
(สําเนา) 

คําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
ที่    ๑๓๒ /๒๕๖๒ 

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

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗  
แก้ไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
เร่อืง การปรบัปรงุระบบการพจิารณาแตง่ตัง้ขา้ราชการตาํรวจ จึงแตง่ตัง้ขา้ราชการตาํรวจใหด้ํารง 
ตําแหนง่ตา่ง ๆ จํานวน ๔๙๘ 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. หญิง ประทิพย์ ขุนศรี สว.ฝอ.บก.สส.ภ.9 1902 10326 0010 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.สงขลำ 1906 09318 0009

2 ร.ต.อ. ประทีป แควภูเขียว รอง สวป.สภ.บ้ำนเป้ำ จว.ชัยภูมิ 0302 13207 0273 สว.สส.สภ.เกษตรสมบูรณ์ จว.ชัยภูมิ 0302 12204 0141

3 พ.ต.ท. ประทีป จิระโร รอง ผกก.ป.สภ.เชียรใหญ่ จว.นครศรีธรรมรำช 0804 10202 0076 รอง ผกก.ป.สภ.พรหมคีรี จว.นครศรีธรรมรำช 0804 10202 0106

4 พ.ต.ท. ประทีป ชูมณี สวป.สภ.ทุ่งสง จว.นครศรีธรรมรำช 0804 12202 0414 รอง ผกก.สส.สภ.กะปำง จว.นครศรีธรรมรำช 1806 09204 0075

5 พ.ต.ท. ประทีป ทองดี รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.องครักษ์ จว.นครนำยก สนย.108 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หนองปรือ จว.ชลบุรี 1206 27203 0118

6 พ.ต.ท. ประทีป โยมำ สว.อก.สภ.พิปูน จว.นครศรีธรรมรำช 0804 12304 0297 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรำ 1205 09318 0113

7 พ.ต.ท. ประทีป สมวงษ์ สว.(สอบสวน) สภ.ด่ำนซ้ำย จว.เลย สลย.311 สว.(สอบสวน) สภ.บ้ำนเท่ือม จว.อุดรธำนี 1414 10203 0231

8 พ.ต.ท. ประทีป เสียงดัง สวป.สภ.แม่ฟ้ำหลวง จว.เชียงรำย ปชร.4170 รอง ผกก.ป.สภ.เวียงแหง จว.เชียงใหม่ 0503 10202 0209

9 พ.ต.ท. ประทีป แสงทองอร่ำม สวป.สภ.เมืองเพชรบุรี 0705 12202 0192 สวป.สภ.แก่งกระจำน จว.เพชรบุรี สนค.199

10 พ.ต.ต. ประทีป อ ำพะวัน สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพัทลุง สพท.162 สว.(สอบสวน) สภ.ปำกพะยูน จว.พัทลุง 1905 10203 0138

11 พ.ต.ท. ประเทือง ศรีสุวรรณ สวป.สภ.กันตัง จว.ตรัง 0902 12202 0203 สว.กก.สส.4 บก.สส.ภ.9 1902 10204 0107

12 พ.ต.ท. ประเทือง สำยโอ๊ะ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สวรรคโลก จว.สุโขทัย 0608 24203 0049 รอง ผกก.สส.สภ.ศรีนคร จว.สุโขทัย 1610 09204 0077

13 พ.ต.ท. ประธำน เขียวข ำ นักบิน(สบ 2) กลุ่มงำนกำรบิน บ.ตร. 0105 31451 0092 รอง ผกก.ฝอ.บ.ตร. 0105 09451 0009

14 พ.ต.ท. ประนต หงษ์ทอง รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.นำเยีย จว.อุบลรำชธำนี สอบ.791 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.น  ำขุ่น จว.อุบลรำชธำนี 0309 13203 0057

15 พ.ต.ท. ประเนตร เพชรรัตน์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองขอนแก่น 0403 24203 0138 รอง ผกก.สส.สภ.แกด ำ จว.มหำสำรคำม 1407 09204 0082

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๒/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๒/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

16 พ.ต.ต. ประพฤทธ์ิ อันประสิทธ์ิ สว.สส.สภ.ทุ่งหลวง จว.รำชบุรี 0706 12204 0248 สวป.สภ.สำมกระทำย จว.ประจวบคีรีขันธ์ 0704 12202 0079

17 พ.ต.ต. ประพล มงคลกุล สว.กลุ่มงำนจรำจร กองแผนงำนควำมม่ันคง สยศ. 0203 10309 0043 สวป.สภ.คลองเข่ือน จว.ฉะเชิงเทรำ 0203 12202 0054

18 พ.ต.ต. ประพัฒ พุฒนิล สวป.สภ.จักรำช จว.นครรำชสีมำ สนม.636 สวป.สภ.โนนเหม่ำ จว.ชัยภูมิ 1304 10202 0076

19 พ.ต.ท. ประพัฒน์ ชัยชมภู รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แม่ลำน้อย จว.แม่ฮ่องสอน สมส.158 รอง ผกก.สส.สภ.สบเมย จว.แม่ฮ่องสอน 1509 09204 0073

20 พ.ต.ท. ประพัฒน์ ชูพลกรัง สว.สส.สภ.พลสงครำม จว.นครรำชสีมำ 1305 10204 0090 สวป.สภ.ประทำย จว.นครรำชสีมำ สนม.713

21 พ.ต.ท. ประพันธ์ แก้วรุ่งฟ้ำ รอง ผกก.ป.สภ.หำดส ำรำญ จว.ตรัง 0902 10202 0194 รอง ผกก.สส.สภ.ปะเหลียน จว.ตรัง 1904 09204 0079

22 พ.ต.ต. ประพันธ์ บัวแก้ว สว.(สอบสวน) สภ.ล ำใหม่ จว.ยะลำ 0906 24203 0079 สว.(สอบสวน) กลุ่มงำนสอบสวน ภ.จว.ยะลำ 2006 29203 0079

23 ร.ต.อ. ประพันธ์ เผ่ำผำง รอง สว.สส.สภ.บำงกระทุ่ม จว.พิษณุโลก สพล.255 สว.อก.สภ.เนินมะปรำง จว.พิษณุโลก 0606 12304 0107

24 พ.ต.ท. ประพันธ์ พิสมัย สวป.สน.สุวินทวงศ์ 1110 12202 0062 สว.งำนปฏิบัติกำรจรำจรตำมโครงกำรพระรำชด ำริ 3 กก.6 บก.จร. 1002 10205 0245

25 พ.ต.ต. ประพันธ์ เพ็งจิตร สว.สส.สภ.ควนเนียง จว.สงขลำ 0907 12204 0239 สว.(สอบสวน) สภ.สะเดำ จว.สงขลำ 1906 10203 0420

26 ร.ต.อ. ประพันธ์ โพธ์ิพันธ์ุ รอง สว.จร. สภ.เมืองสุพรรณบุรี สสพ.203 สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.7 1701 10318 0177

27 พ.ต.ต. ประพันธ์ ภิญโญ สวป.สน.บำงเขน 1109 12202 0291 สวป.สน.คันนำยำว 1109 12202 0269

28 พ.ต.ต. ประพันธ์ ศิริด ำรงเดช สว.กก.ตชด.32 บก.ตชด.ภำค 3 2504 10318 0147 สว.กก.ตชด.34 บก.ตชด.ภำค 3 2504 10318 0348

29 พ.ต.ท. ประพันธ์ศักด์ิ ชำน้อย สว.สภ.ตูม จว.ศรีสะเกษ 0306 12201 0386 สว.(สอบสวน) สภ.เดชอุดม จว.อุบลรำชธำนี 1311 10203 0410

30 ร.ต.อ. ประพิณ นกแก้ว รอง สวป. สภ.บำงสะพำนน้อย จว.ประจวบคีรีขันธ์ 0704 13202 0265 สว.สส.สภ.บำงสะพำนน้อย จว.ประจวบคีรีขันธ์ 0704 12204 0155



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๒/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

31 พ.ต.ต. ประไพ โต้ตอบ สวป.สภ.ท่ำยำง จว.เพชรบุรี 0705 12202 0198 สว.สส.สภ.ท่ำยำง จว.เพชรบุรี 0705 12204 0118

32 พ.ต.ท. ประภัศ เขียวประภัสสร รอง ผกก.(สอบสวน) สน.สมเด็จเจ้ำพระยำ สน.3-732 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.สุทธิสำร 1004 09203 0271

33 พ.ต.ท. ประภำส ทองค ำภำ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เซกำ จว.บึงกำฬ 0410 24203 0124 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เกษตรวิสัย จว.ร้อยเอ็ด สรอ.425

34 พ.ต.ท. ประภำส พรมคล้ำย สว.สส.สภ.ป่ำโมก จว.อ่ำงทอง 0110 12204 0085 รอง ผกก.ป.สภ.ป่ำโมก จว.อ่ำงทอง 0110 10202 0027

35 พ.ต.ท. ประภำส รอดเกลี ยง สว.สส.สภ.กำระเกด จว.นครศรีธรรมรำช 0804 12204 0355 รอง ผกก.ป.สภ.บ้ำนมำบอ ำมฤต จว.ชุมพร 1805 09202 0055

36 พ.ต.ท. ประภำส ศรีสังข์จร สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.8 1802 10204 0020 รอง ผกก.ปพ.บก.สส.ภ.8 1802 09201 0068

37 พ.ต.ท. ประภำส ศิริรัตน์ สวป.สภ.กระทุ่มแบน จว.สมุทรสำคร 0708 12202 0132 สว.กก.สส.ภ.จว.สมุทรสงครำม 1709 10204 0031

38 พ.ต.ท. ประภำส สุขศิริ สว.ฝอ.ภ.จว.ระยอง 1210 10305 0016 สวป.สภ.เขำชะเมำ จว.ระยอง 0208 12202 0067

39 พ.ต.ท. ประภำส สุจันทำ รอง ผกก.สส.สภ.สำมชัย จว.กำฬสินธ์ุ 1404 09204 0079 รอง ผกก.สส.ภ.จว.มุกดำหำร 1408 09204 0170

40 พ.ต.ท. ประมวล กลัดทอง รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สำมเงำ จว.ตำก 0603 24203 0089 รอง ผกก.ป.สภ.สวรรคโลก จว.สุโขทัย 0608 10202 0018

41 พ.ต.ท. ประมวล คล้ำยข ำ สวป.สภ.น  ำพอง จว.ขอนแก่น สขก.410 รอง ผกก.ป.สภ.ภูเวียง จว.ขอนแก่น 0403 10202 0093

42 พ.ต.ต. ประมวล นวลงำม สว.ฝอ.ภ.จว.ปทุมธำนี 1106 10318 0014 สว.(สอบสวน) สภ.ปำกเกร็ด จว.นนทบุรี 1105 10203 0246

43 พ.ต.ท. ประมวล วงศ์วิวัฒน์จิต สว.(สอบสวน) สภ.ทุ่งคลี จว.สุพรรณบุรี สสพ.118 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสุพรรณบุรี 1711 10203 0179

44 พ.ต.ท. ประมวล อำจเวทย์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ภักดีชุมพล จว.ชัยภูมิ สชย.419 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.วังตะเฆ่ จว.ชัยภูมิ 1304 09203 0241

45 พ.ต.ท. ประมุข ป่ินปลื มจิตต์ สวญ.สภ.เนินกุ่ม จว.พิษณุโลก 1608 09201 0058 รอง ผกก.สส.3 บก.สส.ภ.6 1602 09204 0046



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๒/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

46 พ.ต.ท. ประมูล บุญชำลี สว.(สอบสวน) สภ.ภำชี จว.พระนครศรีอยุธยำ 0105 24203 0130 สว.(สอบสวน) สภ.บำงบำล จว.พระนครศรีอยุธยำ 1107 10203 0233

47 พ.ต.ต. ประยงค์ ทองตะโก สว.ฝ่ำยสโมสรและสันทนำกำร สก. 0403 10318 0080 สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.1 1102 10204 0057

48 พ.ต.ต. ประยงค์ วิรัชวงษ์ สวป.สภ.มำรวิชัย จว.พระนครศรีอยุธยำ 1107 10202 0059 สวป.สภ.มหำรำช จว.พระนครศรีอยุธยำ สอย.359

49 ร.ต.อ. ประยงค์ ศรีวิพันธ์ รอง สวป.สภ.แสนสุข จว.ชลบุรี สชบ.151 สว.อก.สภ.คลองก่ิว จว.ชลบุรี 1206 10318 0075

50 ร.ต.อ. ประยนต์ วรรณำรักษ์ รอง สวป.สภ.หนองตอง จว.เชียงใหม่ 0503 13207 0421 สว.อก.สภ.หนองตอง จว.เชียงใหม่ 1505 10318 0106

51 พ.ต.ต. ประยุทธ ดำนะ สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรำ 1205 10318 0009 สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.2 1201 10318 0175

52 ร.ต.อ. ประยุทธ ธิบดี ผบ.มว.กก.ตชด.12 2502 11202 0186 สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด. 2501 10318 0014

53 ร.ต.อ. ประยุทธ นุชเน่ือง รอง สวป.สภ.หนองบัวเหนือ จว.ตำก 0603 13207 0209 สว.ฝอ.ภ.จว.อุทัยธำนี 1612 10318 0011

54 พ.ต.ต. ประยุทธ พยุหพล สวป.สภ.แม่แจ่ม จว.เชียงใหม่ สชม.727 สวป.สภ.หนองตอง จว.เชียงใหม่ 0503 12202 0130

55 พ.ต.ท. ประยุทธ วรรนิวำส สว.สส.สภ.กลำงใหญ่ จว.อุดรธำนี 0412 12204 0328 สว.อก.สภ.น  ำโสม จว.อุดรธำนี 0412 12304 0281

56 พ.ต.ต. ประยุทธ์ สร้ำงตระกูล สว.สส.สภ.สอง จว.แพร่ สพร.177 สว.อก.สภ.สอง จว.แพร่ 0506 12304 0099

57 พ.ต.ท. ประยุทธ เหลืองทอง สวป.สภ.ยะหำ จว.ยะลำ สยล.161 รอง ผกก.ป.สภ.ศรีสำคร จว.นรำธิวำส 0903 10202 0054

58 พ.ต.ต. ประยูร เข็มณรงค์ สวป.สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี 0108 12202 0234 สวป.สภ.วิหำรแดง จว.สระบุรี สสบ.229

59 พ.ต.ท. ประยูร ค ำแหงพล สว.สส.สภ.กุตำไก้ จว.นครพนม 1406 10204 0058 รอง ผกก.สส.ภ.จว.สกลนคร 1411 09204 0256

60 พ.ต.ต. ประยูร ปัญโญ สว.ฝอ.ภ.จว.ตำก 1605 10318 0010 สว.อก.สภ.ศรีนคร จว.สุโขทัย 0608 12304 0101



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๒/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

61 พ.ต.ต. ประยูร ปัตตุลี สว.สส.สภ.สำขลำ จว.สมุทรปรำกำร 0107 12204 0259 สว.กก.สส.ภ.จว.สมุทรปรำกำร 1109 10204 0288

62 ร.ต.อ. ประยูร ปินตำแสน รอง สวป.สภ.เนินกุ่ม จว.พิษณุโลก 0606 13207 0163 สว.สส.สภ.เนินกุ่ม จว.พิษณุโลก 1608 10204 0061

63 พ.ต.ท. ประยูร วิเศษชำติ สว.(สอบสวน) สภ.บ้ำนเบิก จว.ลพบุรี 0106 23203 0033 สว.(สอบสวน) สภ.บ้ำนหม่ี จว.ลพบุรี 1108 10203 0171

64 พ.ต.ท. ประลอง พรหมศร รอง ผกก.สส.สภ.อัมพวำ จว.สมุทรสงครำม 1709 09204 0051 รอง ผกก.ป.สน.จรเข้น้อย 1110 10202 0088

65 พ.ต.ท. ประวัติ เพ็ชรทิพย์ สวป.สน.พระรำชวัง 1113 12202 0130 สวป.สน.บวรมงคล 1114 12202 0211

66 พ.ต.ท. ประวิง จิณำพันธ์ สว.(สอบสวน) สภ.เขำแก้ว จว.ชัยนำท 0102 23203 0153 สว.(สอบสวน) สภ.สรรคบุรี จว.ชัยนำท 1104 10203 0110

67 พ.ต.ท. ประวิท สว่ำงศิริพรชัย รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ธรรมศำลำ 1114 23203 0078 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ศำลำแดง 1009 09203 0184

68 พ.ต.ต. ประวิทย์ จิตรำษฎร์ สวป.สภ.เมืองมหำสำรคำม 0405 12202 0317 สว.สส.สภ.เชียงยืน จว.มหำสำรคำม 0405 12204 0129

69 พ.ต.ท. ประวิทย์ ทองจะโปะ สว.ฝ่ำยตรวจสอบพฤติกำรณ์บุคคล บก.อก.บช.ส. 2301 10204 0109 รอง ผกก.ฝ่ำยส่งก ำลังบ ำรุง บก.อก.บช.ส. 2301 09318 0037

70 พ.ต.ต. ประวิทย์ ประชำปกป้อง สวป.สภ.ปทุมรำชวงศำ จว.อ ำนำจเจริญ สอบ.770 สว.สส.สภ.ดม จว.สุรินทร์ 1309 10204 0073

71 พ.ต.ต. ประวิทย์ วงค์โขง สว.สส.สภ.แม่เมำะ จว.ล ำปำง 0508 12204 0136 สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.5 1502 10204 0063

72 พ.ต.ท. ประวิทย์ วิจิตรไตรธรรม สวป.สภ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี 0108 12202 0240 สว.สส.สภ.โคกเจริญ จว.ลพบุรี 0106 12204 0177

73 พ.ต.ท. ประวิทย์ สุกใส สว.งำนตรวจพิสูจน์ผู้ขับข่ี กก.5 บก.จร. 1002 10205 0205 สว.ฝอ.2 บก.อก.บช.ตชด. 2501 10318 0035

74 พ.ต.ต. ประวิน พับขุนทด สว.สส.สภ.ล ำดวน จว.สุรินทร์ 0307 12204 0194 สว.สส.สภ.ทุ่งมน จว.สุรินทร์ 0307 12204 0255

75 พ.ต.ท. ประวีณ ปำณะศรี รอง ผกก.(สอบสวน) กก.5 บก.ป. 2102 29203 0273 รอง ผกก.(สอบสวน) กก.5 บก.ปปป. 2110 29203 0108



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๒/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

76 ร.ต.อ. ประวีณ วงษ์ปัญญำ นำยเวร (สบ 1) ผบก.สส.ภ.4 1402 11323 0005 สว.ปพ.บก.สส.ภ.4 1402 10202 0067

77 พ.ต.ท. ประเวศน์ พิโลนพงศธร สวป.สภ.เมืองล ำพูน 0509 12202 0166 รอง ผกก.ป.สภ.บ้ำนโฮ่ง จว.ล ำพูน 0509 10202 0041

78 พ.ต.ต. ประศักด์ิ ไหว้พรหม สวป.สภ.กุดจับ จว.อุดรธำนี 0412 12202 0372 สวป.สภ.บ่อไร่ จว.ตรำด สตร.173

79 ร.ต.อ. ประศำสตร์ สำรเทพ รอง สว.จร.สภ.ปัว จว.น่ำน สนน.212 สว.กก.สส.4 บก.สส.ภ.2 1202 10204 0125

80 ร.ต.อ. ประสงค์ แจ่มใส รอง สว.กก.1 บก.ปทส. 2107 11202 0037 สว.กก.1 บก.ปทส. 2107 10202 0029

81 พ.ต.ท. ประสงค์ ช ำนำญศิลป์ สว.(สอบสวน) สน.ภำษีเจริญ สน.3-627 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.พญำไท 1003 09203 0201

82 ร.ต.อ. ประสงค์ ติละบำล รอง สวป.สภ.อรัญประเทศ จว.สระแก้ว สปจ.361 สว.ฝอ.ภ.จว.สระแก้ว 1211 10318 0217

83 ร.ต.อ. ประสงค์ ทัตเศษ รอง สว.สส. สภ.บึงสำมพัน จว.เพชรบูรณ์ สพช.337 สว.สส.สภ.บ้ำนติ ว จว.เพชรบูรณ์ 1609 10204 0070

84 พ.ต.ต. ประสงค์ พันธ์ุสุภำ สว.(สอบสวน) สภ.เกษตรวิสัย จว.ร้อยเอ็ด สรอ.427 สว.(สอบสวน) สภ.บ้ำนแพง จว.นครพนม 1406 10203 0170

85 พ.ต.ท. ประสงค์ ศรีวิมล รอง ผกก.ป.สภ.บ้ำนคลองเต็ง จว.ตรัง 1904 09202 0044 รอง ผกก.ป.สภ.สิเกำ จว.ตรัง 0902 10202 0047

86 ร.ต.อ. ประสงค์ สมเพำะ รอง สว.จร.สภ.สันทรำย จว.เชียงใหม่ 1505 11205 0277 สว.(สอบสวน) สภ.สันทรำย จว.เชียงใหม่ 1505 10203 0563

87 พ.ต.ท. ประสงค์ สุมหิรัมย์ สว.สส.สภ.ห้วยรำช จว.บุรีรัมย์ 0304 12204 0307 สวป.สภ.ล ำดวน จว.บุรีรัมย์ 0304 12202 0101

88 ร.ต.อ. ประสพ กำฬมิค รอง สว.ฝอ.ศพฐ.10 2713 11336 0075 สว.พฐ.จว.ปัตตำนี ศพฐ.10 2713 10336 0153

89 พ.ต.ท. ประสพ แก้วกัณฑรัตน์ สว.อก.สน.บำงเสำธง 1104 12304 0128 สว.ฝอ.บก.น.4 1006 10318 0013

90 พ.ต.ท. ประสพชัย ค ำปิตะ สว.สส.สภ.ระเบำะไผ่ จว.ปรำจีนบุรี 0207 12204 0128 สว.อก.สภ.ศรีมโหสถ จว.ปรำจีนบุรี 0207 12304 0093



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๒/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

91 พ.ต.ท. ประสพโชค จันทรำเรืองฤทธ์ิ รอง ผกก.กก.2 บก.สอ.บช.ตชด. 2508 09318 0307 รอง ผกก.ตชด.21 บก.ตชด.ภำค 2 2503 09202 0055

92 ร.ต.อ. ประสพสุข พรมมำนอก รอง สว. สภ.เมืองระนอง จว.รน. 0807 13202 0147 สว.สส.สภ.เมืองระนอง สรน.102

93 พ.ต.ท. ประสำท คล่ีบุญ สว.สส.สภ.ล ำลูกกำ จว.ปทุมธำนี 0104 12204 0175 สว.อก.สภ.ชัยบำดำล จว.ลพบุรี 0106 12304 0119

94 พ.ต.ท. ประสำท ฤทธิแสง รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สว่ำง จว.ร้อยเอ็ด 1409 29203 0084 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.โขงเจียม จว.อุบลรำชธำนี สอบ.502

95 พ.ต.ท. ประสำท สำมำรถกุล รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เกำะช้ำง จว.ตรำด 0205 13203 0020 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองตรำด 1207 09203 0097

96 พ.ต.ท. ประสำน ดีกระโทก สวป.สภ.เสิงสำง จว.นครรำชสีมำ สนม.551 สว.(สอบสวน) สภ.โพธ์ิกลำง จว.นครรำชสีมำ 1305 10203 0489

97 พ.ต.ท. ประสำน โตวอน สว.ปพ.บก.สส.ภ.7 1702 10202 0116 รอง ผกก.สส.สภ.อัมพวำ จว.สมุทรสงครำม 1709 09204 0051

98 ร.ต.อ. ประสำร คงแก้ว รอง สว.(สอบสวน) สภ.อ่ำวลึก จว.กบ. สกบ.158 สว.(สอบสวน) สภ.อ่ำวลึก จว.กระบ่ี 1804 10203 0208

99 พ.ต.ท. ประสำร ชิงโส รอง ผกก.ป.สภ.เกำะพะงัน จว.สุรำษฎร์ธำนี 0808 10202 0037 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เกำะเต่ำ จว.สุรำษฎร์ธำนี 1810 09203 0352

100 พ.ต.ต. ประสำร รัตนโรจนฤทธ์ิ สว.ส.ทท.2 กก.2 บก.ทท.1 3202 10202 0059 สว.ส.ทล.6 กก.1 บก.ทล. 2103 10201 0062

101 พ.ต.ท. ประสิทธ์ิ กัณหำ สว.สส.สภ.พุทไธสง จว.บุรีรัมย์ 0304 12204 0268 สวป.สภ.บ้ำนเด่ือ จว.ชัยภูมิ 0302 12202 0075

102 พ.ต.ท. ประสิทธ์ิ เกียมำ สว.สส.สภ.ทะเมนชัย จว.บุรีรัมย์ 0304 12204 0337 รอง ผกก.ป.สภ.หนองบุญมำก จว.นครรำชสีมำ 0303 10202 0133

103 ร.ต.อ. ประสิทธ์ิ คงเรือง ผบ.มว.กก.ตชด.44 2505 11202 0382 สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด. 2501 10318 0011

104 ร.ต.อ. ประสิทธ์ิ เค้ำประเสริฐ รอง สว.จร. สน.ร่มเกล้ำ 1103 13205 0177 สว.จร.สน.เตำปูน สน.1-809

105 ร.ต.อ. ประสิทธ์ิ เทพตีเหล็ก รอง สว.(สอบสวน) สภ.ธวัชบุรี จว.ร้อยเอ็ด สรอ.302 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองร้อยเอ็ด6 สรอ.266



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๒/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

106 พ.ต.ท. ประสิทธ์ิ นำใจดี สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.4 1401 10318 0178 สว.สส.สภ.นำมน จว.กำฬสินธ์ุ 0402 12204 0170

107 พ.ต.ท. ประสิทธ์ิ ปลื มสุด สว.สภ.บ้ำนหนองเม็ก จว.กำฬสินธ์ุ 0402 12201 0294 สว.สภ.นำใน จว.สกลนคร 0409 12201 0373

108 ร.ต.อ. ประสิทธ์ิ พละสุข รอง สวป.สภ.เมืองนครรำชสีมำ 0303 13202 0730 สว.สส.สภ.บัวลำย จว.นครรำชสีมำ 0303 12204 0479

109 ร.ต.อ. ประสิทธ์ิ พุทธปัญโญ รอง สว.ฝอ.บก.ส.1 2302 11304 0248 นว.(สบ 2) ผบช.ประจ ำ สง.ผบ.ตร. 0001 12312 0069

110 พ.ต.ท. ประสิทธ์ิ ยอดทอง รอง ผกก.ป.สภ.เชิงทะเล จว.ภูเก็ต 0806 10202 0146 รอง ผกก.ป.สภ.คลองท่อม จว.กระบ่ี 0802 10202 0018

111 พ.ต.ท. ประสิทธ์ิ ยำพรม รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ้ำนไร่ จว.สุโขทัย สสท.151 รอง ผกก.สส.สภ.บ้ำนไร่ จว.สุโขทัย 1610 09204 0078

112 พ.ต.ต. ประสิทธ์ิ รำโอบ สว.สส.สภ.ตะก่ัวป่ำ จว.พังงำ สพง.221 สว.(สอบสวน) สภ.ฉลอง จว.ภูเก็ต 1808 10203 0264

113 พ.ต.ท. ประสิทธ์ิ วิรัตยำภรณ์ สว.กก.สส.ภ.จว.สิงห์บุรี 1111 10204 0029 รอง ผกก.งำนศูนย์ควบคุมจรำจรด่วน 2 กก.2 บก.จร. 1002 09201 0088

114 พ.ต.ต. ประสิทธ์ิ สุขโข สว.สส.สภ.บำงปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยำ 0105 12204 0218 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอ่ำงทอง 1112 10203 0107

115 พ.ต.ท. ประสิทธ์ิ หล้ำสมศรี สวป.สภ.เมืองล ำปำง 0508 12202 0246 รอง ผกก.สส.ภ.จว.ล ำปำง 1510 09204 0229

116 พ.ต.ท. ประสิทธ์ิ เหล็กดี สว.(สอบสวน) สภ.บ้ำนทับใหม่ จว.สระแก้ว 1211 29203 0085 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสระแก้ว 1211 10203 0195

117 พ.ต.ท. ประสิทธ์ิสินธ์ุ รุ่งเรือง รอง ผกก.3 บก.ปคบ. 2111 09201 0071 รอง ผกก.สส.สภ.แม่จริม จว.น่ำน 1506 09204 0062

118 พ.ต.ท. ประเสริฐ กว้ำงขวำง สว.สส.สภ.ล ำทับ จว.กระบ่ี 0802 12204 0106 รอง ผกก.สส.สภ.ทรำยขำว จว.กระบ่ี 1804 09204 0061

119 พ.ต.ต. ประเสริฐ ก่ิงค ำ สว.(สอบสวน) สภ.ตำลชุม จว.น่ำน 0504 23203 0236 สว.(สอบสวน) สภ.นำหม่ืน จว.น่ำน 1506 10203 0167

120 ร.ต.อ. ประเสริฐ เกื อเพชร รอง สว.(สอบสวน) สน.หลักสอง สน.3-687 สว.(สอบสวน) สน.พญำไท 1003 10203 0168



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๒/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

121 ร.ต.อ. ประเสริฐ แก้วเคน รอง สว.สส.สภ.ปลำปำก จว.นครพนม 0404 13204 0145 สว.ฝอ.ภ.จว.นครพนม 1406 10318 0010

122 พ.ต.ท. ประเสริฐ จันทร์เจริญ รอง ผกก.สส.สภ.บ้ำนตำก จว.ตำก 1605 09204 0066 รอง ผกก.ป.สภ.แม่เปิน จว.นครสวรรค์ 0604 10202 0286

123 พ.ต.ท. ประเสริฐ จันทร์แดง สว.(สอบสวน) สน.หนองจอก สน.1-673 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ชนะสงครำม 1003 09203 0193

124 พ.ต.ท. ประเสริฐ เชิดชู สวป.สภ.เมืองนครนำยก 0206 12202 0087 สว.กก.สส.ภ.จว.นครนำยก 1208 10204 0065

125 พ.ต.ท. ประเสริฐ ไชยเดช สว.สส.สภ.ปำกพะยูน จว.พัทลุง 0905 12204 0074 สว.สภ.บ้ำนโหนด จว.สงขลำ 0907 12201 0414

126 ร.ต.อ. ประเสริฐ เดชสุภำ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองฉะเชิงเทรำ สฉช.185 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองฉะเชิงเทรำ 1205 10203 0199

127 พ.ต.ท. ประเสริฐ พรมจันทร์ รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ธรรมศำลำ 1114 23203 0076 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ตล่ิงชัน 1009 09203 0181

128 พ.ต.ต. ประเสริฐ ฟุ้งพิมำย สวป.สภ.โนนสูง จว.นครรำชสีมำ 0303 12202 0704 สว.สภ.เมืองพลับพลำ จว.นครรำชสีมำ 0303 12201 0664

129 พ.ต.ท. ประเสริฐ รัตนรุ่งโรจน์ รอง ผกก.ป.สน.ดินแดง 1102 10202 0067 รอง ผกก.สส.สน.เตำปูน 1004 09204 0068

130 พ.ต.ท. ประเสริฐ ฤทธิรำช สว.กก.สส.ภ.จว.ตรำด 1207 10204 0032 สว.(สอบสวน) สภ.ไม้รูด จว.ตรำด 0205 23203 0033

131 ร.ต.อ. ประเสริฐ ศรีต้ำ รอง สว. สภ.ฉลอง อ.เมือง จว.ภก. 0806 13202 0198 สว.กก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต 1808 10204 0279

132 พ.ต.ท. ประเสริฐ ศรีพันนำ สว.สส.สภ.บ้ำนกร่ ำ จว.ระยอง 0208 12204 0183 สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.2 1201 10318 0289

133 พ.ต.ต. ประเสริฐ ศรีหมอก สว.สส.สภ.บ้ำนในหูต จว.ชุมพร 1805 10204 0069 สว.ฝอ.ภ.จว.ชุมพร 1805 10318 0010

134 พ.ต.ท. ประเสริฐ สำธรรำษฎร์ สว.สส.สภ.บำงแม่นำง จว.นนทบุรี 0103 12204 0250 สวป.สภ.บำงพลีน้อย จว.สมุทรปรำกำร 0107 12202 0101

135 ร.ต.อ. ประเสริฐ หล้ำศักด์ิ รอง สว. (สอบสวน) สภ.เมืองยโสธร จว.ยโสธร สยส.114 สว.(สอบสวน) สภ.เลิงนกทำ จว.ยโสธร 1307 10203 0144



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๒/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

136 พ.ต.ต. ประเสริฐ อนุศิลป์ สว.สส.สภ.สำมควำยเผือก จว.นครปฐม 0703 12204 0222 สว.กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมรำช 1806 10202 0138

137 พ.ต.ท. ประเสริฐ อยู่ยงค์ สว.ฝอ.ภ.จว.ล ำปำง 1510 10318 0009 สวป.สภ.ลำดยำว จว.นครสวรรค์ สนว.317

138 ร.ต.อ. ประเสริฐ อ่อนจินลี รอง สวป.สภ.โคกสูง 0209 13202 0028 สว.กก.สส.ภ.จว.สระแก้ว 1211 10204 0032

139 พ.ต.ท. ประเสริฐ อินทร์สุข สว.สส.สภ.ล ำสนธิ จว.ลพบุรี 0106 12204 0193 รอง ผกก.สส.สภ.ล ำสนธิ จว.ลพบุรี 1108 09204 0074

140 พ.ต.ต. ประเสริฐศักด์ิ นวลบัตร สว.(สอบสวน) สภ.พระซอง จว.นครพนม 0404 23203 0213 สว.(สอบสวน) สภ.ธำตุพนม จว.นครพนม 1406 10203 0166

141 พ.ต.ท. ประหยัด กำน้อย สว.พฐ.จว.บุรีรัมย์ ศพฐ.3 2706 10336 0172 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ศรีสะเกษ 1308 09318 0300

142 พ.ต.ท. ประหยัด ทัพไทย รอง ผกก.ป.สภ.ป่ำโมก จว.อ่ำงทอง 0110 10202 0027 รอง ผกก.สส.สภ.บำงจัก จว.อ่ำงทอง 1112 09204 0093

143 พ.ต.ท. ประหยัด ผิวอ่อน รอง ผกก.สส.สภ.หนองวัวซอ จว.อุดรธำนี 1414 09204 0059 รอง ผกก.ป.สภ.ทุ่งฝน จว.อุดรธำนี 0412 10202 0084

144 พ.ต.ท. ประหยัด ภูชนะศรี รอง ผกก.ป.สภ.หนองจอก จว.เพชรบุรี 1707 09202 0080 รอง ผกก.ป.สภ.บ้ำนยำงชุม จว.ประจวบคีรีขันธ์ 1706 09202 0065

145 พ.ต.ท. ประหยัด ภูศรีเทศ สวป.สภ.เขำค้อ จว.เพชรบูรณ์ 0607 12202 0226 สวป.สภ.บ้ำนโคก จว.เพชรบูรณ์ 1609 10202 0065

146 ร.ต.อ. ประหยัด ศรีเพชร รอง สว.สส.สภ.บ้ำนแท่น จว.ชัยภูมิ สชย.383 สว.สส.สภ.หนองบัวระเหว จว.ชัยภูมิ 0302 12204 0246

147 พ.ต.ท. ประหยัด อินทนำศักด์ิ สว.อก.สภ.อ่ำวน้อย จว.ประจวบคีรีขันธ์ 1706 10318 0059 รอง ผกก.ป.สภ.บำงสะพำน จว.ประจวบคีรีขันธ์ 0704 10202 0038

148 พ.ต.ต. ปรัชญ์ มำเอื อย สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.2 1201 10318 0229 ผบ.ร้อย(สบ 2) ฝ่ำยปกครองและกำรฝึก ศฝร.ภ.2 1203 10306 0030

149 พ.ต.ท. ปรัชญำ กระแสร์ลำภ สว.จร.สน.บุคคโล สน.3-572 รอง ผกก.สส.สภ.นำดี จว.ปรำจีนบุรี 1209 09204 0077

150 พ.ต.ต. ปรัชญำ กัมลำศพิทักษ์ สว.กก.1 บก.ปอท. 2112 10202 0027 สว.กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 10202 0317



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๒/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

151 พ.ต.ท. ปรัชญำ กัลป์ธนวงศ์ สว.สส.สภ.บ้ำนติ ว จว.เพชรบูรณ์ 1609 10204 0070 สว.ฝอ.3 บก.อก.บช.ตชด. 2501 10318 0059

152 พ.ต.ท. ปรัชญำ จันทร์สมวงศ์ รอง ผกก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมรำช 1806 09204 0134 รอง ผกก.สส.สภ.นบพิต ำ จว.นครศรีธรรมรำช 1806 09204 0070

153 พ.ต.ต. ปรัชญำ ต้นกันยำ สว.สส.สภ.เมืองกำฬสินธ์ุ สกส.198 สว.กก.สส.ภ.จว.กำฬสินธ์ุ 1404 10204 0210

154 พ.ต.ท. ปรัชญำ ทิศลำ สว.จร.สภ.เมืองล ำปำง สลป.246 รอง ผกก.ป.สภ.เมืองเชียงใหม่ 0503 10202 0013

155 พ.ต.ท. ปรัชญำ เท่ียงตรง สวป.สภ.ปำกคลองรังสิต จว.ปทุมธำนี 0104 12202 0254 สว.(สอบสวน) สภ.ไทรน้อย จว.นนทบุรี 1105 10203 0241

156 พ.ต.ต. ปรัชญำ นิมำลำ สว.อก.สภ.นำโพธ์ิ อ.พิบูลมังสำหำร จว.อุบลรำชธำนี 1311 10318 0177 สว.ฝอ.ภ.จว.อุบลรำชธำนี 1311 10318 0448

157 พ.ต.ท. ปรัชญำ บุญยืน สว.สส.สน.หัวหมำก 1111 12204 0244 รอง ผกก.สส.สน.มักกะสัน 1003 09204 0073

158 พ.ต.ท. ปรัชญำ ไบเตะ รอง ผกก.สส.สภ.สะท้อน จว.สงขลำ 1906 09204 0113 รอง ผกก.สส.สภ.สุไหงโกลก จว.นรำธิวำส 2004 09204 0088

159 พ.ต.ท. ปรัชญำ พงส์อัมพรสกุล รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.นครชัยศรี จว.นครปฐม 0703 24203 0117 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ้ำนโป่ง จว.รำชบุรี 0706 24203 0086

160 พ.ต.ท. ปรัชญำ สนิทวงศ์ชัย รอง ผกก.ป.สภ.กุดจับ จว.อุดรธำนี 0412 10202 0076 รอง ผกก.ป.สภ.นำยูง จว.อุดรธำนี 0412 10202 0060

161 พ.ต.ต. ปรัชญำ สินเกื อกูล สว.สส.สภ.โรงช้ำง จว.พระนครศรีอยุธยำ 0105 12204 0303 สว.กก.สส.ภ.จว.นนทบุรี 1105 10204 0264

162 ร.ต.อ. ปรัตถกร รำชบุรี ผบ.มว.กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 11202 0335 ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 10202 0195

163 พ.ต.ท. ปรำกำร บุญเทส รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เกำะจันทร์ จว.ชลบุรี 0204 23203 0036 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หนองใหญ่ จว.ชลบุรี สชบ.483

164 พ.ต.ท. ปรำกำร ยูวะนิยม สวป.สน.สุวินทวงศ์ 1110 12202 0210 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ห้วยขวำง 1003 09203 0204

165 พ.ต.ท. หญิง ปรำณี สินเธำว์ รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.เลย 1410 09318 0007 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.บึงกำฬ 1415 09318 0009



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๒/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

166 พ.ต.ท. หญิง ปรำณี อำวุธทอง สว.กก.ตชด.14 บก.ตชด.ภำค 1 2502 10326 0337 รอง ผกก.ฝสสน.4 บก.สสน.บช.ตชด. 2507 09318 0070

167 พ.ต.ท. ปรำโมช คล้ำยทอง สวป.สภ.โพหัก จว.รำชบุรี 0706 12202 0067 สวป.สภ.หนองจอก จว.เพชรบุรี 0705 12202 0051

168 พ.ต.ต. ปรำโมทย์ ขวัญเมือง สวป.สภ.ขำมสะแกแสง จว.นครรำชสีมำ สนม.691 สวป.สภ.คอนสำร จว.ชัยภูมิ สชย.390

169 ร.ต.อ. ปรำโมทย์ จิตรสมบูรณ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปำกท่อ 0706 24203 0108 สว.(สอบสวน) สภ.ปำกท่อ จว.รำชบุรี 1708 10203 0209

170 พ.ต.ท. ปรำโมทย์ ชำรี รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.กระนวน จว.ขอนแก่น 0403 24203 0171 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ้ำนแพง จว.นครพนม 1406 09203 0181

171 พ.ต.ท. ปรำโมทย์ บุญทับ รอง ผกก.สส.สภ.กระบุรี จว.ระนอง 1809 09204 0064 รอง ผกก.สส.สภ.ปำกน  ำระนอง จว.ระนอง 1809 09204 0060

172 พ.ต.ท. ปรำโมทย์ สังข์ทอง รอง ผกก.ป.สภ.ระแงะ จว.นรำธิวำส 0903 10202 0050 รอง ผกก.ป.สภ.เขำวิเศษ จว.ตรัง 1904 09202 0112

173 พ.ต.ท. ปรำโมทย์ สุดรักษ์ สว.สส.สภ.กะปง จว.พังงำ 0805 12204 0113 สว.สส.สภ.นบพิต ำ จว.นครศรีธรรมรำช 0804 12204 0319

174 พ.ต.ต. ปรำโมทย์ อรชุน สว.จร.สน.ล ำผักชี 1102 12205 0140 สว.อก.สน.บำงนำ 1103 12304 0087

175 พ.ต.ท. ปรำสำท สินประโคน สว.สส.สภ.บำงบ่อ จว.สมุทรปรำกำร 0107 12204 0229 สว.ฝอ.ภ.จว.ปทุมธำนี 1106 10318 0013

176 พ.ต.ท. หญิง ปริญญ์ รุ่งกรุด สว.ฝ่ำยงบประมำณ 2 งป. 0501 10325 0036 รอง ผกก.ฝ่ำยวิชำกำร งป. 0501 09325 0064

177 พ.ต.ต. ปริญญำ จันทะบุรี สว.ศอพ.บช.ตชด. 2509 10318 0007 สว.กก.5 บก.สอ.บช.ตชด. 2508 10202 0209

178 ร.ต.อ. ปริญญำ นำมภักด์ิ รอง สว.สส.สภ.นำดูน จว.มหำสำรคำม สมค.349 สว.สส.สภ.รำษฎร์เจริญ จว.มหำสำรคำม 1407 10204 0055

179 พ.ต.ท. ปริญญำ นุชแจ้งบง รอง ผกก.ฝอ.4 บก.อก.ภ.5 1501 09318 0239 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.น่ำน 1506 09318 0093

180 พ.ต.ท. ปริญญำ ปฏิเวทย์ สวป.สภ.เมืองแพร่ 0506 12202 0187 สวป.สภ.วังชิ น จว.แพร่ สพร.238



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๒/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

181 พ.ต.ต. ปริญญำ ปติโนธรรม สวป.สภ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ 0704 12202 0230 สว.อก.สภ.ปำกน  ำปรำณ จว.ประจวบคีรีขันธ์ 1706 10318 0055

182 พ.ต.ท. ปริญญำ ม่ังค่ัง รอง ผกก.สส.สภ.เปร็ง จว.สมุทรปรำกำร 1109 09204 0132 รอง ผกก.จร.สภ.เมืองนนทบุรี 0103 10205 0016

183 พ.ต.ท. ปริญญำ สุคันธวิภัติ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.คูบำงหลวง จว.ปทุมธำนี 0104 23203 0027 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.รัตนำธิเบศร์ จว.นนทบุรี 1105 09203 0261

184 พ.ต.ท. ปริญญำ หงส์สร้อย สว.ส.รน.4 กก.5 บก.รน. 2106 10206 0146 สว.ส.รน.3 กก.5 บก.รน. 2106 10206 0137

185 พ.ต.ท. ปริญญำ หำพรหม สว.สส.สภ.ศรีธำตุ จว.อุดรธำนี 0412 12204 0221 รอง ผกก.สส.ภ.จว.อุดรธำนี 1414 09204 0235

186 พ.ต.ท. ปริญญำ อุ่นตำ สว.จร.สภ.พระนครศรีอยุธยำ สอย.253 สว.งำนตรวจพิสูจน์ผู้ขับข่ี กก.5 บก.จร. 1002 10205 0205

187 พ.ต.ท. ปริญญำ เอิบอำบ สว.กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 10202 0319 สว.กก.3 บก.ต ำรวจมหำดเล็กรำชวัลลภรักษำพระองค์ 904 2113 10202 0076

188 ร.ต.อ. ปรินทร ภู่ระย้ำ พงส.สภ.ทรงธรรม จว.ก ำแพงเพชร สกพ.122 สว.(สอบสวน) สภ.แม่สอด จว.ตำก 1605 10203 0167

189 พ.ต.ท. ปรินทร์วัฒน์ สุขพัฒน์ รอง ผกก.ป.สภ.แก่งกระจำน จว.เพชรบุรี 0705 10202 0045 รอง ผกก.ป.สภ.ท่ำไม้รวก จว.เพชรบุรี 1707 09202 0044

190 พ.ต.ท. ปริพล สำรกำร รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แสนภูดำษ จว.ฉะเชิงเทรำ 0203 24203 0113 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ้ำนสร้ำง จว.ปรำจีนบุรี 0207 24203 0064

191 พ.ต.ท. หญิง ปริมกมล ทองค ำ สว.ฝอ.ภ.จว.กระบ่ี 1804 10318 0011 สว.อก.สภ.ทับปุด จว.พังงำ 0805 12304 0076

192 พ.ต.ท. หญิง ปริมศ์ศิธร โตภำณุรักษ์กุล สว.ฝอ.ภ.จว.นครรำชสีมำ 1305 10326 0016 รอง ผกก.ฝอ.6 บก.อก.ภ.3 1301 09318 0243

193 ร.ต.อ. ปริยชำต ผลไม้ รอง สว. งำนตรวจพิสูจน์มลภำวะ กก .5 บก.จร. 1002 11205 0218 สว.จร.สน.ร่มเกล้ำ 1103 12205 0175

194 ร.ต.อ. ปริวัฒน์ เทศสิงห์ รอง สว.สส.กก.สส.ภ.จว.เชียงรำย 1504 11203 0037 สว.กก.สส.ภ.จว.เชียงรำย 1504 10202 0036

195 พ.ต.ท. ปรีชำ กรรมแต่ง สว.(สอบสวน) สภ.บำงแก้ว จว.ระนอง 0807 23203 0135 สว.(สอบสวน) สภ.ละอุ่น จว.ระนอง 1809 10203 0117



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๒/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

196 พ.ต.ต. ปรีชำ ค ำทองเขียว สว.(สอบสวน) สภ.เมืองร้อยเอ็ด6 สรอ.269 สว.(สอบสวน) สภ.โพนทอง จว.ร้อยเอ็ด สรอ.317

197 ร.ต.อ. ปรีชำ จุลโพธ์ิ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ระเบำะไผ่ จว.ปรำจีนบุรี สปจ.123 สว.(สอบสวน) สภ.ศรีมหำโพธิ จว.ปรำจีนบุรี 1209 10203 0150

198 พ.ต.ท. ปรีชำ ชนะภัย สว.อก.สภ.บ้ำนแยง จว.พิษณุโลก 1608 10318 0152 สวป.สภ.ลำนกระบือ จว.ก ำแพงเพชร สกพ.169

199 พ.ต.ท. ปรีชำ ด ำค ำทำ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.อู่ทอง จว.สุพรรณบุรี สสพ.232 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองสุพรรณบุรี 1711 09203 0196

200 ร.ต.อ. ปรีชำ ตันวงศ์ษำ รอง สว. กก.สส.3 บก.สส.ภ.5 1502 11204 0068 สว.กก.สส.4 บก.สส.ภ.5 1502 10204 0162

201 พ.ต.ท. ปรีชำ นิสัยสม รอง ผกก.ป.สภ.อัมพวำ จว.สมุทรสงครำม 0707 10202 0015 รอง ผกก.สส.ภ.จว.สมุทรสงครำม 1709 09204 0091

202 พ.ต.ต. ปรีชำ บำริง สว.สส.สภ.กะรน จว.ภูเก็ต 1808 10204 0062 สว.(สอบสวน) สภ.ป่ำตอง จว.ภูเก็ต 1808 10203 0258

203 ร.ต.อ. ปรีชำ ปัญญำจิตร รอง สวป.สภ.ป่ำติ ว 0305 13202 0168 สว.อก.สภ.ไทยเจริญ จว.ยโสธร 0305 12304 0092

204 ร.ต.อ. ปรีชำ พงษ์ประพนธ์ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ก ำแพงเพชร 1604 11204 0032 สว.สส.สภ.ปำงศิลำทอง จว.ก ำแพงเพชร 0602 12204 0223

205 พ.ต.ต. ปรีชำ พันดร สว.กก.ปพ.บก.สส.ภ.9 1902 10202 0059 สว.สส.สภ.จะนะ จว.สงขลำ 0907 12204 0293

206 พ.ต.ท. ปรีชำ เพ็ชรรัตน์ รอง ผกก.ป.สภ.สะท้อน จว.สงขลำ 1906 09202 0087 รอง ผกก.สส.สภ.นำทวี จว.สงขลำ 1906 09204 0112

207 พ.ต.ท. ปรีชำ ใยมะเด่ือ สว.สส.สน.ตล่ิงชัน สน.3-455 รอง ผกก.สส.สภ.พรหมบุรี จว.สิงห์บุรี 1111 09204 0042

208 ร.ต.อ. ปรีชำ รอดภัย รอง สว.กก.ปฏิบัติกำรพิเศษ บก.สส.ภ.8 1802 11202 0077 สว.ปพ.บก.สส.ภ.8 1802 10202 0070

209 พ.ต.ท. ปรีชำ เรืองศรี สวป.สภ.ฉิมพลี จว.ฉะเชิงเทรำ 0203 12202 0052 รอง ผกก.สส.สภ.วังจันทร์ จว.ระยอง 1210 09204 0081

210 พ.ต.ท. ปรีชำ สำรพล รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หนองพอก จว.ร้อยเอ็ด 0407 24203 0116 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.กุฉินำรำยณ์ จว.กำฬสินธ์ุ 1407 09203 0203



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๒/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

211 พ.ต.ท. ปรีชำ สำวม่วง รอง ผกก.ป.สน.บำงพลัด 1104 10202 0083 รอง ผกก.สส.บก.น.7 1009 09204 0185

212 พ.ต.ต. ปรีชำ สืบรำช สว.(สอบสวน) สภ.ปักธงชัย จว.นครรำชสีมำ สนม.510 สว.(สอบสวน) สภ.โชคชัย จว.นครรำชสีมำ 1305 10203 0490

213 พ.ต.ท. ปรีชำ เหล่ำกำร รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ห้วยเม็ก จว.กำฬสินธ์ุ สกส.248 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.น  ำพอง จว.ขอนแก่น สขก.418

214 พ.ต.ต. ปรีชำกรณ์ เหมำอ ำพมำตร์ สวป.สน.พระโขนง สน.2-533 สว.สส.สน.คลองตัน สน.2-569

215 พ.ต.ท. ปรีชำพล ปิยะลังกำ รอง ผกก.สส.2 บก.สส.ภ.6 1602 09204 0032 รอง ผกก.สส.สภ.บ้ำนสวน จว.สุโขทัย 1610 09204 0113

216 ร.ต.อ. ปรีชำพล อุบลพันธ์ุ รอง สว.สส.สภ.สุวรรณภูมิ จว.ร้อยเอ็ด สรอ.411 สว.สส.สภ.บ้ำนบัวขำว จว.ร้อยเอ็ด 1409 10204 0064

217 พ.ต.ท. ปรีดำ บุญทน รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สูงเนิน จว.นครรำชสีมำ 0303 24203 0216 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ละหำนทรำย จว.บุรีรัมย์ 1306 09203 0291

218 ร.ต.อ. ปรีดำ สังข์แก้ว รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ 1706 11204 0033 สว.สส.สภ.ทับสะแก จว.ประจวบคีรีขันธ์ 0704 12204 0131

219 พ.ต.ท. ปรีดำ สุดชำ สวป.สภ.โพนนำแก้ว จว.สกลนคร สสน.301 รอง ผกก.ป.สภ.สุวรรณคูหำ จว.หนองบัวล ำภู 0411 10202 0045

220 พ.ต.ต. ปรุฬห์ชัย เหมกัง สวป.สภ.พระแสง จว.สุรำษฎร์ธำนี 0808 12202 0378 สว.(สอบสวน) สภ.พุนพิน จว.สุรำษฎร์ธำนี 0808 24203 0087

221 พ.ต.ท. หญิง ปฤษณำ ภักดีจอหอ สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.3 1301 10318 0188 รอง ผกก.ฝอ.5 บก.อก.ภ.3 1301 09318 0250

222 พ.ต.ท. ปวรชัย บุรกรณ์ รอง ผกก.ป.สภ.ล ำดวน จว.สุรินทร์ 0307 10202 0092 รอง ผกก.ป.สภ.รัตนำธิเบศร์ ภจว.นนทบุรี 1105 09202 0118

223 พ.ต.ท. ปวเรศ กระเวนกิจ สว.(สอบสวน) สภ.จอมพระ จว.สุรินทร์ สสร.376 สว.(สอบสวน) สภ.สังขะ จว.สุรินทร์ 1309 10203 0292

224 พ.ต.ท. ปวำรณ์ ดำลจำวัล สว.ฝอ.บก.ปทส. 2107 10318 0013 สว.กก.2 บก.ปทส. 2107 10202 0059

225 ร.ต.อ. ปวีณ วรรณรำช รอง สว.(สอบสวน)สภ.แม่อ้อ จว.เชียงรำย 1504 29203 0084 สว.(สอบสวน) สภ.พำน จว.เชียงรำย 1504 10203 0316



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๒/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

226 พ.ต.ท. หญิง ปวีณำ ก้อนแพง รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.อุดรธำนี 1414 09318 0010 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.หนองคำย 1412 09318 0008

227 ร.ต.อ. ปวีร์ กตัญญู รอง สว.จร.สภ.เมืองก ำแพงเพชร 1604 11205 0075 สว.ฝอ.บก.น.1 1003 10202 0016

228 พ.ต.ท. ปองพล ขยันกิจ สว.(สอบสวน) สภ.ปิล๊อก จว.กำญจนบุรี 0702 23203 0065 สว.(สอบสวน) สภ.ศรีสวัสด์ิ จว.กำญจนบุรี 1704 10203 0237

229 พ.ต.ต. ปัญจ์ ไตรสินสมบูรณ์ สวป.สภ.สตึก จว.บุรีรัมย์ 0304 12202 0432 สวป.สน.ท่ำข้ำม สน.3-419

230 พ.ต.ท. หญิง ปัญจณำ นวลทอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.9 1901 10318 0197 สว.อก.สภ.ป่ำบอน จว.พัทลุง 0905 12304 0116

231 พ.ต.ท. ปัญจทัต น้อยจันทร์ สว.สส.สภ.เสำไห้ จว.สระบุรี 0108 12204 0169 รอง ผกก.สส.สภ.เมืองสิงห์บุรี 1111 09204 0040

232 พ.ต.ต. ปัญจมำนนท์ เมฆเล่ือม สวป.สภ.โนนสูง จว.นครรำชสีมำ สนม.592 สวป.สภ.บำงแม่นำง จว.นนทบุรี 0103 12202 0038

233 พ.ต.ต. หญิง ปัญชลี อันเนตร สว.ฝอ.5 บก.อก.บช.ศ. 2901 10320 0052 สว.อก.สภ.เกษตรวิสัย จว.ร้อยเอ็ด 0407 12304 0215

234 พ.ต.ท. ปัญญวัฒน์ เนียมละออง สวป.สภ.สิงหนคร จว.สงขลำ 0907 12202 0447 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สำมบ่อ จว.สงขลำ 1906 09203 0438

235 พ.ต.ท. ปัญญำ เขมะกนก สว.ฝ่ำยประเมินบุคคล ทพ. 0402 10302 0115 รอง ผกก.ฝ่ำยกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ สก. 0403 09318 0060

236 พ.ต.ท. ปัญญำ แตงฮ่อ สว.กลุ่มงำนพิจำรณำ 2 อธ. 0703 10305 0028 รอง ผกก.กลุ่มงำนพิจำรณำ 1 อธ. 0703 09305 0015

237 พ.ต.ท. ปัญญำ บุญมี สว.ฝทว.4 ทว. 2703 10336 0075 รอง ผกก.สส.ภ.จว.ชลบุรี 1206 09204 0442

238 พ.ต.ท. ปัญญำ ประตังเวสำ สว.(สอบสวน) สภ.ชุมพวง จว.นครรำชสีมำ สนม.620 สว.(สอบสวน) สภ.พิมำย จว.นครรำชสีมำ 1305 10203 0492

239 พ.ต.ท. ปัญญำ ประภำเนติรักษ์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ซ ำสูง จว.ขอนแก่น 0403 12203 0026 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เปือยน้อย จว.ขอนแก่น สขก.555

240 พ.ต.ท. ปัญญำ ป่ินเปโต รอง ผกก.ป.สภ.หนองหญ้ำปล้อง จว.เพชรบุรี 0705 10202 0098 รอง ผกก.ป.สภ.โพธำรำม จว.รำชบุรี 0706 10202 0020



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๒/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

241 ร.ต.อ. ปัญญำ ศรีวิสัย รอง สว.สส.สภ.เมืองอุบลรำชธำนี สอบ.415 สว.สส.สภ.เข่ืองใน จว.อุบลรำชธำนี 0309 12204 0195

242 พ.ต.ท. ปัญญำ สันธำนเดชำ สว.(สอบสวน) สภ.ขอนหำด จว.นครศรีธรรมรำช 0804 23203 0393 สว.(สอบสวน) สภ.จุฬำภรณ์ จว.นครศรีธรรมรำช 1806 10203 0318

243 พ.ต.ท. ปัญญำ สิงห์ไชย รอง ผกก.1 บก.ทท.3 3204 09202 0017 รอง ผกก.5 บก.ปอศ. 2109 09201 0176

244 พ.ต.ท. ปัญญำชโย อุนำสิงห์ สว.กก.5 บก.สอ.บช.ตชด. 2508 10202 0206 รอง ผกก.กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 09202 0029

245 พ.ต.ต. ปัญญำวัฒน์ ตรีทศธรรม สว.สส.สภ.อัมพวำ จว.สมุทรสงครำม 0707 12204 0046 สว.สส.สภ.เขำย้อย จว.เพชรบุรี 0705 12204 0140

246 พ.ต.ท. ปัญญำวุฒิ แสนทวีสุข รอง ผกก.1 บก.ปอศ. 2109 09201 0033 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.กำญจนดิษฐ์ จว.สุรำษฎร์ธำนี 1810 09203 0346

247 พ.ต.ท. ปัณณทัต เศวตะทัต รอง ผกก.จร.สภ.พระนครศรีอยุธยำ 0105 10205 0010 รอง ผกก.กก.5 บก.จร. 1002 09202 0191

248 พ.ต.ต. ปัณณทัต สมบูรณ์ สว.สส.สภ.เมืองชลบุรี สชบ.375 สวป.สภ.เมืองตำก 0603 12202 0247

249 พ.ต.ท. ปัตตะพงษ์ พัฒนิบูลย์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สุวรรณภูมิ จว.ร้อยเอ็ด สรอ.415 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สังคม จว.หนองคำย 1412 09203 0164

250 พ.ต.ท. ปัถย์ภวิศ วงษ์พินิจ รอง ผกก.6 บก.ป. 2102 09201 0278 รอง ผกก.สนับสนุน บก.ป. 2102 09202 0309

251 พ.ต.ท. หญิง ปัทมำ บุญศรี รอง ผกก.ฝ่ำยส่งก ำลังบ ำรุง บก.อก.บช.ส. 2301 09318 0037 รอง ผกก.ฝ่ำยกำรเงิน 1 กง. 0502 09326 0022

252 พ.ต.ท. ปำณัฏฐ์ภูมิ อัครเดชะนนท์ รอง ผกก.สส.1 บก.สส.ภ.7 1702 09204 0030 รอง ผกก.4 บก.ต ำรวจมหำดเล็กรำชวัลลภรักษำพระองค์ 904 2113 09202 0094

253 พ.ต.ท. ปำนเทพ ปำณะดิษ สวป.สภ.วัฒนำนคร จว.สระแก้ว สปจ.392 รอง ผกก.ตชด.32 บก.ตชด.ภำค 3 2504 09202 0145

254 ร.ต.อ. หญิง ปำนิศำ ศิลำ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครรำชสีมำ 1305 11304 0028 สว.ฝอ.ภ.จว.นครรำชสีมำ 1305 10326 0016

255 พ.ต.ท. ปำพจน์ สีทองเพีย สวป.สภ.นำดี จว.ปำรจีนบุรี สปจ.345 รอง ผกก.สส.สภ.สระบัว จว.ปรำจีนบุรี 1209 09204 0111



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๒/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

256 ร.ต.อ. ปำริชำติ ศรีโคตร รอง สวป. สน.ลุมพินี 1112 13202 0386 สว.จร.สภ.เมืองเชียงรำย สชร.260

257 พ.ต.ท. หญิง ปำริชำติ สุประดิษฐ์ รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.สุรินทร์ 1309 09318 0008 รอง ผกก.ฝอ.4 บก.อก.ภ.3 1301 09318 0208

258 พ.ต.ท. หญิง ปำริชำติ อ ำพันธ์ศรี สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.5 1501 10318 0241 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน 1509 09318 0153

259 ร.ต.อ. หญิง ปำลิตำ เถำว์จันทร์ รอง สว.พฐ.จว.นครนำยก 2705 11336 0215 สว.ฝธร.กพ.บก.อก.สพฐ.ตร. 2701 10318 0010

260 พ.ต.ต. ปิติชน เทอดเกียรติกุล สว.สส.สภ.เกำะกูด จว.ตรำด 0205 12204 0147 สวป.สภ.แหลมฉบัง จว.ชลบุรี สชบ.356

261 พ.ต.ท. ปิติทัต กงทอง สว.กก.สส.ภ.จว.กำฬสินธ์ุ 1404 10204 0031 รอง ผกก.สส.ภ.จว.นครพนม 1406 09204 0188

262 พ.ต.ท. ปิติพงษ์ มณฑำ รอง ผกก.ป.สน.ฉลองกรุง 1110 10202 0090 รอง ผกก.ป.สภ.แม่ทำ จว.ล ำพูน 0509 10202 0046

263 พ.ต.ท. ปิติพร ภูมิสำมพรำน รอง ผกก.ฝอ.7 บก.บช.น. 1001 09318 0350 รอง ผกก.ป.สภ.คลองหอยโข่ง จว.สงขลำ 0907 10202 0138

264 พ.ต.ต. ปิติพล พรหมแก้ว สว.สส.สน.ทุ่งมหำเมฆ สน.2-633 สว.สส.สน.ท่ำข้ำม 1116 12204 0254

265 พ.ต.ท. ปิติพันธ์ กฤดำกร ณ อยุธยำ รอง ผกก.ป.สภ.นำสัก จว.ชุมพร 1805 09202 0047 รอง ผกก.สส.บก.น.1 1003 09204 0036

266 ร.ต.อ. ปิติภัทร์ มีต่อรุ่งเจริญ รอง สวป.สภ.ขุนตำล จว.เชียงรำย สชร.447 สว.ฝอ.ภ.จว.พะเยำ 1507 10318 0174

267 ร.ต.อ. ป่ิน สุขชู รอง สวป. สภ.สำมกระทำย จว.ประจวบคีรีขันธ์ สปข.90 สว.สส.สภ.ห้วยยำง จว.ประจวบคีรีขันธ์ 0704 12204 0203

268 พ.ต.ต. ปิยเชษฐ์ เล่ือนพลับ สว.กก.ตรวจพิสูจน์และเก็บกู้วัตถุระเบิด บก.สส.จชต. 1911 10442 0018 สว.กก.สส.3 บก.สส.จชต. 1911 10204 0004

269 ร.ต.อ. หญิง ปิยธิดำ ฮุ่งปล้อง รอง สว.ฝ่ำยบรรจุ ทพ. 0402 11302 0086 สว.ฝ่ำยมำตรฐำนต ำแหน่ง อต. 0401 10319 0049

270 พ.ต.ท. ปิยพงษ์ ปะโคทัง สวป.สภ.ส ำโรงใต้ จว.สมุทรปรำกำร สสป.82 สว.(สอบสวน) สภ.ส ำโรงใต้ จว.สมุทรปรำกำร 1109 10203 0268



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๒/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

271 ร.ต.อ. ปิยมิตร ศรีหะรัญ รอง สว.ฝ่ำยกำรส่ือสำร 2 สส. 2802 11428 0064 สว.ฝ่ำยกำรส่ือสำร 2 สส. (ศบส.๓ น.) 2802 10428 0050

272 ร.ต.อ. ปิยวัฒน์ ศรีวิบูลย์ รอง สว.สส.สภ.บำงโทรัด จว.สมุทรสำคร 0708 13204 0127 สว.สส.สภ.จอมบึง จว.รำชบุรี 0706 12204 0161

273 พ.ต.ท. ปิยะ น้อยประดิษฐ์ รอง ผกก.ฝ่ำยบริกำรกำรศึกษำ ศฝร.ภ.2 1203 09318 0018 รอง ผกก.ป.สภ.บ้ำนทัพไทย จว.สระแก้ว 1211 09202 0119

274 ร.ต.อ. ปิยะ บุญออน รอง สว.(สอบสวน) สภ.คลองก่ิว จว.ชลบุรี สชบ.164 สว.(สอบสวน) สภ.คลองก่ิว จว.ชลบุรี 1206 10203 0394

275 พ.ต.ท. ปิยะฉัตร ณ พัทลุง รอง ผกก.ฝอ.5 บก.อก.บช.ก. 2101 09318 0074 รอง ผกก.6 บก.ต ำรวจมหำดเล็กรำชวัลลภรักษำพระองค์ 904 2113 09202 0132

276 พ.ต.ท. ปิยะชำ ประธำนศักด์ิ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สังขะ จว.สุรินทร์ สสร.298 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.โนนนำรำยณ์ จว.สุรินทร์ 1309 09203 0314

277 พ.ต.ต. ปิยะณัฐ ปะโสทะกัง สวป.สภ.เมืองนครพนม 0404 12202 0256 สว.ส.รน.4 กก.11 บก.รน. 2106 10206 0386

278 พ.ต.ท. ปิยะพงษ์ บุญแก้ว สวญ.สภ.เกำะเต่ำ จว.สุรำษฎร์ธำนี 1810 09201 0136 รอง ผกก.ป. สภ.เกำะเต่ำ จว.สุรำษฎร์ธำนี 1810 09202 0194

279 พ.ต.ต. ปิยะพงษ์ รักษำ สว.ฝ่ำยส่ือวิทยุโทรทัศน์และสำรสนเทศ สท. 0103 10301 0051 สว.อก.สภ.บำงละมุง จว.ชลบุรี สชบ.255

280 ร.ต.อ. ปิยะพงษ์ สิริจรรยำธรรม รอง สว.สส.สภ.ลำดบัวหลวง จว.พระนครศรีอยุธยำ 0105 13204 0264 สว.(สอบสวน) สภ.อินทร์บุรี จว.สิงห์บุรี สสห.113

281 พ.ต.ท. ปิยะพล ถ  ำวัตร รอง ผกก.สส.สภ.แม่โจ้ จว.เชียงใหม่ 1505 09204 0318 รอง ผกก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 09204 0598

282 พ.ต.ท. ปิยะวัฒน์ นำมดุ้ง รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ้ำนบึง จว.ชลบุรี 0204 24203 0146 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หนองขำม จว.ชลบุรี 1206 09203 0437

283 พ.ต.ท. ปิยะอังกูร กตัญญู สวป.สภ.เมืองล ำพูน 0509 12202 0165 สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5 1501 10318 0162

284 ร.ต.อ. หญิง ปิยำภรณ์ จำนตำดี รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.6 1601 11326 0255 สว.ฝอ.ภ.จว.ตำก 1605 10326 0014

285 พ.ต.ต. หญิง ปุณณภำ หนูเอียด สว.ฝ่ำยกำรเงิน 5 กง. 0502 10326 0087 สว.ฝอ.ภ.จว.สุรำษฎร์ธำนี 1810 10318 0013



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๒/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

286 พ.ต.ต. ปุณธพัฒน์ คุณอำสำสิริสกุล สว.(สอบสวน) สภ.สำมชุก จว.สุพรรณบุรี 0709 24203 0116 สว.(สอบสวน) สภ.แก่งกระจำน จว.เพชรบุรี 1707 10203 0160

287 ร.ต.อ. หญิง ปุริศร กำรินทร์ รอง สว.กลุ่มงำนพิจำรณำ 1 มน. 0702 11305 0019 สว.กลุ่มงำนพิจำรณำ 1 รท. 0704 10305 0016

288 ร.ต.อ. หญิง ปุริษำ กำรินทร์ รอง สว.ฝ่ำยกฎหมำยและวินัย บก.อก.สพฐ.ตร. 2701 11305 0068 สว.ฝ่ำยกฎหมำยและวินัย บก.อก.สพฐ.ตร. 2701 10305 0061

289 พ.ต.ท. เปรม วิชนำ สวป.สน.พญำไท 1108 12202 0160 สวป.สน.แสมด ำ 1116 12202 0062

290 พ.ต.ท. เปรมวิชช์ พลนันท์หิรัญ รอง ผกก.สส.สภ.บำงไทร จว.พระนครศรีอยุธยำ 1107 09204 0081 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.สิงห์บุรี 1111 09318 0105

291 พ.ต.ท. เปรมศักด์ิ ทองอ่อน สว.สส.สน.หนองค้ำงพลู 1104 12204 0238 รอง ผกก.ดส. 1000 09202 0019

292 พ.ต.ท. หญิง เปรมสุกำญจน์ ศรีปำกพนัง รอง ผกก.ฝ่ำยประวัติบุคคล ทพ. 0402 09302 0030 รอง ผกก.ฝอ.บก.สส.บช.น. 1012 09318 0007

293 ร.ต.อ. เปลวทอง สำรีนันท์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.แวง จว.สกลนคร 0409 24203 0101 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอุดรธำนี สอด.328

294 พ.ต.ท. เป่ียมศักด์ิ เขำแก้ว สว.พฐ.จว.ชัยภูมิ ศพฐ.3 2706 10336 0160 สวป.สภ.เทพำรักษ์ จว.นครรำชสีมำ 0303 12202 0165

295 ร.ต.อ. เป่ียมศักด์ิ นิลเขียว รอง สว.(สอบสวน) สภ.งำว 0508 23203 0024 สว.(สอบสวน) สภ.งำว จว.ล ำปำง 1510 10203 0220

296 พ.ต.ท. หญิง เป่ียมสุข นำคทอง สว.ฝ่ำยสวัสดิกำรบ้ำนพัก สก. 0403 10304 0047 รอง ผกก.ฝ่ำยสวัสดิกำรบ้ำนพัก สก. 0403 09318 0044

297 พ.ต.ท. ผจญ เนียมรินทร์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.กะปำง จว.นครศรีธรรมรำช 0804 24203 0157 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.นำโยง จว.ตรัง สตง.151

298 พ.ต.ท. ผจญ หว่ำงอิ ง สว.กก.สส.ภ.จว.สมุทรสำคร 1710 10204 0032 สว.ปพ.บก.สส.ภ.7 1702 10202 0116

299 พ.ต.ท. ผดุงเกียรติ ปัณฑรนนทกะ ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.32 บก.ตชด.ภำค 3 2504 10202 0158 รอง ผกก.ตชด.33 บก.ตชด.ภำค 3 2504 09202 0246

300 ร.ต.อ. ผดุงเกียรติ ไม้น้อย รอง สวป. สน.ประเวศ 1111 13202 0269 สว.กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยำ 1107 10202 0031



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๒/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

301 พ.ต.ท. ผดุงพงศ์ ดุกสุขแก้ว รอง ผกก.ป.สภ.สำคู จว.ภูเก็ต 1808 09202 0155 รอง ผกก.ป.สภ.เชิงทะเล จว.ภูเก็ต 0806 10202 0146

302 พ.ต.ต. ผดุงศักด์ิ ปำณะค ำ สว.(สอบสวน) สภ.อุ้มผำง จว.ตำก สตก.266 สว.(สอบสวน) สภ.คลองลำน จว.ก ำแพงเพชร 1604 10203 0155

303 พ.ต.ท. ผดุงศักด์ิ พันธ์ศิลป์ สว.(สอบสวน) งำนศูนย์ควบคุมจรำจรด่วน 2 กก.2 บก.จร. 1002 29203 0122 รอง ผกก.(สอบสวน) งำนศูนย์ควบคุมจรำจรวิภำวดีรังสิต/ทำงพิเศษ กก.2 บก.จร. 1002 29203 0128

304 พ.ต.ท. ผดุงศิลป์ แข็งเขตกรณ์ สวป.สภ.ตำกใบ จว.นรำธิวำส สนธ.206 สวป.สภ.กำบัง จว.ยะลำ 0906 12202 0382

305 พ.ต.ท. เผชิญ กุลจิตติศักดำ สว.กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี 1108 10202 0112 รอง ผกก.สส.สภ.ดอนพุด จว.สระบุรี 1110 09204 0053

306 พ.ต.ท. เผด็จ งำมละม่อม รอง ผกก.1 บก.ป. 2102 09201 0041 รอง ผกก.5 บก.ป. 2102 09201 0235

307 ร.ต.อ. เผด็จ ชูทอง รอง สว.สส.สภ.ตะโหมด จว.พัทลุง 0905 13204 0084 สว.ฝอ.ภ.จว.สตูล 1907 10318 0010

308 พ.ต.ท. เผด็จ พูนผล สว.ถปภ.บก.สส.ภ.7 1702 10304 0068 ผบ.ร้อย(สบ 2) ถปภ.บก.สส.ภ.7 1702 10202 0070

309 พ.ต.ท. เผด็จ เสนำรัตน์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เขำค้อ จว.เพชรบูรณ์ สพช.303 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ้ำนโคก จว.เพชรบูรณ์ 1609 09203 0218

310 พ.ต.ท. เผด็จศักด์ิ รัตนำพันธ์ุ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ้ำนปรำงค์ จว.นครรำชสีมำ 1305 29203 0112 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.พลกรัง จว.นครรำชสีมำ 1305 09203 0524

311 พ.ต.ท. เผ่ำภูมิ สมหมำย รอง ผกก.4 บก.ปคม. 2108 09201 0105 รอง ผกก.(สอบสวน) กก.6 บก.ปคม. 2108 29203 0166

312 พ.ต.ท. ไผท คูสันเทียะ รอง ผกก.สนับสนุน บก.ป. 2102 09202 0312 รอง ผกก.วิเครำะห์ข่ำวฯ บก.ต ำรวจมหำดเล็กรำชวัลลภรักษำพระองค์ 904 2113 09202 0150

313 ร.ต.อ. พงค์พันธ์ จันทำพูน รอง สวป. สน.ทุ่งครุ 1115 13202 0276 สว.สส.สน.เทียนทะเล 1116 12204 0089

314 พ.ต.ต. พงทวี เตชะวงค์ สว.(สอบสวน) สภ.เกำะช้ำง จว.เชียงรำย 0502 24203 0127 สว.(สอบสวน) สภ.แม่ฟ้ำหลวง จว.เชียงรำย 1504 10203 0320

315 ร.ต.อ. พงเพชร ศรีหะรัญ รอง สวป.สภ.ระโนด จว.สงขลำ 0907 13202 0486 สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.9 1901 10318 0257



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๒/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

316 พ.ต.ท. หญิง พงลดำ ไมตรี สว.อก.สภ.เมืองมุกดำหำร 0406 12304 0009 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.มุกดำหำร 1408 09318 0098

317 พ.ต.ท. พงศกร เข็มรำช รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองรำชบุรี 0706 24203 0076 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.กรับใหญ่ จว.รำชบุรี 1708 09203 0224

318 พ.ต.ท. พงศกร จูมศิลป์ สว.อก.สภ.เบญจลักษ์ จว.ศรีสะเกษ 0306 12304 0204 สว.(สอบสวน) สภ.น  ำขุ่น จว.อุบลรำชธำนี 1311 10203 0417

319 พ.ต.ต. พงศกร ตันอำรีย์ สว.กก.1 บก.ปอท. 2112 10202 0026 สว.กลุ่มงำนสนับสนุนคดีเทคโนโลยี บก.ปอท. 2112 10204 0107

320 พ.ต.ต. พงศกร เบียดกลำง สวป.สภ.ด่ำนขุนทด จว.นครรำชสีมำ สนม.756 สวป.สภ.เมืองยำง จว.นครรำชสีมำ 0303 12202 0166

321 พ.ต.ท. พงศกร พลยำงนอก รอง ผกก.สส.ภ.จว.ศรีสะเกษ 1308 09201 0031 รอง ผกก.สส.ภ.จว.นครรำชสีมำ 1305 09204 0240

322 พ.ต.ต. พงศกร พวงค ำ สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.น. 1001 10305 0204 สว.อก.สน.หนองแขม 1104 12304 0134

323 พ.ต.ท. พงศกร วรรณทอง สว.ฝอ.3 บก.อก.บช.ทท. 3201 10318 0038 สว.(สอบสวน) สน.บำงชัน 1006 10203 0164

324 พ.ต.ต. พงศ์เกษม ธนวนิชนำม สวป.สภ.เกำะเต่ำ จว.สุรำษฎร์ธำนี 1810 10202 0137 สว.(สอบสวน) สภ.เกำะเต่ำ จว.สุรำษฎร์ธำนี 1810 10203 0340

325 พ.ต.ท. พงศ์เชษฐ์ จุลสงค์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.พระประแดง จว.สมุทรปรำกำร สสป.283 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองสมุทรปรำกำร 1109 09203 0277

326 พ.ต.ท. พงศ์ดนัย วิมุกติบุตร รอง ผกก.ป.สน.จักรวรรดิ 1102 10202 0037 รอง ผกก.สส.สน.ทองหล่อ 1007 09204 0075

327 พ.ต.ท. พงศ์เทพ ละอองเทพ รอง ผกก.สส.สภ.นำหม่อม จว.สงขลำ 1906 09204 0109 รอง ผกก.สส.4 บก.สส.ภ.9 1902 09204 0103

328 พ.ต.ท. พงศ์ธร พงศ์รัชตนันทน์ รอง ผกก.ป.สน.พลับพลำไชย 1 1103 10202 0031 รอง ผกก.ฝอ.3 บก.อก.บช.น. 1001 09318 0251

329 พ.ต.ต. พงศ์พล สินจังหรีด สวป.สภ.เมืองระยอง สรย.195 สว.สภ.น  ำเป็น จว.ระยอง สอบ.224

330 พ.ต.ท. พงศ์พัฒน์ แก้วศรีหำภัทร สว.สส.สภ.รำชกรูด จว.ระนอง 1809 10204 0057 สว.(สอบสวน) สภ.ปำกจ่ัน จว.ระนอง 1809 10203 0116



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๒/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

331 ร.ต.อ. พงศ์พันธ์ ประจันศรี รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้ำนแหลม จว.เพชรบุรี สพบ.180 สว.(สอบสวน) สภ.หำดเจ้ำส ำรำญ จว.เพชรบุรี 1707 10203 0161

332 ร.ต.อ. พงศ์พันธ์ วัยวัฒน์ รอง สว.ส.ทท.3 กก.2 บก.ทท.3 3204 11202 0051 สว.กก.สส.ภ.จว.กระบ่ี 1804 10204 0219

333 พ.ต.ท. พงศ์พันธ์ สุริยะวงศ์ สว.กก.สส.ภ.จว.ยะลำ 2006 10204 0039 รอง ผกก.ปพ.ภ.จว.ยะลำ 1910 09202 0002

334 พ.ต.ท. พงศพัศ วัชระไชยโยธินกุล รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หนองฉำง จว.อุทัยธำนี สอน.153 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองกำรุ้ง จว.อุทัยธำนี 1612 09203 0151

335 พ.ต.ท. พงศ์พัสกร ตำปรำบ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เกษตรสมบูรณ์ จว.ชัยภูมิ 0302 24203 0104 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ห้วยยำง จว.ชัยภูมิ สชย.140

336 พ.ต.ท. พงศ์พิชิต สุธรรมรำช รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี สสบ.205 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองลพบุรี 1108 09203 0178

337 พ.ต.ท. พงศ์พิต อุปรโคตร รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หำดใหญ่ จว.สงขลำ สสข.362 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.คอหงส์ จว.สงขลำ 1906 09203 0436

338 พ.ต.ท. พงศ์พิทักษ์ บุญบ ำรุง สว.กก.5 บก.ป. 2102 10202 0242 สว.กก.5 บก.ปคม. 2108 10202 0131

339 พ.ต.ต. พงศ์พิพัฒณ์ หำศิริ สวป.สภ.เกำะจันทร์ จว.ชลบุรี 0204 12202 0029 สว.สส.สภ.สะตอน จว.จันทบุรี 1204 10204 0056

340 พ.ต.ต. พงศ์พิพัฒน์ ญำติโพธ์ิ สว.(สอบสวน) สภ.สีสุก จว.นครรำชสีมำ 0303 23203 0651 สว.(สอบสวน) สภ.ครบุรี จว.นครรำชสีมำ สนม.546

341 พ.ต.ท. พงศ์รพี รพีถวิลวรรณ รอง ผกก.สส.1 บก.สส.ภ.2 1202 09204 0016 รอง ผกก.ป.สภ.แสนสุข จว.ชลบุรี 0204 10202 0067

342 พ.ต.ท. พงศ์ศักด์ิ ชัยชนะกุล รอง ผกก.ป.สภ.ศรีบุญเรือง จว.หนองบัวล ำภู 0411 10202 0037 รอง ผกก.สส.สภ.เมืองหนองบัวล ำภู 1413 09204 0043

343 พ.ต.ท. พงศ์สวัสด์ิ วงศ์วำน รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.พำน จว.เชียงรำย สชร.381 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ่อวิน จว.ชลบุรี 1206 09203 0432

344 พ.ต.ท. พงศ์สุรวัฒน์ วงษ์สำรัมย์ สว.สส.สภ.เมืองพัทยำ จว.ชลบุรี สชบ.288 รอง ผกก.สส.ภ.จว.ชลบุรี 1206 09201 0032

345 พ.ต.ท. พงศ์อนันต์ คณำกรณ์ สวป.สภ.ดม จว.สุรินทร์ 1309 10202 0072 สว.อก.สภ.บุณฑริก จว.อุบลรำชธำนี 0309 12304 0257



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๒/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

346 พ.ต.ท. พงศ์อิทธ์ิ ศรีแจ่มใส รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บึงสำมพัน จว.เพชรบูรณ์ สพช.340 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.วิเชียรบุรี จว.เพชรบูรณ์ 1609 09203 0216

347 พ.ต.ต. พงษ์ วงษ์ประเสริฐดี สวป.สภ.แสนสุข จว.ชลบุรี 0204 12202 0382 สวป.สภ.ดอนหัวฬอ จว.ชลบุรี 0204 12202 0393

348 พ.ต.ท. พงษ์ธวัช เผือกสวัสด์ิ รอง ผกก.ป.สภ.คีรีรัฐนิยม จว.สุรำษฎร์ธำนี 0808 10202 0055 รอง ผกก.ป.สภ.ท่ำฉำง จว.สุรำษฎร์ธำนี 0808 10202 0033

349 ร.ต.อ. พงษ์นิรันดร์ ศรีกันหำ รอง สว.ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท.2 3203 11202 0076 สว.ส.ทท.3 กก.2 บก.ทท.2 3203 10202 0069

350 พ.ต.ท. พงษ์ปณต ชูแก้ว รอง ผกก.สส.ภ.จว.ตรัง 1904 09204 0115 รอง ผกก.6 บก.ป. 2102 09201 0279

351 พ.ต.ท. พงษ์พันธ์ คงแก้ว สว.ฝอ.บก.จร. 1002 10318 0018 รอง ผกก.(สอบสวน) งำนศูนย์ควบคุมจรำจรวิภำวดีรังสิต/ทำงพิเศษ กก.2 บก.จร. 1002 29203 0127

352 ร.ต.อ. พงษ์พันธ์ นวมน่ิม รอง สวป.สภ.ท่ำยำง จว.เพชรบุรี สพบ.221 สว.กก.สส.ภ.จว.เพชรบุรี 1707 10204 0085

353 พ.ต.ท. พงษ์พันธ์ ศิริภัทรนุกุล สว.สส.สภ.ถลำง จว.ภูเก็ต 0806 12204 0099 รอง ผกก.6 บก.ป. 2102 09201 0278

354 พ.ต.ท. พงษ์พันธ์ สุวรรณสิงห์ รอง ผกก.สส.บก.น.5 1007 09204 0036 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ทุ่งมหำเมฆ 1007 09203 0198

355 พ.ต.ท. พงษ์พันธ์ุ แสงหิรัญ สว.กก.สส.ภ.จว.ระยอง 1210 10204 0034 รอง ผกก.สส.ภ.จว.ระยอง 1210 09204 0263

356 ร.ต.อ. พงษ์พิสิฐ ประเสริฐ รอง สวป.สภ.นำหวำย จว.เชียงใหม่ 0503 13207 0429 สว.อก.สภ.แม่แตง จว.เชียงใหม่ 0503 12304 0291

357 พ.ต.ต. พงษ์เพชร หงษ์ศรี สว.(สอบสวน) สภ.หนองแวงควง จว.ร้อยเอ็ด 0407 23203 0337 สว.(สอบสวน) สภ.บ้ำนแพง จว.นครพนม 1406 10203 0168

358 พ.ต.ท. พงษ์รัตน์ แก้วประดิษฐ์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แม่วงก์ จว.นครสวรรค์ สนว.479 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.โกรกพระ จว.นครสวรรค์ สนว.370

359 พ.ต.ท. หญิง พงษ์ลดำ ทองเอ่ียม สว.อก.สภ.บำงเสำธง จว.สมุทรปรำกำร 0107 12304 0061 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.สมุทรปรำกำร 1109 09318 0008

360 พ.ต.ต. พงษ์วุฒิ บุญรมย์ สว.ฝอ.บก.ปคม. 2108 10318 0012 สว.ฝอ.บก.ปปป. 2110 10318 0009



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๒/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

361 พ.ต.ต. พงษ์ศักด์ิ เกตุมำลำ สว.กก.สส.ภ.จว.สมุทรปรำกำร 1109 10202 0138 สว.ฝอ.ภ.จว.สมุทรปรำกำร 1109 10318 0014

362 ร.ต.อ. พงษ์ศักด์ิ สิริพิพัฒน์พงศ์ รอง สว.สส.สภ.พะวอ จว.ตำก สอต.120 สว.ฝอ.ภ.จว.สุโขทัย 1610 10318 0011

363 พ.ต.ต. พงษ์ศักด์ิ อำรีย์เอื อ สว.(สอบสวน) สภ.เมืองขอนแก่น 0403 24203 0141 สว.(สอบสวน) สภ.จังหำร จว.ร้อยเอ็ด 1409 10203 0287

364 พ.ต.ต. พงษ์ศักด์ิ เอ่ียมอ่อน สวป.สน.หัวหมำก 1111 12202 0242 สว.(สอบสวน) สน.หัวหมำก 1006 10203 0159

365 พ.ต.ท. พงษ์สน่ัน โภชำกรณ์ สวป.สภ.หนองจิก จว.ปัตตำนี 0904 12202 0435 รอง ผกก.ป.สภ.นำประดู่ จว.ปัตตำนี 2005 09202 0134

366 พ.ต.ท. พงษ์สวัสด์ิ อินทสร สว.กก.สส.ภ.จว.สงขลำ 1906 10204 0039 รอง ผกก.ป.สภ.ปำดังเบซำร์ จว.สงขลำ 1906 09202 0075

367 พ.ต.ต. พงษ์สันต์ ประสิทธ์ิวิเศษ สวป.สภ.เก้ำเลี ยว จว.นครสวรรค์ 0604 12202 0332 สว.ฝอ.ภ.จว.นครสวรรค์ 1606 10318 0243

368 ร.ต.อ. พงษ์สิทธ์ิ ทองใหญ่ รอง สว.กลุ่มงำนถวำยควำมปลอดภัย บก.ทล. 2103 11202 0293 สว.ฝอ.บก.รน. 2106 10318 0013

369 พ.ต.ท. พงษ์อนันต์ ชุบรัมย์ สว.กก.สส.ภ.จว.นครพนม 1406 10204 0115 สว.อก.สภ.โพนสวรรค์ จว.นครพนม 0404 12304 0163

370 พ.ต.ต. พงษ์อนันต์ อังคณิต สว.(สอบสวน) สภ.โพนทอง จว.ร้อยเอ็ด สรอ.317 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองมุกดำหำร 1408 10203 0162

371 พ.ต.ท. พจน์ แก้วทอง สว.ฝอ.กองแผนงำนควำมม่ันคง สยศ. 0203 10304 0008 รอง ผกก.กลุ่มงำนตรวจสอบส ำนวน 3 คด. 0602 09375 0039

372 พ.ต.ท. พจนกร กัญจินะ รอง ผกก.ศขบ.สพฐ.ตร. 2700 09442 0057 รอง ผกก.ป.สภ.เปร็ง จว.สมุทรปรำกำร 1109 09202 0131

373 พ.ต.ต. พชต วงศ์ประณุฑ สวป.สภ.นิคมพัฒนำ จว.ระยอง 0208 12202 0227 สว.(สอบสวน) สภ.มำบตำพุด จว.ระยอง 1210 10203 0242

374 ร.ต.อ. พชร ตั งพชรวงศ์ รอง สว. กก.สส.1 บก.สส.ภ.5 1502 11204 0042 สว.สส.สภ.เชียงดำว จว.เชียงใหม่ 0503 12204 0252

375 ร.ต.อ. พชร บัวจันทร์ รอง สว.สส.สภ.ไพรบึง 0306 13204 0233 สว.สส.สภ.ไพรบึง จว.ศรีสะเกษ 0306 12204 0232



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๒/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

376 ร.ต.อ. พชร บัวทอง รอง สว.กก.1 บก.ส.1 2302 11204 0060 สว.กก.1 บก.ส.1 2302 10204 0045

377 พ.ต.ต. พชร พยัคฆำ สว.สส.สภ.แม่สำย จว.เชียงรำย 0502 12204 0227 สว.สส.สภ.หำงดง จว.เชียงใหม่ สชม.492

378 พ.ต.ท. พชร มหำสนิท สว.อก.สภ.คลองห้ำ จว.ปทุมธำนี 1106 10318 0047 รอง ผกก.ฝ่ำยบริกำรกำรศึกษำ ศฝร.ภ.1 1103 09318 0017

379 ร.ต.อ. พชร มำตรก ำจร รอง สวป.สภ.เมืองร้อยเอ็ด 0407 13202 0428 สว.สส.สภ.เสลภูมิ จว.ร้อยเอ็ด สรอ.339

380 พ.ต.ต. พชร มูลสำร สว.ปพ.บก.สส.ภ.4 1402 10202 0067 สว.กก.3 บก.ต ำรวจมหำดเล็กรำชวัลลภรักษำพระองค์ 904 2113 10202 0077

381 พ.ต.ต. พชร อ่วมทองดี สว.สส.สน.ประชำช่ืน สน.1-717 สว.(สอบสวน) สน.บำงซ่ือ 1004 10203 0221

382 พ.ต.ท. พชรชัย ปำณะดิษ รอง ผกก.สส.สภ.สำมควำยเผือก จว.นครปฐม 1705 09204 0068 รอง ผกก.ฝอ.บก.น.4 1006 09318 0199

383 พ.ต.ต. พชรณัฏฐ์ มณีศรีวงศ์กูล สว.ฝอ.ภ.จว.อุทัยธำนี 1612 10318 0008 สว.สภ.ดงป่ำค ำ จว.พิจิตร 0605 12201 0203

384 ร.ต.อ. พชรเดช บุญฤทธ์ิ รอง สว.กก.1 บก.ป. 2102 11202 0080 สว.กก.1 บก.ป. 2102 10202 0049

385 ร.ต.อ. พชรธรณ์ นพธัญสวัสด์ิ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสมุทรปรำกำร จว.สมุทรปรำกำร สสป.176 สว.(สอบสวน) สภ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปรำกำร สสป.343

386 พ.ต.ต. พนขัณฑ์ รัตนเนตร สวป.สภ.เมืองสมุทรสงครำม สสส.65 สว.(สอบสวน) สภ.คลองหำด จว.สระแก้ว 1211 10203 0200

387 ร.ต.อ. พนม ช้ำงต่อ รอง สว.ฝอ.บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 11304 0015 ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 10318 0034

388 พ.ต.ท. พนม เชื อทอง รอง ผกก.สส.บก.น.3 1005 09204 0036 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.พญำไท 1003 09203 0200

389 พ.ต.ต. พนม นวลละออง สว.(สอบสวน) สภ.เกำะกลำง จว.กระบ่ี 1804 27203 0070 สว.(สอบสวน) สภ.ทรำยขำว จว.กระบ่ี 1804 10203 0206

390 พ.ต.ต. พนม ประทุมแสง สว.กลุ่มงำนพลศึกษำฯ ศฝต. 3003 10318 0041 สว.สส.สภ.บำงหลวง จว.นครปฐม 0703 12204 0238



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๒/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

391 พ.ต.ต. พนม สิงหเศรษฐกิจ สว.(สอบสวน) สภ.คลองไผ่ จว.นครรำชสีมำ 0303 23203 0570 สว.(สอบสวน) สภ.ปำกช่อง จว.นครรำชสีมำ 1305 10203 0500

392 พ.ต.ต. พนมกร ฟองแก้ว สวป.สน.นำงเลิ ง 1108 12202 0164 สวป.สน.เทียนทะเล 1116 12202 0251

393 พ.ต.ต. พนมน้อย ทิพย์ลำย สว.ฝอ.5 บก.อก.บช.ก. 2101 10318 0079 สวป.สภ.บำงกล่ ำ จว.สงขลำ สนธ.193

394 พ.ต.ท. พนมพร นันทวรรณ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เด่นเหล็ก จว.อุตรดิตถ์ 1611 29203 0059 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.พิชัย จว.อุตรดิตถ์ 1611 09203 0166

395 พ.ต.ท. พนมรุ้ง ขอนพุดซำ สว.กก.สส.ภ.จว.ชัยภูมิ 1304 10204 0032 สว.กก.สส.ภ.จว.ตรัง 1904 10204 0117

396 พ.ต.ท. พนมศักด์ิ มีระหงษ์ รอง ผกก.ป.สภ.เชียงคำน จว.เลย 0408 10202 0045 รอง ผกก.ป.สภ.ภูหลวง จว.เลย 0408 10202 0117

397 ร.ต.อ. พนมศักด์ิ รัตนวัน รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.ยโสธร 1307 11204 0035 สว.อก.สภ.ปรือใหญ่ จว.ศรีสะเกษ 1308 10318 0051

398 พ.ต.ต. พนอ กรอบรัมย์ สวป.สภ.เขำชัยสน จว.พัทลุง สพท.194 สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.9 1901 10318 0183

399 พ.ต.ต. พนัต เพ็งบุญ นว.(สบ 2) ผบช.น. 1000 10323 0015 สว.งำนสำยตรวจ 5 กก.1 บก.จร. 1002 10205 0075

400 พ.ต.ต. พนำ พิสูตร สว.จร.สภ.บำงพลี จว.สมุทรปรำกำร 0107 12205 0169 สว.จร.สภ.ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปรำกำร 1109 10205 0063

401 ร.ต.อ. พนำ มณฑำสุวรรณ รอง สว.สส.สภ.สำมควำยเผือก 0703 13204 0223 สว.สส.สภ.สำมควำยเผือก จว.นครปฐม 0703 12204 0222

402 พ.ต.ท. พนำดร พุ่มไสว สว.(สอบสวน) สภ.บำงปะกง จว.ฉะเชิงเทรำ สฉช.204 รอง ผกก.(สอบสวน) กก.สส.4 บก.สส.ภ.7 1702 09203 0192

403 พ.ต.ท. หญิง พนำรัตน์ นรสีห์ รอง ผกก.ฝ่ำยสนธิสัญญำและกฎหมำย ตท. 0102 09320 0115 รอง ผกก.ฝ่ำยวิชำกำร สบร. 0107 09306 0009

404 พ.ต.ท. พยง นุชนุ่ม สว.สส.สภ.หนองหงส์ จว.บุรีรัมย์ 0304 12204 0299 สว.สส.สภ.วังตะเฆ่ จว.ชัยภูมิ 1304 10204 0073

405 ร.ต.อ. พยงค์ แซะจอหอ รอง สวป.สภ.โนนสูง จว.นครรำชสีมำ สนม.598 สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.3 1301 10318 0144



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๒/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

406 ร.ต.อ. พยนต์ พรมชัย รอง สวป.สภ.หนองแค จว.สระบุรี สสบ.214 สว.อก.สภ.หนองแค จว.สระบุรี 0108 12304 0127

407 ร.ต.อ. พยม เขียวงำม รอง สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.5 1502 11204 0051 สว.อก.สภ.แม่วำง จว.เชียงใหม่ 0503 12304 0302

408 พ.ต.ท. พยอม ตำลแก้ว รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บำงระจัน จว.สิงห์บุรี สสห.139 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองสิงห์บุรี 1111 09203 0098

409 พ.ต.ท. พยุง สงึมรัมย์ รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ปรำจีนบุรี 1209 09318 0007 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.รำษฏร์บูรณะ สน.3-1032

410 ร.ต.อ. พยุงศักด์ิ เจริญสุข รอง สว. กลุ่มงำนเก็บกู้วัตถุระเบิด บก.สปพ. 1013 11442 0142 สว. กลุ่มงำนเก็บกู้วัตถุระเบิด บก.สปพ. 1013 10442 0174

411 พ.ต.ท. หญิง พเยำว์ นำมำ สว.อก.สภ.เมืองเพชรบูรณ์ สพช.199 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.เพชรบูรณ์ 1609 09318 0226

412 พ.ต.ต. พร แก้วหนองแสง สว.(สอบสวน) สภ.ดอนแสนสุข จว.นครรำชสีมำ 0303 23203 0578 สว.(สอบสวน) สภ.ล ำทะเมนชัย จว.นครรำชสีมำ 1305 10203 0494

413 พ.ต.ท. พร จุลนิพัฒน์ รอง ผกก.สส.สภ.คลองน  ำใส จว.สระแก้ว 1211 09204 0124 รอง ผกก.สส.สภ.โคกสูง จว.สระแก้ว 1211 09204 0100

414 ร.ต.อ. พรเกษ วรนำม รอง สวป.สภ.ผ่ึงแดด จว.มุกดำหำร 0406 13207 0118 สว.สส.สภ.บ้ำนค้อ จว.มุกดำหำร 1408 10204 0054

415 พ.ต.ท. หญิง พรจันทร์ แก้วเลิศประเสริฐ รอง ผกก.ฝอ.บก.ทท.3 3204 09318 0006 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ 1706 09318 0108

416 ร.ต.อ. พรเจต ชุ่มช่ืนดี รอง สวป. สน.บำงรัก 1113 13202 0208 สว.ฝอ.บก.จร. 1002 10326 0021

417 พ.ต.ต. พรชัย กอจิตตวนิจ สวป.สภ.โพรงมะเด่ือ จว.นครปฐม 0703 12202 0054 สว.อก.สภ.เลำขวัญ จว.กำญจนบุรี 0702 12304 0207

418 พ.ต.ท. พรชัย ก่ิงสวัสด์ิ รอง ผกก.สส.สภ.นำจอมเทียน จว.ชลบุรี 1206 09204 0103 รอง ผกก.ป.สภ.แก่งหำงแมว จว.จันทบุรี 0202 10202 0048

419 พ.ต.ท. พรชัย กิตติชญำน์ธร รอง ผกก.สส.สภ.ดงละคร จว.นครนำยก 1208 09204 0049 รอง ผกก.สส.สภ.กบินทร์บุรี จว.ปรำจีนบุรี 1209 09204 0075

420 ร.ต.อ. พรชัย ไกรทอง รอง สวป.สภ.สะบ้ำย้อย จว.สงขลำ 1906 11202 0155 สว.กก.ซถ.2 บก.สส.จชต. 2002 10202 0077



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๒/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

421 พ.ต.ท. พรชัย ขวัญปัญญำ สวญ.สภ.ยะรม จว.ยะลำ 2006 09201 0091 รอง ผกก.ป.สภ.บันนังสตำ จว.ยะลำ 0906 10202 0038

422 พ.ต.ท. พรชัย ขุนศรี สวป.สภ.เพ็ญ จว.อุดรธำนี 0412 12202 0367 สวป.สภ.กุดจับ จว.อุดรธำนี 0412 12202 0372

423 พ.ต.ท. พรชัย คุณำเมือง รอง ผกก.ป.เขวำใหญ่ จว.มหำสำรคำม 1407 09202 0119 รอง ผกก.ป.สภ.วำปีปทุม จว.มหำสำรคำม 0405 10202 0051

424 พ.ต.ต. พรชัย จงจรูญเกียรติ สว.อก.สภ.กันทรลักษ์ จว.ศรีสะเกษ 0306 12304 0158 สว.(สอบสวน) สภ.บ้ำนโดนเอำว์ จว.ศรีสะเกษ 1308 10203 0285

425 พ.ต.ท. พรชัย เทแก้ว สว.กก.สส.ภ.จว.สมุทรปรำกำร 1109 10204 0032 รอง ผกก.ป.สภ.คลองด่ำน จว.สมุทรปรำกำร 1109 09202 0052

426 พ.ต.ท. พรชัย บัวด้วง สว.สภ.บำตูตำโมง จว.ยะลำ 0906 12201 0301 รอง ผกก.สส.สภ.บำงกล่ ำ จว.สงขลำ 1906 09204 0111

427 ร.ต.อ. พรชัย พวงมำลัย รอง สวป.สภ.หลักห้ำ สรบ.124 สว.สส.สภ.บำงแพ จว.รำชบุรี 0706 12204 0184

428 ร.ต.อ. พรชัย โรจนวิภำต รอง สว.(สอบสวน) สน.จักรวรรดิ สน.1-920 สว.(สอบสวน) สน.ดินแดง 1003 10203 0185

429 ร.ต.อ. พรชัย วรสติบัณฑิต รอง สว. งำนสำยตรวจ 5 กก.1 บก.จร. 1002 11205 0076 สว.กก.2 บก.ส.1 2302 10204 0087

430 พ.ต.ท. พรชัย วิจำรณ์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ห้วยไร่ จว.แพร่ 1508 29203 0062 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เด่นชัย จว.แพร่ 1508 09203 0247

431 พ.ต.ท. พรชัย ศรีมุล สว.(สอบสวน) สน.บำงรัก สน.2-700 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.บำงรัก 1008 09203 0153

432 พ.ต.ท. พรชัย สุขหงษ์ สวป.สภ.ปำกน  ำระนอง จว.ระนอง 0807 12202 0144 รอง ผกก.ป.สภ.ท่ำแซะ จว.ชุมพร 0803 10202 0020

433 พ.ต.ต. พรชัย แสงศิลำ สวป.สภ.เมืองชัยภูมิ สชย.229 สว.สภ.บ้ำนเพชร จว.ชัยภูมิ 0302 12201 0370

434 พ.ต.ท. พรโชค ดำปิน สว.ฝ่ำยปกครอง สฝจ. 2714 10318 0036 สว.กก.ม้ำต ำรวจ บก.สปพ. 1013 10318 0228

435 พ.ต.ท. หญิง พรทิวำ เพ็ชรหำญ สว.อก.สภ.เมืองแพร่ สพร.128 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.แพร่ 1508 09318 0114



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๒/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

436 พ.ต.ท. พรเทพ กิจเกษตรกุล สว.สส.สภ.บ้ำนบึง จว.ชลบุรี สชบ.450 รอง ผกก.ป.สภ.วัฒนำนคร จว.สระแก้ว 0209 10202 0066

437 พ.ต.ท. พรเทพ เฉลิมเกียรติ สว.จร.สน.เตำปูน สน.1-809 รอง ผกก.ป.สน.เตำปูน 1102 10202 0078

438 พ.ต.ท. พรเทพ ทุ้ยแป รอง ผกก.สส.3 บก.สส.ภ.4 1402 09204 0054 รอง ผกก.สส.ภ.จว.นครรำชสีมำ 1305 09201 0036

439 พ.ต.ท. พรเทพ พันธ์ุพฤกษ์ รอง ผกก.สส.สภ.เมืองชัยภูมิ 1304 09204 0097 รอง ผกก.สส.สภ.รำษีไศล จว.ศรีสะเกษ 1308 09204 0108

440 พ.ต.ท. พรเทพ พุฎลือชำ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ทุ่งคำโงก จว.พังงำ สพง.74 รอง ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงำนสอบสวน ภ.จว.ระนอง 1809 27230 0066

441 พ.ต.ต. พรเทพ รักขิตเลขำ สวป.สภ.ทับสะแก จว.ประจวบคีรีขันธ์ สปข.220 สว.อก.สภ.ธงชัย จว.ประจวบคีรีขันธ์ 1706 10318 0063

442 ร.ต.อ. พรเทพ สุวรรณภำพ รอง สว.จร.สภ.ท่ำเรือ จว.กำญจนบุรี ปนม.8638 สว.สส.สภ.พนมทวน จว.กำญจนบุรี สกจ.279

443 พ.ต.ท. พรนรินทร์ เปร่ืองกระโทก สว.(สอบสวน) สภ.พระอินทร์รำชำ จว.พระนครศรีอยุธยำ 0105 24203 0099 สว.(สอบสวน) สภ.บำงปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยำ 1107 10203 0223

444 ร.ต.อ. พรพจน์ จิตตธรรม ผบ.มว.กก.4 บก.สอ.บช.ตชด. 2508 11202 0177 ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.3 บก.สอ.บช.ตชด. 2508 10207 0375

445 พ.ต.ท. พรพรหม จักษุรักษ์ รอง ผกก.สำยตรวจ บก.สปพ. 1013 09202 0079 รอง ผกก.สส.2 บก.สส.ภ.1 1102 09204 0042

446 ร.ต.อ. พรพรหม พันธ์ุพำณิชย์ รอง สวป.สภ.พำนทอง จว.ชลบุรี สชบ.431 สว.กก.5 บก.ส.2 2303 10204 0098

447 พ.ต.ท. พรพรหม ม่วงบังยุง รอง ผกก.ป.สภ.วำปีปทุม จว.มหำสำรคำม 0405 10202 0051 รอง ผกก.ป.สภ.กันทรำรมย์ จว.ศรีสะเกษ 0306 10202 0061

448 พ.ต.ท. พรพัฒนำ พิสิฐกำนต์ สวป.สภ.อุดมทรัพย์ จว.นครรำชสีมำ 0303 12202 0164 รอง ผกก.สส.สภ.พระทองค ำ จว.นครรำชสีมำ 1305 09204 0158

449 พ.ต.ต. พรพิทักษ์ พัฒนชัย สวป.สภ.บุญเรือง จว.เชียงรำย 1504 10202 0065 สว.กก.2 บก.ปทส. 2107 10202 0056

450 พ.ต.ต. พรพิทักษ์ ลุนชัยภำ สวป.สภ.เมืองหนองคำย 0410 12202 0377 สวป.สภ.หนองหำน จว.อุดรธำนี 0412 12202 0366



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๒/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

451 พ.ต.ท. พรพิทักษ์ วิลำพันธ์ สวป.สน.ดินแดง 1108 12202 0178 สวป.สน.บำงโพงพำง 1112 12202 0305

452 ร.ต.อ. พรพิทักษ์ สมศรี รอง สว.กก.ตชด.43 2505 11442 0274 สว.กก.ตรวจพิสูจน์และเก็บกู้วัตถุระเบิด บก.สส.จชต. 1911 10442 0018

453 พ.ต.ท. พรพิสิฏฐ์ หอมบุตร รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ชุมพล จว.สงขลำ สสข.172 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สะเดำ จว.สงขลำ 1906 09203 0433

454 พ.ต.ท. พรรณ เจริญสม สว.สภ.หนองบัวเหนือ จว.ตำก 0603 12201 0239 รอง ผกก.สส.สภ.วิเศษชัยชำญ จว.อ่ำงทอง 1112 09204 0060

455 ร.ต.อ. หญิง พรรณรัตน์ สุคม รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครพนม 1406 11304 0021 สว.อก.สภ.นำแก จว.นครพนม 0404 12304 0108

456 ร.ต.อ. พรรวินท์ รวมสุข ผบ.มว.กก.ตชด.33 2504 11202 0285 ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 10202 0197

457 ร.ต.อ. หญิง พรรษมน สิงคลีบุตร รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสมุทรปรำกำร จว.สมุทรปรำกำร สสป.180 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสมุทรปรำกำร 1109 10203 0251

458 พ.ต.ต. พรรษำ จิวรรักษ์ สว.สส.สภ.เมืองนนทบุรี 0103 12204 0273 สว.สส.สภ.ปำกเกร็ด จว.นนทบุรี 0103 12204 0277

459 พ.ต.ท. พรเลิศ รัตนคำม สว.สส.สน.ชนะสงครำม สน.1-1021 สวป.สน.หัวหมำก 1111 12202 0235

460 พ.ต.ท. พรศักด์ิ งำมดี สวญ.สภ.หนองสนม จว.สกลนคร 1411 09201 0072 สวญ.สภ.สร้ำงค้อ จว.สกลนคร 1411 09201 0066

461 ร.ต.อ. พรศักด์ิ ใจอุโมงค์ รอง สว.จร.สภ.เมืองล ำพูน สลพ.141 สว.จร.สภ.เมืองล ำพูน สลพ.138

462 ร.ต.อ. พรศักด์ิ ทุมสงครำม รอง สวป. สน.พลับพลำไชย 1 1113 13202 0190 สว.สส.สภ.ไทรน้อย จว.นนทบุรี 0103 12204 0215

463 ร.ต.อ. พรศักด์ิ สุขสวัสด์ิ รอง สวป.สภ.ด่ำนช้ำง จว.สุพรรณบุรี สสพ.310 สว.ฝอ.ภ.จว.สุพรรณบุรี 1711 10318 0206

464 พ.ต.ท. พรหมมินทร์ อินทนันท์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.วังชิ น จว.แพร่ สพร.245 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ดอยหลวง จว.เชียงรำย 0502 12203 0035

465 พ.ต.ต. พร้อมพงษ์ สนิทกลำง ผบ.ร้อย(สบ 2) ฝ่ำยปกครอง 1 บก.ปค. 3002 10306 0024 ผบ.ร้อย(สบ 2) ฝ่ำยปกครอง 2 บก.ปค. 3002 10306 0044



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๒/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

466 พ.ต.ท. พร้อมศักด์ิ รัตนดี สว.สภ.หนองแวงควง จว.ร้อยเอ็ด 0407 12201 0392 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ล ำใหม่ จว.ยะลำ 1910 09203 0106

467 ร.ต.อ. พระ ธรรมศร รอง สวป. สน.อุดมสุข 1103 13202 0126 สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.3 1301 10318 0251

468 ร.ต.อ. พร่ังไพบูลฐ์ โนนคู่เขตโขง รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสุรินทร์ 1309 11203 0230 สว.(สอบสวน) สภ.ดม จว.สุรินทร์ 1309 29203 0135

469 พ.ต.ท. พฤกษ์ กุลประสิทธ์ิ รอง ผกก.ป.สภ.ป่ำบอน จว.พัทลุง 0905 10202 0056 รอง ผกก.สส.สภ.นำขยำด ภ.จว.พัทลุง 1905 09204 0103

470 พ.ต.ท. พฤทธิพงศ์ พรหมเต็ม สว.สส.สน.พระโขนง 1112 12204 0322 รอง ผกก.สส.บก.น.3 1005 09204 0036

471 พ.ต.ท. พล ข ำโพธ์ิทัย สว.สส.สภ.ดอนสัก จว.สุรำษฎร์ธำนี 0808 12204 0195 สว.อก.สภ.สุขส ำรำญ จว.ระนอง 0807 12304 0099

472 พ.ต.ท. พล พิชัยยุทธ รอง ผกก.6 บก.ปคม. 2108 09201 0151 รอง ผกก.1 บก.รฟ. 2104 09201 0025

473 พ.ต.ท. พล สังข์แก้ว รอง ผกก.(สอบสวน) สน.บำงมด สน.3-1043 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.บำงพลัด 1009 09203 0179

474 พ.ต.ท. พล หอมจันทร์ สวป.สภ.เมืองสกลนคร สสน.233 สว.สภ.ท่ำธง จว.ยะลำ 0906 12201 0302

475 พ.ต.ท. พลกฤต ข ำเสถียร รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองบึงกำฬ สนค.281 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ดอนหญ้ำนำง จว.บึงกำฬ 1415 09203 0126

476 พ.ต.ท. พลกูล ชอบกิจ สว.กก.สส.ภ.จว.สงขลำ 1906 10204 0036 รอง ผกก.สส.3 บก.สส.ภ.9 1902 09204 0046

477 พ.ต.ต. พลปพัฒน์ ภู่พูลทรัพย์ สว.กก.1 บก.ป. 2102 10202 0053 สว.ส.ทล.5 กก.3 บก.ทล. 2103 10201 0126

478 ร.ต.อ. พลประชำ ธรรมำโชติวงศ์ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สมุทรปรำกำร 1109 11204 0037 สว.กก.สส.ภ.จว.สมุทรปรำกำร 1109 10204 0032

479 พ.ต.ต. พลพิไชย พันธ์อินทร์ สวป.สภ.พลสงครำม จว.นครรำชสีมำ 1305 10202 0089 สว.สภ.หนองสรวง จว.นครรำชสีมำ 0303 12201 0660

480 ร.ต.อ. พลวัฒน์ สมเอ็ดสละ รอง สว.สส.กก.สส.ภ.จว.ล ำพูน 1511 11204 0033 สว.ฝอ.ภ.จว.ล ำพูน 1511 10318 0010



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๒/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

481 พ.ต.ท. พลวัฒน์ อัดโดดดร สว.สส.สภ.ฆ้องชัย จว.กำฬสินธ์ุ 0402 12204 0241 รอง ผกก.สส.สภ.นำมน จว.กำฬสินธ์ุ 1404 09204 0075

482 พ.ต.ท. พลวัต โพธ์ิฉัตร์ สวป.สน.ดุสิต 1108 12202 0169 สวป.สน.บำงขุนเทียน สน.3-383

483 พ.ต.ต. พลวุฒิ ผำตินุวัติ ผู้ช่วย นว.(สบ 2) ตร. 0000 10323 0140 สว.กก.สส.4 บก.สส.ภ.7 1702 10204 0194

484 พ.ต.ท. พลสันต์ิ คมขำว สว.กก.ตชด.24 บก.ตชด.ภำค 2 2503 10325 0333 ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.24 บก.ตชด.ภำค 2 2503 10202 0342

485 พ.ต.ท. หญิง พลอยปภัส พรเพชรรัตน์ รอง ผกก.ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ สบร. 0107 09306 0013 รอง ผกก.ฝอ.4 บก.อก.บช.ก. 2101 09318 0060

486 พ.ต.ท. พลำกร กิจวิจิตร สว.สส.สภ.กะปำง จว.นครศรีธรรมรำช 0804 12204 0346 สว.สส.สภ.บำงขัน จว.นครศรีธรรมรำช 0804 12204 0294

487 ร.ต.อ. พลำกร ตรำชูนิตย์ รอง สว.จร.สภ.เมืองจันทบุรี สจบ.190 สว.กก.สส.ภ.จว.จันทบุรี 1204 10204 0171

488 ร.ต.อ. หญิง พวงเพ็ญ แก้วดิเรก รอง สวป. สภ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ 0704 13202 0245 สว.ฝอ.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ 1706 10305 0014

489 พ.ต.ท. หญิง พวงรัตน์ วิถีธรรม รอง ผกก.กลุ่มงำนป้องกันอำชญำกรรมพิเศษ ผอ. 0202 09309 0062 นว.(สบ 3) ตร. 0000 09323 0108

490 ร.ต.อ. พวัสส์ ธนศิริอภินันท์ รอง สวป.สภ.พระประแดง จว.สมุทรปรำกำร สสป.257 สว.สส.สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี สสบ.197

491 ร.ต.อ. พศกร พละศักด์ิ รอง สวป.สภ.พังโคน จว.สกลนคร สสน.258 สว.อก.สภ.พังโคน จว.สกลนคร 0409 12304 0148

492 พ.ต.ท. พศิน รุจิวัชรธนำ รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ท่ำข้ำม สน.3-431 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.เพชรเกษม 1011 09203 0169

493 พ.ต.ท. พศุตม์ จันทร์สีหรำช รอง ผกก.ฝ่ำยปกครอง 2 บก.ปค. 3002 09306 0043 รอง ผกก.ฝ่ำยปกครอง 1 บก.ปค. 3002 09306 0019

494 พ.ต.ท. พสิษฐ์ ทองจันทร์ฉัตร รอง ผกก.ป.สภ.พรหมคีรี จว.นครศรีธรรมรำช 0804 10202 0106 รอง ผกก.ป.สภ.เชียรใหญ่ จว.นครศรีธรรมรำช 0804 10202 0076

495 พ.ต.ท. พสิษฐ์ สำยชนม์ศักด์ิ รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ประเวศ สน.2-869 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.โชคชัย 1006 09203 0190



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๒/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

496 พ.ต.ต. พอทัย ฤำชำ สวป.สภ.เมืองอุบลรำชธำนี 0309 12202 0467 สว.อก.สภ.ตระกำรพืชผล จว.อุบลรำชธำนี 0309 12304 0218

497 พ.ต.ท. พอพล พิมพ์พรมมำ สว.สส.สภ.ม่วงเฒ่ำ จว.อุบลรำชธำนี 1311 10204 0069 รอง ผกก.สส.สภ.กุดข้ำวปุ้น จว.อุบลรำชธำนี 1311 09204 0102

498 พ.ต.ต. พัชรพงษ์ กำญจนวัฏศรี สว.สส.สภ.กระทุ่มแบน จว.สมุทรสำคร สสค.126 สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.7 1702 10204 0044
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