
(สําเนา) 

คําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
ที่    ๑๒๙ /๒๕๖๒ 

เร่ือง  การแต่งตั้งข้าราชการตํารวจ 
................................................................................. 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗  
แก้ไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
เร่อืง การปรบัปรงุระบบการพจิารณาแตง่ตัง้ขา้ราชการตาํรวจ จึงแตง่ตัง้ขา้ราชการตาํรวจใหด้ํารง 
ตําแหนง่ตา่ง ๆ จํานวน ๔๙๙ ราย ปรากฏตามบญัชรีายชือ่ทีแ่นบท้ายคาํสัง่นี ้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นต้นไป โดยให้ขาดจากอัตราเงินเดือนเดิม 
ไปรับอัตราเงินเดือนใหม่หรือให้โอนอัตราเงินเดือนเดิมไปตั้งจ่ายสําหรับตําแหน่งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 
๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ 

(ลงชื่อ) พลตํารวจเอก  จักรทิพย์ ชัยจินดา 
                ( จักรทิพย์ ชัยจินดา ) 

ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ  

 
 
 
 
 
 
 

รอง ผบ.ตร. พล.ต.อ. วันท่ี ก.พ. ๖๒
ผบช. พล.ต.ท. วันท่ี ก.พ. ๖๒
รอง ผบช. พล.ต.ต. วันท่ี ก.พ. ๖๒
ผบก. พล.ต.ต. วันท่ี ก.พ. ๖๒
รอง ผบก. พ.ต.อ. วันท่ี ก.พ. ๖๒
ผกก.     ว่าท่ี   พ.ต.อ. วันท่ี ก.พ. ๖๒
รอง ผกก. พ.ต.ท. วันท่ี ก.พ. ๖๒
สว. พ.ต.ต. วันท่ี ก.พ. ๖๒
รอง สว. ร.ต.อ.หญิง วันท่ี ก.พ. ๖๒

สําเนาถูกต้อง 

พลตํารวจตรี 
( วัชรินทร์ บุญคง ) 

ผู้บังคับการ กองทะเบียนพล 
       มิถุนายน ๒๕๖๐ 



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

1 พ.ต.ท. ชำตรี จิตรีธำตุ รอง ผกก.ฝอ.สก. 0403 09318 0008 รอง ผกก.สุนัขต ำรวจ บก.สปพ. 1013 09306 0210

2 พ.ต.ท. ชำตรี เช้ืออภัย รอง ผกก.(สอบสวน) สน.พลับพลำไชย 2 1113 24203 0074 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.บำงรัก 1008 09203 0154

3 ร.ต.อ. ชำตรี ดีบำง รอง สว.กก.สส.ภ.จว.อุตรดิตถ์ 1611 11204 0034 สว.กก.สส.ภ.จว.อุตรดิตถ์ 1611 10204 0118

4 พ.ต.ท. ชำตรี นำมกุณี สว.จร.สภ.เมืองสิงห์บุรี 0109 12205 0010 สว.อก.สภ.บ้ำนแพรก จว.พระนครศรีอยุธยำ 0105 12304 0281

5 พ.ต.ท. ชำตรี นิยมไพศำลสุข สว.อก.สภ.แสนภูดำษ จว.ฉะเชิงเทรำ 1205 10318 0046 สว.สส.สภ.บ้ำนโพธ์ิ จว.ฉะเชิงเทรำ 0203 12204 0136

6 ร.ต.อ. ชำตรี ป้องขันธ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.สำมควำยเผือก จว.นครปฐม 0703 24203 0155 สว.(สอบสวน) สภ.โพธ์ิแก้ว จว.นครปฐม 1705 10203 0176

7 พ.ต.ท. ชำตรี ศิริธีรพันธ์ สว.กก.สส.ภ.จว.นครรำชสีมำ 1305 10204 0037 สว.สส.สภ.ห้วยข่ำ จว.อุบลรำชธำนี 1311 10204 0067

8 พ.ต.ท. ชำติ นพช ำนำญ สวป.สภ.ระแงะ จว.นรำธิวำส 0903 12202 0482 รอง ผกก.ป.สภ.ระแงะ จว.นรำธิวำส 0903 10202 0050

9 พ.ต.ต. ชำติชำย กองถวิล สว.กก.สส.ภ.จว.สุรินทร์ 1309 10202 0204 สว.กก.สส.ภ.จว.สระบุรี 1110 10204 0159

10 พ.ต.ท. ชำติชำย กองวัสสกุลณี สว.(สอบสวน) สภ.บ้ำนกุ่ม จว.ลพบุรี 0106 23203 0049 สว.(สอบสวน) สภ.ท่ำหลวง จว.ลพบุรี 1108 10203 0175

11 พ.ต.ท. ชำติชำย จิตสงบ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หนองสองห้อง จว.ขอนแก่น สขก.568 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ทุ่งเขำหลวง จว.ร้อยเอ็ด 0407 23203 0056

12 พ.ต.ท. ชำติชำย ไชยบุบผำ สว.สส.สภ.เขำสมิง จว.ตรำด 0205 12204 0094 สว.(สอบสวน) สภ.เขำสมิง จว.ตรำด 1207 10203 0093

13 พ.ต.ท. ชำติชำย ดวนใหญ่ รอง ผกก.4 บก.รน. 2106 09206 0390 รอง ผกก.กลุ่มงำนถวำยควำมปลอดภัย บก.ทล. 2103 09202 0275

14 พ.ต.ท. ชำติชำย เพำะบุญ สว.สภ.บำงนบ จว.นครศรีธรรมรำช 0804 12201 0405 รอง ผกก.สส.สภ.ชะอวด จว.นครศรีธรรมรำช 1806 09204 0087

15 พ.ต.ท. ชำติชำย ภักด์ิบุตร รอง ผกก.ป.สภ.เมืองสิงห์บุรี 0109 10202 0016 รอง ผกก.ป.สภ.เมืองชัยนำท 0102 10202 0026

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๒๙/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๒๙/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

16 พ.ต.ต. ชำติชำย มูลลักษณ์ สว.สส.สภ.หลังสวน จว.ชุมพร สชพ.238 สวป.สภ.กระบุรี จว.ระนอง สรน.121

17 พ.ต.ท. ชำติชำย แยบสูงเนิน สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.2 1201 10318 0207 สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.2 1201 10318 0262

18 พ.ต.ท. ชำติชำย เรียมศิริ สว.สส.สภ.บัวลำย จว.นครรำชสีมำ 0303 12204 0479 สวป.สภ.ห้วยแถลง จว.นครรำชสีมำ สนม.623

19 พ.ต.ท. ชำติฏกำญ ทุมนัต รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.คลองด่ำน จว.สมุทรปรำกำร 0107 24203 0158 รอง ผกก.ฝอ.5 บก.อก.ภ.1 1101 09318 0239

20 ร.ต.อ. ชำติตระกำร พิมพ์พรม รอง สว.(สอบสวน)สภ.เหล่ำเสือโก้ก 0309 13203 0035 สว.(สอบสวน) สภ.ทุ่งศรีอุดม จว.อุบลรำชธำนี 1311 10203 0415

21 พ.ต.ท. ชำนนท์ จันทร์เพ็ญ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หนองก่ี จว.บุรีรัมย์ 0304 24203 0124 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หนองหงส์ จว.บุรีรัมย์ 1306 09203 0294

22 ร.ต.อ. ชำนนท์ ทองเกษม รอง สวป. สน.โชคชัย 1102 13202 0233 สว.(สอบสวน) สน.โชคชัย 1006 10203 0174

23 พ.ต.ท. ชำนนท์ สุรินทร์โส สว.(สอบสวน) สภ.ขำณุวรลักษบุรี จว.ก ำแพงเพชร สกพ.194 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครสวรรค์ สนว.307

24 พ.ต.ท. ชำนุ พิมพ์หนู สว.กก.2 บก.ปส.1 2202 10204 0069 สว.กก.1 บก.ปส.1 2202 10204 0058

25 พ.ต.ต. ชำนุโชค สืบค้ำ สว.สส.สภ.คอนสำร จว.ชัยภูมิ 0302 12204 0174 สวป.สภ.อุดมทรัพย์ จว.นครรำชสีมำ 0303 12202 0164

26 พ.ต.ต. ชำยชำญ กมุทชำติ สว.(สอบสวน) สภ.บ้ำนลำด จว.เพชรบุรี 0705 24203 0073 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองเพชรบุรี 1707 10203 0153

27 ร.ต.อ. ชำยชำญ ไชยมงคล รอง สว.สส.สภ.เชียงค ำ จว.พะเยำ สพย.170 สว.สส.สภ.เชียงม่วน จว.พะเยำ 0505 12204 0105

28 พ.ต.ท. ชำลี โกมลหทัย สว.ฝอ.ตส.3 0903 10304 0007 รอง ผกก.ฝอ.2 บก.อก.บช.ก. 2101 09318 0027

29 พ.ต.ท. ชำลี ล้ ำเลิศ สว.สส.สภ.พระนครศรีอยุธยำ 0105 12204 0364 รอง ผกก.สส.สภ.คง จว.นครรำชสีมำ 1305 09204 0148

30 พ.ต.ต. ช ำนำญ ก่อเกิด สว.(สอบสวน) สภ.สีค้ิว จว.นครรำชสีมำ สนม.748 สว.(สอบสวน) สภ.บัวใหญ่ จว.นครรำชสีมำ 1305 10203 0497



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๒๙/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

31 พ.ต.ท. ช ำนำญ คงชู รอง ผกก.สส.สภ.นำขยำด ภ.จว.พัทลุง 1905 09204 0103 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.มะนัง จว.สตูล 1907 09203 0131

32 พ.ต.ท. ช ำนำญ คนไว รอง ผกก.ป.สภ.เมืองนครพนม 0404 10202 0007 รอง ผกก.ป.สภ.พระยืน จว.ขอนแก่น 0403 10202 0097

33 ร.ต.อ. ช ำนำญ จันทรักษ์ รอง สวป.สภ.เมืองสตูล จว.สตูล 0908 13202 0133 สว.อก.สภ.ฉลุง จว.สตูล 1907 10318 0071

34 ร.ต.อ. ช ำนำญ ชูเอียด รอง สวป.สภ.พุนพิน สสฏ.325 สว.กก.สส.ภ.จว.สุรำษฎร์ธำนี 1810 10204 0151

35 พ.ต.ท. ช ำนำญ น้อยบุตร สวป.สภ.เขำย้อย จว.เพชรบุรี 0705 12202 0197 สว.อก.สภ.บ้ำนลำด จว.เพชรบุรี 0705 12304 0120

36 พ.ต.ท. ช ำนำญ บุตรภักด์ิ สวป.สภ.บำงละมุง จว.ชลบุรี สชบ.258 สว.อก.สภ.บำงขนำก จว.ฉะเชิงเทรำ 1205 10318 0128

37 พ.ต.ท. ช ำนำญ ประดิษฐ์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ศรีนคร จว.สุโขทัย สสท.233 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ้ำนโคก จว.อุตรดิตถ์ สอต.209

38 พ.ต.ท. ช ำนำญ รัตนพันธ์ สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพลับพลำ จว.นครรำชสีมำ 0303 23203 0644 สว.(สอบสวน) สภ.บ้ำนเหล่ือม จว.นครรำชสีมำ 1305 10203 0499

39 พ.ต.ท. ช ำนำญ รัตน์มณี สว.สภ.ปำกตะโก จว.ชุมพร 0803 12201 0160 สว.(สอบสวน) สภ.ทุ่งใหญ่ จว.นครศรีธรรมรำช 1806 10203 0313

40 พ.ต.ท. ช ำนำญ วงศ์ศรีเผือก รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ไทรน้อย จว.นนทบุรี 0103 24203 0091 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ้ำนนำ จว.นครนำยก 1208 09203 0141

41 ร.ต.อ. ช ำนำญยุทธ ก้อนฆ้อง รอง สว.ธร.สภ.ศรีวิชัย จว.สกลนคร 0409 13304 0292 สว.กก.สส.ภ.จว.อุดรธำนี 1414 10202 0110

42 พ.ต.ท. ช ำนำญวิทย์ เทพอำจ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.วำนรนิวำส จว.สกลนคร สสน.275 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ซ ำสูง จว.ขอนแก่น 0403 13203 0028

43 พ.ต.ท. ชิงชัย ภูส ำเนำ สว.กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 10202 0314 รอง ผกก.สำยตรวจ บก.ต ำรวจมหำดเล็กรำชวัลลภรักษำพระองค์ 904 2113 09202 0189

44 พ.ต.ท. ชิดชนก ทรัพย์ย่ิง รอง ผกก.2 บก.ปส.2 2203 09201 0046 รอง ผกก.2 บก.ปส.4 2205 09201 0043

45 ร.ต.อ. ชิต ศรีไชย รอง สว. ฝอ.บก.สส.บช.น. 1012 11304 0015 สว.ฝอ.บก.สส.บช.น. 1012 10318 0009



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๒๙/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

46 พ.ต.ท. ชิตพล สุวรรณวงศ์ สว.กก.สส.ภ.จว.รำชบุรี 1708 10202 0034 รอง ผกก.ปพ.บก.สส.ภ.1 1102 09201 0065

47 พ.ต.ท. ช้ิน ช่อมำลี สว.(สอบสวน) สภ.ท่ำไม้รวก จว.เพชรบุรี 0705 24203 0091 รอง ผกก.สส.สภ.คลองวำฬ จว.ประจวบคีรีขันธ์ 1706 09204 0071

48 ร.ต.อ. ชินกรณ์ ศรีวิรำช รอง สวป.สภ.แม่อำย จว.เชียงใหม่ สชม.680 สว.(สอบสวน) สภ.แม่อำย จว.เชียงใหม่ 1505 10203 0575

49 พ.ต.ท. ชินกฤต ไมตรีแพน สว.กก.6 บก.ป. 2102 10202 0284 สว.(สอบสวน) กก.6 บก.ปทส.บช.ก. 2107 29203 0142

50 พ.ต.ต. ชินชัยพงศ์ ทิพย์ภักดี สวป.สภ.ป่ำตอง จว.ภูเก็ต สภก.110 สว.(สอบสวน) สภ.พิปูน จว.นครศรีธรรมรำช 1806 10203 0321

51 พ.ต.ท. ชินโชติ วัฒนธนำนพ รอง ผกก.ป.สภ.บ้ำนโพธ์ิ จว.ฉะเชิงเทรำ 0203 10202 0040 รอง ผกก.สส.สภ.กะพ้อ จว.ปัตตำนี 2005 09204 0094

52 พ.ต.ต. ชินดล งำมสุทธิ สว.อก.สภ.กุฉินำรำยณ์ จว.กำฬสินธ์ุ 0402 12304 0197 สวป.สภ.ดอนหว่ำน จว.มหำสำรคำม 0405 12202 0059

53 พ.ต.ท. ชินธันย์ จิตติพัทธพงศ์ สวป.สภ.อินทร์บุรี จว.สิงห์บุรี 0109 12202 0099 สว.ฝอ.ภ.จว.สิงห์บุรี 1111 10318 0106

54 พ.ต.ท. ชินพัฒน์ พรหมสำขำ ณ สกลนคร สว.สส.สภ.ภูเรือ จว.เลย 0408 12204 0153 สว.สส.สภ.สระใคร จว.หนองคำย 0410 12204 0261

55 พ.ต.ต. ชินพัฒน์ อภิวัฒน์วุฒิกุล สว.ฝ่ำยฝึกอบรม บก.อก.บช.ปส. 2201 10318 0097 สว.กก.2 บก.ปส.3 2204 10204 0053

56 พ.ต.ท. ชินภัทร เมืองจันทร์ สว.อก.สภ.จะนะ จว.สงขลำ 0907 12304 0288 สว.อก.สภ.ควนเนียง จว.สงขลำ 0907 12304 0234

57 พ.ต.ท. ชินรัตน์ ทองอุไร รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.สมุทรปรำกำร 1109 09318 0008 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.นนทบุรี 1105 09318 0007

58 พ.ต.ท. ชินวัชร์ เวทยำกร รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปรำกำร สชน.106 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บำงเสำธง จว.สมุทรปรำกำร 1109 09203 0281

59 พ.ต.ต. ชินวัฒน์ หม่ืนไกร สวป.สภ.สีชมพู จว.ขอนแก่น 0403 12202 0425 สว.สส.สภ.บำงแก้ว จว.สมุทรปรำกำร 0107 12204 0317

60 พ.ต.ท. ชิษณุพงศ์ ไฝจันทึก สว.อก.สภ.เทพำรักษ์ จว.นครรำชสีมำ 0303 12318 0679 สว.อก.สภ.หินดำด จว.นครรำชสีมำ 1305 10318 0239



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๒๙/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

61 พ.ต.ท. ชิษณุพงศ์ ไหวดี สว.กก.2 บก.ทท.1 3202 10204 0050 รอง ผกก.2 บก.ทท.1 3202 09202 0048

62 พ.ต.ท. ชิษณุภณห์ หำญวลินโรจน์ รอง ผกก.สส.สภ.เสลภูมิ จว.ร้อยเอ็ด 1409 09204 0101 รอง ผกก.สส.ภ.จว.บึงกำฬ 1415 09204 0127

63 พ.ต.ท. ชีพ ศรียศ สว.(สอบสวน) สภ.นครชุม จว.พิษณุโลก 0606 23203 0170 สว.(สอบสวน) สภ.บ้ำนแยง จว.พิษณุโลก 1608 10203 0228

64 พ.ต.ต. ชีวะ ยำท้วม สว.อก.สภ.เชียงม่วน จว.พะเยำ 0505 12304 0100 สวป.สภ.แม่สรวย จว.เชียงรำย สชร.278

65 พ.ต.ท. ชีวิน กสิกรรม สว.(สอบสวน) สภ.ครบุรี จว.นครรำชสีมำ สนม.546 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ครบุรี จว.นครรำชสีมำ สนม.547

66 พ.ต.ท. ชีวิน ณณฤทธิเรือง สว.บก.สส.จชต. 2002 10202 0132 สวป.สภ.แว้ง จว.นรำธิวำส สนธ.182

67 พ.ต.ท. หญิง ชุติมำ ย่ิงสังข์ รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ตลำดพลู สน.3-1006 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ชนะสงครำม 1003 09203 0194

68 พ.ต.ท. ชุมไชศักด์ิ อัครธนอนันต์ สว.อก.สน.บำงซ่ือ สน.1-494 รอง ผกก.กก.6 บก.จร. 1002 09202 0232

69 พ.ต.ท. ชุมพร ฉัตร์สงวนชัย สว.สส.สภ.หลักห้ำ จว.รำชบุรี 0706 12204 0208 สว.กก.สส.ภ.จว.สมุทรสำคร 1710 10204 0130

70 พ.ต.ท. ชุมพร พรมอินทร์ สว.(สอบสวน) สภ.โคกศรีสุพรรณ จว.สกลนคร 0409 24203 0093 สว.(สอบสวน) สภ.แวง จว.สกลนคร 1411 10203 0239

71 ร.ต.อ. ชุมพล กิตติเมธี รอง สว. ฝอ.บก.น.7 1009 11202 0028 สว.ฝอ.บก.น.7 1009 10318 0191

72 ร.ต.อ. ชุมพล จันทร์ภักดี รอง สว.ฝอ.ศพฐ.10 2713 11325 0071 สว.พฐ.จว.ชุมพร ศพฐ.8 2711 10336 0143

73 พ.ต.ท. ชุมพล บำงจันทึก สว.สส.สภ.ด่ำนแม่แฉลบ จว.กำญจนบุรี 1704 10204 0067 สว.สส.สภ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ 0704 12204 0011

74 พ.ต.ท. ชุมพล ประเสริฐสังข์ รอง ผกก.สส.สภ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม 1705 09204 0070 สวญ.สภ.โคกสว่ำง จว.ร้อยเอ็ด 0407 10201 0088

75 พ.ต.ต. ชุมพล พงค์คีรีแสน สวป.สภ.เวียงสำ จว.น่ำน สนน.227 สวป.สภ.งอบ จว.น่ำน 1506 10202 0046



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๒๙/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

76 พ.ต.ท. ชุมพล เรืองพุ่ม รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ปทุมวัน สน.2-408 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.หนองจอก 1005 09203 0215

77 พ.ต.ท. ชุมพล วันชัย สว.(สอบสวน) สภ.สหัสขันธ์ จว.กำฬสินธ์ุ สกส.315 สว.(สอบสวน) สภ.วำริชภูมิ จว.สกลนคร 0409 24203 0083

78 พ.ต.ท. ชุลหวัฒน์ พลอยพันธ์ สว.(สอบสวน) สภ.ปรำสำท จว.สุรินทร์ สสร.273 สว.(สอบสวน) สภ.ส ำโรงทำบ จว.สุรินทร์ 1309 10203 0298

79 ร.ต.อ. ชุวำพล ชัยสำร รอง สว.สส.สภ.เมืองเชียงใหม่ 0503 13204 0525 สว.สส.สภ.เมืองเชียงใหม่ สชม.405

80 พ.ต.ต. ชูเกียรติ ต้นแก้ว สว.กก.2 บก.ส.1 2302 10204 0085 สว.สส.สภ.ตำพระยำ จว.สระแก้ว สปจ.381

81 พ.ต.ท. ชูเกียรติ เพ็ชรแท้ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ชะอ ำ จว.เพชรบุรี 0705 24203 0063 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองสุพรรณบุรี สสพ.198

82 พ.ต.ท. ชูเกียรติ สุขสวัสด์ิ รอง ผกก.ป.สภ.ภูพำน จว.สกลนคร 0409 10202 0126 รอง ผกก.สส.สภ.ค ำม่วง จว.กำฬสินธ์ุ 1404 09204 0074

83 พ.ต.ท. ชูชัย จับเทียน รอง ผกก.(สอบสวน) สน.นิมิตรใหม่ 1102 13203 0320 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.คันนำยำว สน.1-606

84 พ.ต.ท. ชูชำติ กำญจนรูจี สวป.สภ.เสนำ จว.พระนครศรีอยุธยำ สอย.408 รอง ผกก.สส.สภ.โคกเจริญ จว.ลพบุรี 1108 09204 0073

85 พ.ต.ท. ชูชำติ คงเมือง รอง ผกก.ป.สภ.บ้ำนทัพไทย จว.สระแก้ว 1211 09202 0119 รอง ผกก.สส.ภ.จว.สระแก้ว 1211 09204 0211

86 พ.ต.ท. ชูชำติ ชิณวงศ์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.โคกกลอย จว.พังงำ สพง.83 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เกำะยำว จว.พังงำ 1807 09203 0132

87 พ.ต.ต. ชูชำติ ด้วงค ำจันทร์ สว.สส.สภ.ดอนจำน จว.กำฬสินธ์ุ 0402 12204 0247 สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.4 1401 10318 0200

88 พ.ต.ต. ชูชำติ เทือกอุด สว.(สอบสวน) สภ.เมืองขอนแก่น 0403 24203 0136 สว.(สอบสวน) สภ.แวงน้อย จว.ขอนแก่น สขก.526

89 พ.ต.ท. ชูชำติ นำมจัด สวญ.สภ.สำมกระทำย จว.ประจวบคีรีขันธ์ 0704 10201 0071 รอง ผกก.(สอบสวน) กก.สส.4 บก.สส.ภ.8 1802 09203 0124

90 ร.ต.อ. ชูชำติ บุญสำ รอง สว.สส.สภ.พังโคน จว.สกลนคร สสน.259 สว.สส.สภ.ภูพำน จว.สกลนคร 0409 12204 0272



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๒๙/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

91 พ.ต.ท. ชูชีพ ดอกค ำ สว.อก.สภ.คอนสำร จว.ชัยภูมิ 0302 12304 0169 รอง ผกก.ป.สภ.ภักดีชุมพล จว.ชัยภูมิ 0302 10202 0065

92 พ.ต.ท. ชูยศ จินดำนคร สว.ฝอ.ภ.จว.ชุมพร 1805 10318 0010 สว.สส.สภ.ฉวำง จว.นครศรีธรรมรำช สนศ.593

93 พ.ต.ท. ชูวิทย์ เจริญนำค รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองกำญจนบุรี สกจ.236 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หนองขำว จว.กำญจนบุรี 1704 29203 0068

94 พ.ต.ต. ชูศักด์ิ จันทมำลำ สวป.สภ.อุทุมพรพิสัย จว.ศรีสะเกษ สศก.255 สวป.สน.บำงบอน 1116 12202 0260

95 พ.ต.ท. ชูศักด์ิ จันลคร รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หน่อม จว.ร้อยเอ็ด สรอ.184 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ดงคร่ังใหญ่ จว.ร้อยเอ็ด 1409 09203 0297

96 พ.ต.ท. ชูศักด์ิ เมืองระร่ืน สว.จร.สภ.เมืองระนอง 0807 12205 0010 สวป.สภ.ท่ำแซะ จว.ชุมพร 0803 12202 0209

97 พ.ต.ท. ชูศักด์ิ ลดขุนทด รอง ผกก.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด. 2508 09318 0305 รอง ผกก.สส.สภ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์ 1706 09204 0073

98 พ.ต.ท. ชูศักด์ิ สิริทรัพย์ทวี สว.(สอบสวน) สภ.บำงตำเถร จว.สุพรรณบุรี 1711 29203 0068 สว.(สอบสวน) สภ.สองพ่ีน้อง จว.สุพรรณบุรี 1711 10203 0180

99 พ.ต.ท. เชณ ภูโอบ สว.กก.1 บก.ทท.2 3203 10318 0019 รอง ผกก.1 บก.ทท.2 3203 09202 0018

100 พ.ต.ท. เชวง สังข์ทอง รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หนองปรือ จว.กำญจนบุรี สกจ.387 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หนองรี จว.กำญจนบุรี 1704 09203 0243

101 พ.ต.ท. เชษฐวิทย์ นีระฮิง รอง ผกก.ตชด.44 บก.ตชด.ภำค 4 2505 09202 0341 รอง ผกก.ตชด.42 บก.ตชด.ภำค 4 2505 09202 0152

102 พ.ต.ท. เชษฐำ กุสุมำลย์ สวป.สภ.ยำงตลำด จว.กำฬสินธ์ุ 0402 12202 0322 สว.สส.สภ.เมืองนครพนม 0404 12204 0011

103 พ.ต.ท. เชษฐำ ผดำวงศ์ สว.(สอบสวน) สภ.ท่ำตูม จว.มหำสำรคำม 0405 23203 0237 สว.(สอบสวน) สภ.ช่ืนชม จว.มหำสำรคำม 0405 23203 0040

104 พ.ต.ท. เชษฐำ อ่อนสุด รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หลักห้ำ จว.รำชบุรี สรบ.128 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองสมุทรสงครำม สสส.79

105 ร.ต.อ. เชษฐำพงษ์ ร่ืนประดิษฐ์ รอง สวป.สภ.หนองใหญ่ จว.ชลบุรี สชบ.475 สว.สส.สภ.เมืองชลบุรี 0204 12204 0367



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๒๙/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

106 พ.ต.ท. เชษทิวัตถ์ จันทศร รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.นครรำชสีมำ 0303 24203 0232 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.โนนกุง จว.อุบลรำชธำนี 1311 09203 0439

107 พ.ต.ต. เชำวรัฐ สิงห์โต สว.(สอบสวน) สภ.แวงใหญ่ จว.ขอนแก่น สขก.515 สว.(สอบสวน) สภ.พล จว.ขอนแก่น 1405 10203 0392

108 พ.ต.ท. เชำวลิต เกษมโชติพันธ์ุ สว.อก.สภ.นำดี จว.ปรำจีนบุรี 0207 12304 0114 สว.สส.สภ.นำดี จว.ปรำจีนบุรี 0207 12204 0119

109 พ.ต.ท. เชำวลิต บุญเพ็ง ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.4 บก.สอ.บช.ตชด. 2508 10202 0172 สว.กก.5 บก.สอ.บช.ตชด. 2508 10202 0213

110 พ.ต.ท. เชำวลิตพงศ์ เฟ่ืองประยูร สวป.สภ.ไร่สะท้อน จว.เพชรบุรี 1707 10202 0049 รอง ผกก.ป.สภ.ศรีประจันต์ จว.สุพรรณบุรี 0709 10202 0043

111 พ.ต.ท. เชำว์วัชรภูมิ วิเศษศักด์ิ สว.(สอบสวน) สภ.สว่ำงวีระวงศ์ จว.อุบลรำชธำนี 0309 24203 0152 สว.(สอบสวน) สภ.เดชอุดม จว.อุบลรำชธำนี 1311 10203 0407

112 พ.ต.ท. เชิด ทองฉำยวัฒนะ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หำงน้ ำสำคร จว.ชัยนำท สชน.77 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ลำดหลุมแก้ว จว.ปทุมธำนี 1106 09203 0210

113 พ.ต.ต. เชิด ประกอบพุ่ม สว.กก.สส.ภ.จว.ยะลำ 2006 10204 0038 สวป.สภ.จะก๊ัวะ จว.ยะลำ 2006 10202 0101

114 พ.ต.ท. เชิดชัย ถนอมชีพ สวป.สภ.หนองฮี จว.ร้อยเอ็ด 0407 12202 0094 รอง ผกก.ป.สภ.ธวัชบุรี จว.ร้อยเอ็ด 0407 10202 0043

115 พ.ต.ท. เชิดชัย เบ้ำมำ สว.(สอบสวน) สภ.กุดเสลำ จว.ศรีสะเกษ 0306 23203 0345 สว.(สอบสวน) สภ.โนนคูณ จว.ศรีสะเกษ 1308 10203 0282

116 พ.ต.ท. เชิดชัย ม่วงสิงห์ รอง ผกก.ป.สภ.คลองลำน จว.ก ำแพงเพชร 0602 10202 0051 รอง ผกก.สส.สภ.ปำงศิลำทอง จว.ก ำแพงเพชร 1604 09204 0066

117 พ.ต.ท. เชิดชัย ย่ิงสังข์ สวป.สภ.หนองจอก จว.เพชรบุรี 0705 12202 0051 สว.กลุ่มงำนวิเครำะห์ข่ำวต่ำงประเทศ บก.ส.4 2305 10204 0046

118 พ.ต.ท. เชิดชำย ค ำบุญ สว.(สอบสวน) สภ.ดอนตำล จว.มุกดำหำร สมห.153 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองมุกดำหำร 1408 10203 0158

119 พ.ต.ท. เชิดศักด์ิ ธงภักด์ิ สวป.สน.บำงกอกน้อย สน.3-826 สว.(สอบสวน) สน.บำงกอกน้อย 1009 10203 0157

120 พ.ต.ท. เชิดศักด์ิ ประกอบสุข สว.(สอบสวน) สภ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปรำกำร สสป.347 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.คลองด่ำน จว.สมุทรปรำกำร 0107 24203 0158



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๒๙/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

121 ร.ต.อ. เชิดศักด์ิ พิลำวัน รอง สว.สส.สภ.เมืองหนองบัวล ำภู สอด.511 สว.ฝอ.ภ.จว.หนองบัวล ำภู 1413 10318 0113

122 พ.ต.ท. เชิดศักด์ิ รอดเข็ม รอง ผกก.สส.สภ.ท้ำยเหมือง จว.พังงำ 1807 09204 0052 รอง ผกก.สส.5 บก.สส.บช.น. 1012 09204 0167

123 ร.ต.อ. เชิดศักด์ิ รักทอง รอง สว.งำนสำยตรวจ 5 กก.1 บก.จร. 1002 11205 0077 สว.สส.สน.หนองค้ำงพลู 1104 12204 0238

124 พ.ต.ท. เชียร์ชนะ กำยแก้ว รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เดชอุดม จว.อุบลรำชธำนี สอบ.679 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.นำโพธ์ิ อ.พิบูลมังสำหำร จว.อุบลรำชธำนี 1311 09203 0437

125 พ.ต.ท. โชค ศรีนวนจันทร์ สว.สส.สภ.กันตัง จว.ตรัง สตง.229 รอง ผกก.ป.สภ.ชะเมำ จว.นครศรีธรรมรำช 1806 09202 0127

126 พ.ต.ท. โชค อยู่พวง สว.อก.สภ.ส ำรอง จว.กำญจนบุรี 1704 10318 0051 สว.อก.สภ.บำงเลน จว.นครปฐม 0703 12304 0189

127 พ.ต.ท. โชคชัย ช ำนำญทำง สว.สส.สภ.ทุ่งมน จว.สุรินทร์ 0307 12204 0255 รอง ผกก.ป.สภ.พลับพลำชัย จว.บุรีรัมย์ 0304 10202 0084

128 พ.ต.ท. โชคชัย สุทธิฤทธ์ิ สว.สส.สภ.โชคชัย จว.นครรำชสีมำ สนม.523 สว.สส.สภ.มะเริง จว.นครรำชสีมำ 0303 12204 0514

129 พ.ต.ท. โชคดี มำบำงยำง สวญ.สภ.เกำะพีพี จว.กระบ่ี 1804 09201 0117 รอง ผกก.ป.สภ.กมลำ จว.ภูเก็ต 0806 10202 0150

130 ร.ต.อ. โชคดี ยูเด็น รอง สวป.สภ.ย่ำนตำขำว จว.ตรัง สตง.194 สว.สส.สภ.วังวิเศษ จว.ตรัง 0902 12204 0114

131 พ.ต.ท. โชคไสว พรมเคน รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ตำลสุม จว.อุบลรำชธำนี สอบ.514 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.พิบูลมังสำหำร จว.อุบลรำชธำนี 1311 09203 0428

132 พ.ต.ท. โชคอ ำนวย วงษ์บุญฤทธ์ิ สว.(สอบสวน) สน.เพชรเกษม 1104 13203 0218 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ชนะสงครำม 1003 09203 0192

133 พ.ต.ท. โชคอ ำนวยพร ค ำนุ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สีค้ิว จว.นครรำชสีมำ 0303 24203 0202 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ปำกช่อง จว.นครรำชสีมำ 1305 09203 0520

134 พ.ต.ท. โชติ เพชรหนองชุม สว.ฝอ.ภ.จว.นครศรีธรรมรำช 1806 10305 0015 รอง ผกก.ป.สภ.เมืองนครศรีธรรมรำช 0804 10202 0013

135 พ.ต.ท. โชติช่วง รัศมี สว.กก.สส.บก.น.8 1010 10204 0041 รอง ผกก.สส.บก.น.8 1010 09204 0036



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๒๙/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

136 พ.ต.ท. โชตินันต์ โชติเนตร สว.สส.สน.ท่ำข้ำม 1116 12204 0254 รอง ผกก.สส.สภ.โนนแดง จว.นครรำชสีมำ 1305 09204 0147

137 ร.ต.อ. โชตินิมิต แก้วมณี รอง สวป. สภ.หล่มสัก จว.เพชรบูรณ์ สพช.233 สว.อก.สภ.เขำค้อ จว.เพชรบูรณ์ 0607 12304 0125

138 พ.ต.ต. โชติพิสิฐ ณรงค์ศักด์ิ สว.อก.สน.มักกะสัน 1102 12304 0121 สวป.สน.มักกะสัน 1108 12202 0174

139 พ.ต.ท. ไชย์ ด้วงพันนำ สวป.สภ.มหำชนะชัย จว.ยโสธร สยส.168 รอง ผกก.สส.สภ.กุดชุม จว.ยโสธร 1307 09204 0054

140 พ.ต.ท. ไชย นิลจันทร์ สว.(สอบสวน) สภ.นำเชือก จว.มหำสำรคำม สมค.341 สว.(สอบสวน) สภ.บรบือ จว.มหำสำรคำม สมค.310

141 พ.ต.ท. ไชยดิษฐ์ ปัญญำเหมือนสกุล รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรำ 1205 09318 0113 รอง ผกก.(สอบสวน) กก.สส.5 บก.สส.บช.น. 1012 09203 0168

142 พ.ต.ท. ไชยยงค์ ช ำนำญดี รอง ผกก.สส.ภ.จว.นรำธิวำส 2004 09201 0034 รอง ผกก.สส.สภ.เมืองนรำธิวำส 2004 09204 0082

143 ร.ต.อ. ไชยยันต์ เหล็กสูงเนิน รอง สว.สส. สน.ลุมพินี สน.2-483 สว.สส.สน.ทองหล่อ สน.2-316

144 ร.ต.อ. ไชยรส ดู่ป้อง รอง สว.(สอบสวน) สภ.วังสะพุง จว.เลย สลย.204 สว.(สอบสวน) สภ.วังสะพุง จว.เลย 1410 10203 0197

145 ร.ต.อ. ไชยรัตน์ พรศิริรัตน์ รอง สว.จร. สน.บำงมด สน.3-941 สว.ฝอ.บก.น.5 1007 10304 0011

146 พ.ต.ท. ไชยวัฒน์ ไชยโภชน์ รอง ผกก.ป.สภ.นำเชือก จว.มหำสำรคำม 0405 10202 0054 รอง ผกก.ป.สภ.โนนศิลำ จว.ขอนแก่น 0403 10202 0129

147 ร.ต.อ. ไชยวัฒน์ สัตยวงค์ รอง สวป.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.สระบุรี 0108 13202 0020 สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.1 1101 10318 0200

148 ร.ต.อ. ไชยศ อุปริกชำติพงษ์ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นครปฐม 1705 11204 0038 สว.กก.สส.ภ.จว.นครปฐม 1705 10204 0105

149 พ.ต.ต. ไชยำ แก้วยก สว.(สอบสวน) สภ.ละหำนทรำย จว.บุรีรัมย์ สบร.432 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองบุรีรัมย์ 1306 10203 0264

150 พ.ต.ท. ไชยำ เพชรงำม สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสุรินทร์ สสร.252 สว.(สอบสวน) สภ.สวำย จว.สุรินทร์ 1309 10203 0302



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๒๙/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

151 พ.ต.ท. ไชยำ มณีสุทธ์ิ สว.(สอบสวน) สภ.อรัญประเทศ จว.สระแก้ว สปจ.369 สว.(สอบสวน) สภ.อำกำศอ ำนวย จว.สกลนคร 1411 10203 0231

152 พ.ต.ต. ไชยำ เหล่ียมผำ สวป.สภ.บ้ำนแก่ง จว.สุโขทัย 1610 10202 0055 สว.สส.สภ.บ้ำนสวน จว.สุโขทัย 0608 12204 0145

153 พ.ต.ท. ฌำนณรงค์ นำคทอง สว.สส.สภ.ท่ำมะกำ จว.กำญจนบุรี 0702 12204 0178 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองกำญจนบุรี 1704 10203 0219

154 พ.ต.ต. หญิง ญดำ สุวรรณศรี สว.ฝ่ำยบริกำรกำรประชุมและพิธีกำร สลก.ตร. 0101 10312 0054 สว.ฝอ.5 บก.อก.บช.ก. 2101 10318 0079

155 พ.ต.ท. ญำณกร ตรีเทพำ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ปลำยบำง จว.นนทบุรี 0103 24203 0197 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บำงบัวทอง จว.นนทบุรี 1105 09203 0256

156 พ.ต.ท. ญำณเกียรติ ปัตพรรณำ สว.(สอบสวน) สภ.ดอนมดแดง จว.อุบลรำชธำนี สอบ.767 สว.(สอบสวน) สภ.ส ำโรง จว.อุบลรำชธำนี 1311 10203 0403

157 พ.ต.ท. ญำณพล พลเย่ียม สว.อก.สน.หนองแขม 1104 12304 0134 สว.(สอบสวน) สน.เพชรเกษม 1011 10203 0161

158 พ.ต.ท. ญำณพล พัฒนชัย รอง ผกก.ป.สภ.เชียงดำว จว.เชียงใหม่ 0503 10202 0052 รอง ผกก.ป.สภ.หนองตอง จว.เชียงใหม่ 1505 09202 0104

159 พ.ต.ท. ญำณำธร สนิทปัญญำวุโธ รอง ผกก.ป.สภ.บำงคล้ำ จว.ฉะเชิงเทรำ 0203 10202 0021 รอง ผกก.ป.สภ.ท่ำมะกำ จว.กำญจนบุรี 0702 10202 0076

160 ร.ต.อ. ฐณพล กำญจนโอฬำรศิริ รอง สว.ฝ่ำยควำมชอบ ทพ. 0402 11302 0106 สว.ส่วนตรวจสอบส ำนวนคดีอุทธรณ์ 0605 10375 0014

161 ร.ต.อ. ฐนภัทร พุ่มแก้ว รอง สวป.สภ.ศรีรำชำ จว.ชลบุรี 0204 13202 0431 สว.สส.สภ.บ้ำนบึง จว.ชลบุรี สชบ.450

162 พ.ต.ท. ฐนวรรษ เจริญจันทึก สว.สส.สภ.วังตะเฆ่ จว.ชัยภูมิ 1304 10204 0073 รอง ผกก.สส.สภ.พนมดงรัก จว.สุรินทร์ 1309 09204 0154

163 ร.ต.อ. ฐปนนท์ โป่งเส็ง รอง สวป.สภ.แม่ลำว จว.เชียงรำย สชร.468 สว.อก.สภ.ท่ำวังผำ จว.น่ำน 0504 12304 0110

164 พ.ต.ท. ฐปนพัฒน์ จำตุรนต์พันธ์ รอง ผกก.สส.สภ.กะรน จว.ภูเก็ต 1808 09204 0060 รอง ผกก.วิเครำะห์ข่ำวและเคร่ืองมือพิเศษ บก.สส.ภ.8 1802 09201 0057

165 พ.ต.ท. ฐำนะ ตำรำช สว.จร.สภ.เมืองอุบลรำชธำนี สอบ.436 รอง ผกก.สส.ภ.จว.อุบลรำชธำนี 1311 09201 0036



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๒๙/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

166 พ.ต.ต. ฐำปกรณ์ ชูละเอียด สวป.สภ.สวี จว.ชุมพร 0803 12202 0212 สว.กก.สส.ภ.จว.ชุมพร 1805 10204 0174

167 พ.ต.ท. ฐำปกรณ์ หนุมำศ รอง ผกก.ป.สภ.เวียงสระ จว.สุรำษฎร์ธำนี 0808 10202 0023 รอง ผกก.สส.4 บก.สส.ภ.8 1802 09204 0123

168 พ.ต.ต. ฐำปณภณ สุทธิสน สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสุรินทร์ สสร.256 สว.(สอบสวน) สภ.กระโพ จว.สุรินทร์ 1309 10203 0303

169 พ.ต.ท. ฐำปนะ คลอสุวรรณำ รอง ผกก.ป.สภ.แสนภูดำษ จว.ฉะเชิงเทรำ 1205 09202 0044 รอง ผกก.ป.สภ.อรัญประเทศ จว.สระแก้ว 0209 10202 0041

170 ร.ต.อ. หญิง ฐำปนี วรพิน รอง สว.ฝ่ำยกำรเงิน 2 กง. 0502 11326 0043 สว.ฝ่ำยกำรเงิน 3 กง. 0502 10326 0055

171 พ.ต.ต. ฐิตำนนท์ ไชยเขียว สวป.สน.ประชำช่ืน สน.1-712 สว.(สอบสวน) สน.ประชำช่ืน 1004 10203 0210

172 พ.ต.ท. ฐิติกร วันเจริญพันธ์ุ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองกำญจนบุรี 0702 10202 0007 รอง ผกก.ป.สภ.สังขละบุรี จว.กำญจนบุรี 0702 10202 0032

173 ร.ต.อ. ฐิติกร แสนกันทะ รอง สว.(สอบสวน)สภ.เชียงดำว จว.เชียงใหม่ สชม.695 สว.(สอบสวน) สภ.ไชยปรำกำร จว.เชียงใหม่ 1505 10203 0578

174 พ.ต.ท. ฐิติพงศ์ เจนกิจเจริญชัย รอง ผกก.ตชด.34 บก.ตชด.ภำค 3 2504 09202 0344 รอง ผกก.ตชด.33 บก.ตชด.ภำค 3 2504 09318 0247

175 ร.ต.อ. ฐิติพงศ์ ตำค ำ รอง สว.จร.สภ.เชียงค ำ จว.พะเยำ สพย.177 สว.อก.สภ.เชียงม่วน จว.พะเยำ 0505 12304 0100

176 พ.ต.ต. ฐิติพงศ์ ถึงดี สว.อก.สภ.เมืองที จว.สุรินทร์ 1309 10318 0214 สว.สส.สภ.ล ำดวน จว.สุรินทร์ 0307 12204 0194

177 พ.ต.ท. ฐิติพงษ์ ช่ืนสมบัติ สว.กก.ตชด.34 บก.ตชด.ภำค 3 2504 10325 0349 ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.34 บก.ตชด.ภำค 3 2504 10202 0355

178 ร.ต.อ. ฐิติพันธ์ รอดชมภู รอง สวป.สภ.เมืองหนองคำย สน.439 สว.สภ.หนองสูงใต้ จว.มุกดำหำร สมห.68

179 พ.ต.ต. ฐิติวัชร์ กุลศิรวัฒน์ สว.กลุ่มงำนสอบสวน บก.จร. 1002 10305 0249 สว.งำนศูนย์รวมข่ำว กก.4 บก.จร. 1002 10205 0179

180 พ.ต.ต. ฐิติวัชร ฝ้ันศิริสกุล สว.(สอบสวน) สภ.ล ำใหม่ จว.ยะลำ สยล.68 สว.(สอบสวน) สภ.ละงู จว.สตูล สสต.140



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๒๙/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

181 พ.ต.ต. ฐิติวัชร์ ภูริศิริพัฒน์ สว.(สอบสวน) สภ.เดิมบำงนำงบวช จว.สุพรรณบุรี 0709 24203 0114 สว.(สอบสวน) สภ.ปลวกแดง จว.ระยอง 1210 10203 0255

182 พ.ต.ต. ฐิติวัฒน์ นิโกรธำ สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.3 1302 10204 0031 สว.กก.6 บก.ต ำรวจมหำดเล็กรำชวัลลภรักษำพระองค์ 904 2113 10202 0135

183 พ.ต.ต. ฐิติวัสส์ แซมเขียว สว.กก.4 บก.ป. 2102 10202 0203 สว.กก.5 บก.ป. 2102 10202 0241

184 พ.ต.ท. ฐิติศักด์ิ บุญทิพย์ รอง ผกก.ป.สภ.ท่ำชี จว.สุรำษฏ์ธำนี 1810 09202 0054 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เกำะสมุย จว.สุรำษฎร์ธำนี สสฎ.376

185 พ.ต.ท. ฑีฆำยุ เรณำงกูล สว.งำนอำรักขำท่ี 5 กก.อำรักขำ 2 บก.อคฝ. 1014 10202 0132 รอง ผกก.สส.สภ.เกำะจันทร์ จว.ชลบุรี 1206 09204 0098

186 พ.ต.ต. เฑียรพิศิษฎ์ ฝักฝ่ำย สว.(สอบสวน) สภ.สรอย จว.แพร่ 0506 23203 0160 สว.(สอบสวน) สภ.นำพูน จว.แพร่ 1508 10203 0246

187 พ.ต.ท. ณกร อุทัยรังษี สว.(สอบสวน) สภ.หนองตรุด จว.ตรัง 0902 23203 0157 สว.(สอบสวน) สภ.บูเก๊ะตำ จว.นรำธิวำส 1908 10203 0055

188 พ.ต.ท. ณกรณ์ กรรณสูต สว.กก.4 บก.ส.1 2302 10204 0162 รอง ผกก.สส.ภ.จว.ปทุมธำนี 1106 09204 0213

189 พ.ต.ท. ณกรณ์ รักแร่ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.กู่ทอง จว.มหำสำรคำม 0405 24203 0096 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ช่ืนชม จว.มหำสำรคำม สมค.113

190 พ.ต.ท. ณกรณ์ วิมูลชำติด ำรง สว.สส.สภ.พนมทวน จว.กำญจนบุรี สกจ.279 รอง ผกก.ป.สภ.ทรำยทองวัฒนำ จว.ก ำแพงเพชร 0602 10202 0104

191 พ.ต.ท. ณชรต แก้วเพชร สว.กก.1 บก.ทท.2 3203 10204 0020 รอง ผกก.ป.สภ.ท่ำพระ จว.ขอนแก่น 1405 09202 0187

192 พ.ต.ต. ณฐกร นบนอบ สวป.สภ.บำงศรีเมือง จว.นนทบุรี 0103 12202 0287 สว.(สอบสวน) สภ.บำงศรีเมือง จว.นนทบุรี 1105 10203 0234

193 พ.ต.ท. ณฐพงศ์ แก้วเหลำ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บึงบูรพ์ จว.ศรีสะเกษ สศก.329 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองศรีสะเกษ 1308 09203 0287

194 พ.ต.ท. ณฐพล หอมจันทร์ รอง ผกก.ป.สภ.ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปรำกำร 1109 09202 0057 รอง ผกก.ป.สภ.หนองแค จว.สระบุรี 0108 10202 0029

195 พ.ต.ท. ณฐภัทร ผดุงกำร รอง ผกก.สส.สภ.ห้ำงฉัตร จว.ล ำปำง 1510 09204 0069 รอง ผกก.สส.สภ.แม่วำง จว.เชียงใหม่ 1505 09204 0161



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๒๙/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

196 พ.ต.ท. ณฑัต ศรีนวล สวป.สภ.ด ำเนินสะดวก จว.รำชบุรี 0706 12202 0263 สวป.สภ.ด่ำนทับตะโก จว.รำชบุรี 0706 12202 0066

197 ร.ต.อ. หญิง ณฑิรนันทน์ วำเสฏฐรัตนิน รอง สว.ฝ่ำยทะเบียนประวัติอำชญำกร 5 ทว. 2703 11336 0100 สว.ฝทว.6 ทว. 2703 10336 0110

198 พ.ต.ต. ณธกร เมธำพรเกษม สว.สส.สภ.คลองเข่ือน จว.ฉะเชิงเทรำ 0203 12204 0212 สวป.สภ.สวนผ้ึง จว.รำชบุรี สรบ.221

199 พ.ต.ท. ณธพงศ์ ใจเอ้ือ สว.อก.สภ.ตะพำนหิน จว.พิจิตร 0605 12304 0116 สว.สส.สภ.ลำนกระบือ จว.ก ำแพงเพชร 0602 12204 0181

200 พ.ต.ท. ณธัชพงศ์ กิรัมย์ สว.สส.สน.สำยไหม 1109 12204 0069 รอง ผกก.สส.สน.สำยไหม 1004 09204 0078

201 พ.ต.ท. หญิง ณปภัช ศรีพนมธนำกร รอง ผกก.ฝอ.2 บก.อก.ภ.5 1501 09318 0190 รอง ผกก.ฝอ.5 บก.อก.บช.น. 1001 09318 0298

202 พ.ต.ท. ณปภัช สุนทรอ ำไพ รอง ผกก.กลุ่มงำนพิจำรณำ 1 อธ. 0703 09305 0015 รอง ผกก.ฝ่ำยกำรประชุม 2 ตป. 0701 09302 0026

203 พ.ต.ท. ณพสรรค์ เพชรสมพำนต์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ช้ำงใหญ่ จว.พระนครศรีอยุธยำ 0105 24203 0151 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ลำดบัวหลวง จว.พระนครศรีอยุธยำ สอย.379

204 พ.ต.ท. ณพอนนต์ ส่องแสงจันทร์ สว.กก.1 บก.ส.1 2302 10204 0045 รอง ผกก.1 บก.ส.1 2302 09204 0028

205 พ.ต.ต. ณภัทร ม่ิงส ำแดง สว.(สอบสวน) สภ.สำมพรำน จว.นครปฐม 0703 24203 0103 สว.(สอบสวน) กก.สส.4 บก.สส.ภ.7 1702 10203 0196

206 พ.ต.ต. ณภัทร แสงเมือง สว.(สอบสวน) สภ.ท่ำพล จว.เพชรบูรณ์ สพช.111 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองเพชรบูรณ์ 1609 10203 0200

207 ร.ต.อ. ณภัทร อ้นวงศ์ รอง สว.กก.3 บก.ปอท. 2112 11202 0087 สว.สส.สภ.บำงกรวย จว.นนทบุรี สนบ.282

208 พ.ต.ท. ณภัทร์มงคล เหลืองกุลวัฒน์ รอง ผกก.ฝสต.2 กต.4 0805 09204 0013 รอง ผกก.สส.2 บก.สส.ภ.1 1102 09204 0041

209 พ.ต.ท. ณภำคย์ ปรำงนำคี สว.ฝอ.ภ.จว.สุรำษฎร์ธำนี 1810 10318 0012 สว.อก.สภ.พุนพิน จว.สุรำษฎร์ธำนี 0808 12304 0157

210 พ.ต.ต. ณรงค์ ข้อร่วมคิด สวป.สภ.จอมบึง จว.รำชบุรี สรบ.258 สว.กก.สส.ภ.จว.เพชรบุรี 1707 10202 0087



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๒๙/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

211 ร.ต.อ. ณรงค์ คงดี รอง สว.ศูนย์ฝึกยุทธวิธีต ำรวจ บก.ฝรก. 2904 11355 0075 สว.ศูนย์ฝึกยุทธวิธีต ำรวจ บก.ฝรก. 2904 10355 0068

212 พ.ต.ท. ณรงค์ ซ้ิมสวัสด์ิ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ้ำนแพรก จว.พระนครศรีอยุธยำ สอย.344 สวญ.สภ.ห้วยงู จว.ชัยนำท 1104 09201 0039

213 พ.ต.ท. ณรงค์ ต้ำนคือ สว.ฝอ.ภ.จว.เชียงรำย 1504 10326 0016 รอง ผกก.ฝอ.2 บก.อก.ภ.5 1501 09318 0190

214 พ.ต.ท. ณรงค์ ทองดี รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.คลองลำน จว.ก ำแพงเพชร สกพ.205 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ขำณุวรลักษบุรี จว.ก ำแพงเพชร 1604 09203 0166

215 พ.ต.ท. ณรงค์ ทำประดิษฐ รอง ผกก.ตชด.13 บก.ตชด.ภำค 1 2502 09202 0238 รอง ผกก.กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 09318 0268

216 พ.ต.ท. ณรงค์ บึงมุม รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.พยัคฆภูมิพิสัย จว.มหำสำรคำม สมค.327 รอง ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงำนสอบสวน ภ.จว.ขอนแก่น 1405 27203 0075

217 พ.ต.ต. ณรงค์ ประจิม สว.อก.สภ.นำจอมเทียน จว.ชลบุรี 1206 10318 0051 สว.สส.สภ.นำจอมเทียน จว.ชลบุรี 0204 12203 0355

218 พ.ต.ท. ณรงค์ ปิยะพันธ์ สว.(สอบสวน) สภ.กันทรลักษ์ จว.ศรีสะเกษ 0306 24203 0100 สว.(สอบสวน) สภ.กันทรอม จว.ศรีสะเกษ 1308 10203 0286

219 พ.ต.ต. ณรงค์ พรำยบัว สว.สส.สภ.เมืองเพชรบุรี สพบ.141 สว.(สอบสวน) สภ.เขำย้อย จว.เพชรบุรี 1707 10203 0158

220 พ.ต.ท. ณรงค์ พันมำ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.วชิรบำรมี จว.พิจิตร สอน.219 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองพิจิตร 1607 09203 0169

221 ร.ต.อ. ณรงค์ ภู่เสือ รอง สวป.สภ.พรหมพิรำม จว.พิษณุโลก สพล.264 สว.อก.สภ.นิคมสร้ำงตนเอง จว.พิษณุโลก 1608 10318 0148

222 ร.ต.อ. ณรงค์ มูลมณี รอง สว.(สอบสวน) สภ.อำจสำมำรถ จว.ร้อยเอ็ด สรอ.388 สว.(สอบสวน) สภ.ปำกคำด จว.บึงกำฬ 1415 10203 0115

223 พ.ต.ท. ณรงค์ ลักษณะวิมล รอง ผกก.สส.สภ.วิชิต จว.ภูเก็ต 1808 09204 0083 รอง ผกก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต 1808 09201 0031

224 พ.ต.ท. ณรงค์ สงบ สวป.สภ.เทิง จว.เชียงรำย สชร.319 สวป.สภ.แม่เจดีย์ จว.เชียงรำย 0502 12202 0082

225 พ.ต.ท. ณรงค์ สิทธิแก้ว สว.สส.สภ.บ้ำนแซว จว.เชียงรำย 1504 10204 0064 สว.อก.สภ.บ้ำนดู่ จว.เชียงรำย 1504 10318 0164



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๒๙/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

226 พ.ต.ท. ณรงค์ โสภำ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ชนบท จว.ขอนแก่น สขก.360 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ศรีสงครำม จว.นครพนม 1406 09203 0183

227 พ.ต.ต. ณรงค์กร พรชัยศรี สว.สส.สภ.ไม้รูด จว.ตรำด 0205 12204 0132 สว.(สอบสวน) สภ.วังคู จว.ฉะเชิงเทรำ 1205 10203 0211

228 พ.ต.ท. ณรงค์กร พรหมประสิทธ์ิ รอง ผกก.วิเครำะห์ข่ำวและเคร่ืองมือพิเศษ บก.สส.ภ.4 1402 09201 0018 รอง ผกก.สส.บก.น.7 1009 09204 0037

229 พ.ต.ท. ณรงค์กรณ์ ขันจันทร์ สวป.สน.ปทุมวัน สน.2-388 รอง ผกก.สส.บก.น.7 1009 09204 0036

230 ร.ต.อ. ณรงค์กรณ์ ปำละกะวงศ์ณอยุธยำ รอง สว.(สอบสวน) สภ.บำงปลำม้ำ จว.สุพรรณบุรี 0709 24203 0125 สว.(สอบสวน) สภ.บำงตำเถร จว.สุพรรณบุรี 1711 29203 0068

231 พ.ต.ท. ณรงค์ชัย วงละคร สว.(สอบสวน) สภ.โพนทอง จว.อ ำนำจเจริญ 0308 23203 0126 สว.(สอบสวน) สภ.น้ ำปลีก จว.อ ำนำจเจริญ สอบ.249

232 ร.ต.อ. ณรงค์ชัย เวชนิล รอง สว.(สอบสวน) สภ.บันนังสตำ จว.ยะลำ สยล.180 สว.(สอบสวน) สภ.มำยอ จว.ปัตตำนี 1909 10203 0041

233 พ.ต.ท. ณรงค์ชำติ สัจจะไทย สว.(สอบสวน) งำนสอบสวนเปรียบเทียบปรับ กก.3 บก.จร. 1002 30203 0156 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.นำงเล้ิง 1003 09203 0190

234 พ.ต.ท. ณรงค์เดช ตนะพูนสิน สว.จร.สภ.เมืองชลบุรี สชบ.400 รอง ผกก.สส.สภ.บ่อวิน จว.ชลบุรี 1206 09204 0095

235 พ.ต.ท. ณรงค์ฤทธ์ิ แก้วนวล สว.สส.สภ.ย่ีสำร จว.สมุทรสงครำม 1709 10204 0045 สวป.สน.บำงบอน 1116 12202 0250

236 พ.ต.ต. ณรงค์ฤทธ์ิ ปำนแดง สวป.สภ.บ้ำนกรวด จว.บุรีรัมย์ สบร.407 สวป.สภ.เมืองที จว.สุรินทร์ 0307 12202 0098

237 พ.ต.ท. ณรงค์ฤทธ์ิ ไพค ำนำม รอง ผกก.สส.สภ.ภูเวียง จว.ขอนแก่น 1405 09204 0069 รอง ผกก.ป.สภ.เวฬุวัน จว.ขอนแก่น 1405 09202 0205

238 พ.ต.ต. ณรงค์ฤทธ์ิ ศรีรักษำ สว.อก.สภ.หนองหงส์ จว.บุรีรัมย์ 0304 12304 0294 สว.สส.สภ.ล ำปลำยมำศ จว.บุรีรัมย์ สบร.469

239 พ.ต.ท. ณรงค์ฤทธ์ิ ศิริณรงค์ สวป.สน.สำมเสน 1108 12202 0183 สว.จร.สน.นำงเล้ิง สน.1-979

240 พ.ต.ต. ณรงค์ฤทธ์ิ สุวะศรี สว.(สอบสวน) สภ.หว้ำนใหญ่ จว.มุกดำหำร 0406 24203 0047 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองมุกดำหำร 1408 10203 0160



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๒๙/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

241 ร.ต.อ. ณรงค์ศักด์ิ กำสี รอง สวป.สภ.วังสำมหมอ จว.อุดรธำนี สอด.370 สว.สส.สภ.ไชยวำน จว.อุดรธำนี 0412 12204 0253

242 พ.ต.ท. ณรงค์ศักด์ิ ทำเกิด สวป.สภ.เด่นชัย จว.แพร่ สพร.189 รอง ผกก.ป.สภ.วังช้ิน จว.แพร่ 0506 10202 0045

243 พ.ต.ต. ณรงค์ศักด์ิ ธงอำญำสิทธ์ิ สว.(สอบสวน) สภ.ส ำโรงเหนือ จว.สมุทรปรำกำร สสป.240 สว.(สอบสวน) กก.5 บก.ปอศ. 2109 29203 0201

244 พ.ต.ท. ณรงค์ศักด์ิ พจนะลำวัณย์ สว.ฝ่ำยกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ สก. 0403 10304 0061 สว.ฝ่ำยสวัสดิกำรบ้ำนพัก สก. 0403 10304 0047

245 ร.ต.อ. ณรงค์ศักด์ิ วงค์สิงห์ รอง สว.สส. สน.บำงนำ 1112 13204 0421 สว.ฝอ.บก.น.4 1006 10318 0200

246 พ.ต.ท. ณรงค์ศักด์ิ วงศ์กำฬสินธ์ุ รอง ผกก.ป.สภ.เพ็ญ จว.อุดรธำนี 0412 10202 0054 รอง ผกก.สส.สภ.ศรีมโหสถ จว.ปรำจีนบุรี 1209 09204 0073

247 ร.ต.อ. ณรงฤทธ์ิ ทิพจร รอง สวป.สภ.บำงคล้ำ จว.ฉะเชิงเทรำ สฉช.242 สว.สส.สภ.ดงละคร จว.นครนำยก 0206 12204 0073

248 พ.ต.ท. ณรงเวทย์ พูลพ่วง สว.สส.สภ.เมืองอุทัยธำนี สอน.121 รอง ผกก.ป.สภ.บ้ำนไร่ จว.อุทัยธำนี 0610 10202 0025

249 พ.ต.ต. ณรณฤทธ์ิ ภูแก้ว สวป.สภ.ส ำโรงทำบ จว.สุรินทร์ สสร.393 สวป.สน.หลักสอง 1116 12202 0248

250 พ.ต.ต. ณรัฐ บัวเขียว สว.กลุ่มงำนอินเตอร์เน็ต บก.สสท. 2803 10403 0026 สว.(สอบสวน) สน.ตลำดพลู 1010 10203 0177

251 พ.ต.ท. ณรัฐช์พงศ์ อุดมศรี รอง ผกก.สส.3 บก.สส.ภ.5 1502 09204 0060 รอง ผกก.ป.สน.บึงกุ่ม 1111 10202 0068

252 พ.ต.ต. ณศุท ค ำหม่ืน สวป.สภ.กุดรัง จว.มหำสำรคำม 0405 12202 0060 สว.กก.วิเครำะห์ข่ำวฯ บก.ต ำรวจมหำดเล็กรำชวัลลภรักษำพระองค์ 904 2113 10202 0153

253 พ.ต.ท. ณหริ เทพจักรินทร์ สว.สส.สภ.สังขละบุรี จว.กำญจนบุรี 0702 12204 0170 สว.กก.สส.บก.น.2 1004 10204 0289

254 พ.ต.ท. หญิง ณัชชำภัค ห่ำนวิลัย สว.อก.สภ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี สสฎ.258 สว.อก.สภ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี สสฎ.258

255 พ.ต.ท. ณัชญ์พิจักษณ์ รุ่งสว่ำง สว.ฝอ.5 บก.อก.บช.น. 1001 10304 0307 สว.กก.สส.บก.น.7 1009 10204 0186



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๒๙/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

256 พ.ต.ต. ณัชฐปกรณ์ หัดค ำ สว.งำนอำรักขำท่ี 2 กก.อำรักขำ 2 บก.อคฝ. 1014 10202 0087 สว.สส.สภ.เมืองเชียงรำย สชร.246

257 พ.ต.ท. ณัชพงศธร ถมรุ่ง สว.กก.สส.ภ.จว.อ่ำงทอง 1112 10204 0029 สว.สส.สภ.บำงใหญ่ จว.นนทบุรี 0103 12204 0228

258 พ.ต.ท. ณัชพล ใจดี สวป.สภ.ศรีเชียงใหม่ จว.หนองคำย สนค.261 สวป.สภ.ท่ำบ่อ จว.หนองคำย สนค.285

259 พ.ต.ท. ณัฎฐชัย สุภำ สวป.สภ.เซกำ จว.บึงกำฬ 0410 12202 0382 สวป.สภ.ตำดโตน จว.สกลนคร 1411 10202 0245

260 พ.ต.ท. ณัฎฐวิชฌ์ รำชแก้ว สวญ.สภ.หน่อม จว.ร้อยเอ็ด 0407 10201 0087 รอง ผกก.สส.ภ.จว.ขอนแก่น 1405 09204 0112

261 พ.ต.ท. ณัฏฐ์ โนรี รอง ผกก.สส.สภ.พิชัย จว.อุตรดิตถ์ 1611 09204 0067 รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.6 1601 09305 0156

262 พ.ต.ท. ณัฏฐ์ พิพัฒน์สวัสด์ิ รอง ผกก.สส.สน.พระโขนง 1007 09204 0073 รอง ผกก.สส.สภ.นำแก จว.นครพนม 1406 09204 0075

263 พ.ต.ท. ณัฏฐ์ ศรีอยู่พุ่ม รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.กงไกรลำศ จว.สุโขทัย สสท.288 รอง ผกก.สส.สภ.บ้ำนไร่ จว.อุทัยธำนี 1612 09204 0069

264 พ.ต.ท. ณัฏฐกิตต์ิ พร้อมมูล สว.วิเครำะห์ข่ำวและเคร่ืองมือพิเศษ บก .สส.ภ.6 1602 10204 0061 รอง ผกก.สส.2 บก.สส.ภ.6 1602 09204 0032

265 พ.ต.ท. ณัฏฐกิตต์ิ ศิริวงศ์ถวัลย์ รอง ผกก.(สอบสวน) สน.บำงมด สน.3-952 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.โคกครำม 1004 09203 0284

266 พ.ต.ต. ณัฏฐกิตต์ิ อินจันทร์ สวป.สภ.ขำณุวรลักษบุรี จว.ก ำแพงเพชร สกพ.181 สว.ฝอ.ภ.จว.ก ำแพงเพชร 1604 10318 0009

267 พ.ต.ท. ณัฏฐชัย สิริศรีจันทร์ สว.สภ.ม่วงลำด จว.ร้อยเอ็ด 0407 12201 0388 สวป.สภ.จตุรพักตร์พิมำน จว.ร้อยเอ็ด สรอ.431

268 พ.ต.ท. ณัฏฐ์เดชำ ฐำนิสภัทรำพงศ์ รอง ผกก.สส.สภ.บ้ำนดุง จว.อุดรธำนี 1414 09204 0057 รอง ผกก.สส.สภ.บำงไทร จว.พระนครศรีอยุธยำ 1107 09204 0081

269 ร.ต.อ. หญิง ณัฏฐนันท์ ประคองสิน รอง สว. ฝ่ำยอ ำนวยกำร ภ.จว.พง. 1807 11326 0025 สว.ฝอ.สยศ.ตร. 0200 10326 0011

270 พ.ต.ต. หญิง ณัฏฐนันท์ สินพิทักษ์ สว.ฝ่ำยส่งก ำลังบ ำรุง บก.อก.บช.ส. 2301 10318 0040 สว.ธร.กพ.บก.อก.บช.ส. 2301 10318 0010



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๒๙/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

271 ร.ต.อ. หญิง ณัฏฐพร เร่ิมยินดี รอง สว. ฝอ. ภ.จว.สุมทรสำคร 1710 11304 0019 สว.ฝอ.ภ.จว.สมุทรสำคร 1710 10318 0010

272 พ.ต.ท. ณัฏฐพล ใจกันทำ รอง ผกก.สส.สภ.แม่วำง จว.เชียงใหม่ 1505 09204 0161 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ช้ำงเผือก จว.เชียงใหม่ 1505 09203 0592

273 พ.ต.ท. ณัฏฐพล แพนพำ รอง ผกก.ฝ่ำยตรวจสอบพฤติกำรณ์บุคคล บก.อก.บช.ส. 2301 09204 0108 รอง ผกก.ฝ่ำยกฎหมำยและวินัย บก.อก.บช.ส. 2301 09305 0066

274 ร.ต.อ. ณัฏฐพัชร์ งำมประดิษฐ์ รอง สวป.สน.บำงรัก 1113 13202 0205 สว.สส.สน.บำงรัก 1113 12204 0146

275 พ.ต.ท. หญิง ณัฏฐภรณ์ พุดปำ สว.ฝอ.กมค. 0600 10326 0014 รอง ผกก.ฝอ.กมค. 0600 09318 0010

276 พ.ต.ต. ณัฐ นิลค ำ สว.กก.สส.ภ.จว.อุบลรำชธำนี 1311 10202 0038 สวป.สภ.ทุ่งมน จว.สุรินทร์ 0307 12202 0099

277 พ.ต.ท. ณัฐ พรหมเทพ รอง ผกก.สส.สภ.เมืองสงขลำ 1906 09204 0099 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ทุ่งลุง จว.สงขลำ สสข.194

278 พ.ต.ท. ณัฐกร มงคลมหำ สว.สส.สภ.หนองปรือ จว.ชลบุรี 1206 10204 0111 รอง ผกก.สส.สภ.นำจอมเทียน จว.ชลบุรี 1206 09204 0103

279 พ.ต.ท. ณัฐกฤษณ์ เผ่ือนปฐม สว.สส.สภ.ลำดหญ้ำ จว.กำญจนบุรี 0702 12204 0251 สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.7 1702 10204 0033

280 ร.ต.อ. ณัฐกำนต์ ชูสกุล รอง สว.จร.สภ.รัตนำธิเบศร์ จว.นนทบุรี 1105 11205 0136 สว.สส.สภ.ลำดหลุมแก้ว จว.ปทุมธำนี 0104 12204 0167

281 ร.ต.อ. หญิง ณัฐกำร วิจิตรธนสกุล รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.2 1201 11304 0265 สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.2 1201 10318 0314

282 พ.ต.ท. ณัฐกิตต์ิ สงค์มณี สวป.สภ.เขำค้อ จว.เพชรบูรณ์ สพช.294 รอง ผกก.สส.สภ.บึงสำมพัน จว.เพชรบูรณ์ 1609 09204 0094

283 พ.ต.ต. ณัฐจักร์ มำลีเวชเชษพงศ์ สวป.สภ.เมืองศรีสะเกษ สศก.232 สวป.สภ.คลองสิบสอง จว.ปทุมธำนี 0104 12202 0069

284 พ.ต.ต. ณัฐชนน วรังอำสน์ สว.ศูนย์ฝึกยุทธวิธีต ำรวจ บก.ฝรก. 2904 10355 0064 สวป.สภ.สุไหงโกลก จว.นรำธิวำส 0903 12202 0477

285 พ.ต.ท. ณัฐชัย ผำตำกแดด สว.สส.สภ.พยัคฆภูมิพิสัย จว.มหำสำรคำม 0405 12204 0146 สว.สส.สภ.แกด ำ จว.มหำสำรคำม 0405 12204 0176



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๒๙/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

286 พ.ต.ต. ณัฐณรงค์ ปำนสำคร สวป.สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธำนี 0104 12202 0240 สว.(สอบสวน) สภ.คูบำงหลวง จว.ปทุมธำนี 0104 23203 0028

287 พ.ต.ต. ณัฐดนัย ทองดง สว.กก.1 บก.ปส.1 2202 10204 0058 สว.(สอบสวน) สภ.เขำบำงแกรก จว.อุทัยธำนี 1612 10203 0149

288 พ.ต.ท. หญิง ณัฐดำ นิลพัต สว.อก.สภ.หัวไทร จว.นครศรีธรรมรำช 0804 12304 0282 สว.อก.สภ.ฉวำง จว.นครศรีธรรมรำช 0804 12304 0277

289 พ.ต.ท. ณัฐธญำณค์ วงค์สุริยะไท สว.กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 10204 0280 สว.สส.สภ.ห้วยม้ำ จว.แพร่ 0506 12204 0124

290 พ.ต.ท. หญิง ณัฐธยำน์ จุวิวัฒน์ สว.(สอบสวน) กลุ่มงำนสอบสวน บก.น.3 1005 29203 0063 สว.(สอบสวน) สน.คันนำยำว สน.1-605

291 พ.ต.ต. ณัฐธยำน์ สุพรรณพงศ์ สว.(สอบสวน) สภ.เมืองภูเก็ต สภก.96 สว.(สอบสวน) สภ.กะทู้ จว.ภูเก็ต 1808 10203 0268

292 ร.ต.อ. ณัฐนนท์ หม่ืนกัน รอง สว.สส.สภ.ช้ำงเผือก จว.เชียงใหม่ สชม.444 สว.อก.สภ.แม่ทำ จว.ล ำพูน 0509 12304 0100

293 พ.ต.ท. ณัฐนันท์ ม่วงงำม สว.(สอบสวน) งำนสำยตรวจ 3 กก.1 บก.จร. 1002 30203 0083 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.สำยไหม 1004 09203 0287

294 พ.ต.ท. ณัฐปกรณ์ วรำสินธ์ุ รอง ผกก.สส.สภ.ท่ำสองยำง จว.ตำก 1605 09204 0072 รอง ผกก.สส.สภ.ห้วยคต จว.อุทัยธำนี 1612 09204 0071

295 พ.ต.ท. หญิง ณัฐปภัสร์ เขียวส่องศรี สว.ฝอ.บก.ปส.1 2202 10318 0009 รอง ผกก.ฝอ.บก.ปส.1 2202 09318 0007

296 พ.ต.ต. ณัฐพงศ์ กุลศักด์ิ สวป.สภ.บ้ำนโป่ง จว.รำชบุรี 0706 12202 0262 สว.กก.4 บก.ส.1 2302 10204 0162

297 พ.ต.ต. ณัฐพงศ์ จิรพฤฒิศิริ ผบ.ร้อย(สบ 2) ฝ่ำยปกครอง 2 บก.ปค. 3002 10306 0044 ผบ.ร้อย(สบ 2) ฝ่ำยปกครอง 1 บก.ปค. 3002 10306 0024

298 พ.ต.ท. ณัฐพงศ์ ชัยปฏิยุทธพงศ์ สวป.สน.ลุมพินี สน.2-476 สว.ฝอ.5 บก.อก.บช.น. 1001 10318 0305

299 ร.ต.อ. ณัฐพงศ์ ชิณวงศ์ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ศรีสะเกษ 1308 11304 0132 นว.(สบ 2) ผบช.รร.นรต. 3000 10323 0004

300 พ.ต.ท. ณัฐพงศ์ ชูช่ืน สว.สส.สน.พระโขนง สน.2-542 รอง ผกก.สส.สน.หลักสอง 1011 09204 0071



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๒๙/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

301 พ.ต.ท. ณัฐพงศ์ ตรงเท่ียง รอง ผกก.สส.สภ.นำแก จว.นครพนม 1406 09204 0075 รอง ผกก.สส.1 บก.สส.ภ.4 1402 09204 0029

302 พ.ต.ต. ณัฐพงศ์ แสงอรุณ สว.กก.สส.ภ.จว.เพชรบุรี 1707 10202 0087 สว.สภ.บำงตะบูน จว.เพชรบุรี สพบ.82

303 พ.ต.ท. ณัฐพงษ์ คงทอง สวป.สภ.ลำนสัก จว.อุทัยธำนี สอน.159 รอง ผกก.ป.สภ.พะวอ จว.ตำก 1605 09202 0048

304 พ.ต.ท. ณัฐพงษ์ ฉวีทอง สว.สส.สภ.กุมภวำปี จว.อุดรธำนี 0412 12204 0214 รอง ผกก.ป.สภ.โนนสะอำด จว.อุดรธำนี 0412 10202 0058

305 พ.ต.ท. ณัฐพงษ์ ทัศนียำนนท์ สว.สส.สภ.เอรำวัณ จว.เลย 0408 12204 0225 สว.อก.สภ.นำกลำง จว.หนองบัวล ำภู 0411 12304 0072

306 พ.ต.ท. ณัฐพงษ์ ธงศรี รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.คูบำงหลวง จว.ปทุมธำนี 0104 23203 0025 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.รัตนำธิเบศร์ จว.นนทบุรี 1105 09203 0262

307 พ.ต.ต. ณัฐพงษ์ พินิจ สว.สส.สภ.ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปรำกำร 1109 10204 0062 สว.สส.สน.ประเวศ 1111 12204 0259

308 พ.ต.ท. ณัฐพงษ์ อินทรลักษณ์ สว.ฝอ.ภ.จว.ยโสธร 1307 10305 0014 รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.3 1301 09305 0138

309 พ.ต.ต. ณัฐพนธ์ จุ้ยอ ำนวย สว.(สอบสวน) กก.3 บก.ปอศ. 2109 29203 0117 สว.(สอบสวน) สน.มีนบุรี 1005 10203 0199

310 พ.ต.ท. ณัฐพล จ ำบุญมำ รอง ผกก.ป.สน.ธรรมศำลำ 1114 10202 0098 รอง ผกก.ป.สน.บวรมงคล 1009 09202 0080

311 พ.ต.ต. ณัฐพล ฉลูศรี สว.(สอบสวน) สภ.ล ำปำว จว.กำฬสินธ์ุ 0402 23203 0282 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองกำฬสินธ์ุ 1404 10203 0196

312 พ.ต.ต. ณัฐพล แต่เจริญ สว.กก.2 บก.ปทส. 2107 10202 0058 สว.กก.1 บก.ปอท. 2112 10202 0028

313 พ.ต.ท. ณัฐพล ธรรมทินโณ สว.สส.สภ.หัวไทร จว.นครศรีธรรมรำช 0804 12204 0287 รอง ผกก.สส.สภ.ท่ำฉัตรไชย จว.ภูเก็ต 1808 09204 0052

314 ร.ต.อ. ณัฐพล บุญรัชกุล นว.(สบ 1) ผบก.ศฝร.ภ.2 1203 11323 0004 สว.สส.สภ.แหลมฉบัง จว.ชลบุรี 0204 12204 0232

315 พ.ต.ท. ณัฐพล ประทีปทอง สว.สส.สภ.พิบูลมังสำหำร จว.อุบลรำชธำนี สอบ.483 สวป.สภ.เนินสง่ำ จว.ชัยภูมิ 0302 12202 0032



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๒๙/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

316 พ.ต.ต. ณัฐพล มุงค ำภำ สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.4 1402 10204 0033 สว.กก.สส.ภ.จว.นครพนม 1406 10202 0116

317 พ.ต.ท. ณัฐพล เยำวครุธ รอง ผกก.ป.สภ.บ้ำนดุง จว.อุดรธำนี 0412 10202 0052 รอง ผกก.สส.สภ.สุวรรณคูหำ จว.หนองบัวล ำภู 1413 09204 0047

318 ร.ต.อ. ณัฐพล รู้รักดี รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.อุทัยธำนี 1612 11202 0036 สว.สส.สภ.สำมง่ำม จว.พิจิตร 0605 12204 0135

319 ร.ต.อ. ณัฐพล สระทองขำว รอง สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.7 1702 11204 0046 สว.กก.สส.4 บก.สส.ภ.7 1702 10204 0195

320 พ.ต.ท. ณัฐพล สิงห์เรือง สวป.สภ.เมืองก ำแพงเพชร สกพ.127 รอง ผกก.ป.สภ.ท่ำพล จว.เพชรบูรณ์ 1609 09202 0052

321 พ.ต.ต. ณัฐพล สุวรรณพงษ์ สว.สภ.บำงลำย จว.พิจิตร สพจ.136 สว.สภ.ดงประค ำ จว.พิษณุโลก สพล.115

322 พ.ต.ท. ณัฐพล อะกะเรือน สว.สส.สภ.แหลมฉบัง จว.ชลบุรี 0204 12204 0232 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ดอนหัวฬ่อ จว.ชลบุรี 1206 09203 0436

323 พ.ต.ท. ณัฐพัชร์ วิเท่ห์วรกำญจน์ สว.สภ.นำใน จว.สกลนคร 0409 12201 0373 สวญ.สภ.โพนแพง จว.สกลนคร 1411 09201 0064

324 พ.ต.ท. ณัฐพันธ์ เดชพลกรัง รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ห้วยยำง จว.ชัยภูมิ สชย.140 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หนองบัวโคก จว.ชัยภูมิ 1304 29203 0084

325 พ.ต.ท. ณัฐพิสิษฐ์ รัตนอุดมพล รอง ผกก.สส.สภ.ลำดหญ้ำ จว.กำญจนบุรี 1704 09204 0080 รอง ผกก.สส.2 บก.สส.ภ.7 1702 09204 0042

326 พ.ต.ท. ณัฐภัทร จูมวันทำ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ดงเย็น จว.อุดรธำนี 0412 24203 0152 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.วำนรนิวำส จว.สกลนคร สสน.275

327 พ.ต.ท. ณัฐภัทร มำตย์สร้อย รอง ผกก.ป.สภ.ท่ำวุ้ง จว.ลพบุรี 0106 10202 0024 รอง ผกก.2 บก.รฟ. 2104 09202 0054

328 ร.ต.อ. ณัฐภัทร เหตุหำก รอง สวป.สภ.ระโนด จว.สงขลำ สสข.402 สว.สส.สภ.คลองแงะ จว.สงขลำ 0907 12204 0342

329 พ.ต.ท. ณัฐภำคย์ นุ้ยโดด รอง ผกก.สส.สภ.สิงหนคร จว.สงขลำ 1906 09204 0104 รอง ผกก.สส.สภ.กระแสสินธ์ุ จว.สงขลำ 1906 09204 0103

330 พ.ต.ท. ณัฐภิญ ภูศรี รอง ผกก.สส.สภ.ปลำยบำง จว.นนทบุรี 1105 09204 0067 รอง ผกก.4 บก.ปทส. 2107 09201 0092



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๒๙/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

331 ร.ต.อ. หญิง ณัฐรดำ ทองบุญนุ้ย รอง สว.ฝอ.ภ.จว.พัทลุง 1905 11304 0022 สว.ฝอ.ภ.จว.พัทลุง 1905 10318 0011

332 พ.ต.ต. ณัฐวรรธน์ บุญมำ สวป.สภ.สันก ำแพง จว.เชียงใหม่ สชม.633 สว.(สอบสวน) สภ.สันก ำแพง จว.เชียงใหม่ 1505 10203 0567

333 พ.ต.ท. ณัฐวรรธน์ เพลินจิตร สว.(สอบสวน) สภ.เสม็ด จว.ชลบุรี 0204 24203 0292 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพัทยำ จว.ชลบุรี 1206 10203 0400

334 พ.ต.ท. ณัฐวัชร เกษสุวรรณ์ รอง ผกก.ฝอ.บก.สส.บช.น. 1012 09318 0007 รอง ผกก.สส.สภ.บำงแม่นำง จว.นนทบุรี 1105 09204 0068

335 ร.ต.อ. ณัฐวัฒน์ เจือมำ รอง สวป.สภ.บ้ำนแฮด จว.ขอนแก่น 0403 13202 0055 สว.สส.สภ.บ้ำนแฮด จว.ขอนแก่น 0403 12204 0311

336 พ.ต.ท. ณัฐวัฒน์ ณัฐฐำกรณ์สกุล สวป.สภ.นำทวี จว.สงขลำ สสข.422 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองปัตตำนี 1909 10203 0039

337 พ.ต.ต. ณัฐวัฒน์ นพวัฒนนันท์ สว.(สอบสวน) สภ.บำงตะบูน จว.เพชรบุรี 0705 23203 0092 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองเพชรบุรี 1707 10203 0152

338 พ.ต.ท. ณัฐวัฒน์ พลเย่ียม สว.(สอบสวน) สภ.บำงตำเถร จว.สุพรรณบุรี 1711 29203 0070 สว.(สอบสวน) สภ.บำงปลำม้ำ จว.สุพรรณบุรี 1711 10203 0185

339 พ.ต.ท. ณัฐวัฒน์ พูลอ ำไภย์ รอง ผกก.ป.สภ.ท่ำบ่อ จว.หนองคำย 0410 10202 0051 รอง ผกก.สส.สภ.โพธ์ิทอง จว.อ่ำงทอง 1112 09204 0057

340 พ.ต.ท. ณัฐวัฒน์ สิทธิโชคธรรม สว.ฝ่ำยงบประมำณ 5 งป. 0501 10325 0069 รอง ผกก.กลุ่มงำนจิตอำสำภัยพิบัติและจิตอำสำเฉพำะกิจ ผก. 0205 09309 0059

341 พ.ต.ท. ณัฐวิทย์ โอทอง รอง ผกก.ป.สภ.เมืองนครศรีธรรมรำช 0804 10202 0013 รอง ผกก.ป.สภ.ท่ำศำลำ จว.นครศรีธรรมรำช 0804 10202 0070

342 ร.ต.อ. หญิง ณัฐวีร์ภัทร์ ถ่ินมีผล รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.7 1701 11304 0145 สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.7 1701 10318 0135

343 พ.ต.ต. ณัฐวุฒิ ค ำมูล สว.สส.สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ สชม.552 สว.สส.สภ.สันก ำแพง จว.เชียงใหม่ สชม.638

344 พ.ต.ท. ณัฐวุฒิ ไชยวรรณ์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน สมส.173 รอง ผกก.สส.ภ.จว.เชียงรำย 1504 09204 0328

345 พ.ต.ท. ณัฐวุฒิ เตชะโต รอง ผกก.สส.สภ.จะนะ จว.สงขลำ 1906 09204 0117 รอง ผกก.ป.สภ.เมืองสงขลำ 0907 10202 0013



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๒๙/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

346 พ.ต.ต. ณัฐวุฒิ นำงำม สวป.สภ.โพธ์ิไทร จว.อุบลรำชธำนี สอบ.609 สว.สส.สภ.สว่ำงวีระวงศ์ จว.อุบลรำชธำนี 0309 12204 0322

347 พ.ต.ต. ณัฐวุฒิ บำงเขียว สวป.สภ.เมืองเพชรบูรณ์ 0607 12202 0218 สว.กก.สส.ภ.จว.เพชรบูรณ์ 1609 10202 0033

348 พ.ต.ท. ณัฐวุฒิ บุญสิงห์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองนครรำชสีมำ สนม.482 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หนองบุญมำก จว.นครรำชสีมำ สนม.570

349 ร.ต.อ. ณัฐวุฒิ ประกอบทรัพย์ รอง สว.จร.สภ.เมืองปรำจีนบุรี 1209 11205 0093 สว.กก.สส.ภ.จว.ปรำจีนบุรี 1209 10204 0031

350 ร.ต.อ. ณัฐวุฒิ ปรำบคนช่ัว รอง สว.สส.สน.บำงเขน สน.1-1084 สว.สส.สน.คลองตัน 1112 12204 0319

351 พ.ต.ต. ณัฐวุฒิ ปรีผ่อง สวป.สภ.สนำมชัยเขต จว.ฉะเชิงเทรำ สฉช.289 สว.สส.สภ.แปลงยำว จว.ฉะเชิงเทรำ 0203 12204 0164

352 พ.ต.ท. ณัฐวุฒิ ฝ้ันมงคล สว.กก.4 บก.ปอศ. 2109 10202 0144 รอง ผกก.ป.สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธำนี 0104 10202 0018

353 พ.ต.ต. ณัฐวุฒิ เพ็ชรตำ สวป.สภ.เมืองพะเยำ สพย.114 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพะเยำ 1507 10203 0161

354 พ.ต.ท. ณัฐวุฒิ มำระตำ สว.กก.2 บก.ปทส. 2107 10202 0059 สว.กก.1 บก.ปปป. 2110 10202 0026

355 ร.ต.อ. ณัฐวุฒิ รองำม รอง สว.สส.สภ.เสม็ด จว.ชลบุรี 0204 13203 0302 สว.กก.สส.ภ.จว.สระแก้ว 1211 10204 0212

356 พ.ต.ต. ณัฐวุฒิ รำศรี สว.สส.สภ.สระแก้ว จว.สุพรรณบุรี 0709 12204 0251 สว.กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี 1711 10204 0121

357 พ.ต.ท. ณัฐวุฒิ รุ่งเรือง สวป.สภ.พิมำย จว.นครรำชสีมำ สนม.575 สว.กก.1 บก.ต ำรวจมหำดเล็กรำชวัลลภรักษำพระองค์ 904 2113 10202 0039

358 พ.ต.ท. ณัฐวุฒิ สีเสมอ สว.สส.สภ.เมืองหนองคำย สนค.220 รอง ผกก.สส.สภ.ศรีเชียงใหม่ จว.หนองคำย 1412 09204 0071

359 พ.ต.ท. หญิง ณัฐศิริ มณีรัตน์ สว.กลุ่มงำนวิจัยพัฒนำฯ บก.สสท. 2803 10403 0017 รอง ผกก.กลุ่มงำนจิตอำสำพัฒนำ ผก. 0205 09309 0036

360 พ.ต.ท. ณัฐเศรษฐ์ สำริมำน รอง ผกก.จร.สภ.เมืองชลบุรี 0204 10205 0015 รอง ผกก.สส.สภ.จักรำช จว.นครรำชสีมำ 1305 09204 0140



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๒๙/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

361 พ.ต.ท. ณัตปภัทร สัมพันธ์สิทธ์ิ รอง ผกก.สส.สภ.บำงคนที จว.สมุทรสงครำม 1709 09204 0052 รอง ผกก.สส.สภ.ธงชัย จว.ประจวบคีรีขันธ์ 1706 09204 0081

362 ร.ต.อ. ณัติรุจน์ วัฒนะฉัตรรัตน์ รอง สว.กก.1 บก.ป. 2102 11202 0073 สว.กก.1 บก.ป. 2102 10202 0051

363 พ.ต.ท. ณัทเดช นำมอำมำตย์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.พระยืน จว.ขอนแก่น 0403 24203 0178 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองเลย สลย.187

364 พ.ต.ท. หญิง ณันทภัค มณีฉำย สว.อก.สภ.ทับปุด จว.พังงำ 0805 12304 0076 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.นครศรีธรรมรำช 1806 09318 0008

365 พ.ต.ต. ณิชธร ปูรณะปัญญำ สวป.สภ.ล ำดวน จว.บุรีรัมย์ 0304 12202 0101 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองบุรีรัมย์ 1306 10203 0265

366 พ.ต.ต. หญิง ณิชำภัทร หลงศรีภูมิ สว.ประจ ำ ตท. 0102 10382 0170 สว.ฝอ.8 บก.อก.บช.ก. 2101 10318 0118

367 ร.ต.อ. หญิง ณิชำภำ ช้ำงคล้ำย รอง สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร ภ.จว.กำญจนบุรี (อก.) 1704 11304 0016 สว.ฝอ.สง.ก.ตร. 0700 10325 0010

368 พ.ต.ต. ณิศศำ สุโยธีธนรัตน์ สว.ฝอ.3 บก.อก.บช.ศ. 2901 10326 0032 สว.พฐ.จว.ลพบุรี ศพฐ.1 2704 10336 0189

369 พ.ต.ท. ดนัย ชุ่มอภัย สว.ฝ่ำยพัฒนำหลักสูตร 1 สศป. 2902 10329 0033 สว.กก.2 บก.ต ำรวจมหำดเล็กรำชวัลลภรักษำพระองค์ 904 2113 10202 0059

370 ร.ต.อ. ดนัย บุตรี นว.(สบ1) ผบก.ภ.จว.อุบลรำชธำนี 1311 11323 0007 สว.กก.สส.ภ.จว.อุบลรำชธำนี 1311 10204 0443

371 พ.ต.ท. ดนัย สมำนไทย รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.พรำนกระต่ำย จว.ก ำแพงเพชร สกพ.165 รอง ผกก.ป.สภ.ทุ่งเสล่ียม จว.สุโขทัย 0608 10202 0022

372 พ.ต.ท. ดนุพล อิแอ สว.กก.สส.2 บก.สส.จชต. 2002 10204 0045 รอง ผกก.(สอบสวน) กก.สส.4 บก.สส.ภ.9 1902 09203 0104

373 พ.ต.ท. ดนุพันธ์ ขว้ำงไชย สว.ปพ.บก.สส.ภ.5 1502 10202 0076 รอง ผกก.ปพ.บก.สส.ภ.5 1502 09201 0073

374 พ.ต.ท. ดรัณภพ สระทองอยู่ รอง ผกก.ป.สภ.บำงละมุง จว.ชลบุรี 0204 10202 0021 รอง ผกก.ป.สภ.เมืองสมุทรปรำกำร 0107 10202 0007

375 พ.ต.ท. ดรัลพร พรมตู้ รอง ผกก.สส.สภ.หนองนำค ำ จว.ขอนแก่น 1405 09204 0073 รอง ผกก.สส.สภ.อุบลรัตน์ จว.ขอนแก่น 1405 09204 0054



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๒๙/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

376 พ.ต.ท. ดลวัตร ยืนยง สว.(สอบสวน) สภ.ตูม จว.ศรีสะเกษ 0306 23203 0382 สว.(สอบสวน) สภ.น้ ำเกล้ียง จว.ศรีสะเกษ 1308 10203 0279

377 พ.ต.ต. ดวงเพชร เถำว์โท สวป.สภ.ห้วยแถลง จว.นครรำชสีมำ สนม.623 สวป.สภ.ชุมพวง จว.นครรำชสีมำ สนม.610

378 พ.ต.ท. หญิง ดวงรัตน์ คณำวิวัฒน์ สว.ฝอ.ภ.จว.ระยอง 1210 10318 0011 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.นครนำยก 1208 09318 0147

379 ร.ต.อ. ดอน เพชรำบรรพ์ รอง สว.ฝ่ำยปกครองและกิจกรรม ศพข.บช.ส. 2306 11304 0025 สว.ฝอ.ศพข.บช.ส. 2306 10318 0004

380 พ.ต.ท. หญิง ดำรกำ เกตุแก้ว รอง ผกก.ฝอ.บก.ทล. 2103 09318 0009 รอง ผกก.ฝอ.3 บก.อก.บช.ก. 2101 09318 0043

381 พ.ต.ท. ดำรัณ วันนำพ่อ สว.สส.สภ.เมืองพะเยำ สพย.121 สวป.สภ.นำหม่ืน จว.น่ำน ปขก.1709

382 พ.ต.ท. หญิง ดำรำวรรณ หนูจันทร์ สว.อก.สภ.พรหมคีรี จว.นครศรีธรรมรำช 0804 12304 0234 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.พังงำ 1807 09318 0139

383 พ.ต.ท. ดำว ฐำนะกอง สว.(สอบสวน) สภ.ท่ำตูม จว.มหำสำรคำม 0405 23203 0236 สว.(สอบสวน) สภ.แกด ำ จว.มหำสำรคำม 1407 10203 0127

384 พ.ต.ท. ดำวเรือง ภูมิจะ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองนครสวรรค์ สนว.301 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แม่เปิน จว.นครสวรรค์ 0604 13203 0026

385 พ.ต.ต. ด ำเกิง เรือนวิลัย สวป.สภ.แม่ระมำด จว.ตำก สตก.221 สว.สส.สภ.กระทุ่มแบน จว.สมุทรสำคร สสค.126

386 ร.ต.อ. ด ำเนิน แสงหิรัญ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ทุ่งหว้ำ จว.สตูล สสต.128 สว.(สอบสวน) สภ.ทุ่งยำงแดง จว.ปัตตำนี 1909 10203 0045

387 พ.ต.ต. ด ำเนินสฤษด์ิ ค ำแสน สว.จร.สภ.พระประแดง จว.สมุทรปรำกำร สสป.295 สวป.สน.ชนะสงครำม สน.1-1015

388 พ.ต.ท. ด ำรงค์ เจริญศิริ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สวำย จว.สุรินทร์ 1309 29203 0100 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ล ำดวน จว.สุรินทร์ 1309 09203 0312

389 พ.ต.ต. ด ำรงค์ ยอดสุวรรณ์ สว.สส.สภ.แม่ยำว จว.เชียงรำย 1504 10204 0062 สวป.สภ.บุญเรือง จว.เชียงรำย 1504 10202 0065

390 พ.ต.ท. ด ำรงค์ศักด์ิ จันทร์ดี รอง ผกก.ป.สน.ประชำช่ืน 1102 10202 0088 รอง ผกก.ป.สภ.บำงพลี จว.สมุทรปรำกำร 0107 10202 0163



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๒๙/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

391 ร.ต.อ. ด ำรงพล ศิริรัตน์โสภำ รอง สว.สส.สภ.วิเชียรบุรี จว.เพชรบูรณ์ 0607 13204 0162 สว.ฝ่ำยมำตรฐำนฯ 1 สศป. 2902 10310 0055

392 พ.ต.ท. ดิเรก เขียวกลม รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.มัญจำคีรี จว.ขอนแก่น สขก.605 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แวงใหญ่ จว.ขอนแก่น 0403 24203 0180

393 พ.ต.ต. ดิเรก จันทร์ทรง สวป.สภ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปรำกำร 0107 12202 0340 สวป.สน.บำงเขน 1109 12202 0265

394 พ.ต.ท. ดิเรก บุญย้ิม สว.ฝอ.ภ.จว.ก ำแพงเพชร 1604 10318 0009 สว.สภ.ย่ำนยำว จว.พิจิตร 0605 12201 0202

395 พ.ต.ต. ดิเรก หยงสตำร์ สวป.สภ.เมืองสตูล 0908 12202 0129 สวป.สภ.ท่ำแพ จว.สตูล ปขก.1745

396 พ.ต.ต. ดิษฐ วิทยำ สว.พฐ.จว.นครพนม ศพฐ.4 2707 10336 0233 สว.พฐ.จว.บึงกำฬ ศพฐ.4 2707 10336 0265

397 พ.ต.ท. ดุนยนิตย์ ชูเช้ือ สว.สส.สภ.หำดส ำรำญ จว.ตรัง 0902 12204 0138 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ศรีนครินทร์ จว.พัทลุง 1905 09203 0143

398 พ.ต.ท. ดุรงค์ สุวรรณโชติ สว.สส.สภ.บำงขนำก จว.ฉะเชิงเทรำ 1205 10204 0060 รอง ผกก.ป.สภ.บำงขนำก จว.ฉะเชิงเทรำ 1205 09202 0126

399 พ.ต.ต. ดุษฎี อู่วงศ์ สว.กก.สส.ภ.จว.เชียงรำย 1504 10202 0152 สวป.สภ.สิชล จว.นครศรีธรรมรำช สนศ.534

400 พ.ต.ท. หญิง ดุษฎีพร สุขเกษม สว.(สอบสวน) สน.ท่ำข้ำม 1116 24203 0119 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.สมเด็จเจ้ำพระยำ สน.3-1013

401 พ.ต.ท. ดุสิต จิตรขุนทด รอง ผกก.ฝอ.บก.ปคม. 2108 09318 0009 รอง ผกก.5 บก.ปคม. 2108 09201 0128

402 พ.ต.ท. ดุสิต ผำสุข สว.อก.สภ.ปำกท่ำ จว.พระนครศรีอยุธยำ 1107 10318 0168 รอง ผกก.ป.สภ.โคกส ำโรง จว.ลพบุรี 0106 10202 0022

403 ร.ต.อ. ดุสิต สิงห์บุญตำ รอง สวป. สน.ดินแดง สน.1-521 สว.ฝอ.2 บก.อก.บช.ตชด. 2501 10318 0036

404 พ.ต.ท. เดช บุญสุวรรณ สว.สส.สภ.ศรีสวัสด์ิ จว.กำญจนบุรี 0702 12204 0220 รอง ผกก.สส.สภ.ศรีสวัสด์ิ จว.กำญจนบุรี 1704 09204 0093

405 พ.ต.ต. เดชขจร บ ำรุงนำ สว.(สอบสวน) สภ.เมืองขอนแก่น สขก.338 สว.(สอบสวน) สภ.ดงหลวง จว.มุกดำหำร 1408 10203 0165



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๒๙/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

406 พ.ต.ท. เดชชัย วรรณพฤกษ์ รอง ผกก.สส.สภ.วังยำง จว.นครพนม 1406 09204 0076 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เต่ำงอย จว.สกลนคร สสน.355

407 พ.ต.ต. เดชณรงค์ เอ่ียมอิสรำ สว.ฝอ.ภ.จว.สุรินทร์ 1309 10318 0013 สว.สส.สภ.เมืองจันทร์ จว.ศรีสะเกษ 0306 12204 0249

408 พ.ต.ท. เดชธนำ ทองสุวรรณ สว.(สอบสวน) สภ.สะเดำ จว.สงขลำ 0907 24203 0108 สว.(สอบสวน) สภ.สะท้อน จว.สงขลำ 1906 10203 0416

409 ร.ต.อ. เดชบดินทร์ภัทร ฐีรวัฒดรัณภพ รอง สว.สส.สภ.นำยำยอำม จว.จันทบุรี 0202 13204 0136 สว.สส.สภ.ทุ่งเบญจำ จว.จันทบุรี 0202 12204 0141

410 พ.ต.ท. เดชบัณฑิต ดุลย์เภรี รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สวี จว.ชุมพร สชพ.225 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ปำกน้ ำชุมพร จว.ชุมพร 1805 09203 0172

411 พ.ต.ท. เดชฤทธ์ิรัชต์ยศ คหชนม์ สวป.สน.พลับพลำไชย 2 1113 12202 0139 สวป.สน.สุวินทวงศ์ 1110 12202 0210

412 พ.ต.ท. เดชวุฒิ คงสิม รอง ผกก.ป.สภ.น้ ำขุ่น จว.อุบลรำชธำนี 0309 10202 0451 รอง ผกก.สส.สภ.เข่ืองใน จว.อุบลรำชธำนี 1311 09204 0095

413 พ.ต.ท. เดชศักดำ แต้มรุ่งเรือง สว.อก.สภ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม 0703 12304 0181 รอง ผกก.สส.สภ.ด่ำนช้ำง จว.สุพรรณบุรี 1711 09204 0082

414 พ.ต.ท. เดชำ กัณหำไชย สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.6 1602 10204 0036 สว.สส.สภ.แคนดง จว.บุรีรัมย์ 0304 12204 0314

415 พ.ต.ต. เดชำ จริงจิตร สว.กลุ่มงำนสอบสวน บก.สส.ภ.8 1802 10305 0116 สว.(สอบสวน) สภ.ห้วยยอด จว.ตรัง 0902 24203 0060

416 พ.ต.ต. เดชำ วิลำจันทร์ สว.(สอบสวน) สภ.ละงู จว.สตูล สสต.140 สว.(สอบสวน) สภ.ตันหยง จว.นรำธิวำส 1908 10203 0054

417 ร.ต.อ. เดชำ แสนสุข รอง สวป. สภ.เมืองสมุทรปรำกำร จว.สมุทรปรำกำร 0107 13202 0375 สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.1 1101 10318 0138

418 ร.ต.อ. เดชำ แสนหว้ำ รอง สว.กก.ปพ.บก.สส.ภ.6 1602 11202 0090 สว.สส.สภ.ธัญบุรี จว.ปทุมธำนี 0104 12204 0154

419 ร.ต.อ. เดชำ อุดมรักษ์ รอง สวป.สภ.พุทธมณฑล สนฐ.258 สว.กก.สส.ภ.จว.รำชบุรี 1708 10202 0034

420 ร.ต.อ. เดชำธร เจตเจริญกุล รอง สวป.สภ.สว่ำงแดนดิน จว.สกลนคร สสน.382 สว.กก.สส.ภ.จว.หนองบัวล ำภู 1413 10204 0063



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๒๙/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

421 พ.ต.ท. เดชำรัตน์ บุตรลำ สวป.สภ.กระนวน จว.ขอนแก่น 0403 12202 0417 สว.สส.สภ.น้ ำพอง จว.ขอนแก่น 0403 12204 0232

422 พ.ต.ต. เดชำวัต ชัยศรี สวป.สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธำนี สปท.176 สว.ฝอ.ภ.จว.อุตรดิตถ์ 1611 10318 0174

423 ร.ต.อ. เดชำวัต ภัทรจิตรำนนท์ รอง สวป.สภ.เวียงชัย จว.เชียงรำย 1504 11202 0121 สว.(สอบสวน) สภ.พญำเม็งรำย จว.เชียงรำย 1504 10203 0319

424 พ.ต.ท. เดชำวัต ศิริกัญตำ รอง ผกก.สส.สภ.ปำงศิลำทอง จว.ก ำแพงเพชร 1604 09204 0066 รอง ผกก.ป.สภ.คลองลำน จว.ก ำแพงเพชร 0602 10202 0051

425 พ.ต.ต. เดโช กันหะ สว.(สอบสวน) สภ.ค่ำยบำงระจัน จว.สิงห์บุรี สสห.150 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสิงห์บุรี 1111 10203 0096

426 พ.ต.ต. เดโช เชำวลิต สวป.สภ.แม่วำง จว.เชียงใหม่ สชม.458 สว.อก.สภ.คีรีรัฐนิคม จว.สุรำษฎร์ธำนี 0808 12304 0235

427 พ.ต.ท. เดโช เช่ียวชำญ สวป.สภ.คลองหำด จว.สระแก้ว สปจ.420 สวป.สภ.วัฒนำนคร จว.สระแก้ว สปจ.392

428 พ.ต.ท. เดโช สมศรีธนำเดช รอง ผกก.ป.สภ.พร้ำว จว.เชียงใหม่ 0503 10202 0106 รอง ผกก.สส.บก.น.6 1008 09204 0036

429 ร.ต.อ. เด่น ก ำงำ รอง สวป. สน.พระโขนง สน.2-538 สว.อก.สน.พระโขนง สน.2-531

430 พ.ต.ต. เด่น บุญอยู่ สวป.สภ.พระทองค ำ จว.นครรำชสีมำ สนม.281 สวป.สภ.โคกขำม จว.สมุทรสำคร 0708 12202 0137

431 พ.ต.ท. เด่น ศรีบรรเทำ สว.(สอบสวน) สภ.เสำไห้ จว.สระบุรี สสบ.263 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสระบุรี 1110 10203 0153

432 พ.ต.ต. เด่นคุณ แดงเครือ สว.(สอบสวน) สภ.อ่ำวน้อย จว.ประจวบคีรีขันธ์ สปข.87 สว.(สอบสวน) สภ.ห้วยยำง จว.ประจวบคีรีขันธ์ 1706 10203 0171

433 พ.ต.ท. เด่นชัย ช ำนำญในเมือง รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.พิมำย จว.นครรำชสีมำ สนม.584 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ชุมพวง จว.นครรำชสีมำ สนม.618

434 ร.ต.อ. เด่นดนัย วัฒนวิจิตรนนท์ รอง สว.กก.3 บก.ปอศ. 2109 11202 0106 สว.กก.3 บก.ปอศ. 2109 10202 0100

435 พ.ต.ท. เด่นดวง ศรีค ำ สว.อก.สภ.แม่แตง จว.เชียงใหม่ 0503 12304 0291 สว.(สอบสวน) สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ 1505 10203 0552



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๒๙/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

436 พ.ต.ท. เด่นพงศ์ บุตรประเสริฐ รอง ผกก.ป.สภ.ศรีเชียงใหม่ จว.หนองคำย 0410 10202 0066 รอง ผกก.ป.สภ.ท่ำบ่อ จว.หนองคำย 0410 10202 0051

437 พ.ต.ท. เด่นรัฐ วัฒนำภรณ์ สว.ฝอ.ภ.จว.สมุทรสำคร 1710 10318 0010 สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.7 1701 10318 0219

438 พ.ต.ท. หญิง เดไลล่ำล์ บุญญำชลสินธ์ุ สว.ฝ่ำยยุทธศำสตร์ บก.อก.รพ.ตร. 3101 10309 0041 รอง ผกก.ฝ่ำยฝึกอบรม บก.อก.รพ.ตร. 3101 09306 0109

439 พ.ต.ท. เดวิช ชัยนนทวัชร์ สว.ฝอ.สฝจ. 2714 10318 0006 สว.พฐ.จว.พะเยำ ศพฐ.5 2708 10336 0166

440 พ.ต.ท. เดือน วัฒนสุข สว.กก.สส.ภ.จว.เพชรบูรณ์ 1609 10204 0147 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองเพชรบูรณ์ 1609 10203 0202

441 พ.ต.ท. แดง นำคพิน สวป.สภ.หล่มสัก จว.เพชรบูรณ์ 0607 12202 0221 สว.อก.สภ.ตะพำนหิน จว.พิจิตร 0605 12304 0116

442 พ.ต.ท. แดน กองแก้ว รอง ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงำนสอบสวนและตรวจสอบทรัพย์สิน บก .ปส.2 2203 29203 0024 รอง ผกก.1 บก.ทท.3 3204 09202 0017

443 พ.ต.ท. แดน คงพลปำน รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.กระสัง จว.บุรีรัมย์ สบร.403 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ้ำนด่ำน จว.บุรีรัมย์ สบร.143

444 พ.ต.ต. แดนชัย ฤทธ์ิรักษำ สว.ฝอ.ภ.จว.เลย 1410 10318 0012 สว.อก.สภ.เมืองหนองบัวล ำภู 0411 12304 0009

445 พ.ต.ท. ตปธน กอพงษ์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.โนนไทย จว.นครรำชสีมำ สนม.813 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ครบุรี จว.นครรำชสีมำ 1305 09203 0516

446 พ.ต.ท. ตรงศักด์ิ เพชรหำญ สวป.สภ.แสนสุข จว.ชลบุรี 0204 12202 0383 รอง ผกก.ป.สภ.นำจอมเทียน จว.ชลบุรี 1206 09202 0049

447 พ.ต.ท. หญิง ตระกำรกุล ละครวงษ์ รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5 1501 09318 0155 รอง ผกก.ศูนย์จริยธรรมฯ บก.อก.จต. 0801 09318 0056

448 พ.ต.ท. ตรีกีรติ ตรีวัย รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บำงกล่ ำ จว.สงขลำ สสข.535 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองปัตตำนี 1909 09203 0053

449 พ.ต.ท. หญิง ตรีดำรำ วงษ์วำนิช รอง ผกก.ฝ่ำยปกครองและกิจกรรม ศพข .บช.ส. 2306 09318 0020 รอง ผกก.ฝอ.บก.ส.4 2305 09318 0007

450 พ.ต.ท. ตรีเทพ ทองนอก รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.น้ ำพอง จว.ขอนแก่น สขก.418 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หนองกุงศรี จว.กำฬสินธ์ุ สกส.264

JIW
Oval



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๒๙/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

451 ร.ต.อ. ตฤณวัฒน์ โพธ์ิบำย รอง สวป.สภ.เมืองนครพนม 0404 13202 0263 สว.กก.สส.4 บก.สส.ภ.4 1402 10204 0170

452 พ.ต.ท. ตศพล สมนึก รอง ผกก.ป.สภ.คลองหำด จว.สระแก้ว 0209 10202 0074 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองสระแก้ว 1211 09203 0207

453 พ.ต.ท. ต่อพันธ์ุ ปุสันเทียะ รอง ผกก.สส.สภ.มำยอ จว.ปัตตำนี 2005 09204 0086 สวญ.สภ.ยะรม จว.ยะลำ 2006 09201 0091

454 พ.ต.ต. ตะวัน ตระกำรฤกษ์ สวป.สภ.เขำย้อย จว.เพชรบุรี 0705 12202 0196 สว.กก.สส.ภ.จว.เพชรบุรี 1707 10204 0164

455 พ.ต.ต. ตะวัน เลขมำศ สว.กก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต 1808 10204 0131 สว.อก.สภ.ปลำยพระยำ จว.กระบ่ี 0802 12304 0071

456 พ.ต.ต. ตะวัน วัฒนรังสรรค์ สวป.สภ.เมืองสุพรรณบุรี 0709 12202 0261 สว.สส.สภ.เมืองสุพรรณบุรี 0709 12204 0262

457 พ.ต.ท. ตุลยวัต เมืองทอง รอง ผกก.3 บก.ทล. 2103 09202 0102 รอง ผกก.สส.สภ.ชุมพวง จว.นครรำชสีมำ 1305 09204 0138

458 พ.ต.ท. ตุลำณัฏฐ์ เคหะลูน รอง ผกก.สส.สภ.สบเมย จว.แม่ฮ่องสอน 1509 09204 0073 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ห้ำงฉัตร จว.ล ำปำง สลป.322

459 ร.ต.อ. เตชัส เตชิตตุลธร รอง สวป.สภ.ปักธงชัย จว.นครรำชสีมำ สนม.503 สว.สส.สภ.พลสงครำม จว.นครรำชสีมำ 1305 10204 0090

460 พ.ต.ท. เตชิต โป๊ะประนม รอง ผกก.ป.สภ.ล ำปลำยมำศ จว.บุรีรัมย์ 0304 10202 0038 รอง ผกก.ป.สภ.โนนไทย จว.นครรำชสีมำ 0303 10202 0115

461 พ.ต.ท. เตชิต วงษ์บุตร สว.สส.สภ.สระบัว จว.ปรำจีนบุรี 1209 10204 0056 สว.อก.สภ.เมืองสระแก้ว 0209 12304 0009

462 พ.ต.ต. เตชินท์ ดีทองอ่อน สว.กก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต 1808 10202 0033 สว.(สอบสวน) สภ.ฉลอง จว.ภูเก็ต 1808 10203 0265

463 พ.ต.ท. เตชินท์ บรรจง รอง ผกก. สส.สภ.ลูกแก จว.กำญจนบุรี 1704 09204 0085 รอง ผกก.สส.ภ.จว.เพชรบุรี 1707 09201 0031

464 พ.ต.ท. เตโชทัย ขุนนัดเชียร สว.กก.4 บก.ส.1 2302 10204 0163 รอง ผกก.กลุ่มงำนวิเครำะห์ข่ำวต่ำงประเทศ บก.ส.4 2305 09204 0044

465 ร.ต.อ. เตรียมศักด์ิ ศรีจันทร์ชัย รอง สว.สส.สภ.โชคชัย สนม.524 สว.สส.สภ.โชคชัย จว.นครรำชสีมำ สนม.523



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๒๙/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

466 พ.ต.ท. ไตรเทพ แพทย์รัตน์ สว.สภ.ยกกระบัตร จว.ตำก 0603 12201 0240 รอง ผกก.ป.สภ.พบพระ จว.ตำก 0603 10202 0049

467 ร.ต.อ. ไตรภพ ปัญญำเจริญ รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5 1501 11305 0187 สว.ฝอ.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 10318 0605

468 พ.ต.ท. ไตรมิตร วงศ์พรประดิษฐ์ สวป.สภ.ส ำโรงเหนือ จว.สมุทรปรำกำร 0107 12202 0319 รอง ผกก.สส.สภ.สำขลำ จว.สมุทรปรำกำร 1109 09204 0103

469 ร.ต.อ. ไตรรัตน์ แงดสันเทียะ รอง สวป.สภ.สีค้ิว จว.นครรำชสีมำ 0303 13202 0759 สว.สส.สภ.พระทองค ำ จว.นครรำชสีมำ 0303 12204 0442

470 พ.ต.ต. ไตรวิทย์ แก้วชนะ สว.(สอบสวน) สภ.บ้ำนแท่น จว.ชัยภูมิ สชย.384 สว.(สอบสวน) สภ.เนินสง่ำ จว.ชัยภูมิ 1304 10203 0222

471 พ.ต.ท. ถนอม บุตรพรหม รอง ผกก.ป.สภ.ภูเวียง จว.ขอนแก่น 0403 10202 0093 รอง ผกก.สส.สภ.หนองพอก จว.ร้อยเอ็ด 1409 09204 0105

472 ร.ต.อ. ถนอม รักกำรธรรม รอง สว.ฝ่ำยส่งก ำลังบ ำรุง บก.อก.บช.ส. 2301 11304 0041 สว.ฝ่ำยส่งก ำลังบ ำรุง บก.อก.บช.ส. 2301 10318 0040

473 พ.ต.ต. ถนอม สมณะ สวป.สภ.ภูพิงครำชนิเวศน์ จว.เชียงใหม่ 0503 12202 0496 สว.(สอบสวน) สภ.สันทรำย จว.เชียงใหม่ 1505 10203 0564

474 พ.ต.ท. ถนอมชล สังเกิด สว.ฝอ.บก.น.3 1005 10318 0013 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.นครสวรรค์ 1606 09318 0242

475 ร.ต.อ. ถนอมพงค์ ตู้เซ่ง รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.8 1802 11204 0050 นว.(สบ 2) ผบช.สทส. 2800 10323 0005

476 พ.ต.ต. ถนอมศักด์ิ ไชยบุรมย์ สวป.สภ.เมืองนครพนม 0404 12202 0255 สว.จร.สภ.เมืองนครพนม 0404 12205 0010

477 พ.ต.ท. ถนอมศักด์ิ อินทรบุตร รอง ผกก.สส.ภ.จว.จันทบุรี 1204 09201 0031 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ชลบุรี 1206 09318 0009

478 พ.ต.ท. ถนัด ชุ่มมะโน รอง ผกก.ป.สภ.เกำะช้ำง จว.เชียงรำย 1504 09202 0143 รอง ผกก.สส.สภ.จุน จว.พะเยำ 1507 09204 0048

479 พ.ต.ต. ถนัด ตินำนพ สว.(สอบสวน) สภ.ตำกูก จว.สุรินทร์ 0307 23203 0132 สว.(สอบสวน) สภ.เทนมีย์ จว.สุรินทร์ 1309 10203 0301

480 พ.ต.ต. ถนัดชัย สุโรพันธ์ สว.กก.สส.ภ.จว.พิษณุโลก 1608 10204 0133 สว.กก.สส.4 บก.สส.ภ.6 1602 10204 0148



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๒๙/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

481 พ.ต.ท. ถนัดบุญ สุวรรณรัตน์ รอง ผกก.สส.สภ.ชุมพวง จว.นครรำชสีมำ 1305 09204 0138 รอง ผกก.สส.สภ.ท่ำตะเกียบ จว.ฉะเชิงเทรำ 1205 09204 0085

482 ร.ต.อ. ถวัลย์ ลือสมุทร รอง สว.จร.สภ.เมืองลพบุรี จว.ลพบุรี สลบ.245 สว.สส.สภ.บ้ำนแพรก จว.พระนครศรีอยุธยำ 0105 12204 0286

483 ร.ต.อ. ถวัลย์ สุขศิริ รอง สวป. สภ.ไชยำ จว.สฎ. สสฎ.312 สว.สส.สภ.ท่ำชนะ จว.สุรำษฎร์ธำนี 0808 12204 0147

484 ร.ต.อ. ถวิล ศรีรุ่งเรือง ผบ.มว.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด. 2508 11202 0061 ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.1 บก.สอ.บช.ตชด. 2508 10202 0041

485 พ.ต.ต. ถำวร ทองวงค์ สว.สส.สภ.ตระกำรพืชผล จว.อุบลรำชธำนี 0309 12204 0223 สว.อก.สภ.นำโพธ์ิ อ.พิบูลมังสำหำร จว.อุบลรำชธำนี 1311 10318 0177

486 พ.ต.ต. ถำวร ยอดยรรยง สวป.สภ.นำเชือก จว.มหำสำรคำม สมค.332 สว.ฝอ.ภ.จว.เลย 1410 10318 0009

487 พ.ต.ท. ถำวร รำมวงศ์ สว.สส.สภ.ท่ำฉำง จว.สุรำษฎร์ธำนี 0808 12204 0168 รอง ผกก.ป.สภ.บ้ำนตำขุน จว.สุรำษฎร์ธำนี 0808 10202 0053

488 พ.ต.ท. ถำวร สำยมะณี รอง ผกก.(สอบสวน) สน.มีนบุรี สน.1-1280 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.คันนำยำว 1004 09203 0280

489 ร.ต.อ. ถำวร หนูทอง รอง สว. สภ.อ่ำวนำง จว.กบ. 1804 11202 0107 สว.อก. สภ.เกำะพีพี จว.กระบ่ี 1810 10318 0196

490 พ.ต.ท. ถำวร อัมพันธ์ สว.สส.สภ.กระบุรี จว.ระนอง 0807 12204 0079 สว.(สอบสวน) สภ.ปำกน้ ำหลังสวน จว.ชุมพร 1805 10203 0167

491 พ.ต.ท. ถำวร อำรีร่ืน รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.อุ้มผำง จว.ตำก สตก.267 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เขำบำงแกรก จว.อุทัยธำนี 1612 09203 0150

492 พ.ต.ต. ถำวรศักด์ิ โมลำนิล สว.สส.สภ.สว่ำงวีระวงศ์ จว.อุบลรำชธำนี 0309 12204 0322 สว.สส.สภ.ส ำโรง จว.อุบลรำชธำนี 0309 12204 0304

493 พ.ต.ท. ถิรเดช แข็งแรง สว.สส.สภ.สวี จว.ชุมพร 0803 12204 0094 รอง ผกก.สส.สภ.สวี จว.ชุมพร 1805 09204 0077

494 พ.ต.ท. ถิรวัฒน์ อินสุข สว.สส.สภ.วัดเพลง จว.รำชบุรี 0706 12204 0193 รอง ผกก.ป.สภ.บ้ำนโป่ง จว.รำชบุรี 0706 10202 0018

495 พ.ต.ท. ถิรวุฒิ สุทธศิลป์ รอง ผกก.สส.ภ.จว.เชียงรำย 1504 09201 0033 รอง ผกก.สส.สภ.บ้ำนแซว จว.เชียงรำย 1504 09204 0140



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๒๙/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

496 พ.ต.ต. ทนง เพียรสะอำด สวป.สน.ฉลองกรุง 1103 12202 0099 สวป.สน.ปทุมวัน สน.2-388

497 พ.ต.ท. ทนงศักด์ิ ลอยหำ สว.(สอบสวน) สน.ลำดกระบัง สน.2-858 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.มีนบุรี สน.1-1415

498 พ.ต.ต. ทนงศักด์ิ เลพล สว.กก.สส.ภ.จว.บุรีรัมย์ 1306 10202 0154 สว.กก.สส.ภ.จว.นครรำชสีมำ 1305 10204 0526

499 ร.ต.อ. ทนงศักด์ิ แวงวรรณ รอง สว.จร.สภ.ส ำโรงเหนือ จว.สมุทรปรำกำร สสป.247 สว.สส.สภ.บำงบ่อ จว.สมุทรปรำกำร 0107 12204 0229
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