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1 ร.ต.อ. ตระการ ตระกูลสันติไมตรี รอง สวป.สภ.แม่ลาน้อย จว.แม่ฮ่องสอน สมส.154 รอง สวป.สภ.เมืองลําพูน 0509 13202 0170

2 ร.ต.ท. ตระการ ปานแก้ว รอง สวป.สภ.จักราช จว.นครราชสีมา 0303 13202 0742 รอง สวป.สภ.พรเจริญ จว.บึงกาฬ สนค.345

3 ร.ต.อ. ตระกูล ช่อรักษ์ รอง สวป.สภ.บางปลาม้า จว.สุพรรณบุรี สสพ.243 รอง สว.สส.สน.บางพลัด 1009 11204 0094

4 ร.ต.อ. ตรีเทพ ชรอยนุช รอง สว.ฝอ.8 บก.อก.บช.น. 1001 11305 0123 รอง สวป.สภ.ปากน้ํา จว.ระนอง สพง.122

5 ร.ต.อ. ตรีเพชร แซ่เลียว รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสงขลา สสข.324 รอง สว.สส.สภ.คลองหอยโข่ง จว.สงขลา 0907 13204 0265

6 ร.ต.ท. ตรีวุฒิ สุนทรารักษ์ รอง สวป.สภ.เทนมีย์ จว.สุรินทร์ 0307 13207 0315 รอง สวป.สภ.ปราสาท จว.สุรินทร์ สสร.267

7 ร.ต.ท. หญิง ตรีสุคนธ์ มงมาต รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.2 1201 11304 0158 รอง สว.อก.สภ.งอบ จว.น่าน 1506 11304 0045

8 ร.ต.ท. ตวัน ชมบ้านแพ้ว รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ราชบุรี 1708 11304 0025 รอง สว.กก.6 บก.ทท. 2105 11202 0224

9 ว่าที่ ร.ต.อ. ต่อเกียรติ ตุลาธร รอง สว.ฝ่ายส่งกําลังบํารุง บก.อก.รพ.ตร. 3101 11331 0058 รอง สว.อก.สภ.สํารอง จว.กาญจนบุรี 0702 13304 0253

10 ร.ต.อ. ต่อยศ สิทธิวงศ์ รอง สว.สส.สภ.หนองหญ้าปล้อง จว.เพชรบุรี สพบ.189 รอง สวป.สภ.ชะอํา จว.เพชรบุรี 0705 13202 0209

11 ร.ต.ท. ต่อศักดิ์ กันแต่ง รอง สว.ส.ทล.3 กก.2 บก.ทล. 2103 11202 0086 รอง สว.ส.รฟ.หาดใหญ่ กก.3 บก.รฟ. 2104 11202 0080

12 ร.ต.ท. ตันติกร มิ่งพฤกษา รอง สว.กก.4 บก.ปปป. 2110 11202 0085 รอง สว.กก.1 บก.ป. 2102 11202 0075

13 ร.ต.ท. ติณณภพ จันทรเสนา รอง สว.กก.3 บก.รน. 2106 34206 0075 รอง สว.ส.รน.3 กก.6 บก.รน. 2106 34206 0177

14 ร.ต.อ. หญิง ติณณาสินี เพชรดี รอง สว.อก.สภ.เวียงมอก จว.ลําปาง 1510 11304 0051 รอง สว.อก.สภ.แม่เมาะ จว.ลําปาง สลป.276

15 ร.ต.อ. ติยะ ไชยจันดา รอง สวป.สภ.ศรีราชา จว.ชลบุรี 0204 13202 0435 รอง สวป.สภ.บ้านไผ่ จว.ขอนแก่น 0403 13202 0457

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐6/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐
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16 ร.ต.อ. ตุลา ตรีสอน รอง สว.(สอบสวน) สภ.ดงมะไฟ จว.สกลนคร 0409 23203 0337 รอง สว.(สอบสวน) สภ.หัวโทน อ.สุวรรณภูมิ จว.ร้อยเอ็ด 1409 29203 0077

17 ร.ต.อ. เตชิต เขื่อนหมั่น รอง สวป.สภ.พระนครศรีอยุธยา สอย.239 รอง สว.จร.สภ.พระนครศรีอยุธยา สอย.255

18 ร.ต.ท. หญิง เต็มตรอง รอดศิริ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี สชบ308 รอง สว.(สอบสวน) สภ.แหลมฉบัง จว.ชลบุรี 1206 11203 0222

19 ร.ต.อ. หญิง เต็มศิริ ยาสมุทร รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5 1501 11304 0015 รอง สว.กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 1502 11202 0085

20 ร.ต.อ. เตรียมวิทย์ คําเวียง รอง สวป.สภ.หนองพอก จว.ร้อยเอ็ด สรอ.326 รอง สว.สส.สภ.เหล่า จว.มหาสารคาม 0405 13204 0224

21 ร.ต.อ. ไตรภพ ใจเย็น รอง สวป.สภ.ศรีราชา จว.ชลบุรี 0204 13202 0430 รอง สวป.สภ.บางคล้า จว.ฉะเชิงเทรา สฉช.240

22 ร.ต.อ. ไตรรงค์ ประสพมงคล รอง สวป.สภ.เมืองนนทบุรี 0103 13202 0295 รอง สว.สส.สภ.รัตนาธิเบศร์ จว.นนทบุรี 1105 11204 0133

23 ร.ต.อ. ไตรรัตน์ แงดสันเทียะ รอง สวป.สภ.สูงเนิน จว.นครราชสีมา สนม.821 นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.นครราชสีมา 1305 11323 0007

24 ร.ต.ท. ถนอม พื้นนวล รอง สวป.สภ.สําโรงทาบ จว.สุรินทร์ 1309 11202 0188 รอง สวป.สภ.กันทรอม จว.ศรีสะเกษ สศก.169

25 ร.ต.ท. ถนอม ภูตานนท์ ผบ.มว.กก.ตชด.24 2503 11202 0509 รอง สว.สส.สภ.สุวรรณภูมิ จว.ร้อยเอ็ด 0407 13204 0229

26 ร.ต.ท. ถนอมชัย เพชรตะกั่ว รอง สวป.สภ.เปือยน้อย จว.ขอนแก่น สขก.551 รอง สวป.สภ.ท่าพระ จว.ขอนแก่น 1405 11202 0142

27 ร.ต.ท. ถนอมศักดิ์ ชาญเชี่ยว รอง สวป.สภ.บ่อหลวง จว.เชียงใหม่ 0503 13207 0404 รอง สวป.สภ.จอมทอง จว.เชียงใหม่ สชม.712

28 ร.ต.อ. ถนัด กรมรินทร์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.นาทม จว.นครพนม สนพ.336 รอง สว.สส.สภ.เชียงใหม่ จว.ร้อยเอ็ด 0407 13204 0321

29 ร.ต.ท. ถนัด บัวโสม รอง สว.จร.สน.คลองตัน สน.2-585 รอง สว.งานตรวจพิสูจน์ผู้ขับขี่ กก.5 บก.จร. 1002 11205 0207

30 ร.ต.อ. ถาวร ขุราษี รอง สว.ฝอ.ภ.จว.มุกดาหาร 1408 11305 0027 รอง สวป.สภ.ธาตุพนม จว.นครพนม 0404 13202 0277
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31 ร.ต.ท. ถาวร จิตทวี รอง สวป.สภ.วังตะเฆ่ จว.ชัยภูมิ 0302 13207 0296 รอง สว.สส.สภ.บุณฑริก จว.อุบลราชธานี สอบ.691

32 ร.ต.อ. ทนง รักพานิช รอง สว.สส.สภ.ปางมะผ้า จว.แม่ฮ่องสอน 0507 13204 0087 รอง สวป.สภ.แม่สรวย จว.เชียงราย 0502 13202 0375

33 ร.ต.ท. ทนงวิทย์ โอ่คํา รอง สวป.สภ.เขาค้อ จว.เพชรบูรณ์ 0607 13202 0254 รอง สว.จร.สภ.หล่มสัก จว.เพชรบูรณ์ 1609 11205 0108

34 ร.ต.อ. ทนงศักดิ์ คงคานนท์ รอง สวป.สน.ลุมพินี สน.2-846 นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.ชลบุรี 1206 11323 0006

35 ร.ต.อ. ทนงศักดิ์ มาขวา รอง สว.กก.4 บก.ป. 2102 11202 0210 รอง สว.ฝอ.7 บก.อก.บช.ก. 2101 11304 0114

36 ร.ต.อ. ทนงศักดิ์ รักสัตย์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองเพชรบุรี 0705 24203 0060 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ชะอํา จว.เพชรบุรี สพบ.245

37 ร.ต.อ. ทนงศักดิ์ ศุภกรพาณิชย์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.พยุห์ จว.ศรีสะเกษ 0306 13203 0021 รอง สวป.สภ.ศรีรัตนะ จว.ศรีสะเกษ สศก.438

38 ร.ต.อ. ทนงศักดิ์ สุรินทร์ทีปะ รอง สว.อก.สภ.ปางมะผ้า จว.แม่ฮ่องสอน สมส.189 รอง สวป.สภ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน สมส.166

39 ร.ต.อ. ทนงศักดิ์ เสียงหวาน รอง สวป.สภ.นาใน จว.สกลนคร 0409 13207 0341 รอง สวป.สภ.หนองบ่อ จว.นครพนม 0404 13207 0217

40 ร.ต.อ. ทนาย กลิ่นสอน รอง สว.กก.4 บก.ปคบ. 2111 11202 0103 รอง สว.ฝอ.บก.ปคบ. 2111 11304 0014

41 ร.ต.อ. ทรงกฤช อินทร์ชัยศรี รอง สว.อก.สภ.เปร็ง จว.สมุทรปราการ 0107 13304 0277 รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.1 1102 11204 0063

42 ร.ต.ท. ทรงเกียรติ อารีวงศ์ รอง สว.จร.สภ.นิคมพัฒนา จว.ระยอง 1210 11205 0100 รอง สวป.สภ.มะขาม จว.จันทบุรี สจบ.241

43 ร.ต.อ. ทรงจิตร สุยะ รอง สวป.สภ.แม่ท้อ จว.ตาก 0603 13207 0186 รอง สวป.สภ.พบพระ จว.ตาก 0603 13202 0293

44 ร.ต.อ. ทรงธรรม แก้วอ่อน รอง สวป.สภ.จะนะ จว.สงขลา 0907 13202 0514 รอง สวป.สภ.ระโนด จว.สงขลา สสข.400

45 ร.ต.ท. ทรงนคร สุทธิอาจ รอง สวป.สน.บางคอแหลม สน.3-785 รอง สวป.สภ.แวง จว.สกลนคร 0409 13207 0286
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46 ร.ต.อ. ทรงพล ลอยประโคน รอง สวป.สภ.ชํานิ จว.บุรีรัมย์ ปบร.4541 รอง สวป.สภ.บ้านบัว อ.ประโคนชัย จว.บุรีรัมย์ 0304 13207 0365

47 ร.ต.ท. ทรงพล วอทอง รอง สวป.สน.ทุ่งมหาเมฆ 1007 11202 0097 รอง สวป.สน.บางรัก 1113 13202 0206

48 ร.ต.อ. ทรงยศ หมั่นสระเกษ รอง สว.กก.2 บก.ปทส. 2107 11304 0060 รอง สว.กก.2 บก.ปทส. 2107 11202 0062

49 ร.ต.อ. ทรงราช ศรีพิทักษ์ รอง สว.อก.สภ.สมเด็จ จว.กาฬสินธุ์ สกส.292 รอง สวป.สภ.ด่านขุนทด จว.นครราชสีมา 0303 13202 0791

50 ร.ต.อ. ทรงฤทธิ์ นามมนตรี รอง สวป.สน.ชนะสงคราม 1108 13202 0266 รอง สวป.สภ.ลาดบัวหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา สอย.375

51 ร.ต.อ. ทรงฤทธิ์ รัศมี รอง สว.ฝอ.บก.ส.1 2302 11305 0022 รอง สวป.สภ.ท่าไม้รวก จว.เพชรบุรี 0705 13207 0160

52 ร.ต.อ. ทรงวุฒิ เหมรัตน์ รอง สวป.สภ.สิเกา จว.ตรัง 0902 13202 0246 รอง สวป.สภ.คลองหอยโข่ง จว.สงขลา 0907 13202 0495

53 ร.ต.อ. ทรงศักดิ์ พิมพล รอง สว.สส.สภ.โสกก่าม จว.บึงกาฬ 0410 13204 0361 รอง สว.สส.สภ.พยัคฆภูมิพิสัย จว.มหาสารคาม สมค.322

54 ร.ต.อ. ทรงศักดิ์ ภูสีฤทธิ์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข (สบ 1) กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว รพ.ตร. 3116 33415 0012 นว.(สบ 1) ผบก.ส.3 2304 11323 0006

55 ร.ต.ท. ทรงสิน คําเกาะ รอง สวป.สภ.วานรนิวาส จว.สกลนคร สสน.269 รอง สว.(สอบสวน) สภ.วานรนิวาส จว.สกลนคร 0409 24203 0086

56 ร.ต.อ. ทวิช อินทร์ประสิทธิ์ รอง สวป.สภ.ชุมแสง จว.บุรีรัมย์ 0304 13207 0378 รอง สว.จร.สภ.สตึก จว.บุรีรัมย์ 1306 11205 0141

57 ร.ต.อ. ทวี จันทร์แก้ว รอง สว.กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 11325 0046 ผบ.มว.กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 11202 0056

58 ร.ต.ท. ทวี ติมุลา รอง สวป.สภ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ 0107 13202 0413 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ 1109 11204 0035

59 ร.ต.อ. ทวี นาคแกว รอง สวป.สภ.พิปูน จว.นครศรีธรรมราช สนศ.578 รอง สวป.สภ.ดอนสัก จว.สุราษฎร์ธานี 0808 13202 0444

60 ร.ต.ท. ทวี บุตรตรา รอง สวป.สภ.หนองเรือ จว.ขอนแก่น สขก.440 รอง สว.จร.สภ.เมืองขอนแก่น 1405 11205 0104
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61 ร.ต.อ. ทวี ไพรสุวรรณ รอง สว.ฝอ.บก.ทล. 2103 11304 0020 รอง สว.ส.ทล.1 กก.4 บก.ทล. 2103 11202 0137

62 ร.ต.อ. ทวีป เสือเฒ่า รอง สว.สส.สภ.จอมบึง จว.ราชบุรี 0706 13204 0163 รอง สวป.สภ.ทุ่งหลวง จว.ราชบุรี 0706 13207 0243

63 ร.ต.อ. ทวีป อารักษ์ รอง สว.อก.สภ.ปางศิลาทอง จว.กําแพงเพชร สกพ.249 รอง สว.อก.สภ.คลองลาน จว.กําแพงเพชร สกพ.197

64 ร.ต.ท. หญิง ทวีพร ภู่นคร รอง สว.ฝฝ.สท. 0103 11301 0086 รอง สว.พฐ.จว.ราชบุรี 2710 11336 0200

65 ร.ต.อ. ทวีรักษ์ อ่อนตาม รอง สวป.สภ.มหาชนะชัย จว.ยโสธร สยส.170 รอง สว.จร.สภ.คําเขื่อนแก้ว จว.ยโสธร 1307 11205 0069

66 ร.ต.อ. ทวีศักดิ์ เขียวเทโพธิ์ รอง สว.สภ.โคกกลอย จว.พังงา 0805 13304 0134 รอง สว.สภ.โคกกลอย จว.พังงา 1807 11202 0081

67 ร.ต.ท. ทวีศักดิ์ นนทะวงศ์ รอง สวป.สน.บางเสาธง 1114 13202 0291 รอง สว.งานสายตรวจ 3 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 11202 0108

68 ร.ต.อ. ทวีศักดิ์ มีสุข รอง สวป.สน.ภาษีเจริญ 1116 13202 0325 รอง สวป.สน.หนองแขม สน.3-494

69 ร.ต.ท. ทวีศักดิ์ ศรีศิริ รอง สวป.สภ.มะค่า จว.มหาสารคาม 0405 13207 0266 รอง สวป.สภ.ร่องคํา จว.กาฬสินธุ์ สกส.377

70 ร.ต.อ. ทวีศักดิ์ ศิริหัตถศักดิ์ รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.สตม. 2401 11403 0019 รอง สว.ฝ่ายบรรจุ ทพ. 0402 11302 0085

71 ร.ต.อ. ทวีศักดิ์ สุวรรณเทพ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เกษตรสมบูรณ์ จว.ชัยภูมิ สชย.374 รอง สวป.สภ.เกษตรสมบูรณ์ จว.ชัยภูมิ สชย.369

72 ร.ต.อ. ทวีศักดิ์ เอี่ยมจงจันทร์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ่อพลอย จว.กาญจนบุรี 0702 23203 0061 รอง สว.(สอบสวน) สภ.พนมทวน จว.กาญจนบุรี 1704 11203 0149

73 ร.ต.ท. ทวีสันต์ คิดควร รอง สว.จร.สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี 0104 13205 0053 รอง สวป.สภ.หนองเสือ จว.ปทุมธานี สปท201

74 ร.ต.ท. ทวีสิทธิ์ วิจิตรโล่ห์ รอง สว.ตม.จว.กระบี่ บก.ตม.6 2407 11363 0298 รอง สว.ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4 2405 11363 0057

75 ร.ต.ท. ทศนล เฉลิมแสน รอง สว.งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 1 กก.6 บก.จร. 1002 11205 0238 รอง สว.จร.สภ.ธัญบุรี จว.ปทุมธานี 1106 11205 0079
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76 ร.ต.อ. หญิง ทศพร จันทร รอง สว.ตม.จว.ประจวบคีรีขันธ์ บก.ตม.3 2404 11363 0213 รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0416

77 ร.ต.อ. ทศพร ทรงงาม รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ชัยภูมิ 1304 11304 0017 รอง สวป.สภ.เทพสถิต จว.ชัยภูมิ สชย.324

78 ร.ต.อ. ทศพร ทับทิม รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.1 1101 11304 0018 รอง สว.ฝ่ายบริการการฝึกอบรม บก.ฝรก. 2904 11306 0026

79 ร.ต.อ. ทศพร มณีเมือง ผู้ช่วย นว.(สบ 1) ผบก.บก.ป. 2102 11323 0013 รอง สว.ส.รน.2 กก.5 บก.รน. 2106 34206 0135

80 ร.ต.อ. ทศพร หยกทับทิม รอง สว.ฝอ.ภ.จว.จันทบุรี 1204 11304 0020 รอง สว.สส.สภ.เขาคิชฌกูฏ จว.จันทบุรี สจบ.290

81 ร.ต.อ. ทศพล กิติลาภ รอง สว.งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 11304 0089 รอง สว.งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 11202 0168

82 ร.ต.อ. ทศพล จันทะเสน รอง สว.กก.4 บก.ป. 2102 11304 0204 รอง สว.กก.5 บก.ป. 2102 11202 0253

83 ร.ต.อ. ทศพล พุ่มแก้ว รอง สวป.สภ.ตาลสุม จว.อุบลราชธานี สอบ.508 รอง สวป.สภ.พิบูลมังสาหาร จว.อุบลราชธานี 0309 13202 0508

84 ร.ต.อ. ทศพล พุ่มแสง รอง สว.สส.สภ.ยะรม จว.ยะลา 2006 11204 0150 รอง สวป.สภ.คอหงส์ จว.สงขลา 1906 11202 0141

85 ร.ต.อ. ทศรัสมิ์ กิติธารา รอง สว.สส.สภ.หนองปรือ จว.กาญจนบุรี 0702 13204 0198 รอง สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.7 1702 11204 0050

86 ร.ต.ท. ทศรินทร์ อินทรกองแก้ว รอง สว.อก.สภ.เซิม จว.หนองคาย 0410 12304 0297 ผบ.มว.ฝ่ายปกครองและการฝึก ศฝร.ภ.5 1503 11306 0032

87 ร.ต.อ. ทองจันทร์ พลเวียงคํา รอง สว.อก.สภ.บุ่งคล้า จว.บึงกาฬ สนค.365 รอง สวป.สภ.นางิ้ว จว.หนองคาย สนค.137

88 ร.ต.ท. ทองทิพย์ พรมเดช รอง สวป.สภ.แจ้ห่ม จว.ลําปาง สลป.357 รอง สวป.สภ.เมืองลําปาง สลป.219

89 ร.ต.อ. ทองนาค พรภูเขียว รอง สว.สส.สภ.ลําดวน จว.บุรีรัมย์ 0304 13204 0347 รอง สว.(สอบสวน) สภ.พิบูลมังสาหาร จว.อุบลราชธานี 1311 11203 0206

90 ร.ต.อ. ทองปอนด์ สีหานาม รอง สว.(สอบสวน) สภ.ศรีประจันต์ จว.สุพรรณบุรี 0709 24203 0101 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสุพรรณบุรี สสพ.191
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91 ร.ต.ท. ทองพูน หลงรัก รอง สว.อก.สภ.คลองลาน จว.กําแพงเพชร สกพ.197 รอง สวป.สภ.ลาดยาว จว.นครสวรรค์ สนว.320

92 ร.ต.อ. ทองเรี่ยม เสียงหวาน รอง สว.(สอบสวน) สภ.ตากูก จว.สุรินทร์ ปสร.3077 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เดชอุดม จว.อุบลราชธานี 1311 11203 0201

93 ร.ต.ท. ทองหล่อ ศิริเมฆา รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.2 1201 11304 0078 รอง สวป.สภ.นายายอาม จว.จันทบุรี 1204 11202 0092

94 ร.ต.อ. ทักษิณ ขันทองดี รอง สว.(สอบสวน) สภ.ลานสัก จว.อุทัยธานี 0610 24203 0040 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ตลุกดู่ จว.อุทัยธานี 1612 29203 0057

95 ร.ต.อ. หญิง ทัชชภร สุวรรณศรี รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.6 1601 11304 0097 รอง สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.6 1602 11204 0028

96 ร.ต.ท. ทัพไทย ลีลานนท์ นว.(สบ 1) ภ.จว.พังงา 1807 11323 0005 นว.(สบ 1) ภ.จว.กระบี่ 1804 11323 0006

97 ร.ต.อ. ทัพพ์เทพ คังคะสุวรรณโน รอง สวป.สน.ลาดกระบัง 1110 13202 0284 รอง สว.กก.สส.บก.น.3 1005 11204 0044

98 ร.ต.อ. ทัพภาค สินพูลผล นว.(สบ 1) ผบก.บก.น.9 1011 11323 0007 รอง สว.งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.2 บก.จร. 1002 11205 0100

99 ร.ต.ท. ทัศน์ วิเศษวุฒิ รอง สว.สส.สภ.พระยืน จว.ขอนแก่น 0403 13204 0241 รอง สวป.สภ.มัญจาคีรี จว.ขอนแก่น สขก.599

100 ร.ต.อ. ทัศน์ไชย บุญสงเคราะห์ รอง สว.ฝ่ายงบประมาณ 1 งป. 0501 11325 0031 รอง สว.(สอบสวน) สภ.สําโรงใต้ จว.สมุทรปราการ 1109 11203 0170

101 ร.ต.ท. หญิง ทัศนนันท์ ยังแช่ม รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.บช.ตชด. 2501 11304 0096 รอง สว.กก.ตชด.31 2504 11304 0069

102 ร.ต.ท. ทัศน์พล ชูบัว รอง สวป.สภ.ปราสาท จว.สุรินทร์ สสร.264 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสุรินทร์ 1309 11203 0232

103 ร.ต.อ. ทัศน์พล ลุนพิลา รอง สว.สส.สภ.สําโรงทาบ จว.สุรินทร์ สสร.399 รอง สวป.สภ.โนนกุง จว.อุบลราชธานี 0309 13207 0410

104 ร.ต.ท. หญิง ทัสนันทน์ แก้วตานิธิรัชต์ รอง สว.พฐ.จว.เชียงใหม่ 2708 11336 0189 รอง สว.พฐ.จว.แม่ฮ่องสอน 2708 11336 0222

105 ร.ต.อ. ทากร สอนจันทร์ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.เลย 1410 11204 0036 รอง สวป.สภ.เมืองเลย สลย.174
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106 ร.ต.อ. ทาฒะสิงห์ ดีประเสริฐสิทธิ์ นว.(สบ 1) ผบก.กต.8 จต. 0809 11323 0004 รอง สวป.สภ.ควนมีด จว.สงขลา 0907 13207 0371

107 ร.ต.อ. ทิฐิพล แสงเกิด รอง สวป.สภ.รามัน จว.ยะลา 0906 13202 0400 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ยะลา 2006 11204 0048

108 ร.ต.อ. ทิน หมายสุข รอง สว.จร.สน.พญาไท สน.1-1293 รอง สวป.สน.บางบอน 1116 13202 0296

109 ร.ต.อ. ทินกร ทรงอาจ รอง สวป.สภ.โขงเจียม จว.อุบลราชธานี 0309 13202 0528 รอง สวป.สภ.ตาลสุม จว.อุบลราชธานี สอบ.508

110 ร.ต.อ. ทิพย์ โพธิ์ทอง รอง สวป.สภ.แม่เมย จว.ตาก สตก.93 รอง สว.สส.สภ.ขาณุวรลักษบุรี จว.กําแพงเพชร 1604 11204 0091

111 ร.ต.อ. หญิง ทิพย์วรรณ ภู่รุ่งเรือง รอง สว.กก.ตชด.33 2504 11309 0269 ผบ.มว.กก.ตชด.33 2504 11202 0293

112 ร.ต.ท. ทุเรียน เหลืองชมพู รอง สว.สส.สภ.บ้านโคก จว.อุตรดิตถ์ สอต.208 รอง สว.สส.สภ.ห้วยคต จว.อุทัยธานี สอน.216

113 ร.ต.อ. ทูล หาญประโคน รอง สวป.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.บุรีรัมย์ 0304 13202 0482 รอง สวป.สภ.พนมดงรัก จว.สุรินทร์ 0307 13202 0024

114 ร.ต.อ. เทพ โสนชัย รอง สวป.สภ.หนองสองห้อง จว.ขอนแก่น สขก.562 รอง สวป.สภ.น้ําพอง จว.ขอนแก่น 0403 13202 0446

115 ร.ต.อ. เทพบดินทร์ น้อยเมือง รอง สว.กก.3 บก.สส.สตม. 2408 11202 0104 รอง สว.ตม.จว.มหาสารคาม บก.ตม.4 2405 11204 0246

116 ร.ต.อ. เทพพงษ์ พงษ์สระพัง รอง สวป.สภ.เมืองชัยภูมิ 0302 13202 0399 รอง สวป.สภ.บ้านเพชร จว.ชัยภูมิ 0302 13207 0332

117 ร.ต.อ. เทพพิทักษ์ จําปาศรี รอง สว.ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล. 2103 11202 0075 รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.บช.ก. 2101 11304 0038

118 ร.ต.ท. เทพพิทักษ์ สุภาพรม รอง สวป.สภ.ชัยบาดาล จว.ลพบุรี 0106 13202 0273 รอง สว.สส.สภ.ชัยบาดาล จว.ลพบุรี สลบ.310

119 ร.ต.อ. เทพรัตน์ ถมฉิมพลี รอง สว.ส.รน.6 กก.5 บก.รน. 2106 34206 0158 รอง สว.ส.รน.1 กก.5 บก.รน. 2106 34206 0125

120 ร.ต.อ. หญิง เทพฤดี เดชมะเริง รอง สว.อก.สภ.ละหานทราย จว.บุรีรัมย์ สบร.418 รอง สว.ฝอ.8 บก.อก.ภ.2 1201 11304 0139
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121 ร.ต.อ. เทอดศักดิ์ ชัยศิลปิน รอง สวป.สภ.เมืองน่าน 0504 13202 0270 รอง สวป.สภ.เมืองหนองคาย 1412 11202 0095

122 ร.ต.อ. เทิดศักดิ์ แก้วมณี รอง สว.(สอบสวน) สภ.คุระบุรี จว.พังงา สพง.159 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เกาะยาว จว.พังงา สพง.207

123 ร.ต.อ. เทียนชัย วรรณศรี รอง สว.(สอบสวน) สภ.สูงเนิน จว.นครราชสีมา 0303 24203 0215 รอง สว.(สอบสวน) สภ.โพธิ์กลาง จว.นครราชสีมา 1305 11203 0294

124 ร.ต.อ. เทียมทัศน์ เส้งสุ้น รอง สวป.สภ.หนองจิก จว.ปัตตานี 0904 13202 0464 นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.นราธิวาส 2004 11323 0007

125 ร.ต.อ. แทนไท คําท้วม รอง สวป.สภ.ตรอน จว.อุตรดิตถ์ 1611 11202 0086 รอง สวป.สภ.เมืองอุตรดิตถ์ 0609 13202 0183

126 ร.ต.อ. แทนไท บุดดาวงศ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.นาแก จว.นครพนม สนพ.327 รอง สว.(สอบสวน) สภ.นิคมคําสร้อย จว.มุกดาหาร 1408 11203 0113

127 ร.ต.อ. ธงชัย แก้วสา รอง สวป.สภ.สนม จว.สุรินทร์ สสร.382 รอง สวป.สภ.คําผักกูด อ.กุดชุม จว.ยโสธร สยส.60

128 ร.ต.อ. ธงชัย จันทร์อบ รอง สวป.สน.ภาษีเจริญ 1116 13202 0322 รอง สว.สส.สภ.เดิมบางนางบวช จว.สุพรรณบุรี 0709 13204 0190

129 ร.ต.อ. ธงชัย เจริญไวย์ รอง สวป.สภ.เทพสถิต จว.ชัยภูมิ สชย.325 รอง สว.สส.สภ.เนินสง่า จว.ชัยภูมิ 0302 13204 0196

130 ร.ต.อ. ธงชัย ชินทวัน ผบ.มว.ฝ่ายปกครอง 2 บก.ปค.รร.นรต. 3002 11306 0051 ผู้ช่วย นว.(สบ 1) ตร. 19841

131 ร.ต.อ. ธงชัย ชูแก้ว รอง สว.ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 2407 11202 0053 รอง สว.ตม.จว.ปทุมธานี บก.ตม.3 2404 11363 0388

132 ร.ต.อ. ธงชัย เปี่ยมสาคร รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองมะโมง จว.ชัยนาท 0102 13203 0020 รอง สว.(สอบสวน) สภ.หน้าพระลาน จว.สระบุรี 1110 11203 0110

133 ร.ต.อ. ธงชัย ลําพูน รอง สว.ฝอ.ภ.จว.พิจิตร 1607 11304 0073 รอง สว.อก.สภ.ไทรงาม จว.กําแพงเพชร 0602 13304 0202

134 ร.ต.อ. ธงชัย เลิศจันทวงศ์ รอง สว.สส.สน.พลับพลาไชย 1 สน.2-428 รอง สว.ฝอ.7 บก.อก.สตม. 2401 11305 0115

135 ร.ต.ท. ธงชัย สมสุข รอง สว.สส.สภ.วังโป่ง จว.เพชรบูรณ์ 0607 13204 0140 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.เพชรบูรณ์ 1609 11204 0037
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ยศ

136 ร.ต.อ. ธงชัย สว่างจิตร รอง สว.(สอบสวน) สน.บางเขน 1109 24203 0201 รอง สว.(สอบสวน) สน.วังทองหลาง 1111 24203 0119

137 ร.ต.ท. ธงชัย สังฆะ รอง สว.อก.สภ.ปทุมรัตต์ จว.ร้อยเอ็ด สรอ.455 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองร้อยเอ็ด 0407 24203 0108

138 ร.ต.ท. ธงชัย สังรวมใจ รอง สว.อก.สภ.จตุรพักตรพิมาน จว.ร้อยเอ็ด สรอ.430 รอง สว.อก.สภ.โพนทราย จว.ร้อยเอ็ด สรอ.467

139 ร.ต.อ. ธงชัย ไหมคง รอง สว.กก.ตชด.41 2505 11325 0080 ผบ.มว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 4 2505 11304 0042

140 ร.ต.ท. ธงไชย มหาโพธิ์ ผบ.มว.กองร้อยที่ 6 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 11202 0217 รอง สวป.สน.พระโขนง 1112 13202 0346

141 ร.ต.อ. ธงไทย ไพเราะ รอง สว.ฝอ.บก.น.6 1008 11403 0033 นว.(สบ 1) ผบก.ตม.2 2403 11323 0006

142 ร.ต.อ. ธงรัฐฐ์ เขียวสนาม รอง สวป.สภ.เกษตรวิสัย จว.ร้อยเอ็ด สรอ.423 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองบุรีรัมย์ 1306 11203 0171

143 ร.ต.ท. ธงศักดิ์ นาจอมทอง รอง สว.ฝอ.ภ.จว.เพชรบูรณ์ 1609 11305 0028 รอง สวป.สภ.วิเชียรบุรี จว.เพชรบูรณ์ สพช.346

144 ร.ต.อ. ธณมงคล ผ่องแผ้ว รอง สวป.สภ.หนองแซง จว.สระบุรี สสบ.269 รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.1 1103 11202 0015

145 ร.ต.อ. ธธีร์ธร ทองสินลาลีพล รอง สวป.สน.สมเด็จเจ้าพระยา 1010 11202 0113 รอง สว.จร.สน.ปากคลองสาน 1010 11205 0084

146 ร.ต.อ. ธนกร แก้วระวัง รอง สว.สส.สภ.ยางสีสุราช จว.มหาสารคาม สมค.359 รอง สวป.สภ.พล จว.ขอนแก่น 0403 13202 0443

147 ร.ต.อ. ธนกร จันทะเกิด รอง สว.กก.5 บก.ส.1 2302 11304 0211 รอง สว.กก.1 บก.ทล. 2103 12301 0050

148 ร.ต.อ. หญิง ธนกร บุณยาทร รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ชัยนาท 1104 11304 0021 รอง สว.สส.สภ.สรรพยา จว.ชัยนาท 0102 13204 0110

149 ร.ต.อ. ธนกร อ่อนสอาด รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นครสวรรค์ 1606 11202 0145 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นครสวรรค์ 1606 11204 0037

150 ร.ต.อ. ธนกฤต กาญจนมาศ รอง สว.สส.สภ.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ 0107 13204 0356 รอง สว.กก.4 บก.ปอศ. 2109 11202 0151
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ยศ

151 ร.ต.อ. ธนกฤต ดิลกเดชานันท์ รอง สว.กก.1 บก.ปคม. 2108 11202 0038 รอง สว.กลุ่มงานสนับสนุนฯ บก.ปอท. 2112 11204 0116

152 ร.ต.ท. ธนกฤต พลเยี่ยม รอง สว.สส.สภ.โพธิ์ทอง จว.ร้อยเอ็ด 0407 13204 0289 รอง สวป.สภ.โพธิ์ทอง จว.ร้อยเอ็ด สรอ.169

153 ร.ต.อ. ธนกฤต หลงสวัสดิ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.นาสัก จว.ชุมพร สชพ.103 รอง สว.(สอบสวน) สภ.หลังสวน จว.ชุมพร สชพ.243

154 ร.ต.อ. ธนชัย เต๋ติยะ รอง สว.(สอบสวน) สน.ดุสิต สน.1-1224 รอง สว.(สอบสวน) สน.หลักสอง 1011 11203 0134

155 ร.ต.อ. ธนโชติ หมอเก่ง รอง สวป.สภ.แม่ออน จว.เชียงใหม่ 0503 13207 0395 รอง สวป.สภ.พาน จว.เชียงราย สชร.373

156 ร.ต.อ. ธนดล ศรีวัฒนาสวัสดิ์ ผบ.มว.ศฝร.บช.น. 1000 11306 0092 รอง สว.งานตรวจพิสูจน์ กก.สุนัขและม้าตํารวจ บก.สปพ. 1013 11204 0047

157 ร.ต.ท. ธนดล อินทรประดิษฐ์ รอง สวป.สภ.ภูเพียง จว.น่าน 0504 13207 0149 รอง สว.สส.สภ.เมืองน่าน สนน.151

158 ร.ต.อ. ธนเดช ทิพย์ขุนทด รอง สว.จร.สภ.คง จว.นครราชสีมา 1305 11205 0180 รอง สวป.สภ.สูงเนิน จว.นครราชสีมา สนม.819

159 ร.ต.อ. ธนธัส สว่างโรจน์ รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.บช.ก. 2101 11304 0068 รอง สว.วช.สบร. 0107 11306 0011

160 ร.ต.อ. ธนน อชิรนนท์ รอง สว.ฝอ.กต.9 จต. 0810 11304 0007 ผู้ช่วย นว.(สบ 1) ตร. 0001 13323 0243

161 ร.ต.อ. ธนพงค์ ชาวเชียงตุง รอง สว.(สอบสวน) สภ.พรเจริญ จว.บึงกาฬ สนค.350 รอง สว.(สอบสวน) สภ.วังสะพุง จว.เลย 1410 11203 0135

162 ร.ต.อ. ธนพงษ์ ศิริสําราญ รอง สวป.สภ.โพนแพง จว.สกลนคร 0409 13207 0350 รอง สวป.สภ.เมืองหนองบัวลําภู 0411 13202 0128

163 ร.ต.อ. ธนพนธ์ แสงปัดสา รอง สว.สส.สภ.ทุ่งมน จว.สุรินทร์ 1309 11204 0173 รอง สวป.สภ.สีดา จว.นครราชสีมา 0303 13202 0824

164 ร.ต.อ. หญิง ธนพร เรือนวิไล รอง สว.ฝอ.บก.ตม.3 2404 11304 0011 รอง สว.ตม.จว.จันทบุรี บก.ตม.3 2404 11363 0267

165 ร.ต.อ. ธนพล คํามณี รอง สว.(สอบสวน) สภ.คูเต่า จว.สงขลา 0907 23203 0402 รอง สวป.สภ.คูเต่า จว.สงขลา 0907 13207 0394
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ยศ

166 ร.ต.อ. ธนพล นพถาวร รอง สวป.สภ.ฉลุง จว.สตูล 1907 11202 0056 รอง สวป.สภ.คลองแงะ จว.สงขลา 0907 13207 0337

167 ร.ต.อ. ธนพล โพธิ์ทอง รอง สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.9 1902 11204 0033 รอง สว.ฝอ.7 บก.อก.ภ.9 1901 11305 0111

168 ร.ต.ท. ธนพล วงษ์ลา รอง สวป.สน.ดุสิต 1003 11202 0099 รอง สวป.สน.บางยี่ขัน 1114 13202 0271

169 ร.ต.ท. ธนพล ศรียศ รอง สวป.สภ.ถ้ําพรรณรา จว.นครศรีธรรมราช สพง.99 รอง สว.สส.สภ.ถ้ําพรรณรา จว.นครศรีธรรมราช 0804 13204 0311

170 ร.ต.อ. ธนภัทร กังรวมบุตร รอง สว.งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 11202 0092 รอง สว.(สอบสวน) สน.สายไหม 1109 23203 0076

171 ร.ต.อ. ธนภัทร ตุ้งสวัสดิ์ รอง สว.สส.สภ.ทับสะแก จว.ประจวบคีรีขันธ์ สปข.226 รอง สวป.สภ.ห้วยยาง จว.ประจวบคีรีขันธ์ 0704 13207 0199

172 ร.ต.อ. ธนภูวภัสสร์ ยังมี รอง สว.อก.สภ.บางม่วง จว.นครสวรรค์ 0604 13304 0219 รอง สว.พฐ.จว.นครสวรรค์ 2709 11336 0190

173 ร.ต.อ. ธนยศ ทองทิพย์ รอง สว.กก.สส.บก.น.8 1010 11204 0055 รอง สวป.สภ.กันทรวิชัย จว.มหาสารคาม สมค.232

174 ว่าที่ ร.ต.อ. ธนเรือง เขื่องสถุ่ง รอง สว.กก.1 บก.ส.3 2304 11202 0063 รอง สว.กก.5 บก.ส.2 2303 11204 0103

175 ร.ต.ท. ธนวรรณ์ คงนาน รอง สวป.สภ.อรัญประเทศ จว.สระแก้ว สปจ.361 รอง สว.สส.สภ.คลองหาด จว.สระแก้ว สปจ.425

176 ร.ต.ท. หญิง ธนวรรณ เจริญรักษ์ รอง สว.(สอบสวน) สน.บางซื่อ 1109 24203 0096 รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.น.2 1004 29203 0065

177 ร.ต.อ. ธนวัฒน์ ไชยสงเมือง รอง สว.สส.สภ.พระพุทธบาท จว.สระบุรี สสบ.315 รอง สว.สส.สภ.หนองแค จว.สระบุรี สสบ.219

178 ร.ต.ท. ธนวัฒน์ ตนภู รอง สวป.สภ.บ่อเกลือ จว.น่าน สนน.257 รอง สวป.สภ.ท่าวังผา จว.น่าน 1506 11202 0075

179 ร.ต.อ. ธนวัฒน์ ทองวิลัย รอง สว.(สอบสวน) สภ.เพ็ญ จว.อุดรธานี 0412 24203 0136 รอง สวป.สภ.หนองวัวซอ จว.อุดรธานี 0412 13202 0410

180 ร.ต.อ. ธนวัฒน์ ประทุมชาติ รอง สว.สส.สภ.เกาะยาว จว.พังงา 0805 13204 0092 รอง สวป.สภ.กันตัง จว.ตรัง สตง.223
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ยศ

181 ร.ต.ท. ธนวัฒน์ วัฒน์ธนากาญจน์ รอง สว.จร.สภ.คลองไผ่ จว.นครราชสีมา 1305 11205 0226 รอง สวป.สภ.คง จว.นครราชสีมา สนม.683

182 ร.ต.อ. ธนวัฒน์ เอ็มบุตร รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สตูล 1907 11304 0015 รอง สว.สส.สภ.ฉลุง จว.สตูล 0908 13204 0039

183 ร.ต.ท. ธนวัตร จอมทิพย์ รอง สวป.สน.พหลโยธิน 1109 13202 0360 รอง สวป.สน.โคกคราม 1109 13202 0324

184 ร.ต.อ. ธนศักดิ์ ปัตตาเน รอง สวป.สน.โชคชัย 1102 13202 0231 รอง สวป.สภ.บ้านเป็ด จว.ขอนแก่น 1405 11202 0128

185 ร.ต.ท. ธนศักดิ์ โอภาส รอง สวป.สภ.ปิล๊อก จว.กาญจนบุรี 0702 13202 0062 รอง สวป.สภ.สังขละบุรี จว.กาญจนบุรี สกจ.362

186 ว่าที่ ร.ต.อ. ธนะภูมิ เนวะนิตย์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เขาสมิง จว.ตราด 0205 24203 0065 รอง สว.(สอบสวน) สภ.แหลมงอบ จว.ตราด สตร.198

187 ร.ต.อ. ธนะวรรธน์ จิรธรวิวัฒน์ รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.บช.ก. 2101 11304 0067 รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0081

188 ร.ต.อ. ธนัตถ์ ภักดี รอง สวป.สภ.บ้านเสด็จ จว.ลําปาง 0508 13207 0199 รอง สว.กก.3 บก.ส.2 2303 11204 0073

189 ร.ต.อ. ธนัทพัชร์ นวลศรี รอง สวป.สภ.ลาดบัวหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา สอย.375 อจ.(สบ 1) กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ศชต. 2003 33343 0066

190 ร.ต.อ. ธนากร เดชธนาวงค์ นว.(สบ 1) ผบก.สส.ภ.3 1302 11323 0005 นว.(สบ 1) ผบก.กต.1 จต. 0802 11323 0004

191 ร.ต.อ. ธนากร ธรรมเมธา รอง สว.(สอบสวน) สภ.ศรีราชา จว.ชลบุรี สชบ.337 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองชลบุรี 1206 11203 0209

192 ร.ต.อ. ธนากร นาโม รอง สว.สส.สภ.ปากคาด จว.บึงกาฬ 0410 13204 0194 รอง สว.สส.สภ.เมืองหนองคาย สนค.223

193 ร.ต.อ. ธนากร สะเดาว์ รอง สว.สส.สภ.จักราช จว.นครราชสีมา 0303 13204 0316 รอง สวป.สภ.วังน้ําเขียว จว.นครราชสีมา 0303 13202 0821

194 ร.ต.อ. ธนากร สารินจา รอง สวป.สภ.ไชยปราการ จว.เชียงใหม่ ปขก.1707 รอง สวป.สภ.จอมทอง จว.เชียงใหม่ สชม.715

195 ร.ต.อ. ธนากร เสาวโร รอง สว.สส.สภ.บางละมุง จว.ชลบุรี สชบ.266 รอง สว.สส.สภ.หนองปรือ จว.ชลบุรี 1206 11204 0126
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196 ร.ต.ท. ธนากรณ์ เครืออ้น รอง สว.สส.สภ.ปากพลี จว.นครนายก สนย.134 รอง สวป.สภ.ประจันตคาม จว.ปราจีนบุรี 1209 11202 0084

197 ร.ต.ท. ธนากรณ์ เพ็งขํา รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.บช.น. 1001 11309 0157 รอง สวป.สน.บางซื่อ 1109 13202 0310

198 ร.ต.อ. ธนาคาร จันทร์กระจ่าง รอง สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.1 1102 11204 0039 รอง สว.กก.4 บก.ป. 2102 11202 0208

199 ว่าที่ ร.ต.อ. ธนาชิต จันทอุไร รอง สว.ฝ่ายกฎหมายและวินัย บก.อก.สพฐ.ตร. 2701 11305 0064 รอง สว.กก.3 บก.ปส.1 2202 11204 0099

200 ร.ต.อ. ธนาเดช ปฏิโยเก รอง สวป.สภ.คลองใหญ่ จว.ตราด สตร.147 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ตราด 1207 11204 0034

201 ร.ต.อ. ธนาธิป จิตราคณี นว.(สบ 1) ผบก.ตม.3 2404 11323 0004 รอง สว.ตม.จว.สมุทรสาคร บก.ตม.3 2404 11363 0233

202 ร.ต.อ. ธนาธิป เชื้อคําจันทร์ รอง สว.สส.สภ.กู่แก้ว จว.อุดรธานี 0412 13204 0016 รอง สว.สส.สภ.หนองหาน จว.อุดรธานี 1414 11204 0091

203 ร.ต.ท. ธนาพันธน์ อินกล่อม รอง สว.กก.สส.ภ.จว.กาญจนบุรี 1704 11202 0131 รอง สว.จร.สภ.ด่านมะขามเตี้ย จว.กาญจนบุรี 1704 11205 0105

204 ร.ต.อ. ธนารักษ์ บริรักษ์เลิศ รอง สว.อก.สภ.โกรกพระ จว.นครสวรรค์ สนว.360 รอง สว.สส.สภ.โกรกพระ จว.นครสวรรค์ สนว.366

205 ร.ต.ท. ธนาวัฒน์ จันทร์พูนทรัพย์ รอง สว.กก.3 บก.ปคม. 2108 11202 0095 รอง สว.กก.4 บก.ปทส. 2107 11304 0098

206 ร.ต.ท. ธนาวุฒิ ทับสมบัติ รอง สวป.สภ.กบินทร์บุรี จว.ปราจีนบุรี 0207 13202 0180 รอง สว.จร.สภ.บ้านไผ่ จว.ขอนแก่น สขก.383

207 ร.ต.อ. หญิง ธนิดา วงศ์อาษา ผู้ช่วย นว.(สบ 1) ผบช.ภ.1 1100 11323 0010 รอง สว.ฝอ.บก.ปอท. 2112 11326 0019

208 ร.ต.ท. ธนิต พวงเพชร รอง สว.(สอบสวน) สภ.จัตุรัส จว.ชัยภูมิ สชย.280 นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ 1304 11323 0006

209 ร.ต.อ. ธนินท์ธร สวยปาน รอง สวป.สภ.พนัสนิคม จว.ชลบุรี 0204 13202 0441 รอง สว.จร.สภ.เมืองชลบุรี สชบ.401

210 ร.ต.อ. ธนินท์ศักดิ์ กลางบุรัมย์ชากร รอง สวป.สน.อุดมสุข 1006 11202 0109 รอง สวป.สน.หัวหมาก 1006 11202 0089
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211 ร.ต.ท. หญิง ธนิสสรา ศุภวรรณ์ รอง สว.งานสนับสนุน กก.อารักขา 2 1014 11304 0075 รอง สว.อก.สน.ท่าข้าม สน.3-418

212 ร.ต.ท. ธนู ประหยัด รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นนทบุรี 1105 11304 0161 รอง สว.กก.2 บก.ส.1 2302 11304 0108

213 ร.ต.อ. ธนู วงค์กัญญา รอง สว.กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 11202 0043 รอง สวป.สภ.นาหวาย จว.เชียงใหม่ 0503 13207 0429

214 ร.ต.อ. ธเนศ มหรรตมรรค รอง สว.สส.สภ.เกาะพะงัน จว.สุราษฎร์ธานี 0808 13204 0178 รอง สวป.สภ.สะบ้าย้อย จว.สงขลา สสข.452

215 ร.ต.ท. ธเนส อินทากูล รอง สวป.สภ.อู่ทอง จว.สุพรรณบุรี 0709 13202 0287 รอง สวป.สภ.หันคา จว.ชัยนาท 1104 11202 0067

216 ร.ต.อ. หญิง ธมล มุลศรีสุข รอง สว.ตม.จว.ศรีสะเกษ บก.ตม.4 2405 11204 0274 รอง สว.ตม.จว.ขอนแก่น บก.ตม.4 2405 11204 0256

217 ร.ต.อ. ธรณินทร์ พุ่มสุวรรณ รอง สว.จร.สน.ทองหล่อ สน.2-348 รอง สวป.สภ.คูคต จว.ปทุมธานี 0104 13202 0286

218 ร.ต.ท. ธรนัส ภิรมย์สุข รอง สวป.สภ.จะกว๊ะ จว.ยะลา สยล.74 รอง สวป.สภ.เมืองยะลา 0906 13202 0389

219 ร.ต.อ. ธรรมปพน ช่วงฉ่ํา รอง สว.ส.รน.1 กก.4 บก.รน. 2106 34206 0089 รอง สว.ส.รน.4 กก.7 บก.รน. 2106 34206 0216

220 ร.ต.อ. ธรรมรงค์ จีนฉายยา รอง สว.อก.สภ.กระสัง จว.บุรีรัมย์ สบร.394 รอง สว.อก.สภ.โนนดินแดง จว.บุรีรัมย์ สบร.545

221 ร.ต.อ. ธรรมรัตน์ จุลกลับ รอง สว.สส.สภ.หนองบัวเหนือ จว.ตาก 1605 11204 0117 รอง สวป.สภ.บางมูลนาก จว.พิจิตร สพจ.180

222 ร.ต.อ. ธรรมวัฒน์ สถานสถิตย์ รอง สว.กก.5 บก.ส.2 2303 11204 0100 รอง สวป.สน.เพชรเกษม 1104 13202 0206

223 ร.ต.อ. ธรรศ ทรัพย์บัว รอง สว.กก.1 บก.ส.3 2304 11202 0039 รอง สว.กก.5 บก.ส.3 2304 11202 0171

224 ร.ต.อ. ธรรศพงศ์ ศรียะพันธ์ รอง สว.ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตํารวจ บก.ฝรก. 2904 11355 0053 รอง สว.ส.ทล.3 กก.7 บก.ทล. 2103 11202 0229

225 ว่าที่ ร.ต.อ. ธรรศวัจน์ บวรนันทเสถียร รอง สว.กลุ่มงานประสานงานข่าวต่างประเทศ บก.ส.4 2305 11204 0054 รอง สว.กก.5 บก.ปทส. 2107 11202 0119
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226 ร.ต.ท. ธรากร นามสง่า รอง สว.สส.สภ.น้ําปลีก จว.อํานาจเจริญ 0308 13204 0115 รอง สวป.สภ.เมืองนครพนม 1406 11202 0107

227 ร.ต.ท. ธราเทพ ม่วงทิม รอง สวป.สภ.บ้านแยง จว.พิษณุโลก 1608 11202 0112 รอง สว.สส.สภ.นครชุม จว.พิษณุโลก 1608 11204 0129

228 ร.ต.ท. หญิง ธราธร สาระคร รอง สว.(สอบสวน) สภ.ผึ่งแดด จว.มุกดาหาร สมห.62 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองขอนแก่น 1405 12203 0230

229 ร.ต.อ. ธราธร อาภรณ์ศิริพงษ์ รอง สว.ฝอ.บก.น.5 1007 11403 0032 รอง สว.กก.สส.ปราบปราม บก.ตม.2 2403 11304 0307

230 ร.ต.อ. ธราธิป แสนโคตร รอง สวป.สภ.นาทม จว.นครพนม สนพ.330 รอง สว.จร.สภ.เมืองมุกดาหาร สมห.131

231 ร.ต.อ. ธวัช ซื่อเหลื่อม รอง สว.กก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส.ภ.1 1102 11204 0023 รอง สวป.สภ.อินทร์บุรี จว.สิงห์บุรี สสห.107

232 ร.ต.อ. ธวัช เนียมสิน รอง สวป.สภ.เมืองเพชรบุรี สพบ.135 รอง สว.สส.สภ.ชะอํา จว.เพชรบุรี สพบ.243

233 ร.ต.อ. ธวัช บุญแม้น รอง สว.(สอบสวน) สภ.หาดใหญ่ จว.สงขลา สสข.360 รอง สว.สส.สภ.คูเต่า จว.สงขลา 1906 11204 0145

234 ร.ต.ท. ธวัช ปั้นเหน่ง รอง สว.กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 11304 0240 ผบ.มว.กก.ตชด.34 2504 11202 0385

235 ร.ต.อ. ธวัชชัย คําวงศ์ รอง สวป.สภ.วิหารแดง จว.สระบุรี สสบ.232 รอง สวป.สภ.หนองแค จว.สระบุรี สสบ.213

236 ร.ต.อ. ธวัชชัย จุ้ยชุมแสง รอง สว.ฝอ.บก.สส.ภ.1 1102 11304 0013 รอง สว.กก.1 บก.ปคบ. 2111 11202 0033

237 ร.ต.อ. ธวัชชัย ชนะมาร รอง สว.สส.สภ.เมืองเลย 1410 11204 0096 รอง สว.สส.สภ.วังสะพุง จว.เลย 0408 13204 0132

238 ร.ต.ท. ธวัชชัย โชติช่วง รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.1 1102 11204 0059 รอง สวป.สภ.เมืองนนทบุรี 0103 13202 0297

239 ร.ต.ท. ธวัชชัย ทิพย์หิรัญกุล รอง สว.สส.สภ.สรอย จว.แพร่ 0506 13204 0156 รอง สวป.สภ.วังหงส์ จว.แพร่ 1508 11202 0106

240 ร.ต.ท. ธวัชชัย บัวเงิน รอง สว.ฝอ.7 บก.อก.ภ.2 1201 11305 0133 รอง สวป.สภ.คอหงส์ จว.สงขลา 0907 13202 0431
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241 ร.ต.ท. ธวัชชัย บุญชูแก้ว รอง สว.สส.สภ.ชุมตาบง จว.นครสวรรค์ สนว.268 รอง สว.สส.สภ.บางม่วง จว.นครสวรรค์ สนว.149

242 ร.ต.อ. ธวัชชัย พันธ์ผา รอง สว.อก.สภ.บึงบูรพ์ จว.ศรีสะเกษ สศก.323 รอง สวป.สภ.ภูสิงห์ จว.ศรีสะเกษ สศก.457

243 ร.ต.ท. ธวัชชัย พิษณุแสง รอง สวป.สภ.เมืองบึงกาฬ 0410 13202 0397 รอง สวป.สภ.เมืองมหาสารคาม 0405 13202 0323

244 ว่าที่ ร.ต.อ. ธวัชชัย รุ่งโรจน์ รอง สว.ฝ่ายงบประมาณและการเงิน บก.อก.สพฐ.ตร. 2701 11325 0087 รอง สว.พฐ.จว.พังงา 2711 11336 0179

245 ร.ต.อ. ธวัชชัย ลาพันธุ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.พานทอง จว.ชลบุรี สชบ.437 รอง สว.(สอบสวน) สภ.พนัสนิคม จว.ชลบุรี สชบ.424

246 ร.ต.อ. ธวัชชัย สินเสริฐ รอง สวป.สภ.นาประดู่ จว.ปัตตานี 0904 13202 0238 รอง สวป.สภ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ 0704 13202 0240

247 ร.ต.อ. ธวัชชัย อมรชาติ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ฉวาง จว.นครศรีธรรมราช สนศ.597 รอง สว.(สอบสวน) สภ.กะปาง จว.นครศรีธรรมราช 1806 11203 0147

248 ร.ต.อ. ธวัชศิลป์ อํามาตย์ รอง สวป.สภ.เมืองพะเยา 0505 13202 0142 รอง สวป.สภ.ปง จว.พะเยา สพย.195

249 ร.ต.อ. หญิง ธวัลหทัย มีนพัฒนสันติ รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.บช.น. 1001 11325 0166 รอง สว.ฝอ.บก.น.3 1005 11325 0023

250 ร.ต.ท. ธษิณ กันภัย รอง สว.ส.ทล.4 กก.5 บก.ทล. 2103 11202 0175 รอง สว.ส.ทล.6 กก.2 บก.ทล. 2103 11202 0098

251 ร.ต.ท. ธะรัตน์ ศิริธรรม รอง สว.สภ.เปลี่ยน จว.นครศรีธรรมราช 0804 13207 0368 รอง สวป.สภ.ทุ่งสง จว.นครศรีธรรมราช สนศ.402

252 ร.ต.ท. ธัชกร แก้วแกมเกษด์ รอง สวป.สภ.เมืองขอนแก่น สขก.308 รอง สวป.สภ.แวงใหญ่ จว.ขอนแก่น สขก.510

253 ร.ต.อ. ธัชชัย วงศเสนา รอง สวป.สภ.พิบูลมังสาหาร จว.อุบลราชธานี 0309 13202 0508 รอง สวป.สภ.เมืองร้อยเอ็ด 0407 13202 0429

254 ร.ต.อ. ธัชชา เต็มพร้อม รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นนทบุรี 1105 11202 0033 รอง สว.ปพ.บก.ป. 2102 11202 0342

255 ร.ต.อ. ธัชพล มณีแสง รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี 1711 11202 0037 รอง สว.ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตํารวจ บก.ฝรก. 2904 11355 0056
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256 ร.ต.อ. หญิง ธัญญธร อินทร์สุข รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.6 1601 11304 0066 รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.6 1601 11304 0035

257 ร.ต.อ. หญิง ธัญญารัตน์ วุฒินาราสวัสดิ์ รอง สว.ฝอ.บก.น.1 1003 11302 0096 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.อุดรธานี 1414 11304 0022

258 ร.ต.อ. หญิง ธัญญารัศมิ์ จันทร์พวง รอง สว.ตม.จว.มหาสารคาม บก.ตม.4 2405 11304 0244 รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0059

259 ร.ต.ท. หญิง ธัญณิชา วันแก้ว รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.3 1301 11304 0017 รอง สวป.สภ.โนนสุวรรณ จว.บุรีรัมย์ 1306 11202 0127

260 ร.ต.อ. ธัญพิสิษฐ์ อบทอง รอง สวป.สภ.ดงละคร จว.นครนายก 0206 13207 0068 รอง สวป.สภ.ปลวกแดง จว.ระยอง 0208 13202 0251

261 ร.ต.ท. ธัญพิสิษฐ์กุณ ประกอบผล ผบ.มว.กก.ตชด.34 2504 11202 0390 นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.พิษณุโลก 1608 11323 0005

262 ร.ต.อ. หญิง ธัญมน ส่งเสริม รอง สว.ฝอ.บก.ตม.1 2402 11304 0011 รอง สว.ตม.จว.กาญจนบุรี บก.ตม.3 2404 11363 0189

263 ร.ต.ท. หญิง ธัญวลัย อุลิศ รอง สว.ฝ่ายธุรการกําลังพล บก.อก.รพ.ตร. 3101 11304 0015 รอง สว.ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 6 ทว. 2703 11336 0116

264 ร.ต.ท. ธัญวิชญ์ พันธุระ รอง สวป.สภ.โนนเหม่า จว.ชัยภูมิ 0302 13207 0313 รอง สวป.สภ.ทุ่งเขาหลวง จว.ร้อยเอ็ด 0407 13202 0049

265 ร.ต.อ. ธันกานต์ สงวนนาม รอง สว.สส.สภ.บําเหน็จณรงค์ จว.ชัยภูมิ 0302 13204 0220 รอง สวป.สภ.หนองสังข์ จว.ชัยภูมิ 0302 13207 0342

266 ร.ต.ท. ธันฐกรณ์ เนียมรินทร์ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.พังงา 1807 11304 0023 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครศรีธรรมราช 1806 11304 0020

267 ร.ต.อ. หญิง ธันยมัย สําเนียงก้อง รอง สว.อก.สภ.กะปง จว.พังงา สพง.187 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครศรีธรรมราช 1806 11305 0027

268 ร.ต.อ. หญิง ธันย์สิตา ปิยะธรณ์ธนากุล รอง สว.(สอบสวน) สภ.ตลุกดู่ จว.อุทัยธานี 1612 29203 0057 รอง สว.(สอบสวน) สภ.พยุหะคีรี จว.นครสวรรค์ สนว.381

269 ร.ต.อ. หญิง ธันยารัศม์ เกิดสุขนิรันดร์ รอง สว.ตม.จว.สระแก้ว บก.ตม.3 2404 11363 0286 รอง สว.ตม.จว.เลย บก.ตม.4 2405 11363 0231

270 ร.ต.อ. ธานินทร์ แจ่มมี รอง สวป.สภ.นาทวี จว.สงขลา 0907 13202 0509 รอง สวป.สภ.เขาคิชฌกูฏ จว.จันทบุรี 0202 13202 0219
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271 ร.ต.อ. ธานินทร์ เทพชารี รอง สว.กก.3 บก.ปอท. 2112 11202 0085 รอง สว.กก.3 บก.ป. 2102 11202 0167

272 ร.ต.อ. ธานี เนียงหนองคู รอง สวป.สภ.เสริมงาม จว.ลําปาง สลป.255 รอง สว.สส.สภ.ทุ่งหัวช้าง จว.ลําพูน 0509 13204 0122

273 ร.ต.ท. ธานี สุวรรณนิมิตร รอง สว.สส.สภ.ทุ่งยางแดง จว.ปัตตานี 2005 11204 0120 รอง สวป.สภ.เมืองยะลา สยล.124

274 ร.ต.อ. ธาวิน หนองหลวง รอง สว.(สอบสวน) สภ.แม่สลิด จว.ตาก 0603 23203 0235 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพิษณุโลก สพล.211

275 ร.ต.ท. ธํารงค์ศักดิ์ เฮ็งเจริญวุฒิวงศ์ รอง สวป.สภ.หนองบุญมาก จว.นครราชสีมา 0303 13202 0814 รอง สวป.สภ.นาตาล จว.อุบลราชธานี 1311 11202 0158

276 ร.ต.อ. ธิชานนท์ แดงสนิท รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สงขลา 1906 11304 0023 รอง สวป.สภ.ปากรอ จว.สงขลา 0907 13207 0387

277 ร.ต.อ. ธิณกร ใบยา รอง สว.สส.สภ.ท่าวังผา จว.น่าน 0504 13204 0116 รอง สวป.สภ.บ้านเสด็จ จว.ลําปาง สลป.408

278 ร.ต.อ. หญิง ธิดาพร วงศ์บุญ รอง สว.ฝ่ายธุรการกําลังพล บก.อก.รพ.ตร. 3101 11304 0018 ผู้ช่วย นว.(สบ 1) ตร. 0001 13323 0238

279 ร.ต.อ. ธิติพงศ์ กุลเทียนประดิษฐ์ รอง สว.สส.สภ.วังสะพุง จว.เลย 0408 13204 0132 รอง สว.สส.สภ.เมืองเลย 1410 11204 0096

280 ร.ต.อ. ธิติพัทธ์ สุขมี รอง สวป.สภ.สะเมิง จว.เชียงใหม่ สชม.537 รอง สวป.สภ.หางดง จว.เชียงใหม่ สชม.489

281 ร.ต.ท. หญิง ธิติมา พุทธศรี รอง สว.ปพ.ผอ. 0202 11309 0033 รอง สว.อก.สภ.วิเชียรบุรี จว.เพชรบูรณ์ สพช.343

282 ร.ต.ท. ธิติวุฒิ ทําลา รอง สวป.สภ.เขาค้อ จว.เพชรบูรณ์ 0607 13202 0253 รอง สวป.สภ.พลูตาหลวง จว.ชลบุรี 0204 13207 0283

283 ว่าที่ ร.ต.ท. หญิง ธิมาพร วันทอง พยาบาล (สบ 1) ชต.รพ.ตร. 3127 31420 0027 พยาบาล (สบ 1) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0912

284 ร.ต.ท. หญิง ธิรดา ชุมแสงโสภณ รอง สว.ฝ่ายบริหารงานบุคคล บก.อก.รร.นรต. 3001 11302 0019 รอง สว.ฝ่ายนิติการ บก.อก.รร.นรต. 3001 11305 0045

285 ร.ต.อ. ธีทัต กองม่วง รอง สวป.สภ.เมืองสุโขทัย 0608 13202 0197 รอง สวป.สภ.บ้านแยง จว.พิษณุโลก 0606 13207 0176
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286 ร.ต.อ. ธีรโชติ ณ พัทลุง รอง สวป.สภ.เทพา จว.สงขลา สสข.478 รอง สวป.สภ.ทุ่งใหญ่ จว.นครศรีธรรมราช สนศ.563

287 ร.ต.อ. ธีรโชติ นุ่นสพ รอง สว.กก.5 บก.ปทส. 2107 11202 0122 รอง สว.กก.2 บก.ปปป. 2110 11202 0046

288 ร.ต.อ. ธีรทัศน์ ธรรมรัตน์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ทุ่งลุง จว.สงขลา 0907 24203 0121 รอง สว.(สอบสวน) สภ.หาดสําราญ จว.ตรัง 0902 13203 0018

289 ร.ต.อ. ธีร์ทัศน์ พงศ์โรจน์ รอง สวป.สน.บางนา สน.2-751 รอง สว.สภ.ลําทับ จว.กระบี่ 0802 13204 0107

290 ร.ต.ท. ธีรทัศน์ แสงแป้น รอง สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.8 1802 11204 0083 อจ.(สบ 1) กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ศชต. 2003 33340 0070

291 ร.ต.ท. ธีรเทพ นวลยง ผบ.มว.กก.ตชด.41 2505 11202 0099 รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 1 2502 11304 0026

292 ว่าที่ ร.ต.อ. ธีรพงศ์ วิชิต รอง สว.กลุ่มงานพิจารณา 2 รท. 0705 11305 0029 รอง สว.กก.สส.2 บก.สส.บช.น. 1012 11204 0052

293 ร.ต.อ. ธีรพงษ์ ท่าโทม รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองหนองคาย สนค.227 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ธาตุพนม จว.นครพนม 0404 24203 0073

294 ร.ต.ท. ธีรพร สอนสอาด รอง สว.งานอารักขาที่ 5 กก.อารักขา 2 1014 11202 0134 รอง สวป.สน.เตาปูน 1109 13202 0322

295 ว่าที่ ร.ต.อ. ธีรพล ถัดสีทัย รอง สว.กก.6 บก.ส.3 2304 11202 0190 รอง สว.กก.5 บก.ส.1 2302 11204 0208

296 ร.ต.ท. หญิง ธีรภัทร์ เหรียญขํา รอง สว.อก.สภ.สิชล จว.นครศรีธรรมราช สนศ.533 รอง สว.สํานักงานคณบดี สค.รร.นรต. 3006 11312 0004

297 ร.ต.อ. ธีรภากร นาไชย รอง สว.สส.สภ.นามน จว.กาฬสินธุ์ 0402 13204 0171 รอง สวป.สภ.โพธิ์ชัย จว.ร้อยเอ็ด สรอ.284

298 ร.ต.ท. ธีรยศ สมานวงศ์รักษ์ รอง สว.อก.สภ.ปากพลี จว.นครนายก สนย.128 รอง สวป.สภ.นาหินลาด จว.นครนายก 0206 13207 0086

299 ร.ต.ท. ธีรยุทธ ขานไข รอง สว.อก.สภ.พิชัย จว.อุตรดิตถ์ สอต.251 รอง สว.อก.สภ.เมืองแพร่ สพร.130

300 ร.ต.อ. ธีรยุทธ พิลาคง รอง สว.ฝอ.ภ.จว.หนองคาย 1412 11304 0016 รอง สวป.สภ.ศรีเชียงใหม่ จว.หนองคาย สนค.263
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301 ร.ต.ท. ธีรยุทธ วิไลพรหม รอง สว.กก.1 บก.ปอท. 2112 11202 0033 รอง สว.กก.2 บก.ส.1 2302 11204 0107

302 ร.ต.ท. ธีรยุทธ ศุกราช รอง สวป.สภ.บางมะเดื่อ จว.สุราษฎร์ธานี สสฎ.178 รอง สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.8 1802 11204 0038

303 ร.ต.อ. หญิง ธีรวรรณ อินทะวุธ รอง สว.อก.สภ.เมืองขอนแก่น สขก.305 รอง สว.อก.สภ.เขวาใหญ่ จว.มหาสารคาม 1407 11304 0043

304 ร.ต.อ. ธีรวัจน์ สินธุไสย์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.วาริชภูมิ จว.สกลนคร สสน.322 รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองกุงศรี จว.กาฬสินธุ์ 1404 11203 0139

305 ร.ต.ท. ธีรวัชร์ ศรีนเรศพงษ์ รอง สว.สส.สภ.บ้านหมอ จว.สระบุรี 0108 13204 0138 รอง สวป.สภ.เมืองน่าน 0504 13202 0275

306 ร.ต.อ. ธีรวัฒน์ ชุมดาวงษ์ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.หนองคาย 1412 11326 0026 รอง สว.อก.สภ.วังสามหมอ จว.อุดรธานี สอด.368

307 ร.ต.อ. ธีรวัฒน์ มีสุวรรณ รอง สว.สส.สภ.บางประมุง จว.นครสวรรค์ 1606 11204 0138 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นครสวรรค์ 1606 11204 0036

308 ร.ต.อ. ธีรวัฒน์ วิทยรติโชติตระกูล รอง สว.(สอบสวน) สภ.วังสามหมอ จว.อุดรธานี 0412 24203 0149 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอุดรธานี สอด.325

309 ร.ต.อ. ธีรวัฒน์ อาทรสิริรัตน์ รอง สวป.สภ.เมืองราชบุรี สรบ.197 นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.ราชบุรี 1708 11323 0006

310 ร.ต.อ. ธีรศักดิ์ ขัตติ รอง สว.ฝอ.งป. 0501 11305 0072 รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.สตม. 2401 11428 0051

311 ร.ต.อ. ธีรศักดิ์ ดวงตาน้อย รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านโคก จว.อุตรดิตถ์ สอต.211 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอุตรดิตถ์ 1611 11203 0129

312 ร.ต.อ. ธีรศักดิ์ ดํานุ้ย รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สตูล 1907 11304 0023 รอง สวป.สภ.ละงู จว.สตูล 0908 13202 0143

313 ร.ต.ท. ธีรศักดิ์ ธิฉลาด รอง สวป.สภ.ฮอด จว.เชียงใหม่ 0503 13202 0604 รอง สวป.สภ.ภูพิงค์ จว.เชียงใหม่ สชม.566

314 ร.ต.ท. ธีรศักดิ์ บากา รอง สวป.สภ.สายบุรี จว.ปัตตานี 0904 13202 0116 รอง สวป.สภ.ปะนาเระ จว.ปัตตานี สปน.148

315 ร.ต.ท. ธีรศักดิ์ อริยเดช รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.สตม. 2401 11428 0052 รอง สว.ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3 2404 11304 0105
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316 ร.ต.อ. ธีรเศรษฐ์ ศรีทอง นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.เชียงราย 1504 11323 0007 รอง สว.สส.สภ.แม่เจดีย์ จว.เชียงราย 0502 13204 0280

317 ร.ต.อ. ธีรสิทธิ์ อ่อนจันทร์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.แนงมุด จว.สุรินทร์ 0307 23203 0124 รอง สว.(สอบสวน) สภ.โพธิ์ไทร จว.อุบลราชธานี สอบ.616

318 ร.ต.อ. ธีระ ธีสุระ รอง สว.สส.สภ.โนนสุวรรณ จว.บุรีรัมย์ สบร.519 รอง สว.สส.สภ.ชํานิ จว.บุรีรัมย์ 0304 13204 0194

319 ร.ต.อ. ธีระชัย ล้ําเลิศ รอง สวป.สภ.โพธาราม จว.ราชบุรี 0706 13202 0295 รอง สว.จร.สภ.โพรงมะเดื่อ จว.นครปฐม 1705 11205 0095

320 ร.ต.ท. ธีระพงค์ แก้วหนองเสม็ด รอง สว.กลุ่มงานพิเศษ นต.รพ.ตร. 3103 11336 0020 รอง สว.ฝ่ายธุรการกําลังพล บก.อก.รพ.ตร. 3101 11304 0014

321 ร.ต.ท. ธีระพงค์ ธรฤทธิ์ รอง สว.สส.กก.5 บก.ทท. 2105 11204 0174 รอง สว.ส.ทท.1 กก.5 บก.ทท. 2105 11202 0178

322 ร.ต.อ. ธีระพงศ์ วรสุทธิ์พิศาล นว.(สบ 1) ผบก.สส.ภ.7 1702 11323 0005 รอง สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.7 1702 11204 0039

323 ร.ต.อ. ธีระพงษ์ โคตรศรีเมือง รอง สวป.สภ.ท่าวังผา จว.น่าน 0504 13202 0286 รอง สวป.สภ.เวียงแก่น จว.เชียงราย สชร.335

324 ร.ต.ท. ธีระพงษ์ มูลเชื้อ ผบ.มว.กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 11202 0215 รอง สว.สส.สภ.หนองม่วง จว.ลพบุรี 0106 13204 0161

325 ร.ต.อ. ธีระพร ศักดิ์ศรี รอง สว.กก.2 บก.ปคบ. 2111 11202 0060 รอง สว.กก.5 บก.ปทส. 2107 11202 0122

326 ร.ต.อ. ธีระพล ไชยศรี รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพลับพลา จว.นครราชสีมา 0303 23203 0642 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เอือดใหญ่ จว.อุบลราชธานี 0309 23203 0145

327 ร.ต.อ. ธีระพล ศรีสวัสดิ์ รอง สวป.สน.ปากคลองสาน สน.3-775 รอง สว.กก.6 บก.ส.1 2302 11204 0229

328 ร.ต.อ. ธีระพัฒน์ เจริญฤทธิ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปะเหลียน จว.ตรัง สตง.219 รอง สว.(สอบสวน) สภ.หาดสําราญ จว.ตรัง 0902 13203 0017

329 ร.ต.ท. ธีระยุทธ ไทยราช นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.ตรัง 1904 11323 0006 รอง สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.8 1802 11204 0027

330 ร.ต.อ. ธีระยุทธ สุดฉิม รอง สว.จร.สภ.เมืองนราธิวาส สนธ.156 รอง สว.จร.สภ.เมืองพังงา สพง.133



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐6/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยศ

331 ร.ต.อ. ธีระวัฒน์ พัฒน์มณี รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น 1405 11305 0030 รอง สวป.สภ.ภูเวียง จว.ขอนแก่น สขก.451

332 ร.ต.ท. ธีระศักดิ์ ภาวภุคะนนท์ รอง สวป.สภ.ท่าม่วง จว.กาญจนบุรี 0702 13202 0312 รอง สวป.สภ.สามควายเผือก จว.นครปฐม สกพ.14

333 ร.ต.อ. ธีระศักดิ์ ยอดปะนัน รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5 1501 11304 0022 รอง สว.สส.สภ.บ้านธิ จว.ลําพูน 0509 13204 0085

334 ร.ต.ท. ธีระศักดิ์ สายเนตร รอง สวป.สภ.ดําเนินสะดวก จว.ราชบุรี 0706 13202 0285 รอง สวป.สภ.บางแพ จว.ราชบุรี สรบ.320

335 ร.ต.อ. ธีวร์ราธิป ชูดวง รอง สว.(สอบสวน) สน.โชคชัย 1111 24203 0129 รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.บช.น. 1012 29203 0105

336 ร.ต.อ. เธียรธาวิน สีทะ รอง สว.จร.สภ.สตึก จว.บุรีรัมย์ 1306 11205 0141 รอง สวป.สภ.บ้านม่วง จว.สกลนคร สสน.405

337 ร.ต.อ. นคร สิริโสทร รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางแก้ว จว.พัทลุง สพท.132 รอง สว.สส.สภ.ศรีนครินทร์ จว.พัทลุง ปพท.2521

338 ร.ต.อ. นครชัย บุญจบ รอง สวป.สภ.ชุมพล จว.สงขลา 0907 13207 0305 รอง สวป.สภ.เมืองนครราชสีมา 0303 13202 0735

339 ร.ต.อ. นครินทร์ จันทรมณี รอง สวป.สภ.หนองโสน จว.พิจิตร 0605 13207 0173 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.พิจิตร 1607 11204 0033

340 ร.ต.อ. นครินทร์ หวานเสนาะ รอง สวป.สภ.คลองลึก จว.สระแก้ว 1211 11202 0106 รอง สว.สส.สภ.ขลุง จว.จันทบุรี สจบ.217

341 ร.ต.อ. หญิง นงค์นุช ทับกระโทก รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สุรินทร์ 1309 11326 0160 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครราชสีมา 1305 11304 0173

342 ร.ต.อ. หญิง นงคราญ หันจางสิทธิ์ รอง สว.ฝอ.บก.สส.ภ.4 1402 11304 0011 รอง สวป.สภ.ท่าบ่อ จว.หนองคาย 0410 13202 0393

343 ร.ต.อ. หญิง นงนาฏ ชะบา รอง สว.ฝอ.บก.สปพ. 1013 11304 0165 รอง สว.ฝอ.บก.อคฝ. 1014 11302 0015

344 ร.ต.ท. หญิง นงลักษณ์ แก่นพุทรา รอง สว.อก.สภ.สระแก้ว จว.สุพรรณบุรี 0709 13304 0245 รอง สว.อก.สภ.ทุ่งคอก จว.สุพรรณบุรี 0709 13304 0221

345 ร.ต.อ. หญิง นงลักษณ์ จันทร์อ่อน รอง สว.อก.สภ.เมืองลําปาง สลป.217 รอง สว.ฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.5 1503 11304 0021



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐6/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยศ

346 ร.ต.อ. หญิง นงลักษณ์ โฮมวงศ์ รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 2503 11304 0017 รอง สว.กก.ตชด.23 2503 11326 0265

347 ร.ต.ท. นที เกษมวิริยนนท์ รอง สว.สส.สภ.หนองปรือ จว.กาญจนบุรี 0702 13204 0199 รอง สวป.สภ.ด่านมะขามเตี้ย จว.กาญจนบุรี 0702 13202 0345

348 ร.ต.อ. นที คําสุข รอง สว.(สอบสวน) สภ.แม่เมย จว.ตาก 0603 23203 0115 รอง สว.(สอบสวน) สภ.แม่สอด จว.ตาก 1605 11203 0139

349 ร.ต.อ. นที ทองดอนจุย รอง สวป.สภ.บางตาเถร จว.สุพรรณบุรี สสพ.110 รอง สวป.สภ.ลูกแก จว.กาญจนบุรี สกจ.130

350 ร.ต.อ. นนทชัย นพรัตน์ รอง สว.สภ.ขนอม จว.นครศรีธรรมราช 0804 13202 0474 รอง สว.(สอบสวน) สภ.สิชล จว.นครศรีธรรมราช 1806 11203 0158

351 ร.ต.อ. นนท์ฐวรรธน์ ขาวสุด รอง สวป.สภ.เกาะยาว จว.พังงา สพง.201 รอง สวป.สภ.ไม้เรียง จว.นครศรีธรรมราช สนศ.196

352 ร.ต.ท. นนทยา นามวิเชียร รอง สว.สส.สภ.น้ําหนาว จว.เพชรบูรณ์ 0607 13204 0124 รอง สว.สส.สภ.ฆ้องชัย จว.กาฬสินธุ์ 0402 13203 0315

353 ร.ต.ท. นนทศักดิ์ จันทร์กระจ่าง รอง สวป.สภ.เมืองสมุทรสงคราม 0707 13202 0080 รอง สวป.สภ.เมืองสมุทรสาคร 0708 13202 0141

354 ร.ต.ท. นบพิกุล เมืองสุข รอง สวป.สภ.ทุ่งหว้า จว.สตูล สสต.121 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสตูล 0908 23203 0027

355 ร.ต.อ. นพ พึ่งศรี รอง สวป.สภ.พร้าว จว.เชียงใหม่ สชม.594 รอง สวป.สภ.เมืองเชียงใหม่ สน.462

356 ร.ต.อ. นพเก้า เมฆศิริ รอง สว.อก.สภ.แหลมสิงห์ จว.จันทบุรี สจบ.226 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.จันทบุรี 1204 11304 0021

357 ร.ต.ท. นพณัช เดือนกลาง รอง สว.สส.สภ.ห้วยราช จว.บุรีรัมย์ 0304 13204 0308 รอง สว.สส.สภ.เมืองบุรีรัมย์ สบร.312

358 ร.ต.ท. นพดล ชื่นสิน รอง สวป.สภ.สามเงา จว.ตาก 0603 13202 0289 รอง สว.สส.สภ.เมืองตาก สตก.160

359 ร.ต.ท. นพดล วิริยะ รอง สวป.สภ.แม่ลาว จว.เชียงราย 1504 11202 0117 รอง สวป.สภ.เมืองเชียงราย สชร.244

360 ร.ต.อ. นพดล ศิริสูงเนิน รอง สวป.สภ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา สนม.777 รอง สวป.สภ.หนองสาหร่าย จว.นครราชสีมา 1305 11202 0277



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐6/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยศ

361 ร.ต.อ. นพพร จอมสว่าง รอง สว.(สอบสวน) สภ.ท่าตาฝั่ง จว.แม่ฮ่องสอน 0507 23203 0120 รอง สว.(สอบสวน) สภ.แม่ฟ้าหลวง จว.เชียงราย 0502 24203 0123

362 ร.ต.อ. นพพล ปุยะติ รอง สวป.สน.แสมดํา 1011 11202 0108 รอง สว.งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 11304 0089

363 ร.ต.ท. นพพล พิมพ์เอี่ยม รอง สว.กก.สส.ภ.จว.อุตรดิตถ์ 1611 11202 0121 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.อุตรดิตถ์ 1611 11204 0032

364 ร.ต.ท. นพรรณพ สีหว้าสะโสม รอง สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.1 1102 11204 0050 รอง สวป.สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี 0103 13202 0308

365 ร.ต.ท. นพรัตน์ ขวัญสวัสดิ์ รอง สว.จร.สภ.บ้านเขว้า จว.ชัยภูมิ 1304 11205 0133 รอง สว.สส.สภ.บางซ้าย จว.พระนครศรีอยุธยา สอย.352

366 ร.ต.อ. นพรัตน์ ใจผ่อง รอง สว.(สอบสวน) สภ.แหลมงอบ จว.ตราด สตร.196 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปลวกแดง จว.ระยอง 1210 11203 0130

367 ร.ต.ท. นพรัตน์ ช่วยรอด รอง สว.สภ.นาบอน จว.นครศรีธรรมราช 1806 11202 0118 รอง สวป.สภ.พิปูน จว.นครศรีธรรมราช สนศ.578

368 ร.ต.อ. หญิง นพรัตน์ ป.ปาน รอง สว.กก.2 บก.ตม.1 2402 11363 0073 รอง สว.ฝอ.บก.ตม.1 2402 11304 0011

369 ร.ต.อ. นพรัตน์ ยะปะนัน รอง สว.ฝอ.บก.สส.ภ.5 1502 11326 0016 รอง สวป.สภ.เมืองลําพูน สลพ.122

370 ร.ต.อ. นพรัตน์ ยาวิราช รอง สว.ฝ่ายมาตรฐานตําแหน่ง อต. 0401 11319 0052 รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0178

371 ร.ต.ท. นพรัตน์ สว่างเดือน รอง สวป.สภ.ธาตุพนม จว.นครพนม 0404 13202 0277 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองกาฬสินธุ์ 1404 11203 0134

372 ร.ต.ท. นพรัตน์ อาลัย รอง สว.สส.สภ.หนองหาน จว.อุดรธานี 1414 11204 0091 รอง สว.สส.สภ.กู่แก้ว จว.อุดรธานี 0412 13204 0016

373 ร.ต.อ. นพรุจ บัวทอง รอง สว.สส.สภ.ห้วยปลิง จว.สงขลา 1906 11204 0173 รอง สว.สส.สภ.สะเดา จว.สงขลา สสข.389

374 ร.ต.ท. นพวิทย์ ละเหลา รอง สวป.สภ.บ้านบัว จว.บุรีรัมย์ สบร.190 รอง สว.กก.6 บก.ส.3 2304 11202 0191

375 ร.ต.ท. นพวินทร์ ทวีธนะนิรันดร์ รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.1 1101 11304 0060 รอง สวป.สน.บางนา 1112 13202 0416
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ยศ

376 ร.ต.อ. นพศักดิ์ มงคล รอง สว.สส.สภ.หนองสังข์ จว.ชัยภูมิ 0302 13204 0346 รอง สว.สส.สภ.โนนไทย จว.นครราชสีมา 0303 13204 0356

377 ร.ต.ท. นภดล ตะคอนรัมย์ รอง สว.สส.สภ.ดม จว.สุรินทร์ 0307 13204 0268 รอง สวป.สภ.บัวเชด จว.สุรินทร์ สสร.308

378 ร.ต.อ. นภัทร คล้ายแก้ว รอง สว.(สอบสวน) สภ.คลองลาน จว.กําแพงเพชร สกพ.209 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ศรีสําโรง จว.สุโขทัย 0608 24203 0059

379 ร.ต.อ. หญิง นภัทร บุญจันทร์ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.อุทัยธานี 1612 11304 0019 รอง สว.อก.สภ.โกรกพระ จว.นครสวรรค์ สนว.360

380 ร.ต.อ. หญิง นภัทร ภูจีวร รอง สว.ฝอ.บก.ปอท. 2112 11304 0013 รอง สว.ฝอ.บก.ตม.3 2404 11326 0014

381 ร.ต.อ. หญิง นภัสวรรณ สุวรรณ รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.8 1801 11304 0031 รอง สว.อก.สภ.สิชล จว.นครศรีธรรมราช สนศ.533

382 ร.ต.อ. หญิง นภัสสร สิงหกันต์ รอง สว.ฝอ.บก.ตม.1 2402 11326 0017 รอง สว.กก.1 บก.ตม.1 2402 11304 0046

383 ร.ต.อ. นรเดช บุญปก รอง สวป.สน.อุดมสุข 1006 11202 0110 รอง สว.งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.2 บก.จร. 1002 11205 0105

384 ร.ต.อ. นรยุทธ โพธิจักร์ รอง สวป.สภ.นากลาง จว.หนองบัวลําภู สอด.406 รอง สวป.สภ.หนองปรือ จว.กาญจนบุรี สกจ.381

385 ร.ต.ท. นรวัฒน์ มูลมณี รอง สว.สส.สภ.คําตากล้า จว.สกลนคร 0409 13204 0210 รอง สวป.สภ.มะค่า จว.มหาสารคาม 0405 13207 0267

386 ร.ต.อ. นรากร สร้อยสุขาพาพันธ์ รอง สวป.สน.พระราชวัง สน.1-930 รอง สว.กก.สส.บก.น.6 1008 11204 0044

387 ร.ต.อ. นราดล เหล่าจันดา รอง สว.(สอบสวน) สภ.วานรนิวาส จว.สกลนคร 0409 24203 0086 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บรบือ จว.มหาสารคาม 0405 24203 0072

388 ร.ต.อ. นราธิป ทองบ่อ รอง สวป.สน.ดอนเมือง 1109 13202 0327 รอง สว.สส.สภ.นิคมน้ําอูน จว.สกลนคร สสน.341

389 ร.ต.ท. นราธิป ทาบุญ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ปทุมธานี 1106 11202 0123 รอง สวป.สภ.คลองห้า จว.ปทุมธานี 0104 13202 0330

390 ร.ต.อ. นราธิป นาคแก้ว รอง สวป.สภ.เกาะกลาง จว.กระบี่ 1804 11202 0091 รอง สว.กก.5 บก.ส.1 2303 11204 0254
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ยศ

391 ร.ต.ท. นราวิชญ์ วรยศปรีชา รอง สว.สส.สภ.บางบาล จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 13204 0256 รอง สว.(สอบสวน) กก.3 บก.ปอศ. 2109 29203 0130

392 ร.ต.อ. นรินทร์ รอดชู รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองชุมพร 0803 24203 0057 รอง สว.(สอบสวน) สภ.พระแสง จว.สุราษฎร์ธานี 1810 11203 0189

393 ร.ต.อ. นรินทร์ รัตนสุวรรณ รอง สวป.สน.โคกคราม 1004 11202 0109 รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.บช.น. 1012 11204 0062

394 ร.ต.ท. นรินทร์ อรรคนันท์ รอง สวป.สภ.บ้านผือ จว.อุดรธานี สอด.385 รอง สว.สส.สภ.บ้านผือ จว.อุดรธานี 1414 11204 0093

395 ร.ต.อ. หญิง นรินธา สังฆมณี รอง สว.ฝอ.กง. 0502 11326 0132 รอง สว.ฝ่ายปกครองและกิจกรรม ศพข.บช.ส. 2306 11304 0026

396 ร.ต.อ. นริศ หล้าศักดิ์ รอง สวป.สน.พระโขนง 1112 13202 0409 รอง สว.สส.สน.พระโขนง 1112 13204 0412

397 ร.ต.อ. นเรศ ซ้วนล่อง รอง สว.ฝอ.9 บก.อก.ศชต. 2001 11305 0105 รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ศชต. 2002 28203 0104

398 ร.ต.อ. นเรศร์ ธนสัตย์สถิตย์ รอง สว.สส.สน.ท่าพระ สน.3-441 รอง สว.กก.สส.บก.น.6 1008 11204 0048

399 ร.ต.ท. นฤชาติ เวชโช ผบ.มว.กก.ตชด.43 2505 11202 0299 นว.(สบ 1) ผบก.ตชด.ภาค 4 2505 11323 0006

400 ร.ต.อ. นฤดล เค้ามาก รอง สวป.สภ.เมืองนครพนม สน.434 รอง สวป.สภ.เมืองร้อยเอ็ด 0407 13202 0431

401 ร.ต.ท. นฤทธิ์ ชลสิทธิวงษา รอง สว.ฝอ.บก.น.6 1008 11322 0026 รอง สวป.สน.จักรวรรดิ 1113 13202 0172

402 ร.ต.อ. นฤนาท ทิพากร ทองสอดแสง รอง สว.งานตรวจพิสูจน์มลภาวะ กก.5 บก.จร. 1002 11205 0218 รอง สว.งานตรวจพิสูจน์ผู้ขับขี่ กก.5 บก.จร. 1002 11205 0211

403 ร.ต.อ. นฤเบศวร์ น่วมมี รอง สว.(สอบสวน) สภ.ชนแดน จว.เพชรบูรณ์ 0607 24203 0065 รอง สว.ฝอ.7 บก.อก.ภ.6 1601 11305 0119

404 ร.ต.อ. นฤพนธ์ พฤฒินนท์ รอง สวป.สภ.ท้ายเหมือง จว.พังงา สพง.139 รอง สวป.สภ.เมืองภูเก็ต 0806 13202 0178

405 ร.ต.อ. นฤภัทร เทียนชัยทัศน์ นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน 1509 11323 0006 นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.แพร่ 1508 11323 0005



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐6/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยศ

406 ว่าที่ ร.ต.อ. หญิง นฤมล จันทร์เทศ รอง สว.ฝอ.ตส.2 0902 11326 0051 รอง สว.งานธุรการ กก.6 บก.จร. 1002 11302 0235

407 ร.ต.อ. หญิง นฤมล ตัมพวิสิฏฐ์ รอง สว.ฝ่ายพลาธิการ 1 พธ. 0302 11365 0026 รอง สว.อก.สภ.นาขยาด จว.พัทลุง 1905 11304 0047

408 ร.ต.ท. หญิง นฤมล นามสวัสดิ์ รอง สว.ปพ.ผอ. 0202 11309 0032 รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.5 1501 11304 0050

409 ร.ต.อ. นฤมิต สุขแสง รอง สว.สส.สภ.เมืองน่าน สนน.151 รอง สวป.สภ.ภูเพียง จว.น่าน 0504 13207 0149

410 ร.ต.ท. นวเจตน์ ประมงค์กิจ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ตราด 1207 11304 0021 รอง สว.อก.สภ.คลองใหญ่ จว.ตราด สตร.144

411 ร.ต.อ. หญิง นวนจันทร์ สุวรรณไตร รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ชลบุรี 1206 11304 0132 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครพนม 1406 11304 0087

412 ร.ต.ท. นวพล ชวนสุข รอง สว.ศขบ.สพฐ.ตร. 2700 11442 0074 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สิงห์บุรี 1111 11442 0033

413 ร.ต.อ. นวรัตน์ ซายเขว้า รอง สว.(สอบสวน) สภ.วังตะเฆ่ จว.ชัยภูมิ 1304 29203 0081 รอง สว.(สอบสวน) สภ.หัวทะเล จว.ชัยภูมิ 1304 29203 0093

414 ร.ต.ท. หญิง นวรัตน์ มงคลลักษณ์ รอง สว.ฝ่ายควบคุมอัตรากําลัง อต. 0401 11302 0090 รอง สว.กก.1 บก.ตม.1 2402 11363 0032

415 ร.ต.อ. นวรุจ บุญหว่าน รอง สว.สส.สภ.สีสุก จว.นครราชสีมา 0303 13204 0649 รอง สว.จร.สภ.จักราช จว.นครราชสีมา 1305 11205 0182

416 ร.ต.อ. หญิง นวลศิริ ชูแสวง รอง สว.ฝอ.สภ.นาประดู่ จว.ปัตตานี 2005 11304 0086 รอง สว.นปพ.กก.สส.ภ.จว.ปัตตานี 2005 11202 0059

417 ร.ต.อ. นวัตกรณ์ ขัดฝั้น รอง สว.อก.สน.วัดพระยาไกร สน.2-717 รอง สว.กก.สส.บก.น.5 1007 11204 0047

418 ร.ต.อ. นักรบ ศิริพันธ์ รอง สว.ส.ทล.3 กก.4 บก.ทล. 2103 11202 0147 รอง สว.กลุ่มงานถวายความปลอดภัย บก.ทล. 2103 11202 0292

419 ร.ต.ท. หญิง นัชชา วงศ์จอม รอง สว.ฝสสน.5 บก.สสน.บช.ตชด. 2507 11304 0119 รอง สว.กก.ตชด.22 2503 11309 0168

420 ร.ต.อ. หญิง นัชชา สินธุลือนาม รอง สว.ตม.จว.กาญจนบุรี บก.ตม.3 2404 11363 0189 รอง สว.ตม.จว.ปทุมธานี บก.ตม.3 2404 11363 0390
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ยศ

421 ร.ต.ท. นัฏพงษ์ จันทฤก รอง สว.สส.สภ.บ้านโสร่ง จว.ปัตตานี สปน.121 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ยะลา 2006 11204 0047

422 ว่าที่ ร.ต.อ. หญิง นัฐชกร กองแก้ว รอง สว.ฝ่ายบริการการฝึกอบรม บก.ฝรก. 2904 11310 0029 รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.8 1801 11304 0067

423 ร.ต.ท. นัฐดนย์ พิทักษ์ศิลป์ รอง สวป.สภ.เมืองนครนายก สนย.82 รอง สว.จร.สภ.เมืองนครนายก สนย.96

424 ร.ต.อ. นัฐพงค์ คล้ายทอง รอง สว.ตม.จว.ภูเก็ต บก.ตม.6 2407 11202 0035 รอง สว.ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 2407 11363 0244

425 ร.ต.อ. นัฐพร แสงจันทร์ นว.(สบ 1) ผบก.อก.รพ.ตร. 3101 11323 0005 รอง สว.ฝอ.บก.ปอศ. 2109 11304 0022

426 ร.ต.อ. นัฐพล ชมศิริ นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.นครนายก 1208 11323 0005 นว.(สบ 1) ภ.จว.นครปฐม 1705 11323 0005

427 ร.ต.อ. นัฐพล ดวงตาน้อย รอง สว.(สอบสวน) สภ.วังทรายพูน จว.พิจิตร 0605 24203 0077 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอุตรดิตถ์ 1611 11203 0128

428 ร.ต.อ. นัฐพล ดาวเวียง รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สุมทรสาคร 1710 11304 0023 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.กาญจนบุรี 1704 11204 0036

429 ร.ต.ท. นัทธวัฒน์ ศิลปศาสตร์ รอง สว.สส.สภ.โขงเจียม จว.อุบลราชธานี 0309 13204 0203 รอง สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.3 1302 11204 0040

430 ร.ต.ท. นัธทวัฒน์ รังสิธรรมรุจน์ รอง สวป.สภ.ลําทะเมนชัย จว.นครราชสีมา 0303 13202 0053 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.บุรีรัมย์ 1306 11202 0158

431 ร.ต.ท. นันทชัย บุญแก้ว รอง สว.อก.สภ.หนองจอก จว.เพชรบุรี 0705 12204 0173 รอง สวป.สภ.ท่ายาง จว.เพชรบุรี สพบ.220

432 ร.ต.อ. หญิง นันท์นภัส พรมมาก รอง สว.ฝอ.ภ.จว.พิจิตร 1607 11304 0017 รอง สว.อก.สภ.บ้านไร่ จว.สุโขทัย 0608 13304 0155

433 ร.ต.ท. หญิง นันทนา คงดํา รอง สว.กก.ตชด.11 2502 11304 0072 รอง สว.กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 11304 0361

434 ร.ต.อ. หญิง นันทนา เชาวอารีย์ รอง สว.อก.สภ.มะขาม จว.จันทบุรี สจบ.238 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.จันทบุรี 1204 11202 0112

435 ร.ต.อ. นันทพงศ์ จ้อยโถ รอง สวป.สน.ทุ่งสองห้อง 1004 11202 0119 รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ศชต. 2001 11304 0017
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ยศ

436 ร.ต.อ. นันทพล บึงพรรัตน์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.โพธิ์ไทร จว.อุบลราชธานี สอบ.617 รอง สวป.สภ.สว่างวีระวงศ์ จว.อุบลราชธานี 0309 13202 0042

437 ร.ต.ท. นันทรัฐ ทรงกลด รอง สว.อก.สภ.ศิลาลาด จว.ศรีสะเกษ 0306 13304 0047 รอง สว.อก.สภ.เมืองศรีสะเกษ สศก.231

438 ร.ต.อ. นันทวัฒน์ ศิรินันติกุล รอง สว.ส.ทท.2 กก.3 บก.ทท. 2105 11202 0118 รอง สวป.สน.บางชัน 1111 13202 0075

439 ร.ต.อ. นันทวุฒิ สัตรัตน์ รอง สว.อก.สภ.วังสามหมอ จว.อุดรธานี สอด.368 รอง สวป.สภ.กุฉินารายณ์ จว.กาฬสินธุ์ สกส.334

440 ร.ต.อ. นันทิพัฒน์ โรจนปรัตถี รอง สวป.สน.หนองแขม 1011 11202 0111 รอง สวป.สภ.เมืองนครราชสีมา สนม.465

441 ร.ต.อ. หญิง นันทิยา ศิริพรรณ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.อุดรธานี 1414 11304 0022 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.หนองคาย 1412 11304 0021

442 ร.ต.อ. นาฏภิรมย์ บุญโท รอง สว.สส.สภ.ดงหลวง จว.มุกดาหาร 0406 13204 0100 รอง สว.สส.สภ.โพธิ์ไทร จว.อุบลราชธานี สอบ.614

443 ร.ต.ท. หญิง นาฏยา บัวที รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครราชสีมา 1305 11304 0026 รอง สว.อก.สภ.นาโพธิ์ จว.บุรีรัมย์ 0309 13304 0358

444 ร.ต.อ. หญิง นารีรัตน์ อายุวัฒนะ รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.สตม. 2401 11302 0015 รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 11363 0512

445 ร.ต.อ. นาวิน กันพิพิช รอง สว.สส.สภ.ด่านช้าง จว.สุพรรณบุรี สสพ.315 รอง สว.สส.สภ.สองพี่น้อง จว.สุพรรณบุรี สสพ.213

446 ร.ต.อ. นาวิน โชติรัตน์ รอง สวป.สภ.กันตัง จว.ตรัง 0902 13202 0224 รอง สว.(สอบสวน) สภ.กันตัง จว.ตรัง 0902 23203 0036

447 ร.ต.อ. นาวิน วรรณปักศิลป์ รอง สว.สส.สภ.เหล่าหลวง จว.บึงกาฬ 0410 13204 0107 รอง สวป.สภ.บุ่งคล้า จว.บึงกาฬ สนค.366

448 ร.ต.ท. นาวิน ศรีสมบูรณ์ รอง สวป.สน.ลุมพินี 1112 13202 0385 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.พิจิตร 1607 11202 0037

449 ร.ต.ท. นาวี พุทธิมา รอง สวป.สภ.บ้านตาก จว.ตาก 0603 13202 0287 รอง สวป.สภ.ท่าปลา จว.อุตรดิตถ์ สอต.243

450 ร.ต.อ. หญิง น้ําอ้อย ตรีอินทอง รอง สว.บศ.ศฝร.ภ.7 1703 11304 0025 รอง สว.ฝอ.ศฝต.รร.นรต. 3003 11304 0063
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ยศ

451 ร.ต.อ. นิกร แก้วเนิน รอง สว.สส.สน.บึงกุ่ม 1102 13204 0272 รอง สว.สส.สภ.ชะอวด จว.นครศรีธรรมราช สนศ.413

452 ร.ต.อ. นิกร เดชชัยพงศ์ รอง สว.สส.สภ.ดอยหล่อ จว.เชียงใหม่ 0503 13204 0360 รอง สว.สส.สภ.สันทราย จว.เชียงใหม่ สชม.582

453 ร.ต.อ. นิกร ตันพิรุฬห์ รอง สวป.สภ.บ้านไร่ จว.อุทัยธานี 1612 11202 0081 รอง สวป.สภ.อู่ทอง จว.สุพรรณบุรี 0709 13202 0288

454 ร.ต.ท. นิกร พรหมรัตน์ รอง สว.อก.สภ.ทุ่งหว้า จว.สตูล สสต.119 รอง สว.สส.สภ.หาดสําราญ จว.ตรัง 0902 13204 0016

455 ร.ต.อ. นิกร หอมจําปา รอง สว.ฝอ.ภ.จว.อํานาจเจริญ 1310 11304 0017 รอง สวป.สภ.ตาลสุม จว.อุบลราชธานี สอบ.510

456 ร.ต.อ. นิคม กลิ่นหอม รอง สวป.สภ.เลาขวัญ จว.กาญจนบุรี 0702 13202 0318 รอง สวป.สภ.เมืองสุพรรณบุรี 0709 13202 0279

457 ร.ต.อ. นิคม ขาวไป๋ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ตาดโตน จว.สกลนคร 0409 24203 0097 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสกลนคร 0409 24203 0080

458 ร.ต.อ. นิคม เขียวทอง รอง สว.ส.ทท.2 กก.1 บก.ทท. 2105 11202 0047 รอง สว.ส.ทท.8 กก.2 บก.ทท. 2105 11202 0103

459 ร.ต.อ. นิคม นามรักษ์ รอง สวป.สภ.บางปะหัน จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 11202 0108 รอง สวป.สภ.ทุ่งคลี จว.สุพรรณบุรี สสพ.116

460 ร.ต.อ. นิคม บุ้งทอง รอง สวป.สภ.โพทะเล จว.สิงห์บุรี 0109 13207 0091 รอง สวป.สภ.เมืองสิงห์บุรี สสห.90

461 ร.ต.อ. นิคม ประดับวงษ์ รอง สวป.สน.ทุ่งสองห้อง 1109 13202 0331 รอง สว.สส.สน.บางซื่อ 1109 13204 0345

462 ร.ต.ท. นิคม ไม้สูงเนิน รอง สว.สส.สภ.แม่เปิน จว.นครสวรรค์ 0604 13204 0022 รอง สว.สส.สภ.แม่เล่ย์ จว.นครสวรรค์ 1606 11204 0135

463 ร.ต.อ. นิคม ยะจอม รอง สว.(สอบสวน) สภ.น้ําโสม จว.อุดรธานี 0412 24203 0146 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านผือ จว.อุดรธานี 1414 11203 0136

464 ร.ต.อ. หญิง นิดาพร บัวใหญ่รักษา รอง สว.ตม.จว.เลย บก.ตม.4 2405 11363 0231 รอง สว.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.4 2405 11304 0037

465 ร.ต.ท. หญิง นิตยา หาญประสูตร รอง สว.ฝอ.บก.สส.ภ.6 1602 11304 0011 รอง สว.อก.สภ.นาอิน จว.อุตรดิตถ์ 1611 11304 0048



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐6/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยศ

466 ร.ต.ท. นิติ สองเมือง รอง สว.สส.สภ.กันตัง จว.ตรัง สตง.230 รอง สวป.สภ.กันตัง จว.ตรัง สตง.227

467 ร.ต.ท. นิติธร กรสวรรค์ รอง สวป.สภ.แม่ลาหลวง จว.แม่ฮ่องสอน 1509 11202 0085 รอง สวป.สภ.เกาะช้าง จว.เชียงราย 1504 11202 0126

468 ร.ต.ท. นิติธร แตงอวบ รอง สว.สส.สภ.เมืองเพชรบุรี สพบ.144 รอง สวป.สภ.บางตาเถร จว.สุพรรณบุรี สสพ.110

469 ร.ต.อ. นิติธร สุขมี รอง สว.สส.สภ.คลองแดน จว.สงขลา 0907 13204 0379 รอง สว.สส.สภ.สทิงพระ จว.สงขลา 0907 13204 0209

470 ร.ต.อ. นิติปกรณ์ บริคุต รอง สวป.สภ.ปัว จว.น่าน 0504 13202 0280 รอง สวป.สภ.อวน จว.น่าน 0504 13207 0251

471 ร.ต.ท. นิติพัฒน์ จันทร์สุนทร รอง สว.กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 11304 0359 ผบ.มว.กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 11202 0435

472 ร.ต.อ. หญิง นิติยา ยิ้มศรีเจริญกิจ รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.น.6 1008 29203 0063 ผบ.มว.ฝ่ายปกครอง 1 บก.ปค.รร.นรต. 3002 11306 0041

473 ร.ต.อ. นิธิ ปิยะพันธุ์ รอง สวป.สน.บางรัก 1113 13202 0206 รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.บช.น. 1012 11204 0063

474 ร.ต.อ. หญิง นิธิชญา มาตย์วังแสง รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.สตม. 2401 11304 0014 รอง สว.ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4 2405 11363 0056

475 ร.ต.อ. นิธินันท์ ศศิวิมลฤทธิ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ขุนตาล จว.เชียงราย สชร.454 รอง สว.(สอบสวน) สภ.แม่เจดีย์ จว.เชียงราย สชร.144

476 ร.ต.ท. นิธิศ ก่อคุณ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.อ่างทอง 1112 11202 0030 รอง สวป.สภ.พัฒนานิคม จว.ลพบุรี 0106 13202 0277

477 ร.ต.ท. นิธิศ อ้วนล่ํา รอง สวป.สภ.แม่พริก จว.ลําปาง 1510 11202 0116 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ลําปาง 1510 11204 0034

478 ร.ต.ท. นิพนธ์ กรรณิการ์ รอง สวป.สภ.ทุ่งหัวช้าง จว.ลําพูน สลพ.198 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองลําพูน 1511 11203 0119

479 ร.ต.อ. นิพนธ์ จริงจิตร รอง สว.(สอบสวน) สภ.หาดสําราญ จว.ตรัง 0902 13203 0018 รอง สว.ส.ทล.2 กก.7 บก.ทล. 2103 11202 0224

480 ร.ต.ท. นิพนธ์ พรหมจินดา รอง สวป.สภ.กาบัง จว.ยะลา 0906 13202 0050 รอง สว.สส.สภ.ยะหา จว.ยะลา 0906 13204 0212



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐6/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยศ

481 ร.ต.ท. นิพนธ์ พุธพันธ์ รอง สว.สส.สน.ทุ่งมหาเมฆ 1112 13204 0380 รอง สว.จร.สน.มักกะสัน สน.1-1073

482 ร.ต.อ. นิพนธ์ เพื่อนสงคราม รอง สว.(สอบสวน) สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.บุรีรัมย์ 0304 13203 0028 รอง สว.(สอบสวน) สภ.จัตุรัส จว.ชัยภูมิ สชย.280

483 ร.ต.ท. นิพนธ์ รัตนมณี รอง สวป.สภ.ปากพะยูน จว.พัทลุง 0905 13202 0224 รอง สว.สส.สภ.สทิงพระ จว.สงขลา 0907 13204 0208

484 ร.ต.อ. นิพนธ์ วงษ์สุรินทร์ รอง สวป.สภ.สันกําแพง จว.เชียงใหม่ 0503 13202 0564 รอง สว.จร.สภ.เมืองพิจิตร 1607 11205 0079

485 ร.ต.อ. นิพนธ์ ศรีบุญคง รอง สว.สส.สภ.เกาะนางคํา จว.พัทลุง 0905 13204 0183 รอง สวป.สภ.ตะกั่วป่า จว.พังงา สพง.218

486 ร.ต.อ. หญิง นิภา หมายดี รอง สว.อก.สภ.ศรีเมืองใหม่ จว.อุบลราชธานี สอบ.632 รอง สว.อก.สภ.เมืองอุบลราชธานี สอบ.406

487 ร.ต.อ. หญิง นิภาพร แป้นปลื้ม รอง สว.ฝอ.7 บก.อก.บช.ก. 2101 11305 0112 รอง สว.ฝอ.บก.ปทส. 2107 11305 0024

488 ร.ต.อ. หญิง นิภาพร รวมเงิน รอง สว.อก.สภ.สะเอียบ จว.แพร่ 1508 11304 0044 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.น่าน 1506 11304 0019

489 ว่าที่ ร.ต.อ. หญิง นิภาพร อังคะปาน รอง สว.ฝ่ายแผนการสอบ กส. 2905 11305 0029 รอง สว.กก.1 บก.ปคม. 2108 11202 0042

490 ร.ต.อ. หญิง นิภาภรณ์ จุพิมาย รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.1 1103 11326 0013 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สระบุรี 1110 11326 0024

491 ร.ต.อ. หญิง นิภารัตน์ ตั้งพงษ์ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ชัยภูมิ 1304 11304 0023 รอง สว.อก.สภ.หนองบัวระเหว จว.ชัยภูมิ สชย.296

492 ร.ต.อ. นิมิต หนูแก้ว รอง สว.(สอบสวน) สภ.ทุ่งตําเสา จว.สงขลา 0907 24203 0127 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางโทรัด จว.สมุทรสาคร 1710 11203 0086

493 ร.ต.ท. นิมิตร กล่อมกําเนิด รอง สวป.สน.อุดมสุข 1103 13202 0129 รอง สวป.สภ.ป่าตอง จว.ภูเก็ต สภก.111

494 ร.ต.อ. นิมิตร หงษ์เวียงจันทร์ รอง สว.กก.3 บก.ป. 2102 11202 0177 รอง สว.กก.3 บก.ปอท. 2112 11202 0085

495 ร.ต.อ. นิยม กรดนวล รอง สว.สส.สภ.ไพศาลี จว.นครสวรรค์ 0604 13204 0190 รอง สวป.สภ.หลังสวน จว.ชุมพร สชพ.233



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐6/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยศ

496 ร.ต.ท. นิยม ตรีพืช รอง สว.สส.สภ.บางแม่นาง จว.นนทบุรี 0103 13204 0040 รอง สวป.สภ.สวนพริกไทย จว.ปทุมธานี สปท.62

497 ร.ต.ท. นิยม เหมุทัย รอง สว.สส.สภ.เฝ้าไร่ จว.หนองคาย 0410 13204 0271 รอง สวป.สภ.หอคํา จว.บึงกาฬ สนค.123

498 ร.ต.ท. หญิง นิรสา หนูเสริม รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 3 2504 11326 0035 รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.7 1701 11304 0048

499 ร.ต.ท. นิรัญ พั่วพันศรี รอง สวป.สภ.หนองขาว จว.กาญจนบุรี 1704 11202 0101 รอง สวป.สภ.กระทุ่มแบน จว.สมุทรสาคร 0708 13202 0153

500 ร.ต.อ. นิรันดร์ บุญไทย รอง สว.สส.สภ.วังน้ําคู้ จว.พิษณุโลก สตก.113 รอง สว.กก.1 บก.สกส.บช.ปส. 2207 11204 0034

501 ร.ต.อ. นิรันดร์ พงค์นุช รอง สวป.สภ.เมืองลําพูน สลพ.127 รอง สวป.สภ.นิคมอุตสาหกรรม จว.ลําพูน 1511 11202 0099

502 ร.ต.อ. นิราศ ทองม่วง รอง สวป.สภ.ฮอด จว.เชียงใหม่ 0503 13202 0602 รอง สว.จร.กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 11205 0070

503 ร.ต.อ. นิรุตต์ เกษา รอง สว.ฝอ.7 บก.อก.ศชต. 2001 11326 0084 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นราธิวาส 2004 11304 0106

504 ร.ต.อ. นิรุตน์ พัดจันทร์หอม รอง สว.ฝ่ายควบคุมอัตรากําลัง อต. 0401 11302 0106 นวท.(สบ 1) กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง ศพฐ.6 2709 33450 0122

505 ร.ต.อ. นิรุตย์ อินทอาษา รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นครสวรรค์ 1606 11204 0035 รอง สว.สส.สภ.ตากฟ้า จว.นครสวรรค์ 1606 11204 0127

506 ร.ต.ท. นิรุทธิ์ ปิ่นแก้ว รอง สว.สส.สภ.หัวตะพาน จว.อํานาจเจริญ 0308 13204 0107 รอง สวป.สภ.ชานุมาน จว.อํานาจเจริญ สอบ.622

507 ร.ต.อ. หญิง นิลชดา มรกต รอง สว.ฝอ.บก.จร. 1002 11326 0032 รอง สว.ฝอ.บก.สส.ภ.1 1102 11304 0013

508 ร.ต.ท. นิล์รันดร์ อินโพธิ์ รอง สว.อก.สภ.ลานกระบือ จว.กําแพงเพชร สกพ.168 รอง สวป.สภ.ไทรงาม จว.กําแพงเพชร สกพ.229

509 ว่าที่ ร.ต.อ. หญิง นิลุบล ชลศิริ รอง สว.ฝ่ายบรรจุ ทพ. 0402 11302 0078 รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8 1801 11304 0017

510 ร.ต.อ. นิเลาะ เจะมะ รอง สว.จร.สภ.เมืองสงขลา สสข.329 รอง สวป.สภ.คลองแงะ จว.สงขลา สสข.179



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐6/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยศ

511 ร.ต.อ. นิวัตน์ เพ็งแคน รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี สชบ298 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ห้วยใหญ่ จว.ชลบุรี 1206 11203 0221

512 ร.ต.ท. นิวัติ ธรรมสอน รอง สว.จร.สภ.เมืองกําแพงเพชร สกพ.152 รอง สว.จร.สภ.เมืองสมุทรสาคร สสค.116

513 ร.ต.อ. นิเวศน์ สันแก้ว รอง สว.(สอบสวน) สภ.ควนโดน จว.สตูล สสต.162 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เขาพนม จว.กระบี่ 1804 11203 0141

514 ร.ต.อ. หญิง นิศา มานาค รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 1205 11304 0015 รอง สว.ฝ่ายวิเคราะห์ตําแหน่ง 1 อต. 0401 11319 0029

515 ร.ต.อ. นิสสัยสิทธิ์ มีนิสสัย รอง สวป.สภ.เทิง จว.เชียงราย สชร.322 รอง สว.สส.สภ.แม่ฟ้าหลวง จว.เชียงราย สชร.460

516 ร.ต.ท. หญิง นิสากรณ์ บุญยัง รอง สว.ฝ่ายธุรการและกําลังพล บก.อก.บช.ส. 2301 11304 0016 รอง สวป.สภ.ปากพนัง จว.นครศรีธรรมราช สนศ.503

517 ร.ต.อ. หญิง นิสานาถ นิฐิวรากุล รอง สว.อก.สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน สมส.108 รอง สว.อก.สภ.เด่นชัย จว.แพร่ สพร.188

518 ร.ต.ท. นิสิต ทะอินทร รอง สวป.สภ.เมืองอ่างทอง สอท.120 รอง สวป.สภ.บ้านหมี่ จว.ลพบุรี 0106 13202 0283

519 ร.ต.อ. หญิง นีรนุช สามทอง รอง สว.พฐ.จว.ภูเก็ต 2711 11336 0156 รอง สว.ฝ่ายธุรการและกําลังพล บก.อก.สพฐ.ตร. 2701 11304 0021

520 ร.ต.อ. หญิง นีรนุช อรุณสิทธิ์ รอง สว.กก.3 บก.ตม.1 2402 11363 0095 รอง สว.กก.2 บก.ตม.1 2402 11363 0068

521 ร.ต.ท. นุกูล ฝูงชมเชย รอง สวป.สภ.จันเสน จว.นครสวรรค์ 0604 13207 0236 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครสวรรค์ 1606 11203 0153

522 ร.ต.ท. นุกูล อัคบุตร รอง สว.ฝฝ.สท. 0103 11301 0028 รอง สว.กก.1 บก.ปคม. 2108 11202 0038

523 ร.ต.อ. หญิง นุชธิดา ศรีแดงงาม รอง สว.ฝ่ายธุรการและกําลังพล บก.อก.สพฐ.ตร. 2701 11304 0021 รอง สว.ฝอ..ทว. 2703 11309 0159

524 ร.ต.อ. หญิง นุชนาถ จันทร์เทพ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.กระบี่ 1804 11304 0024 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ตรัง 1904 11326 0025

525 ร.ต.อ. หญิง นุชนารถ เมื่อประโคน รอง สวป.สภ.โคกกระชาย จว.บุรีรัมย์ 0304 13207 0325 รอง สว.สส.สภ.บ้านกรวด จว.บุรีรัมย์ 0304 13204 0232



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐6/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยศ

526 ร.ต.อ. นุลักษณ์ บุญฤทธิ์ รอง สว.(สอบสวน) สน.โชคชัย 1111 24203 0122 รอง สว.(สอบสวน) สน.ลาดพร้าว 1111 24203 0113

527 ร.ต.อ. หญิง เนตินันท์ ด้วงประดิษฐ์ รอง สว.ฝอ.สยศ.ตร. 0200 11309 0018 รอง สว.ฝ่ายป้องกันอาชญากรรม บก.อก.บช.ปส. 2201 11307 0053

528 ร.ต.อ. เนติภัทร จํานงกิจ รอง สวป.สภ.ขวาว จว.ร้อยเอ็ด สรอ.175 รอง สว.จร.สภ.เมืองร้อยเอ็ด สรอ.275

529 ร.ต.ท. เนติภูมิ มณีปกรณ์ รอง สว.สส.สภ.เมืองยาง จว.นครราชสีมา 0303 13203 0683 รอง สว.สส.สภ.เมืองขอนแก่น สขก.316

530 ร.ต.อ. เนติรักษ์ แสนบุดตา รอง สวป.สภ.นากุง จว.กาฬสินธุ์ 0402 13207 0249 รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองกุงศรี จว.กาฬสินธุ์ 0402 24203 0099

531 ร.ต.อ. เนติวงศ์ พละไชย รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.บช.ก. 2101 11304 0072 รอง สวป.สภ.ธัญบุรี จว.ปทุมธานี 18011

532 ร.ต.อ. หญิง เนเปีย ริกันต์ รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.6 1601 11325 0101 รอง สว.อก.สภ.เมืองน่าน 0504 13326 0066

533 ร.ต.ท. บดินทร์ กาญจนมา รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.3 1302 11204 0065 รอง สวป.สน.โคกคราม 1109 13202 0325

534 ร.ต.อ. บดินทร์ จูห้อง รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ภูเก็ต 1808 11304 0107 รอง สว.สส.สภ.เหนือคลอง จว.กระบี่ 0802 13204 0115

535 ร.ต.อ. บดินทร์ เอี่ยมชื่น รอง สว.สส.สภ.เดิมบางนางบวช จว.สุพรรณบุรี สสพ.288 รอง สวป.สภ.จอมบึง จว.ราชบุรี สรบ.260

536 ร.ต.อ. หญิง บรรจง ธรรมธร รอง สว.อก.สภ.คง จว.นครราชสีมา สนม.678 รอง สว.อก.สภ.บัวใหญ่ จว.นครราชสีมา สลป.187

537 ร.ต.ท. บรรจง ปองไป รอง สวป.สน.มักกะสัน 1108 13202 0232 รอง สว.กก.3 บก.ป. 2102 11202 0178

538 ร.ต.อ. บรรจง ศักดิ์พิมล รอง สว.(สอบสวน) สภ.หลังสวน จว.ชุมพร สชพ.243 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านวิสัยเหนือ จว.ชุมพร สชพ.81

539 ร.ต.อ. บรรจงศักย์ หน่อคํา รอง สว.ส.ทท.6 กก.4 บก.ทท. 2105 11202 0162 รอง สว.อก.สภ.นาหวาย จว.เชียงใหม่ 1505 11304 0120

540 ร.ต.อ. บรรจบ แสนศรี รอง สว.(สอบสวน) สภ.วาปีปทุม จว.มหาสารคาม 0405 24203 0084 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ท่าอุเทน จว.นครพนม 0404 24203 0078



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐6/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยศ

541 ร.ต.ท. บรรเจิด วงค์ชัย รอง สวป.สภ.เกาะช้าง จว.เชียงราย สชร.441 รอง สวป.สภ.เวียงแก่น จว.เชียงราย 0502 13202 0391

542 ร.ต.อ. บรรณกร ภูมี รอง สว.สส.สภ.ทัพทัน จว.อุทัยธานี 1612 11204 0097 รอง สวป.สภ.สิเกา จว.ตรัง สตง.184

543 ร.ต.ท. บรรณฑูรย์ บุตรวาทิตย์ ผบ.มว.กก.ตชด.41 2505 11428 0132 ผบ.มว.กก.ตชด.41 2505 11202 0103

544 ร.ต.อ. บรรดิษฐ์ ทองมี รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครพนม สนพ.216 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองมุกดาหาร 1408 11203 0110

545 ร.ต.ท. บรรเทิง ทัพโยธา รอง สว.สส.สภ.บ้านผือ จว.อุดรธานี 0412 13204 0280 รอง สว.สส.สภ.เมืองอุดรธานี 0412 13204 0383

546 ร.ต.อ. บรรลือศักดิ์ โพธิ์นวลศรี รอง สว.สส.สภ.กระชอน จว.นครราชสีมา 0303 13204 0556 รอง สวป.สภ.สูงเนิน จว.นครราชสีมา สนม.821

547 ร.ต.อ. บริสุทธิ์ จักดา รอง สวป.สภ.เปร็ง จว.สมุทรปราการ 1109 11202 0129 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ 1109 11202 0140

548 ร.ต.ท. บวร แสนศรี รอง สวป.สภ.คําตากล้า จว.สกลนคร สสน.418 รอง สวป.สภ.อุบลรัตน์ จว.ขอนแก่น 0403 13202 0478

549 ร.ต.อ. บัญชา ไชยสวัสดิ์ รอง สวป.สภ.สะท้อน จว.สงขลา สสข.176 ผบ.มว.สภ.นาทวี จว.สงขลา 0907 13202 0170

550 ร.ต.อ. บัญชา พิลาศรี รอง สว.กก.ตชด.21 2503 11325 0077 รอง สว.กก.ตชด.21 2503 11204 0084

551 ร.ต.อ. บัญชา สังข์นุ้ย รอง สว.สภ.กะปง จว.พังงา 0805 13204 0114 รอง สว.สส.สภ.หัวไทร จว.นครศรีธรรมราช สนศ.488

552 ร.ต.ท. บัญชา หากันได้ รอง สว.สส.สภ.บ้านเดื่อ จว.หนองคาย 0410 13204 0106 รอง สว.สส.สภ.เซิม จว.หนองคาย 0410 13204 0108

553 ร.ต.อ. บัญชากิจ ศรีรัตน์ รอง สวป.สภ.หัวตะพาน จว.อํานาจเจริญ สอบ.551 รอง สวป.สภ.เวียงคุก จว.หนองคาย สนค.108

554 ว่าที่ ร.ต.อ. บัณฑิต ทองลิ้ม รอง สว.ฝอ.ศฝต.รร.นรต. 3003 11304 0063 รอง สว.อก.สภ.ด่านมะขามเตี้ย จว.กาญจนบุรี สกจ.207

555 ร.ต.อ. บัณฑิต บุญประดิษฐ์ รอง สวป.สภ.คลองข่อย จว.นนทบุรี 0103 13207 0260 รอง สวป.สภ.ปลายบาง จว.นนทบุรี 1105 11202 0090



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐6/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยศ

556 ร.ต.อ. บัณฑิต พวงปัญญา รอง สว.(สอบสวน) สภ.นาใน จว.สกลนคร 0409 23203 0349 รอง สว.(สอบสวน) สภ.วาริชภูมิ จว.สกลนคร สสน.322

557 ร.ต.ท. บัณฑิตย์ ลาวิลัย รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 1205 11304 0021 รอง สว.อก.สภ.คลองเขื่อน จว.ฉะเชิงเทรา 0203 13304 0207

558 ร.ต.ท. บัณดิษฐ์ นฤตย์ศาสตร์ รอง สว.สส.สภ.บางเลน จว.นครปฐม สนฐ.235 รอง สวป.สภ.สามควายเผือก จว.นครปฐม สนฐ.97

559 ร.ต.อ. บัณภัทร ทองสง่า รอง สว.อก.สภ.ชนบท จว.ขอนแก่น สขก.352 รอง สวป.สภ.เมืองขอนแก่น สขก.309

560 ร.ต.อ. บันเจิด กาศจักร รอง สว.จร.สน.บางคอแหลม 1010 11205 0090 รอง สว.สส.สน.ทุ่งครุ 1104 13204 0139

561 ร.ต.อ. บันพจน์ ยงค์เพชร รอง สว.สส.สภ.ชุมแพ จว.ขอนแก่น สขก.484 รอง สวป.สภ.จัตุรัส จว.ชัยภูมิ 0302 13202 0406

562 ร.ต.ท. บัววร มะโนลัย รอง สว.สส.สภ.บ้านแก้ง จว.ชัยภูมิ 0302 13204 0326 รอง สวป.สภ.บ้านแท่น จว.ชัยภูมิ สชย.380

563 ร.ต.อ. บารมี ยมนานนท์ รอง สว.สส.สภ.บ้านตาขุน จว.สุราษฎร์ธานี 0808 13204 0234 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.พังงา 1807 11202 0090

564 ร.ต.อ. บารเมษฐ์ ยอดแดง รอง สว.กก.ตชด.44 2505 11304 0359 ผบ.มว.กก.ตชด.44 2505 11202 0383

565 ร.ต.ท. บาล นิลดา รอง สว.สส.สภ.เทนมีย์ จว.สุรินทร์ 1309 11204 0178 รอง สวป.สภ.ดม จว.สุรินทร์ สสร.143

566 ร.ต.อ. บํารุง เชื้อเดช ผบ.มว.กก.ตชด.34 2504 11202 0403 ผบ.มว.กก.ตชด.31 2504 11202 0120

567 ร.ต.อ. บํารุง ยมเกิด รอง สว.(สอบสวน) สภ.แม่ท้อ จว.ตาก สตก.89 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองตาก 1605 11203 0137

568 ร.ต.ท. บํารุง สร้อยเสนา รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สมุทรสาคร 1710 11204 0062 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สุมทรสาคร 1710 11403 0029

569 ร.ต.ท. บํารุงสุข สุวรรณเลิศ รอง สวป.สภ.บ้านแหลม จว.เพชรบุรี 0705 13202 0224 รอง สว.สส.สภ.บางตะบูน จว.เพชรบุรี สพบ.85

570 ร.ต.ท. บุญเกิด พุ่มพวง รอง สวป.สภ.สามชุก จว.สุพรรณบุรี 0709 13202 0290 รอง สวป.สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี สปท.178



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐6/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยศ

571 ร.ต.ท. บุญช่วย พิดานคํา รอง สวป.สภ.นายายอาม จว.จันทบุรี สจบ.278 รอง สวป.สภ.หนองปรือ จว.ชลบุรี 1206 11202 0125

572 ร.ต.อ. บุญชัย วงษ์มาลี รอง สวป.สน.บางเสาธง 1114 13202 0242 รอง สวป.สน.บางขุนเทียน สน.3-963

573 ร.ต.ท. บุญชู ฉัตรารักษ์ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.อุทัยธานี 1612 11304 0115 รอง สวป.สภ.โกรกพระ จว.นครสวรรค์ สนว.362

574 ร.ต.อ. บุญญฤทธิ์ หมุดดี รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ่อเกลือ จว.น่าน สนน.260 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ทุ่งฝาย จว.ลําปาง 0508 24203 0078

575 ร.ต.อ. บุญทัน พันธ์จันทร์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี 0103 24203 0072 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางใหญ่ จว.นนทบุรี 1105 11203 0177

576 ร.ต.อ. บุญทิพย์ สมแก้ว รอง สว.ฝอ.ภ.จว.พังงา 1807 11304 0018 รอง สว.อก.สภ.ทุ่งหว้า จว.สตูล สสต.119

577 ร.ต.ท. บุญนาคา ราศรีใส รอง สวป.สภ.นางิ้ว จว.หนองคาย 0410 13207 0340 รอง สวป.สภ.เหล่าต่างคํา จว.หนองคาย 0410 13207 0344

578 ร.ต.อ. บุญมี ดีรัมย์ รอง สว.สส.สภ.ห้วยราช จว.บุรีรัมย์ 0304 13204 0309 รอง สว.จร.สภ.เมืองบุรีรัมย์ 1306 11205 0118

579 ว่าที่ ร.ต.ท. บุญยฤทธิ์ มงคล รอง สว.กก.ตชด.13 2502 11442 0271 รอง สว.กก.ตชด.22 2503 11442 0178

580 ร.ต.อ. บุญยัง สังสถิตย์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.กระโพ จว.สุรินทร์ 1309 29203 0113 รอง สว.สส.สภ.โขงเจียม จว.อุบลราชธานี 0309 13204 0203

581 ร.ต.อ. บุญยิ่ง สมานจิต รอง สว.จร.สน.สามเสน สน.1-1155 รอง สวป.สภ.สามชุก จว.สุพรรณบุรี สสพ.271

582 ร.ต.ท. บุญยิ่ง สืบสาร รอง สวป.สภ.แสวงหา จว.อ่างทอง สอท.147 รอง สวป.สภ.บางซ้าย จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 11202 0140

583 ร.ต.อ. บุญเยี่ยม กันยะมี รอง สวป.สภ.ไผ่โทน จว.แพร่ 0506 13207 0132 รอง สวป.สภ.หนองม่วงไข่ จว.แพร่ สพร.120

584 ร.ต.ท. บุญรมย์ สวัสสี รอง สวป.สภ.สัตหีบ จว.ชลบุรี 0204 13202 0461 รอง สว.จร.สภ.สัตหีบ จว.ชลบุรี สชบ.501

585 ร.ต.อ. บุญรอด ชุมชื่น รอง สว.(สอบสวน) สภ.ตะโหมด จว.พัทลุง สพท.189 รอง สวป.สภ.ห้วยยอด จว.ตรัง สตง.247



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐6/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยศ

586 ร.ต.อ. บุญรอด หนองทุ่ม รอง สว.สส.สภ.สุวรรณภูมิ จว.ร้อยเอ็ด 0407 13204 0229 รอง สว.สส.สภ.หว้านใหญ่ จว.มุกดาหาร 1408 11204 0095

587 ร.ต.อ. บุญเริ่ม กลิ่นหอม รอง สว.สส.สภ.สองแคว จว.น่าน 0504 13204 0204 รอง สวป.สภ.เชียงม่วน จว.พะเยา สพย.184

588 ร.ต.อ. บุญฤทธิ์ หนูเขียว รอง สว.(สอบสวน) สภ.กงหรา จว.พัทลุง สพท.229 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพัทลุง สพท.165

589 ร.ต.อ. บุญเลิศ ปัญญา รอง สวป.สภ.โหล่งขอด จว.เชียงใหม่ 1505 11202 0221 รอง สวป.สภ.เกาะคา จว.ลําปาง สลป.303

590 ร.ต.อ. บุญเลิศ มุกดาสนิท รอง สว.(สอบสวน) สภ.พนมสารคาม จว.ฉะเชิงเทรา 0203 24203 0089 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านค่าย จว.ระยอง 1210 11203 0127

591 ร.ต.อ. บุญวิโรจน์ ขันไชย รอง สว.(สอบสวน) สน.ชนะสงคราม 1108 24203 0108 รอง สว.(สอบสวน) สน.นางเลิ้ง สน.1-965

592 ร.ต.ท. บุญส่ง ใจเงา รอง สวป.สภ.แม่พริก จว.ลําปาง 1510 11202 0113 รอง สวป.สภ.เวียงต้า จว.แพร่ 0506 13207 0137

593 ร.ต.ท. บุญส่ง บัวอุไร รอง สว.กก.1 บก.ทล. 2103 11304 0035 รอง สว.ส.ทล.3 กก.1 บก.ทล. 2103 11202 0053

594 ร.ต.ท. บุญส่ง เหลี่ยมสิงขร รอง สวป.สภ.สหัสขันธ์ จว.กาฬสินธุ์ สกส.312 รอง สวป.สภ.สมเด็จ จว.กาฬสินธุ์ สกส.295

595 ว่าที่ ร.ต.ท. บุญสม จงดู รอง สวป.สภ.เกาะช้าง จว.ตราด 0205 13202 0176 รอง สวป.สภ.อ่าวช่อ จว.ตราด สตร.62

596 ร.ต.อ. บุญเสริม เพ็งเกลี้ยง รอง สว.อก.สน.ดอนเมือง สน.1-566 รอง สวป.สภ.เมืองพังงา สพง.120

597 ร.ต.ท. บุญเอก เกื้อกากร รอง สวป.สภ.ลําปํา จว.พัทลุง 0905 13207 0170 รอง สว.สส.สภ.ทะเลน้อย จว.พัทลุง 0905 13204 0038

598 ร.ต.ท. บุญโฮม เดชชัยภูมิ รอง สว.อก.สภ.ภูเขียว จว.ชัยภูมิ สชย.335 รอง สวป.สภ.เมืองชัยภูมิ 0302 13202 0397

599 ร.ต.อ. บุณยสิทธิ์ สุทธิทัศนพงศ์ รอง สว.ฝ่ายยุทธศาสตร์ บก.อก.บช.ปส. 2201 11309 0031 รอง สว.กก.4 บก.ปอศ. 2109 11202 0150

600 ร.ต.ท. บุดชา จะเชินรัมย์ รอง สว.สส.สภ.สนามชัยเขต จว.ฉะเชิงเทรา สฉช.295 รอง สว.สส.สภ.บางคล้า จว.ฉะเชิงเทรา สฉช.244



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐6/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยศ

601 ร.ต.อ. หญิง บุบผา ตีสถิตย์ รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.2 1201 11304 0016 รอง สว.ฝ่ายวิเคราะห์ตําแหน่ง 2 อต. 0401 11319 0042

602 ร.ต.อ. หญิง บุปผา เขียวบุญจันทร์ รอง สว.ตม.จว.ปัตตานี บก.ตม.6 2407 11363 0226 รอง สว.ตม.จว.ยะลา บก.ตม.6 2407 11363 0236

603 ว่าที่ ร.ต.อ. หญิง บุปผา หนอสีหา รอง สว.ฝ่ายการฌาปนกิจสงเคราะห์ สก. 0403 11326 0071 รอง สว.ฝอ.บก.ปส.2 2203 11304 0012

604 ร.ต.อ. หญิง บุปผา อินอุดม รอง สว.กก.5 บก.ปคม. 2108 11304 0134 รอง สว.กก.4 บก.ป. 2102 11304 0204

605 ร.ต.อ. บุรินทร์ กะปิตถา รอง สวป.สน.พระราชวัง 1113 13202 0166 รอง สว.กก.สส.บก.น.5 1007 11204 0052

606 ร.ต.อ. บุรินทร์ มั่นพลศรี รอง สวป.สภ.มะขาม จว.จันทบุรี สจบ.241 รอง สวป.สภ.ทุ่งเบญจา จว.จันทบุรี 18030

607 ร.ต.ท. หญิง บุศรา สุวรรณรัตน์ รอง สว.กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 11304 0241 รอง สว.กก.ตชด.44 2505 11304 0357

608 ร.ต.ท. หญิง บุษสยา โกรดประโคน รอง สว.ฝอ.8 บก.อก.ภ.3 1301 11304 0117 รอง สว.ฝอ.7 บก.อก.ภ.3 1301 11305 0104

609 ร.ต.อ. บูคอรี บิณยูซูฟ รอง สวป.สภ.สิเกา จว.ตรัง สตง.183 รอง สวป.สภ.บ้านโหนด จว.สงขลา สสข.207

610 ร.ต.ท. บูรณ์พิภพ บุญไพโรจน์ รอง สว.สส.สภ.หนองหิน จว.เลย 0408 13204 0217 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.เลย 1410 11202 0119

611 ร.ต.อ. เบญจพล แสงมนตรี รอง สว.จร.สภ.เมืองสมุทรสงคราม สสส.82 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สมุทรสาคร 1710 11204 0033

612 ร.ต.อ. หญิง เบญจวรรณ เอี่ยมระหง รอง สว.ฝอ.9 บก.อก.สตม. 2401 11304 0101 รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.สตม. 2401 11327 0118

613 ร.ต.อ. หญิง เบญจา ซื่อสัตย์ รอง สว.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา บก.ตม.3 2404 11363 0299 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ลพบุรี 1108 11304 0021

614 ร.ต.อ. เบ็ญจางค์ พับเกาะ รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านเหลื่อม จว.นครราชสีมา สนม.676 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นครราชสีมา 1305 11202 0266

615 ว่าที่ ร.ต.อ. หญิง เบญญา เล็บครุฑ รอง สว.สํานักงานคณบดี สค.รร.นรต. 3006 11302 0006 รอง สว.ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอน ศบศ.รร.นรต. 3007 11321 0026



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐6/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยศ

616 ร.ต.อ. หญิง เบญญาภา หรพริ้ง รอง สว.ฝอ.บก.ปคบ. 2111 11304 0014 รอง สว.ฝอ.บก.ปอท. 2112 11304 0015

617 ร.ต.อ. หญิง โบนัส อาจหินกอง รอง สว.ฝ่ายวิเคราะห์ตําแหน่ง 1 อต. 0401 11319 0031 รอง สว.ฝ่ายความชอบ ทพ. 0402 11302 0112

618 ร.ต.ท. ปกป้อง วรรณสิทธิ์ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครพนม 1406 11304 0088 รอง สวป.สภ.ผึ่งแดด จว.มุกดาหาร 0406 13207 0119

619 ร.ต.อ. ปกรณ์ ทองจีน รอง สว.(สอบสวน) สน.ลุมพินี สน.2-490 อจ.(สบ 1) กลุ่มงานคณาจารย์ คณะตํารวจศาสตร์ 3004 37379 0101

620 ร.ต.อ. ปกรณ์ พุทธลา รอง สว.สส.สภ.พนมไพร จว.ร้อยเอ็ด สรอ.398 รอง สวป.สภ.โพนทราย จว.ร้อยเอ็ด สรอ.472

621 ร.ต.อ. ปกรณ์ สัตบุตร รอง สวป.สภ.คลองห้า จว.ปทุมธานี 0104 13202 0330 รอง สวป.สภ.อุทัย จว.พระนครศรีอยุธยา สอย.286

622 ว่าที่ ร.ต.ท. ปกรณ์ หมื่นสีเขียว รอง สว.(สอบสวน) สภ.เขาสมิง จว.ตราด สตร.168 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองชลบุรี 1206 11203 0212

623 ร.ต.อ. ปกาสิทธิ์ บัวหลวง รอง สว.อก.สภ.ทุ่งตําเสา จว.สงขลา 0907 13304 0328 นวท.(สบ 1) กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ ศพฐ.9 2712 33450 0102

624 ร.ต.อ. ปฎิพัทธ์ วงษ์เหลา รอง สวป.สภ.เมืองปทุมธานี 0104 13202 0310 รอง สวป.สภ.เมืองหนองบัวลําภู 0411 13202 0123

625 ร.ต.ท. ปฎิภาณ เจริญภูมิ รอง สวป.สภ.ห้วยยาง จว.ชัยภูมิ 0302 13207 0289 รอง สว.สส.สภ.ช่องสามหมอ จว.ชัยภูมิ 0302 13204 0306

626 ร.ต.อ. ปฏิกร วังกาใจ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองปาน จว.ลําปาง สลป.386 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองเชียงใหม่ 1505 11203 0325

627 ร.ต.อ. ปฏิภัสส์ ยกประสพรัตน์ รอง สว.ฝ่ายควบคุมอัตรากําลัง อต. 0401 11302 0085 รอง สวป.สภ.สะเดา จว.สงขลา สสข.386

628 ร.ต.ท. ปฏิวัติ ไฝ่จิตร รอง สว.ฝอ.บก.น.6 1008 11202 0029 รอง สว.พท.สกพ. 0400 11302 0184

629 ร.ต.อ. ปฏิวัติ ศิริสุนทร รอง สว.อก.สภ.บ้านค้อ จว.มุกดาหาร 1408 11304 0050 รอง สว.อก.สภ.บรบือ จว.มหาสารคาม สมค.299

630 ร.ต.อ. ปฏิวัติ เหล่าผา รอง สว.อก.สภ.บ้านเอื้อม จว.ลําปาง 1510 11304 0053 รอง สว.พฐ.จว.อุบลราชธานี 2706 11336 0198



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐6/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยศ

631 ร.ต.อ. ปฐมกิจ นิธิวงษ์ รอง สว.ส.ทท.6 กก.4 บก.ทท. 2105 11202 0163 รอง สว.อก.สภ.หนองบัว จว.นครสวรรค์ สนว.427

632 ร.ต.ท. ปฐมพงษ์ ชิณฤทธิ์ รอง สวป.สภ.ศรีเชียงใหม่ จว.หนองคาย สนค.263 รอง สวป.สภ.หนองกุงศรี จว.กาฬสินธุ์ 0402 13202 0348

633 ร.ต.อ. ปฐมพงษ์ ศรีชัยชิต รอง สว.จร.สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี 0104 13205 0055 รอง สว.สส.สภ.เมืองปทุมธานี สปท.137

634 ร.ต.อ. หญิง ปณิชา ตะลัยวงษ์ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ปทุมธานี 1106 11403 0029 รอง สว.อก.สภ.ปากคลองรังสิต จว.ปทุมธานี ปนม.8580

635 ร.ต.อ. ปณิธิ เตียะเพชร รอง สวป.สน.สําเหร่ 1010 11202 0110 รอง สว.สส.สน.สําเหร่ สน.3-747

636 ร.ต.อ. หญิง ปติญา บัวใหญ่รักษา รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สุรินทร์ 1309 11202 0206 รอง สวป.สภ.เวียงคุก จว.หนองคาย 0410 13207 0281

637 ร.ต.อ. ปธานิน จันเปาว์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.น้ําหนาว จว.เพชรบูรณ์ 0607 24203 0069 รอง สวป.สภ.เขาค้อ จว.เพชรบูรณ์ สพช.295

638 ร.ต.อ. หญิง ปนัดดา สังข์ทอง รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สตูล 1907 11326 0024 รอง สว.สส.สภ.ทุ่งหว้า จว.สตูล สสต.125

639 ร.ต.ท. หญิง ปนิตา อินศรีนวล รอง สว.กก.ตชด.42 2505 11325 0174 รอง สว.อก.สภ.ทุ่งคาโงก จว.พังงา 0805 13304 0125

640 ร.ต.ท. ปพณ บุญรสศักดิ์ รอง สวป.สภ.สันทราย จว.เชียงใหม่ 0503 13202 0617 รอง สวป.สภ.แม่เจดีย์ จว.เชียงราย 1504 11202 0127

641 ร.ต.อ. ปพน เชิดนอก รอง สวป.สภ.บ้านไผ่ จว.ขอนแก่น สขก.366 รอง สว.จร.สภ.บ้านไผ่ จว.ขอนแก่น สขก.382

642 ร.ต.ท. ปพน บุญกล่ํา รอง สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ป. 2102 29203 0097 รอง สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ปอท. 2112 11203 0127

643 ร.ต.อ. หญิง ปภาดา เหล่าไชย รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ชัยภูมิ 1304 11326 0024 รอง สว.อก.สภ.ภูเขียว จว.ชัยภูมิ สชร.232

644 ร.ต.ท. ปภาวินท์ เรืองศรี รอง สวป.สภ.ประตูเมือง จว.แม่อ่องสอน 0507 13207 0136 รอง สว.(สอบสวน) สภ.กัลยาณิวัฒนา จว.เชียงใหม่ 1505 29203 0092

645 ร.ต.ท. ปภิณวิช รอดบางยาง นว.(สบ 1) ผบก.บก.สส.บช.น. 1012 11323 0005 ผู้ช่วย นว.(สบ 1) ผบช.ภ.2 1200 11323 0010



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่
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ยศ

646 ร.ต.อ. ปรพล พลกําแหง รอง สว.ฝอ.ภ.จว.เพชรบูรณ์ 1609 11305 0027 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.กาฬสินธุ์ 1404 11305 0027

647 ว่าที่ ร.ต.ท. ปรมินทร์ สุขประเสริฐ ผบ.มว.กก.ตชด.13 2502 11202 0517 รอง สว.สส.สภ.เหล่าหลวง จว.บึงกาฬ 0410 13204 0107

648 ร.ต.อ. ปรเมษฐ์ งามเลิศ ผบ.มว.ฝ่ายปกครอง 1 บก.ปค.รร.นรต. 3002 11306 0040 รอง สว.จร.สภ.เมืองนครปฐม สนฐ.163

649 ร.ต.อ. ปรเมษฐ์ ดวงแก้ว รอง สว.สส.สน.คลองตัน 1112 13204 0404 รอง สว.ส.ทท.2 กก.1 บก.ทท. 2105 11202 0048

650 ร.ต.อ. หญิง ปรรณ เก้าเอี้ยน รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ชุมพร 1805 11326 0025 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.กระบี่ 1804 11304 0080

651 ร.ต.ท. ประกาย หล้าธิ รอง สว.กก.ตชด.32 2504 11204 0176 รอง สวป.สภ.เมืองเชียงราย 0502 13202 0353

652 ร.ต.อ. หญิง ประกายแก้ว นิลนิยม รอง สว.อก.สภ.ฉลุง จว.สตูล 0908 13304 0102 รอง สว.สส.สภ.มะนัง จว.สตูล 0908 13203 0127

653 ร.ต.อ. ประกาศ นามเขต รอง สว.(สอบสวน) สภ.ท่าอุเทน จว.นครพนม 0404 24203 0078 รอง สว.(สอบสวน) สภ.วาปีปทุม จว.มหาสารคาม 0405 24203 0084

654 ร.ต.ท. ประกาศิต วงศ์พรหม รอง สวป.สภ.รํามะสัก จว.อ่างทอง สอท.73 รอง สวป.สภ.มะนาวหวาน จว.ลพบุรี 1108 11202 0102

655 ร.ต.อ. ประกิจ สงสวาสดิ์ รอง สว.จร.สภ.เมืองสุพรรณบุรี สสพ.201 นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.สระบุรี 1110 11323 0005

656 ร.ต.อ. ประครอง กะจันทร์ รอง สว.ฝอ.บก.ปคม. 2108 11304 0024 รอง สว.กก.2 บก.ปคบ. 2111 11202 0060

657 ร.ต.อ. ประครอง โตโส รอง สวป.สภ.แวงใหญ่ จว.ขอนแก่น สขก.510 รอง สว.ส.รน.3 กก.4 บก.รน. 2106 34206 0102

658 ร.ต.อ. หญิง ประครอง วงษ์เลิศ รอง สว.อก.สภ.สวาย จว.สุรินทร์ 1309 11304 0055 รอง สวป.สภ.สวาย จว.สุรินทร์  0307 13207 0360

659 ร.ต.อ. ประจวบ แก้วภักดี รอง สวป.สภ.ย่านตาขาว จว.ตรัง 0902 13202 0247 รอง สวป.สภ.ป่าบอน จว.พัทลุง สพท.248

660 ร.ต.อ. ประจวบ ปคุณาวรชิต รอง สวป.สภ.ปราสาท จว.สุรินทร์ สสร.267 รอง สวป.สภ.ทมอ  จว.สุรินทร์ 0307 13207 0306



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐6/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยศ

661 ร.ต.อ. ประจวบ ปานเกิด รอง สวป.สน.พลับพลาไชย 1 1008 11202 0094 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ชัยนาท 1104 11202 0030

662 ร.ต.อ. ประจวบ ปิตโต รอง สว.จร.สภ.เมืองมุกดาหาร 1408 11205 0085 รอง สว.จร.สภ.เมืองสกลนคร สสน.251

663 ร.ต.ท. ประจวบ เสริมเจริญกิจ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ราชบุรี 1708 11202 0086 รอง สว.สส.สภ.อ่าวน้อย จว.ประจวบคีรีขันธ์ 0704 13204 0180

664 ว่าที่ ร.ต.อ. หญิง ประจักษ์ หาญแรง ผบ.มว.ฝ่ายปกครองและกิจการการฝึกอบรม บก.ฝรก. 2904 11306 0041 รอง สว.ฝ่ายบริการการฝึกอบรม บก.ฝรก. 2904 11306 0030

665 ร.ต.ท. ประชากร หลานวงษ์ รอง สว.สส.สภ.เมืองบางขลัง จว.สุโขทัย 0608 13204 0181 รอง สวป.สภ.สวรรคโลก จว.สุโขทัย สสท.191

666 ร.ต.อ. ประเชิญ พุ่มเพชร รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองกําแพงเพชร สกพ.138 รอง สว.(สอบสวน) สภ.คลองลาน จว.กําแพงเพชร สกพ.209

667 ร.ต.อ. ประเชิญ วิเวกพรมราช รอง สว.อก.สภ.บ้านหัน จว.นครราชสีมา 1305 11304 0072 รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.3 1301 11304 0017

668 ร.ต.อ. ประดิษฐ์ ไกยสวน รอง สว.กก.สส.บก.น.7 1009 11204 0056 รอง สวป.สภ.ศรีเทพ จว.เพชรบูรณ์ 0607 13202 0261

669 ร.ต.อ. ประดิษฐ จิตบาล รอง สว.(สอบสวน) สภ.ดงมะไฟ จว.สกลนคร 0409 23203 0338 รอง สว.(สอบสวน) สภ.คําม่วง จว.กาฬสินธุ์ 1404 11203 0133

670 ร.ต.ท. ประดิษฐ์ ทรัพย์มา รอง สว.จร.สภ.ปากน้ําปราณ จว.ประจวบคีรีขันธ์ 1706 11205 0095 รอง สว.จร.สภ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์ สปข.171

671 ร.ต.ท. ประดิษฐ์ นนท์เพีย รอง สวป.สภ.อุทัย จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 13202 0406 รอง สว.จร.สภ.พระนครศรีอยุธยา สอย.256

672 ร.ต.ท. ประดิษฐ์ บุตรหลอด รอง สว.กก.6 บก.ส.1 2302 11204 0229 รอง สวป.สภ.กระทุ่มแบน จว.สมุทรสาคร 0708 13202 0156

673 ร.ต.ท. ประดิษฐ์ ประจญ รอง สว.ตม.จว.กาญจนบุรี บก.ตม.3 2404 11202 0034 รอง สว.ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3 2404 11363 0059

674 ร.ต.อ. ประดิษฐ์ เพียรพิชัย รอง สวป.สภ.แม่ลาน้อย จว.แม่ฮ่องสอน 1509 11202 0082 รอง สวป.สภ.โหล่งขอด จว.เชียงใหม่ 0503 13207 0433

675 ร.ต.ท. ประดิษฐ์ ยตะโครต รอง สวป.สภ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม สนฐ256 รอง สวป.สภ.บางโทรัด จว.สมุทรสาคร 0708 13202 0161



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐6/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยศ

676 ร.ต.ท. ประดิษฐ์ ศรีกุฎ รอง สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.1 1102 11204 0048 รอง สวป.สภ.เมืองนนทบุรี 0103 13202 0295

677 ร.ต.อ. ประดิษฐ์ ศรีถาวร รอง สว.สส.สภ.โนนนารายณ์ จว.สุรินทร์ 0307 13204 0237 รอง สว.สส.สภ.เลิงนกทา จว.ยโสธร สยส.198

678 ร.ต.อ. ประดิษฐ์ สุขเจริญ รอง สว.สส.สภ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์ สปข.200 รอง สว.จร.สภ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์ สปข.172

679 ร.ต.อ. ประถม นันสถิตย์ รอง สวป.สภ.เมืองนครปฐม 0703 13202 0264 รอง สว.จร.สภ.เมืองสุพรรณบุรี สสพ.201

680 ร.ต.ท. ประทีป ใจเสาร์ดี รอง สว.กก.สส.ภ.จว.พะเยา 1507 11202 0072 รอง สวป.สภ.ภูซาง จว.พะเยา 0505 13202 0013

681 ร.ต.อ. ประทีป ทองยอดดี รอง สว.ตม.จว.กาญจนบุรี บก.ตม.3 2404 11363 0190 รอง สว.ตม.จว.สระแก้ว บก.ตม.3 2404 11363 0284

682 ร.ต.ท. ประทีป บุตรพุ่ม รอง สว.กก.ปพ.บก.ป. 2102 11202 0336 รอง สว.กก.1 บก.ปส.1 2202 11204 0064

683 ร.ต.ท. ประทีป พงษ์ไธสง รอง สว.ฝอ.บก.ปคม. 2108 11304 0017 รอง สว.สส.สภ.กําแพงแสน จว.นครปฐม สนฐ.209

684 ร.ต.อ. ประทีป สีสา รอง สวป.สภ.บ้านเขว้า จว.ชัยภูมิ สชย.287 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ชัยภูมิ 1304 11202 0163

685 ร.ต.ท. ประทีป หมื่นสังข์ รอง สว.อก.สภ.โพหัก จว.ราชบุรี 0706 13304 0210 รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.7 1701 11304 0045

686 ร.ต.อ. ประเทือง ชนะสงคราม รอง สว.(สอบสวน) สภ.ท่าศาลา จว.นครศรีธรรมราช สนศ.531 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ชะอวด จว.นครศรีธรรมราช 1806 11203 0149

687 ร.ต.อ. ประธาน แก้วจันทร์ รอง สว.อก.สภ.ด่านแม่คํามัน จว.อุตรดิตถ์ 0609 13304 0139 รอง สวป.สภ.ด่านแม่คํามัน จว.อุตรดิตถ์ 0609 13207 0140

688 ร.ต.อ. ประธาน แจ้งสว่าง รอง สว.กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 11304 0080 รอง สว.กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 11442 0089

689 ร.ต.อ. ประนอม มะลาหอม รอง สว.(สอบสวน) สภ.โคกสี จว.สกลนคร 0409 23203 0367 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านไผ่ จว.ขอนแก่น 1405 11203 0216

690 ร.ต.ท. ประพจน์ พรมเจริญ รอง สวป.สภ.บางแก้ว จว.พัทลุง 0905 13202 0232 รอง สว.สส.สภ.สะเดา จว.สงขลา สสข.388



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐6/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยศ

691 ร.ต.ท. ประพันธ์ ทะเสนฮด รอง สวป.สภ.โคกสลุง จว.ลพบุรี 1108 11202 0103 รอง สวป.สภ.พัฒนานิคม จว.ลพบุรี สลบ.267

692 ร.ต.ท. ประไพร นิ่มว่องไว รอง สวป.สน.ชนะสงคราม 1108 13202 0269 รอง สวป.สน.พญาไท 1108 13202 0225

693 ร.ต.อ. หญิง ประภาพรรณ กิติบุญญา นว.(สบ 1) ผบก.ปส.2 2203 11323 0005 รอง สว.ฝอ.บก.สกส.บช.ปส. 2207 11304 0014

694 ร.ต.ท. ประภาศ เศษโถ รอง สวป.สน.จักรวรรดิ 1113 13202 0182 รอง สว.จร.สน.จักรวรรดิ สน.1-923

695 ร.ต.อ. หญิง ประภาศรี งวดสูงเนิน รอง สว.อก.สภ.เมืองนครราชสีมา สนม.462 รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ศชต. 2001 11304 0015

696 ร.ต.ท. ประภาษ งามลม รอง สว.สส.สภ.เกาะกูด จว.ตราด 0205 13203 0163 รอง สวป.สภ.คลองใหญ่ จว.ตราด สตร.147

697 ร.ต.อ. ประภาส เขียวลาย รอง สว.(สอบสวน) สภ.ศรีเทพ จว.เพชรบูรณ์ สพช.367 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ตากฟ้า จว.นครสวรรค์ 1606 11203 0157

698 ร.ต.อ. ประภาส เปลือยหนองแข้ รอง สวป.สภ.หนองแวงควง จว.ร้อยเอ็ด ภ.4 0407 13207 0332 รอง สวป.สภ.ธงชัย จว.ประจวบคีรีขันธ์ สปข.101

699 ร.ต.อ. ประภาส พรพิพัฒน์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เวฬุวัน จว.ขอนแก่น 1405 27203 0168 รอง สว.(สอบสวน) สภ.พล จว.ขอนแก่น 1405 11203 0217

700 ร.ต.ท. ประภาส วิชัย รอง สว.สส.สภ.ตากฟ้า จว.นครสวรรค์ สนว.409 รอง สวป.สภ.จันเสน จว.นครสวรรค์ 0604 13207 0236

701 ร.ต.อ. ประมวล ตรีเดช รอง สว.(สอบสวน) สภ.กุฉินารายณ์ จว.กาฬสินธุ์ สกส.343 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.มุกดาหาร 1408 11305 0028

702 ร.ต.อ. ประมวล ทวีแสง รอง สว.(สอบสวน) สภ.โพธิ์ไทร จว.อุบลราชธานี สอบ.615 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ตระการพืชผล จว.อุบลราชธานี 1311 11203 0202

703 ร.ต.ท. ประมวล พรรณขาม รอง สว.สส.สภ.สร้างค้อ จว.สกลนคร 0409 13204 0329 รอง สว.สส.สภ.โคกศรีสุพรรณ จว.สกลนคร 0409 13204 0250

704 ร.ต.อ. ประมวล ภูเดช รอง สว.สส.สภ.หว้านใหญ่ จว.มุกดาหาร 1408 11204 0095 รอง สว.สส.สภ.สมเด็จ จว.กาฬสินธุ์ สกส.299

705 ร.ต.ท. ประมาณ ยศคําลือ รอง สว.สส.สภ.หนองสาหร่าย จว.นครราชสีมา 0303 13204 0529 รอง สวป.สภ.มะค่า จว.มหาสารคาม 0405 13207 0266



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐6/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยศ

706 ร.ต.อ. ประยงค์ แก้วดวงงาม รอง สว.(สอบสวน) สภ.นาจะหลวย จว.อุบลราชธานี สอบ.718 รอง สว.สส.สภ.นาโพธิ์ จว.อุบลราชธานี 0309 13204 0404

707 ร.ต.ท. ประยงค์ ศรีจันทร์ รอง สว.สส.สภ.สะเมิง จว.เชียงใหม่ 0503 13204 0385 รอง สว.สส.สภ.แม่แตง จว.เชียงใหม่ 0503 13204 0296

708 ร.ต.อ. ประยัน แก้วผัด รอง สว.(สอบสวน) สภ.ร่องเคาะ จว.ลําปาง 0508 23203 0231 รอง สว.(สอบสวน) สภ.แม่สรวย จว.เชียงราย 0502 24203 0114

709 ร.ต.อ. ประยุง แสนกาษา รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองบ่อ จว.นครพนม 1406 29203 0062 รอง สว.(สอบสวน) สภ.กุฉินารายณ์ จว.กาฬสินธุ์ สกส.343

710 ร.ต.อ. ประยุตน์ ทองดีนอก รอง สว.อก.สภ.วิหารแดง จว.สระบุรี สสบ.228 รอง สวป.สภ.เมืองสระบุรี 0108 13202 0243

711 ร.ต.อ. ประยุทธ นุชนารถ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสุพรรณบุรี 0709 24203 0073 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปิล๊อก จว.กาญจนบุรี 0702 23203 0066

712 ร.ต.อ. ประยุทธ อร่ามนิติกุล รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.สทส. 2801 11310 0022 รอง สว.ฝอ.กม. 0601 11304 0018

713 ร.ต.อ. ประยูญ บุญยก รอง สว.(สอบสวน) สภ.กุดเสลา จว.ศรีสะเกษ 0306 23203 0342 รอง สว.(สอบสวน) สภ.กันทรลักษ์ จว.ศรีสะเกษ 1308 11203 0191

714 ร.ต.อ. ประยูร กมลรักษ์ รอง สว.งานธุรการ กก.สุนัขและม้าตํารวจ บก.สปพ. 1013 11304 0029 รอง สว.ฝอ.บก.น.2 1004 11304 0081

715 ร.ต.ท. ประยูร ทัศทอง รอง สว.อก.สภ.สลุย จว.ชุมพร 0803 13304 0179 รอง สว.อก.สภ.เสวียด จว.สุราษฎร์ธานี . 0808 13304 0284

716 ร.ต.ท. ประยูร ผอมสวัสดิ์ รอง สว.สส.สน.บางซื่อ 1004 11204 0086 รอง สว.สส.สน.เพชรเกษม 1104 13204 0210

717 ร.ต.ท. ประยูร มั่นกําเนิด รอง สวป.สภ.วังโป่ง จว.เพชรบูรณ์ สพช.309 รอง สว.ฝ่ายการฌาปนกิจสงเคราะห์ สก. 0403 11308 0069

718 ร.ต.อ. ประยูรณ์ ไชยเพชร รอง สว.(สอบสวน) สภ.ดอนหญ้านาง จว.บึงกาฬ สนค.142 รอง สว.(สอบสวน) สภ.โสกก่าม จว.บึงกาฬ 0410 23203 0365

719 ร.ต.อ. ประวุฒิ ปาลสาร รอง สวป.สภ.ทุ่งหว้า จว.สตูล สสต.122 รอง สวป.สภ.สะเดา จว.สงขลา สสข.383

720 ร.ต.ท. ประเวศ ลาเทิง รอง สว.สส.สภ.หนองนาคํา จว.ขอนแก่น 0403 13203 0407 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ขอนแก่น 1405 11204 0039



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐6/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยศ

721 ร.ต.ท. ประเวศน์ ประสานดี รอง สวป.สน.หนองค้างพลู 1116 13202 0345 รอง สว.กก.สส.บก.น.9 1011 11204 0052

722 ร.ต.อ. ประเศียร พลเพ็ง รอง สว.งานอารักขาที่ 5 กก.อารักขา 2 1014 11202 0145 รอง สวป.สน.ปทุมวัน 1113 13202 0199

723 ร.ต.ท. ประสงค์ เรียงพรม รอง สว.ฝอ.ภ.จว.มหาสารคาม 1407 11304 0023 รอง สว.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.มหาสารคาม 1407 11305 0041

724 ร.ต.อ. ประสงค์ สมร รอง สว.อก.สภ.ภักดีชุมพล จว.ชัยภูมิ สชย.414 รอง สว.อก.สภ.ภูสิงห์ จว.ศรีสะเกษ สศก.456

725 ร.ต.อ. ประสงค์ เอื้อเฟื้อพันธ์ รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.6 1601 11304 0144 รอง สว.อก.สภ.เขาค้อ จว.เพชรบูรณ์ สพช.293

726 ร.ต.อ. ประสาท วรนาม รอง สว.สส.สภ.รัตนบุรี จว.สุรินทร์ สสร.337 รอง สวป.สภ.เมืองลีง จว.สุรินทร์ 0307 13207 0350

727 ร.ต.อ. ประสาท สว่างดี รอง สวป.สภ.หอคํา จว.บึงกาฬ สนค.124 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.บึงกาฬ 1415 11204 0068

728 ร.ต.อ. ประสาท อมรพรรณพงศ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.พนัสนิคม จว.ชลบุรี สชบ.424 รอง สว.(สอบสวน) สภ.พานทอง จว.ชลบุรี สชบ.437

729 ร.ต.อ. ประสาร ฉิมพลี รอง สวป.สภ.เวฬุวัน จว.ขอนแก่น 1405 11202 0159 นว.(สบ 1) ผบก.วตร. 2903 11323 0004

730 ร.ต.ท. ประสิทธิ์ เกสโร รอง สวป.สภ.เมืองนราธิวาส 0903 13202 0497 รอง สวป.สภ.สะท้อน จว.สงขลา 0907 13202 0526

731 ร.ต.อ. ประสิทธิ์ จันทร์ดํา รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านหนองจอก จว.สุรินทร์ 0307 23203 0329 รอง สวป.สภ.สําโรงทาบ จว.สุรินทร์ 0307 13202 0441

732 ร.ต.ท. ประสิทธิ์ จันทร์ลอย รอง สวป.สภ.เขาบางแกรก จว.อุทัยธานี 0610 13207 0114 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.อุทัยธานี 1612 11202 0110

733 ร.ต.อ. ประสิทธิ์ ทรงศรี รอง สวป.สน.บวรมงคล 1114 13202 0259 รอง สวป.สภ.พนม จว.สุราษฎร์ธานี 0808 13202 0439

734 ร.ต.อ. ประสิทธิ์ นาคแก้ว รอง สวป.สน.ฉลองกรุง 1110 13202 0289 รอง สวป.สน.จรเข้น้อย 1110 13202 0236

735 ร.ต.อ. ประสิทธิ์ บุตตเขียว รอง สวป.สภ.ด่านขุนทด จว.นครราชสีมา สนม.757 รอง สวป.สภ.แก่งหางแมว จว.จันทบุรี สจบ.214



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐6/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยศ

736 ร.ต.อ. ประสิทธิ์ พุทธปัญโญ รอง สว.สส.สภ.บางโทรัด จว.สมุทรสาคร 0708 13204 0127 รอง สว.ฝอ.บก.ส.1 2302 11304 0248

737 ร.ต.ท. ประสิทธิ์ พุทธิมา รอง สวป.สภ.แจ้ห่ม จว.ลําปาง 0508 13202 0277 รอง สวป.สภ.ทุ่งฝาย จว.ลําปาง 0508 13207 0190

738 ร.ต.อ. ประสิทธิ์ โพชะจา รอง สว.(สอบสวน) สภ.กัลยาณิวัฒนา จว.เชียงใหม่ 1505 29203 0094 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ป่าแป๋ จว.เชียงใหม่ 1505 29203 0145

739 ร.ต.อ. ประสิทธิ์ ศรีบัวรินทร์ รอง สว.สส.สภ.หล่มสัก จว.เพชรบูรณ์ สพช.242 รอง สว.สส.สภ.เขาค้อ จว.เพชรบูรณ์ 1609 11204 0120

740 ร.ต.อ. ประสิทธิ์ เสริฐเลิศ รอง สว.(สอบสวน) สภ.สามชัย จว.กาฬสินธุ์ 0402 13203 0037 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ดอนจาน จว.กาฬสินธุ์ สกส.362

741 ร.ต.อ. ประสิทธิ์ หมอกยา รอง สว.สส.สน.ธรรมศาลา 1114 13204 0071 รอง สว.สส.สน.บางขุนเทียน 1011 11204 0083

742 ร.ต.อ. ประเสริฐ ค่ายอาจ รอง สวป.สภ.เมืองน่าน 0504 13202 0275 รอง สวป.สภ.ปัว จว.น่าน 0504 13202 0280

743 ร.ต.อ. ประเสริฐ โคบํารุง รอง สว.(สอบสวน) สภ.นาแห้ว จว.เลย สลย.322 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองเลย 1410 11203 0129

744 ร.ต.อ. ประเสริฐ ชัยศรี รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.6 1601 11304 0082 รอง สวป.สภ.สะเมิง จว.เชียงใหม่ สชม.538

745 ร.ต.อ. ประเสริฐ ด้วงเอียด รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพัทลุง สพท.165 รอง สว.(สอบสวน) สภ.กงหรา จว.พัทลุง สพท.229

746 ร.ต.อ. ประเสริฐ เตาะไทสงค์ รอง สว.กก.ปพ.บช.ปส. 2200 11204 0015 รอง สว.กก.1 บก.ปส.2 2203 11204 0041

747 ร.ต.อ. ประเสริฐ นามชารี รอง สวป.สภ.สมเด็จ จว.กาฬสินธุ์ สกส.295 รอง สวป.สภ.เมืองปราจีนบุรี 0207 13202 0190

748 ร.ต.ท. ประเสริฐ บ่อโทนดํา นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.ราชบุรี 1708 11323 0006 รอง สว.กก.5 บก.ปคม. 2108 11202 0142

749 ร.ต.ท. ประเสริฐ ผันสันเทียะ รอง สวป.สภ.ชุมแสง จว.บุรีรัมย์ 0304 13207 0380 รอง สว.สส.สภ.กระสัง จว.บุรีรัมย์ 0304 13204 0170

750 ร.ต.ท. ประเสริฐ พลรักษา รอง สวป.สภ.เมืองไหม จว.ขอนแก่น 1405 11202 0177 รอง สว.จร.สภ.เชียงยืน จว.มหาสารคาม สมค.252



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐6/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยศ

751 ร.ต.อ. ประเสริฐ พาดี รอง สว.(สอบสวน) สภ.แจ้ซ้อน จว.ลําปาง 0508 23203 0241 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองเชียงราย 1504 11203 0198

752 ร.ต.อ. ประหยัด ไชยมงคล รอง สว.สส.สภ.ชาติตระการ จว.พิษณุโลก 1608 11204 0122 รอง สวป.สภ.บึงสามพัน จว.เพชรบูรณ์ สพช.336

753 ร.ต.อ. ปรัชญา ตั๊นสกุล รอง สว.(สอบสวน) สภ.สร้างค้อ จว.สกลนคร 1411 29203 0095 รอง สว.(สอบสวน) สภ.กมลาไสย จว.กาฬสินธุ์ 1404 11203 0130

754 ร.ต.อ. ปรัชญา เตชะ ผบ.มว.ฝ่ายปกครอง 1 บก.ปค.รร.นรต. 3002 11306 0041 รอง สวป.สภ.เมืองสมุทรสาคร สสค.91

755 ร.ต.อ. ปรัชญานนท์ ยงยิ่ง รอง สวป.สภ.เมืองลพบุรี 0106 13202 0262 รอง สว.สส.สภ.บ้านหมอ จว.สระบุรี 0108 13204 0138

756 ร.ต.อ. ปราบดา สุขสุนทรีย์ รอง สว.กก.4 บก.ส.2 2303 11204 0084 รอง สว.ฝ่ายกิจการต่างประเทศ บก.อก.บช.ส. 2301 11304 0094

757 ร.ต.อ. ปราบศึก พิลารัตน์ รอง สวป.สภ.ด่านมะขามเตี้ย จว.กาญจนบุรี 0702 13202 0345 รอง สวป.สภ.ปิล๊อก จว.กาญจนบุรี 0702 13207 0284

758 ร.ต.อ. ปราโมช ดอนสระน้อย รอง สว.อก.สภ.พลสงคราม จว.นครราชสีมา 1305 11304 0074 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครราชสีมา 1305 11304 0250

759 ร.ต.อ. ปราโมทย์ ขันตี รอง สวป.สภ.บางซ้าย จว.พระนครศรีอยุธยา สอย.350 รอง สวป.สภ.ไทรน้อย จว.นนทบุรี 0103 13202 0345

760 ร.ต.อ. ปราโมทย์ คิมหันต์ รอง สว.สส.สภ.ฆ้องชัย จว.กาฬสินธุ์ 0402 13203 0315 รอง สวป.สภ.เกษตรวิสัย จว.ร้อยเอ็ด 0407 13202 0448

761 ร.ต.อ. ปราโมทย์ น้ํารอบ รอง สว.อก.สภ.เสวียด จว.สุราษฎร์ธานี 0808 13304 0284 รอง สวป.สภ.จุฬาภรณ์ จว.นครศรีธรรมราช สสข.259

762 ร.ต.ท. ปราโมทย์ หงษา รอง สว.สส.สภ.หนองหมากฝ้าย จว.สระแก้ว 0209 13204 0167 รอง สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.2 1202 11204 0022

763 ร.ต.อ. ปริญญา ขวัญแก้ว รอง สว.กก.สส.ภ.จว.พัทลุง 1905 11204 0032 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต 1808 12202 0137

764 ร.ต.ท. ปริญญา คณฑา รอง สวป.สภ.ท่าสองยาง จว.ตาก 0603 13202 0282 รอง สว.สส.สภ.เมืองการุ้ง จว.อุทัยธานี สอน.67

765 ร.ต.ท. ปริญญา เสนีชัย รอง สวป.สน.สุวินทวงศ์ 1110 13202 0249 รอง สวป.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา 0203 13202 0284



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐6/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยศ

766 ร.ต.อ. ปริญญา แสงจรัสวงษ์ รอง สวป.สภ.เมืองปทุมธานี 0104 13202 0312 รอง สว.ฝสต.2 กต.6 จต. 0807 11204 0015

767 ร.ต.อ. ปรินทร ใหญ่จันทึก รอง สว.(สอบสวน) สภ.กลางดง จว.นครราชสีมา สนม.297 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ด่านขุนทด จว.นครราชสีมา 1305 11203 0297

768 ร.ต.อ. ปริพล นาคลําภา รอง สว.สส.สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ 0107 13204 0025 รอง สวป.สภ.สําโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ 18000

769 ร.ต.ท. ปริวรรต อุชุภาพ นว.(สบ 1) ผบก.กต.7 จต. 0808 11323 0004 รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ศชต. 2001 11304 0045

770 ร.ต.ท. ปรีชา ขวัญศรี รอง สว.สส.สภ.หาดสําราญ จว.ตรัง 0902 13204 0139 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ยะลา 2006 11202 0070

771 ร.ต.ท. ปรีชา คุ้มชัย รอง สว.กก.สส.ภ.จว.พิจิตร 1607 11202 0117 รอง สว.สส.สภ.ย่านยาว จว.พิจิตร 0605 13204 0197

772 ร.ต.ท. ปรีชา แจ้งถิ่นป่า รอง สว.สส.สน.บางกอกน้อย 1009 11204 0092 รอง สวป.สน.ทองหล่อ สน.2-322

773 ร.ต.อ. ปรีชา ทรงศิลา รอง สว.(สอบสวน) สภ.นาใน จว.สกลนคร 0409 23203 0348 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ยางสีสุราช จว.มหาสารคาม สมค.362

774 ร.ต.อ. ปรีชา ทวยจันทร์ รอง สว.สส.สภ.สีดา จว.นครราชสีมา 0303 13204 0078 รอง สวป.สภ.โพธิ์ตาก จว.หนองคาย สนค.133

775 ร.ต.อ. ปรีชา ทัพฤทธิ์ รอง สวป.สภ.เมืองชัยนาท สชน.124 รอง สวป.สภ.วังน้อย จว.พระนครศรีอยุธยา สอย.385

776 ร.ต.อ. ปรีชา บุญเกลี้ยง รอง สวป.สภ.นาโดน จว.นครพนม 0404 13207 0235 รอง สวป.สภ.ท่าอุเทน จว.นครพนม 0404 13202 0271

777 ร.ต.อ. ปรีชา ประกิ่ง รอง สว.ตม.จว.อํานาจเจริญ บก.ตม.4 2405 11363 0176 รอง สว.ตม.จว.อุบลราชธานี บก.ตม.4 2405 11363 0151

778 ร.ต.ท. ปรีชา ประชุมชัย รอง สว.(สอบสวน) สภ.สุคิริน จว.นราธิวาส 0903 24203 0420 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองปัตตานี 2005 11203 0145

779 ร.ต.อ. ปรีชา ปัญญา รอง สว.สส.สภ.ลี้ จว.ลําพูน สลพ.165 รอง สวป.สภ.บางคล้า จว.ฉะเชิงเทรา สฉช.243

780 ร.ต.ท. ปรีชา ปินตานา รอง สว.งานอารักขาที่ 3 กก.อารักขา 2 1014 11202 0111 รอง สว.สส.สน.ห้วยขวาง 1108 13204 0243



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐6/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยศ

781 ร.ต.อ. ปรีชา พงษ์ประพนธ์ รอง สวป.สภ.พรานกระต่าย จว.กําแพงเพชร 0602 13202 0305 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.กําแพงเพชร 1604 11204 0032

782 ร.ต.อ. ปรีชา พร้อมสมุด รอง สว.(สอบสวน) สภ.แคนดง จว.บุรีรัมย์ 0304 23203 0060 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ศรีสงคราม จว.นครพนม สนพ.264

783 ร.ต.อ. ปรีชา แย้มเจริญ รอง สว.(สอบสวน) สภ.คลองขลุง จว.กําแพงเพชร 0602 24203 0087 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ลาดยาว จว.นครสวรรค์ สนว.330

784 ร.ต.ท. ปรีชา รักพร้า รอง สวป.สภ.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จว.บุรีรัมย์ สบร.182 รอง สวป.สภ.ชํานิ จว.บุรีรัมย์ สบร.538

785 ร.ต.ท. ปรีชา โลหะสาร รอง สว.สส.สภ.โพนแพง จว.สกลนคร 0409 13204 0355 รอง สวป.สภ.ตาดโตน จว.สกลนคร 1411 11202 0139

786 ร.ต.อ. ปรีชา ศรีใส รอง สว.ส.รฟ.ฉะเชิงเทรา กก.4 บก.รฟ. 2104 11202 0091 รอง สว.ส.รฟ.นพวงศ์ กก.1 บก.รฟ. 2104 11202 0031

787 ร.ต.ท. ปรีชา สนิท รอง สวป.สภ.ชานุมาน จว.อํานาจเจริญ สอบ.622 รอง สว.สส.สภ.น้ําปลีก จว.อํานาจเจริญ สอบ.248

788 ร.ต.อ. ปรีชา สระทองเดช รอง สวป.สน.บางกอกใหญ่ 1114 13202 0284 รอง สวป.สน.หนองแขม สน.3-493

789 ร.ต.ท. ปรีชา สุดใจ รอง สว.กก.6 บก.ส.1 2302 11204 0241 รอง สว.ส.ทท.2 กก.1 บก.ทท. 2105 11202 0046

790 ร.ต.ท. ปรีชาพล พะยังเค รอง สวป.สภ.สระใคร จว.หนองคาย 0410 13207 0256 รอง สวป.สภ.ชุมพลบุรี จว.สุรินทร์ 0307 13202 0418

791 ร.ต.อ. ปรีชาพล อุบลพันธุ์ รอง สวป.สภ.เชียงขวัญ จว.ร้อยเอ็ด 0407 13202 0015 รอง สว.สส.สภ.สุวรรณภูมิ จว.ร้อยเอ็ด สรอ.411

792 ร.ต.อ. หญิง ปรีญาภรณ์ บาลี รอง สว.กก.1 บก.ตม.1 2402 11363 0037 รอง สว.ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4 2405 11363 0058

793 ร.ต.ท. ปรีดา ธานี รอง สวป.สน.ห้วยขวาง 1108 13202 0239 รอง สวป.สน.สายไหม 1109 13202 0068

794 ร.ต.อ. ปรีดา นัคเรศ รอง สว.จร.สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ 0107 13205 0068 รอง สว.สส.สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ 0107 13204 0025

795 ร.ต.อ. ปรีดี เจ๊ะมะยูโซ๊ะ รอง สวป.สภ.สุไหงโก-ลก จว.นราธิวาส 0903 13202 0505 รอง สวป.สภ.แว้ง จว.นราธิวาส 0903 13202 0528



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐6/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยศ

796 ร.ต.อ. ปรียวิศว์ ศรีจันทร์ รอง สว.ส.ทท.1 กก.5 บก.ทท. 2105 11202 0178 รอง สว.ส.ทท.8 กก.2 บก.ทท. 2105 11202 0104

797 ว่าที่ ร.ต.อ. หญิง ปรียา เงินยวง รอง สว.ฝ่ายงบประมาณและการเงิน บก.อก.สพฐ.ตร. 2701 11326 0053 รอง สว.ตม.จว.สมุทรสงคราม บก.ตม.3 2404 11326 0315

798 ร.ต.อ. หญิง ปรียาการย์ สาลีวรโรจน์ รอง สว.ฝสสน.1บก.สสน.บช.ตชด. 2507 11304 0019 รอง สว.ฝ่ายตรวจลงตรา ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0218

799 ร.ต.อ. หญิง ปรียาภัทร์ พรหมสุขันธ์ รอง สว.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.4 2405 11363 0042 รอง สว.ตม.จว.ศรีสะเกษ บก.ตม.4 2405 11304 0165

800 ร.ต.อ. หญิง ปรียาวัลย์ สระแก้ว รอง สว.ตม.จว.นครพนม บก.ตม.4 2405 11363 0157 รอง สว.ตม.จว.ศรีสะเกษ บก.ตม.4 2405 11363 0088

801 ร.ต.อ. ปวิช พิพิธทอง รอง สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.6 1602 11204 0028 รอง สว.ฝอ.ศพฐ.6 2709 11304 0080

802 ร.ต.ท. ปวิชชา ธรรมรังศรี รอง สว.สส.สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปราการ 1109 11204 0075 รอง สวป.สภ.โคกเจริญ จว.ลพบุรี 1108 11202 0085

803 ร.ต.ท. ปวิณ เข็มจรูญ รอง สว.สส.สภ.บางน้ําเปรี้ยว จว.ฉะเชิงเทรา 0203 13204 0218 รอง สว.ส.รฟ.ฉะเชิงเทรา กก.4 บก.รฟ. 2104 11202 0091

804 ร.ต.อ. หญิง ปวีณ์นุช ภิญโญภาพ รอง สว.อก.สภ.ศีขรภูมิ จว.สุรินทร์ สสร.405 รอง สวป.สภ.บ้านหนองจอก จว.สุรินทร์ สสร.169

805 ร.ต.อ. ปองพล จันทรปรางกูร รอง สว.กลุ่มงานถวายความปลอดภัย บก.ทล. 2103 11202 0292 รอง สว.ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล. 2103 11202 0074

806 ร.ต.อ. ปัญจะ คงเมือง รอง สว.อก.สภ.หนองโสน จว.พิจิตร 1607 11304 0043 รอง สวป.สภ.หนองโสน จว.พิจิตร 0605 13207 0172

807 ร.ต.ท. ปัญญวัฒน์ บุญศรี รอง สว.สส.สภ.บ้านโสร่ง จว.ปัตตานี 2005 11204 0123 รอง สว.กก.ซักถาม 2 บก.สส.ศชต. 2002 11202 0095

808 ร.ต.อ. ปัญญา คูณยอ รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนามแท่ง จว.อุบลราชธานี 0309 23203 0423 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอุบลราชธานี 1311 11203 0210

809 ร.ต.ท. ปัญญา ตาคํา รอง สว.สส.สภ.เมืองพะเยา สพย.123 รอง สว.สส.สภ.วังเหนือ จว.ลําปาง 0508 13204 0146

810 ร.ต.ท. ปัญญา บัณฑิตย์ รอง สวป.สภ.เมืองตราด 0205 13202 0184 รอง สว.สส.สภ.แหลมงอบ จว.ตราด 0205 13204 0087



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐6/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยศ

811 ร.ต.อ. ปัญญา บาศรี รอง สวป.สภ.โนนเหม่า จว.ชัยภูมิ 0302 13207 0314 รอง สวป.สภ.บําเหน็จณรงค์ จว.ชัยภูมิ สชย.313

812 ร.ต.อ. ปัญญา วรรณชาติ รอง สวป.สภ.มหาชนะชัย จว.ยโสธร 18066 รอง สว.สส.สภ.ดงหลวง จว.มุกดาหาร 0406 13204 0100

813 ร.ต.ท. ปัญญา สียางนอก รอง สว.จร.สภ.พานทอง จว.ชลบุรี 1206 11205 0173 รอง สวป.สภ.เสม็ด จว.ชลบุรี 0204 13202 0471

814 ร.ต.อ. ปัญญา สุพรรณวิวัฒน์ รอง สว.อก.สภ.เมืองสุพรรณบุรี สสพ.179 รอง สวป.สภ.อู่ทอง จว.สุพรรณบุรี 0709 13202 0287

815 ร.ต.อ. หญิง ปัญญาเพ็ญ เกตุแก้ว รอง สว.อก.สภ.กระแสสินธุ์ จว.สงขลา สสข.508 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สงขลา 1906 11304 0020

816 ร.ต.อ. หญิง ปัณฑิตา กลิ่นฤทธิ์ รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.9 1901 11304 0065 รอง สว.อก.สภ.จะนะ จว.สงขลา สสข.461

817 ร.ต.อ. ปัณณวัชร์ โกสุมา รอง สวป.สภ.เมืองอุทัยธานี สอน.119 รอง สวป.สภ.แม่สอด จว.ตาก สตก.197

818 ร.ต.อ. ปัณพน รักราชการ รอง สว.สส.สภ.ศรีประจันต์ จว.สุพรรณบุรี สสพ.261 รอง สว.สส.สภ.เมืองสุพรรณบุรี 0709 13204 0277

819 ร.ต.อ. หญิง ปัทมา บุญเพชรศรี รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ศชต. 2001 11304 0017 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ยะลา 2006 11304 0025

820 ร.ต.ท. ปั๊บ ปิยะโกศล รอง สว.อก.สภ.แม่ออน จว.เชียงใหม่ 0503 13304 0019 รอง สวป.สภ.สันกําแพง จว.เชียงใหม่ 0503 13202 0564

821 ร.ต.อ. ปาจีม จันเติบ รอง สวป.สภ.กาบเชิง จว.สุรินทร์ 0307 13202 0425 รอง สวป.สภ.ทุ่งมน จว.สุรินทร์  0307 13207 0250

822 ร.ต.อ. หญิง ปาณิศา บุญประจวบ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ปทุมธานี 1106 11327 0076 รอง สว.อก.สภ.ลาดหลุมแก้ว จว.ปทุมธานี สปท.223

823 ร.ต.อ. หญิง ปานพิชญา คงบางปอ รอง สว.ตม.จว.ยะลา บก.ตม.6 2407 11304 0233 รอง สว.ด่าน ตม.เบตง บก.ตม.6 2407 11363 0287

824 ร.ต.อ. หญิง ปารณีย์ ชูแสง รอง สว.กก.ตชด.42 2505 11325 0175 ครู (สบ1) กก.ตชด.41 2505 34202 0443

825 ร.ต.ท. ปารย์ คํามีไสว รอง สว.กก.สส.ภ.จว.แพร่ 1508 11202 0124 รอง สวป.สภ.ไผ่โทน จว.แพร่ 0506 13207 0133



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐6/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยศ

826 ร.ต.อ. หญิง ปารย์ ธนาวิชนัน รอง สว.ตม.จว.นครพนม บก.ตม.4 2405 11363 0201 รอง สว.ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 2407 11304 0057

827 ร.ต.ท. ปิติพงษ์ ถินวิชัย รอง สว.สส.สภ.ธาตุพนม จว.นครพนม 0404 13204 0107 รอง สว.ส.ทท.2 กก.3 บก.ทท. 2105 11202 0118

828 ร.ต.อ. ปิติภูมิ ภูมิปัญญานําสกุล รอง สว.กก.สส.ภ.จว.จันทบุรี 1204 11204 0037 รอง สว.สส.สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี 0204 13204 0417

829 ร.ต.อ. ปิยบุตร อิทธิภูวโชติ รอง สว.กพอ.สพฐ.ตร. 2700 11403 0039 รอง สว.ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 4 ทว. 2703 11336 0085

830 ว่าที่ ร.ต.อ. หญิง ปิยมน เตชสิริจินดา รอง สว.กลุ่มงานพิจารณา 2 มน. 0702 11305 0031 รอง สว.กลุ่มงานการข่าว บก.ขส.บช.ปส. 2206 11204 0049

831 ร.ต.อ. หญิง ปิยรัตน์ ก่อนิธิกุล รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครสวรรค์ 1606 11304 0017 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ตาคลี จว.นครสวรรค์ 1606 11203 0158

832 ร.ต.อ. ปิยวัฒน์ ร้คุณ รอง สว.สส.สภ.โพทะเล จว.พิจิตร 1607 11204 0092 รอง สวป.สภ.เมืองพิษณุโลก 1608 11202 0100

833 ร.ต.อ. ปิยวัฒน์ สันตยากร รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.9 1901 11325 0090 รอง สว.กก.ปพ.บก.สส.ภ.9 1902 11202 0065

834 ร.ต.อ. ปิยวิทย์ สิทธิหล่อ รอง สว.ตม.จว.ภูเก็ต บก.ตม.6 2407 11202 0033 รอง สว.ตม.จว.พังงา บก.ตม.6 2407 11363 0132

835 ร.ต.ท. ปิยะ บังศรี รอง สว.กก.4 บก.ป. 2102 11202 0214 รอง สว.กก.3 บก.ป. 2102 11202 0177

836 ร.ต.อ. ปิยะ ศรีจันทร์ ผบ.มว.กก.อป.บก.สส.ภ.7 1702 11202 0082 รอง สวป.สภ.แก่งกระจาน จว.เพชรบุรี สสข.276

837 ร.ต.อ. ปิยะณัฐ รัตนเพียร รอง สว.กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์การกระทําความผิดทางเทคโนโลยี 2803 11318 0046 นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.นครนายก 1208 11323 0005

838 ร.ต.อ. ปิยะพงษ์ เห็มศรี รอง สวป.สภ.เมืองหนองบัวลําภู 1413 11202 0061 รอง สวป.สภ.เมืองอุดรธานี 0412 13202 0380

839 ร.ต.อ. ปิยะพงษ์ อุตอามาตย์ รอง สว.อก.สภ.โพธิ์ไทร จว.อุบลราชธานี สอบ.608 รอง สวป.สภ.หนามแท่ง จว.อุบลราชธานี 0309 13207 0420

840 ร.ต.อ. หญิง ปิยะรัตน์ ประสารพันธ์ รอง สว.อก.สภ.โนนกุง จว.อุบลราชธานี 1311 11304 0059 รอง สว.พฐ.จว.อํานาจเจริญ 2706 11336 0208



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐6/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยศ

841 ร.ต.ท. ปิยะวัฒน์ วัฒนาปิยรมย์ ผบ.มว.กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 11207 0196 รอง สวป.สภ.ดอยสะเก็ด จว.เชียงใหม่ 0503 13202 0581

842 ร.ต.อ. ปิยะวัฒน์ ศรีวิบูลย์ รอง สวป.สภ.บางคนที จว.สมุทรสงคราม สสส.88 รอง สว.สส.สภ.บางโทรัด จว.สมุทรสาคร 07081 3204 0127

843 ร.ต.อ. หญิง ปิยาอร เพชรอาวุธ รอง สว.ฝอ.บก.สสท. 2803 11326 0011 รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.8 1801 11304 0081

844 ร.ต.อ. หญิง ปุญญานิช นวลอะออง รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครปฐม 1705 11326 0025 รอง สว.ฝอ.ศพฐ.9 2712 11325 0056

845 ร.ต.อ. หญิง ปุณยนุช ศิริยอด รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ลพบุรี 1108 11304 0021 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สิงห์บุรี 1111 11304 0018

846 ร.ต.อ. ปุรเชษฐ์ คงนวน รอง สวป.สภ.ลานสกา จว.นครศรีธรรมราช สนศ.442 รอง สวป.สภ.ท่าศาลา จว.นครศรีธรรมราช สนศ.517

847 ร.ต.อ. หญิง ปุริศร การินทร์ นวท.(สบ 1) กอป.ศพฐ.7 2710 33450 0099 รอง สว.กลุ่มงานพิจารณา 1 มน. 0702 11305 0019

848 ร.ต.อ. หญิง เปมิกา เกษตรกาลาม รอง สว.ฝอ.10 บก.อก.ศชต. 2001 11304 0119 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นราธิวาส 2004 11304 0024

849 ร.ต.อ. เปรม คุ้มยิ้ม รอง สว.กลุ่มงานสัญญา กม. 0601 11305 0050 รอง สว.(สอบสวน) ส.ทล.2 กก.8 บก.ทล. 2103 29203 0269

850 ร.ต.อ. เปล่ง พานแก้ว รอง สว.(สอบสวน) สภ.พระนครศรีอยุธยา 0105 24203 0074 รอง สว.(สอบสวน) สภ.อุทัย จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 11203 0186


