
 
 
 

 
 
 

(ส ำเนำ) 

 
 

ค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 
ท่ี ๒๕๘/๒๕๖๑ 

เร่ือง  กำรแต่งตั้งข้ำรำชกำรต ำรวจ 
................................................................................. 

 
  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕๔ แห่งพระรำชบัญญัติต ำรวจแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๔๗  
แก้ไขเพิ่มเติมโดยค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติท่ี ๗/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๒๐ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ 
เรื่อง กำรปรับปรุงระบบกำรพิจำรณำแต่งตั้งข้ำรำชกำรต ำรวจ จึงแต่งตั้งข้ำรำชกำรต ำรวจให้ด ำรงต ำแหน่งต่ำง ๆ  
จ ำนวน ๕๖๙ รำย ปรำกฏตำมบัญชีรำยชือ่ท่ีแนบท้ำยค ำส่ังนี ้

ท้ังนี้ ตั้งแต่วันท่ี ๑๕ พฤษภำคม พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นต้นไป โดยให้ขำดจำกอัตรำเงินเดือนเดิม
ไปรับอัตรำเงินเดือนใหม่หรือให้โอนอัตรำเงินเดือนเดิมไปตั้ งจ่ำยส ำหรับต ำแหน่งใหม่ ตั้ งแต่ 
วันท่ี ๑ มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ  วันท่ี ๓๐ เมษำยน พ.ศ.๒๕๖๑ 
 
 
             (ลงชื่อ) พลต ำรวจเอก   จักรทิพย์ ชัยจินดำ 
                        ( จักรทิพย์ ชัยจินดำ ) 
            ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ  

      
 

 
 
 
 
 
 

 

   ส ำเนำถูกต้อง 

พลต ำรวจตรี 

   ( วิวัฒน์  สีลำเขตต์ ) 
   ผู้บังคับกำร กองทะเบียนพล 

  30 เมษำยน ๒๕๖๑ 



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

1 ร.ต.ท หญิง กชพร แก้วโสนด รอง สว.(อก.) ตม.จว.นนทบุรี บก.ตม.3 2404 12301 0731 รอง สว.(อก.) ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 12313 1421

2 ด.ต. หญิง กชพร ธรรมรักษ์ ผบ.หมู่ ตม.จว.สกลนคร บก.ตม.4 2405 12301 0248 ผบ.หมู่ กก.2 บก.ส.1 2302 12301 0175

3 ส.ต.ท. หญิง กชพรรณ เกตุทอง ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตม.3 2404 12301 0005 ผบ.หมู่ ตม.จว.เพชรบุรี บก.ตม.3 2404 12313 0619

4 จ.ส.ต. หญิง กชพรรณ พันธ์มา ผบ.หมู่ ฝอ.2 บก.อก.ภ.4 1401 12301 0264 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าคันโท จว.กาฬสินธุ์ ปกส.2421

5 ส.ต.ต. กชภูมิ ดีก่อผล ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สําโรงใต้ จว.สมุทรปราการ 0107 14202 1054 ผบ.หมู่ กก.3 บก.ทท.2 3203 12204 0431

6 จ.ส.ต. กณวรรธน์ กองติ๊บ ผบ.หมู่ กก.4 บก.ป. 2102 12202 0447 ผบ.หมู่ ส.รฟ.นพวงศ์ กก.1 บก.รฟ. 2104 12202 0079

7 ด.ต. กณวรรธน์ เคหะรักษ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เกาะช้าง จว.ตราด ปตร.1918 ผบ.หมู่ ส.ทท.6 กก.2 บก.ทท.1 3202 12202 0476

8 ด.ต. กตัญญู คณะหมื่นไวย ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.นครราชสีมา 1305 12202 0111 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.นครราชสีมา 1305 12202 0146

9 ด.ต. กนก สังศิลปเวช ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.ป. 2102 12202 0838 ผบ.หมู่ กก.2 บก.ป. 2102 12202 0283

10 ส.ต.ต. กนก อุรพนม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.อัมพวา จว.สมุทรสงคราม ปสส.753 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เมืองมหาสารคาม ปมค.1753

11 ด.ต. กนกกร ใจสว่าง ผบ.หมู่(ป.)สภ.ลอง จว.แพร่ ปพร.1896 ผบ.หมู่ (ป.)สภ.เมืองแพร่ ปพร.1133

12 ด.ต. หญิง กนกชล เดชธนาวงค์ ผบ.หมู่ ฝ่ายการสื่อสาร 5 สส. 2802 12301 0273 ผบ.หมู่ กก.3 บก.ทท.2 3203 12301 0416

13 ด.ต. กนกชัย ชํานิกุล ผบ.หมู่(ป.) สภ.ปะคํา จว.บุรีรัมย์ ปบร.4326 ผบ.หมู่(ป.) สภ.นางรอง จว.บุรีรัมย์ ปบร.3917

14 จ.ส.ต. หญิง กนกพร พืชผักหวาน ผบ.หมู่ ฝอ.3 บก.อก.ภ.4 1401 12301 0284 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านไผ่ จว.ขอนแก่น ปขก.2357

15 ด.ต. หญิง กนกพร สุขยิ่ง ผบ.หมู่ ฝ่ายตรวจลงตรา ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0669 ผบ.หมู่ ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0726

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ 258/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษายน ๒๕๖1



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ 258/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษายน ๒๕๖1

16 ส.ต.ท. กนกพล นลินวิจิตร ผบ.หมู่ กก.ตชด.34 2504 12202 6785 ผบ.หมู่ กก.ตชด.33 2504 12202 4960

17 จ.ส.ต. หญิง กนกรัตน์ สระสม ผบ.หมู่ (ธร.) สภ.ลาดยาว จว.นครสวรรค์ ปนว.2072 ผบ.หมู่ ปค.ศฝร.ภ.6 1603 12310 0093

18 จ.ส.ต. กนกศักดิ์ คําแก้ว ผบ.หมู่ กลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิด บก.สปพ. 1013 12428 1064 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ป่าตอง จว.ภูเก็ต 0806 14204 0303

19 ส.ต.ท. กนกสิน ใจบุญ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองตราด 0205 14202 0204 ผบ.หมู่ ส.ทท.6 กก.2 บก.ทท.1 3202 12301 0434

20 จ.ส.ต. หญิง กนกอร ฉายศิลป์ ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.ปราจีนบุรี 1209 12301 0037 ผบ.หมู่ (ป.)สภ.ประจันตคาม จว.ปราจีนบุรี ปปจ.2873

21 ส.ต.ท. หญิง กนกอร บุญวรรณ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พิบูลมังสาหาร จว.อุบลราชธานี ปอบ.3898 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองอุบลราชธานี ปอบ.3436

22 ส.ต.ท. หญิง กนกอร พูลพุทธา ผบ.หมู่ กก.ตชด.24 2503 12202 6497 ผบ.หมู่ กก.5 บก.สอ.บช.ตชด. 2508 12202 2016

23 ส.ต.ต. กมล แก้วพลน้อย ผบ.หมู่ (ป.) สน.ประชาชื่น 1109 14202 0487 ผบ.หมู่ (จร.) สน.ประชาชื่น 1102 14205 1442

24 ส.ต.อ. กมล พลสิทธิ์ ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.มูโนะ จว.นราธิวาส 0903 14202 1189 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.มูโนะ จว.นราธิวาส 0903 14202 0429

25 ด.ต. กมล พึ่งธรรม ผบ.หมู่ (ส.) สน.ทุ่งสองห้อง 1102 14301 0159 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ทุ่งสองห้อง 1102 14202 0263

26 ส.ต.ต. กมลชัย ยารังษี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่อาย จว.เชียงใหม่ ปชม.5543 ผบ.หมู่ (จร.)กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12205 0367

27 ส.ต.ท. หญิง กมลนันท์ คุมขุนทด ผบ.หมู่ ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด. 2508 12202 0224 ผบ.หมู่ ฝอ.5 บก.อก.บช.ตชด. 2501 12301 0341

28 ด.ต. หญิง กมลวรรณ ธิแปง ครู(ปท 1) กก.ตชด.32 2504 12202 7291 ผบ.หมู่ กก.ตชด.32 2504 12202 2838

29 จ.ส.ต. กมลสิทธิ์ พาโคกทม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านหมอ จว.สระบุรี ปสบ.1919 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ดอนพุด จว.สระบุรี ปสบ.2197

30 จ.ส.ต. กมเลศ ไวปรีชี ผบ.หมู่ ฝอ.ศฝร.ภ.7 1703 12202 0029 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม ปนฐ.2122



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ 258/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษายน ๒๕๖1

31 ด.ต. กร พรพิสิฐธนา ผบ.หมู่ ตม.จว.กระบี่ บก.ตม.6 2407 12204 0344 ผบ.หมู่ ตม.จว.สตูล บก.ตม.6 2407 12202 0177

32 ส.ต.ท. กรกช จักรบุญมา ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางกอกน้อย ปน.3-4874 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองเพชรบูรณ์ จว.เพชรบูรณ์ ปพช.1233

33 ส.ต.ท. กรกช จันทร์สว่าง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางกระทุ่ม จว.พิษณุโลก ปพล.2122 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.พิษณุโลก 1608 12202 0122

34 ส.ต.ท. กรกช พนานุสรณ์ ผบ.หมู่ งานอารักขาที่ 4 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 1233 ผบ.หมู่ กก.4 บก.ป. 2102 12202 0450

35 ด.ต. กรกฎ กรวยในเมือง ผบ.หมู่ ตม.จว.เชียงใหม่ บก.ตม.5 2406 12202 0113 ผบ.หมู่ ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5 2406 12202 0038

36 ร.ต.ต. กรกฎ ยะนุ รอง สว.(อก.) ด่าน ตม.เชียงแสน บก.ตม.5 2406 12313 0273 รอง สว.(อก.) ตม.จว.แม่ฮ่องสอน บก.ตม.5 2406 12313 0195

37 จ.ส.ต. หญิง กรจิรา ตุ้มเตียว ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.สุรินทร์ 1309 12301 0016 ผบ.หมู่(ธร.)สภ.พนมดงรัก จว.สุรินทร์ 0307 14301 0073

38 ส.ต.ต. กรเฉลิม สุจริตธรรม ผบ.หมู่ สภ.เมืองภูเก็ต 0806 14202 0197 ผบ.หมู่ สภ.เมืองภูเก็ต ปภก.850

39 ด.ต. กรชัย งามเขียว ผบ.หมู่ กก.6 บก.ส.1 2302 12204 0819 ผบ.หมู่(ป.) สภ.โพธิ์กลาง จว.นครราชสีมา ปนม.2305

40 ส.ต.ต. กรณกฤต เลิศรพีภัทร ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา 1910 12202 0244 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เบตง จว.ยะลา ปยล.2282

41 ส.ต.ท. กรพศ เปียสัมปทวน ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 2503 12202 1690 ผบ.หมู่ กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 12301 0584

42 ส.ต.ท. หญิง กรภัค สิทธิกุล ผบ.หมู่ ฝ่ายสารบรรณ 2 สลก.ตร. 0101 12301 0044 ผบ.หมู่ ฝ่ายกิจการต่างประเทศ บก.อก.บช.ปส. 2201 12301 0061

43 ด.ต. กรรณธร กะสังข์ ผบ.หมู่ กก.3 บก.ทท.1 3202 12202 0556 ผบ.หมู่ ส.ทท.1 กก.1 บก.ทท.1 3202 12202 0108

44 จ.ส.ต. หญิง กรรณิกา โชตินอก ผบ.หมู่ (ธร.) สภ.เมืองนครราชสีมา ปนม.8654 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองนครราชสีมา ปนม.8856

45 จ.ส.ต. หญิง กรรณิกา เมฆแสน ผบ.หมู่ (ธร.) สภ.ท่าวังผา จว.น่าน ปนน.1580 ผบ.หมู่ (ป.)สภ.ท่าวังผา จว.น่าน 0504 14202 0440



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ 258/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษายน ๒๕๖1

46 ด.ต. หญิง กรรณิกา ยางงาม ผบ.หมู่ (ธร.) สภ.ท่าเรือ จว.กาญจนบุรี ปกจ.946 ผบ.หมู่ พฐ.จว.กาญจนบุรี 2710 12314 0338

47 ร.ต.ท. หญิง กรรณิกา วงษ์เสน รอง สว.(อก.) ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4 2405 12313 0127 รอง สว.(อก.) ตม.จว.เลย บก.ตม.4 2405 12313 0365

48 ด.ต. หญิง กรรณิกา วิชัยดิษฐ ผบ.หมู่ ฝ่ายตรวจลงตรา ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0674 ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 1255

49 ด.ต. หญิง กรรณิการ์ ของนา ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.สระแก้ว 1211 12301 0023 ผบ.หมู่ (ป.)สภ.ปางสีดา ปปจ.1915

50 จ.ส.ต. หญิง กรรณิการ์ ปะมาคะมา ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0328 ผบ.หมู่ ตม.จว.มหาสารคาม บก.ตม.4 2405 12313 0512

51 ด.ต. หญิง กรรณิการ์ ปีนะสา ครู (ปท 1) กก.ตชด.24 2503 12202 7223 ผบ.หมู่ กก.ตชด.๒๔ 2503 12202 6189

52 ร.ต.ท. หญิง กรรณิการ์ พวงเกาะ รอง สว.(อก.) ตม.จว.สระแก้ว บก.ตม.3 2404 12313 0175 รอง สว.(อก.) ฝอ.ภ.จว.สระแก้ว 1211 12301 0024

53 ร.ต.ท. หญิง กรรณิการ์ มานะกุลอิสสระ รอง สว.(อก.) สน.ลุมพินี ปน.2-3009 รอง สว.(อก.) ฝ่ายฝึกอบรม บก.อก.รพ.ตร. 3101 12301 0140

54 ร.ต.ต. กรฤตพล สงดวง รอง สว.(สส.) กก.2 บก.ทท.3 3204 12204 0147 รอง สว.(สส.) กก.3 บก.ทท.3 3204 12204 0357

55 ส.ต.ท. กรวรรธ วงศ์ทิพย์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สําโรงใต้ จว.สมุทรปราการ ปสป.952 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.ปทุมธานี 1106 12202 0073

56 ด.ต. หญิง กรวิการ์ พัชรวีระรัชต์ ผบ.หมู่ ตม.จว.เพชรบุรี บก.ตม.3 2404 12313 0618 ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0476

57 จ.ส.ต. กรวิชญ์ พงษ์อินวงษ์ ผบ.หมู่ กก.2 บก.สอ.บช.ตชด. 2508 12202 1153 ผบ.หมู่ กก.สส.2 บก.สส.ภ.4 1402 12204 0066

58 ส.ต.ต. กรวิชญ์ สุขธรณ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองกระบี่ ปกบ.921 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เกาะพีพี จว.กระบี่ 1804 12204 0335

59 ด.ต. กรวิชญ อินมณเทียร ผบ.หมู่ ส.รฟ.ศิลาอาสน์ กก.2 บก.รฟ. 2104 12202 0323 ผบ.หมู่ ส.ทล.4 กก.5 บก.ทล. 2103 12202 1297

60 ส.ต.ท. กรวิทย์ เศษลือ ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 5 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0776 ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางซื่อ 1109 14202 0384



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ 258/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษายน ๒๕๖1

61 ส.ต.ต. กรษา ทองมณี ผบ.หมู่(ป.)สภ.ท่าฉัตรไชย จว.ภูเก็ต ปนศ. 4062 ผบ.หมู่ สภ.สาคู จว.ภูเก็ต 1808 12202 0332

62 จ.ส.ต. หญิง กรองกาญจน์ พุณรัตน์ ผบ.หมู่ ส.ทท.2 กก.1 บก.ทท.1 3202 12301 0114 ผบ.หมู่ ส.ทท.2 กก.1 บก.ทท.1 3202 12202 0155

63 ด.ต. กรอังกูร ปานกลาง ผบ.หมู่ ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3 2404 12313 0236 ผบ.หมู่ ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5 2406 12313 0056

64 ด.ต. กระจ่าง ศรีเทพ ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.จะนะ จว.สงขลา 0907 14202 0365 ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.นาทวี จว.สงขลา 0907 14202 0316

65 ด.ต. หญิง กระจ่างศรี จันทโส ผบ.หมู่ บก.ตชด.ภาค 2 2503 12301 0005 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 2503 12202 0229

66 ส.ต.ท. กระแสศิลป์ อินต๊ะวงศ์ ผบ.หมู่ (ป.) สน.ดอนเมือง ปน.1-3421 ผบ.หมู่ (นปพ.) กก.สส.ภ.จว.เชียงราย 1504 12202 0119

67 ส.ต.ท. กรัชกร ตุ้ยเต็มวงศ์ ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 5 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0773 ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางพลัด 1114 14202 0525

68 ส.ต.ท. กรัญต์ สุขเกษม ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 6 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 2648 ผบ.หมู่ กก.ม้าตํารวจ บก.สปพ. 1013 12301 1457

69 ส.ต.ต. กรัณย์พล สุพรรณพงศ์ ผบ.หมู่ สภ.ทุ่งคาโงก จว.พังงา ปพง.-711 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คลองขนาน จว.กระบี่ ปกบ-717

70 ส.ต.ท. กริช เบ้าหัวดง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ส่องดาว จว.สกลนคร ปสน.2826 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.วังสามหมอ จว.อุดรธานี ปอด.2574

71 ส.ต.ท. กริชชัย วังบุญ ผบ.หมู่(ป.)สภ.กองก๋อย จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1923 ผบ.หมู่ (ป.)สภ.ดอกคําใต้ จว.พะเยา ปพย.1209

72 ส.ต.ต. กริชธษา ชัยสิทธิ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่เปิน จว.นครสวรรค์ 0604 14202 0037 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนครสวรรค์ 0604 14202 0601

73 ส.ต.ต. กรินทร์ ยุดกลาง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ขามสะแกแสง จว.นครราชสีมา ปนม.10542 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ห้วยขะยุง จว.อุบลราชธานี 0309 14204 0645

74 ด.ต. กรีฑา ชูสังข์ ผบ.หมู่ ตม.จว.พังงา บก.ตม.6 2407 12202 0364 ผบ.หมู่ ตม.จว.นนทบุรี บก.ตม.3 2404 12301 0731

75 ด.ต. กรีฑา หิรัญรัตน์ ผบ.หมู่ (จร.) สน.บางเสาธง ปน.3-3755 ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางเสาธง 1114 14202 0459



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ 258/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษายน ๒๕๖1

76 ส.ต.ต. กรีฑาพล จิตรโท ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.หนองคาย 1412 12301 0013 ผบ.หมู่ (ธร.) สภ.บ้านเป็ด จว.ขอนแก่น 1405 12301 0246

77 ส.ต.ท. กรีฑาพล ชัยจํา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เพ จว.ระยอง ปบร.2403 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.อรัญประเทศ จว.สระแก้ว ปปจ.3400

78 ด.ต. กรีฑาพล สุวรรณโณ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.นครศรีธรรมราช 0804 14202 0176 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.การะเกด จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.-2148

79 ส.ต.ท. กฤช พานิชประเสริฐ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ถลาง จว.ภูเก็ต ปภก.1023 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปะเหลียน จว.ตรัง ปตง.2182

80 ด.ต. กฤช อึ้งเทวินทร์ ผบ.หมู่ (ปจว.คด.)(ส.) สน.ตลาดพลู ปน.3-3487 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ตลาดพลู ปน.3-3435

81 ส.ต.ต. กฤชชัย บุญชู ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กะทู้ จว.ภูเก็ต 0806 14202 0926 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.สามกระทาย จว.ประจวบคีรีขันธ์ ปปข.1127

82 จ.ส.ต. หญิง กฤชญา ฤทธิ์ล้ําเลิศ ผบ.หมู่ (ธร.) สภ.ลาดใหญ่ จว.สมุทรสงคราม ปสส.298 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ลาดใหญ่ จว.สมุทรสงคราม ปสส.315

83 ด.ต. กฤชพล ประกาสิทธิ์ ผบ.หมู่ (จร.) งานศูนย์รวมข่าว กก.4 บก.จร. 1002 12205 1511 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.หนองกี่ จว.บุรีรัมย์ ปบร.4166

84 ด.ต. กฤชพล ปลอดแก้ว ผบ.หมู่ (จร.) สภ.ปะเหลียน จว.ตรัง ปตง.2206 ผบ.หมู่ สภ.ป่าตอง จว.ภูเก็ต ปภก.965

85 ด.ต. กฤชรัช กิติสาระกุลชัย ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.สส.ภ.2 1202 12202 0121 ผบ.หมู่ ฝอ.ศฝร.ภ.2 1203 12202 0061

86 ด.ต. กฤชรัตน์ ปลื้มคิด ผบ.หมู่ กก.ตชด.12 2502 12202 2399 ผบ.หมู่ ส.ทท.1 กก.1 บก.ทท.1 3202 12202 0110

87 ส.ต.ท. กฤต ชาวคํา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่ฟ้าหลวง จว.เชียงราย ปชร.4189 ผบ.หมู่ ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท.2 3203 12202 0387

88 ส.ต.ต. กฤตนัย จ่างแก้ว ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สัตหีบ จว.ชลบุรี 0204 14202 0877 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี ปชบ.2539

89 ส.ต.ต. กฤตนัย ออนตะไคร้ ผบ.หมู่(ป.)สภ.แม่อาย จว.เชียงใหม่ 0503 14202 0817 ผบ.หมู่ กก.2 บก.ทท.2 3203 12301 0238

90 ด.ต. กฤตพล มะลิปล้อง ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เมืองพิจิตร จว.พิจิตร ปพจ.1334 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เนินมะปราง จว.พิษณุโลก ปพล.2488



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ 258/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษายน ๒๕๖1

91 ส.ต.ท. กฤตพล แสงวิเชียรชัย ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางกอกใหญ่ 1114 14202 0461 ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางรัก ปน.2-4110

92 ด.ต. กฤตพล เอียดเฉลิม ผบ.หมู่ กก.1 บก.ทท.1 3202 12301 0019 ผบ.หมู่ ฝอ.3 บก.อก.ภ.9 1901 12301 0338

93 ด.ต. กฤตภพ รุ่งแก่นสารี ผบ.หมู่ (สส.) สภ.วิเชียรบุรี จว.เพชรบูรณ์ ปพช.2517 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.หล่มเก่า จว.เพชรบูรณ์ ปพช.1759

94 ด.ต. กฤตภาส ด่านกองหมื่น ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กบินทร์บุรี จว.ปราจีนบุรี 0207 14202 0162 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สระบัว จว.ปราจีนบุรี ปปจ.1789

95 ด.ต. กฤตภาส บุญยะสมภพ ผบ.หมู่ ตม.จว.อุตรดิตถ์ บก.ตม.5 2406 12301 0444 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตม.5 2406 12301 0012

96 ด.ต. กฤตภาส ผนึกทอง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เพี้ยราม จว.สุรินทร์ ปสร.1338 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เขวาสินรินทร์ จว.สุรินทร์ 0307 14202 0180

97 ส.ต.ท. กฤตเมธ สิมะขจรบุญ ผบ.หมู่ งานอารักขาที่ 5 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 1385 ผบ.หมู่ (อก.) ฝ่ายตรวจลงตรา ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0672

98 จ.ส.ต. กฤตย์พงษ์ สาลีธนสกุล ผบ.หมู่ กก.2 บก.สอ.บช.ตชด. 2508 12202 0984 ผบ.หมู่ ส.ทล.2 กก.3 บก.ทล. 2103 12202 0843

99 ด.ต. หญิง กฤตยา ฉุยฉาย ผบ.หมู่ (ส.) สน.พญาไท ปน.1-4185 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.น.1 1003 12301 0004

100 ด.ต. กฤตยา ศรีมูล ผบ.หมู่ (สส.) สภ.พาน จว.เชียงราย ปชร.3354 ผบ.หมู่ (จร.) สภ.พาน จว.เชียงราย ปชร.3382

101 ส.ต.ท. กฤตวัฒน์ ทิมแหง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สว่างอารมณ์ จว.อุทัยธานี ปอน.1694 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เมืองนครสวรรค์ ปนว.1989

102 ส.ต.ต. กฤตวิทย์ นาคศาลา ผบ.หมู่ (ป.) สน.สุวินทวงศ์ 1110 14202 0073 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองมุกดาหาร ปมห.1144

103 ด.ต. หญิง กฤตษุฎา โสภาพร ครู (ปท 1) กก.ตชด.24 2503 12202 7221 ผบ.หมู่ กก.ตชด.24 2503 12202 6188

104 ด.ต. กฤติกร ทองทาภูมิรักษ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.จังหาร จว.ร้อยเอ็ด ปรอ.2743 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสรวง จว.ร้อยเอ็ด ปรอ.3514

105 ส.ต.ท. กฤติเดช เพ็งจันทร์ ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 2503 12202 1691 ผบ.หมู่ กก.ตชด.43 2505 12202 5171



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ 258/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษายน ๒๕๖1

106 ส.ต.ต. กฤติน จันทรมณี ผบ.หมู่ สภ.เกาะยาว จว.พังงา ปพง.1510 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ทท.3 3204 12301 0008

107 ส.ต.ท. กฤติน ตติยะ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ลานกระบือ จว.กําแพงเพชร ปกพ.1330 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.กําแพงเพชร 1604 12202 0083

108 ด.ต. กฤติพงศ์ รักงาม ผบ.หมู่(ป.)สภ.ลานสกา จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.3626 ผบ.หมู่(ป.)สภ.ปากพนัง จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.4025

109 ส.ต.ต. กฤติพงศ์ ศรีวงษ์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.พลกรัง จว.นครราชสีมา ปนม.2517 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองนครราชสีมา ปนม.8733

110 ส.ต.ต. กฤติภาพ พุทธศรี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เสลภูมิ จว.ร้อยเอ็ด ปรอ.2607 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านไผ่ จว.ขอนแก่น 0403 14202 0784

111 จ.ส.ต. หญิง กฤติยาณี ศรฤทธิ์ ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.กาฬสินธุ์ 1404 12301 0018 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.กาฬสินธุ์ 1404 12202 0111

112 ส.ต.ท. กฤศภณ แผงผล ผบ.หมู่ (จร.) สน.บางคอแหลม 1010 12205 0171 ผบ.หมู่ (ป.) สน.สําเหร่ 1115 14202 0222

113 ด.ต. กฤษ อินอภัยวงษ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองเลย ปลย.2285 ผบ.หมู่ (จร.) สภ.กุมภวาปี จว.อุดรธานี ปอด.2471

114 ส.ต.ท. กฤษกร ก้อนทอง ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1787 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.8 1010 12204 0067

115 ด.ต. กฤษกร ชุ่มวงศา ผบ.หมู่ ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4 2405 12313 0110 ผบ.หมู่ ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.4 2405 12313 0450

116 จ.ส.ต. กฤษกร บุญยวง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าหิน จว.ลพบุรี 0106 14202 0292 ผบ.หมู่ ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5 2406 12313 0093

117 ด.ต. กฤษกร วงค์สายสม ผบ.หมู่(ป.)สภ.ปัว จว.น่าน ปนน.1851 ผบ.หมู่ (ป.)สภ.สันติสุข จว.น่าน ปนน.2378

118 ส.ต.ท. กฤษฎา กลองยิ่ง ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 2503 12202 1699 ผบ.หมู่ กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 12202 0680

119 ส.ต.ท. กฤษฎา กาสิงห์ ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0543 ผบ.หมู่ กก.1 บก.ทท.2 3203 12204 0040

120 จ.ส.ต. กฤษฎา ครอบครอง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองแพร่ ปพร.1175 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.พระธาตุช่อแฮ จว.แพร่ 1508 12204 0184



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ 258/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษายน ๒๕๖1

121 ด.ต. กฤษฎา โคตรบุตร ผบ.หมู่ กก.ตชด.24 2503 12202 6976 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ซําสูง จว.ขอนแก่น 0403 14202 0032

122 จ.ส.ต. กฤษฎา จั่นเพ็ชร ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.สระแก้ว 1211 12204 0087 ผบ.หมู่ (อก.) ฝอ.3 บก.อก.ภ.2 1201 12301 0312

123 ด.ต. กฤษฎา จินดาพงษ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านขล้อ จว.พระนครศรีอยุธยา ปอย.1197 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โรงช้าง จว.พระนครศรีอยุธยา ปอย.1021

124 ส.ต.ต. กฤษฎา ชัยเนตร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สําโรงใต้ จว.สมุทรปราการ ปยธ.54 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ศรีวิไล จว.บึงกาฬ ปนค.2881

125 ด.ต. กฤษฎา ตรรกดุษฎี ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เมืองนครสวรรค์ 0604 14204 0617 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนครสวรรค์ ปนว.1775

126 จ.ส.ต กฤษฎา ทองจันทร์ ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตชด.ภ.2 2503 12408 0161 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านไผ่ จว.ขอนแก่น ปขก.2332

127 ส.ต.ท. กฤษฎา ประทุมโพธิ์ ผบ.หมู่ กก.อป.บก.สส.ภ.7 1702 12202 0244 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.โชคชัย จว.นครราชสีมา ปนม.9262

128 ส.ต.ต. กฤษฎา พัชรกฤษนรากุล ผบ.หมู่ ฝอ.บก.น.5 1007 12202 0031 ผบ.หมู่ (สส.) สน.ทองหล่อ ท.214

129 ด.ต. กฤษฎา ใยอุบล ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทับสะแก จว.ประจวบคีรีขันธ์ ปปข.2046 ผบ.หมู่ ส.รน.6 กก.4 บก.รน. 2106 12206 0502

130 ส.ต.ต. กฤษฎา รักษาอินทร์ ผบ.หมู่ สภ.ศรีเมืองใหม่ จว.อุบลราชธานี ปอบ.5114 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองยโสธร ปยส.692

131 ส.ต.ต. กฤษฎา เรือนสอน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สามโคก จว.ปทุมธานี ปปท.1759 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางปู จว.สมุทรปราการ 0107 14202 1135

132 จ.ส.ต. กฤษฎา สวัสดิ์เอื้อ ผบ.หมู่ (คผศ.) สภ.ทุ่งเขาหลวง จว.ร้อยเอ็ด 0407 14202 0222 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เชียงขวัญ จว.ร้อยเอ็ด ปรอ.1623

133 ส.ต.ท. กฤษฎา หลวงสนาม ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.สายบุรี จว.ปัตตานี 0904 14202 0862 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านไผ่ จว.ขอนแก่น ปขก.2419

134 จ.ส.ต. กฤษฎา อินต๊ะ ผบ.หมู่ (จร.) งานตรวจพิสูจน์ผู้ขับขี่ กก.5 บก.จร. 1002 12205 1595 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ลาดหลุมแก้ว จว.ปทุมธานี ปปท.1847

135 ส.ต.ท. กฤษฎากร แซงโคตร ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางบอน 1104 14202 0051 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.9 1011 12204 0054



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ 258/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษายน ๒๕๖1

136 จ.ส.ต. กฤษฎิ์พิพัฒน์ ยาจิตต์ ผบ.หมู่ ฝอ.2 บก.อก.บช.ก. 2101 12301 0033 ผบ.หมู่ ส.รฟ.ฉะเชิงเทรา กก.4 บก.รฟ. 2104 12202 0580

137 ส.ต.ต. กฤษฏา จันทมูล ผบ.หมู่ กก.ตชด.13 2502 12202 5129 ผบ.หมู่ ฝสสน.2 บก.สสน.บช.ตชด. 2507 12301 0072

138 ด.ต. กฤษณ์ อาศน์สุวรรณ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.จอมบึง จว.ราชบุรี 0706 14202 0343 ผบ.หมู่ กก.1 บก.ทท.3 3204 12204 0032

139 ส.ต.ท. กฤษณชัย คนโต ผบ.หมู่(ป.)สภ.สบเมย จว.แม่ฮ่องสอน 0507 14202 0252 ผบ.หมู่(ป.)สภ.ฝาง จว.เชียงใหม่ 0503 14202 0798

140 ส.ต.ต. กฤษณชัย คําตัน ผบ.หมู่ กก.ตชด.12 2502 12202 2672 ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 2503 12202 1802

141 ส.ต.ท. กฤษณพงศ์ ชาติไธสง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สวนพริกไทย จว.ปทุมธานี ปอล.1 ผบ.หมู่ กก.3 บก.สส.สตม. 2408 12202 0196

142 จ.ส.ต. กฤษณพงษ์ ปั้นสุขสวัสดิ์ ผบ.หมู่ กก.ตชด.42 2505 12202 2699 ผบ.หมู่ ส.ทท.3 กก.2 บก.ทท.3 3204 12202 0266

143 ส.ต.ท. กฤษณศักดิ์ คํากว้าง ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 5 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0767 ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางซื่อ 1109 14202 0386

144 ร.ต.ต. กฤษณะ กล้าหาญ รอง สว.(ป.) สภ.บางตาเถร จว.สุพรรณบุรี ปสพ.863 รอง สว. (ป.) สภ.ศรีประจันต์ จว.สุพรรณบุรี ปสพ.1816

145 จ.ส.ต. กฤษณะ การินทร์ ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางเขน ปน.1-6188 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สีชมพู จว.ขอนแก่น ปขก.3181

146 ส.ต.ต. กฤษณะ ขําเอนก ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองฉะเชิงเทรา ปฉช.1075 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ศรีมหาโพธิ ปปจ.2999

147 ด.ต. กฤษณะ ครุฑางคะ ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0324 ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 2403 12313 0866

148 ส.ต.ต. กฤษณะ จักขุเรือง ผบ.หมู่(ป.)สภ.แม่แฝก จว.เชียงใหม่ ปชม.2278 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ทท.2 3203 12301 0005

149 ส.ต.ท. กฤษณะ ดาทอง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองตราด 0205 14202 0198 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี ปชบ.2478

150 ส.ต.ต. กฤษณะ ทองด้วง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 14202 0369 ผบ.หมู่ กก.สส.1 บก.สส.ภ.1 1102 12204 0048



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ 258/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษายน ๒๕๖1

151 ด.ต. กฤษณะ เทพประดิษฐ์ ผบ.หมู่ กก.1 บก.ป. 2102 12202 0075 ผบ.หมู่ กก.2 บก.ป. 2102 12202 0301

152 ส.ต.ต. กฤษณะ บุญศรีรัมย์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คูคต จว.ปทุมธานี 0104 14202 0502 ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองเชียงใหม่ ปนร.3088

153 ด.ต. กฤษณะ พ่วงกระสินธุ์ ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เมืองจันทบุรี ปจบ.1647 ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.สส.ภ.2 1202 12202 0093

154 ด.ต. กฤษณะ วงศ์ปัญญา ผบ.หมู่ ฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.4 1403 12301 0118 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นากุง จว.กาฬสินธุ์ ปกส.1372

155 ส.ต.ท. กฤษณะ วัชระกวีศิลป ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 5 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0787 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หน่อม จว.ร้อยเอ็ด ปรอ.1656

156 จ.ส.ต. กฤษณะ ศรีสมบัติ ผบ.หมู่ กก.ตชด.43 2505 12202 4187 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตชด.ภาค 4 2505 12301 0065

157 ร.ต.ท. กฤษณะ สมใจเตียบ รอง สว.(ป.) กก.4 บก.ป. 2102 12202 0430 รอง สว.(ป.) สภ.บางตาเถร จว.สุพรรณบุรี ปสพ.868

158 ส.ต.ต. กฤษณะ สินค้า รอง สว.(ป.)สภ.อู่ทอง จว.สุพรรณบุรี 0709 14202 0210 รอง สว.(จร.) สภ.อู่ทอง จว.สุพรรณบุรี ปสพ.1654

159 ด.ต. กฤษณะ แสงมณี ผบ.หมู่ (ต.ท.บ.) บก.สส.จชต. 1911 12428 0043 ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ปัตตานี 1909 12428 0415

160 ด.ต. หญิง กฤษณา เศวตวงศ์ ผบ.หมู่ กอส.พฐก. 2702 12314 0133 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.รฟ. 2104 12301 0010

161 จ.ส.ต. หญิง กฤษณา หน่อท้าว ผบ.หมู่ ฝอ.5 บก.อก.บช.ศ. 2901 12301 0078 ผบ.หมู่ ฝอ. ศพฐ.5 2708 12301 0281

162 ส.ต.ต. กฤษดา แก้วตา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.จอมทอง จว.เชียงใหม่ ปชม.5976 ผบ.หมู่ (จร.)กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12205 0445

163 ส.ต.ท. กฤษดา จันทพงษ์ ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.บช.น. 1001 12301 0282 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กลางใหญ่ จว.อุดรธานี ปอด.1574

164 ส.ต.ท. กฤษดา ธรรมยา ผบ.หมู่ (ป.) สน.หลักสอง ปน.3-4047 ผบ.หมู่ ส.ทท.3 กก.1 บก.ทท.2 3203 12202 0147

165 จ.ส.ต. กฤษดา เนื้อจันทา ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 1233 ผบ หมู่ ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4 2405 12202 0094



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ 258/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษายน ๒๕๖1

166 ด.ต. กฤษดา ฟูทอง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองยาว จว.ลําปาง ปลป.1214 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปาย จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1228

167 ส.ต.ต. กฤษดา วนพงศ์ทิพากร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี 0103 14202 0310 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.หนองสาหร่าย จว.นครราชสีมา 0303 14204 0745

168 ด.ต. กฤษดา สุขใส ผบ.หมู่ (สส.) สภ.จะกว๊ะ จว.ยะลา ปยล.-1338 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ลําใหม่ จว.ยะลา 0906 14202 0159

169 ด.ต. กฤษดา เหล็กฉิมมา ผบ.หมู่ (คผศ.) สภ.เนินมะปราง จว.พิษณุโลก ปพล.2504 ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เนินมะปราง จว.พิษณุโลก ปพล.2506

170 ส.ต.ต. กฤษดากร จันทร์เพ็ญ ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางโพงพาง 1112 14202 0475 ผบ.หมู่ กก.2 บก.ทท.1 3202 12301 0209

171 ส.ต.ต. กฤษพล คงเพ็ชร์ศักดิ์ ผบ.หมู่ กก.ตชด.31 2504 12202 1588 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตชด.ภาค 3 2504 12202 0248

172 ด.ต. กล้วย สมัครเกษตรการ ผบ.หมู่ ส.ทล.1 กก.8 บก.ทล. 2103 12202 1801 ผบ.หมู่ ส.ทล.1 กก.3 บก.ทล. 2103 12202 0719

173 ส.ต.ต. กลวัชร ณ มา ผบ.หมู่(ป.)สภ.แม่อาย จว.เชียงใหม่ ปชม.5546 ผบ.หมู่ (จร.)กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12205 0361

174 ส.ต.ต. กลัญญู ตุนชัยภูมิ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เขาชะเมา จว.ระยอง ปรย.2075 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านบึง จว.ชลบุรี ปชบ.3606

175 ด.ต. กล้า เรือนสังข์ ผบ.หมู่ กก.ตชด.44 2505 12202 6974 ผบ.หมู่ กก.ตชด.32 2504 12202 2930

176 ด.ต. กล้าณรงค์ กาญบุตร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองหาน จว.อุดรธานี ปอด.2960 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.หนองหาน จว.อุดรธานี ปอด.3023

177 ด.ต. กล้าณรงค์ พิลึก ผบ.หมู่ (ป.) สภ.วังทรายพูน จว.พิจิตร ปพจ.2228 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สว่างอารมณ์ จว.อุทัยธานี ปอน.1699

178 ส.ต.ต. กวินพัฒน์ สระศรีสุวรรณ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางใหญ่ จว.นนทบุรี 0103 14202 0338 ผบ.หมู่ สภ.ท่าแซะ จว.ชุมพร ปชพ.1650

179 ส.ต.ต. กษิกฤษฏิ์ จิตตรง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สามเงา จว.ตาก ปตก.1550 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ จว.เชียงใหม่ ปชม.4427

180 ส.ต.ต. กษิดิ์เดช นันต๊ะโส ผบ.หมู่(ป.)สภ.อมก๋อย จว.เชียงใหม่ ปชม.6173 ผบ.หมู่(ป.)สภ.จอมทอง จว.เชียงใหม่ 0503 14202 0733



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ 258/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษายน ๒๕๖1

181 ส.ต.ท. กษิดิ์เดช อาสมาน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองกําแพงเพชร ปกพ.1022 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ประตูน้ําจุฬาลงกรณ์ จว.ปทุมธานี ปอบ.3224

182 ด.ต. กษิดิศ เกิดกุญชร ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 12313 1374 ผบ.หมู่ ด่าน ตม.เชียงแสน บก.ตม.5 2406 12313 0289

183 ส.ต.ต. กษิดิศ เชื้อสง่า ผบ.หมู่ (ป.) สน.ลําหิน ปน.1-6484 ผบ.หมู่ ส.ทท.3 กก.2 บก.ทท.3 3204 12202 0264

184 ด.ต. กษิดิศ ดินแดน ผบ.หมู่ กก.ม้าตํารวจ บก.สปพ. 1013 12202 1554 ผบ.หมู่ กก.4 บก.ส.1 2302 12204 0537

185 ส.ต.ท. กษิดิศ พะแก่ ครู(ปท 1) กก.ตชด.33 2504 12202 5486 ผบ.หมู่ กก.ตชด.33 2504 12202 4833

186 ส.ต.ท. ก่อการ แต่งเกลี้ยง ผบ.หมุ่ (ป.) สภ.กะรน จว.ภูเก็ต 1808 12202 0206 ผบ.หมู่ สภ.เมืองภูเก็ต ปศ.12339

187 ส.ต.ต. ก่อเกียรติ กิติเงิน ผบ.หมู่ กก.ตชด.44 2505 12202 7692 ผบ.หมู่ กก.ตชด.31 2504 12202 1157

188 จ.ส.ต. ก่อเกียรติ์ ปันปิน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน ปมส.1104 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่ฟ้าหลวง จว.เชียงราย ปชร.1335

189 จ.ส.ต. ก้องเกียรติ เพ็ญสุขใจ ผบ.หมู่ (ป.) สน.โคกคราม 1102 14202 1037 ผบ.หมู่ (จร.) สน.โคกคราม 1102 14205 1088

190 จ.ส.ต. ก้องเกียรติ อรัญสาร ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.4 1006 12204 0074 ผบ.หมู่ กก.3 บก.ทท.2 3203 12204 0429

191 ด.ต. ก้องภพ บํารุงศรี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เวียงสระ จว.สุราษฎร์ธานี 0808 14202 0528 ผบ.หมู่(ป.)สภ.ถ้ําพรรณรา จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.2690

192 ส.ต.ต. ก้องภพ เสมาพัฒน์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปะทิว จว.ชุมพร ปชพ.1532 ผบ.หมู่ กก.2 บก.ทท.3 3204 12301 0124

193 ส.ต.ท. ก่อศักดิ์ จันตานนท์ ผบ.หมู่ กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 12202 1277 ผบ.หมู่ กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 12301 0908

194 ส.ต.ท. กังวาล จันทร์ฉาย ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สนามชัยเขต ปฉช.2072 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.อรัญประเทศ ปลข.285

195 ด.ต. หญิง กัญกร แก้วกล่ําชอร์ท ผบ.หมู่ ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3 2404 12313 0404 ผบ.หมู่ ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0730



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ 258/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษายน ๒๕๖1

196 ด.ต. กัญจน์ รอดมา ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางซื่อ ปน.1-6768 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.วังเจ้า จว.ตาก 0603 14202 0119

197 ร.ต.ท. หญิง กัญชนก วีรจรรยาพันธ์ รอง สว.(ป.) กก.4 บก.ปคม. 2108 12202 0203 รอง สว.(อก.) ฝอ.7 บก.อก.บช.ก. 2101 12301 0125

198 ด.ต. หญิง กัญญา ลาสองชั้น ผบ.หมู่ (ธร.) สภ.เมืองสระแก้ว ปปจ.3037 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสระแก้ว ปปจ.3070

199 ส.ต.ท. หญิง กัญญาพัชญ์ มาลาแก้ว ผบ.หมู่ ฝกม.บก.อก.สพฐ.ตร. 2701 12301 0079 ผบ.หมู่ (ธร.)ฝอ.1 บก.อก.ภ.5 1501 12301 0236

200 จ.ส.ต. หญิง กัญญาพัชญ์ แสนบุตร ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.มหาสารคาม 1407 12301 0016 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตชด.ภาค 3 2504 12301 0070

201 จ.ส.ต. หญิง กัญญาภัค แก้วจันทร์ ผบ.หมู่ (ธร.) สภ.น้ําพอง จว.ขอนแก่น ปขก.2657 ผบ.หมู่ ส.ทท.1 กก.1 บก.ทท.2 3203 12202 0075

202 จ.ส.ต. หญิง กัญญาภัทร กอกัน ผบ.หมู่ (ธร.) สภ.สระโบสถ์ จว.ลพบุรี ปลบ.2516 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สระโบสถ์ จว.ลพบุรี ปลบ.2548

203 ส.ต.ท. หญิง กัญญารัตน์ กาญจนะ ผบ.หมู่ ฝยศ.บก.อก.จต. 0801 12304 0016 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.สส.สตม. 2408 12301 0010

204 ด.ต. หญิง กัญญารัตน์ ขวัญทรัพย์กิจ ครู(ปท 1) กก.ตชด.33 2504 12202 5520 ผบ.หมู่ กก.ตชด.33 2504 12202 5182

205 ส.ต.ท. หญิง กัญยาณี เก็มเด็น ผบ.หมู่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล บก.อก.รร.นรต. 3001 12301 0012 ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.พัทลุง 1905 12301 0041

206 จ.ส.ต. หญิง กัณฐมณี ปิยะโชตินิธิสกุล ผบ.หมู่ กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 12202 1479 ผบ.หมู่(ป.)สภ.จตุรพักตรพิมาน จว.ร้อยเอ็ด ปรอ.3422

207 ส.ต.ท. หญิง กัณฐิกา เปี่ยมขําดี ผบ.หมู่ ฝอ.วน. 0106 12301 0005 ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.กระบี่ 1804 12301 0016

208 ด.ต. หญิง กัณฐิกา เอี่ยมสําอางค์ ผบ.หมู่ ฝอ. ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ 1706 12301 0010 ผบ.หมู่ ส.ทล.2 กก.2 บก.ทล. 2103 12301 0494

209 ด.ต. หญิง กัณฑิมา กฤษณาสกุล ผบ.หมู่ กก.สส.2 บก.สส.ภ.9 1902 12204 0131 ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.สส.ภ.9 1902 12202 0344

210 ด.ต. กันตภณ แคล้วภัย ผบ.หมู่ (ธร.) สภ.ปากจั่น จว.ระนอง ปรน.629 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ปากจั่น จว.ระนอง 0807 14204 0121



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ 258/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษายน ๒๕๖1

211 ด.ต. กันตภณ พนัชกาญจน์ ผบ.หมู่ (ป.) สน.ร่มเกล้า 1110 14202 0316 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.3 1005 12204 0050

212 ส.ต.ท. กันตภณ เพชรภักดี ผบ.หมู่(ป.)สภ.ท่าฉัตรไชย จว.ภูเก็ต 0806 14202 0607 ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี ปสฎ.2244

213 ด.ต. กันตภณ สุริยวงค์ ผบ.หมู่(สส.)สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ ปชม.4328 ผบ.หมู่(ป.)สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ 0503 14202 0600

214 ส.ต.ท. กันตภน อุกาวงศ์ ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 2503 12202 1677 ผบ.หมู่ กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 12301 0495

215 ส.ต.ต. กันตเมศฐ์ สุขเจริญพลพัต ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ปนศ.2946 ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 2403 12313 1689

216 ส.ต.ท. หญิง กันต์ฤทัย ใหม่กิติ ผบ.หมู่ นต.รพ.ตร. 3103 12301 0001 ผบ.หมู่ กก.3 บก.ทท.1 3202 12301 0482

217 ส.ต.ต. กันตวัจน์ วงศ์สัมพันธ์ ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองภูเก็ต 0806 14202 0868 ผบ.หมู่ สภ.เมืองภูเก็ต ปภก.862

218 ด.ต. กันตะวิชญ์ อายุสุข ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ 0107 14202 1098 ผบ.หมู่ กก.6 บก.ปทส. 2107 12301 0355

219 ด.ต. กันตินันท์ กุสโล ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองฉะเชิงเทรา 0203 14202 0233 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ฉิมพลี ปฉช.672

220 ด.ต. กันตินันท์ ขอสุข ผบ.หมู่ ตม.จว.ตราด บก.ตม.3 2404 12301 0514 ผบ.หมู่ ตม.จว.ตราด บก.ตม.3 2404 12313 0727

221 ด.ต. หญิง กันตินันท์ สุขสี ผบ.หมู่ ฝอ.3 บก.อก.สตม. 2401 12301 0039 ผบ.หมู่(ป.) ตม.จว.สระแก้ว บก.ตม.3 2404 12202 0133

222 ด.ต. กันทการณ์ ใจปวน ผบ.หมู่ กก.ตชด.44 2505 12202 6957 ผบ.หมู่ กก.ตชด.44 2505 12202 6533

223 ส.ต.ท. กันย์ ดวงแก้ว ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางคนที จว.สมุทรสงคราม ปสส.609 ผบ.หมู่ ส.ทท.1 กก.2 บก.ทท.1 3202 12202 0271

224 ส.ต.ท. กันย์มนี ชูศรีอ่อน ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2285 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ดอนเมือง ปน.1-3463

225 ด.ต. กัมปนาท ชัยนิตย์ ผบ.หมู่ ตม.จว.ปราจีนบุรี บก.ตม.3 2404 12204 0680 ผบ.หมู่ (ป.) ตม.จว.สมุทรปราการ บก.ตม.3 2404 12202 0554



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ 258/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษายน ๒๕๖1

226 จ.ส.ต. กัมปนาท ราชราวี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สิเกา จว.ตรัง ปตง.1936 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.บางแก้ว จว.พัทลุง ปพท.1683

227 ส.ต.ท. กัมปนาท วีริยากุล ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 3 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0833 ผบ.หมู่ กก.ดส. 1000 12202 0033

228 ด.ต. กัมปนาท สุวรรณขาว ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 2403 12313 0866 ผบ.หมู่ ตม.จว.ชุมพร บก.ตม.6 2407 12204 0621

229 ส.ต.อ. กัมปนาท แสงแสน ผู้ช่วยพยาบาล(ปท 1) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 12414 0042 ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 2503 12414 0435

230 จ.ส.ต. กัมปนาท อนันตศรี ผบ.หมู่ (สส.)สภ.มาบตาพุด 0208 14204 0174 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.มาบตาพุด ปรย.1214

231 ส.ต.ต. กัมพล ก๋องป๊ก ผบ.หมู่ (ป.) สภ.อมก๋อย จว.เชียงใหม่ ปชม.6170 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่ระมาด จว.ตาก ปตก.2008

232 จ.ส.ต. กัมพล เกษศรีรัตน์ ผบ.หมู่ งานอารักขาที่ 5 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 1370 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองบุรีรัมย์ ปบร.2641

233 ด.ต. กัมพล ถวิลรัตน์ ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตชด.ภาค 4 2505 12301 0053 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตชด.ภาค 4 2505 12202 0195

234 ส.ต.ต. กัมพล พิมาย ผบ.หมู่ กก.ตชด.14 2502 12202 6703 ผบ.หมู่ กก.ตชด.34 2504 12202 6989

235 จ.ส.ต. กัมพล โพธิ์ไฮ ผบ.หมู่ ฝอ.4 บก.อก.ภ.4 1401 12301 0319 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองขอนแก่น ปขก.2027

236 จ.ส.ต. หญิง กัลยา ขุนรัง ผบ.หมู่ ฝอ.3 บก.อก.ภ.8 1801 12301 0317 ผบ.หมู่ (ธร.) สภ.วังวิเศษ จว.ตรัง ปตง.2520

237 จ.ส.ต. หญิง กัลยา เพ็งจู ผบ.หมู่ ฝอ.2 บก.อก.ภ.6 1601 12301 0314 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ลับแล จว.อุตรดิตถ์ ปอต.1612

238 จ.ส.ต. หญิง กัลยา รักษาชล ผบ.หมู่ ฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.8 1803 12301 0105 ผบ.หมู่ (รักษาการณ์) ฝอ.ศฝร.ภ.8 1803 12202 0059

239 จ.ส.ต. หญิง กัลยา ศิลารินทร์ ผบ.หมู่ (ธร.) สภ.เมืองน่าน ปนน.1363 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองน่าน 0504 14202 0402

240 ส.ต.ท. หญิง กัลยาณี พูนประเสริฐศรี ผบ.หมู่ ฝอ.วน. 0106 12301 0009 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ขส.บช.ปส. 2206 12301 0006



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ 258/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษายน ๒๕๖1

241 ส.ต.ต. กาจบดินทร์ หมายสม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พลกรัง จว.นครราชสีมา ปนม.2511 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.นครราชสีมา 1305 12202 0217

242 ด.ต. หญิง กาญจนา คงควร ผบ.หมู่ กก.ตชด.13 2502 12202 4497 ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.ป. 2102 12202 0641

243 ด.ต. หญิง กาญจนา ท้าวมฤทธิ์ ผบ.หมู่ ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 1140 ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่ บก.ตม.2 2403 12313 0910

244 จ.ส.ต. หญิง กาญจนา แท่นทองจันทร์ ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.มหาสารคาม 1407 12301 0023 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เชียงยืน จว.มหาสารคาม ปมค.1919

245 ด.ต. หญิง กาญจนา ธรรมรัตน์ ผบ.หมู่ กก.ตชด.32 2504 12301 2056 ผบ.หมู่ กก.ตชด.32 2504 12202 2750

246 จ.ส.ต. หญิง กาญจนา บุญทะวงศ์ ผบ.หมู่ ฝอ.4 บก.อก.ภ.6 1601 12301 0388 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ลับแล จว.อุตรดิตถ์ ปอต.1606

247 จ.ส.ต. หญิง กาญจนา โพธิ์ศรี ผบ.หมู่ (อก.)ภ.3 1300 12301 0009 ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.สกลนคร 1411 12301 0007

248 จ.ส.ต. หญิง กาญจนา ศรีอ่อน ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ปอท. 2112 12301 0009 ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0609

249 จ.ส.ต. หญิง กาญจนา สมบูรณ์ ผบ.หมู่ (อก.) ฝอ.3 บก.อก.ภ.2 1201 12301 0305 ผบ.หมู่ (อก.) ฝอ.1 บก.อก.ภ.2 1201 12301 0266

250 จ.ส.ต. กาณฑ์ หย่าคํา ครู(ปท 1) กก.ตชด.32 2504 12202 3731 ผบ.หมู่ กก.ตชด.32 2504 12202 2907

251 ส.ต.ต. กาณอรุณ ธรฤทธิ์ ผบ.หมู่ (ป.) กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช 1814 12202 0100 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ปนศ.2957

252 ด.ต. กานต์ เงางาม ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.สระบุรี 1110 12204 0087 ผบ.หมู่ (ธร.) สภ.เขาแก้ว จว.ชัยนาท ปชน.729

253 ด.ต. กานต์ ราชกิจ ผบ.หมู่ กก.สส. ภ.จว.หนองคาย 1412 12204 0059 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านเดื่อ จว.หนองคาย ปนค.1170

254 ด.ต. กานต์ สาลารัตน์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนครปฐม ปนฐ.1948 ผบ.หมู่ กก.4 บก.ปคม. 2108 12202 0182

255 จ.ส.ต. หญิง กานต์ชุดา ชื่นจิตร ผบ.หมู่ ปพ.ผอ. 0202 12301 0014 ผบ.หมู่ (ธร.) สภ.โคกสําโรง จว.ลพบุรี ปลบ.2817



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ 258/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษายน ๒๕๖1

256 ด.ต. หญิง กานต์ธนวีร์ อินทรพิทักษ์ ผบ.หมู่ กก.4 บก.รน. 2106 12301 0260 ผบ.หมู่ ส.รฟ.มักกะสัน กก.1 บก.รฟ. 2104 12301 0132

257 ด.ต. กานตพงศ์ บุดดีวัน ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0441 ผบ.หมู่ ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.4 2405 12313 0449

258 ด.ต. หญิง กานต์พิชชา แก้วคําปา ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0168 ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่ บก.ตม.2 2403 12313 1191

259 จ.ส.ต. หญิง กานต์พิชชา ดงฉวี ผบ.หมู่ กต.3 จต. 0804 12304 0001 ผบ.หมู่ ส.รฟ.หนองคาย กก.5 บก.รฟ. 2104 12202 0743

260 ส.ต.ท. กานต์พิทักษ์ พิทยภูวไนย ผบ.หมู่ (ป.) สน.สามเสน 1108 14202 0219 ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางโพ 1003 12202 0096

261 ส.ต.ท. หญิง กานต์รวี ธงเดชชัย ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 1205 12301 0007 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองฉะเชิงเทรา ปฉช.1053

262 ด.ต. กําจัด บูชา ผบ.หมู่ (ส.) สน.ทุ่งสองห้อง 1102 14301 0146 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ทุ่งสองห้อง 1102 14202 0088

263 ด.ต. กําชัย ใจตรง ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 12313 1356 ผบ.หมู่ ฝ่ายตรวจลงตรา ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0687

264 จ.ส.ต. กําชัย ศรียา ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.ระแงะ จว.นราธิวาส 0903 14202 1447 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส 0903 14202 0048

265 ด.ต. กําธร ชุนหบดี ผบ.หมู่ ฝอ.บก.น.1 1003 12202 0043 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.กันตัง จว.ตรัง ปตง.2336

266 จ.ส.ต. กําธร แท่นสุวรรณ ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.กรงปินัง จว.ยะลา 0906 14202 1564 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กรงปินัง จว.ยะลา 0906 14202 0036

267 ร.ต.ท. กําธร ศิริวงศ์ รอง สว.(ป.)สภ.บ้านเสด็จ จว.ลําปาง ปลป.3171 รอง สว.(ป.)  ฝอ.ศฝร.ภ.5 1503 12202 0051

268 ด.ต. กําพล กรพินธุ์พิสุทธิ์ ผบ.หมู่(ป.)สภ.บ้านดู่ จว.เชียงราย 1504 12202 0275 ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองเชียงราย ปชร.2236

269 ด.ต. กําพล จันทอง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โคกโพธิ์ จว.ปัตตานี 0904 14202 0117 ผบ.หมู่ กก.สส.2 บก.สส.ภ.9 1902 12204 0101

270 จ.ส.ต. กําพล บริสุทธิ์ ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน ปมส.1131 ผบ.หมู่(ป.)สภ.บ้านดู่ จว.เชียงราย 1504 12202 0257



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ 258/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษายน ๒๕๖1

271 ด.ต. กําพล พิมพ์จันทร์ ผบ.หมู่ (จร.) สน.มักกะสัน ปน.1-7390 ผบ.หมู่ (สส.) สน.มักกะสัน ปน.1-6121

272 จ.ส.ต. กําพลศักดิ์ ชุมคช ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.สส.ภ.8 1802 12202 0203 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นาขยาด จว.พัทลุง ปพท.-1504

273 ด.ต. หญิง กิ่งกาญน์ ไชยชนะ ผบ.หมู่ ฝอ.9 บก.อก.สตม. 2401 12301 0091 ผบ.หมู่ ฝอ.2 บก.อก.สตม. 2401 12301 0025

274 ด.ต. กิจ หอมขจร ผบ.หมู่ (ป.) สน.ภาษีเจริญ ปน.3-3926 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ห้วยราช จว.บุรีรัมย์ ปบร.2518

275 ด.ต. กิจติกร กาบบาลี ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองปราจีนบุรี ปปจ.2617 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.ปราจีนบุรี 1209 12204 0075

276 ด.ต. กิจติโรจน์ คําสุวรรณ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางระกํา จว.พิษณุโลก 0606 14202 0273 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.บางระกํา จว.พิษณุโลก ปพล.2022

277 จ.ส.ต. กิจติศักดิ์ ไตรวงค์ย้อย ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสตูล จว.สตูล ปสต.837 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ตากใบ จว.นราธิวาส ปนธ.2204

278 ส.ต.ท. กิจทวี ลีสุขสาม ผบ.หมู่ กก.สุนัขตํารวจ บก.สปพ. 1013 12301 1545 ผบ.หมู่ กก.สุนัขตํารวจ บก.สปพ. 1013 12320 1440

279 จ.ส.ต. กิจนิกร สะโรจน์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สลุย จว.ชุมพร ปชพ.-1039 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.วิภาวดี จว.สุราษฎร์ธานี ปสฎ.4447

280 จ.ส.ต. หญิง กิจไพศาล ขุนทอง ผบ.หมู่ ฝ่ายประวัติบุคคล ทพ. 0402 12301 0057 ผบ.หมู่ กก.1 บก.ปส.4 2205 12202 0057

281 ด.ต. กิตตธร ทองเกิ้น ผบ.หมู่ (สส.) กก.สส.บก.น.7 1009 12204 0065 ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 2 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0310

282 ส.ต.ท. กิตติ แก้วจันต๊ะ ผบ.หมู่ (ป.) สน.ท่าพระ ปดพ.4009 ผบ.หมู่ ฝอ.2 บก.อก.บช.ทท. 3201 12301 0031

283 ร.ต.ท. กิตติ เขียนเขว้า รอง สว.(จร.) งานศูนย์ควบคุมจราจร วิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ กก.2 บก.จร. 1002 12205 1186 รอง สว.(จร.) งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0112

284 จ.ส.ต กิตติ ไตรวงศ์ย้อย ผบ.หมู่ กก.ตชด.23 2503 12202 5149 ผบ.หมู่ (จร.) สภ.ภูพาน จว.สกลนคร 0409 14205 0068

285 ส.ต.ท. กิตติ น้อยกําเหนิด ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2379 ผบ.หมู่ (ป.) สน.พหลโยธิน ปน.1-4521



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ 258/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษายน ๒๕๖1

286 จ.ส.ต. กิตติ ปาปะโข ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โนนศิลา จว.ขอนแก่น 0403 14202 0325 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.หนองสองห้อง จว.ขอนแก่น ปขก.3964

287 จ.ส.ต. กิตติ ปิระโต ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.สส.ภ.2 1202 12202 0130 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.บางขนาก จว.ฉะเชิงเทรา 0203 14204 0030

288 ด.ต. กิตติ เภาเส็น ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เขาชัยสน จว.พัทลุง ปพท.2215 ผบ.หมู่ สภ.เชิงทะเล จว.ภูเก็ต 0806 14204 0078

289 จ.ส.ต. กิตติ มานะชํานิ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางกล่ํา จว.สงขลา ปสข.4441 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ระโนด จว.สงขลา ปสข.3393

290 ด.ต. กิตติ ฤทธิ์ชัยเจริญ ผบ.หมู่ ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0726 ผบ.หมู่ ฝ่ายตรวจลงตรา ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0669

291 ด.ต. กิตติ วงศ์ฝั้น ผบ.หมู่ กก.ตชด.31 2504 12202 0744 ผบ.หมู่ (จร.)สภ.เมืองลําปาง ปลป.1940

292 ด.ต. กิตติ วงษ์ยอด ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.ลพบุรี 1108 12301 0009 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านเบิก จว.ลพบุรี ปลบ.1690

293 ส.ต.ท. กิตติกร จ๋อมจันทร์ ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 2 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0404 ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางซื่อ 1109 14202 0387

294 ด.ต. กิตติกร ไชยกลาง ผบ.หมู่ กก.ตชด.32 2504 12202 2683 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.งอบ จว.น่าน ปนน.1223

295 ส.ต.ต. กิตติกร ประการแก้ว ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สาขลา จว.สมุทรปราการ 0107 14202 0100 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านดุง จว.อุดรธานี 0412 14202 0490

296 ส.ต.ท. กิตติกรณ์ มงคลพันธ์ ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางกอกน้อย 1114 14202 0567 ผบ.หมู่ (ป.) สน.มักกะสัน ปน.1-6064

297 ด.ต. กิตติกรณ์ ยิ่งเจริญ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางคล้า ปฉช.1700 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 1205 12204 0097

298 ส.ต.ต. กิตติคุณ ถิ่นจันทร์ ผบ.หมู่(ป.)สภ.ฮอด จว.เชียงใหม่ ปชม.6244 ผบ.หมู่(ป.)สภ.สูงเม่น จว.แพร่ ปพร.1746

299 จ.ส.ต. กิตติจุฑาสรณ์ ทองน้อย ผบ.หมู่ กก.ตชด.43 2505 12202 4453 ผบ.หมู่ ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท.3 3204 12202 0281

300 ด.ต. กิตติชนม์ วงศ์ษา ผบ.หมู่ (สส.) สน.บางรัก ปน.2-4185 ผบ.หมู่ (สส.) สน.นางเลิ้ง ปน.1-5608



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ 258/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษายน ๒๕๖1

301 ส.ต.ต. กิตติชัย แฉล้มขันธ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี 0103 14202 0307 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แสวงหา จว.อ่างทอง ปอท.1096

302 ด.ต. กิตติชัย ด้วงหล้า ผบ.หมู่ ส.ทท.3 กก.3 บก.ทท.2 3203 12202 0516 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.วังเจ้า จว.ตาก 0603 14202 0156

303 ส.ต.ท. กิตติชัย เรืองพุทธ ผบ.หมู่ (ธร.) สภ.กาบัง จว.ยะลา ปยล.2425 ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.เมืองยะลา 0906 14202 1031

304 ด.ต. กิตติเดช ทาจีวงศ์สุริยกุล ผบ.หมู่ ส.ทท.1 กก.2 บก.ทท.2 3203 12202 0266 ผบ.หมู่(ป.)สภ.โหล่งขอด จว.เชียงใหม่ ปชม.2155

305 ด.ต. กิตติเทพ ศรีธาตุ ผบ.หมู่ (จร.) งานตรวจพิสูจน์มลภาวะ กก.5 บก.จร. 1002 12205 1634 ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 1 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0104

306 ส.ต.ต. กิตติธัช พื้นพันธ์ ผบ.หมู่ (ป.) สน.ลําหิน ปน.1-6483 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ลุมพินี ปน.2-2870

307 ด.ต. กิตตินันท์ จันทร์ทิม ผบ.หมู่ กก.ตชด.11 2502 12202 0648 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นิคมพัฒนา จว.ระยอง 0208 14202 0035

308 จ.ส.ต. กิตตินันท์ วิเศษนันท์ ผบ.หมู่ (สตร.) สภ.ตาดโตน จว.สกลนคร ปสน.1441 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสกลนคร ปสน.2226

309 ส.ต.ท. กิตติพงค์ จันทรางกูร ผบ.หมู่ (ป.) สน.ดุสิต ปดพ.1274 ผบ.หมู่ ส.ทล.2 กก.3 บก.ทล. 2103 12202 0807

310 ด.ต. กิตติพงศ์ แก้วบุญ ผบ.หมู่(สส.)สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี ปสฎ.2387 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เมืองตรัง ปตง.1838

311 ส.ต.ท. กิตติพงศ์ คําตั๋น ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางกอกน้อย 1114 14202 0569 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ จว.เชียงใหม่ 0503 14202 0611

312 ส.ต.ต. กิตติพงศ์ คํามงคล ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านบึง จว.ชลบุรี 0204 14202 0850 ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.สส.ภ.7 1702 12202 0508

313 ส.ต.ท. กิตติพงศ์ บุญศิริ ผบ.หมู่ งานอารักขาที่ 5 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 1378 ผบ.หมู่ (ป.) กก.3 บก.ทท.1 3202 12202 0524

314 ด.ต. กิตติพงศ์ เพ็งสุทธิ์ ผบ.หมู่(จร.)สภ.วิชิต จว.ภูเก็ต 1808 12205 0287 ผบ.หมู่ ส.รน.3 กก.8 บก.รน. 2106 12301 1219

315 จ.ส.ต. กิตติพงศ์ ยอดตระกูลชัย ผบ.หมู่ งานอารักขาที่ 4 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 1239 ผบ.หมู่ (ป.) สน.บึงกุ่ม 1102 14202 0810



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ 258/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษายน ๒๕๖1

316 ส.ต.ท. กิตติพงศ์ รัตนพงศ์ ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.ภ.8 1801 12301 0230 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ลําทับ จว.กระบี่ ปกบ.1649

317 ด.ต. กิตติพงศ์ สาทิพย์จันทร์ ผบ.หมู่ กก.ตชด.44 2505 12202 6414 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตชด.ภาค 4 2505 12301 0069

318 จ.ส.ต. กิตติพงษ์ เกตุบุตร ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 2503 12202 0719 ผบ.หมู่ กก.ตชด.22 2503 12202 2857

319 ด.ต. กิตติพงษ์ ไชยนา ผบ.หมู่ (ส.) สน.วังทองหลาง 1102 14301 0339 ผบ.หมู่ (ป.) สน.วังทองหลาง 1102 14202 0450

320 ส.ต.ท. กิตติพงษ์ ไชยสังกา ผบ.หมู่ กก.ม้าตํารวจ บก.สปพ. 1013 12202 1461 ผบ.หมู่ กก.สุนัขตํารวจ บก.สปพ. 1013 12204 1427

321 ส.ต.ต. กิตติพงษ์ เซี่ยงฉิน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ชุมแพ จว.ขอนแก่น ปขก.3278 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เวฬุวัน จว.ขอนแก่น 1405 12202 0345

322 ส.ต.ท. กิตติพงษ์ ทรัพย์ชิด ผบ.หมู่ ฝ่ายยานพาหนะฯ บก.อก.รร.นรต. 3001 12202 0089 ผบ.หมู่ ส.ทท.3 กก.1 บก.ทท.1 3202 12202 0202

323 ส.ต.อ. กิตติพงษ์ น้ําใจเกิดกุล ครู(ปท 1) กก.ตชด.32 2504 12202 3761 ผบ.หมู่ กก.ตชด.32 2504 12202 2920

324 ส.ต.ท. กิตติพงษ์ ปัญญาภู ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองปราจีนบุรี ปปจ.2449 ผบ.หมู่ (ป.)สภ.เชียงกลาง จว.น่าน ปนน.1991

325 ส.ต.ต. กิตติพงษ์ พุฒพรพม ผบ.หมู่(ป.)สภ.ฉลอง จว.ภูเก็ต 0806 14202 0443 ผบ.หมู่ สภ.เมืองชุมพร ปชพ.1415

326 ส.ต.ต. กิตติพงษ์ มุธุสิทธิ์ ผบ.หมู่ กก.ตชด.44 2505 12202 7573 ผบ.หมู่ กก.ตชด.22 2503 12202 3602

327 ส.ต.ต. กิตติพงษ์ ยงยืน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่แจ่ม จว.เชียงใหม่ ปชม.6129 ผบ.หมู่(ป.)สภ.เชียงของ จว.เชียงราย 0502 14202 0489

328 จ.ส.ต. กิตติพงษ์ รัตนะ ผบ.หมู่ กก.5 บก.สอ.บช.ตชด. 2508 12202 1953 ผบ.หมู่ กก.1 บก.ทท.1 3202 12204 0029

329 ส.ต.ท. กิตติพงษ์ วงค์เวียน ผบ.หมู่ กก.ตชด.34 2504 12202 6761 ผบ.หมู่ กก.ตชด.32 2504 12202 3551

330 ด.ต. กิตติพงษ์ วนาลีโกศล ครู(ปท 1) กก.ตชด.32 2504 12202 3747 ผบ.หมู่ กก.ตชด.32 2504 12202 2863



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ 258/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษายน ๒๕๖1

331 ส.ต.ท. กิตติพงษ์ ศิริวงศ์ ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 6 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 2715 ผบ.หมู่ (ป.) สน.พญาไท ปน.1-4882

332 ส.ต.ท. กิตติพงษ์ แสงเพ็ชร ผบ.หมู่ กก.ม้าตํารวจ บก.สปพ. 1013 12202 1481 ผบ.หมู่ กลุ่มงานสัตวแพทย์และสัตวบาล บก.สปพ. 1013 12301 1120

333 ส.ต.ท. กิตติพร ศรีหล้า ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางปะกง ปฉช.1345 ผบ.หมู่ (จร.) สภ.บ้านแฮด จว.ขอนแก่น 0403 14205 0283

334 ด.ต. กิตติพล เชาว์สุ่ม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสงขลา ปสข.2667 ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองสงขลา ปสข.2858

335 จ.ส.ต. กิตติพล เพชรจํารัส ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทุ่งมน จว.สุรินทร์ ปสร.1681 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สะเดา จว.สุรินทร์ ปสร.1647

336 ส.ต.ต. กิตติพศ บัณฑิตกุล ผบ.หมู่ กก.ตชด.31 2504 12202 1575 ผบ.หมู่ กก.ตชด.24 2503 12202 6273

337 ด.ต. กิตติพศ วงศ์คําจันทร์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พบพระ จว.ตาก ปตก.2227 ผบ.หมู่ สภ.ป่าตอง จว.ภูเก็ต ปกบ.1357

338 ส.ต.อ. กิตติพศ วิยาภรณ์ ผบ.หมู่ กก.1 บก.รน. 2106 12206 0090 ผบ.หมู่ ส.รน.4 กก.4 บก.รน. 2106 12206 0392

339 ด.ต. กิตติพัฒน์ รอดงาม ผบ.หมู่ (ป.) สน.ลุมพินี ปน.2-4778 ผบ.หมู่ (สส.) สน.ลุมพินี ปน.2-2926

340 ส.ต.ต. กิตติพัฒน์ อินจําโรง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นครไทย จว.พิษณุโลก ปพล.2641 ผบ.หมู่ กก.สส.1 บก.สส.ภ.6 1602 12204 0053

341 ส.ต.ต. กิตติพัทธ์ งานการ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คลองห้า จว.ปทุมธานี ปปท.1908 ผบ.หมู่ กก.2 บก.ทท.2 3203 12204 0260

342 ด.ต. กิตติพัทธ์ อินต๊ะสงค์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เชียงของ จว.เชียงราย ปชร.3060 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองเชียงราย ปชร.2324

343 ส.ต.ต. กิตติพันธ์ การเพียร ผบ.หมู่ (ป.) สน.พระราชวัง ปน.1-5316 ผบ.หมู่ (สส.) กก.สส.บก.น.6 1008 12204 0073

344 ส.ต.ท. กิตติพันธ์ เพิ่มเจริญ ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 2503 12202 1674 ผบ.หมู่ กก.ตชด.12 2502 12202 3472

345 ด.ต. กิตติพันธ์ วงศฐเศรษฐ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปากน้ําประแสร์ ปรย.832 ผบ.หมู่ (อก.) ฝอ.4 บก.อก.ภ.2 1201 12301 0359



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ 258/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษายน ๒๕๖1

346 ด.ต. กิตติภณ ชูสังข์ ผบ.หมู่ กก.ตชด.42 2505 12202 3260 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปากพะยูน จว.พัทลุง ปพท.1980

347 ส.ต.ต. กิตติภัท กาศอุดม ผบ.หมู่ กก.ตชด.44 2505 12202 7622 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตชด.ภาค 3 2504 12301 0048

348 ส.ต.ต. กิตติภูมิ เรืองวานิช ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ยะรัง จว.ปัตตานี ปปน.2326 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.ปัตตานี 2005 12204 0060

349 ด.ต. หญิง กิตติมา ไชยศักดิ์ ผบ.หมู่ (ท.)(ธร.) สน.ประชาชื่น ปน.1-4262 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ประชาชื่น ปน.1-6754

350 ด.ต. กิตติยศ ศิริพสุธา ผบ.หมู่ กก.3 บก.ปคบ. 2111 12202 0107 ผบ.หมู่ ส.รฟ.นครราชสีมา กก.5 บก.รฟ. 2104 12202 0645

351 ด.ต. หญิง กิตติ์รวี โกราเมศ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คลองหอยโข่ง จว.สงขลา ปรน.691 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทุ่งตําเสา จว.สงขลา ปสข.2137

352 ส.ต.ท. กิตติรัตน์ ขันคํานันต๊ะ ผบ.หมู่(ป.)สภ.พระธาตุช่อแฮ จว.แพร่ 1508 12202 0176 ผบ.หมู่(ป.)สภ.ดอยเต่า จว.เชียงใหม่ ปชม.6400

353 ด.ต. กิตติวัฒน์ ทิพย์พิมล ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสมุทรสาคร ปสค.568 ผบ.หมู่ (ป.) กก.สส.ภ.จว.สมุทรสาคร 1710 12202 0060

354 ส.ต.ต. กิตติวัฒน์ ธนเจริญโชติ ผบ.หมู่(ป.) สภ.เสิงสาง จว.นครราชสีมา 0303 14202 1145 ผบ.หมู่(ป.) สภ.หนองสองห้อง จว.บุรีรัมย์ ปบร.1431

355 ส.ต.ต. กิตติวัฒน์ สุวรรณประเสริฐ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านแพ้ว จว.สมุทรสาคร ปสค.954 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสมุทรสาคร 0708 14202 0049

356 ด.ต. กิตติศักดิ์ จูมั่น ผบ.หมู่ กก.ตชด.31 2504 12202 1173 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สบปราบ จว.ลําปาง ปลป.2695

357 ส.ต.ท. กิตติศักดิ์ เจริญสุข ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ 0107 14202 0255 ผบ.หมู่ ส.ทล.2 กก.1 บก.ทล. 2103 12202 0188

358 ส.ต.ต. กิตติศักดิ์ ชูเชิด ผบ.หมู่ (ป) สภ.บ้านแหลม จว.เพชรบุรี ปพบ.1400 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.เพชรบุรี 1707 12204 0054

359 ส.ต.ท. กิตติศักดิ์ ดีใจ ผบ.หมู่ กก.2 บก.รน. 2106 12206 0165 ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.ป. 2102 12202 0650

360 จ.ส.ต. กิตติศักดิ์ ทิพย์สมบัติ ผบ.หมู่ กก.ตชด.11 2502 12202 1392 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 2503 12301 0016



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ 258/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษายน ๒๕๖1

361 จ.ส.ต. กิตติศักดิ์ ผ่องแผ้ว ผบ.หมู่ กก.1 บก.ทท.1 3202 12204 0029 ผบ.หมู่ ส.ทท.4 กก.1 บก.ทท.2 3203 12202 0173

362 ส.ต.ต. กิตติศักดิ์ เพ็งอินทร์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พระนครศรีอยุธยา 0105 14202 0309 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.พระนครศรีอยุธยา ปอย.1665

363 ส.ต.ต. กิตติศักดิ์ เพชรอาวุธ ผบ.หมู่ ฝอ.3 บก.อก.บช.น. 1001 12301 0353 ผบ.หมู่ ฝอ.สก. 0403 12301 0019

364 ส.ต.ต. กิตติศักดิ์ ฟักแก้ว ผบ.หมู่(ป.)สภ.บ่อหลวง จว.เชียงใหม่ ปชม.2308 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.แม่ออน จว.เชียงใหม่ 0503 14204 0051

365 ส.ต.ต. กิตติศักดิ์ มณีฉ่ํา ผบ.หมู่ กก.ตชด.44 2505 12202 7647 ผบ.หมู่ ฝสสน.2 บก.สสน.บช.ตชด. 2507 12301 0071

366 ส.ต.ท. กิตติศักดิ์ มินศรี ผบ.หมู่ กก.1 บก.ป. 2102 12202 0202 ผบ.หมู่ ส.ทล.1 กก.1 บก.ทล. 2103 12202 0106

367 ส.ต.ท. กิตติศักดิ์ รัชตสุนทราภรณ์ ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.บาเจาะ จว.นราธิวาส 0903 14202 1355 ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองนราธิวาส ปนธ.1665

368 ส.ต.ท. กิตติศักดิ์ อาจสมพงษ์ ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 2 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0441 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ดอนเมือง 1109 14202 0540

369 จ.ส.ต. กิตติศักดิ์ อิสสอาด ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0536 ผบ.หมู่ ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล. 2103 12202 0403

370 ส.ต.ต. กิตปกรณ์ คํามา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านตาก จว.ตาก ปตก.1654 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พบพระ จว.ตาก 0603 14202 0422

371 ด.ต. กิตปตา ประไพ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แก่งกระจาน จว.เพชรบุรี ปพบ.1719 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.องครักษ์ จว.นครนายก ปนย.786

372 ด.ต. กิติ พัฒนนิติศักดิ์ ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0214 ผบ.หมู่ ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3 2404 12202 0224

373 จ.ส.ต. กิติพงษ์ ชัยทิพย์ ผบ.หมู่ กก.ตชด.43 2505 12202 4352 ผบ.หมู่ ฝสสน.3 บก.สสน.บช.ตชด. 2507 12301 0123

374 ส.ต.ท. กิติพงษ์ ไชยเสนา ผบ.หมู่ (จร.) สภ.ท่าพระ จว.ขอนแก่น 1405 12205 0311 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านแฮด จว.ขอนแก่น 0403 14202 0238

375 ด.ต. กิติพงษ์ อังศธรรมรัตน์ ผบ.หมู่ (ป.) สน.นางเลิ้ง ปน.1-5572 ผบ.หมู่ ฝอ.ศฝร.ภ.6 1603 12202 0047



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ 258/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษายน ๒๕๖1

376 จ.ส.ต. กิติภูมิ ถิ่นทิพย์ ผบ.หมู่ กก.ตชด.33 2504 12202 4271 ผบ.หมู่ กก.ตชด.32 2504 12202 2965

377 จ.ส.ต. หญิง กิติยากร แก่นนาคํา ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.ร้อยเอ็ด 1409 12301 0007 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทุ่งเขาหลวง จว.ร้อยเอ็ด 0407 14202 0160

378 ด.ต. กิติวัฒน์ ป้านนาค ผบ.หมู่ ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0710 ผบ.หมู่ ตม.จว.กาญจนบุรี บก.ตม.3 2404 12313 0604

379 ด.ต. กิติศักดิ์ รักประชา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่จัน จว.เชียงราย ปชร.3730 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สบเมย จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1701

380 ส.ต.อ. กิติศักดิ์ เลื่อนแป้น ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทุ่งลุง จว.สงขลา ปสข.-2177 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทะเลน้อย จว.พัทลุง ปพท.-1344

381 ร.ต.ต. หญิง กิรณา พันหินลาด รอง สว. (ส.) สน.มักกะสัน ปศ.1347 รอง สว. (ป.) สภ.คอนสวรรค์ จว.ชัยภูมิ ปชย.2110

382 ส.ต.ท. กีรติ จันทร์ศรี ผบ.หมู่(ป.)สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ 0503 14202 0602 ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0063

383 ส.ต.ท. หญิง กีรติกา นาสืบ ผบ.หมู่ ฝ่ายบรรจุ ทพ. 0402 12301 0116 ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.สระแก้ว 1211 12301 0022

384 ส.ต.ท. กุญช์วิสิฏฐ์ วงศ์คําแก้ว ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 4 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0652 ผบ.หมู่ กก.1 บก.ปอท. 2112 12202 0029

385 ส.ต.ท. กุลชาติ ห้องแซง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปากท่า จว.พระนครศรีอยุธยา ปอย.1071 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ทองหล่อ ปน.2-1964

386 ว่าที่ ร.ต.ต. กุลเดช ขอสุข รอง สว. (ป.) กก.ตชด.๑๑ 2502 12202 0657 รอง สว. (สส.) กก.1 บก.ส.1 2302 12204 0039

387 ส.ต.ท. กุลธวัช ตลอดพงษ์ ผบ.หมู่ ฝกบ.บก.อก.สพฐ.ตร. 2701 12301 0045 ผบ.หมู่ ฝงป.บก.อก.สพฐ.ตร. 2701 12301 0071

388 ส.ต.ท. หญิง กุลธิตรา อุปัชฌาย์ ผบ.หมู่ ฝธร.บก.อก.สพฐ.ตร. 2701 12301 0005 ผบ.หมู่ ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 1733

389 ส.ต.ต. หญิง กุลนิษฐ์ สันติโพธิกุล ผบ.หมู่ รร.นรต. 3000 12316 0078 ผบ.หมู่ ฝ่ายบริหารและธุรการ ศบศ.รร.นรต. 3007 12301 0006

390 จ.ส.ต. หญิง กุลภัสสรณ์ นบนอบ ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.ภ.8 1801 12301 0231 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เหนือคลอง จว.กระบี่ ปกบ.1691



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ 258/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษายน ๒๕๖1

391 ด.ต. หญิง กุสุมา เปลี่ยนราศรี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางระจัน จว.สิงห์บุรี ปสห.945 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.รํามะสัก จว.อ่างทอง ปอท.606

392 จ.ส.ต. หญิง กุหลาบ กลิ่นดี ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.สุรินทร์ 1309 12301 0030 ผบ.หมู่(ป.)สภ.ปราสาท จว.สุรินทร์ ปสร.2509

393 ด.ต. กูเล๊าะ โตะกูยือแร ผบ.หมู่ ตม.จว.ปัตตานี บก.ตม.6 2407 12202 0353 ผบ.หมู่ ตม.จว.ยะลา บก.ตม.6 2407 12313 0525

394 ส.ต.ต. เก่งศักดิ์ ขลังธรรมเนียม ผบ.หมู่ (ป.) สน.ท่าข้าม 1116 14202 0416 ผบ.หมู่ (สส.) สน.ท่าข้าม ปน.3-2740

395 ร.ต.ท. เกตุนพ ราชประดิษฐ์ รอง สว.(ป.) ส.ทล.1 กก.1 บก.ทล. 2103 12202 0095 รอง สว.(ป.) ส.ทล.3 กก.5 บก.ทล. 2103 12202 1246

396 ด.ต. เกริกเกรียงไกร ภิญโญดม ผบ.หมู่ ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.4 2405 12202 0039 ผบ.หมู่ ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4 2405 12204 0096

397 ส.ต.ต. เกริกเกียรติ ดลโสภณ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองสองห้อง จว.ขอนแก่น ปขก.3947 ผบ.หมู่ (ป.) ฝอ.ศฝร.ภ.4 1403 12202 0067

398 ส.ต.ต. เกริกเกียรติ อุทัยคํา ผบ.หมู่ งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.2 บก.จร. 1002 12202 0897 ผบ.หมู่ (จร.) งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.2 บก.จร. 1002 12205 0962

399 ส.ต.ท. เกรียงไกร กองทอง ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 3 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0631 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 3 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0709

400 จ.ส.ต. เกรียงไกร แก้วไทรนันท์ ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ป. 2102 12301 0013 ผบ.หมู่ กก.6 บก.ป. 2102 12301 0568

401 ส.ต.ต. เกรียงไกร ขานหัวโทน ผบ.หมู่ (ป.) สน.แสมดํา 1116 14202 0510 ผบ.หมู่ (สส.) สน.แสมดํา 1116 14204 0149

402 ส.ต.ท. เกรียงไกร เครือพรมมินทร์ ผบ.หมู่ กก.ตชด.43 2505 12202 4596 ผบ.หมู่ ฝอ.4 บก.อก.บช.ตชด. 2501 12301 0310

403 ด.ต. เกรียงไกร จําวงศ์ลา ผบ.หมู่ กก.1 บก.สกส.บช.ปส. 2207 12202 0030 ผบ.หมู่ กก.2 บก.ปส.2 2203 12202 0091

404 ส.ต.ท. เกรียงไกร ติสัก ผบ.หมู่ (ป. ) สภ.สันกําแพง จว.เชียงใหม่ 0503 14202 0656 ผบ.หมู่ กก.2 บก.ทท.2 3203 12301 0239

405 ด.ต. เกรียงไกร ถาวิชัย ผบ.หมู่ กก.ตชด.44 2505 12202 6598 ผบ.หมู่ กก.ตชด.24 2503 12202 6947



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ 258/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษายน ๒๕๖1

406 ด.ต. เกรียงไกร โพธิมาศ ผบ.หมู่ ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 1147 ผบ.หมู่ ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5 2406 12301 0303

407 ส.ต.ต. เกรียงไกร ศรีไม้ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.จอมทอง จว.เชียงใหม่ 0503 14202 0736 ผบ.หมู่ (จร.) กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12205 0429

408 จ.ส.ต. เกรียงไกร สนชาวไพร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่จัน จว.เชียงราย ปชร.3726 ผบ.หมู่ (ธร.) ฝอ.1 บก.อก.ภ.5 1501 12301 0213

409 ด.ต. เกรียงไกร สัมพันธ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองเชียงใหม่ ปชม.2792 ผบ.หมู่ (ธร.) ฝอ.1 บก.อก.ภ.5 1501 12301 0241

410 ด.ต. เกรียงศักดิ์ โชติยะวรกุล ผบ.หมู่ ตม.จว.ฉะเชิงเทรา บก.ตม.3 2404 12313 0778 ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 1205 12301 0015

411 ด.ต. เกรียงศักดิ์ ดุมลักษณ์ ผบ.หมู่ กก.4 บก.ส.1 2302 12204 0527 ผบ.หมู่ กก.2 บก.ทท.3 3204 12301 0125

412 ส.ต.ท. เกรียงศักดิ์ พรมวงษ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.อ่าวช่อ ปบร.2458 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กุดจับ จว.อุดรธานี ปอด.4213

413 ด.ต. เกรียงศักดิ์ ภู่หิรัญ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่สอด จว.ตาก 0603 14202 0402 ผบ.หมู่ กก.ตชด.34 2504 12202 7022

414 ด.ต. เกรียงศักดิ์ มณีเนตร ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.ป. 2102 12202 0955 ผบ.หมู่ กก.2 บก.ปทส. 2107 12202 0124

415 ด.ต. เกรียงศักดิ์ รักทอง ผบ.หมู่ (สส.) สภ.บ้านดู่ จว.เชียงราย 1504 12204 0303 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านดู่ จว.เชียงราย 1504 12202 0256

416 ส.ต.ท. เกรียงศักดิ์ สาราคาม ผบ.หมู่ กก.ตชด.13 2502 12202 5026 ผบ.หมู่ กก.ตชด.32 2504 12202 2936

417 จ.ส.ต. หญิง เกศณี มูลนิกา ผบ.หมู่ ฝอ.บก.จร. 1002 12301 0023 ผบ.หมู่ งานศูนย์ควบคุมจราจร วิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ กก.2 บก.จร. 1002 12202 1152

418 ด.ต. หญิง เกศสุดา นันแก้ว ครู(ปท 1) กก.ตชด.33 2504 12202 5521 ผบ.หมู่ กก.ตชด.33 2504 12202 5186

419 จ.ส.ต. หญิง เกศิณี มุ้งทอง ผบ.หมู่ ฝอ.5 บก.อก.ภ.4 1401 12301 0348 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองเรือ จว.ขอนแก่น ปขก.2944

420 ด.ต. เกษณรงค์ ดํารงสกุล ผบ.หมู่ ส.ทท.1 กก.1 บก.ทท.3 3204 12202 0045 ผบ.หมู่ กก.ม้าตํารวจ บก.สปพ. 1013 12202 1554



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ 258/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษายน ๒๕๖1

421 จ.ส.ต. เกษตร ประจงไสย ผบ.หมู่ กก.2 บก.ส.2 2303 12301 0053 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เชียรใหญ่ จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.3786

422 จ.ส.ต. เกษม คําปัน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่ลาน้อย จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1442 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่ลาหลวง จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.834

423 ด.ต. เกษม จําหลัก ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แจ้ซ้อน จว.ลําปาง ปลป.1132 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แจ้ซ้อน จว.ลําปาง ปลป.1121

424 ด.ต. เกษม พัลวัล ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปรือใหญ่ จว.ศรีสะเกษ ปศก.1895 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ละหานทราย จว.บุรีรัมย์ ปบร.3695

425 ร.ต.ต. เกษม เฟื่องเงิน รอง สว.(ป.) สภ.กองก๋อย จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1910 รอง สว.(ป.) สภ.ฝาง จว.เชียงใหม่ 0503 14202 0556

426 ร.ต.ต. เกษม สงทามะดัน รอง สว.(ป.) สภ.สีสุก จว.นครราชสีมา ปนม.3259 รอง สว.(ป.) สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.นครราชสีมา ปนม.3315

427 ส.ต.ต. เกษมพันธ์ ขุนพรหม ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.บูเก๊ะตา จว.นราธิวาส 0903 14202 1233 ผบ.หมู่ กก.ซถ.2 บก.สส.จชต. 2002 12202 0190

428 ด.ต. เกษมสันต์ แพรดํา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทัพทัน จว.อุทัยธานี ปอน.1643 ผบ.หมู่ ส.ทท.1 กก.2 บก.ทท.1 3202 12202 0270

429 ส.ต.ท. เกษมสันต์ ลาสิงห์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าตะโก จว.นครสวรรค์ ปนว.3109 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.เพชรบูรณ์ 1609 12204 0071

430 ส.ต.ท. เกษมสันต์ อุตรสัก ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่วาง จว.เชียงใหม่ ปชม.3336 ผบ.หมู่  (ป.) สภ.นิคมอุตสาหกรรม จว.ลําพูน 1511 12202 0121

431 ส.ต.ท. เกษมสันติ์ ปานผา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เสาไห้ จว.สระบุรี ปสบ.1689 ผบ.หมู่ ฝอ.ศฝร.ภ.1 1103 12202 0073

432 จ.ส.ต. หญิง เกษรา พิพันธ์ ผบ.หมู่ วน. 0106 12301 0001 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตม.4 2405 12301 0011

433 ด.ต. เกษราช แสงโคตร ผบ.หมู่ กก.สส. ภ.จว.มุกดาหาร 1408 12202 0070 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เซกา จว.บึงกาฬ 0410 14202 0603

434 ร.ต.ต. หญิง เกษสุดา กุสุมาลย์ รอง สว.(ป.) สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี ปชบ.2413 รอง สว.(ป.) สภ.บ้านบึง จว.ชลบุรี ปชบ.3694

435 ร.ต.อ. เกษียร จันจําปา รอง สว.(ป.) ส.ทล.4 กก.6 บก.ทล. 2103 12202 1543 รอง สว.(ป.) ส.ทล.6 กก.6 บก.ทล. 2103 12202 1595



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ 258/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษายน ๒๕๖1

436 ส.ต.ต. เกิดพงศ์ แก้วมณี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กะทู้ จว.ภูเก็ต 0806 14202 0123 ผบ.หมู่ สภ.ป่าตอง จว.ภูเก็ต 0806 14205 0315

437 ส.ต.ท. เกิดสิน ดอนตุ้มไพร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่ฟ้าหลวง จว.เชียงราย ปชร.1336 ผบ.หมู่ (นปพ.) กก.สส.ภ.จว.เชียงราย 1504 12202 0108

438 ด.ต. เกียรติ ขัดนันตา ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เมืองแพร่ ปพร.1271 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เวียงต้า จว.แพร่ ปพร.2262

439 ด.ต. เกียรติ คําผาแดง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เอราวัณ จว.เลย 0408 14202 0031 ผบ.หมู่ (สส.) สภ. เมืองหนองบัวลําภู ปอด.3721

440 ด.ต. เกียรติกรณ์ โพธิขํา ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองศรีสะเกษ ปศก.2631 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นาโพธิ์ ปบร.2932

441 จ.ส.ต. เกียรติชัย เพ็ชระ ผบ.หมู่ (ป.) สน.ประเวศ ปน.2-4883 ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี ปสฎ.2453

442 ด.ต. เกียรติชัย รุจริาภา ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.สส.ภ.2 1202 12202 0084 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าตะเกียบ จว.ฉะเชิงเทรา ปฉช.2264

443 ส.ต.ท. เกียรติณรงค์ แจ้งกรณ์ ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 12202 0040 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 12428 0133

444 ด.ต. เกียรตินันทพัฒน์ เนตรใจบุญ ผบ.หมู่ ฝอ.บก.น.4 1006 12301 0017 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ลาดพร้าว ปน.1-3662

445 ด.ต. เกียรติพงษ์ แควสยอง ผบ.หมู่(ป.)สภ.เกาะคา จว.ลําปาง ปลป.2392 ผบ.หมู่ (ป.)สภ.เมืองยาว จว.ลําปาง ปลป.1213

446 ด.ต. เกียรติพิทักษ์ สาลี ผบ.หมู่ กสก.ศพฐ.8 2711 12314 0250 ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี 1810 12301 0021

447 ส.ต.ต. เกียรติภูมิ สุภาวรรณ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางบาล จว.พระนครศรีอยุธยา ปอย.3318 ผบ.หมู่ (ป.)สภ.เวียงเชียงรุ้ง จว.เชียงราย 0502 14202 0051

448 ด.ต. เกียรติมนัส ยวงสะอาดธนา ผบ.หมู่ ฝ่ายแต่งตั้ง ทพ. 0402 12301 0104 ผบ.หมู่ ส.ทล.2 กก.1 บก.ทล. 2103 12202 0232

449 ส.ต.ต. เกียรติยศ คําไสล ผบ.หมู่ กก.ตชด.13 2502 12202 5151 ผบ.หมู่ กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 12301 0789

450 ส.ต.ท. เกียรติยศ แดงสีบัว ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยา ปอย.2376 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองพอก จว.ร้อยเอ็ด 0407 14202 0626



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ 258/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษายน ๒๕๖1

451 ด.ต. เกียรติยศ บุญมาลา ผบ.หมู่ ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล. 2103 12202 0408 ผบ.หมู่ ส.ทล.1 กก.1 บก.ทล. 2103 12202 0120

452 ส.ต.ท. เกียรติวรรษ ศุภกา ผบ.หมู่(ป.)สภ.แม่อาย จว.เชียงใหม่ 0503 14202 0669 ผบ.หมู่ (ป.)สภ.ดอกคําใต้ จว.พะเยา ปพย.1197

453 จ.ส.ต. เกียรติศักดิ์ คําสกุลวงศ์ชื่น ผบ.หมู่(ป.) สภ.วังน้ําเขียว จว.นครราชสีมา 0303 14202 1181 ผบ.หมู่(ป.) สภ.โนนสูง จว.นครราชสีมา ปนม.9774

454 ด.ต. เกียรติศักดิ์ ชูสวัสดิ์ ผบ.หมู่ ส.รฟ.หัวหิน กก.3 บก.รฟ. 2104 12202 0376 ผบ.หมู่ ส.รฟ.หาดใหญ่ กก.3 บก.รฟ. 2104 12202 0497

455 ส.ต.ท. เกียรติศักดิ์ นารี ผบ.หมู่(ป.)สภ.จะกง จว.ศรีสะเกษ ปศก.1853 ผบ.หมู่(ป.)สภ.วังหิน จว.ศรีสะเกษ ปศก.3506

456 ด.ต. เกียรติศักดิ์ ป้อมใย ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองกําแพงเพชร ปกพ.1174 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองกําแพงเพชร ปกพ.1116

457 ด.ต. เกียรติศักดิ์ ปักเคระเต ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เชียงใหม่ จว.ร้อยเอ็ด ปรอ.1417 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แกดํา จว.มหาสารคาม ปมค.2010

458 ส.ต.ต. เกียรติศักดิ์ ภิระบรรณ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.มูโนะ จว.นราธิวาส 0903 14202 0429 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สุไหงโก-ลก จว.นราธิวาส ปนธ.1766

459 จ.ส.ต. เกียรติศักดิ์ มะลาไสย์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ธวัชบุรี จว.ร้อยเอ็ด ปรอ.2344 ผบ.หมู่(สส.)สภ.เชียงขวัญ จว.ร้อยเอ็ด 0407 14204 0053

460 ร.ต.ท. เกียรติศักดิ์ ยอดวงศ์ รอง สว.(อก.) ตม.จว.ลําพูน บก.ตม.5 2406 12301 0413 รอง สว.(สส.)ตม.จว.ลําพูน บก.ตม.5 2406 12204 0421

461 ร.ต.ท. เกียรติศักดิ์ แย้มเรือง รอง สว.(สส.) กก.สส.1 บก.สส. 1012 12204 0060 รอง สว. (สส.) สน.คลองตัน ปน.2-3592

462 ด.ต. เกียรติศักดิ์ รัตนพลที ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เวฬุวัน จว.ขอนแก่น 1405 12202 0349 ผบ.หมู่ กก.สส.3 บก.สส.ภ.4 1402 12204 0085

463 ด.ต. เกียรติศักดิ์ เลี้ยงพรม ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เมืองสุรินทร์ ปสร.2389 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.บ้านค่าย จว.ชัยภูมิ ปชย.1240

464 ส.ต.ต. เกียรติศักดิ์ วิเรศ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ฝาง จว.เชียงใหม่ 0503 14202 0556 ผบ.หมู่ (จร.)กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12205 0373

465 ส.ต.ต. เกียรติศักดิ์ สวัสดี ผบ.หมู่(ป.) สภ.ขามสะแกแสง จว.นครราชสีมา ปนม.10545 ผบ.หมู่(ป.) สภ.บ้านด่าน จว.บุรีรัมย์ ปบร.1481



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ 258/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษายน ๒๕๖1

466 จ.ส.ต. เกียรติศักดิ์ สายเพ็ชร ผบ.หมู่ (สส.) สภ.บางปู จว.สมุทรปราการ 0107 14204 0888 ผบ.หมู่ (ส.) สภ.เมืองมหาสารคาม ปมค.1764

467 ส.ต.ท. เกียรติศักดิ์ แสงกิ่ง ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 4 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0688 ผบ.หมู่ (ป.) สน.จักรวรรดิ 1113 14202 0237

468 ด.ต. เกียรติศักดิ์ หงส์สุภางค์พันธุ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กําแพงแสน จว.นครปฐม ปนฐ.1337 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.นครปฐม 1705 12202 0073

469 ด.ต. เกียรติศักดิ์ หอกกิ่ง ผบ.หมู่ กก.ตชด.43 2505 12202 4373 ผบ.หมู่ กก.ตชด.๑๑ 2502 12202 1166

470 ส.ต.ต. เกียรติศักดิ์ อัควงษา ผบ.หมู่ กก.ตชด.12 2502 12202 2673 ผบ.หมู่ กก.ตชด.24 2503 12202 6963

471 ส.ต.ต. เกียรติศักดิ์ อุไรกุล ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางกล่ํา จว.สงขลา ปสข.4410 ผบ.หมู่ (จร.) สภ.หาดใหญ่ จว.สงขลา ปสข.3196

472 ส.ต.ต. เกีรยติพัฒน์ สุวรรณขัดศรี ผบ.หมู่ กก.ตชด.24 2503 12202 6593 ผบ.หมู่ กก.ตชด.32 2504 12202 3476

473 ด.ต. เกื้อ แก้วมณี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองตรัง 0902 14202 0265 ผบ.หมู่ (ป.) กก.สส.ภ.จว.สตูล 1907 12202 0072

474 ด.ต. เกื้อกูล แก้วชนะ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสงขลา ปสข.2749 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ควนมีด จว.สงขลา ปสข.-1886

475 ส.ต.ต. เกื้อกูล ปานรอด ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางขุนเทียน 1116 14202 0522 ผบ.หมู่ ฝอ.5 บก.อก.บช.ทท. 3201 12301 0075

476 ส.ต.ท. แก่นกรุง กิจคติ ผบ.หมู่ (ป.) สน.บุคคโล 1115 14202 0216 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.นครราชสีมา 1305 12202 0112

477 จ.ส.ต. แก่นแก้ว จํานงค์ประโคน ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย์ 1306 12301 0005 ผบ.หมู่(ป.) สภ.ประโคนชัย จว.บุรีรัมย์ ปบร.3317

478 ด.ต. แก่นสาน ดีสม ผบ.หมู่ กก.สส. ภ.จว.สุรินทร์ 1309 12202 0062 ผบ.หมู่ ส.ทล.3 กก.6 บก.ทล. 2103 12202 1512

479 ส.ต.ท. หญิง แกมกาญจน์ รินคํา ผบ.หมู่ กก.สุนัขตํารวจ บก.สปพ. 1013 12202 1397 ผบ.หมู่ กก.ม้าตํารวจ บก.สปพ. 1013 12202 1550

480 ด.ต. โกมล รัตนศิริชาติ ผบ.หมู่(ป.) สภ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา ปนม.11253 ผบ.หมู่(ป.)สภ.หนองสาหร่าย จว.นครราชสีมา 1305 12202 0250



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ 258/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษายน ๒๕๖1

481 ด.ต. โกมล สุวรรณวงศ์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.ห้วยแถลง จว.นครราชสีมา ปนม.9996 ผบ.หมู่(ป.) สภ.จักราช จว.นครราชสีมา ปนม.10137

482 ส.ต.ต. โกเมน นวลศรี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แวงใหญ่ จว.ขอนแก่น ปขก.3544 ผบ.หมู่ (คผศ.) สภ.เมืองไหม จว.ขอนแก่น 1405 12202 0466

483 จ.ส.ต. โกวิท จิตนาเรียง ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1615 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ตลิ่งชัน 1114 14202 0616

484 จ.ส.ต. โกวิท เพชรตะกั่ว ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี ปนบ.1428 ผบ.หมู่ ส.ทล.2 กก.3 บก.ทล. 2103 12202 0879

485 ด.ต. โกวิทย์ แต่งแดน ผบ.หมู่ (คผศ.) สภ.บัวเชด จว.สุรินทร์ ปสร.2862 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ศีขรภูมิ จว.สุรินทร์ 0307 14202 0713

486 ด.ต. โกศล ทองศรี ผบ.หมู่ กก.ตชด.22 2503 12202 2529 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทรายมูล จว.ยโสธร ปยส.981

487 ส.ต.ต. โกศล ธรรมดา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี 0103 14202 0113 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองนครราชสีมา ปนม.8775

488 จ.ส.ต. โกศล วงศ์ลาวัลย์ ผบ.หมู่ ส.ทล.2 กก.2 บก.ทล. 2103 12202 0498 ผบ.หมู่ ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล. 2103 12202 0485

489 ด.ต. โกศล สุขหนองบึง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.จอมบึง จว.ราชบุรี ปรบ.1944 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ลําลูกกา จว.ปทุมธานี ปปท.1406

490 จ.ส.ต. โกสินทร์ ทิพยศุภลักษณ์ ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางโพงพาง ปน.2-3064 ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.บช.น. 1001 12301 0321

491 จ.ส.ต. หญิง ใกล้รุ่ง มีศรี ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 4 (กองร้อยหญิง) กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1946 ผบ.หมู่ กก.3 บก.ปส.3 2204 12202 0202

492 จ.ส.ต. ไกร เมืองมนต์ ผบ.หมู่ กก.ตชด.41 2505 12202 1103 ผบ.หมู่ กก.ตชด.13 2502 12202 4978

493 จ.ส.ต. ไกรทอง เหลาคํา ผบ.หมู่ กก.ตชด.14 2502 12202 5997 ผบ.หมู่ ฝอ.2 บก.อก.บช.ทท. 3201 12301 0027

494 ส.ต.อ. ไกรภพ สุขสวัสดิ์ ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.โคกเคียน จว.นราธิวาส 0903 14202 1113 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ตากใบ จว.นราธิวาส ปนธ.2208

495 จ.ส.ต. ไกรยลาศ หาญจริง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่ลาน้อย จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1446 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองตอง จว.เชียงใหม่ ปชม.6513



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ 258/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษายน ๒๕๖1

496 ด.ต. ไกรฤทธิ์ ศรีจันทร์ ผบ.หมู่ (สส.) สน.นิมิตรใหม่ 1102 14204 0863 ผบ หมู่ ตม.จว.จันทบุรี บก.ตม.3 2404 12313 0373

497 ด.ต. ไกรวิทย์ ฉิมกุลพิพัฒน์ ผบ.หมู่ (ป.) สน.ท่าข้าม ปน.3-2706 ผบ.หมู่ (สส.) กก.สส.บก.น.9 1011 12204 0069

498 ส.ต.ท. ไกรวิน เต็มใจรัก ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางกอกใหญ่ ปน.3-4790 ผบ.หมู่ (จร.) สน.ท่าข้าม ปน.3-2760

499 ส.ต.ต. ไกรวิน ศรีกุฏ ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางคอแหลม 1010 12202 0158 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี ปปท.1573

500 ด.ต. ไกรวุฒิ โยธา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กู่ทอง จว.มหาสารคาม ปมค.1073 ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองขอนแก่น ปขก.2150

501 ส.ต.ท. ไกรศร เพ็งนาม ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1782 ผบ.หมู่ ฝอ.4 บก.อก.บช.ทท. 3201 12301 0067

502 ด.ต. ไกรศักดิ์ อุดมสุข ผบ.หมู่ กก.สส.1 บก.สส.ภ.1 1102 12204 0047 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางซ้าย จว.พระนครศรีอยุธยา ปอย.2621

503 ส.ต.ท. ไกรสร แก้วโค ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 2 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0359 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ดอนเมือง ปน.1-3396

504 ร.ต.ต. ไกรสร บุญสมปอง รอง สว. (ส.) สน.ตลิ่งชัน ปน.3-2938 รอง สว.(สส.) กก.4 บก.ส.1 2302 12204 0517

505 ด.ต. ไกรสร วงค์ประเสริฐ ผบ.หมู่ กก.ตชด.14 2502 12202 5934 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านหนองพลับ จว.ประจวบคีรีขันธ์ ปนม.8529

506 ด.ต. ไกรสร หอมระรื่น ผบ.หมู่ กก.ตชด.14 2502 12202 6018 ผบ.หมู่ ส.ทท.3 กก.1 บก.ทท.1 3202 12202 0206

507 ส.ต.ต. ไกรสร อบชัย ผบ.หมู่ (ป.) สภ.น้ําโสม จว.อุดรธานี ปอด.3768 ผบ.หมู่ กก.3 บก.สส.สตม. 2408 12202 0199

508 ด.ต. ไกรสิงห์ ทิพวงค์ ผบ.หมู่ ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด. 2508 12301 0074 ผบ.หมู่ ส.ทล.5 กก.6 บก.ทล. 2103 12202 1550

509 ด.ต. ขงเบ้ง เบญจมาศ ผบ.หมู่ กก.สุนัขตํารวจ บก.สปพ. 1013 12202 1384 ผบ.หมู่ กก.ม้าตํารวจ บก.สปพ. 1013 12202 1473

510 ร.ต.ต. ขจร เนระแก รอง สว.(จร.) สภ.หนองแค จว.สระบุรี ปสบ.1460 รอง สว. (จร.) สภ.เมืองสระบุรี ปสบ.1153



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ 258/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษายน ๒๕๖1

511 ด.ต. ขจร ศิริธนศาสตร์ ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.จันทบุรี 1204 12202 0059 ผบ.หมู่ (สส.) กก.สส.ภ.จว.จันทบุรี 1204 12204 0084

512 ส.ต.ท. ขจรเกียรติ วิลารูป ผบ.หมู่ (ป.) สน.ธรรมศาลา 1114 14202 0393 ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองร้อยเอ็ด ปรอ.2171

513 ส.ต.ต. ขจรภิเษก รักษ์ไกรเดช ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองราชบุรี ปรบ.1391 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.ราชบุรี 1708 12202 0094

514 ด.ต. ขจรศักดิ์ พลธรรมชาติ ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 2503 12202 0260 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พล จว.ขอนแก่น 0403 14202 0754

515 ส.ต.ท. ขจรศักดิ์ วัฒนะนุกูล ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เกาะลันตา จว.กระบี่ ปกบ.1408 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองกระบี่ ปกบ.1001

516 ด.ต. ขนบ บุญนุ้ย ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สะเดา จว.สงขลา ปสข.3338 ผบ.หมู่ (จร.) สภ.นาทวี จว.สงขลา ปสข.3674

517 ด.ต. หญิง ขนิษฐา แย้มรัศมี ผบ.หมู่ กก.ตชด.13 2502 12202 4906 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เขาดิน จว.ราชบุรี ปรบ.1095

518 จ.ส.ต. หญิง ขนิษฐา ศิริอุวานนท์ ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.สุโขทัย 1610 12301 0012 ผบ.หมู่ (ธร.) สภ.เมืองสุโขทัย ปสท.1075

519 จ.ส.ต. หญิง ขนิษฐา สดงาม ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.สิงห์บุรี 1111 12301 0031 ผบ.หมู่ ฝอ.ศฝร.ภ.1 1103 12202 0027

520 จ.ส.ต. หญิง ขวัญเงิน แพงไทย ผบ.หมู่ ฝอ.5 บก.อก.ภ.4 1401 12301 0346 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองเรือ จว.ขอนแก่น 0403 14202 0813

521 จ.ส.ต. หญิง ขวัญชนก ฐิติเกียรติไพศาล ผบ.หมู่ กก.3 บก.ทท.1 3202 12202 0565 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.สส. 1012 12301 0025

522 ส.ต.อ. หญิง ขวัญชนก วัฒนวงษา ครู(ปท 1) กก.ตชด.31 2504 12202 1973 ผบ.หมู่ กก.ตชด.31 2504 12202 1121

523 ส.ต.ท. หญิง ขวัญชนก ศรีระบาย ผบ.หมู่ ฝอ.บก.สสท. 2803 12301 0006 ผบ.หมู่ ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0718

524 ร.ต.ท. ขวัญชัย โกศลวัฒนกุล รอง สว.(อก.) ตม.จว.พิจิตร บก.ตม.5 2406 12313 0465 รอง สว.(ป.) ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3 2404 12202 0070

525 ด.ต. ขวัญชัย เจนทัศนเอกจิต ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทรงธรรม จว.กําแพงเพชร ปกพ.879 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองกําแพงเพชร 0602 14202 0386



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ 258/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษายน ๒๕๖1

526 ด.ต. ขวัญชัย ลุยจันทร์ ผบ.หมู่ (จร.) สน.ดินแดง ปน.1-3255 ผบ.หมู่ (เวรบริการ)(ส.) สน.ดินแดง ปน.1-3217

527 ส.ต.ท. ขวัญชัย แสงปาก ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองยโสธร 0305 14202 0137 ผบ.หมู่(สส.) สภ.ปักธงชัย จว.นครราชสีมา ปนม.9114

528 จ.ส.ต. หญิง ขวัญทิวา แม็คกิลล์ ผบ.หมู่ (อก.) ฝอ.2 บก.อก.ภ.2 1201 12301 0289 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี ปชบ.2361

529 จ.ส.ต. หญิง ขวัญเรือน โพธิ์อ่อง ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ขส.บช.ปส. 2206 12301 0004 ผบ.หมู่ กลุ่มงานการข่าว บก.ขส.บช.ปส. 2206 12202 0059

530 ด.ต. หญิง ขวัญเรือน หงษ์สระแก้ว ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แก้งคร้อ จว.ชัยภูมิ ปชย.2849 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ช่องสามหมอ จว.ชัยภูมิ ปชย.1520

531 ส.ต.ต. ขัตติยบุรุษ เกียรติธนกุล ผบ.หมู่ สภ.ห้วยข่า จว.อุบลราชธานี ปอบ.2681 ผบ.หมู่(ป.) สภ.โนนสูง จว.นครราชสีมา ปนม.9750

532 ส.ต.ต. ขัตติยะ ถิ่นวงษ์แย ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางปะหัน จว.พระนครศรีอยุธยา ปอย.2074 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางระกํา จว.พิษณุโลก ปพล.1944

533 ร.ต.ท. เขตต์ กิ้มอั้น รอง สว.(ป.) สภ.สทิงพระ จว.สงขลา ปสข.3520 รอง สว.(อก.) ฝอ.5 บก.อก.ภ.9 1901 12301 0389

534 ด.ต. เขตต์ตวัน ยั่งยืนวณิชกุล ครู(ปท 1) กก.ตชด.32 2504 12202 3775 ผบ.หมู่ กก.ตชด.32 2504 12202 3548

535 ส.ต.ต. เขตระการ บุญพิทักษ์ ผบ.หมู่(ป.)สภ.เกาะพะงัน จว.สุราษฎร์ธานี 0808 14202 0544 ผบ.หมู่(สส.) กก.สส.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี 1810 12202 0068

536 ส.ต.ท. หญิง เขมกร มาศสรัญญ์ ผบ.หมู่ ฝ่ายพลาธิการ 1 พธ. 0302 12301 0019 ผบ.หมู่ ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 1731

537 จ.ส.ต. เขมชาติ เศรษฐเมือง ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน ปมส.1047 ผบ.หมู่ (ป.)สภ.เมืองลําพูน 0509 14202 0196

538 ส.ต.ต. เขมทัต บุญทองใหม่ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สามบ่อ จว.สงขลา ปสข.-2087 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สิงหนคร จว.สงขลา ปสข.4110

539 ส.ต.ท. เขมรัฐ ธนะวงศ์ ผบ.หมู่(ป.)สภ.ปาย จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1223 ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองน่าน ปนน.1446

540 ด.ต. คง งอกงาม ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0507 ผบ.หมู่ งานตรวจพิสูจน์ผู้ขับขี่ กก.5 บก.จร. 1002 12205 1574



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ 258/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษายน ๒๕๖1

541 ด.ต. คงกระพัน พลบํารุง ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.สส.ภ.3 1302 12202 0255 ผบ.หมู่ ส.ทล.1 กก.8 บก.ทล. 2103 12202 1820

542 ส.ต.ต. คงกฤช ศาสตโรภาส ผบ.หมู่ (ปชส.)(ป.) สน.ลุมพินี ปน.2-2916 ผบ.หมู่ ส.ทท.4 กก.1 บก.ทท.2 3203 12301 0151

543 จ.ส.ต. คงคา ไหลลิน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี ปนบ.1350 ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.สส.ภ.1 1102 12202 0151

544 ด.ต. คงเดช กองแก้ว ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองอุตรดิตถ์ 0609 14202 0199 ผบ.หมู่ ส.รฟ.ศิลาอาสน์ กก.2 บก.รฟ. 2104 12204 0329

545 ด.ต. คงศักดิ์ แสงเทียนประไพ ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ไทรงาม จว.กําแพงเพชร ปกพ.1877 ผบ.หมู่ ตม.จว.กาญจนบุรี บก.ตม.3 2404 12301 0067

546 ด.ต. คชาชาญ ทิพยมนตรี ผบ.หมู่ (จร.) สน.บางชัน 1102 14205 1403 ผบ.หมู่ ตม.จว.บึงกาฬ บก.ตม.4 2405 12301 0391

547 ด.ต. คชาชาญ สวนเจริญบุญ ผบ.หมู่(นปพ.)กก.สส.ภ.จว.พะเยา 1507 12202 0084 ผบ.หมู่ (ป.)สภ.ดอกคําใต้ จว.พะเยา ปพย.1148

548 ส.ต.ท. คฑายุทธ์ ทิพย์จํานงค์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กะรน จว.ภูเก็ต 1808 12202 0184 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางแก้ว จว.พัทลุง ปพท.1648

549 ส.ต.ต. คฑาวุธ ทาขวาง ผบ.หมู่ กก.ตชด.13 2502 12202 5143 ผบ.หมู่ กก.ตชด.24 2503 12202 7044

550 ส.ต.ท. คฑาวุธ บัวเนี้ยว ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 2503 12202 1832 ผบ.หมู่ กก.ตชด.43 2505 12202 5184

551 ส.ต.ต. คณชัย ดับพันธ์ ผบ.หมู่ สภ.ตะกั่วทุ่ง จว.พังงา ปพง.1264 ผบ.หมู่ (ป.) กก.สส.ภ.จว.กระบี่ 1804 12202 0062

552 ส.ต.ต. คณนา เทียมเทศแก้ว ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางคล้า ปฉช.1687 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.ชลบุรี 1206 12202 0072

553 ส.ต.ต. คณบดี ราชปัก ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางใหญ่ จว.นนทบุรี 0103 14202 0343 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เมืองศรีสะเกษ ปศก.2654

554 ด.ต. คณพศ พุ่มเฉลียว ผบ.หมู่ (จร.) สน.บางเสาธง ปน.3-3751 ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เดิมบางนางบวช จว.สุพรรณบุรี ปสพ.2199

555 ด.ต. คณพศ วิพรรณะ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านแพ้ว จว.สมุทรสาคร ปสค.915 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.กระทุ่มแบน จว.สมุทรสาคร 0708 14204 0184



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ 258/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษายน ๒๕๖1

556 ร.ต.ท. คณากร การะกิจ รอง สว.(อก.) ตม.จว.ปทุมธานี บก.ตม.3 2404 12313 0749 รอง สว. ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 1751

557 ด.ต. คณาชสิทธิ์ กิติโชคธันยาภัทร์ ผบ.หมู่ (ปจว.ธร.)(ป.) สน.บางชัน ปน.1-4826 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.วัดสิงห์ จว.ชัยนาท ปชน.1343

558 ด.ต. คณาธิป คล้ายผา ผบ.หมู่ ส.ทล.1 กก.3 บก.ทล. 2103 12202 0720 ผบ.หมู่ ส.ทล.1 กก.1 บก.ทล. 2103 12202 0102

559 ด.ต. คณาธิป พลโยธา ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางบอน 1104 14202 0078 ผบ.หมู่ ศฝร. 1000 12202 0202

560 ด.ต. คณาธิป สงพิมพ์ ผบ.หมู่ กก.1 บก.ทท.1 3202 12204 0039 ผบ.หมู่ กก.1 บก.ปอศ. 2109 12202 0051

561 ส.ต.ท. คณาวุฒิ เสนานุช ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 2503 12202 1731 ผบ.หมู่ กก.ตชด.24 2503 12202 6264

562 ส.ต.ต. คณิต คงพานิช ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองยาง จว.นครราชสีมา 0303 14202 0098 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.สุรินทร์ 1309 12202 0058

563 ด.ต. คณิต ช่างเงิน ครู(ปท 1) กก.ตชด.34 2504 12202 7265 ผบ.หมู่ กก.ตชด.34 2504 12202 6515

564 ส.ต.ท. คณิต บรรจง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทุ่งคลี จว.สุพรรณบุรี ปสพ.890 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โพธิ์แก้ว ปนฐ.702

565 ด.ต. คณิตศาสตร์ เทพธานี ผบ.หมู่ กก.6 บก.ส.1 2302 12204 0785 ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.พัทลุง 1905 12301 0024

566 ส.ต.ท. คณิน ครองยุติ ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 1 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0120 ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เขื่องใน จว.อุบลราชธานี ปอบ.3863

567 ด.ต. คณิศร เกษมราษฎร์ ผบ.หมู่(ป.)สภ.ก้อ จว.ลําพูน ปลพ.780 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทุ่งหัวช้าง จว.ลําพูน ปลพ.1572

568 ส.ต.ต. คณิศร เครือเฆ้ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กู่แก้ว จว.อุดรธานี 0412 14202 0025 ผบ.หมู่ (คผส.) สภ.บ้านเป็ด จว.ขอนแก่น 1405 12202 0224

569 ด.ต. คณิศร เจริญใจ ผบ.หมู่ กก.ตชด.13 2502 12202 4308 ผบ.หมู่ กก.ตชด.13 2502 12428 4004


