
ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

1 ร.ต.อ. กง ไม่เศร้า รอง สว.(สอบสวน) กก.3 บก.ปอท. 2112 29203 0095 รอง สว.(สอบสวน) กก.3 บก.ปคม. 2108 11203 0183

2 ว่าที่ ร.ต.ท. หญิง กชกร มัยญะกิต พยาบาล (สบ 1) ชต.รพ.ตร. 3127 31420 0021 พยาบาล (สบ 1) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0900

3 ร.ต.ท. หญิง กชพร ศรีนาดี รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.บช.น. 1001 11301 0034 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.หนองคาย 1412 11304 0022

4 ร.ต.ท. หญิง กชพรรณ พิชิตยุทธการ รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.บช.น. 1001 11307 0163 รอง สว.กลุ่มงานการข่าว บก.ขส.บช.ปส. 2206 11204 0033

5 ร.ต.ท. หญิง กชวรรณ ดีแพง รอง สว.ฝอ.9 บก.อก.ภ.2 1201 11304 0150 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 1205 11304 0023

6 ร.ต.อ. กนก วังใจฟู รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี 0103 21203 0082 รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ลพบุรี 1108 23203 0036

7 ร.ต.อ. หญิง กนกภรณ์ อยู่กรุง รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.สตม. 2401 11309 0037 รอง สว.ตม.จว.ประจวบคีรีขันธ์ บก.ตม.3 2404 11363 0098

8 ว่าที่ ร.ต.ท. หญิง กนกวรรณ สุขเจริญ รอง สว.(สอบสวน) สภ.คลองใหญ่ จว.ตราด สตร.156 รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.นครนายก 1208 27203 0053

9 ร.ต.อ. กมล การถาง รอง สว.อก.สภ.วังน้ําเขียว จว.นครราชสีมา สนม.832 รอง สว.จร.สภ.เมืองนครราชสีมา สนม.494

10 ร.ต.อ. กมล จายสัก รอง สว.สส.สภ.แม่แจ่ม จว.เชียงใหม่ สชม.732 รอง สว.สส.สภ.ฮอด จว.เชียงใหม่ สชม.757

11 ร.ต.ท. กมล บัวผดุง รอง สวป.สภ.เกาะกูด จว.ตราด สตร.113 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สระแก้ว 1211 11202 0134

12 ร.ต.ท. กมล เบ็ญจกิจ รอง สวป.สภ.สอยดาว จว.จันทบุรี สจบ.266 รอง สวป.สภ.โป่งน้ําร้อน จว.จันทบุรี 0202 13202 0201

13 ร.ต.อ. กมล โพธิ์ทองนาค รอง สว.กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 11304 0157 รอง สว.งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. 1002 11205 0042

14 ร.ต.ท. กมล อินทร รอง สวป.สภ.เขาดิน จว.ราชบุรี สรบ.131 รอง สว.สส.สภ.สามร้อยยอด จว.ประจวบคีรีขันธ์ 0704 13204 0020

15 ร.ต.อ. กมลชัย พิทักษ์ไพศาลภากร รอง สว.กก.2 บก.ปส.1 2202 11204 0073 รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวนฯ บก.ปส.4 2205 29203 0023

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐
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16 ว่าที่ ร.ต.อ. หญิง กมลเนตร ด่านธัญญกุล รอง สว.ฝ่ายสารบรรณ 2 สลก.ตร. 0101 11312 0049 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครปฐม 1705 11304 0024

17 ร.ต.อ. หญิง กมลพร เศษโถ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.มหาสารคาม 1407 11327 0091 รอง สว.อก.สภ.พนมไพร จว.ร้อยเอ็ด สรอ.392

18 ร.ต.ท. หญิง กมลลักษณ์ อ่วมทับ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สุมทรสาคร 1710 11326 0026 รอง สวป.สภ.อัมพวา จว.สมุทรสงคราม สสส.102

19 ร.ต.ท. หญิง กมลวรรณ กลิ่นเพ็ชร์ รอง สว.ฝอ.บก.น.7 1009 11326 0088 รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.7 1701 11304 0030

20 ร.ต.อ. หญิง กมลวิชญ์ รวมเจริญ รอง สว.อก.สน.สุทธิสาร สน.1-735 รอง สว.กก.สส.บก.น.4 1006 11204 0050

21 ร.ต.อ. กมลศักดิ์ นาคเสน รอง สว.สส.สน.ดอนเมือง 1109 13204 0398 รอง สว.ฝ่ายบรรจุ ทพ. 0402 11302 0081

22 ร.ต.อ. กรกฎ ทินนา รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านม่วง จว.สกลนคร สสน.412 รอง สว.(สอบสวน) สภ.โคกสี จว.สกลนคร 0409 23203 0367

23 ร.ต.ท. หญิง กรชนก สิทธิโชค รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.บช.ก. 2101 11304 0055 รอง สว.ฝอ.บก.ปส.2 2203 11304 0011

24 ร.ต.อ. กรชาล ช่วยพูลชู รอง สว.สส.สภ.ชะอวด จว.นครศรีธรรมราช สนศ.413 รอง สวป.สภ.ขอนหาด จว.นครศรีธรรมราช 0804 13207 0387

25 ร.ต.อ. หญิง กรณิศ ฤทธิ์คํารพ รอง สว.ตม.จว.สมุทรสาคร บก.ตม.3 2404 11363 0115 รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 11363 0548

26 ร.ต.ท. หญิง กรรณานุช สุระเดช รอง สว.ฝ่ายบรรจุ ทพ. 0402 11302 0081 รอง สว.ฝอ.ศทส.ตม. 2409 11304 0008

27 ว่าที่ ร.ต.อ. หญิง กรรณิการ์ เหมยม รอง สว.ฝอ.สยศ.ตร. 0200 11326 0017 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สุมทรสาคร 1710 11326 0026

28 ร.ต.อ. หญิง กรวรรณ ธนาธิปภูวดล รอง สว.ฝอ.บก.สส.ศชต. 2002 11304 0142 รอง สว.กก.ซักถาม 2 บก.สส.ศชต. 2002 11202 0097

29 ร.ต.อ. กรัณย์เทพ ดิเรกโภค รอง สว.กก.1 บก.ส.1 2302 11204 0063 รอง สว.กก.3 บก.ส.3 2304 11202 0135

30 ร.ต.อ. กรัณย์พล สีหะสิงห์ รอง สวป.สภ.บ้านโคก จว.อุตรดิตถ์ สอต.206 รอง สว.ส.รฟ.ทุ่งสง กก.3 บก.รฟ. 2104 11202 0077
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31 ร.ต.อ. กริชเพชร บํารุงบ้านทุ่ม รอง สว.กก.3 บก.ปส.1 2202 11204 0084 รอง สว.กก.1 บก.ปส.2 2203 11204 0039

32 ร.ต.ท. กรินทร์ ทองดํา รอง สว.กก.ตชด.34 2504 11304 0362 ผบ.มว.กก.ตชด.43 2505 11202 0281

33 ร.ต.ท. กรีฑา บัวมาก รอง สวป.สภ.ศรีนครินทร์ จว.พัทลุง 0905 13207 0140 รอง สวป.สภ.บางแก้ว จว.พัทลุง สพท.128

34 ร.ต.อ. หญิง กฤตติกา ณสงขลา รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ปัตตานี 2005 11304 0018 รอง สวป.สภ.ยะหริ่ง จว.ปัตตานี 0904 13202 0459

35 ร.ต.ท. กฤตธกร โรจนกุลธารา รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ชลบุรี 1206 11304 0022 รอง สว.สส.สภ.บ้านแท่น จว.ชัยภูมิ 0302 13204 0212

36 ร.ต.อ. กฤตนัย สงคง รอง สว.ส.ทท.6 กก.5 บก.ทท. 2105 11202 0198 รอง สว.ส.ทท.4 กก.5 บก.ทท. 2105 11202 0191

37 ร.ต.อ. กฤตพงศ์ เทพรัตน์ รอง สวป.สน.พญาไท 1108 13202 0223 รอง สว.งานตรวจพิสูจน์ผู้ขับขี่ กก.5 บก.จร. 1002 11205 0210

38 ร.ต.อ. กฤตพงศ์ สุขเกิด รอง สวป.สภ.ธารโต จว.ยะลา สยล.188 รอง สว.สส.สภ.อัยเยอร์เวง จว.ยะลา 0906 13204 0287

39 ร.ต.ท. กฤตพล นวมงคลศิริ รอง สวป.สภ.สันกําแพง จว.เชียงใหม่ สชม.636 รอง สว.กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 1502 11202 0091

40 ร.ต.ท. กฤตพัฒน์ คําศรี รอง สว.(สอบสวน) สภ.อุทุมพรพิสัย จว.ศรีสะเกษ สศก.265 รอง สว.(สอบสวน) สภ.กุดเสลา จว.ศรีสะเกษ 0306 23203 0342

41 ร.ต.อ. กฤตภาส ขันธวุธ รอง สว.(สอบสวน) สภ.โขงเจียม จว.อุบลราชธานี 0309 24203 0140 รอง สวป.สภ.สําโรง จว.อุบลราชธานี 0309 13202 0539

42 ร.ต.อ. กฤตยศ สันตา รอง สวป.สภ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน สมส.167 รอง สว.จร.กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 11205 0061

43 ร.ต.ท. กฤติเดช คงพัวะ รอง สวป.สน.บางพลัด 1114 13202 0264 รอง สว.ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. 1013 11202 0066

44 ร.ต.อ. กฤติเดช จันทร์ลา รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอุดรธานี 0412 24203 0118 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองขอนแก่น 1405 11203 0220

45 ร.ต.อ. หญิง กฤติยากรณ์ พวงแก้ว รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ศรีสะเกษ 1308 11304 0016 รอง สวป.สภ.ห้วยทับทัน จว.ศรีสะเกษ สศก.316
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46 ร.ต.อ. กฤษฎ์ อนันต์ รอง สว.สส.สภ.พยุห์ จว.ศรีสะเกษ 0306 13204 0226 รอง สว.สส.สภ.กันทรลักษ์ จว.ศรีสะเกษ สศก.414

47 ร.ต.อ. กฤษฎา คงคามี รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสิงห์บุรี สสห.101 รอง สว.(สอบสวน) สภ.โพทะเล จว.สิงห์บุรี 0109 23203 0038

48 ร.ต.อ. กฤษฎา นาคประสิทธิ์ รอง สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.1 1102 11204 0046 รอง สว.กก.สส.บก.น.1 1003 11204 0055

49 ร.ต.อ. กฤษฎาพงษ์ วรวารีจิตร รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพลับพลา จว.นครราชสีมา 0303 23203 0643 รอง สว.(สอบสวน) สภ.จักราช จว.นครราชสีมา 0303 24203 0230

50 ร.ต.อ. กฤษฎิ์ ศรีหาบุญทัน นว.(สบ 1) ผบก.อก.บช.น. 1001 11323 0006 ผบ.มว.กก.ตชด.23 2503 11202 0296

51 ร.ต.อ. กฤษฎิ์บดินทร์ ศรีจันทร์ รอง สว.สส.สภ.เมืองตรัง 1904 11204 0087 รอง สว.สส.สภ.กะปาง จว.นครศรีธรรมราช สนศ.214

52 ร.ต.อ. กฤษฏา อึงฆทรัพย์ รอง สวป.สภ.พบพระ จว.ตาก 0603 13202 0293 รอง สว.(สอบสวน) สภ.แม่ระมาด จว.ตาก 0603 24203 0101

53 ร.ต.ท. กฤษฏิ์ วิชัยต๊ะ รอง สวป.สภ.เมืองน่าน สนน.148 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.น่าน 1506 11202 0100

54 ร.ต.ท. กฤษฐ์สพล วีรบุญย์กฤช รอง สว.สส.สภ.เมืองนครนายก สนย.87 รอง สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.2 1202 11204 0035

55 ร.ต.อ. กฤษณพงศ์ บัวงาม รอง สวป.สภ.เมืองสตูล 0908 13202 0135 รอง สว.สส.สภ.เมืองสตูล 1907 11204 0064

56 ร.ต.อ. กฤษณ์พล ถาวรจิตร รอง สว.กก.ตชด.12 2502 11309 0170 ผบ.มว.กก.ตชด.12 2502 11202 0203

57 ร.ต.อ. กฤษณะ คํากังวาฬ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ประตูน้ําจุฬาลงกรณ์ จว.ปทุมธานี 0104 24203 0086 รอง สว.(สอบสวน) สภ.สามโคก จว.ปทุมธานี 1106 11203 0148

58 ร.ต.อ. กฤษณะ เพ็งเรือง รอง สว.(สอบสวน) สภ.คุระบุรี จว.พังงา สพง.158 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ตะกั่วทุ่ง จว.พังงา สพง.170

59 ร.ต.ท. กฤษณะ มีชัย รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 3 2504 11304 0021 ผบ.มว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 3 2504 11202 0549

60 ร.ต.อ. กฤษณะ อัครเดชาศิลป์ รอง สวป.สภ.ดอนแสนสุข จว.นครราชสีมา 0303 13207 0573 รอง สวป.สภ.โนนสูง จว.นครราชสีมา 0303 13202 0773



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยศ

61 ร.ต.อ. กฤษณะ เอี่ยมสอาด รอง สว.(สอบสวน) สภ.อรัญประเทศ จว.สระแก้ว สปจ.372 รอง สว.(สอบสวน) สภ.คลองลึก จว.สระแก้ว 1211 11203 0148

62 ร.ต.ท. กฤษณะพล บ่อแก้ว รอง สวป.สภ.เปร็ง จว.สมุทรปราการ 0107 13207 0279 รอง สว.สส.สภ.บ้านแฮด จว.ขอนแก่น 0403 13204 0313

63 ร.ต.ท. หญิง กฤษณา คงมีเงิน รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ 1706 11304 0021 รอง สว.ฝ่ายกฎหมายและวินัย บก.อก.บช.ปส. 2201 11304 0083

64 ร.ต.อ. กฤษติพงษ์ อินต๊ะ รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.บช.ก. 2101 11304 0093 รอง สว.พฐ.จว.หนองคาย 2707 11336 0190

65 ร.ต.อ. กลยุทธ์ ผุดผ่อง รอง สวป.สภ.เขมราฐ จว.อุบลราชธานี สอบ.598 รอง สว.จร.สภ.เมืองมุกดาหาร 1408 11205 0085

66 ร.ต.อ. กวิน นิติธรรมตระกูล รอง สวป.สภ.ปะลุกาสาเมาะ จว.นราธิวาส 2004 11202 0132 รอง สวป.สภ.เมืองยะลา สยล.123

67 ร.ต.อ. หญิง กวิศรา ไชยบุบผา รอง สว.ฝอ.บก.สส.ภ.2 1202 11327 0066 รอง สว.ฝอ.บก.สส.ภ.2 1202 11304 0012

68 ร.ต.อ. กวี ศิริ รอง สว.สส.สภ.แม่ลาน้อย จว.แม่ฮ่องสอน สมส.157 รอง สวป.สภ.บ่อหลวง จว.เชียงใหม่ 0503 13207 0404

69 ร.ต.อ. กวีวัฒธ์ อภิวาท นว.(สบ 1) ผบก.ตม.1 2402 11323 0004 รอง สว.กก.บริการคนต่างด้าว บก.ตม.3 2404 11304 0028

70 ร.ต.ท. กษิดิ์เดช ดาวเงิน รอง สว.สส.สภ.แม่ออน จว.เชียงใหม่ 0503 13204 0400 รอง สวป.สภ.แม่อาย จว.เชียงใหม่ 0503 13202 0566

71 ร.ต.อ. ก้องเกียรติศักดิ์ หิรัญโรจน์ รอง สว.กก.ตชด.12 2502 11304 0160 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ชัยภูมิ 1304 11304 0023

72 ร.ต.อ. หญิง กองแก้ว ผ่องวิไล รอง สว.อก.สภ.บรบือ จว.มหาสารคาม สมค.298 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.มหาสารคาม 1407 11304 0092

73 ร.ต.อ. ก้องปพัฒน์ ขันเงินธัญวัฒน์ รอง สว.(สอบสวน) กก.2 บก.ปคม. 2108 29203 0075 รอง สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ปคม. 2108 29203 0049

74 ร.ต.อ. ก้องภพ ฟักแก้ว รอง สวป.สภ.ขุนยวม จว.แม่ฮ่องสอน สมส.143 รอง สวป.สภ.เมืองลําพูน สลพ.123

75 ร.ต.อ. กอบกิจ จันทรมณี รอง สว.ฝอ.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน 1509 11327 0075 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.พิจิตร 1607 11304 0120
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บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยศ

76 ร.ต.ท. กอบชัย สุวรรณพานิช รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ศ. 2901 11304 0012 รอง สว.ฝอ.บ.ตร. 0105 11309 0036

77 ร.ต.อ. กังวาน โคตรวงศ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ศรีวิไล จว.บึงกาฬ สนค.337 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปลาปาก จว.นครพนม สนพ.313

78 ร.ต.อ. กังวาน วงศ์จันทร์ รอง สว.ฝ่ายวิเคราะห์ตําแหน่ง 2 อต. 0401 11319 0040 รอง สวป.สภ.เมืองยะลา 0906 13202 0390

79 ร.ต.ท. หญิง กัญจน์ณัฏฐ์ บุญวัฒน์ รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.1 1101 11304 0065 รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.ศชต. 2001 11325 0073

80 ร.ต.อ. หญิง กัญชลา มาทัพ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สิงห์บุรี 1111 11202 0065 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สิงห์บุรี 1111 11204 0031

81 ร.ต.อ. หญิง กัญญ์ภัคพิมพ์ ศรีเพชร ผู้ช่วย นว.(สบ 1) ตร. 0001 13312 0070 รอง สว.ฝ่ายความชอบ ทพ. 0402 11302 0131

82 ร.ต.อ. หญิง กัญญภัสส์ พงศ์อมรวิชช์ รอง สว.ตม.จว.ศรีสะเกษ บก.ตม.4 2405 11363 0088 รอง สว.กก.2 บก.ตม.1 2402 11363 0073

83 ร.ต.อ. หญิง กัญญา ชอบใหญ่ รอง สว.ฝอ.บก.น.1 1003 11309 0095 รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.สตม. 2401 11325 0041

84 ร.ต.อ. หญิง กัญญา ทับทิมศรี รอง สว.ฝอ.ภ.จว.กําแพงเพชร 1604 11304 0017 รอง สว.อก.สภ.เมืองเก่า จว.สุโขทัย 0608 13304 0147

85 ร.ต.อ. หญิง กัญญา บุตรตะกะ รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ศชต. 2001 11304 0013 รอง สว.ฝอ.สภ.โกตาบารู จว.ยะลา 2006 11304 0088

86 ร.ต.อ. หญิง กัญญาภัค ยกชู รอง สว.อก.สภ.มะนัง จว.สตูล 0908 13304 0012 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สงขลา 1906 11304 0023

87 ร.ต.ท. หญิง กัญญาภัทร ท่าทราย รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สส.สมุทรสงคราม 1709 11304 0021 รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.7 1701 11304 0034

88 ร.ต.อ. หญิง กัญญารักษ์ ผดุงนานนท์ รอง สว.ฝอ.บก.ทท. 2105 11304 0023 รอง สว.ฝ่ายธุรการและกําลังพล บก.อก.สพฐ.ตร. 2701 11304 0016

89 ร.ต.อ. หญิง กัญรินทร์ กาบเกษร รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 1205 11326 0025 รอง สวป.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา 0203 13202 0262

90 ร.ต.อ. กัณณธิป สายดวงแก้ว รอง สว.กก.3 บก.ปอท. 2112 11202 0091 รอง สวป.สภ.ไชยปราการ จว.เชียงใหม่ 1505 11202 0229
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91 ร.ต.ท. กัณตภณ เล็กทอง รอง สวป.สภ.ห้วยโป่ง จว.แม่ฮ่องสอน 0507 13207 0166 รอง สวป.สภ.แม่โป่ง จว.เชียงใหม่ 0503 13207 0467

92 ร.ต.ท. กันตพงษ์ บุญกอ รอง สว.กก.2 บก.ส.1 2302 11204 0101 รอง สว.กก.5 บก.ส.3 2304 11202 0178

93 ร.ต.ท. กันตพงษ์ ภู่ผ่าน รอง สว.สส.สภ.บ้านหมอ จว.สระบุรี สสบ.285 รอง สวป.สภ.หนองแซง จว.สระบุรี 1110 11202 0075

94 ร.ต.อ. หญิง กันตา ทวีนุช รอง สว.กก.3 บก.ตม.1 2402 11363 0093 รอง สว.ตม.จว.นครปฐม บก.ตม.3 2404 11204 0403

95 ร.ต.ท. กันทรากร สิรินันทจักร รอง สว.ฝอ.บก.น.2 1004 11202 0028 รอง สว.งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. 1002 11205 0065

96 ร.ต.อ. กัมปนาท จงใจ รอง สว.สส.สภ.ปรือใหญ่ จว.ศรีสะเกษ 0306 13204 0323 รอง สว.จร.สภ.ไพร จว.ศรีสะเกษ 1308 11205 0156

97 ร.ต.ท. กัมปนาท ศรีเทศ รอง สว.สส.สภ.ลาดบัวหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 13204 0264 รอง สว.จร.สภ.ราษีไศล จว.ศรีสะเกษ 1308 11205 0144

98 ร.ต.ท. กัมปนาท ศรีสุข รอง สวป.สภ.บ้านม่วง จว.สกลนคร สสน.407 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.หนองบัวลําภู 1413 11202 0068

99 ร.ต.อ. กัมปนาท สุนทรสนิท รอง สว.จร.สน.ชนะสงคราม สน.1-1046 รอง สว.จร.สน.ธรรมศาลา 1114 13205 0083

100 ร.ต.อ. หญิง กัลนิกา วงษ์แสนคํา รอง สว.อก.สภ.บ้านค่าย จว.ระยอง สรย.222 รอง สว.อก.สภ.พลูตาหลวง จว.ชลบุรี 0204 12304 0281

101 ร.ต.อ. หญิง กัลยกร เชษตบุตร รอง สว.ฝอ.บก.ปอท. 2112 11304 0015 รอง สว.กก.1 บก.ปอท. 2112 11202 0029

102 ร.ต.ท. หญิง กัลย์สุดา จุลประเสริฐ รอง สว.กก.4 บก.ป. 2102 11202 0208 รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.บช.ก. 2101 11304 0080

103 ร.ต.อ. หญิง กัลยา สัมฤทธิ์วงศ์ รอง สว.ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0665 รอง สว.กก.สืบสวนปราบปราม บก.ตม.2 2403 11304 0306

104 ร.ต.อ. กาญจน์ เวฬุวรรณราช รอง สว.(สอบสวน) สน.สามเสน 1108 24203 0106 รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.น.5 1007 29203 0065

105 ร.ต.อ. หญิง กาญจนภัสส์ ปฐวีศรีสุธา รอง สว.(สอบสวน) สภ.สัตหีบ จว.ชลบุรี สชบ.498 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองระยอง 1210 11203 0134
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ยศ

106 ร.ต.อ. หญิง กาญจนันท์ แผ่นทอง รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.4 1401 11304 0064 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ชัยภูมิ 1304 11304 0166

107 ร.ต.อ. หญิง กาญจนา อาจทวีกุล รอง สว.ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย์ 1306 11304 0112 รอง สวป.สภ.ลําดวน จว.บุรีรัมย์ 1306 11202 0137

108 ร.ต.ท. หญิง กาญจนาณัฐ ปัญญากดแก้ว รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สุพรรณบุรี 1711 11304 0022 รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.7 1701 11304 0014

109 ร.ต.อ. หญิง กาญจนาวดี อินทรัตน์ รอง สว.ฝอ.7 บก.อก.ภ.9 1901 11304 0148 รอง สว.ฝอ.7 บก.อก.ภ.9 1901 11305 0109

110 ร.ต.อ. กานต์ สิงห์ช้างชัย รอง สว.(สอบสวน) สภ.ด่านขุนทด จว.นครราชสีมา สนม.767 รอง สว.(สอบสวน) สภ.โชคชัย จว.นครราชสีมา 1305 11203 0290

111 ร.ต.ท. กานต์ สินจําหน่าย รอง สวป.สภ.ท่าช้าง จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 13207 0321 รอง สวป.สภ.น้ําเป็น จว.ระยอง 0208 13202 0040

112 ร.ต.อ. หญิง กานต์กนก หนูเริก รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สตูล 1907 11202 0085 รอง สวป.สภ.ปะเหลียน จว.ตรัง สตง.209

113 ร.ต.ท. หญิง กานต์โกมล พรรษาวนัส รอง สว.ฝอ.ทว. 2703 11309 0017 รอง สว.ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 1 ทว. 2703 11336 0031

114 ร.ต.อ. กานต์ณัฐกรณ์ กุณา รอง สวป.สภ.เรือง จว.น่าน 0504 13207 0216 รอง สวป.สภ.สันติสุข จว.น่าน สนน.266

115 ร.ต.ท. กานต์ดํารัส วงศ์สมานใจ รอง สวป.สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน 0507 13202 0197 รอง สว.สส.สภ.สันติสุข จว.น่าน 0504 13204 0212

116 ร.ต.อ. หญิง กานต์นภัส เลขานุกิจ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สงขลา 1906 11327 0125 รอง สว.ฝ่ายการเงิน 4 กง. 0502 11326 0077

117 ร.ต.อ. กานต์นิพัทธ์ เจริญบุญยเวช รอง สว.ตม.จว.สุโขทัย บก.ตม.5 2406 11204 0208 รอง สว.ตม.จว.ตาก บก.ตม.5 2406 11202 0068

118 ร.ต.อ. กานตพงศ์ ทองบ้านทุ่ม รอง สว.งานศูนย์ควบคุมข้อมูลใบสั่ง กก.3 บก.จร. 1002 11304 0136 รอง สวป.สภ.เมืองขอนแก่น 0403 13202 0436

119 ร.ต.อ. หญิง กานต์พิชชา ขุนแก้ว รอง สว.ฝ่ายงบประมาณและการเงิน บก.อก.บช.ปส. 2201 11325 0066 รอง สว.ฝอ.สภ.สุไหงโก-ลก จว.นราธิวาส สนธ.160

120 ร.ต.ท. การเวก จงวงศ์ รอง สวป.สภ.บ้านกรวด จว.บุรีรัมย์ สบร.410 รอง สวป.สภ.โนนดินแดง จว.บุรีรัมย์ 1306 11202 0150
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121 ร.ต.ท. การันต์ สุวรรณไตรย์ ผบ.มว.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด. 2508 11202 0284 รอง สวป.สภ.ปากคาด จว.บึงกาฬ 1415 11202 0066

122 ร.ต.ท. การุณย์ เดชสําเภา ผบ.มว.กก.3 บก.สอ.บช.ตชด. 2508 11207 0322 ผบ.มว.กก.2 บก.สอ.บช.ตชด. 2508 11202 0113

123 ร.ต.อ. กําทวน วิจิตร รอง สว.จร.สน.ธรรมศาลา 1114 13205 0082 รอง สว.จร.สน.เตาปูน สน.1-1297

124 ร.ต.อ. กําธร นาทสูงเนิน รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ลพบุรี 1108 11304 0022 รอง สว.อก.สภ.วังม่วง จว.สระบุรี สสบ.145

125 ร.ต.ท. กําธร บุญวาสนา รอง สวป.สภ.บ้านเทื่อม จว.อุดรธานี 0412 13207 0337 รอง สว.สส.สภ.หนองแสง จว.อุดรธานี 0412 13204 0272

126 ร.ต.ท. กําพล เขียวสวัสดิ์ รอง สวป.สภ.บางบ่อ จว.สมุทรปราการ 0107 13202 0434 รอง สวป.สภ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ สสป.336

127 ร.ต.ท. กําพล โชติกะคาม รอง สวป.สภ.แม่สลิด จว.ตาก 0603 13207 0228 รอง สวป.สภ.โกสัมพีนคร จว.กําแพงเพชร 1604 11202 0087

128 ร.ต.อ. กําพล โปร่งจิต รอง สวป.สภ.สังขะ จว.สุรินทร์ 0307 13202 0423 รอง สว.จร.สภ.ศีขรภูมิ จว.สุรินทร์ 1309 11205 0167

129 ร.ต.ท. กําพล ลอยจิ้ว รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นราธิวาส 2004 11204 0054 รอง สวป.สภ.ชุมพล จว.สงขลา 0907 13207 0305

130 ร.ต.ท. หญิง กิ่งกาญจน์ เลิศคํา รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.5 1501 11304 0134 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.น่าน 1506 11304 0017

131 ร.ต.ท. กิจจา จันทาทับ รอง สว.ส.รฟ.ศิลาอาสน์ กก.2 บก.รฟ. 2104 11202 0065 รอง สว.ส.รฟ.มักกะสัน กก.1 บก.รฟ. 2104 11202 0039

132 ร.ต.ท. กิจวิวรรธน์ อินประสงค์ รอง สวป.สภ.หนองแค จว.สระบุรี สสบ.213 รอง สว.สส.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.สระบุรี 0108 13204 0024

133 ร.ต.ท. กิจสภณ สายัณห์ รอง สวป.สภ.ท่าตะเกียบ จว.ฉะเชิงเทรา 1205 11202 0096 รอง สวป.สภ.สนามชัยเขต จว.ฉะเชิงเทรา สฉช.293

134 ร.ต.อ. กิตติ จันทรัตน์ รอง สว.กก.สส.1 บก.สส.บช.น. 1012 11204 0036 รอง สว.สส.สภ.คลองข่อย จว.นนทบุรี 0103 13204 0264

135 ร.ต.ท. กิตติกร เขตกลาง รอง สว.สส.สภ.กระสัง จว.บุรีรัมย์ 0304 13204 0170 รอง สวป.สภ.ชุมแสง จว.บุรีรัมย์ 0304 13207 0380



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยศ

136 ร.ต.อ. กิตติกรณ์ ลุนทาลา รอง สว.(สอบสวน) สภ.เซกา จว.บึงกาฬ สนค.327 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอุดรธานี 1414 11203 0125

137 ร.ต.อ. กิตติกวินท์ อุมาฐิติพงศ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.นายูง จว.อุดรธานี สอด.548 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ดงเย็น จว.อุดรธานี สอด.204

138 ร.ต.ท. กิตติ์ขจร กฤตเวทิน รอง สว.อก.สภ.หนองแค จว.สระบุรี สสบ.208 รอง สว.อก.สภ.วิหารแดง จว.สระบุรี สสบ.228

139 ร.ต.อ. กิตติชัย วงษ์เปี้ย รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปางศิลาทอง จว.กําแพงเพชร สกพ.257 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองการุ้ง จว.อุทัยธานี 1612 29203 0059

140 ร.ต.ท. กิตติโชค ลิปไธสง รอง สว.สส. สน.ปทุมวัน สน.2-396 รอง สว.สส.สน.พลับพลาไชย 2 สน.2-454

141 ร.ต.อ. กิตติโชค สังข์สวัสดิ์ รอง สว.กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.1 1102 11202 0070 นว.(สบ 1) ผบก.สส.ภ.1 1102 11323 0005

142 ร.ต.อ. กิตติ์ทัพพ์ อาชีวะนันท์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอุดรธานี สอด.325 รอง สว.(สอบสวน) สภ.วังสามหมอ จว.อุดรธานี 0412 24203 0149

143 ร.ต.อ. กิตติทัศน์ นนทา รอง สว.จร.สน.ภาษีเจริญ สน.3-633 รอง สว.ส.ทล.1 กก.3 บก.ทล. 2103 11202 0106

144 ร.ต.อ. กิตติ์ธเนศ ปิติศรีประสงค์ รอง สว.กก.1 บก.ส.1 2302 11204 0060 รอง สว.กก.4 บก.ส.๓ 2304 11202 0161

145 ร.ต.อ. กิตติ์ธีธัช คงกระพันธ์ รอง สว.สส.สภ.เมืองสมุทรสาคร สสค.96 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สุมทรสาคร 1710 11304 0020

146 ร.ต.อ. กิตตินันต์ ศรีกฤษณ์ รอง สว.กลุ่มงานตรวจสอบและควบคุมมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย 2803 11403 0037 รอง สว.กก.3 บก.ส.2 2303 11204 0074

147 ร.ต.อ. กิตติพงศ์ กุมไชย รอง สวป.สภ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน สมส.168 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.พะเยา 1507 11305 0026

148 ร.ต.อ. กิตติพงศ์ ยะขัติ รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านแซว จว.เชียงราย 1504 29203 0075 รอง สว.(สอบสวน) สภ.แม่จัน จว.เชียงราย สชร.426

149 ร.ต.อ. กิตติพงษ์ กองแก้ว รอง สว.(สอบสวน) สภ.แม่แฝก จว.เชียงใหม่ 0503 24203 0195 รอง สว.(สอบสวน) สภ.แม่ริม จว.เชียงใหม่ 1505 11203 0346

150 ร.ต.ท. กิตติพงษ์ โชติมงคล รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ลพบุรี 1108 11304 0078 รอง สวป.สภ.บ้านหมี่ จว.ลพบุรี สลบ.251



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยศ

151 ร.ต.อ. กิตติพงษ์ ศิลาพันธุ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองกําแพงเพชร 0602 24203 0072 นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.ตาก 1605 11323 0006

152 ร.ต.ท. กิตติพล พิมพ์ศรี รอง สว.สส.สภ.เลิงนกทา จว.ยโสธร สยส.198 รอง สวป.สภ.บรบือ จว.มหาสารคาม 0405 13202 0333

153 ร.ต.ท. กิตติพัฒน์ ฟูธรรม รอง สว.สส.สภ.สบเมย จว.แม่ฮ่องสอน 0507 13204 0103 รอง สวป.สภ.ช้างเผือก จว.เชียงใหม่ 0503 13202 0537

154 ร.ต.ท. กิตติภณ จันทร์สุขโข รอง สวป.สภ.บางโทรัด จว.สมุทรสาคร 0708 13202 0162 รอง สว.สํานักงานคณบดี ตศ.รร.นรต. 3004 11304 0008

155 ร.ต.ท. กิตติภณ มีทรัพย์สกล รอง สว.สส.สภ.นิคมน้ําอูน จว.สกลนคร สสน.341 รอง สว.สส.สภ.เมยวดี จว.ร้อยเอ็ด 0407 13204 0199

156 ร.ต.อ. กิตติภพ ภูสังข์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านแพง จว.นครพนม สนพ.238 รอง สว.(สอบสวน) สภ.สมเด็จ จว.กาฬสินธุ์ สกส.300

157 ร.ต.อ. กิตติภูมิ เกตุกล่ํา รอง สวป.สน.สําราญราษฎร์ สน.1-880 รอง สวป.สน.บางชัน 1111 13202 0326

158 ร.ต.อ. กิตติภูมิ จันทรา รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.บช.น. 1001 11309 0048 รอง สว.ส.ทท.1 กก.1 บก.ทท. 2105 11202 0038

159 ร.ต.อ. กิตติวัฒน์ คําเขื่อน ผบ.มว.กก.ตชด.33 2504 11304 0263 ผบ.มว.กก.ตชด.33 2504 11202 0301

160 ร.ต.อ. กิตติศักดิ์ โคตะนารถ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองบางขลัง จว.สุโขทัย 0608 23203 0182 รอง สว.(สอบสวน) สภ.สวรรคโลก จว.สุโขทัย สสท.202

161 ร.ต.ท. กิตติศักดิ์ ชัชวาลย์ รอง สว.กก.3 บก.ปคม. 2108 11202 0091 รอง สว.กก.2 บก.ปปป. 2110 11202 0048

162 ร.ต.อ. กิตติศักดิ์ เที่ยงทัน รอง สวป.สน.ทองหล่อ 1112 13202 0341 รอง สว.จร.สภ.ปากน้ําปราณ จว.ประจวบคีรีขันธ์ 1706 11205 0095

163 ร.ต.อ. กิตติศักดิ์ บุตรเคน รอง สว.สส.สภ.พรหมพิราม จว.พิษณุโลก สพล.268 รอง สว.สส.สภ.เมืองตาก 1605 11204 0104

164 ร.ต.อ. กิตติศักดิ์ เย็งประโคน รอง สวป.สภ.ลําปลายมาศ จว.บุรีรัมย์ 0304 13202 0462 รอง สว.สส.สภ.เมืองบุรีรัมย์ สบร.314

165 ร.ต.ท. กิตติศักดิ์ รังสีปัญญา รอง สวป.สภ.เมืองหนองบัวลําภู 0411 13202 0128 รอง สว.สส.สภ.เมืองขอนแก่น สขก.315



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยศ

166 ร.ต.อ. กิตติศักดิ์ วันนะพาล รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครพนม 1406 11304 0020 รอง สว.อก.สภ.วังยาง จว.นครพนม 0404 13304 0195

167 ร.ต.อ. กิตติศักดิ์ ศรีวิจิตร รอง สวป.สภ.ศรีสาคร จว.นราธิวาส 0903 13202 0084 รอง สวป.สภ.สุไหงโก-ลก จว.นราธิวาส 0903 13202 0127

168 ร.ต.ท. กิตติศักดิ์ อังกนะ รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.บช.ตชด. 2501 11304 0155 ผบ.มว.ฝอ.2 บก.อก.บช.ตชด. 2501 11202 0162

169 ร.ต.ท. กิตติศัพท์ รอดขํา รอง สว.สส.สภ.ควนมีด จว.สงขลา 1906 11204 0172 รอง สว.สส.สภ.ห้วยปลิง จว.สงขลา 1906 11204 0173

170 ร.ต.ท. กิตติศัพท์ สิมณี รอง สว.จร.สน.เตาปูน สน.1-810 รอง สว.กก.2 บก.ส.1 2302 11204 0101

171 ร.ต.ท. กิติกร บุญศรี รอง สวป.สภ.นาโยง จว.ตรัง สตง.144 รอง สวป.สภ.กันตัง จว.ตรัง สตง.225

172 ร.ต.ท. กิติกาญจ รับช่วง รอง สวป.สน.บวรมงคล 1114 13207 0192 รอง สว.จร.สน.อุดมสุข 1103 13205 0145

173 ร.ต.ท. กิติทัศ ฝ่ายบุตร รอง สวป.สภ.ท่ายาง จว.เพชรบุรี สพบ.223 รอง สว.กก.อป.บก.สส.ภ.7 1702 11304 0072

174 ร.ต.อ. กิติพงษ์ บูชาพันธ์ รอง สว.สส.สภ.บึงสามัคคี จว.กําแพงเพชร 0602 13204 0232 รอง สว.สส.สภ.ศรีวิชัย จว.สกลนคร 0409 13204 0076

175 ร.ต.อ. หญิง กิติยาภรณ์ พรมชาติ รอง สว.อก.สภ.เมืองน่าน 0504 13326 0066 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ศรีสะเกษ 1308 11326 0024

176 ร.ต.ท. กิติศักดิ์ พิษเพ็ง รอง สวป.สภ.บ้านเป้า จว.ชัยภูมิ 0302 13207 0273 รอง สวป.สภ.ปรางค์กู่ จว.ศรีสะเกษ สศก.372

177 ร.ต.อ. กิติศักดิ์ โสภาชาติ นวท.(สบ 1) พฐ.จว.ตราด 2705 33450 0176 รอง สว.อก.สภ.แม่ระมาด จว.ตาก สตก.220

178 ร.ต.ท. กีรติ พินิจวงษ์ รอง สวป.สภ.นาหวาย จว.เชียงใหม่ 0503 13207 0429 รอง สว.กก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส.ภ.5 1502 11204 0022

179 ร.ต.อ. กุญช์พิสิฎฐ์ พลสวัสดิ์ รอง สว.อก.สภ.แม่สอด จว.ตาก 1605 11327 0077 รอง สวป.สภ.เมืองสุโขทัย 1610 11202 0083

180 ร.ต.ท. หญิง กุณชิดา ปัญญากลาง รอง สว.อก. สภ.เสริมงาม จว.ลําปาง สลป.252 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ลําปาง 1510 11202 0124



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยศ

181 ร.ต.ท. หญิง กุลจิรา ชนะกุล รอง สว.ฝอ.ภ.จว.พังงา 1807 11304 0022 อาจารย์ (สบ 1) กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.8 1803 32344 0081

182 ร.ต.อ. หญิง กุลชญา วาเตะ รอง สว.ฝอ.10 บก.อก.ศชต. 2001 11304 0120 รอง สว.ฝอ.บก.สส.ศชต. 2002 11304 0142

183 ร.ต.อ. หญิง กุลประภัสสร์ งามจริยะสิทธิ์ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ราชบุรี 1708 11304 0023 นว.(สบ 1) ผบก.อก.ภ.7 1701 11323 0005

184 ร.ต.อ. กู้เกียรติ ทองเพ็ชรคง รอง สวป.สภ.สายบุรี จว.ปัตตานี สปน.166 รอง สวป.สภ.โคกโพธิ์ จว.ปัตตานี สปน.182

185 ร.ต.ท. เกริกเกียรติ ศุภวิทยะ รอง สว.สส.สภ.โคกศรีสุพรรณ จว.สกลนคร 0409 13204 0250 รอง สว.สส.สภ.สร้างค้อ จว.สกลนคร 0409 13204 0329

186 ร.ต.อ. เกริกชัย ไชยคง รอง สว.ฝอ.บก.ปคบ. 2111 11326 0020 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สงขลา 1906 11204 0046

187 ร.ต.ท. เกรียงไกร แก้วมณี รอง สว.สส.สภ.สังคม จว.หนองคาย 0410 13204 0186 รอง สวป.สภ.เฝ้าไร่ จว.หนองคาย 0410 13207 0265

188 ร.ต.อ. เกรียงไกร ใจสุทธิ์ นว.(สบ 1) ผบก.ศฝร.ภ.1 1103 11323 0004 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นนทบุรี 1105 11202 0112

189 ร.ต.อ. เกรียงไกร บุตรมาลา รอง สวป.สน.บางนา 1112 13202 0416 รอง สว.จร.สน.บางนา สน.2-886

190 ร.ต.ท. เกรียงไกร ประจงจัด ผบ.มว.กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 11202 0338 ผบ.มว.กก.ตชด.11 2502 11202 0506

191 ร.ต.ท. เกรียงไกร พิมพ์จักร์ รอง สวป.สภ.ชนบท จว.ขอนแก่น 0403 13202 0471 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ขอนแก่น 1405 11204 0040

192 ร.ต.อ. เกรียงไกร เมฆรัตนชัย รอง สวป.สภ.เสริมงาม จว.ลําปาง สลป.254 รอง สวป.สภ.ห้างฉัตร จว.ลําปาง สลป.318

193 ร.ต.อ. เกรียงไกร เสนอิ่น รอง สวป.สภ.เมืองลําพูน สลพ.122 รอง สว.(สอบสวน) สภ.สันทราย จว.เชียงใหม่ 1505 11203 0349

194 ร.ต.อ. เกรียงไกร อะทะไชย รอง สว.อก. สน.อุดมสุข 1103 13304 0123 รอง สวป.สน.อุดมสุข 1006 11202 0109

195 ร.ต.อ. เกรียงศักดิ์ คําลือชา รอง สวป.สภ.ตกพรม จว.จันทบุรี 0202 13207 0163 รอง สวป.สภ.สํานักทอง จว.ระยอง 0208 13207 0192



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยศ

196 ร.ต.อ. เกรียงศักดิ์ เตชะมงคล รอง สว.(สอบสวน) สภ.วังประจบ จว.ตาก 1605 29203 0061 รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองบัวเหนือ จว.ตาก 0603 23203 0215

197 ร.ต.อ. เกรียงศักดิ์ นันทวงศ์ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สงขลา 1906 11204 0045 รอง สว.กก.5 บก.ส.1 2302 11304 0211

198 ว่าที่ ร.ต.อ. หญิง เกศรา เกษมสินธุ์ รอง สว.ฝ่ายธุรการและกําลังพล บก.อก.สพฐ.ตร. 2701 11304 0015 รอง สว.พฐ.จว.นครพนม 2707 11336 0234

199 ร.ต.อ. หญิง เกษณี ขุนเศษ รอง สว.อก.สภ.งอบ จว.น่าน 1506 11304 0045 รอง สว.อก.สภ.เมืองพัทลุง สพท.147

200 ร.ต.ท. เกษตร จันทาวาส รอง สวป.สภ.วิเชียรบุรี จว.เพชรบูรณ์ สพช.347 รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.6 1601 11304 0051

201 ร.ต.อ. เกษม ฉุ้นย่อง รอง สวป.สภ.คลองขนาน จว.กระบี่ 0802 13207 0126 รอง สวป.สภ.เมืองกระบี่ สกบ.108

202 ร.ต.อ. เกษม มั่งมี รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองตาก 0603 24203 0065 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสุโขทัย 1610 11203 0130

203 ร.ต.อ. เกษม เสนาประโคน รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางน้ําเปรี้ยว จว.ฉะเชิงเทรา 0203 24203 0097 ผบ.มว.ฝ่ายปกครอง 2 บก.ปค.รร.นรต. 3002 11306 0050

204 ร.ต.อ. เกษมสุข ปัทมพรภักดี รอง สว.(สอบสวน) สภ.กระตีบ จว.นครปฐม 0705 24203 0150 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางเลน จว.นครปฐม 0703 24203 0132

205 ร.ต.ท. หญิง เกษร ทองขาว รอง สว.อก.สภ.แม่เปิน จว.นครสวรรค์ 0604 13304 0257 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครสวรรค์ 1606 11304 0017

206 ร.ต.อ. เกียรติชัย นัคเร รอง สว.(สอบสวน) สภ.โคกโพธิ์ จว.ปัตตานี สปน.186 รอง สว.(สอบสวน) สอบสวนภ.จว.ปัตตานี 2005 23203 0077

207 ร.ต.อ. เกียรติพงศ์ ทันวัน รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.5 1501 11304 0045 รอง สวป.สน.บุคคโล 1115 13202 0251

208 ร.ต.ท. เกียรติภูมิ พรมมา รอง สว.สส.สภ.ท่าหิน จว.ลพบุรี 0106 13204 0153 รอง สว.ฝอ.9 บก.อก.ศชต. 2001 11305 0104

209 ร.ต.อ. เกียรติภูมิ พรหมปลัด รอง สวป.สน.บางชัน 1006 11202 0105 รอง สว.สส.สน.ลาดพร้าว 1111 13204 0298

210 ร.ต.อ. เกียรติศักดิ์ กลิ่นหอม รอง สว.สส.สภ.แม่เมย จว.ตาก 1605 11204 0120 รอง สว.สส.สภ.ท่าสองยาง จว.ตาก 0603 13204 0159
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211 ร.ต.ท. เกียรติศักดิ์ คํากุล รอง สวป.สภ.พระขาว จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 11202 0131 รอง สวป.สภ.ลาดหลุมแก้ว จว.ปทุมธานี 0104 13202 0322

212 ร.ต.อ. เกียรติศักดิ์ ธรรมเสนา รอง สวป.สภ.ฮอด จว.เชียงใหม่ สชม.754 รอง สวป.สภ.สันกําแพง จว.เชียงใหม่ สชม.636

213 ร.ต.ท. เกียรติศักดิ์ บุญปล้อง รอง สว.สส.สภ.แม่ท้อ จว.ตาก 1605 11204 0113 รอง สว.(สอบสวน) สภ.แม่ท้อ จว.ตาก สตก.89

214 ร.ต.อ. เกียรติศักดิ์ บุษย์ศรี รอง สวป.สภ.คง จว.นครราชสีมา สนม.680 รอง สวป.สภ.กลางดง จว.นครราชสีมา 1305 11202 0275

215 ร.ต.ท. เกียรติศักดิ์ สาระทัน รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี 1108 11202 0114 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สุโขทัย 1610 11202 0036

216 ร.ต.อ. เกื้อกูล ศรีสุขโข ผู้ช่วย นว.(สบ 1) ตร. 21330 รอง สว.ฝ่ายตรวจลงตรา ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0225

217 ร.ต.ท. เกื้อกูล แสงสุขดี รอง สว.จร.สภ.เมืองนครปฐม สนฐ.163 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นครปฐม 1705 11202 0112

218 ร.ต.ท. หญิง แก้วกาญจน์ อุ่นพันธุ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสตูล 0908 23203 0027 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ทุ่งลุง จว.สงขลา 0907 24203 0121

219 ร.ต.ท. โกลิยะ ศรแก้ว รอง สว.จร.สภ.หล่มสัก จว.เพชรบูรณ์ 1609 11205 0108 รอง สวป.สภ.บางระจัน จว.สิงห์บุรี สสห.131

220 ร.ต.ท. โกวิท ขุนทอง รอง สว.สส.สภ.หาดสําราญ จว.ตรัง 0902 13204 0016 รอง สวป.สภ.ย่านตาขาว จว.ตรัง สตง.193

221 ร.ต.ท. โกวิท จันทร์เขียว รอง สว.กก.ตชด.41 2505 11304 0072 ครู (สบ 1) กก.ตชด.43 2505 34202 0474

222 ร.ต.อ. โกวิทย์ งามหอม รอง สว.ฝอ.7 บก.อก.ภ.4 1401 11305 0103 รอง สว.ฝอ.บก.สส.ภ.4 1402 11304 0011

223 ร.ต.อ. โกวิทย์ เนาว์ศรี รอง สว.กก.1 บก.ปส.2 2203 11204 0038 รอง สว.สส.สภ.นาจอมเทียน จว.ชลบุรี 0204 13203 0362

224 ร.ต.อ. โกวิทย์ พลั่งพันธ์ รอง สว.อก.สภ.สระโบสถ์ จว.ลพบุรี สลบ.289 รอง สวป.สภ.สระโบสถ์ จว.ลพบุรี 1108 11202 0096

225 ร.ต.อ. โกวิทย์ สุขบุญทอง รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครปฐม 0703 24203 0067 รอง สว.(สอบสวน) สภ.สามร้อยยอด จว.ประจวบคีรีขันธ์ 0704 24203 0090
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226 ร.ต.ท. โกศล เกษมสุข รอง สวป.สภ.บ้านหนองเอื้อง จว.ตรัง 1904 13207 0148 รอง สวป.สภ.บางแก้ว จว.พัทลุง 0905 13202 0232

227 ร.ต.อ. โกศล จรัส รอง สวป.สภ.ขาณุวรลักษบุรี จว.กําแพงเพชร สกพ.183 รอง สวป.สภ.ลานสัก จว.อุทัยธานี สอน.163

228 ร.ต.ท. โกศล พลเยี่ยม รอง สว.สส.สภ.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ สสป.321 นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 11323 0007

229 ร.ต.อ. โกศล ยมศรีเคน รอง สว.งานสายตรวจ 3 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 11202 0108 รอง สวป.สน.บางโพงพาง สน.2-504

230 ร.ต.ท. โกศล หินไชยศรี รอง สว.กก.1 บก.ปอศ. 2109 11202 0047 รอง สว.กก.6 บก.ปคม. 2108 11202 0162

231 ร.ต.อ. หญิง ใกล้รุ่ง ศรีสังห์วอน รอง สว.อก.สภ.ด่านมะขามเตี้ย จว.กาญจนบุรี สกจ.207 รอง สว.อก.สภ.ท่าม่วง จว.กาญจนบุรี สกจ.303

232 ร.ต.อ. ไกรพล กริดรัมย์ รอง สว.อก.สภ.หนองหงส์ จว.บุรีรัมย์ สบร.491 รอง สว.อก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ สบร.303

233 ร.ต.อ. ไกรฤกษ์ กล่อมลอย รอง สวป.สภ.พนมสารคาม จว.ฉะเชิงเทรา สฉช.268 รอง สว.สส.สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปราการ 1109 11204 0075

234 ร.ต.อ. ไกรฤกษ์ สมนึก รอง สว.ตม.จว.อุบลราชธานี บก.ตม.4 2405 11363 0150 รอง สว.ตม.จว.ศรีสะเกษ บก.ตม.4 2405 11204 0274

235 ร.ต.อ. ไกรฤกษ์ สิทธิโชติ รอง สวป.สน.ภาษีเจริญ 1116 13202 0279 รอง สว.จร.สน.ภาษีเจริญ สน.3-632

236 ร.ต.อ. ไกรศร จันทร์เฉลิม รอง สว.อก.สภ.บางปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยา สอย.321 รอง สว.สส.สภ.เมืองอ่างทอง สอท.122

237 ร.ต.ท. ไกรสมุทร ไชยตะมาตย์ รอง สว.กก.2 บก.ปปป. 2110 11202 0048 รอง สว.กก.3 บก.ปคม. 2108 11202 0095

238 ร.ต.อ. ไกรสร คําภาปัตน์ รอง สว.สส.สภ.นาโพธิ์ จว.บุรีรัมย์ 0304 13204 0208 รอง สว.สส.สภ.ช่องเม็ก จว.อุบลราชธานี 0309 13204 0357

239 ร.ต.อ. ไกรสร จันทตา รอง สวป.สภ.ฮอด จว.เชียงใหม่ สชม.756 รอง สว.กก.3 บก.ส.1 2302 11204 0145

240 ร.ต.อ. ไกรสร ภาคอารีย์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองภูเก็ต 0806 24203 0049 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ตะกั่วป่า จว.พังงา สพง.225
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241 ร.ต.ท. ขจร ฉายศรี รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ระนอง 1809 11202 0090 รอง สวป.สภ.เมืองชุมพร สชพ.145

242 ร.ต.อ. หญิง ขจร สูงกลาง รอง สว.ฝอ.บก.สส.ภ.3 1302 11326 0016 รอง สว.กก.ปพ.บก.สส.ภ.3 1302 11202 0075

243 ร.ต.อ. ขจร อินทร์ชน รอง สวป.สภ.บ้านแซว จว.เชียงราย 0502 13207 0288 รอง สวป.สภ.แม่สาย จว.เชียงราย สชร.401

244 ร.ต.ท. ขจรพล ทูลกสิกร รอง สวป.สภ.โพทะเล จว.สิงห์บุรี 1111 11202 0058 รอง สวป.สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี 0104 13202 0264

245 ร.ต.อ. ขจรยศ นามตะ รอง สวป.สน.ดอนเมือง 1004 11202 0121 รอง สว.สส.สภ.เมืองขอนแก่น สขก.317

246 ร.ต.ท. ขจรศักดิ์ ยุ่นประยงค์ รอง สว.กก.4 บก.ส.2 2303 11204 0085 รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.ศชต. 2001 11304 0064

247 ร.ต.อ. ขจรศิลป์ โสมาบุตร รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปางสีดา จว.สระแก้ว 0209 24203 0096 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เพ จว.ระยอง 1210 11203 0131

248 ร.ต.อ. หญิง ขวัญจุฑา แก้วพิกุล รอง สว.ตม.จว.ตาก บก.ตม.5 2406 11363 0122 รอง สว.ตม.จว.เชียงใหม่ บก.ตม.5 2406 11363 0063

249 ร.ต.อ. หญิง ขวัญนภา บุตรมิตร รอง สว.ฝ่ายการเงิน 2 กง. 0502 11326 0043 รอง สว.อก.สภ.สภ.เวียงสระ จว.สุราษฎร์ธานี สสฎ.427

250 ร.ต.อ. ขวัญเมือง วรรณสด รอง สวป.สภ.ฟากท่า จว.อุตรดิตถ์ สอต.218 รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.6 1602 11204 0055

251 ร.ต.อ. หญิง ขวัญเรือน พิลา รอง สว.อก. สน.ทุ่งสองห้อง 1102 13304 0176 รอง สว.ฝอ.บก.ปทส. 2107 11318 0018

252 ร.ต.ท. ขุนชาญ ยิบพิกุล รอง สวป.สภ.พระนครศรีอยุธยา สอย.237 รอง สว.กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.1 1102 11202 0072

253 ร.ต.อ. ขุนเดช จวบลาภ รอง สว.สส. สภ.เกษตรสมบูรณ์ จว.ชัยภูมิ 0302 13204 0143 รอง สวป.สภ.ภูเขียว จว.ชัยภูมิ 0302 13202 0403

254 ร.ต.ท. เขตต์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา รอง สว.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.เชียงราย 1504 11305 0048 รอง สว.(สอบสวน) สภ.แม่จัน จว.เชียงราย 1504 11203 0204

255 ร.ต.ท. เขตโสภน ชาญประโคน รอง สว.ฝ่ายสวัสดิการบ้านพัก สก. 0403 11304 0054 รอง สว.กก.4 บก.ส.3 2304 11202 0155
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256 ร.ต.อ. หญิง เขมจิรา คุ้มศาสตรา รอง สว.ส.ทท.2 กก.2 บก.ทท. 2105 11202 0075 รอง สว.พฐ.จว.ลพบุรี 2704 11336 0190

257 ร.ต.อ. หญิง เขมณัฎฐ์ ชุตินันท์วินิจ รอง สว.กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์การกระทําความผิดทางเทคโนโลยี 2803 11318 0047 รอง สว.กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์การกระทําความผิดทางเทคโนโลยี 2803 11403 0051

258 ร.ต.ท. หญิง เข็มทราย นรสิงห์ รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.สทส. 2801 11322 0033 รอง สว.ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ศพข.บช.ส. 2306 11304 0034

259 ร.ต.ท. เข็มพร อุดแก้ว รอง สวป.สน.นางเลิ้ง สน.1-951 รอง สวป.สน.เตาปูน 1109 13202 0367

260 ร.ต.อ. หญิง เขมมิกา ด้วงอําไพ รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.1 1103 11304 0012 รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.1 1103 11326 0013

261 ร.ต.อ. คงศักดิ์ ไชยต้นเชื้อ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เนินสง่า จว.ชัยภูมิ สชย.431 รอง สว.(สอบสวน) สภ.กุดข้าวปุ้น จว.อุบลราชธานี สอบ.651

262 ร.ต.ท. คงสิทธิ์ สะโสดา รอง สวป.สน.ดอนเมือง สน.1-1250 รอง สว.จร.สน.สุทธิสาร สน.1-757

263 ร.ต.อ. คชพงษ์ จินตกานนท์ นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.พะเยา 1507 11323 0005 รอง สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.5 1502 11204 0057

264 ร.ต.อ. คเชนทร์ สวยสะอาด รอง สวป.สภ.สนม จว.สุรินทร์ สสร.383 รอง สวป.สภ.หนองไม้งาม จว.บุรีรัมย์ สบร.182

265 ร.ต.ท. คเชนทร์ เสนเผือก รอง สว.ส.ทล.2 กก.7 บก.ทล. 2103 11202 0224 รอง สว.ส.ทล.2 กก.2 บก.ทล. 2103 11202 0082

266 ร.ต.อ. คฑายุทธ์ บุรินทรโกษฐ์ รอง สวป.สภ.สะเดา จว.สงขลา สสข.386 รอง สว.จร.สภ.เมืองสงขลา สสข.329

267 ร.ต.ท. คฑายุทธ อยู่ชัง รอง สว.สส.สภ.เดิมบางนางบวช จว.สุพรรณบุรี สสพ.289 รอง สวป.สภ.สรรคบุรี จว.ชัยนาท สชน.154

268 ร.ต.อ. คณพศ จันทร์ประสพโชค รอง สวป.สภ.ทุ่งหว้า จว.สตูล 1907 11202 0058 รอง สว.สส.สภ.บางกล่ํา จว.สงขลา สสข.534

269 ร.ต.อ. คณพศ ชมเทศ รอง สว.ตม.จว.กําแพงเพชร บก.ตม.5 2406 11363 0223 รอง สว.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา บก.ตม.3 2404 11363 0299

270 ร.ต.อ. คณศร นักเรียน รอง สว.(สอบสวน) สภ.บึงสามัคคี จว.กําแพงเพชร 0602 13203 0020 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ศรีสัชนาลัย จว.สุโขทัย 0608 24203 0053
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271 ร.ต.อ. คณาธิป จันทสิงห์ รอง สวป.สภ.ภูสิงห์ จว.ศรีสะเกษ 0306 13202 0449 รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.ศชต. 2001 11304 0029

272 ร.ต.อ. คณิน มะลิลา รอง สว.กก.ตชด.44 2505 11304 0513 ผบ.มว.กก.ตชด.44 2505 11202 0414

273 ร.ต.ท. คทาธร แก้วสวรรค์ รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.2 1201 11304 0018 รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.2 1203 11304 0010

274 ร.ต.ท. คทาวุธ อโนพุทธิ รอง สวป.สภ.เวียงแก่น จว.เชียงราย 0502 13202 0392 รอง สวป.สภ.พญาเม็งราย จว.เชียงราย สชร.308

275 ร.ต.ท. คทาวุธ อุราสาย รอง สวป.สภ.ศรีณรงค์ จว.สุรินทร์ 0307 13202 0033 รอง สวป.สภ.โขงเจียม จว.อุบลราชธานี 0309 13202 0528

276 ร.ต.ท. คนอง ดอนเสือ ผบ.มว.กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 11207 0192 รอง สวป.สน.บางซื่อ สน.1-301

277 ร.ต.อ. คนึง คุ้มพะเนียด รอง สว.สส. สน.ยานนาวา สน.2-669 รอง สว.สส.สภ.บางเลน จว.นครปฐม สนฐ.235

278 ร.ต.อ. คนึง พรมใจ รอง สว.(สอบสวน) สภ.สามเงา จว.ตาก 0603 24203 0090 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพิษณุโลก 1608 11203 0156

279 ร.ต.อ. คม นพโสภณ รอง สว.กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 11325 0086 ผบ.มว.กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 11202 0094

280 ร.ต.อ. คม รอดเภา รอง สว.สส. สน.ราษฎร์บูรณะ 1115 13204 0268 รอง สว.กก.สส.บก.น.3 1005 11204 0046

281 ร.ต.อ. คมกริช สารมะโน รอง สวป.สน.ยานนาวา 1113 13202 0218 รอง สว.สส.สภ.ภูเรือ จว.เลย 0408 13204 0154

282 ร.ต.ท. คมกฤช มีทิพย์ รอง สวป.สน.สําราญราษฎร์ 1113 13202 0219 รอง สว.สส.สน.พลับพลาไชย 1 สน.2-428

283 ร.ต.อ. คมกฤช ยี่จอหอ รอง สว.จร.สภ.จักราช จว.นครราชสีมา 1305 11205 0182 รอง สวป.สภ.จอหอ จว.นครราชสีมา สนม.270

284 ร.ต.ท. คมกฤต แจ่นประโคน รอง สว.อก.สภ.บ้านกร่ํา จว.ระยอง 0208 13304 0177 รอง สวป.สภ.มาบตาพุด จว.ระยอง 0208 13202 0249

285 ร.ต.ท. คมกฤษ คําสุข รอง สวป.สภ.แม่สรวย จว.เชียงราย 0502 13202 0375 รอง สวป.สภ.เมืองเชียงราย 0502 13202 0351
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286 ร.ต.อ. คมกฤษ ดวงพรมทอง รอง สวป.สภ.หนองฮี จว.นครพนม 0404 13207 0203 รอง สวป.สภ.สหัสขันธ์ จว.กาฬสินธุ์ สกส.312

287 ร.ต.อ. คมคาย คําเกาะ รอง สว.สส.สภ.ศรีวิไล จว.บึงกาฬ สนค.335 รอง สว.สส.สภ.โพนแพง จว.สกลนคร 0409 13204 0355

288 ร.ต.ท. คมจิต หน่อคําหล้า รอง สว.สส.สภ.แม่ฟ้าหลวง จว.เชียงราย สชร.460 รอง สวป.สภ.เทิง จว.เชียงราย สชร.322

289 ร.ต.อ. คมชาญ อ่อนศรี รอง สว.จร.สน.อุดมสุข 1103 13205 0145 รอง สว.ฝรท.บก.อก.จต. 0801 11305 0052

290 ร.ต.อ. คมแท้ เหล่ามะรึก รอง สว.สส.สภ.ภูกระดึง จว.เลย 0408 13204 0162 รอง สว.(สอบสวน) สภ.สีชมพู จว.ขอนแก่น 0403 24203 0181

291 ร.ต.ท. คมเพชร อินทรเพชร รอง สว.ฝอ.ภ.จว.หนองบัวลําภู 1413 11304 0023 รอง สวป.สภ.ภูหลวง จว.เลย สลย.211

292 ร.ต.อ. คมศร สมปาน รอง สว.สส. สน.ลําผักชี 1110 13204 0167 รอง สว.สส.สน.หนองจอก 1110 13204 0177

293 ร.ต.อ. คมสัน ไม้กร่าง รอง สว.สส.สภ.ท่าฉนวน จว.สุโขทัย 0608 13204 0172 รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.6 1601 11304 0144

294 ร.ต.ท. คมสัน วรรณสกุล รอง สว.สส.สภ.เมืองราชบุรี 1708 11204 0087 รอง สวป.สภ.กุยบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์ สปข.211

295 ร.ต.ท. คมสัน สรชัย รอง สวป.สภ.โคกกระชาย จว.บุรีรัมย์ 0304 13207 0323 รอง สวป.สภ.คูเมือง จว.บุรีรัมย์ สบร.354

296 ร.ต.ท. คมสัน แสงประเสริฐ รอง สว.ตม.จว.สมุทรสงคราม บก.ตม.3 2404 11204 0319 รอง สว.ตม.จว.สระแก้ว บก.ตม.3 2404 11363 0285

297 ร.ต.อ. คมสัน แสงวงศ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.กุดข้าวปุ้น จว.อุบลราชธานี สอบ.654 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ทรายมูล จว.ยโสธร สยส.137

298 ว่าที่ ร.ต.อ. คมสัน อรุณไกร รอง สวป.สภ.เมืองตราด สตร.128 รอง สวป.สภ.เฝ้าไร่ จว.หนองคาย 0410 13202 0031

299 ร.ต.ท. คมสัน อินทรนิกูล รอง สวป.สภ.อัมพวา จว.สมุทรสงคราม สสส.102 รอง สวป.สภ.โพธาราม จว.ราชบุรี สรบ.303

300 ร.ต.อ. ครรชิต วงษ์วาน รอง สว.สส.สภ.หนองหญ้าปล้อง จว.สุพรรณบุรี 0705 13204 0158 รอง สว.สส.สภ.เมืองเพชรบุรี สพบ.144
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301 ร.ต.อ. ครรชิต เอี่ยมเอกสกุลณี รอง สวป.สภ.สวนพริกไทย จว.ปทุมธานี สปท.62 รอง สว.สส.สภ.เสนา จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 13204 0195

302 ร.ต.อ. ครวัฒน์ จันทะมาตย์ รอง สวป.สภ.เกษไชโย จว.อ่างทอง 0110 13207 0126 รอง สวป.สภ.ท่าช้าง จว.สิงห์บุรี สสห.121

303 ร.ต.อ. คะนอง โสมทอง รอง สว.(สอบสวน) สภ.ดงเย็น จว.อุดรธานี สอด.204 รอง สว.(สอบสวน) สภ.โกสุมพิสัย จว.มหาสารคาม 1407 11203 0142

304 ร.ต.อ. คัชรัฐ โสมนัส รอง สวป.สภ.โคกตูม จว.ลพบุรี สลบ.368 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ชัยบาดาล จว.ลพบุรี 1108 11203 0122

305 ร.ต.อ. คําชิต วงค์เชียงยืน รอง สว.จร.สภ.เชียงยืน จว.มหาสารคาม สมค.252 รอง สวป.สภ.เมืองไหม จว.ขอนแก่น 1405 11202 0177

306 ร.ต.ท. คําเต็ม หนูมี รอง สวป.สภ.สว่าง จว.สกลนคร 0409 13202 0030 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.หนองบัวลําภู 1413 11204 0033

307 ร.ต.อ. คํานึง คิดถูก รอง สวป.สภ.บ้านโสร่ง จว.ปัตตานี 0904 13202 0486 รอง สวป.สภ.เกาะทวด อ.ปากพนัง จว.นครศรีธรรมราช สนศ.218

308 ร.ต.อ. คํารณ ขวัญแก้ว รอง สว.จร.สน.สุวินทวงศ์ 1110 13205 0079 รอง สว.จร.สน.จรเข้น้อย สน.2-839

309 ร.ต.อ. คําสอน ไมสุวรรณ รอง สวป.สน.บางนา 1007 11202 0112 รอง สว.สส.สภ.นาแก จว.นครพนม สนพ.323

310 ร.ต.ท. คําสอน รัตนวงค์ ผบ.มว.ฝ่ายปกครองและการฝึก ศฝร.ภ.1 1103 11306 0066 รอง สว.ฝอ.7 บก.อก.ศชต. 2001 11304 0082

311 ร.ต.ท. คุณากร โพธิ์ขี รอง สว.สส.สภ.บัวใหญ่ จว.นครราชสีมา สนม.657 รอง สวป.สภ.บ้านเหลื่อม จว.นครราชสีมา สนม.671

312 ร.ต.อ. จตุพร โชคชัยพิศุทธิ์ ผบ.มว.(สบ1) ฝ่ายปกครองและการฝึก 1503 11306 0035 รอง สวป.สภ.บ้านโฮ่ง จว.ลําพูน สลพ.185

313 ร.ต.อ. จตุพร ธงทอง รอง สวป.สน.ท่าพระ 1114 13202 0293 รอง สวป.สน.บางยี่ขัน 1114 13202 0240

314 ร.ต.อ. จตุพร สอนวิทย์ รอง สว.สส.สภ.สวนพริกไทย จว.ปทุมธานี ปนม.8589 รอง สวป.สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี 0104 13202 0268

315 ร.ต.ท. จตุพล รบบานา รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.บช.ตชด. 2501 11304 0066 ผบ.มว.กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 11202 0381
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316 ร.ต.ท. จตุรงค์ วัฒนไพรสาณฑ์ รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.สทส. 2801 11305 0014 ผู้ช่วย นว.(สบ 1) ผบช.สกพ. 0400 11323 0006

317 ร.ต.อ. จรณธร ดนยานฤทธิ์ รอง สวป.สภ.คลองหอยโข่ง จว.สงขลา 1906 11202 0149 รอง สว.สภ.ป่าตอง จว.ภูเก็ต 0806 13204 0092

318 ร.ต.อ. หญิง จรรยา ผาสุก รอง สว.ตม.จว.พะเยา 2406 11204 0191 รอง สว.ด่าน ตม.เชียงแสน บก.ตม.5 2406 11363 0160

319 ร.ต.ท. จรัญ ช่วยแก้ว รอง สว.สภ.กะปง จว.พังงา 0805 13207 0108 รอง สวป.สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี 0808 13202 0394

320 ร.ต.อ. จรัญ นันตาดี รอง สว.อก. สภ.แจ้ห่ม จว.ลําปาง สลป.353 รอง สว.อก.สภ.นาหมื่น จว.น่าน สนน.284

321 ร.ต.อ. จรัญ มาลาบาล รอง สว.(สอบสวน) สภ.จังหาร จว.ร้อยเอ็ด สรอ.355 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสรวง จว.ร้อยเอ็ด สรอ.451

322 ว่าที่ ร.ต.อ. จรัญ สกุณา รอง สว.กลุ่มงานพิจารณา 1 รท. 0705 11305 0018 รอง สว.ฝอ.7 บก.อก.สตม. 2401 11305 0112

323 ร.ต.ท. จรัส บุญลา รอง สว.สส.สภ.เมืองสมุทรปราการ 0107 13204 0378 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ 1109 11202 0142

324 ร.ต.ท. จรัส ปราบริปู รอง สวป.สภ.ไผ่โทน จว.แพร่ 0506 13207 0133 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.แพร่ 1508 11202 0124

325 ร.ต.อ. จรัสพงศ์ จินดาเกียรติ รอง สว.ส.ทล.3 กก.7 บก.ทล. 2103 11202 0229 รอง สว.งานสส.กก.5 บก.ทท. 2105 11204 0174

326 ร.ต.อ. จรินทร์ ดารุณิกร รอง สวป.สภ.บางประมุง จว.นครสวรรค์ 0604 13207 0272 รอง สวป.สภ.หนองปลิง จว.นครสวรรค์ 1606 11202 0109

327 ร.ต.อ. หญิง จริยา ศรีรงควัฒน์ รอง สว.ฝอ.บก.น.5 1007 11326 0025 รอง สว.ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 7 ทว. 2703 11336 0140

328 ร.ต.ท. จรุง ปันสกุล รอง สวป.สน.ปากคลองสาน สน.3-776 รอง สวป.สน.ธรรมศาลา 1114 13202 0247

329 ร.ต.อ. จรูญ แก้วพริ้ง รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปิล๊อก จว.กาญจนบุรี 0702 23203 0064 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองราชบุรี 1711 11203 0133

330 ร.ต.ท. จรูญ แก้วอินตา รอง สวป.สภ.บางบาล จว.พระนครศรีอยุธยา สอย.426 รอง สว.จร.สภ.พระอินทร์ราชา จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 11205 0103



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยศ

331 ร.ต.อ. จเร เล่งพรม รอง สวป.สภ.ปะแต จว.ยะลา 0906 13207 0268 รอง สวป.สภ.ยะหา จว.ยะลา 0906 13202 0397

332 ร.ต.ท. จวน หนูพันธ์ รอง สวป.สภ.นาจอมเทียน จว.ชลบุรี 0204 13202 0469 รอง สวป.สภ.ท่าตะเกียบ จว.ฉะเชิงเทรา 0203 13202 0276

333 ร.ต.อ. จอมวงศ์ นพเดชกรณ์พงศ์ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 11304 0303 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ลําปาง 1510 11442 0036

334 ร.ต.อ. จักรกริช นามโคตร รอง สว.(สอบสวน) สภ.ด่านขุนทด จว.นครราชสีมา สนม.765 รอง สว.(สอบสวน) สภ.พิมาย จว.นครราชสีมา 1305 11203 0292

335 ร.ต.ท. จักรกฤช ศรีอรพิมพ์ รอง สวป.สภ.พิบูลย์รักษ์ จว.อุดรธานี สอด.602 รอง สว.จร.สภ.เมืองอุดรธานี สอด.340

336 ร.ต.อ. จักรกฤษ ผลสุข รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ชัยนาท 1104 11202 0030 รอง สว.ส.ทล.1 กก.1 บก.ทล. 2103 11202 0037

337 ร.ต.ท. จักรกฤษณ์ กันทะเนตร รอง สว.สส.สภ.บ้านแพรก จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 13204 0287 รอง สว.จร.สภ.บางปู จว.สมุทรปราการ 0107 13205 0303

338 ร.ต.ท. จักรกฤษณ์ เนตรสว่าง รอง สวป.สภ.บ้านม่วง จว.สกลนคร สสน.405 รอง สวป.สภ.สุวรรณคูหา จว.หนองบัวลําภู สอด.397

339 ร.ต.อ. จักรกฤษณ์ พิลึก รอง สวป.สภ.ท่าหลวง จว.ลพบุรี สลบ.323 รอง สวป.สภ.ลําสนธิ จว.ลพบุรี สลบ.351

340 ร.ต.ท. จักรกฤษณ์ สุนทโรจน์ รอง สว.ฝอ.พฐก. 2702 11304 0222 รอง สว.ฝ่ายประวัติบุคคล ทพ. 0402 11302 0039

341 ร.ต.อ. จักร์กิต วุฒิโอสถ รอง สวป.สภ.เด่นชัย จว.แพร่ 0506 13202 0216 รอง สวป.สภ.ห้วยไร่ จว.แพร่ 0506 13207 0172

342 ร.ต.อ. จักรชัย โสมาบุตร รอง สวป.สภ.บ้านแก้ง จว.ชัยภูมิ 0302 13207 0324 รอง สวป.สภ.ผาขาว จว.เลย สสข.285

343 ร.ต.อ. จักรธร เลาหภิชาติชัย รอง สว.กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์การกระทําความผิดทางเทคโนโลยี 2803 11403 0051 รอง สว.กลุ่มงานอินเทอร์เน็ต บก.สสท. 2803 11403 0030

344 ร.ต.อ. จักรพงศ์ กิจรุ่งเรือง รอง สว.ฝอ.ภ.จว.อุตรดิตถ์ 1611 11304 0077 รอง สว.อก.สภ.ด่านแม่คํามัน จว.อุตรดิตถ์ 0609 13304 0139

345 ร.ต.ท. จักรพงศ์ พิทักษ์กรสกุล รอง สว.(สอบสวน) สน.พหลโยธิน สน.1-1366 รอง สว.(สอบสวน) สน.ลุมพินี 1007 11203 0136



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยศ

346 ร.ต.อ. จักรพงศ์ อัศวทองคํา รอง สวป.สภ.บ่อเกลือ จว.น่าน สนน.254 รอง สวป.สภ.บ้านแซว จว.เชียงราย 0502 13207 0288

347 ร.ต.อ. จักรพงษ์ นวรัตน์วิจิตร รอง สวป.สน.ภาษีเจริญ สน.3-618 รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.ศชต. 2001 11304 0025

348 ร.ต.ท. จักรพงษ์ นวลปาน รอง สว.งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 11202 0162 รอง สวป.สน.พลับพลาไชย 1 1113 13202 0154

349 ร.ต.อ. จักรพงษ์ พงศ์พัชรางกูร รอง สว.สส.สภ.บ้านหลวง จว.น่าน สนน.278 รอง สวป.สภ.ศรีวิชัย จว.สกลนคร 0409 13207 0295

350 ร.ต.อ. จักรพงษ์ แสงศร รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองเชียงใหม่ สชม.425 รอง สว.(สอบสวน) ส.ทล.2 กก.8 บก.ทล. 2103 29203 0261

351 ร.ต.อ. จักรพล สมสุข รอง สวป.สภ.เมืองขอนแก่น 1405 11202 0109 รอง สวป.สภ.เวียงเก่า จว.ขอนแก่น 0403 13202 0194

352 ร.ต.ท. จักรพันธ์ โพธิผล รอง สว.กก.สส.ภ.จว.อุดรธานี 1414 11204 0090 รอง สวป.สภ.กู่แก้ว จว.อุดรธานี 0412 13202 0014

353 ร.ต.อ. จักรภพ ทองย้อย รอง สว.สส.สภ.ตาคลี จว.นครสวรรค์ 1606 11204 0126 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นครสวรรค์ 1606 12204 0039

354 ร.ต.อ. จักรภัฎดิ์ ทรงพูล รอง สว.(สอบสวน) สภ.แม่อาย จว.เชียงใหม่ 0503 24203 0180 รอง สว.(สอบสวน) สภ.หางดง จว.เชียงใหม่ 1505 11203 0353

355 ร.ต.อ. จักรวรรดิ บรรเทา รอง สวป.สภ.คลองข่อย จว.นนทบุรี 0103 13207 0261 รอง สว.สส.สภ.เมืองนนทบุรี 0103 13204 0347

356 ร.ต.อ. จักรวาล สุขสุพลสิริ นว.(สบ 1) ผบก.ปส.3 2204 11323 0005 รอง สว.กก.2 บก.ปส.3 2204 11204 0057

357 ร.ต.อ. จักรวุฒิ พรมแดง รอง สวป.สน.ประชาชื่น 1004 11202 0105 ผบ.มว.กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 11207 0192

358 ร.ต.ท. จักรวุธ ประชุมแสน รอง สวป.สน.ธรรมศาลา 1114 13202 0143 รอง สวป.สน.บางชัน 1006 11202 0105

359 ร.ต.ท. จักรา พรหมดีสาร รอง สว.อก.สภ.บ้านค่าย จว.ชัยภูมิ 0302 13304 0256 รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.3 1301 11304 0052

360 ร.ต.อ. จักราธร ตันบุราวงค์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.งาว จว.ลําปาง สลป.405 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพะเยา สพย.128



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยศ

361 ร.ต.อ. จักราพัฒน์ ภูมิพัฒนไชย รอง สว.จร.สภ.บางปู จว.สมุทรปราการ 0107 13205 0303 รอง สว.จร.สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปราการ 1109 11205 0078

362 ร.ต.อ. จักรายุธ สียางนอก รอง สว.สส.สภ.สีดา จว.นครราชสีมา 0303 13204 0452 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นครราชสีมา 1305 11202 0269

363 ร.ต.ท. จักราวุธ ไขขุนทด รอง สว.สส.สภ.วิเศษชัยชาญ จว.อ่างทอง 0110 13204 0079 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.อ่างทอง 1112 11202 0085

364 ร.ต.อ. จักริน นามมนตรี รอง สว.สส. สน.พระราชวัง สน.1-935 รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.บช.น. 1001 11309 0049

365 ร.ต.อ. จักริน ภิรมย์เทวา รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.7 1702 11204 0058 รอง สว.จร.สภ.หนองปรือ จว.กาญจนบุรี 1704 11205 0106

366 ร.ต.อ. จักริน สิงห์ไผ่ รอง สว.กก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส.ภ.5 1502 11204 0027 รอง สว.สส.กก.สส.ภ.จว.ลําพูน 1511 11204 0031

367 ร.ต.อ. จักริน สิทธิปรุ รอง สว.(สอบสวน) สน.มีนบุรี 1110 24203 0111 รอง สว.(สอบสวน) สน.จรเข้น้อย 1005 11203 0123

368 ร.ต.อ. จักริน สินยัง รอง สว.(สอบสวน) สภ.คลองแดน จว.สงขลา 0907 23203 0382 รอง สวป.สภ.บ้านหนองเอื้อง จว.ตรัง 1904 13207 0148

369 ร.ต.อ. จักรินทร์ บุญตา รอง สวป.สภ.ดอนแรด จว.สุรินทร์ สสร.165 รอง สวป.สภ.มหาชนะชัย จว.ยโสธร สยส.170

370 ร.ต.ท. จักรี วังสินธุ์ รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.1 1102 11204 0060 รอง สวป.สภ.เมืองนนทบุรี สนบ.221

371 ร.ต.ท. จักรี ศิลปสถาปน์ รอง สวป.สภ.เมืองพัทลุง สพท.150 รอง สว.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.สมุทรสาคร 1710 11305 0043

372 ร.ต.ท. หญิง จันจิรา ถ้วยทอง รอง สว.ฝ่ายบริการการประชุมและพิธีการ สลก.ตร. 0101 11312 0057 รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8 1801 11304 0015

373 ร.ต.อ. หญิง จันจิรา พรหมมา รอง สว.ฝอ.ศพฐ.6 2709 11326 0086 รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.6 1601 11304 0097

374 ร.ต.อ. หญิง จันทร์จิรา เวียงมูล รอง สว.ฝ่ายตรวจลงตรา ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0225 ผบ.มว.ฝ่ายปกครอง 1 บก.ปค.รร.นรต. 3002 11306 0033

375 ร.ต.อ. จันทร์ทิพย์ ปัญโญโต่ง รอง สวป.สภ.หมอกจําแป่ จว.แม่ฮ่องสอน 0507 13207 0156 รอง สวป.สภ.บ่อหลวง จว.เชียงใหม่ 0503 13207 0402



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยศ

376 ร.ต.อ. หญิง จันทร์เพ็ญ โตสาคร รอง สว.ศฝร. 1000 11304 0085 รอง สว.ฝอ.บก.ปอศ. 2109 11327 0207

377 ร.ต.ท. หญิง จันทรรัตน์ เยี่ยมสันเทียะ รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.2 1201 11304 0038 รอง สว.ฝอ.7 บก.อก.ภ.2 1201 11305 0122

378 ร.ต.อ. หญิง จันทิมา อาบสุวรรณ์ นวท.(สบ 1) พฐ.จว.ตรัง 2712 33450 0121 นวท.(สบ 1) กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ ศพฐ.6 2709 33450 0128

379 ร.ต.ท. หญิง จันสุดา คุ้มห้วยบง รอง สว.อก. สภ.จัตุรัส จว.ชัยภูมิ สชย.267 รอง สวป.สภ.โนนเหม่า จว.ชัยภูมิ 0302 13207 0312

380 ร.ต.ท. จาตุรันต์ สุริยธรรมกุล รอง สว.(สอบสวน) สน.บางเขน สน.1-1097 รอง สว.(สอบสวน) สน.ทองหล่อ 1112 24203 0165

381 ร.ต.อ. หญิง จารุณี ปล้องเกิด รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ภูเก็ต 1808 11304 0109 รอง สว.กก.2 บก.ทท. 2105 11304 0065

382 ร.ต.อ. หญิง จารุวรรณ เขียดหนู รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.บช.น. 1001 11301 0153 รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.น. 1001 11302 0023

383 ร.ต.ท. หญิง จารุวรรณ์ นิลนนท์ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ชัยนาท 1104 11304 0020 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ปราจีนบุรี 1209 11304 0022

384 ร.ต.อ. หญิง จารุวรรณ พรมชาติ รอง สว.ฝ่ายวิเคราะห์ตําแหน่ง 1 อต. 0401 11319 0030 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.อุบลราชธานี 1311 11304 0020

385 ร.ต.ท. หญิง จารุวรรณ วัฒนบุตร รอง สว.กก.ตชด.12 2502 11304 0164 รอง สว.ฝอ.บก.ทท. 2105 11304 0022

386 ร.ต.ท. หญิง จารุวรรณ ศรีคําวงศ์ รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด. 2501 11304 0024 รอง สว.ฝอ.บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 11304 0016

387 ร.ต.ท. หญิง จารุวรรณ สว่างแผ้ว รอง สว.ฝ่ายวิเคราะห์ตําแหน่ง 1 อต. 0401 11319 0032 รอง สว.กก.3 บก.ตม.1 2402 11363 0096

388 ร.ต.อ. จารุวัฒน์ นิยม รอง สว.สส.สภ.สะเดา จว.สุรินทร์ 0307 13204 0285 รอง สว.สส.สภ.ปรือใหญ่ จว.ศรีสะเกษ 0306 13204 0323

389 ร.ต.อ. จารุวัตร จารุพันธ์ รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8 1801 11304 0017 ผบ.มว.ฝ่ายปกครองและการฝึก ศฝร.ภ.8 1803 11306 0034

390 ร.ต.อ. จํานงค์ พระภายไชย รอง สว.(สอบสวน) สภ.คุระบุรี จว.พังงา สพง.157 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ตะกั่วป่า จว.พังงา 1807 11203 0100



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยศ

391 ร.ต.อ. จํานัน ดํารงศักดิ์วิรุฬห์ รอง สวป.สภ.ยะรัง จว.ปัตตานี 0904 13202 0163 รอง สวป.สภ.โคกโพธิ์ จว.ปัตตานี 0904 13202 0120

392 ร.ต.อ. หญิง จําเนียร อักษรใชย รอง สว.ฝอ.ภ.จว.กําแพงเพชร 1604 11304 0018 รอง สว.อก.สภ.เมืองกําแพงเพชร สกพ.125

393 ร.ต.อ. จํารัส ทองอ่อน รอง สว.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ภูเก็ต 1808 11305 0045 รอง สว.สส.สภ.กะทู้ จว.ภูเก็ต 0806 13204 0047

394 ร.ต.ท. จําลอง อินทร์นอก รอง สว.สส.สภ.ชุมพวง จว.นครราชสีมา 0303 13204 0331 รอง สว.สส.สภ.สีชมพู จว.ขอนแก่น 0403 13204 0288

395 ร.ต.ท. จิตติ เลิศกิจรุ่งเรือง รอง สว.ฝ่ายภูมิภาค 2 ตท. 0102 11314 0086 นว.(สบ 1) ผบก.บก.อก.ภ.5 1501 11323 0005

396 ร.ต.ท. จิตติพงษ์ เม้าทุ่ง รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.6 1601 11304 0048 รอง สวป.สภ.ท่าสองยาง จว.ตาก 0603 13202 0282

397 ร.ต.อ. จิตร ขอดเตชะ รอง สว.สส.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.น่าน 0504 13204 0026 รอง สวป.สภ.งอบ จว.น่าน 0504 13207 0224

398 ร.ต.อ. จิตรภาณุ ชุ่มมงคล รอง สวป.สภ.วังเหนือ จว.ลําปาง สลป.373 รอง สวป.สภ.เชียงของ จว.เชียงราย 0502 13202 0390

399 ร.ต.อ. จิตรยุทธ เอี่ยมบุญฤทธิ์ รอง สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ปคม. 2108 29203 0056 รอง สว.(สอบสวน) กก.5 บก.ป. 2102 29203 0264

400 ร.ต.ท. หญิง จิติรัตน์ ภูริพีระพัฒน์ รอง สว.ฝอ. บก.สส.ภ.1 1102 11304 0014 รอง สว.กก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส.ภ.1 1102 11204 0024

401 ร.ต.อ. จินดา รัตน์ประโคน รอง สวป.สภ.ปรางค์กู่ จว.ศรีสะเกษ สศก.372 รอง สว.สส.สภ.ศิลาลาด จว.ศรีสะเกษ 0306 13204 0307

402 ร.ต.ท. หญิง จินตนา กอนแก้ว รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5 1501 11304 0132 รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.5 1502 11204 0067

403 ร.ต.อ. หญิง จินตนา ฉัตรแก้ว รอง สว.ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3 2404 11326 0217 รอง สว.ตม.จว.ตราด บก.ตม.3 2404 11363 0256

404 ร.ต.อ. จินตสิทธิ์ วิสิฐพัฒนาทร รอง สว.ฝอ.บก.สปพ. 1013 11304 0160 รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.น. 1001 11302 0020

405 ร.ต.ท. จิรชัย ศรีรักษา ผบ.มว.กก.ตชด.34 2504 11202 0388 รอง สว.งานธุรการ กก.สุนัขและม้าตํารวจ บก.สปพ. 1013 11304 0032



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยศ

406 ร.ต.อ. จิรโชติ ถามิกุล รอง สว.สส.สภ.สะเมิง จว.เชียงใหม่ สชม.540 รอง สวป.สภ.เมืองเชียงใหม่ สชม.404

407 ร.ต.อ. จิรเดช ดวงรัศมี รอง สว.(สอบสวน) สภ.นางลือ จว.ชัยนาท 0102 23203 0143 รอง สว.(สอบสวน) สภ.โพทะเล จว.สิงห์บุรี 0109 23203 0037

408 ร.ต.ท. จิรภัทร บัวทอง รอง สวป.สภ.บางพลีน้อย จว.สมุทรปราการ 1109 11202 0128 รอง สวป.สภ.พะโต๊ะ จว.ชุมพร สชพ.195

409 ร.ต.ท. จิรภัทร ภูมิคอนสาร รอง สว.กก.6 บก.ส.1 2302 11204 0232 รอง สว.สส.สภ.เมืองขอนแก่น 0403 13204 0437

410 ร.ต.อ. จิรภัทร ยอดปา รอง สว.สส.สภ.แม่จริม จว.น่าน สนน.182 รอง สวป.สภ.ตาลชุม จว.น่าน 0504 13207 0233

411 ร.ต.อ. จิรโรจน์ ประสานเศรษฐชัย รอง สว.กก.4 บก.ปคม. 2108 11202 0117 รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 11202 0099

412 ร.ต.อ. หญิง จิรวรรณ จันทร์ส่องภพ รอง สวป.สภ.หาดใหญ่ จว.สงขลา 0907 13202 0482 รอง สว.พฐ.จว.ปัตตานี 2713 11336 0154

413 ร.ต.ท. จิรวัฒน์ บุญระตะนัง รอง สว.สส.สภ.โคกโพธิ์ จว.ปัตตานี 0904 13204 0259 รอง สวป.สภ.สะท้อน จว.สงขลา 1906 11202 0154

414 ร.ต.อ. จิรวัฒน์ ปัญญาเจริญสุข รอง สว.กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญคดีอาญา คด. 0602 11375 0070 นว.(สบ 1) ผบก.อก.บช.ส. 2301 11323 0005

415 ร.ต.ท. จิรวัฒน์ สุวรรณมณี รอง สว.สส.สภ.สิเกา จว.ตรัง สตง.185 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สงขลา 1906 11204 0044

416 ร.ต.อ. จิรศักดิ์ ทิพเนตร รอง สว.(สอบสวน) สภ.ส่องดาว จว.สกลนคร สสน.310 รอง สวป.สภ.ส่องดาว จว.สกลนคร สสน.304

417 ร.ต.ท. จิรศักดิ์ เนื่องคันธีร์ รอง สว.สส.สภ.ศรีเทพ จว.เพชรบูรณ์ 0607 13204 0170 รอง สวป.สภ.หนองไผ่ จว.เพชรบูรณ์ สพช.320

418 ว่าที่ ร.ต.อ. จิระชัย แสงกล้า รอง สว.กก.4 บก.ส.3 2304 11202 0151 รอง สว.กก.6 บก.ส.1 2302 11204 0230

419 ร.ต.ท. จิระเดช รําไพกุล รอง สว.สส.สภ.สาวชะโงก จว.ฉะเชิงเทรา 0203 13204 0226 รอง สวป.สภ.คลองลึก จว.สระแก้ว 1211 11202 0106

420 ร.ต.อ. หญิง จิรัชญา พูนสุขวัฒนา รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สมุทรปราการ 1109 11326 0025 รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.1 1101 11304 0018



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยศ

421 ร.ต.อ. จิรัฏฐ์ บุตรวงศ์ รอง สว.(สอบสวน) กก.3 บก.ปอศ. 2109 29203 0130 รอง สว.(สอบสวน) กก.5 บก.ปอศ. 2109 11203 0222

422 ร.ต.อ. จิรัตน์ สอนกระต่าย รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครปฐม 0703 24203 0097 รอง สว.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.นครปฐม 1705 11305 0046

423 ร.ต.ท. จิรันธนิน คงสมุทร รอง สวป.สภ.ชะอํา จว.เพชรบุรี 0705 13202 0209 รอง สว.จร.สภ.ทับสะแก จว.ประจวบคีรีขันธ์ 1706 11205 0100

424 ร.ต.ท. หญิง จิลลาวัณย์ เบ็ญมุสตาส รอง สว.ฝอ.7 บก.อก.ศชต. 2001 11326 0086 รอง สว.ฝอ.สภ.สุไหงโก-ลก จว.นราธิวาส สนธ.159

425 ร.ต.อ. หญิง จีรนันท์ ปิ่นแก้ว รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ลําพูน 1511 11326 0023 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.พะเยา 1507 11326 0023

426 ร.ต.ท. จีรวุฒิ อักษรกุล รอง สว.งานอารักขาที่ 2 กก.อารักขา 2 1014 11202 0099 รอง สวป.สน.โชคชัย 1102 13202 0234

427 ร.ต.ท. จีระพันธ์ เดชประไพ รอง สว.สส.สภ.นาหินลาด จว.นครนายก 0206 13204 0081 รอง สว.สส.สภ.หนองหมากฝ้าย จว.สระแก้ว 0209 13204 0167

428 ร.ต.อ. จีระศักดิ์ คําภีร์ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ตาก 1605 11304 0018 รอง สว.นปพ.กก.สส.ภ.จว.ตาก 1605 11202 0041

429 ร.ต.อ. จีระศักดิ์ แสงอ่อน รอง สว.(สอบสวน) สภ.กันทรารมย์ จว.ศรีสะเกษ 0306 24203 0111 รอง สวป.สภ.เมืองอํานาจเจริญ 0308 13202 0136

430 ร.ต.ท. หญิง จีราภรณ์ แสงไฟ รอง สว.ฝอ.10 บก.อก.บช.น. 1001 11304 0141 รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.5 1501 11304 0075

431 ร.ต.อ. หญิง จุฑาทิพย์ สุขขุม รอง สว.ฝอ.บก.น.7 1009 11304 0095 รอง สว.กลุ่มงานสอบสวน บก.น.7 1009 11305 0061

432 ร.ต.ท. หญิง จุฑามณี มลยงค์ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ระนอง 1809 11304 0021 รอง สว.อก.สภ.ฉลุง จว.สตูล 0908 13304 0102

433 ร.ต.ท. หญิง จุฑามาศ แก้วกําพล รอง สว.ฝอ.สท. 0103 11304 0084 รอง สว.ฝ่ายสนับสนุน บ.ตร. 0105 11368 0065

434 ร.ต.ท. จุฑายุทธ์ ศุภเอม รอง สว.สส.สภ.ดอนเจดีย์ จว.สุพรรณบุรี 0709 13204 0211 รอง สวป.สภ.อู่ทอง จว.สุพรรณบุรี สสพ.225

435 ร.ต.อ. หญิง จุฑารัตน์ ดําเวียงคํา รอง สว.ฝอ.บก.สส.ภ.1 1102 11304 0011 รอง สวป.สภ.เมืองอุดรธานี 0412 13202 0379



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยศ

436 ร.ต.อ. จุณณวัฒน์ พรพนม นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์ 1606 11323 0006 นว.(สบ 1) ผบก.บก.น.9 1011 11323 0007

437 ร.ต.อ. จุติ เหล่าแช่ม รอง สวป.สน.ตลิ่งชัน 1114 13202 0295 รอง สวป.สภ.บางกรวย จว.นนทบุรี สนบ.280

438 ร.ต.ท. จุมพฏ ตุลาทอง รอง สว.สส.สภ.วังม่วง จว.สระบุรี 0108 13204 0210 รอง สว.สส.สภ.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ 0107 13204 0356

439 ร.ต.ท. จุมพล พุ่มสิโล รอง สว.อก.สภ.เมืองเก่า จว.สุโขทัย 0608 13304 0147 รอง สว.พฐ.จว.สุโขทัย 2709 11336 0168

440 ร.ต.อ. หญิง จุลจิรา แก้วอยู่ รอง สว.ฝอ.บก.น.7 1009 11302 0020 รอง สว.ฝ่ายนิติการ บก.อก.รร.นรต. 3001 11305 0046

441 ร.ต.อ. จุลฉัตร โฆษจันทร นว.(สบ 1) ผบก.สท. 0103 11323 0005 รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0066

442 ร.ต.อ. จุลพงษ์ อินทนิล รอง สว.ฝ่ายบริการการศึกษา 1503 11304 0022 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ลําปาง 1510 11202 0106

443 ร.ต.อ. จุลสิน จํานงประโคน รอง สว.สส.สภ.แหลมงอบ จว.ตราด 0205 13204 0087 รอง สวป.สภ.เมืองตราด 0205 13202 0184

444 ร.ต.อ. หญิง จุฬาลักษณ์ มอรร์ รอง สว.ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 2407 11363 0243 รอง สว.ฝอ.บก.ตม.6 2407 11304 0012

445 ร.ต.อ. เจตชนะ ศิริจําปา นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี 1106 11323 0007 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ปทุมธานี 1106 11202 0121

446 ร.ต.อ. เจตน์สฤษฎิ์ เตชาภัทรทวีโชติ รอง สว.อก. สน.ท่าข้าม สน.3-418 รอง สวป.สน.คันนายาว 1109 13202 0413

447 ร.ต.อ. เจตนิพัทธ์ สามารถ รอง สวป.สภ.โชคชัย จว.นครราชสีมา สนม.522 รอง สวป.สภ.ปราสาท จว.สุรินทร์ สสร.264

448 ร.ต.อ. เจนณรงค์ บาริศรี รอง สวป.สภ.ป่งไฮ จว.บึงกาฬ 0410 13207 0348 รอง สว.สส.สภ.แวงใหญ่ จว.ขอนแก่น สขก.513

449 ร.ต.อ. เจนรบ เนติรัตนไพบูลย์ รอง สว.กก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส.ภ.6 1602 11204 0069 รอง สว.อก.สภ.นาเฉลียง จว.เพชรบูรณ์ 0607 13304 0188

450 ร.ต.อ. เจนรบ วันทองสังข์ รอง สว.สส.สภ.พลูตาหลวง จว.ชลบุรี 0204 13204 0088 รอง สวป.สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี 0204 13202 0412



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยศ

451 ร.ต.อ. เจรวัตร จรจบ รอง สว.สส.สภ.ถ้ําพรรณรา จว.นครศรีธรรมราช 0804 13204 0311 รอง สวป.สภ.ถ้ําพรรณรา จว.นครศรีธรรมราช สพง.99

452 ร.ต.ท. เจริญ ก้างออนตา รอง สว.อก.สภ.แม่สาย จว.เชียงราย สชร.398 รอง สว.อก.สภ.แม่จัน จว.เชียงราย สชร.416

453 ร.ต.อ. เจริญ แก้วแสนคํา รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองบึงกาฬ สนค.282 รอง สวป.สภ.เมืองบึงกาฬ 1415 11202 0069

454 ร.ต.อ. เจริญ เดชพ่วง รอง สว.(สอบสวน) สภ.สํานักทอง จว.ระยอง 1210 29203 0068 รอง สว.(สอบสวน) สภ.มาบตาพุด จว.ระยอง 1210 11203 0132

455 ร.ต.อ. เจริญ นุ่มนวล รอง สวป.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.น่าน 0504 13202 0024 รอง สวป.สภ.ร้องกวาง จว.แพร่ 0506 13202 0213

456 ร.ต.อ. เจริญ เริงธรรม รอง สว.กก.2 บก.ปทส. 2107 11202 0062 รอง สว.กก.2 บก.ปทส. 2107 11304 0060

457 ร.ต.ท. เจริญ สําคัญ รอง สว.สส.สภ.จันเสน จว.นครสวรรค์ 1606 11204 0137 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ท่าสองยาง จว.ตาก สตก.241

458 ร.ต.ท. เจริญชัย เพชรเสนา รอง สว.สส.สภ.สีดา จว.นครราชสีมา 0303 13204 0451 รอง สว.สส.สภ.กุดบาก จว.สกลนคร สสน.331

459 ร.ต.ท. เจษฎา ดีเกษม รอง สวป.สภ.บัวเชด จว.สุรินทร์ สสร.307 รอง สว.สส.สภ.ดอนแสนสุข จว.นครราชสีมา 0303 13204 0576

460 ร.ต.ท. เจษฎา ปุณะตุง รอง สวป.สภ.หัวทะเล อ.บําเหน็จณรงค์ จว.ชัยภูมิ 0302 13207 0362 รอง สว.สส.สภ.เต่างอย จว.สกลนคร 0409 13204 0178

461 ร.ต.ท. หญิง เจษฎาพร จงอักษร รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.บช.ตชด. 2501 11304 0043 รอง สว.กก.ตชด.41 2505 11304 0072

462 ร.ต.ท. เจษฎาพร วรรณโคตร รอง สว.(สอบสวน) สน.ทุ่งมหาเมฆ สน.2-637 ผบ.มว.ฝ่ายปกครอง 1 บก.ปค.รร.นรต. 3002 11306 0038

463 ร.ต.อ. เจษฎาวุธฒิ เลิศอริยะวุฒิ รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.สตม. 2401 11304 0018 รอง สว.ฝ่ายบรรจุ ทพ. 0402 11302 0130

464 ร.ต.อ. ฉลอง คงสนิท รอง สวป.สภ.แก่งกระจาน จว.เพชรบุรี 0707 11202 0071 รอง สวป.สภ.วัดเพลง จว.ราชบุรี สรบ.247

465 ร.ต.ท. ฉลอง พึ่งพงษ์ รอง สว.กก.3 บก.ส.1 2302 11204 0145 รอง สว.กก.4 บก.ส.1 2302 11204 0179



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยศ

466 ร.ต.ท. ฉลาด แสนเภา รอง สวป.สภ.ผาขาว จว.เลย สสข.285 รอง สว.(สอบสวน) สภ.วังสะพุง จว.เลย 1410 11203 0133

467 ร.ต.ท. หญิง ฉวีวรรณ ผัดบุตร รอง สว.ฝอ.สยศ.ตร. 0200 11309 0019 รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0158

468 ร.ต.ท. หญิง ฉวีวรรณ ศรีวิชัย รอง สว.ฝอ.บ.ตร. 0105 11318 0021 รอง สว.ฝอ.บ.ตร. 0105 11452 0030

469 ว่าที่ ร.ต.ท. หญิง ฉัฐมกานต์ รื่นเอม รอง สว.กลุ่มงานอาจารย์ บช.ศ. 2907 11318 0034 รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.สตม. 2401 11302 0017

470 ร.ต.อ. ฉัตรชัย กรรณโสต รอง สว.สส. สน.คลองตัน สน.2-571 รอง สว.งานตรวจพิสูจน์มลภาวะ กก.5 บก.จร. 1002 11205 0218

471 ร.ต.ท. ฉัตรชัย เผ่าพะโต๊ะ รอง สว.สภ.นาสัก อ.สวี จว.ชุมพร 0803 13207 0163 รอง สว.สส.สภ.ปากน้ําชุมพร จว.ชุมพร 0803 13204 0143

472 ร.ต.อ. ฉัตรชัย ภูเจริญ รอง สว.สส. สน.บุคคโล สน.3-560 รอง สว.จร.สภ.หมูสี จว.นครราชสีมา 1305 11205 0219

473 ร.ต.อ. ฉัตรชัย ศรีเมือง รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สุมทรสาคร 1710 11305 0028 รอง สว.กก.5 บก.ป. 2102 11202 0246

474 ร.ต.อ. ฉัตรชัย สงคง รอง สว.(สอบสวน) สภ.ป่าพะยอม จว.พัทลุง สพท.140 รอง สว.สส.สภ.ศรีบรรพต จว.พัทลุง 0905 13204 0114

475 ร.ต.อ. ฉัตรชัย แสงรื่น ผบ.มว.ฝ่ายปกครอง 1 บก.ปค.รร.นรต. 3002 11306 0033 รอง สว.จร.สภ.พระนครศรีอยุธยา สอย.254

476 ร.ต.อ. ฉัตรชาย เชียงพรหม รอง สวป.สภ.พรหมบุรี จว.สิงห์บุรี 1111 11202 0051 รอง สวป.สภ.อวน จว.น่าน 1506 11202 0092

477 ร.ต.ท. หญิง ฉัตรทิพย์ สามัคคี รอง สว.อก. สภ.หนองบัวโคก จว.ชัยภูมิ 1304 11304 0067 รอง สวป.สภ.หนองบัวโคก จว.ชัยภูมิ สชย.157

478 ว่าที่ ร.ต.อ. ฉัตรมงคล มิ่งเชื้อ รอง สว.ฝ่ายตรวจสอบงานบุคคล 1 ตป. 0701 11302 0045 รอง สว.กก.2 บก.สกส.บช.ปส. 2207 11204 0049

479 ร.ต.ท. ฉัตรอธิผล ศรีนวลจันทร์ รอง สวป.สภ.หนองเสือ จว.ปทุมธานี 1106 11202 0108 รอง สวป.สภ.บางใหญ่ จว.นนทบุรี 0103 13202 0327

480 ร.ต.อ. ฉัตราวุฒิ รักประชา รอง สว.สส. สน.โชคชัย 1006 11204 0080 รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.บช.น. 1012 11204 0068



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยศ

481 ร.ต.อ. ฉันทวัฒน์ โคตรโยธา รอง สวป.สภ.บ้านโพธิ์ จว.ฉะเชิงเทรา สฉช.228 รอง สวป.สภ.แปลงยาว จว.ฉะเชิงเทรา สฉช.255

482 ร.ต.อ. เฉลิม นพการ รอง สว.สส. สน.มักกะสัน สน.1-1059 รอง สวป.สน.ร่มเกล้า 1103 13202 0156

483 ร.ต.ท. หญิง เฉลิมขวัญ วิจิตต์พันธ์ รอง สว.ฝอ.7 บก.อก.บช.ตชด. 2501 11304 0130 รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 4 2505 11304 0026

484 ร.ต.อ. เฉลิมชน การะวงษ์ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.อุบลราชธานี 1311 11326 0029 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เขื่องใน จว.อุบลราชธานี 1311 11203 0198

485 ว่าที่ ร.ต.ท. เฉลิมชัย นวลศรี ผบ.มว.กก.ตชด.13 2502 11202 0294 ผบ.มว.กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 11202 0061

486 ร.ต.ท. เฉลิมชัย นาคคํา รอง สว.สส.สภ.ราตาปันยัง จว.ปัตตานี 2005 11204 0126 รอง สวป.สภ.หนองจิก จว.ปัตตานี 0904 13202 0139

487 ร.ต.ท. เฉลิมชัย วินทะไชย รอง สวป.สภ.โพธิ์ทอง จว.ร้อยเอ็ด สรอ.169 รอง สว.สส.สภ.โพธิ์ทอง จว.ร้อยเอ็ด 0407 13204 0289

488 ร.ต.ท. เฉลิมเดช พิพัฒน์ศักดิ์ภักดี รอง สวป.สภ.สีสุก จว.นครราชสีมา 0303 13207 0647 รอง สวป.สภ.มะเริง จว.นครราชสีมา 1305 11202 0223

489 ร.ต.ท. เฉลิมพงษ์ ทองแท่ง รอง สวป.สภ.วังน้อย จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 13202 0389 รอง สว.สส.สภ.ดงละคร จว.นครนายก 0206 13204 0074

490 ร.ต.ท. เฉลิมพงษ์ วงศ์ใหญ่ รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.2 1203 11304 0010 ผบ.มว.ฝ่ายปกครองและการฝึก ศฝร.ภ.2 1203 11306 0031

491 ร.ต.อ. หญิง เฉลิมพร ซุ้นสุวรรณ รอง สว.ฝ่ายการสื่อสาร 7 สส. 2802 11322 0126 รอง สว.กก.ซักถาม 2 บก.สส.ศชต. 2002 11202 0101

492 ร.ต.อ. เฉลิมพร ลาสอน รอง สว.(สอบสวน) กก.3 บก.ป. 2102 29203 0185 รอง สว.(สอบสวน) กก.2 บก.ปอศ. 2109 11203 0215

493 ร.ต.อ. เฉลิมพล ซื่อสัตย์ ผู้ช่วย นว.(สบ 1) ผบช.ภ.5 1500 11323 0010 รอง สว.ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล. 2103 11202 0072

494 ร.ต.อ. เฉลิมพล โพธิ์สีมา รอง สวป.สภ.เมืองสระบุรี 0108 13202 0241 รอง สว.สส.สภ.เมืองสระบุรี สสบ.170

495 ร.ต.อ. เฉลิมรัฐ แก้วเนียม รอง สว.สส.สภ.ทุ่งลุง จว.สงขลา 0907 13204 0327 รอง สวป.สภ.หาดใหญ่ จว.สงขลา 0907 13202 0479



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยศ

496 ร.ต.อ. เฉลียว สวัสดิ์พันธ์ รอง สว.กก.5 บก.ปทส. 2107 11202 0120 รอง สว.กก.3 บก.ปปป. 2110 11202 0066

497 ร.ต.อ. หญิง ชญาณิศา กีรติชาญเดชา รอง สว.(สอบสวน) สน.บางรัก สน.2-698 รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.น.6 1008 29203 0064

498 ร.ต.อ. หญิง ชญาน์นันท์ ธาดาพิทักษ์พร รอง สว.ตม.จว.ปทุมธานี บก.ตม.3 2404 11363 0390 รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0078

499 ร.ต.อ. หญิง ชณิศา อายุยืน รอง สวป.สภ.เวียงป่าเป้า จว.เชียงราย สชร.268 รอง สว.สส.สภ.แม่ลาว จว.เชียงราย 0502 13204 0213

500 ร.ต.ท. หญิง ชดาษา อิ่มสําราญ รอง สว.ฝอ.บก.น.3 1005 11322 0026 รอง สว.งานศูนย์ควบคุมข้อมูลใบสั่ง กก.3 บก.จร. 1002 11304 0136

501 ร.ต.ท. หญิง ชนกกมล ภิบาลสุข รอง สว.ฝ่ายประวัติบุคคล ทพ. 0402 11302 0039 รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 11363 0555

502 ร.ต.อ. หญิง ชนกนาฏ วังสติ รอง สว.กก.ดส. 1000 11302 0023 รอง สว.กก.1 บก.รฟ. 2104 11304 0026

503 ร.ต.อ. หญิง ชนชนก กัลยานิติกุล รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.6 1601 11304 0142 รอง สว.อก.สภ.แม่สอด จว.ตาก สชร.228

504 ร.ต.อ. ชนทัต วันเขียว รอง สว.สส.สภ.เมืองกําแพงเพชร 0602 13204 0292 รอง สวป.สภ.ทรงธรรม จว.กําแพงเพชร สน.486

505 ร.ต.อ. ชนภัทร บุญนัก รอง สว.ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5 2406 11202 0036 รอง สว.ตม.จว.เชียงใหม่ บก.ตม.5 2406 11202 0055

506 ร.ต.อ. ชนวีร์ มณีวงษ์ รอง สวป.สภ.ศรีประจันต์ จว.สุพรรณบุรี 0709 13202 0298 รอง สวป.สภ.องค์พระ จว.สุพรรณบุรี สสพ.347

507 ร.ต.อ. ชนะชัย ศิริ นว.(สบ 1) ผบก. บก.น.2 1004 11323 0007 รอง สว.กก.สส.4 บก.สส.บช.น. 1012 11204 0080

508 ร.ต.อ. ชนันท์ เมฆฉาย รอง สว.สส.สภ.ป่าพะยอม จว.พัทลุง 0905 13204 0138 รอง สว.สส.สภ.เกาะพะงัน จว.สุราษฎร์ธานี 0808 13204 0178

509 ร.ต.ท. ชนันรัตน์ หวังคํา รอง สว.สส.สภ.แวงใหญ่ จว.ขอนแก่น สขก.513 รอง สว.สส.สภ.อุบลรัตน์ จว.ขอนแก่น 0403 13204 0248

510 ร.ต.ท. ชนาเทพ วะสวานนท์ รอง สว.กก.6 บก.ปคม. 2108 11202 0162 รอง สว.ทท.4 กก.4 บก.ทท. 2105 11202 0157



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยศ

511 ร.ต.อ. ชนาธิป ขันทะยศ รอง สวป.สภ.ท่าวังผา จว.น่าน 0504 13202 0285 รอง สว.สส.สภ.สันติสุข จว.น่าน สนน.268

512 ร.ต.อ. หญิง ชนานาถ อะนุเชาว์ รอง สว.ตม.จว.ฉะเชิงเทรา บก.ตม.3 2404 11363 0146 รอง สว.ตม.จว.ปทุมธานี บก.ตม.3 2404 11304 0245

513 ร.ต.อ. หญิง ชนาภา สระแก้ว รอง สว.ฝตพ.ตส.1 0901 11328 0039 รอง สว.พฐ.จว.อุดรธานี 2707 11336 0158

514 ร.ต.ท. ชนาเมธ มีมะจํา รอง สว.ฝอ.ภ.จว.หนองบัวลําภู 1413 11304 0021 รอง สวป.สภ.เมืองหนองบัวลําภู สน.441

515 ร.ต.อ. หญิง ชนิตกานติ์ โมเทียน รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สุรินทร์ 1309 11304 0021 รอง สว.อก.สภ.เมืองที จว.สุรินทร์ 0307 13304 0257

516 ร.ต.ท. หญิง ชนิตา มาไกล ผบ.มว.ฝ่ายปกครอง 1 บก.ปค.รร.นรต. 3002 11306 0034 รอง สว.ตม.จว.กาญจนบุรี บก.ตม.3 2404 11202 0035

517 ร.ต.อ. หญิง ชนิตา วาทพันธุ์ รอง สว.ฝอ.บก.น.7 1009 11302 0021 รอง สว.ฝ่ายคลัง บก.อก.รร.นรต. 3001 11322 0030

518 ร.ต.ท. ชนินทร์ จันทร์ครุธ รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.1 1102 11204 0063 รอง สวป.สภ.บางแม่นาง จว.นนทบุรี 1105 11202 0092

519 ร.ต.อ. หญิง ชนิสตา ขุนศรี รอง สว.ฝ่ายกิจการต่างประเทศ บก.อก.บช.ส. 2301 11304 0094 รอง สว.ฝ่ายธุรการและกําลังพล บก.อก.บช.ส. 2301 11304 0123

520 ร.ต.อ. ชนุดม เครือสิงห์ รอง สวป.สภ.สูงเนิน จว.นครราชสีมา 0303 13202 0779 รอง สวป.สภ.จอหอ จว.นครราชสีมา 0303 13207 0502

521 ร.ต.อ. ชม ชูรัตน์ รอง สวป.สภ.เรณูนคร จว.นครพนม สนพ.296 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครพนม สนพ.216

522 ว่าที่ ร.ต.ท. หญิง ชมพูนุช ไชยยะ พยาบาล (สบ 1) ชต.รพ.ตร. 3127 31420 0024 พยาบาล (สบ 1) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0905

523 ร.ต.อ. หญิง ชมพูนุช สระกิจ รอง สว.กลุ่มงานวิจัยฯ ๒ วจ. 0204 11310 0035 รอง สว.อก.สน.หนองจอก สน.1-665

524 ร.ต.ท. หญิง ชมัยภรณ์ กิ้มเฉี้ยง รอง สว.ฝ่ายการสื่อสาร 1 สส. 2802 11322 0039 รอง สว.ศจบ.บก.อก.จต. 0801 11304 0061

525 ร.ต.ท. หญิง ชไมพร ยะแสง รอง สว.กลุ่มงานวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน อต. 0401 11319 0104 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.น่าน 1506 11304 0016



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยศ

526 ร.ต.อ. ชยกร คํามิ่งเดชาโชติ รอง สวป.สน.หลักสอง 1116 13202 0329 รอง สว.กก.3 บก.ปคม. 2108 11202 0091

527 ร.ต.ท. ชยเชษฐ์ อิทธิยาภรณ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน 0507 23203 0025 รอง สว.(สอบสวน) กก.2 บก.ปอศ. 2109 29203 0082

528 ร.ต.อ. ชยพล กลับศรี รอง สว.จร.สน.ทองหล่อ สน.2-346 รอง สว.จร.สน.บางรัก สน.2-712

529 ร.ต.อ. ชยพล ทับฤทธิ์ รอง สวป.สภ.หนองฉาง จว.อุทัยธานี 0610 13202 0137 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.อุทัยธานี 1612 11202 0037

530 ร.ต.อ. ชยพัฒน์ นันทวรรณ รอง สวป.สภ.ชาติตระการ จว.พิษณุโลก สพล.339 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.พิษณุโลก 1608 11204 0037

531 ร.ต.ท. ชยันต์ ชีกลาง รอง สวป.สภ.ท่าวุ้ง จว.ลพบุรี 1108 11202 0094 รอง สวป.สภ.วังม่วง จว.สระบุรี สสบ.150

532 ร.ต.อ. ชยางกูร โคตรธาดา รอง สวป.สภ.ปักธงชัย จว.นครราชสีมา 0303 13202 0758 รอง สวป.สภ.กุดรัง จว.มหาสารคาม 0405 13202 0015

533 ร.ต.อ. ชยางกูร ละมัยกุล รอง สวป.สภ.หนองกี่ จว.บุรีรัมย์ สบร.483 รอง สวป.สภ.นางรอง จว.บุรีรัมย์ สบร.448

534 ร.ต.อ. ชยานันต์ บุญรักษา รอง สวป.สภ.พญาเม็งราย จว.เชียงราย สชร.308 รอง สวป.สภ.เชียงแสน จว.เชียงราย 0502 13202 0372

535 ร.ต.อ. ชยุต ปิ่นวัฒนนุกูล รอง สวป.สภ.บัวลาย จว.นครราชสีมา 1305 11202 0227 รอง สว.สส.สภ.บัวใหญ่ จว.นครราชสีมา สนม.657

536 ร.ต.อ. ชยุตพงศ์ พรหมศร รอง สว.สส.สน.ท่าข้าม 1011 11204 0082 รอง สว.จร.สภ.เมืองสมุทรสาคร 0708 1320 50047

537 ว่าที่ ร.ต.อ. ชยุตม์ สอนสุด รอง สว.สส.สภ.เกาะกูด จว.ตราด 0205 13204 0148 รอง สวป.สภ.หนองกรับ จว.ระยอง 0208 13207 0201

538 ร.ต.อ. ชยุตม์พงศ์ โชติธีระวัฒนา รอง สว.ตม.จว.ลพบุรี บก.ตม.3 2404 11202 0163 รอง สว.ตม.จว.สระแก้ว บก.ตม.3 2404 11363 0197

539 ร.ต.อ. ชร พรประกฤต รอง สว.ฝ่ายความชอบ ทพ. 0402 11302 0099 รอง สว.ฝ่ายตรวจลงตรา ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0224

540 ร.ต.อ. ชลธิชัย นวลลออง รอง สว.ฝอ.ศพฐ.7 2710 11325 0079 รอง สว.ฝอ.ศพฐ.7 2710 11336 0084



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยศ

541 ร.ต.อ. ชลระทิศ มลาไสย์ รอง สว.สส.สภ.โพธิ์ชัย จว.ร้อยเอ็ด สรอ.286 รอง สวป.สภ.เสลภูมิ จว.ร้อยเอ็ด 0407 13202 0442

542 ร.ต.ท. ชลวิชย์ มารักษา รอง สว.ส.รฟ.ฉะเชิงเทรา กก.4 บก.รฟ. 2104 11202 0092 รอง สว.ส.รฟ.ศิลาอาสน์ กก.2 บก.รฟ. 2104 11202 0065

543 ร.ต.ท. ชลสิทธิ์ ไชยสิทธิ์ รอง สว.จร.สภ.พระนครศรีอยุธยา สอย.255 รอง สวป.สภ.พระนครศรีอยุธยา สอย.239

544 ร.ต.อ. ชลอ สุขหร่อง รอง สวป.สภ.แม่สอด จว.ตาก 0603 13202 0256 รอง สวป.สภ.พะวอ จว.ตาก สตก.92

545 ร.ต.ท. หญิง ชลิดา ถนัดกิจ รอง สว.ฝอ.ตท. 0102 11309 0058 นว.(สบ 1) ผบก.กส. 2905 11323 0004

546 ร.ต.ท. ชโลม โนรี รอง สวป.สภ.นาอิน จว.อุตรดิตถ์ 0609 13207 0148 รอง สว.สส.สภ.พรหมพิราม จว.พิษณุโลก สพล.268

547 ร.ต.ท. ชวฉัตร สกุลวัตร์ รอง สว.กลุ่มงานสอบสวน บก.น.6 1008 11305 0060 รอง สว.จร.สน.ภาษีเจริญ สน.3-633

548 ร.ต.อ. ชวนชัย ถนอมพิชัย รอง สวป.สน.วังทองหลาง 1111 13202 0273 รอง สวป.สน.โชคชัย 1102 13202 0235

549 ร.ต.อ. ชวนนท์ เหี่ยมี รอง สว.(สอบสวน) สภ.นาโดน จว.นครพนม 0404 23203 0242 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ท่าอุเทน จว.นครพนม 1406 11203 0127

550 ร.ต.อ. หญิง ชวนฝัน ศรีสุข รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ศรีสะเกษ 1308 11202 0179 รอง สวป.สภ.กันทรลักษ์ จว.ศรีสะเกษ สศก.409

551 ร.ต.ท. ชวนากร ทองดีนอก รอง สวป.สภ.นายายอาม จว.จันทบุรี สจบ.279 รอง สวป.สภ.บ้านฉาง จว.ระยอง 1210 11202 0093

552 ร.ต.ท. ชวนินทร์ คนทรงแสน รอง สว.ฝ่ายเงินเพิ่มและเงินประจําตําแหน่ง อต. 0401 11319 0065 รอง สว.ฝ่ายประมวลผลข้อมูล ศทส.ตม. 2409 11310 0016

553 ว่าที่ ร.ต.อ. หญิง ชวพรรณ จําปีเจริญสุข รอง สว.ฝอ.มน. 0702 11304 0009 รอง สว.กก.1 บก.สกส.บช.ปส. 2207 11202 0032

554 ร.ต.อ. หญิง ชวมล ติศักดิ์ รอง สว.ฝ่ายปกครองและกิจกรรม ศพข.บช.ส. 2306 11304 0026 รอง สว.กก.3 บก.ส.1 2302 11204 0146

555 ร.ต.อ. ชวฤทธิ์ คงเหล่าสมบูรณ์ รอง สว.งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. 1002 11205 0044 รอง สว.งานสายตรวจ 5 กก.1 บก.จร. 1002 11205 0079



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยศ

556 ร.ต.อ. ชวลิต คําสุกดี รอง สวป.สภ.เนินมะปราง จว.พิษณุโลก สพล.298 รอง สวป.สภ.วังทอง จว.พิษณุโลก สพล.280

557 ร.ต.อ. ชวลิต ตาคํานิล รอง สว.ฝตส.1 ตส.1 0901 11328 0015 รอง สว.อก.สภ.เกาะช้าง จว.เชียงราย 0502 13304 0265

558 ร.ต.ท. ชวลิต ประพันธ์ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.น่าน 1506 11304 0017 รอง สว.สส.กก.สส.ภ.จว.น่าน 1506 11204 0034

559 ร.ต.อ. ชวลิต พูพะเนียด รอง สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.7 1702 11204 0050 รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.7 1702 11204 0058

560 ร.ต.อ. ชวลิต โพนตุแสง รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช 1806 11202 0139 รอง สวป.สภ.เมืองนครพนม 0404 13202 0264

561 ร.ต.ท. ชวลิต เสือบางพระ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นครปฐม 1705 11202 0111 รอง สวป.สภ.บ้านคา จว.ราชบุรี 0706 13207 0196

562 ร.ต.ท. ชวินโรจน์ ศุภลักษณ์ รอง สวป.สภ.พลูตาหลวง จว.ชลบุรี 1206 11202 0154 รอง สวป.สภ.หนองใหญ่ จว.ชลบุรี สชบ.478

563 ร.ต.อ. ชวิศ นันต๊ะภูมิ รอง สวป.สภ.ภูซาง จว.พะเยา 0505 13202 0013 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.พะเยา 1507 11202 0072

564 ร.ต.อ. หญิง ช่อมณี พะสะโร รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ศชต. 2001 11304 0018 รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.9 1901 11304 0056

565 ร.ต.ท. ชัชกาล สว่างแผ้ว รอง สว.งานอารักขาที่ 1 กก.อารักขา 2 1014 11202 0083 รอง สวป.สน.หลักสอง สน.3-989

566 ร.ต.อ. ชัชชัย วัฒนไพโรจน์ รอง สวป.สภ.เขาย้อย จว.เพชรบุรี สพบ.162 รอง สว.สส.สภ.เขาย้อย จว.เพชรบุรี 0705 13204 0141

567 ร.ต.อ. ชัชชาย จันทร์โท รอง สวป.สภ.ปางสีดา จว.สระแก้ว 0209 13207 0152 รอง สวป.สภ.คลองหาด จว.สระแก้ว สปจ.424

568 ร.ต.อ. หญิง ชัชฎาภรณ์ ดําทอง รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.2 1201 11304 0015 รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.9 1901 11304 0015

569 ร.ต.ท. ชัชนันท์ ทัศประไพร รอง สว.สส.สภ.คลองสิบสอง จว.ปทุมธานี 0104 13204 0225 รอง สว.สส.สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี 0104 13204 0272

570 ร.ต.อ. ชัชพงศ์ อุสกุล รอง สวป.สภ.ไชโย จว.อ่างทอง 1112 11202 0069 รอง สวป.สภ.ป่าโมก จว.อ่างทอง สอท.199



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยศ

571 ร.ต.อ. ชัชพีย์ กล้าหาญ รอง สวป.สภ.บ้านแพรก จว.พระนครศรีอยุธยา สอย.339 รอง สว.กก.4 บก.ส.1 2302 11204 0175

572 ร.ต.อ. ชัชวาล จิตจักร รอง สว.(สอบสวน) สภ.โนนคูณ จว.ศรีสะเกษ สศก.429 รอง สว.(สอบสวน) สภ.วารินชําราบ จว.อุบลราชธานี 1311 11203 0215

573 ร.ต.อ. ชัชวาล ชัยยะ รอง สวป.สภ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี 0108 13202 0272 รอง สว.จร.สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี สสบ.206

574 ร.ต.อ. ชัชวาล ไชยช่อฟ้า รอง สว.สส.สภ.เมืองบัว จว.สุรินทร์ 0307 13204 0344 รอง สว.จร.สภ.บรบือ จว.มหาสารคาม สมค.314

575 ร.ต.อ. ชัชวาล บุญบาล รอง สว.(สอบสวน) สภ.หินซ้อน จว.สระบุรี 0108 23203 0227 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านหมอ จว.สระบุรี 1110 11203 0104

576 ร.ต.ท. ชัชวาลย์ จารย์มาตร รอง สว.สส.สภ.วาริชภูมิ จว.สกลนคร สสน.319 รอง สว.สส.สภ.สามชัย จว.กาฬสินธุ์ 0402 13204 0231

577 ร.ต.อ. ชัชวาลย์ ชิยางคะบุตร รอง สวป.สภ.หนองหญ้าปล้อง จว.เลย 0408 13207 0248 รอง สวป.สภ.เวฬุวัน จว.ขอนแก่น 1405 11202 0159

578 ร.ต.ท. ชัชวาลย์ ทิพวงค์ รอง สวป.สภ.รํามะสัก จว.อ่างทอง 1112 11202 0077 รอง สวป.สภ.เชียงคาน จว.เลย สลย.256

579 ร.ต.อ. ชัชวาลย์ ละอองบัว รอง สว.(สอบสวน) สน.ฉลองกรุง 1110 24203 0136 รอง สว.(สอบสวน) สน.ลําผักชี 1005 11203 0135

580 ร.ต.ท. ชัยกร อิสระภาพ รอง สว.กก.3 บก.ส.1 2302 11204 0144 รอง สว.กก.4 บก.ส.3 2304 11202 0159

581 ร.ต.ท. ชัยเฉลิม แสงทอง ผบ.มว.กก.ตชด.12 2502 11428 0221 รอง สวป.สภ.ครบุรี จว.นครราชสีมา 0303 13202 0792

582 ร.ต.อ. ชัยชนะ จันทาฤทธิ์ รอง สวป.สน.สุทธิสาร 1004 11202 0096 รอง สวป.สภ.นางรอง จว.บุรีรัมย์ สบร.446

583 ร.ต.ท. ชัยโชติ ศรีวรขาน รอง สว.ฝ่ายฝึกอบรม บก.อก.บช.ปส. 2201 11306 0099 นว.(สบ 1) ผบก.สกส.บช.ปส. 2207 11323 0005

584 ร.ต.ท. ชัยญา นันตะกุล รอง สวป.สน.ฉลองกรุง 1103 13202 0101 รอง สว.สส.สภ.อุทุมพรพิสัย จว.ศรีสะเกษ สศก.262

585 ร.ต.ท. ชัยญา นาคเลิศ รอง สว.สภ.ลําทับ จว.กระบี่ 0802 13204 0107 รอง สว.สภ.เมืองกระบี่ 0802 13202 0143



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยศ

586 ร.ต.อ. ชัยณรงค์ ยุบลศิริ รอง สว.อก.สภ.ห้วยผึ้ง จว.กาฬสินธุ์ สกส.348 รอง สวป.สภ.เขาวง จว.กาฬสินธุ์ 0402 13207 0212

587 ร.ต.อ. ชัยณรงค์ ละหว้า รอง สว.(สอบสวน) สภ.จะแนะ จว.ยราธิวาส 0903 24203 0430 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปะลุกาสาเมาะ จว.นราธิวาส 0903 23203 0361

588 ร.ต.อ. ชัยณรงค์ สุตะนา รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สุโขทัย 1610 11305 0027 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปากน้ําหลังสวน จว.ชุมพร 0803 24203 0071

589 ร.ต.ท. ชัยณรงค์ อินทรแก้ว รอง สว.จร.สภ.ทับสะแก จว.ประจวบคีรีขันธ์ 1706 11205 0100 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นครปฐม 1705 11202 0111

590 ร.ต.อ. ชัยธนา ตันโน รอง สว.สส.สภ.บางมูลนาก จว.พิจิตร 0605 13204 0107 รอง สวป.สภ.โพทะเล จว.พิจิตร สพจ.162

591 ร.ต.อ. ชัยธวัช ชมภูราช รอง สว.สส.สภ.หนองกุงศรี จว.กาฬสินธุ์ สกส.259 รอง สว.สส.สภ.ปากคาด จว.บึงกาฬ 0410 13204 0194

592 ร.ต.ท. ชัยนันท์ บุญโลก รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ศรีสะเกษ 1308 11304 0017 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.อุบลราชธานี 1311 11304 0026

593 ร.ต.ท. ชัยประคอง อุทัยรัตน์ ผบ.มว.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด. 2508 11202 0074 ผบ.มว.กก.ตชด.12 2502 11202 0212

594 ร.ต.ท. ชัยพร ประดับพงษ์ รอง สว.จร.สน.บุคคโล สน.3-574 รอง สวป.สน.บุคคโล 1010 11202 0112

595 ร.ต.อ. ชัยพร สวยสม รอง สว.กก.1 บก.สกส.บช.ปส. 2207 11204 0034 รอง สว.กก.3 บก.สกส.บช.ปส. 2207 11204 0063

596 ร.ต.อ. ชัยพฤกษ์ แผ้วพลสง รอง สวป.สภ.เมืองบุรีรัมย์ 18057 รอง สว.สส.สภ.ห้วยราช จว.บุรีรัมย์ 0304 13204 0308

597 ร.ต.ท. ชัยภัทร เชื้อสาย รอง สว.สส.สภ.พระขาว จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 13204 0073 รอง สวป.สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี 0103 13202 0032

598 ร.ต.อ. ชัยมงคล โสมรักษ์ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สุโขทัย 1610 11305 0026 รอง สวป.สภ.ด่านซ้าย จว.เลย สลย.304

599 ร.ต.ท. ชัยยงค์ โคตรุชัย รอง สวป.สภ.ตาดโตน จว.สกลนคร 1411 11202 0139 รอง สวป.สภ.เมืองกาฬสินธุ์ 0402 13202 0334

600 ร.ต.ท. ชัยยา นามบุรี รอง สวป.สภ.ซับใหญ่ จว.ชัยภูมิ 0302 13202 0024 รอง สวป.สภ.เมืองหนองคาย สนค.216



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยศ

601 ร.ต.ท. ชัยยา หินวิเศษ รอง สว.สส.สภ.ลําสนธิ จว.ลพบุรี 0106 13204 0194 รอง สว.สส.สภ.ธาตุพนม จว.นครพนม สนพ.286

602 ร.ต.อ. ชัยยุทธ รอดเวียง รอง สวป.สภ.เมืองกาฬสินธุ์ สกส.195 ผู้ช่วย นว.(สบ 1) ผบช.ภ.4 1400 11323 0010

603 ร.ต.ท. ชัยยุทธ สมัตถะ รอง สวป.สภ.คลองลาน จว.กําแพงเพชร 0602 13202 0298 รอง สวป.สภ.ปางศิลาทอง จว.กําแพงเพชร 1604 11202 0084

604 ร.ต.อ. ชัยยุทธิ์ เบญจานุกร ผบ.มว.ฝ่ายปกครอง 2 บก.ปค.รร.นรต. 3002 11306 0054 รอง สว.ตม.จว.ตาก บก.ตม.5 2406 11363 0073

605 ร.ต.อ. ชัยรัตน์ ประสิทธิ์ รอง สว.กก.1 บก.ปส.4 2205 11204 0038 รอง สว.กก.1 บก.ปส.2 2203 11204 0042

606 ร.ต.ท. ชัยรัตน์ สีลับขวา รอง สวป.สน.สุทธิสาร 1109 13202 0315 รอง สว.สส.สน.สุทธิสาร สน.1-742

607 ร.ต.ท. ชัยโรจน์ ทวีกายุจันทร์ รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.9 1901 11304 0056 รอง สว.กก.ปพ.บก.สส.ภ.9 1902 11202 0064

608 ร.ต.อ. ชัยฤทธิ์ ตาสม รอง สวป.สภ.สารภี จว.เชียงใหม่ 0503 13202 0579 รอง สวป.สภ.แม่โป่ง จว.เชียงใหม่ 0503 13207 0466

609 ร.ต.อ. ชัยวัฒน์ เกตุตระกูล รอง สว.(สอบสวน) สภ.วังเจ้า จว.ตาก 0603 13203 0035 รอง สว.(สอบสวน) สภ.วังประจบ จว.ตาก 1605 29203 0061

610 ร.ต.อ. ชัยวัฒน์ จันต๊ะคาด รอง สวป.สภ.เกาะคา จว.ลําปาง สลป.303 รอง สวป.สภ.เด่นชัย จว.แพร่ 0506 13202 0216

611 ร.ต.อ. ชัยวัฒน์ ชํานิการ รอง สวป.สน.บางมด 1115 13202 0214 รอง สว.กก.สส.บก.น.8 1010 11204 0049

612 ร.ต.อ. ชัยวัฒน์ ชูหว่าง รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ตรัง 1904 11204 0035 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต 1808 11204 0035

613 ร.ต.ท. ชัยวัฒน์ แว่นแก้ว รอง สวป.สภ.หนองมะโมง จว.ชัยนาท 1104 11202 0070 รอง สว.สส.สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี 0103 13204 0311

614 ร.ต.ท. ชัยศิษย์ พูลวิเชียร รอง สวป.สภ.บางตะบูน จว.เพชรบุรี 0705 13207 0184 รอง สว.สส.สภ.หาดเจ้าสําราญ ปอบ.2144

615 ร.ต.อ. ชาญ วงศ์สวัสดิ์อาภา รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านหันห้วยทราย จว.นครราชสีมา 1305 29203 0116 รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.3 1303 11420 0015



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยศ

616 ร.ต.อ. ชาญชัย ชมประเสริฐ รอง สว.สส.สภ.วังหว้า จว.พิจิตร 1607 11204 0108 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.พิจิตร 1607 11202 0117

617 ร.ต.ท. ชาญชัย ตาชูชาติ รอง สว.อก.สภ.บ้านบัว จว.บุรีรัมย์ 1306 11304 0063 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย์ 1306 11304 0160

618 ร.ต.อ. ชาญชัย นามวงษา รอง สวป.สภ.น้ําพอง จว.ขอนแก่น 0403 13202 0446 รอง สว.(สอบสวน) สภ.น้ําพอง จว.ขอนแก่น 1405 11203 0214

619 ร.ต.ท. ชาญชัย บุตรวัง รอง สว.กก.ตชด.41 2505 11204 0089 ผบ.มว.กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 11202 0418

620 ร.ต.อ. ชาญชัย สมทา รอง สวป.สภ.วังน้ําเย็น จว.สระแก้ว สปจ.405 รอง สว.สส.สภ.วังน้ําเย็น จว.สระแก้ว สปจ.411

621 ร.ต.อ. ชาญณรงค์ พุทธิพงษ์ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครนายก 1208 11304 0018 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 1205 11304 0124

622 ร.ต.อ. ชาญวิทย์ ธงศรี รอง สว.ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3 2404 11204 0227 รอง สว.ตม.จว.สระแก้ว บก.ตม.3 2404 11326 0090

623 ร.ต.ท. ชาญวุฒิ อ่อนเชื้อ รอง สว.สส.สภ.แนงมุด จว.สุรินทร์ 0307 13204 0281 รอง สวป.สภ.ตาพระยา จว.สระแก้ว สปจ.380

624 ร.ต.อ. ชาญศักดิ์ มีภักดี รอง สว.สส.สภ.วังเจ้า จว.ตาก 1605 11204 0110 รอง สวป.สภ.ทรงธรรม จว.กําแพงเพชร 0602 13207 0242

625 ร.ต.อ. หญิง ชาดา เสสะเวช นว.(สบ 1) ผบก.ตม.6 2407 11323 0004 รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.บช.น. 1012 11204 0064

626 ร.ต.อ. ชาตรี ชูวิเชียร รอง สว.(สอบสวน) สภ.ถลาง จว.ภูเก็ต สภก.134 รอง สว.(สอบสวน) สภ.กะรน จว.ภูเก็ต 1808 27203 0070

627 ร.ต.อ. ชาตรี ดีบาง รอง สวป.สภ.เมืองอุตรดิตถ์ สอต.142 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.อุตรดิตถ์ 1611 11204 0034

628 ร.ต.อ. ชาตรี ทิพย์โชติ รอง สว.อก.สภ.เมืองสกลนคร สสน.232 รอง สวป.สภ.คําตากล้า จว.สกลนคร สสน.418

629 ร.ต.อ. ชาตรี เพชรบุญวรรโณ รอง สวป.สภ.คลองแดน จว.สงขลา 0907 13207 0375 รอง สวป.สภ.นาหม่อม จว.สงขลา สสข.501

630 ร.ต.อ. ชาตรี เพียรขยาย รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพังงา สพง.130 รอง สว.(สอบสวน) สภ.คุระบุรี จว.พังงา สพง.157



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยศ

631 ร.ต.อ. ชาตรี หนูมา รอง สว.สส.สภ.สว่างอารมณ์ จว.อุทัยธานี 0610 13204 0104 รอง สว.สส.สภ.สําโรงใต้ จว.สมุทรปราการ สสป.86

632 ร.ต.ท. ชาติ อเนกศรี รอง สวป.สภ.คูบางหลวง จว.ปทุมธานี 0104 13207 0024 รอง สวป.สภ.หนองเสือ จว.ปทุมธานี 1106 11202 0107

633 ร.ต.ท. ชาติชาย ไชยบุตร รอง สว.กก.สส.บก.น.9 1011 11204 0052 รอง สว.สส.สน.เพชรเกษม 1104 13204 0208

634 ร.ต.ท. ชาติชาย พงศ์สุวรรณ รอง สว.สส.สภ.เวียงเก่า จว.ขอนแก่น 0403 13204 0374 รอง สว.สส.สภ.อุบลรัตน์ จว.ขอนแก่น 0403 13204 0249

635 ร.ต.ท. ชาติณรงค์ อาศิวมณี รอง สว.สส.สภ.ยางสีสุราช จว.มหาสารคาม 0405 13204 0185 รอง สว.สส.สภ.หนองกุงศรี จว.กาฬสินธุ์ สกส.259

636 ร.ต.อ. ชาติอาชาไนย เปรียบอภิชัย รอง สวป.สน.ลําผักชี สน.1-661 รอง สวป.สน.บางนา 1112 13202 0336

637 ร.ต.ท. ชานนท์ ทองเพชร รอง สวป.สภ.ทับปุด จว.พังงา สพง.177 รอง สวป.สภ.ป่าพะยอม จว.พัทลุง สปน.243

638 ร.ต.ท. ชานนท์ อ่วมทร รอง สว.(สอบสวน) สภ.หันคา จว.ชัยนาท สชน.173 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสมุทรปราการ 1109 11203 0163

639 ร.ต.อ. ชานัน โพธิ์หล้า รอง สว.สส.สภ.นาโพธิ์ จว.บุรีรัมย์ สบร.344 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.มหาสารคาม 1407 11305 0026

640 ร.ต.ท. ชานันท์ เกษรบัว รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสระแก้ว สปจ.320 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี 1206 11203 0213

641 ร.ต.อ. ชารีฟ มะมิง รอง สว.กลุ่มงานบริหารจัดการระบบเครือข่ายสารสนเทศ ศทก. 2804 11403 0051 รอง สว.ฝ่ายตรวจสอบพฤติการณ์บุคคล บก.อก.บช.ส. 2301 11204 0117

642 ร.ต.ท. หญิง ชารีฟดา ไชยเกตุ รอง สว.ฝ่ายพัฒนาเทคโนฯ บก.อก.สกบ. 0301 11365 0039 รอง สว.ฝ่ายสรรพาวุธ 1 สพ. 0304 11365 0028

643 ร.ต.อ. ชํานัญ อารีพันธุ์ รอง สวป.สน.สามเสน 1830 รอง สว.ฝ่ายยานพาหนะ อาคารและสถานที่ บก.อก.รร.นรต. 3001 11202 0062

644 ร.ต.อ. ชํานาญ คงทอง รอง สว.(สอบสวน) สภ.ละแม จว.ชุมพร 0803 24203 0062 รอง สว.(สอบสวน) สภ.หลังสวน จว.ชุมพร สชพ.244

645 ร.ต.อ. ชํานาญ จันทร์ขามป้อม รอง สว.อก.สภ.ปลาค้าว จว.อํานาญเจริญ 1310 11304 0047 รอง สวป.สภ.หัวตะพาน จว.อํานาจเจริญ สอบ.551



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยศ

646 ร.ต.อ. ชํานาญ ไชยหาญ รอง สวป.สภ.เกาะนางคํา จว.พัทลุง 0905 13207 0181 รอง สวป.สภ.สะท้อน จว.สงขลา 0907 13207 0354

647 ร.ต.ท. ชิณภัทร เอื้อกิจ รอง สว.จร.สภ.ราษีไศล จว.ศรีสะเกษ 1308 11205 0144 รอง สวป.สภ.หนองฮี จว.ร้อยเอ็ด 0407 13202 0032

648 ร.ต.ท. ชิตพล จันท่าม่วง รอง สวป.สภ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ สสป.336 รอง สว.สส.สภ.เมืองสมุทรปราการ 0107 13204 0378

649 ร.ต.อ. ชิตภณ ชาติวิทยา รอง สว.(สอบสวน) สภ.ดอนตูม จว.นครปฐม สนฐ.227 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ่อพลอย สกจ.258

650 ร.ต.ท. ชิติพัทธ์ กัลยาวงศ์ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครนายก 1208 11304 0016 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นครนายก 1208 11204 0036

651 ร.ต.อ. ชิติพัทธ์ วุฒิพุฒิ รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านดู่ จว.เชียงราย 1504 27203 0185 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เชียงของ จว.เชียงราย 1504 11203 0200

652 ร.ต.อ. ชินกร เนตรภักดี รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.4 1401 11304 0048 รอง สว.ฝอ.9 บก.อก.ภ.4 1401 11304 0119

653 ร.ต.อ. ชินดนัย ทินันท์ตา รอง สว.(สอบสวน) สภ.ศรีสัชนาลัย จว.สุโขทัย 0608 24203 0053 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองบางขลัง จว.สุโขทัย 0608 23203 0182

654 ร.ต.อ. ชินวัฒน์ หมื่นไกร รอง สวป.สภ.พล จว.ขอนแก่น สขก.536 รอง สวป.สภ.เมืองขอนแก่น 0403 13202 0431

655 ร.ต.อ. หญิง ชิโลธร เหลากลม รอง สว.อก.สภ.ชุมแสง จว.บุรีรัมย์ 1306 11304 0065 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ชุมแสง จว.บุรีรัมย์ 1306 29203 0079

656 ร.ต.อ. ชิษณพงศ์ บุญชูคง รอง สว.สภ.วิภาวดี จว.สุราษฎร์ธานี 0808 13204 0274 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านนาสาร จว.สุราษฎร์ธานี 1810 11203 0188

657 ร.ต.อ. ชิษณุพงศ์ แจ้งนาม รอง สวป.สภ.หนองกุงศรี จว.กาฬสินธุ์ 0402 13202 0348 รอง สวป.สภ.วังสามหมอ จว.อุดรธานี 0412 13202 0415

658 ร.ต.ท. ชิษณุพงศ์ สร้างนา รอง สวป.สภ.พลับพลาชัย จว.บุรีรัมย์ สบร.436 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.บุรีรัมย์ 1306 11204 0039

659 ร.ต.อ. ชิษนุพงศ์ ทองเกื้อ รอง สว.สส.สภ.ย่านตาขาว จว.ตรัง สตง.199 รอง สวป.สภ.ชะอวด จว.นครศรีธรรมราช 0804 13202 0466

660 ร.ต.อ. ชีวานนท์ รัตนะ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองลพบุรี 0106 24203 0079 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ท่าหิน จว.ลพบุรี 1108 11203 0124



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยศ

661 ร.ต.อ. หญิง ชุดาภัค เปลี่ยนศรี รอง สว.ฝอ.สส. 2802 11322 0017 รอง สว.ฝอ.บก.สปพ. 1013 11403 0023

662 ร.ต.อ. หญิง ชุติกาญจน์ จิรธิติชัยพงศ์ รอง สว.อก. สน.ลาดพร้าว สน.1-609 รอง สว.กลุ่มงานวิจัยฯ 2 วจ. 0204 11310 0033

663 ร.ต.อ. ชุติพนธ์ สุบรรน้อย รอง สว.(สอบสวน) สภ.หาดใหญ่ จว.สงขลา 0907 24203 0095 รอง สว.(สอบสวน) สภ.คอหงส์ จว.สงขลา 1906 11203 0190

664 ร.ต.อ. ชุติวัฒน์ ทนทาน รอง สว.(สอบสวน) สภ.พนัสนิคม จว.ชลบุรี สชบ.420 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ่อทอง จว.ชลบุรี 1206 11203 0202

665 ร.ต.อ. ชุมพร เพ็ชรเลิศ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ลําปลายมาศ จว.บุรีรัมย์ สบร.477 รอง สว.สส.สภ.ห้วยราช จว.บุรีรัมย์ 0304 13204 0309

666 ร.ต.อ. ชุมพล ศรีพล รอง สวป.สภ.คง จว.นครราชสีมา 0303 13202 0750 รอง สวป.สภ.เชียงขวัญ จว.ร้อยเอ็ด 0407 13202 0015

667 ร.ต.ท. ชูเกียรติ เกาะกลาง รอง สว.นปพ.กก.สส.ภ.จว.แพร่ 1508 11202 0113 รอง สว.สส.สภ.สะเอียบ จว.แพร่ 0506 13204 0166

668 ร.ต.ท. ชูเกียรติ จูงาม รอง สว.จร.สภ.แม่สอด จว.ตาก สตก.218 รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.6 1601 11304 0066

669 ร.ต.อ. ชูเกียรติ ชาตะรูปะ รอง สวป.สน.ดอนเมือง 1109 13202 0391 รอง สว.งานสายตรวจ 3 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 11202 0104

670 ร.ต.อ. ชูเกียรติ ยมภักดี รอง สวป.สภ.บ้านค้อ จว.มุกดาหาร 0406 13207 0132 รอง สวป.สภ.ธวัชบุรี จว.ร้อยเอ็ด สรอ.294

671 ร.ต.อ. ชูชัย พงศ์พานิชย์ รอง สว.สส.สภ.นาด้วง จว.เลย 0408 13204 0194 รอง สว.สส.สภ.เชียงคาน จว.เลย 1410 11204 0100

672 ว่าที่ ร.ต.อ. ชูชัย อยู่ยืน รอง สว.ฝ่ายธุรการและกําลังพล บก.อก.บช.ส. 2301 11304 0124 รอง สวป.สภ.เมืองขอนแก่น 1405 11202 0109

673 ร.ต.อ. ชูชีพ วงษ์บุญเพ็ง รอง สวป.สน.ชนะสงคราม 1108 13202 0268 รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 11202 0100

674 ร.ต.อ. ชูชีวรรณ ตมิศานนท์ รอง สว.กลุ่มงานสอบสวน บก.น.3 1005 11305 0059 รอง สว.ฝอ.7 บก.อก.ภ.3 1301 11305 0105

675 ร.ต.ท. ชูยศ หวังไมตรี รอง สวป.สภ.ทับสะแก จว.ประจวบคีรีขันธ์ สปข.223 รอง สวป.สน.ห้วยขวาง 1108 13202 0239



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยศ

676 ร.ต.ท. ชูวิทย์ อินกงลาด รอง สวป.สภ.หนองหญ้าปล้อง จว.เพชรบุรี สพบ.186 รอง สว.ส.ทท.2 กก.5 บก.ทท. 2105 11202 0181

677 ร.ต.ท. เชษฐพร จุลเพชร รอง สว.ฝ่ายพลาธิการ 1 พธ. 0302 11365 0025 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ชัยภูมิ 1304 11304 0122

678 ร.ต.อ. เชษฐพร บัวจันทร์ รอง สว.สส.สภ.เมืองสระบุรี สสบ.168 รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 11202 0101

679 ร.ต.ท. เชษฐาพงษ์ รื่นประดิษฐ์ รอง สวป.สน.เทียนทะเล 1116 13202 0087 รอง สวป.สภ.หนองใหญ่ จว.ชลบุรี สชบ.475

680 ร.ต.อ. เชาวน์วุฒิ เลียบมา รอง สวป.สน.ลาดพร้าว 1111 13202 0296 รอง สว.งานสส.กก.1 บก.ทท. 2105 11204 0034

681 ร.ต.อ. เชาวเรศ บุญคุ้ม รอง สว.จร.สภ.บําเหน็จณรงค์ จว.ชัยภูมิ สชย.319 รอง สวป.สภ.แก้งคร้อ จว.ชัยภูมิ สชย.355

682 ร.ต.อ. เชิดชัย ศรีเฉลิมศักดิ์ รอง สวป.สภ.วังน้ําเขียว จว.นครราชสีมา 0303 13202 0821 รอง สวป.สภ.โชคชัย จว.นครราชสีมา สนม.522

683 ร.ต.อ. เชิดชาย ชุมชอบ รอง สว.ส.ทล.5 กก.2 บก.ทล. 2103 11202 0094 รอง สว.ส.ทล.3 กก.2 บก.ทล. 2103 11202 0086

684 ร.ต.อ. เชิดชู ศรีคําแปง รอง สวป.สภ.ไชยปราการ จว.เชียงใหม่ 1505 11202 0229 รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.5 1501 11304 0052

685 ร.ต.อ. โชค ถึงทะเล รอง สว.งานธุรการ กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 11304 0086 รอง สว.งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 11202 0092

686 ร.ต.อ. โชค มีสันเทียะ รอง สว.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.สิงห์บุรี 1111 11305 0037 รอง สว.สส.สภ.ท่าช้าง จว.สิงห์บุรี สสห.123

687 ร.ต.อ. โชคชัย กําไรทอง รอง สว.ฝอ.ภ.จว.หนองคาย 1412 11327 0078 รอง สว.อก.สภ.บ้านผือ จว.อุดรธานี สอด.380

688 ร.ต.อ. โชคชัย จันทะมา รอง สว.(สอบสวน) สภ.สบเมย จว.แม่ฮ่องสอน สมส.186 รอง สวป.สภ.แม่ยาว จว.เชียงราย 0502 13207 0307

689 ร.ต.ท. โชคชัย เล้าชินทอง รอง สว.จร.สภ.ปากท่อ จว.ราชบุรี 1708 11205 0090 รอง สว.สส.สภ.บางคนที จว.สมุทรสงคราม สสส.90

690 ร.ต.อ. โชคดี อินทรลักษณ์ อาจารย์ (สบ 1) ศฝร. 1000 34354 0088 รอง สว.ฝอ.บก.สส.บช.น. 1012 11304 0110



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยศ

691 ร.ต.อ. โชคลิขิต ฤทธิ์พิชิตชัย รอง สวป.สน.หนองจอก สน.1-668 รอง สวป.สภ.พุเตย จว.เพชรบูรณ์ สพช.137

692 ร.ต.อ. โชคสธร วงค์ขันธ์ รอง สวป.สภ.บ้านเดื่อ จว.ชัยภูมิ 0302 13207 0266 รอง สว.สส.สภ.หัวตะพาน จว.อํานาจเจริญ 0308 13204 0107

693 ร.ต.อ. โชติ แสงอุ่น รอง สวป.สภ.ไทรงาม จว.กําแพงเพชร สกพ.230 รอง สว.จร.สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ 0107 13205 0068

694 ร.ต.อ. โชติชาย บัวบาน รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองการุ้ง จว.อุทัยธานี 1612 29203 0061 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ตากฟ้า จว.นครสวรรค์ 0604 24203 0114

695 ร.ต.ท. โชติพันธุ์ วีรพัฒนานนท์ รอง สว.ฝอ.สภ.โกตาบารู จว.ยะลา 2006 11304 0088 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ยะลา 2006 11202 0067

696 ร.ต.ท. โชติอนันต์ วงษ์อามาตย์ รอง สวป.สน.พระโขนง 1112 13202 0344 รอง สว.กก.สส.บก.น.4 1006 11204 0049

697 ร.ต.อ. ไชญพรณ์ ไชยรักษ์ รอง สว.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.สงขลา 1906 11305 0069 รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.สงขลา 1906 29203 0066

698 ร.ต.ท. ไชยญา โพนทัน ผบ.มว.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด. 2508 11202 0075 รอง สว.กก.ตชด.22 2503 11304 0161

699 ร.ต.อ. ไชยนันต์ สงวนทรัพย์ รอง สวป.สน.ประชาชื่น สน.1-1230 รอง สว.งานตรวจพิสูจน์ผู้ขับขี่ กก.5 บก.จร. 1002 11205 0272

700 ร.ต.ท. ไชยยงค์ ปิดตาทะสา รอง สวป.สน.บางขุนเทียน สน.3-385 รอง สว.กก.สส.บก.น.9 1011 11204 0045

701 ร.ต.ท. ไชยยศ เยาวรรณ รอง สว.สส. สภ.ห้วยยาง จว.ชัยภูมิ 0302 13204 0080 รอง สวป.สภ.บ้านผือ จว.อุดรธานี 0412 13202 0401

702 ร.ต.ท. ไชยยุทธ์ ไชยรวีวัฒน์ รอง สวป.สภ.ปาย จว.แม่ฮ่องสอน สมส.130 รอง สวป.สภ.ชํานิ จว.บุรีรัมย์ 1306 11202 0123

703 ร.ต.ท. ไชยโย กลั่นกล้า รอง สว.อก.สภ.อุทัย จว.พระนครศรีอยุธยา สอย.282 รอง สวป.สภ.จักราช จว.พระนครศรีอยุธยา สอย.173

704 ร.ต.ท. ไชยวัฒน์ บุญส่ง รอง สว.กลุ่มงานถวายความปลอดภัย บก.ทล. 2103 11202 0290 รอง สว.ส.ทล.5 กก.2 บก.ทล. 2103 11202 0095

705 ร.ต.อ. ไชยสิทธิ์ สิทธิสอน รอง สวป.สภ.เมืองยโสธร สยส.98 รอง สวป.สภ.มหาชนะชัย จว.ยโสธร 18066



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยศ

706 ร.ต.อ. ไชยะ ชารีแสน รอง สว.สส.สภ.ตากูก จว.สุรินทร์ ปสร.3075 รอง สวป.สภ.หนองแวงควง จว.ร้อยเอ็ด 0407 13207 0332

707 ร.ต.อ. ไชยันต์ สระทองด้วง รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองกาญจนบุรี สกจ.239 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ่อพลอย จว.กาญจนบุรี สกจ.257

708 ร.ต.ท. ไชยา ไชยสุวรรณ รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.8 1801 11304 0056 รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.9 1901 11304 0065

709 ร.ต.อ. ไชยา ทวีผล รอง สวป.สภ.คลองขลุง จว.กําแพงเพชร สกพ.216 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปางมะค่า จว.กําแพงเพชร 1604 29203 0054

710 ร.ต.อ. ไชยา ภูสกุลวงศ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.นาสีนวน จว.มหาสารคาม 0405 23203 0299 รอง สวป.สภ.หนองสองห้อง จว.ขอนแก่น สขก.562

711 ร.ต.ท. ไชยา สีถินวัน รอง สวป.สภ.สํารอง จว.กาญจนบุรี 0702 13207 0255 รอง สว.กก.3 บก.ปคม. 2108 11202 0094

712 ร.ต.อ. ญัตติพงศ์ งูทิพย์ รอง สว.กก.สส.2 บก.สส.บช.น. 1012 11204 0052 รอง สว.กก.1 บก.ป. 2102 11202 0073

713 ร.ต.ท. ญาณเดช ภิรมย์เอม รอง สว.ฝอ.บก.น.9 1011 11304 0079 รอง สวป.สน.ท่าข้าม สน.3-975

714 ร.ต.อ. ญาณวุฒิ โคตรหนองปิง รอง สว.ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4 2405 11202 0050 รอง สว.ตม.จว.บึงกาฬ บก.ตม.4 2405 11363 0119

715 ร.ต.ท. หญิง ญาณินท์ เลิศวิเศษแก้ว รอง สว.กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 11325 0045 ผบ.มว.กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 11202 0058

716 ร.ต.ท. หญิง ญาตินันท์ จารุมี รอง สว.ฝอ.ภ.จว.อ่างทอง 1112 11304 0016 รอง สวป.สภ.เกษไชโย จว.อ่างทอง สอท.71

717 ร.ต.ท. ฐกฤต บุตรศรีกุล รอง สว.งานตรวจพิสูจน์ผู้ขับขี่ กก.5 บก.จร. 1002 11205 0209 รอง สว.ฝอ.สยศ.ตร. 0200 11309 0019

718 ร.ต.อ. หญิง ฐณิชชา นันทะแสน รอง สว.ฝอ.ภ.จว.มหาสารคาม 1407 11304 0019 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.มหาสารคาม 1407 11327 0091

719 ร.ต.ท. หญิง ฐรินดา เชาวนา รอง สว.กก.3 บก.ส.2 2303 11304 0075 รอง สว.ฝอ.ตส.3 0903 11304 0008

720 ร.ต.ท. ฐากูร โชคพินพง ผบ.มว.กก.อป.บก.สส.ภ.7 1702 11202 0087 รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.เพชรบุรี 1707 23203 0039



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยศ

721 ร.ต.อ. ฐานพัฒน์ รัตนภรพันธ์ นว.(สบ 1) ผบก.กต.1 จต. 0802 11323 0004 รอง สว.ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 2 กต.8 0809 11204 0015

722 ร.ต.ท. ฐานพัทธ์ คงเกษ รอง สว.กลุ่มงานนิติกรด้านสอบสวนฯ วน. 0106 11305 0056 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นครราชสีมา 1305 11202 0267

723 ร.ต.อ. ฐานะกิจ รัตนพันธ์ รอง สว.ส.ทล.4 กก.6 บก.ทล. 2103 11202 0204 รอง สว.ส.ทล.3 กก.4 บก.ทล. 2103 11202 0147

724 ร.ต.ท. ฐานันดร แก้วสาร รอง สวป.สภ.บ้านเบิก จว.ลพบุรี 0106 13202 0029 รอง สว.สส.สภ.ละแม จว.ชุมพร 0802 13204 0118

725 ร.ต.ท. ฐานุพงค์ บัวชุม รอง สว.สส. สภ.ฉิมพลี จว.ฉะเชิงเทรา 1205 11204 0106 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช 1806 11202 0043

726 ร.ต.อ. ฐาปนพงศ์ ชัยคําหล้า รอง สว.ฝอ.บก.ส.2 2303 11304 0107 รอง สว.อก.สภ.พร้าว จว.เชียงใหม่ สชม.591

727 ร.ต.อ. ฐาปนพงศ์ มโนขันธ์ นว.(สบ 1) ผบก.สบร. 0107 11323 0003 รอง สว.อก.สภ.ห้วยผึ้ง จว.กาฬสินธุ์ สกส.348

728 ร.ต.ท. ฐาปนพงษ์ พึ่งมี รอง สวป.สภ.พระขาว จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 11202 0142 รอง สว.สส.สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี 0103 13204 0312

729 ร.ต.อ. หญิง ฐาปนี อุบลพงษ์ รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.สตม. 2401 11326 0072 รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.สตม. 2401 11327 0117

730 ร.ต.ท. หญิง ฐิตาภรณ์ โนทะ รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.2 1201 11304 0157 รอง สว.ฝอ.ศพฐ.2 2705 11336 0102

731 ร.ต.ท. หญิง ฐิตาภา สุขเกษม รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.บช.ก. 2201 11326 0096 นว.(สบ 1) ผบก.สส.สตม. 2408 11323 0004

732 ร.ต.อ. หญิง ฐิตินันท์ สีเชีงสา รอง สว.อก.สภ.คําม่วง จว.กาฬสินธุ์ สกส.319 รอง สว.อก.สภ.พระยืน จว.ขอนแก่น สขก.572

733 ร.ต.ท. ฐีรวิทย์ จันภิรมย์ รอง สวป.สภ.เมืองแพร่ สพร.133 รอง สวป.สภ.ร้องกวาง จว.แพร่ สพร.157

734 ร.ต.อ. ณฐกร หวังสุวรรณ รอง สวป.สภ.มหาราช จว.พระนครศรีอยุธยา สอย.360 รอง สวป.สภ.บางจัก จว.อ่างทอง สอท.77

735 ร.ต.ท. ณฐกร อัตกลับ รอง สว.สส.สภ.แก่งหางแมว จว.จันทบุรี สจบ.151 รอง สว.สส.สภ.สอยดาว จว.จันทบุรี 0202 13204 0121



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยศ

736 ร.ต.ท. ณฐกันต์ สุนาโท รอง สวป.สภ.ม่วงค่อม จว.ลพบุรี 0106 13207 0198 รอง สวป.สภ.เมืองลพบุรี 0106 13202 0260

737 ร.ต.ท. ณฐปกร กิจสุวรรณ รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางมูลนาก จว.พิจิตร สพจ.189 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครสวรรค์ สนว.306

738 ร.ต.อ. ณฐปกรณ์ ทองอยู่ รอง สว.สส.สภ.แก้งสนามนาง จว.นครราชสีมา สนม.706 รอง สว.สส.สภ.บ้านเหลื่อม จว.นครราชสีมา สนม.672

739 ร.ต.อ. ณฐพล ชูเชิด รอง สว.สส.สภ.ควนเนียง จว.สงขลา 0907 13204 0240 รอง สว.สส.สภ.คลองท่อม จว.กระบี่ 0802 13204 0100

740 ร.ต.อ. หญิง ณฐมน ฉลาดธัญกิจ รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.บช.ก. 2301 11325 0097 รอง สว.ฝตส.2 ตส.2 0902 11328 0044

741 ร.ต.อ. ณฐวุธ เรืองอินทร์ ผบ.มว.กก.ตชด.43 2505 11202 0288 รอง สว.สส.สภ.ป่าพะยอม จว.พัทลุง 0905 13204 0138

742 ร.ต.ท. ณทพรรษ แก้วขอนแก่น รอง สวป.สภ.เสลภูมิ จว.ร้อยเอ็ด 0407 13202 0442 รอง สว.สส.สภ.โพธิ์ชัย จว.ร้อยเอ็ด สรอ.286

743 ร.ต.อ. ณธกร จันทร์ลอด รอง สวป.สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี สชบ281 รอง สว.สส.สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี 1206 11204 0159

744 ร.ต.ท. ณธัชพงศ์ กตัญญู รอง สว.สส.สภ.ท่าเรือ จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 13204 0187 รอง สวป.สภ.บางพลีน้อย จว.สมุทรปราการ 1109 11202 0128

745 ร.ต.อ. ณพ วงค์ชัย รอง สว.สส.สภ.แม่ยาว จว.เชียงราย 0502 13204 0309 รอง สว.กก.3 บก.ส.1 2302 11204 0132

746 ร.ต.ท. หญิง ณพาวัน วระกมล รอง สว.(สอบสวน) สน.ประชาชื่น 1109 24203 0154 รอง สว.(สอบสวน) สน.ลุมพินี 1112 24203 0154

747 ร.ต.ท. ณภพล นวลศรี รอง สว.กก.สส.บก.น.6 1008 11204 0043 รอง สว.ฝสต.1 กต.10 จต. 0811 11204 0011

748 ร.ต.อ. ณภัทร ลําภา รอง สวป.สภ.สําโรง จว.อุบลราชธานี สอบ.519 รอง สว.(สอบสวน) สภ.วารินชําราบ จว.อุบลราชธานี 1311 11203 0214

749 ว่าที่ ร.ต.อ. หญิง ณภัทร สีดอกไม้ รอง สว.ฝ่ายประวัติบุคคล ทพ. 0402 11302 0043 รอง สว.กก.สส.บก.น.5 1007 11204 0046

750 ร.ต.ท. ณภัทร สืบสายอ่อน รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.บช.ตชด. 2501 11202 0050 รอง สวป.สภ.เมืองชัยนาท 0102 13202 0198



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยศ

751 ร.ต.อ. หญิง ณภัทรพรรณ กองสีหา รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.บช.ก. 2101 11325 0098 รอง สว.ฝ่ายความชอบ ทพ. 0402 11302 0110

752 ร.ต.อ. ณรงค์ ข่าขันมะลี รอง สวป.สภ.ศิลาลาด จว.ศรีสะเกษ 0306 13207 0302 รอง สวป.สภ.เซกา จว.บึงกาฬ สนค.324

753 ร.ต.ท. ณรงค์ เครืออยู่ รอง สว.สส.สภ.อัมพวา จว.สมุทรสงคราม สสส.106 รอง สว.ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล. 2103 11202 0075

754 ร.ต.ท. ณรงค์ ชื่นชมน้อย รอง สว.สส. สน.หลักสอง 1011 11204 0087 รอง สวป.สภ.โพรงมะเดื่อ จว.นครปฐม สนฐ.242

755 ร.ต.ท. ณรงค์ บุญยราช รอง สว.สส. สภ.บ้านเดื่อ จว.ชัยภูมิ 0302 13204 0079 รอง สวป.สภ.บ้านเขว้า จว.ชัยภูมิ 0302 13202 0423

756 ร.ต.อ. ณรงค์ บุญเลิศ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.อุทัยธานี 1612 11304 0074 รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.6 1603 11304 0066

757 ร.ต.ท. ณรงค์ ป๊อกเชื้อ รอง สว.อก.สภ.จอมทอง จว.เชียงใหม่ สชม.710 รอง สว.สส.สภ.จอมทอง จว.เชียงใหม่ สชม.717

758 ร.ต.อ. ณรงค์ วังเสาร์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.อู่ทอง จว.สุพรรณบุรี 0709 24203 0081 รอง สว.(สอบสวน) สภ.สระแก้ว จว.สุพรรณบุรี 0709 24203 0148

759 ร.ต.อ. ณรงค์ วามะชาติ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครพนม 1406 11304 0087 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ศรีสะเกษ 1308 11304 0016

760 ร.ต.อ. ณรงค์ สีหะวงษ์ รอง สวป.สน.ท่าพระ สน.3-437 รอง สวป.สภ.บ้านกลาง จว.เพชรบูรณ์ 0607 13207 0210

761 ร.ต.ท. ณรงค์ สุวรรณรมย์ รอง สว.สส.สภ.ทุ่งเบญจา จว.จันทบุรี 0202 13204 0142 รอง สวป.สภ.พนัสนิคม จว.ชลบุรี 0204 13202 0438

762 ร.ต.ท. ณรงค์ หาญสันเทียะ รอง สว.กก.ดส. 1000 11202 0033 รอง สว.กก.4 บก.ป. 2102 11202 0214

763 ร.ต.ท. ณรงค์ อ่อนทอง ผบ.มว.กก.ตชด.42 2505 11428 0227 ผบ.มว.กก.ตชด.42 2505 11202 0204

764 ร.ต.ท. ณรงค์ อุดเอ้ย รอง สวป.สภ.ร่องเคาะ จว.ลําปาง 0508 13207 0226 รอง สวป.สภ.เมืองพะเยา สพย.118

765 ร.ต.อ. ณรงค์ชัย ต๊ะปวน รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.5 1501 11304 0064 รอง สวป.สภ.พร้าว จว.เชียงใหม่ สชม.594



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยศ

766 ร.ต.ท. ณรงค์ฤทธิ์ กวาวสิบ รอง สว.นปพ.กก.สส.ภ.จว.น่าน 1506 11202 0036 รอง สว.สส.สภ.ไผ่โทน จว.แพร่ 0506 13204 0136

767 ร.ต.อ. ณรงค์ฤทธิ์ ช่อผูก รอง สว.ตม.จว.กระบี่ บก.ตม.6 2407 11363 0216 รอง สว.ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 2407 11363 0171

768 ร.ต.ท. ณรงค์วัส เลขะจิตร รอง สว.สภ.ทุ่งตะโก จว.ชุมพร 1805 11202 0096 รอง สว.สภ.บ้านในหูต จว.ชุมพร 0803 13207 0200

769 ร.ต.อ. ณรงค์วิทย์ วงศ์แพทย์ รอง สวป.สภ.ชุมแสง จว.นครสวรรค์ สนว.459 รอง สวป.สภ.พยุหะคีรี จว.นครสวรรค์ สนว.376

770 ร.ต.อ. ณรงค์ศักดิ์ คํานึง รอง สว.(สอบสวน) สภ.หาดสําราญ จว.ตรัง 0902 13203 0017 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปะเหลียน จว.ตรัง สตง.219

771 ร.ต.อ. ณรงค์ศักดิ์ ดาวนันท์ นว.(สบ 1) ผบก.วจ. 0204 11323 0004 รอง สวป.สภ.โพธิ์แก้ว จว.นครปฐม 0703 13202 0268

772 ร.ต.ท. ณรงค์ศักดิ์ พันโภคา รอง สว.สส.สภ.โพนนาแก้ว จว.สกลนคร สสน.433 รอง สว.สส.สภ.ศรีสมเด็จ จว.ร้อยเอ็ด 0407 13204 0260

773 ร.ต.อ. ณรงค์ศักดิ์ เอมกลาง รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองขอนแก่น สขก.339 รอง สว.(สอบสวน) สภ.พล จว.ขอนแก่น สขก.542

774 ร.ต.อ. ณรงฤทธิ์ ทิพจร รอง สวป.สภ.ดอนหัวฬ่อ จว.ชลบุรี 0204 13202 0474 รอง สวป.สภ.บางคล้า จว.ฉะเชิงเทรา สฉช.242

775 ร.ต.ท. ณรงฤทธิ์ ศรีมงคล รอง สวป.สภ.ดอนเจดีย์ จว.สุพรรณบุรี สสพ.301 รอง สว.(สอบสวน) สภ.กําแพงแสน จว.นครปฐม 0703 24203 0113

776 ร.ต.ท. ณรงเวทย์ จิวเดช รอง สว.กก.1 บก.ป. 2102 11202 0073 รอง สว.กก.4 บก.ป. 2102 11202 0215

777 ร.ต.ท. หญิง ณรรสชนม์ พลเมืองศรี รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.3 1301 11304 0053 รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0163

778 ร.ต.อ. ณรันณ์ธรณ์ สุขเจริญกุล รอง สว.สส. สน.สุวินทวงศ์ 1005 11204 0088 รอง สวป.สภ.บ้านผือ จว.อุดรธานี สอด.385

779 ร.ต.ท. ณฤทธิ์ เรืองฤทธิเดชา รอง สว.กก.2 บก.ส.3 2304 11202 0104 รอง สว.กก.6 บก.ส.3 2304 11202 0192

780 ร.ต.อ. หญิง ณัชชารีย์ ศิริวารินทร์ รอง สวป.สภ.บ้านแหลม จว.เพชรบุรี 0705 13202 0222 รอง สว.กก.6 บก.ทท. 2105 11202 0223



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยศ

781 ร.ต.อ. ณัชพล ดวงกางกอ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ธาตุพนม จว.นครพนม 0404 24203 0073 รอง สว.(สอบสวน) สภ.กุฉินารายณ์ จว.กาฬสินธุ์ 1404 11203 0132

782 ร.ต.ท. ณัชพล สุขสอาด รอง สว.สส.สภ.ปากท่า จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 13204 0344 รอง สวป.สภ.หนองแค จว.สระบุรี สสบ.212

783 ร.ต.ท. ณัชรัญ เชลงวิทย์ รอง สวป.สภ.แก่งโสภา จว.พิษณุโลก 0606 13207 0138 รอง สวป.สภ.ตาคลี จว.นครสวรรค์ สนว.389

784 ร.ต.อ. ณัฏฐ์ ชูแก้ว นว.(สบ 1) ผบก.อก.ภ.7 1701 11323 0005 รอง สว.จร.สภ.เมืองสมุทรสงคราม 1709 11205 0058

785 ร.ต.อ. ณัฏฐ์นันทชัย กองอิ่น รอง สว.ฝ่ายพัฒนาเทคโนฯ บก.อก.สกบ. 0301 11365 0040 รอง สว.กก.6 บก.ส.1 2302 11204 0262

786 ร.ต.ท. ณัฏฐพล แก่นจันทร์ รอง สวป.สภ.หนองบัวเหนือ จว.ตาก 0603 13207 0211 รอง สว.(สอบสวน) สภ.แม่เมย จว.ตาก 0603 13203 0023

787 ร.ต.ท. ณัฏฐ์พล มีสายมงคล รอง สวป.สภ.เมืองนครพนม สนพ.210 นว.(สบ 1) ผบก.บก.ทล. 2103 11323 0007

788 ร.ต.อ. ณัฏฐเสฏฐ์ เอียดนิมิตร รอง สว.สภ.บ้านในหูต จว.ชุมพร 0803 13207 0200 รอง สว.สภ.นาสัก จว.ชุมพร 0803 13207 0163

789 ร.ต.อ. ณัฏฐาพล ดํารงวัฒนกุล นว.(สบ 1) ผบก. บก.อคฝ. 1014 11323 0005 รอง สวป.สน.ลุมพินี 1112 13202 0382

790 ร.ต.อ. หญิง ณัฏฐิยา เจริญรูป รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครศรีธรรมราช 1806 11304 0020 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครศรีธรรมราช 1806 11326 0030

791 ร.ต.ท. ณัฐกรณ์ จ่าภา รอง สวป.สภ.หนองหงส์ จว.บุรีรัมย์ สบร.495 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.บุรีรัมย์ 1306 11204 0038

792 ร.ต.ท. หญิง ณัฐกฤตา จันทิปะ รอง สว.อก. สภ.ชัยบุรี จว.สุราษฎร์ธานี สสฎ.514 รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 2403 11363 0629

793 ร.ต.อ. หญิง ณัฐกฤตา สุขเสถียร รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.สตม. 2401 11309 0035 รอง สว.ตม.จว.สมุทรสงคราม บก.ตม.3 2404 11363 0317

794 ร.ต.อ. ณัฐกฤษฏ์ อินธิ์ทิสอน รอง สว.(สอบสวน) สภ.ทุ่งมน จว.สุรินทร์ สสร.153 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ภูสิงห์ จว.ศรีสะเกษ สศก.463

795 ร.ต.ท. ณัฐกิตติ์ ปักษา รอง สวป.สน.หลักสอง 1116 13202 0330 รอง สว.สส.สน.หลักสอง 1011 11204 0087



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยศ

796 ร.ต.ท. หญิง ณัฐชยา เรืองสม นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.ยโสธร 1307 11323 0005 รอง สว.ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 1 กต.8 0809 11204 0011

797 ร.ต.อ. ณัฐชัย นามเทพ รอง สวป.สภ.เมืองมหาสารคาม 0405 13202 0323 รอง สว.สส.สภ.เมืองอุดรธานี 0412 13204 0384

798 ร.ต.ท. ณัฐชานนท์ จันทเกตุ รอง สวป.สภ.วิเศษชัยชาญ จว.อ่างทอง 0110 13202 0143 รอง สวป.สภ.โพธิ์ทอง จว.อ่างทอง 1112 11202 0067

799 ร.ต.อ. ณัฐฐพนธ์ โพธิ์ศรี รอง สวป.สภ.เมืองลพบุรี 0106 13202 0263 รอง สวป.สภ.เพ จว.ระยองนียด จว.ลพบุรี 1108 11202 0101

800 ร.ต.อ. ณัฐฐวัฎร์ เพ็งพงษ์ รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ศรีสะเกษ 1308 27203 0129 รอง สว.(สอบสวน) สภ.นาจะหลวย จว.อุบลราชธานี 1311 11203 0203

801 ร.ต.อ. หญิง ณัฐฐานิตา มะปะทัง รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.4 1401 11304 0065 รอง สว.ฝอ.7 บก.อก.ภ.4 1401 11305 0103

802 ร.ต.อ. หญิง ณัฐฐายาณี ยศสมบัติ รอง สว.ฝอ.7 บก.อก.ศชต. 2001 11326 0087 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นราธิวาส 2004 11304 0028

803 ร.ต.อ. หญิง ณัฐณญาดา เอมะวัจนะ รอง สว.ฝอ.ศทส.ตม. 2409 11309 0010 รอง สว.กก.1 บก.ตม.1 2402 11363 0037

804 ร.ต.อ. ณัฐดน สุวรรณโค รอง สวป.สภ.เมืองบึงกาฬ 1415 11202 0069 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองบึงกาฬ สนค.282

805 ร.ต.อ. ณัฐดนัย ทองดง รอง สว.กก.ปพ.บช.ปส. 2200 11204 0013 รอง สว.งานตรวจพิสูจน์ผู้ขับขี่ กก.5 บก.จร. 1002 11205 0271

806 ร.ต.อ. หญิง ณัฐธยาน์ ไปดง รอง สว.วป.ผอ. 0202 11309 0059 รอง สว.ฝอ.บก.รน. 2106 11304 0018

807 ร.ต.อ. ณัฐพงค์ วงศ์สกุล รอง สวป.สภ.เถิน จว.ลําปาง 0508 13202 0279 รอง สวป.สภ.หนองม่วงไข่ จว.แพร่ สพร.121

808 ร.ต.อ. ณัฐพงศ์ นะพารา รอง สว.ฝอ.7 บก.อก.ภ.8 1801 11305 0096 รอง สว.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.สุราษฎร์ธานี 1810 11305 0048

809 ว่าที่ ร.ต.อ. ณัฐพงศ์ ปัญจะสุวรรณ รอง สวป.สภ.บางนบ จว.นครศรีธรรมราช 0804 13207 0398 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช 1806 11204 0040

810 ร.ต.อ. ณัฐพงศ์ พรมมีเดช รอง สว.(สอบสวน) สภ.น้ําปาด จว.อุตรดิตถ์ สอต.234 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ท่าปลา จว.อุตรดิตถ์ สอต.247



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยศ

811 ร.ต.อ. ณัฐพงศ์ ร้องเกาะเกิด รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นครราชสีมา 1305 11202 0044 รอง สว.สส.สน.โคกคราม 1102 13204 0338

812 ร.ต.ท. ณัฐพงศ์ ศรีแพงมล รอง สวป.สภ.นาโพธิ์ อ.บุณฑริก จว.อุบลราชธานี สอบ.276 รอง สวป.สภ.สําโรง จว.อุบลราชธานี สอบ.519

813 ร.ต.อ. ณัฐพงศ์ ห้าวหาญ รอง สว.สส.สภ.ประจักษ์ศิลปาคม จว.อุดรธานี 0412 13203 0358 รอง สว.สส.สภ.บ้านผือ จว.อุดรธานี 0412 13204 0280

814 ร.ต.อ. ณัฐพงศ์ อติเรก รอง สว.สส.สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี 0104 13204 0274 รอง สว.สส.สน.สุทธิสาร 1109 13204 0354

815 ร.ต.อ. ณัฐพงษ์ จินะการ รอง สว.อก.สภ.ไชยปราการ จว.เชียงใหม่ สชม.649 รอง สวป.สภ.แม่ออน จว.เชียงใหม่ 0503 13202 0022

816 ร.ต.อ. ณัฐพงษ์ สารเนตร รอง สวป.สภ.ภูพาน จว.สกลนคร 0409 13202 0013 รอง สว.สส.สภ.วาริชภูมิ จว.สกลนคร สสน.319

817 ร.ต.ท. ณัฐพงษ์ อิ่นคํา รอง สว.สส.สภ.เมืองพะเยา สพย.124 รอง สว.สส.สภ.จุน จว.พะเยา 0505 13204 0072

818 ร.ต.อ. ณัฐพร ช่วยนุกูล รอง สว.(สอบสวน) สภ.ป่าบอน จว.พัทลุง สพท.251 รอง สว.(สอบสวน) สภ.คูเต่า จว.สงขลา 0907 23203 0401

819 ร.ต.อ. ณัฐพร สมศรี รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.4 1401 11304 0059 รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.4 1401 11304 0048

820 ร.ต.อ. ณัฐพล กฤษหมื่นไวย นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.หนองบัวลําภู 1413 11323 0005 นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.เลย 1410 11323 0005

821 ร.ต.อ. ณัฐพล คะวิลัย รอง สวป.สภ.พนมสารคาม จว.ฉะเชิงเทรา สฉช.269 รอง สวป.สภ.วังน้ําเย็น จว.สระแก้ว สปจ.405

822 ร.ต.อ. ณัฐพล ดวงสุริยา รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนนทบุรี สนบ.243 รอง สว.(สอบสวน) สภ.คลองข่อย จว.นนทบุรี 1105 29203 0060

823 ร.ต.ท. ณัฐพล น้อมจันทึก รอง สวป.สภ.เมืองปทุมธานี 0104 13202 0314 รอง สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.1 1102 11204 0051

824 ร.ต.อ. ณัฐพล เพจี้ นว.(สบ 1) ผบก.ศพฐ.5 2708 11323 0004 รอง สว.(สอบสวน) สภ.โคกเจริญ จว.ลพบุรี สลบ.364

825 ร.ต.ท. ณัฐพัชร์ จอมสูงเนิน รอง สวป.สภ.บางระจัน จว.สิงห์บุรี สสห.131 รอง สว.สส.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.สระบุรี 0108 13204 0203



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยศ

826 ร.ต.อ. ณัฐพันธ์ มหานิล รอง สว.ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 1 ทว. 2703 11336 0038 รอง สว.พฐ.จว.น่าน 2708 11336 0177

827 ร.ต.อ. ณัฐภัทร เหตุหาก รอง สวป.สภ.คลองแงะ จว.สงขลา สสข.179 รอง สวป.สภ.ระโนด จว.สงขลา สสข.402

828 ร.ต.ท. ณัฐภาส สุขคง รอง สว.กลุ่มงานพิเศษ นต.รพ.ตร. 3103 11335 0028 รอง สว.กลุ่มงานพิเศษ นต.รพ.ตร. 3103 11336 0023

829 ร.ต.อ. หญิง ณัฐมณฑน์ ไกรยุทธศักดิ์ รอง สว.ตม.จว.ฉะเชิงเทรา บก.ตม.3 2404 11326 0425 รอง สว.ฝ่ายตรวจลงตรา ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0213

830 ร.ต.ท. หญิง ณัฐมล พิทักษ์ธรรมคุณ รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.1 1101 11304 0049 นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.ปัตตานี 2005 11323 0007

831 ร.ต.อ. หญิง ณัฐรินทร์ ชุติพัฒน์ปัญญากร รอง สว.ฝ่ายวิเคราะห์ ฯ บก.อก.สกบ. 0301 11325 0031 รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.9 1901 11304 0145

832 ร.ต.อ. ณัฐวัฒน์ เจือมา รอง สวป.สภ.ภูผาม่าน จว.ขอนแก่น สขก.500 รอง สวป.สภ.บ้านแฮด จว.ขอนแก่น 0403 13202 0055

833 ร.ต.อ. ณัฐวัฒน์ ทักษิณ รอง สวป.สภ.คลองห้า จว.ปทุมธานี สปท.236 รอง สว.จร.สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี สปท.196

834 ร.ต.อ. ณัฐวัฒน์ ทารักษ์ รอง สว.(สอบสวน) สน.บางนา สน.2-942 รอง สว.(สอบสวน) สน.ลุมพินี สน.2-488

835 ร.ต.ท. ณัฐวัฒน์ ศรีอินทร์ รอง สว.สส.สภ.บ้านฉาง จว.ระยอง 0208 13204 0140 รอง สว.ส.รน.2 กก.5 บก.รน. 2106 34206 0134

836 ร.ต.อ. ณัฐวัตร โอภาศ รอง สวป.สภ.สะเมิง จว.เชียงใหม่ 0503 13202 0608 รอง สวป.สภ.สันทราย จว.เชียงใหม่ สชม.577

837 ร.ต.อ. ณัฐวิทย์ วัดคํา รอง สวป.สภ.เวียงสา จว.น่าน 0504 13202 0281 รอง สว.(สอบสวน) สภ.อวน จว.น่าน 0504 23203 0256

838 ร.ต.อ. ณัฐวุฒิ ปราบคนชั่ว รอง สวป.สน.บางเขน 1109 13202 0382 รอง สว.สส.สน.บางเขน สน.1-1084

839 ร.ต.อ. ณัฐวุฒิ ปัญจชัย รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. 1002 11205 0056 รอง สว.สส.สน.ยานนาวา สน.2-668

840 ร.ต.อ. ณัฐวุฒิ เพ็ชรตา รอง สว.(สอบสวน) สภ.เสริมงาม จว.ลําปาง สลป.261 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพะเยา 1507 11203 0102



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยศ

841 ร.ต.อ. ณัฐวุฒิ มกรเสน รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นครปฐม 1705 11204 0037 รอง สวป.สภ.เขาดิน จว.ราชบุรี สรบ.131

842 ร.ต.อ. ณัฐวุฒิ เรืองบุญ รอง สวป.สน.บางรัก สน.2-689 รอง สว.(สอบสวน) สน.บางรัก สน.2-707

843 ร.ต.ท. ณัฐวุฒิ ลั่นคีรี รอง สว.สส.สภ.บางกล่ํา จว.สงขลา สสข.534 รอง สว.สส.สภ.ควนมีด จว.สงขลา 1906 11204 0172

844 ร.ต.อ. ณัฐวุฒิ ศรีวิบูลย์ รอง สว.กก.3 บก.สส.สตม. 2408 11202 0109 รอง สว.ตม.จว.นครพนม บก.ตม.4 2405 11204 0160

845 ร.ต.ท. ณัฐวุฒิ อภัยศรี รอง สว.ฝอ.ฝอ.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 11304 0019 รอง สวป.สภ.เถิน จว.ลําปาง สลป.328

846 ร.ต.อ. ณัฐวุฒิ อําภา รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.9 1901 11304 0035 รอง สว.สส.สภ.คูเต่า จว.สงขลา 0907 13204 0399

847 ร.ต.ท. ณัฐศรุฒ พรมทอง รอง สว.อก.สภ.ม่วงสามสิบ จว.อุบลราชธานี สอบ.571 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.อุบลราชธานี 1311 11304 0173

848 ร.ต.อ. ณัฐสกล คนเล็กใจเพชร รอง สวป.สน.บางชัน 1111 13202 0076 รอง สว.สส.สน.คันนายาว สน.1-599

849 ร.ต.อ. หญิง ณัฐสุรีย์ ชารมาลย์ รอง สว.ตม.จว.สุรินทร์ บก.ตม.4 2405 11363 0182 รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 11363 0516

850 ร.ต.ท. ณัณทศักดิ์ ผาจันทร์ รอง สว.กก.2 บก.ส.1 2302 11204 0106 รอง สว.กก.6 บก.ส.3 2304 11202 0195

851 ร.ต.อ. หญิง ณัทดาวิกา ทัดอุบล รอง สว.ฝกบ.บก.อก.จต. 0801 11322 0033 รอง สว.ฝ่ายส่งกําลังบํารุง บก.อก.จต. 0801 11326 0031

852 ร.ต.ท. ณิชพน ผิวขํา รอง สว.ฝอ.บก.อคฝ. 1014 11202 0023 รอง สวป.สน.จักรวรรดิ 1113 13202 0182

853 ว่าที่ ร.ต.ท. หญิง ณิชรัตน์ ศรีเกิน รอง สว.กลุ่มงานหู คอ จมูก รพ.ตร. 3122 11304 0007 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.มหาสารคาม 1407 11304 0019

854 ร.ต.อ. หญิง ณีรนุช กลั่นมารักษ์ รอง สว.ฝอ.7 บก.อก.บช.น. 1001 11304 0099 รอง สว.ฝอ.บก.น.3 1005 11304 0018

855 ร.ต.อ. ดงลักษณ์ มั่งมีสุขศิริ รอง สว.สส.สภ.บึงสามัคคี จว.กําแพงเพชร 0602 13204 0016 รอง สว.สส.สภ.ทรายทองวัฒนา จว.กําแพงเพชร สกพ.243



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยศ

856 ร.ต.ท. ดณภพ แอสนั่น รอง สวป.สภ.คอหงส์ จว.สงขลา 1906 11202 0141 รอง สว.สส.สภ.เมืองตรัง 1904 11204 0087

857 ร.ต.อ. ดนัย จิตรบุญ รอง สว.(สอบสวน) สภ.แม่อาย จว.เชียงใหม่ 0503 24203 0181 รอง สว.(สอบสวน) สภ.แม่โป่ง จว.เชียงใหม่ 0503 23203 0470

858 ร.ต.ท. ดนัย ทองทวี รอง สวป.สน.บางยี่เรือ สน.3-693 รอง สว.กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญคดีอาญา คด. 0602 11375 0067

859 ร.ต.อ. ดร กันทะขัติ รอง สว.กก.ตชด.32 2504 11304 0164 ผบ.มว.กก.ตชด.32 2504 11202 0184

860 ร.ต.ท. หญิง ดลนภา ไตรคุ้มดัน รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สุพรรณบุรี 1711 11304 0016 รอง สว.ฝ่ายงบประมาณและการเงิน บก.อก.บช.ปส. 2201 11325 0066

861 ร.ต.อ. หญิง ดวงใจ แก้วขอนแก่น รอง สว.ตม.จว.บุรีรัมย์ บก.ตม.4 2405 11304 0234 รอง สว.ตม.จว.ร้อยเอ็ด บก.ตม.4 2405 11304 0249

862 ร.ต.อ. หญิง ดวงทิพย์ นิบุญธรรม รอง สว.อก.สภ.บ้านไผ่ จว.ขอนแก่น สขก.364 รอง สว.อก.สภ.ท่าพระ จว.ขอนแก่น 1405 11304 0148

863 ร.ต.อ. หญิง ดวงพร เพ็งดี รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.6 1601 11304 0086 รอง สว.ฝกพ.บก.อก.จต. 0801 11403 0016

864 ร.ต.อ. หญิง ดารณี ปัสสาวะโท รอง สว.ตม.จว.พิษณุโลก บก.ตม.5 2406 11304 0132 รอง สว.ตม.จว.ชัยภูมิ บก.ตม.4 2405 11304 0239

865 ร.ต.อ. ดารัญ รัตนพลแสน รอง สวป.สภ.บรบือ จว.มหาสารคาม 0405 13202 0333 รอง สวป.สภ.หนองฮี จว.นครพนม 0404 13207 0203

866 ร.ต.ท. หญิง ดารารัตน์ ปินคํา รอง สว.กก.ตชด.32 2504 11304 0161 รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.5 1501 11304 0134

867 ร.ต.อ. หญิง ดารารัตน์ วัฒนาสวัสดิ์ รอง สว.ศฝร. 1000 11322 0088 รอง สว.ฝอ.บก.น.8 1010 11302 0021

868 ร.ต.ท. ดาราศักดิ์ ทองคําพงษ์ รอง สว.สส.สภ.อุ้มผาง จว.ตาก 0603 13204 0175 รอง สวป.สภ.วังประจบ จว.ตาก 0603 13207 0201

869 ร.ต.อ. หญิง ดาวใจ สุทธิรักษ์ รอง สว.ฝอ.บก.รฟ. 2104 11305 0022 รอง สว.ฝอ.บก.ทล. 2103 11325 0030

870 ร.ต.อ. หญิง ดาวรรณ ใจดี รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สมุทรปราการ 1109 11304 0144 รอง สว.ฝ่ายงบประมาณ 4 งป. 0501 11325 0053



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยศ

871 ร.ต.ท. ดําเนิน ศิริวงศ์ ผบ.มว.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด. 2508 11202 0083 รอง สว.กก.ตชด.23 2503 11304 0253

872 ร.ต.ท. ดํารง ชื่นสําโรง รอง สว.สส.สภ.มะเริง จว.นครราชสีมา 0303 13204 0168 รอง สว.สส.สภ.โพธิ์กลาง จว.นครราชสีมา 0303 13204 0459

873 ร.ต.ท. ดํารงค์ จิตรถาวร รอง สว.ฝอ.ศพฐ.4 2707 11304 0092 รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.4 1401 11304 0065

874 ร.ต.อ. ดํารงค์ ถาวรกูล รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสุพรรณบุรี สสพ.193 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เดิมบางนางบวช จว.สุพรรณบุรี 0709 24203 0111

875 ร.ต.อ. ดํารงค์ศักดิ์ ด้ามทอง รอง สวป.สภ.กุยบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์ สปข.211 รอง สว.จร.สภ.คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ 1706 11205 0091

876 ร.ต.อ. ดํารงค์ศักดิ์ ศิริแก้ว รอง สวป.สภ.ชุมแพ จว.ขอนแก่น สขก.477 รอง สว.สส.สภ.ชุมแพ จว.ขอนแก่น สขก.484

877 ร.ต.อ. ดิเรก เข้มประเสริฐ รอง สว.จร.สน.ลําหิน สน.1-1306 รอง สวป.สภ.ชุมแสง จว.นครสวรรค์ สนว.457

878 ร.ต.อ. ดือรอนิง ยูโซ๊ะ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นราธิวาส 2004 11204 0055 รอง สวป.สภ.ศรีราชา จว.ชลบุรี 0204 13202 0435

879 ร.ต.ท. ดุลยวัต เกียรติประทุม รอง สวป.สน.ชนะสงคราม 1108 13202 0188 รอง สวป.สน.คลองตัน 1112 13202 0350

880 ร.ต.อ. ดุสิต คําจ้อน รอง สว.(สอบสวน) สภ.ศรีสําโรง จว.สุโขทัย 0608 24203 0059 รอง สว.(สอบสวน) สภ.น้ําปาด จว.อุตรดิตถ์ สอต.234

881 ร.ต.อ. ดุสิต ปาสร้อย รอง สวป.สภ.นครไทย จว.พิษณุโลก 0606 13202 0249 รอง สว.(สอบสวน) สภ.นครชุม จว.พิษณุโลก 0606 23203 0171

882 ว่าที่ ร.ต.ท. ดุสิทธิ์ วรรณบวร รอง สว.กก.1 บก.ส.3 2304 11202 0038 รอง สว.ส.ทท.2 กก.5 บก.ทท. 2105 11202 0180

883 ร.ต.อ. เดชชาติ จักจังหรีด รอง สว.กก.2 บก.ปคม. 2108 11304 0065 รอง สว.กก.1 บก.ปทส. 2107 11202 0034

884 ร.ต.อ. เดชชาติ สารุณา รอง สว.(สอบสวน) สภ.ช้างใหญ่ จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 24203 0150 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ 0107 24203 0160

885 ร.ต.อ. เดชณรงค์ รุ่งรัตนรังสี รอง สว.อก.สน.พลับพลาไชย 1 สน.2-420 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย์ 1306 11304 0020



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยศ

886 ร.ต.อ. เดชน์ สงวนตระกูล นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.สระแก้ว 1211 11323 0006 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สระแก้ว 1211 11204 0034

887 ร.ต.อ. เดชา จันทชาติ รอง สว.สส.สภ.แสวงหา จว.อ่างทอง 0110 13204 0095 รอง สวป.สภ.เมืองปทุมธานี 0104 13202 0312

888 ร.ต.ท. เดชา ชาภู่พวง รอง สวป.สภ.บางคล้า จว.ฉะเชิงเทรา สฉช.240 รอง สวป.สภ.แสนภูดาษ จว.ฉะเชิงเทรา 18040

889 ร.ต.ท. เดชา แต่แดงเพ็ชร์ รอง สว.ฝอ.บก.น.7 1009 11304 0096 รอง สว.ฝอ.บก.จร. 1002 11304 0262

890 ร.ต.อ. เดชา ทองประภา รอง สว.ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย์ 1306 11305 0028 รอง สว.(สอบสวน) สภ.นางรอง จว.บุรีรัมย์ 1306 11203 0168

891 ร.ต.อ. เดชา ธรรมมา รอง สวป.สภ.โพธาราม จว.ราชบุรี สรบ.303 รอง สวป.สภ.หนองจอก จว.เพชรบุรี 0705 13202 0029

892 ร.ต.อ. เดชา ศรีปัญญา รอง สวป.สภ.บึงสามัคคี จว.กําแพงเพชร 1604 11202 0102 รอง สวป.สภ.เวียงแก่น จว.เชียงราย 0502 13202 0392

893 ร.ต.อ. เดชาดิศร บุญเนตร รอง สวป.สภ.ภูหลวง จว.เลย สลย.210 รอง สวป.สภ.หนองหญ้าปล้อง จว.เลย 0408 13207 0248

894 ร.ต.ท. เดชาธร ษรแก้วธัมมัง รอง สว.จร.สภ.ชุมแพ จว.ขอนแก่น สขก.494 รอง สวป.สภ.ชุมแพ จว.ขอนแก่น สขก.477

895 ร.ต.อ. เดชาวัต ธนะขว้าง รอง สวป.สภ.แม่จริม จว.น่าน 0504 13202 0289 รอง สวป.สภ.สันติสุข จว.น่าน สนน.265

896 ร.ต.อ. เดชาวัต สมแก้ว รอง สว.สอบสวน สภ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน 0507 23203 0028 รอง สว.(สอบสวน) สภ.นิคมอุตสาหกรรม จว.ลําพูน 1511 27203 0107

897 ร.ต.ท. เด่น ฆะปัญญา รอง สวป.สภ.ท่าเรือ จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 11202 0106 รอง สวป.สภ.บางใหญ่ จว.นนทบุรี 0103 13202 0326

898 ร.ต.อ. เด่น อ่อนทอง รอง สว.ฝอ.บก.ตม.5 2406 11304 0012 รอง สว.กก.บริการคนต่างด้าว บก.ตม.5 2406 11304 0028

899 ร.ต.อ. เด่นชัย เตจะโส รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ่อหลวง จว.เชียงใหม่ สชม.682 รอง สว.(สอบสวน) สภ.แม่วาง จว.เชียงใหม่ 1505 11203 0352

900 ร.ต.อ. เด่นพงษ์ ต่อติด รอง สว.สส.สภ.เมืองปทุมธานี สปท.137 รอง สว.กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.1 1102 11202 0075



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยศ

901 ร.ต.อ. เด่นพงษ์ นันทะสุธา รอง สวป.สภ.ภูเวียง จว.ขอนแก่น สขก.451 รอง สว.จร.สภ.ภูเวียง จว.ขอนแก่น 1405 11205 0108

902 ร.ต.ท. เดวิทย์ สุวะศรี รอง สวป.สภ.โนนกุง จว.อุบลราชธานี 0309 13207 0410 รอง สวป.สภ.กุดข้าวปุ้น จว.อุบลราชธานี สอบ.646

903 ร.ต.อ. แดน แสนอาสา รอง สวป.สภ.เวียงแหง จว.เชียงใหม่ สชม.702 รอง สว.สส.สภ.ไชยปราการ จว.เชียงใหม่ สชม.653

904 ร.ต.อ. แดนชัย แซ่อึ้ง รอง สวป.สภ.เมืองราชบุรี 0706 13202 0272 รอง สวป.สภ.ท่าม่วง จว.กาญจนบุรี สกจ.306

905 ร.ต.ท. แดนมิตร ปินทรายมูล รอง สวป.สภ.ทุ่งหัวช้าง จว.ลําพูน 1511 11202 0068 รอง สวป.สภ.ลี้ จว.ลําพูน 0509 13202 0179


