
ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

1 ร.ต.อ. หญิง ผกามาศ กมลแสน รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองชุมพร สชพ.158 รอง สว.ส.ทท.6 กก.2 บก.ทท. 2105 11202 0092

2 ร.ต.อ. ผดุงศักดิ์ ดวงดาว รอง สว.สส.สภ.เมืองเก่า จว.สุโขทัย 1610 11204 0106 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสุโขทัย 0608 24203 0044

3 ร.ต.ท. ผล แก้วนามอม รอง สว.กก.3 บก.ปปป. 2110 11202 0066 รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0087

4 ร.ต.ท. ผสาน พรมสําลี รอง สว.อก.สภ.บ้านหมี่ จว.ลพบุรี สลบ.247 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ศรีสะเกษ 1308 11304 0018

5 ร.ต.อ. ผัด ขันทะวงศ์ รอง สวป.สภ.ปางมะผ้า จว.แม่ฮ่องสอน สมส.191 รอง สวป.สภ.เมืองลําปาง สลป.222

6 ร.ต.อ. หญิง ผุสดี ศรีจันทร์ รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.สตม. 2401 11325 0041 รอง สว.ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5 2406 11363 0108

7 ร.ต.ท. เผด็จ เดิมโรย รอง สว.กก.ตชด.12 2502 11309 0169 ผบ.มว.กก.ตชด.12 2502 11202 0199

8 ร.ต.อ. เผย วงษ์คําชัย รอง สว.(สอบสวน) สภ.กุดข้าวปุ้น จว.อุบลราชธานี สอบ.651 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เขมราฐ จว.อุบลราชธานี 1311 11203 0197

9 ร.ต.อ. พงค์นเรศ ศิริเสถียร รอง สว.สส.สน.คันนายาว สน.1-598 รอง สว.กก.สส.บก.น.3 1005 11204 0049

10 ร.ต.อ. พงศกร ดาเชิงเขา นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ 1404 11323 0005 นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร 1408 11323 0006

11 ร.ต.อ. พงศกร วิสีปัตน์ รอง สวป.สภ.สีคิ้ว จว.นครราชสีมา 0303 13202 0760 รอง สวป.สภ.โพธิ์กลาง จว.นครราชสีมา 0303 13202 0831

12 ร.ต.อ. พงศกร อ่วงตระกูล รอง สว.(สอบสวน) สภ.แม่เจดีย์ จว.เชียงราย สชร.144 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ขุนตาล จว.เชียงราย สชร.454

13 ร.ต.อ. พงศ์กฤต สุขภิบาล รอง สว.อก.สภ.เฝ้าไร่ จว.หนองคาย 0410 13304 0028 รอง สว.สส.สภ.อากาศอํานวย จว.สกลนคร สสน.283

14 ร.ต.อ. พงศ์เทพ อุปถัมภานนท์ รอง สว.จร.สภ.ทับคล้อ จว.พิจิตร สพจ.204 รอง สวป.สภ.บึงสามพัน จว.เพชรบูรณ์ สพช.334

15 ร.ต.ท. พงศธร เมษสุวรรณกุล รอง สว.สส.สภ.วังคู จว.ฉะเชิงเทรา 1205 11204 0105 รอง สว.สส.สน.สุทธิสาร สน.1-744

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐7/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐
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16 ร.ต.อ. พงศธร เหลือบจําเริญ รอง สวป.สภ.ปากคลองรังสิต จว.ปทุมธานี 0104 13202 0307 รอง สวป.สน.ทองหล่อ 1112 13202 0393

17 ร.ต.ท. พงศพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รอง สว.อก.สภ.วังทอง จว.พิษณุโลก สพล.277 รอง สว.อก.สภ.ปางมะผ้า จว.แม่ฮ่องสอน สมส.189

18 ร.ต.อ. พงศ์พันธ์ จันทสุริวงค์ รอง สว.สภ.ท่าแซะ จว.ชุมพร 1805 11202 0093 รอง สวป.สภ.สะท้อน จว.สงขลา สสข.176

19 ร.ต.ท. พงศ์พิทูร พาศรี รอง สว.(สอบสวน) สน.ปทุมวัน สน.2-895 รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.น.3 1005 29203 0064

20 ร.ต.อ. พงศภัค พลแสน รอง สวป.สภ.อรัญประเทศ จว.สระแก้ว 0209 13202 0257 รอง สว.สส.สภ.อรัญประเทศ จว.สระแก้ว สปจ.366

21 ร.ต.อ. พงศ์วุฒิ ระดาเสริฐ รอง สวป.สน.ลําหิน 1005 11202 0095 รอง สว.จร.สน.ฉลองกรุง 1103 13205 0118

22 ร.ต.อ. พงศ์ศักดิ์ จูมแพง รอง สวป.สน.ปทุมวัน สน.2-391 รอง สวป.สภ.บางใหญ่ จว.นนทบุรี 0103 13202 0324

23 ร.ต.ท. พงศ์สิริ เกตุมานพ รอง สวป.สภ.ปากท่อ จว.ราชบุรี 0706 13202 0288 รอง สวป.สภ.เมืองราชบุรี 0706 13202 0272

24 ร.ต.ท. พงศ์อนันต์ ยวงยิ้ม รอง สว.ศูนย์จริยธรรมและจรรยาบรรณ บก.อก.จต. 0801 11306 0060 รอง สวป.สน.ดอนเมือง 1109 13202 0327

25 ร.ต.ท. พงศ์อนันต์ สุวรรณโณ ผบ.มว.กก.ตชด.44 2505 11202 0404 รอง สว.ส.ทล.2 กก.7 บก.ทล. 2103 11202 0225

26 ร.ต.อ. พงศ์อาชว์ ปุละ รอง สวป.สภ.ขุนยวม จว.แม่ฮ่องสอน 1509 11202 0080 รอง สวป.สภ.แม่วาง จว.เชียงใหม่ สชม.460

27 ร.ต.อ. พงศักดิ์ จิ้นสุริวงษ์ รอง สวป.สน.โชคชัย 1102 13202 0235 รอง สวป.สน.วังทองหลาง 1111 13202 0273

28 ร.ต.ท. พงษ์เจริญ อินอ่อน รอง สว.จร.สภ.เมืองอํานาจเจริญ 0308 13205 0010 รอง สว.ส.ทล.2 กก.4 บก.ทล. 2103 11202 0141

29 ร.ต.อ. พงษ์นที อุบล รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี 1810 11304 0026 รอง สวป.สภ.เกาะสมุย จว.สุราษฎร์ธานี สสฎ.369

30 ร.ต.อ. พงษ์นิรันดร์ ศรีกันหา รอง สว.ส.ทท.3 กก.4 บก.ทท. 2105 11202 0153 รอง สว.ส.ทท.7 กก.4 บก.ทท. 2105 11202 0167
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31 ร.ต.ท. พงษ์พัฒน์ เตชะชัย รอง สว.อก.สภ.โกสัมพีนคร จว.กําแพงเพชร 0602 13304 0248 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองกําแพงเพชร 0602 24203 0072

32 ร.ต.ท. พงษ์พันธ์ เจียมศิริ รอง สว.สส.สน.ปทุมวัน 1113 13204 0201 รอง สว.กก.สส.บก.น.5 1007 11204 0054

33 ร.ต.อ. พงษ์พันธ์ ไพรศรี รอง สว.ส.รฟ.ศิลาอาสน์ กก.2 บก.รฟ. 2104 11202 0064 รอง สว.ส.ทล.1 กก.5 บก.ทล. 2103 11202 0163

34 ร.ต.ท. พงษ์พันธ์ สิงห์สร้อย รอง สว.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.กําแพงเพชร 1604 11305 0041 รอง สว.สส.สภ.เมืองกําแพงเพชร 0602 13204 0290

35 ร.ต.อ. พงษ์พิชิต ธนาพันธ์ภักดี รอง สว.(สอบสวน) สภ.สมเด็จ จว.กาฬสินธุ์ สกส.301 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สกลนคร 1411 11305 0029

36 ว่าที่ ร.ต.อ. พงษ์ภัทร์ อักษรชู ผู้ช่วย นว.(สบ 1) ผบช.ภ.8 1800 11323 0010 รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวนฯ บก.ปส.4 2205 29203 0020

37 ร.ต.ท. พงษ์ศักดิ์ กุลบุตร ผบ.มว.กก.ตชด.12 2502 11202 0205 รอง สวป.สภ.โนนคูณ จว.ศรีสะเกษ สศก.424

38 ร.ต.ท. พงษ์ศักดิ์ คงประจักษ์ รอง สว.พฐ.จว.สุโขทัย 2709 11336 0167 รอง สวป.สภ.สวรรคโลก จว.สุโขทัย สสท.194

39 ร.ต.อ. พงษ์ศักดิ์ ดิษฐ์บรรจง รอง สว.สส.สน.บางคอแหลม 1115 13204 0179 รอง สว.สส.กก.สส.บก.น.8 1010 11204 0048

40 ร.ต.อ. พงษ์ศักดิ์ ถาวรศรี รอง สว.ฝอ.สภ.มูโนะ จว.นราธิวาส 0903 13304 0347 รอง สว.นปพ.กก.สส.ภ.จว.นราธิวาส 2004 10202 0161

41 ร.ต.อ. พงษ์ศักดิ์ ทองอร่าม รอง สว.กก.สส.บก.น.4 1006 11204 0049 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นครราชสีมา 1305 11202 0270

42 ร.ต.อ. พงษ์ศักดิ์ นนทะโชติ รอง สว.สส.สน.ทุ่งมหาเมฆ 1007 11204 0087 รอง สว.จร.สภ.เมืองนครราชสีมา สนม.497

43 ร.ต.อ. พงษ์ศักดิ์ บุญยวัฒน์ รอง สวป.สภ.ตาคลี จว.นครสวรรค์ 0604 13202 0352 รอง สวป.สภ.ตากฟ้า จว.นครสวรรค์ สนว.407

44 ร.ต.อ. พงษ์ศักดิ์ ปิยเฉลิมชัย รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านปรางค์ จว.นครราชสีมา 1305 29203 0111 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครราชสีมา 1305 11203 0279

45 ร.ต.อ. พงษ์ศักดิ์ ยอดสิงห์ รอง สว.ตม.จว.ปทุมธานี บก.ตม.3 2404 11363 0388 รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0156
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46 ร.ต.อ. พงษ์สวัสดิ์ วีระกุล รอง สวป.สภ.คลองแดน จว.สงขลา 0907 13207 0374 รอง สว.สส.สภ.ศรีนครินทร์ จว.พัทลุง 0905 13203 0197

47 ร.ต.ท. พจ ภู่ทองสิทธิกุล รอง สวป.สภ.เวียงแก่น จว.เชียงราย 0502 13202 0391 รอง สวป.สภ.เกาะช้าง จว.เชียงราย สชร.441

48 ร.ต.ท. พจน์ พุกสุข รอง สว.(สอบสวน) สน.บางโพงพาง สน.2-920 รอง สว.(สอบสวน) สน.ท่าเรือ 1112 24203 0252

49 ร.ต.ท. พจน์ ยอดพิจิตร รอง สวป.สภ.นบพิตํา จว.นครศรีธรรมราช 0804 13207 0314 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ร่อนพิบูลย์ จว.นครศรีธรรมราช 1806 11203 0157

50 ร.ต.ท. หญิง พจนีย์ วรรณโสภา รอง สว.กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 11304 0084 รอง สว.กก.ตชด.44 2505 11304 0359

51 ร.ต.อ. พชร ชัยเพชร รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สงขลา 1906 11202 0053 รอง สวป.สภ.เกาะสมุย จว.สุราษฎร์ธานี สสฎ.366

52 ร.ต.ท. พชร ชุมแก้ว รอง สว.งานตรวจพิสูจน์มลภาวะ กก.5 บก.จร. 1002 11205 0214 รอง สวป.สน.โชคชัย 1102 13202 0231

53 ร.ต.อ. พชร บัวทอง นว.(สบ.1) ผบก.ส.1 2302 11323 0006 รอง สว.กก.1 บก.ส.1 2302 11204 0060

54 ร.ต.ท. พชร พันธุระ รอง สวป.สน.สําเหร่ 1115 13202 0259 รอง สว.จร.สน.สําเหร่ สน.3-761

55 ร.ต.อ. พชร มานะกิจ รอง สว.สส.สภ.โกสัมพีนคร จว.กําแพงเพชร 0602 13204 0033 รอง สวป.สภ.งาว จว.ลําปาง 0508 13202 0292

56 ร.ต.อ. พชรดนัย ขันทอง รอง สว.อก.สภ.ลอง จว.แพร่ สพร.221 รอง สวป.สภ.ลอง จว.แพร่ สพร.226

57 ร.ต.ท. พชรเดช รุ่งสว่าง รอง สว.สส.สภ.เขาค้อ จว.เพชรบูรณ์ 1609 11204 0120 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองเพชรบูรณ์ 0607 24203 0053

58 ร.ต.อ. หญิง พชรพร ทูลไธสง รอง สว.กก.4 บก.ปทส. 2107 11304 0098 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครราชสีมา 1305 11304 0172

59 ร.ต.อ. พชรพล โชติมณี รอง สว.สส.สภ.กงหรา จว.พัทลุง 0905 13204 0105 รอง สวป.สภ.ลําปํา จว.พัทลุง 0905 13207 0171

60 ร.ต.อ. พชรพล ถนอมศรี รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ราชบุรี 1708 27203 0083 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองราชบุรี สรบ.214
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61 ว่าที่ ร.ต.อ. พชรพล ทรงวิชา รอง สว.ฝ่ายจัดการสอบ กส. 2905 11316 0042 รอง สว.อก.สน.สุทธิสาร สน.1-735

62 ร.ต.อ. พชรพล พงษ์จํานงค์ รอง สว.อก.สภ.เมืองพิจิตร 1607 11304 0074 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครราชสีมา 1305 11304 0026

63 ร.ต.อ. พชรพล หัสมาน รอง สว.อก.สภ.จะนะ จว.สงขลา สสข.461 รอง สวป.สภ.ห้วยปลิง จว.สงขลา สสข.203

64 ร.ต.อ. พชโรจ มณีจักร รอง สวป.สภ.นาหวาย จว.เชียงใหม่ สชม.246 รอง สว.สส.สภ.แม่ออน จว.เชียงใหม่ 0503 13204 0400

65 ร.ต.ท. พนม นพคุณ รอง สวป.สน.บางโพงพาง สน.2-507 รอง สว.สส.สน.วัดพระยาไกร สน.2-726

66 ร.ต.อ. พนม พูลสวัสดิ์ รอง สว.สส.สภ.เมืองชลบุรี 0204 13204 0406 ผบ.มว.ฝ่ายปกครองและการฝึก ศฝร.ภ.2 1203 11306 0036

67 ร.ต.ท. พนม สุวรรณประทีป รอง สวป.สภ.บางระจัน จว.สิงห์บุรี สสห.132 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สิงห์บุรี 1111 11202 0064

68 ร.ต.ท. พนมศักดิ์ สุนทรา รอง สว.สส.สภ.ท่าตะโก จว.นครสวรรค์ 0604 13204 0205 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครสวรรค์ 1606 11203 0152

69 ร.ต.อ. หญิง พนัชกร ทองแถม รอง สว.ฝอ.บก.สกส.บช.ปส. 2207 11304 0014 รอง สว.กก.2 บก.สกส.บช.ปส. 2207 11202 0047

70 ว่าที่ ร.ต.อ. หญิง พนัสดา พงษ์จีน พยาบาล (สบ 1) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0240 พยาบาล (สบ 1) ชต.รพ.ตร. 3127 31420 0021

71 ร.ต.อ. พนานต์พงศ์ เดชอุดม รอง สวป.สภ.ปะลุกาสาเมาะ จว.นราธิวาส 0903 13202 0087 รอง สว.(สอบสวน) สภ.สุไหงโก-ลก จว.นราธิวาส 2004 11203 0166

72 ร.ต.ท. หญิง พนาพร ศรีคํา รอง สว.ฝ่ายคลัง บก.อก.รร.นรต. 3001 11322 0029 รอง สว.ฝ่ายยานพาหนะ อาคารและสถานที่ บก.อก.รร.นรต. 3001 11337 0055

73 ร.ต.อ. พยงค์ศักดิ์ เครือจันทร์ รอง สว.สส.สภ.กะปง จว.พังงา 0805 13204 0115 รอง สว.สส.สภ.เมืองกระบี่ สกบ.112

74 ร.ต.ท. พยัคฆ์ เขจรลัย รอง สวป.สภ.สามโก้ จว.อ่างทอง สอท.184 รอง สว.สส.สภ.เกาะจันทร์ จว.ชลบุรี 0204 13204 0264

75 ร.ต.ท. พยัพ จันทรังษี รอง สวป.สภ.บางใหญ่ จว.นนทบุรี 0103 13202 0327 รอง สวป.สภ.ป่าโมก จว.อ่างทอง 1112 11202 0074
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ยศ

76 ร.ต.อ. พยุง ใจดี รอง สว.สส.สภ.สระยายโสม จว.สุพรรณบุรี สสพ343 รอง สว.จร.สภ.นครชัยศรี จว.นครปฐม สนฐ.183

77 ร.ต.อ. พรชัย คัมภีร์ รอง สว.อก.สภ.เมืองเลย สลย.172 รอง สวป.สภ.ภูกระดึง จว.เลย สลย.224

78 ร.ต.อ. พรชัย ศรีนรจันทร์ รอง สว.ฝอ.สพ. 0304 11202 0016 รอง สวป.สภ.อู่ทอง จว.สุพรรณบุรี 1711 11202 0108

79 ร.ต.ท. พรชัย ศุภเฉลิมรักษ์ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครนายก 1208 11304 0020 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 1205 11442 0037

80 ร.ต.อ. พรชัย สาเล็ก รอง สว.ฝ่ายวิเคราะห์ตําแหน่ง 2 อต. 0401 11319 0042 รอง สว.กลุ่มงานวิชาการ 2 สบส. 0604 11305 0070

81 ร.ต.ท. พรชัย หมื่นคลิ้ง รอง สว.ฝอ.ภ.จว.พัทลุง 1905 11304 0069 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สตูล 1907 11304 0023

82 ร.ต.ท. พรชาติ ชูเทศะ รอง สวป.สภ.บ้านแพรก จว.พระนครศรีอยุธยา สอย.337 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปราการ 1109 27203 0083

83 ร.ต.อ. หญิง พรทิพย์ ซ้อมพิมพ์ รอง สว.ฝอ.บก.อคฝ. 1014 11326 0020 รอง สว.ฝอ.บก.สส.บช.น. 1012 11326 0017

84 ร.ต.ท. หญิง พรทิพย์ แสงอรุณ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.น่าน 1506 11304 0016 รอง สว.พฐ.จว.น่าน 2708 11336 0178

85 ร.ต.อ. หญิง พรธนา โปรยไธสง รอง สว.ฝอ.ภ.จว.เลย 1410 11304 0018 รอง สว.อก.สภ.โคกงาม จว.เลย 0408 13304 0255

86 ร.ต.ท. พรนิมิตร ชุมชัย รอง สว.กก.3 บก.ปส.2 2203 11204 0070 รอง สว.สส.สภ.ภูเรือ จว.เลย สลย.294

87 ร.ต.ท. พรประเสริฐ ทองจํารัส รอง สวป.สภ.กาบเชิง จว.สุรินทร์ 0307 13202 0427 รอง สวป.สภ.โคกกระชาย อ.บ้านกรวด จว.บุรีรัมย์ 0304 13207 0323

88 ร.ต.อ. พรพจน์ จิตตธรรม ผบ.มว.กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 11202 0052 ผบ.มว.กก.4 บก.สอ.บช.ตชด. 2508 11202 0177

89 ร.ต.ท. พรพศ เจริญชนม์ รอง สว.พฐ.จว.สระแก้ว 2705 11336 0225 รอง สว.ฝอ.ศพฐ.2 2705 11336 0101

90 ร.ต.อ. หญิง พรพิมล หนูช่วย รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.7 1701 11304 0014 รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.7 1701 11304 0050
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ยศ

91 ร.ต.อ. พรไพรสนธ์ กลัดเฟื่อง รอง สวป.สภ.ทัพทัน จว.อุทัยธานี 1612 11202 0082 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองการุ้ง จว.อุทัยธานี 1612 29203 0061

92 ร.ต.ท. พรภวิษย์ สุดแสวง รอง สวป.สภ.พิมาย จว.นครราชสีมา 0303 13202 0783 รอง สวป.สภ.ปักธงชัย จว.นครราชสีมา 0303 13202 0751

93 ร.ต.ท. พรมงคล บุญลา รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นครสวรรค์ 1606 11442 0040 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.พิษณุโลก 1608 11442 0039

94 ร.ต.ท. หญิง พรรณพร ปกครอง รอง สว.ฝอ.บก.น.6 1008 11326 0079 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.เพชรบุรี 1707 11327 0067

95 ร.ต.อ. หญิง พรรณี คําภิระ รอง สว.อก.สภ.เมืองเชียงใหม่ สชม.391 รอง สว.อก.สภ.ช้างเผือก จว.เชียงใหม่ 0503 13304 0224

96 ร.ต.ท. หญิง พรลภัท สุวรรณสวน รอง สว.ฝอ.บก.น.8 1010 11302 0021 รอง สว.อก.สน.ยานนาวา สน.2-656

97 ร.ต.อ. พรศักดิ์ ขวัญเมือง รอง สวป.สภ.ถ้ําพรรณรา จว.นครศรีธรรมราช สนศ.324 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ทุ่งสง จว.นครศรีธรรมราช สนศ.401

98 ร.ต.ท. พรศักดิ์ คชชะ รอง สวป.สภ.วังคู จว.ฉะเชิงเทรา 1205 11202 0100 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 1205 11202 0032

99 ร.ต.อ. พรศักดิ์ โออินทร์ รอง สว.อก.สภ.บ้านหนองเอื้อง จว.ตรัง 1904 11304 0048 รอง สวป.สภ.เมืองตรัง 0902 13202 0217

100 ร.ต.อ. พรสวรรค์ ชมภูเขา รอง สว.(สอบสวน) สภ.โคกสว่าง จว.ร้อยเอ็ด 0407 24203 0138 รอง สว.ส.ทท.2 กก.3 บก.ทท. 2105 11202 0119

101 ร.ต.อ. พรหมเนตร ยาจันทร์ นว.(สบ 1) ผบก.อก.บช.ปส. 2201 11323 0005 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นนทบุรี 1105 11204 0035

102 ร.ต.อ. พรั่งไพบูลฐ์ โนนคู่เขตโขง รอง สว.(สอบสวน) สภ.เพี้ยราม อ.เมือง จว.สุรินทร์ 1309 29203 0129 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสุรินทร์ 1309 11203 0230

103 ร.ต.อ. พล วีระพันธ์ รอง สว.สส.สภ.ช่องเม็ก จว.อุบลราชธานี 0309 13204 0357 รอง สว.กก.4 บก.ส.3 2304 11202 0151

104 ร.ต.อ. พลกฤษณ์ สิงห์สุวรรณ รอง สว.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.พิจิตร 1607 11305 0041 รอง สว.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.กระบี่ 1804 11305 0044

105 ร.ต.ท. พลเดช คุ้มจอหอ รอง สวป.สภ.จอมพระ จว.สุรินทร์ สสร.370 รอง สวป.สภ.เพี้ยราม อ.เมือง จว.สุรินทร์ 0307 13207 0333
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106 ร.ต.ท. พลวัฒน์ ชัยสนิท รอง สว.สส.สภ.คูเต่า จว.สงขลา 1906 11204 0145 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สงขลา 1906 11204 0041

107 ร.ต.ท. พลวัฒน์ ดีเลิศ รอง สวป.สภ.พะวอ จว.ตาก สตก.92 รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.6 1601 11304 0053

108 ร.ต.ท. หญิง พลอยไพลิน ชนะบุญ รอง สว.(สอบสวน) สน.วัดพระยาไกร 1112 24203 0121 รอง สว.(สอบสวน) สน.บางเขน 1109 24203 0194

109 ร.ต.อ. พลากร สอนเวียง รอง สว.กก.2 บก.ปปป. 2110 11202 0046 รอง สว.กก.4 บก.ปทส. 2107 11202 0102

110 ร.ต.อ. พลีเดช วงศ์หิรัญ รอง สว.จร.สภ.โพธาราม จว.ราชบุรี สรบ.313 รอง สว.สส.สภ.สระยายโสม จว.สุพรรณบุรี สสพ.343

111 ร.ต.อ. พศวัต จงจิตร รอง สวป.สภ.ลําลูกกา จว.ปทุมธานี สปท.167 รอง สว.ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. 1013 11202 0068

112 ร.ต.อ. พศวัต จันทร์ดุ้ง รอง สว.(สอบสวน) สภ.ท่าลี่ จว.เลย สลย.284 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองเลย 0408 24203 0075

113 ร.ต.ท. พศวีร์ ยกประสพรัตน์ รอง สว.สส.สภ.ปะนาเระ จว.ปัตตานี สปน.152 รอง สว.สส.สภ.เมืองปัตตานี 2005 11204 0109

114 ร.ต.อ. พศิน คะสีทอง รอง สว.(สอบสวน) สภ.โสกก่าม จว.บึงกาฬ 0410 23203 0365 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองขอนแก่น 1405 11203 0221

115 ร.ต.ท. พศิน ปิ่นทอง ผบ.มว.กก.ตชด.12 2502 11304 0183 รอง สว.งานควบคุมยุทธการและการฝึก กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 11318 0128

116 ร.ต.ท. พสิษฐ์ ชูศรี รอง สวป.สน.ปากคลองสาน 1115 13202 0235 รอง สวป.สน.ราษฎร์บูรณะ 1115 13202 0266

117 ร.ต.ท. พอพล ปถมสาคร รอง สว.กก.4 บก.ส.1 2302 11204 0182 รอง สว.กก.3 บก.ส.3 2304 11202 0131

118 ร.ต.ท. พะลอ ทรัพย์เมฆ รอง สว.สส.สน.บางเขน สน.1-1084 รอง สวป.สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี 0104 13202 0267

119 ร.ต.อ. พัชรพล สมศรี รอง สวป.สภ.งาว จว.ลําปาง 0508 13202 0292 รอง สว.สส.สภ.โกสัมพีนคร จว.กําแพงเพชร 0602 13204 0033

120 ร.ต.อ. พัชรวุฒิ ดาวเที่ยง รอง สวป.สน.เพชรเกษม 1104 13202 0203 ผบ.มว.ฝ่ายปกครองและกิจการการฝึกอบรม บก.ฝรก. 2904 11306 0041
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121 ร.ต.ท. หญิง พัชรา เหลืองอ่อน รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.บช.ก. 2101 11304 0057 รอง สว.กลุ่มงานวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน อต. 0401 11319 0100

122 ร.ต.ท. หญิง พัชราภรณ์ ผาจันทร์ยอ รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.5 1501 11304 0136 รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ศชต. 2001 11304 0055

123 ว่าที่ ร.ต.อ. หญิง พัชราภรณ์ รักเกตุ รอง สว.ฝ่ายสารบรรณ 2 สลก.ตร. 0101 11312 0047 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.พัทลุง 1905 11304 0069

124 ร.ต.อ. หญิง พัชราวรรณ สินพูน รอง สว.อก.สภ.ดงหลวง จว.มุกดาหาร สมห.169 รอง สว.พฐ.จว.มุกดาหาร 2707 11336 0245

125 ร.ต.อ. หญิง พัชรินทร์ คิดสุข รอง สว.กก.ตชด.11 2502 11325 0076 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.จันทบุรี 1204 11326 0025

126 ร.ต.ท. หญิง พัชรี วงษ์บุญ รอง สว.(สอบสวน) สภ.วิชิต จว.ภูเก็ต 1808 27203 0090 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ป่าตอง จว.ภูเก็ต 1808 11203 0162

127 ร.ต.อ. หญิง พัชษนา สุขินี รอง สว.ฝอ.ภ.จว.พิจิตร 1607 11326 0024 นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.พิจิตร 1607 11323 0005

128 ร.ต.อ. พัฒนพงศ์ สมเนตร รอง สว.อก.สภ.หลักศิลา จว.นครพนม 0404 13304 0178 รอง สว.อก.สภ.ธาตุพนม จว.นครพนม สนพ.280

129 ร.ต.อ. พัฒนา แก่นแก้ว รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านโสร่ง จว.ปัตตานี 0904 24203 0392 รอง สว.(สอบสวน) สภ.โกตาบารู จว.ยะลา 2006 29203 0140

130 ร.ต.ท. พัฒนา เรืองแสง รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ 1109 11204 0035 รอง สวป.สภ.บางจัก จว.อ่างทอง สอท.78

131 ร.ต.อ. พัฒษพงศ์ เสณีแสนเสนา รอง สว.(สอบสวน) สภ.ศรีธาตุ จว.อุดรธานี สอด.365 นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ 1404 11323 0005

132 ร.ต.อ. พัทธนันท์ ตรีจันทร์ รอง สว.สส.สภ.แนงมุด จว.สุรินทร์ สสร.161 รอง สวป.สภ.เรณูนคร จว.นครพนม สนพ.296

133 ร.ต.อ. พัทยา จิตเจริญ รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านเหลื่อม จว.นครราชสีมา สนม.674 รอง สวป.สภ.บ้านเหลื่อม จว.นครราชสีมา สนม.668

134 ร.ต.ท. พัทยาพร ดวงผุยทอง รอง สว.สส.สภ.ชํานิ จว.บุรีรัมย์ 0304 13204 0194 รอง สวป.สภ.ละหานทราย จว.บุรีรัมย์ 0304 13202 0464

135 ร.ต.อ. พันเทพ โอมี รอง สว.กก.3 บก.รน. 2106 34206 0076 นายช่างกลเรือ(สบ 1) กลุ่มงานเรือตรวจการณ์ฯ บก.รน. 2106 33206 0326



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐7/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยศ

136 ร.ต.ท. พันธ์ฤกษ์ สร้อยทองมูล รอง สว.ฝอ.บก.สส.ภ.7 1702 11304 0012 รอง สวป.สภ.ท่าม่วง จว.กาญจนบุรี ๐702 13202 0313

137 ร.ต.อ. พันธ์ศักดิ์ เศรษฐปฏิเวช รอง สวป.สภ.ปากน้ําปราณ จว.ประจวบคีรีขันธ์ ๐704 13207 0183 รอง สวป.สภ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์ 0704 13202 0258

138 ร.ต.อ. พันธุ์ฐิติ ศิริมูล รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านกร่ํา จว.ระยอง สรย.96 รอง สว.(สอบสวน) สภ.แกลง จว.ระยอง สรย.263

139 ร.ต.อ. พันธุ์ระวี วงศ์ชัย รอง สวป.สภ.เมืองเชียงราย 0502 13202 0351 รอง สว.สส.สภ.เมืองเชียงราย สชร.248

140 ร.ต.อ. พันยศ ยิ้มอยู่ รอง สวป.สภ.พรหมพิราม จว.พิษณุโลก 0606 13202 0231 รอง สว.สส.สภ.วัดโบสถ์ จว.พิษณุโลก 0606 13204 0122

141 ร.ต.อ. พันแสง พั่วโพธิ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.โนนสัง จว.หนองบัวลําภู 0411 24203 0061 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองขอนแก่น 1405 11203 0222

142 ร.ต.ท. พัลลพ แถนสีแสง รอง สวป.สภ.เมืองสมุทรสงคราม 0707 13202 0083 รอง สว.สส.สภ.ภูกระดึง จว.เลย 0408 13204 0162

143 ร.ต.อ. พัลลภ คําไพเราะ รอง สว.สส.สภ.ลานสัก จว.อุทัยธานี 1612 11204 0092 รอง สว.สส.สภ.เมืองสมุทรสาคร สสค.96

144 ร.ต.อ. พัลลภ หริ่งรอด รอง สว.สส.สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี 0204 13204 0417 รอง สว.สส.สภ.พลูตาหลวง จว.ชลบุรี 0204 13204 0088

145 ร.ต.อ. หญิง พัสฎาภรณ์ บุญรักษา รอง สว.กก.10 บก.รน. 2106 11327 0358 รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ศชต. 2001 11304 0013

146 ร.ต.ท. พา กาฬปักษ์ รอง สวป.สน.ห้วยขวาง 1834 รอง สว.ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตํารวจ บก.ฝรก. 2904 11355 0084

147 ร.ต.อ. พานิช ไชยชาญรมย์ รอง สวป.สภ.น้ํายืน จว.อุบลราชธานี สอบ.702 รอง สวป.สภ.เดชอุดม จว.อุบลราชธานี 0309 13202 0500

148 ร.ต.ท. พาศิรายุทธ แสงศรี รอง สวป.สภ.บ้านฉาง จว.ระยอง 1210 11202 0093 รอง สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.2 1202 11204 0031

149 ร.ต.ท. หญิง พิจภรณ์ วรเทพนิตินันท์ รอง สว.ฝอ.บก.ส.2 2303 11304 0019 นว.(สบ 1) ผบก.สส.ภ.3 1302 11323 0005

150 ร.ต.อ. หญิง พิชญ์สิณี ชุ่มเจริญ รอง สว.ฝอ.บก.น.6 1008 11302 0020 รอง สว.กก.4 บก.ส.3 2304 11304 0163



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐7/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยศ

151 ร.ต.อ. พิชญะ เขียวเปลื้อง นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.อ่างทอง 1112 11323 0005 นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี 1711 11323 0005

152 ร.ต.อ. พิชญะ ชาญณรงค์ รอง สว.กก.4 บก.ส.1 2302 11204 0175 รอง สว.กก.6 บก.ส.1 2302 11204 0258

153 ว่าที่ ร.ต.อ. พิชญา ไชยวัณณ์ รอง สว.ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บก.อก.บช.ส. 2301 11403 0101 ผู้ช่วย นว.(สบ 1) บช.ส. 2300 11323 0008

154 ร.ต.อ. หญิง พิชญาพัทธ์ รอดสมบูรณ์ รอง สว.ฝอ.บก.ปอศ. 2109 11304 0022 รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.บช.ก. 2101 11304 0072

155 ร.ต.ท. หญิง พิชญาภัค คงเจริญ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครนายก 1208 11304 0055 รอง สว.อก.สภ.บ้านนา จว.นครนายก สนย.112

156 ร.ต.ท. พิชย ทองเกตุ รอง สวป.สภ.แม่ระมาด จว.ตาก สตก.224 รอง สว.จร.สภ.แม่สอด จว.ตาก สตก.218

157 ร.ต.ท. พิชัย จันสุข รอง สว.งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.2 บก.จร. 1002 11205 0105 รอง สว.จร.สน.ดอนเมือง สน.1-1303

158 ร.ต.ท. พิชัย ชมชวน รอง สว.สส.สภ.เวียงหนองล่อง จว.ลําพูน 0509 13204 0128 รอง สวป.สภ.สันทราย จว.เชียงใหม่ สชม.580

159 ร.ต.ท. พิชิต ฉ่ําฮวบ รอง สว.กก.1 บก.ปคบ. 2111 11202 0033 รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.บช.ก. 2101 11304 0053

160 ร.ต.ท. พิชิต ปัญญาแก้ว รอง สว.สส.สภ.วังสามหมอ จว.อุดรธานี 0412 13204 0230 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านดุง จว.อุดรธานี 1414 11203 0137

161 ร.ต.ท. พิชิต มัครรมย์ รอง สว.ตม.จว.อุดรธานี บก.ตม.4 2405 11204 0260 รอง สว.ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4 2405 11363 0059

162 ร.ต.อ. พิชิต มั่งคั่ง รอง สว.ฝอ.บก.น.1 1003 11202 0030 รอง สว.กก.6 บก.ทท. 2105 11202 0218

163 ร.ต.อ. พิชิต ศิริมาลา รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ขอนแก่น 1405 11204 0039 รอง สวป.สภ.ภูเวียง จว.ขอนแก่น 0403 13202 0454

164 ร.ต.อ. พิชิตชัย ไชยาโส รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน สมส.120 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองลําปาง 1510 11203 0161

165 ร.ต.อ. พิเชต ชมมณฑา รอง สว.ฝอ.บก.ป. 2102 11304 0027 รอง สว.กก.4 บก.ป. 2102 11202 0216



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐7/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยศ

166 ร.ต.ท. พิเชษฐ์ ขันธ์เงิน รอง สวป.สน.บางเขน 1004 11202 0114 รอง สว.กก.สส.บก.น.2 1004 11204 0047

167 ร.ต.ท. พิเชษฐ์ เครือคํา รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.5 1501 11304 0053 รอง สว.ฝอ.บ.ตร. 0105 11202 0042

168 ร.ต.ท. พิเชษฐ แจ่มโนนคูณ รอง สวป.สภ.แก้งคร้อ จว.ชัยภูมิ สชย.355 รอง สว.สส.สภ.คอนสาร จว.ชัยภูมิ 0302 13204 0176

169 ร.ต.ท. พิเชษฐ์ ชลสงคราม รอง สว.สภ.ขอนหาด อ.ชะอวด จว.นครศรีธรรมราช 0804 13207 0387 รอง สวป สภ.ขนอม จว.นครศรีธรรมราช 0804 13202 0474

170 ร.ต.ท. พิเชษฐ ทรัพย์ประเสริฐ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.กําแพงเพชร 1604 11204 0034 รอง สว.นปพ.กก.สส.ภ.จว.ตาก 1605 11202 0040

171 ร.ต.อ. พิเชษฐ์ ธะนะใจ รอง สว.สส.สภ.บ้านแยง จว.พิษณุโลก 1608 11204 0127 รอง สว.สส.สภ.ชนแดน จว.เพชรบูรณ์ 0607 13204 0115

172 ร.ต.ท. พิเชษฐ์ เผือกทอง รอง สว.กองร้อยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 11202 0228 รอง สว.จร.สน.นิมิตรใหม่ 1102 13205 0314

173 ร.ต.ท. พิเชษฐ์ สิทธินนท์วรกุล รอง สว.จร.สภ.ธงชัย อ.บางสะพาน จว.ประจวบคีรีขันธ์ 1706 11205 0102 รอง สวป.สภ.บางสะพาน จว.ประจวบคีรีขันธ์ 0704 13202 0255

174 ร.ต.อ. พิเชษฐ์ สุวรรณประสิทธิ์ รอง สว.ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4 2405 11363 0056 รอง สว.ตม.จว.เลย บก.ตม.4 2405 11202 0086

175 ร.ต.ท. หญิง พิณะรัฐ คําภูแสน ผู้ช่วย นว.(สบ 1) ตร. 0001 13323 0242 รอง สว.ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 3 ทว. 2703 11336 0066

176 ร.ต.อ. พิตรพิบูล วุฒิคุณ รอง สวป.สภ.กมลาไสย จว.กาฬสินธุ์ สกส.215 รอง สวป.สภ.แม่แฝก จว.เชียงใหม่ 0503 13207 0413

177 ร.ต.อ. พิทยา เทพเมือง รอง สว.งานสืบสวน กก.4 บก.ทท. 2105 11204 0140 รอง สว.กก.1 บก.ป. 2102 11202 0083

178 ร.ต.อ. พิทยา ธนาวุฒิ รอง สว.ส.ทท.2 กก.5 บก.ทท. 2105 11202 0180 รอง สว.งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 11202 0162

179 ร.ต.ท. พิทยา นัยสุภาพ รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.บช.ก. 2101 11304 0051 รอง สว.ฝอ.บก.ปอศ. 2109 11304 0024

180 ร.ต.อ. พิทยา บัวลา รอง สว.(สอบสวน) สภ.พิบูลมังสาหาร จว.อุบลราชธานี สอบ.487 รอง สว.(สอบสวน) สภ.น้ําขุ่น จว.อุบลราชธานี 0309 13203 0056



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐7/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยศ

181 ร.ต.อ. พิทยา รัตนา รอง สวป.สภ.วัดเพลง จว.ราชบุรี สรบ.247 รอง สวป.สภ.ปากท่อ จว.ราชบุรี สรบ.235

182 ร.ต.อ. พิทักษ์ จันตา รอง สว.(สอบสวน) สภ.ศรีวิไล จว.บึงกาฬ สนค.338 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองบึงกาฬ 1415 11203 0070

183 ร.ต.อ. พิทักษ์ ชาญประโคน รอง สว.(สอบสวน) สภ.ประโคนชัย จว.บุรีรัมย์ สบร.388 รอง สวป.สภ.ชํานิ จว.บุรีรัมย์ ปบร.4541

184 ร.ต.อ. พิทักษ์ โนมขุนทด รอง สว.(สอบสวน) สภ.พลสงคราม จว.นครราชสีมา 1305 29203 0103 รอง สว.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.นครราชสีมา 1305 11305 0050

185 ร.ต.อ. พิทักษ์ ปู่สั้น รอง สวป.สภ.แม่สอด จว.ตาก 1605 11202 0085 รอง สวป.สภ.แม่ระมาด จว.ตาก สตก.224

186 ร.ต.อ. พิทักษ์ โมมี รอง สว.กลุ่มงานประสานงานข่าวต่างประเทศ บก.ส.4 2305 11204 0050 รอง สว.กก.3 บก.ส.1 2302 11204 0147

187 ร.ต.ท. พิทักษ์ วรรณศิริ รอง สว.สส.สภ.น้ําเป็น จว.ระยอง 0208 13204 0199 รอง สวป.สภ.แกลง จว.ระยอง สรย.257

188 ร.ต.อ. พิทักษ์ สุขประสาร รอง สว.อก.สภ.วังยาง จว.นครพนม 0404 13304 0024 รอง สวป.สภ.สุวรรณคูหา จว.หนองบัวลําภู 0411 13202 0134

189 ร.ต.ท. พิทักษ์พงษ์ สําเนียงล้ํา รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.5 1501 11304 0137 รอง สว.ฝ่ายบริการการศึกษา 1503 11304 0022

190 ร.ต.อ. พินโย ไชยภักดี รอง สว.สส.สภ.หัวตะพาน จว.อํานาจเจริญ 0308 13204 0108 รอง สวป.สภ.พนา จว.อํานาจเจริญ สอบ.589

191 ร.ต.ท. พินัย บุญรัตน์ รอง สว.จร.สภ.ด่านมะขามเตี้ย จว.กาญจนบุรี 1704 11205 0105 รอง สวป.สภ.หนองขาว จว.กาญจนบุรี 1704 11202 0101

192 ร.ต.ท. พินิจ นามพูน รอง สวป.สภ.จอมพระ จว.สุรินทร์ สสร.371 รอง สว.สส.สภ.เขวาสินรินทร์ จว.สุรินทร์ 0307 13204 0230

193 ร.ต.ท. พินิจ แสนสุข รอง สวป.สภ.ขาณุวรลักษบุรี จว.กําแพงเพชร 0602 13202 0304 รอง สวป.สภ.พรานกระต่าย จว.กําแพงเพชร สกพ.157

194 ร.ต.ท. หญิง พิพิทย์ชยานันต์ มูลเสนา รอง สว.อก.สภ.กุมภวาปี จว.อุดรธานี สอด.342 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.อุดรธานี 1414 11304 0026

195 ร.ต.ท. พิภพ จุลนันท์ รอง สวป.สภ.ธงชัย อ.บางสะพาน จว.ประจวบคีรีขันธ์ 0704 13207 0206 รอง สว.กก.5 บก.ปคม. 2108 11202 0137



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐7/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยศ

196 ร.ต.ท. พิภพ ญาติโพธิ์ ผบ.มว.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด. 2508 11202 0080 ผบ.มว.กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 11202 0097

197 ร.ต.อ. พิภพ สิงหราช รอง สวป.สภ.ท่าสองยาง จว.ตาก สตก.238 รอง สว.จร.สภ.แม่สอด จว.ตาก 1605 11205 0088

198 ว่าที่ ร.ต.อ. พิภัทร์ ปรีดา พยาบาล (สบ 1) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0011 พยาบาล (สบ 1) กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา รพ.ตร. 3115 31421 0014

199 ร.ต.ท. หญิง พิมพ์ หนูกุล รอง สว.ฝอ.สฝจ. 2714 11304 0010 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ชุมพร 1805 11304 0018

200 ร.ต.ท. หญิง พิมพ์ธชา กิจเปรมศักดิ์ รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.บช.น. 1001 11309 0049 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครปฐม 1705 11304 0022

201 ว่าที่ ร.ต.อ. หญิง พิมพ์ลภัส ละมุนเมือง รอง สว.ฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 1 สศป. 2902 11306 0056 รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.3 1301 11304 0131

202 ร.ต.อ. หญิง พิมพ์ศศิ อ่อนสําอางค์ รอง สว.ตม.จว.พิจิตร บก.ตม.5 2406 11304 0217 รอง สว.ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0262

203 ร.ต.ท. หญิง พิมพ์ศิริ กิติวรรณ นว.(สบ 1) ผบก.อก.ภ.3 1301 11323 0005 รอง สว.ศฝร. 1000 11304 0097

204 ร.ต.ท. หญิง พิมภัสญ์ชญาณ์ อ่อนสมบูรณ์ รอง สว.ฝอ.บก.น.8 1010 11304 0105 รอง สว.ส.ทท.5 กก.4 บก.ทท. 2105 11202 0160

205 ร.ต.ท. หญิง พิมลดา คําสําลี รอง สว.ฝ่ายงบประมาณและการเงิน 2301 11304 0064 รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ศชต. 2001 11304 0126

206 ร.ต.อ. พิระชัย สุวรรณนุ่ม รอง สวป.สภ.หนองใหญ่ จว.ชลบุรี สชบ.475 รอง สว.สส.สภ.เมืองชลบุรี 0204 13204 0406

207 ร.ต.อ. พิษณุ ทัศญาณ รอง สว.(สอบสวน) สน.โชคชัย 1111 24203 0166 รอง สว.(สอบสวน) สน.วังทองหลาง 1006 11203 0131

208 ร.ต.อ. พิษณุ ไทยโกษา รอง สว.ฝอ.ภ.จว.พิษณุโลก 1608 11327 0098 รอง สวป.สภ.วังทอง จว.พิษณุโลก สพล.279

209 ร.ต.ท. พิษณุ ธีระแนว รอง สว.กก.สส.ภ.จว.อุตรดิตถ์ 1611 11204 0032 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.อุตรดิตถ์ 1611 11202 0121

210 ร.ต.อ. พิสัณห์ ประภารัตน์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองตาก 0603 24203 0072 รอง สว.(สอบสวน) สภ.แม่เมย จว.ตาก 0603 23203 0116



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐7/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยศ

211 ร.ต.ท. พิสาร ทองสมุทร รอง สวป.สภ.ห้วยแถลง จว.นครราชสีมา 0303 13202 0766 รอง สวป.สภ.พิมาย จว.นครราชสีมา 0303 13202 0783

212 ร.ต.ท. พิสิฐ จิตระวงศ์ รอง สวป.สภ.ท่าวังผา จว.น่าน 1506 11202 0075 รอง สวป.สภ.เชียงกลาง จว.น่าน สนน.218

213 ร.ต.อ. พิสิษฐ์ ปทุมสูติ รอง สว.(สอบสวน) สภ.สามชุก จว.สุพรรณบุรี 0709 24203 0120 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ศรีประจันต์ จว.สุพรรณบุรี สสพ.265

214 ร.ต.อ. พิสิษฐ์ อยู่สีมารักษ์ รอง สวป.สน.ธรรมศาลา 1114 13202 0106 รอง สวป.สน.บวรมงคล 1114 13202 0259

215 ร.ต.อ. พิสูจน์ กระแสสัตย์ รอง สวป.สน.ราษฎร์บูรณะ 1115 13202 0208 รอง สว.จร.สน.พญาไท สน.1-1293

216 ร.ต.ท. พีรพงศ์ โมรา ผบ.มว.กก.อป .บก.สส.ภ.7 1702 11202 0111 รอง สวป.สภ.เมืองพิจิตร สพจ.144

217 ร.ต.อ. พีรพงศ์ แวงวรรณ รอง สวป.สภ.นาโพธิ์ อ.บุณฑริก จว.อุบลราชธานี 0309 13207 0402 รอง สวป.สภ.เมืองนครพนม 0404 13202 0269

218 ร.ต.อ. พีรพงษ์ สุทธเขต รอง สว.กองร้อยที่ 1 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 11202 0237 รอง สวป.สน.ลาดพร้าว สน.1-612

219 ร.ต.อ. พีรพล รุมพล รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.บช.ตชด. 2501 11325 0086 รอง สว.ฝอ.บก.สปพ. 1013 11304 0164

220 ร.ต.อ. พีรภพ สังขวงษ์ รอง สว.ฝ่ายควบคุมอัตรากําลัง อต. 0401 11302 0089 รอง สว.พฐ.จว.ศรีสะเกษ 2706 11336 0230

221 ร.ต.อ. พีรภาส ใยสําลี รอง สว.อก.สภ.บ้านด่านลานหอย จว.สุโขทัย สสท.252 รอง สวป.สภ.ร่องเคาะ จว.ลําปาง 0508 13207 0223

222 ร.ต.อ. พีรยุทธ อุชชิน รอง สว.(สอบสวน) สภ.สังคม จว.หนองคาย สนค.306 รอง สว.(สอบสวน) สภ.น้ําโสม จว.อุดรธานี 0412 24203 0146

223 ร.ต.ท. พีรวัส ทิพยพุทธา รอง สวป.สภ.บ้านยางชุม จว.ประจวบคีรีขันธ์ 0704 13207 0214 รอง สว.สส.สภ.ปากท่อ จว.ราชบุรี สรบ.238

224 ร.ต.ท. พีรศักดิ์ พานทอง รอง สวป.สน.บางคอแหลม 1115 13207 0172 รอง สวป.สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ 0107 13202 0382

225 ร.ต.ท. พีระ อาสายศ รอง สว.อก.สภ.ตกพรม จว.จันทบุรี 1204 11304 0052 รอง สวป.สภ.ตกพรม จว.จันทบุรี 0202 13207 0164



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐7/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยศ

226 ร.ต.อ. พีระกิตติ์ หาญเวช รอง สว.(สอบสวน) สภ.พลับพลาชัย จว.บุรีรัมย์ สบร.442 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครราชสีมา 1305 11203 0281

227 ร.ต.ท. พีรัสม์ อัศวคีรีรุ่ง รอง สวป.สภ.ปางมะค่า จว.กําแพงเพชร 0602 13207 0256 รอง สวป.สภ.พรานกระต่าย จว.กําแพงเพชร 0602 13202 0307

228 ร.ต.ท. พุฒิเมธ บุญโต รอง สวป.สภ.บางกรวย จว.นนทบุรี สนบ.280 รอง สว.จร.สภ.เมืองนนทบุรี สนบ.258

229 ร.ต.อ. พุทธษาชาด พิมพ์นนท์ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ภูเก็ต 1808 11305 0026 รอง สว.สส.สภ.ฉลอง จว.ภูเก็ต 0806 13204 0108

230 ร.ต.ท. พุทธางกูร เรืองธรรม รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพะเยา สพย.128 รอง สว.(สอบสวน) กก.5 บก.ป. 2102 11203 0359

231 ร.ต.อ. พุทธิพงษ์ ชื่นชม รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี 0204 24203 0114 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองฉะเชิงเทรา 1205 11203 0143

232 ร.ต.อ. พูนศักดิ์ สีสด รอง สวป.สภ.อินทร์บุรี จว.สิงห์บุรี สสห.109 รอง สวป.สภ.เมืองอ่างทอง 0110 13202 0137

233 ร.ต.อ. พูลชัย ไม่เสื่อมสุข รอง สว.ฝอ.สบส. 0604 11309 0017 รอง สว.อก.สภ.แจ้ห่ม จว.ลําปาง สลป.353

234 ร.ต.อ. เพชร บัวมาตย์ ผบ.มว.กก.ตชด.23 2503 11202 0296 ผบ.มว.กก.ตชด.24 2503 11202 0509

235 ร.ต.อ. เพชรณรงค์ แสนสุข รอง สว.(สอบสวน) สภ.ป่าไร่ จว.มุกดาหาร 1408 29203 0070 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ผึ่งแดด จว.มุกดาหาร สมห.62

236 ร.ต.อ. เพชรพนม ไกยวรรณ์ รอง สวป.สน.ทุ่งมหาเมฆ สน.2-628 รอง สวป.สน.ลาดพร้าว สน.1-613

237 ร.ต.อ. หญิง เพชรรัตน์ หล้าสาย รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ลําพูน 1511 11327 0061 รอง สวป.สภ.เหมืองจี้ จว.ลําพูน สลพ.70

238 ร.ต.อ. หญิง เพ็ชรรัตน์ หอมเย็นใจ รอง สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ปคบ. 2111 29203 0039 รอง สว.(สอบสวน) กก.4 บก.ปคบ. 2111 11203 0126

239 ร.ต.ท. เพชรวิไล สีหลวงเพชร รอง สว.สส.สภ.สามชัย จว.กาฬสินธุ์ 0402 13203 0313 รอง สวป.สภ.พยัคฆภูมิพิสัย จว.มหาสารคาม สมค.318

240 ร.ต.อ. หญิง เพ็ญนภา ฟ้าคุ้ม รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.3 1303 11304 0012 อาจารย์ (สบ 1) กลุ่มงานอาจารย์ 1303 32346 0082



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐7/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยศ

241 ร.ต.อ. หญิง เพ็ญประภา ทองดี รอง สว.ฝอ.9 บก.อก.ศชต. 2001 11305 0109 รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ศชต 2002 28203 0105

242 ร.ต.อ. หญิง เพ็ญศรี ไกรมาก รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.8 1803 11304 0015 อาจารย์ (สบ 1) กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.8 1803 32345 0078

243 ร.ต.อ. หญิง เพ็ญศิริ นําจันทึก รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.6 1603 11304 0066 นว.(สบ 1) ผบก.ศฝร.ภ.6 1603 11323 0004

244 ร.ต.อ. เพิ่มเกียรติ ท้วมดี รอง สวป.สภ.คูคต จว.ปทุมธานี 0104 13202 0286 รอง สว.จร.สภ.ชุมแสง จว.นครสวรรค์ 1606 11205 0132

245 ร.ต.อ. เพิ่มสกุล นิลขํา รอง สว.สส.สน.จักรวรรดิ สน.1-909 รอง สว.สส.สน.ลุมพินี 1007 11204 0086

246 ร.ต.ท. หญิง เพียงพร จันมัน รอง สว.ฝอ.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 11304 0021 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สิงห์บุรี 1111 11304 0015

247 ร.ต.อ. เพียร บูรณะวงศ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางนบ จว.นครศรีธรรมราช 0804 23203 0403 รอง สว.(สอบสวน) สภ.การะเกด จว.นศีธรรมราช สนศ.205

248 ร.ต.อ. เพียรวิทย์ เย็นญา รอง สว.(สอบสวน) สภ.โนนเมือง จว.หนองบัวลําภู 0411 23203 0064 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองขอนแก่น 0403 24203 0161

249 ว่าที่ ร.ต.ท. หญิง แพรวพรรณ พรมรินทร์ พยาบาล (สบ 1) ชต.รพ.ตร. 3127 31420 0030 พยาบาล (สบ 1) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0917

250 ร.ต.อ. โพยม สิทธืรัตน์ รอง สว.สภ.กมลา อ.กะทู้ จว.ภูเก็ต 0806 13304 0133 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครศรีธรรมราช 1806 11304 0024

251 ร.ต.อ. ไพซับ คําเพชร รอง สว.(สอบสวน) สภ.วาริชภูมิ จว.สกลนคร สสน.321 รอง สว.(สอบสวน) สภ.สว่างแดนดิน จว.สกลนคร 1411 11203 0179

252 ร.ต.อ. ไพฑูรย์ บุญศร รอง สว.(สอบสวน) สภ.เฝ้าไร่ จว.หนองคาย 0410 13203 0036 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองมหาสารคาม 1407 11203 0145

253 ร.ต.ท. ไพฑูรย์ พลสาร รอง สว.จร.สภ.เมืองขอนแก่น 1405 11205 0104 รอง สวป.สภ.เมืองขอนแก่น สขก.312

254 ร.ต.ท. ไพฑูรย์ มงคลวงษ์ รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.2 1203 11304 0012 รอง สว.อก.สภ.หนองขาม จว.ชลบุรี 0204 13318 0326

255 ร.ต.ท. ไพฑูรย์ หอมจันทรา รอง สว.สส.สภ.หาดเจ้าสําราญ จว.เพชรบุรี ปอบ.2144 รอง สวป.สภ.บางตะบูน จว.เพชรบุรี 0705 13207 0184
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ยศ

256 ร.ต.ท. ไพบูลย์ ธุรพันธ์ รอง สว.จร.สน.บางเขน สน.1-1109 รอง สวป.สน.หลักสอง สน.3-641

257 ร.ต.ท. ไพบูลย์ พรมโสภา รอง สว.จร.สน.บางยี่ขัน สน.3-610 รอง สวป.สน.บางยี่ขัน 1114 13202 0272

258 ร.ต.ท. ไพบูลย์ ภัสสรเจริญวงศ์ รอง สวป.สภ.ทรงธรรม จว.กําแพงเพชร สน.486 รอง สวป.สภ.ขาณุวรลักษบุรี จว.กําแพงเพชร 0602 13202 0299

259 ร.ต.อ. ไพบูลย์ สอโส รอง สว.งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. 1002 11205 0059 รอง สว.งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 11202 0094

260 ร.ต.ท. ไพรบูลย์ เหมสุวรรณ์ รอง สวป.สภ.แม่วงก์ จว.นครสวรรค์ 1606 11202 0111 รอง สวป.สภ.ขาณุวรลักษบุรี จว.กําแพงเพชร สกพ.183

261 ร.ต.อ. ไพรวรรณ ตั้นหลก รอง สว.สส.สภ.ตลาดใหญ่ อ.ตะกั่วป่า จว.พังงา 0805 13204 0038 รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ศชต. 2001 11304 0014

262 ร.ต.อ. ไพรวัลย์ เมืองแสน รอง สว.อก.สภ.ทะเมนชัย อ.ลําปลายมาศ จว.บุรีรัมย์ 0304 13304 0331 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.หนองคาย 1412 11304 0016

263 ร.ต.อ. ไพรวิทย์ ปรือทอง รอง สว.(สอบสวน) สน.ราษฎร์บูรณะ สน.3-1030 รอง สว.(สอบสวน) สน.บางคอแหลม สน.3-786

264 ร.ต.อ. ไพรัช จุลทะหว้า รอง สว.ฝอ.7 บก.อก.ภ.3 1301 11305 0102 รอง สว.จร.สภ.เมืองชัยภูมิ สชย.252

265 ร.ต.ท. ไพรัช บัวสาย รอง สวป.สภ.หมูสี จว.นครราชสีมา 0303 13207 0531 รอง สวป.สภ.เทนมีย์ จว.สุรินทร์ 0307 13207 0315

266 ร.ต.อ. ไพรัตน์ เกตุภูเขียว รอง สว.ส.ทล.1 กก.3 บก.ทล. 2103 11202 0106 รอง สว.ส.ทล.2 กก.4 บก.ทล. 2103 11202 0142

267 ร.ต.อ. ไพรัตน์ ภู่ระหงษ์ นว.(สบ 1) ผบก.สง.ก.ต.ช. 0104 11323 0004 นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.ตราด 1207 11323 0006

268 ร.ต.ท. ไพรัตน์ หนูชาวนา รอง สว.จร.สภ.โพรงมะเดื่อ จว.นครปฐม 1705 11205 0095 รอง สว.จร.สภ.บางแพ จว.ราชบุรี 1708 11205 0095

269 ร.ต.ท. ไพโรจน์ จันทินมาธร รอง สวป.สน.ลําหิน 1646 รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. 1002 11205 0055

270 ร.ต.อ. ไพโรจน์ ชื่นชมน้อย รอง สวป.สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปราการ 1109 11202 0070 รอง สว.งานตรวจพิสูจน์มลภาวะ กก.5 บก.จร. 1002 11205 0214
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271 ร.ต.ท. ไพโรจน์ ตาจันทร์ รอง สว.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.เพชรบูรณ์ 1609 11305 0046 รอง สวป.สภ.วังโป่ง จว.เพชรบูรณ์ 0607 13202 0265

272 ร.ต.ท. ไพโรจน์ มณีวรรณ รอง สวป.สภ.ขุนยวม จว.แม่ฮ่องสอน 0507 13202 0212 รอง สว.สส.สภ.พร้าว จว.เชียงใหม่ 0503 13204 0281

273 ว่าที่ ร.ต.อ. ไพโรจน์ มุณีจันทร์ รอง สว.กลุ่มงานพิจารณา 1 อธ. 0703 11305 0033 รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวนฯ บก.ปส.3 2204 27203 0080

274 ร.ต.อ. ไพโรจน์ วงษ์ถวิล รอง สว.(สอบสวน) สภ.คลองแงะ จว.สงขลา 0907 24203 0123 รอง สว.(สอบสวน) สภ.สะเดา จว.สงขลา 1906 11203 0194

275 ร.ต.อ. หญิง ไพลิน วัฒนโยธิน รอง สว.อก.สภ.บางแพ จว.ราชบุรี สรบ.315 รอง สว.อก.สภ.ทุ่งหลวง จว.ราชบุรี 0706 13304 0242

276 ร.ต.อ. ไพศานติ์ จั่นผ่อง รอง สวป.สภ.ชุมแสง จว.นครสวรรค์ สนว.456 รอง สว.ฝอ.8 บก.อก.ศชต. 2001 11304 0095

277 ว่าที่ ร.ต.อ. ไพศาล กาญจนแก้ว รอง สว.ฝ่ายนิติการ บก.อก.รร.นรต. 3001 11305 0044 รอง สว.(สอบสวน) สน.บางพลัด สน.3-676

278 ร.ต.อ. ไพศาล คล้ายแก้ว รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครสวรรค์ สนว.306 รอง สวป.สภ.แม่สอด จว.ตาก 1605 11202 0085

279 ร.ต.อ. ไพศาล ปัตภี รอง สว.ฝ่ายกฎหมายและวินัย บก.อก.บช.ปส. 2201 11304 0083 วิศวกรอากาศยาน (สบ 1) กลุ่มงานวิศวกรรมฯ บ.ตร. 0105 31454 0393

280 ร.ต.อ. ไพศาล ระตาภรณ์ รอง สว.ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 7 ทว. 2703 11403 0145 รอง สว.ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 7 ทว. 2703 11336 0136

281 ร.ต.อ. ไพศาล ศุภโกศล รอง สวป.สภ.ศรีเมืองใหม่ จว.อุบลราชธานี 0309 13202 0523 นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม 1407 11323 0005

282 ร.ต.อ. ไพศาล สัมพันธ์ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.พังงา 1807 11304 0020 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.พังงา 1807 11202 0092

283 ร.ต.ท. ไพสิฐพงศ์ สาลีสาย รอง สว.ฝอ.สตส. 0900 11403 0021 นว.(สบ 1) ผบก.ตส.1 0901 11323 0004

284 ร.ต.อ. ฟ้าลิขิต แสนจังหรีด รอง สวป.สภ.หนองสองห้อง อ.เมือง จว.บุรีรัมย์ สบร.138 รอง สวป.สภ.บัวใหญ่ จว.นครราชสีมา สนม.654

285 ว่าที่ ร.ต.อ. หญิง ภคพร ศรีวิลัย ผู้ช่วย นว.(สบ 1) ผบช.สตส. 0900 11323 0006 รอง สว.ฝ่ายประวัติบุคคล ทพ. 0402 11302 0042
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286 ร.ต.อ. หญิง ภคพร อักษรเดช รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช 1806 11204 0040 รอง สว.ฝอ.สงป. 0500 11304 0011

287 ร.ต.ท. ภคิน จันทราวดี รอง สว.สส.สภ.แหลมสิงห์ จว.จันทบุรี 0202 13204 0091 รอง สวป.สภ.เมืองจันทบุรี 0202 13202 0191

288 ร.ต.ท. หญิง ภรณ์ทิพย์ ใจน้อย รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.2 1201 11304 0088 รอง สว.พฐ.จว.เชียงราย 2708 11336 0202

289 ร.ต.อ. หญิง ภรณี การะเกตุ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ราชบุรี 1708 11304 0024 รอง สว.พฐ.จว.ราชบุรี 2710 11336 0199

290 ร.ต.อ. ภราดร ชุนวิเชียร รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.7 1701 11325 0091 รอง สวป.สภ.สามพราน จว.นครปฐม 0703 13202 0279

291 ร.ต.อ. ภราดร สุยะวิน รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 3 2504 11304 0027 ผบ.มว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 3 2504 11202 0048

292 ร.ต.อ. หญิง ภวิชา รัตนรัต รอง สว.ส.ทท.5 กก.5 บก.ทท. 2105 11202 0193 รอง สว.ฝอ.10 บก.อก.ศชต. 2001 11304 0119

293 ร.ต.ท. ภัคพล เถลิงรัมย์ รอง สว.อก.สภ.แคนดง จว.บุรีรัมย์ 0304 13304 0310 รอง สวป.สภ.นาโพธิ์ จว.บุรีรัมย์ 0304 13202 0484

294 ว่าที่ ร.ต.อ. ภัคพันธุ์ อิงคะสุร รอง สว.ฝ่ายธุรการและกําลังพล บก.อก.สพฐ.ตร. 2701 11304 0014 รอง สว.ส.ทท.3 กก.2 บก.ทท. 2105 11202 0077

295 ร.ต.ท. ภัทร์ พละศักดิ์ รอง สว.ฝอ.ตท. 0102 11309 0059 นว.(สบ 1) ผบก.บก.น.6 1008 11323 0007

296 ร.ต.ท. หญิง ภัทรกุล ด่างน้ําเที่ยง รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.2 1201 11304 0017 รอง สว.อก.สภ.ห้วยใหญ่ จว.ชลบุรี 0204 13318 0341

297 ร.ต.อ. ภัทรชนน เพชรแอน รอง สว.ฝสต.1 กต.10 จต. 0811 11204 0011 รอง สว.ฝรท.บก.อก.จต. 0801 11304 0054

298 ร.ต.ท. ภัทรโชค ภัทท์ปภากรณ์ รอง สว.สส.สภ.พิมาย จว.นครราชสีมา สนม.581 รอง สว.สส.สภ.คอนสวรรค์ จว.ชัยภูมิ สชย.260

299 ร.ต.ท. ภัทรโชติ ฉัตรทวีศักดิ์ รอง สว.ฝอ.สท. 0103 11309 0014 ผู้ช่วย นว.(สบ 1) ผบช.ภ.6 1600 11323 0010

300 ร.ต.อ. ภัทรดนัย ขันขวา รอง สวป.สน.ราษฎร์บูรณะ 1115 13202 0263 รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ศชต. 2001 11304 0018
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301 ร.ต.ท. ภัทรเทพ ภัทรวิรุฬห์ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ลําปาง 1510 11204 0034 รอง สวป.สภ.เมืองลําปาง 0508 13202 0258

302 ร.ต.ท. ภัทรพงษ์ เจริญรูป รอง สวป.สภ.มะนาวหวาน จว.ลพบุรี 0106 13207 0242 รอง สว.สภ.ปากจั่น อ.กระบุรี จว.ระนอง 1809 11205 0074

303 ร.ต.ท. ภัทรพงษ์พันธ์ พิทักษ์ชาติ ผบ.มว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 1 2502 11428 0051 ผบ.มว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 1 2502 11202 0049

304 ร.ต.ท. หญิง ภัทรพร เสนโนไฝ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นราธิวาส 2004 11304 0024 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ยะลา 2006 11304 0100

305 ร.ต.อ. ภัทรพล ดาสิน รอง สว.ฝอ.บก.ปส.2 2203 11304 0015 รอง สว.กก.2 บก.ปส.2 2203 11204 0051

306 ร.ต.อ. ภัทรภพ ชัยชนะ รอง สว.(สอบสวน) สน.หัวหมาก 1111 24203 0094 รอง สว.(สอบสวน) สน.อุดมสุข 1006 11203 0133

307 ว่าที่ ร.ต.อ. หญิง ภัทรวดี อัคลา รอง สว.ฝ่ายการเงิน บก.อก.รพ.ตร. 3101 11326 0103 รอง สว.ฝอ.7 บก.อก.ศชต. 2001 11326 0087

308 ร.ต.อ. หญิง ภัทรวรรณ อ่อนน้ําคํา รอง สว.ฝ่ายธุรการและกําลังพล บก.อก.บช.ส. 2301 11304 0019 รอง สว.ฝอ.บก.สปพ. 1013 11304 0014

309 ร.ต.อ. ภัทรวุฒิ พุ้ยน้อย รอง สวป.สภ.นาตาล จว.อุบลราชธานี 1311 11202 0158 รอง สวป.สภ.เดชอุดม จว.อุบลราชธานี 0309 13202 0501

310 ร.ต.อ. ภัยมณี กุมผัน รอง สวป.สภ.หนองแค จว.สระบุรี 0108 13202 0265 รอง สว.สส.สภ.วังม่วง จว.สระบุรี 0108 13204 0210

311 ร.ต.อ. หญิง ภัสมิญช์ สุนทรรัฐกิตติ์ นว.(สบ 1) ผบก.สอ.บช.ตชด. 2508 11323 0005 รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.บช.ตชด. 2501 11304 0100

312 ร.ต.อ. ภาคภูมิ เครือซุย รอง สวป.สภ.ประตูเมือง จว.แม่ฮ่องสอน 0507 13207 0134 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน 1509 11202 0102

313 ร.ต.อ. ภาคภูมิ ทับเคลียว รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองปทุมธานี สปท.140 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอ่างทอง 1112 11203 0098

314 ร.ต.อ. ภาณุพงศ์ สรงสุวรรณ นว.(สบ 1) ผบก.บก.อก.ภ.5 1501 11323 0005 รอง สว.(สอบสวน) สภ.สารภี จว.เชียงใหม่ 0503 24203 0186

315 ร.ต.ท. ภาณุพัฒน์ ชัยสร้างสวรรค์ รอง สวป.สภ.นิคมอุตสาหกรรม จว.ลําพูน 1511 11202 0099 รอง สวป.สภ.เมืองลําพูน สลพ.127
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316 ร.ต.ท. ภาณุมาศ กตแก้ว รอง สวป.สน.บึงกุ่ม 1111 13202 0318 รอง สว.จร.สน.คันนายาว สน.1-1208

317 ร.ต.อ. ภาณุวัฒ อุ่นทา รอง สวป.สภ.จอมบึง จว.ราชบุรี 0706 13202 0297 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ราชบุรี 1708 11202 0116

318 ร.ต.อ. ภาณุวัฒน์ ทับทอง รอง สวป.สภ.โพทะเล จว.พิจิตร สพจ.162 รอง สว.สส.สภ.วังหว้า จว.พิจิตร 1607 11204 0108

319 ร.ต.อ. ภาณุวัฒน์ บุญศรี รอง สวป.สน.บางขุนเทียน สน.3-963 รอง สวป.สภ.ตะกั่วป่า จว.พังงา 0805 13202 0164

320 ร.ต.อ. ภาณุวัฒน์ โพธิ์ศรี รอง สวป.สภ.เวียงแก่น จว.เชียงราย สชร.335 รอง สวป.สภ.บ้านดู่ จว.เชียงราย 1504 11202 0166

321 ร.ต.ท. ภาณุวัฒน์ ศิวิไล รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.บช.ตชด. 2501 11304 0158 ผบ.มว.กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 11202 0338

322 ร.ต.อ. ภาณุศิษฏ์ หมื่นพินิจ รอง สวป.สภ.เมืองนราธิวาส 0903 13202 0499 รอง สวป.สภ.สามเงา จว.ตาก สตก.172

323 ร.ต.อ. ภานุวัฒน์ หะรังศรี รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี 0103 24203 0071 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปากคลองรังสิต จว.ปทุมธานี 1106 11203 0143

324 ร.ต.อ. ภาวัต ทวีภาวิไล รอง สว.กก.3 บก.ส.2 2303 11204 0112 รอง สว.กก.5 บก.ส.2 2303 11204 0100

325 ร.ต.อ. ภาวัติ เล็กธํารง รอง สว.กก.6 บก.ทท. 2105 11202 0224 รอง สว.ส.ทท.6 กก.2 บก.ทท. 2105 11202 0095

326 ร.ต.ท. ภาษิต โพธิ์ศรี รอง สว.ตม.จว.สุรินทร์ บก.ตม.4 2405 11202 0286 รอง สว.ตม.จว.บึงกาฬ บก.ตม.4 2405 11304 0282

327 ร.ต.ท. ภาสกร เกียรติไพบูลย์ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สมุทรสาคร 1710 11202 0078 รอง สว.ส.ทล.1 กก.3 บก.ทล. 2103 11202 0109

328 ร.ต.อ. ภาสกร ประหยัด รอง สวป.สน.ลาดกระบัง สน.2-523 นว.(สบ 1) ผบก.กต.2 จต. 0803 11323 0004

329 ร.ต.ท. ภาสวร บุญเตี่ยม รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ลําปาง 1510 11202 0106 รอง สว.สส.สภ.ร่องเคาะ จว.ลําปาง 0508 13204 0228

330 ร.ต.อ. ภิญโญ จันเอียด รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางแก้ว จว.พัทลุง สพท.130 รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.สทส. 2801 11302 0048



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐7/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยศ

331 ร.ต.ท. ภิญโญ ทั่งถิน รอง สว.กองร้อยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 11202 0234 รอง สวป.สน.หลักสอง สน.3-986

332 ร.ต.ท. ภิญโญ นวลสุวรรณ รอง สว.ฝอ.สภ.ทุ่งยางแดง จว.ปัตตานี 0904 13304 0313 รอง สว.สส.สภ.ทุ่งยางแดง จว.ปัตตานี 0904 13204 0319

333 ร.ต.อ. ภิญโญ หงษ์สอง รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ปทุมธานี 1106 11202 0121 รอง สวป.สภ.คูคต จว.ปทุมธานี สปท.79

334 ร.ต.อ. ภิรมย์ ทองชุม รอง สวป.สภ.ระโนด จว.สงขลา สสข.400 รอง สวป.สภ.จะนะ จว.สงขลา 0907 13202 0514

335 ร.ต.ท. ภิรมย์ พินเมือง รอง สวป.สภ.หนองโสน จว.พิจิตร 0605 13207 0172 รอง สว.นปพ.กก.สส.ภ.จว.พิจิตร 1607 11202 0036

336 ร.ต.อ. ภิรมย์ รักบ้านดอน รอง สว.จร.สภ.ด่านซ้าย จว.เลย 1410 11205 0104 รอง สว.สส.สภ.นาด้วง จว.เลย 0408 13204 0194

337 ร.ต.ท. ภิรมย์ อินพิทักษ์ รอง สวป.สน.บางขุนนนท์ 1114 13202 0275 รอง สว.จร.สน.บางขุนนนท์ สน.3-945

338 ร.ต.อ. ภีระชัย โพธิ์ศรี รอง สว.(สอบสวน) สภ.ดอนหว่าน จว.มหาสารคาม สมค.175 รอง สวป.สภ.พนมไพร จว.ร้อยเอ็ด สรอ.396

339 ร.ต.ท. ภีระพัฒน์ แก้วดํา รอง สว.สส.สภ.สทิงพระ จว.สงขลา 0907 13204 0209 รอง สว.(สอบสวน) สภ.หาดใหญ่ จว.สงขลา 1906 11203 0196

340 ร.ต.อ. ภีระยุทธ คิดหยัน รอง สวป.สน.บึงกุ่ม 1006 11202 0101 รอง สว.กก.1 บก.ส.2 2303 11204 0034

341 ร.ต.อ. ภุชงค์ พระชัย นว.(สบ 1) ผบก.ศฝร.ภ.4 1403 11323 0004 รอง สวป.สภ.บ้านเป็ด จว.ขอนแก่น 1405 11202 0127

342 ร.ต.อ. ภูดิท วงษ์นุ่ม รอง สว.ฝอ.บก.ส.1 2302 11305 0021 รอง สว.กก.1 บก.ส.1 2302 11204 0063

343 ร.ต.ท. ภูดิศ มาวิน รอง สวป.สภ.อุทัย จว.พระนครศรีอยุธยา สอย.285 รอง สว.จร.สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี 0104 13205 0053

344 ร.ต.อ. ภูทัย นรสิงห์ รอง สว.ฝอ.บก.สส.ภ.2 1202 11304 0012 รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.2 1202 11204 0046

345 ร.ต.อ. ภูทิต ทีวะรัตน์ รอง สว.กก.สส.บก.น.4 1006 11204 0050 รอง สว.จร.สน.ประเวศ สน.2-837



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐7/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยศ

346 ร.ต.อ. ภูธร อุ่นแก้ว รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองโสน จว.พิจิตร 1607 29203 0052 รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองกรด จว.นครสวรรค์ สนว.275

347 ร.ต.อ. ภูเบศ บัวใหญ่รักษา รอง สวป.สภ.เมืองที จว.สุรินทร์ 0307 13207 0259 รอง สว.จร.สภ.ท่าบ่อ จว.หนองคาย 1412 11205 0083

348 ร.ต.อ. ภูเบศ ศรีเปี้ย รอง สว.สส.สภ.บัวลาย จว.นครราชสีมา 0303 13204 0088 รอง สวป.สภ.พล จว.ขอนแก่น สขก.536

349 ร.ต.ท. ภูมรพี ลัภกิตโร รอง สว.สส.สภ.คอหงส์ จว.สงขลา 0907 13204 0428 รอง สวป.สภ.ทุ่งหว้า จว.สตูล 1907 11202 0058

350 ร.ต.อ. ภูมิ ธรรมะ รอง สวป.สน.สุทธิสาร 1109 13202 0347 รอง สวป.สน.ลุมพินี 1007 11202 0101

351 ร.ต.ท. ภูมิกิติ ขุนพิลึก รอง สว.กก.3 บก.ปส.1 2202 11204 0099 รอง สวป.สภ.ไทรงาม จว.กําแพงเพชร สกพ.231

352 ร.ต.อ. ภูมินทร์ เอี่ยมอ่อง รอง สว.จร.สภ.คูคต จว.ปทุมธานี ปนม.8579 รอง สวป.สภ.ภูหลวง จว.เลย สลย.210

353 ร.ต.อ. ภูมิพัฒน์ มิลลิมิตร รอง สว.กก.2 บก.สกส.บช.ปส. 2207 11204 0049 รอง สว.จร.สน.วังทองหลาง 1102 13205 0216

354 ร.ต.อ. ภูมิพัฒน์ วุ่นสุก รอง สวป.สภ.ขาณุวรลักษบุรี จว.กําแพงเพชร สกพ.185 รอง สว.สส.สภ.วังเจ้า จว.ตาก 1605 11204 0110

355 ร.ต.อ. ภูมิยศ โพธิ์เย็น รอง สว.(สอบสวน) สน.บุคคโล สน.3-1018 รอง สว.(สอบสวน) สน.ทุ่งครุ 1010 11203 0148

356 ร.ต.อ. ภูมิวสันต์ เกิดไธสง รอง สว.สส.สภ.คลองหาด จว.สระแก้ว สปจ.425 รอง สวป.สภ.วังน้ําเย็น จว.สระแก้ว 0209 13202 0248

357 ร.ต.อ. ภูริยศ บํารุงยศ รอง สว.จร.สภ.แม่กา จว.พะเยา 1507 11205 0084 รอง สว.สส.กก.สส.ภ.จว.พะเยา 1507 11204 0032

358 ร.ต.อ. ภูริวัฑฒ์ พันจักร รอง สวป.สภ.ธัญบุรี จว.ปทุมธานี 0104 13202 0299 รอง สวป.สภ.คลองห้า จว.ปทุมธานี สปท.235

359 ร.ต.อ. ภูวนัย สาวงษ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสกลนคร 0409 24203 0080 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ตาดโตน จว.สกลนคร 0409 24203 0097

360 ร.ต.อ. ภูวนาท กําไรรักษา รอง สว.กก.5 บก.ป. 2102 11202 0252 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.กระบี่ 1804 11202 0100



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐7/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยศ

361 ร.ต.อ. ภูวนารถ อนันต์เอื้อ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ยะลา 2006 11204 0047 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.บึงกาฬ 1415 11202 0077

362 ร.ต.อ. ภูวไนย อุทธตรี รอง สวป.สภ.นาด้วง จว.เลย สลย.326 รอง สว.ส.ทล.3 กก.5 บก.ทล. 2103 11202 0169

363 ร.ต.ท. ภูวภัทร สวัสดี ผบ.มว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 4 2505 11304 0042 ผบ.มว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 4 2505 11202 0049

364 ร.ต.อ. ภูวิชพนธ์ สุกใส รอง สว.(สอบสวน) สภ.เกาะสีชัง จว.ชบุรี สชบ.513 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองชลบุรี 1206 11203 0211

365 ร.ต.ท. ภูวิศ พงษ์สุวรรณ รอง สว.สส.สภ.ตาพระยา จว.สระแก้ว สปจ.382 รอง สว.สส.สภ.โนนสุวรรณ จว.บุรีรัมย์ สบร.519

366 ร.ต.อ. ภูษิต โคตรแสงอ่อน รอง สวป.สภ.สมเด็จ จว.กาฬสินธุ์ 0402 13202 0339 รอง สวป.สภ.กมลาไสย จว.กาฬสินธุ์ สกส.215

367 ร.ต.อ. ภูสิษฐ์ ก้อนทอง รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สิงห์บุรี 1111 11204 0032 นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.สิงห์บุรี 1111 11325 0005

368 ร.ต.อ. มกรา ศรีสกุลพิสุทธิ์ ผู้ช่วย นว.(สบ 1) ผบช.สงป. 0500 11323 0005 รอง สว.ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 2 กต.2 0803 11204 0015

369 ร.ต.ท. มงกุฎ พร้อมสันเทียะ ผบ.มว.กก.ตชด.21 2503 11202 0094 นว.(สบ 1) ผบก.กต.8 จต. 0809 11323 0004

370 ร.ต.ท. มงคล แก้วกันภัย รอง สวป.สภ.แม่เล่ย์ จว.นครสวรรค์ สนว.260 รอง สวป.สภ.บางประมุง จว.นครสวรรค์ 0604 13207 0272

371 ร.ต.อ. มงคล แก้วอินทร์ รอง สวป.สภ.เมืองอุตรดิตถ์ สอต.140 รอง สวป.สภ.เมืองน่าน 0504 13202 0270

372 ร.ต.อ. มงคล เชื้อเมืองพาน รอง สว.ตม.จว.แม่ฮ่องสอน บก.ตม.5 2406 11363 0084 รอง สว.ด่าน ตม.เชียงแสน บก.ตม.5 2406 11204 0145

373 ร.ต.ท. มงคล ดวงสว่าง รอง สว.จร.สน.วังทองหลาง 1102 13205 0216 รอง สว.งานตรวจพิสูจน์มลภาวะ กก.5 บก.จร. 1002 11205 0216

374 ร.ต.อ. มงคล หาคลัง รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปอพาน อ.นาเชือก จว.มหาสารคาม สมค.134 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บรบือ จว.มหาสารคาม สมค.309

375 ร.ต.อ. มงคลชัย วิวัตน์เกษม รอง สว.(สอบสวน) สภ.เวียงแหง จว.เชียงใหม่ สชม.705 รอง สว.(สอบสวน) สภ.แม่อ้อ จว.เชียงราย 1504 29203 0081



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่
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ยศ

376 ร.ต.อ. มณฑล จันทร์พรม รอง สวป.สภ.ลาดใหญ่ จว.สมุทรสงคราม 0707 13207 0057 รอง สว.กก.1 บก.ป. 2102 11202 0065

377 ร.ต.อ. มณฑล ศักดาศรี รอง สว.อก.สภ.ป่าแดด จว.เชียงราย สชร.386 รอง สว.ฝอ.7 บก.อก.ภ.5 1501 11305 0111

378 ร.ต.อ. มณฑล สุพรรณเภสัช รอง สว.สส.สน.ลาดพร้าว 1111 13204 0300 รอง สว.(สอบสวน) สน.ลาดพร้าว 1006 11203 0129

379 ร.ต.ท. มณเฑียร โจงจาบ รอง สวป.สน.ดุสิต 1108 13202 0215 รอง สว.สส.สภ.บางแม่นาง จว.นนทบุรี 0103 13204 0251

380 ร.ต.ท. หญิง มณทิรา สําอางค์ศรี รอง สว.ฝอ.บ.ตร. 0105 11318 0020 รอง สว.บศ.ศฝร.ภ.5 1503 11304 0026

381 ร.ต.ท. หญิง มณีนิล เลขวัต รอง สว.(สอบสวน) สน.ปทุมวัน สน.1-687 รอง สว.(สอบสวน) สน.พญาไท 1108 24203 0073

382 ร.ต.อ. หญิง มณีพร บุญเลี้ยง รอง สว.ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3 2404 11363 0063 รอง สว.ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4 2405 11202 0050

383 ร.ต.ท. มณีรัตน์ จันทร์สันเทียะ รอง สว.สส.สภ.นาจอมเทียน จว.ชลบุรี 0204 13203 0362 รอง สวป.สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี 0204 13202 0411

384 ร.ต.อ. หญิง มณีวรรณ ชนาเทพาพร รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.4 1401 11304 0045 รอง สว.อก.สภ.เมืองขอนแก่น สขก.305

385 ร.ต.อ. หญิง มณีวรรณ ชัยภูมิ รอง สว.ตม.จว.ชัยภูมิ บก.ตม.4 2405 11304 0239 รอง สว.ตม.จว.นครพนม บก.ตม.4 2405 11363 0202

386 ร.ต.ท. มนชัย คล้ายยิ่งเหมือน รอง สว.อก.สภ.ปากท่อ จว.ราชบุรี สรบ.232 รอง สว.สส.สภ.บางแพ จว.ราชบุรี 0706 13204 0185

387 ร.ต.อ. มนต์ เจริญจิตร รอง สว.สส.สภ.ลานสัก จว.อุทัยธานี สอน.165 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นครสวรรค์ 1606 11204 0035

388 ร.ต.ท. มนต์ชัย พลเดช รอง สวป.สภ.ภูเวียง จว.ขอนแก่น 0403 13202 0454 รอง สว.สส.สภ.บ้านสร้าง จว.ปราจีนบุรี 0207 13204 0085

389 ร.ต.ท. มนต์ชาติ วิศววงศ์พันธ์ รอง สวป.สภ.ตาลชุม จว.น่าน 0504 13207 0233 รอง สวป.สภ.น้ํามวบ จว.น่าน 1506 11202 0091

390 ร.ต.ท. มนตรี กลมทุกสิ่ง รอง สวป.สภ.ยี่สาร จว.สมุทรสงคราม 0707 13207 0066 รอง สวป.สภ.ดําเนินสะดวก จว.ราชบุรี 0706 13202 0285
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ยศ

391 ร.ต.ท. มนตรี กาญจนสตางค์ รอง สวป.สภ.น้ําปาด จว.อุตรดิตถ์ 0609 13202 0195 รอง สว.สส.สภ.อุ้มผาง จว.ตาก 0603 13204 0175

392 ร.ต.ท. มนตรี ขุนศรีสุขขา รอง สวป.สภ.แม่เมย จว.ตาก 0603 13202 0024 รอง สว.อก.สภ.แม่ท้อ จว.ตาก 0603 13304 0184

393 ร.ต.อ. มนตรี คงอาจ รอง สว.สส.สภ.ธัญบุรี จว.ปทุมธานี สปท.156 รอง สวป.สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี สปท.179

394 ร.ต.อ. มนตรี จารัตน์ รอง สวป.สภ.ศีขรภูมิ จว.สุรินทร์ 1309 11202 0187 รอง สวป.สภ.เสิงสาง จว.นครราชสีมา 0303 13202 0810

395 ร.ต.อ. มนตรี ชฎาแก้ว รอง สว.สส.สภ.วังน้ําเย็น จว.สระแก้ว สปจ.410 รอง สว.สส.สภ.ดอนหัวฬ่อ จว.ชลบุรี 0204 13203 0316

396 ร.ต.ท. มนตรี ชัยมนตรา รอง สวป.สภ.ปากท่า จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 11202 0144 รอง สวป.สภ.หนองแซง จว.สระบุรี สสบ.269

397 ร.ต.อ. มนตรี ตรีทองนวล รอง สว.สส.สน.ประชาสําราญ 1102 13204 0365 รอง สว.สส.สน.โชคชัย 1111 13204 0315

398 ร.ต.ท. มนตรี พงษา รอง สวป.สภ.โคกเจริญ จว.ลพบุรี สลบ.360 รอง สว.สส.สภ.โคกเจริญ จว.ลพบุรี 0106 13204 0179

399 ว่าที่ ร.ต.อ. มนตรี พลเยี่ยม รอง สว.ฝอ.ศพข.บช.ส. 2306 11304 0035 รอง สว.อก.สภ.ป่าแดด จว.เชียงราย สชร.386

400 ร.ต.ท. มนตรี มุขตา รอง สว.จร.สภ.อัมพวา จว.สมุทรสงครม 1709 11205 0060 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.พัทลุง 1905 11204 0032

401 ร.ต.อ. มนตรี เล่นทัศน์ รอง สวป.สน.บางโพงพาง สน.2-501 รอง สวป.สภ.เปลี่ยน จว.นครศรีธรรมราช สนศ.220

402 ร.ต.ท. มนตรี วงค์พินิจ รอง สว.สส.สภ.ท่าตะเกียบ จว.ฉะเชิงเทรา 0203 13204 0182 รอง สวป.สภ.พนัสนิคม จว.ชลบุรี 0204 13202 0441

403 ร.ต.ท. มนตรี ศิริทวี รอง สวป.สภ.บ้านบัว จว.บุรีรัมย์ 0304 13207 0365 รอง สวป.สภ.พลับพลาชัย จว.บุรีรัมย์ สบร.436

404 ร.ต.อ. มนตรี อารีชาติ รอง สว.สส.สภ.ซับใหญ่ จว.ชัยภูมิ 0302 13204 0255 รอง สว.สส.สภ.แก้งสนามนาง จว.นครราชสีมา สนม.706

405 ร.ต.ท. มนธ์วัฒน์ พูลสวัสดิ์ รอง สว.สส.สภ.วังเหนือ จว.ลําปาง 0508 13204 0146 รอง สว.สส.สภ.เมืองพะเยา สพย.123



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐7/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยศ

406 ร.ต.อ. มนัส แก้วจินดาคํา รอง สว.(สอบสวน) สภ.นครชุม จว.พิษณุโลก 0606 23203 0171 รอง สว.(สอบสวน) สภ.นครไทย จว.พิษณุโลก 1608 11203 0163

407 ร.ต.ท. มนัส คุณมาศ รอง สวป.สภ.ค้อวัง จว.ยโสธร สยส.183 รอง สว.สส.สภ.กุดชุม จว.ยโสธร 0305 13204 0067

408 ร.ต.อ. มนัส ใจวัน รอง สว.(สอบสวน) สภ.ทุ่งฝาย จว.ลําปาง 0508 24203 0078 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เสริมงาม จว.ลําปาง สลป.261

409 ร.ต.ท. มนัส ใจสักเสริญ รอง สว.อก.สภ.สันทราย จว.เชียงใหม่ สชม.575 รอง สว.ฝอ.ฝอ.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 11327 0183

410 ร.ต.ท. มนัส พิทักษ์บูรพา รอง สวป.สน.บางขุนนนท์ 1009 11202 0103 รอง สวป.สภ.เมืองนครศรีธรรมราช สนศ.337

411 ร.ต.ท. มนัส มณีคํา รอง สวป.สภ.บ้านแพ้ว จว.ราชบุรี สสค.145 รอง สว.อก.สภ.นครชัยศรี จว.นครปฐม สนฐ.167

412 ว่าที่ ร.ต.อ. มนัส ลิสะนิ รอง สว.กก.ตชด.13 2502 11304 0253 ผบ.มว.กก.ตชด.13 2502 34202 0462

413 ว่าที่ ร.ต.อ. หญิง มนัสนันท์ ธนาภรณ์ รอง สว.ฝอ.รท. 0704 11304 0009 รอง สว.ฝอ.สตส. 0900 11304 0014

414 ร.ต.ท. มนู วงศ์นาค รอง สวป.สภ.มะเริง จว.นครราชสีมา 1305 11202 0223 รอง สวป.สภ.บัวใหญ่ จว.นครราชสีมา สนม.651

415 ร.ต.ท. มนูญ จํารูญพิตร รอง สวป.สภ.สําโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ 18000 รอง สวป.สภ.สาขลา จว.สมุทรปราการ 0107 13207 0255

416 ร.ต.อ. มนูญ ไชยอิน รอง สวป.สภ.สะบ้าย้อย จว.สงขลา 0907 13202 0517 รอง สวป.สภ.มะนัง จว.สตูล 0908 13207 0096

417 ร.ต.ท. มนูญ สุดใหม่ รอง สวป.สภ.ทะเลน้อย จว.พัทลุง 1905 11202 0073 รอง สวป.สภ.ศรีนครินทร์ จว.พัทลุง 0905 13207 0140

418 ร.ต.ท. มนูญ แสนทวี ผบ.มว.กองร้อยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 11202 0206 รอง สว.กก.สส.1 บก.สส.บช.น. 1012 11204 0038

419 ร.ต.ท. มนูญ หลอมทอง นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.หนองคาย 1412 11323 0006 รอง สวป.สภ.เมืองปราจีนบุรี 0207 13202 0175

420 ร.ต.อ. มนูญศักดิ์ จันทร์วิเศษ รอง สวป.สภ.โสกก่าม จว.บึงกาฬ 0410 13207 0357 รอง สวป.สภ.ศรีวิไล จว.บึงกาฬ สนค.334



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐7/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยศ

421 ร.ต.ท. มนูน โสมาบุตร รอง สว.สส.สภ.พลูตาหลวง จว.ชลบุรี 0204 13204 0288 รอง สวป.สภ.บางละมุง จว.ชลบุรี สชบ.261

422 ร.ต.อ. หญิง มลธิชา เนตรทิพย์ รอง สว.ฝ่ายกิจการต่างประเทศ บก.อก.บช.ปส. 2201 11304 0092 รอง สว.ฝ่ายธุรการและกําลังพล บก.อก.บช.ปส. 2201 11304 0016

423 ร.ต.ท. หญิง มลินี คงนาลึก รอง สว.ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 7 ทว. 2703 11336 0137 รอง สว.ฝอ.ทพ. 0402 11304 0022

424 ว่าที่ ร.ต.ท. มหรรณพ ภักดีณรงค์ รอง สว.กก.3 บก.ส.3 2304 11202 0136 รอง สว.ส.ทล.3 กก.6 บก.ทล. 2103 11202 0199

425 ร.ต.ท. มะนาเซ หะมิ รอง สวป.สภ.จะแนะ จว.นราธิวาส สนธ.236 รอง สวป.สภ.ยี่งอ จว.นราธิวาส 0903 13202 0173

426 ร.ต.อ. มังกร สิทธิศักดิ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.กกตูม จว.มุกดาหาร 1408 29203 0061 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เสลภูมิ จว.ร้อยเอ็ด 1409 11203 0180

427 ร.ต.ท. หญิง มัณฑนา รักวงษ์ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ลพบุรี 1108 11304 0015 รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.1 1103 11304 0012

428 ร.ต.อ. หญิง มัลลิกา พุทธสุริวงศ์ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.หนองคาย 1412 11304 0022 รอง สว.อก.สภ.ศรีเชียงใหม่ จว.หนองคาย สนค.260

429 ร.ต.อ. มานพ กวดนอก รอง สว.จร.สภ.ศีขรภูมิ จว.สุรินทร์ 1309 11205 0167 รอง สวป.สภ.ปักธงชัย จว.นครราชสีมา 0303 13202 0758

430 ร.ต.อ. มานพ แก้วเอี่ยม รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครสวรรค์ 1606 11304 0022 รอง สวป.สภ.บางกระทุ่ม จว.พิษณุโลก 1608 11202 0109

431 ร.ต.อ. มานพ หงษ์ทอง รอง สวป.สภ.ดงละคร จว.นครนายก สนย.42 รอง สว.สส.สภ.ปากพลี จว.นครนายก 0206 13204 0075

432 ร.ต.อ. มานพไชย ผลมาตย์ รอง สว.สส.สภ.บ้านฝาง จว.ขอนแก่น 0403 13204 0265 รอง สว.จร.สภ.ชุมแพ จว.ขอนแก่น สขก.494

433 ร.ต.อ. มานะ ชูช่วย รอง สว.สส.สน.บางบอน 1104 13204 0179 รอง สวป.สน.เพชรเกษม 1116 13202 0337

434 ร.ต.ท. มานะพงษ์ ทินน้อย รอง สว.ฝอ.บก.สส.บช.น. 1012 11202 0119 รอง สว.กก.2 บก.ปอศ. 2109 11202 0078

435 ร.ต.อ. มานะศักดิ์ จันทร์แก่น รอง สว.จร.สภ.เมืองบึงกาฬ 1415 11205 0060 รอง สวป.สภ.ดอนตาล จว.มุกดาหาร สมห.150



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐7/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยศ

436 ร.ต.ท. มานิต สกุลฮูฮา รอง สว.สส.สภ.เต่างอย จว.สกลนคร 0409 13204 0178 รอง สว.สส.สภ.สมเด็จ จว.กาฬสินธุ์ สกส.298

437 ว่าที่ ร.ต.อ. มานิตย์ คงเกลี้ยง รอง สวป.สภ.จะกว๊ะ จว.ยะลา 0906 13202 0117 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ยะลา 2006 11202 0156

438 ร.ต.อ. มานิตย์ บุญแต่ง รอง สว.สส.สภ.บางปะกง จว.ฉะเชิงเทรา สฉช.200 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางปะกง จว.ฉะเชิงเทรา 1205 11203 0138

439 ร.ต.ท. มานิตย์ วงค์กองแก้ว รอง สวป.สภ.น้ํามวบ จว.น่าน สนน.102 รอง สวป.สภ.เวียงสา จว.น่าน 0504 13202 0281

440 ร.ต.อ. มาโนช หาญสนาม รอง สว.(สอบสวน) สภ.สําโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ สสห.59 รอง สว.(สอบสวน) สภ.พระขาว จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 23203 0036

441 ร.ต.อ. มาโนชญ์ สุทธพันธุ์ รอง สว.สส.สภ.สามเงา จว.ตาก 0603 13204 0131 รอง สว.สส.สภ.ยกกระบัตร จว.ตาก 1605 11204 0118

442 ร.ต.ท. มาโนชย์ นาคเกิด รอง สวป.สภ.บางปะหัน จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 11202 0107 รอง สว.สส.สภ.บางบ่อ จว.สมุทรปราการ 0107 13204 0230

443 ร.ต.ท. หญิง มาราตรี มาลาสิงห์ รอง สว.กลุ่มงานวิชาการและงานสารบรรณ สลก.ตร. 0101 11306 0071 ผู้ช่วย นว.(สบ 1) ตร. 0001 13323 0237

444 ร.ต.อ. มารุต แก้วดี รอง สวป.สภ.หัวตะพาน จว.อํานาจเจริญ สอบ.550 รอง สวป.สภ.หมูสี จว.นครราชสีมา 1305 11202 0274

445 ร.ต.ท. มารุต โชติพิศุทธิ์โมรา รอง สว.จร.สภ.เมืองเพชรบูรณ์ 1609 11205 0106 นว.(สบ 1) ผบก.อก.สตม. 2401 11323 0006

446 ร.ต.อ. มารุต ปัณดิษฐโต รอง สว.(สอบสวน) สน.บางชัน 1111 24203 0176 รอง สว.(สอบสวน) สน.นิมิตรใหม่ 1005 11203 0125

447 ร.ต.ท. หญิง มาลัย แจ้งประจักษ์ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สุพรรณบุรี 1711 11304 0096 รอง สว.ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วตร. 2903 11310 0030

448 ร.ต.อ. หญิง มาลัย ใจหาญ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สระบุรี 1110 11304 0015 รอง สวป.สภ.เมืองสระบุรี สสบ.162

449 ร.ต.ท. หญิง มาลัย อยู่รอง รอง สวป.สภ.ไพศาลี จว.นครสวรรค์ 0604 13202 0369 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครสวรรค์ 1606 11203 0151

450 ร.ต.อ. หญิง มาลิสา ผิวคล้าย รอง สว.อก.สภ.ห้วยกระเจา จว.กาญจนบุรี 0702 13304 0012 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ราชบุรี 1708 11304 0025



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐7/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยศ

451 ร.ต.ท. มิตรสัน โพธิ์ขาว รอง สวป.สภ.บางปะหัน จว.พระนครศรีอยุธยา สอย.299 รอง สวป.สภ.พระนครศรีอยุธยา 0105 13202 0380

452 ร.ต.อ. มีชัย ตลอดภพ รอง สวป.สภ.บ้านไร่ จว.อุทัยธานี สอน.177 รอง สวป.สภ.ชุมตาบง จว.นครสวรรค์ สนว.267

453 ร.ต.ท. มีชัย หาคํา รอง สว.งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 2 กก.6 บก.จร. 1002 11205 0243 รอง สว.งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. 1002 11205 0046

454 ร.ต.อ. หญิง มีนา แดงสุก รอง สว.ฝ่ายพัฒนาเทคโนฯ บก.อก.สกระบี่ 0301 11365 0037 รอง สว.ฝ่ายสรรพาวุธ 2 สพ. 0304 11304 0039

455 ร.ต.อ. มุทธาพัฒน์ ตะโน รอง สว.จร.สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปราการ 1109 11205 0079 รอง สว.จร.สภ.บางบ่อ จว.สมุทรปราการ 1109 11205 0114

456 ร.ต.อ. หญิง มุรธา เกตุอินทร์ รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.7 1701 11304 0124 รอง สว.ตม.จว.ราชบุรี บก.ตม.3 2404 11363 0329

457 ร.ต.อ. หญิง มุสลิม ภักดี รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.ศชต. 2001 11304 0063 รอง สว.ฝอ.สภ.มูโนะ จว.นราธิวาส 0903 13304 0347

458 ร.ต.อ. เมฆินทร์ กองแสง รอง สวป.สภ.แม่ยาว จว.เชียงราย 0502 13207 0307 รอง สว.สส.สภ.เชียงแสน จว.เชียงราย สชร.298

459 ร.ต.ท. เมที หน่อแก้ว รอง สวป.สภ.เมืองเชียงราย สชร.244 รอง สวป.สภ.แม่ลาว จว.เชียงราย 1504 11202 0117

460 ร.ต.อ. เมธา สิมมาสุด นว.(สบ 1) ผบก.อก.สตม. 2401 11323 0006 รอง สว.จร.สภ.เมืองเพชรบูรณ์ 1609 11205 0106

461 ร.ต.ท. หญิง เมธาวรรณ กุลงามกิ่ม รอง สว.กลุ่มงานจราจร ผก. 0203 11309 0045 รอง สว.ฝ่ายประวัติบุคคล ทพ. 0402 11302 0133

462 ร.ต.อ. เมธี ทองคํา รอง สว.(สอบสวน) สภ.คลองท่อม จว.กระบี่ 0802 24203 0041 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.กระบี่ 1804 11202 0101

463 ร.ต.ท. เมธี บัวซ้อน รอง สวป.สภ.เมืองกาญจนบุรี สกจ.227 รอง สว.จร.สภ.เมืองกาญจนบุรี สกจ.244

464 ร.ต.ท. เมธี ผาสอน รอง สว.ตม.จว.แม่ฮ่องสอน บก.ตม.5 2406 11363 0085 รอง สว.ด่าน ตม.เชียงแสน บก.ตม.5 2406 11204 0162

465 ร.ต.อ. หญิง เมษยา สัตนาโค รอง สว.ฝอ.บก.น.8 1010 11202 0028 รอง สว.กก.สส.บก.น.8 1010 11204 0050
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ยศ

466 ร.ต.ท. เมืองมล สัตบุตร รอง สว.จร.สน.ดินแดง สน.1-1157 รอง สว.กก.4 บก.ปคบ. 2111 11202 0103

467 ร.ต.อ. โมยิน ฉ่อกระโทก รอง สวป.สภ.สระบัว จว.ปราจีนบุรี 0207 13207 0141 รอง สวป.สภ.เมืองนครราชสีมา 0303 13202 0737

468 ร.ต.อ. ไมตรี เนตรโสภา รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สงขลา 1906 11204 0044 รอง สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.9 1902 11204 0033

469 ร.ต.ท. ไมตรี แสงวรรณธีระ รอง สวป.สภ.เมืองเชียงใหม่ สชม.393 รอง สว.กองกํากับการสืบสวน ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 11202 0282

470 ร.ต.อ. ยกษณภัก สายเชื้อ รอง สว.ฝ่ายสรรพาวุธ 1 สพ. 0304 11365 0030 รอง สว.กก.สืบสวน.ภ.จว.ยโสธร 1307 11442 0036

471 ร.ต.ท. ยงค์ยุทธ ชางฉิ่ง รอง สวป.สภ.วังกะพี้ จว.อุตรดิตถ์ 1611 11202 0095 รอง สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.6 1602 11204 0044

472 ร.ต.ท. ยงยุทธ คล้ายเพชร รอง สว.ฝอ.บก.ปอศ. 2109 11304 0024 รอง สว.ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3 2404 11326 0217

473 ร.ต.อ. ยงยุทธ จริงบํารุง รอง สว.ฝอ.7 บก.อก.ภ.8 1801 11305 0097 รอง สวป.สภ.นบพิตํา จว.นครศรีธรรมราช 0804 13202 0031

474 ร.ต.อ. ยงยุทธ์ นิ่มเรือง รอง สวป.สภ.หลังสวน จว.ชุมพร สชพ.233 รอง สวป.สภ.ปากพนัง จว.นครศรีธรรมราช 0804 13202 0448

475 ร.ต.ท. ยงยุทธ ผลวาวแวว รอง สวป.สภ.เมืองจันทร์ จว.ศรีสะเกษ สศก.448 รอง สว.สส.สภ.ห้วยทับทัน จว.ศรีสะเกษ 0306 13204 0289

476 ร.ต.อ. ยงยุทธ พลซา รอง สว.(สอบสวน) สภ.เอราวัณ จว.เลย 0408 12203 0017 รอง สว.(สอบสวน) สภ.วังสะพุง จว.เลย 1410 11203 0134

477 ร.ต.อ. ยงยุทธ พลสงคราม รอง สวป.สภ.น้ําเกลี้ยง จว.ศรีสะเกษ สศก.335 รอง สวป.สภ.เมืองศรีสะเกษ สศก.237

478 ร.ต.อ. ยงยุทธ สมัยสงค์ รอง สว.สภ.ปลายพระยา จว.กระบี่ 0802 13204 0077 รอง สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.8 1802 11204 0040

479 ร.ต.อ. ยงยุทธ สะเดา รอง สว.(สอบสวน) สภ.ภูเวียง จว.ขอนแก่น สขก.459 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองขอนแก่น สขก.327

480 ร.ต.อ. ยงยุทธ เสียมหงษ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปลาค้าว จว.อํานาจเจริญ 1310 29203 0051 รอง สว.(สอบสวน) สภ.น้ําปลีก จว.อํานาจเจริญ สอบ.250
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481 ร.ต.อ. ยงยุทธ์ แสงนิล รอง สวป.สภ.โคกศรีสุพรรณ จว.สกลนคร สสน.359 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.หนองบัวลําภู 1413 11204 0034

482 ร.ต.ท. ยม พรมศาตร์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.แหลมงอบ จว.ตราด สตร.195 รอง สว.(สอบสวน) สภ.นิคมพัฒนา จว.ระยอง 1210 11203 0126

483 ร.ต.ท. ยรรยง เรืองฤทธิ์ รอง สว.กก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส.ภ.6 1602 11442 0070 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.เพชรบูรณ์ 1609 11442 0039

484 ร.ต.ท. ยศกร ปรามแสง รอง สวป.สน.บางโพงพาง 1112 13202 0368 รอง สว.สส.สน.วัดพระยาไกร สน.2-725

485 ร.ต.อ. ยศกร สัตถาวะโห รอง สว.กก.สส.บก.น.1 1003 11204 0098 รอง สว.สส.สน.บางขุนเทียน 1116 13204 0318

486 ร.ต.อ. ยศณรินทร์ ดอกไม้ รอง สว.ตม.จว.ศรีสะเกษ บก.ตม.4 2405 11304 0165 รอง สว.ตม.จว.อุบลราชธานี บก.ตม.4 2405 11363 0150

487 ร.ต.อ. ยศพัชร์ ห่อเพชรธนพงศ์ รอง สวป.สภ.บางละมุง จว.ชลบุรี สชบ.259 รอง สวป.สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี 18027

488 ร.ต.อ. ยศพัทธ์ นันตา รอง สว.อก.สภ.เวียงแก่น จว.เชียงราย 0502 13304 0230 รอง สว.(สอบสวน) สภ.แม่จัน จว.เชียงราย 1504 11203 0205

489 ร.ต.อ. ยศวริศ สิมณี รอง สว.(สอบสวน) สภ.ศรีณรงค์ จว.สุรินทร์ 0307 13203 0039 รอง สว.(สอบสวน) สภ.พยุห์ จว.ศรีสะเกษ 0306 13203 0021

490 ร.ต.ท. ยศวันต์ ก้านสันเทียะวรการ รอง สว.สส.สภ.เกาะสีชัง จว.ชลบุรี สชบ.509 รอง สวป.สภ.พนมสารคาม จว.ฉะเชิงเทรา 0203 13202 0280

491 ร.ต.อ. ยศวีร์ รักธง รอง สว.ฝอ.บก.รฟ. 2104 11304 0016 รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0082

492 ร.ต.ท. ยศสันต์ เกษามา รอง สวป.สภ.จัตุรัส จว.ชัยภูมิ 0302 13202 0406 รอง สวป.สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ 0107 13202 0380

493 ร.ต.ท. ยอดชาย ศรีชัยยา รอง สวป.สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ สชม.551 รอง สว.ส.ทล.2 กก.5 บก.ทล. 2103 11202 0166

494 ร.ต.อ. ยอดรัก บุญเติม รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.6 1601 11304 0073 รอง สว.กก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส.ภ.6 1602 11442 0070

495 ร.ต.อ. ยิ่งยศ จูมจะนะ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองเลย 0408 24203 0075 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เอราวัณ จว.เลย 0408 12203 0017
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496 ร.ต.อ. ยุตชเดช บุญศรี รอง สว.สส.กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน 1509 11204 0033 รอง สวป.สภ.สารภี จว.เชียงใหม่ 0503 13202 0578

497 ร.ต.อ. ยุทติศักดิ์ ไชยบรรณ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เขวาสินรินทร์ จว.สุรินทร์ 0307 12203 0047 รอง สว.(สอบสวน) สภ.อุทุมพรพิสัย จว.ศรีษะเกษ สศก.265

498 ร.ต.อ. ยุทธ จตุรชัยภิญโญ รอง สว.กก.1 บก.ปส.2 2203 11204 0042 รอง สว.ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล. 2103 11202 0076

499 ร.ต.อ. ยุทธกร สิทธิกัน รอง สว.สส.สภ.เมืองตาก 1605 11204 0104 รอง สวป.สภ.คลองลาน จว.กําแพงเพชร 0602 13202 0298

500 ร.ต.ท. ยุทธการ บุหรัน รอง สวป.สภ.เวียงเก่า จว.ขอนแก่น 0403 13202 0192 รอง สวป.สภ.บรบือ จว.มหาสารคาม สมค.301

501 ร.ต.ท. ยุทธชัย ชัยเพชร รอง สวป.สภ.ทุ่งลุง จว.สงขลา สสข.193 รอง สว.สส.สภ.ทุ่งลุง จว.สงขลา 0907 13204 0327

502 ร.ต.ท. ยุทธนา ธิมา รอง สว.สส.สภ.เด่นชัย จว.แพร่ สพร.196 รอง สว.สส.สภ.เมืองแพร่ สพร.141

503 ร.ต.ท. ยุทธนา ภวภูตานนท์ รอง สว.ฝ่ายบริการการประชุมและพิธีการ สลก.ตร. 0101 11312 0058 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.หนองคาย 1412 11304 0018

504 ร.ต.อ. ยุทธนา ลาภเกิด รอง สวป.สภ.นาหมื่น จว.น่าน สนน.285 รอง สว.สส.สภ.เมืองปาน จว.ลําปาง สลป.385

505 ร.ต.ท. ยุทธพงศ์ คชรัตน์ นว.(สบ 1) ผบก.อก.ภ.4 1401 11323 0005 รอง สวป.สภ.เมืองขอนแก่น 0403 13202 0433

506 ร.ต.อ. ยุทธพงษ์ สุธรรม รอง สวป.สภ.ภูกระดึง จว.เลย สลย.224 รอง สวป.สภ.นากลาง จว.หนองบัวลําภู 0411 13202 0129

507 ร.ต.ท. ยุทธพงษ์ สุราสา รอง สวป.สภ.บ้านกลาง จว.นครพนม 0404 13207 0188 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านแพง จว.นครพนม 1406 11203 0129

508 ร.ต.อ. ยุทธพร ฤทธิ์มาก นวท.(สบ 1) พิสูจน์หลักฐานจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2708 33450 0216 นวท.(สบ 1) พฐ.จว.สิงห์บุรี ศพฐ.1 2704 33450 0205

509 ว่าที่ ร.ต.ท. ยุทธพล ยศพิมสาร ผบ.มว.กก.ตชด.33 2504 11428 0321 รอง สว.นปพ.กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 1502 11202 0082

510 ร.ต.อ. ยุทธพล หินแก้ว นว.(สบ 1) ผบก.ส.3 2304 11323 0006 รอง สว.ฝสต.1 กต.2 จต. 0803 11204 0011
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511 ร.ต.ท. ยุทธพันธ์ คล้ายเขียว ผบ.มว.กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 11202 0298 รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 1 2502 11304 0017

512 ร.ต.ท. ยุทธภูมิ ภูคงสด รอง สวป.สภ.พระยืน จว.ขอนแก่น สขก.574 รอง สวป.สภ.แวงน้อย จว.ขอนแก่น สขก.521

513 ร.ต.ท. ยุทธภูมิ สุดากิจจาทร รอง สว.จร.สภ.บ้านแพ้ว จว.นครปฐม 1710 11205 0065 รอง สว.กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 2 กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 11207 0205

514 ร.ต.อ. ยุทธยา พงษ์พันนา รอง สว.สส.สภ.ธาตุพนม จว.นครพนม สนพ.286 รอง สวป.สภ.บ้านดุง จว.อุดรธานี 0412 13202 0403

515 ร.ต.อ. ยุทธลักษณ์ นามสว่าง รอง สว.งานตรวจพิสูจน์มลภาวะ กก.5 บก.จร. 1002 11205 0223 รอง สว.สส.สน.พระราชวัง สน.1-935

516 ร.ต.ท. ยุทธศาสตร์ เย็นวัฒนา รอง สว.กลุ่มงานการฝึกแบบตํารวจ ศฝต.รร.นรต. 3003 11306 0020 รอง สว.(สอบสวน) สน.บางพลัด สน.3-954

517 ร.ต.อ. หญิง ยุพารัตน์ ครองปัญญา รอง สว.อก.สภ.หัวทะเล จว.ชัยภูมิ 1304 11304 0071 รอง สว.อก.สภ.เนินสง่า จว.ชัยภูมิ สชย.424

518 ร.ต.ท. หญิง ยุพิน วงศ์ก่อ รอง สว.อก.สภ.เพ็ญ จว.อุดรธานี สอด.563 รอง สว.กก.11 บก.รน. 2106 11318 0289

519 ร.ต.อ. หญิง ยุวีณา พูลสมบัติ รอง สว.ฝ่ายงบประมาณและการเงิน บก.อก.สพฐ.ตร. 2701 11325 0051 รอง สว.ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 4 ทว. 2703 11336 0081

520 ร.ต.อ. หญิง ยูศิริ แน่นชารี รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.บช.ก. 2101 11304 0038 รอง สว.กก.1 บก.สกส.บช.ปส. 2207 11204 0033

521 ร.ต.ท. หญิง เยาวลักษณ์ พลราชม รอง สว.ฝอ.บก.ปส.3 2204 11326 0016 นว.(สบ 1 ) ผบก.งป. 0501 11323 0006

522 ร.ต.อ. หญิง เยาวลักษณ์ พะณะงาม รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครปฐม 0703 24203 0089 รอง สว.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.สมุทรสาคร 1710 29203 0041

523 ร.ต.อ. โยฆฤญ กมลรักษ์ รอง สว.จร.สภ.สูงเนิน จว.นครราชสีมา 1305 11205 0206 รอง สว.สส.สภ.เมืองมุกดาหาร สมห.124

524 ร.ต.ท. โยธิน นิลดํา รอง สว.สส.สภ.บางสะพาน จว.ประจวบคีรีขันธ์ สปข.240 รอง สว.สส.สภ.กระทุ่มแบน จว.สมุทรสาคร 0708 13204 0160

525 ร.ต.ท. โยฮัน เจริญพงศภรณ์ ผบ.มว.กก.ตชด.33 2504 11304 0281 ผบ.มว.กก.ตชด.33 2504 11202 0576



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐7/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยศ

526 ร.ต.อ. รชต งอยกุดจิก รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สกลนคร 1411 11204 0037 รอง สว.สส.สภ.คําตากล้า จว.สกลนคร 0409 13204 0210

527 ร.ต.ท. รณชัย จีนสิน รอง สว.ฝ่ายแต่งตั้ง ทพ. 0402 11302 0067 รอง สว.ฝสต.1 กต.3 จต. 0804 11204 0011

528 ร.ต.อ. รณชัย เฮียงก่อ นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด 1409 11323 0006 รอง สวป.สภ.โพนทอง จว.ร้อยเอ็ด สรอ.307

529 ร.ต.อ. รณฤทธิ์ สุขเกษม รอง สว.งานสายตรวจ 3 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 11202 0107 รอง สว.สส.สภ.กําแพงแสน จว.นครปฐม สนฐ.210

530 ร.ต.ท. รตเวช ทองมุณี รอง สว.ฝอ.สส. 2802 11304 0015 นว.(สบ 1) ผบก.สส.ภ.9 1902 11323 0005

531 ร.ต.อ. หญิง รติพร เรืองกิจ รอง สว.กลุ่มงานคดีปกครอง คพ. 0603 11305 0025 รอง สว.กลุ่มงานส่งเสริมงานสอบสวน 1 สบส. 0604 11305 0028

532 ร.ต.ท. หญิง รติภรณ์ หลักทอง รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 1205 11304 0017 รอง สว.ฝอ.ศพฐ.2 2705 11325 0097

533 ร.ต.อ. รทนะ ศรีเมืองแก้ว รอง สว.สส.สภ.ดงประคํา จว.พิษณุโลก 1608 11204 0128 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.พิษณุโลก 1608 11204 0038

534 ร.ต.ท. รนนท์ นาคะปักษิณ รอง สว.(สอบสวน) สภ.หมอกจําแป่ จว.แม่ฮ่องสอน 0507 23203 0160 รอง สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.7 1702 11204 0048

535 ร.ต.อ. รภัทกร อ่อนหวาน รอง สวป.สภ.พาน จว.เชียงราย สชร.373 รอง สว.จร.สภ.แม่สาย จว.เชียงราย สชร.414

536 ร.ต.ท. หญิง รมย์ธีรา แซ่โง่ว รอง สว.ฝ่ายยุทธศาสตร์ บก.อก.สพฐ.ตร. 2701 11309 0029 รอง สว.ฝอ.บก.ฝรก. 2904 11326 0016

537 ร.ต.ท. รวมพล โรจนสกุล ผบ.มว.กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 11202 0293 รอง สว.สส.สน.ตลิ่งชัน สน.3-458

538 ร.ต.อ. หญิง รวิพร เกื้อกูล นว.(สบ 1) ผบก.กต.10 จต. 0811 11323 0004 รอง สว.ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 2 กต.5 0806 11204 0015

539 ร.ต.อ. หญิง รสสุคนธ์ จําปาทิพย์ รอง สว.ฝอ.สส. 2802 11325 0019 รอง สว.ฝอ.บก.สปพ. 1013 11403 0022

540 ร.ต.อ. หญิง รสิกา เพ็ชรรัตน์ รอง สว.อก.สน.สมเด็จเจ้าพระยา สน.3-714 รอง สว.อก.สน.บางรัก สน.2-686
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ยศ

541 ร.ต.ท. รหัท สมานจิต รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สมุทรสาคร 1710 11204 0033 รอง สว.สส.สภ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์ 1706 11204 0088

542 ร.ต.ท. หญิง ระเบียบ เย็นทรวง รอง สว.ตม.จว.บุรีรัมย์ บก.ตม.4 2405 11363 0235 รอง สว.ตม.จว.จันทบุรี บก.ตม.3 2404 11202 0159

543 ร.ต.ท. หญิง รักชนก จารัตน์ รอง สว.อก.สภ.สังขะ จว.สุรินทร์ สสร.290 รอง สวป.สภ.ดม อ.สังขะ จว.สุรินทร์ 0307 13207 0266

544 ร.ต.ท. รักพงศ์ เพียงแก้ว รอง สวป.สภ.กันทรอม จว.ศรีสะเกษ 0306 13207 0329 รอง สวป.สภ.กันทรารมย์ จว.ศรีสะเกษ 0306 13202 0424

545 ร.ต.อ. รักศักดิ์ วงษ์แก้ว รอง สวป.สภ.เพี้ยราม จว.สุรินทร์ 0307 13207 0332 รอง สวป.สภ.สีสุก จว.นครราชสีมา 0303 13207 0647

546 ร.ต.อ. รังสรรค์ ศิริธรารังสรรค์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.แม่สรวย จว.เชียงราย 0502 24203 0114 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ร่องเคาะ จว.ลําปาง 0508 23203 0231

547 ร.ต.อ. รังสรรค์ อ่อนดี รอง สว.จร.สภ.พรหมพิราม จว.พิษณุโลก 1608 11205 0116 รอง สวป.สภ.ห้วยคต จว.อุทัยธานี สอน.215

548 ร.ต.ท. รังสิมันตุ์ ปรัสพันธ์ รอง สวป.สภ.ท่าตะเกียบ จว.ฉะเชิงเทรา 0203 13202 0276 รอง สวป.สภ.นาจอมเทียน จว.ชลบุรี 0204 13202 0469

549 ร.ต.อ. รัชกฤช โชติพรสีมา รอง สวป.สภ.ตะพานหิน จว.พิจิตร สพจ.209 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ตะพานหิน จว.พิจิตร สพจ.219

550 ร.ต.ท. หญิง รัชฎาวรรณ สีไพสน รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.บช.น. 1001 11322 0062 รอง สว.กก.2 บก.ปคม. 2108 11202 0072

551 ร.ต.อ. รัชเดช ธันยเอกเดชา รอง สวป.สภ.เกาะสีชัง จว.ชลบุรี สชบ.505 รอง สวป.สภ.ศรีราชา จว.ชลบุรี 0204 13202 0429

552 ร.ต.อ. หญิง รัชนี พันธ์แสน รอง สว.ฝ่ายเงินเพิ่มและเงินประจําตําแหน่ง อต. 0401 11319 0064 รอง สว.ฝ่ายธุรการและกําลังพล บก.อก.บช.ปส. 2201 11304 0104

553 ร.ต.ท. หญิง รัชนี สุขเกษม รอง สว.ฝอ.อต. 0401 11309 0015 รอง สว.ฝอ.ศทส.ตม. 2409 11304 0009

554 ร.ต.อ. หญิง รัชนี อ่อนสุวรรณา รอง สว.อก.สภ.น้ําพอง จว.ขอนแก่น สขก.409 รอง สว.อก.สภ.โพธิ์ทอง จว.ร้อยเอ็ด 0407 13304 0282

555 ร.ต.ท. หญิง รัชนีกร คนมั่ง รอง สว.ฝอ.ภ.จว.อุทัยธานี 1612 11304 0022 รอง สว.ด่าน ตม.เชียงแสน บก.ตม.5 2406 11363 0139
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ยศ

556 ร.ต.อ. หญิง รัชนีภร ภักดีบุญ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี 1810 11304 0024 รอง สวป.สภ.บ้านนาสาร จว.สุราษฎร์ธานี สสฎ.413

557 ร.ต.อ. หญิง รัชนีภรณ์ ศรีภิรมย์ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.บึงกาฬ 1415 11326 0027 รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.4 1401 11325 0089

558 ร.ต.อ. รัชพล สีมาวรพงงศ์พันธุ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองระยอง 0208 24203 0068 ผบ.มว.ฝ่ายปกครอง 1 บก.ปค.รร.นรต. 3002 11306 0030

559 ร.ต.ท. รัชพล อุทรักษ์ รอง สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.4 1402 11204 0038 รอง สวป.สภ.เอราวัณ จว.เลย 0408 13202 0014

560 ร.ต.ท. หญิง รัชย์สิรี มังสิงห์ ผู้ช่วย นว.(สบ 1) ตร. 0001 13323 0062 รอง สว.ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0669

561 ร.ต.อ. รัชวิชญ์ สกุลวงศ์ รอง สวป.สภ.ตะกั่วทุ่ง จว.พังงา 0805 13207 0061 รอง สว.สส.สภ.ตะกั่วทุ่ง จว.พังงา สพง.167

562 ร.ต.อ. รัฐกิตติ์ บุญสันต์สุขศรี รอง สวป.สภ.บ้านเป็ด จว.ขอนแก่น 1405 11202 0128 รอง สวป.สน.โชคชัย 1111 13202 0261

563 ร.ต.ท. รัฐไทย สุนทรกะลัมพ์ ผบ.มว.กองร้อยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 11202 0162 รอง สว.กก.สส.บก.น.1 1003 11204 0043

564 ร.ต.อ. รัฐนันท์ คุณชัย รอง สว.สส.สภ.พรานกระต่าย จว.กําแพงเพชร สกพ.160 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.กําแพงเพชร 1604 11204 0034

565 ร.ต.อ. รัฐนันท์ มิตรดี รอง สว.ฝอ.ภ.จว.เพชรบุรี 1707 11304 0020 ผบ.มว.กก.อป .บก.สส.ภ.7 1702 11202 0092

566 ร.ต.อ. รัฐนันท์ โสนรินทร์ รอง สวป.สภ.เทพารักษ์ จว.นครราชสีมา 0303 13202 0022 รอง สวป.สภ.ด่านขุนทด จว.นครราชสีมา 0303 13202 0787

567 ร.ต.อ. รัฐพงษ์ มุขภักดี รอง สวป.สภ.นาวัง จว.หนองบัวลําภู 0411 13202 0019 รอง สว.สส.สภ.เมืองหนองบัวลําภู สอด.510

568 ร.ต.ท. รัฐพล สุวรรณรัฐ รอง สว.(สอบสวน) สน.บางมด สน.3-951 รอง สว.(สอบสวน) สน.พญาไท 1003 11203 0133

569 ร.ต.ท. รัฐพล อุดมโคตร รอง สว.จร.สภ.โพธิ์ตาก จว.หนองคาย 1412 11205 0085 รอง สวป.สภ.น้ําพอง จว.ขอนแก่น สขก.413

570 ร.ต.อ. รัฐภูมิ พวงพิกุล รอง สว.ฝรท.บก.อก.จต. 0801 11304 0054 รอง สว.ฝอ.บ.ตร. 0105 11202 0043
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ยศ

571 ร.ต.ท. รัฐศรัณย์ วงศ์วิจิตร รอง สวป.สภ.บ้านค่าย จว.ระยอง 0208 13202 0266 รอง สว.สส.สภ.ศรีมหาโพธิ จว.ปราจีนบุรี สปจ.305

572 ร.ต.อ. รัฐสภา จันทนุกูล รอง สว.สส.สภ.ห้วยแถลง จว.นครราชสีมา สนม.629 รอง สว.จร.สภ.เมืองศรีสะเกษ สศก.252

573 ร.ต.อ. หญิง รัตติกาล นิปุณะ รอง สว.ฝอ.ฝอ. ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 11304 0023 รอง สว.กก.5 บก.ทล. 2103 11304 0159

574 ร.ต.อ. รัตนพงค์ หวังปาน รอง สว.สส.สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี 0103 13204 0312 รอง สวป.สภ.เมืองนนทบุรี 0103 13202 0290

575 ร.ต.อ. รัตนพล บั้งเงิน รอง สว.(สอบสวน) สภ.แม่จัน จว.เชียงราย สชร.433 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เทิง จว.เชียงราย 1504 11203 0207

576 ร.ต.ท. หญิง รัตนา ไกรแก้ว รอง สว.กก.ตชด.41 2505 11304 0510 รอง สว.ฝอ.7 บก.อก.ภ.9 1901 11305 0110

577 ว่าที่ ร.ต.อ. หญิง รัตนา ศรีนวคุณาพร รอง สว.ฝอ.สลก.ตร. 0101 11326 0026 รอง สว.ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3 2404 11327 0272

578 ร.ต.อ. หญิง รัตนา อุตมะวงศ์ รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.5 1501 11304 0050 รอง สว.อก.สภ.สบปราบ จว.ลําปาง สลป.341

579 ร.ต.อ. รัตนาภรณ์ สร้อยสกุล รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นนทบุรี 1105 11326 0024 รอง สว.พฐ.จว.นนทบุรี 2704 11336 0146

580 ร.ต.อ. หญิง รัตนาภรณ์ อัฐนาค รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 1 2502 11325 0031 รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 2503 11304 0023

581 ร.ต.อ. หญิง รัตนาวลัย การบริบูรณ์ รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ศชต. 2001 11304 0014 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ปัตตานี 2005 11304 0018

582 ร.ต.อ. รัตพรรณ จันทะโร รอง สวป.สภ.กันตัง จว.ตรัง สตง.227 รอง สว.สส.สภ.กันตัง จว.ตรัง สตง.230

583 ร.ต.อ. หญิง รัติกาล ขันธวิชัย รอง สว.กลุ่มงานสนับสนุนฯ บก.ปอท. 2112 11304 0119 รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.4 1401 11304 0014

584 ร.ต.ท. รัศมี มีชัย รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.5 1501 11304 0036 รอง สว.จร.กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 11205 0187

585 ร.ต.ท. ราคม คําก้อน รอง สว.ฝอ.7 บก.อก.สตม. 2401 11305 0115 รอง สว.ตม.จว.ตาก บก.ตม.5 2406 11363 0125
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ยศ

586 ร.ต.อ. ราชคฤห์ เฉิดละออ รอง สวป.สภ.เหล่าหลวง จว.บึงกาฬ สนค.145 รอง สว.สส.สภ.ศรีเชียงใหม่ จว.หนองคาย 0410 13204 0179

587 ร.ต.อ. ราชวัฒน์ อินทรโสภา รอง สวป.สน.บางขุนเทียน 1116 13202 0273 รอง สว.งานตรวจพิสูจน์ผู้ขับขี่ กก.5 บก.จร. 1002 11205 0209

588 ร.ต.อ. ราชัน พันธ์บุดดี รอง สว.(สอบสวน) สภ.ชุมแสง อ.สตึก จว.บุรีรัมย์ 1306 29203 0079 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านหนองจอก จว.สุรินทร์ 0307 23203 0329

589 ร.ต.อ. ราชันย์ อินตะนัย รอง สว.(สอบสวน) สภ.กาบเชิง จว.สุรินทร์ สสร.288 รอง สวป.สภ.ห้วยขะยุง จว.อุบลราชธานี สอบ.288

590 ร.ต.อ. ราเชนท์ เดชา รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ปราจีนบุรี 1209 11204 0036 รอง สว.สส.สภ.ระเบาะไผ่ จว.ปราจีนบุรี 1209 11204 0089

591 ร.ต.อ. ราเชนทร์ เก่งนอก รอง สวป.สภ.สําโรง จว.อุบลราชธานี 0309 13202 0539 รอง สว.สส.สภ.พยุห์ จว.ศรีสะเกษ 0306 13204 0226

592 ร.ต.ท. ราเชษฐ์ แถวไธสง รอง สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.3 1302 11204 0040 รอง สว.จร.สภ.มะเริง จว.นครราชสีมา 1305 11205 0225

593 ร.ต.ท. ราเชษฐ์ เหมือนเสน รอง สว.ฝอ.สตส. 0900 11309 0016 นว.(สบ 1) ผบก.ศูนย์บริการทางการศึกษา รร.นรต. 3007 11323 0004

594 ร.ต.อ. ราเมศ นฤมิตร รอง สว.ส.ทล.2 กก.7 บก.ทล. 2103 11202 0225 รอง สว.ส.ทล.1 กก.1 บก.ทล. 2103 11202 0039

595 ร.ต.ท. ราเมศ พลเยี่ยม รอง สว.สส.สภ.กุดบาก จว.สกลนคร สสน.331 รอง สวป.สภ.สามชัย จว.กาฬสินธุ์ 0402 13202 0032

596 ร.ต.ท. รําเพย คุ้มทรัพย์ รอง สวป.สน.ราษฎร์บูรณะ สน.3-967 รอง สว.จร.สน.ราษฎร์บูรณะ สน.3-930

597 ร.ต.ท. หญิง รินทร์ลภัส รัตนธรกรพงศ์ รอง สว.ฝอ.บก.สปพ. 1013 11309 0019 รอง สว.ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3 2404 11363 0069

598 ร.ต.อ. รุ่ง เขียวคําอ้าย รอง สวป.สภ.ตาลชุม จว.น่าน 0504 13207 0231 รอง สวป.สภ.เรือง จว.น่าน 0504 13207 0216

599 ร.ต.อ. รุ่ง รักสํารวจ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ฝาง จว.เชียงใหม่ สชม.673 รอง สว.(สอบสวน) สภ.นาหวาย จว.เชียงใหม่ 1505 29203 0147

600 ร.ต.ท. รุ่งคุณ จันทโชติ นว.(สบ 1) ผบก. บก.จร. 1002 11323 0012 รอง สว.กก.สส.บก.น.5 1007 11204 0050



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐7/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยศ

601 ร.ต.อ. หญิง รุ่งทิพย์ พิลึก รอง สว.ฝอ.ภ.จว.กําแพงเพชร 1604 11304 0022 รอง สวป.สภ.ไทรงาม จว.กําแพงเพชร 1604 11202 0094

602 ร.ต.อ. หญิง รุ่งทิพย์ อุตรชน รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ลําปาง 1510 11326 0025 รอง สว.อก.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.น่าน 0504 13304 0020

603 ร.ต.ท. หญิง รุ้งนภา อิทธิกุสุมาลย์ รอง สว.อก.สภ.เกาะสีชัง จว.ชลบุรี สชบ.503 รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.2 1201 11304 0016

604 ร.ต.อ. รุ่งเพชร ใจชื้น รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพิจิตร สพจ.153 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางลาย จว.พิจิตร สพจ.139

605 ร.ต.อ. หญิง รุ่งเรือง ศรีบุรุษ รอง สว.กก.5 บก.ทล. 2103 11304 0159 รอง สว.ฝอ.ศพฐ.5 2708 11304 0094

606 ร.ต.อ. รุ่งโรจน์ ดีมี รอง สวป.สน.พหลโยธิน 1004 11202 0099 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางศรีเมือง จว.นนทบุรี 1105 11203 0176

607 ร.ต.อ. รุ่งโรจน์ โตไร่ รอง สว.(สอบสวน) สน.ห้วยขวาง สน.1-1338 รอง สว.(สอบสวน) สน.บางยี่ขัน สน.3-682

608 ร.ต.ท. รุ่งวิทย์ ขวัญมา รอง สว.ส.ทล.2 กก.2 บก.ทล. 2103 11202 0082 รอง สว.ส.ทล.6 กก.6 บก.ทล. 2103 11202 0212

609 ว่าที่ ร.ต.อ. รุ่งศักดิ์ เย็นจิต ผบ.มว.กก.ตชด.13 2502 11202 0288 รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด. 2501 11304 0020

610 ร.ต.อ. หญิง รุ่งศิริ ศรีเหล็ก รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ลําพูน 1511 11326 0025 รอง สว.อก.สภ.ทุ่งหัวช้าง จว.ลําพูน สลพ.195

611 ร.ต.ท. หญิง รุ่งอรุณ เจียรวิวัฒนวงศ์ รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.บช.ศ. 2901 11322 0039 รอง สว.ฝอ.10 บก.อก.บช.น. 1001 11304 0177

612 ร.ต.ท. หญิง รุ่งอรุณ ปิ่นสุข รอง สว.อก.สน.นิมิตรใหม่ 1102 13304 0312 รอง สว.อก.สภ.โพนพิสัย จว.หนองคาย สนค.244

613 ร.ต.อ. หญิง รุจิกาญจน์ ร่องจิก รอง สว.ฝอ.ศพฐ.2 2705 11403 0104 รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.2 1201 11304 0095

614 ร.ต.อ. รุตินันท์ สัตยาชัย รอง สว.(สอบสวน) กก.6 บก.ปคม. 2108 29203 0169 รอง สว.(สอบสวน) กก.3 บก.ปอศ. 2109 11203 0218

615 ร.ต.ท. หญิง เรวดี จันทร์ประดิษฐ์ รอง สว.ฝอ.บ.ตร. 0105 11325 0023 รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.8 1801 11304 0042
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ยศ

616 ร.ต.อ. เรวัตร ศรีรัตนพัฒน์ รอง สว.ตม.จว.เชียงใหม่ บก.ตม.5 2406 11363 0063 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.พะเยา 1507 11304 0020

617 ร.ต.ท. เรวัติ บุญตันหล้า รอง สว.ฝอ.9 บก.อก.ภ.5 1501 11304 0128 รอง สว.กก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส.ภ.5 1502 11204 0027

618 ร.ต.อ. เริงศักดิ์ รัตนเรือง รอง สว.งานอารักขาที่ 1 กก.อารักขา 2 1014 11202 0082 รอง สวป.สน.หนองค้างพลู 1116 13202 0346

619 ร.ต.อ. เรืองเดช ชิณเกตุ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ดอนจาน จว.กาฬสินธุ์ สกส.362 รอง สว.(สอบสวน) สภ.สามชัย จว.กาฬสินธุ์ 0402 13203 0037

620 ร.ต.อ. เรืองยศ มูลอุดม รอง สว.สส.กก.สส.บก.น.8 1010 11204 0048 รอง สวป.สน.ภาษีเจริญ 1011 11202 0105

621 ร.ต.อ. เรืองยศ สมจิตร รอง สวป.สภ.ชํานิ จว.บุรีรัมย์ สบร.538 รอง สวป.สภ.ปะคํา จว.บุรีรัมย์ สบร.505

622 ร.ต.ท. เรืองศักดิ์ จันทร์วิชิต รอง สว.สส.สภ.เพนียด จว.ลพบุรี 0106 13204 0219 รอง สวป.สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี 0104 13202 0049

623 ร.ต.อ. เรืองศักดิ์ แสงคํา รอง สว.(สอบสวน) สภ.กาบเชิง จว.สุรินทร์ สสร.285 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ลําปลายมาศ จว.บุรีรัมย์ สบร.477

624 ว่าที่ ร.ต.อ. โรจนศักดิ์ อภิวัศยากันต์ รอง สว.กลุ่มงานพิจารณา 1 รท. 0705 11305 0020 รอง สว.ฝอ.บก.ตม.2 2403 11304 0017

625 ว่าที่ ร.ต.อ. โรมรัน ศรีไกรภักดิ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองบอน จว.ตราด 0205 24203 0072 รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองปรือ จว.ชลบุรี 1206 11203 0220

626 ร.ต.อ. ฤชุวัจน์ ยินดี รอง สว.ฝอ.บก.น.4 1006 11326 0079 รอง สว.ฝอ.บก.น.4 1006 11202 0028

627 ร.ต.ท. หญิง ฤณฤดี พวงสมบัติ รอง สว.ฝอ.ผก. 0203 11304 0010 รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0162

628 ร.ต.อ. ฤทธิ์ เสียงล้ํา รอง สวป.สภ.นาแก จว.นครพนม 1406 11202 0098 รอง สว.สส.สภ.หว้านใหญ่ จว.มุกดาหาร สมห.195

629 ร.ต.ท. ฤทธิรณ เล้าสัมฤทธิ์ รอง สว.สส.สภ.ทุ่งมน จว.สุรินทร์ 0307 13204 0104 รอง สวป.สภ.เมืองจันทร์ จว.ศรีสะเกษ สศก.448

630 ร.ต.อ. ฤทธิโรจน์ ถินไผ่บูรณ์ รอง สว.สส.สภ.สมเด็จ จว.กาฬสินธุ์ สกส.298 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านม่วง จว.สกลนคร สสน.412



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่
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ยศ

631 ร.ต.อ. ฤทธี โกงกาง รอง สว.ฝ่ายควบคุมอัตรากําลัง อต. 0401 11302 0082 รอง สว.ฝ่ายวิเคราะห์ตําแหน่ง 2 อต. 0401 11319 0041

632 ร.ต.อ. ฤนาด ช่วยสิ่ว รอง สวป.สภ.วังหว้า จว.พิจิตร สพจ.93 รอง สว.สส.สภ.บึงนาราง จว.พิจิตร 0605 13203 0222

633 ร.ต.อ. หญิง ลภัสนันท์ เลิศธนเปี่ยมสุข รอง สว.กก.สืบสวนภ.จว.ศรีสะเกษ 1308 11202 0178 รอง สว.สส.สภ.อุทุมพรพิสัย จว.ศรีสะเกษ สศก.263

634 ร.ต.ท. ลภัสวัฒน์ ไกรษี รอง สว.สส.สภ.โนนนารายณ์ จว.สุรินทร์ 0307 13203 0392 รอง สว.สส.สภ.น้ําเกลี้ยง จว.ศรีสะเกษ สศก.337

635 ร.ต.ท. หญิง ลลิตา เวียงอินทร์ รอง สว.อก.สภ.ดงขุย จว.เพชรบูรณ์ 0607 13304 0180 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.เพชรบูรณ์ 1609 11304 0154

636 ร.ต.ท. ล้วน มั่นศักดิ์ รอง สว.จร.สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปราการ 1109 11205 0078 รอง สว.สส.สภ.สําโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ สสป.231

637 ร.ต.ท. ละคร เศิกศิริ รอง สวป.สภ.บ้านเป้า จว.ชัยภูมิ 18048 รอง สวป.สภ.ค้อวัง จว.ยโสธร สยส.183

638 ร.ต.อ. หญิง ละออง สังข์ปรีชา รอง สว.ฝ่ายการเงิน 4 กง. 0502 11326 0078 รอง สว.ฝ่ายการเงิน 1 กง. 0502 11326 0034

639 ร.ต.อ. หญิง ลักขณา จันตา รอง สว.ฝอ.ภ.จว.อุบลราชธานี 1311 11304 0026 รอง สวป.สภ.โขงเจียม จว.อุบลราชธานี 1311 11202 0137

640 ร.ต.อ. ลักขณา ทองพูน รอง สว.กก.ปพ.ศชต. 2007 11202 0024 รอง สว.นปพ.กก.สส.ภ.จว.ปัตตานี 2005 11202 0062

641 ร.ต.อ. หญิง ลักขณา พร้าวไธสง รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.3 1301 11304 0132 รอง สว.ฝอ.บก.สส.ภ.3 1302 11326 0016

642 ร.ต.อ. ลักษณ์ภักดี อนุลีจันทร์ รอง สวป.สภ.ห้วยโป่ง จว.แม่ฮ่องสอน 0507 13207 0163 รอง สวป.สภ.กาบเชิง จว.สุรินทร์ สสร.280

643 ร.ต.ท. หญิง ลัดดา หงษ์เผือก รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.บช.ก. 2101 11304 0053 รอง สว.ฝอ.บก.ปอศ. 2109 11304 0021

644 ร.ต.อ. หญิง ลัดดาวัลย์ ครุปิติ รอง สว.อก.สภ.สํานักทอง จว.ระยอง 1210 11304 0056 รอง สว.อก.สภ.สัตหีบ จว.ชลบุรี สชบ.485

645 ร.ต.อ. หญิง ลัดดาวัลย์ จับจิตร์ รอง สว.ฝ่ายบัญชี 3 กช. 0503 11327 0055 รอง สว.ฝ่ายบริการการฝึกอบรม บก.ฝรก. 2904 11306 0025
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ยศ

646 ร.ต.อ. หญิง ลัดดาวัลย์ แสงยศ รอง สว.อก.สภ.บรบือ จว.มหาสารคาม สมค.299 รอง สวป.สภ.ปอพาน จว.มหาสารคาม สมค.133

647 ร.ต.อ. หญิง ลัลนา สุวรรณทรัพย์ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.หนองคาย 1412 11304 0018 รอง สว.อก.สภ.เชียงคาน จว.เลย สลย.254

648 ร.ต.อ. หญิง ลําพู อนุวัตร์ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครปฐม 1705 11304 0024 รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.7 1701 11326 0088

649 ร.ต.ท. ลํามนู จันทร์เครือยิ้ม รอง สวป.สภ.นครชุม จว.พิษณุโลก 0606 13207 0165 รอง สว.สส.สภ.นครไทย จว.พิษณุโลก สพล.326

650 ร.ต.อ. หญิง ลํายอง นุชเพนียด รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.7 1703 11326 0016 รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.7 1701 11304 0084

651 ร.ต.ท. หญิง ลําใย อุตอามาตย์ รอง สว.อก.สภ.คําผักกูด จว.ยโสธร 1307 11304 0043 รอง สว.พฐ.จว.ยโสธร 2706 11336 0218

652 ร.ต.ท. ลิขิต แนบเนียด รอง สวป.สภ.เขาชัยสน จว.พัทลุง สพท.196 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สตูล 1907 11204 0034

653 ร.ต.อ. ลิขิต สมแก้ว รอง สวป.สภ.ตากฟ้า จว.นครสวรรค์ สนว.407 รอง สวป.สภ.ท่าตะโก จว.นครสวรรค์ 0604 13202 0376

654 ร.ต.ท. หญิง ลิลันญา โพธิ์พันธ์ รอง สว.ฝ่ายธุรการและกําลังพล บก.อก.บช.ปส. 2201 11304 0016 รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวนฯ บก.ปส.1 2202 29203 0049

655 ร.ต.ท. เลอศักดิ์ ไพสมบูรณ์ รอง สว.กก.6 บก.ส.1 2302 11204 0225 รอง สว.กก.5 บก.ส.1 2302 11204 0255

656 ร.ต.อ. เลอสันต์ พรมชื่น รอง สว.กก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส.บช.น. 1012 11204 0096 รอง สว.กก.1 บก.ป. 2102 11202 0081

657 ร.ต.ท. เลิศ ธรรมพร ผบ.มว.กก.3 บก.สอ.บช.ตชด. 2508 11207 0325 ผบ.มว.กก.ตชด.44 2505 11202 0542

658 ร.ต.ท. เลิศชาย สังข์ทอง รอง สวป.สน.ยานนาวา 1113 13202 0216 รอง สวป.สน.หนองค้างพลู 1116 13202 0286

659 ร.ต.อ. เลิศชาย สํานัก รอง สว.(สอบสวน) สน.ทุ่งมหาเมฆ สน.2-645 รอง สว.(สอบสวน) สน.วัดพระยาไกร สน.2-737

660 ร.ต.ท. เลิศชาย อุกอาจ รอง สว.สส.สภ.บ้านค่าย จว.ระยอง สรย.228 รอง สวป.สภ.ปลวกแดง จว.ระยอง สรย.238



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐7/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยศ

661 ร.ต.อ. เลิศวรรธน์ สุมาพันธ์ รอง สว.สส.สภ.เบญจลักษ์ จว.ศรีสะเกษ สศก.470 รอง สวป.สภ.เมืองยโสธร สยส.98

662 ร.ต.อ. เลิศศักดิ์ บุญมี รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ชลบุรี 1206 11304 0195 รอง สว.จร.สภ.เมืองราชบุรี สรบ.217

663 ร.ต.ท. หญิง วงเดือน มาตรกําจร รอง สว.ฝอ.บก.น.4 1006 11304 0086 รอง สว.งานธุรการ กก.6 บก.จร. 1002 11304 0234

664 ร.ต.ท. วงประวัตร์ สาธเรศ รอง สวป.สน.บางบอน 1104 13202 0175 รอง สว.ส.ทล.2 กก.8 บก.ทล. 2103 11202 0260

665 ร.ต.อ. วงศ์บุณย์ บุญมี รอง สว.(สอบสวน) สน.พหลโยธิน 1109 24203 0139 รอง สว.(สอบสวน) สน.พญาไท 1003 11203 0132

666 ร.ต.ท. วงศ์ศิลป์ วรรณสัมผัส รอง สว.สส.สภ.เมืองจันทบุรี สจบ.169 รอง สวป.สภ.เมืองยโสธร 0305 13202 0153

667 ร.ต.อ. วชิรพันธ์ กิจมณี รอง สว.ฝ่ายสรรพาวุธ 3 สพ. 0304 11304 0053 รอง สว.ฝ่ายสรรพาวุธ 3 สพ. 0304 11442 0056

668 ร.ต.อ. วชิรพิศักดิ์ ณสงขลา รอง สว.ส.ทท.8 กก.5 บก.ทท. 2105 11202 0208 รอง สว.ส.ทท.5 กก.5 บก.ทท. 2105 11202 0193

669 ร.ต.อ. วชิรวิทน์ แขขุนทด รอง สว.สส.สภ.ภักดีชุมพล จว.ชัยภูมิ สชย.418 รอง สว.สส.สภ.บําเหน็จณรงค์ จว.ชัยภูมิ 0302 13204 0220

670 ร.ต.อ. วชิรวิทย์ กิตติเศรษฐการ รอง สว.(สอบสวน) สภ.แม่เจดีย์ จว.เชียงราย 0502 24203 0125 รอง สว.(สอบสวน) สภ.แม่จัน จว.เชียงราย สชร.433

671 ร.ต.อ. วชิระ มาโนนทอง รอง สว.ฝ่ายวิเคราะห์ ฯ บก.อก.สกระบี่ 0301 11325 0026 รอง สวป.สภ.เทพสถิต จว.ชัยภูมิ สชย.325

672 ร.ต.อ. วชิระ มีทองแสน รอง สว.สส.สภ.พนา จว.อํานาจเจริญ 0308 13204 0082 รอง สวป.สภ.หนองฮี จว.นครพนม 0404 13207 0202

673 ร.ต.อ. หญิง วชิรา ศิริชาติ รอง สว.ฝ่ายการเงิน 4 กง. 0502 11326 0081 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครราชสีมา 1305 11326 0029

674 ร.ต.อ. วณิช วงษ์สุวรรณ นวท.(สบ 1) กอป.ศพฐ.7 2710 33450 0101 นวท.(สบ 1) พฐ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ ศพฐ.7 2710 33450 0157

675 ร.ต.ท. หญิง วนิดา รถน้อย รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.5 1501 11304 0135 รอง สว.อก.สภ.เสริมงาม จว.ลําปาง สลป.252



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐7/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยศ

676 ร.ต.ท. หญิง วนิดา วงศ์ถาวร รอง สว.ฝอ.ตส.2 0902 11304 0009 รอง สว.ฝอ.บก.สปพ. 1013 11304 0160

677 ร.ต.อ. หญิง วนิดา สมใจ รอง สว.อก.สภ.บ้านไร่ จว.สุโขทัย 0608 13304 0155 รอง สว.อก.สภ.ทุ่งเสลี่ยม จว.สุโขทัย สสท.177

678 ร.ต.อ. วรกร เกตุดิษฐ รอง สวป.สภ.แม่ท้อ จว.ตาก 1605 11202 0096 รอง สวป.สภ.เมืองนครสวรรค์ สนว.288

679 ว่าที่ ร.ต.ท. วรกฤต พลสินธุ์ รอง สว.สส.สภ.เกาะช้าง จว.ตราด 0205 13204 0117 รอง สว.นปพ.กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 11202 0041

680 ร.ต.อ. วรกาญจน์ มั่นยืน รอง สวป.สน.ทุ่งสองห้อง 1004 11202 0120 รอง สวป.สน.ห้วยขวาง 1003 11202 0110

681 ร.ต.อ. วรจักษ์ กรอบรัมย์ รอง สว.สส.สภ.ชํานิ จว.บุรีรัมย์ สบร.539 รอง สวป.สภ.หนองสองห้อง อ.เมือง จว.บุรีรัมย์ สบร.138

682 ร.ต.อ. วรฉัตร คําบุดดี รอง สวป.สภ.หนองเสือ จว.ปทุมธานี 1106 11202 0106 รอง สว.จร.สภ.สําโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ สสป.248

683 ร.ต.อ. วรชัชกุล สิงห์ชารี รอง สว.(สอบสวน) สภ.ดอนหญ้านาง จว.บึงกาฬ 0410 24203 0138 รอง สว.(สอบสวน) สภ.สมเด็จ จว.กาฬสินธุ์ 1404 11203 0138

684 ร.ต.อ. วรชัย สารนอก รอง สวป.สภ.ชุมพวง จว.นครราชสีมา สนม.612 รอง สวป.สภ.จักราช จว.นครราชสีมา สนม.637

685 ร.ต.ท. วรโชติ เกตุวร รอง สวป.สภ.พนา จว.อํานาจเจริญ สอบ.589 รอง สว.สส.สภ.ลําลูกกา จว.ปทุมธานี สปท.169

686 ร.ต.อ. วรเดช ไพลกลาง ผบ.มว.กองร้อยที่ 4 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 11202 0055 รอง สวป.สน.บางยี่ขัน สน.3-597

687 ร.ต.อ. วรทัต บัวประเสริฐ รอง สว.ฝ่ายโยธาธิการ 3 ยธ. 0303 11435 0045 นว.(สบ 1) ผบก.บก.ป. 2102 11323 0012

688 ร.ต.อ. วรธรรม รําสูงเนิน รอง สวป.สภ.สุไหงโกลก จว.นราธิวาส 0903 13202 0504 รอง สวป.สภ.บูเก๊ะตา จว.นราธิวาส 2004 11202 0127

689 ร.ต.อ. หญิง วรธีรา สิริสุคันธา รอง สว.กก.5 บก.ปคม. 2108 11202 0142 รอง สว.กก.5 บก.ปคม. 2108 11304 0134

690 ร.ต.อ. วรบุตร ภิญโญ รอง สวป.สภ.คีรีมาศ จว.สุโขทัย สสท.268 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองตาก 0603 24203 0065



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐7/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยศ

691 ร.ต.ท. วรพงศ์ พานิชพงศ์ รอง สว.ฝ่ายภูมิภาค 3 ตท. 0102 11314 0095 นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.สงขลา 1906 11323 0007

692 ร.ต.อ. วรพงษ์ ภูมิประดิษฐ์ รอง สว.อก.สน.ทองหล่อ สน.2-318 รอง สว.สส.สภ.กระทุ่มแบน จว.สมุทรสาคร สสค.129

693 ร.ต.ท. วรพล นวลสะอาด รอง สวป.สภ.คลองด่าน จว.สมุทรปราการ 1109 11202 0117 รอง สวป.สภ.บางปู จว.สมุทรปราการ 0107 13202 0420

694 ร.ต.อ. วรพล สายรัตน์ รอง สว.สส.สภ.เนินขาม จว.ชัยนาท 0102 13204 0117 รอง สว.(สอบสวน) สน.ธรรมศาลา 1009 11203 0134

695 ร.ต.ท. หญิง วรภร มงคลภัสสร รอง สว.อก.สภ.ท่าหลวง จว.ลพบุรี สลบ.318 รอง สว.อก.สภ.หางน้ําสาคร จว.ชัยนาท 0102 13304 0125

696 ร.ต.อ. วรภัค ศุภสวัสดิ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.สามโคก จว.ปทุมธานี สปท.221 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ลาดหลุมแก้ว จว.ปทุมธานี สปท.232

697 ร.ต.อ. วรรณชัย สุขแจ่ม รอง สว.ด่าน ตม.เชียงแสน บก.ตม.5 2406 11204 0162 รอง สว.ตม.จว.จันทบุรี บก.ตม.3 2404 11204 0362

698 ร.ต.ท. หญิง วรรณอนงค์ พลธสูร รอง สว.อก.สภ.หอคํา จว.บึงกาฬ 0410 13304 0312 รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0084

699 ว่าที่ ร.ต.อ. วรรณะ ศรีสะระ รอง สวป.สภ.จะกว๊ะ จว.ยะลา 2006 11202 0116 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ยะลา 2006 11202 0062

700 ร.ต.อ. หญิง วรรณิศา คงอรุณ รอง สว.ฝอ.ศพฐ.6 2709 11325 0083 รอง สว.พฐ.จว.กําแพงเพชร 2709 11336 0200

701 ร.ต.อ. หญิง วรรณิศา พิทักษ์คีรี รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสมุทรปราการ 0107 24203 0108 ผบ.มว.ฝ่ายปกครอง 1 บก.ปค.รร.นรต. 3002 11306 0036

702 ร.ต.ท. หญิง วรรณี ทองแดง รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ศชต. 2001 11304 0055 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ปัตตานี 2005 11304 0104

703 ร.ต.อ. วรรธนันท์ จองป้อ รอง สว.(สอบสวน) สภ.แม่เมย จว.ตาก 0603 13203 0023 รอง สว.(สอบสวน) สภ.พบพระ จว.ตาก สตก.256

704 ร.ต.ท. วรรัตน์ มีปรีชา รอง สว.ฝอ.บก.ปอท. 2112 11305 0021 รอง สว.กก.3 บก.ปอศ. 2109 11202 0109

705 ร.ต.อ. หญิง วรลักษณ์ นาภรณ์ รอง สว.ฝอ.กช. 0503 11326 0012 รอง สว.ฝอ.บก.ทท. 2105 11304 0023



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐7/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยศ

706 ร.ต.อ. วรวรรธน์ จันทร์ชู รอง สว.ตม.จว.ระนอง บก.ตม.6 2407 11304 0104 รอง สว.กก.3 บก.สส.สตม. 2408 11202 0107

707 ร.ต.อ. วรวัตต์ อุดรรัตนา รอง สว.ฝอ.บก.ปส.2 2203 11304 0013 นว.(สบ 1) ผบก.ปส.2 2203 11323 0005

708 ร.ต.อ. วรวุฒิ ตั้งมนัสสุขุม นว.(สบ 1) ผบก.อก.ภ.2 1201 11323 0005 รอง สว.สส.สภ.บางปะกง จว.ฉะเชิงเทรา สฉช.200

709 ร.ต.ท. วรวุฒิ ภัทรจิตภักดี รอง สว.จร.สภ.ภูเวียง จว.ขอนแก่น 1405 11205 0108 รอง สวป.สภ.เมืองขอนแก่น 0403 13202 0435

710 ร.ต.อ. วรวุฒิ ศรีษะนาราช รอง สวป.สน.ราษฎร์บูรณะ 1115 13202 0265 รอง สว.สส.สน.บุปผาราม สน.3-514

711 ร.ต.ท. วรวุฒิ สารจันทร์ รอง สว.จร.สน.ดุสิต สน.1-513 รอง สว.สส.สน.ดุสิต สน.1-503

712 ร.ต.อ. วรศักดิ์ จําเริญลาภ นว.(สบ 1) ผบก.สส.ภ.8 1802 11323 0005 รอง สว.จร.สภ.เมืองภูเก็ต สภก.105

713 ร.ต.ท. วรสิทธิ์ ราชแก้ว รอง สว.ฝอ.ภ.จว.เลย 1410 11304 0090 รอง สว.อก.สภ.โพนทอง จว.เลย 0408 13304 0228

714 ร.ต.ท. หญิง วรัญญา ลาดแก้ว รอง สว.ฝอ.ภ.จว.หนองคาย 1412 11304 0021 รอง สว.กก.3 บก.ทท. 2105 11304 0108

715 ร.ต.ท. วรัท รักขวัญ รอง สวป.สภ.เมืองกระบี่ สกบ.108 รอง สวป.สภ.คลองขนาน จว.กระบี่ 0802 13207 0126

716 ร.ต.อ. วรากร ดิษฐเนตร รอง สว.กก.สส.ภ.จว.บุรีรัมย์ 1306 11202 0158 รอง สวป.สภ.เมืองบุรีรัมย์ 18057

717 ร.ต.ท. วรากร อ่อนโคกสูง ผบ.มว.กก.ตชด.32 2504 11202 0186 นว.(สบ 1) บก.ตชด.ภาค 3 2504 11323 0006

718 ร.ต.ท. วรากรณ์ สุขตระกูล รอง สวป.สภ.ห้วยคต จว.อุทัยธานี สอน.215 รอง สวป.สภ.ดงขุย จว.เพชรบูรณ์ สพช.126

719 ร.ต.อ. วรากูลณ์ เสนาช่วย รอง สว.(สอบสวน) สภ.พิมาย จว.นครราชสีมา 0303 24203 0208 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เสิงสาง จว.นครราชสีมา 0303 24203 0228

720 ว่าที่ ร.ต.อ. หญิง วรางคณา จินตะพันธ์ รอง สว.ตม.จว.เพชรบุรี บก.ตม.3 2404 11304 0306 รอง สว.กก.2 บก.ตม.1 2402 11363 0060



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐7/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยศ

721 ร.ต.อ. วรายุทธ พุ่มเจริญ รอง สว.สส.สภ.ชะอํา จว.เพชรบุรี สพบ.243 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.เพชรบุรี 1707 11304 0019

722 ร.ต.ท. วราวุฒิ อ่อนอยู่ รอง สว.กก.สืบสวน.ภ.จว.ยโสธร 1307 11442 0036 รอง สว.อก.สภ.โชคชัย จว.นครราชสีมา สนม.517

723 ร.ต.อ. หญิง วรินทร คําแฝง รอง สว.กลุ่มงานประเมินผลยุทธศาสตร์ ยศ. 0201 11309 0049 รอง สว.ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 1 ทว. 2703 11336 0037

724 ร.ต.อ. วรินทร พ่อนุ้ย รอง สว.ฝอร.สฝจ. 2714 11304 0020 รอง สว.ฝอ.ศพฐ.1 2704 11325 0083

725 ร.ต.อ. วริศ ทุมวงศ์ รอง สว.กก.สส.ภจว.ขอนแก่น 1405 11202 0120 รอง สวป.สภ.บ้านเทื่อม จว.อุดรธานี 0412 13207 0337

726 ร.ต.อ. หญิง วริศรา ยศไพโรจน์ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ยะลา 2006 11304 0025 รอง สวป.สภ.แม่ลาน จว.ปัตตานี สปน.275

727 ร.ต.อ. วโรดม กลั่นบุศย์ รอง สว.กก.1 บก.ปปป. 2110 11304 0027 รอง สว.งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. 1002 11205 0059

728 ร.ต.อ. วโรดม ใบเรือ รอง สว.งานตรวจพิสูจน์ผู้ขับขี่ กก.5 บก.จร. 1002 11205 0208 รอง สว.ฝอ.สยศ.ตร. 0200 11309 0018

729 ว่าที่ ร.ต.อ. หญิง วลัย ชัยแก้ว พยาบาล (สบ 1) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0359 พยาบาล (สบ 1) ชต.รพ.ตร. 3127 31420 0024

730 ร.ต.อ. วศิน ธโนภาสรัตน์ รอง สว.ส.ทท.2 กก.1 บก.ทท. 2105 11202 0048 รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0413

731 ร.ต.อ. วศิน เอกเมธา ผบ.มว.ศฝร. 1000 11306 0116 รอง สว.งานตรวจพิสูจน์ผู้ขับขี่ กก.5 บก.จร. 1002 11205 0212

732 ร.ต.อ. วสวัตติ์ มุครสกุล รอง สว.กลุ่มงานสนับสนุนฯ บก.ปอท. 2112 11204 0116 รอง สว.ฝอ.สง.ก.ตร. 0700 11304 0021

733 ร.ต.อ. วสันต์ รักแก้ว รอง สว.(สอบสวน) สภ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม 0703 24203 0139 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองราชบุรี 1710 11203 0132

734 ร.ต.ท. วสันต์ สุดสวาท รอง สว.อก.สภ.ทรายทองวัฒนา จว.กําแพงเพชร สกพ.239 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.พิษณุโลก 1608 11304 0140

735 ร.ต.อ. วสันติ์ เศรษฐนันท์ รอง สว.อก.สภ.คําชะอี จว.มุกดาหาร สมห.157 รอง สว.อก.สภ.บ้านกลาง จว.นครพนม 0404 13304 0186



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐7/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยศ

736 ร.ต.อ. วสิญ ทองร้อยยิ่ง รอง สว.สส.สภ.โพรงมะเดื่อ จว.นครปฐม สนฐ.244 รอง สวป.สภ.โพธาราม จว.ราชบุรี สรบ.301

737 ร.ต.ท. วสุวัฒน์ ธีราเมธาเศรษฐ์ รอง สว.กก.สส.บก.น.9 1011 11204 0045 รอง สว.จร.สน.บางขุนเทียน สน.3-924

738 ร.ต.อ. วสุวัฒน์ ปานเจริญ รอง สวป.สภ.ปากน้ําหลังสวน จว.ชุมพร 0803 13207 0154 รอง สวป.สภ.วิภาวดี จว.สุราษฎร์ธานี 0808 13207 0268

739 ร.ต.อ. วอน แดงเงิน รอง สวป.สภ.กะพ้อ จว.ปัตตานี 0904 13202 0181 รอง สวป.สภ.ไม้แก่น จว.ปัตตานี สปน.256

740 ร.ต.ท. หญิง วัจนารัตน์ อักษรศิริ รอง สว.ฝ่ายธุรการและกําลังพล บก.อก.บช.ส. 2301 11304 0020 รอง สว.สส.สภ.คอหงส์ จว.สงขลา 0907 13204 0428

741 ร.ต.อ. วัชร มงคลกุล รอง สว.สส.สภ.ศรีสมเด็จ จว.ร้อยเอ็ด 0407 13204 0260 รอง สว.สส.สภ.วังสามหมอ จว.อุดรธานี 0412 13204 0230

742 ร.ต.อ. วัชรชัย เพ็งสลุด รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.6 1601 11304 0053 รอง สว.อก.สภ.แก่งโสภา จว.พิษณุโลก 0606 13304 0137

743 ร.ต.อ. วัชรพงศ์ ไกวัน รอง สวป.สภ.พนัสนิคม จว.ชลบุรี 0204 13202 0438 รอง สวป.สภ.บางคล้า จว.ฉะเชิงเทรา สฉช.239

744 ร.ต.อ. วัชรพงษ์ คงนา รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสุโขทัย 0608 24203 0044 รอง สว.(สอบสวน) สภ.พบพระ จว.ตาก 0603 24203 0096

745 ร.ต.ท. วัชรพงษ์ ธริญาติ รอง สว.จร.สน.ปากคลองสาน 1010 11205 0084 รอง สวป.สน.ราษฎร์บูรณะ 1115 13202 0265

746 ร.ต.อ. วัชรพงษ์ ปันนะสาร รอง สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.5 1502 11204 0057 รอง สว.สส.สภ.แม่สรวย จว.เชียงราย 0502 13204 0221

747 ร.ต.ท. วัชรพงษ์ แพงสา รอง สวป.สภ.เมืองนครพนม 0404 13202 0264 รอง สว.สส.สภ.สามชัย จว.กาฬสินธุ์ 0402 13203 0313

748 ร.ต.ท. วัชรพล ภัทรวงค์จินดา รอง สว.กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 11304 0083 รอง สวป.สภ.ดอนหัวฬ่อ จว.ชลบุรี 0204 13202 0474

749 ร.ต.อ. วัชรพล ลี้สกุล รอง สว.กก.ปพ.บก.สส.ภ.3 1302 11202 0081 อาจารย์ (สบ 1) กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.1 1103 32342 0088

750 ว่าที่ ร.ต.ท. วัชระ ทองดี รอง สว.กลุ่มงานแผนทางการบริหาร ยศ. 0201 11304 0061 อาจารย์ (สบ 1) กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.8 1803 32353 0095



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐7/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยศ

751 ร.ต.อ. วัชระ ลิ้มเส็ง รอง สว.อก.สน.จรเข้น้อย 1005 11304 0090 รอง สวป.สน.จรเข้น้อย 1005 11202 0114

752 ร.ต.อ. วัชระ ศรีษะเกตุ รอง สวป.สภ.สวรรคโลก จว.สุโขทัย สสท.194 รอง สวป.สภ.เมืองสุโขทัย 0608 13202 0197

753 ร.ต.ท. วัชระ ศรีสุข รอง สว.(สอบสวน) สภ.ห้วยม้า จว.แพร่ สพร.251 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ภูพิงค์ จว.เชียงใหม่ 1505 11203 0343

754 ร.ต.อ. วัชระ สอนดี รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 11202 0100 รอง สวป.สน.พลับพลาไชย 2 สน.2-449

755 ร.ต.อ. วัชระพงศ์ เพชรสิทธิ์ ผบ.มว.กก.ตชด.42 2505 11202 0191 รอง สว.สส.สภ.พิปูน จว.นครศรีธรรมราช 0804 13204 0303

756 ร.ต.อ. วัชรากร อินทรีย์วงศ์ รอง สวป.สภ.เดิมบางนางบวช จว.สุพรรณบุรี 0709 13202 0307 รอง สวป.สภ.บางปลาม้า จว.สุพรรณบุรี สสพ.246

757 ร.ต.ท. หญิง วัชราภรณ์ น้อยแก้ว รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ศชต. 2001 11304 0016 รอง สว.นปพ.กก.สส.ภ.จว.ปัตตานี 2005 11202 0066

758 ร.ต.อ. วัชรินทร์ ปั้นทอง รอง สว.งานสายตรวจ 3 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 11304 0103 รอง สว.ฝ่ายวิชาการฯ บก.อก.สกบ. 0301 11306 0070

759 ร.ต.อ. วัชรินทร์ วิแสง รอง สวป.สน.ดอนเมือง 1109 13202 0395 รอง สว.งานสายตรวจ 3 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 11304 0103

760 ร.ต.อ. วัชรินทร์ ศรีอินทร์ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สตูล 1907 11204 0034 รอง สว.สส.สภ.ทุ่งตําเสา จว.สงขลา 1906 11204 0167

761 ร.ต.อ. วัฒนชัย รักพรมพงษ์ รอง สว.(สอบสวน) กก.3 บก.ปคม. 2108 29203 0100 รอง สว.(สอบสวน) กก.3 บก.ปคบ. 2111 11203 0125

762 ร.ต.อ. วัฒนพงษ์ แก้วภิรมย์ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นครพนม 1406 11202 0117 รอง สวป.สภ.เมืองอุดรธานี สอด.310

763 ร.ต.ท. วัฒนพล ดาแก้ว ผบ.มว.กก.ตชด.43 2505 11202 0311 ผบ.มว.กก.ตชด.12 2502 11202 0215

764 ร.ต.อ. หญิง วัฒนา โตสกุล รอง สว.ฝตส.1 ตส.1 0901 11328 0048 รอง สว.งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 1 กก.2 บก.จร. 1002 11304 0091

765 ร.ต.ท. วัฒนา เศรษฐศึกษา รอง สว.ฝอ.ภ.จว.มุกดาหาร 1408 11304 0018 รอง สวป.สภ.บ้านค้อ จว.มุกดาหาร 0406 13207 0132



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐7/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยศ

766 ร.ต.ท. วันชัย ชาติไอยรานนท์ รอง สวป.สภ.ท่าศาลา จว.นครศรีธรรมราช สนศ.517 รอง สวป.สภ.ทุ่งสง จว.นครศรีธรรมราช สนศ.379

767 ร.ต.อ. วันชัย เพชรศรีงาม รอง สวป.สภ.พรเจริญ จว.บึงกาฬ สนค.345 รอง สว.สส.สภ.พรเจริญ จว.บึงกาฬ 0410 13204 0220

768 ร.ต.อ. วันชัย รักบุญเมือง รอง สว.(สอบสวน) สภ.รือเสาะ จว.นราธิวาส 0903 24203 0042 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ศรีสาคร 0903 24203 0451

769 ร.ต.อ. วันชัย รักสวัสดิ์ รอง สว.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.จว.นครศรีธรรมราช 1806 11305 0047 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี 1810 11304 0026

770 ร.ต.อ. วันชัย สมเทพ รอง สว.สส.สภ.นาจะหลวย จว.อุบลราชธานี 0309 13204 0247 รอง สวป.สภ.พิบูลมังสาหาร จว.อุบลราชธานี 0309 13202 0506

771 ร.ต.อ. วันชัย สระทองโหน รอง สวป.สภ.คีรีมาศ จว.สุโขทัย สสท.266 รอง สว.ฝอ.7 บก.อก.ภ.6 1601 11305 0118

772 ร.ต.อ. วันไชย เตชนันท์ รอง สว.สส.สภ.บ้านโคก จว.อุตรดิตถ์ 0609 13204 0099 รอง สว.สส.สภ.แม่จริม จว.น่าน 0504 13204 0197

773 ร.ต.อ. วันเผด็จ แท่นรัตน์ รอง สวป.สน.พญาไท 1108 13202 0226 รอง สว.จร.สน.พญาไท สน.1-709

774 ร.ต.อ. หญิง วันวิสาข์ คํามี รอง สว.ฝตส.1 ตส.2 0902 11328 0041 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ลําปาง 1510 11326 0025

775 ร.ต.ท. วัยวุฒิ วิเศษนคร รอง สว.อก.สภ.กาบเชิง จว.สุรินทร์ สสร.278 รอง สวป.สภ.แนงมุด จว.สุรินทร์ สสร.160

776 ร.ต.อ. วัลลพ ชื่นศิริ รอง สว.สส.สภ.ท่าตะโก จว.นครสวรรค์ 1606 11204 0130 รอง สวป.สภ.หนองบัว จว.นครสวรรค์ สนว.432

777 ร.ต.อ. วัลลพ ยั่งยืน รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพัทลุง สพท.166 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปากพะยูน จว.พัทลุง สพท.178

778 ร.ต.อ. วัลลภ ทาเงิน รอง สวป.สภ.บางมูลนาก จว.พิจิตร สพจ.180 รอง สวป.สภ.ศีขรภูมิ จว.สุรินทร์ 1309 11202 0187

779 ร.ต.อ. หญิง วัลลิกา นามวิเศษ รอง สว.อก.สภ.แก่งหางแมว จว.จันทบุรี สจบ.146 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.มุกดาหาร 1408 11304 0018

780 ร.ต.อ. วาฑิต ไชยสมบูรณ์ รอง สว.สส.สภ.ไชยปราการ จว.เชียงใหม่ สชม.653 รอง สวป.สภ.นาหวาย จว.เชียงใหม่ 1505 11202 0220



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐7/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยศ

781 ร.ต.อ. วานิต สายโน รอง สว.(สอบสวน) สภ.น้ําเกลี้ยง จว.ศรีสะเกษ สศก.339 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอุบลราชธานี 1311 11203 0212

782 ร.ต.อ. วายุ คําภา รอง สวป.สภ.เมืองขอนแก่น สขก.312 รอง สวป.สภ.เปือยน้อย จว.ขอนแก่น สขก.551

783 ร.ต.ท. วายุ ราษา รอง สวป.สภ.วังน้ําขาว จว.ชัยนาท 0101 13207 0165 รอง สวป.สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี 0104 13202 0265

784 ร.ต.อ. วายุ สัตรูพ่าย รอง สว.(สอบสวน) สภ.เสนางคนิคม จว.อจ. สอบ.569 รอง สว.(สอบสวน) สภ.หัวตะพาน จว.อจ. สอบ.554

785 ร.ต.ท. หญิง วารุณี ลุนลา รอง สว.อก.สภ.ภูพาน จว.สกลนคร 0409 13304 0012 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครพนม 1406 11304 0020

786 ร.ต.อ. หญิง วาสนา สุดาทิพย์ รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.สตม. 2401 11326 0069 รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.สตม. 2401 11304 0027

787 ร.ต.อ. วิจารณ์ สุวรรณเทพ รอง สว.(สอบสวน) สภ.นิคมสร้างตนเอง จว.พิษณุโลก 1608 29203 0075 รอง สว.กก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส.ภ.6 1602 11204 0069

788 ร.ต.ท. วิจิตร นรินทร์ รอง สวป.สภ.สันทราย จว.เชียงใหม่ สชม.580 รอง สว.สส.สภ.เมืองเชียงใหม่ 0503 13204 0527

789 ร.ต.อ. วิจิตร พินิจสอน รอง สวป.สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี 0104 13202 0049 รอง สวป.สภ.เมืองปทุมธานี 0104 13202 0314

790 ร.ต.ท. วิจิตร แหวนเพชร รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 4 2505 11304 0026 ผบ.มว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 4 2505 11202 0043

791 ร.ต.ท. วิชชา ภารัง รอง สว.กก.สส.ภ.จว.มหาสารคาม 1407 11202 0037 รอง สวป.สภ.โซ่พิสัย จว.บึงกาฬ 0410 13202 0406

792 ร.ต.ท. วิชชุกร อ่อนทรัพย์ รอง สวป.สภ.คลองห้า จว.ปทุมธานี สปท.235 รอง สว.กก.สส.บก.น.7 1009 11204 0047

793 ร.ต.ท. วิชญ์วศิน ธนินสกุล ผบ.มว.กองร้อยที่ 1 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 11202 0040 รอง สวป.สน.ท่าข้าม สน.3-976

794 ร.ต.อ. วิชล คงสุวรรณ รอง สว.ฝอ.ศพฐ.10 2713 11326 0073 รอง สวป.สภ.โคกเคียน จว.นราธิวาส 2004 11202 0124

795 ร.ต.ท. วิชัย กาวิชัย รอง สว.ตม.จว.ภูเก็ต บก.ตม.6 2407 11204 0165 รอง สว.ตม.จว.ตาก บก.ตม.5 2406 11363 0124



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐7/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยศ

796 ร.ต.อ. วิชัย ขอบปี รอง สว.สส.สภ.ดอยเต่า จว.เชียงใหม่ 0503 13204 0368 รอง สวป.สภ.สะเมิง จว.เชียงใหม่ 0503 13202 0609

797 ร.ต.อ. วิชัย ชูถิ่น รอง สวป.สภ.วังโป่ง จว.เพชรบูรณ์ 0607 13202 0265 รอง สว.สส.สภ.ชนแดน จว.เพชรบูรณ์ สพช.274

798 ร.ต.อ. วิชัย บุดดีด่อน รอง สวป.สภ.นาเชือก จว.มหาสารคาม สมค.334 รอง สว.สส.สภ.ยางสีสุราช จว.มหาสารคาม 0405 13204 0185

799 ร.ต.อ. วิชัย มีขวัญ รอง สว.(สอบสวน) สน.ราษฎร์บูรณะ 1115 24203 0113 รอง สว.(สอบสวน) สน.ตลาดพลู 1010 11203 0145

800 ร.ต.ท. วิชัย สิทธิ ผบ.มว.กก.ตชด.31 2504 11429 0134 ผบ.มว.กก.ตชด.31 2504 11202 0119

801 ร.ต.ท. วิชาญ เตี๋ยอํานวยชัย รอง สว.ศฝร. 1000 11322 0080 รอง สว.ฝ่ายบริการการฝึกอบรม บก.ฝรก. 2904 11321 0028

802 ร.ต.อ. วิชาญ นามแสงผา รอง สว.ตม.จว.สุพรรณบุรี บก.ตม.3 2404 11204 0408 รอง สว.ตม.จว.สมุทรปราการ บก.ตม.3 2404 11363 0123

803 ร.ต.อ. วิชาญ ปัญญายงค์ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สระบุรี 1110 11202 0030 รอง สว.สส.สภ.หนองโดน จว.สระบุรี 0108 13204 0185

804 ร.ต.อ. วิชาญ พุทธวงศ์ รอง สว.สส.สภ.เนินมะปราง จว.พิษณุโลก 1608 11204 0118 รอง สว.สส.สภ.วังน้ําคู้ จว.พิษณุโลก สตก.113

805 ร.ต.อ. วิชาญ ลิกขะไชย รอง สวป.สภ.ท่าหลวง จว.ลพบุรี สลบ.321 รอง สว.สส.สภ.ท่าหลวง จว.ลพบุรี 0106 13204 0186

806 ร.ต.อ. วิชาญ วาลย์มนตรี รอง สว.สส.สภ.ห้วยยาง จว.ชัยภูมิ 0302 13204 0295 รอง สว.สส.สภ.หนองหิน จว.เลย 0408 13204 0037

807 ร.ต.อ. วิชาญ วิชัยยา รอง สวป.สภ.น้ํามวบ จว.น่าน 1506 11202 0091 รอง สว.สส.สภ.ภูเพียง จว.น่าน 0504 13204 0038

808 ร.ต.อ. วิชิต คําหวาน รอง สว.สส.สภ.ศรีเทพ จว.เพชรบูรณ์ 1609 11204 0126 รอง สว.สส.สภ.วิเชียรบุรี จว.เพชรบูรณ์ สพช.351

809 ร.ต.อ. วิชิต ชินวงศ์ รอง สวป.สภ.โนนคูณ จว.ศรีสะเกษ สศก.424 รอง สว.สส.สภ.นาตาล จว.อุลบราชธานี 0309 13204 0023

810 ร.ต.อ. วิชิต ยอดเถื่อน รอง สว.จร.สภ.โพทะเล จว.พิจิตร สพจ.172 รอง สว.สส.สภ.โพทะเล จว.พิจิตร 0605 13204 0101



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐7/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยศ

811 ร.ต.ท. วิชิต ศรีทอง รอง สว.อก.สภ.โคกสว่าง จว.ร้อยเอ็ด 0407 13304 0290 รอง สวป.สภ.โพนทอง จว.ร้อยเอ็ด 0407 13202 0440

812 ร.ต.ท. วิชิต แสนทนะ รอง สวป.สภ.เมืองบางขลัง จว.สุโขทัย สสท.154 รอง สวป.สภ.เมืองสุโขทัย สสท.162

813 ร.ต.ท. วิชิต หอมทอง รอง สว.สส.สภ.ดงขุย จว.เพชรบูรณ์ 0607 13204 0187 รอง สวป.สภ.พยัคฆภูมิพิสัย จว.มหาสารคาม สมค.319

814 ร.ต.อ. วิเชษฐ์ ไทยพาท รอง สวป.สภ.ท่าตะโก จว.นครสวรรค์ 0604 13202 0376 รอง สว.สส.สภ.คลองพิไกร จว.กําแพงเพชร 0602 13204 0240

815 ร.ต.อ. วิเชษฐ์ สนามพล รอง สวป.สภ.โพนทราย จว.ร้อยเอ็ด สรอ.472 รอง สว.สส.สภ.พนมไพร จว.ร้อยเอ็ด สรอ.398

816 ร.ต.ท. วิเชียร ขวัญอ่อน รอง สวป.สภ.ชุมตาบง จว.นครสวรรค์ สนว.267 รอง สว.สส.สภ.แม่ระมาด จว.ตาก สตก.226

817 ร.ต.อ. วิเชียร คําชุมภู รอง สวป.สภ.ปลวกแดง จว.ระยอง สรย.238 รอง สว.สส.สภ.บ้านค่าย จว.ระยอง สรย.228

818 ร.ต.อ. วิเชียร คําบาง รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครปฐม 0703 24203 0063 รอง สว.(สอบสวน) สภ.โพธิ์แก้ว จว.นครปฐม 0703 24203 0123

819 ร.ต.ท. วิเชียร โปธาคํา รอง สวป.สภ.เวียงหนองล่อง จว.ลําพูน 1511 11202 0069 รอง สว.สส.สภ.ช้างเผือก จว.เชียงใหม่ สชม.443

820 ร.ต.อ. วิเชียร โพธิโชติ รอง สวป.สภ.บุ่งคล้า จว.บึงกาฬ สนค.366 รอง สวป.สภ.เมืองร้อยเอ็ด สรอ.260

821 ร.ต.อ. วิเชียร ภูมิกาล รอง สวป.สภ.กระโพ จว.สุรินทร์ 0307 13207 0286 รอง สวป.สภ.จอมพระ จว.สุรินทร์ สสร.371

822 ร.ต.อ. วิเชียร รินสันเทียะ รอง สวป.สภ.พยุหะคีรี จว.นครสวรรค์ สนว.376 รอง สว.สส.สภ.ตาคลี จว.นครสวรรค์ สนว.393

823 ร.ต.อ. วิเชียร วงค์ภูธรณ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสรวง จว.ร้อยเอ็ด สรอ.451 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เกษตรวิสัย จว.ร้อยเอ็ด สรอ.426

824 ร.ต.อ. วิเชียร วิชัยวงษ์ รอง สว.สส.สภ.วังเจ้า จว.ตาก 0603 13204 0032 รอง สวป.สภ.ขาณุวรลักษบุรี จว.กําแพงเพชร สกพ.182

825 ร.ต.อ. วิเชียร ศรีสุพัฒน์ รอง สวป.สภ.พยัคฆภูมิพิสัย จว.มหาสารคาม สมค.318 รอง สว.สส.สภ.โพนนาแก้ว จว.สกลนคร สสน.433



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐7/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยศ

826 ร.ต.ท. วิเชียร เฮียงเหี่ย รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.บช.ก. 2101 11304 0069 รอง สว.กก.6 บก.ทล. 2103 11304 0188

827 ร.ต.อ. วิเชียรโชค โชค เหล่าหวายนอก รอง สวป.สภ.ทุ่งหลวง จว.ราชบุรี 0706 13207 0243 รอง สวป.สภ.ท่าไม้รวก จว.เพชรบุรี สพบ.25

828 ร.ต.ท. วิโชติ ธนาคมเศรษฐ์ รอง สวป.สภ.สามควายเผือก จว.นครปฐม 0703 13207 0218 รอง สวป.สภ.เมืองนครปฐม 0703 13202 0265

829 ร.ต.อ. วิโชติ บุญมา รอง สว.สส.สภ.พนมดงรัก จว.สุรินทร์ 0307 13204 0242 รอง สวป.สภ.แนงมุด อ.กาบเชิง จว.สุรินทร์ 0307 13207 0278

830 ร.ต.อ. วิโชติ มีภพ รอง สว.(สอบสวน) สภ.กะรน จว.ภูเก็ต 1808 27203 0070 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองกระบี่ 1804 11203 0142

831 ร.ต.ท. วิญญู สังข์แก้ว รอง สวป.สภ.มะนัง จว.สตูล 0908 13207 0096 รอง สวป.สภ.หาดใหญ่ จว.สงขลา 0907 13202 0482

832 ร.ต.อ. วิญญู อิ่มฤทัย รอง สวป.สภ.หนองเสือ จว.ปทุมธานี สปท.3203 รอง สว.สส.สภ.หนองเสือ จว.ปทุมธานี 0104 13204 0191

833 ร.ต.ท. หญิง วิทชุดา จันทร์หอม รอง สว.ฝอ.บก.น.7 1009 11326 0025 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.เพชรบุรี 1707 11304 0020

834 ร.ต.ท. วิทยา จําเริญสัตย์ รอง สวป.สภ.น้ําเป็น จว.ระยอง 0208 13202 0040 รอง สว.(สอบสวน) สภ.สํานักทอง จว.ระยอง 1210 29203 0068

835 ร.ต.อ. วิทยา ช่วยมาก รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต 1808 11202 0136 รอง สว.สส.สภ.โมถ่าย อ.ไชยา จว.สุราษฎร์ธานี 0808 13204 0323

836 ร.ต.อ. วิทยา ชัยคํา รอง สว.อก.สภ.นาหมื่น จว.น่าน สนน.284 รอง สวป.สภ.นาหมื่น จว.น่าน 1506 11202 0082

837 ร.ต.ท. วิทยา ทองแดง รอง สว.กลุ่มงานสอบสวน บก.น.2 1004 11305 0060 รอง สวป.สน.วังทองหลาง 1102 13202 0199

838 ร.ต.อ. วิทยา นามสมบูรณ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ขุนหาญ จว.ศรีสะเกษ 0306 24203 0106 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองยโสธร 1307 11203 0091

839 ว่าที่ ร.ต.อ. วิทยา พิศาลภัทรกิจ รอง สว.ฝ่ายประวัติบุคคล ทพ. 0402 11302 0133 รอง สว.ฝอ.ศพฐ.7 2710 11336 0085

840 ร.ต.ท. วิทยา ร่มเย็น รอง สว.สส.สภ.เวียงต้า จว.แพร่ 0506 13204 0141 รอง สวป.สภ.เมืองแพร่ สพร.133



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐7/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยศ

841 ร.ต.อ. วิทยา ราชแก้ว รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ร้อยเอ็ด 1409 11204 0037 รอง สว.สส.สภ.กุดบาก จว.สกลนคร 0409 13204 0162

842 ร.ต.อ. วิทยา สิงห์ไตรภพ รอง สวป.สน.ศาลาแดง สน.3-877 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นครราชสีมา 1305 11202 0268

843 ร.ต.อ. วิทยา สิทธิยะ รอง สวป.สภ.ปะแต จว.ยะลา 0906 13207 0269 รอง สวป.สภ.แม่หวาด จว.ยะลา 0906 13207 0258

844 ร.ต.อ. วิทยา โสภี รอง สวป.สภ.อรัญประเทศ จว.สระแก้ว สปจ.358 รอง สวป.สภ.คลองลึก จว.สระแก้ว 0209 13202 0254

845 ร.ต.อ. วิทวัช เกษเดช รอง สว.อก.สภ.ท่าปลา จว.อุตรดิตถ์ สอต.238 รอง สวป.สภ.ด่านแม่คํามัน จว.อุตรดิตถ์ 1611 11202 0097

846 ร.ต.ท. วิทวัส ทองโกฎิ รอง สว.จร.สภ.บางแพ จว.นครปฐม 1708 11205 0095 รอง สวป.สภ.บางเลน จว.นครปฐม 1707 11205 0097

847 ร.ต.อ. วิทวัส สิงห์โตแก้ว รอง สว.กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์การกระทําความผิดทางเทคโนโลยี 2803 11403 0048 รอง สว.กลุ่มงานสนับสนุนฯ บก.ปอท. 2112 11304 0119

848 ร.ต.อ. วิทูร เรืองชัยเดชะ รอง สวป.สภ.เมืองเชียงใหม่ สน.462 รอง สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.5 1502 11204 0052

849 ร.ต.ท. วิธวัฒน์ ภารวงษ์ รอง สว.สส.สภ.หนองแค จว.สระบุรี สสบ.219 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สระบุรี 1110 11202 0030

850 ร.ต.ท. วินัย คําภาพงษา รอง สวป.สภ.เวียงคุก จว.หนองคาย สนค.108 รอง สว.สส.สภ.สังคม จว.หนองคาย 0410 13204 0186

851 ร.ต.ท. วินัย ชมพุฒ รอง สว.ฝอ.บก.สส.บช.น. 1012 11304 0110 รอง สว.ฝอ.บก.สส.บช.น. 1012 11202 0117

852 ร.ต.อ. วินัย ชูฟอง รอง สวป.สภ.ปะเหลียน จว.ตรัง สตง.209 รอง สวป.สภ.ขุนทะเล อ.เมือง จว.สฎ. 0808 13207 0278

853 ร.ต.อ. วินัย เทพชิต รอง สว.กก.สส.ภ.จว.พังงา 1807 11202 0090 รอง สว.สส.สภ.บ้านตาขุน จว.สุราษฎร์ธานี 0808 13204 0234

854 ร.ต.ท. วินัย ธิมาทาธนรัตน์ รอง สวป.สภ.หนองบอน จว.ตราด สตร.70 รอง สวป.สภ.บางปะกง จว.ฉะเชิงเทรา 0203 13202 0271

855 ร.ต.ท. วินัย นุ่มน้อย รอง สวป.สภ.ปลายบาง จว.นนทบุรี 1105 11202 0090 รอง สว.กก.4 บก.ส.1 2302 11204 0182



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐7/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยศ

856 ร.ต.ท. วินัย บังเกิด รอง สว.จร.สภ.นครหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 11205 0104 รอง สวป.สภ.คลองห้า จว.ปทุมธานี สปท.236

857 ร.ต.อ. วินัย ปี้บ้านท่า รอง สว.สภ.อ่าวนาง จว.กระบี่ 1804 11202 0106 รอง สวป.สน.สําเหร่ สน.3-741

858 ร.ต.อ. วินัย ผิวผ่อง รอง สวป.สภ.ศรีวิไล จว.บึงกาฬ สนค.334 รอง สวป.สภ.เมืองอุดรธานี สอด.307

859 ร.ต.อ. วินัย มีบุตรภักดี รอง สว.ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 2407 11202 0051 รอง สว.ตม.จว.ตาก บก.ตม.5 2406 11363 0072

860 ร.ต.อ. วินัย ศรีพจน์ รอง สว.จร.สภ.ท่าหิน จว.ลพบุรี 1108 11205 0083 รอง สวป.สภ.เมืองสิงห์บุรี สสห.92

861 ว่าที่ ร.ต.อ. วินัย แสงอรุณ ผบ.มว.กก.ตชด.22 2503 11304 0181 รอง สว.กก.ตชด.21 2503 11325 0075

862 ร.ต.อ. วินิตย์ ภักดีวานิช รอง สว.สส.สภ.ศรีนครินทร์ จว.พัทลุง ปพท.2521 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางแก้ว จว.พัทลุง สพท.132

863 ร.ต.อ. วิภักดิ์ เที่ยงคาม รอง สวป.สภ.หนองสองห้อง อ.เมือง จว.บุรีรัมย์ 0304 13207 0348 รอง สวป.สภ.ลําปลายมาศ จว.บุรีรัมย์ 0304 13202 0462

864 ร.ต.อ. วิภาพร ทองบุญ รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0076 รอง สว.ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0674

865 ร.ต.ท. วิมล จิตต์สุภาพรรณ รอง สวป.สภ.อู่ทอง จว.สุพรรณบุรี 1711 11202 0108 รอง สว.จร.สภ.ด่านช้าง จว.สุพรณบุรี สสพ.321

866 ร.ต.ท. วิมล บุญวิเศษ รอง สว.สส.สภ.กุดบาก จว.สกลนคร 0409 13204 0162 รอง สวป.สภ.เกษตรวิสัย จว.ร้อยเอ็ด สรอ.423

867 ร.ต.อ. หญิง วิมลทิพย์ ช่วยโต รอง สว.ตม.จว.ราชบุรี บก.ตม.3 2404 11363 0329 รอง สว.ตม.จว.ราชบุรี บก.ตม.3 2404 11204 0332

868 ร.ต.อ. วิมุติ คํามูลมี รอง สวป.สน.วัดพระยาไกร สน.2-719 รอง สวป.สน.ทองหล่อ สน.2-319

869 ร.ต.ท. วิรวัฒน์ โนรดี รอง สวป.สภ.บางแก้ว จว.พัทลุง สพท.128 รอง สวป.สภ.มะนัง จว.สตูล 0908 13202 0015

870 ร.ต.อ. วิระศักดิ์ ดอนแดง รอง สวป.สภ.หนองแซง จว.สระบุรี 1110 11202 0075 รอง สวป.สภ.เมืองนครพนม สนพ.210



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐7/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยศ

871 ร.ต.อ. วิรัช รัตนบัวพา รอง สวป.สภ.ดงเจริญ จว.พิจิตร 1607 11202 0099 รอง สว.สส.สภ.ศรีเทพ จว.เพชรบูรณ์ สพช.365

872 ว่าที่ ร.ต.อ. วิรัช สติมั่น รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ตราด 1207 11304 0023 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ยโสธร 1307 11304 0062

873 ร.ต.อ. วิรัช แสงมณี รอง สวป.สภ.สะบ้าย้อย จว.สงขลา สสข.452 รอง สวป.สภ.นาทวี จว.สงขลา 0907 13202 0509

874 ร.ต.ท. วิรัชชัย โพธิละเดา รอง สว.กก.1 บก.ปคม. 2108 11202 0042 รอง สว.กลุ่มงานสนับสนุนฯ บก.ปอท. 2112 11204 0118

875 ร.ต.ท. วิรัตน์ เกตุสุวรรณ์ รอง สว.กก.ตชด.11 2502 11304 0070 รอง สวป.สภ.สอยดาว จว.จันทบุรี สจบ.266

876 ร.ต.อ. วิรัตน์ ดําเนิน รอง สวป.สน.บุปผาราม 1115 13202 0226 รอง สว.จร.สน.บางโพงพาง สน.2-518

877 ร.ต.ท. วิรัตน์ บุญช่วย รอง สว.ฝอ.9 บก.อก.ภ.9 1901 11304 0128 รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.9 1901 11304 0035

878 ร.ต.อ. วิรัตน์ บุญเทียม รอง สว.สส.สภ.แม่แตง จว.เชียงใหม่ 0503 13204 0296 รอง สว.กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 1502 11202 0081

879 ร.ต.ท. วิรัตน์ ป้องทรัพย์ รอง สวป.สน.ธรรมศาลา 1114 13202 0067 รอง สวป.สภ.นาโพธิ์ อ.บุณฑริก จว.อุบลราชธานี สอบ.276

880 ร.ต.อ. วิรัตน์ วงศ์สอน รอง สว.(สอบสวน) สภ.นางิ้ว จว.หนองคาย 1412 29203 0062 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ยางตลาด จว.กาฬสินธุ์ 1404 11203 0137

881 ร.ต.อ. วิรัตน์ สุขธร รอง สวป.สภ.ฉลุง จว.สตูล สสต.49 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปากรอ จว.สงขลา 0907 23203 0392

882 ร.ต.ท. วิรัตน์ แสนคํา รอง สว.สส.สภ.แกดํา จว.มหาสารคาม 0405 13204 0178 รอง สว.สส.สภ.บ้านแพง จว.นครพนม 0404 13204 0137

883 ร.ต.ท. วิรัตน์ อภิวงศ์งาม รอง สวป.สภ.สาขลา จว.สมุทรปราการ 0107 13207 0255 รอง สว.(สอบสวน) สภ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ 1109 11203 0162

884 ร.ต.อ. วิรัตน์ชัย น้อมระวี รอง สว.ฝอ.บก.ส.2 2303 11305 0020 รอง สว.กก.6 บก.ส.1 2302 11204 0225

885 ว่าที่ ร.ต.ท. หญิง วิราวรรณ คําวิเศษ พยาบาล (สบ 1) ชต.รพ.ตร. 3127 31420 0037 พยาบาล (สบ 1) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0922



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐7/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยศ

886 ร.ต.อ. หญิง วิริญญา ธนูรักษ์ รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.4 1401 11325 0089 รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.4 1401 11304 0064

887 ร.ต.อ. หญิง วิรินทร์ญา กุลนนท์เลิศสิน รอง สว.(สอบสวน) สภ.น้ําหนาว จว.เพชรบูรณ์ สพช.290 รอง สว.(สอบสวน) สภ.หล่มสัก จว.เพชรบูรณ์ 1609 11203 0169

888 ร.ต.ท. วิรุฬห์ กุศลชู รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.1 1101 11304 0015 รอง สว.สภ.เกาะเต่า จว.สุราษฎร์ธานี 1810 11304 0149

889 ร.ต.ท. วิรุฬห์ ชินเสนา รอง สว.ฝอ.ภ.จว.บึงกาฬ 1415 11304 0056 รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.4 1401 11304 0059

890 ร.ต.ท. วิโรจน์ แก้วประพันธ์ รอง สว.อก.สภ.มโนรมย์ จว.ชัยนาท สชน.140 รอง สว.อก.สภ.หนองแซง จว.สระบุรี สสบ.267

891 ร.ต.อ. วิโรจน์ โควินทะสุด รอง สว.ฝอ.ภ.จว.บึงกาฬ 1415 11305 0028 รอง สวป.สภ.ภูผาม่าน จว.ขอนแก่น สขก.500

892 ร.ต.อ. วิโรจน์ จอมมะรุม รอง สว.ฝอ.สภ.บัวใหญ่ จว.ลําปาง สลป.187 รอง สวป.สภ.บัวใหญ่ จว.ลําปาง 0303 13202 0747

893 ร.ต.ท. วิโรจน์ จีนงาม รอง สว.ฝอ.ภ.จว.เพชรบุรี 1707 11304 0019 รอง สว.อก.สภ.บ้านแหลม จว.เพชรบุรี สพบ.171

894 ร.ต.อ. วิโรจน์ แดงวงษ์ รอง สว.อก.สภ.ห้วยขะยุง จว.อุบลราชธานี 0309 13304 0367 รอง สว.(สอบสวน) สภ.วารินชําราบ จว.อุบลราชธานี 1311 11203 0213

895 ร.ต.อ. วิโรจน์ แถมจํารัส รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ชัยภูมิ 1304 11304 0016 รอง สว.อก.สภ.บําเหน็จณรงค์ จว.ชัยภูมิ สชย.308

896 ร.ต.ท. วิโรจน์ ไทรโยควิจิตร รอง สวป.สภ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์ 0704 13202 0250 รอง สว.สส.สภ.บางสะพาน จว.ประจวบคีรีขันธ์ 0704 13204 0139

897 ร.ต.อ. วิโรจน์ รอดเอียด รอง สวป.สภ.ชุมพล จว.สงขลา สสข.169 รอง สวป.สภ.คลองแดน จว.สงขลา 0907 13207 0375

898 ร.ต.ท. วิโรจน์ วันเที่ยง รอง สวป.สภ.บึงนาราง จว.พิจิตร 1607 11202 0084 รอง สวป.สภ.หนองโสน จว.พิจิตร 0605 13207 0173

899 ร.ต.อ. วิโรจน์ เหมือนโพธิ์ รอง สว.จร.สภ.ชุมแสง จว.นครสวรรค์ 1606 11205 0132 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ชุมแสง จว.นครสวรรค์ สนว.467

900 ร.ต.ท. วิโรจน์ แหลมจัด รอง สว.สส.สภ.บางปู จว.สมุทรปราการ 0107 13203 0301 รอง สวป.สภ.อุทัย จว.พระนครศรีอยุธยา สอย.285



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐7/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยศ

901 ร.ต.ท. หญิง วิลาวรรณ เทพวงค์ รอง สว.ฝอ.ยศ. 0201 11304 0010 รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5 1501 11304 0014

902 ร.ต.อ. หญิง วิลาวรรณ พรหมจันทร์ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครนายก 1208 11304 0057 รอง สว.กก.สสภ.จว.นครนายก 1208 11202 0069

903 ร.ต.อ. หญิง วิลาสินีย์ จันทร์สว่าง รอง สว.ฝอ.7 บก.อก.สตม. 2401 11304 0084 รอง สว.ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3 2404 11204 0225

904 ร.ต.อ. หญิง วิไล ไทยภักดี รอง สว.ตม.จว.เชียงใหม่ บก.ตม.5 2406 11363 0119 รอง สว.ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4 2405 11202 0049

905 ร.ต.อ. หญิง วิไลพร ขันบรรจง รอง สว.กก.11 บก.รน. 2106 11318 0289 รอง สว.ฝอ.บก.รน. 2106 11304 0019

906 ร.ต.อ. หญิง วิไลพร บํารุงขันธ์ รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ศชต. 2001 11304 0015 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ปัตตานี 2005 11327 0097

907 ร.ต.ท. หญิง วิไลพร มะพันธุ์ รอง สว.อก.สภ.หนองหญ้าปล้อง จว.เลย 0408 13304 0246 รอง สว.อก.สภ.น้ําพอง จว.ขอนแก่น สขก.409

908 ร.ต.อ. หญิง วิไลพร อินทรแจง รอง สว.ฝ่ายฝึกอบรม บก.อก.รพ.ตร. 3101 11306 0115 รอง สว.ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 5 ทว. 2703 11336 0097

909 ร.ต.อ. หญิง วิไลลักษณ์ ยาธะนะ รอง สว.ตม.จว.บึงกาฬ บก.ตม.4 2405 11363 0119 รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 11363 0526

910 ร.ต.อ. หญิง วิไลลักษณ์ สมบัติ รอง สว.ตม.จว.อุบลราชธานี บก.ตม.4 2405 11363 0151 รอง สว.ตม.จว.นครพนม บก.ตม.4 2405 11363 0201

911 ร.ต.ท. หญิง วิวรรธน์ นาคลดา รอง สว.(สอบสวน) สน.ดินแดง สน.1-531 รอง สว.(สอบสวน) สน.ลุมพินี สน.2-486

912 ร.ต.อ. วิวัฒน์ สิงห์คํามา รอง สว.(สอบสวน) สภ.พรรณานิคม จว.สกลนคร สสน.298 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ดงมะไฟ จว.สกลนคร 0409 23203 0337

913 ร.ต.ท. วิวัฒน์ เสริฐสนิท รอง สวป.สน.บุคคโล 1115 13202 0251 รอง สวป.สน.ธรรมศาลา 1009 11202 0117

914 ร.ต.ท. วิวิศน์ ประเสริฐสม รอง สว.กลุ่มงานตรวจสอบสํานวน 1 คด. 0602 11375 0024 นว.(สบ 1) ผบก.บก.อคฝ. 1014 11323 0005

915 ร.ต.ท. วิศาล ศรีแก่นจันทร์ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ยโสธร 1307 11304 0062 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองยโสธร 1307 11203 0090



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐7/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยศ

916 ร.ต.ท. วิศิษฎ์ โมฬี รอง สวป.สน.ดินแดง สน.1-522 รอง สว.สส.สน.มักกะสัน สน.1-1059

917 ร.ต.อ. วิศิษฏ์ คํายา รอง สว.กก.ตชด.32 2504 11325 0166 รอง สว.กก.ตชด.32 2504 11204 0174

918 ร.ต.อ. วิศิษฐ์ จันทนะลิขิต รอง สว.ฝอ.บก.จร. 1002 11302 0025 รอง สว.ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0257

919 ร.ต.อ. วิศิษฐ ชิณปัตร รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านกรวด จว.บุรีรัมย์ สบร.416 รอง สว.(สอบสวน) สภ.พุทไธสง จว.บุรีรัมย์ 1306 11203 0170

920 ร.ต.ท. วิษณุ จินาวงษ์ รอง สว.ส.รน.3 กก.6 บก.รน. 2106 34206 0177 รอง สว.ส.รน.2 กก.6 บก.รน. 2106 34206 0172

921 ร.ต.อ. วิษณุ ทรัพย์ชม รอง สว.อก.สภ.หนองฮี จว.นครพนม 1406 11304 0050 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.กาฬสินธุ์ 1404 11305 0026

922 ร.ต.อ. วิษณุ แสนสุข รอง สว.กก.สส.ภ.จว.หนองบัวลําภู 1413 11204 0034 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ขอนแก่น 1405 11202 0041

923 ร.ต.อ. วิษณุ หรดี รอง สวป.สภ.เฝ้าไร่ จว.หนองคาย 0410 13207 0265 รอง สวป.สภ.โพนพิสัย จว.หนองคาย 0410 13202 0409

924 ร.ต.อ. วิษณุศักติช์ สืบอินทร์ รอง สว.ฝอ.บก.ปปป. 2110 11305 0020 รอง สว.(สอบสวน) ส.รฟ.นพวงศ์ กก.1 บก.รฟ. 2104 29203 0036

925 ร.ต.อ. วิสณุ ศรีสุโพธิ์ รอง สวป.สน.บุปผาราม 1010 11202 0108 รอง สว.กลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิด บก.สปพ. 1013 11442 0143

926 ร.ต.อ. วิสันต์ ดิสสถาพร รอง สว.กก.8 บก.รน. 2106 11304 0222 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สงขลา 1906 11204 0049

927 ร.ต.ท. วิสิทธิ์ ลัทธศักดิ์ศิริ รอง สว.กก.สส.บก.น.6 1008 11204 0046 รอง สว.จร.สน.พระราชวัง สน.1-945

928 ร.ต.อ. วิสูต สรวลสันต์ รอง สวป.สภ.ตาพระยา จว.สระแก้ว 0209 13202 0246 รอง สวป.สภ.บ้านทัพไทย จว.สระแก้ว 0209 13207 0197

929 ร.ต.อ. วิสูตร เต็งเฉี้ยง รอง สว.งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 11202 0168 รอง สวป.สน.พญาไท 1108 13202 0223

930 ร.ต.อ. วีธวัช ไชยปรุง รอง สวป.สภ.เมืองแพร่ 0506 13202 0197 รอง สวป.สภ.แม่ออน จว.เชียงใหม่ 0503 13207 0395



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐7/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยศ

931 ร.ต.ท. วีรกิจ สุขวัฒนากุล รอง สวป.สน.บางยี่ขัน 1009 11202 0102 รอง สว.จร.สภ.บ้านโป่ง จว.ราชบุรี สรบ.294

932 ร.ต.อ. วีรชัย ไกรวาปี รอง สวป.สภ.เมืองอุดรธานี สอด.310 รอง สว.จร.สภ.โพธิ์ตาก จว.หนองคาย 1412 11205 0085

933 ร.ต.อ. วีรพงศ์ ขุนรัตน์ รอง สว.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.กระบี่ 1804 11305 0044 รอง สว.(สอบสวน) สภ.พระพรหม จว.นครศรีธรรมราช 1806 11203 0155

934 ร.ต.ท. วีรพล กาวิน รอง สว.ฝอ.7 บก.อก.สตม. 2401 11305 0082 รอง สว.ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3 2404 11363 0063

935 ร.ต.อ. วีรพล เซ่งสีแดง รอง สวป.สภ.เมืองปัตตานี 0904 13202 0447 รอง สว.กก.6 บก.ปคม. 2108 11202 0159

936 ร.ต.อ. วีรภัทร คําลาพิช รอง สว.ส.ทท.4 กก.4 บก.ทท. 2105 11202 0157 รอง สว.ส.ทท.2 กก.1 บก.ทท. 2105 11202 0047

937 ร.ต.อ. วีรยุทธ โสภี รอง สว.งานศูนย์ควบคุมการจราจรเป็นพื้นที่ ATC กก.4 บก.จร. 1002 11205 0269 รอง สว.งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.2 บก.จร. 1002 11205 0104

938 ร.ต.ท. วีรวุฒิ เอมทอง รอง สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.7 1702 11204 0048 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สุมทรสาคร 1710 11304 0061

939 ร.ต.ท. วีรศักดิ์ ต๊ะนางอย รอง สวป.สภ.เถิน จว.ลําปาง สลป.330 รอง สว.สส.สภ.ดอยหล่อ จว.เชียงใหม่ 0503 13204 0361

940 ร.ต.ท. วีรศักดิ์ ทรัพย์ดี รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นนทบุรี 1105 11304 0018 รอง สว.ฝอ.บก.รน. 2106 11304 0020

941 ร.ต.ท. วีรศักดิ์ พากเพียร รอง สว.สส.สภ.เขวาสินรินทร์ จว.สุรินทร์ 0307 13203 0386 รอง สว.สส.สภ.สนม จว.สุรินทร์ 0307 13204 0209

942 ร.ต.ท. วีระ พีระพลพันธ์ รอง สวป.สภ.เมืองที จว.สุรินทร์ 18073 รอง สว.ส.ทล.4 กก.6 บก.ทล. 2103 11202 0204

943 ร.ต.ท. วีระ แพงเม้า รอง สวป.สภ.หนองปลิง จว.นครสวรรค์ 1606 11202 0110 รอง สว.สส.สภ.แม่เปิน จว.นครสวรรค์ 0604 13204 0022

944 ร.ต.ท. วีระคม รัตนปิโยสร รอง สว.อก.สภ.โนนสูง จว.นครราชสีมา สนม.591 รอง สว.จร.สภ.โนนสูง จว.นครราชสีมา 1305 11205 0191

945 ร.ต.อ. วีระชัย กองหล้า รอง สว.จร.สภ.บ้านไผ่ จว.ขอนแก่น สขก.382 รอง สวป.สภ.บ้านไผ่ จว.ขอนแก่น สขก.366



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐7/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยศ

946 ร.ต.ท. วีระชัย กาพย์กลอน รอง สว.ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท. 2105 11202 0085 รอง สวป.สภ.เมืองชลบุรี สชบ.373

947 ร.ต.อ. วีระชัย อินทฤทธิ์ รอง สว.ฝอ.สภ.สุไหงโก-ลก จว.นราธิวาส สนธ.159 รอง สวป.สภ.ตันหยง จว.นราธิวาส 0903 13202 0543

948 ร.ต.อ. วีระเดช โกฏิคํา รอง สว.สส.สภ.ฮอด จว.เชียงใหม่ สชม.757 รอง สว.สส.สภ.แม่แจ่ม จว.เชียงใหม่ สชม.732

949 ร.ต.อ. วีระพงค์ ศรีสวัสดิ์ รอง สวป.สภ.สีดา จว.นครราชสีมา 0303 13202 0824 รอง สว.สส.สภ.สีดา จว.นครราชสีมา 0303 13204 0452

950 ร.ต.ท. วีระพงษ์ ธรรมรังษี รอง สวป.สน.ประชาสําราญ 1102 13202 0357 รอง สว.กก.1 บก.ปคม. 2108 11202 0037

951 ร.ต.อ. วีระพงษ์ ลินลาจม รอง สวป.สภ.แม่ตื่น จว.เชียงใหม่ 0503 13207 0457 รอง สว.สส.สภ.แม่โป่ง จว.เชียงใหม่ 0503 13204 0469

952 ร.ต.อ. วีระพจน์ บุญยก รอง สว.สส.สน.บึงกุ่ม 1102 13204 0271 รอง สว.สส.สน.ลาดพร้าว สน.1-618

953 ร.ต.ท. วีระพันธ์ บุญหนัก รอง สว.สส.สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ สสป.266 รอง สวป.สภ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ 0107 13202 0413

954 ร.ต.ท. วีระฤทธิ์ พวยพุ้ง รอง สวป.สภ.แม่ลาน้อย จว.แม่ฮ่องสอน 0507 13202 0216 รอง สวป.สภ.เสริมงาม จว.ลําปาง สลป.254

955 ร.ต.อ. วีระวัฒน์ จุลละนันทน์ รอง สวป.สภ.หนองกรับ จว.ระยอง 0208 13207 0201 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สระแก้ว 1211 11202 0133

956 ร.ต.อ. วีระวัฒน์ หล้าสวัสดิ์ รอง สวป.สภ.สะเดา จว.สงขลา สสข.383 รอง สวป.สภ.แม่ฟ้าหลวง จว.เชียงราย สชร.457

957 ร.ต.ท. วีระวุฒิ โชติ รอง สวป.สภ.บางไทร จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 11202 0138 รอง สวป.สภ.ธัญบุรี จว.ปทุมธานี 0104 13202 0299

958 ร.ต.อ. วีระศักดิ์ คร้ามสมอ รอง สว.กก.4 บก.ป. 2102 11202 0215 รอง สว.กก.3 บก.ส.1 2302 11204 0144

959 ร.ต.ท. วีระศักดิ์ ศรีคํา รอง สวป.สภ.เวียงต้า จว.แพร่ 0506 13207 0138 รอง สวป.สภ.ดอกคําใต้ จว.พะเยา สพย.137

960 ร.ต.ท. วีรัชพงษ์ โนรีแพทย์ รอง สว.ฝอ.บก.น.4 1006 11304 0019 รอง สวป.สน.บางชัน 1111 13202 0325



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐7/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยศ

961 ร.ต.อ. วุฒิ จําปาลี รอง สวป.สภ.ม่วงลาด จว.ร้อยเอ็ด 0407 13207 0343 รอง สวป.สภ.นาเชือก จว.มหาสารคาม สมค.334

962 ร.ต.อ. วุฒิกร อัทธุโน รอง สว.ฝ่ายส่งกําลังบํารุง บก.อก.สพฐ.ตร. 2701 11304 0081 รอง สว.พฐ.จว.พะเยา 2708 11336 0167

963 ร.ต.อ. วุฒิไกร เหล่าหา รอง สว.สส.สภ.เด่นเหล็ก จว.อุตรดิตถ์ 0609 13204 0159 รอง สว.กก.สส.บก.น.1 1003 11204 0050

964 ร.ต.ท. วุฒิชัย กีรฏิกุล ผบ.มว.กองร้อยที่ 5 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 11202 0059 รอง สว.กก.สส.บก.น.5 1007 11204 0048

965 ร.ต.อ. วุฒิชัย ใจประสงค์ รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 11202 0099 รอง สว.(สอบสวน) สน.ทุ่งมหาเมฆ 1007 11203 0128

966 ร.ต.อ. วุฒิชัย ชูรัตน์ศุภนนท์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.หมอกจําแป่ จว.แม่ฮ่องสอน 0507 23203 0161 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองแพร่ 1508 11203 0158

967 ร.ต.อ. วุฒิชัย นันทะโชติ นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 11323 0006 รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 11363 0679

968 ร.ต.อ. วุฒิชัย ปัจฉิมก้านตง นว.(สบ 1) ผบก.อก.จต. 0801 11323 0005 รอง สว.ฝกพ.บก.อก.จต. 0801 11305 0015

969 ร.ต.อ. วุฒินันท์ คําปาน รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ตราด 1207 11204 0034 รอง สว.สส.สภ.เกาะกูด จว.ตราด 0205 13203 0163

970 ร.ต.อ. วุฒินันท์ วงค์วิชัย รอง สวป.สภ.งอบ จว.น่าน 0504 13207 0224 รอง สวป.สภ.แม่เมาะ จว.ลําปาง 0508 13202 0270

971 ว่าที่ ร.ต.อ. วุฒิพงศ์ ธาดาจันทน์ รอง สว.กลุ่มงานพิจารณา 1 อธ. 0703 11305 0021 รอง สว.กลุ่มงานสอบสวนภ.จว.แพร่ 1508 11305 0040

972 ร.ต.อ. วุฒิพงศ์ ล้อมวงศ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.โป่งน้ําร้อน จว.จันทบุรี 0202 24203 0063 รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ตราด 1207 29203 0043

973 ร.ต.อ. วุฒิพงษ์ จันทวงษ์ รอง สวป.สน.ดินแดง 1003 11202 0114 รอง สว.สส.สน.ดินแดง สน.1-524

974 ว่าที่ ร.ต.อ. วุฒิพันธ์ จันทะฤทธิ์ รอง สวป.สน.บวรมงคล สน.3-797 รอง สว.กก.ดส. 1000 11302 0023

975 ร.ต.อ. วุฒิภัทร เข็มรุกขา รอง สวป.สภ.โนนดินแดง จว.บุรีรัมย์ 1306 11202 0150 รอง สวป.สภ.บ้านกรวด จว.บุรีรัมย์ สบร.410



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐7/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ยศ

976 ร.ต.ท. วุฒิศักดิ์ ดีสวน รอง สวป.สภ.นายายอาม จว.จันทบุรี 1204 11202 0092 รอง สวป.สภ.สระใคร จว.หนองคาย 0410 13207 0256

977 ร.ต.อ. วุฒิศักดิ์ นาครินทร์ รอง สว.กก.4 บก.ปคม. 2108 11202 0113 นว.(สบ 1) ผบก.สพ. 0304 11323 0004

978 ร.ต.ท. วุฒิศักดิ์ ศรีวิชัย รอง สว.ฝอ.7 บก.อก.สตม. 2401 11305 0112 รอง สว.ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3 2404 11363 0066

979 ร.ต.ท. เวทิศ ต๊ะแก้ว รอง สว.อก.สภ.ทับสะแก จว.ประจวบคีรีขันธ์ สปข.219 รอง สว.กก.6 บก.รน. 2106 11304 0163

980 ร.ต.ท. เวิน ไชยอาษา ผบ.มว.กก.ตชด.14 2502 11202 0387 รอง สว.ส.รฟ.ศิลาอาสน์ กก.2 บก.รฟ. 2104 11202 0064

981 ร.ต.ท. หญิง แววดาว ลัทธิธรรม รอง สว.สํานักงานคณบดี สค.รร.นรต. 3006 11312 0004 รอง สว.ฝ่ายพัฒนาการศึกษา ศบศ.รร.นรต. 3007 11304 0060

982 ร.ต.อ. หญิง แววตา อินทร์จันทร์ รอง สว.ฝอ.บก.ตม.4 2405 11309 0013 รอง สว.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.4 2405 11363 0042

983 ร.ต.ท. ไวพจน์ กลัดทอง รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ 1109 11202 0142 รอง สวป.สภ.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ 17995

984 ร.ต.อ. ไวพจน์ ไกรวาปี รอง สวป.สภ.เมืองมหาสารคาม สมค.211 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองมหาสารคาม 1407 11203 0144

985 ร.ต.อ. ไวพจน์ เพชรสะแก รอง สว.(สอบสวน) สภ.ด่านช้าง จว.สุพรรณบุรี สสพ.318 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ทุ่งคลี จว.สุพรรณบุรี 0709 24203 0145


