(สําเนา)
คําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
ที่ ๑๒๗ /๒๕๖๒
เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการตํารวจ
.................................................................................
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ตํ า รวจแห่ ง ชาติ พ.ศ.๒๕๔๗
แก้ไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
เรื่ อ ง การปรั บ ปรุ ง ระบบการพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการตํ า รวจ จึ ง แต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการตํ า รวจให้ ดํ า รง
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ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นต้นไป โดยให้ขาดจากอัตราเงินเดือนเดิม
ไปรั บ อั ต ราเงิ น เดื อ นใหม่ ห รื อ ให้ โ อนอั ต ราเงิ น เดื อ นเดิ ม ไปตั้ ง จ่ า ยสํ า หรั บ ตํ า แหน่ ง ใหม่ ตั้ ง แต่ วั น ที่
๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

(ลงชื่อ) พลตํารวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา
( จักรทิพย์ ชัยจินดา )
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บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๒๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ ยศ
1 พ.ต.ต.

ชื่อ ชื่อสกุล
กงจักร์ ทองเสี่ยน

ตำแหน่ง
สว.จร.สน.บางนา

ตำแหน่งเลขที่
สน.2-769

2 พ.ต.ต.

กงสุล วงศ์ใจจา

สว.(สอบสวน) สภ.ลานกระบือ จว.กาแพงเพชร

3 พ.ต.ท.

กชกรรณ พุทธจันทร์

สว.(สอบสวน) สภ.เวียงเชียงรุง้ จว.เชียงราย 0502 13203 0028 สว.(สอบสวน) สภ.ห้วยไร่ จว.แพร่

4 พ.ต.ต.

กชพัฒน์ วัฒนาอุดม

สวป.สภ.เมืองนครพนม

สกพ.176
สนพ.204

ตำแหน่งใหม่
สว.ฝอ.บก.น.6

ตำแหน่งเลขที่
1008 10304 0011

สว.(สอบสวน) สภ.คลองพิไกร จว.กาแพงเพชร 1604 10203 0160

1508 10203 0243

สว.สส.สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ 0107 12204 0329

5 พ.ต.ต. หญิง กชวิภา เสียงเพราะ

สว.ฝอ.ภ.จว.นครศรีธรรมราช

1806 10318 0014 สว.อก.สภ.ลานสะกา จว.นครศรีธรรมราช 0804 12304 0227

6 พ.ต.ท.

กฎกบินทร์ กังแฮ

รอง ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวนและตรวจสอบทรัพย์สิน บก.ปส.2

2203 27203 0073 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ทุ่งสองห้อง

7 พ.ต.ท.

กตัญญู พวงเกาะ

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ้านค่าย จว.ระยอง 0208 24203 0084 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เขาสิงโต จว.สระแก้ว 1211 29203 0072

8 พ.ต.ท.

กนก เกินกลาง

รอง ผกก.สส.สภ.มูโนะ จว.นราธิวาส

2004 09204 0156 รอง ผกก.สส.สภ.เมืองตรัง

1904 09204 0072

9 พ.ต.ท.

กนกพล ภาชนะกาญจน์

สว.สส.สน.ลาดกระบัง

1103 12204 0084 รอง ผกก.สส.ภ.จว.ปทุมธานี

1106 09204 0114

10 พ.ต.ท.

กนกพัฒน์ นาหาโชค

สว.กก.1 บก.ปทส.

2107 10202 0028 รอง ผกก.ป.สภ.ท่ายาง จว.เพชรบุรี

0705 10202 0020

11 พ.ต.ท.

กนกพันธ์ พงศ์จรณบูรณ์

รอง ผกก.ป.สภ.ประทาย จว.นครราชสีมา 0303 10202 0117 รอง ผกก.ฝสต.1 กต.7

0808 09204 0009

12 พ.ต.ท. หญิง กนกวรรณ คชาชนม์

รอง ผกก.ฝ่ายส่งกาลังบารุง บก.อก.สพฐ.ตร. 2701 09318 0034 รอง ผกก.ฝทว.7 ทว.

2703 09336 0126

13 พ.ต.ท. หญิง กนกวรรณ เครือกนก

สว.อก.สภ.ปลวกแดง จว.ระยอง

0208 12304 0145 สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.2

1201 10318 0171

14 พ.ต.ต.

กนกศักดิ์ เรียนแพง

สว.สส.สภ.ห้วยม้า จว.แพร่

0506 12204 0124 สว.สส.สภ.เด่นชัย จว.แพร่

15 พ.ต.ท.

กนัย กรรณสูต

รอง ผกก.ป.สภ.บ้านกร่า จว.ระยอง

1210 09202 0048 รอง ผกก.3 บก.ส.1

1102 13203 0184

สพร.194
2302 09204 0112

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๒๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ ยศ
ชื่อ ชื่อสกุล
16 พ.ต.ท. หญิง กนิษฐา รักษ์แก้ว

ตำแหน่ง
สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ปทส.

ตำแหน่งเลขที่
ตำแหน่งใหม่
ตำแหน่งเลขที่
2107 29203 0050 สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ตรัง 1904 29203 0041

17 ร.ต.อ.

กมล แคล้วพันธ์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.วิภาวดี จว.สฎ.

สสฎ.530

สว.(สอบสวน) สภ.ท่าชนะ จว.สุราษฎร์ธานี 1810 10203 0336

18 พ.ต.ท.

กมล ทวีศรี

สว.กลุ่มงานสนับสนุนคดีเทคโนโลยี บก.ปอท. 2112 10204 0107 รอง ผกก.2 บก.ปอท.

2112 09201 0048

19 พ.ต.ท.

กมล พลสมัคร

รอง ผกก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ.

2507 09318 0047

20 พ.ต.ท.

กมล วงษ์ชัย

สว.สส.สภ.ศรีสัชนาลัย จว.สุโขทัย

สสท.215

สว.สส.สภ.บ้านไร่ จว.สุโขทัย

0608 12204 0161

21 ร.ต.อ.

กมล ศรีแก้ว

รอง สว.สส.สภ.ขามทะเลสอ จว.นครราชสีมา

สนม.797

สว.อก.สภ.หนองบัวโคก จว.ชัยภูมิ

1304 10318 0155

22 พ.ต.ท.

กมล ศิริพันธ์

สว.(สอบสวน) สภ.ชื่นชม จว.มหาสารคาม 0405 23203 0040 สว.(สอบสวน) สภ.หนองแสง จว.อุดรธานี 1414 10203 0225

23 พ.ต.ต.

กมล ศิลปปัญญา

สว.(สอบสวน) สภ.ควนขนุน จว.พัทลุง

24 พ.ต.ท.

กมลชัย จิตรีสรรพ

รอง ผกก.สส.สภ.เขาฉกรรจ์ จว.สระแก้ว

1211 09204 0091 รอง ผกก.สส.สภ.วังสมบูรณ์ จว.สระแก้ว

1211 09204 0101

25 ร.ต.อ.

กมลเทียน ขุมเหล็ก

รอง สวป. สน.วังทองหลาง

1102 13202 0201 สว.อก.สน.บางกอกใหญ่

1104 12304 0126

26 พ.ต.ท. หญิง กมลมาศ เสี่ยงตรง

สว.ฝอ.วตร.

2903 10318 0008 รอง ผกก.ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 1 สศป.

2902 09318 0030

27 พ.ต.ท. หญิง กมลวรรณ ศิริพันธ์

สว.อก.สภ.นาบอน จว.นครศรีธรรมราช

0804 12304 0261 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ระนอง

1809 09318 0082

28 พ.ต.ท.

กมลศักดิ์ วันประดุง

สว.ส.รน.1 กก.8 บก.รน.

2106 10206 0223 รอง ผกก.8 บก.รน.

2106 09202 0220

29 พ.ต.ต.

กมลาสณ์ นิยมเขต

สวป.สภ.แม่ยาว จว.เชียงราย

1504 10202 0061 สว.กก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต

1808 10204 0129

30 พ.ต.ต.

กรกช จงนิมิตรสถาพร

สว.สส.สภ.สตึก จว.บุรีรัมย์

1013 09202 0051 รอง ผกก.ฝสสน.3 บก.สสน.บช.ตชด.

สพท.216

สบร.368

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสมุทรปราการ

สว.กก.สส.ภ.จว.บุรีรัมย์

1109 10203 0250

1306 10202 0154

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๒๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ ยศ
31 พ.ต.ต.

ชื่อ ชื่อสกุล
กรณ์ ศศิมณฑา

ตำแหน่ง
สวป.สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่

32 ร.ต.อ.

กรณ์พงศ์ นวนโพธิ์

รอง สว.กลุ่มงานบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล ศทก.

33 พ.ต.ท.

กรณ์พงษ์ พุ่มโพธิ์ทอง

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แม่อาย จว.เชียงใหม่

34 พ.ต.ต.

กรณรงค์ ศุภนันทนานนท์

สว.ส.ทล.4 กก.4 บก.ทล.

35 พ.ต.ต.

กรณัท จิตรดี

สวป. สภ.ศรีวิไล จว.บึงกาฬ

ปขก.1751

36 พ.ต.ท. หญิง กรพชร วรญาวิสุทธิ์

สว.อก.สภ.เมืองสมุทรสาคร

37 ร.ต.อ.

รอง สว.สส.สภ.คลองขลุง จว.กาแพงเพชร

กรภัทร์ เกตุทิม

ตำแหน่งเลขที่
สชม.547

ตำแหน่งใหม่
สว.สภ.แม่โป่ง จว.เชียงใหม่

ตำแหน่งเลขที่
0503 12201 0474

2804 11403 0036 สว.กลุ่มงานบริหารจัดการระบบเครือข่ายสารสนเทศ ศทก. 2804 10403 0047
สชม.686

รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ดอนเมือง

1004 09203 0277

2103 10201 0148 สว.กลุ่มงานถวายความปลอดภัย บก.ทล. 2103 10202 0283
สว.สส.สภ.สระบัว จว.ปราจีนบุรี

1209 10204 0056

สสค.84

สว.ฝ่ายคลัง บก.อก.รร.นรต.

3001 10326 0023

สกพ.220

สว.สส.สภ.คลองขลุง จว.กาแพงเพชร

สกพ.217

38 ร.ต.อ. หญิง กรรณิการ์ พรหมกันธา

รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.5

1501 11304 0271 สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.5

1501 10318 0289

39 ร.ต.อ. หญิง กรรณิการ์ ศรีหิรัญ

รอง สว.ฝ่ายอานวยการ กง.

0502 11326 0018 สว.ฝอ.กง.

0502 10326 0011

40 พ.ต.ต.

กรวิก จารุปรัชญ์

สวป.สน.ทุ่งมหาเมฆ

1112 12202 0309 สว.(สอบสวน) สน.คลองตัน

1007 10203 0150

41 ร.ต.อ.

กรวิชญ์ จิตพิทักษ์

รอง สวป. สน.สุวินทวงศ์

1110 13202 0066 สว.สส.สภ.อ่าวลึก จว.กระบี่

สกบ.153

42 พ.ต.ท.

กรวิทย์ อ่อนทอง

สว.จร.สภ.เมืองกาแพงเพชร

0602 12205 0010 รอง ผกก.ป.สภ.เมืองพิษณุโลก

0606 10202 0012

43 พ.ต.ท.

กรวุฒิ งดงามจรัส

สว.กก.สส.บก.น.2

1004 10204 0041 สว.สส.สน.ประชาชื่น

1109 12204 0290

44 พ.ต.ท.

กระจาย ทันตตะคุ

สว.(สอบสวน) สภ.อุดมทรัพย์ จว.นครราชสีมา 0303 24203 0254 สว.(สอบสวน) สภ.วังตะเฆ่ จว.ชัยภูมิ

1304 10203 0233

45 ร.ต.อ.

กระแสสินธุ์ มณีธร

รอง สว.สส. สภ.กระทุ่มแบน

0708 12304 0102

สสค.128

สว.อก.สภ.กระทุ่มแบน จว.สมุทรสาคร

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๒๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ ยศ
46 พ.ต.ต.

ชื่อ ชื่อสกุล
กริช เต๊ะปูยู

ตำแหน่ง
สว.สส.สภ.เมืองยะลา

ตำแหน่งเลขที่
สยล.129

ตำแหน่งใหม่
สว.(สอบสวน) สภ.เมืองยะลา

ตำแหน่งเลขที่
1910 10203 0080

47 พ.ต.ต.

กริชเทพ วรรณประไพ

สว.(สอบสวน) สภ.บรบือ จว.มหาสารคาม

สมค.310

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองมหาสารคาม

0405 24203 0068

48 พ.ต.ต.

กริชเพชร ทองแก้ว

สว.(สอบสวน) สภ.บึงมะลู จว.ศรีสะเกษ

สศก.157

สว.(สอบสวน) สภ.เบญจลักษณ์ จว.ศรีสะเกษ 1308 10203 0284

49 พ.ต.ต.

กรุณา ปะบุญเรือง

สว.อก.สภ.หนองบัวโคก จว.ชัยภูมิ

50 พ.ต.ท.

กฤชณัท เหล่ากอ

สว.สส.สน.สาราญราษฎร์

51 พ.ต.ท.

กฤดาพศ รุ่งปิตะรังสี

สวป.สภ.พระนครศรีอยุธยา

0105 12202 0362 สว.(สอบสวน) สภ.บางปะหัน จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 10203 0231

52 พ.ต.ต.

กฤต เจริญผล

สว.กก.สส.ภ.จว.นครสวรรค์

1606 10202 0142 สว.ฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.6

1603 10318 0020

53 พ.ต.ท.

กฤต ตังธนสิริกุล

สว.ฝอ.บก.น.2

1004 10318 0012 สว.ฝอ.บก.สส.บช.น.

1012 10318 0010

54 ร.ต.อ.

กฤตญุตม์ นุ่นชูคนั

รอง สว.สส.สภ.สังขละบุรี จว.กาญจนบุรี

0702 13204 0172 สว.สส.สภ.ไทรโยค จว.กาญจนบุรี

0702 12204 0190

55 พ.ต.ท.

กฤตธน กันสถิตย์

รอง ผกก.สส.สภ.ท่าใหม่ จว.จันทบุรี

1204 09204 0077 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.พานทอง จว.ชลบุรี 1206 09203 0429

56 พ.ต.ต.

กฤตพัฒน์ ผาทา

สว.ฝอ.ศฝร.ภ.5

1503 10318 0008 สว.กก.4 บก.ปทส.

57 พ.ต.ต.

กฤตภพ บัวเนียม

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสตูล

58 ร.ต.อ.

กฤตภาส ขันธวุธ

รอง สวป.สภ.สาโรง จว.อุบลราชธานี

0309 13202 0539 สว.(สอบสวน) สภ.นาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร จว.อุบลราชธานี

สอบ.261

59 พ.ต.ท.

กฤตภาส จาเนียรกุล

สว.สส.สภ.ห้วยใหญ่ จว.ชลบุรี

0204 12203 0340 สวป.สภ.เมืองตราด

สตร.123

60 พ.ต.ท.

กฤตภาส ปินตาวะนา

รอง ผกก.สส.สภ.ร้องกวาง จว.แพร่

1508 09204 0083 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ช้างเผือก จว.เชียงใหม่ 1505 09203 0590

1304 10318 0155 สว.สส.สภ.แก้งคร้อ จว.ชัยภูมิ
สน.1-881

สสต.99

รอง ผกก.สส.สภ.ปากพลี จว.นครนายก

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนราธิวาส

0302 12204 0149
1208 09204 0052

2107 10202 0096
1908 10203 0038

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๒๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ ยศ
61 พ.ต.ท.

ชื่อ ชื่อสกุล
กฤตมนูสิน สุรินรังษี

ตำแหน่ง
สวป.สภ.สันกาแพง จว.เชียงใหม่

ตำแหน่งเลขที่
ตำแหน่งใหม่
0503 12202 0500 รอง ผกก.ป.สภ.แม่ออน จว.เชียงใหม่

ตำแหน่งเลขที่
0503 10202 0480

62 พ.ต.ท.

กฤตเมธ ถนอมมิตร

สวป.สภ.เนินกุ่ม จว.พิษณุโลก

1608 10202 0060 รอง ผกก.ป.สภ.นาปาด จว.อุตรดิตถ์

0609 10202 0025

63 ร.ต.อ.

กฤตย์ ธีรเวศย์สุวรรณ

รอง สว.กก.1 บก.ป.

2102 11202 0058 สว.ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล.

2103 10201 0070

64 ร.ต.อ.

กฤตยศ สันตา

รอง สว.กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่

1505 11205 0061 สว.สส.สภ.เชียงแสน จว.เชียงราย

สชร.296

65 พ.ต.ท. หญิง กฤตยา ประดิษฐพงษ์

ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.41 บก.ตชด.ภาค 4 2505 10318 0066 รอง ผกก.ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.

66 พ.ต.ท.

รอง ผกก.ป.สภ.บึงนาราง จว.พิจิตร

0605 10202 0212 รอง ผกก.ป.สภ.โพธิ์ประทับช้าง จว.พิจิตร 0605 10202 0059

67 พ.ต.ท. หญิง กฤติกา เกษพานิช

สว.ฝอ.ภ.จว.นครสวรรค์

1606 10318 0012 รอง ผกก.กลุ่มงานแผนถวายความปลอดภัยและกิจการพิเศษ ผก. 0205 09309 0019

68 พ.ต.ท.

กฤติเดช เข็มเพชร์

รอง ผกก.สส.3 บก.สส.ภ.8

1802 09204 0044 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองนครปฐม

69 ร.ต.อ.

กฤติเดช คูพะเนียด

รอง สว.สส. กก.สส.บก.น.8

1010 11204 0056 สว.ฝอ.ยศ.

0201 10318 0008

70 พ.ต.ต.

กฤติเดช ธนาภัทรพิบูล

สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.9

1901 10318 0182 สว.ส.รฟ.หนองคาย กก.5 บก.รฟ.

2104 10202 0107

71 ร.ต.อ.

กฤติเดช ภูรัพพา

รอง สว.สส.สภ.เมืองขอนแก่น

72 พ.ต.ท.

กฤติน กอร์ปกุลหิรัญ

รอง ผกก.ป.สภ.จอหอ จว.นครราชสีมา

1305 09202 0052 รอง ผกก.จร.สภ.เมืองอุดรธานี

0412 10205 0010

73 พ.ต.ท.

กฤติพงศ์ รุ่งโรจน์โชติอุดม

รอง ผกก.ป.สภ.เมืองเก่า จว.สุโขทัย

1610 09202 0048 รอง ผกก.ป.สภ.ไทรน้อย จว.นนทบุรี

0103 10202 0029

74 พ.ต.ต.

กฤติพัฒน์ เพชรบางโกระ

สว.อก.สภ.ท่าแพ จว.สตูล

0908 12304 0088 สวป.สภ.สะบ้าย้อย จว.สงขลา

0907 12202 0457

75 พ.ต.ท.

กฤติภัฐร์ หนูช่วย

สว.อก.สภ.เขาชัยสน จว.พัทลุง

0905 12304 0085 รอง ผกก.สส.สภ.มายอ จว.ปัตตานี

2005 09204 0086

กฤติกร ปานผล

สขก.318

สว.จร.สภ.เมืองเลย

2508 09318 0008

สนฐ.159

0408 12205 0010

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๒๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ ยศ
ชื่อ ชื่อสกุล
76 ร.ต.อ. หญิง กฤติยาณี พิสุทธิพงศ์โชโต

ตำแหน่ง
รอง สว. ฝ่ายโยธาธิการ 1 ยธ.

ตำแหน่งเลขที่
ตำแหน่งใหม่
0303 11365 0027 สว.ธร.กพ.บก.อก.สกบ.

ตำแหน่งเลขที่
0301 10326 0008

0604 10305 0065 สว.สส.สภ.พรหมบุรี จว.สิงห์บุรี

0109 12204 0063

77 พ.ต.ต.

กฤบ อินทร์แก้ว

สว.กลุ่มงานวิชาการ 2 สบส.

78 พ.ต.ต.

กฤศณัฏฐ์ พิมพ์กิรติ

สวป. สภ.นากลาง จว.หนองบัวลาภู

79 ร.ต.อ.

กฤศณัฐฏ์ งามแสง

รอง สว.สส. สน.พญาไท

80 พ.ต.ท.

กฤษ พิเศษกุล

รอง ผกก.สส.สภ.พระทองคา จว.นครราชสีมา 1305 09204 0158 รอง ผกก.สส.4 บก.สส.ภ.3

81 พ.ต.ต.

กฤษกร กมลภพ

สว.(สอบสวน) สภ.ขลุง จว.จันทบุรี

82 พ.ต.ท.

กฤษกร หอมจรรยา

รอง ผกก.ป.สภ.สังขะ จว.สุรินทร์

0307 10202 0051 รอง ผกก.2 บก.ตารวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904 2113 09202 0055

83 พ.ต.ต.

กฤษกร หานุสิงห์

สว.สส.สภ.ขุนหาญ จว.ศรีสะเกษ

0306 12204 0178 สวป.สภ.หนองสองห้อง จว.บุรีรัมย์

84 พ.ต.ท.

กฤษกร อริยานนท์

สวป.สภ.ดาเนินสะดวก จว.ราชบุรี

85 ร.ต.อ.

กฤษฎา แก้วหมุน

รอง สวป.สภ.เมืองสงขลา

86 พ.ต.ต.

กฤษฎา จันทร์อุทัย

สวป.สภ.บางใหญ่ จว.นนทบุรี

สนบ.264

สว.กก.4 บก.ตารวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904

2113 10202 0098

87 พ.ต.ท.

กฤษฎา ชะฎาแก้ว

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ภักดีชุมพล จว.ชัยภูมิ

สชย.421

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ้านเดื่อ จว.ชัยภูมิ

สชย.143

88 พ.ต.ต.

กฤษฎา ตาทอง

สว.สส.สภ.ไทรงาม จว.กาแพงเพชร

0602 12204 0207 สวป.สน.ภาษีเจริญ

89 พ.ต.ท.

กฤษฎา หุ่นงาม

สวป.สภ.ท่ามะกา จว.กาญจนบุรี

0702 12202 0295 สว.(สอบสวน) สภ.ท่ามะกา จว.กาญจนบุรี 1704 10203 0226

90 พ.ต.ต.

กฤษฎาพงศ์ ศรีแก้ว

สวป.สน.โชคชัย

1102 12202 0228 สว.กก.สส.บก.น.4

สอด.405

สว.ฝอ.ภ.จว.หนองบัวลาภู

1108 13204 0229 สว.สส.สน.มักกะสัน
สจบ.221

สรบ.328

1413 10318 0008
สน.1-1057
1302 09204 0145

สว.(สอบสวน) สภ.แก่งหางแมว จว.จันทบุรี 1204 10203 0267

สวป.สภ.บ้านแหลม จว.เพชรบุรี

0907 13202 0468 สว.อก.สภ.ระโนด จว.สงขลา

0304 12202 0102
สพบ.172
0907 12304 0193

1116 12202 0244
1006 10204 0040

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๒๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ ยศ
91 พ.ต.ท.

ชื่อ ชื่อสกุล
กฤษฎาพร จงอักษร

ตำแหน่ง
สว.ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล.

ตำแหน่งเลขที่
ตำแหน่งใหม่
2103 10201 0070 รอง ผกก.ป.สน.ทองหล่อ

92 พ.ต.ต.

กฤษฏิ์ สุรีรัตน์

สวป.สภ.แม่เจดีย์ จว.เชียงราย

0502 12202 0082 สวป.สภ.เทิง จว.เชียงราย

93 ร.ต.อ.

กฤษฏิ์พงศ์ กฤษฎ์ชัยธรรม

รอง สว.กก.5 บก.ส.2

2303 11204 0118 สว.ฝ่ายงบประมาณและการเงิน บก.อก.บช.ส. 2301 10325 0049

94 พ.ต.ท.

กฤษฏิ์ภิวัชร์ ปรีดาพันธุ์

สวญ.สภ.นางิว จว.หนองคาย

1412 09201 0052 รอง ผกก.ป.สภ.ภูเรือ จว.เลย

0408 10202 0051

95 พ.ต.ท.

กฤษณ์ ปักสาร

สว.อก.สภ.นาเกลียง จว.ศรีสะเกษ

0306 12304 0180 รอง ผกก.ป.สภ.ราษีไศล จว.ศรีสะเกษ

0306 10202 0063

96 พ.ต.ท.

กฤษณ์ มาสุข

สวป.สภ.ดอนหัวฬ่อ จว.ชลบุรี

0204 12207 0309 รอง ผกก.ป.สภ.หนองปรือ จว.ชลบุรี

1206 09202 0108

97 พ.ต.ต.

กฤษณ์ ลิมจารูญ

ผู้ช่วย นว.(สบ 2) ตร.

0000 10323 0133 สวป.สน.พลับพลาไชย 1

1113 12202 0138

98 พ.ต.ต.

กฤษณกันต์ เกรียงทวีชัย

สว.สส.สภ.เขาชัยสน จว.พัทลุง

0905 12204 0090 สว.งานศูนย์ควบคุมการจราจร CCTV กก.4 บก.จร. 1002 10205 0170

99 พ.ต.ต.

กฤษณ์ธนา จันเทศ

สว.จร.สน.หนองแขม

1104 12205 0135 สว.(สอบสวน) งานสอบสวนเปรียบเทียบปรับ กก.3 บก.จร. 1002 30203 0156

100 พ.ต.ต.

กฤษณพงษ์ กุษา

สว.สส.สภ.สามโก้ จว.อ่างทอง

0110 12204 0110 สว.(สอบสวน) สภ.ลาดบัวหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 24203 0134

101 พ.ต.ต.

กฤษณพล อ่อนทอง

สว.พฐ.จว.ปัตตานี ศพฐ.10

2713 10336 0153 สวป.สภ.นาทวี จว.สงขลา

0907 12202 0454

102 พ.ต.ท.

กฤษณะ จันทร์นิตย์

สว.สส.สภ.ท่าฉัตรโชย จว.ภูเก็ต

0806 12204 0115 สว.กก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต

1808 10204 0130

103 พ.ต.ท.

กฤษณะ วิเชียรปัญญา

รอง ผกก.(สอบสวน) สน.หนองค้างพลู

1104 13203 0247 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ทุ่งครุ

1010 09203 0197

104 พ.ต.ท.

กฤษณะ ศิริสิงห์

สว.สส.สภ.หนองฮี จว.นครพนม

1406 10204 0056 สวป.สภ.ชื่นชม จว.มหาสารคาม

0405 12202 0061

105 พ.ต.ท.

กฤษณะโชติ คานิมิตร

สวป.สน.บางขุนเทียน

สน.3-383

สวป.สน.พหลโยธิน

ตำแหน่งเลขที่
1103 10202 0078
สชร.319

1109 12202 0283

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๒๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ ยศ
ชื่อ ชื่อสกุล
106 พ.ต.ท. หญิง กฤษณา ชูตกิ ุล

ตำแหน่ง
สว.ฝอ.ภ.จว.เชียงราย

ตำแหน่งเลขที่
ตำแหน่งใหม่
1504 10318 0015 รอง ผกก.ฝอ.4 บก.อก.ภ.5

ตำแหน่งเลขที่
1501 09318 0239

107 พ.ต.ท.

กฤษดา ขันโสดา

รอง ผกก.สส.สภ.นามน จว.กาฬสินธุ์

1404 09204 0075 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ทองหล่อ

1007 09203 0209

108 พ.ต.ท.

กฤษดา ใจแก้ว

ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.44 บก.ตชด.ภาค 4 2505 10202 0355 รอง ผกก.กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.

2508 09318 0311

109 พ.ต.ท.

กฤษดา มานะวงศ์สกุล

รอง ผกก.ฝ่ายปกครอง 1 บก.ปค.

0000 09323 0111

110 พ.ต.ท.

กฤษดาเวทย์ ประดับศรี

สว.(สอบสวน) สภ.โนนกุง จว.อุบลราชธานี 1311 29203 0074 สว.(สอบสวน) สภ.วารินชาราบ จว.อุบลราชธานี 1311 10203 0395

3002 09306 0018 นว.(สบ 3) ตร.

111 พ.ต.ท. หญิง กฤษติญา ก๋งแก่น

สว.อก.สภ.บางนาเปรียว จว.ฉะเชิงเทรา

0203 12304 0125 รอง ผกก.ฝอ.4 บก.อก.ภ.2

1201 09318 0258

112 พ.ต.ท.

กลกร รวบรวม

สว.กก.5 บก.ปปป.

2110 10202 0099 รอง ผกก.5 บก.ปปป.

2110 09201 0096

113 พ.ต.ท.

กล้าณรงค์ นิลฑมร

สว.อก.สภ.เมืองสระแก้ว

0209 12304 0009 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ปางสีดา จว.สระแก้ว

114 พ.ต.ต.

กวินธ์พงศ์ ดารงดาลัยพงศ์

สว.ฝอ.ภ.จว.ชัยภูมิ

1304 10305 0015 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครพนม

1406 10203 0165

115 พ.ต.ท.

กวินสิทธิ์ พัฒน์กิตติสกุล

รอง ผกก.สส.สภ.สีดา จว.นครราชสีมา

1305 09204 0165 รอง ผกก.สส.สภ.ลาดใหญ่ จว.ชัยภูมิ

1304 09204 0099

116 พ.ต.ท.

กวี ช่วยสร้าง

สว.(สอบสวน) สภ.ปากคลองรังสิต จว.ปทุมธานี 0104 24203 0101 สว.(สอบสวน) สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี 1106 10203 0201

117 พ.ต.ท.

กวี เสนนอก

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองมุกดาหาร

118 พ.ต.ท.

กวีพงค์ กาญจนรักษ์

สวป.สน.ทุ่งครุ

1115 12202 0188 สวป.สน.ราษฎร์บูรณะ

1115 12202 0201

119 พ.ต.ท.

กวีรัตนะ บังคมธรรม

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปราการ

1109 27203 0085 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ลาดกระบัง

1110 24203 0130

120 พ.ต.ต.

กษิณ จิระกาศ

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสุโขทัย

สมห.130

สสท.172

สปจ.143

รอง ผกก.สส.สภ.หว้านใหญ่ จว.มุกดาหาร 1408 09204 0078

สว.(สอบสวน) กก.สส.4 บก.สส.ภ.6

1602 10203 0150

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๒๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ ยศ
121 พ.ต.ต.

ชื่อ ชื่อสกุล
กษิดิ์เดช วสิษฐ์พล

ตำแหน่ง
สว.ฝ่ายตรวจสอบฯ สปศ.รร.นรต.

ตำแหน่งเลขที่
ตำแหน่งใหม่
3009 10309 0016 สว.กก.3 บก.ปส.4

122 พ.ต.ต.

ก่อเกียรติ ทองนาค

สว.อก.สภ.พล จว.ขอนแก่น

สขก.287

สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.4

123 พ.ต.ท.

ก่อเกียรติ ทองนุ่น

สวป.สภ.ทุ่งใหญ่ จว.นครศรีธรรมราช

สนศ.562

รอง ผกก.ป.สภ.กะปาง จว.นครศรีธรรมราช 1806 09202 0050

124 พ.ต.ต.

ก่อเกียรติ บุญปลอด

สว.(สอบสวน) สภ.คุระบุรี จว.พังงา

125 พ.ต.ท.

กองเกียรติ จันทร์สนิท

สว.(สอบสวน) สภ.โพนนาแก้ว จว.สกลนคร

126 พ.ต.ท.

ก้องเกียรติ เฟื้องทอง

รอง ผกก.ป.สภ.บ้านกลาง จว.นครพนม

127 พ.ต.ท.

ก้องพิทยา อภิรมย์ชวาล

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองนครราชสีมา

128 พ.ต.ต.

ก้องภพ โพธิ์แสน

ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.42 บก.ตชด.ภาค 4 2505 10202 0164 ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.42 บก.ตชด.ภาค 4 2505 10202 0162

129 พ.ต.ต.

ก้องภพ มาสืบชาติ

สว.ฝอ.7 บก.อก.บช.ก.

2101 10305 0106 สวป.สน.บางซื่อ

130 ร.ต.อ.

ก้องภพ อาษานอก

รอง สว.(สอบสวน)สภ.แก้งสนามนาง

0303 24203 0233 สว.(สอบสวน) สภ.หนองบัวระเหว จว.ชัยภูมิ 1304 10203 0223

131 พ.ต.ต.

กองศรี ประจันทร์

สว.(สอบสวน) สภ.ขุนหาญ จว.ศรีสะเกษ

132 พ.ต.ท.

กอบโชค เล็กตระกูล

รอง ผกก.ป.สภ.กระทุ่มแบน จว.สมุทรสาคร 0708 10202 0018 รอง ผกก.ป.สภ.บางคล้า จว.ฉะเชิงเทรา

0203 10202 0021

133 พ.ต.ท.

กอบศักดิ์ สุวรรณเนตร

รอง ผกก.ป.สภ.พิบูลมังสาหาร จว.อุบลราชธานี 0309 10202 0062 รอง ผกก.ป.สภ.นาตาล จว.อุบลราชธานี

0309 10202 0449

134 พ.ต.ท. หญิง กัญญา มากมาย

สว.ฝอ.ภ.จว.พัทลุง

1905 10318 0012 สว.อก.สภ.เขาชัยสน จว.พัทลุง

0905 12304 0085

135 ร.ต.อ. หญิง กัญญา แสงศรีเรือง

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น

1405 11326 0028 สว.อก.สภ.เมืองขอนแก่น

0805 24203 0041 สว.(สอบสวน) สภ.กะปง จว.พังงา
สสน.436

สศก.403

1401 10318 0202
1807 10203 0129

สว.(สอบสวน) สภ.โคกศรีสุพรรณ จว.สกลนคร 0409 24203 0093

1406 09202 0044 รอง ผกก.สส.ภ.จว.ขอนแก่น
สนม.477

ตำแหน่งเลขที่
2205 10204 0059

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ้านปรางค์ จว.นครราชสีมา

สว.(สอบสวน) สภ.พยุห์ จว.ศรีสะเกษ

1405 09201 0033
1305 29203 0112
สน.1-293
1308 10203 0275

สขก.304

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๒๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ ยศ
ชื่อ ชื่อสกุล
136 พ.ต.ท. หญิง กัญธนา อุบลไพศาล

ตำแหน่ง
สว.อก.สภ.หาดใหญ่ จว.สงขลา

ตำแหน่งเลขที่
สสข.334

ตำแหน่งใหม่
รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.สงขลา

ตำแหน่งเลขที่
1906 09318 0010

137 พ.ต.ต.

กันต์กวี อดุลยาศักดิ์

สว.กก.1 บก.ป.

2102 10202 0054 สว.กก.สนับสนุน บก.ป.

2102 10202 0319

138 พ.ต.ท.

กันตพัฒน์ เติมคิด

สว.ฝทว.1 ทว.

2703 10336 0026 รอง ผกก.ฝทว.4 ทว.

2703 09336 0074

139 พ.ต.ท.

กันตเมศฐ์ อัครโชควรานนท์

สวป.สภ.อู่ทอง จว.สุพรรณบุรี

สสพ.223

สว.กก.5 บก.ป.

2102 10202 0238

140 ร.ต.อ.

กันตินันท์ สงครามยศ

รอง สวป.สภ.เมืองอุดรธานี

สอด.308

สว.สภ.มะค่า จว.มหาสารคาม

0405 12201 0286

141 พ.ต.ท. หญิง กันย์จิรา งามไชยภัทรพงศ์

สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ศ.

2901 10318 0010 รอง ผกก.ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ สศป.

2902 09318 0019

142 พ.ต.ท.

กัมปนาท แก้วคาบ้ง

รอง ผกก.สส.สภ.ภักดีชุมพล จว.ชัยภูมิ

1304 09204 0115 รอง ผกก.สส.สภ.ทรายมูล จว.ยโยธร

1307 09204 0058

143 ร.ต.อ.

กัมปนาท แคยิหวา

รอง สว.ฝอ.สกพ.

0400 11309 0173 สว.กลุ่มงานแผนทางการบริหาร ยศ.

0201 10309 0022

144 พ.ต.ต.

กัมปนาท ประหลาดเนตร

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองบางขลัง จว.สุโขทัย 0608 23203 0185 สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.นครสวรรค์ 1606 27203 0089

145 ร.ต.อ.

กัมปนาท ปานสุวรรณ

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สงขลา

146 ร.ต.อ.

กัมปนาท เมืองทองอ่อน

รอง สว.สส.สภ.กะปาง จว.นครศรีธรรมราช

147 พ.ต.ต.

กัมปนาท สิทธิแก้ว

สว.(สอบสวน) สภ.แม่สาย จว.เชียงราย

0502 23203 0046 สว.(สอบสวน) สภ.แม่อ้อ จว.เชียงราย

1504 10203 0322

148 ร.ต.อ.

กัมปนาท สุนทรสนิท

รอง สว.จร.สน.ธรรมศาลา

1114 13205 0083 สว.สส.สน.ศาลาแดง

1114 12204 0188

149 พ.ต.ต.

กัมพล แก้วมีชัย

สวป.สน.บางคอแหลม

1115 12202 0190 สวป.สน.บางมด

1115 12202 0182

150 ร.ต.อ.

กัมพล อินทีวงศ์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.พระนครศรีอยุธยา จว.พระนครศรีอยุธยา

0105 24203 0083 สว.(สอบสวน) สภ.พระนครศรีอยุธยา

1107 10203 0220

1906 11204 0048 สว.สส.สภ.ปาดังเบซาร์ จว.สงขลา
สนศ.214

สว.ฝอ.ภ.จว.ภูเก็ต

0907 12204 0351
1808 10318 0284

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๒๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ ยศ
151 พ.ต.ท.

ชื่อ ชื่อสกุล
กัลป์ กลิ่นศรี

ตำแหน่ง
รอง ผกก.สส.2 บก.สส.ภ.1

ตำแหน่งเลขที่
ตำแหน่งใหม่
1102 09204 0042 รอง ผกก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน

ตำแหน่งเลขที่
1509 09204 0148

152 พ.ต.ท.

กัลป์ วงศ์มณี

สว.ฝอ.8 บก.อก.บช.ตชด.

2501 10403 0148 รอง ผกก.จร.สน.วัดพระยาไกร

1103 10205 0062

153 ร.ต.อ. หญิง กัลย์ปภาภัค บุญช่วย

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ปัตตานี

2005 11304 0022 สว.ฝอ.ภ.จว.ปัตตานี

2005 10318 0014

154 ร.ต.อ. หญิง กัลยาณี ด่างเหลา

รอง สว.ธร.สภ.บ้านเดื่อ จว.หนองคาย

0410 13304 0288 สว.อก.สภ.เชียงขวัญ จว.ร้อยเอ็ด

0407 12318 0405

155 พ.ต.ต. หญิง กาญจนา จันทะคาร

สว.ฝ่ายงบประมาณ บก.อก.รพ.ตร.

3101 10325 0085 สว.ฝอ.ภ.จว.นราธิวาส

2004 10318 0011

156 พ.ต.ท. หญิง กาญจนา จามจุรีรักษ์

รอง ผกก.กลุ่มงานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล สพฐ.ตร. 2700 09403 0011 รอง ผกก.เทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สงป. 0500 09403 0018

157 พ.ต.ท. หญิง กาญจนา ล้อมสมบูรณ์

รอง ผกก.ฝอ.บก.ปส.1

158 พ.ต.ท.

กาญจ์บัณฑิต แดงนุ้ย

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ทรายขาว จว.กระบี่

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เกาะลันตา จว.กระบี่

สกบ.172

159 พ.ต.ท.

กานต์ ดีมงคล

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แม่แจ่ม จว.เชียงใหม่ 0503 24203 0172 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮอ่ งสอน

สมส.173

160 พ.ต.ต.

กานต์นิธิ ธนวรโชติไพศาล

สวป.สน.บางเสาธง

1114 12202 0205 สว.(สอบสวน) สน.ทุ่งสองห้อง

161 พ.ต.ท.

กานน มีสวัสดิ์

รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.จันทบุรี

1204 09318 0106 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ประจันตคาม จว.ปราจีนบุรี 1209 09203 0163

162 พ.ต.ต.

กายชาติ คาปันจักร์

สวป.สภ.เมืองลาปาง

0508 12202 0248 สว.(สอบสวน) กก.สส.4 บก.สส.ภ.5

163 พ.ต.ท.

การุณย์ ลิมปิโรจนฤทธิ์

สว.จร.สน.นางเลิง

164 พ.ต.ท.

กาหล หวังยงกลาง

สวป.สภ.วังตะเฆ่ จว.ชัยภูมิ

1304 10202 0072 รอง ผกก.สส.สภ.ประทาย จว.นครราชสีมา 1305 09204 0146

165 พ.ต.ท.

กาจร ใจจันทร์

สว.จร.สภ.หางดง จว.เชียงใหม่

1505 10205 0249 สวป.สภ.หางดง จว.เชียงใหม่

2202 09318 0007 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.สมุทรปราการ
สกบ.65

สน.1-979

รอง ผกก.ป.สน.พญาไท

1109 09318 0009

1004 10203 0256
1502 10203 0165
1102 10202 0057
สชม.487

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๒๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ ยศ
166 พ.ต.ท.

ชื่อ ชื่อสกุล
กาจัด เพ็งแจ่ม

ตำแหน่ง
สวป.สภ.เมืองยโสธร

ตำแหน่งเลขที่
ตำแหน่งใหม่
0305 12202 0137 สว.กก.สส.ภ.จว.ยโสธร

167 พ.ต.ท.

กาธร โสดาศรี

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.โนนศิลา จว.ขอนแก่น

168 พ.ต.ท.

กาพล จินดาวงษ์

รอง ผกก.สส.สภ.เนินขาม จว.ชัยนาท

1104 09204 0054 รอง ผกก.สส.สภ.สวนผึง จว.ราชบุรี

169 พ.ต.ท.

กาพล น้อยท่าทอง

รอง ผกก.ป.สภ.ปะคา จว.บุรีรัมย์

0304 10202 0152 รอง ผกก.ป.สภ.อุทุมพรพิสัย จว.ศรีสะเกษ 0306 10202 0044

170 ร.ต.อ.

กาพล พรพิพัฒน์

รอง สว. ฝ่ายการสื่อสาร 7 สส.

2802 11304 0125 สว.ฝ่ายการสื่อสาร 7 สส. (ยะลา)

2802 10428 0124

171 พ.ต.ต.

กาพล ไม้สนธิ์

สว.สส.สภ.พบพระ จว.ตาก

0603 12204 0165 สว.ฝอ.ภ.จว.อุทัยธานี

1612 10318 0160

172 พ.ต.ท.

กาพล เลียงเจริญทรัพย์

รอง ผกก.ป.สภ.ท่าแซะ จว.ชุมพร

0803 10202 0020 รอง ผกก.ป.สน.ยานนาวา

1103 10202 0063

173 พ.ต.ท.

กาเหนิด ประสพผล

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บางสะพาน จว.ประจวบคีรีขันธ

สขก.208

สปข.241

ตำแหน่งเลขที่
1307 10204 0079

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.โพนนาแก้ว จว.สกลนคร 1411 09203 0253

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สามร้อยยอด จว.ประจวบคีรีขันธ์

1708 09204 0074

1706 09203 0177

174 พ.ต.ท. หญิง กิ่งแก้ว เจริญพิทักษ์ประชา

สว.ฝอ.ภ.จว.ชลบุรี

1206 10318 0013 รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.2

175 พ.ต.ท.

กิจชัย อินไชย

สวป.สภ.เชียงดาว จว.เชียงใหม่

0503 12202 0509 สว.(สอบสวน) สภ.เชียงดาว จว.เชียงใหม่ 1505 10203 0574

176 พ.ต.ต.

กิจฐิพงศ์ ชูเมือง

สว.สส.สน.พลับพลาไชย 1

สน.2-426

สว.จร.สน.จรเข้น้อย

1103 12205 0086

177 ร.ต.อ.

กิจติพงษ์ จันทร์คา

รอง สวป.สภ.นาดี จว.ปราจีนบุรี

สปจ.347

สว.ฝอ.ภ.จว.ปราจีนบุรี

1209 10318 0172

178 พ.ต.ท.

กิจพัฒน์ เนียมประเสริฐพร

สว.อก.สภ.เดิมบางนางบวช จว.สุพรรณบุรี 0709 12304 0184 สว.อก.สภ.บางตาเถร จว.สุพรรณบุรี

1711 10318 0132

179 พ.ต.ท.

กิตติ แก้วทินกร

สว.จร.สน.พระราชวัง

1103 10202 0059

180 พ.ต.ท.

กิตติ ตันเสียง

รอง ผกก.สส.สภ.บ้านนา จว.นครนายก

สน.1-943

รอง ผกก.ป.สน.วัดพระยาไกร

1208 09204 0050 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.องครักษ์ จว.นครนายก

1201 09318 0167

สนย.108

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๒๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ ยศ
181 พ.ต.ต.

ชื่อ ชื่อสกุล
กิตติ ทองห่อ

ตำแหน่ง
สว.สส.สภ.บางแพ จว.ราชบุรี

ตำแหน่งเลขที่
ตำแหน่งใหม่
ตำแหน่งเลขที่
0706 12204 0184 สว.(สอบสวน) สภ.กระทุ่มแบน จว.สมุทรสาคร 0708 24203 0071

182 พ.ต.ท.

กิตติ เพชรรุ่ง

สวป.สน.บุปผาราม

183 พ.ต.ต.

กิตติ ฟักน้อย

สวป.สภ.มะเริง จว.นครราชสีมา

0303 12202 0161 สว.กก.1 บก.ปทส.

2107 10202 0028

184 พ.ต.ท.

กิตติ มั่นคง

สวป.สภ.มูโนะ จว.นราธิวาส

0903 12202 0065 รอง ผกก.ป.สภ.มูโนะ จว.นราธิวาส

2004 09202 0155

185 พ.ต.ต.

กิตติ ลิขิตที่รุ่งเรือง

สว.สส.สภ.สองพี่น้อง จว.สุพรรณบุรี

0709 12204 0164 สว.สส.สภ.เมืองสุพรรณบุรี

186 พ.ต.ท.

กิตติ สุทธศรี

สว.อก.สภ.กุดข้าวปุ้น จว.อุบลราชธานี

0309 12304 0174 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.อุบลราชธานี

187 พ.ต.ท.

กิตติ อุทัยวงศ์

รอง ผกก.สส.สภ.ภูเรือ จว.เลย

1410 09204 0079 รอง ผกก.สส.สภ.แก่งหางแมว จว.จันทบุรี 1204 09204 0082

188 พ.ต.ท.

กิตติกร บังศรี

สวป.สภ.หนองเรือ จว.ขอนแก่น

สขก.436

สว.สส.สภ.เซิม จว.หนองคาย

0410 12204 0304

189 พ.ต.ต.

กิตติกร ฤทธิ์รัตนไตรกุล

สวป.สภ.ป่าซาง จว.ลาพูน

สลพ.144

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองลาพูน

1511 10203 0163

190 พ.ต.ท.

กิตติคม จันทร์สง่า

สว.อก.สภ.คลองเขื่อน จว.ฉะเชิงเทรา

0203 12318 0245 สว.อก.สภ.วังคู จว.ฉะเชิงเทรา

1205 10318 0132

191 พ.ต.ท.

กิตติ์ชนม์ จันยะรมณ์

รอง ผกก.ป.สภ.รามัน จว.ยะลา

0906 10202 0042 รอง ผกก.ฝอ.บก.ส.1

2302 09318 0009

192 พ.ต.ท.

กิตติชัย เรือนนาวัฒนา

รอง ผกก.ป.สภ.เชียงแสน จว.เชียงราย

0502 10202 0055 รอง ผกก.ป.สภ.ดอกคาใต้ จว.พะเยา

0505 10202 0025

193 ร.ต.อ.

กิตติโชค ลิปไธสง

รอง สว.สส.สน.พลับพลาไชย 2

194 พ.ต.ท.

กิตติญพงศ์ พันธุ์พิชญา

รอง ผกก.สส.สภ.ปางมะผ้า จว.แม่ฮ่องสอน 1509 09204 0072 รอง ผกก.ป.สภ.กัลยาณิวัฒนา จว.เชียงใหม่ 1505 09202 0305

195 ร.ต.อ.

กิตติทัต เจ็ดวรรณะ

รอง สว.สส.สภ.บางปลาม้า จว.สุพรรณบุรี

สน.3-508

สน.2-454
สสพ.247

รอง ผกก.อารักขา 2 บก.อคฝ.

สว.สส.สน.สาราญราษฎร์
สว.สส.สภ.สระแก้ว จว.สุพรรณบุรี

1014 09202 0065

สสพ.187
1311 09318 0447

สน.1-881
0709 12204 0251

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๒๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ ยศ
196 พ.ต.ท.

ชื่อ ชื่อสกุล
กิตติทัศน์ เพชรดี

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่
ตำแหน่งใหม่
รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สุไหงโกลก จว.นราธิวาส 0903 23203 0032 รอง ผกก.ฝสต.1 กต.5

ตำแหน่งเลขที่
0806 09204 0009

197 ร.ต.อ.

กิตติ์ธเนศ ปิตศิ รีประสงค์

รอง สว.กก.4 บก.ส.๓

2304 11202 0161 สว.กก.3 บก.ส.3

2304 10202 0128

198 พ.ต.ท.

กิตติธร นาคเกลียง

สว.สส.สภ.หนองหมากฝ้าย จว.สระแก้ว

0209 12204 0166 รอง ผกก.สส.สภ.สอยดาว จว.จันทบุรี

1204 09204 0081

199 พ.ต.ท.

กิตติธัช สุภารี

สว.สภ.อ่าวช่อ จว.ตราด

200 พ.ต.ท.

กิตตินันท์ ดีอ่วม

สว.ฝอ.2 บก.อก.บช.น.

1001 10318 0237 นว.(สบ 2) ผบช.สยศ.ตร.

201 พ.ต.ท.

กิตติพงศ์ เทพหนู

รอง ผกก.ป.สภ.หนองจิก จว.ปัตตานี

0904 10202 0032 รอง ผกก.ป.สภ.คีรีรัฐนิยม จว.สุราษฎร์ธานี 0808 10202 0055

202 ร.ต.อ.

กิตติพงศ์ พึ่งชมภู

นายช่างกลเรือ(สบ 1) กลุม่ งานเรือตรวจการณ์ฯ บก.รน.

2106 33206 0333 สว.ส.รน.2 กก.10 บก.รน.

203 พ.ต.ท.

กิตติพงศ์ ไพเมือง

รอง ผกก.สส.สภ.ไม้เรียง จว.นครศรีธรรมราช 1806 09204 0077 รอง ผกก.ป.สภ.ดอนสัก จว.สุราษฎร์ธานี

204 พ.ต.ท.

กิตติพงศ์ รักษาพันธ์

สวป.สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน

205 พ.ต.ท.

กิตติพงศ์ ศรีชานาญ

สว.(สอบสวน) สภ.นิคมพัฒนา จว.ระยอง

สรย.84

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.นิคมพัฒนา จว.ระยอง 0208 13203 0029

206 พ.ต.ท.

กิตติพงษ์ ขวัญเสน่ห์

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองมหาสารคาม

สมค.216

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองหนองคาย

207 ร.ต.อ.

กิตติพงษ์ จินะ

รอง สว.ส.ทล.3 กก.3 บก.ทล.

208 พ.ต.ต.

กิตติพงษ์ ชัยอนันต์

ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.31 บก.ตชด.ภาค 3 2504 10202 0067 ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.33 บก.ตชด.ภาค 3 2504 10202 0256

209 พ.ต.ท.

กิตติพงษ์ ถนอมสิน

รอง ผกก.ป.สภ.ขามสะแกแสง จว.นครราชสีมา 0303 10202 0147 รอง ผกก.สส.ภ.จว.ชัยภูมิ

210 พ.ต.ท.

กิตติพงษ์ นิภาพร

รอง ผกก.สส.สภ.บ้านไร่ จว.สุโขทัย

สนศ.282

รอง ผกก.สส.ภ.จว.จันทบุรี

0507 12202 0181 สวป.สภ.เวียงแก่น จว.เชียงราย

2103 11202 0121 สว.กก.3 บก.ปคม.

1204 09201 0031
0200 10323 0006
2106 10206 0273
0808 10202 0027
สชร.208
0410 24203 0110
2108 10202 0086
1304 09204 0157

1610 09204 0078 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เก้าเลียว จว.นครสวรรค์ 0604 24203 0109

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๒๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ ยศ
211 พ.ต.ท.

ชื่อ ชื่อสกุล
กิตติพงษ์ พันธุ

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่
สนม.313

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่
สว.(สอบสวน) สภ.พลสงคราม จว.นครราชสีมา 1305 10203 0513

สว.(สอบสวน) สภ.อุดมทรัพย์ จว.นครราชสีมา

212 พ.ต.ท.

กิตติพงษ์ รณหงษา

สว.ส.รฟ.อรัญประเทศ กก.4 บก.รฟ.

2104 10202 0093 รอง ผกก.ป.สภ.นาน้อย จว.น่าน

0504 10202 0058

213 ร.ต.อ.

กิตติพงษ์ ศรีโท

รอง สว.กก.วิเคราะห์ฯ บก.สส.ภ.5

1502 11204 0024 สว.กก.สส.ภ.จว.เชียงราย

1504 10202 0152

214 พ.ต.ท.

กิตติพจน์ ผลจันทร์

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.คอนสวรรค์ จว.ชัยภูมิ 0302 24203 0100 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ้านแท่น จว.ชัยภูมิ 1304 09203 0239

215 พ.ต.ต.

กิตติพนญ์ บุ่งทวย

สว.กลุ่มงานการข่าว บก.ขส.

216 พ.ต.ต.

กิตติพนธ์ สังฆะพันธ์

สวป.สภ.แม่สอด จว.ตาก

สตก.195

สว.สส.สภ.เมืองนครปฐม

0703 12204 0241

217 พ.ต.ต.

กิตติพร รัตน์วิชัย

สว.(สอบสวน) สภ.ห้วยผึง จว.กาฬสินธุ์

สกส.355

สว.(สอบสวน) สภ.นาคู จว.กาฬสินธุ์

1404 10203 0201

218 พ.ต.ต.

กิตติพล เกตุมาลา

สว.สส.สภ.เกษตรวิสัย จว.ร้อยเอ็ด

219 พ.ต.ต.

กิตติพล จุลศักดิ์

สว.(สอบสวน) สภ.พุนพิน จว.สุราษฎร์ธานี 0808 24203 0087 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี

220 พ.ต.ท.

กิตติพล สมสิทธิ์

สว.(สอบสวน) สภ.โนนเมือง จว.หนองบัวลาภู 0411 23203 0063 สว.(สอบสวน) สภ.ศรีบุญเรือง จว.หนองบัวลาภู 1413 10203 0104

221 พ.ต.ท.

กิตติพล หลวงใหญ่

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ปางศิลาทอง จว.กาแพงเพชร

222 พ.ต.ต.

กิตติพัฒน์ คงผดุง

สว.อก.สภ.วานรนิวาส จว.สกลนคร

0409 12304 0187 สว.ฝอ.ภ.จว.สกลนคร

1411 10318 0262

223 พ.ต.ท.

กิตติพัฒน์ จะแจ้ง

รอง ผกก.ฝ่ายวิชาการ สบร.

0107 09306 0009 รอง ผกก.ฝ่ายกิจการนักศึกษา สบร.

0107 09306 0013

224 พ.ต.ท.

กิตติพัฒน์ สังข์วิสุทธิ์

สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ตรัง 1904 29203 0041 รอง ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ตรัง 1904 27203 0083

225 พ.ต.ต.

กิตติพันธ์ แก้วกันยา

สว.สส.สภ.เวียงเก่า จว.ขอนแก่น

2206 10204 0031 สว.(สอบสวน) สน.บุคคโล

0407 12204 0220 สว.สภ.ม่วงลาด จว.ร้อยเอ็ด

สกพ.254

รอง ผกก.ป.สภ.ศรีสัชนาลัย จว.สุโขทัย

0403 12204 0372 สว.กก.สส.4 บก.สส.ภ.4

1010 10203 0182

0407 12201 0388
1810 10203 0319
0608 10202 0020

1402 10204 0171

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๒๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ ยศ
226 พ.ต.ต.

ชื่อ ชื่อสกุล
กิตติพันธ์ ศิริพร

ตำแหน่ง
สว.ปพ.บก.สส.ภ.8

ตำแหน่งเลขที่
ตำแหน่งใหม่
ตำแหน่งเลขที่
1802 10202 0070 สว.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส.ภ.8 1802 10204 0058

227 พ.ต.ท.

กิตติพิชญ์ ภูตะโชติ

สว.(สอบสวน) สภ.โกสุมพิสัย จว.มหาสารค 0405 24203 0079 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอุดรธานี

228 ร.ต.อ.

กิตติภพ ทองเพชร

รอง สว.กก.3 บก.ป.

2102 11202 0180 สว.กก.3 บก.ป.

2102 10202 0158

229 ร.ต.อ.

กิตติภร สอนสงวน

นว.(สบ 1) ผบก.วตร.

2903 11323 0004 สว.ฝอ.วตร.

2903 10318 0008

230 พ.ต.ต.

กิตติเมธ สาคุณ

สวป.สภ.ตาคลี จว.นครสวรรค์

สนว.385

สวป.สน.วัดพระยาไกร

2701 10318 0011 สว.พฐ.จว.ปราจีนบุรี ศพฐ.2

สอด.332

1112 12202 0302

231 พ.ต.ต. หญิง กิตติยา อุ่นหะวงค์

สว.ฝธร.กพ.บก.อก.สพฐ.ตร.

232 ร.ต.อ.

กิตติศกั ดิ์ แก่นมั่น

รอง สว.จร.สภ.เมืองตราด

233 พ.ต.ท.

กิตติศกั ดิ์ เครือบุตร

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.นาดินดา จว.เลย 0408 24203 0098 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองอุบลราชธานี 1311 09203 0423

234 ร.ต.อ.

กิตติศกั ดิ์ จันทร์ทอง

รอง สว.สส. สน.ชนะสงคราม

1108 13204 0274 สว.(สอบสวน) สน.สามเสน

235 พ.ต.ท.

กิตติศกั ดิ์ จาระวรรณ

รอง ผกก.ป.สภ.กะปง จว.พังงา

0805 10202 0051 รอง ผกก.สส.สภ.บ้านนาสาร จว.สุราษฎร์ธานี 1810 09204 0078

236 พ.ต.ต.

กิตติศกั ดิ์ เจริญรูป

สว.(สอบสวน) สภ.ไชยา จว.สุราษฎร์ธานี

0808 24203 0098 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี

1810 10203 0321

237 ร.ต.อ.

กิตติศกั ดิ์ ชัชวาลย์

รอง สว.กก.2 บก.ปปป.

2110 11202 0048 สว.สส.สภ.นาเชือก จว.มหาสารคาม

0405 12204 0160

238 ร.ต.อ.

กิตติศกั ดิ์ แดงไชย

รอง สว.กก.4 บก.ส.1

2302 11204 0173 สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.8

1802 10204 0020

239 พ.ต.ท.

กิตติศกั ดิ์ บุญเต็ม

สวป.สน.โชคชัย

1111 12202 0234 รอง ผกก.ป.สน.จักรวรรดิ

1102 10202 0037

240 พ.ต.ต.

กิตติศกั ดิ์ พูลทรัพย์

สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.1

1102 10204 0055 สว.สส.สภ.สวนพริกไทย จว.ปทุมธานี

0104 12204 0216

สตร.141

สว.สส.สภ.เขาสมิง จว.ตราด

2705 10336 0192
0205 12204 0094
1003 10203 0166

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๒๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ ยศ
241 พ.ต.ต.

ชื่อ ชื่อสกุล
กิตติศกั ดิ์ วิศาลชัยรัตน์

ตำแหน่ง
สวป.สภ.หนองแค จว.สระบุรี

ตำแหน่งเลขที่
สสบ.209

242 พ.ต.ท.

กิตติศกั ดิ์ วิเศษนันท์

รอง ผกก.สส.สภ.กุดบาก จว.สกลนคร

1411 09204 0114 รอง ผกก.สส.สภ.คาตากล้า จว.สกลนคร

1411 09204 0126

243 พ.ต.ต.

กิตติศกั ดิ์ สมมาตย์

สวป.สภ.คุระบุรี จว.พังงา

0805 12202 0153 สว.(สอบสวน) สภ.ป่าตอง จว.ภูเก็ต

1808 10203 0259

244 พ.ต.ต.

กิตติศกั ดิ์ สุริยะมณี

สวป.สภ.บ้านลาด จว.เพชรบุรี

245 พ.ต.ต.

กิตติศกั ดิ์ อินนุ่มพันธ์

สวป.สภ.เมืองนครสวรรค์

0604 12202 0320 สวป.สภ.นิคมเขาบ่อแก้ว จว.นครสวรรค์

246 พ.ต.ท.

กิตติสัณห์ เหิกขุนทด

สว.สส.สภ.บ้านปรางค์ จว.นครราชสีมา

1305 10204 0094 สว.สส.สภ.ขามสะแกแสง จว.นครราชสีมา 0303 12204 0292

247 พ.ต.ท.

กิตคิ ณ
ุ รักแจ้ง

สว.สส.สภ.ไทรย้อย จว.พิษณุโลก

1608 10204 0067 สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.6

1601 10318 0238

248 พ.ต.ท.

กิตพิ งษ์ เคื่อนสาร

สว.สส.สภ.เนินสง่า จว.ชัยภูมิ

0302 12204 0194 สว.อก.สภ.คง จว.นครราชสีมา

0303 12304 0296

249 พ.ต.ท.

กิตศิ กั ดิ์ กิจภูวดล

รอง ผกก.สส.สภ.ราษีไศล จว.ศรีสะเกษ

1308 09204 0108 รอง ผกก.สส.สภ.วิชิต จว.ภูเก็ต

1808 09204 0083

250 พ.ต.ท.

กิตศิ กั ดิ์ โพธิ์ศรี

สว.อก.สภ.บุ่งคล้า จว.บึงกาฬ

0410 12304 0238 สวป.สภ.บุ่งคล้า จว.บึงกาฬ

251 พ.ต.ท.

กิระวิศว์ แป้นสมบูรณ์

สว.อก.สภ.เขาสมิง จว.ตราด

0205 12304 0089 สว.ฝอ.ภ.จว.ปราจีนบุรี

1209 10305 0014

252 พ.ต.ท.

กีรติ วีระพันธ์

สว.ฝ่ายพลาธิการ 1 พธ.

0302 10365 0021 รอง ผกก.ฝ่ายพลาธิการ 2 พธ.

0302 09365 0030

253 พ.ต.ต.

กีรติ สายสุข

สว.สส.สภ.เมืองกาแพงเพชร

254 พ.ต.ท.

กุญชร บุญศิริเภสัช

สว.(สอบสวน) สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี

255 พ.ต.ท.

กุล ปานานนท์

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ท่าปลา จว.อุตรดิตถ์ 0609 24203 0048 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ด่านแม่คามัน จว.อุตรดิตถ์ 1611 09203 0167

สพบ.196

สกพ.134

ตำแหน่งใหม่
สว.(สอบสวน) สภ.เมืองลพบุรี

สว.สส.สภ.เวียงมอก จว.ลาปาง

สวป.สภ.โกสัมพีนคร จว.กาแพงเพชร

ตำแหน่งเลขที่
1108 10203 0167

1510 10204 0055
0604 12202 0066

ปขก.1752

0602 12202 0063

0108 24203 0092 สว.(สอบสวน) สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี 1105 10203 0237

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๒๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ ยศ
256 พ.ต.ท.

ชื่อ ชื่อสกุล
กุลชาติ ศักดิโยธินธาดา

ตำแหน่ง
สว.กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่

ตำแหน่งเลขที่
ตำแหน่งใหม่
1505 10202 0036 รอง ผกก.จร.สภ.เมืองเชียงราย

ตำแหน่งเลขที่
0502 10205 0010

257 พ.ต.ต. หญิง กุลธิดา จอมคา

สว.ฝอ.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์

1706 10305 0014 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองกาญจนบุรี

1704 10203 0220

258 พ.ต.ต.

กุลโรจน์ ปัททุม

สว.สส.สภ.ท่าบ่อ จว.หนองคาย

0410 12204 0170 สว.กก.สส.ภ.จว.มุกดาหาร

1408 10204 0171

259 พ.ต.ต.

กุลวัฒน์ ตีรณากรณ์

สว.จร.สภ.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ

1109102050092-00 สว.(สอบสวน) สภ.บางพลีน้อย จว.สมุทรปราการ 1109 10203 0266

260 พ.ต.ท.

กุลวิช หลวงวรรณา

รอง ผกก.ป.สภ.พะวอ จว.ตาก

1605 09202 0048 รอง ผกก.สส.สภ.วังเจ้า จว.ตาก

1605 09204 0074

261 พ.ต.ท.

กุศล มณีรัตน์

สว.สส.สภ.รัตภูมิ จว.สงขลา

0907 12204 0232 สว.สภ.บาตูตาโมง จว.ยะลา

0906 12201 0301

262 พ.ต.ท.

กุศล แม่นเมือง

สว.สส.สภ.โพธิ์ชัย จว.ร้อยเอ็ด

0407 12204 0174 รอง ผกก.สส.สภ.โพธิ์ชัย จว.ร้อยเอ็ด

1409 09204 0104

263 พ.ต.ท.

กุศลพันธุ์ สิงห์ใจ

สว.กก.สส.ภ.จว.เชียงราย

1504 10202 0036 รอง ผกก.สส.สภ.เชียงของ จว.เชียงราย

1504 09204 0097

264 ร.ต.อ.

กู้เกียรติ กุลกัง

รอง สว.สส.สภ.เมืองนครสวรรค์

265 ร.ต.อ.

กู้เกียรติ คิดกล้า

รอง สวป.สภ.โพธิก์ ลาง อ.เมือง จว.นครราชสีมา

266 พ.ต.ท.

กู้เกียรติ หนูนิล

สว.สส.สภ.พุนพิน จว.สุราษฎร์ธานี

267 พ.ต.ท.

เกตุชัย นาสอน

268 พ.ต.ต.

สนว.293

นว.(สบ 2) ผบช.ภ.1

1100 10323 0009

สว.สส.สภ.กลางดง จว.นครราชสีมา

0303 12204 0499

สสฎ.330

สว.อก.สภ.ละอุ่น จว.ระนอง

0807 12304 0090

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บางระกา จว.พิษณุโลก

สพล.242

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองเพชรบูรณ์

1609 09203 0215

เกริก แก้วแสนตอ

สว.จร.สน.ดอนเมือง

สน.1-586

สวป.สน.ดอนเมือง

1109 12202 0294

269 พ.ต.ต.

เกริกชัย ฉันทจิตต์

สว.สส.สภ.ทุ่งลุง จว.สงขลา

270 พ.ต.ต.

เกรียงไกร กิ่งสามี

สวป.สภ.เมืองประจวบคีรีขันธ์

ปนม.11513

0907 12204 0326 ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.43 บก.ตชด.ภาค 4 2505 10202 0254
สปข.175

สวป.สภ.อ่าวน้อย จว.ประจวบคีรีขันธ์

0704 12202 0077

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๒๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ ยศ
271 พ.ต.ท.

ชื่อ ชื่อสกุล
เกรียงไกร แก่งสันเทียะ

ตำแหน่ง
รอง ผกก.ป.สน.พญาไท

ตำแหน่งเลขที่
ตำแหน่งใหม่
1102 10202 0057 รอง ผกก.ฝ่ายแผนการสอบ กส.

ตำแหน่งเลขที่
2905 09318 0018

272 พ.ต.ท.

เกรียงไกร ชิดเชือ

สวป.สน.บางโพงพาง

1112 12202 0300 สว.(สอบสวน) สน.บางโพงพาง

1007 10203 0180

273 ร.ต.อ.

เกรียงไกร ฐานเหล็ก

รอง สวป. สภ.เกาะลันตา จว.กบ.

274 พ.ต.ต.

เกรียงไกร ตรีตรง

สว.สส.สภ.พิปูน จว.นครศรีธรรมราช

275 พ.ต.ท.

เกรียงไกร นาคแก้ว

สวป.สภ.ท่าม่วง จว.กาญจนบุรี

สกจ.304

สวป.สภ.หนองขาว จว.กาญจนบุรี

1704 10202 0064

276 พ.ต.ท.

เกรียงไกร พรมลี

สวป.สภ.โพนสวรรค์ จว.นครพนม

สนพ.338

รอง ผกก.ป.สภ.บ้านกลาง จว.นครพนม

1406 09202 0044

277 พ.ต.ต.

เกรียงไกร ม่วงเขียว

สวป.สภ.บางโทรัด จว.สมุทรสาคร

0708 12202 0042 สว.กก.1 บก.ปคบ.

278 พ.ต.ท.

เกรียงไกร ไม่โศก

รอง ผกก.(สอบสวน) กลุม่ งานสอบสวน ภ.จว.ยโสธร

1307 29203 0039 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.วารินชาราบ จว.อุบลราชธานี 1311 09203 0424

279 พ.ต.ต.

เกรียงไกร รัตนะ

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองยาว จว.ลาปาง

0508 23203 0219 สว.(สอบสวน) สภ.แม่พริก จว.ลาปาง

280 พ.ต.ท.

เกรียงไกร รินทพล

รอง ผกก.สส.สภ.บางกระทุ่ม จว.พิษณุโลก 1608 09204 0090 รอง ผกก.ป.สภ.นิคมสร้างตนเอง จว.พิษณุโลก 1608 09202 0146

281 พ.ต.ท.

เกรียงไกรวุธ บัวกล้า

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองระยอง

282 พ.ต.ท.

เกรียงเดช ชัยบรรณ์

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แม่สอด จว.ตาก 0603 24203 0082 สวญ.สภ.นาอิน จว.อุตรดิตถ์

283 พ.ต.ท.

เกรียงศักดิ์ คงทับทิม

รอง ผกก.ป.สภ.ดอนตูม จว.นครปฐม

284 พ.ต.ต.

เกรียงศักดิ์ จันทร์เต็ม

สว.(สอบสวน) สภ.โคกจาน จว.อุบลราชธานี 0309 23203 0396 สว.(สอบสวน) สภ.โพธิ์ไทร จว.อุบลราชธานี 1311 10203 0406

285 พ.ต.ต.

เกรียงศักดิ์ เจริญเดชาวงศ์

สว.กก.3 บก.ส.1

สกบ.166

สว.อก.สภ.เกาะลันตา จว.กระบี่

0802 12304 0084

0804 12204 0302 สว.(สอบสวน) สภ.กะปาง จว.นครศรีธรรมราช 1806 10203 0325

สรย.214

2111 10202 0028
1510 10203 0225

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แหลมฉบัง จว.ชลบุรี 1206 09203 0434

1611 09201 0047

0703 10202 0047 รอง ผกก.ป.สภ.อ่าวน้อย จว.ประจวบคีรีขันธ์ 1706 09202 0057
2302 10204 0129 สว.ฝ่ายฝึกอบรม บก.อก.บช.ปส.

2201 10318 0097

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๒๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ ยศ
286 พ.ต.ท.

ชื่อ ชื่อสกุล
เกรียงศักดิ์ ตงศิริ

ตำแหน่ง
รอง ผกก.สส.สภ.แม่จัน จว.เชียงราย

ตำแหน่งเลขที่
ตำแหน่งใหม่
1504 09204 0088 รอง ผกก.สส.สภ.ฝาง จว.เชียงใหม่

287 พ.ต.ต.

เกรียงศักดิ์ ถิ่นมีผล

สวป.สภ.อัมพวา จว.สมุทรสงคราม

สสส.98

สวป.สภ.ไร่สะท้อน จว.เพชรบุรี

288 พ.ต.ต.

เกรียงศักดิ์ ทองดอนพุ่ม

สวป.สภ.ลาดหลุมแก้ว จว.ปทุมธานี

สปท.224

สว.สส.สภ.โรงช้าง จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 12204 0303

289 พ.ต.ท.

เกรียงศักดิ์ บุญประวัติ

สว.กก.4 บก.ส.3

2304 10202 0149 รอง ผกก.6 บก.ส.3

2304 09202 0183

290 พ.ต.ท.

เกรียงศักดิ์ ปัชโชโต

รอง ผกก.ป.สภ.ปาดังเบซาร์ จว.สงขลา

1906 09202 0075 รอง ผกก.ป.สภ.หลักห้า จว.ราชบุรี

1708 09202 0055

291 พ.ต.ท.

เกรียงศักดิ์ มูลตา

สว.กก.สส.บก.น.5

1007 10204 0040 สวป.สน.พญาไท

1108 12202 0160

292 ร.ต.อ.

เกรียงศักดิ์ เมืองแดง

รอง สว. สภ.ปากตะโก อ.ทุ่งตะโก จว.ชพ. 0803 13207 0189 สว.สส.สภ.บ้านในหูต จว.ชุมพร

1805 10204 0069

293 พ.ต.ต.

เกรียงศักดิ์ ลิ่มมังกูร

สวป.สภ.ไชยปราการ จว.เชียงใหม่

0502 12204 0243

294 ร.ต.อ.

เกรียงศักดิ์ วัฒนสุข

รอง สว.สส.สภ.เมืองนครสวรรค์

0604 13204 0346 สว.กก.สส.ภ.จว.นครสวรรค์

1606 10204 0238

295 ร.ต.อ.

เกรียงศักดิ์ ส่องแสง

รอง สวป.สภ.เขมราฐ

0309 13202 0510 สว.สส.สภ.โพธิ์ไทร จว.อุบลราชธานี

0309 12204 0276

296 ร.ต.อ.

เกรียงศักดิ์ สามารถ

รอง สวป. สน.ท่าเรือ

1112 13202 0338 สว.ฝอ.ตส.3

0903 10304 0007

297 พ.ต.ต.

เกรียงศักดิ์ อรชุน

สว.(สอบสวน) สภ.วังนาเขียว จว.นครราชสีมา

สนม.839

สว.(สอบสวน) สภ.กระชอน จว.นครราชสีมา 1305 10203 0512

298 ร.ต.อ.

เกรียงศักดิ์ อุ่นผาง

รอง สวป.สภ.วังสะพุง จว.เลย

สลย.199

สว.สส.สภ.วังสะพุง จว.เลย

299 พ.ต.ต.

เกล้า พลนุ้ย

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพัทลุง

0905 24203 0039 สว.(สอบสวน) สภ.เขาชัยสน จว.พัทลุง

1905 10203 0140

300 พ.ต.ท.

เกษม ขุนชุ่ม

สวป.สน.จรเข้น้อย

1110 12202 0205 รอง ผกก.สส.ภ.จว.สุโขทัย

1610 09204 0178

ปขก.1706

สว.สส.สภ.เวียงชัย จว.เชียงราย

ตำแหน่งเลขที่
1505 09204 0168
1707 10202 0049

0408 12204 0131

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๒๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ ยศ
301 ร.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล
เกษมศักดิ์ คชเวช

ตำแหน่ง
รอง สว. สภ.ท่าชนะ จว.สฎ

ตำแหน่งเลขที่
ตำแหน่งใหม่
1810 11205 0106 สว.จร.สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี

ตำแหน่งเลขที่
สสฎ.290

302 พ.ต.ต. หญิง เกษศิรินทร์ ทองทาบ

สว.ฝ่ายบริการการฝึกอบรม บก.ฝรก.

2904 10321 0022 สว.ฝอ.ภ.จว.นครราชสีมา

303 พ.ต.ท.

เกษา ตันสมรส

รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.อานาจเจริญ

1310 09318 0007 รอง ผกก.ป.สภ.หัวตะพาน จว.อานาจเจริญ 0308 10202 0050

304 ร.ต.อ.

เก้าเพชร คาจันทร์ดี

รอง สวป.สภ.สหัสขันธ์ จว.กาฬสินธุ์

0402 13202 0359 สว.สส.สภ.สหัสขันธ์ จว.กาฬสินธุ์

305 พ.ต.ท.

เกียรติก้อง หนูจันทร์

สวป.สภ.สิชล จว.นครศรีธรรมราช

0804 12202 0420 สว.(สอบสวน) สภ.สิชล จว.นครศรีธรรมราช 1806 10203 0303

306 พ.ต.ต.

เกียรติชัย เกือมิตร

สวป.สภ.เมืองพะเยา

0505 12202 0132 สว.จร.สภ.เมืองพัทลุง

307 พ.ต.ท.

เกียรติชัย ปอวิจิตกุล

รอง ผกก.ป.สภ.นาวัง จว.หนองบัวลาภู

0411 10202 0043 รอง ผกก.สส.สภ.โนนสัง จว.หนองบัวลาภู 1413 09204 0044

308 ร.ต.อ.

เกียรติชัย มีสุข

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช

1806 11202 0142 สว.กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช

309 พ.ต.ท.

เกียรติชาย อุ่นศรี

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เก้าเลียว จว.นครสวรรค์ 0604 24203 0109 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.จันเสน จว.นครสวรรค์ 1606 09203 0235

310 พ.ต.ท.

เกียรติพงศ์ กมขุนทด

สวป.สภ.หนองขาม จว.ชลบุรี

0204 12207 0324 รอง ผกก.ป.สภ.คลองเขื่อน จว.ฉะเชิงเทรา 0203 10202 0243

311 พ.ต.ท.

เกียรติพงศ์ คาปินไชย

สว.สภ.บ้านเพชร จว.ชัยภูมิ

0302 12201 0370 รอง ผกก.ป.สภ.ภูกามยาว จว.พะเยา

0505 10202 0123

312 พ.ต.ท.

เกียรติยศ จันทร์สะอาด

สวป.สภ.นาข่า จว.มหาสารคาม

1407 10202 0056 รอง ผกก.ป.สภ.โนนสัง จว.หนองบัวลาภู

0411 10202 0039

313 พ.ต.ท.

เกียรติยศ เสนาไชย

รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ศรีสะเกษ

1308 09318 0170 รอง ผกก.ฝ่ายปกครองและการฝึก ศฝร.ภ.3 1303 09306 0029

314 พ.ต.ท.

เกียรติศกั ดิ์ จันดา

สว.อก.สภ.จอมพระ จว.สุรินทร์

0307 12304 0147 รอง ผกก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต

1808 09204 0278

315 พ.ต.ท.

เกียรติศกั ดิ์ จิตรประสาร

สว.กก.สส.ภ.จว.เชียงราย

1504 10204 0035 รอง ผกก.สส.สภ.แม่จัน จว.เชียงราย

1504 09204 0088

1305 10318 0014
0402 12204 0185
0905 12205 0010
1806 10204 0136

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๒๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ ยศ
316 พ.ต.ต.

ชื่อ ชื่อสกุล
เกียรติศกั ดิ์ ชุ่มพุทรา

ตำแหน่ง
สว.(สอบสวน) สภ.พนมดงรัก จว.สุรินทร์

ตำแหน่งเลขที่
ตำแหน่งใหม่
0307 13203 0030 สว.(สอบสวน) สภ.ปราสาท จว.สุรินทร์

317 พ.ต.ท.

เกียรติศกั ดิ์ ทองลือ

รอง ผกก.จร.สน.ดุสิต

1102 10205 0063 รอง ผกก.ป.สภ.อัมพวา จว.สมุทรสงคราม 0707 10202 0015

318 พ.ต.ต.

เกียรติศกั ดิ์ ทาทอง

สว.ฝอ.บก.ปอศ.

2109 10318 0015 สว.กก.1 บก.ปปป.

2110 10202 0024

319 ร.ต.อ.

เกียรติศกั ดิ์ บุญยั่งยืน

รอง สว.ส.ทล.3 กก.3 บก.ทล.

2103 11202 0120 สว.สส.สภ.แสนภูดาษ จว.ฉะเชิงเทรา

0203 12204 0197

320 ร.ต.อ.

เกียรติศกั ดิ์ ประเสริฐสังข์

รอง สวป. สภ.แปลงยาว

0203 13202 0281 สว.สส.สภ.พนมสารคาม จว.ฉะเชิงเทรา

0203 12204 0143

321 พ.ต.ต.

เกียรติศกั ดิ์ ผัดก๋า

สว.สส.สภ.เมืองเชียงใหม่

0503 12204 0488 สว.กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่

1505 10204 0280

322 พ.ต.ต.

เกือกูล เหล่ารอด

สว.อก.สภ.บางมูลนาก จว.พิจิตร

0605 12304 0102 สว.สส.สภ.ปางมะค่า จว.กาแพงเพชร

1604 10204 0050

323 ร.ต.อ.

เกือประยูร หลักบุญ

รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองศรีสะเกษ

324 ร.ต.อ.

แก้วฟ้า ชัยคช

รอง สว. สภ.ราชกรูด อ.เมือง จว.รน.

0807 13207 0123 สว.อก.สภ.ราชกรูด จว.ระนอง

1809 10318 0081

325 พ.ต.ท.

โกนิตย์ เกือสกุล

สว.สส.สภ.พระแสง จว.สุราษฎร์ธานี

0808 12204 0247 สว.อก.สภ.ชัยบุรี จว.สุราษฎร์ธานี

0808 12304 0258

326 พ.ต.ท.

โกมล ทิศพ่วง

สว.สส.สภ.บางมะเดื่อ จว.สุราษฎร์ธานี

0808 12204 0299 สว.สส.สภ.พนม จว.สุราษฎร์ธานี

0808 12204 0224

327 พ.ต.ท.

โกมล พืชผล

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ยี่สาร จว.สมุทรสงคราม 1709 29203 0046 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บางคนที จว.สมุทรสงคราม 1709 09203 0090

328 พ.ต.ท.

โกเมศ ชูชมชื่น

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ลาทับ จว.กระบี่

329 ร.ต.อ.

โกวิต วงษาวัตร

รอง สวป.สภ.เมืองกาฬสินธุ์

0402 13202 0332 สว.สส.สภ.ท่าคันโท จว.กาฬสินธุ์

0402 12204 0154

330 พ.ต.ท.

โกวิทย์ ศรีนวล

สว.อก.สภ.นาทม จว.นครพนม

0404 12304 0170 สว.อก.สภ.หนองเรือ จว.ขอนแก่น

0403 12304 0346

สศก.245

สกบ.195

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอุบลราชธานี

ตำแหน่งเลขที่
สสร.273

1311 10203 0388

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.อ่าวลึก จว.กระบี่ 1804 09203 0214

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๒๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ ยศ
331 ร.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล
โกวิทย์ เหง่าศรี

ตำแหน่ง
รอง สว.สส.สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี

ตำแหน่งเลขที่
สนบ.195

ตำแหน่งใหม่
สว.กก.สส.ภ.จว.สิงห์บุรี

ตำแหน่งเลขที่
1111 10202 0061

332 พ.ต.ท.

โกศล เกิดมณี

สว.สส.สภ.ราชสาส์น จว.ฉะเชิงเทรา

0203 12204 0172 สว.กก.สส.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา

1205 10204 0116

333 ร.ต.อ.

โกศล เขตใหญ่

รอง สว.จร.สภ.เมืองเพชรบุรี

สพบ.156

สว.ฝอ.ภ.จว.สมุทรสงคราม

1709 10318 0097

334 ร.ต.อ.

โกศล จรัส

รอง สวป.สภ.ลานสัก จว.อุทัยธานี

สอน.163

สว.กก.สส.ภ.จว.กาแพงเพชร

1604 10204 0031

335 พ.ต.ท.

โกศล ทองนพเก้า

รอง ผกก.สส.สภ.เมืองยะลา

2006 09204 0082 รอง ผกก.ปพ.ภ.จว.นราธิวาส

1908 09202 0002

336 ร.ต.อ.

โกศล ยมศรีเคน

รอง สวป.สน.บางโพงพาง

337 พ.ต.ท.

โกศล ยะฮาด

สวป.สภ.เดชอุดม จว.อุบลราชธานี

338 พ.ต.ท.

โกศล สวัสดิเทพ

สวป.สภ.ลานกระบือ จว.กาแพงเพชร

339 พ.ต.ต.

โกเศษฐ์ ค่าคูณ

สว.(สอบสวน) สภ.กุตาไก้ จว.นครพนม

340 พ.ต.ท.

โกสละ งามผ่อง

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี

341 พ.ต.ท.

โกสินทร์ นรสิงห์

สว.สส.สภ.โกตาบารู จว.ยะลา

2006 10204 0098 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองยะลา

1910 10203 0081

342 พ.ต.ต.

โกสินทร์ บุญชู

สว.สส.สภ.วังขอนแดง จว.ปราจีนบุรี

1209 10204 0058 สว.อก.สภ.นาดี จว.ปราจีนบุรี

0207 12304 0114

343 พ.ต.ต.

ไกรกฤต แขกเพ็ง

สวป.สภ.พระพรหม จว.นครศรีธรรมราช

0804 12202 0080 สว.(สอบสวน) สภ.ร่อนพิบูลย์ จว.นครศรีธรรมราช 1806 10203 0316

344 พ.ต.ท.

ไกรทิพย์ เกลียงคาหมอ

สวป.สน.หนองแขม

345 พ.ต.ต.

ไกรพล แสงดึก

สว.กก.3 บก.ปคม.

สน.2-504

สว.กก.สส.บก.น.9

0309 12202 0468 สว.สภ.เอือดใหญ่ จว.อุบลราชธานี
สกพ.169

สว. อก.สภ.สากเหล็ก จว.พิจิตร

1011 10204 0040
สอบ.283
0605 12318 0214

1406 29203 0068 สว.(สอบสวน) สภ.ท่าอุเทน จว.นครพนม 1406 10203 0167
สชบ.293

สน.3-487

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.อรัญประเทศ จว.สระแก้ว 0209 24203 0090

สว.ฝอ.3 บก.อก.บช.น.

2108 10202 0087 สว.กก.4 บก.ปคม.

1001 10318 0253
2108 10202 0107

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๒๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ ยศ
346 พ.ต.ท.

ชื่อ ชื่อสกุล
ไกรฤกษ์ เกตุจิตร

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่
ตำแหน่งใหม่
รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บึงสามพัน จว.เพชรบูรณ์ 0607 24203 0068 รอง ผกก.สส.สภ.หนองฉาง จว.อุทัยธานี

ตำแหน่งเลขที่
1612 09204 0065

347 พ.ต.ท.

ไกรฤกษ์ งามศรีอ่อน

รอง ผกก.สส.สภ.เกาะพะงัน จว.สุราษฎร์ธานี 1810 09204 0085 รอง ผกก.สส. สภ.เกาะเต่า จว.สุราษฎร์ธานี 1810 09204 0195

348 พ.ต.ท.

ไกรฤกษ์ ศรนารายณ์

สว.อก.สภ.บ้านแพรก จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 12304 0281 สว.กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา

1107 10204 0245

349 พ.ต.ต.

ไกรศร บุญลา

สวป.สภ.ปากนาประแสร์ จว.ระยอง

0208 12202 0066 สว.กลุ่มงานการข่าว บก.ขส.

2206 10204 0031

350 พ.ต.ท.

ไกรสร คารังษี

สว.สส.สภ.เวียงชัย จว.เชียงราย

0502 12204 0243 รอง ผกก.ป.สภ.ขุนตาล จว.เชียงราย

0502 10202 0078

351 พ.ต.ต.

ไกรสร ไชยอินทร์

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองลาปาง

0508 24203 0064 สว.(สอบสวน) สภ.บ้านเสด็จ จว.ลาปาง

1510 10203 0226

352 พ.ต.ท.

ไกรสร เยี่ยมมโน

สวป.สภ.โนนไทย จว.นครราชสีมา

สนม.804

ผบ.ร้อย(สบ 2) ฝ่ายปกครองและการฝึก ศฝร.ภ.3 1303 10306 0032

353 พ.ต.ท.

ไกรสร แยงทิพย์

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองเก่า จว.สุโขทัย

สสท.141

รอง ผกก.ป.สภ.เมืองเก่า จว.สุโขทัย

1610 09202 0048

354 พ.ต.ท.

ไกรสร อินไชย

สวป.สภ.เมืองบุรีรัมย์

สบร.304

รอง ผกก.สส.ภ.จว.บุรีรัมย์

1306 09204 0298

355 พ.ต.ต.

ไกรสรณ์ บุญญามิ่ง

สว.สส.สน.ร่มเกล้า

1103 12204 0160 สว.(สอบสวน) สน.ลาผักชี

1005 10203 0207

356 ร.ต.อ.

ขจร แรงจบ

รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองสุรินทร์

0307 24203 0111 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองลีง จว.สุรินทร์

1309 10203 0307

357 พ.ต.ท.

ขจรชัย บุญโถ

สว.สส.สภ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี

0108 12204 0162 สว.สส.สภ.ลาสนธิ จว.ลพบุรี

0106 12204 0193

358 พ.ต.ต.

ขจรเดช พ่วงอารมย์

สว.อก.สภ.เขานิพันธ์ จว.สุราษฎร์ธานี

1810 10318 0179 สว.อก.สภ.สารอง จว.กาญจนบุรี

1704 10318 0051

359 พ.ต.ต.

ขจรศักดิ์ เกตุทนงค์

สวป.สน.ลาผักชี

1102 12202 0137 สวป.สน.ร่มเกล้า

1103 12202 0151

360 พ.ต.ต.

ขจรศักดิ์ พงษ์ทิตย์

สว.(สอบสวน) สภ.ร่องเคาะ จว.ลาปาง

0508 23203 0229 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองปาน จว.ลาปาง

1510 10203 0222

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๒๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ ยศ
361 พ.ต.ท.

ชื่อ ชื่อสกุล
ขจรศักดิ์ สมหวัง

ตำแหน่ง
รอง ผกก.ป.สภ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

ตำแหน่งเลขที่
ตำแหน่งใหม่
0204 10202 0019 รอง ผกก.สส.ภ.จว.ชลบุรี

ตำแหน่งเลขที่
1206 09204 0185

362 ร.ต.อ. หญิง ขนิษฐา ผู้มีสัตย์

รอง สว. ฝ่ายสนับสนุน 5 บก.สสน.บช.ตชด. 2507 11420 0103 สว.ฝสสน.5 บก.สสน.บช.ตชด.

2507 10420 0093

363 พ.ต.ท. หญิง ขนิษฐา มูเล็ม

สว.ฝอ.บก.สส.จชต.

2006 10318 0014

364 ร.ต.อ.

รอง สว.จร. สน.มักกะสัน

ขวัญใจ แก้วน่าน

2002 10318 0009 สว.ฝอ.ภ.จว.ยะลา
สน.1-1296

สว.สส.สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี

สปท.181

365 พ.ต.ท. หญิง ขวัญใจ แสงงาม

พยาบาล (สบ 3) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0282 รอง ผกก.ประจา ตท.

0102 09382 0157

366 ร.ต.อ.

ขวัญชัย นัมคณิสรณ์

รอง สวป. สภ.ปลวกแดง

0208 12204 0158

367 พ.ต.ท.

ขวัญชัย บุญเพ็ชร

รอง ผกก.ป.สน.ร่มเกล้า

1110 10202 0086 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.นนทบุรี

1105 09318 0008

368 พ.ต.ท.

ขวัญชัย เผือกพูนผล

รอง ผกก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา

1107 09201 0030 รอง ผกก.ปพ.บก.สส.ภ.3

1302 09201 0068

369 ร.ต.อ.

ขวัญชัย ม่วงไม้

รอง สว.กก.3 บก.ส.1

2302 11204 0131 สว.กก.3 บก.ส.1

2302 10204 0125

370 พ.ต.ท.

ขวัญชัย อัตโณ

สวป.สภ.ดอนหว่าน จว.มหาสารคาม

0405 12202 0059 สวป.สภ.แกคา จว.มหาสารคาม

สรย.241

สน.3-393

สว.สส.สภ.วังจันทร์ จว.ระยอง

สว.(สอบสวน) สน.หนองแขม

สมค.255

371 พ.ต.ท. หญิง ขวัญตา เพ่งพิศ

สว.(สอบสวน) สน.บางขุนเทียน

1011 10203 0156

372 พ.ต.ท.

ขันติ สังสะนา

สว.สภ.คลองแดน จว.สงขลา

373 พ.ต.ท.

ขุนพล สุทธิวรรณา

รอง ผกก.ป.สภ.สว่างแดนดิน จว.สกลนคร 0409 10202 0028 รอง ผกก.ป.สภ.ชนบท จว.ขอนแก่น

0403 10202 0105

374 พ.ต.ต.

เข็มกล้า มั่นพลับ

สวป.สน.บางเขน

1109 12202 0265 สว.อก.สน.โชคชัย

1102 12304 0252

375 พ.ต.ท.

เข็มชาติ กระจ่างจันทร์

รอง ผกก.ป.สภ.พนมดงรัก จว.สุรินทร์

0307 10202 0375 รอง ผกก.สส.สภ.ไพร จว.ศรีสะเกษ

1308 09204 0183

0907 12201 0413 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สทิงพระ จว.สงขลา 1906 09203 0428

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๒๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ ยศ
376 พ.ต.ท.

ชื่อ ชื่อสกุล
เข็มชาติ สุวะศรี

ตำแหน่ง
สวป.สภ.สานักทอง จว.ระยอง

ตำแหน่งเลขที่
ตำแหน่งใหม่
1210 10202 0061 รอง ผกก.สส.สภ.คลองลึก จว.สระแก้ว

377 พ.ต.ท.

เขมณัจ กาบิลดีลิราช

สว.ฝอ.บก.สปพ.

1013 10318 0012 สว.กลุ่มงานจราจร กองแผนงานความมั่นคง สยศ. 0203 10309 0043

378 พ.ต.ต.

เขมณัฎฐ์ ห่อเล

สว.ฝอ.3 บก.อก.บช.ตชด.

2501 10318 0059 ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.13 บก.ตชด.ภาค 1 2502 10202 0250

379 พ.ต.ท.

เขมณัฏฐ์ ภักดิ์แจ่มจรูญ

สว.สส.สภ.หนองขาหย่าง จว.อุทัยธานี

0610 12204 0066 สวป.สภ.พรานกระต่าย จว.กาแพงเพชร

0602 12202 0280

380 พ.ต.ท.

เขมพัฒน์ สุวรรณจินดา

สว.กก.3 บก.ส.3

2304 10202 0128 รอง ผกก.3 บก.ส.3

2304 09202 0127

381 พ.ต.ท.

คงกระพัน ศาสตราวุธานุภาพ

สว.(สอบสวน) สภ.ท่าลี่ จว.เลย

0408 24203 0094 สว.(สอบสวน) สภ.โพนทอง จว.เลย

1410 10203 0200

382 พ.ต.ท.

คงเดช คากอง

สว.(สอบสวน) สภ.โสกก่าม จว.บึงกาฬ

0410 23203 0362 สว.(สอบสวน) สภ.บึงโขงหลง จว.บึงกาฬ 1415 10203 0122

383 พ.ต.ต.

คงเดช สุนา

สว.สส.สภ.เมืองตราด

384 พ.ต.ท.

คงเดช แสงทอง

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ้านหมี่ จว.ลพบุรี 0106 24203 0088 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เพนียด จว.ลพบุรี 0106 24203 0104

385 พ.ต.ต.

คงฤทธิ์ วงษ์วอ

สว.กก.สส.1 บก.สส.จชต.

2002 10204 0024 สว.(สอบสวน) สภ.ลาใหม่ จว.ยะลา

386 พ.ต.ท.

คงศักดิ์ ศรีโหร

สว.กก.สส.ภ.จว.เพชรบุรี

1707 10204 0086 สว.(สอบสวน) สภ.ท่ายาง จว.เพชรบุรี

1707 10203 0154

387 พ.ต.ท.

คชณิธ เที่ยงแท้

สว.(สอบสวน) สภ.โพนงาม จว.สกลนคร

1411 29203 0103 สว.(สอบสวน) สภ.โพนแพง จว.สกลนคร

1411 10203 0242

388 ร.ต.อ.

คชภพ พัสระ

รอง สว.ฝอ.บก.สส.จชต.

2002 11304 0013 สว.ฝอ.บก.สส.จชต.

2002 10318 0011

389 พ.ต.ท.

คเชนท์ พันนุมา

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองมุกดาหาร

0406 24203 0037 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.นาปลีก จว.อานาจเจริญ 1310 09203 0146

390 พ.ต.ท.

คณชัย มาลัย

สวป.สภ.บางบ่อ จว.สมุทรปราการ

0107 12202 0346 สวป.สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ

สตร.130

สวป.สภ.คลองใหญ่ จว.ตราด

ตำแหน่งเลขที่
1211 09204 0094

สตร.145
สยล.68

0107 12202 0326

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๒๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ ยศ
391 พ.ต.ท.

ชื่อ ชื่อสกุล
คณนาถ ไพนุพงศ์

392 พ.ต.ต.

ตำแหน่ง
สว.บก.สส.จชต.

ตำแหน่งเลขที่
ตำแหน่งใหม่
2002 10202 0134 สว.(สอบสวน) สภ.แว้ง จว.นราธิวาส

ตำแหน่งเลขที่
1908 10203 0047

คณพล อุนะพานัก

สว.กก.1 บก.ปทส.

2107 10202 0031 สว.ฝ่ายมาตรฐานฯ 2 สศป.

2902 10306 0065

393 พ.ต.ท.

คณพศ ธนภูมิบุญญิน

รอง ผกก.ปพ.บก.สส.ภ.3

1302 09201 0069 รอง ผกก.ป.สภ.ปรางค์กู่ จว.ศรีสะเกษ

0306 10202 0072

394 พ.ต.ท.

คณพศ ภูคงนา

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองเลย

0408 24203 0073 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.วังสะพุง จว.เลย 1410 09203 0205

395 พ.ต.ท.

คณพัฒน์ พาหุมันโต

ผู้ช่วย นว.(สบ 3) ตร.

0000 09323 0123 รอง ผกก.สส.สน.บึงกุ่ม

396 ร.ต.อ.

คณศร นักเรียน

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ศรีสัชนาลัย จว.สุโขทัย 0608 24203 0053 สว.(สอบสวน) สภ.ศรีสัชนาลัย จว.สุโขทัย 1610 10203 0173

397 พ.ต.ท.

คณาพจน์ เลิศศิริ

สว.กก.2 บก.ปส.4

398 พ.ต.ต.

คณิต เพียโคตร

สว.(สอบสวน) สภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จว.ศรีสะเกษ 0306 12203 0029 สว.(สอบสวน) สภ.บุณฑริก จว.อุบลราชธานี

399 ร.ต.อ.

คณิน เหมืองพลอย

รอง สว.(สอบสวน)สภ.พระธาตุช่อแฮ จว.แพร่ 1508 27203 0141 สว.(สอบสวน) สภ.แม่ใจ จว.พะเยา

400 พ.ต.ท.

คณิศร อัคราช

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หนองหาน จว.อุดรธานี

401 พ.ต.ท.

คณิสร นองเนือง

สว.สส.สภ.พนมสารคาม จว.ฉะเชิงเทรา

402 พ.ต.ต.

คเณศ พงศ์เพิ่มทรัพย์

สว.สส.สภ.หาดใหญ่ จว.สงขลา

403 พ.ต.ท.

คทาธร โกไศยกานนท์

สว.ฝอ.สง.ก.ตร.

404 ร.ต.อ.

คนอง คุณารูป

รอง สว.(สอบสวน)สภ.แม่ยาว จว.เชียงราย 1504 29203 0072 สว.(สอบสวน) สภ.บ้านดู่ จว.เชียงราย

1504 10203 0193

405 พ.ต.ท.

คนาวิทย์ ถานะวุฒิพงศ์

รอง ผกก.สส.สภ.บางปะหัน จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 09204 0086 รอง ผกก.3 บก.ปคม.

2108 09201 0083

1006 09204 0072

2205 10204 0044 สว.ฝ่ายกิจการต่างประเทศ บก.อก.บช.ปส. 2201 10318 0087

สอด.428

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ชุมแพ จว.ขอนแก่น

0203 12204 0143 สวป.สน.ดุสิต
สสข.344

สวป.สภ.สิงหนคร จว.สงขลา

สอบ.694
1507 10203 0163
สขก.491
1108 12202 0169
0907 12202 0447

0700 10325 0010 รอง ผกก.ฝ่ายตรวจสอบงานบุคคล 2 ตป. 0701 09302 0085

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๒๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ ยศ
ชื่อ ชื่อสกุล
406 ร.ต.อ. หญิง คนึงนิจ ศรีคา

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่
ตำแหน่งใหม่
รอง สว.ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 4 ทว. 2703 11336 0083 สว.ธร.กพ.บก.อก.สพฐ.ตร.

ตำแหน่งเลขที่
2701 10318 0012

407 พ.ต.ต. หญิง คนึงนุช ทศไพรินทร์

สว.(สอบสวน) สภ.ตะกั่วป่า จว.พังงา

สพง.227

สว.(สอบสวน) สภ.ตลาดใหญ่ จว.พังงา

1807 10203 0130

408 พ.ต.ท.

คม คุ้มโนนคร้อ

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ภักดีชุมพล จว.ชัยภูมิ

สชย.422

รอง ผกก.สส.สภ.บ้านเดื่อ จว.ชัยภูมิ

1304 09204 0110

409 พ.ต.ท.

คม เหล่าบุตรสา

สว.(สอบสวน) สภ.หนองน้อย จว.ชัยนาท 0102 23203 0162 สว.(สอบสวน) สภ.ห้วยงู จว.ชัยนาท

1104 10203 0114

410 พ.ต.ท.

คมกริช จันทร์เกิด

สว.ฝอ.ภ.จว.ชลบุรี

411 พ.ต.ต.

คมกริช บุญเลิศ

สวป.สน.บางกอกใหญ่

412 พ.ต.ท.

คมกริช มั่นจิตต์

รอง ผกก.(สอบสวน) สน.บางบอน

413 พ.ต.ต.

คมกริช วงษ์ชารี

สว.สส.สภ.โกสุมพิสัย จว.มหาสารคาม

414 พ.ต.ต.

คมกริช ศรีหริ่ง

สว.สส.สภ.ภูเวียง จว.ขอนแก่น

0403 12204 0358 สว.กก.สส.ภ.จว.อุดรธานี

1414 10204 0236

415 พ.ต.ท.

คมกฤช ไชยสาร

สวป.สภ.แม่สาย จว.เชียงราย

0502 12202 0334 รอง ผกก.สส.สภ.แม่ลาว จว.เชียงราย

1504 09204 0104

416 ร.ต.อ.

คมกฤษ ไชยรัตน์

รอง สวป. สน.บุคคโล

1115 13202 0215 สว.ฝอ.บก.น.4

1006 10202 0016

417 พ.ต.ต.

คมกฤษ โพธิ์ศรี

สวป.สภ.กระนวน จว.ขอนแก่น

418 พ.ต.ท.

คมกฤษณ์ ชินพงศ์

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.โมถ่าย จว.สุราษฎร์ธานี 1810 29203 0061 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.พุนพิน จว.สุราษฎร์ธานี 1810 09203 0344

419 พ.ต.ท.

คมคิด ปราบมนตรี

รอง ผกก.ป.สภ.โพรงมะเดื่อ จว.นครปฐม 1705 09202 0053 รอง ผกก.สส.สภ.เมืองปทุมธานี

1106 09204 0061

420 พ.ต.ต.

คมจักร เสน่ห์

สวป.สภ.ตากฟ้า จว.นครสวรรค์

1210 10204 0062

1206 10318 0011 สว.(สอบสวน) สภ.หนองใหญ่ จว.ชลบุรี
สน.3-803

สว.(สอบสวน) สน.บางกอกน้อย

1116 24203 0161 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.หนองค้างพลู
สมค.272

สขก.424

สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.4

สวป.สภ.กู่ทอง จว.มหาสารคาม

0604 12202 0334 สว.สส.สภ.สานักทอง จว.ระยอง

สชบ.482
1009 10203 0158
1104 13203 0247
1401 10305 0141

0405 12202 0058

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๒๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ ยศ
421 พ.ต.ต.

ชื่อ ชื่อสกุล
คมชนะ อนันตา

ตำแหน่ง
สวป.สภ.แหลมฉบัง จว.ชลบุรี

ตำแหน่งเลขที่
ตำแหน่งใหม่
0204 12202 0381 สว.(สอบสวน) สภ.บ่อทอง จว.ชลบุรี

422 พ.ต.ท.

คมเดช นธกิจไพศาล

สวป.สน.ชนะสงคราม

423 พ.ต.ท.

คมเดช รุ่งบุตรศรี

สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.4

424 พ.ต.ท.

คมเดช แสงแก้ว

รอง ผกก.ป.สภ.กะปาง จว.นครศรีธรรมราช 1806 09202 0050 รอง ผกก.ป.สภ.ตะกั่วทุ่ง จว.พังงา

0805 10202 0020

425 พ.ต.ท.

คมเทพ เปาอินทร์

รอง ผกก.กก.5 บก.จร.

1002 09202 0191 รอง ผกก.7 บก.ทล.

2103 09202 0216

426 ร.ต.อ.

คมน์ มุงคุณ

รอง สว.สส.สภ.พังโคน จว.สกลนคร

0409 13204 0154 สว.สส.สภ.สว่างแดนดิน จว.สกลนคร

0409 12204 0185

427 พ.ต.ต.

คมวุฒิ ดารงโภคภัณฑ์

สว.สส.สภ.บ้านฉาง จว.ระยอง

0208 12204 0138 สว.ฝอ.ภ.จว.สระแก้ว

1211 10318 0009

428 ร.ต.อ.

คมศร พารามนต์

รอง สว.สส. สน.บางขุนเทียน

429 พ.ต.ท.

คมสพัสส์ ทองคานิธิวิรากุล

รอง ผกก.ป.สน.โคกคราม

430 พ.ต.ต.

คมสรรค์ ภูครองทุ่ง

สว.(สอบสวน) สภ.พรเจริญ จว.บึงกาฬ

431 ร.ต.อ.

คมสัน คุ้มครอง

รอง สว.(สอบสวน) สน.ประชาสาราญ

1102 13203 0369 สว.(สอบสวน) สน.บางเขน

1004 10203 0234

432 พ.ต.ท.

คมสัน เจนใจ

สว.สส.สภ.หนองฉาง จว.อุทัยธานี

0610 12204 0074 สว.สส.สภ.แม่ท้อ จว.ตาก

0603 12204 0190

433 พ.ต.ท.

คมสัน มีภักดี

รอง ผกก.สส.ภ.จว.ชัยภูมิ

1304 09201 0031 รอง ผกก.3 บก.ทท.2

3203 09202 0079

434 พ.ต.ท.

คมสันต์ ครองงาม

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.นาจะหลวย จว.อุบลราชธานี

0309 24203 0137 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ห้วยข่า จว.อุบลราชธานี 1311 09203 0441

435 ร.ต.อ.

คมสันต์ คาวัน

รอง สวป.สภ.ปทุมราชวงศา จว.อจ.

0308 13202 0145 สว.สส.สภ.ชานุมาน จว.อานาจเจริญ

สน.1-1015

รอง ผกก.สายตรวจ บก.ตารวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904

1401 10318 0199 สวป.สภ.นาทม จว.นครพนม

สน.3-389

สว.สส.สน.บางขุนเทียน

1109 10202 0087 รอง ผกก.สส.บก.น.2
สนค.349

สว.(สอบสวน) สภ.ศรีวิไล จว.บึงกาฬ

ตำแหน่งเลขที่
1206 10203 0396
2113 09202 0188
0404 12202 0031

1116 12204 0259
1004 09204 0036
1415 10203 0120

0308 12204 0064

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๒๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ ยศ
436 พ.ต.ท.

ชื่อ ชื่อสกุล
คมสันต์ บดิกาญจน์

ตำแหน่ง
รอง ผกก.สส.สน.พหลโยธิน

ตำแหน่งเลขที่
ตำแหน่งใหม่
1004 09204 0072 รอง ผกก.สส.สน.บางพลัด

437 พ.ต.ท.

คมสันต์ พิมพันธ์ชัยยบูลย์

สวป.สภ.อมก๋อย จว.เชียงใหม่

สชม.740

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองเชียงใหม่

438 พ.ต.ท.

คมสันต์ มาศิริ

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.คลองวาฬ จว.ประจวบคีรขี ันธ์

สปข.82

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี 1105 09203 0259

439 พ.ต.ต.

ครคิด คาภะวา

สว.สส.สภ.บ้านแฮด จว.ขอนแก่น

440 พ.ต.ท.

ครรชิต จันทเลิศ

รอง ผกก.สส.สภ.เขวาสินรินทร์ จว.สุรินทร์ 1309 09204 0155 รอง ผกก.สส.สภ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี

1110 09204 0045

441 พ.ต.ท.

ครรชิต เจตนาพรสาราญ

สว.จร.สน.บึงกุ่ม

1109 12202 0280

442 พ.ต.ต.

ครรชิต ปัทมแก่นทราย

สวป.สภ.วังม่วง จว.สระบุรี

สสบ.146

สว.สส.สภ.หน้าพระลาน จว.สระบุรี

0108 12204 0217

443 พ.ต.ท. หญิง ครองขวัญ สายล

สว.อก.สภ.ปากพนัง จว.นครศรีธรรมราช

สขก.279

สว.อก.สภ.พรหมคีรี จว.นครศรีธรรมราช

0804 12304 0234

444 พ.ต.ท.

ครองชัย ตาลประดิษฐ์

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ด่านขุนทด จว.นครราชสีมา

445 พ.ต.ท.

คะนอง ภูบาลชื่น

สวป.สภ.แวงใหญ่ จว.ขอนแก่น

สขก.508

สว.ฝอ.ภ.จว.กาฬสินธุ์

446 ร.ต.อ.

คัณชิต ท้าวสกุล

รอง สวป. สภ.เชียรใหญ่ จว.นศ.

สนศ.469

สว.สส.สภ.ถาพรรณรา จว.นครศรีธรรมราช 0804 12204 0310

447 พ.ต.ต.

คาจันทร์ ภูดวงดาษ

สว.(สอบสวน) สภ.เมยวดี จว.ร้อยเอ็ด

สรอ.376

สว.(สอบสวน) สภ.บ้านแพง จว.นครพนม 1406 10203 0169

448 พ.ต.ท.

คาดี น้อยเจริญ

สวป.สภ.ศรีเชียงใหม่ จว.หนองคาย

0410 12202 0381 สว.(สอบสวน) สภ.รัตนวาปี จว.หนองคาย 1412 10203 0159

449 พ.ต.ท.

คานึง เชาวเลิศ

รอง ผกก.ป.สภ.ศรีเทพ จว.เพชรบูรณ์

0607 10202 0039 รอง ผกก.1 บก.ทล.

450 พ.ต.ท.

คาพัด เถาจันทร์

สว.(สอบสวน) สภ.นิคมคาสร้อย จว.มุกดาหาร 0406 24203 0046 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองมุกดาหาร

0403 12204 0311 สว.กก.สส.ภ.จว.ขอนแก่น
1102 12205 0278 สวป.สน.สุทธิสาร

ตำแหน่งเลขที่
1009 09204 0072
สชม.419
1405 10204 0404

0303 24203 0211 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.วารินชาราบ จว.อุบลราชธานี 1311 09203 0425
1404 10318 0008

2103 09202 0033
1408 10203 0159

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๒๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ ยศ
451 พ.ต.ท.

ชื่อ ชื่อสกุล
คาพันธ์ แสนทวีสุข

ตำแหน่ง
สว.(สอบสวน) สภ.โกตาบารู จว.ยะลา

452 พ.ต.ท.

คามูล สีสะอาด

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ชุมแพ จว.ขอนแก่น

453 พ.ต.ท.

คารณ ทองเสนอ

สว.สส.สภ.นาโยง จว.ตรัง

454 ร.ต.อ.

คีตาภัช โชติพนัส

รอง สว.(สอบสวน) สน.บวรมงคล

455 พ.ต.ต.

คีรินทร์ วงศ์ศศิธร

สว.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส.ภ.7 1702 10204 0019 สว.กก.สส.ภ.จว.ราชบุรี

1708 10204 0111

456 พ.ต.ท.

คึกฤทธิ์ ศักดารณรงค์

สว.กก.3 บก.ส.2

2303 10204 0060 รอง ผกก.4 บก.ส.2

2303 09204 0078

457 ร.ต.อ.

คุณณรงค์ กุลหอม

รอง สวป.สภ.เมืองอุบลราชธานี

0309 13202 0493 สว.สส.สภ.นาเยีย จว.อุบลราชธานี

0309 12204 0335

458 พ.ต.ต.

คุณธรรม สุริยะเดช

สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.4

1401 10318 0202 สว.(สอบสวน) สภ.ศรีเชียงใหม่ จว.หนองคาย 1412 10203 0155

459 พ.ต.ท.

คุณประโยชน์ อารีย์รัตนะนคร สว.กก.สส.บก.น.1

460 พ.ต.ท.

คุณากร หอมจันทร์

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี

ตำแหน่งเลขที่
ตำแหน่งใหม่
ตำแหน่งเลขที่
2006 29203 0143 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.โกตาบารู จว.ยะลา 1910 09203 0107
สขก.489

รอง ผกก.ป.สภ.โพนทอง จว.เลย

0902 12204 0122 สว.สส.สภ.บ้านในควน จว.ตรัง
สน.3-798

สว.(สอบสวน) สน.บางเขน

1003 10204 0041 รอง ผกก.สส.สน.ราษฎร์บูรณะ
สชบ.306

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บางนาเปรียว จว.ฉะเชิงเทรา

1410 09202 0048
1904 10204 0058
1004 10203 0236

1010 09204 0074
1205 09203 0218

461 พ.ต.ต. หญิง เครือวรรณ ชัยนันท์

สว.อก.สภ.ห้วยม้า จว.แพร่

1508 10318 0118 สว.อก.สภ.สูงเม่น จว.แพร่

462 พ.ต.ต.

โคจร ลานาเที่ยง

สว.สส.สภ.เคียนซา จว.สุราษฎร์ธานี

0808 12204 0255 สว.(สอบสวน) สภ.บ่อผุด จว.สุราษฎร์ธานี 1810 10203 0330

463 ร.ต.อ.

ฆสวัฒน์ พึ่งประชา

รอง สว.จร.สภ.แหลมฉบัง จว.ชลบุรี

สชบ.352

สว.อก.สภ.บ้านบึง จว.ชลบุรี

464 ร.ต.อ.

จกฤษ สมบัตศิ ริ ิ

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ท่าปลา จว.อุตรดิตถ์

สอต.248

สว.(สอบสวน) สภ.บึงสามพัน จว.เพชรบูรณ์ 1609 10203 0210

465 พ.ต.ท. หญิง จงกลณี นกหงษ์

สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.2

1201 10318 0171 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.สระแก้ว

0506 12304 0104
สชบ.440
1211 09318 0216

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๒๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ ยศ
466 พ.ต.ท.

ชื่อ ชื่อสกุล
จงประเสริฐ มธุรส

ตำแหน่ง
รอง ผกก.สส.สภ.แวง จว.สกลนคร

ตำแหน่งเลขที่
ตำแหน่งใหม่
ตำแหน่งเลขที่
1411 09204 0119 รอง ผกก.สส.สภ.หนองนาคา จว.ขอนแก่น 1405 09204 0073

467 พ.ต.ท.

จงรักษ์ สุวัฒโน

สวป.สภ.สะเดา จว.สงขลา

0907 12202 0452 สวป.สภ.เมืองสงขลา

468 พ.ต.ต.

จงศักดิ์ ชาญศรี

สว.ฝอ.ภ.จว.สมุทรปราการ

1109 10318 0014 สว.(สอบสวน) สภ.สาขลา จว.สมุทรปราการ 1109 10203 0267

469 พ.ต.ท.

จตุพงษ์ คงสิม

สวป.สภ.สาโรงใต้ จว.สมุทรปราการ

0107 12202 0333 สว.(สอบสวน) สภ.สาโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ

470 พ.ต.ท.

จตุพร ขันชัยภูมิ

สว.สส.สภ.โนนสูง จว.นครราชสีมา

471 พ.ต.ท.

จตุพร จันทรลักษณ์

สว.ฝอ.บ.ตร.

0105 10452 0015 รอง ผกก.ฝอ.สบส.

472 ร.ต.อ.

จตุพร ดิษบรรจง

รอง สวป.สภ.โพทะเล จว.พิจิตร

0605 13202 0244 สว.สส.สภ.บางมูลนาก จว.พิจิตร

473 พ.ต.ท.

จตุพร พลภักดี

รอง ผกก.ป.สภ.บ้านหัน จว.นครราชสีมา

1305 09202 0252 รอง ผกก.1 บก.ตารวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904 2113 09202 0037

474 พ.ต.ท.

จตุพร สมมารท

สว.สส.สภ.ท่าวุ้ง จว.ลพบุรี

0106 12204 0129 สว.กลุ่มงานตรวจสอบสานวน 1 คด.

0602 10375 0020

475 พ.ต.ท.

จตุพลพัฒช์ ปุณยมนตรีอ์

สว.สส.สภ.สิงหนคร จว.สงขลา

0907 12204 0215 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองสงขลา

1906 09203 0425

476 พ.ต.ท.

จตุภพ รามนัฏ

สว.ฝอ.ภ.จว.อ่างทอง

1112 10318 0009 สวป.สภ.เปร็ง จว.สมุทรปราการ

0107 12202 0100

477 พ.ต.ท.

จตุรงค์ จงหวัง

สว.ฝอ.บก.สส.ภ.9

1902 10318 0008 รอง ผกก.สส.ภ.จว.พัทลุง

1905 09204 0144

478 พ.ต.ท.

จตุรงค์ ผลเกิด

รอง ผกก.4 บก.ปคบ.

2111 09201 0094 รอง ผกก.2 บก.ปอท.

2112 09201 0049

479 พ.ต.ต.

จตุรงค์ หาญมุ่งธรรม

สวป.สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี

480 พ.ต.ท.

จตุรพิทย์ จันทร์อุไร

ผบ.ร้อย(สบ 2) กองร้อยที่ 6 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ.

สนม.599

สสบ.190

สว.สส.สภ.โนนแดง จว.นครราชสีมา

สวป.สภ.ท่าวุ้ง จว.ลพบุรี

1014 10202 0216 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.เตาปูน

0907 12202 0440
สสป.240
0303 12204 0347
0604 09318 0006
สพจ.182

0106 12202 0255
1004 09203 0266

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๒๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ ยศ
481 พ.ต.ท.

ชื่อ ชื่อสกุล
จตุรภัทร นาคพันธุ์

ตำแหน่ง
สว.(สอบสวน) สภ.แม่ลาน จว.ปัตตานี

ตำแหน่งเลขที่
ตำแหน่งใหม่
0904 24203 0423 สว.(สอบสวน) สภ.ปะแต จว.ยะลา

482 พ.ต.ท.

จตุรวิทย์ อาษากิจ

สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.นครสวรรค์ 1606 27203 0089 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองนครสวรรค์

483 ร.ต.อ.

จรงค์ โสภากุล

ผบ.มว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 1

2502 11202 0046 สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 1

2502 10318 0011

484 พ.ต.ต.

จรณธร ดนยานฤทธิ์

สว.สส.สภ.ป่าตอง จว.ภูเก็ต

0806 12204 0131 สว.สส.สภ.เขาชัยสน จว.พัทลุง

0905 12204 0090

485 พ.ต.ต.

จรภัทร ทิพย์อักษร

สวป.สภ.เมืองปัตตานี

0904 12202 0431 สว.(สอบสวน) สภ.ไม้แก่น จว.ปัตตานี

1909 10203 0042

486 พ.ต.ท.

จรัญ ชูจิตต์

สวป.สภ.ควนมีด จว.สงขลา

0907 12202 0463 สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.9

1901 10318 0182

487 พ.ต.ท.

จรัญ แนบเพชร

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองกระบี่

488 พ.ต.ต.

จรัญ บุญโสภาพ

สว.อก.สภ.ท่าฉัตรไชย จว.ภูเก็ต

489 ร.ต.อ.

จรัญ ศรีรักษ์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เกาะยาว จว.พง.

490 พ.ต.ต.

จรัญ เศรษฐการณ์

สวป.สน.มีนบุรี

1110 12202 0213 สว.อก.สน.บางซื่อ

491 ร.ต.อ.

จรัญญู เครือแวงมนต์

รอง สว.กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์การกระทาความผิดทางเทคโนโลยี

2803 11403 0050 สว.ฝอ.2 บก.อก.สทส.

492 พ.ต.ต.

จรัฐพัชร์ เกษเงิน

สว.(สอบสวน) สภ.พนา จว.อานาจเจริญ

493 พ.ต.ท.

จรัณธร วสันต์ชัยโชค

รอง ผกก.ป.สภ.อุดมทรัพย์ จว.นครราชสีมา 1305 09202 0068 รอง ผกก.ป.สภ.กลางดง จว.นครราชสีมา 1305 09202 0064

494 พ.ต.ท.

จรัล บางประเสริฐ

รอง ผกก.สส.สภ.เกาะลันตา จว.กระบี่

1804 09204 0063 รอง ผกก.สส.สภ.ชัยบุรี จว.สุราษฎร์ธานี

495 พ.ต.ต.

จรัล แสงสงวน

สวป.สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ

0107 12202 0327 สว.(สอบสวน) สภ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ

สกบ.114

สว.(สอบสวน) สภ.เขาพนม จว.กระบี่

0806 12318 0152 สว.(สอบสวน) สภ.ป่าตอง จว.ภูเก็ต
สพง.206

สอบ.593

สว.(สอบสวน) สภ.เขาหลัก จว.พังงา

ตำแหน่งเลขที่
1910 10203 0095
สนว.300

1804 10203 0212
1808 10203 0260
1807 10203 0128
สน.1-494
2801 10318 0017

สว.(สอบสวน) สภ.ลืออานาจ จว.อานาจเจริญ 3110 10203 0141

1810 09204 0087
สสป.347

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๒๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ ยศ
496 พ.ต.ต.

ชื่อ ชื่อสกุล
จรัส จันสา

ตำแหน่ง
สว.(สอบสวน) สน.ดุสิต

497 ร.ต.อ.

จรัส ธัญญะ

รอง สว.สส.สภ.เชียงกลาง

0504 13204 0108 สว.อก.สภ.แม่จริม จว.น่าน

0504 12304 0190

498 พ.ต.ท.

จริญญา ยางงาม

สว.ฝอ.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์

1706 10318 0009 สว.อก.สภ.ห้วยยาง จว.ประจวบคีรีขันธ์

1706 10318 0107

499 พ.ต.ท. หญิง จริญทิพย์ เทพพรมวงศ์

สว.ฝอ.ภ.จว.พะเยา

1507 10326 0013 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.พะเยา

1507 09318 0173

500 พ.ต.ต.

สว.อก.สภ.นามน จว.กาฬสินธุ์

0402 12304 0165 สว.อก.สภ.โกสุมพิสัย จว.มหาสารคาม

0405 12304 0132

จริต วงษ์แสน

ตำแหน่งเลขที่
สน.1-1327

ตำแหน่งใหม่
สว.(สอบสวน) สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี

ตำแหน่งเลขที่
1105 10203 0244

