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

1 ร.ต.อ. กระจ่าง จิตรเกล้ียง รอง สวป. สน.บางมด สน.3-408 สวป.สภ.อินทร์บุรี จว.สิงห์บุรี สสห.105

2 พ.ต.ท. กฤช กัญชนะ รอง ผกก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.1 1102 09201 0065 รอง ผกก.ดส.บช.น. 1000 09202 0019

3 พ.ต.ท. กฤษฎา ธีรพงษ์ สว.จร.สภ.เมืองอุทัยธานี 0610 12205 0010 รอง ผกก.ป.สภ.ทรายมูล จว.ยโสธร 0305 10202 0049

4 พ.ต.ท. กฤษฎ์ิ จันทรัตน์ รอง ผกก.ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.อ่างทอง 1112 09318 0007 รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.โกสัมพีนคร จว.ก าแพงเพชร 0602 24203 0098

5 ร.ต.อ. กฤษฎ์ิบดินทร์ ศรีจันทร์ รอง สว.สส.สภ.กะปาง จว.นครศรีธรรมราช สนศ.214 สว.ธร.กพ.บก.อก.บช.ส. 2301 10318 0009

6 พ.ต.ท. หญิง กัญญา เนตรสอดจิตร รอง ผกก.ฝ่ายตรวจลงตรา ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ 2403 09363 0205 รอง ผกก.ตม.จว.เลย บก.ตม.4 2405 09363 0266

7 พ.ต.ท. กันต์พงษ์ โฆษิตสุริยมณี สว.กก.สส.ภ.จว.นครปฐม 1705 10204 0032 รอง ผกก.กก.สืบสวน ภ.จว.อุทัยธานี 1612 09201 0030

8 พ.ต.ต. หญิง กาญจนา จันทะคาร สว.ฝอ.5 บก.อก.บช.ทท. 3201 10318 0070 สว. ฝ่ายงบประมาณ บก.อก.รพ.ตร. 3101 10325 0085

9 พ.ต.ท. กิตติพงษ์ พงษ์พานิช สวญ.สภ.ย่ีสาร จว.สมุทรสงคราม 1709 09201 0042 รอง ผกก.สส.สภ.ศรีเทพ จว.เพชรบูรณ์ 1609 09204 0095

10 พ.ต.ต. กิตติศักด์ิ นาคมรกต สว.ตม.จว.นราธิวาส บก.ตม.6 2407 10202 0087 สว.กลุ่มงานวิชาการ 1 สบส. 0604 10305 0052

11 พ.ต.ต. กุลนริศร์ นวมมณีรัตน์ ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.14 บก.ตชด.ภาค1 2502 10202 0342 สว.กก.ตชด.14 บก.ตชด.ภาค1 2502 10325 0336

12 ร.ต.อ. กุลโรจน์ ปัททุม รอง สวป.สภ.เมืองมุกดาหาร สมห.115 สว.สส.สภ.ท่าบ่อ จว.หนองคาย 0410 12204 0170

13 พ.ต.ท. เกริกศิษฐ์ เนียมนัดฐ์ รอง ผกก.5 บก.ปอศ. 2109 09201 0175 รอง ผกก.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ. 0400 09380 0044

14 พ.ต.ท. เกรียงไกร นารมย์ อาจารย์ (สบ 2) กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.4 1403 32353 0097 อาจารย์ (สบ 3) กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.4 1403 32353 0097

15 พ.ต.ต. เกรียงศักด์ิ สุวรรณาภรณ์ สว.ฝอ.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน 1509 10318 0013 สว.ฝอ.ศพข.บช.ส. 2306 10318 0004

16 พ.ต.ท. เกรียงศักด์ิ อัฑฒพงษ์ สว.สส.สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี สนบ.314 สว.ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.นนทบุรี 1105 10318 0011

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี 120/๒๕๖๑ ลงวันท่ี 12 มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๑
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17 พ.ต.ต. เกษมศักด์ิ ฉันทะศิริวิศาล สว.พฐ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ ศพฐ.7 2710 10336 0164 สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ทท. 3201 10318 0009

18 พ.ต.ต. โกวิทย์ มาศิริ สว.ฝอ.บก.สส.ภ.3 1302 10318 0008 สว.กก.วิเคราะห์ข่าวและเคร่ืองมือพิเศษ บก.สส.ภ.3 1302 10204 0021

19 พ.ต.ท. หญิง ขนิษฐา โมกขจันทร์ รอง ผกก.กลุ่มงานวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน อต. 0401 09319 0096 รอง ผกก.กลุ่มงานบริการประชาชน ผก. 0203 09309 0051

20 พ.ต.ท. คนอง ชูเมือง สวป.สภ.เมืองสงขลา สสข.300 สว.สส.สภ.ควนขนุน จว.พัทลุง 0905 12204 0097

21 พ.ต.ท. คมสัน ทัพเสน รอง ผกก.ฝ่ายความชอบ ทพ. 0402 09302 0092 รอง ผกก.กลุ่มงานพิจารณา 2 อธ. 0703 09305 0034

22 พ.ต.ท. คมสัน เลขาวิจิตร สวป.สน.ยานนาวา 1113 12202 0148 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แม่สาย จว.เชียงราย 0502 23203 0049

23 พ.ต.ท. ค ารณ อ่ิมใจ รอง ผกก.กก.3.บก.ส.1 2302 09204 0111 รอง ผกก.กก.5 บก.ส.1 2302 09204 0192

24 พ.ต.ท. จตุพงษ์ คงสิม สว.สส.สภ.บ้านโพธ์ิ จว.ฉะเชิงเทรา 0203 12204 0136 สวป. สภ.ส าโรงใต้ จว.สมุทรปราการ 0107 12202 0333

25 พ.ต.ท. จักรกฤษณ์ เสรีรัฐ สวป. สภ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ 0107 12202 0338 สว.สส.สภ.บ้านหมอ จว.สระบุรี 0108 12204 0137

26 พ.ต.ท. จักรพันธ์ ณ นคร รอง ผกก.ฝอ.2 บก.อก.ภ.8 1801 09318 0154 รอง ผกก.สส.สภ.ทรายขาว จว.กระบ่ี 1804 09204 0061

27 พ.ต.ท. หญิง จันทนา ฐิติกานต์กุล รอง ผกก.ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3 2404 09363 0176 รอง ผกก.ตม.จว.สุรินทร์ บก.ตม.4 2405 09363 0284

28 พ.ต.ต. จ าเนียร คงใหม่ สว.กก.สส.ภ.จว.ปัตตานี 2005 10204 0037 ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.43 บก.ตชด.ภาค4 2505 10202 0251

29 พ.ต.ท. จินดา มณีเนตร รอง ผกก.ฝ่ายเฝ้าฟัง วิเคราะห์ ติดตาม สท. 0103 09318 0021 รอง ผกก.สส.สภ.แม่ทา จว.ล าพูน 1511 09204 0055

30 พ.ต.ท. หญิง จินตนา โพธ์ิศรี สว.ฝ่ายประมวลผลข้อมูล ศทส.ตม. 2409 10310 0014 รอง ผกก.ฝอ.พธ. 0302 09318 0006

31 พ.ต.ท. จิรทีปต์ จ าปาทอง สวป.สภ.ทุ่งลุง จว.สงขลา 0907 12202 0458 สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.8 1801 10318 0213

32 พ.ต.ท. เจษฎา ไวโรจน์พันธ์ุ รอง ผกก.ฝอ.6 บก.อก.ภ.9 1901 09318 0239 รอง ผกก.ตชด.24 บก.ตชด.ภาค2 2503 09318 0330
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33 พ.ต.ท. เจษฎาภรณ์ อ่อนทองค า สว.กก.สส.2 บก.สส.บช.น. 1012 10204 0045 รอง ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.บช.น 1012 29203 0104

34 พ.ต.ท. ฉลอง คงอินทร์ รอง ผกก.ฝ่ายอ านวยการ ศพฐ.9 2712 09318 0047 รอง ผกก.สส.สภ.นาโยง จว.ตรัง 1904 09204 0074

35 พ.ต.ท. ฉะตรเฉลิม วันธงชัย สว.สส.สภ.หาดใหญ่ จว.สงขลา 0907 12204 0445 รอง ผกก.ป.สภ.แม่ลาน จว.ปัตตานี 0904 10202 0079

36 พ.ต.ท. ฉัตร ณรงค์ รอง ผกก.ป.สภ.ห้วยโป่ง จว.ระยอง 0208 10202 0059 รอง ผกก.สส.สภ.ควนโดน จว.สตูล 1907 09204 0049

37 พ.ต.ต. ฉัตรณรงค์ ผสมศรี สวป.สภ.ศรีสมเด็จ จว.ร้อยเอ็ด ปขก.1724 สว.อก.สภ.เชียงคาน จว.เลย 0408 12304 0133

38 พ.ต.ต. เฉลิมชาติ ทิพยวิชิน สวป.สภ.เวฬุวัน ภ.จว.ขอนแก่น 1405 10202 0156 สวป.สภ.เบญจลักษ์ จว.ศรีสะเกษ 0307 13304 0042

39 พ.ต.ท. หญิง เฉลียว ผิวแดง รอง ผกก.ฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.9 2003 09318 0020 รอง ผกก.ฝ่ายปกครองและการฝึก ศฝร.ภ.9 2003 09306 0032

40 ร.ต.อ. หญิง ชไนยพร ฉัตรภูมิ รอง สว.ฝ่ายตรวจลงตรา ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0222 สว.ฝอ.พธ. 0302 10304 0007

41 ร.ต.อ. ชยกร สุวรรณจิตร รอง สว.ฝอ.กง. 0502 11304 0013 สว.ฝ่ายพลาธิการ 1 พธ. 0302 10365 0020

42 พ.ต.ท. ชลิต ทิพย์ธ ารง รอง ผกก.ฝอ.พธ. 0302 09318 0006 รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.บึงนาราง จว.พิจิตร 0605 12203 0042

43 พ.ต.ท. ชวลิต เปียแก้ว รอง ผกก.ป.สภ.เดิมบางนางบวช จว.สุพรรณบุรี 0709 10202 0045 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หล่มสัก จว.เพชรบูรณ์ สพช.247

44 พ.ต.ท. ชัชวาลย์ ทีอุทิศ รอง ผกก.ฝ่ายอ านวยการ 3 บก.อก.บช.ศ. 2901 09318 0030 รอง ผกก.ฝ่ายอ านวยการ 4 บก.อก.บช.ศ. 2901 09305 0042

45 พ.ต.ท. ชัยญาพร พิทยวาทิต รอง ผกก.อารักขา1 บก.อคฝ. 1014 09202 0030 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.พลับพลาไชย 2 บก.น.6 บช.น. สน.2-460

46 พ.ต.ต. ชัยพัฒน์ วาดวารี สว.ฝ่ายยุทธศาสตร์ บก.อก.สกบ. 0301 10318 0058 สว.ฝอ.บก.สส.ภ.2 1202 10318 0008

47 พ.ต.ต. ชัยมงคล จันทพรม สวป. สภ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ 0107 12202 0323 สวป.สภ.บ้านหม่ี จว.ลพบุรี สลบ.248

48 ร.ต.อ. ชัยยุทธ ช่างทอง รอง สว.(จร.) สภ.เดิมบางนางบวช จว.สุพรรณบุรี สสพ.294 สว.ฝอ.ภ.จว.สุพรรณบุรี 1711 10318 0011
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49 ร.ต.อ. ชาญณรงค์ เศวตาภรณ์ รอง สว.กก.1 บก.ส.1 2302 11204 0049 สว.กก.3.บก.ส.1 2302 10204 0120

50 พ.ต.ท. เชณ ภูโอบ สว.(สอบสวน) สภ.ดู่ใหญ่ จว.ร้อยเอ็ด 0407 23203 0383 สว.กก.1 บก.ทท.2 3203 10318 0019

51 พ.ต.ต. เชน จงสถิตรัก สวป.สภ.สว่าง จว.ร้อยเอ็ด 1409 10202 0065 ผบ.ร้อย(สบ 2) ฝ่ายปกครองและการฝึก ศฝร.ภ.4 1403 10306 0033

52 ร.ต.อ. เชษฐ์ เพชรชู รอง สวป.สภ.บ้านในควน จว.ตรัง 0902 13207 0159 สวป.สภ.ปะเหลียน จว.ตรัง สตง.208

53 พ.ต.ท. โชติช่วง รัศมี สว.กก.5 บก.ส.2 2303 10204 0097 สว.กก.สส.บก.น.8 1010 10204 0041

54 พ.ต.ต. ฐิติวุธ ร่อนแก้ว สว.สส.สน.บางเสาธง สน.3-583 สว.(สอบสวน) สน.หลักสอง สน.3-686

55 พ.ต.ท. ณพล ธนะศรี สวป.สภ.วังน้อย จว.พระนครศรีอยุธยา สอย.383 สว.(สอบสวน) สภ.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จว.สิงห์บุรี สสห.52

56 พ.ต.ท. ณรงค์ ครองธรรม รอง ผกก.ฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.6 1603 09318 0017 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แม่ออน จว.เชียงใหม่ 0503 13203 0025

57 พ.ต.ท. ณรงค์ คุ้มภัย สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.7 1702 10204 0031 สว.(สอบสวน) สภ.จอมบึง จว.ราชบุรี สรบ.265

58 พ.ต.ท. ณรงค์ วาริชพงศ์ สว.อก.สภ.บ้านท่าเล่ือน จว.ตราด 1207 10318 0049 รอง ผกก.ป.สภ.ห้วยโป่ง จว.ระยอง 0208 10202 0059

59 พ.ต.ท. ณัฎฐ์ ศรีอยู่พุ่ม รอง ผกก.ป.สภ.บางบาล จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 10202 0052 รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.กงไกรลาศ จว.สุโขทัย สสท.288

60 ร.ต.อ. ณัฐดนัย ทองดง รอง สว.กก.ปพ.บช.ปส. 2200 11204 0013 สว.กก.1 บก.ปส.1 2202 10204 0058

61 พ.ต.ท. ณัฐดนัยพล ป่ินทอง รอง ผกก.สส.สภ.โกสัมพีนคร จว.ก าแพงเพชร 1604 09204 0068 รอง ผกก.สส.สภ.ปางมะค่า จว.ก าแพงเพชร 1604 09204 0122

62 ร.ต.อ. ณัฐพงศ์ วรรณทอง รอง สวป.สภ.สาคู จว.กาฬสินธ์ุ 0402 13202 0022 สว.สส.สภ.บัญจาคีรี จว.ขอนแก่น 0403 12204 0271

63 ร.ต.อ. ณัฐพงษ์ ส่องโสม รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองหนองบัวล าภู 0411 24203 0056 สว. กลุ่มงานนิติกรด้านสอบสวนฯ วน. 0106 10305 0032

64 พ.ต.ต. ณัฐพล ฉลูศรี สว.(สอบสวน) สภ.พนา จว.อจ. สอบ.591 สว.(สอบสวน) สภ.ล าปาว อ.เมือง จว.กส. 0402 23203 0282
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65 พ.ต.ท. ณัฐพล ผ่องสุขสกุล สว.กลุ่มงานถวายความปลอดภัย บก.ทล. 2103 10202 0282 สว.ส.ทล.6 กก.5 บก.ทล. 2103 10201 0181

66 พ.ต.ต. ณัฐพล รัตนมงคลศักด์ิ สว.กก.1 บก.ป. 2102 10202 0053 สว.กก.6 บก.ปคม. 2108 10202 0153

67 พ.ต.ต. หญิง ดาราพร ฆังคะมะ สว.กก.2 บก.ตม.1 2402 10363 0052 สว.กก.3 บก.ตม.1 2402 10363 0109

68 พ.ต.ท. เดชบดี รัตนวงศ์ สวป.สภ.เมืองมุกดาหาร สมห.114 สว.สภ.ดงมะไฟ จว.สกลนคร 0409 12201 0370

69 พ.ต.ท. หญิง ตรีดารา วงษ์วานิช สว.กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าวทางเศรษฐกิจและสังคม บก.ส.4 2305 10204 0025 รอง ผกก.ฝ่ายปกครองและกิจกรรม ศพข.บช.ส. 2306 09318 0020

70 พ.ต.ท. ถนอม ดัชถุยาวัตร สว.สส.สภ.ช านิ จว.บุรีรัมย์ 0304 12204 0193 รอง ผกก.ป.สภ.สวาย อ.เมือง จว.สร. 1309 09202 0220

71 พ.ต.ท. ทรงวุฒิ เจริญวิชยเดช รอง ผกก.ป.สภ.โพธ์ิแก้ว จว.นครปฐม 0703 10202 0040 รอง ผกก.สส.ภ.จว.สมุทรสาคร 1710 09201 0031

72 ร.ต.อ. ทวีศักด์ิ ทองชะนะ รอง สว.สส.สภ.ควนมีด จว.สงขลา สพท.121 สว.(สอบสวน) สภ.หนองหญ้าไซ จว.สุพรรณบุรี 0709 24203 0132

73 พ.ต.ต. ทศพร ประพาสมณเฑียร สว.กก.สส.บก.น.3 1005 10204 0040 สว.กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.บช.น. 1012 10305 0100

74 พ.ต.ท. ทศพล จันทรสูตร สว.ฝอ.ภ.จว.จันทบุรี 1204 10318 0013 รอง ผกก.สส.สภ.กาบัง จว.ยะลา 2006 09204 0085

75 พ.ต.ท. เทพินทร์ ซ้ิมเจริญ รอง ผกก.ป.สภ.พลับพลาชัย จว.บุรีรัมย์ 0304 10202 0084 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ท่าข้าม บก.น.9 บช.น. สน.3-431

76 พ.ต.ต. ธงชัย แก้วทา สว.กก.สส.4 บก.สส.บช.น. 1012 10204 0075 สว.สส.สน.บางเสาธง สน.3-583

77 พ.ต.ท. ธนกรณ์ พรหมภักดี สว.ธร.สภ.อู่ทอง จว.สุพรรณบุรี สสพ.220 สว.ฝอ.บก.ทท.1 3202 10318 0009

78 พ.ต.ท. ธนพล กล่ินเกษร สวป.สน.ลาดพร้าว 1111 12202 0246 รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ตชด. 2501 09318 0008

79 พ.ต.ท. ธวัฒน์ เจริญผล สว.ฝอ.ภ.จว.เชียงราย 1504 10318 0013 สว.ธร.สภ.ภูพิงค์ จว.เชียงใหม่ 0503 12304 0229

80 พ.ต.ท. หญิง ธวัลรัตน์ กิจติกรณ์เทวิน รอง ผกก.ฝอ.2 บก.อก.บช.ทท. 3201 09318 0024 รอง ผกก.ฝ่ายอ านวยการ ศพฐ.3 2706 09318 0089



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี 120/๒๕๖๑ ลงวันท่ี 12 มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๑

81 พ.ต.ท. ธารา เครือละม้าย สว.งานสนับสนุน กก.อารักขา1 บก.อคฝ. 1014 10318 0035 รอง ผกก.ป.สภ.โคกเคียน จว.นราธิวาส 2004 09202 0143

82 พ.ต.ท. ธีรวีร์ อุตตรชน สวป.สภ.กุดบาก จว.สกลนคร สสน.326 สว.ฝอ.ภ.จว.นครพนม 1406 10305 0015

83 พ.ต.ท. ธีระพันธ์ุ พลสิงห์ สว.อก.สภ.บางศรีเมือง อ.เมือง จว.นนทบุรี 1105 10318 0054 สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.1 1101 10318 0178

84 พ.ต.ต. ธีระยุทธ เพชรชิต สว.สส.สภ.เมืองยะลา สยล.129 สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.9 1902 10204 0031

85 ร.ต.อ. ธีระวัฒน์ ศรีใส รอง สว.ฝอ.บก.ปคม. 2108 11325 0026 สว.กก.สส.ภ.จว.อุบลราชธานี 1311 10204 0164

86 พ.ต.ท. นนทจิต บุดดีค า รอง ผกก.ปป.สภ.บ้านเท่ือม จว.อุดรธานี 1414 09202 0047 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.พิบูลย์รักษ์ จว.อด. สอด.607

87 พ.ต.ท. นพดล ป่ินพงศ์พันธ์ รอง ผกก.ป.สภ.จอหอ จว.นครราชสีมา 1305 09202 0052 รอง ผกก.สส.สภ.ศรีวิไล จว.บึงกาฬ 1415 09204 0052

88 พ.ต.ท. หญิง นภัสนันท์ ผาสุข สว.ฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.9 2003 10318 0021 รอง ผกก.ฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.9 2003 09318 0020

89 ร.ต.อ. หญิง นราวดี จินดามีตกูล ทองมนต์ อาจารย์ (สบ 1) กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.4 1403 32340 0095 อาจารย์ (สบ 2) กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.4 1403 32340 0095

90 ร.ต.อ. นรินทร์ นาสินสร้อย รอง สวป.สภ.เมืองสกลนคร สสน.238 สว.กลุ่มงานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล สพฐ.ตร. 2700 10318 0013

91 พ.ต.ท. นรินทร์ ผิวหอม รอง ผกก. ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.อ่างทอง 1112 09318 0080 รอง ผกก.ป.สภ.ตาคลี จว.นครสวรรค์ 0604 10202 0027

92 พ.ต.ท. นเรศ สนอ่วม สว.ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 10363 0661 สว.ฝ่ายอ านวยการ คด. 0602 10318 0008

93 พ.ต.ท. นิติพงศ์ ประดิษฐ์พงศ์ รอง ผกก.ฝ่ายสรรพาวุธ 1 สพ. 0304 09365 0023 รอง ผกก.ฝ่ายอ านวยการ 3 บก.อก.บช.ศ. 2901 09318 0030

94 พ.ต.ท. นิพนธ์ นิธิการุณย์เลิศ สว.สส.สภ.สูงเนิน จว.นครราชสีมา สนม.822 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ค าชะอี จว.มุกดาหาร สมห.164

95 ร.ต.อ. นิเลาะ เจะมะ รอง สวป.สภ.คลองแงะ จว.สงขลา สสข.179 สว.ฝอ.ภ.จว.นราธิวาส 2004 10305 0017

96 พ.ต.ท. บรรเทิง กลมแก้ว สวป. สภ.เมืองลพบุรี จว.ลพบุรี 0106 12202 0249 รอง ผกก.สส.สภ.เมืองลพบุรี จว.ลพบุรี 1108 09204 0062



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี 120/๒๕๖๑ ลงวันท่ี 12 มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๑

97 พ.ต.ท. บุญธรรม เย็นจิตร รอง ผกก.ฝอ.บก.รฟ. 2104 09318 0007 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.อุตรดิตถ์ 1611 09318 0007

98 พ.ต.ท. บุญสร้าง ช้างใหญ่ สว.ฝ่ายดนตรี สก. 0403 10404 0093 รอง ผกก.ฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.6 1603 09318 0017

99 พ.ต.ท. บุญสุข มัชฌิมา สว.อก.สภ.ปากคลองรังสิต จว.ปทุมธานี 1211 09318 0126 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.สระแก้ว 1211 09318 0126

100 พ.ต.ท. ปฏิศาสตร์ ศรีมณฑา รอง ผกก.ดส.บช.น. 1000 09202 0019 รอง ผกก.ฝอ.บก.ปคม. 2108 09318 0010

101 พ.ต.ท. ปฐพน อ่อนนวล สว.ด่าน ตม.เชียงแสน บก.ตม.5 2406 10363 0155 สว.ฝอ.7 บก.อก.สตม. 2401 10305 0080

102 พ.ต.ท. ปฐมพงศ์ เขียวค าจีน สว.กลุ่มงานนิติกรด้านสอบสวนและพิจารณาโทษ วน. 0106 10305 0039 รอง ผกก.ปป.สภ.พังโคน จว.สกลนคร 0409 10202 0051

103 พ.ต.ท. ปฐมพงศ์ นกอยู่ รอง ผกก.ตชด.24 บก.ตชด.ภาค2 2503 09318 0330 รอง ผกก.สส.สภ.ดงคร่ังใหญ่ ภ.จว.ร้อยเอ็ด 1409 09204 0170

104 พ.ต.ท. หญิง ประพันธ์ คงบุญ สว.ฝอ.6 บก.อก.บช.ทท. 3201 10403 0077 สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.9 1901 10403 0241

105 พ.ต.ท. ประวิทย์ วิจิตรไตรธรรม สวป.สภ.บางปะหัน จว.พระนครศรีอยุธยา สอย.296 สวป. สภ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี 0108 12202 0240

106 พ.ต.ท. ประสงค์ คชรินทร์ รอง ผกก.ฝ่ายส่งก าลังบ ารุง บก.อก.บช.ปส. 2201 09318 0036 รอง ผกก. ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.อ่างทอง 1112 09318 0080

107 พ.ต.ท. ประสงค์ ศิลปวานิชย์ รอง ผกก.ฝ่ายการประชุม 2 ตป. 0701 09302 0027 รอง ผกก.ป.สภ.ทุ่งฝาย จว.ล าปาง 1510 09202 0047

108 พ.ต.ท. ประสูติ สมใจ รอง ผกก.สส.บก.น.7 1009 09204 0037 รอง ผกก.ป.สภ.บางกระทุ่ม จว.พิษณุโลก 0606 10202 0031

109 พ.ต.ท. หญิง ปราณี ทรัพย์วงศ์ปัญญา สว.อก.สภ.บางบาล จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 12304 0249 รอง ผกก.ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 09318 0008

110 ร.ต.อ. ปริญญา โคตรสวรรค์ รอง สวป.สภ.เมืองขอนแก่น 0403 13202 0434 สว.กลุ่มงานสอบสวน บก.น.2 1004 10305 0058

111 พ.ต.ท. ปรีชา เรืองศรี สวป.สภ.บางปะกง จว.ฉะเชิงเทรา สฉช.194 สวป.สภ.ฉิมพลี จว.ฉะเชิงเทรา 0203 12202 0052

112 พ.ต.ท. ปองสิชฌ์ รวบยอด รอง ผกก.ป.สภ.แก่งโสภา จว.พิษณุโลก 1608 09202 0049 รอง ผกก.สส.สภ.นาเฉลียง จว.เพชรบูรณ์ 1609 09204 0057



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี 120/๒๕๖๑ ลงวันท่ี 12 มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๑

113 พ.ต.ท. ปัญญา สิงห์ไชย รอง ผกก.1 บก.ทท.2 3203 09202 0018 รอง ผกก.1 บก.ทท.3 3204 09202 0017

114 พ.ต.ท. ปิติณัช ประชุมสุข รอง ผกก.3 บก.ปอท. 2112 09201 0075 รอง ผกก.5 บก.ปอศ. 2109 09201 0175

115 พ.ต.ท. ปิยวุฒิ พงศ์ไพบูลย์ รอง ผกก.วิเคราะห์ข่าวและเคร่ืองมือพิเศษ บก.สส.ภ.9 1902 09201 0018 รอง ผกก.ป.สภ.นาหม่อม จว.สงขลา 0907 10202 0059

116 พ.ต.ต. ปุณณวิทย์ ศิริวิวัฒนะกุล นว.(สบ 2) ผบช.ภ.7 1700 10323 0010 สว.ตม.จว.สระแก้ว บก.ตม.3 2404 10363 0171

117 พ.ต.ท. พงษกร กิตติทรงภพ สว.สส.สน.แสมด า 1116 12204 0067 รอง ผกก.สส.บก.น.9 1011 09204 0036

118 พ.ต.ท. พรชัย บัวด้วง สว.(สอบสวน) สภ.นาหม่อม จว.สงขลา สสข.506 สว.สภ.บาตูตาโมง จว.ยะลา 0906 12201 0301

119 พ.ต.ต. พรศักด์ิ มงคล สว.สส.สภ.ปากน้ าชุมพร จว.ชุมพร 0803 12204 0142 สว.ธร.สภ.ละแม จว.ชุมพร 0803 12304 0112

120 พ.ต.ท. พรหมมินทร์ อินทนันท์ รอง ผกก.ป.สภ.เด่นชัย จว.แพร่ 0506 10202 0020 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.วังช้ิน จว.แพร่ สพร.245

121 พ.ต.ท. พลกฤต ข าเสถียร รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ชลบุรี 1206 09318 0008 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองบึงกาฬ จว.บก. สนค.281

122 พ.ต.ท. พลวรรธน์ พุ่มสวัสด์ิ รอง ผกก.ปป.สน.ประชาส าราญ 1110 10202 0145 รอง ผกก.สส.สภ.บ้านบึง จว.ชลบุรี 1206 09204 0086

123 พ.ต.ท. หญิง พัชนีย์ สุวรรณธานี รอง ผกก.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ. 0400 09380 0023 รอง ผกก.ฝ่ายสารบรรณ 1 สลก.ตร. 0101 09312 0033

124 พ.ต.ต. พัชรพงษ์ กาญจนวัฏศรี สวป.สภ.เมืองราชบุรี สรบ.193 สว.สส.สภ.กระทุ่มแบน จว.สมุทรสาคร สสค.126

125 พ.ต.ท. พัชรพล จึงตระกูล รอง ผกก.กก.4.บก.ส.1 2302 09204 0155 รอง ผกก.ป.สภ.คอหงส์ จว.สงขลา 0907 10202 0420

126 พ.ต.ท. พัชร์พิสิฐ บุญสิงห์ใจ สว.อก.สภ.กระโพ อ.ท่าตูม จว.สร. 1309 10318 0226 สว.กลุ่มงานระเบียบการต ารวจ กม. 0601 10305 0033

127 ร.ต.อ. พัฒนา อินทรพัฒน์ รอง สวป.สภ.เมืองสงขลา จว.สงขลา 0907 13202 0469 สว.กก.5 บก.ส.2 2303 10204 0097

128 ร.ต.อ. พัลลภ หร่ิงรอด รอง สว.สส.สภ.พลูตาหลวง จว.ชลบุรี 0204 13204 0088 สวป.สภ.ท่าใหม่ จว.จันทบุรี 0202 12202 0188



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี 120/๒๕๖๑ ลงวันท่ี 12 มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๑

129 พ.ต.ต. พิเชษฐไชย สุริยะชัยกุลพงศ์ สว.กก.วิเคราะห์ข่าวและเคร่ืองมือพิเศษ บก.สส.ภ.9 1902 10204 0021 สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.9 1902 10204 0032

130 พ.ต.ต. พิทยา สุรินต๊ะ สว.กก.1 บก.ปคม. 2108 10202 0034 สว.กก.6 บก.ปคม. 2108 10202 0155

131 พ.ต.ท. พิทักษ์ ครุธวงษ์ รอง ผกก.ปป.สภ.เวียงเก่า จว.ขอนแก่น 0403 10202 0399 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หนองหิน จว.ลย. 0408 23203 0038

132 พ.ต.ท. พิทักษ์ เริงพิทักษ์ นักประดาน้ า(สบ 3) กก.2 บก.รน. 2106 33206 0054 รอง ผกก.ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 1 กต.6 0807 09204 0009

133 ร.ต.อ. พิทักษ์ชาติ จ าปานิล รอง สว.สส.สภ.เมืองกาฬสินธ์ุ สกส.199 สว.พฐ.จว.มหาสารคาม ศพฐ.4 2707 10336 0179

134 พ.ต.ท. พิสัณห์ เหลืองรัชนาท รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน 1509 09318 0008 รอง ผกก.ป.สภ.แก่งโสภา จว.พิษณุโลก 1608 09202 0049

135 พ.ต.ท. พีรธรรม ค าจร รอง ผกก.ป.สน.ท่าเรือ 1112 10202 0100 รอง ผกก.สส.บก.น.1 1003 09204 0035

136 พ.ต.ท. พีรพงษ์ สมณะช้างเผือก สว.ตม.จว.น่าน บก.ตม.5 2406 10204 0180 สว.ฝอ.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน 1509 10305 0015

137 พ.ต.ท. พีรพัฒน์ พิบูลย์ สว.ฝ่ายติดตามประเมินผล บก.อก.จต. 0801 10309 0037 รอง ผกก.กลุ่มงานวิชาการและงานสารบรรณ สลก.ตร. 0101 09306 0064

138 พ.ต.ท. ไพฑูรย์ ใจเร็ว สว.ฝ่ายควบคุมอัตราก าลัง อต. 0401 10302 0073 รอง ผกก.ฝ่ายวิเคราะห์ต าแหน่ง 2 อต. 0401 09319 0035

139 พ.ต.ท. ไพศาล คงเพชรศักด์ิ รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.อุตรดิตถ์ 1611 09318 0007 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ลับแล จว.อุตรดิตถ์ 0609 24203 0046

140 พ.ต.ท. ภวัต หอมจันทร์ รอง ผกก.ตม.จว.สุรินทร์ บก.ตม.4 2405 09363 0284 รอง ผกก.ฝอ.5 บก.อก.สตม. 2401 09318 0056

141 พ.ต.ต. ภัทรพันธ์ พูลทวี สวป.สภ.วังน้ าคู้ จว.พิษณุโลก 0606 12202 0042 สว.กก.สืบสวน ภ.จว.เพชรบูรณ์ 1609 10204 0146

142 ร.ต.อ. ภานุพงศ์ จันตะกูล รอง สวป. สน.ห้วยขวาง สน.1-547 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนนทบุรี จว.นนทบุรี สนบ.249

143 พ.ต.ท. หญิง ภารดี เด่นยุกต์ รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.สตูล 1907 09318 0072 รอง ผกก.ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.อ่างทอง 1112 09318 0007

144 พ.ต.ท. ภาสกร กิจไพบูลย์ทวี รอง ผกก.ฝ่ายวิเคราะห์ต าแหน่ง 2 อต. 0401 09319 0035 รอง ผกก.ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บก.อก.สพฐ.ตร. 2701 09403 0070



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี 120/๒๕๖๑ ลงวันท่ี 12 มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๑

145 ร.ต.อ. ภูมิพัฒน์ บัวรัตนกุล รอง สว.กก.1 บก.ป. 2102 11202 0061 สว.กก.5 บก.ปคม. 2108 10202 0132

146 พ.ต.ท. ภูริทัศน์ ชัยศร สว.ประจ า ตท. 0102 10382 0172 สว.กก.สส.ภ.จว.ตรัง 1904 10204 0117

147 พ.ต.ท. ภูวไนย เสนาวุธ รอง ผกก.ปป.สน.ลาดกระบัง 1110 10202 0094 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ทุ่งมหาเมฆ บก.น.5 บช.น. สน.2-649

148 ร.ต.อ. มงคลรักษ์ จุฑานนท์ รอง สว.ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 2 ทว. 2703 11336 0047 สว.ฝ่ายทะเบียนประวัติ 3 ทว. 2703 10336 0058

149 พ.ต.ท. มนต์ชัย บุญเลิศ สว.กลุ่มงานถวายความปลอดภัย บก.ทล. 2103 10202 0279 สว.กก.5 บก.ปทส. 2107 10202 0114

150 ร.ต.อ. มนตรี ชุมขวัญ รอง สวป.สภ.ควนโดน จว.สตูล สสต.160 สวป.สภ.อัยเยอร์เวง จว.ยะลา 2006 10202 0099

151 พ.ต.ท. มนตรี บุษทิพย์ รอง ผกก.ปป.สภ.ชุมแพ จว.ขอนแก่น 0403 10202 0076 รอง ผกก.ป.สภ.พล จว.ขอนแก่น 0403 10202 0072

152 พ.ต.ต. มโรดม์ ขวัญเมือง สวป.สน.โคกคราม 1109 12202 0298 สว.อก.สน.ท่าพระ 1104 12304 0127

153 พ.ต.ต. มานพ วงศ์ประเสริฐ สว.ฝอ.สบส. 0604 10318 0007 สว.ฝอ.สบส. 0604 10309 0010

154 พ.ต.ต มารุต สงขาว สว.กก.สส.ภ.จว.ปัตตานี 2005 10204 0036 สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ. 0400 10380 0142

155 พ.ต.ท. ยงยุทธ รักสัตย์ สว.ฝ่ายประวัติบุคคล ทพ. 0402 10302 0034 รอง ผกก.กลุ่มงานวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน อต. 0401 09319 0096

156 ร.ต.อ. ยงยุทธ รัศมี รอง สว. กก.สส.บก.น.5 1007 11204 0051 สว.(สอบสวน) สภ.ดู่ใหญ่ จว.ร้อยเอ็ด 0407 23203 0383

157 พ.ต.ท. ยรรยง สุดศรี รอง ผกก.ส่วนตรวจสอบส านวนคดีอุทธรณ์ 0605 09375 0011 รอง ผกก.ฝ่ายตรวจสอบส านวนคดีฎีกา 0605 09375 0020

158 ร.ต.อ. ยุทธภูมิ อภิรมยานนท์ รอง สวป.สภ.เมืองสกลนคร 0409 13202 0394 สวป.สภ.สว่าง จว.ร้อยเอ็ด 1409 10202 0065

159 พ.ต.ท. ยุธยา นันทนาเนตร์ สว.กก.2 บก.ทท.2 3203 10318 0052 สว.อก.สภ.รัษฎา จว.ตรัง 0902 12304 0125

160 พ.ต.ท. รชต เฉยเจริญ รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.สระแก้ว 1211 09318 0126 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แม่กา อ.ดอยเต่า จว.เชียงใหม่ 1505 29203 0140



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี 120/๒๕๖๑ ลงวันท่ี 12 มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๑

161 พ.ต.ต. รณภูมิ โกมลกิติสกุล สวป.สภ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์ 0704 12202 0233 ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.อป.บก.สส.ภ.7 1702 10202 0069

162 พ.ต.ท. รณยุทธ นภาโชติ รอง ผกก.ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ศูนย์บริการทางการศึกษา 3007 09318 0049 รอง ผกก.ป.สภ.หนองรี จว.กาญจนบุรี 1704 09202 0057

163 พ.ต.ท. รวมสิน ปิยะสันต์ิ สว.สส.สภ.เชียงของ จว.เชียงราย 0502 12204 0158 รอง ผกก.กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 09205 0241

164 พ.ต.ท. รักษ์ชยุตม์ สายพร้อมญาติ สวป.สน.ตล่ิงชัน สน.3-450 สวป.สน.ประชาช่ืน 1109 12202 0288

165 พ.ต.ท. รังสรรค์ บ ารุง รอง ผกก.จร.สน.หัวหมาก 1102 10205 0102 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.บางโพงพาง บก.น.5 บช.น. สน.2-607

166 พ.ต.ท. รัชเดช ไทยยังศรี สวป.สภ.ห้วยยอด จว.ตรัง สตง.241 สว.ฝอ.กง. 0502 10304 0009

167 ร.ต.อ. หญิง รัตนา อุตมะวงศ์ รอง สว.อก.สภ.สบปราบ จว.ล าปาง สลป.341 สว.ฝ่ายพลาธิการ 1 พธ. 0302 10365 0022

168 พ.ต.ต. รัตพล วรรณะ สว.(สอบสวน) สภ.นาโยง จว.ตรัง สตง.150 สว.(สอบสวน) ส.ทล.1 กก.8 บก.ทล. 2103 29203 0254

169 ว่าท่ี พ.ต.ต. รุ่ง เทียนอยู่ สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.6 1601 10318 0191 สวป.สภ.คลองขลุง จว.ก าแพงเพชร สกพ.212

170 พ.ต.ต. หญิง เรวดี แวกือจิก สว.กก.3 บก.ทท.1 3202 10202 0089 สว.ฝ่ายกฎหมายและวินัย บก.อก.สพฐ.ตร. 2701 10305 0062

171 พ.ต.ท. หญิง ลักษ์คณา รักนุ่ม รอง ผกก.ฝอ.5 บก.อก.บช.ทท. 3201 09318 0068 รอง ผกก.ฝ่ายอ านวยการ ศพฐ.9 2712 09318 0047

172 พ.ต.ท. วรเชษฐ์ พลขันธ์ สว.กก.สืบสวน 1 บก.สส.ภ.6 1602 10204 0022 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.พบพระ จว.ตาก 0603 24203 0097

173 พ.ต.ท. วรพจน์ หวลมานพ สว.ฝกพ.บก.อก.จต. 0801 10403 0010 รอง ผกก.กลุ่มงานขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ ยศ. 0201 09309 0029

174 พ.ต.ต. วรภัทร์ วรรณธรรม สว.กลุ่มงานสารสนเทศภูมิศาสตร์และส่ือประสมเพ่ือการบริหาร ศทก. 2804 10403 0058 สวป.สน.สมเด็จเจ้าพระยา 1115 12202 0185

175 พ.ต.ท. วรรณพงษ์ วงษ์สุวรรณ สว.กก.ปพ.บก.สส.ภ.9 1902 10202 0058 สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ. 0400 10380 0153

176 พ.ต.ท. วรวิทย์ จันทะศูนย์ สวป.สภ.อัยเยอร์เวง จว.ยะลา 2006 10202 0099 สว.สส.สภ.ช านิ จว.บุรีรัมย์ 0304 12204 0193



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี 120/๒๕๖๑ ลงวันท่ี 12 มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๑

177 ร.ต.อ. วสวัตต์ิ มุครสกุล รอง สว.ฝอ.สง.ก.ตร. 0700 11304 0021 สว.ฝอ.สยศ.ตร. 0200 10304 0010

178 พ.ต.ท. วัลลภ วรรณกูล รอง ผกก.ฝ่ายจัดการฝึกอบรม ศพข.บช.ส. 2306 09318 0012 รอง ผกก.สส.สภ.กุดชุม จว.ยโสธร 1307 09204 0054

179 พ.ต.ท. วิชาญ กล่ินบุบผา สวป.สน.พลับพลาไชย 2 1113 12202 0125 สว.กลุ่มงานตรวจสอบส านวน 1 คด. 0602 10375 0020

180 พ.ต.ท. วิชาญ นุ้ยแนบ รอง ผกก.ฝอ.3 บก.อก.ภ.9 1901 09318 0194 รอง ผกก.ฝ่ายเฝ้าฟัง วิเคราะห์ ติดตาม สท. 0103 09318 0021

181 พ.ต.ท. วิชิต วิจิตรหงษ์ สว.ตม.จว.บึงกาฬ บก.ตม.4 2405 10202 0114 สว.ฝอ.4 บก.อก.สตม. 2401 10318 0046

182 พ.ต.ท. วิฑูรย์ ญานุกูล ต้นปืน(สบ 3) กลุ่มงานเรือตรวจการณ์ฯ บก.รน. 2106 33206 0340 รอง ผกก.กลุ่มงานการข่าว บก.ขส.บช.ปส. 2206 09201 0024

183 พ.ต.ท. วิถี ช่วยเสน สว.ฝอ.บก.ป. 2102 10318 0020 สวป.สภ.แว้ง จว.นราธิวาส 0903 12202 0486

184 พ.ต.ท. วิทยา วรสุวรรณรักษ์ สว.กก.3 บก.ปปป. 2110 10202 0060 สว.ส.รฟ.นครราชสีมา กก.5 บก.รฟ. 2104 10202 0100

185 พ.ต.ท. วินิตร อินสุวรรณ สว.(สอบสวน) สภ.สทิงพระ จว.สงขลา สสข.417 สว.กลุ่มงานตรวจสอบส านวน 3 คด. 0602 10375 0041

186 พ.ต.ท. วิรัช จันทะนิตย์ สว.อก.สภ.อินทร์บุรี จว.สิงห์บุรี 0109 12304 0051 สวป.สภ.วังน้อย จว.พระนครศรีอยุธยา สอย.383

187 พ.ต.ท. วิสิษฐ์ วัฒนพงษ์พิทักษ์ รอง ผกก.ปป.สน.หลักสอง 1104 10202 0100 รอง ผกก.สส.สภ.ล าลูกกา จว.ปทุมธานี 1106 09204 0071

188 พ.ต.ท. วีระศักด์ิ พันธุวงศ์ รอง ผกก.ตชด.44 บก.ตชด.ภาค4 2505 09202 0340 รอง ผกก.ป.สภ.นาโยง จว.ตรัง 0902 10202 0053

189 พ.ต.ท. วุฒิเทพ เพ็ญแสง สว.กก.1 บก.ปทส. 2107 10202 0029 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ่อหลวง อ.ฮอด จว.เชียงใหม่ 0503 24203 0200

190 พ.ต.ท. เวช พิสูตร์ รอง ผกก.สส.ภ.จว.กาญจนบุรี 1704 09201 0031 รอง ผกก.ป.สภ.ศรีสวัสด์ิ จว.กาญจนบุรี 0702 10202 0090

191 พ.ต.ท. ศรีทอง จรรอด สวป.สภ.บางไทร จว.พระนครศรีอยุธยา สอย.309 สว.อก.สภ.เมืองสระบุรี สสบ.157

192 พ.ต.ท. หญิง ศศิธร ไพโรจน์ รอง ผกก.ตม.จว.สมุทรสาคร บก.ตม.3 2404 09363 0179 รอง ผกก.กลุ่มงานบริหารความเส่ียง ยศ. 0201 09309 0052



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี 120/๒๕๖๑ ลงวันท่ี 12 มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๑

193 พ.ต.ท. ศักด์ิชัย สมานวิวัฒน์ รอง ผกก.ป.สภ.นาหม่อม จว.สงขลา 0907 10202 0059 รอง ผกก.ป.สภ.ท่าแพ จว.สตูล 0908 10202 0049

194 พ.ต.ต. ศักรินทร์ หล าเอียด สว.สส.สภ.มายอ จว.ปัตตานี 0904 12204 0279 สว.กลุ่มงานประสานงานข่าวต่างประเทศ บก.ส.4 2305 10204 0046

195 พ.ต.ท. ศิริชัย ปักเสติ รอง ผกก.ฝอ.มน. 0702 09318 0006 รอง ผกก.ปป.สภ.เวียงเก่า จว.ขอนแก่น 0403 10202 0399

196 พ.ต.ท. ศิวัช ศรีวิชัย รอง ผกก.ฝ่ายอ านวยการ 3 บก.อก.ภ.1 1101 09318 0171 รอง ผกก.ป.สภ.แม่โจ้ ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 09202 0317

197 พ.ต.ท. ศุภกรณ์ชัย เดชาย้ิมสวัสด์ิ สว.(สส.) กก.สส.ภ.จว.น่าน 1506 10204 0030 สว.กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 10204 0279

198 พ.ต.ท. ศุภชัย ศรสุคนแก้ว รอง ผกก.สส.ภ.จว.สมุทรสาคร 1710 09201 0031 รอง ผกก.ป.สภ.โพธ์ิแก้ว จว.นครปฐม 0703 10202 0040

199 พ.ต.ท. ศุภฤกษ์ เคหะทุ่ม สว.กก.5 บก.ปคม. 2108 10202 0133 สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ก. 2101 10318 0010

200 พ.ต.ต. ศุภศิษฏ์ อ้ึงสุวรรณพานิช สวป.สน.บางโพงพาง สน.2-500 สว.กก.1 บก.ปคบ. 2111 10202 0027

201 พ.ต.ต. เศรษฐ์ จรูญรัตน์ สว.ตม.จว.นครปฐม บก.ตม.3 2404 10363 0141 สว.ตม.จว.กาญจนบุรี บก.ตม.3 2404 10363 0033

202 พ.ต.ท. เศรษฐกาญจน์ เชาวลิต รอง ผกก.3 บก.ทท.3 3204 09202 0064 รอง ผกก.ป.สภ.ชัยบุรี จว.สุราษฎร์ธานี 0808 10202 0043

203 พ.ต.ต. สถาพร โพธ์ิแก้ว สว.กก.สส.ภ.จว.ตรัง 1904 10204 0116 สว.กก.สส.ภ.จว.นครปฐม 1705 10204 0032

204 พ.ต.ท. สน่ัน เอ่ียมเศวต สว.ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.สระบุรี 1110 10318 0008 สว. กก.สส.ภ.จว.สระบุรี 1110 10204 0090

205 ร.ต.อ. สมคิด ยานะพันธ์ รอง สวป.สภ.อรัญประเทศ จว.สระแก้ว สปจ.361 สว.กลุ่มงานวิเคราะห์และก าหนดยุทธศาสตร์ ยศ. 0201 10309 0016

206 พ.ต.ท. สมชัย มงคลวงษ์ รอง ผกก.ป.สภ.ศรีมโหสถ จว.ปราจีนบุรี 0207 10202 0033 รอง ผกก.สส.สภ.บ้านต้ิว จว.เพชรบูรณ์ 1609 09204 0161

207 ร.ต.อ. สมชาย เจริญสุข รอง สว.ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4 2405 11204 0143 สวป.สภ.เมืองหนองคาย สนค.213

208 พ.ต.ท. สมนึก อินพรม รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.พัทลุง 1905 09318 0007 รอง ผกก.ฝ่ายอ านวยการ 3 บก.อก.ภ.1 1101 09318 0171



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี 120/๒๕๖๑ ลงวันท่ี 12 มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๑

209 ร.ต.อ. สมบูรณ์ เวกสูงเนิน รอง สว.สส.สภ.บ้านโป่ง สรบ.282 สว.ฝ่ายส่ือส่ิงพิมพ์ สท. 0103 10318 0064

210 พ.ต.ท. สมพงษ์ บัณฑิตไทย รอง ผกก.ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.สิงห์บุรี 1111 09318 0007 รอง ผกก.ป.สภ.ท่าฉัตรไชย จว.ภูเก็ต 0806 10202 0144

211 พ.ต.ท. สมพร เพ็ชรหนองชุม สว.สส.สภ.ลานสกา จว.นครศรีธรรมราช 0804 12204 0232 รอง ผกก.ป.สภ.อากาศอ านวย จว.สกลนคร 0409 10202 0055

212 พ.ต.ท. สมภพ เล็กกลาง สว.สส.สน.ดอนเมือง สน.1-572 สว.กลุ่มงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ผอ. 0202 10309 0018

213 พ.ต.ท. สมโภช ทองมูล สว.กก.2 บก.ปส.4 2205 10204 0044 รอง ผกก.สส.3 บก.สส.ภ.9 1902 09204 0047

214 ร.ต.อ. สมศักด์ิ เป่ียมรอด รอง สว.สส. สภ.พระนครศรีอยุธยา จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 13204 0388 สวป.สภ.บางปะหัน จว.พระนครศรีอยุธยา สอย.296

215 พ.ต.ท. สรวรรธน์ เจริญทรัพย์ สว.ฝอ.สท. 0103 10309 0009 สว.ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.สระบุรี 1110 10318 0008

216 พ.ต.ท. สันติ ดีเมืองปัก สว.ฝ่ายความชอบ ทพ. 0402 10302 0094 รอง ผกก.ฝ่ายการส่ือสาร 6 สส. 2802 09318 0109

217 ร.ต.อ. สัมพันธ์ เย็นอยู่ รอง สวป.สภ.หนองปลิง จว.นครสวรรค์ 0604 13202 0318 สวป.สภ.แม่เปิน จว.นครสวรรค์ 0604 12202 0069

218 พ.ต.ท. สาธิต หนูฤทธ์ิ สว.สส.สภ.กะทู้ จว.ภูเก็ต 0806 12204 0131 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สาคู จว.ภูเก็ต 1808 09203 0157

219 ร.ต.อ. สายชล สีมาอ้ิง รอง สวป.สภ.ตรอน จว.อุตรดิตถ์ 1611 11202 0086 สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.6 1601 10318 0262

220 ร.ต.อ. หญิง สายสุดา กล่ันบิดา รอง สว.ส.ทท.1 กก.1 บก.ทท.2 3203 11202 0027 สว.ฝ่ายวิเคราะห์ฯ บก.อก.สกบ. 0301 10325 0021

221 พ.ต.ท. สิทธิพร ฉ่ ามะนา สวป.สภ.บ้านโป่ง จว.ราชบุรี 0706 12202 0260 รอง ผกก.ป.สภ.เดิมบางนางบวช จว.สุพรรณบุรี 0709 10202 0045

222 พ.ต.ท. สิทธิศักด์ิ ก่อสกุล สวป.สน.ทองหล่อ 1112 12202 0296 รอง ผกก.ฝอ.บก.น.7 1009 09318 0010

223 พ.ต.ท. สินชัย คล่องแคล่ว รอง ผกก.ฝอ.บก.สส.ภ.9 1902 09318 0007 รอง ผกก.วิเคราะห์ข่าวและเคร่ืองมือพิเศษ บก.สส.ภ.9 1902 09201 0018

224 ร.ต.อ. หญิง สินีนาฏ ด้วงนี รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 11363 0513 สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ. 0400 10380 0113



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี 120/๒๕๖๑ ลงวันท่ี 12 มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๑

225 ร.ต.อ. สิรวิชญ์ พรรณศิวรักษ์ อาจารย์ (สบ 1) กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.4 1403 32344 0083 อาจารย์ (สบ 2) กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.4 1403 32344 0083

226 ร.ต.อ. สิริชัย ทิพย์บรรพต รอง สว. สภ.กาญจนดิษฐ์ จว.สฎ. 0808 13202 0451 สวป.สภ.ดอนสัก จว.สุราษฎร์ธานี สสฎ.398

227 พ.ต.ต. สิริบัญชา ขอบใจ สว.ฝอ.บก.สส.ภ.2 1202 10318 0008 สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.2 1202 10204 0028

228 พ.ต.ท. สุกรี กฤษณรุ่งเรือง รอง ผกก.ป.สภ.คลองใหญ่ จว.ตราด 0205 10202 0026 รอง ผกก.ป.สภ.เด่นชัย จว.แพร่ 0506 10202 0020

229 พ.ต.ท. สุกรี ผ่องโอภาส รอง ผกก.สส.สภ.เสนา จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 09204 0084 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เปร็ง จว.สมุทรปราการ 0107 23203 0053

230 พ.ต.ต. สุขสันต์ กษิดิกุล สว.อก.สภ.บ้านโสร่ง จว.ปัตตานี 2005 10318 0084 สว.ฝอ.บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 10318 0009

231 พ.ต.ท. หญิง สุชาดา สุวรรณชาติ สว.ฝ่ายการประชุม 1 ตป. 0701 10302 0019 รอง ผกก.ฝ่ายการประชุม 2 ตป. 0701 09302 0027

232 พ.ต.ต. หญิง สุธาจิณ นันทนากรณ์ สว.ฝอ.มน. 0702 10326 0008 สว.กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล สกพ. 0400 10302 0180

233 พ.ต.ต. สุนทร พงษ์วิเศษ สว.อก.สภ.นาเยีย จว.อุบลราชธานี 0309 12318 0453 สวป.สภ.กันทรลักษ์ จว.ศรีสะเกษ 0306 12202 0405

234 พ.ต.ท. สุพจน์ ฉลาด สว.กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 10205 0053 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองพะเยา จว.พะเยา สพย.131

235 พ.ต.ท. สุพจน์ ไชยะ สวป. สภ.ปลายบาง อ.บางกรวย จว.นนทบุรี 0103 12202 0288 รอง ผกก.ป.สภ.บางบาล จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 10202 0052

236 พ.ต.ต. สุพณิช วิจิตรโสภา สว.กก.ควบคุมธุรกิจน าเท่ียวและมัคคุเทศก์ บช .ทท. 3200 10202 0012 สว.สส.สภ.หาดใหญ่ จว.สงขลา 0907 12204 0445

237 พ.ต.ท. หญิง สุภาวดี ทองศรีนุ่น รอง ผกก.ฝอ.5 บก.อก.ภ.9 1901 09318 0228 รอง ผกก.ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.สิงห์บุรี 1111 09318 0007

238 พ.ต.ท. สุรินทร์ ภู่ฤทธ์ิ สว.กก.สส.บก.น.2 1004 10204 0041 รอง ผกก.สุนัขต ารวจ บก.สปพ. 1013 09202 0211

239 พ.ต.ต. สุริยา ชาญเชิดชู สว.ฝ่ายส่งก าลังบ ารุง บก.อก.บช.ปส. 2201 10318 0037 สว.กลุ่มงานนิติกรด้านสอบสวนและพิจารณาโทษ วน. 0106 10305 0039

240 พ.ต.ต. สุวรรณ ด้วงแก้ว สวป.สภ.ปะเหลียน จว.ตรัง สตง.208 สว.อก.สภ.เกาะลันตา จว.กระบ่ี 0802 12304 0084



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี 120/๒๕๖๑ ลงวันท่ี 12 มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๑

241 พ.ต.ท. หญิง สุวรรณี ภูตะลา สว.กก.บริการคนต่างด้าว บก.ตม.3 2404 10363 0021 สว.ฝอ.บก.ปอท. 2112 10318 0009

242 ร.ต.อ. สุวรรรณ พรหมสุวรรณ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ตรัง 1904 11204 0034 สว.กก.สส.ภ.จว.ตรัง 1904 10204 0116

243 พ.ต.ท. สุวิท แก้วประดับ สวป.สภ.แว้ง จว.นราธิวาส 0903 12202 0486 สวป.สภ.นาหม่อม จว.สงขลา 0907 12202 0448

244 ร.ต.อ. สุศรัณย์ ชูผล รอง สว.จร.สภ.พุทธมณฑล สนฐ.265 สว.ฝ่ายยานพาหนะฯ บก.อก.รร.นรต. 3001 10318 0053

245 พ.ต.ท. เสฏฐพัฒน์ ศิริวงศ์ สว.ฝอ.บก.ปอศ. 2109 10318 0013 รอง ผกก.ป.สภ.บ้านโคก จว.เพชรบูรณ์ 1609 09202 0156

246 พ.ต.ต. เสถียร สิงห์สุข สว.กลุ่มงานขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ ยศ. 0201 10309 0036 สว.สส.สภ.ลานสกา จว.นครศรีธรรมราช 0804 12204 0232

247 พ.ต.ท. เสนาะ บุญประเสริฐ สว.ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.นนทบุรี 1105 10318 0011 สวป. สภ.เมืองนนทบุรี จว.นนทบุรี 0103 12202 0271

248 ร.ต.อ. เสริมศักด์ิ มุ่งเงินทอง รอง สวป.สภ.บัวใหญ่ สนม.652 สวป.สภ.เมืองกาญจนบุรี สกจ.222

249 พ.ต.ท. หญิง เสาวลักษณ์ ณ ทับเท่ียง รอง ผกก.ฝอ.4 บก.อก.บช.ทท. 3201 09318 0050 รอง ผกก.ฝอ.6 บก.อก.ภ.9 1901 09318 0239

250 ร.ต.อ. ไสว พรรณขาม รอง สวป.สภ.ฆ้องชัย จว.กาฬสินธ์ุ 0402 13202 0052 สวป.สภ.วารินช าราบ จว.อุบลราชธานี 0309 12202 0484

251 ร.ต.อ. หัสนัย เฟ่ืองสังข์ รอง สว. กก.สส.บก.น.1 1003 11204 0054 สว.ฝอ.สบส. 0604 10318 0007

252 พ.ต.ท. อดิเรก โปธิปัน สว.กก.สืบสวนปราบปราม บก.ตม.2 2403 10204 0276 รอง ผกก.สส.สภ.แม่ออน จว.เชียงใหม่ 1505 09204 0181

253 พ.ต.ต. อธิษฐ์ พิสิษฐ์กูล สว.จร.สน.แสมด า 1116 12205 0077 สวป.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา สฉช.170

254 พ.ต.ท. อนุศักด์ิ โกษฐ์เพชร รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด. 2501 09318 0008 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ 0704 24203 0085

255 ร.ต.อ. อภิชาติ ยังมี รอง สว. สภ.ปากน้ าชุมพร จว.ชพ. 0803 13203 0203 สว.สส.สภ.บ้านวิสัยเหนือ จว.ชุมพร 0803 12204 0151

256 พ.ต.ท. อภิณัฐ มาเมืองบน สว.ส่วนตรวจสอบส านวนคดีอุทธรณ์ 0605 10375 0014 รอง ผกก.กลุ่มงานพิจารณา ๑ มน. 0702 09305 0013



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี 120/๒๕๖๑ ลงวันท่ี 12 มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๑

257 ร.ต.อ. หญิง อมร พุฒสีแก้ว รอง สว.ฝอ.วจ. 0204 11304 0010 สว.กลุ่มงานส่งเสริมและประสานงานวิจัย วจ. 0204 10310 0015

258 พ.ต.ท. หญิง อรพิมล โชคพระสมบัติ รอง ผกก.ฝอ.ศฝร.ศชต. 2003 09318 0007 รอง ผกก.กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 09318 0348

259 พ.ต.ท. อรรถพล เกิดคง สว.กก.5 บก.ปคม. 2108 10202 0132 สว.ฝอ.บก.ป. 2102 10202 0025

260 พ.ต.ท. อัครพงษ์ สอนสุภาพ สวป.สภ.เบญจลักษ์ จว.ศรีสะเกษ 0307 13304 0042 สวป.สภ.เมืองอุบลราชธานี 0309 12202 0465

261 พ.ต.ต. อัครพนธ์ เนียมสุวรรณ สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด. 2501 10318 0011 ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.42 บก.ตชด.ภาค4 2505 10202 0163

262 ร.ต.อ. อัครพล สุวรรณทัต รอง สว.กก.2 บก.ปส.1 2202 11204 0098 สว.ฝ่ายส่งก าลังบ ารุง บก.อก.บช.ปส. 2201 10318 0037

263 พ.ต.ต. อัครวุฒิ ชุกช่ืน สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.9 1902 10204 0032 สว.กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.9 1902 10305 0090

264 พ.ต.ท. อัครสรศ์ กิจพ่วงสุวรรณ สวป.สน.ประชาช่ืน 1109 12202 0288 สวป.สน.ตล่ิงชัน สน.3-450

265 ร.ต.อ. อัครินทร์ กุลเสน รอง สว.สส.สภ.ท่าบ่อ จว.หนองคาย สนค.291 สว.พฐ.จว.ตาก ศพฐ.6 2709 10336 0220

266 ร.ต.อ. หญิง อัจฉรา ศรีพล รอง สว.ตม.จว.ปราจีนบุรี บก.ตม.3 2404 11304 0336 สว.ฝ่ายวิเคราะห์ฯ บก.อก.สกบ. 0301 10325 0022

267 พ.ต.ท. หญิง อัญชลี เนตรมุกดา รอง ผกก.ฝ่ายธุรการและก าลังพล บก.อก.บช.ปส. 2201 09318 0008 รอง ผกก.3 บก.สกส.บช.ปส. 2207 09201 0052

268 พ.ต.ท. หญิง อัญชลี อังคะนาวิน สว.อก.สภ.ล าปลายมาศ จว.บุรีรัมย์ 0304 12304 0276 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.เลย 1410 09318 0111

269 พ.ต.ท. อัฐวุฒิ วงศ์ใหญ่ สว.อก.สน.ห้วยขวาง 1102 12304 0120 รอง ผกก.ฝ่ายจัดการฝึกอบรม ศพข.บช.ส. 2306 09318 0012

270 พ.ต.ต. หญิง อัมพวัน วิชาชาญ สว.ฝ่ายส่ือส่ิงพิมพ์ สท. 0103 10301 0065 สว.ฝ่ายประวัติบุคคล ทพ. 0402 10302 0034

271 ร.ต.อ. อาคม ศรีฟอง รอง สว.(นปพ.)กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 1502 11202 0092 สวป.สภ.ช้างเผือก จว.เชียงใหม่ 0503 12202 0492

272 พ.ต.ท. อาณัต ผลยาม สว.อก.สน.สายไหม 1109 12304 0062 สว.ฝ่ายปกครองและกิจกรรม ศพข.บช.ส. 2306 10318 0022



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี 120/๒๕๖๑ ลงวันท่ี 12 มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๑

273 พ.ต.ท. อาทิตย์ พุ่มทอง สว.กก.2 บก.ปคม. 2108 10202 0061 รอง ผกก.ฝอ.2 บก.อก.บช.ก. 2101 09318 0027

274 ร.ต.อ. อาทิตย์ ศรีสุยงค์ รอง สว.ส.ทล.1 กก.1 บก.ทล. 2103 11202 0043 สว.กก.5 บก.ปคม. 2108 10202 0133

275 พ.ต.ท. อ านาจ ย้ิมเนียม สวป.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา สฉช.170 สวป.สภ.บางปะกง จว.ฉะเชิงเทรา สฉช.194

276 ร.ต.อ. อ าพร มุสิกพันธ์ รอง สว.ตม.จว.สตูล บก.ตม.6 2407 11202 0073 สว.(สอบสวน) สน.เตาปูน สน.1-1365

277 ร.ต.อ. อ าพร สพานหล้า รอง สวป.สภ.เมืองมุกดาหาร 0406 13202 0192 สวป.สภ.เมืองมุกดาหาร สมห.114

278 ร.ต.อ. อิสริยะ บาโงสะตา รอง สว.(สอบสวน) สภ.แม่ลาน จว.ปัตตานี สปน.280 สวป.สภ.ไม้แก่น จว.ปัตตานี ปขก.1721

279 พ.ต.ท. อิสรีย์ เพ็ชรน้อย รอง ผกก.ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 09318 0008 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ชลบุรี 1206 09318 0008

280 พ.ต.ท. เอกชลิต ค าหร่ิง สวป.สภ.บ้านนา จว.นครนายก 0206 12202 0090 รอง ผกก.สส.สภ.ระแงะ จว.นราธิวาส 2004 09204 0086

281 พ.ต.ท. เอกพจน์ แก้วสุข สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.3 1301 10318 0142 สว.ฝอ.บก.สส.ภ.3 1302 10318 0008

282 พ.ต.ต. เอกวัฒน์ เลิศนพรัตน์วงศ์ สว.ฝอ.3 บก.อก.บช.ตชด. 2501 10318 0057 ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.14 บก.ตชด.ภาค1 2502 10202 0342


