นพนันท์ เลื่องเลิศ รอง สว.สส.สภ.กําแพงแสน สนฐ.210 สว.(สอบสวน) สภ.สามชุก จว.สุพรรณบุรี สสพ.277

26 ร.ต.อ. นพพร เรืองนุช รอง สวป.สน.ชนะสงคราม 1108 13202 0190 สวป.สภ.เมืองยาง จว.นครราชสีมา 0303 12202 0166

27 ร.ต.อ. นพพร สัมพันธ์แพ รอง สว.สส.สน.ปทุมวัน สน.2-395 สว.สส.สน.บางนา สน.2-756

28 ร.ต.อ. นพพร หน่อแก้ว รอง สว.สส.กก.สส.ภ.จว.ลําพูน 1511 11204 0031 สว.อก.สภ.ป่าซาง จว.ลําพูน 0509 12304 0095

29 ร.ต.อ. นพรัตน์ แนวจําปา รอง สว.สส.สภ.บางกรวย จว.นนทบุรี สนบ.285 สวป.สภ.บางศรีเมือง จว.นนทบุรี 0103 12202 0037

30 ร.ต.อ. นพรัตน์ พิมพ์ทอง รอง สวป.สภ.หนองสองห้อง จว.ขอนแก่น สขก.565 สว.ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน บก.ปค. 3002 10306 0078
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31 ร.ต.อ. นพโรจน์ พัชราจิระศักดิ์ รอง สวป.สน.พญาไท สน.1-680 สวป.สน.หัวหมาก 1111 12202 0235

32 ร.ต.อ. นภัทร์ มะโนชัย รอง สวป.สภ.สันทราย จว.เชียงใหม่ สชม.577 สวป.สภ.แม่แฝก จว.เชียงใหม่ 0503 12202 0129

33 ร.ต.อ. นภัสพงษ์ ทัศนา รอง สวป.สน.ท่าข้าม สน.3-975 สว.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บช.น. 1012 10204 0091

34 ร.ต.อ. หญิง นภาภรณ์ รัตนอร่ามสวัสดิ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ทุ่งสง จว.นครศรีธรรมราช สนศ.401 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครศรีธรรมราช 0804 24203 0132

35 ร.ต.อ. นรา ตันหยงพันธุ์ รอง สว.จร.สภ.สุไหงโกลก จว.นราธิวาส สนธ.179 สว.กก.5 บก.ส.1 2302 10204 0195

36 ร.ต.อ. นราเทพ พองชัยภูมิ รอง สว.จร.สภ.เมืองชัยภูมิ สชย.251 สวป.สภ.เกษตรสมบูรณ์ จว.ชัยภูมิ สชย.366

37 ร.ต.อ. นริศ สายแก้ว รอง สว.ฝอ.ศพฐ.10 2713 11403 0078 สว.พฐ.จว.นราธิวาส ศพฐ.10 2713 10336 0166

38 ร.ต.อ. นเรศ หอมถวิล รอง สวป.สภ.เขาคิชฌกูฏ จว.จันทบุรี 0202 13202 0219 สว.ฝอ.ภ.จว.ตราด 1207 10318 0009

39 ร.ต.อ. หญิง นวพร วงษ์สุวรรณ ผู้ช่วย นว.(สบ 1) ผบช.สตม. 2400 11323 0009 นว.(สบ 2) ผบช.ภ.5 1500 10323 0009

40 ร.ต.อ. หญิง นวลจุฑา เสือเพชร รอง สว. กก.2 บก.รฟ. 2104 11304 0055 สว.ฝอ.กต.9 0810 10318 0006

41 ร.ต.อ. นวศรี สัตบุตร รอง สวป.สน.สุทธิสาร สน.1-740 สว.กก.สส.ภ.จว.ร้อยเอ็ด 1409 10204 0160

42 ร.ต.อ. นวัธนันต์ ฉ่ําแสง รอง สวป.สภ.ปลวกแดง จว.ระยอง 0208 13202 0252 สว.กก.สส.ภ.จว.ขอนแก่น 1405 10204 0034

43 ร.ต.อ. นันท์สภัส นีลวุฒิพันธ์ รอง สว.ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์ บก.อก.จต. 0801 11305 0052 สว.กลุ่มงานส่งเสริมงานสอบสวน 1 สบส. 0604 10310 0023

44 ร.ต.อ. นาวิน คงสว่าง รอง สว. กก.3 บก.ปอศ. 2109 11202 0104 สว.ส.ทล.5 กก.7 บก.ทล. 2103 10201 0236

45 ร.ต.อ. นิกร สหวิริยะสิน รอง สวป.สภ.คลองหอยโข่ง จว.สงขลา 0907 13202 0033 สว.ฝ่ายวิเคราะห์ฯ บก.อก.สกบ. 0301 10325 0023
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46 ร.ต.อ. นิคม อินนวล รอง สวป.สภ.ทุ่งฝาย จว.ลําปาง 0508 13207 0190 สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.5 1501 10318 0072

47 ร.ต.อ. นิติ นิรุตติวัฒน์ รอง สวป.สภ.โพธิ์กลาง จว.นครราชสีมา 0303-13202-0831 สวป.สภ.พิมาย จว.นครราชสีมา 0303 12202 0707

48 ร.ต.อ. นิติธร ศรีจองแสง รอง สวป.สภ.เมืองขอนแก่น 0403 13202 0436 สว.สส.สภ.แวงใหญ่ จว.ขอนแก่น 0403 12204 0343

49 ร.ต.อ. นิติพนธ์ เคาภูเขียว รอง สว.สส.สภ.ช่องสามหมอ จว.ชัยภูมิ 0302-13204-0306 สวป.สภ.แก้งคร้อ จว.ชัยภูมิ สชย.353

50 ร.ต.อ. นิติรัฐ ทิดทวีธนารัชต รอง สวป.สภ.เมืองสมุทรสาคร สสค.88 สว.อก.สภ.ปากน้ําปราณ จว.ประจวบคีรีขันธ์ 1706 10318 0055

51 ร.ต.อ. นิทัศน์ บุญวรรณโณ รอง สว.สส.สภ.คอหงส์ จว.สงขลา 0907 13204 0433 นว.(สบ 2) ผบช.ประจํา สง.ผบ.ตร. 21329

52 ร.ต.อ. นิพนธ์ ศรีไพบูลย์ รอง สว.ฝ่ายอํานวยการ ศฝร.ภ.1 1103 11202 0015 สวป.สภ.หนองโดน จว.สระบุรี สสบ.293

53 ร.ต.อ. หญิง นิภาวรรณ ทองหยาด รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.4 1401 11304 0014 สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.4 1401 10318 0042

54 ร.ต.อ. นิรัณธกรณ์ ทานวรวิทย์ รอง สว.จร.สภ.เมืองมุกดาหาร สมห.131 สว.สส.สภ.เมืองมุกดาหาร สมห.121

55 ร.ต.อ. นิรุติ พุทธิมา รอง สว.สส.สน.ชนะสงคราม สน.1-1024 สวป.สน.ราษฎร์บูรณะ 1115 12202 0201

56 ร.ต.อ. นิวัฒน์ เลิศกรประดิษฐ์ รอง สว.ตม.จว.ประจวบคีรีขันธ์ บก.ตม.3 2404 11363 0098 สว.ตม.จว.ระนอง บก.ตม.6 2407 10363 0149

57 ร.ต.อ. หญิง นิสา สุงคาสิทธิ์ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ชุมพร 1805 11304 2218 สว.ฝอ.ภ.จว.ชุมพร 1805 10318 0009

58 ร.ต.อ. นุกูล สุขสด รอง สวป.สน.ทองหล่อ 1112 13202 0342 สวป.สน.ประเวศ 1111 12202 0257

59 ร.ต.อ. หญิง นูรนาเดีย บินดาโอ๊ะ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นราธิวาส 2004 11326 0028 สว.ฝอ.ภ.จว.ยะลา 2006 10326 0016

60 ร.ต.อ. เนติ รินจันทร์ รอง สวป.สภ.เมืองนครปฐม สนฐ.140 สว.กก.สส.ภ.จว.นครปฐม 1705 10202 0108
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61 ร.ต.อ. เนติ ศรีสกุล รอง สว.กลุ่มงานยุทธวิธีตํารวจ ศฝต.รร.นรต. 3003 11355 0035 สว.ฝ่ายปกครอง 1 บก.ปค. 3002 10318 0020

62 ร.ต.อ. เนติวุธ สุดหนองบัว รอง สวป.สภ.เมืองร้อยเอ็ด 0407 13202 0431 สวป.สภ.เมืองสรวง จว.ร้อยเอ็ด สรอ.444

63 ร.ต.อ. เนวิน โกมารทัต รอง สว.สส.สน.ทองหล่อ สน.2-343 สวป.สภ.ลําทะเมนชัย จว.นครราชสีมา สนม.324

64 ร.ต.อ. บดินทร์ ชูเฉลิม รอง สว. งานสายตรวจ 5 กก.1 บก.จร. 1002 11205 0079 สวป.สน.สายไหม 1109 12202 0275

65 ร.ต.อ. บรรจง ทัพภูมี รอง สว. กก.สส.บก.น.8 1010 11204 0049 สว.กก.สส.บก.น.8 1010 10204 0042

66 ร.ต.อ. บรรจบ ชาวเมือง รอง สว.สส.กก.สส.ภ.จว.พะเยา 1507 11204 0032 สว.อก.สภ.เชียงกลาง จว.น่าน 0504 12304 0102

67 ร.ต.อ. บรรลือ หะสูง รอง สว.ฝ่ายบรรจุ ทพ. 0402 11302 0084 สว.กลุ่มงานป้องกันอาชญากรรมพิเศษ ผอ. 0202 10309 0030

68 ร.ต.อ. บวร ธิต๊ะ รอง สวป.สภ.แจ้ห่ม จว.ลําปาง สลป.356 สว.สส.สภ.แจ้ห่ม จว.ลําปาง สลป.359

69 ร.ต.อ. บัญชา เจือจาน รอง สว. กก.สส.บก.น.1 1003 11204 0047 สว.อก.สน.บางนา 1103 12304 0087

70 ร.ต.อ. บัญชา เพียรไธสง รอง สวป.สน.บางโพงพาง 1112 13202 0355 สวป.สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ สสป.255

71 ร.ต.อ. บัญชา รัตนกันทา รอง สวป.สภ.บางใหญ่ จว.นนทบุรี 0103 13202 0326 สว.(สอบสวน) สภ.บางกรวย จว.นนทบุรี สนบ.289

72 ร.ต.อ. บัญชา สังข์แจ่ม รอง สวป.สน.ลุมพินี 1112 13202 0382 สวป.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.บุรีรัมย์ 0304 12202 0020

73 ร.ต.อ. บัญชา สุขทวี รอง สว. กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.เพชรบูรณ์ 1609 11305 0045 สว.ฝอ.7 บก.อก.ภ.6 1601 10305 0107

74 ร.ต.อ. บัณฑิต ขันธวิชัย รอง สวป.สภ.เจริญศิลป์ จว.สกลนคร สสน.394 สวป.สภ.ตาดโตน จว.สกลนคร 0409 12202 0071

75 ร.ต.อ. บัณฑิต เดินไพร รอง สว.(สอบสวน) สภ.พบพระ จว.ตาก 0603 24203 0096 สวป.สภ.วังเจ้า จว.ตาก 0603 13202 0027



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ 249/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐

76 ร.ต.อ. บัณฑิต นาโควงศ์ รอง สวป.สภ.เมืองสมุทรปราการ 0107 13202 0371 สวป.สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ 0107 12202 0336

77 ร.ต.อ. บัณฑูรย์ ไชยสลี รอง สว.(สอบสวน) สภ.อวน จว.น่าน 0504 23203 0256 สว.(สอบสวน) สภ.อวน จว.น่าน 0504 23203 0254

78 ร.ต.อ. บําเพ็ญ นามฉวี รอง สว. กก.สส.บก.น.5 1007 11204 0048 สวป.สน.พหลโยธิน 1109 12202 0283

79 ร.ต.อ. บุญเกิด เที่ยงทัศ รอง สว. (สอบสวน) สภ.ปรือใหญ่ จว.ศรีสะเกษ 0306-24203-0123 สวป.สภ.ปรือใหญ่ จว.ศรีสะเกษ 0306 12202 0413

80 ร.ต.อ. บุญจันทร์ ไชยชาติ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เพ็ญ จว.อุดรธานี 0412 24203 0138 สว.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น 1405 10305 0017

81 ร.ต.อ. บุญจันทร์ ร้อยดี รอง สส.สภ.ปากน้ําชุมพร สชพ.85 สว.สส.สภ.บ้านมาบอํามฤต จว.ชุมพร 0803 12204 0177

82 ร.ต.อ. บุญญฤทธิ์ พฤกษาชีวะ รอง สว. กก.ปพ.บก.ป. 2102 11202 0338 สวป.สภ.เมืองศรีสะเกษ 0306 12202 0402

83 ร.ต.อ. บุญถม จิตรสม รอง สวป.สภ.สนามชัยเขต จว.ฉะเชิงเทรา 0203 13202 0273 สว.อก.สภ.ท่าตะเกียบ จว.ฉะเชิงเทรา 0203 12304 0175

84 ร.ต.อ. บุญเพ็ง งามยางหวาย รอง สวป.สภ.เกษตรสมบูรณ์ จว.ชัยภูมิ สชย.369 สว.ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตํารวจ บก.ฝรก.บช.ศ. 2904 10355 0066

85 ร.ต.อ. บุญเพ็ชร์ บริเพ็ชร์ รอง สวป.สภ.มายอ จว.ปัตตานี 0904 13202 0171 สว.อก.สภ.ทุ่งยางแดง จว.ปัตตานี 0904 12304 0312

86 ร.ต.อ. บุญยฤทธิ์ รักษเพชร รอง สวป.สภ.ชะอวด จว.นครศรีธรรมราช 0804 13207 0222 สวป.สภ.บ่อผุด จว.สุราษฎร์ธานี 0808 12202 0374

87 ร.ต.อ. บุญเยี่ยม โพธิ์ศรี รอง สวป.สน.มีนบุรี สน.1-1116 สว.กก.สส.ภ.จว.ชลบุรี 1206 10202 0034

88 ร.ต.อ. บุญเลย เกิดดี รอง สวป.สภ.คําผักกูด จว.ยโสธร สยส.60 สว.อก.สภ.บ้านด่าน จว.บุรีรัมย์ 0304 12318 0416

89 ร.ต.อ. บุญเลิศ รัตนเมือง รอง สว.(สอบสวน) สภ.ด่านซ้าย จว.เลย 0408 24203 0091 สว.ฝอ.ภ.จว.หนองบัวลําภู 1413 10305 0014

90 ร.ต.อ. บุญส่ง สุขเหมือน รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นครปฐม 1705 11442 0041 ผบ.ร้อย(สบ 2) ฝ่ายปกครองและการฝึก ศฝร.ภ.7 1703 10306 0030



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ 249/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐

91 ร.ต.อ. บุญส่ง เสมเถื่อน รอง สว.จร.สน.นิมิตรใหม่ 1102 13205 0316 สว.อก.สน.สําราญราษฎร์ สน.1-873

92 ร.ต.อ. บุณย์พงศ์ สงวนทรัพย์ รอง สว. ส.ทท.3 กก.2 บก.ทท. 2105 11202 0078 สว.กก.สส.ภ.จว.ร้อยเอ็ด 1409 10202 0161

93 ร.ต.อ. บุศริน คีรีเพ็ชร รอง สว.สส.สภ.พิปูน 0804 13204 0303 สวป.สภ.เมืองตาก สตก.150

94 ร.ต.อ. ปฏิญญา ตินโย รอง สว.จร.สน.บางโพงพาง สน.2-520 สว.สส.สน.นางเลิ้ง สน.1-956

95 ร.ต.อ. ปฏิพล พิมานเมฆินทร์ รอง สว. กลุ่มงานสนับสนุนฯ บก.ปอท. 2112 11204 0118 สว.กลุ่มงานสนับสนุนคดีเทคโนโลยี บก.ปอท. 2112 10204 0110

96 ร.ต.อ. ปฏิพัทธ์ ถาวรประพัฒน์ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ราชบุรี 1708 11202 0116 นว.(สบ 2) ผบช.สงป. 0500 10323 0004

97 ร.ต.อ. ปฏิวัติ ชุมแวงวาปี รอง สวป.สภ.โพนพิสัย จว.หนองคาย 0410 13202 0409 สว.สส.สภ.ควนมีด จว.สงขลา 0907 12204 0376

98 ร.ต.อ. ปฏิวัติ อุทยานินทร์ รอง สวป.สน.พลับพลาไชย 1 1113 13202 0188 สวป.สภ.ครบุรี จว.นครราชสีมา สนม.535

99 ร.ต.อ. ปฐมณัฐป์ คุสิตา รอง สว.ฝ่ายอํานวยการ สพ. 0304 11305 0014 สว.ฝ่ายสรรพาวุธ 2 สพ. 0304 10304 0035

100 ร.ต.อ. ปฐมพงษ์ พุทธลา รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองร้อยเอ็ด 0407 24203 0108 สว.กก.สส.ภ.จว.ร้อยเอ็ด 1409 10204 0032

101 ร.ต.อ. ปฐมพงษ์ อมรชมชูพงศ์ รอง สว. ฝอ.1 บก.อก.บช.น. 1001 11302 0023 สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.น. 1001 10318 0012

102 ร.ต.อ. หญิง ปณิสรา สุทธิพงค์ รอง สว.ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 2407 11304 0057 สว.ฝอ.ภ.จว.สงขลา 1906 10318 0014

103 ร.ต.อ. ปถมชัย ผกาแก้ว ผบ.มว.กก.2 บก.สอ.บช.ตชด. 2508 11202 0112 ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.2 บก.สอ.บช.ตชด. 2508 10202 0096

104 ร.ต.อ. ปทัตธนน สายเนตร รอง สว.ตม.จว.สตูล บก.ตม.6 2407 11202 0076 สว.ฝอ.8 บก.อก.ภ.3 1301 10318 0115

105 ร.ต.อ. ปพน ตาขันทะ รอง สว.(สอบสวน) สภ.นิคมอุตสาหกรรม จว.ลําพูน 1511 27203 0107 สว.(สอบสวน) สภ.เวียงหนองล่อง จว.ลําพูน 0509 13203 0020



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ 249/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐

106 ร.ต.อ. ประกาย สาทรพันธ์ รอง สว. (สอบสวน) สภ.สําโรง จว.อุบลราชธานี สอบ.527 สว.(สอบสวน) สภ.เหล่าเสือโก้ก จว.อุบลราชธานี 0309 12203 0034

107 ร.ต.อ. ประจวบ สุดาเดช รอง สว.สส.สภ.เมืองบุรีรัมย์ จว.บุรีรัมย์ สบร.314 สวป.สภ.คูเมือง จว.บุรีรัมย์ 0304 12202 0436

108 ร.ต.อ. ประจวบ สุวรรณรัตน์ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สงขลา 1906 11204 0041 สวป.สภ.เมืองยะลา 0906 12202 0375

109 ร.ต.อ. ประจักษ์ ตาละซอน รอง สว.(สอบสวน) สภ.บรบือ จว.มหาสารคาม 0405 24203 0072 สว.ฝอ.ภ.จว.กาฬสินธุ์ 1404 10318 0008

110 ร.ต.อ. ประจักษ์ รอดผา รอง สวป.สภ.พนมทวน สกจ.275 สว.อก.สภ.ลาดหญ้า จว.กาญจนบุรี 1704 10318 0047

111 ร.ต.อ. ประจักษ์ สัมฤทธิ์ รอง สว. ฝอ.บก.สปพ. 1013 11304 0014 สว.จร.สน.ดุสิต สน.1-511

112 ร.ต.อ. ประจักษ์ เอี่ยมเปลี่ยน รอง สว.สส.สภ.ย่านยาว จว.พิจิตร 0605 13204 0197 สว.กก.สส.ภ.จว.นครปฐม 1705 10204 0106

113 ร.ต.อ. ประชา หนูอินทร์ รอง สวป.สภ.ระแงะ จว.นราธิวาส 0903 13202 0154 สว.อก.สภ.ระแงะ จว.นราธิวาส 0903 12304 0253

114 ร.ต.อ. ประชากร พรมดวง รอง สว. (สอบสวน) สภ.โพธิ์กลาง จว.นครราชสีมา 0303-24203-0249 สว.(สอบสวน) สภ.หนองสรวง จว.นครราชสีมา 0303 23203 0589

115 ร.ต.อ. ประดิษฐ์ ถิ่นสอน รอง สว.(สอบสวน) สภ.สูงเม่น จว.แพร่ 0506 23203 0024 สว.(สอบสวน) สภ.เขลางค์นคร ภ.จว.ลําปาง 1510 10203 0154

116 ร.ต.อ. ประดิษฐ์ แหลมมาก รอง สว. กก.สส.ภ.จว.พิจิตร 1607 11204 0032 สวป.สภ.สามพราน จว.นครปฐม 0703 12202 0248

117 ร.ต.อ. ประพฤทธิ์ อันประสิทธิ์ รอง สว.สส.สภ.จอมบึง สรบ.263 สว.สส.สภ.ทุ่งหลวง จว.ราชบุรี 0706 12204 0248

118 ร.ต.อ. ประพัฒ พุฒนิล รอง สวป.สภ.ขามทะเลสอ จว.นครราชสีมา สนม.796 สวป.สภ.จักราช จว.นครราชสีมา สนม.636

119 ร.ต.อ. ประพันธ์ นาสมวงศ์ รอง สวป.สภ.บ้านไผ่ จว.ขอนแก่น 0403 13202 0457 สว.อก.สภ.เปือยน้อย จว.ขอนแก่น 0403 12304 0290

120 ร.ต.อ. ประพันธ์ เพ็งจิตร รอง สวป.สภ.ควนมีด จว.สงขลา 0907 13202 0530 สว.สส.สภ.ควนเนียง จว.สงขลา 0907 12204 0239



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ 249/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐

121 ร.ต.อ. ประมูล คงชู รอง สวป.สภ.เมืองพังงา สพง.121 สวป.สภ.สิชล จว.นครศรีธรรมราช สนศ.534

122 ร.ต.อ. ประยุทธิ์ สร้างตระกูล รอง สว.สส.สภ.สูงเม่น จว.แพร่ สพร.211 สว.สส.สภ.สอง จว.แพร่ สพร.177

123 ร.ต.อ. ประยูร เข็มณรงค์ รอง สวป.สภ.วิหารแดง จว.สระบุรี สสบ.233 สวป.สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี 0108 12202 0234

124 ร.ต.อ. ประยูร คําภากุล รอง สวป.สภ.คลองเขื่อน จว.ฉะเชิงเทรา สฉช.325 สวป.สภ.พนัสนิคม จว.ชลบุรี 0204 12202 0379

125 ร.ต.อ. ประยูร ปัญโญ รอง สวป.สภ.บ้านตาก จว.ตาก สตก.182 สว.ฝอ.ภ.จว.ตาก 1605 10318 0010

126 ร.ต.อ. ประวิทย์ ร่มโพธิ์เจริญ รอง สวป.สภ.แม่วาง จว.เชียงใหม่ 1505 11202 0203 สว.กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน 1509 10204 0099

127 ร.ต.อ. ประศักดิ์ ไหว้พรหม รอง สวป.สภ.สาวชะโงก จว.ฉะเชิงเทรา 0203 13207 0222 สวป.สภ.กุดจับ จว.อุดรธานี 0412 12202 0372

128 ร.ต.อ. ประสงค์ ศิลปพันธุ์ รอง สวป.สภ.โคกโพธิ์ จว.ปัตตานี 0904 13202 0126 สว.อก.สภ.โคกโพธิ์ จว.ปัตตานี 0904 12304 0253

129 ร.ต.อ. ประสพ เล็มมณี รอง สวป.สภ.สายบุรี จว.ปัตตานี 0904 13202 0117 สว.สส.สภ.กะพ้อ จว.ปัตตานี 0904 12204 0301

130 ร.ต.อ. ประสิทธิ์ สุวงศ์ รอง สว. (สอบสวน) สภ.สนม จว.สุรินทร์ สสร.388 สว.ฝอ.ภ.จว.ศรีสะเกษ 1308 10305 0015

131 ร.ต.อ. ประเสริฐ อนุศิลป์ รอง สวป.สภ.สามควายเผือก สนฐ.97 สว.สส.สภ.สามควายเผือก จว.นครปฐม 0703 12204 0222

132 ร.ต.อ. ปรัชญ์ มาเอื้อย รอง สวป.สภ.พนมสารคาม จว.ฉะเชิงเทรา 0203 13202 0280 สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.2 1201 10318 0048

133 ร.ต.อ. ปรัชญ์ อุปริกชาติพงษ์ รอง สว.สส.สภ.เมืองสระบุรี สสบ.170 นว.(สบ 2) ผบช.กมค. 0600 10323 0006

134 ร.ต.อ. ปราโมทย์ แก้วชูศรี รอง สวป.สภ.นาหม่อม จว.สงขลา สสข.501 สวป.สภ.คลองหอยโข่ง จว.สงขลา 0907 12202 0449

135 ร.ต.อ. ปราโมทย์ ขวัญเมือง รอง สว. ฝอ.บก.ปทส. 2107 11318 0018 สวป.สภ.ขามสะแกแสง จว.นครราชสีมา สนม.691



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ 249/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐

136 ร.ต.อ. ปราโมทย์ ดีฉ่ํา รอง สวป.สภ.คลองวาฬ สปข.80 สว.อก.สภ.กระตีบ จว.นครปฐม 1705 10318 0059

137 ร.ต.อ. ปราโมทย์ อรชุน รอง สว.สส.สน.ดินแดง สน.1-524 สว.จร.สน.ลําผักชี 1102 12205 0140

138 ร.ต.อ. ปริญญ์ โคตรมณี รอง สว. ส.ทล.2 กก.5 บก.ทล. 2103 11202 0166 สว.ฝอ.2 บก.อก.บช.ก. 2101 10318 0028

139 ร.ต.อ. ปริญญา จันทะบุรี รอง สว.กก.5 บก.สอ.บช.ตชด. 2508 11202 0236 สว.ศอพ.บช.ตชด. 2509 10318 0007

140 ร.ต.อ. ปริญญา รักสัตย์ รอง สว.สส.สภ.เมืองขอนแก่น สขก.317 สว.กก.สส.ภ.จว.ขอนแก่น 1405 10202 0035

141 ร.ต.อ. ปริญญา ศรีบุญสม รอง สว.ฝ่ายความร่วมมือและกิจการระหว่างประเทศ ตท. 0102 11320 0108 สว.ฝ่ายสนธิสัญญาและกฎหมาย ตท. 0102 10320 0116

142 ร.ต.อ. ปริญญา สุมณฑา รอง สว.กก.5 บก.สอ.บช.ตชด. 2508 11202 0229 สว.ฝอ.5 บก.อก.บช.ตชด. 2501 10318 0091

143 ร.ต.อ. ปรีชา หนูชู รอง สว.สส.สภ.เขาหลัก จว.พังงา 1807 11204 0072 สว.อก.สภ.เขาหลัก ภ.จว.พังงา 1807 10318 0098

144 ร.ต.อ. ปรีชากรณ์ เหมาอําพมาตร์ รอง สว.สส.สน.คลองตัน สน.2-570 สวป.สน.พระโขนง สน.2-533

145 ร.ต.อ. ปัญจ์ ไตรสินสมบูรณ์ รอง สว.จร.สน.บางขุนเทียน สน.3-925 สวป.สภ.สตึก จว.บุรีรัมย์ 0304 12202 0432

146 ร.ต.อ. ปัญญาวัฒน์ ตรีทศธรรม รอง สว.จร.สภ.เมืองสมุทรสงคราม 1709 11205 0058 สว.สส.สภ.อัมพวา จว.สมุทรสงคราม 0707 12204 0046

147 ร.ต.อ. ปัฐน์ แสนอินอํานาจ รอง สว.ตม.จว.ฉะเชิงเทรา บก.ตม.3 2404 11304 0253 สว.ตม.จว.ประจวบคีรีขันธ์ บก.ตม.3 2404 10202 0093

148 ร.ต.อ. ปัณณธร ชัยธนะสมบัติ รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.2 1201 11304 0020 สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.2 1201 10318 0010

149 ร.ต.อ. ปิติพัฒน์ ขันทอง รอง สว.จร.สภ.โพธิ์แก้ว ปนม.8629 สว.ฝอ.บก.น.5 1007 10202 0016

150 ร.ต.อ. ปิยะณัฐ ปะโสทะกัง รอง สว.ตม.จว.ตราด บก.ตม.3 2404 11363 0151 สวป.สภ.เมืองนครพนม 0404 12202 0256
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151 ร.ต.อ. ปิยะนัช โตประเสริฐ รอง สว.ตม.จว.ปทุมธานี บก.ตม.3 2404 11204 0394 สวป.สภ.กันทรวิชัย จว.มหาสารคาม สมค.230

152 ร.ต.อ. หญิง ปิยะนันท์ นาคบุญตา รอง สว. ฝอ.บก.จร. 1002 11302 0026 สว.ฝอ.7 บก.อก.บช.น. 1001 10326 0097

153 ร.ต.อ. ปิยะพงษ์ รักษา รอง สว.ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3 2404 11363 0069 สว.ฝ่ายสื่อวิทยุโทรทัศน์และสารสนเทศ สท. 0103 10301 0051

154 ร.ต.อ. ปิยะวัฒน์ วงศ์ทรายทอง รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0167 สว.ฝอ.9 บก.อก.ภ.2 1201 10318 0146

155 ร.ต.อ. ปิยะวุฒิ บุญสนิท รอง สวป.สภ.เมืองปัตตานี สปน.126 สว.สส.สภ.เมืองปัตตานี สปน.131

156 ร.ต.อ. หญิง ปุณณภา หนูเอียด รอง สว.ฝ่ายการเงิน 2 กง. 0502 11326 0050 สว.ฝ่ายบัญชี 1 กช. 0503 10327 0039

157 ร.ต.อ. ปุณณวิทย์ ศิริวัฒนะกุล รอง สวป.สภ.ท่าม่วง สกจ.305 นว.(สบ 2) ผบช.ภ.7 1700 10323 0010

158 ร.ต.อ. พงศกร พวงคํา รอง สวป.สน.หลักสอง สน.3-989 สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.น. 1001 10318 0013

159 ร.ต.อ. พงศกร ศรสันติ รอง สว.ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 1 กต.8 0809 11204 0011 สว.ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 2 กต.5 0806 10204 0014

160 ร.ต.อ. พงศธร รักษาทิพย์ นว.(สบ 1) ผบก. บก.น.5 1007 11323 0007 นว.(สบ 2) ผบช.ภ.6 1600 10323 0009

161 ร.ต.อ. พงศ์พล สินจังหรีด นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.ปราจีนบุรี 1209 11323 0005 สวป.สภ.เมืองระยอง สรย.195

162 ร.ต.อ. พงศพัศ บัวรุ่ง รอง สว.(สอบสวน) กก.5 บก.ป. 2102 29203 0264 สว.(สอบสวน) กก.5 บก.ป. 2102 29203 0269

163 ร.ต.อ. พงษ์ วงษ์ประเสริฐดี นว.(สบ 1) ผบก.สส.ภ.2 1202 11323 0005 สวป.สภ.แสนสุข จว.ชลบุรี 0204 12202 0382

164 ร.ต.อ. พงษ์จินดา วิริยะประกอบ รอง สวป.สน.พญาไท 1108 13202 0191 สวป.สภ.ภูเขียว จว.ชัยภูมิ สชย.336

165 ร.ต.อ. พงษ์ศักดิ์ สุขเกษม รอง สวป.สภ.จอหอ จว.นครราชสีมา 0303-13207-0502 สว.ฝ่ายการสื่อสาร 4 สส. 2802 10428 0083
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166 ร.ต.อ. พงษ์ศักดิ์ อารีย์เอื้อ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองกาฬสินธุ์ สกส.202 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองขอนแก่น 0403 24203 0141

167 ร.ต.อ. พงษ์ศิริ พิทักษ์ รอง สว.ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 2407 11204 0066 สว.ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 2407 10202 0043

168 ร.ต.อ. พชร พยัคฆา รอง สวป.สภ.ป่าตอง จว.ภูเก็ต สภก.111 สว.สส.สภ.แม่สาย จว.เชียงราย 0502 12204 0227

169 ร.ต.อ. พชรกาย ไชยทุม รอง สวป.สภ.ทุ่งเบญจา จว.จันทบุรี 18030 สว.อก.สภ.สํานักทอง จว.ระยอง 1210 10318 0110

170 ร.ต.อ. พชรณัฏร์ มณีศรีวงศ์กูล รอง สวป.สภ.เมืองพิจิตร 0605 13202 0235 สว.ฝอ.ภ.จว.อุทัยธานี 1612 10318 0008

171 ร.ต.อ. พนขัณฑ์ รัตนเนตร รอง สว.(สอบสวน) สภ.วังขอนแดง จว.ปราจีนบุรี 1209 29203 0066 นว.(สบ 2) จตร. 0001 12323 0232

172 ร.ต.อ. พนม ประทุมแสง รอง สวป.สภ.สามพราน 0703 13202 0279 สว.กลุ่มงานพลศึกษาฯ ศูนย์ฝึกตํารวจ 3003 10318 0041

173 ร.ต.อ. พนมน้อย ทิพย์ลาย รอง สว. ส.รฟ.หาดใหญ่ กก.3 บก.รฟ. 2104 11202 0080 สว.ฝอ.5 บก.อก.บช.ก. 2101 10318 0079

174 ร.ต.อ. พนา พิสูตร รอง สว.จร.สน.ฉลองกรุง 1103 13205 0118 สว.จร.สภ.บางพลี จว.สมุทรปราการ 0107 12205 0169

175 ร.ต.อ. พร แก้วหนองแสง รอง สว. (สอบสวน) สภ.กระชอน จว.นครราชสีมา 1305-29203-0121 สว.(สอบสวน) สภ.ดอนแสนสุข จว.นครราชสีมา 0303 23203 0578

176 ร.ต.อ. พรชัย กอจิตตวนิจ รอง สวป.สภ.นครชัยศรี 0703 13202 0273 สวป.สภ.โพรงมะเดื่อ จว.นครปฐม 0703 12202 0054

177 ร.ต.อ. หญิง พรนิภา อินทรเชียรศิริ นว.(สบ 1) ผบก.สบส. 0604 11323 0004 สว.ฝ่ายตรวจสอบสํานวนคดีฎีกา 0605 10375 0023

178 ร.ต.อ. พรพิทักษ์ พัฒนชัย รอง สวป.สน.เพชรเกษม 1116 13202 0337 สวป.สภ.บุญเรือง จว.เชียงราย 1504 10202 0065

179 ร.ต.อ. พรพิทักษ์ ลุนชัยภา รอง สว.จร.สภ.เมืองอุดรธานี สอด.340 สวป.สภ.เมืองหนองคาย 0410 12202 0377

180 ร.ต.อ. หญิง พรรษา อัศวภูษิตกุล รอง สว.อก.สภ.พรหมบุรี จว.สิงห์บุรี สสห.153 สว.อก.สภ.พรหมบุรี จว.สิงห์บุรี 0109 12304 0058
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181 ร.ต.อ. พรวสันต์ คําปินโต รอง สวป.สภ.เมืองลําปาง 0508 13202 0257 สวป.สภ.เมืองลําปาง สลป.218

182 ร.ต.อ. พร้อมพงศ์ เทพทัพทิม รอง สวป.สภ.คูบางหลวง จว.ปทุมธานี 1106 11202 0100 สว.กก.สส.บก.น.2 1004 10204 0040

183 ร.ต.อ. พร้อมพงษ์ สนิทกลาง รอง สว.กลุ่มงานการฝึกแบบตํารวจ ศฝต. รร.นรต. 3003 11360 0024 ผบ.ร้อย ฝ่ายปกครอง 1 บก.ปค. 3002 10306 0024

184 ร.ต.อ. พลพิไชย พันธ์อินทร์ รอง สว. (สอบสวน) สภ.พลสงคราม จว.นครราชสีมา 1305-29203-0106 สวป.สภ.พลสงคราม จว.นครราชสีมา 1305 10202 0089

185 ร.ต.อ. พวัสส์ พิพัฒน์วิรกุล รอง สว.มค. ผก. 0203 11309 0037 สว.กลุ่มงานกิจการพิเศษ ผก. 0203 10309 0018

186 ร.ต.อ. พสธร โคช่วย รอง สว.สส.สภ.พยัคฆภูมิพิสัย จว.มหาสารคาม สมค.322 สว.ฝอ.ภ.จว.มหาสารคาม 1407 10318 0008

187 ร.ต.อ. พอทัย ฦาชา รอง สว.จร.สภ.วารินชําราบ จว.อุบลราชธานี สอบ.460 สวป.สภ.เมืองอุบลราชธานี 0309 12202 0467

188 ร.ต.อ. พัชระ บุญกว้าง รอง สวป.สภ.สําโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ 0107 13202 0359 สวป.สภ.เขาสวนกวาง จว.ขอนแก่น สขก.398

189 ร.ต.อ. หญิง พัชรี ศรีเผือก รอง สว.ตม.จว.สมุทรปราการ บก.ตม.3 2404 11363 0123 สว.ฝอ.5 บก.อก.สตม. 2401 10318 0058

190 ร.ต.อ. พัฒนพงษ์ โรจนวานิชกิจ รอง สว.กก.2 บก.สส.สตม. 2408 11204 0037 สว.กก.สส.ภ.จว.อุดรธานี 1414 10204 0108

191 ร.ต.อ. หญิง พัตรพิมล โรจน์กิตติเจริญ รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.7 1701 11326 0088 สว.สํานักเลขานุการ รร.นรต. 3000 10301 0328

192 ร.ต.อ. พิจักษ์ นามโฮง รอง สว. กก.สส.ภ.จว.เพชรบูรณ์ 1609 11204 0037 สว.อก.สภ.ดงขุย จว.เพชรบูรณ์ 1609 10318 0144

193 ร.ต.อ. พิชิต เสคา รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปาย จว.แม่ฮ่องสอน 0507 23203 0032 สว.(สอบสวน) สภ.สะเมิง จว.เชียงใหม่ สชม.541

194 ร.ต.อ. พิชิตชัย นนท์ช้าง รอง สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.7 1702 11204 0051 สว.กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี 1711 10204 0119

195 ร.ต.อ. พิชิตพล พิศภักดิ์ รอง สว.สส.2 บก.สส.ศชต. 2002 11204 0056 สว.กก.ตชด.42 บก.ตชด.ภาค4 2505 10318 0154
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196 ร.ต.อ. พิเชษฐ์ ทั่งทอง รอง สวป.สน.บางยี่ขัน 1114 13202 0271 สวป.สภ.เมืองจันทบุรี สจบ.161

197 ร.ต.อ. พิเชษฐ์ ม่วงทอง รอง สว.จร.สภ.เมืองลพบุรี สลบ.243 สวป.สภ.ท่าหิน จว.ลพบุรี 0106 12202 0250

198 ร.ต.อ. พิเชษฐ์ รักษ์ศรีทอง รอง สว.สส.สภ.คลองท่อม จว.กระบี่ 0802 13204 0100 สวป.สภ.คลองท่อม จว.กระบี่ สกบ.177

199 ร.ต.อ. พิทักษ์ ศรีกะแจะ รอง สว.สส.สน.เพชรเกษม 1104 13204 0210 สว.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บช.น. 1012 10204 0090

200 ร.ต.อ. พิบูลย์ จันทะมาตย์ รอง สว.จร.สภ.เมืองสกลนคร สสน.251 สว.สส.สภ.เมืองนครพนม 0404 12204 0011

201 ร.ต.อ. พิพัฒน์ พันธุ์พรม รอง สวป.สภ.หนองวัวซอ จว.อุดรธานี 0412 13202 0410 สว.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น 1405 10318 0013

202 ร.ต.อ. พิพัฒน์พล มีสายมงคล นว.(สบ 1) ผบก. บก.ทล. 2103 11323 0007 สว.จร.สน.ลาดกระบัง 1103 12205 0083

203 ร.ต.อ. พิมพิสาร ธํารงเลาหะพันธ์ รอง สว.จร.สน.ธรรมศาลา 1114 13205 0083 สว.จร.สน.ธรรมศาลา 1114 12205 0080

204 ร.ต.อ. พิมุข คงประเสริฐ รอง สวป.สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ 0503 13202 0545 สว.สส.สภ.ดอยสะเก็ด จว.เชียงใหม่ 0503 12204 0268

205 ร.ต.อ. หญิง พิรดา ศรีพรหม รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.นครนายก 1208 27203 0053 สว.(สอบสวน) สภ.บ้านนา จว.นครนายก 0206 24203 0038

206 ร.ต.อ. พิริยะพันธ์ จันทราวุฒิ รอง สว.กลุ่มงานส่งเสริมงานสอบสวน 2 สบส. 0604 11306 0040 สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ. 0400 10380 0064

207 ร.ต.อ. พิรุฬห์ กุลศรีไทวงษ์ รอง สวป.สน.บางยี่ขัน 1114 13202 0272 สวป.สน.บางยี่ขัน สน.3-593

208 ร.ต.อ. พิษณุ แก่นกระจ่าง รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสงขลา สสข.326 สวป.สภ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส 0903 12202 0476

209 ร.ต.อ. พิษณุ อินทรไชย รอง สว.สส.สน.พระโขนง 1112 13204 0412 สวป.สน.ทุ่งมหาเมฆ สน.2-627

210 ร.ต.อ. พิสิฏพล ทองชุบ รอง สว.สส.สภ.ศรีเทพ จว.เพชรบูรณ์ สพช.365 สว.อก.สภ.บางระกํา จว.พิษณุโลก 0606 12304 0083



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ 249/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐

211 ร.ต.อ. พิสิษฐ์ ชัยโชค รอง สว.สส.สภ.ทุ่งคอก 0709 13204 0228 สวป.สภ.ทุ่งคอก จว.สุพรรณบุรี 0709 12202 0061

212 ร.ต.อ. พีรวิชญ์ อุทัยแสน รอง สว.(สอบสวน) สภ.ศรีสงคราม จว.นครพนม สนพ.265 สว.อก.สภ.ดงหลวง จว.มุกดาหาร 0406 12304 0093

213 ร.ต.อ. พุฑฒินันท์ สุวรรณ ผบ.มว.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด. 2508 11202 0067 สว.กก.5 บก.สอ.บช.ตชด. 2508 10202 0215

214 ร.ต.อ. พุฒิพงศ์ พุฒฤทธิ์ รอง สว.ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 2 กต.2 0803 11204 0015 สว.ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์ บก.อก.จต. 0801 10305 0046

215 ร.ต.อ. พุฒิพัฒน์ ทองแท้ รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 11363 0526 สว.ฝอ.4 บก.อก.สทส. 2801 10301 0039

216 ร.ต.อ. พูลศักดิ์ พระวิวงศ์ รอง สว.จร.สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี สสฎ.293 สวป.สภ.อ่าวลึก จว.กระบี่ สกบ.148

217 ร.ต.อ. เพชร ไชยป่ายาง รอง สวป.สภ.บางเลน 0703 13202 0293 สวป.สภ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม 0703 12202 0254

218 ร.ต.อ. หญิง เพ็ญศรี ชูช่อ รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.ศชต. 2001 11304 0066 สว.ฝอ.5 บก.อก.ศชต. 2001 10318 0062

219 ร.ต.อ. ไพฑูรย์ ใจแสน รอง สว.จร.สน.ลําผักชี สน.1-1305 สว.อก.สน.ลําผักชี 1102 12304 0139

220 ร.ต.อ. ไพฑูรย์ นพฤทธิ์ รอง สวป.สภ.คลองหาด จว.สระแก้ว สปจ.424 สว.อก.สภ.เขาสิงโต ภ.จว.สระแก้ว 1211 10318 0140

221 ร.ต.อ. ไพฑูรย์ พรไชยา รอง สว.ตม.จว.จันทบุรี บก.ตม.3 2404 11202 0159 สว.ตม.จว.ศรีสะเกษ บก.ตม.4 2405 10204 0217

222 ร.ต.อ. ไพฑูรย์ วงษ์ศรี รอง สว.ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0669 สว.กลุ่มงานบริหารเครื่องคอมพิวเตอร์ ศทก. 2804 10403 0022

223 ร.ต.อ. ไพฑูรย์ สุขบท รอง สวป.สภ.รัตนบุรี จว.สุรินทร์ สสร.330 สวป.สภ.สะเดา จว.สุรินทร์ 1309 10202 0088

224 ร.ต.อ. ไพฑูลย์ ศิริพยัคฆ์ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.มหาสารคาม 1407 11204 0036 สว.ฝอ.2 บก.อก.ศชต. 2001 10318 0022

225 ร.ต.อ. ไพบูลย์ ศิริสถิตย์ รอง สว.สส.สภ.ภูเรือ จว.เลย สลย.294 สว.สส.สภ.นาแห้ว จว.เลย 0408 12204 0184



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ 249/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐

226 ร.ต.อ. ไพรจิตร เวียงสมุทร รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองหญ้าปล้อง จว.เลย สลย.119 สว.อก.สภ.วังสะพุง จว.เลย 0408 12304 0126

227 ร.ต.อ. ไพรวัลย์ ธนารมย์ รอง สว.สส.สน.เตาปูน 1109 13204 0369 สวป.สภ.เทพารักษ์ จว.นครราชสีมา 0303 12202 0165

228 ร.ต.อ. ไพรัช เสนามาตย์ รอง สว. กก.สส.ภ.จว.พิจิตร 1607 11204 0033 สว.ฝอ.ภ.จว.ลพบุรี 1108 10318 0008

229 ร.ต.อ. ไพโรจน์ แก้วทอง รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี 1711 11204 0033 สว.กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี 1711 10202 0122

230 ร.ต.อ. ไพโรจน์ ธนพรรณาธร รอง สว.สส.สภ.ป่าตอง จว.ภูเก็ต 0806 13204 0092 สว.กก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต 1808 10204 0130

231 ร.ต.อ. ไพโรจน์ บุญยินดี รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองราชบุรี สรบ.214 สว.(สอบสวน) สน.หลักสอง สน.3-1095

232 ร.ต.อ. ไพโรจน์ อุณพันธุ์ รอง สวป.สภ.ทุ่งใหญ่ จว.นครศรีธรรมราช สนศ.563 สว.สส.สภ.ทับสะแก จว.ประจวบคีรีขันธ์ 0704 12204 0131

233 ร.ต.อ. ฟัยซาล ฮะอุรา รอง สว.สส.สภ.ละงู จว.สตูล สสต.138 สวป.สภ.ละงู จว.สตูล สสต.132

234 ร.ต.อ. ภพธร ดวงกลาง รอง สว.ฝ่ายอํานวยการ 7 บก.อก.ภ.1 1101 11305 0101 สว.(สอบสวน) สภ.รัตนาธิเบศร์ ภ.จว.นนทบุรี 1105 10203 0163

235 ร.ต.อ. ภราดร กลัดนุ่ม รอง สวป.สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี 0104 13202 0265 สว.(สอบสวน) สภ.ม่วงค่อม จว.ลพบุรี สลบ.131

236 ร.ต.อ. ภราดร สวัสดี รอง สว.(ทนท.ทางน้ํา) ส.รน.2 กก.7 บก.รน. 2106 34206 0205 สว.ส.รน.4 กก.7 บก.รน. 2106 10206 0215

237 ร.ต.อ. ภฤศธร อยู่ทอง รอง สว. ส.ทท.2 กก.5 บก.ทท. 2105 11202 0181 นว.(สบ 2) ผบช.ภ.9 1900 10323 0007

238 ร.ต.อ. ภัคคิไนย ศรีเจริญ รอง สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.8 1802 11204 0027 นว.(สบ2)ผบช.ภ.8 1800 10323 0009

239 ร.ต.อ. ภัคพล คุ้มวงศ์ รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 4 2505 11204 0270 ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.23 บก.ตชด.ภาค2 2503 10202 0247

240 ร.ต.อ. ภัทรธน เจริญผล รอง สวป.สภ.เมืองอุดรธานี 0412 13202 0380 สว.สส.สภ.พล จว.ขอนแก่น 0403 12204 0207



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ 249/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐

241 ร.ต.อ. ภัทรพงษ์ ขอดทอง รอง สว.(สอบสวน) สภ.พล จว.ขอนแก่น สขก.542 สว.ฝอ.ภ.จว.ร้อยเอ็ด 1409 10305 0015

242 ร.ต.อ. ภัทรพงษ์ เสยกระโทก รอง สว.จร.สภ.เมืองนครราชสีมา สนม.497 สว.กก.3.บก.ส.1 2302 10204 0113

243 ร.ต.อ. ภาคภูมิ ปลุกปลื้ม รอง สว.สส.สภ.เมืองหนองคาย สนค.223 สว.สส.สภ.บ้านเดื่อ จว.หนองคาย 0410 12204 0295

244 ร.ต.อ. ภาคิน ไกรกิตติชาญ รอง สว.จร.สภ.ประตูน้ําจุฬาลงกรณ์ จว.ปทุมธานี ปนม.8568 สว.สส.สน.ห้วยขวาง 1108 12204 0177

245 ร.ต.อ. ภาณุพงศ์ บุญคืน รอง สวป.สภ.ท่าอุเทน จว.นครพนม สนพ.248 สวป.สภ.ศรีสงคราม จว.นครพนม สนพ.257

246 ร.ต.อ. ภาณุพงษ์ ต้องใจ รอง สวป.สภ.ท่าสองยาง จว.ตาก สตก.236 สว.อก.สภ.ศรีนคร จว.สุโขทัย 0608 12304 0101

247 ร.ต.อ. ภานุพัฒน์ วัฒโน รอง สว.สส.สภ.บ่อผุด จว.สุราษฎร์ธานี 0808 13203 0368 สว.อก.สภ.บ่อพุด จว.สุราษฎร์ธานี 0808 12318 0345

248 ร.ต.อ. ภานุวัฒน์ ใจเที่ยงแท้ รอง สว.ตม.จว.สระแก้ว บก.ตม.3 2404 11363 0285 สวป.สภ.ช้างเผือก จว.เชียงใหม่ สชม.436

249 ร.ต.อ. ภานุวัฒน์ ไชยธงรัตน์ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นครราชสีมา 1305-11202-0246 สว.สส.สภ.โนนแดง จว.นครราชสีมา 0303 12204 0347

250 ร.ต.อ. ภาวริศ ชาลือ รอง สวป.สภ.หนองหญ้าปล้อง สพบ.188 สว.อก.สภ.บ้านคา จว.ราชบุรี 0706 12318 0254

251 ร.ต.อ. ภาสกร กิตติวณิชนนท์ รอง สว.กลุ่มงานพิจารณา 1 อธ. 0703 11305 0022 สวป.สภ.กระตีบ จว.นครปฐม 0703 12202 0056

252 ร.ต.อ. ภุชงค์ ป้องศิริ รอง สวป.สภ.เมืองสุพรรณบุรี 0709 13202 0279 สวป.สภ.เมืองสุพรรณบุรี สสพ.180

253 ร.ต.อ. ภูธร พุกกะทรัพย์ รอง สว.สส.สภ.กระทุ่มแบน 0708 13204 0160 สวป.สภ.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ 0107 12202 0314

254 ร.ต.อ. ภูเบศร์ เขจรลัย รอง สวป.สภ.บางปะกง จว.ฉะเชิงเทรา สฉช.197 สวป.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา 0203 12202 0248

255 ร.ต.อ. ภูเมธ คุ้มพันธภูมิ รอง สว.ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3 2404 11363 0059 สวป.สภ.เมืองมุกดาหาร 0406 12202 0184



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ 249/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐

256 ร.ต.อ. ภูริท หมื่นอนันต์ รอง สว.จร.สภ.เมืองนนทบุรี สนบ.258 สว.สส.สภ.แกลง จว.ระยอง สรย.258

257 ร.ต.อ. ภูวดล ทองดี รอง สว.สส.สภ.หนองไผ่ จว.เพชรบูรณ์ สพช.323 สว.อก.สภ.บ้านโคก จว.เพชรบูรณ์ 1609 10318 0158

258 ร.ต.อ. ภูวนาท ภูถี่ถ้วน รอง สวป.สภ.ท่าใหม่ จว.จันทบุรี 0202 13202 0215 สวป.สภ.เมืองระยอง 0208 12202 0220

259 ร.ต.อ. ภูวิศวินท์ เล็งคิดวรภัส รอง สวป.สภ.นิคมอุตสาหกรรม จว.ลําพูน 1511 11202 0089 สว.พฐ.จว.น่าน ศพฐ.5 2708 10336 0176

260 ร.ต.อ. ภูษิต อินต๊ะ รอง สวป.สภ.ดอยสะเก็ด จว.เชียงใหม่ สชม.622 สว.สส.สภ.สะเมิง จว.เชียงใหม่ 0503 12204 0383

261 ร.ต.อ. มงคล กุ้งทอง รอง สวป.สน.หนองค้างพลู 1116 13202 0286 สวป.สน.หนองแขม 1116 12202 0267

262 ร.ต.อ. มณฑล สุขศุภชัย รอง สว.จร.สภ.บ้านโป่ง สรบ.294 สว.สส.สภ.ไร่สะท้อน จว.เพชรบุรี 1707 10204 0050

263 ร.ต.อ. มนต์ชัย สารพิมพ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.สมเด็จ จว.กาฬสินธุ์ สกส.300 นว.(สบ 2) ผบช.ภ.4 1400 10323 0009

264 ร.ต.อ. มนต์ธร ตากใบ รอง สว.จร.สภ.เมืองยโสธร สยส.115 สว.พฐ.จว.ชัยนาท ศพฐ.1 2704 10336 0179

265 ร.ต.อ. มนตรี ขอดเดชะ รอง สว.สส.กก.สส.ภ.จว.น่าน 1506 11204 0034 สวป.สภ.ภูเพียง จว.น่าน 0504 12202 0065

266 ร.ต.อ. มนตรี ชัยจิตร รอง สวป.สภ.พนมไพร จว.ร้อยเอ็ด สรอ.396 สว.อก.สภ.ดงครั่งใหญ่ ภ.จว.ร้อยเอ็ด 1409 10318 0171

267 ร.ต.อ. มนตรี รักชาติ รอง สว. ส.ทล.1 กก.1 บก.ทล. 2103 11202 0037 สว.ฝอ.บก.ทล. 2103 10318 0014

268 ร.ต.อ. มนตรี เรืองพุทธ รอง สว.สส.สภ.สะเดา จว.สงขลา สสข.389 สว.จร.สภ.เมืองสงขลา สสข.328

269 ร.ต.อ. มนตรี ศรีวัฒนฤทธิ์ รอง สวป.สน.โชคชัย 1111 13202 0263 สว.จร.สน.โชคชัย 1102 12205 0254

270 ร.ต.อ. มนตรี อินเปรี้ยว รอง สว.กก.สส.ภ.จว.พะเยา 1507 11202 0074 สว.กก.สส.ภ.จว.พะเยา 1507 10202 0069



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่
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271 ร.ต.อ. มนัสชัย รัตนรักษ์ รอง สว.ตม.จว.นนทบุรี บก.ตม.3 2404 11363 0379 สว.ฝอ.5 บก.อก.บช.ตชด. 2501 10318 0092

272 ร.ต.อ. มนูญเกียรติ กองศูนย์พนิช รอง สวป.สภ.เมืองหนองบัวลําภู 0411 13202 0125 สว.อก.สภ.ศรีวิชัย จว.สกลนคร 1411 10318 0061

273 ร.ต.อ. หญิง มลฤดี สมมารถ รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0175 สว.กลุ่มงานตรวจสอบสํานวน 2 คด. 0602 10375 0031

274 ร.ต.อ. มังกร พันธุระศรี รอง สว. ฝอ.บก.น.4 1006 11202 0028 สว.ธร. กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 10304 0082

275 ร.ต.อ. มังกร วัฒวงค์ รอง สวป.สภ.บ้านดู่ จว.เชียงราย 1504 11202 0166 สวป.สภ.แม่จัน จว.เชียงราย 0502 12202 0337

276 ร.ต.อ. หญิง มัณฑนา ไชยโคตร อาจารย์ (สบ 1) กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.1 1103 32346 0078 อาจารย์ (สบ 2) กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.1 1103 32346 0078

277 ร.ต.อ. มานพ จันทร์เกิด รอง สว. กก.3 บก.ปคม. 2108 11202 0089 สว.ส.รน.5 กก.4 บก.รน. 2106 10206 0108

278 ร.ต.อ. มานพ สร้อยศรี รอง สว.(สอบสวน) สภ.ลาดยาว จว.นครสวรรค์ สนว.330 สว.(สอบสวน) สภ.แม่วงก์ จว.นครสวรรค์ สนว.477

279 ร.ต.อ. มานะ ร่มพุดตาล รอง สว.สส.สน.สําเหร่ สน.3-748 สวป.สภ.บ้านไผ่ จว.ขอนแก่น สขก.365

280 ร.ต.อ. มานะชัย ใจเอื้อ รอง สวป.สภ.ชัยบาดาล จว.ลพบุรี สลบ.306 สว.สส.สภ.ท่าหลวง จว.ลพบุรี 0106 12204 0185

281 ร.ต.อ. หญิง มานิดา วิสุทธิพัฒน์ รอง สว.ตม.จว.จันทบุรี บก.ตม.3 2404 11363 0267 สว.ตม.จว.ตราด บก.ตม.3 2404 10363 0149

282 ร.ต.อ. มานิต ไชยสิทธิ์ รอง สวป.สภ.คูเต่า จว.สงขลา 0907 13207 0394 สว.ฝอ.ภ.จว.สตูล 1907 10318 0008

283 ร.ต.อ. มาโนช ช่างปรุง รอง สวป.สน.ดุสิต 1108 13202 0219 สว.ฝอ.บก.น.4 1006 10318 0013

284 ร.ต.อ. มาโนช ต่วนชะเอม รอง สวป.สน.บางนา สน.2-754 สวป.สน.ท่าเรือ 1112 12202 0301

285 ร.ต.อ. มาโนช ไพบูลย์วิวัฒนา รอง สวป.สภ.หนองฉาง จว.อุทัยธานี สอน.150 สว.ฝอ.ภ.จว.อุตรดิตถ์ 1611 10318 0010
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286 ร.ต.อ. หญิง มารศรี เดชพันธ์ รอง สว.อก.สภ.เมืองอุบลราชธานี สอบ.406 สว.ฝอ.ภ.จว.ยโสธร 1307 10326 0013

287 ร.ต.อ. มีเกียรติ ประพฤติดี รอง สวป.สภ.เมืองขอนแก่น 0403 13202 0431 สวป.สภ.เมืองขอนแก่น สขก.307

288 ร.ต.อ. มีศักดิ์ โนราช รอง สว.(สอบสวน) สน.ท่าเรือ 1112 24203 0077 สว.(สอบสวน) สน.บางยี่เรือ สน.3-706

289 ร.ต.อ. มุตินันท์ จิตรแข็ง รอง สว.ตม.จว.ฉะเชิงเทรา บก.ตม.3 2404 11363 0426 สว.ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 2407 10204 0048

290 ร.ต.อ. เมธี ศรีวันนา รอง สวป.สภ.เมืองขอนแก่น 0403 13202 0435 สว.สส.สภ.แวงน้อย จว.ขอนแก่น 0403 12204 0365

291 ร.ต.อ. ไมตรี ศิริ ผบ.มว.กก.ตชด.44 2505 11202 0384 สว.กก.ตชด.44 บก.ตชด.ภาค4 2505 10318 0344

292 ร.ต.อ. ยง ปัทมะรีย์ รอง สว.สส.สภ.นาเชือก จว.มหาสารคาม สมค.337 สว.พฐ.จว.หนองบัวลําภู ศพฐ.4 2707 10336 0199

293 ร.ต.อ. ยงยุทธ จันทร์แก้ว รอง สว. กก.สส.บก.น.4 1006 11204 0053 สว.กก.สส.ภ.จว.ร้อยเอ็ด 1409 10202 0033

294 ร.ต.อ. ยงยุทธ ดวงขวัญ รอง สว.สส.สภ.ปากจั่น จว.ระนอง 0807 13204 0035 สว.อก.สภ.กระบุรี จว.ระนอง 0807 12304 0074

295 ร.ต.อ. ยงยุทธ แสนบุญศิริ รอง สว.สส.สน.โคกคราม 1102 13204 0338 สวป.สภ.เมืองมุกดาหาร 0406 12202 0183

296 ร.ต.อ. ยงยุทธ หวานเหนือ รอง สวป.สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี สชบ.286 สวป.สภ.แหลมฉบัง จว.ชลบุรี 0204 12202 0380

297 ร.ต.อ. ยงยุทธ ใหญ่โคกกรวด รอง สว.ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4 2405 11363 0059 สว.ฝ่ายมาตรฐานฯ 1 สศป. 2902 10310 0055

298 ร.ต.อ. หญิง ยศสินี ประเสริฐศักดิ์ รอง สว. ฝอ.ภ.จว.อุตรดิตถ์ 1611 11304 0017 สว.พฐ.จว.อุตรดิตถ์ ศพฐ.6 2709 10336 0176

299 ร.ต.อ. ยิ่งยง ช่วยกิจ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ป่าตอง จว.ภูเก็ต สภก.116 สว.(สอบสวน) สภ.ร่อนพิบูลย์ จว.นครศรีธรรมราช สนศ.432

300 ร.ต.อ. ยุคลเดช ทับทวี รอง สว. กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.นครสวรรค์ 1606 11305 0046 สว.ฝอ.7 บก.อก.ภ.6 1601 10305 0108



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ 249/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐

301 ร.ต.อ. ยุทธนา ทาตะรัตน์ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ขอนแก่น 1405 11204 0037 สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.4 1402 10204 0057

302 ร.ต.อ. ยุทธนา ประสพสุขมั่งดี รอง สว.สส.สภ.แหลมฉบัง จว.ชลบุรี สชบ.359 สวป.สภ.เมืองลําพูน สลพ.121

303 ร.ต.อ. ยุทธนา มาเมือง รอง สวป.สภ.ภูหลวง จว.เลย สลย.211 สวป.สภ.เมืองสิงห์บุรี 0109 12202 0097

304 ร.ต.อ. ยุทธนา รัตแพทย์ รอง สว.สส.สน.สุทธิสาร สน.1-743 สว.สส.สน.มีนบุรี 1110 12204 0215

305 ร.ต.อ. ยุทธนา ลําเภา รอง สวป.สภ.เสิงสาง จว.นครราชสีมา สนม.553 สว.อก.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.นครราชสีมา 0303 12304 0317

306 ร.ต.อ. ยุทธนา หวานแก้ว รอง สวป.สภ.บําเหน็จณรงค์ จว.ชัยภูมิ สชย.311 สว.ฝอ.ภ.จว.ชัยภูมิ 1304 10318 0014

307 ร.ต.อ. ยุทธพงษ์ โคขุนทด รอง สวป.สภ.เมืองนครราชสีมา จว.นครราชสีมา สนม.465 สวป.สภ.ปักธงชัย จว.นครราชสีมา 0303 12202 0697

308 ร.ต.อ. ยุทธศิลป์ พละสาร รอง สวป.สน.พญาไท 1108 13202 0192 สว.(สอบสวน) สน.คันนายาว  1109 24203 0173

309 ร.ต.อ. โยธิน ยุทธ์บัณฑิต รอง สวป.สภ.อุบลรัตน์ จว.ขอนแก่น 0403 13202 0478 สว.อก.สภ.อุบลรัตน์ จว.ขอนแก่น 0403 12304 0242

310 ร.ต.อ. รณภพ รําเพยเพชร รอง สว.จร.สน.ห้วยขวาง สน.1-563 สว.สส.สน.สุทธิสาร สน.1-741

311 ร.ต.อ. รักพงษ์ แสนอินทรอํานาจ รอง สว.กก.2 บก.ส.1 2302 11304 0108 สว.กก.4.บก.ส.1 2302 10204 0158

312 ร.ต.อ. รังสรรค์ วงษ์วิราช รอง สวป.สภ.หนามแท่ง จว.อุบลราชธานี 0309-13207-0419 สว.ฝอ.ภ.จว.ศรีสะเกษ 1308 10318 0009

313 ร.ต.อ. รัชกฤช รัมจันทร์ รอง สว.กลุ่มงานการฝึกแบบตํารวจ ศฝต. รร.นรต. 3003 11360 0025 สวป.สภ.เมืองนนทบุรี 0103 12202 0270

314 ร.ต.อ. หญิง รัชนีย์ ศาสตร์ศิลป์ รอง สว.(กง.) ฝอ.ภ.จว.พิษณุโลก 1608 11326 0025 สว.(กง)ฝอ.ภ.จว.พิษณุโลก 1608 10326 0014

315 ร.ต.อ. รัชพงศ์ จันทชิต ผบ.มว.กก.ตชด.22 2503 11202 0189 ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.23 บก.ตชด.ภาค2 2503 10318 0246
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316 ร.ต.อ. รัชพงษ์ หมั่นธรรม รอง สว. ฝ่ายแผนการสอบ กส. 2905 11316 0026 สว.ฝอ.บก.ฝรก. 2904 10202 0010

317 ร.ต.อ. รัชพล นาคสุทธิ์ รอง สว.สส.สภ.วิเชียรบุรี จว.เพชรบูรณ์ สพช.351 สวป.สภ.เมืองแพร่ 0506 12202 0188

318 ร.ต.อ. รัชพล ภูจอมจิตร รอง สว.สส.สภ.เหล่า อ.โกสุมพิสัย จว.มหาสารคาม 0405 13204 0224 สว.อก.สภ.เมืองกาฬสินธุ์ สกส.188

319 ร.ต.อ. รัชศานติ์ กาญจนาสน์ รอง สวป.สภ.ป่าตอง จว.ภูเก็ต 0806 13202 0187 สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.8 1801 10318 0064

320 ร.ต.อ. หญิง รัฐการ ปานมารศรี ช่างภาพการแพทย์(สบ 1) กลุ่มงานนิติพยาธิ นต.รพ.ตร. 3103 11425 0046 ช่างภาพการแพทย์(สบ 2) กลุ่มงานนิติพยาธิ นต.รพ.ตร. 3103 10425 0044

321 ร.ต.อ. รัฐการ รัตนฐากูร รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นราธิวาส 2004 11204 0053 สว.กก.สส.ภ.จว.นราธิวาส 2004 10202 0041

322 ร.ต.อ. รัฐภูมิ ขมสวัสดิ์ รอง สวป.สภ.บางจัก จว.อ่างทอง สอท.77 สว.(สอบสวน) สภ.สีบัวทอง จว.อ่างทอง 0110 23203 0054

323 ร.ต.อ. หญิง รัตติกาล ขุนเภา รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ปราจีนบุรี 1209 11304 0015 สว.ฝอ.ภ.จว.ปราจีนบุรี 1209 10318 0012

324 ร.ต.อ. รัตนชาติ บุญสินพร้อม รอง สว. ฝอ.5 บก.อก.บช.น. 1001 11304 0072 สว.ฝอ.5 บก.อก.บช.น. 1001 10318 0071

325 ร.ต.อ. หญิง รัตน์ดา แก้วบุดดา รอง สว.ฝอ.บก.ปส.4 2205 11326 0016 สว.ฝ่ายงบประมาณและการเงิน บก.อก.บช.ปส. 2201 10326 0061

326 ร.ต.อ. รัตนวุฒิ หนูแก้ว รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต 1808 11204 0035 สวป.สภ.ท่าฉัตรไชย จว.ภูเก็ต 0806 12202 0043

327 ร.ต.อ. ราชภิภพ ขุมทรัพย์ รอง สวป.สน.ปทุมวัน 1113 13202 0199 สว.ฝ่ายทะเบียนประวัติ 1 ทว. 2703 10336 0027

328 ร.ต.อ. ราชศักดิ์ เชียรรัมย์ รอง สวป.สภ.เมืองบุรีรัมย์ จว.บุรีรัมย์ 0304-13202-0441 สว.กก.สส.ภ.จว.บุรีรัมย์ 1306 10204 0033

329 ร.ต.อ. ราชัน แก้วคูนอก รอง สว. กก.5 บก.ป. 2102 11202 0246 สวป.สภ.คอนสวรรค์ จว.ชัยภูมิ สชย.255

330 ร.ต.อ. ราชันย์ ประกฤติกร รอง สว. งานศูนย์ควบคุมการจราจร CCTV กก.4 บก.จร. 1002 11205 0171 สว.ฝ่ายยุทธศาสตร์ บก.อก.บช.ส. 2301 10318 0027
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331 ร.ต.อ. ราเชนท์ เทพวงษ์ รอง สวป.สภ.เมืองนนทบุรี จว.นนทบุรี 0103 13202 0297 สว.สส.สภ.บางกรวย จว.นนทบุรี สนบ.282

332 ร.ต.อ. ราเชนทร์ อุ่นจันทึก รอง สว.จร.สภ.หมูสี จว.นครราชสีมา 1305-11205-0219 สว.กก.4 บก.สกส.บช.ปส. 2207 10202 0070

333 ร.ต.อ. ราม จันทร์สุทนพจน์ รอง สวป.สภ.ท่าม่วง สกจ.306 สวป.สภ.ธงชัย จว.ประจวบคีรีขันธ์ 0704 12202 0078

334 ร.ต.อ. หญิง รําพึง จักรคํา รอง สว.ฝอ.บก.ตม.1 2402 11403 0019 สว.ฝ่ายการประชุม 2 ตป. 0701 10302 0029

335 ร.ต.อ. รุ่ง เทียนอยู่ รอง สวป.สภ.บางกระทุ่ม จว.พิษณุโลก 1608 11202 0109 สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.6 1601 10318 0029

336 ร.ต.อ. รุ่งเพ็ชรสัณห์ เฟื่องมณี รอง สว.ด่าน ตม.เชียงแสน บก.ตม.5 2406 11363 0160 สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 10363 0488

337 ร.ต.อ. รุ่งเรืองบุญ อ่อนนิ่มอภิสกุล รอง สว. กก.2 บก.ปคม. 2108 11202 0071 สวป.สภ.คูคต จว.ปทุมธานี 0104 12202 0248

338 ร.ต.อ. หญืง เรวดี แวกือจิ รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ศชต. 2001 11304 0045 สว.ฝอ.7 บก.อก.ศชต. 2001 10326 0080

339 ร.ต.อ. เรวัต ตั้งถึงถิ่น รอง สว.สส.สน.หัวหมาก สน.1-643 สว.กก.สส.ภ.จว.นราธิวาส 2004 10202 0158

340 ร.ต.อ. เรืองวิทย์ ปานจันทร์ รอง สว.กลุ่มงานส่งเสริมงานสอบสวน 2 สบส. 0604 11306 0046 สว.กลุ่มงานวิชาการ 1 สบส. 0604 10306 0053

341 ร.ต.อ. ฤทธิไกร เหมทานนท์ รอง สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.8 1802 11204 0038 สว.กก.5 บก.สอ.บช.ตชด. 2508 10202 0209

342 ร.ต.อ. ฤทธิชัย บรรเลงสุวรรณ รอง สว.สส.สภ.ดอยสะเก็ด จว.เชียงใหม่ สชม.625 สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.5 1502 10204 0035

343 ร.ต.อ. ฤทธิเดช ทรัพย์ปั้น รอง สว.จร.สภ.แม่สาย จว.เชียงราย สชร.414 สวป.สภ.แม่จัน จว.เชียงราย สชร.417

344 ร.ต.อ. ลือชัย ตันชนะประดิษฐ์ รอง สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ปคบ. 2111 29203 0045 สว.ฝอ.บก.ปปป. 2110 10318 0010

345 ร.ต.อ. ลือชัย สิมสีพิมพ์ รอง สวป.สภ.นากลาง จว.หนองบัวลําภู 0411 13202 0129 สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ. 0400 10380 0081



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ 249/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐

346 ร.ต.อ. เลิศศักดิ์ พันธุ์สุวรรณกิจ รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 11363 0535 สว.กก.1 บก.ตม.1 2402 10363 0022

347 ร.ต.อ. วงศกร ชุติมาสถาพร รอง สว.จร.สภ.เมืองพิษณุโลก สพล.230 สวป.สภ.เมืองพิจิตร สพจ.142

348 ร.ต.อ. วงศพัทธ์ สารพร รอง สว.สส.สน.บางบอน 1104 13204 0177 สวป.สน.บางบอน 1116 12202 0260

349 ร.ต.อ. วชิระ อัมฤทธิ์ นว.(สบ 1) ผบก.สส.ภ.1 1102 11323 0005 สว.ปพ.บก.สส.ภ.1 1102 10202 0076

350 ร.ต.อ. วนัส วงศ์วิชัย รอง สวป.สภ.แม่สาย จว.เชียงราย สชร.403 สว.อก.สภ.บ้านแซว จว.เชียงราย 1504 10318 0141


