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1 ร.ต.อ. เพ็ชร์ธิพล กำบบัว รอง สวป.สภ.เมืองนครปฐม 0703 13202 0257 สว.ธร.สภ.ปำกท่อ จว.รำชบุรี 0706 12304 0164
2 พ.ต.ท. เพชรลัดดำ ธรรมขันธ์ สว.ตม.จว.กำญจนบุรี บก.ตม.3 2404 10363 0290 สว.ฝอ.บก.สส.สตม. 2408 10318 0009
3 พ.ต.ท. หญิง เพชรำ อนุจร สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8 1801 10318 0133 สว.ฝอ.ภ.จว.นครศรีธรรมรำช 1806 10318 0012
4 ร.ต.อ. หญิง เพ็ญศรี ชูช่อ สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ทท. 3201 10318 0009 สว.อก.สภ.ทะเลน้อย จว.พัทลุง 1905 10318 0045
5 พ.ต.ท. หญิง เพ็ญศรี แสงสง่ำ รอง ผกก.ฝอ.2 บก.อก.บช.ตชด. 2501 09318 0032 รอง ผกก.กลุ่มงำนพิเศษ นต.รพ.ตร. 3103 09318 0014
6 พ.ต.ต. หญิง เพ็ญสินี อินทรภิรมย์ สว.ฝอ.บก.ตม.4 2405 10318 0008 สว.ตม.จว.สุรินทร์ บก.ตม.4 2405 10363 0285
7 พ.ต.ท. เพทำย จันทรไพร รอง ผกก.สส.3 บก.สส.ภ.7 1702 09204 0053 รอง ผกก.สส.สภ.มหำชนะชัย จว.ยโสธร 1307 09204 0052
8 ร.ต.อ. เพ่ิม บูรณะ รอง สว.จร. สน.บำงซ่ือ สน.1-1299 สว.จร.สน.พหลโยธิน สน.1-780
9 พ.ต.ต. เพ่ิมวุฒิ ประทุมรำช สว.สส.สน.พระโขนง สน.2-542 สวป.สน.ลำดพร้ำว 1111 12202 0245

10 พ.ต.ต. หญิง แพรวภัค วงศ์สำรพิกูล สว.กลุ่มงำนตรวจสอบส ำนวน 3 คด. 0602 10375 0041 สว.ส่วนตรวจสอบส ำนวนคดีอุทธรณ์ 0605 10375 0012
11 ร.ต.อ. ไพจิตร ค ำบำล สวป.สน.ตลำดพลู 1115 12202 0187 สว.ฝอ.สศป.บช.ศ. 2902 10318 0009
12 ร.ต.อ. ไพฑูรย์ จิตธิวรรธน์ รอง สวป.สภ.แม่แฝก จว.เชียงใหม่ 0503 13207 0412 สวป.สภ.แม่แฝก จว.เชียงใหม่ 0503 12202 0129
13 พ.ต.ท. ไพฑูรย์ ศรีวิลัย รอง ผกก.ป.สภ.บุญฑริก จว.อุบลรำชธำนี 0309 10202 0066 รอง ผกก.ป.สภ.โนนกุง จว.อุบลรำชธำนี 1311 09202 0179
14 พ.ต.ท. ไพฑูรย์ สะอำดนัก รอง ผกก.ป.สภ.ท่ำชนะ จว.สุรำษฎร์ธำนี 0808 10202 0029 รอง ผกก.ป.สภ.พนม จว.สุรำษฎร์ธำนี 0808 10202 0050
15 พ.ต.ต. ไพฑูรย์ อ่อนค ำ สวป.สภ.พุทไธสง จว.บร. สบร.327 สวป.สภ.บัวลำย จว.นม. 0303 12202 0085

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๖/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑
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16 พ.ต.ท. ไพฑูรย์ อ่อนวงศ์ สว.ฝอ.ภ.จว.อุตรดิตถ์ 1611 10318 0012 สว.อก.สภ.ด่ำนแม่ค ำมัน จว.อุตรดิตถ์ 1611 10318 0117
17 พ.ต.ต. ไพฑูรย์ อ่อนสะอำด สว.สส.สภ.ชนบท จว.ขอนแก่น 0403 12204 0279 สว.กก.สส.ภ.จว.กำฬสินธ์ุ 1404 10202 0032
18 พ.ต.ท. ไพฑูรย์ อินทรพิบูลย์ สวป.สภ.ร่อนพิบูลย์ จว.นครศรีธรรมรำช 0804 12202 0423 สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.8 1801 10318 0195
19 พ.ต.ต. ไพฑูลย์ ศิริพยัคฆ์ สว.ฝอ.2 บก.อก.บช.ทท. 3201 10318 0026 สว.สส.สภ.มำยอ จว.ปัตตำนี 0904 12204 0279
20 พ.ต.ท. ไพบูลย์ พรหมแก้ว รอง ผกก.สส.สภ.แสวงหำ จว.อ่ำงทอง 1112 09204 0058 รอง ผกก.สส.ภ.จว.อ่ำงทอง 1112 09204 0081
21 พ.ต.ท. ไพบูลย์ วันงำม รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.นำจะหลวย จว.อุบลรำชธำนี สอบ.717 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.น  ำยืน จว.อุบลรำชธำนี 0309 24203 0125
22 พ.ต.ท. หญิง ไพภรณ์ สีวำฤทธ์ิ สว.ฝ่ำยควำมชอบ ทพ. 0402 10302 0096 รอง ผกก.ฝ่ำยควำมชอบ ทพ. 0402 09302 0092
23 พ.ต.ต. ไพรริน เก่ียงเกษร สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร ภ.จว.พระนครศรีอยุธยำ 1107 10318 0014 สว.สส.สภ.สำมเงำ จว.ตำก 0603 12204 0130
24 พ.ต.ท. ไพรวัน ทัพวงศ์ รอง ผกก.3 บก.ปส.2 2203 09201 0062 รอง ผกก.ป.สภ.หนองปลิง จว.นครสวรรค์ 0604 10202 0300
25 พ.ต.ท. ไพรวัลย์ นำวัลย์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองร้อยเอ็ด 0407 24203 0102 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.โพนทอง จว.ร้อยเอ็ด สรอ.316
26 พ.ต.ต. ไพรัช จันทร์สิงห์ สว.(สอบสวน) สภ.ด่ำนซ้ำย จว.ลย. สลย.311 สว.อก.สภ.ภูกระดึง จว.เลย 0408 12304 0155
27 พ.ต.ท. ไพรัตน์ เกียรติเจริญศิริ สว.สส.สภ.ระแงะ จว.นรำธิวำส 0903 12204 0258 สว.กก.6 บก.ปคม. 2108 10202 0154
28 พ.ต.ท. ไพรัตน์ แก้วสระโมลี สว.อก.สภ.ล ำทะเมนชัย จว.นครรำชสีมำ 0303 12318 0680 สว.สส.สภ.หนองบัวโคก จว.ชัยภูมิ 1304 10204 0075
29 พ.ต.ต. ไพรัตน์ บุญทะจิตร สวป.สภ.ห้วยงู อ.หันคำ จว.ชัยนำท 1104 10202 0041 สว.สส.สภ.บำงม่วง จว.นครสวรรค์ 0604 12204 0224
30 ร.ต.อ. ไพรัตน์ ประนำมะเส รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.บุรีรัมย์ 1306 11202 0157 สว.อก.สภ.ช ำนิ จว.บุรีรัมย์ 0304 12304 0187
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31 ร.ต.อ. ไพรินทร์ รักบ ำรุง รอง สว.จร. สภ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี จว.สฎ สสฎ.292 สวป.สภ.ท่ำฉำง จว.สุรำษฎร์ธำนี สสฎ.341
32 พ.ต.ต. ไพเรำะ พุ่มค ำ สวป.สภ.เหล่ำหลวง จว.บึงกำฬ 0410 12202 0099 สว.สส.สภ.สีชมพู จว.ขอนแก่น 0403 12204 0287
33 พ.ต.ท. ไพโรจน์ โกฏแก้ว สวป.สภ.คลองข่อย อ.ปำกเกร็ด จว.นนทบุรี 1105 10202 0057 อำจำรย์(สบ 2) กลุ่มงำนอำจำรย์ ศฝร.ภ.1 1103 32345 0068
34 พ.ต.ท. ไพโรจน์ ชูทอง สว.อก.สภ.รัษฎำ จว.ตรัง 0902 12304 0125 สว.อก.สภ.วังวิเศษ จว.ตรัง 0902 12304 0109
35 พ.ต.ต. ไพโรจน์ ณ อุทัย สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร ภ.จว.สมุทรปรำกำร 1109 10318 0010 สว.สส.สภ.เนินขำม จว.ชัยนำท 0102 12204 0116
36 ร.ต.อ. ไพโรจน์ ทรัพย์ประเสริฐ รอง สว.ส.ทล.2 กก.8 บก.ทล. 2103 11202 0259 สว.กลุ่มงำนถวำยควำมปลอดภัย บก.ทล. 2103 10202 0281
37 พ.ต.ท. ไพโรจน์ ทองมำเอง สว.(หน.)สภ.โคกสลุง อ.พัฒนำนิคม จว.ลพบุรี สลบ.116 สว.(หน.)สภ.บ้ำนเบิก อ.ท่ำวุ้ง จว.ลพบุรี สลบ.147
38 พ.ต.ท. ไพโรจน์ ไทยโพธ์ิศรี รอง ผกก.สส.สภ.ดอนเจดีย์ จว.สุพรรณบุรี 1711 09204 0085 รอง ผกก.ป.สภ.บำงเลน จว.นครปฐม 0703 10202 0042
39 ร.ต.อ. ไพโรจน์ ธรรมวงค์ รอง สวป.สภ.แม่แตง จว.เชียงใหม่ 0503 13202 0558 สวป.สภ.บ่อหลวง จว.เชียงใหม่ 0503 12202 0131
40 พ.ต.ต. ไพโรจน์ ประสิทธ์ สว.(สอบสวน) ส.ทล.1 กก.8 บก.ทล. 2103 29203 0254 สว.ส.ทล.3 กก.4 บก.ทล. 2103 10201 0143
41 พ.ต.ต. ไพโรจน์ พันธ์พงศ์ ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 10202 0277 สว.กก.ตชด.42 บก.ตชด.ภำค4 2505 10204 0158
42 พ.ต.ท. ไพโรจน์ เพ็ชรพลอย รอง ผกก.ป.สภ.ท่ำตะเกียบ จว.ฉะเชิงเทรำ 0203 10202 0046 รอง ผกก.สส.ภ.จว.ฉะเชิงเทรำ 1205 09204 0114
43 พ.ต.ต. ไพโรจน์ วินิตกฤษฎำ ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 10202 0358 สว.กก. 4 บก.สอ.บช.ตชด. 2508 10318 0313
44 พ.ต.ท. ไพโรจน์ สัคควงศ์ สวป.สภ.เก้ำเลี ยว จว.นครสวรรค์ สนว.349 สว.สส.สภ.หนองมะโมง จว.ชัยนำท 0102 12204 0123
45 พ.ต.ท. ไพโรจน์ สีรุ้ง รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.กระบ่ี 1804 09318 0092 รอง ผกก.สส.สภ.ลำนสกำ จว.นครศรีธรรมรำช 1806 09204 0068
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46 พ.ต.ต. หญิง ไพลิน อยู่ย่ิง สว.ฝ่ำยบรรจุ ทพ. 0402 10302 0074 สว.ตม.จว.อุบลรำชธำนี บก.ตม.4 2405 10363 0066
47 ร.ต.อ. ไพศำล คล้ำยแก้ว รอง สวป.สภ.แม่สอด จว.ตำก 1605 11202 0085 สว.(191) กก.สืบสวน ภ.จว.ตำก 1605 10202 0124
48 ร.ต.อ. ไพศำล ค ำปล้อง รอง สว.จร. สภ.ทุ่งสง จว.นศ. สนศ.403 สวป.สภ.ร่อนพิบูลย์ จว.นครศรีธรรมรำช สนศ.423
49 พ.ต.ท. ไพศำล ปันเร็ว สวป.สภ.โนนสุวรรณ จว.บุรีรัมย์ สอบ.339 สว.(สอบสวน) สภ.พระทองค ำ จว.นม. 0303 12203 0049
50 พ.ต.ท. ไพศำล แย้มบำงยำง รอง ผกก.สส.สภ.ธัญบุรี จว.ปทุมธำนี 1106 09204 0067 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ปลำยบำง จว.นนทบุรี ปนบ.8593
51 พ.ต.ต. ไพศำล แสงอรุณ สว.ฝอ.ภ.จว.นรำธิวำส 2004 10305 0017 สวป.สภ.เทพำ จว.สข. สสข.475
52 พ.ต.ต. ไพศำล อินทร์คล้ำย สว.ฝอ.ภ.จว.อุทัยธำนี 1612 10318 0009 สวป.สภ.พยุหะคีรี จว.นครสวรรค์ สนว.373
53 ร.ต.อ. ไพสิทธ์ิ นำคอรุณรัตน์ สวป.สน.บำงพลัด 1114 12202 0212 สว.สส.สน.บำงพลัด สน.3-472
54 พ.ต.ท. ภคกรณ์ เสนำอุดร รอง ผกก.ฝ่ำยสืบสวนและตรวจรำชกำร 1 กต.10 0811 09204 0009 รอง ผกก.สส.สภ.แสวงหำ จว.อ่ำงทอง 1112 09204 0058
55 ร.ต.อ. หญิง ภคพร อักษรเดช รอง สว.ฝอ.สงป. 0500 11304 0011 สว.ฝยศ.งป. 0501 10325 0018
56 ร.ต.อ. หญิง ภคมน แมนเมธี รอง สว.กก.1 บก.ส.1 2302 11204 0062 สว.ฝ่ำยงบประมำณและกำรเงิน บก.อก.บช.ส. 2301 10325 0050
57 พ.ต.ต. หญิง ภณัทชำ กบรัตน์ตติวงษำ สว.ฝ่ำยงบประมำณและกำรเงิน บก.อก.บช.ส. 2301 10325 0050 สว.ฝอ.บก.ส.4 2305 10318 0009
58 พ.ต.ท. หญิง ภรณี ดุริยประสิทธ์ิ รอง ผกก.ฝอ.บก.ตม.2 2403 09318 0009 รอง ผกก.ฝ่ำยตรวจฯขำออก ด่ำน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ 2403 09363 0143
59 ร.ต.อ. ภรำดร โคตรทัศน์ สวป.สภ.สีคิ ว จว.นครรำชสีมำ 0303 12202 0700 สว.สส.สภ.หมูสี จว.นครรำชสีมำ 0303 12204 0537
60 ร.ต.อ. ภรำดร สุวรรณรัตน์ รอง สว.สส. สน.ลุมพินี 1112 13204 0389 สว.สส.สน.ลุมพินี 1112 12204 0313
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61 พ.ต.ต. ภฤศธร อยู่ทอง นว.(สบ 2) ผบช.ภ.9 1900 10323 0007 สว.ส.ทท.2 กก.3 บก.ทท.3 3204 10202 0075
62 พ.ต.ท. ภษรุฒง์ แสงอำกำศ รอง ผกก.ป.สภ.เชียงกลม จว.เลย 1410 09202 0123 รอง ผกก.อป.บก.สส.ภ.7 1702 09201 0066
63 ร.ต.อ. ภักดี พรมมำ รอง สว.จร.สภ.ชุมแพ จว.ขอนแก่น สขก.495 สวป.สภ.หนองบ่อ จว.นครพนม 1406 10202 0053
64 ร.ต.อ. ภัคเดชำ โพธ์ิพุ่ม สวป.สน.บำงพลัด 1114 12202 0201 สว.ธร.กก.ควบคุมฝูงชน2 บก.อคฝ. 1014 10318 0183
65 พ.ต.ท. ภัคพล ไกรวิลำศ รอง ผกก.สส.ภ.จว.สุโขทัย 1610 09201 0030 รอง ผกก.สส.สภ.สวรรคโลก จว.สุโขทัย 1610 09204 0070
66 พ.ต.ท. ภัฎ อินเถลิงศักด์ิ สว.ฝอ.ภ.จว.นครปฐม 1705 10318 0011 สวป.สภ.บำงเลน จว.นครปฐม สนฐ.230
67 ร.ต.อ. ภัทธนนท์ บุญยเนตร รอง สวป.สภ.ปำกเกร็ด จว.นนทบุรี สนบ.189 สวป.สภ.ปำกเกร็ด จว.นนทบุรี สนบ.186
68 ร.ต.อ. ภัทธพล แจ่มสีดำ รอง สว.จร. สน.ลุมพินี สน.2-789 สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.3 1302 10204 0032
69 พ.ต.ท. ภัทรชนนท์ ประไพลศำล สวป.สน.หนองค้ำงพลู 1116 12202 0247 รอง ผกก.ป.สภ.พระอินทร์รำชำ อ.บำงปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยำ 1107 09202 0044
70 พ.ต.ท. ภัทรธร ภัทรกูลนิยม สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ทท. 3201 10305 0012 สว.ฝอ.3 บก.อก.บช.ทท. 3201 10318 0036
71 พ.ต.ท. ภัทรพงศ์ อินวรรณำ สว.ฝอ.7 บก.อก.สตม. 2401 10305 0079 นว.(สบ 3) ตร. 0000 09323 0108
72 พ.ต.ท. ภัทรพล กมล รอง ผกก.สส.สภ.ล ำดวน จว.สุรินทร์ 1309 09204 0146 รอง ผกก.สส.สภ.น  ำเกลี ยง จว.ศรีสะเกษ 1308 09204 0113
73 ร.ต.อ. ภัทรพล รัตนวรรณ รอง สว.สส. สน.พลับพลำไชย 2 สน.2-452 สว.อก.สภ.ปะค ำ จว.บุรีรัมย์ 0304 12304 0247
74 พ.ต.ท. ภัทรพล วัจนสุนทร รอง ผกก.ป.สภ.บำงบัวทอง จว.นนทบุรี 0103 10202 0020 รอง ผกก.สส.สภ.ประตูน  ำจุฬำลงกรณ์ จว .ปทุมธำนี 1106 09204 0068
75 พ.ต.ต. หญิง ภัทรวดี มำตย์วิเศษ สว.ตม.จว.อุดรธำนี บก.ตม.4 2405 10363 0104 สว.ฝอ.บก.ตม.6 2407 10318 0008



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๖/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

76 ร.ต.อ. หญิง ภัทรวรรณ อ่อนน  ำค ำ รอง สว.ฝอ.บก.สปพ. 1013 11304 0014 สว.ฝอ.บก.น.1 1003 10326 0015
77 พ.ต.ต. ภัทรำดร ภิรมย์ภู่ สว.ฝอ.1 บก.อก.สทส. 2801 10318 0007 สวป.สภ.สำมควำยเผือก จว.นครปฐม 0703 12202 0053
78 พ.ต.ท. ภัทรำวุธ อ่อนช่วย สว.กก.6 บก.ป. 2102 10202 0284 รอง ผกก.5 บก.ปอศ. 2109 09201 0176
79 ร.ต.อ. ภัทรินทร์ สุทธิภัทรธรรม รอง สว.ส.ทล.4 กก.7 บก.ทล. 2103 11202 0235 สวป.สภ.เมืองนครศรีธรรมรำช 0804 12202 0408
80 พ.ต.ท. ภัสกิตต์ิ จิระประเสริฐสุข รอง ผกก.ตม.จว.เชียงใหม่ บก.ตม.5 2406 09363 0050 รอง ผกก.ฝอ.๗ บก.อก.สตม. 2401 09305 0078
81 พ.ต.ท. ภำกร คมข ำ สวป.สภ.บ่อทอง จว.ชลบุรี สชบ.462 สว.สส.สภ.บ้ำนนำ จว.นครนำยก สนย.118
82 พ.ต.ท. ภำคภูมิ เครือศิริ รอง ผกก.ป.สภ.เชียงค ำ จว.พะเยำ 0505 10202 0023 รอง ผกก.ป.สภ.แม่กำ จว.พะเยำ 1507 09202 0092
83 พ.ต.ท. ภำคภูมิ เดชะเรืองศิลป์ รอง ผกก.ป.สภ.ปลำยบำง จว.นนทบุรี 1105 09202 0044 รอง ผกก.ป.สภ.คลองสิบสอง จว.ปทุมธำนี 1106 09202 0057
84 พ.ต.ท. ภำคภูมิ ฤำชัย สว.สภ.ท่ำธง จว.ยะลำ 0906 12201 0302 สว.สส.สภ.อัยเยอร์เวง ภ.จว.ยะลำ 2006 10204 0100
85 พ.ต.ท. ภำคิน พงษ์กำญจนะ สว.สส.สน.บึงกุ่ม 1102 12204 0270 รอง ผกก.ปป.สภ.บึงโขงหลง จว.บึงกำฬ 0410 10202 0152
86 พ.ต.ท. ภำคิน สิริปุณยำพร สวป.สน.ท่ำข้ำม 1116 12202 0243 สวป.สน.ภำษีเจริญ 1116 12202 0261
87 ร.ต.อ. ภำคิน สุขพรหม รอง สว.กก.2 บก.ป. 2102 11202 0135 สว.กลุ่มงำนสนับสนุนฯ บก.ปอท. 2112 10204 0108
88 ร.ต.อ. ภำณุพงศ์ ทองนรินทร์ รอง สว.สส. สน.หนองแขม สน.3-497 สวป.สน.ท่ำข้ำม 1116 12202 0253
89 พ.ต.ต. ภำณุพงศ์ ภำวะบุตร สว.(สอบสวน) สภ.บำงโทรัด จว.สมุทรสำคร 0708 24203 0092 สว.กลุ่มงำนกฎหมำย กม. 0601 10305 0041
90 พ.ต.ท. ภำณุพงศ์ วัฒนพร สวป.สภ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ 0704 12202 0229 สว.กก.สส.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ 1706 10204 0111



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๖/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

91 พ.ต.ต. ภำณุพันธ์ ประเสริฐ สว.ฝ่ำยแต่งตั ง ทพ. 0402 10302 0062 สว.ตม.จว.พิษณุโลก บก.ตม.5 2406 10363 0088
92 พ.ต.ท. ภำณุพันธ์ พระคุณ สวป.สน.บำงย่ีเรือ สน.3-691 สว.อก.สน.บำงโพ 1104 12304 0122
93 พ.ต.ท. ภำดล กะนะลัย สว.กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 10204 0035 สวป.สภ.เมืองน่ำน สนน.142
94 พ.ต.ท. ภำดล จันทร์ดอน รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ 0704 24203 0085 รอง ผกก.6 บก.ป. 2102 09201 0280
95 พ.ต.ท. ภำนุ อินทรประเสริฐ สว.พฐ.จว.สมุทรปรำกำร ศพฐ.1 2704 10336 0157 สว.พฐ.จว.อ่ำงทอง ศพฐ.1 2704 10336 0221
96 พ.ต.ต. ภำนุพงศ์ พันธ์สน สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร 3 บก.อก.บช.ศ. 2901 10318 0035 สวป.สน.ทุ่งมหำเมฆ 1112 12202 0298
97 พ.ต.ต. ภำนุภัทร กิตติพันธ์ สวป.สน.คลองตัน 1112 12202 0299 สว.กก.2 บก.ปอท. 2112 10202 0051
98 พ.ต.ท. ภำนุรุจ มณีนิตย์ สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร บก.สส.ภ.1 1102 10318 0008 สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร 2 บก.อก.ภ.1 1101 10318 0160
99 พ.ต.ต. ภำมธรรม์ ทิพรัตน์ ผู้ช่วย นว.(สบ 2) ตร. 0000 10323 0145 สว.ฝสต.1 กต.7 จต. 0808 10204 0010

100 ร.ต.อ. ภำวัต เล็กธ ำรง รอง สว.กก.3 บก.ทท.1 3202 11202 0104 นว.(สบ 2) ผบช.ศ. 2900 10323 0005
101 พ.ต.ท. ภำษิต ไพรัตน์ รอง ผกก.ป.สภ.ท่ำวังผำ จว.น่ำน 0504 10202 0047 รอง ผกก.จร.สน.สำมเสน 1102 10205 0052
102 พ.ต.ท. ภำสกร เกิดโต รอง ผกก.ป.สภ.บึงสำมัคคี จว.ก ำแพงเพชร 0602 10202 0262 รอง ผกก.กก.ปพ.บก.สส.ภ.6 1602 09201 0074
103 พ.ต.ต. ภำสกร หนุดตะแสง ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.22 บก.ตชด.ภำค2 2503 10202 0156 สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด. 2501 10318 0012
104 พ.ต.ท. ภิไชย จันทะวงษ์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.โพนทอง จว.ร้อยเอ็ด สรอ.316 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองร้อยเอ็ด 0407 24203 0102
105 พ.ต.ท. หญิง ภิญญดำ คู่บำรมี รอง ผกก.กลุ่มงำนกำรข่ำว บก.ขส.บช.ปส. 2206 09201 0024 รอง ผกก.ฝอ.7 บก.อก.บช.ก. 2101 09305 0100



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๖/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

106 พ.ต.ต. ภิญญู ธรรมนรภัทร นว.(สบ 2) ผบช.สทส. 2800 10323 0005 นว.(สบ 2) ผบช.ภ.3 1300 10323 0009
107 ร.ต.อ. ภิญโญ จันเอียด รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.สทส. 2801 11302 0048 สว.ฝ่ำยกำรส่ือสำร 1 สส. 2802 10428 0029
108 พ.ต.ต. ภิญโญ แสงทิพย์ สว.สส.สน.บำงเขน 1109 12204 0293 สว.ฝอ.2 บก.อก.บช.น 1001 10318 0238
109 พ.ต.ต. ภิรมย์ ยศอำลัย สว.(สอบสวน) สภ.กันทรำรมย์ จว.ศก. 0306 24203 0110 สว.ฝอ.ภ.จว.ล ำพูน 1511 10318 0009
110 พ.ต.ท. ภีมภณ ม่วงศรี รอง ผกก.ป.สภ.ตะพำนหิน จว.พิจิตร 0605 10202 0046 รอง ผกก.สส.สภ.วชิรบำรมี จว.พิจิตร 1607 09204 0070
111 ร.ต.อ. ภุชงค์ สุขเจริญ รอง สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ปคม. 2108 29203 0053 สวป.สน.สุทธิสำร 1109 12202 0280
112 ร.ต.อ. ภูชิชย์ น  ำเพ็ชร รอง สวป. สน.บำงรัก 1113 13202 0164 สว.อก.สน.ทุ่งมหำเมฆ สน.2-625
113 ร.ต.อ. ภูชิชย์ เหรียญไกร รอง สว. กก.สืบสวน ภ.จว.กบ. 1804 11202 0098 สว.ฝ่ำยสำรบรรณ 2 สลก.ตร. 0101 10312 0044
114 พ.ต.ต. ภูดิศ หนองเหล็ก สว.ตม.จว.กระบ่ี บก.ตม.6 2407 10363 0296 สว.ฝอ.ภ.จว.ชลบุรี 1206 10318 0012
115 พ.ต.ต. ภูธร พุกะทรัพย์ สวป.สภ.บำงแก้ว จว.สมุทรปรำกำร 0107 12202 0314 สว.ฝอ.ภ.จว.ลพบุรี 1108 10318 0009
116 พ.ต.ท. ภูนล บุตโรบล รอง ผกก.ป.สภ.คลองขลุง จว.ก ำแพงเพชร 0602 10202 0040 รอง ผกก.สส.สภ.โคกส ำโรง จว.ลพบุรี 1108 09204 0070
117 พ.ต.ต. ภูบดี ศรศิลป์ สวป.สภ.กระสัง จว.บุรีรัมย์ 0304 12202 0434 รอง ผกก.ป.สภ.บ้ำนด่ำน จว.บุรีรัมย์ 0304 10202 0412
118 ร.ต.อ. ภูเบศ สกุลโสภณ ผบ.มว.กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 11202 0375 สว.กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 10318 0311
119 พ.ต.ท. ภูเบศร์ เหมพิจิตร สวป.สภ.พยุหะคีรี จว.นครสวรรค์ สนว.373 สว.อก.สภ.ศรีเทพ จว.เพชรบูรณ์ 0607 12304 0163
120 พ.ต.ท. ภูเพชร ลีเลิศ รอง ผกก.ป.สภ.ช่องเม็ก จว.อุบลรำชธำนี 1311 09202 0051 รอง ผกก.ป.สภ.สวำย จว.สุรินทร์ 1309 09202 0220



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๖/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

121 พ.ต.ต. ภูภูมิ มีมูล สวป.สภ.กุมภวำปี จว.อุดรธำนี สอด.343 สว.สส.สภ.ศรีวิชัย จว.สกลนคร 0409 12204 0299
122 พ.ต.ต. ภูมิ เฉลิมชำติ สว.ฝอ.ภ.จว.สระแก้ว 1211 10318 0010 สวป.สภ.บ้ำนแท่น จว.ชย. สชย.378
123 พ.ต.ท. ภูมิ ทองโพธ์ิ รอง ผกก.ป.สภ.ประโคนชัย จว.บุรีรัมย์ 0304 10202 0062 รอง ผกก.สส.2 บก.สส.ภ.3 1302 09204 0043
124 พ.ต.ต. ภูมิ เสมวรนนท์ สวป.สภ.วิชิต จว.ภูเก็ต 1808 10202 0084 สว.ฝอ.บก.สส.ภ.8 1802 10318 0009
125 พ.ต.ต. ภูมิทัศ ปิติจิระนน สว.อก.สน.ทุ่งมหำเมฆ สน.2-625 สว.กก.3 บก.ป. 2102 10202 0163
126 พ.ต.ต. ภูมินทร์ คิสำลัง สว.อก.สน.นำงเลิ ง สน.1-948 สว.กก.สส.บก.น.7 1009 10204 0040
127 พ.ต.ท. ภูมิปรีชำ เผ่ำปินตำ สวป.สภ.บ้ำนดู่ ภ.จว.เชียงรำย 1504 10202 0161 สวป.สภ.ป่ำแดด จว.เชียงรำย สชร.387
128 พ.ต.ท. ภูมิสิทธ์ิ ไตรพัฒน์ศิลำ สวป.สน.หนองแขม 1116 12202 0246 สว.ฝอ.บก.จร. 1002 10318 0016
129 พ.ต.ต. ภูมิสิทธ์ิ ยันตรพันธ์ สว.อก.สภ.บำงละมุง จว.ชลบุรี สชบ.255 สว.อก.สภ.บำงคล้ำ จว.ฉะเชิงเทรำ 0203 12304 0145
130 พ.ต.ท. ภูมิสิษฐ์ ตั งวิทย์เดชำ รอง ผกก.5 บก.ปคม. 2108 09201 0129 รอง ผกก.สส.สภ.อรัญประเทศ จว.สระแก้ว 1211 09204 0093
131 พ.ต.ต. หญิง ภูริตำ ลุนจันทำ สว.ตม.จว.สมุทรปรำกำร บก.ตม.3 2404 10204 0183 สว.กลุ่มงำนพัฒนำกฎหมำย กม. 0601 10305 0055
132 พ.ต.ท. ภูริพรรษณ์ โลหะกิจตระกูล สวป.สภ.บำงเลน จว.นครปฐม สนฐ.230 สวป.สภ.หนองขำว จว.กำญจนบุรี 1704 10202 0064
133 พ.ต.ท. ภูริภัทร ภิรมย์ภู่ สวป.สภ.บำงปลำม้ำ จว.สุพรรณบุรี สสพ.242 สว.สส.สภ.บำงปลำม้ำ จว.สุพรรณบุรี 0709 12204 0203
134 พ.ต.ท. ภูริส จินตรำนันท์ รอง ผกก.สส.บก.น.5 1007 09204 0036 รอง ผกก.ป.สน.บำงรัก 1103 10202 0055
135 พ.ต.ท. ภูริสิทธ์ิ ทิมทอง รอง ผกก.สส.ภ.จว.ปทุมธำนี 1106 09204 0114 รอง ผกก.สส.ภ.จว.นนทบุรี 1105 09204 0107



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๖/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

136 พ.ต.ท. ภูฤทธ์ิ เหล่ำฤทธ์ิ รอง ผกก.ป.สภ.กันทรลักษ์ จว.ศรีสะเกษ 0306 10202 0040 รอง ผกก.สส.สภ.หนองฮี จว.ร้อยเอ็ด 1409 09204 0117
137 ร.ต.อ. ภูวดล ภูมี รอง สว.ตม.จว.นนทบุรี บก.ตม.3 2404 11363 0381 สว.ตม.จว.อุทัยธำนี บก.ตม.5 2406 10363 0226
138 พ.ต.ต. ภูวดล วิริยนรำงกูล สว.ส.ทท.3 กก.3 บก.ทท.3 3204 10202 0079 สว.กก.1 บก.ทท.3 3204 10204 0020
139 พ.ต.ท. ภูวดล ศูนย์แสง รอง ผกก.ป.สภ.วัดสิงห์ จว.ชัยนำท 0102 10202 0065 รอง ผกก.ป.สภ.พระขำว จว.พระนครศรีอยุธยำ 1107 09202 0052
140 ร.ต.อ. ภูวเดช ชัยจันทึก รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองชัยภูมิ 0302 24203 0081 สว.กก.4 บก.ส.2 2303 10204 0083
141 พ.ต.ท. ภูวเดช โชติกมำศ สว.ฝอ.ภ.จว.ยะลำ 2006 10318 0015 สว.อก.สภ.กรงปินัง จว.ยะลำ 0906 12304 0238
142 พ.ต.ท. ภูวเดช ปำนจันทร์ รอง ผกก.สส.สภ.โคกตูม จว.ลพบุรี 1108 09204 0075 รอง ผกก.ป.สภ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี 0108 10202 0038
143 พ.ต.ต. ภูวนนท์ สมัครไทย สว.สส.สภ.เมืองนครปฐม สนฐ.144 สว.กก.6 บก.ปปป. 2110 10202 0116
144 พ.ต.ท. ภูวนำถ ดวงดี รอง ผกก.ป.สภ.ภูพิงค์ จว.เชียงใหม่ 0503 10202 0098 รอง ผกก.ป.สภ.เมืองเชียงใหม่ 0503 10202 0013
145 ร.ต.อ. ภูวนำรถ อนันต์เอื อ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.บึงกำฬ 1415 11202 0077 สว.อก.สภ.โซ่พิสัย จว.บึงกำฬ 0410 12304 0204
146 พ.ต.ท. ภูวเนศวร์ ภูวเนศร์บดี สว.สส.สภ.บำงกระทุ่ม จว.พิษณุโลก 0606 12204 0093 สว.สส.สภ.บ้ำนโคก จว.อุตรดิตถ์ 0609 12204 0098
147 ร.ต.อ. ภูวเสฏฐ์ ช ำนินำ สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.8 1802 10204 0046 สว.กก.3 บก.ทท.3 3204 10204 0066
148 พ.ต.ท. ภูษิณธร ย่ีภู่ สว.อก.ศฝร.บช.น. 1000 10346 0084 สวป.สน.แสมด ำ 1116 12202 0249
149 ร.ต.อ. ภูสิษฐ์ ก้อนทอง นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.สิงห์บุรี 1111 11325 0005 สวป. สภ.เมืองสิงห์บุรี จว.สิงห์บุรี 0109 12202 0098
150 ร.ต.อ. มกรำ ศรีสกุลพิสุทธ์ิ รอง สว.ฝ่ำยสืบสวนและตรวจรำชกำร 2 กต.2 0803 11204 0015 สว.ฝ่ำยสืบสวนและตรวจรำชกำร 2 กต.7 0808 10204 0014



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๖/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

151 พ.ต.ท. มงคล แก้วโพธ์ิ รอง ผกก.สส.สภ.สวำย จว.สุรินทร์ 1309 09204 0221 สวญ.สภ.หัวทะเล จว.ชัยภูมิ 1304 09201 0070
152 พ.ต.ต. มงคล คุปติศิริรัตน์ สว.(สอบสวน) กลุ่มงำนสอบสวน ภ.จว.นม. 1305 27203 0166 สว.(สอบสวน) สภ.โพธ์ิกลำง อ.เมือง จว.นม. สสร.202
153 พ.ต.ท. มงคล จิตร์พรหม สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร ภ.จว.ปทุมธำนี 1106 10318 0012 สว.สส.สภ.คลองข่อย อ.ปำกเกร็ด จว.นนทบุรี 1105 10204 0058
154 พ.ต.ท. มงคล ชูทอง สว.ส.รฟ.ฉะเชิงเทรำ กก.4 บก.รฟ. 2104 10202 0090 สว.ส.รฟ.นครสวรรค์ กก.2 บก.รฟ. 2104 10202 0059
155 ร.ต.อ. มงคล ทองเนื อห้ำ รอง สวป. สน.โคกครำม 1102 13202 0332 สวป.สน.ทุ่งสองห้อง 1102 12202 0157
156 พ.ต.ต. มงคล นนท์ธีระโรจน์ สว.ฝอ.รท. 0704 10318 0007 สวป.สภ.หนองใหญ่ จว.ชลบุรี สชบ.474
157 พ.ต.ท. มงคล มลิวงค์ รอง ผกก.กลุ่มงำนวิเครำะห์และประเมินผล ผอ. 0202 09309 0065 รอง ผกก.ป.สน.หลักสอง 1104 10202 0100
158 พ.ต.ท. มงคล วิลัยเกษม สวป.สภ.กรับใหญ่ จว.รำชบุรี 0706 12202 0064 รอง ผกก.ป.สภ.บำงแพ จว.รำชบุรี 0706 10202 0052
159 ร.ต.อ. มงคล แวงวรรณ รอง สว.สส.สภ.เชียงยืน จว.มหำสำรคำม สมค.247 สวป.สภ.เมืองมหำสำรคำม สมค.205
160 พ.ต.ท. มงคล สุริโย สว.สส.สภ.วังน  ำเขียว จว.นครรำชสีมำ 0303 12204 0402 สวป.สภ.สีดำ จว.นครรำชสีมำ 0303 12202 0722
161 พ.ต.ท. มงคล ไหวดี รอง ผกก.สส.สภ.บ้ำนบัวขำว จว.ร้อยเอ็ด 1409 09204 0155 รอง ผกก.สส.สภ.บรบือ จว.มหำสำรคำม 1407 09204 0087
162 พ.ต.ท. มงคล อ่อนแก้ว รอง ผกก.สส.ภ.จว.นนทบุรี 1105 09204 0107 รอง ผกก.สส.3 บก.สส.ภ.1 1102 09204 0054
163 พ.ต.ท. มงคลชัย พลบูรณ์ สว.ฝอ.ภ.จว.หนองคำย 1412 10318 0012 สว.อก.สภ.เมืองเลย 0408 12304 0009
164 พ.ต.ท. มงคลชัย สงฆ์ประสำทพร สว.อก.สภ.เนินมะปรำง จว.พิษณุโลก 0606 12304 0107 สว.สส.สภ.เนินมะปรำง จว.พิษณุโลก 0606 12204 0112
165 พ.ต.ท. มณฑล สังข์วัย นว.(สบ 3) ตร. 0000 09323 0098 รอง ผกก.สส.สภ.ล ำดวน จว.สุรินทร์ 1309 09204 0146



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๖/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

166 พ.ต.ท. มณฑล เหมพิจิตร สว.อก.สภ.บรรพตพิสัย จว.นครสวรรค์ 0604 12304 0142 สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.6 1601 10318 0210
167 พ.ต.ท. หญิง มณฑำทิพย์ เหรียญอำรีย์ รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ปรำจีนบุรี 1209 09318 0007 รอง ผกก.ฝอ.ทว. 2703 09318 0010
168 พ.ต.ต. มโณรส จันทร์พิทักษ์ สว.กก.บริกำรคนต่ำงด้ำว บก.ตม.3 2404 10204 0022 สว.กก.บริกำรคนต่ำงด้ำว บก.ตม.3 2404 10363 0020
169 พ.ต.ท. มนชัย รุ่งเรืองเศรษฐ์ รอง ผกก.สส.สภ.คลองด่ำน จว.สมุทรปรำกำร 1109 09204 0100 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองสระบุรี สสบ.182
170 พ.ต.ท. มนต์ชัย ไชยกูล สวป.สภ.บ้ำนนำ จว.นครนำยก สนย.113 สวป.สภ.กุดจับ จว.อุดรธำนี สอด.576
171 พ.ต.ต. มนต์ชัย สำรพิมพ์ นว.(สบ 2) ผบช.ภ.4 1400 10323 0009 สว.จร.สภ.เมืองมหำสำรคำม สมค.224
172 พ.ต.ท. มนต์ชิต เพ็งแก้ว สว.ฝอ.ภ.จว.กระบ่ี 1804 10305 0014 รอง ผกก.สส.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.นครศรีธรรมรำช 1806 09204 0091
173 พ.ต.ต. มนต์เทียน พลเย่ียม สว.กก.สส.ภ.จว.กำฬสินธ์ุ 1404 10204 0031 สวป.สภ.ฆ้องชัย จว.กำฬสินธ์ุ 0402 12202 0087
174 พ.ต.ต. มนตรี จ่ำน  ำเท่ียง สว.ธร.สภ.ดอนตูม จว.นครปฐม 0703 12304 0196 สว.สส.สภ.หัวโทน จว.ร้อยเอ็ด 1409 10204 0072
175 พ.ต.ท. มนตรี จิตรสิริบูรณ์ รอง ผกก.ป.สภ.บ้ำนตำก จว.ตำก 0603 10202 0039 รอง ผกก.สส.สภ.เมืองตำก 1605 09204 0064
176 พ.ต.ท. มนตรี เจริญภัทรำวุฒิ รอง ผกก.สส.สภ.กันทรอม จว.ศรีสะเกษ 1308 09204 0187 รอง ผกก.สส.สภ.นิคมสร้ำงตนเอง จว.พิษณุโลก 1608 09204 0147
177 พ.ต.ท. มนตรี แตงโต รอง ผกก.ป.สภ.ทองผำภูมิ จว.กำญจนบุรี 0702 10202 0030 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สำมกระทำย จว.ประจวบคีรีขันธ์ สปข.93
178 พ.ต.ต. มนตรี บุญโสภำ สว.กลุ่มงำนบริหำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูล ศทก. 2804 10403 0035 สวป.สภ.ปำกช่อง จว.นครรำชสีมำ 0303 12202 0714
179 ร.ต.อ. มนตรี พำภักดี รอง สว.สส.สภ.เมืองอ ำนำจเจริญ จว.อ ำนำจเจริญ สอบ.538 สว.อก.สภ.หัวตะพำน จว.อ ำนำจเจริญ 0308 12304 0101
180 ร.ต.อ. มนตรี รัตน์ศรีจันทร์ รอง สวป.สภ.ยะหำ จว.ยะลำ 0906 13202 0123 สว.ฝ่ำยบริกำรกำรศึกษำ ศฝร.ภ.9 2003 10318 0023



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๖/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

181 พ.ต.ท. มนตรี เล่ห์อ่ิม สว.สส.สภ.คลองข่อย อ.ปำกเกร็ด จว.นนทบุรี 1105 10204 0058 รอง ผกก.สส.สภ.สีคิ ว จว.นครรำชสีมำ 1305 09204 0152
182 พ.ต.ท. มนตรี สลีอ่อน สวป.สภ.บำงสะพำนน้อย จว.ประจวบคีรีขันธ์ สปข.249 สว.ฝอ.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ 1706 10318 0010
183 พ.ต.ท. มนตรี สุปะค ำ สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.4 1401 10318 0222 รอง ผกก.ปป.สภ.บ้ำนแฮด จว.ขอนแก่น 0403 10202 0115
184 พ.ต.ท. มนตรี อนันต์ สว.กก.สส.ภ.จว.สงขลำ 1906 10202 0182 สว.สส.สภ.ฉลุง จว.สตูล 0908 12204 0109
185 พ.ต.ท. มนต์ศักด์ิ ศรีสุวรรณ์ รอง ผกก.สส.สภ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี 1810 09204 0075 รอง ผกก.สส.1 บก.สส.ภ.8 1802 09204 0018
186 พ.ต.ท. มนเทียน กระทงนรเศรษฐ์ รอง ผกก.ป.สภ.บ้ำนสวน จว.สุโขทัย 1610 09202 0112 รอง ผกก.ป.สภ.ศรีนคร จว.สุโขทัย 0608 10202 0075
187 พ.ต.ต. มนเทียน ป่ินทัศน์ สว.จร.สน.ส ำเหร่ สน.3-760 สวป.สน.ทุ่งครุ 1115 12202 0205
188 พ.ต.ท. มนพร ลิขิตมำนนท์ สว.ส.ทท.2 กก.2 บก.ทท.3 3204 10202 0046 สว.ส.ทท.4 กก.1 บก.ทท.2 3203 10202 0037
189 พ.ต.ท. มนภพ รัตนดิลก สว.ตม.จว.ปรำจีนบุรี ตม.จว.3 2404 10363 0334 สว.ตม.จว.เลย 2405 10363 0226
190 พ.ต.ท. มนสิช ชุนดี สว.ฝ่ำยพัฒนำหลักสูตร 2 สศป. 2902 10329 0044 รอง ผกก.ฝอ.วตร. 2903 09318 0006
191 พ.ต.ท. มนัส จันทวำด สวป.สภ.ท่ำตะเกียบ จว.ฉะเชิงเทรำ สฉช.305 สว.สส.สภ.ท่ำตะเกียบ จว.ฉะเชิงเทรำ 0203 12204 0180
192 พ.ต.ท. มนัส ชมเชย รอง ผกก.ป.สภ.เสิงสำง จว.นครรำชสีมำ 0303 10202 0125 รอง ผกก.วิเครำะห์ข่ำวและเคร่ืองมือพิเศษ บก.สส.ภ.3 1302 09201 0018
193 พ.ต.ท. มนัส ผลปรำชญ์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บึงนำรำง จว.พิจิตร 0605 12203 0042 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บำงมูลนำก จว.พิจิตร สพจ.186
194 พ.ต.ท. มนัส พร้อมศักด์ิโสภณ สวป.สภ.ปำกท่อ จว.รำชบุรี สรบ.233 สว.อก.สภ.เมืองสมุทรสงครำม 0707 12304 0009
195 พ.ต.ท. มนัส เล็กชะอุ่ม รอง ผกก.ฝอ.กม. 0601 09318 0008 รอง ผกก.ป.สภ.กระนวน จว.ขอนแก่น 0403 10202 0089



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๖/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

196 ร.ต.อ. มนัส วงษ์แก้ว รอง สว.สส. สภ.กะรน จว.ภก. 1808 11204 0078 สวป.สภ.เมืองภูเก็ต 0806 12202 0166
197 พ.ต.ท. มนัส อัดโดดดร รอง ผกก.สส.สภ.กุมภวำปี จว.อุดรธำนี 1414 09204 0062 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เขำสวนกวำง จว.ขอนแก่น สขก.405
198 พ.ต.ท. มนัสเวท ทองอ่ิม รอง ผกก.(สอบสวน) สน.บำงโพงพำง สน.2-607 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บำงปะหัน จว.พระนครศรีอยุธยำ สอย.303
199 ร.ต.อ. มนิต ชูเชิด รอง สว.สส.สภ.คลองท่อม จว.กระบ่ี 0802 13204 0100 สว.สส.สภ.อ่ำวนำง ภ.จว.กระบ่ี 1804 10204 0104
200 พ.ต.ต. มนู หอมละออ สว.สส.สภ.ส ำโรงใต้ จว.สมุทรปรำกำร 0107 12204 0246 สวป.สภ.ท่ำหิน อ.เมือง จว.ลพบุรี สลบ.104
201 พ.ต.ท. มนูญ แก้วก่ ำ สว.กก.1 บก.ป. 2102 10202 0055 รอง ผกก.4 บก.ป. 2102 09201 0196
202 พ.ต.ท. มนูญ มังคละพลัง สวป.สภ.เมืองศรีสะเกษ 0306 12202 0403 สวป.สภ.ตระกำรพืชผล จว.อุบลรำชธำนี 0309 12202 0487
203 พ.ต.ท. มโนเชำว์ นิลนนท์ รอง ผกก.ป.สภ.หนองเสือ จว.ปทุมธำนี 0104 10202 0045 รอง ผกก.3 บก.ปอศ. 2109 09201 0095
204 พ.ต.ท. มรกตภูมิ พลศักด์ิ สว.สส.สภ.วำรินช ำรำบ จว.อบ. สอบ.450 สวป.สภ.พิบูลมังสำหำร จว.อบ. สอบ.476
205 พ.ต.ท. มลยำ โต๊ะเส็น รอง ผกก.กก.2.บก.ส.1 2302 09204 0066 รอง ผกก.กก.5 บก.ส.1 2302 09204 0192
206 พ.ต.ท. มหพล มีเสน สว.สส.สน.บุคคโล สน.3-559 สวป.สน.ปทุมวัน 1113 12202 0142
207 พ.ต.ท. มหรรฆพันธ์ุ เพียงปรำชญ์ รอง ผกก.ป.สภ.นำด้วง จว.เลย 0408 10202 0113 รอง ผกก.ป.สภ.เมืองเลย 0408 10202 0007
208 พ.ต.ท. มหำชัย สกุลกิจไพบูลย์ สวป.สภ.โพธ์ิแก้ว จว.นครปฐม สนฐ.99 อำจำรย์(สบ 2) กลุ่มงำนอำจำรย์ ศฝร.ภ.7 1703 32343 0087
209 พ.ต.ท. มหำพรม ศิริรัตน์ สว.อก.สภ.ห้วยยำง จว.ชัยภูมิ 1304 10318 0055 ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.1 บก.สอ.บช.ตชด. 2508 10202 0042
210 พ.ต.ท. หญิง มะวรรณ โรจน์ปักษำเทพ รอง ผกก.ฝอ.4 บก.อก.ภ.7 1701 09318 0195 รอง ผกก.ฝอ.5 บก.อก.ภ.7 1701 09318 0217
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211 พ.ต.ท. มังกร พงษ์นิยะกูล รอง ผกก.สส.สภ.พุทไธสง จว.บุรีรัมย์ 1306 09204 0087 รอง ผกก.ป.สภ.น  ำปลีก จว.อ ำนำจเจริญ 1310 09202 0043
212 ร.ต.อ. มังกร แสนมำ รอง สว.(สอบสวน)สภ.เชียงแสน จว.เชียงรำย สชร.302 สว.(สอบสวน) สภ.เชียงแสน จว.เชียงรำย 0502 24203 0109
213 พ.ต.ท. หญิง มำณ์นิจก์ ถนอมนวล รอง ผกก.ฝอ.บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 09318 0007 รอง ผกก.ฝ่ำยยุทธศำสตร์ บก.อก.บช.ปส. 2201 09318 0020
214 พ.ต.ท. มำนพ คนหลัก รอง ผกก.สส.3 บก.สส.ภ.5 1502 09204 0060 รอง ผกก.ป.สภ.เหมืองจี  จว.ล ำพูน 1511 09202 0042
215 พ.ต.ท. มำนพ ค้ำขำย สวป.สภ.เมืองน่ำน 0504 12202 0264 สว.ฝอ.บก.สส.ภ.5 1502 10318 0009
216 พ.ต.ท. มำนพ ค ำแก้ว สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8 1801 10318 0137 สว.(สอบสวน) สภ.เวียงสระ จว.สุรำษฎร์ธำนี สสฎ.439
217 พ.ต.ท. มำนพ ใจอุ่น สว.สภ.ไผ่โทน จว.แพร่ สพร.74 สว.สภ.พระธำตุช่อแฮ ภ.จว.แพร่ 1508 10202 0130
218 พ.ต.ท. มำนพ ชำวไร่ สว.สส.สภ.อุทัย จว.พระนครศรีอยุธยำ 0105 12204 0201 รอง ผกก.สส.สภ.เมืองอุทัยธำนี 1612 09204 0063
219 พ.ต.ท. มำนพ น  ำประสำนไทย สว.สส.สภ.ท่ำเรือ จว.กำญจนบุรี 0702 12204 0235 รอง ผกก.สส.สภ.ท่ำเรือ จว.กำญจนบุรี 1704 09204 0084
220 พ.ต.ท. มำนพ เนียรภำค สว.อก.สภ.ชำติตระกำร จว.พิษณุโลก 0606 12304 0129 สวป.สภ.แม่วงก์ จว.นครสวรรค์ 0604 12202 0038
221 พ.ต.ท. มำนพ พรหมเมศ สว.อก.สภ.รือเสำะ จว.นรำธิวำส 0903 12304 0261 สวป.สภ.รือเสำะ จว.นรำธิวำส สนธ.259
222 พ.ต.ท. มำนพ มีแสง รอง ผกก.6 บก.รน. 2106 09206 0392 สวญ.สภ.มะนำวหวำน จว.ลพบุรี 1108 09201 0051
223 พ.ต.ท. มำนพ ล ำดวน สวป. สภ.เมืองสระบุรี จว.สระบุรี 0108 12202 0232 สวป.สภ.คลองด่ำน อ.บำงบ่อ จว.สมุทรปรำกำร 0107 12202 0098
224 ร.ต.อ. มำนพ สุขหอม รอง สวป.สภ.คลองหอยโข่ง จว.สงขลำ 1906 11202 0161 สวป.สภ.จุฬำภรณ์ จว.นครศรีธรรมรำช สนศ.191
225 ร.ต.อ. มำนพ แสงอินทร์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.วังน  ำคู้ จว.พิษณุโลก 0606 24203 0074 สว.สส.สภ.ชำติตระกำร จว.พิษณุโลก 0606 12204 0134
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226 พ.ต.ต. มำนะ น่ิมนวล สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.8 1802 10204 0022 สว.อก.สภ.เกำะยำว จว.พังงำ 0805 12304 0085
227 พ.ต.ต. มำนะ บุญสม สว.กลุ่มงำนตรวจสอบส ำนวน 2 คด. 0602 10375 0033 สว.ฝอ.2 บก.อก.บช.ทท. 3201 10318 0025
228 ร.ต.อ. มำนะ พรมพิลำ รอง สวป.สภ.นครไทย จว.พิษณุโลก 0606 13202 0221 สว.สส.สภ.นครไทย จว.พิษณุโลก สพล.324
229 ร.ต.อ. มำนะ ศิริเขตรกรณ์ รอง สวป.สภ.เมืองนครปฐม 0703 13202 0259 สว.สส.สภ.สำมกระทำย จว.ประจวบคีรีขันธ์ 0704 12204 0195
230 พ.ต.ท. มำนะ สุขเจริญ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.กองก๋อย จว.แม่ฮ่องสอน 1509 29203 0057 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองเชียงใหม่ 0503 23203 0062
231 ร.ต.อ. มำนะพงษ์ วงศ์พิวัฒน์ รอง สว.สส.สน.ทองหล่อ 1112 13204 0394 สว.กก.สส.2 บก.สส.บช.น. 1012 10204 0044
232 พ.ต.ท. มำนัด พรพิพัฒน์ สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.4 1401 10318 0180 รอง ผกก.ปป.สภ.สหัสขันธ์ จว.กำฬสินธ์ุ 0402 10202 0079
233 พ.ต.ต. หญิง มำนิดำ วิสุทธิพัฒน์ สว.ตม.จว.ตรำด บก.ตม.3 2404 10363 0149 สว.ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3 2404 10363 0177
234 พ.ต.ท. มำนิต กิจหิรัญ สวป.สภ.นิคมพัฒนำ จว.ระยอง 0208 12202 0227 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองระยอง 0208 24203 0076
235 พ.ต.ท. มำนิตย์ บุญมำเลิศ รอง ผกก.ป.สภ.วังสมบูรณ์ จว.สระแก้ว 0209 10202 0222 รอง ผกก.ป.สภ.มำบตำพุด จว.ระยอง 0208 10202 0051
236 พ.ต.ต. มำนิตย์ หนูสี สว.กก.1.บก.ส.1 2302 10204 0036 สว.กก.2.บก.ส.1 2302 10204 0079
237 พ.ต.ท. หญิง มำนีนำ มณีโชติ สว.ฝอ.ภ.จว.พิษณุโลก 1608 10318 0009 รอง ผกก.ฝอ.2 บก.อก.ภ.6 1601 09318 0025
238 พ.ต.ต. มำโนช โนรำช สว.ฝอ.บก.สส.ภ.5 1502 10326 0010 สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.5 1501 10326 0246
239 พ.ต.ท. มำโนช บุญส่ง สว.สส.สภ.พระนครศรีอยุธยำ จว.พระนครศรีอยุธยำ สอย.240 สว.สส.สภ.บำงปะหัน จว.พระนครศรีอยุธยำ 0105 12204 0233
240 พ.ต.ท. มำโนชญ์ ผลมำก รอง ผกก.สส.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ 1706 09204 0109 รอง ผกก.สส.สภ.อ่ำวน้อย จว.ประจวบคีรีขันธ์ 1706 09204 0072
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241 พ.ต.ท. มำรุต ดำวนันท์ รอง ผกก.ป.สภ.นำหม่ืน จว.น่ำน 0504 10202 0087 รอง ผกก.กลุ่มงำนจรำจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 09205 0240
242 พ.ต.ท. มำรุต วงษ์พูล สว.กก.3 บก.ปส.3 2204 10204 0066 รอง ผกก.1 บก.ปส.1 2202 09201 0054
243 พ.ต.ท. มำรุต สุภศิริ รอง ผกก.ป.สภ.เรือง จว.น่ำน 1506 09202 0104 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.น่ำน 0504 12203 0027
244 พ.ต.ท. มำหะมะ เจะมะ รอง ผกก.ป.สภ.กะพ้อ จว.ปัตตำนี 0904 10202 0081 รอง ผกก.ป.สภ.ยะรัง จว.ปัตตำนี 0904 10202 0040
245 พ.ต.ต. หญิง ม่ิงขวัญ ผ่ำนพินิจ สว.ฝอ.ศฝร.ภ.3 1303 10318 0007 สว.อก.สภ.สิรินธร จว.อุบลรำชธำนี 0309 12304 0307
246 พ.ต.ท. มิตร คนชุม สว.อก.สภ.มูโนะ จว.นรำธิวำส 2004 10318 0157 สวป.สภ.นำงรอง จว.บร. สบร.445
247 พ.ต.ท. มิตรชัย สมหวัง สวป.สภ.ตระกำรพืชผล จว.อุบลรำชธำนี 0309 12202 0486 สวป.สภ.บึงมะลู จว.ศรีสะเกษ 0306 12202 0083
248 พ.ต.ต. หญิง มินตรำภรณ์ ลี สงวน สว.ฝอ.ภ.จว.หนองบัวล ำภู 1413 10318 0010 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.นครพนม 1406 09318 0112
249 ร.ต.อ. มีเดีย ปฐมพรวิวัฒน์ รอง สว.ฝ่ำยแต่งตั ง ทพ. 0402 11302 0066 สว.ฝ่ำยแต่งตั ง ทพ. 0402 10302 0062
250 พ.ต.ท. ญ หญิง มุกดำ ธนะสมบัติ สว.ตม.จว.เชียงรำย บก.ตม.5 2406 10363 0033 สว.อก.สภ.หำงดง จว.เชียงใหม่ 0503 12304 0340
251 พ.ต.ท. มุทิตำ สถำนนท์ รอง ผกก.ด่ำน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 09363 0484 รอง ผกก.ตม.จว.เลย 2405 09363 0266
252 พ.ต.ท. มุฮัมหมำดหำนำฝี นุ่งอำหลี รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.จะนะ จว.สงขลำ สสข.469 รอง ผกก.ป.สภ.เมืองพัทลุง 0905 10202 0007
253 ร.ต.อ. มูฮัมหมำดชุกรี นุ่งอำหลี รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สตูล 1907 11202 0089 สว.กก.สส.ภ.จว.สตูล 1907 10204 0031
254 พ.ต.ท. เมฆ ชะนะดัง รอง ผกก.สส.สภ.เสริมงำม จว.ล ำปำง 1510 09204 0079 รอง ผกก.ป.สภ.บ้ำนเอื อม จว.ล ำปำง 1510 08202 0147
255 พ.ต.ท. เมฆพิศำล ศรีภิรมย์ สว.กก.2 บก.ป. 2102 10202 0117 รอง ผกก.2 บก.ป. 2102 09201 0113
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256 พ.ต.ต. เมฆำ สำรีพันดอน สว.กก.สืบสวน ภ.จว.ระยอง 1210 10202 0115 สว.ฝอ.ภ.จว.ตรำด 1207 10318 0013
257 พ.ต.ต. เมทำสิทธ์ิ พันธ์อิทธิโรจ สว.(สอบสวน) สภ.ท่ำตำฝ่ัง อ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน 0507 23203 0122 สว.(สอบสวน) สภ.เรือง อ.เมือง จว.น่ำน สนน.96
258 ร.ต.อ. เมธัส อยู่คุ้ม รอง สว. งำนสำยตรวจ 2 กก.1 บก.จร. 1002 11205 0053 สวป.สน.หัวหมำก สน.1-635
259 พ.ต.ท. เมธำ รัตนวรุณรัตน์ สว.สส.สภ.วังโป่ง จว.เพชรบูรณ์ 0607 12204 0138 สว.(สอบสวน)สภ.ดงขุย จว.เพชรบูรณ์ สพช.129
260 พ.ต.ท. เมธำสิทธ์ิ ผุยหนองโพธ์ิ สวป.สภ.หนองขำว จว.กำญจนบุรี 1704 10202 0064 สว.ฝอ.ภ.จว.สมุทรสำคร 1710 10305 0014
261 พ.ต.ท. เมธี พำช่ืนใจ รอง ผกก.กลุ่มงำนสอบสวน บก.อก.ภ.8 1802 09305 0115 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ท่ำศำลำ จว.นครศรีธรรมรำช สนศ.530
262 พ.ต.ต. เมษยน รัตนถำวร สวป.สภ.โหล่งขอด จว.เชียงใหม่ 1505 10202 0123 สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5 1501 10318 0160
263 พ.ต.ท. เมี ยน เกิดทิพย์ สวป.สภ.ขนอม จว.นครศรีธรรมรำช สนศ.548 สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8 1801 10318 0131
264 พ.ต.ท. แมน ทิพย์อักษร สว.อก.สภ.ช ำนิ จว.บุรีรัมย์ 0304 12304 0187 สวป.สภ.กระสัง จว.บุรีรัมย์ 0304 12202 0434
265 พ.ต.ท. แมน รถทอง สว.ส.ทท.6 กก.2 บก.ทท.1 3202 10202 0078 รอง ผกก.ศูนย์รับแจ้งเหตุและปฏิบัติกำรควบคุมส่ังกำร บก.ทท.๑ 3202 09201 0107
266 พ.ต.ท. ไมตรี เฉลิมวงษ์ ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.13 บก.ตชด.ภำค1 2502 10318 0245 รอง ผกก.ฝอ.5 บก.อก.บช.ตชด. 2501 09318 0089
267 พ.ต.ท. ไมตรี เทพล สว.สส.สภ.ขมิ น จว.สกลนคร 0409 12204 0308 รอง ผกก.สส.สภ.กุสุมำลย์ จว.สกลนคร 1411 09204 0133
268 พ.ต.ท. ไมตรี นักธรรม รอง ผกก.สส.สภ.บ้ำนติ ว จว.เพชรบูรณ์ 1609 09204 0161 รอง ผกก.ป.สภ.อ่ำวลึก จว.กระบ่ี 0802 10202 0016
269 ร.ต.อ. ไมตรี เนตรโสภำ รอง สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.9 1902 11204 0033 สว.กก.สส.ภ.จว.สงขลำ 1906 10204 0037
270 พ.ต.ต. ไมตรี บูรณทอง สว.จร.สภ.ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปรำกำร 1109 10205 0063 สว.อก.สภ.เมืองนนทบุรี จว.นนทบุรี สนบ.212



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๖/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

271 พ.ต.ท. ยงยศ ซ่ือสัตย์คมสัน รอง ผกก.สส.สภ.เมืองจันทร์ จว.ศรีสะเกษ 1308 09204 0124 รอง ผกก.ป.สภ.หนองหงส์ จว.บุรีรัมย์ 0304 10202 0150
272 พ.ต.ท. ยงยุทธ คงจริตงำม สวป.สน.บึงกุ่ม 1102 12202 0261 สว.(สอบสวน) สน.เตำปูน 1109 24203 0148
273 พ.ต.ต. ยงยุทธ จันคง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.8 1801 10318 0176 สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.8 1801 10325 0177
274 ร.ต.อ. ยงยุทธ น้อยฉิม รอง สวป. สภ.หล่มสัก จว.เพชรบูรณ์ สสว.6 สว.อก.สภ.น  ำหนำว จว.เพชรบูรณ์ 0607 12304 0117
275 พ.ต.ต. ยงยุทธ ยำวิชัย สว.อก.สภ.ด่ำนแม่ค ำมัน จว.อุตรดิตถ์ 1611 10318 0117 สวป.สภ.เมืองตำก 0603 12202 0248
276 พ.ต.ต. ยงยุทธ สิมมะลำ สวป.สภ.บ้ำนหมอ จว.สระบุรี สสบ.280 สวป.สภ.พระพุทธบำท จว.สระบุรี สสบ.305
277 ร.ต.อ. ยงยุทธ หำสิตะพันธ์ รอง สวป.สภ.ปะนำเระ จว.ปัตตำนี 0904 13202 0471 สว.ฝอ.ภ.จว.นรำธิวำส 2004 10318 0014
278 พ.ต.ท. ยงศักด์ิ รัตนดิลก รอง ผกก.กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 09318 0028 รอง ผกก.ตชด.43 2505 09318 0241
279 ร.ต.อ. ยม ช่วยรักษำ รอง สวป.สภ.กุดบำก จว.สกลนคร สสน.328 สว.กก.สส.ภ.จว.นครพนม 1406 10204 0114
280 พ.ต.ท. ยม เวชสิทธ์ิ สว.สส.สภ.บันนังสตำ จว.ยะลำ 0906 12204 0219 รอง ผกก.ปฏิบัติกำรพิเศษ ภ.จว.ยะลำ 1910 09202 0002
281 พ.ต.ท. ยรรยง หิรัญบูรณะ รอง ผกก.ป.สภ.ดอนสัก จว.สุรำษฎร์ธำนี 0808 10202 0027 สวญ.สภ.กำระเกด จว.นครศรีธรรมรำช 0804 10201 0116
282 พ.ต.ท. ยศ ชำวเรำ สว.สส.สภ.ชัยบุรี จว.สุรำษฎร์ธำนี 0808 12204 0264 สว.สส.สภ.เกำะพงัน จว.สุรำษฎร์ธำนี 0808 12204 0176
283 พ.ต.ท. ยศ มณฑำณี ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.43 บก.ตชด.ภำค4 2505 10202 0250 สว.กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 10318 0351
284 ร.ต.อ. ยศธน บุญศรี ผบ.มว.กก.ตชด.21 2503 11202 0096 ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.21 บก.ตชด.ภำค2 2503 10202 0064
285 พ.ต.ท. ยศพงศ์ พันธุ สว.อก.สภ.บำงหลวง จว.นครปฐม 1705 10318 0051 สวป.สภ.ก ำแพงแสน จว.นครปฐม สนฐ.202
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286 พ.ต.ท. ยศพร มำศรีนวล สว.ตม.จว.บึงกำฬ บก.ตม.4 2405 10363 0281 สว.ฝอ.4 บก.อก.สตม. 2401 10318 0045
287 พ.ต.ต. ยศพล แก้วฤทธ์ิ นว.(สบ 2) ตร. 0001 12323 0233 สว.สส.สภ.ไชยำ จว.สุรำษฎร์ธำนี 0808 12204 0155
288 พ.ต.ต. ยศวริศ เวียงเจริญ สวป. สภ.ธัญบุรี จว.ปทุมธำนี 0104 12202 0252 สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร ภ.จว.ปทุมธำนี 1106 10318 0011
289 พ.ต.ท. ยศวัจน์ ตั งจิตรมณีศักดำ รอง ผกก.สส.ภ.จว.เลย 1410 09201 0030 รอง ผกก.สส.สภ.สีชมพู จว.ขอนแก่น 1405 09204 0071
290 พ.ต.ท. ยศศักด์ิ โพธ์ิสุวรรณ รอง ผกก.ป.สภ.กำบเชิง จว.สุรินทร์ 0307 10202 0090 รอง ผกก.สส.สภ.จอมพระ จว.สุรินทร์ 1309 09204 0151
291 พ.ต.ท. ยอดชำย แก้วเรือง สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.7 1702 10204 0045 รอง ผกก.สส.2 บก.สส.ภ.7 1702 09204 0041
292 พ.ต.ต. ยอดชำย จ ำนงประโคน สวป.สภ.เมืองสุรินทร์ 0307 12202 0393 สว.สส.สภ.พนมดงรัก จว.สุรินทร์ 0307 12204 0241
293 ร.ต.อ. ยอดชำย โสมค ำ รอง สว.สส.สภ.ปำกช่อง จว.นครรำชสีมำ สนม.782 สวป.สภ.โพธ์ิกลำง จว.นครรำชสีมำ 0303 12202 0724
294 พ.ต.ท. ยอดเพชร โคทนำ รอง ผกก.ป.สภ.บึงโขงหลง จว.บึงกำฬ 0410 10202 0152 รอง ผกก.สส.สภ.จตุรพักตร์พิมำน จว.ร้อยเอ็ด 1409 09204 0115
295 พ.ต.ท. ยอดยม อุปกำ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.โซ่พิสัย จว.บึงกำฬ สนค.361 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองบึงกำฬ สนค.279
296 พ.ต.ต. ยอดย่ิง พงษำพันธ์ สวป.สภ.บ้ำนบึง จว.ชลบุรี 0204 12202 0385 สว.(สอบสวน) สภ.วัฒนำนคร จว.สระแก้ว สปจ.400
297 พ.ต.ต. ยอดรัก คงช่วย สว.กก.1 บก.ปส.3 2204 10204 0037 สว.ฝ่ำยตรวจฯขำออก ด่ำน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ 2403 10363 0150
298 พ.ต.ท. ย่ิงยศ ฉลำดปรุ รอง ผกก.ป.สภ.ทุ่งช้ำง จว.น่ำน 0504 10202 0061 รอง ผกก.จร.สน.หัวหมำก 1102 10205 0102
299 พ.ต.ท. ย่ิงยศ สุวรรณโณ รอง ผกก.ฝอ.4 บก.อก.ภ.1 1101 09318 0195 รอง ผกก.ป.สภ.โคกตูม จว.ลพบุรี 1108 09202 0040
300 พ.ต.ท. หญิง ยินดี จรูญสอน รอง ผกก.ฝอ.ศฝร.ศชต. 2003 09318 0006 รอง ผกก.ฝอ.4 บก.อก.บช.ทท. 3201 09318 0049



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๖/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

301 พ.ต.ท. ยินดี เมฆโพธ์ิ สวป.สภ.ไพศำลี จว.นครสวรรค์ 0604 12202 0330 สวป.สภ.สำมง่ำม จว.พิจิตร สพจ.239
302 พ.ต.ท. ยุติธรรม มหำนิล รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.สทส. 2801 09318 0005 รอง ผกก.สส.สน.ส ำรำญรำษฎร์ 1008 09204 0068
303 พ.ต.ท. ยุทธ ไชยพล รอง ผกก.ป.สภ.พังโคน จว.สกลนคร 0409 10202 0051 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.โนนสะอำด จว.อุดรธำนี สอด.475
304 พ.ต.ท. ยุทธกร ธรรมวงค์ รอง ผกก.ป.สภ.เสริมงำม จว.ล ำปำง 0508 10202 0089 รอง ผกก.ป.สภ.เวียงป่ำเป้ำ จว.เชียงรำย 0502 10202 0061
305 พ.ต.ท. ยุทธกำร จันทร์แก้ว สว.จร.สน.โคกครำม 1102 12205 0348 รอง ผกก.กลุ่มงำนพิจำรณำ 2 อธ. 0703 09305 0034
306 พ.ต.ท. ยุทธชัย แจ่มกระจำย สว.(สอบสวน) งำนศูนย์ควบคุมจรำจรด่วน 2 กก.2 บก.จร. 1002 29203 0121 รอง ผกก.(สอบสวน) งำนศูนย์ควบคุมจรำจรด่วน 2 กก.2 บก.จร.บช.น. 1002 29203 0124
307 พ.ต.ต. ยุทธนัน จันทร์เนตร สวป.สภ.แม่สอด จว.ตำก สตก.195 สว.กก.ปพ.บก.สส.ภ.6 1602 10202 0076
308 พ.ต.ท. ยุทธนัย ภำคพำไชย สว.กก.ตชด.33 บก.ตชด.ภำค3 2504 10318 0248 ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 10202 0117
309 พ.ต.ท. ยุทธนำ จำตุรัตน์ สว.วิเครำะห์ข่ำวและเคร่ืองมือพิเศษ บช.น. 1012 10204 0089 รอง ผกก.สส.4 บก.สส.บช.น. 1012 09203 0072
310 ร.ต.อ. ยุทธนำ บัวอินทร์ รอง สว. สภ.เกำะเต่ำ จว.สฎ. 1810 11202 0146 สวป.สภ.เวียงสระ จว.สุรำษฎร์ธำนี สสฎ.428
311 พ.ต.ต. ยุทธนำ พรหมโท สวป.สภ.หนองหญ้ำปล้อง จว.เลย 0408 12202 0067 สวป.สภ.เหล่ำหลวง จว.บึงกำฬ 0410 12202 0099
312 ร.ต.อ. ยุทธนำ ฤทธิสนธ์ิ รอง สวป.สภ.คง จว.นครรำชสีมำ สนม.681 สว.อก.สภ.ล ำทะเมนชัย จว.นครรำชสีมำ 0303 12318 0680
313 พ.ต.ท. ยุทธนำ วิรักษำ รอง ผกก.ป.สภ.กระนวน จว.ขอนแก่น 0403 10202 0089 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เชียงยืน จว.มหำสำรคำม สมค.249
314 พ.ต.ท. ยุทธนำ สังข์ทอง สว.กก.3 บก.สกส.บช.ปส. 2207 10204 0056 รอง ผกก.4 บก.สกส.บช.ปส. 2207 09201 0066
315 พ.ต.ท. ยุทธพงษ์ เมฆคะ รอง ผกก.ฝอ.ตส.2 0902 09318 0006 รอง ผกก.สส.ภ.จว.น่ำน 1506 09201 0029
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316 พ.ต.ท. ยุทธพงษ์ รอดนวล รอง ผกก.ป.สภ.บัวใหญ่ จว.นครรำชสีมำ 0303 10202 0061 รอง ผกก.สส.สภ.สตึก จว.บุรีรัมย์ 1306 09204 0089
317 พ.ต.ท. ยุทธพล บุษบำ สว.อก.สภ.เสิงสำง จว.นครรำชสีมำ 0303 12304 0414 สวญ.สภ.กระชอน จว.นครรำชสีมำ 1305 09201 0081
318 ร.ต.อ. ยุทธพล หินแก้ว รอง สว.ฝ่ำยสืบสวนและตรวจรำชกำร 1 กต.2 0803 11204 0011 สวป.สน.ห้วยขวำง 1108 12202 0162
319 พ.ต.ท. ยุทธพิชัย ชัยสิทธ์ิ สว.จร.สน.บำงชัน 1102 12205 0131 สว.จร.สน.มีนบุรี สน.1-1211
320 พ.ต.ท. ยุทธภูมิ ฝอยทอง สว.ฝ่ำยยำนพำหนะฯ บก.อก.รร.นรต. 3001 10322 0050 สวป.สน.บำงย่ีเรือ 1115 12202 0191
321 พ.ต.ท. ยุทธศักด์ิ ค ำศักด์ิดำ สว.สส.สภ.ย่ีงอ จว.นรำธิวำส 0903 12204 0311 สว.กก.สส.ภ.จว.บุรีรัมย์ 1306 10204 0152
322 พ.ต.ท. ยุทธศักด์ิ ต้นโพธ์ิ รอง ผกก.ป.สภ.ศรีสวัสด์ิ จว.กำญจนบุรี 0702 10202 0090 รอง ผกก.ป.สภ.บ่อพลอย จว.กำญจนบุรี 0702 10202 0086
323 พ.ต.ท. หญิง ยุพิณ พรหมบุตร รอง ผกก.ฝอ.3 บก.อก.บช.ทท. 3201 09318 0035 รอง ผกก.ฝอ.5 บก.อก.ภ.9 1901 09318 0228
324 พ.ต.ท. หญิง ยุพิน โพธ์ิชนะพันธ์ุ รอง ผกก.ฝ่ำยตรวจลงตรำ ด่ำน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ 2403 09363 0204 รอง ผกก.ฝ่ำยตรวจฯขำออก ด่ำน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ 2403 09363 0140
325 พ.ต.ต. ยูสรอน อับดุลซำมะ สว.ฝอ.ภ.จว.ยะลำ 2006 10305 0017 ผบ.ร้อย(สบ 2)กก.ปพ.ศชต. 2000 10202 0014
326 พ.ต.ท. หญิง เยำวเรศ แสงจันทร์ สว.พตส. 0900 10328 0024 รอง ผกก.ฝตส. 4 ตส.1 0901 09328 0029
327 พ.ต.ต. หญิง เยำวลักษณ์ มำประสพ สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร ศพฐ.6 2709 10326 0078 สว.ฝอ.บก.ตม.1 2402 10318 0007
328 ร.ต.อ. หญิง เยำวลักษณ์ สิงห์ด ำรงค์ รอง สว.ตม.จว.เชียงรำย บก.ตม.5 2406 11363 0040 สว.ฝอ.ภ.จว.เชียงรำย 1504 10318 0013
329 พ.ต.ท. เย่ียมยุทธ แสงเส้น รอง ผกก.ป.สภ.วังทรำยพูน จว.พิจิตร 0605 10202 0061 รอง ผกก.ป.สภ.จันเสน จว.นครสวรรค์ 1606 09202 0057
330 พ.ต.ท. โยคิน จันคง สวป.สภ.ฉลอง จว.ภูเก็ต 0806 12202 0171 สวป.สภ.ตลำดใหญ่ จว.พังงำ 0805 12202 0035



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๖/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

331 พ.ต.ท. โยธิน บุ้งกระโทก สวป.สภ.ศรีรัตนะ จว.ศก. สศก.435 สว.สส.สภ.ศรีรัตนะ จว.ศรีสะเกษ 0306 12204 0280
332 พ.ต.ต. โยธิน ภู่แสง สว.สส.สภ.เมืองเพชรบูรณ์ สพช.209 สว.อก.สภ.หนองไผ่ จว.เพชรบูรณ์ 0607 12304 0141
333 พ.ต.ท. โยธิน วรรณทวี สว.สภ.สีสุก จว.นครรำชสีมำ 0303 12201 0657 รอง ผกก.สส.สภ.ปำกช่อง จว.นครรำชสีมำ 1305 09204 0153
334 พ.ต.ท. โยธิน สีหำทิพย์ สว.(ทนท.ทำงน  ำ) ส.รน.1 กก.6 บก.รน. 2106 34206 0165 สว.ส.รน.1 กก.6 บก.รน. 2106 10206 0164
335 พ.ต.ท. รชต พัฒนพงษ์ รอง ผกก.สส.ภ.จว.ขอนแก่น 1405 09204 0112 รอง ผกก.ป.สภ.โคกโพธ์ิชัย จว.ขอนแก่น 0403 10202 0395
336 ร.ต.อ. รชต ภวภูตำนนท์ รอง สว.จร.สภ.ธำตุพนม จว.นครพนม สนพ.291 สว.สส.สภ.นำหว้ำ จว.นครพนม 0404 12204 0160
337 พ.ต.ท. รชต มณีวงศ์ สว.สส.สภ.เหล่ำต่ำงค ำ จว.หนองคำย 1412 10204 0059 สว.อก.สภ.กันทรวิชัย จว.มหำสำรคำม 0405 12304 0116
338 พ.ต.ท. รณกร พุทธเมธำ รอง ผกก.ปพ.บก.สส.ภ.8 1802 09201 0068 รอง ผกก.สส.สภ.บ้ำนนำสำร จว.สุรำษฎร์ธำนี 1810 09204 0078
339 พ.ต.ท. รณกร วงศ์ภู่มณี สวป.สน.ล ำหิน 1102 12202 0142 สว.สส.สภ.แสวงหำ จว.อ่ำงทอง 0110 12204 0093
340 พ.ต.ท. รณกฤษ ศรีดรณพ สว.สส.สภ.เทนมีย์ จว.สุรินทร์ 1309 10204 0081 สวป.สน.บำงโพงพำง 1112 12202 0306
341 พ.ต.ท. รณชัย พำภิรมย์ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองกำฬสินธ์ุ 0402 10202 0007 รอง ผกก.ป.สภ.กุสุมำลย์ จว.สกลนคร 0409 10202 0063
342 พ.ต.ท. รณชัย อังกระโทก สว.กก.2.บก.ส.1 2302 10204 0079 สว.กก.1.บก.ส.1 2302 10204 0036
343 พ.ต.ท. รณภัฎ ทับทิมธงไชย สว.กก.1 บก.ปอศ. 2109 10202 0038 รอง ผกก.1 บก.ปอศ. 2109 09201 0031
344 พ.ต.ท. รณรัตน์ ออมสินสมบูรณ์ ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.41 บก.ตชด.ภำค4 2505 10202 0069 ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.43 บก.ตชด.ภำค4 2505 10202 0254
345 พ.ต.ท. รณฤทธ์ิ ใจว่อง สวป.สภ.พรหมพิรำม จว.พิษณุโลก สพล.262 สว.อก.สภ.แก่งโสภำ จว.พิษณุโลก 1608 10318 0051



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๖/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

346 ร.ต.อ. รณฤทธ์ิ สุขเกษม รอง สว.สส.สภ.ก ำแพงแสน จว.นครปฐม สนฐ.210 สว.สส.สภ.ก ำแพงแสน จว.นครปฐม สนฐ.207
347 พ.ต.ต. รณวิทย์ ชูช่วย สว.สส.สภ.คอหงส์ จว.สงขลำ 0907 12204 0424 สว.พฐ.จว.สมุทรสำคร ศพฐ.7 2710 10336 0142
348 พ.ต.ท. รถพร แร่ศรีจันทร์ สว.อก.สภ.ลูกแก จว.กำญจนบุรี 1704 10318 0055 สวป.สภ.บำงหลวง จว.นครปฐม 0703 12202 0055
349 พ.ต.ท. หญิง รวมพร ศรีปำน สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.8 1801 10325 0177 รอง ผกก.ฝอ.4 บก.อก.ภ.8 1801 09318 0191
350 พ.ต.ต. รส แก้วสำกเหล็ก สวป.สภ.ปำกเกร็ด จว.นนทบุรี สนบ.186 สว.ฝอ.ภ.จว.อ่ำงทอง 1112 10318 0010
351 พ.ต.ท. หญิง ระติ รัตนศิลปพงศ์ สว.ฝอ.3 บก.อก.สตม. 2401 10318 0032 สว.ตม.จว.เลย บก.ตม.4 2405 10363 0268
352 ร.ต.อ. ระนอง ชุมพินิจ รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้ำนวิสัยเหนือ อ.เมือง จว.ชพ. 0803 24203 0065 สว.(สอบสวน) สภ.หลังสวน จว.ชุมพร สชพ.247
353 พ.ต.ท. หญิง ระเบียบ ม่ันพรม รอง ผกก.ฝอ.ศพฐ.2 2705 09318 0089 รอง ผกก.ฝอ.สฝจ. 2714 09318 0005
354 พ.ต.ต. ระวิพันธ์ สุวรรณรัตน์ สว.กก.3 บก.ปทส. 2107 10202 0076 สว.กก.4 บก.ปทส. 2107 10202 0097
355 ร.ต.อ. รักเกียรต์ิ ปทุมวัลย์ รอง สว.(สอบสวน) สน.สุทธิสำร สน.1-749 สว.(สอบสวน) สน.สุทธิสำร สน.1-753
356 พ.ต.ต. รังสรร ไทยศรี สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.7 1701 10318 0202 สว.สส.สภ.บำงตำเถร จว.สุพรรณบุรี 1711 11204 0065
357 ร.ต.อ. รังสรรค์ นพสุวรรณ รอง สวป.สภ.เนินมะปรำง จว.พิษณุโลก สพล.297 สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.6 1601 10318 0160
358 ร.ต.อ. รังสิวัฒน์ กังศรำนนท์ รอง สว.สส.สภ.เมืองบุรีรัมย์ สบร.313 สว.สส.สภ.นำงรอง จว.บร. สบร.452
359 พ.ต.ท. รังสี ประทุมพร สว.ฝอ.ภ.จว.รำชบุรี 1708 10318 0013 สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.7 1701 10318 0231
360 พ.ต.ต. รัช เบ้ำสวัสติไชย สวป.สภ.กุดจับ จว.อุดรธำนี สอด.576 สวป.สภ.บ้ำนเด่ือ จว.หนองคำย 0410 12202 0097



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๖/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

361 พ.ต.ต. รัชกฤช พัชรสุข สว.อก.สภ.โซ่พิสัย จว.บึงกำฬ 0410 12304 0204 สว.สส.สภ.ท่ำอุเทน จว.นครพนม 0404 12204 0121
362 พ.ต.ท. รัชชวิช อัครมำส สว.ตม.จว.กระบ่ี บก.ตม.6 2407 10204 0154 สว.ตม.จว.นครสวรรค์ บก.ตม.5 2406 10363 0092
363 พ.ต.ท. หญิง รัชฎำพร คลังแสง สว.ฝอ.บก.ส.4 2305 10318 0009 สว.ฝอ.บก.ส.3 2304 10326 0013
364 พ.ต.ท. หญิง รัชฎำพร รำชกิจ รอง ผกก.ฝ่ำยธุรกำรและก ำลังพล.บก.อก.สพฐ.ตร. 2701 09318 0008 รอง ผกก.ฝอ.2 บก.อก.บช.ทท. 3201 09318 0024
365 พ.ต.ท. หญิง รัชฎำวรรณ กันธำ สว.ธร.สภ.ภูพิงค์ จว.เชียงใหม่ 0503 12304 0229 สว.ฝอ.บก.ทท.2 3203 10318 0008
366 พ.ต.ต. หญิง รัชดำ หุณฑสุต สว. ฝ่ำยกำรเงิน บก.อก.รพ.ตร. 3101 10326 0096 สว.ฝอ.บก.ปอศ. 2109 10326 0016
367 พ.ต.ท. หญิง รัชดำภรณ์ จักรวรรด์ิ สว.ฝ่ำยวิเครำะห์ฯ บก.อก.สกบ. 0301 10325 0022 รอง ผกก.ฝ่ำยวิเครำะห์ฯ บก.อก.สกบ. 0301 09325 0019
368 พ.ต.ท. รัชท์ฐพงษ์ นวมเทียน สว.กก.สส.บก.น.3 1005 10204 0041 สว.ธร.กก.อำรักขำ2 บก.อคฝ. 1014 10304 0069
369 พ.ต.ต. รัชพล กำรเร็ว สวป.สภ.แจ้ห่ม จว.ล ำปำง สลป.354 สว.สส.สภ.ทุ่งฝำย จว.ล ำปำง 0508 12204 0194
370 พ.ต.ท. รัชพล กิตต์ิจินดำ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สูงเนิน จว.นครรำชสีมำ 0303 24203 0216 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ปำกช่อง จว.นครรำชสีมำ 0303 24203 0197
371 พ.ต.ท. รัชพล ทะนะปำน รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ท่ำวังผำ จว.น่ำน สนน.174 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ้ำนธิ จว.ล ำพูน สลพ.118
372 พ.ต.ท. รัชพล รุ่งกิตติวรกุล สว.ส.ทท.6 กก.1 บก.ทท.2 3203 10202 0045 สว.กก.ควบคุมธุรกิจน ำเท่ียวและมัคคุเทศก์ บช .ทท. 3200 10202 0010
373 พ.ต.ท. รัชพล วงค์อ่วน สว.(สอบสวน) สภ.โนนเหม่ำ จว.ชัยภูมิ 1304 29203 0088 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เทพำรักษ์ จว.นม. 0303 13203 0027
374 พ.ต.ท. รัชยุทธ ศักด์ิระพี รอง ผกก.สส.สภ.สว่ำงวีระวงศ์ จว.อุบลรำชธำนี 1311 09204 0114 รอง ผกก.ป.สภ.เนินสง่ำ จว.ชัยภูมิ 0302 10202 0128
375 พ.ต.ต. รัชศำนต์ิ กำญจนำสน์ สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.8 1801 10318 0213 สวป.สภ.เชิงทะเล จว.ภูเก็ต 0806 12202 0174



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๖/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

376 พ.ต.ท. รัชอำนนท์ ภูริภำกร สวป.สภ.ควนเนียง จว.สงขลำ สสข.519 สว.อก.สภ.ป่ำตอง จว.ภูเก็ต 0806 12304 0086
377 พ.ต.ต. หญิง รัฐกำนต์ ทุนมำก สว.ฝ่ำยพิธีกำรและกำรรับรอง ตท. 0102 10320 0124 สว.ฝอ.9 บก.อก.สตม. 2401 10318 0095
378 ร.ต.อ. รัฐกิตต์ิ ศรีนิธิธีรโชติ รอง สว.ตม.จว.สระแก้ว บก.ตม.3 2404 11363 0196 สว.ด่ำน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 10363 0489
379 พ.ต.ต. รัฐฉัตร พันธ์ุสุข สว.อก.กก.ดส.บช.น. 1000 10318 0021 สว.งำนตรวจพิสูจน์มลภำวะ บก.จร 1002 10205 0213
380 ร.ต.อ. รัฐเชษฐ์ โชคบ ำรุงศิลป์ รอง สว.ฝอ.สพ. 0304 11202 0021 สว.ฝอ.สพ. 0304 10202 0009
381 พ.ต.ท. รัฐธนนท์ เอกฐิติกุลพัทธ์ รอง ผกก.ฝอ.3 บก.อก.บช.น. 1001 09318 0250 รอง ผกก.จร.สน.ห้วยขวำง 1102 10205 0066
382 พ.ต.ท. รัฐนนท์ สมวงศ์ สว.สส.สภ.ปรำณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์ 0704 12204 0124 สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร ศพฐ.7 2710 10318 0073
383 พ.ต.ต. รัฐนันท์ สมวงศ์ สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.7 1702 10204 0032 สว.(สอบสวน) สภ.หนองหญ้ำไซ จว.สุพรรณบุรี 0709 24203 0132
384 พ.ต.ท. รัฐพงศ์ แก้วยอด รอง ผกก.6 บก.ปทส. 2107 09201 0130 รอง ผกก.1 บก.ปอท. 2112 09201 0024
385 พ.ต.ท. รัฐพงศ์ สุจริต รอง ผกก.สส.สภ.เมืองสิงห์บุรี 1111 09204 0040 รอง ผกก.สส.สภ.คลองสิบสอง จว.ปทุมธำนี 1106 09204 0073
386 พ.ต.ท. รัฐพร คงสุโข สว.ส.ทท.4 กก.1 บก.ทท.2 3203 10202 0037 สว.ฝอ.บก.สส.ภ.3 1302 10318 0009
387 พ.ต.ท. รัฐพล เพ็ญสงครำม รอง ผกก.สส.สภ.จตุรพักตร์พิมำน จว.ร้อยเอ็ด 1409 09204 0115 รอง ผกก.สส.สภ.หนองแสง จว.อุดรธำนี 1414 09204 0069
388 พ.ต.ท. รัฐพล สุ่มมำตย์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ดอนตูม จว.นครปฐม สนฐ.225 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.โพหัก จว.รำชบุรี 0706 24203 0120
389 พ.ต.ต. รัฐภัทร์ รวงผึ ง สว.งำนฝึกอบรมม้ำ กก.สุนัขต ำรวจ บก.สปพ. 1013 10306 0213 สวป.สน.สมเด็จเจ้ำพระยำ 1115 12202 0185
390 พ.ต.ท. รัฐวัสถ์ พงษ์ศรำนนท์ สวป.สภ.บำงบัวทอง จว.นนทบุรี สนบ.307 สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร ภ.จว.ปทุมธำนี 1106 10305 0017
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391 พ.ต.ท. รัฐวิชญ์ วศินพงศ์ธนัช รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองเชียงใหม่ 0503 23203 0055 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สันทรำย จว.เชียงใหม่ 0503 24203 0171
392 พ.ต.ต. รัฐวิชญ์ อนันต์ดิลกฤทธ์ิ สวป.สภ.โพธ์ิกลำง จว.นครรำชสีมำ 0303 12202 0724 สว.จร.สภ.เมืองนครรำชสีมำ สนม.493
393 พ.ต.ท. รัฐศักด์ิ อ่ิมฤทธำ รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ 1706 09318 0008 รอง ผกก.ป.สภ.เมืองรำชบุรี 0706 10202 0007
394 พ.ต.ท. รัฐศำสตร์ ไชยพลี สว.งำนศูนย์ควบคุมจรำจรวิภำวดีฯ บก .จร. 1002 10205 0106 สว.ฝอ.บก.อคฝ. 1014 10318 0009
395 พ.ต.ท. รัฐศำสตร์ ดีย่ิง สวป.สภ.วำรินช ำรำบ จว.อุบลรำชธำนี 0309 12202 0484 สว.สส.สภ.ภูสิงห์ จว.ศรีสะเกษ 0306 12204 0240
396 พ.ต.ท. หญิง รัฐสรณ์ ธรรมกิตติพันธ์ สว.อก.สภ.เมืองอุบลรำชธำนี สอบ.404 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ศรีสะเกษ 1308 09318 0008
397 พ.ต.ท. รัตน์เกล้ำ อำณำนุกำร สวป.สน.ท่ำข้ำม 1116 12202 0253 รอง ผกก.ปป.สน.บำงขุนเทียน 1104 10202 0058
398 พ.ต.ท. รัตน์ชัย บูรณำภำ รอง ผกก.กลุ่มงำนกำรฝึกแบบต ำรวจ ศูนย์ฝึกต ำรวจ 3003 09318 0016 รอง ผกก.ป.สภ.หนองรี จว.กำญจนบุรี 1704 09202 0057
399 พ.ต.ต. รัตนเดช พิรุณสำร สว.สภ.สันทรำย ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 10205 0251 สวป.สภ.เขลำงค์นคร ภ.จว.ล ำปำง 1510 10202 0127
400 พ.ต.ต. รัตนเทพ เพชรปำนกัน สว.จร.สน.บวรมงคล 1009 10205 0082 สว.(สอบสวน) สน.บำงขุนนนท์ บก.น.7 บช.น. สน.3-955
401 ร.ต.อ. รัตนธร เดชไธชัยสง รอง สว.ฝ่ำย ตม.ขำออก ด่ำน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11304 0200 สวป.สภ.ปลำยบำง อ.บำงกรวย จว.นนทบุรี 0103 12202 0039
402 พ.ต.ท. รัตนะ เอ่ียมนูน สว.อก.สภ.หว้ำนใหญ่ จว.มุกดำหำร 0406 12304 0101 สว.อก.สภ.ภูหลวง จว.เลย 0408 12304 0195
403 พ.ต.ท. หญิง รัตนำ ศรสุรินทร์ รอง ผกก.ด่ำน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 09363 0482 รอง ผกก.ฝ่ำยตรวจลงตรำ ด่ำน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ 2403 09363 0205
404 พ.ต.ท. หญิง รัตนำภรณ์ คุณะโคตร สว.ฝอ.ผก. 0203 10304 0008 รอง ผกก.ฝ่ำยสโมสรและสันทนำกำร สก. 0403 09318 0078
405 ร.ต.อ. รัศมี ศรีวิจำรณ์ รอง สวป.สภ.เมืองกำฬสินธ์ุ 0402 13202 0331 สว.กก.สส.ภ.จว.กำฬสินธ์ุ 1404 10204 0111



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๖/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

406 พ.ต.ท. รัศมี หำญใจ สว.ฝ่ำยสืบสวนและตรวจรำชกำร 2 กต.9 จต. 0810 10204 0014 รอง ผกก.ฝสต.1 กต.4 จต. 0805 09204 0009
407 ร.ต.อ. รำชวัติ ขลิบเงิน รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงำนสอบสวนและตรวจสอบทรัพย์สิน บก.ปส.3 2204 29203 0022 สว.กก.2 บก.ปส.1 2202 10204 0070
408 พ.ต.ท. รำชศักด์ิ ชอบท ำทำน สวป.สภ.บัวเชด จว.สร. สสร.305 สวป.สภ.ลืออ ำนำจ จว.อ ำนำจเจริญ สอบ.748
409 พ.ต.ท. รำชศักด์ิ ดีดอม รอง ผกก.1 บก.รฟ. 2104 09201 0025 รอง ผกก.5 บก.ปคม. 2108 09201 0129
410 ร.ต.อ. รำชศักด์ิ ตำลเจริญ รอง สวป.สภ.เมืองสมุทรสำคร 0708 13202 0045 สวป.สภ.เมืองรำชบุรี สรบ.193
411 พ.ต.ท. รำมณรงค์ เกียรติบุญเกิด รอง ผกก.สส.สภ.ผักไห่ จว.พระนครศรีอยุธยำ 1107 09204 0085 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หนองโดน จว.สระบุรี สสบ.300
412 ร.ต.อ. รำมน้อย สำยอ๋อง รอง สว.(สอบสวน) สน.สำมเสน สน.1-1001 สว.(สอบสวน) สน.ดุสิต บก.น.1 บช.น. สน.1-822
413 พ.ต.ต. ริฏวำน อับดุลอำซีส ผบ.ร้อย(สบ 2)กก.ปพ.ศชต. 2000 10202 0014 สว.จร.สภ.เมืองยะลำ สยล.142
414 พ.ต.ต. รุ่ง แก้วบัวดี สว.ตรวจพิสูจน์และเก็บกู้วัตถุระเบิด บก.สส.จชต. 1911 10442 0016 สว.อก.สภ.บำงหลวง จว.นครปฐม 1705 10318 0051
415 พ.ต.ท. รุ่ง พรมเอ่ียม สว.สส.สภ.หนองเสือ จว.ปทุมธำนี 0104 12204 0190 สว.อก.สภ.ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปรำกำร 1109 10318 0060
416 พ.ต.ท. หญิง รุ่งภัทรำ ทรงชน สว.ฝอ.สยศ.ตร. 0200 10326 0011 สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร ภ.จว.อ่ำงทอง 1112 10318 0008
417 พ.ต.ท. รุ่งโรจน์ แก้วแดง สว.อก.สภ.ลำนสัก จว.อุทัยธำนี 0610 12304 0077 สว.สส.สภ.หนองปลิง จว.นครสวรรค์ 0604 12204 0304
418 พ.ต.ต. รุ่งโรจน์ จันทร์สง่ำ สว.สส.สภ.ขลุง จว.จันทบุรี สจบ.215 สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.2 1202 10204 0039
419 พ.ต.ต. รุ่งโรจน์ วรรธนะชีพ สวป.สภ.หนองปรือ จว.ชลบุรี 1206 10202 0110 สว.อก.สภ.คลองลึก จว.สระแก้ว 1211 10318 0047
420 ร.ต.อ. หญิง รุ่งฤดี อบเหลือง รอง สว.กก.2 บก.ปคม. 2108 11202 0073 สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ก. 2101 10318 0012



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๖/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

421 พ.ต.ท. รุ่งฤทธ์ิ รัตนภักดี สวป.สภ.ตลำดใหญ่ จว.พังงำ 0805 12202 0035 รอง ผกก.สส.สภ.เมืองภูเก็ต 1808 09204 0048
422 พ.ต.ท. รุ่งฤทธ์ิ สุดแป้น สวป.สภ.ควนกำหลง จว.สตูล 0908 12202 0132 สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.8 1801 10318 0176
423 พ.ต.ท. รุ่งศักด์ิ ไม้จันทร์ดี สวป.สภ.ก ำแพงแสน จว.นครปฐม สนฐ.202 สว.สส.สภ.ประตูน  ำจุฬำลงกรณ์ อ.ธัญบุรี จว.ปทุมธำนี สสข.248
424 พ.ต.ต. รุจนภำคย์ หนูจันทร์แก้ว สว.กก.2 บก.ทท.2 3203 10204 0053 สว.กก.สส.2 บก.สส.จชต. 2002 10204 0042
425 พ.ต.ท. รุจิรศักด์ิ สุวรรณ รอง ผกก.ป.สภ.ด่ำนทับตะโก จว.รำชบุรี 1708 09202 0063 รอง ผกก.ฝ่ำยสวัสดิกำรบ้ำนพัก สก. 0403 09318 0044
426 ร.ต.อ. เรวัตร ศรีรัตนพัฒน์ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.พะเยำ 1507 11304 0020 สวป.สภ.เมืองพะเยำ จว.พะเยำ 0505 12202 0133
427 พ.ต.ท. เรวัติ ไชยสุวรรณ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สวนผึ ง จว.รำชบุรี สรบ.227 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เขำดิน จว.รำชบุรี สรบ.134
428 พ.ต.ต. เรวัติ ดำแลหมัน ผู้ช่วย นว.(สบ 2) ตร. 0000 10323 0136 สว.กก.สส.ภ.จว.พัทลุง 1905 10204 0092
429 พ.ต.ท. เรวัติ พันกำ รอง ผกก.สส.ภ.จว.สระบุรี 1110 09204 0089 รอง ผกก.สส.สภ.มหำรำช จว.พระนครศรีอยุธยำ 1107 09204 0087
430 ร.ต.อ. เริงฤทธ์ิ ทิพย์สนเท่ห์ รอง สว.สส.สภ.บ้ำนผือ จว.อุดรธำนี สอด.386 สว.อก.สภ.บ้ำนเท่ือม จว.อุดรธำนี 1414 10318 0049
431 พ.ต.ท. เรืองชัย เรืองไพศำล สว.ตม.จว.อุตรดิตถ์ บก.ตม.5 2406 10363 0209 สว.ตม.จว.เชียงรำย บก.ตม.5 2406 10363 0033
432 พ.ต.ท. เรืองยศ ภูแช่มโชติ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองเลย 0408 10202 0007 รอง ผกก.สส.ภ.จว.เลย 1410 09201 0030
433 พ.ต.ท. เรืองวิทย์ ฉัตรดวงเด่น สวป.สภ.พระนครศรีอยุธยำ จว.พระนครศรีอยุธยำ สอย.233 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ดอนเจดีย์ จว.สุพรรณบุรี สสพ.306
434 พ.ต.ต. เรืองวิทย์ ช่วยเอ่ียม สว.อก.สภ.ปลำยพระยำ จว.กระบ่ี 0802 12304 0071 สว.สส.สภ.คลองขนำน จว.กระบ่ี 1804 10204 0056
435 พ.ต.ท. เรืองศักด์ิ ไชยอุดม รอง ผกก.ป.สภ.ธำตุพนม จว.นครพนม 0404 10202 0019 รอง ผกก.สส.สภ.บ้ำนกลำง จว.นครพนม 1406 09204 0073



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๖/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

436 พ.ต.ท. เรืองศักด์ิ บุญยัง สว.ฝ่ำยสืบสวนและตรวจรำชกำร 2 กต.7 0808 10204 0014 รอง ผกก.ฝ่ำยสืบสวนและตรวจรำชกำร 2 กต.7 0808 09204 0013
437 พ.ต.ต. โรจนินทร์ ธิติภัสสรำวงศ์ สวป.สน.มักกะสัน 1108 12202 0163 นว.(สบ 2) ผบช.ภ.2 1200 10323 0009
438 พ.ต.ท. ฤกษ์งำม ชูลี สว.สส.สภ.โนนนำรำยณ์ จว.สุรินทร์ 0307 12204 0236 สว.สส.สภ.กันทรลักษ์ จว.ศก. สศก.412
439 ร.ต.อ. ฤทธิไกร คุณพำที รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.ศรีสะเกษ 1308 11442 0037 สว.ฝอ.ภ.จว.ชลบุรี 1206 10318 0010
440 พ.ต.ต. ฤทธิชัยปกรณ์ ด ำรงค์อิทธิสกุล สว.อก.สภ.ธำตุพนม จว.นครพนม 0404 12304 0100 สว.สส.สภ.บ้ำนแพ้ว จว.สมุทรสำคร สสค.147
441 พ.ต.ท. ฤทธิศักด์ิ พลศิริ สว.สส.สภ.เมืองพังงำ สพง.124 สว.สส.สภ.บ้ำนนำสำร จว.สุรำษฎร์ธำนี สสฎ.417
442 พ.ต.ต. ลักษณ์ ด้วงล ำพันธ์ สวป.สภ.บ้ำนเป็ด ภ.จว.ขอนแก่น 1405 10202 0123 สวป.สภ.เมืองไหม ภ.จว.ขอนแก่น 1405 10202 0172
443 พ.ต.ท. ลังสันต์ ประค ำ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองกำฬสินธ์ุ สกส.204 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.นำกุง จว.กำฬสินธ์ุ 1404 29203 0055
444 ร.ต.อ. หญิง ลัดดำวัลย์ แว่นแก้ว รอง สว.ตม.จว.ภูเก็ต บก.ตม.6 2407 11363 0038 สว.ฝอ.ภ.จว.ภูเก็ต 1808 10318 0010
445 ร.ต.อ. ลัทธวิชย์ แคยิหวำ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสตูล จว.สตูล 0908 23203 0028 สว.กก.สส.ภ.จว.นรำธิวำส 2004 10202 0040
446 พ.ต.ท. ลำนสัก กลับน้อย สว.อก.สภ.หนองใหญ่ จว.ชลบุรี 0204 12304 0215 นว.(สบ 3) ตร. 0000 09323 0098
447 พ.ต.ท. ลิขสิทธ์ิ ศรีโชติ สว.(สอบสวน) สน.ท่ำข้ำม สน.3-668 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.จรเข้น้อย บก.น.3 บช.น. สน.2-383
448 พ.ต.ต. ลิขิต ชุมช่วย สว.สส.สภ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี สสฎ.268 สวป.สภ.วิภำวดี จว.สุรำษฎร์ธำนี 0808 12202 0068
449 พ.ต.ท. ลือชัย รักเหลือ รอง ผกก.ศูนย์ฝึกยุทธวิธีต ำรวจ บก.ฝรก. 2904 09318 0062 รอง ผกก.ป.สภ.โขงเจียม จว.อุบลรำชธำนี 0309 10202 0095
450 ร.ต.อ. เลข ติค ำ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ล ำปำง 1510 11304 0015 สว.ฝอ.ภ.จว.ล ำปำง 1510 10318 0011



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๖/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

451 พ.ต.ต. เลิศวุฒิ กุหลำบแก้ว สว.ศูนย์รับแจ้งเหตุและปฏิบัติกำรควบคุมส่ังกำร บก.ทท.๑ 3202 10202 0108 ผบ.ร้อย ฝ่ำยปกครอง 2 บก.ปค. 3002 10306 0045
452 ร.ต.อ. เลิศศักด์ิ บุญมี รอง สว.จร.สภ.เมืองรำชบุรี สรบ.217 สวป.สภ.เขำดิน จว.รำชบุรี 0706 12202 0063
453 พ.ต.ท. หญิง เลิศศิริ สงวนทรัพย์ สว.ตม.จว.นครพนม บก.ตม.4 2405 10363 0199 สว.กลุ่มงำนกิจกำรพิเศษ ผก. 0203 10309 0017
454 พ.ต.ท. วงกต สุวรรณวัฒน์ รอง ผกก.กลุ่มงำนตรวจสอบและวิเครำะห์ฯ บก.สสท. 2803 09403 0042 รอง ผกก.สส.สภ.รัตนำธิเบศร์ จว.นนทบุรี 1105 09204 0119
455 พ.ต.ต. วงศกร เก่งล้วนหวัด สว.กก.2 บก.ปอศ. 2109 10202 0070 สว.กก.4 บก.ปคม. 2108 10202 0108
456 พ.ต.ท. วงศธร บุญเคน สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร 4 บก.อก.ภ.1 1101 10318 0199 สว.อก.สภ.สมเด็จ จว.กำฬสินธ์ุ 0402 12304 0173
457 พ.ต.ต. วชรพล ถึงทรัพย์ สว.สส.สภ.วังกะพี  จว.อุตรดิตถ์ 0609 12204 0137 สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.6 1601 10305 0164
458 พ.ต.ท. วชิรญำณ ชะนะสิทธ์ิ รอง ผกก.สส.สภ.ค ำตำกล้ำ จว.สกลนคร 1411 09204 0126 รอง ผกก.สส.สภ.ดอนหญ้ำนำง จว.บึงกำฬ 1415 09204 0050
459 พ.ต.ท. วชิรพันธ์ุ โพธิรำช สวป.สภ.เมืองปรำจีนบุรี 0207 12202 0159 สว.ฝอ.1 บก.อก.สทส. 2801 10318 0007
460 พ.ต.ท. วชิรวิชญ์ สิงห์แก้ว สว.กก.สืบสวน 2 บก.สส.ภ.6 1602 10204 0035 สว.กก.สืบสวน ภ.จว.พิจิตร 1607 10204 0113
461 พ.ต.ท. วชิรศักด์ิ คชน่วม สวป.สภ.ท่ำหิน อ.เมือง จว.ลพบุรี สลบ.104 รอง ผกก.5 บก.ปคม. 2108 09201 0128
462 พ.ต.ท. วชิระ จ ำปำวงศ์ รอง ผกก.ป.สภ.บ้ำนผือ จว.อุดรธำนี 0412 10202 0056 รอง ผกก.สส.สภ.โพธ์ิตำก จว.หนองคำย 1412 09204 0072
463 พ.ต.ต. วชิระ ศุภพิสิฐกุล สวป.สภ.สุไหงปำดี จว.นรำธิวำส สนธ.298 สว.กก.สส.ภ.จว.นรำธิวำส 2004 10204 0035
464 พ.ต.ท. หญิง วชิรำ โตจ ำสี สว.ฝอ.บก.น.5 1007 10326 0015 รอง ผกก.ฝอ.บก.น.5 1007 09318 0010
465 พ.ต.ท. วชิรำ ศรีเวียงรำช สวป.สภ.นำกลำง จว.หนองบัวล ำภู 0411 12202 0118 สวป.สภ.ผำขำว จว.เลย สนค.185



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๖/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

466 พ.ต.ท. วณัฐพงศ์ ชำลประเสริฐ สว.ฝอ.สง.ก.ตร. 0700 10318 0009 สว.กก.สส.บก.น.7 1009 10204 0039
467 พ.ต.ท. วธน เอมะวรรธนะ รอง ผกก.(ปฏิบัติงำน กอ.รมน.) สกพ. 0400 09380 0029 รอง ผกก.ป.สภ.เมืองอุบลรำชธำนี 0309 10202 0013
468 ร.ต.อ. วนรรณ์ วรรณไพบูลย์ รอง สว. ฝ่ำยโยธำธิกำร 3 ยธ. 0303 11435 0043 สว.กลุ่มงำนวิชำชีพและเช่ียวชำญ ยธ. 0303 10439 0066
469 พ.ต.ต. วรกฤษฏ์ นุใหม่ สว.ฝอ.สยศ.ตร. 0200 10304 0010 สว.จร.สน.หนองจอก 1102 12205 0135
470 พ.ต.ท. วรกำร กำศเกษม สว.กก.สืบสวน 1 บก.สส.ภ.6 1602 10204 0020 สวป.สภ.บำงมูลนำก จว.พิจิตร สพจ.175
471 พ.ต.ต. วรกำร บุญญำสง่ำวงศ์ สว.กลุ่มงำนวิเครำะห์และประเมินผล ผก. 0203 10309 0062 สว.ฝ่ำยนิติกำร บก.อก.รร.นรต. 3001 10305 0042
472 พ.ต.ท. วรงค์ ถำปนำ สว.กก.3 บก.ทท.1 3202 10202 0087 สว.ส.ทท.5 กก.2 บก.ทท.3 3204 10202 0058
473 ร.ต.อ. วรจักร ระย้ำยำว รอง สวป.สภ.ป่งไฮ จว.บึงกำฬ 0410 13207 0346 สวป.สภ.ปำกคำด จว.บึงกำฬ สนค.233
474 พ.ต.ท. วรชัย วังลัยค ำ รอง ผกก.สส.สภ.นิคมอุตสำหกรรม จว.ล ำพูน 1511 09204 0090 รอง ผกก.สส.สภ.บ้ำนธิ จว.ล ำพูน 1511 09204 0051
475 พ.ต.ท. วรชิต วิต๊ะกุล รอง ผกก.ป.สน.ล ำผักชี 1110 10202 0101 รอง ผกก.ป.สน.ลำดกระบัง 1110 10202 0094
476 พ.ต.ท. วรเชษฐ์ จันทร์มำ รอง ผกก.สส.สภ.เวียงคุก จว.หนองคำย 1412 09204 0102 รอง ผกก.ป.สภ.เชียงกลม จว.เลย 1410 09202 0123
477 ร.ต.อ. วรเดช ชูเกื อ รอง สว.จร. สภ.ฉลอง อ.เมือง จว.ภก. 0806 13205 0024 สวป.สภ.ฉลอง จว.ภูเก็ต 0806 12202 0171
478 พ.ต.ท. วรท กรุงกำญจนำ สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.7 1701 10318 0159 สวป.สภ.ชะอ ำ จว.เพชรบุรี สพบ.235
479 พ.ต.ท. วรทัศน์ มหัฆฆพงษ์ สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.1 1102 10204 0057 สว.(หน.)สภ.บ้ำนข่อย อ.เมือง จว.ลพบุรี สลบ.97
480 พ.ต.ท. วรทัศน์ วัฒนชัยนันท์ สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.1 1102 10204 0031 รอง ผกก.สส.สภ.บำงบัวทอง จว.นนทบุรี 1105 09204 0072



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๖/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

481 พ.ต.ต. วรปรีชำ อ่ิมเอม สว.พฐ.จว.ตำก ศพฐ.6 2709 10336 0220 สว.ฝอ.2 บก.อก.บช.ทท. 3201 10318 0026
482 พ.ต.ท. วรพงศ์ กล่อมสกุล สว.กก.6 บก.ปคม. 2108 10202 0155 สว.จร.สน.พญำไท สน.1-706
483 พ.ต.ท. วรพงศ์ ชุมวรฐำยี สว.สส.สภ.เชิงทะเล จว.ภูเก็ต 0806 12204 0123 สวป.สภ.เคียนซำ จว.สุรำษฎร์ธำนี 0808 12202 0386
484 พ.ต.ท. วรพงศ์ พรหมอินทร์ สว.อก.สภ.ป่ำตอง จว.ภูเก็ต 0806 12304 0086 สวป.สภ.ป่ำตอง จว.ภูเก็ต 0806 12202 0167
485 พ.ต.ท. วรพงศ์ มดทอง รอง ผกก.ป.สภ.สวำย จว.สุรินทร์ 1309 09202 0220 สวญ.สภ.ดอนแรด จว.สุรินทร์ 1309 09201 0056
486 พ.ต.ต. วรพจน์ วัฒนะสุวรรณ สว.สส.สภ.ท่ำพระ ภ.จว.ขอนแก่น 1405 10204 0141 สว.สส.สภ.ภูผำม่ำน จว.ขอนแก่น 0403 12204 0303
487 พ.ต.ท. วรพนธ์ แก้วลี รอง ผกก.สส.สภ.วำรินช ำรำบ จว.อุบลรำชธำนี 1311 09204 0092 รอง ผกก.ป.สภ.เหล่ำเสือโก้ก จว.อุบลรำชธำนี 0309 10202 0447
488 พ.ต.ต. วรพรต ผลำนิสงค์ สว.ฝอ.บก.สส.ภ.2 1202 10318 0009 สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.2 1202 10204 0041
489 พ.ต.ต. วรพล บริบูณณ์ ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.12 บก.ตชด.ภำค1 2502 10202 0155 ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 10202 0276
490 พ.ต.ท. วรพล บุญสิงมำ สว.ฝ่ำยกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ สก. 0403 10318 0065 สว.กลุ่มงำนสอบสวน บก.น.9 1011 10305 0058
491 พ.ต.ท. วรภพ จ ำปำเงิน รอง ผกก.สส.สภ.เขำสิงโต จว.สระแก้ว 1211 09204 0139 รอง ผกก.ป.สภ.บำงปลำม้ำ จว.สุพรรณบุรี 0709 10202 0052
492 พ.ต.ท. วรภพ วรภูมิ รอง ผกก.สส.สภ.ขุนทะเล จว.สุรำษฎร์ธำนี 1810 09204 0077 รอง ผกก.ป.สภ.เสวียด จว.สุรำษฏ์ธำนี 1810 09202 0050
493 พ.ต.ท. วรภัทร์ ทำดวงตำ ผบ.ร้อย(สบ 2) ฝ่ำยปกครองและกำรฝึก ศฝร.ภ.5 1503 10306 0029 รอง ผกก.ป.สภ.ลี  จว.ล ำพูน 0509 10202 0039
494 พ.ต.ท. วรภัทร สุขไทย สว.ฝอ.วจ. 0204 10304 0007 สวป.สน.บำงซ่ือ 1109 12202 0277
495 พ.ต.ท. วรภำส ศรีอ่อน สวป.สภ.แม่แจ่ม จว.เชียงใหม่ สชม.727 รอง ผกก.ป.สภ.นำหวำย จว.เชียงใหม่ 1505 09202 0232



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๖/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

496 พ.ต.ท. วรยุทธ พงษ์ตัน รอง ผกก.ป.สภ.เมืองเชียงใหม่ 0503 10202 0013 รอง ผกก.ป.สภ.ภูพิงค์ จว.เชียงใหม่ 0503 10202 0098
497 ร.ต.อ. วรยุทธ ฟ่องสุทธิพิทักษ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เหนือคลอง จว.กบ. 0802 24203 0043 สว.ฝอ.ภ.จว.กระบ่ี 1804 10305 0014
498 พ.ต.ท. วรรณกิจ บูรณ์เจริญ รอง ผกก.ป.สภ.แปลงยำว จว.ฉะเชิงเทรำ 0203 10202 0038 รอง ผกก.ป.สภ.เมืองสระแก้ว 0209 10202 0039
499 พ.ต.ต. วรรณชัย บัวขำวสุทธิกุล สวป.สภ.พุเตย จว.เพชรบูรณ์ 0607 12202 0048 สวป. สภ.เมืองสมุทรปรำกำร จว.สมุทรปรำกำร 0107 12202 0322
500 พ.ต.ต. หญิง วรรณภำ โชตินอก สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5 1501 10318 0160 สว.ฝอ.บก.สส.ภ.5 1502 10318 0008
501 พ.ต.ท. หญิง วรรณศรี มหำวงศ์ รอง ผกก.ฝอ.6 บก.อก.บช.ทท. 3201 09318 0076 รอง ผกก.ฝอ.บก.สส.จชต. 2002 09318 0008
502 พ.ต.ท. วรรณะ แจ่มศรีงำม สว.สส.สภ.หนองขำว จว.กำญจนบุรี 1704 10204 0065 นว.(สบ 2) ผบช.สง.ก.ตร. 0700 10323 0005
503 พ.ต.ต. วรรณะ วัชรโยธินกุล นว.(สบ 2) ตร. 0001 12323 0230 สว.ฝ่ำยต ำรวจสำกลและประสำนงำนภูมิภำค 1 ตท. 0102 10314 0064
504 ร.ต.อ. วรรธนิติ มวยหม่ัน รอง สว.(สอบสวน) สภ.ศรีรัตนะ จว.ศรีสะเกษ สศก.442 สว.(สอบสวน) สภ.กันทรลักษ์ จว.ศก. สศก.420
505 พ.ต.ท. วรรษธร วำเกียรธนะ สว.กก.3 บก.ปทส. 2107 10202 0075 สว.จร.สน.บำงขุนนนท์ สน.3-942
506 พ.ต.ต. หญิง วรลักษณ์ สิทธิมหำทรัพย์ สว.ฝอ.4 บก.อก.บช.ตชด. 2501 10325 0077 สว.ฝอ.กต.7 0808 10318 0006
507 ร.ต.อ. วรวรรษ พ่วงเชย รอง สว.สส.สภ.เมืองนครสวรรค์ สนว.293 สว.(นก.)ฝอ.ภ.จว.นครสวรรค์ 1606 10305 0016
508 พ.ต.ท. วรวัส วรวสุวัส รอง ผกก.สส.สภ.ขำมสะแกแสง จว.นครรำชสีมำ 1305 09204 0151 รอง ผกก.สส.สภ.บ้ำนหัน จว.นครรำชสีมำ 1305 09204 0253
509 พ.ต.ต. วรวิทย์ คชไกร สว.สส.สภ.สวรรคโลก จว.สุโขทัย สสท.197 สว.สส.สภ.วังทอง จว.พิษณุโลก สพล.283
510 พ.ต.ต. วรวิทย์ ค ำลำย สว.(สอบสวน) สภ.โคกส ำโรง จว.ลพบุรี สลบ.346 สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร บก.สส.ภ.1 1102 10318 0008



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๖/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

511 พ.ต.ท. วรวิทย์ จันทร์วรศิริ สว.สส.สภ.ท่ำยำง จว.เพชรบุรี 0705 12204 0118 สวป.สน.เพชรเกษม 1116 12202 0245
512 ร.ต.อ. วรวิทย์ ธรรมสุจริต สวป.สภ.หนองสองห้อง จว.บุรีรัมย์ 0304 12202 0102 สว.สส.สภ.บัญจำคีรี จว.ขอนแก่น 0403 12204 0271
513 พ.ต.ต. วรวิทย์ เล่ียมดี สว.สส.สภ.จอหอ จว.นครรำชสีมำ 0303 12204 0506 สวป.สภ.ศรีณรงค์ จว.สุรินทร์ 0307 12202 0100
514 พ.ต.ท. วรวิทย์ วรรณำ สว.อก.สภ.วังโป่ง จว.เพชรบูรณ์ 0607 12304 0133 สว.สส.สภ.น  ำหนำว จว.เพชรบูรณ์ 0607 12204 0122
515 พ.ต.ท. วรวีร์ ครองงำม รอง ผกก.ป.สภ.จตุรัส จว.ชัยภูมิ 0302 10202 0046 รอง ผกก.สส.สภ.เกษตรสมบูรณ์ จว.ชัยภูมิ 1304 09204 0108
516 ร.ต.อ. วรวุฒิ เบญจำธิกุล รอง สวป. สน.วังทองหลำง 1102 13202 0200 สวป.สน.บำงชัน 1111 12202 0256
517 พ.ต.ท. วรวุฒิ เล็กสุนทร รอง ผกก.สส.สภ.สีคิ ว จว.นครรำชสีมำ 1305 09204 0152 รอง ผกก.สส.สภ.หมูสี จว.นครรำชสีมำ 1305 09204 0156
518 พ.ต.ท. วรวุฒิ หิรัญโร สว.อก.สภ.เมืองนนทบุรี จว.นนทบุรี สนบ.212 สวป. สภ.บำงกรวย จว.นนทบุรี 0103 12202 0284
519 พ.ต.ท. วรวุธ วงษ์สุ่ย สว.ฝอ.ศฝร.ภ.4 1403 10318 0007 รอง ผกก.ฝ่ำยบริกำรกำรศึกษำ ศฝร.ภ.4 1403 09318 0019
520 ร.ต.อ. วรศักด์ิ อัครกุล รอง สว.จร. สภ.เกำะสมุย จว.สฎ. สสฎ.379 สวป.สภ.พุนพิน จว.สุรำษฎร์ธำนี 0808 12202 0376
521 พ.ต.ท. วรเศรษฐ์ พรมสุวรรณ รอง ผกก.ป.สภ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี 0108 10202 0038 รอง ผกก.ป.สน.ดุสิต 1102 10202 0061
522 พ.ต.ต. วรเศรษฐ์ เพชรโกศลฉัตร์ สวป.สภ.หน้ำพระลำน อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.สระบุรี สสบ.99 สว.อก.สภ.พระพุทธบำท จว.สระบุรี 0108 12304 0139
523 ร.ต.อ. วรสุวัฒน์ ทวีรัชตโภคิน รอง สวป.สภ.เสม็ด จว.ชลบุรี 0204 13202 0473 สว.(ปฏิบัติงำน กอ.รมน.) สกพ. 0400 10380 0155
524 ร.ต.อ. วรัญญู ทะนิต๊ะ รอง สว.ตม.จว.ตำก บก.ตม.5 2406 11204 0126 สวป.สภ.บ้ำนตำก จว.ตำก สตก.181
525 พ.ต.ท. วรัตม์ เจตนำนนท์ รอง ผกก.ป.สภ.ทุ่งฝำย จว.ล ำปำง 1510 09202 0047 รอง ผกก.กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 09318 0228
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526 พ.ต.ต. วรัษฐำ วุฑฒิรักษ์ สว.พฐ.จว.นครนำยก ศพฐ.2 2705 10336 0214 สว.สส.สน.ท่ำข้ำม สน.3-424
527 พ.ต.ท. วรำ พงษ์ศิริ สว.กก.ปพ.บก.ป. 2102 10202 0314 รอง ผกก.ฝ่ำยตรวจลงตรำ ด่ำน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ 2403 09363 0204
528 พ.ต.ท. วรำกร อ่อนแก้ว สว.อก.สภ.เมืองภูเก็ต สภก.76 รอง ผกก.สส.3 บก.สส.ภ.8 1802 09204 0045
529 ร.ต.อ. วรำกุล โกมโลทก รอง สว.(สอบสวน) สภ.บำงพลี จว.สมุทรปรำกำร 0107 24203 0196 สว.(สอบสวน) สภ.บำงพลี จว.สมุทรปรำกำร 0107 24203 0195
530 พ.ต.ต. หญิง วรำนนท์ เนียมหอม สว.ตม.จว.อุบลรำชธำนี บก.ตม.4 2405 10363 0067 สว.ด่ำน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 10363 0490
531 พ.ต.ท. หญิง วรำภรณ์ ค ำภูผำ สว.ฝ่ำยวิจัยและพัฒนำ วตร. 2903 10310 0052 สว.ฝอ.ทพ. 0402 10309 0011
532 พ.ต.ท. หญิง วรำภรณ์ จักรำยุทธ สว.ฝอ.สยศ.ตร. 0200 10309 0012 สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร 2 บก.อก.บช.ศ. 2901 10318 0021
533 พ.ต.ท. หญิง วรำภรณ์ ตันติวิทย์ รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.สงขลำ 1906 10318 0010 รอง ผกก.ฝอ.บก.สส.ภ.9 1902 09318 0007
534 พ.ต.ท. วรำวุธ เมฆชัย รอง ผกก.กก.3 บก.ส.2 2303 09204 0059 รอง ผกก.กก.2 บก.ส.2 2303 09204 0043
535 พ.ต.ท. วริทธ์ิ ศรีสมบัติตระกูล สวป.สภ.ค ำเข่ือนแก้ว จว.ยโสธร สยส.155 สว.สภ.นำหินลำด จว.นครนำยก 0206 12201 0077
536 พ.ต.ท. วรินทร พวงแก้ว สว.ฝสต.1 กต.7 จต. 0808 10204 0010 สว.(ปฏิบัติงำน กอ.รมน.) สกพ. 0400 10380 0101
537 พ.ต.ท. วรุต โกไศยกำนนท์ สว.ตม.จว.สิงห์บุรี บก.ตม.3 2404 10363 0349 สว.ฝอ.สง.ก.ตร. 0700 10325 0010
538 พ.ต.ท. วรุต คณำนนท์ รอง ผกก.ป.สภ.บำงกระทุ่ม จว.พิษณุโลก 0606 10202 0031 รอง ผกก.สส.สภ.เมืองพิษณุโลก 1608 09204 0087
539 ร.ต.อ. วโรดม ใบเรือ รอง สว.ฝอ.สยศ.ตร. 0200 11309 0018 สว.จร.สน.ส ำรำญรำษฏร์ สน.1-895
540 พ.ต.ต. หญิง วฤณพร ศรีนุเครำะห์ สว.ฝอ.ภ.จว.ศรีสะเกษ 1308 10318 0012 สว.อก.สภ.ปรำงค์กู่ จว.ศรีสะเกษ 0306 12304 0212



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๖/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

541 พ.ต.ท. วฤทธ์ิ ถำวโรฤทธ์ิ สว.วิเครำะห์ข่ำวฯ บก.สส.ภ.2 1202 10204 0051 รอง ผกก.วิเครำะห์ข่ำวฯ บก.สส.ภ.2 1202 09201 0048
542 ร.ต.อ. วฤธ บรรเจิดกิจ รอง สว.สส.สภ.เมืองพิจิตร สพจ.151 สว.กก.สส.บก.น.5 1007 10204 0039
543 พ.ต.ท. หญิง วลัยพร จิตณรงค์ สว.อก.สภ.โกตำบำรู จว.ยะลำ 2006 10318 0162 สว.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น 1405 10318 0012
544 พ.ต.ท. วศพล เรืองจ้อย รอง ผกก.สส.สภ.บ้ำนลำด จว.เพชรบุรี 1707 09204 0060 รอง ผกก.สส.สภ.ทับสะแก จว.ประจวบคีรีขันธ์ 1706 09204 0079
545 ร.ต.อ. วศะ สุมนำพันธ์ุ นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน 1509 11323 0006 สว.ฝ่ำยบริกำรกำรศึกษำ ศฝร.ภ.5 1503 10318 0020
546 ร.ต.อ. วศิน สุภำ รอง สว.จร.สภ.เมืองพิษณุโลก สพล.228 สวป.สภ.เมืองภูเก็ต สภก.79
547 พ.ต.ท. วศินชัย ชุมแสง สวป.สภ.ธัญบุรี จว.ปทุมธำนี สปท.151 สว.กก.สส.บก.น.3 1005 10204 0040
548 พ.ต.ท. วสวัตต์ิ จันทร์ต๊ะฝ้ัน รอง ผกก.สส.สภ.ทุ่งฝำย จว.ล ำปำง 1510 09204 0081 รอง ผกก.สส.สภ.เวียงแก่น จว.เชียงรำย 1504 09204 0101
549 ร.ต.อ. วสันต์ กันเกตุ สว.สส.สน.จรเข้น้อย สน.2-377 สว.(สอบสวน) สน.เตำปูน สน.1-802
550 พ.ต.ท. วสันต์ ค ำชะนำม สวป. สภ.พระอินทร์รำชำ อ.บำงปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยำ 0105 12202 0375 สวป.สภ.หนองม่วง จว.ลพบุรี สลบ.206
551 พ.ต.ต. วสันต์ ทรัพย์สุจริต สว.กก.บริกำรคนต่ำงด้ำว บก.ตม.6 2407 10204 0022 สว.ฝ่ำยตรวจฯขำเข้ำ ด่ำน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ 2403 10363 0046
552 พ.ต.ท. วสันต์ ธวัชชัยวิรุตษ์ สว.งำนสำยตรวจ 2 กก.สำยตรวจ บก.สปพ. 1013 10202 0095 รอง ผกก.สำยตรวจ บก.สปพ. 1013 09202 0080
553 ร.ต.อ. วสันต์ น้อยห่วง รอง สว.ส ำนักงำนคณบดี ตศ.รร.นรต. 3004 11304 0009 สว.ฝ่ำยยำนพำหนะฯ บก.อก.รร.นรต. 3001 10322 0050
554 พ.ต.ท. วสันต์ ปุ้ยฮะ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองตำก 0603 10202 0007 รอง ผกก.ป.สภ.สำมเงำ จว.ตำก 0603 10202 0047
555 พ.ต.ต. วสันต์ มำวิเลิศ สว.ฝอ.บก.ตชด.ภำค4 2505 10318 0011 ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.41 บก.ตชด.ภำค4 2505 10202 0068
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556 พ.ต.ท. วสันต์ ลือฤทธ์ิ สวป.สภ.แก่งกระจำน จว.เพชรบุรี สนค.199 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ 1706 09318 0108
557 พ.ต.ท. วสันต์ สิงห์ไชย สว.สส.สภ.บ้ำนกวำง จว.แพร่ 1508 10204 0060 สวป.สภ.เวียงสำ จว.น่ำน 0504 12202 0266
558 ร.ต.อ. วสิษฐ์พล สุพรรณดี รอง สว. กก.สส.บก.น.1 1003 11204 0048 สว.ฝอ.ภ.จว.ศรีสะเกษ 1308 10318 0012
559 พ.ต.ท. วสุ เช่ือพุทธ รอง ผกก.จร.สน.ทองหล่อ 1103 10205 0081 รอง ผกก.สส.สน.วังทองหลำง 1006 09204 0074
560 พ.ต.ท. วสุภัทร ปักกังเวสัง สว.ฝอ.บก.น.6 1008 10318 0014 รอง ผกก.จร.สน.จักรวรรดิ 1102 10205 0040
561 พ.ต.ท. วสุวัตน์ โชติช่วง สว.จร สภ.เมืองพัทยำ จว.ชลบุรี สชบ.315 รอง ผกก.สส.สภ.เมืองชลบุรี 1206 09204 0082
562 ร.ต.อ. วอน แดงเงิน รอง สวป.สภ.ไม้แก่น จว.ปัตตำนี สปน.256 สว.อก.สภ.รือเสำะ จว.นรำธิวำส 0903 12304 0261
563 พ.ต.ท. วัชกรณ์ กิจจำนนท์ สวป. สภ.เมืองสิงห์บุรี จว.สิงห์บุรี 0109 12202 0098 สว. กก.สส.ภ.จว.สิงห์บุรี 1111 11202 0061
564 พ.ต.ท. วัชชิรำ ทรงเดชะ สวป.สภ.สะท้อน จว.สงขลำ 0907 12202 0461 สว.ฝอ.ภ.จว.สงขลำ 1906 10318 0015
565 พ.ต.ท. วัชรเกียรติ ศิริวิมลฤทธ์ิ รอง ผกก.1 บก.ปอท. 2112 09201 0024 รอง ผกก.3 บก.ปอท. 2112 09201 0074
566 พ.ต.ท. วัชรชัย โฉมยำ รอง ผกก.ป.สน.ดุสิต 1102 10202 0061 รอง ผกก.ป.สน.ล ำผักชี 1110 10202 0101
567 พ.ต.ท. วัชรชัย ด้วงทอง รอง ผกก.(สอบสวน) กก.2 บก.ปอศ. 2109 29203 0088 รอง ผกก.(สอบสวน) กก.3 บก.ปอศ. 2109 29203 0119
568 พ.ต.ท. วัชรชัย มวยม่ัน สว.จร.สภ.เมืองระยอง สรย.217 รอง ผกก.สส.สภ.วังจันทร์ จว.ระยอง 1210 09204 0081
569 พ.ต.ท. วัชรพงศ์ พรำยพรรณ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สำคู จว.ภูเก็ต 1808 09203 0157 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ป่ำตอง จว.ภูเก็ต สภก.117
570 พ.ต.ท. วัชรพงษ์ สิทธิรุ่งโรจน์ สว.สส.สภ.เมืองนนทบุรี จว.นนทบุรี สนบ.226 สว.(สอบสวน) สภ.อินทร์บุรี จว.สิงห์บุรี สสห.113
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571 พ.ต.ท. วัชรพล กำญจนกันทร รอง ผกก.ด่ำน ตม.ทอ.ภูเก็ต 2403 09363 0587 สวญ.ตม.จว.นนทบุรี บก.ตม.3 2404 09363 0372
572 พ.ต.ต. วัชรพล จันทรศรี สว.อก.สภ.ดอนตำล จว.มุกดำหำร 0406 12304 0077 สว.สส.สภ.ผ่ึงแดด จว.มุกดำหำร 0406 12204 0123
573 ร.ต.อ. วัชรพล ฤดีชุติพร รอง สวป.สภ.บำงปู จว.สมุทรปรำกำร 0107 13207 0294 สวป. สภ.วังน้อย จว.พระนครศรีอยุธยำ 0105 12202 0366
574 พ.ต.ต. วัชรพล สุวนันทวงศ์ สว.จร.สน.ห้วยขวำง สน.1-561 รอง ผกก.ปป.สน.ทุ่งสองห้อง 1109 10202 0085
575 พ.ต.ท. วัชรพัฒน์ เรืองอัครนนท์ สวป.สน.บำงกอกใหญ่ 1114 12202 0206 รอง ผกก.ปป.สน.เพชรเกษม 1116 10202 0106
576 พ.ต.ท. วัชรวิชญ์ นิธิวรรัชย์ รอง ผกก.สส.สภ.ไทรน้อย จว.นนทบุรี 1105 09204 0073 รอง ผกก.สส.สภ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี 1110 09204 0045
577 พ.ต.ท. วัชรวีร์ ธรรมเสมำ รอง ผกก.สส.ภ.จว.สุรำษฎร์ธำนี 1810 09204 0150 รอง ผกก.ฝ่ำยสืบสวนและตรวจรำชกำร 1 กต.1 0802 09204 0009
578 พ.ต.ท. วัชระ ผลำผล รอง ผกก.ป.สภ.ดงละคร จว.นครนำยก 1208 09202 0044 รอง ผกก.สส.สภ.นำยำยอำม จว.จันทบุรี 1204 09204 0039
579 ร.ต.อ. วัชระพงศ์ เพชรสิทธ์ิ รอง สว.สส.สภ.พิปูน จว.นครศรีธรรมรำช 0804 13204 0303 สว.อก.สภ.คลองท่อม จว.กระบ่ี 0802 12304 0093
580 ร.ต.อ. วัชรินทร์ ศรีอินทร์ รอง สว.สส.สภ.ทุ่งต ำเสำ จว.สงขลำ 1906 11204 0167 ผบ.ร้อย(สบ 2)กก.ปพ.ศชต. 2000 10202 0013
581 พ.ต.ท. วัชรินทร์ เส็งนำ สว.สส.สภ.บ้ำนทับใหม่ จว.สระแก้ว 1211 10204 0071 รอง ผกก.สส.สภ.ชำนุมำน จว.อ ำนำจเจริญ 1310 09204 0060
582 พ.ต.ต. วัชรินทร์ อ่วมฟุ้ง สว.อก.สภ.ปำงมะค่ำ จว.ก ำแพงเพชร 1604 10318 0123 สว.กก.สส.บก.น.6 1008 10204 0039
583 พ.ต.ท. หญิง วัชรี ขันธเนตร สว.ตม.จว.หนองคำย บก.ตม.4 2405 10363 0048 สว.ตม.จว.มุกดำหำร บก.ตม.4 2405 10363 0032
584 พ.ต.ท. วัฒนกิจ เฉลำประโคน รอง ผกก.ป.สภ.แสวงหำ จว.อ่ำงทอง 0110 10202 0033 รอง ผกก.สส.สภ.เสนำ จว.พระนครศรีอยุธยำ 1107 09204 0084
585 พ.ต.ท. วัฒนชัย โกศัย สวป.สภ.ทุ่งเสล่ียม จว.สุโขทัย สสท.178 รอง ผกก.สส.สภ.ทุ่งเสล่ียม จว.สุโขทัย 1610 09204 0075
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586 พ.ต.ท. วัฒนชัย ปำละสุวรรณ สวป.สภ.สะเดำ จว.สงขลำ 0907 12202 0452 สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8 1801 10318 0132
587 พ.ต.ท. วัฒนพล นิติเกรียงไกร สวป.สน.สมเด็จเจ้ำพระยำ 1115 12202 0199 ผบ.ร้อย(สบ 2) กองร้อยท่ี5 บก.อคฝ. 1014 10202 0058
588 พ.ต.ท. หญิง วัฒนำ จันทรลักษณ์ สว.ฝ่ำยสนับสนุน บ.ตร. 0105 10429 0053 รอง ผกก.ฝอ.กง. 0502 09318 0008
589 พ.ต.ต. วัฒนำ จินตนำมณีรัตน์ สว.สส.สภ.บ้ำนเป้ำ จว.ชัยภูมิ 0302 12204 0278 สว.ศูนย์ฝึกยุทธวิธีต ำรวจ บก.ฝรก.บช.ศ. 2904 10355 0065
590 พ.ต.ท. วัฒนำ มำยุรส รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.วังสำมหมอ จว.อุดรธำนี สอด.376 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.กุมภวำปี จว.อุดรธำนี 0412 24203 0125
591 ร.ต.อ. วัฒนำ ยุซิ รอง สวป.สภ.วำปีปทุม จว.มหำสำรคำม 0405 13202 0338 สว.ฝอ.ภ.จว.มุกดำหำร 1408 10326 0014
592 ร.ต.อ. วัฒนำ โสดำ รอง สว.สส. สน.คลองตัน สน.2-572 สวป.สน.บำงนำ 1112 12202 0295
593 พ.ต.ท. หญิง วัณณวรำงค์ อภิชำติเสนีย์ รอง ผกก.ฝอ.9 บก.อก.สตม. 2401 09318 0094 รอง ผกก.ด่ำน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 09363 0483
594 พ.ต.ท. วัตร โฉมค ำ สวป.สภ.บ้ำนกลำง จว.เพชรบูรณ์ 1609 10202 0067 รอง ผกก.สส.สภ.หล่มเก่ำ จว.เพชรบูรณ์ 1609 09204 0089
595 ร.ต.อ. วัธชิรวิษภ์ บุรีแก้ว รอง สว.(สอบสวน)สภ.แม่อ้อ จว.เชียงรำย 1504 29203 0083 สว.สส.สภ.สันติสุข จว.น่ำน 0504 12204 0211
596 ร.ต.อ. วันเฉลิม สีอ่อน สว.กก.สส.3 บก.สส.บช.น. 1012 10204 0058 สว.กก.สส.ภ.จว.หนองคำย 1412 10204 0032
597 พ.ต.ท. วันชนะ ทิพย์อำสน์ สว.กก.ปพ.บก.ป. 2102 10202 0316 รอง ผกก.8 บก.ทล. 2103 09201 0241
598 พ.ต.ท. วันชัย จีนค ำ สว.อก.สภ.เมืองชัยภูมิ 0302 12304 0010 สวป.สภ.บ้ำนเป้ำ จว.ชัยภูมิ 0302 12202 0074
599 พ.ต.ท. วันชัย ชัยชูโชติ รอง ผกก.5 บก.ปคม. 2108 09201 0128 รอง ผกก.สส.ภ.จว.นนทบุรี 1105 09201 0029
600 ร.ต.อ. วันชัย พันธ์พิจิตร รอง สว.(สอบสวน) สภ.วังทรำยพูน จว.พิจิตร สพจ.259 สว.(สอบสวน)สภ.นครไทย จว.พิษณุโลก สพล.332



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๖/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

601 พ.ต.ท. วันชัย มำตรำวงค์ สว.อก.สภ.นำตำล จว.อุบลรำชธำนี 0309 12318 0455 สว.อก.สภ.เมืองอุบลรำชธำนี สอบ.404
602 พ.ต.ต. วันชัย มีช ำนำญ สว.ฝอ.ภ.จว.ล ำพูน 1511 10318 0009 สวป.สภ.จอมทอง จว.เชียงใหม่ สชม.711
603 ร.ต.อ. วันชัย ศรีแสนตอ รอง สว.จร. สน.สมเด็จเจ้ำพระยำ สน.3-735 สว.ฝอ.กองแผนงำนอำชญำกรรม 0202 10318 0008
604 ร.ต.อ. วันชัย อินทร์อุดม รอง สวป.สภ.เปร็ง อ.บำงบ่อ จว.สมุทรปรำกำร 0107 13202 0049 สวป.สภ.เปร็ง อ.บำงบ่อ จว.สมุทรปรำกำร 0107 12202 0100
605 พ.ต.ท. วันชำติ ปรำบงูเหลือม รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ท่ำเรือ 1112 24203 0072 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ลูกแก จว.กำญจนบุรี 0702 24203 0129
606 พ.ต.ต. วันเผด็จ หงษ์ทอง สวป.สน.หัวหมำก สน.1-635 สว.จร.สน.หัวหมำก สน.1-654
607 พ.ต.ท. หญิง วันเพ็ญ ด้วงป้ัน รอง ผกก.ฝ่ำยทะเบียนประวัติ 5 ทว. 2703 09336 0092 รอง ผกก.กลุ่มงำนพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล สพฐ.ตร. 2700 09318 0010
608 พ.ต.ท. วันรบ สมศักด์ิ รอง ผกก.สส.สภ.สตึก จว.บุรีรัมย์ 1306 09204 0089 รอง ผกก.สส.สภ.นำโพธ์ิ จว.บุรีรัมย์ 1306 09204 0091
609 ร.ต.อ. วัลลภ ค ำป๊ับ รอง สวป. สภ.เมืองก ำแพงเพชร สกพ.133 สว.ฝอ.ภ.จว.ก ำแพงเพชร 1604 10318 0010
610 พ.ต.ท. วัลลภ เมรินทร์ รอง ผกก.ป.สภ.รัตภูมิ จว.สงขลำ 0907 10202 0047 รอง ผกก.ป.สภ.เขำวิเศษ จว.ตรัง 1904 09202 0112
611 พ.ต.ท. วัลลิพผล รังคสิริ รอง ผกก.กลุ่มงำนบริกำรประชำชน ผก. 0203 09309 0051 รอง ผกก.(ปฏิบัติงำน กอ.รมน.) สกพ. 0400 09380 0043
612 ร.ต.อ. วำทิต จิตรจันทึก รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ก. 2101 11304 0021 สว.กก.1 บก.ปอท. 2112 10202 0025
613 พ.ต.ท. วำทิตย์ โรจนไพฑูรย์ รอง ผกก.สส.บก.น.8 1010 09204 0036 รอง ผกก.อำรักขำ1 บก.อคฝ. 1014 09202 0028
614 พ.ต.ต. วำรินทร์ อินทร์ไตรรัตน์ สว.อก.สภ.พนมสำรคำม จว.ฉะเชิงเทรำ 0203 12304 0138 สว.สส.สภ.เมืองปรำจีนบุรี สปจ.249
615 พ.ต.ต. หญิง วำรุณี เจริญสุข สว.ฝอ.ภ.จว.อุทัยธำนี 1612 10318 0012 สว.อก.สภ.เมืองพิจิตร 0605 12304 0009



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๖/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

616 พ.ต.ท. หญิง วำสนำ เขมะพำนิช สว.กลุ่มงำนแผนทำงกำรบริหำร ยศ. 0201 10309 0022 สว.ฝ่ำยเฝ้ำฟัง วิเครำะห์ ติดตำม สท. 0103 10301 0092
617 พ.ต.ต. หญิง วำสนำ ใจเร็ว สว.ฝ่ำยงบประมำณ 3 งป. 0501 10325 0043 สว.(ปฏิบัติงำน กอ.รมน.) สกพ. 0400 10380 0074
618 พ.ต.ท. หญิง วำสนำ ช่วยเสริม รอง ผกก.ตม.จว.นรำธิวำส บก.ตม.6 2407 09363 0084 รอง ผกก.ฝ่ำยพิธีกำรเข้ำเมือง ด่ำน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ 2403 09363 0232
619 พ.ต.ต. หญิง วำสนำ ชัยพิพัฒน์ สว.ฝ่ำยงบประมำณและกำรเงิน บก.อก.สพฐ.ตร. 2701 10318 0047 สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.7 1701 10318 0132
620 ร.ต.อ. วิจักษณ์ หงส์เจริญ รอง สว.ฝอ.บก.สส.สตม. 2408 11304 0013 สว.กลุ่มงำนตรวจสอบและวิเครำะห์ บก.สสท. 2803 10403 0044
621 พ.ต.ต. วิจัย ปำนเงิน สวป.สภ.วังน  ำเขียว จว.นครรำชสีมำ 0303 12202 0721 สวป.สภ.เสิงสำง จว.นครรำชสีมำ 0303 12202 0717
622 พ.ต.ต. วิจิตร เจริญวรรณ สว.(สอบสวน) สภ.สบเมย จว.แม่ฮ่องสอน สมส.187 สว.(สอบสวน) สภ.แม่โจ้ ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 10203 0320
623 พ.ต.ท. วิจิตร ประพันธ์สุข สวป.สภ.ห้ำงฉัตร จว.ล ำปำง สลป.314 สว.อก.สภ.ทุ่งหัวช้ำง จว.ล ำพูน 0509 12304 0116
624 ร.ต.อ. วิชชำ มีสุข ผบ.มว.กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 11202 0292 สว.กลุ่มงำนเก็บกู้วัตถุระเบิด บก.สปพ. 1013 10442 0132
625 พ.ต.ท. วิชญ์พล ศรีศักดำ สวป.สน.บำงเสำธง สน.3-578 สวป.สน.บำงกอกใหญ่ 1114 12202 0206
626 พ.ต.ท. วิชพัลภ์ แก้วแสนชัย สว.ฝอ.บก.ปอท. 2112 10318 0009 รอง ผกก.(สอบสวน) กก.2 บก.ปปป. 2110 29203 0054
627 พ.ต.ท. วิชมัย จ ำลองศุภลักษณ์ รอง ผกก.ป.สภ.พระทองค ำ จว.นครรำชสีมำ 0303 10202 0149 รอง ผกก.ป.สภ.ช ำนิ จว.บุรีรัมย์ 0304 10202 0154
628 พ.ต.ท. วิชัย จ ำปำทุม ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.32 บก.ตชด.ภำค3 2504 10202 0155 ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 10202 0195
629 พ.ต.ท. วิชัย ฉำยไธสง สว.กก.สส.ภ.จว.สุรินทร์ 1309 10204 0202 รอง ผกก.สส.สภ.ล ำดวน จว.บุรีรัมย์ 1306 09204 0095
630 พ.ต.ต. วิชัย ชูทอง สว.อก.สภ.สำมบ่อ จว.สงขลำ 1906 10318 0177 สว.สส.สภ.นำหม่อม จว.สงขลำ 0907 12204 0247



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๖/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

631 พ.ต.ท. วิชัย ปร่ิมปำน สว.สส.สภ.บำงปลำม้ำ จว.สุพรรณบุรี 0709 12204 0203 สวป.สภ.บำงปลำม้ำ จว.สุพรรณบุรี สสพ.242
632 พ.ต.ท. วิชัย ม่วงสวย รอง ผกก.ป.สภ.สิชล จว.นครศรีธรรมรำช 0804 10202 0072 รอง ผกก.จร.สภ.เมืองนครศรีธรรมรำช 0804 10205 0016
633 ร.ต.อ. วิชัย สังข์สอน รอง สว.ตม.จว.ตำก บก.ตม.5 2406 11363 0121 สว.กก.2 บก.สส.สตม. 2408 10204 0033
634 พ.ต.ท. วิชัย สุขสร้อย สวป.สน.ศำลำแดง 1104 12202 0136 สวป.สน.บำงมด 1115 12202 0204
635 ร.ต.อ. วิชัย อมรไตรภพ สว.สส.สน.บำงบอน 1104 12204 0176 สวป.สน.บำงย่ีขัน 1114 12202 0214
636 พ.ต.ท. วิชำ จ ำปำวัลย์ รอง ผกก.1 บก.ปคบ. 2111 09201 0024 รอง ผกก.ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3 2404 09363 0176
637 พ.ต.ท. วิชำญ จันทศรี สว.สส.สภ.ล ำลูกกำ จว.ปทุมธำนี 0104 12204 0175 สว.ฝอ.3 บก.อก.บช.ก. 2101 10318 0045
638 พ.ต.ท. วิชำญ จิตตยำนันท์ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองสระแก้ว 0209 10202 0039 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรำ 1205 09318 0007
639 พ.ต.ท. วิชำญ จุ่นทองแท้ รอง ผกก.2 บก.ปส.4 2205 09201 0043 รอง ผกก.สส.สภ.กันทรอม จว.ศรีสะเกษ 1308 09204 0187
640 พ.ต.ท. วิชำญ นุ่นขำว รอง ผกก.สส.สภ.นำโยง จว.ตรัง 1904 09204 0074 รอง ผกก.สส.สภ.ย่ำนตำขำว จว.ตรัง 1904 09204 0078
641 พ.ต.ท. วิชำญ ยศชู สวป.สภ.บำงสะพำนน้อย จว.ประจวบคีรีขันธ์ 0704 12202 0238 สวป.สภ.กรับใหญ่ จว.รำชบุรี 0706 12202 0064
642 พ.ต.ต. วิชำญ สมตัว สว.อก.สภ.กบินทร์บุรี จว.ปรำจีนบุรี 0207 12304 0109 สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.2 1201 10318 0174
643 พ.ต.ต. วิชำนนท์ บ่อพิมำย สว.กก.สส.ภ.จว.นครรำชสีมำ 1305 10202 0038 สว.อก.สภ.เสิงสำง จว.นครรำชสีมำ 0303 12304 0414
644 พ.ต.ต. วิชิต ก ำเหนิดทอง สว.กก.สส.ภ.จว.ตรัง 1904 10204 0117 สวป.สภ.รือเสำะ จว.นรำธิวำส 0903 12202 0483
645 พ.ต.ท. วิชิต จันทร์ศรี รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.กงไกรลำศ จว.สุโขทัย สสท.288 รอง ผกก.ป.สภ.บ้ำนสวน จว.สุโขทัย 1610 09202 0112



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๖/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

646 ร.ต.อ. วิชิต ตั งจิตรวัฒนำกุล รอง สว.จร.สภ.แกลง จว.ระยอง สรย.268 สวป.สภ.แกลง จว.ระยอง สรย.251
647 พ.ต.ท. วิชิต ถิรขจรวงศ์ รอง ผกก.ป.สภ.นำน้อย จว.น่ำน 0504 10202 0058 รอง ผกก.จร.สน.มักกะสัน 1102 10205 0073
648 พ.ต.ท. วิชิต ปำนพรม รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บำงปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยำ 0105 24203 0109 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.พรหมบุรี จว.สิงห์บุรี สสห.160
649 พ.ต.ท. วิชิต สินค้ำ สวป.สน.ส ำรำญรำษฏร์ สน.1-875 รอง ผกก.ป.สภ.กลำงดง จว.นครรำชสีมำ 1305 09202 0064
650 ร.ต.อ. วิชิต อำษำกิจ นำยเวร (สบ 1) ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ 1706 11323 0006 สว.สส.สภ.บำงเลน จว.นครปฐม 0703 12204 0194
651 พ.ต.ท. วิชิตเวช ต๊ะผัด สว.กก.สส.ภ.จว.ศรีสะเกษ 1308 10204 0172 รอง ผกก.สส.ภ.จว.ศรีสะเกษ 1308 09204 0171
652 พ.ต.ท. วิเชธ เชยกล่ิน สว.สส.สภ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม 0703 12204 0186 รอง ผกก.ป.สภ.กระตีบ จว.นครปฐม 1705 09202 0057
653 ร.ต.อ. วิเชียร เกิดเกลี ยง รอง สว.จร. สภ.เมืองนครศรีธรรมรำช สนศ.371 สว.สส.สภ.ร่อนพิบูลย์ จว.นครศรีธรรมรำช สนศ.428
654 พ.ต.ต. วิเชียร ขำวสังข์ สว.กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 10318 0351 ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.43 บก.ตชด.ภำค4 2505 10202 0250
655 พ.ต.ท. วิเชียร ชฎำธำร สวป.สภ.ศรีนคร จว.สุโขทัย สสท.227 สว.สส.สภ.วังกะพี  จว.อุตรดิตถ์ 0609 12204 0137
656 ร.ต.อ. วิเชียร ดำวดึงส์ รอง สวป.สภ.ทุ่งหลวง สรบ.114 สวป.สภ.ชะอ ำ จว.เพชรบุรี 0705 12202 0194
657 ร.ต.อ. วิเชียร เท่ียงผดุง สว.กก.สส.บก.น.8 1010 10204 0039 สว.อก.สน.ทุ่งสองห้อง 1102 12304 0175
658 พ.ต.ท. วิเชียร มะโนธรรม สวป.สภ.บ้ำนบัวขำว จว.ร้อยเอ็ด 1409 10202 0063 สว.สส.สภ.ปำกชม จว.เลย 0408 12204 0168
659 พ.ต.ท. วิเชียร ยำงงำม รอง ผกก.ป.สภ.บำงตำเถร จว.สุพรรณบุรี 1711 09202 0130 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.โพรงมะเด่ือ จว.นครปฐม. สนฐ.246
660 พ.ต.ท. วิเชียร ลี ไพโรจน์กุล รอง ผกก.ด่ำน ตม.เชียงแสน บก.ตม.5 2406 09363 0152 รอง ผกก.ฝ่ำยพิธีกำรเข้ำเมือง ด่ำน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ 2403 09363 0234
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661 ร.ต.อ. วิญญวัชร์ ใจสว่ำง รอง สวป. สภ.ท่ำแซะ จว.ชพ. สชพ.182 สวป.สภ.บำงสะพำน จว.ประจวบคีรีขันธ์ 0704 12202 0234
662 พ.ต.ท. วิญญู แจ่มใส สว.กก.2 บก.ป. 2102 10202 0119 รอง ผกก.2 บก.ป. 2102 09201 0112
663 พ.ต.ท. วิญญู พรประทุม ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.34 บก.ตชด.ภำค3 2504 10202 0356 รอง ผกก.ตชด.34 บก.ตชด.ภำค3 2504 09202 0345
664 ร.ต.อ. วิณพ วงศ์อำรักษ์ รอง สว.กก.1 บก.ปส.1 2202 11204 0059 สว.ฝอ.5 บก.อก.บช.ทท. 3201 10318 0070
665 พ.ต.ต. วิณพงศ์ บัวทองค ำวิเศษ สว.ฝอ.7 บก.อก.บช.ตชด. 2501 10318 0129 สว.ฝอ.บก.ตชด.ภำค3 2504 10318 0011
666 พ.ต.ท. วิทย์ทวี ภริตำนนท์ รอง ผกก.ป.สภ.พุนพิน จว.สุรำษฎร์ธำนี 0808 10202 0019 รอง ผกก.ป.สภ.ไชยำ จว.สุรำษฎร์ธำนี 0808 10202 0021
667 พ.ต.ต. วิทยำ ทองผึ ง สว.ตม.จว.ประจวบคีรีขันธ์ บก.ตม.3 2404 10363 0092 สว.ตม.จว.ตรัง บก.ตม.6 2407 10363 0263
668 พ.ต.ต. วิทยำ บุญคุ้ม สว.(สอบสวน) สน.ภำษีเจริญ บก.น.9 บช.น. สน.3-958 สว.(สอบสวน) สน.ทุ่งครุ 1104 12203 0112
669 พ.ต.ท. วิทยำ ยืนยง รอง ผกก.ป.สภ.โคกสูง จว.สระแก้ว 0209 10202 0220 รอง ผกก.สส.สภ.แสนภูดำษ จว.ฉะเชิงเทรำ 1205 09204 0087
670 พ.ต.ท. วิทยำ วงศ์ใหญ่ สว.อก.สภ.ปำย จว.แม่ฮ่องสอน 0507 12304 0060 รอง ผกก.ป.สภ.ภูซำง จว.พะเยำ 0505 10202 0121
671 พ.ต.ท. วิทยำ สนธ์ิสำยสิงห์ สว.ฝอ.ศพข.บช.ส. 2306 10318 0005 สว.ฝ่ำยบริกำรกำรศึกษำ ศฝร.ภ.3 1303 10318 0019
672 พ.ต.ต. วิทยำ สังสิมมำ สวป.สน.ท่ำเรือ 1112 12202 0327 สวป.สน.วังทองหลำง 1111 12202 0249
673 พ.ต.ท. วิทยำ หินโยธำ สว.สภ.ค ำป่ำหลำย จว.มุกดำหำร 0406 12201 0178 รอง ผกก.ป.สภ.โคกศรีสุพรรณ จว.สกลนคร 0409 10202 0057
674 พ.ต.ท. วิทวัธ เพชรแบน รอง ผกก.สส.1 บก.สส.ภ.8 1802 09204 0018 รอง ผกก.สส.สภ.ขุนทะเล จว.สุรำษฎร์ธำนี 1810 09204 0077
675 พ.ต.ท. วิทวัส บูรณะ รอง ผกก.ควบคุมฝูงชน1 บก.อคฝ. 1014 09202 0149 รอง ผกก.ดส.บช.น. 1000 09202 0020
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676 พ.ต.ท. วิทวัส ปรำบกรี รอง ผกก.3 บก.ทท.2 3203 09202 0078 รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.บช.ทท. 3201 09318 0006
677 พ.ต.ต. วิทวัส แสงเพ่ิม สวป.สน.บำงนำ 1112 12202 0324 สว.สส.สน.อุดมสุข 1103 12204 0133
678 พ.ต.ท. วิทิต จันทร์เอ่ียม รอง ผกก.ป.สภ.บำงแม่นำง จว.นนทบุรี 1105 09202 0048 รอง ผกก.สส.สภ.บำงแม่นำง จว.นนทบุรี 1105 09204 0068
679 พ.ต.ท. วิทูร ตั งวุฒิสำร ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.31 บก.ตชด.ภำค3 2504 10202 0067 สว.กก.ตชด.33 บก.ตชด.ภำค3 2504 10318 0248
680 พ.ต.ท. วิทูรย์ ดิเรกโภค สวป.สภ.โนนนำรำยณ์ จว.สุรินทร์ 0307 12202 0102 สว.อก.สภ.ห้วยทับทัน จว.ศรีสะเกษ 0306 12304 0283
681 ร.ต.อ. วิทูล สีตะวัน รอง สว.จร.สภ.เมืองแพร่ สพร.151 สวป.สภ.เมืองแพร่ สพร.131
682 พ.ต.ท. วินทุ ฝังใจ รอง ผกก.ป.สภ.หนองกุงศรี จว.กำฬสินธ์ุ 0402 10202 0066 รอง ผกก.ป.สภ.ค ำม่วง จว.กำฬสินธ์ุ 0402 10202 0064
683 พ.ต.ท. วินัด ถ่ินศรี สวป.สภ.ป่ำแดด จว.เชียงรำย สชร.387 รอง ผกก.ป.สภ.นำหม่ืน จว.น่ำน 0504 10202 0087
684 พ.ต.ท. วินัย คงประพันธ์ รอง ผกก.สส.สภ.เมืองนครศรีธรรมรำช 1806 09204 0067 รอง ผกก.ป.สภ.ลำนสกำ จว.นครศรีธรรมรำช 0804 10202 0108
685 ร.ต.อ. วินัย ตุ้มสังข์ทอง รอง สวป.สภ.องครักษ์ 0206 13202 0098 สว.สส.สภ.องครักษ์ จว.นครนำยก 0206 12204 0059
686 พ.ต.ท. วินัย พันธ์ุนิน สว.อก.สภ.บ้ำนใหม่ไชยพจน์ จว.บุรีรัมย์ 0304 12304 0233 สว.อก.สภ.ห้วยรำช จว.บุรีรัมย์ 0304 12304 0302


