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1 พ.ต.ท. บุรี ศรีหล้ำ รอง ผกก.ป.สภ.นำตำล จว.อุบลรำชธำนี 0309 10202 0449 รอง ผกก.สส.สน.บำงโพ 1003 09204 0079
2 พ.ต.ต. หญิง บุษกร กมลจิตร สว.ฝ่ำยธุรกำรและก ำลังพล บก.อก.สพฐ.ตร. 2701 10318 0012 สว.กลุ่มงำนผู้เช่ียวชำญ ทว. 2703 10403 0151
3 ร.ต.อ. หญิง เบญจมำศ เขียวมณีวรรณ รอง สว.อก.สภ.คลองห้ำ จว.ปทุมธำนี 0104 13304 0226 สว.อก.สภ.ธัญบุรี จว.ปทุมธำนี 0104 12304 0149
4 พ.ต.ท. หญิง เบ็ญจวรรณ นูวบุตร รอง ผกก.ฝอ.กต.10 0811 09318 0005 รอง ผกก.ฝ่ำยติดตำมประเมินผล บก.อก.จต. 0801 09318 0035
5 พ.ต.ท. หญิง เบญจวรรณ ปำนแม้น รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ 1706 09318 0108 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ชัยนำท 1104 09318 0007
6 พ.ต.ท. หญิง เบญญำพร ช้ำงพงษ์ สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.น. 1001 10318 0199 รอง ผกก.กลุ่มงำนส่งเสริมงำนสอบสวน 1 สบส. 0604 09306 0022
7 พ.ต.ท. เบน วงศ์เครือ สวป.สภ.ช้ำงเผือก จว.เชียงใหม่ 0503 12202 0492 สว.(สอบสวน) สภ.หมอกจ ำแป่ จว.แม่ฮ่องสอน 0507 23203 0162
8 ร.ต.อ. ปกป้อง อุไรพันธ์ุ รอง สว.สส. สน.บำงชัน 1111 13204 0079 สวป.สน.โคกครำม 1102 12202 0326
9 พ.ต.ต. ปกรณ์ เรือนแสน สว.สส.สภ.ดอนตำล จว.มุกดำหำร 0406 12204 0082 สว.สภ.ค ำป่ำหลำย จว.มุกดำหำร 0406 12201 0178

10 พ.ต.ท. ปกำศิต สอดจันทร์ สวป.สน.พลับพลำไชย 2 1113 12202 0140 รอง ผกก.ป.สภ.พนัสนิคม จว.ชลบุรี 0204 10202 0025
11 พ.ต.ท. ปกำสิฐ หนูอ่ิน ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.44 2505 10202 0355 รอง ผกก.ตชด.44 2505 09202 0340
12 พ.ต.ท. หญิง ปจำรีย์ นรำกูล สว.อก.สภ.เพ็ญ จว.อุดรธำนี 0412 12304 0177 สว.ฝอ.ภ.จว.อุดรธำนี 1414 10318 0013
13 พ.ต.ท. ปฏิกรณ์ หำญหัตถกิจ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองชัยนำท 0102 24203 0046 รอง ผกก.ป.สภ.เมืองชัยนำท 0102 10202 0026
14 ร.ต.อ. ปฏิญญำ เนียมหอม รอง สว.ฝ่ำยแต่งต้ัง ทพ. 0402 11302 0070 สว.ฝ่ำยแต่งต้ัง ทพ. 0402 10302 0061
15 พ.ต.ต. ปฏิพัทธ์ ถำวรประพัฒน์ นว.(สบ 2) ผบช.สงป. 0500 10323 0004 สว.สส.สภ.เมืองภูเก็ต สภก.86
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16 พ.ต.ท. ปฏิภำณ เช่ียวชำญ สว.สส.สภ.ห้วยคต จว.อุทัยธำนี 0610 12204 0110 รอง ผกก.ป.สภ.เมืองอุทัยธำนี 0610 10202 0016
17 พ.ต.ต. ปฏิยุทธ ด ำคง สว.ตม.จว.สงขลำ บก.ตม.6 2407 10363 0156 สว.ฝอ.บก.ตม.6 2407 10318 0009
18 พ.ต.ต. ปฏิวัติ ชุมแวงวำปี สว.สส.สภ.ควนมีด จว.สงขลำ 0907 12204 0376 สว.อก.สภ.แวง จว.สกลนคร 1411 10318 0057
19 พ.ต.ต. ปฏิวัติ ยอดขวัญ สว.(สอบสวน) สภ.กะรน จว.ภูเก็ต 1808 27203 0067 สว.(สอบสวน) สภ.ป่ำตอง จว.ภูเก็ต สภก.120
20 พ.ต.ต. ปฐพี ศรีชำย สว.(สอบสวน) สภ.ป่ำตอง จว.ภูเก็ต สภก.120 สวป.สน.พลับพลำไชย 1 1113 12202 0137
21 พ.ต.ท. ปฐม ครุ่ยทอง สว.สส.สภ.บำงแก้ว จว.สมุทรปรำกำร สสป.320 รอง ผกก.สส.ภ.จว.ชัยนำท 1104092010028(1)

22 พ.ต.ท. ปฐม ทองยำ สว.สส.สภ.ทุ่งคอก จว.สุพรรณบุรี 0709 12204 0227 สว.ฝอ.ภ.จว.รำชบุรี 1708 10318 0013
23 ร.ต.อ. ปฐมพงศ์ มีอยู่ รอง สว.กก.1 บก.ทท.2 3203 11204 0024 สว.กก.1 บก.ปคม. 2108 10202 0034
24 พ.ต.ต. ปฐมพงษ์ ศิลปสุข สว.กก.1 บก.ปอท. 2112 10202 0025 สว.(ปฏิบัติงำน กอ.รมน.) สกพ. 0400 10380 0108
25 พ.ต.ท. ปฐมพร ขจรภิรมย์ รอง ผกก.สส.สภ.ด่ำนแม่ค ำมัน จว.อุตรดิตถ์ 1611 09204 0116 รอง ผกก.สส.สภ.นครไทย จว.พิษณุโลก 1608 09204 0091
26 พ.ต.ต. ปฐวี ก้อนวิมล สวป.สภ.เมืองอุดรธำนี 0412 12202 0360 รอง ผกก.ป.สภ.หนองวัวซอ จว.อุดรธำนี 0412 10202 0074
27 พ.ต.ท. ปณชัย ตันอำรีย์ รอง ผกก.ป.สน.บำงโพ 1003 09202 0078 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ลำดกระบัง 1110 24203 0130
28 พ.ต.ท. ปณต ค ำนึงกำร สว.ส.ทล.3 กก.3 บก.ทล. 2103 10201 0118 สว.ส.ทล.6 กก.5 บก.ทล. 2103 10201 0181
29 ร.ต.อ. ปณัฐชัย โป๊ะไธสง รอง สว.กลุ่มงำนอนุศำสนำจำรย์ สก. 0403 11304 0118 สว.กลุ่มงำนอนุศำสนำจำรย์ สก. 0403 10318 0116
30 พ.ต.ท. ปณิธำน โพธำรำมิก สวป.สน.ท่ำพระ 1114 12202 0223 สวป.สน.สำมเสน สน.1-986
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31 พ.ต.ท. ปณิธิ ชำอุ่น สว.กก.4 บก.ปคม. 2108 10202 0107 รอง ผกก.สส.สน.ศำลำแดง 1009 09204 0076
32 ร.ต.อ. ปทัฐ สิทธิอลังกำนนท์ รอง สว.ตม.จว.นนทบุรี บก.ตม.3 2404 11363 0377 สว.อก.สภ.สัตหีบ จว.ชลบุรี 0204 12304 0242
33 พ.ต.ต. ปนรัฐ พรหมศิริ สว.สส.สภ.บ้ำนแพ้ว จว.สมุทรสำคร สสค.147 สว.สส.สภ.บำงโทรัด จว.สมุทรสำคร 0708 12204 0126
34 พ.ต.ท. หญิง ปนัดดำ พูตระกูล รอง ผกก.กลุ่มงำนวิเครำะห์และพัฒนำระบบงำน อต. 0401 09319 0097 รอง ผกก.(ปฏิบัติงำน กอ.รมน.) สกพ. 0400 09380 0033
35 พ.ต.ต. ปพน แววทองค ำ สว.กลุ่มงำนประสำนงำนข่ำวต่ำงประเทศ บก.ส.4 2305 10204 0046 สว.สส.สภ.ชุมพล จว.สงขลำ 0907 12204 0309
36 พ.ต.ท. ปพน โสพัฒน์ รอง ผกก.สส.สภ.พบพระ จว.ตำก 1605 09204 0073 รอง ผกก.สส.สภ.แม่ระมำด จว.ตำก 1605 09204 0070
37 พ.ต.ท. ปพนณัฏฐ์ สะอำดเอ่ียม สวป.สน.บำงพลัด 1114 12202 0213 สว.(สอบสวน) สน.ภำษีเจริญ สน.3-628
38 พ.ต.ท. ปพนธรรม์ กิจไชยพร สว.ฝ่ำยปกครองและกิจกรรม ศพข.บช.ส. 2306 10318 0022 รอง ผกก.ฝ่ำยยุทธศำสตร์ บก.อก.บช.ส. 2301 09318 0023
39 พ.ต.ท. ปพนพัชร์ ใบยำ รอง ผกก.สส.สภ.เมืองชลบุรี 1206 09204 0082 รอง ผกก.สส.สภ.เมืองพัทยำ จว.ชลบุรี 1206 09204 0091
40 พ.ต.ต. ปพนศักด์ิ ช่วยสถิตย์ สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครศรีธรรมรำช สนศ.345 สว.(สอบสวน) กลุ่มงำนสอบสวน ภ.จว.ชุมพร 1805 29203 0039
41 พ.ต.ท. ปภัสณุ ปำนพรม สวป.สภ.วิเชียรบุรี จว.เพชรบูรณ์ สพช.344 อจ.(สบ 2)  กลุ่มงำนอำจำรย์ ศฝร.ภ.6 1603 32353 0094
42 ร.ต.อ. ปภัสนันน์ สอนทอง สว.จร.สน.บุปผำรำม สน.3-524 สว.จร.สน.หลักสอง สน.3-651
43 พ.ต.ท. หญิง ปภำเพ็ญ นพรัตน์ สว.ตม.จว.เลย บก.ตม.4 2405 10363 0268 สว.อก.สภ.เชียงคำน จว.เลย 0408 12304 0133
44 พ.ต.ท. ปภำวิน เพ็ชร์นอก รอง ผกก.ป.สภ.ทรำยมูล จว.ยโยธร 0305 10202 0049 รอง ผกก.สส.สภ.ป่ำต้ิว จว.ยโสธร 1307 09204 0056
45 พ.ต.ต. ปภำวิน ห้องพ่วง นว.(สบ 2) ผบช.ภ.3 1300 10323 0009 ผู้ช่วย นว.(สบ 2) ตร. 0000 10323 0145
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46 พ.ต.ท. ปรเมศร พะละพิลำ สว.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น 1405 10318 0014 สว.สส.สภ.ชุมแพ จว.ขอนแก่น สขก.483
47 พ.ต.ท. ปรเมศวร์ เอ่ียมวรพงษ์ รอง ผกก.ฝอ.6 บก.อก.บช.ก. 2101 09318 0089 รอง ผกก.ฝอ.บก.รฟ. 2104 09318 0007
48 พ.ต.ท. ปรเมษฐ์ แก้วนำค สว.ฝ่ำยกำรส่ือสำร 2 สส. 2802 10428 0051 รอง ผกก.ฝ่ำยกำรส่ือสำร 2 สส. 2802 09428 0049
49 ร.ต.อ. ปรเมษฐ์ งำมเลิศ รอง สว.จร.สภ.เมืองนครปฐม สนฐ.163 สว.สส.สภ.เมืองนครปฐม สนฐ.144
50 พ.ต.ท. ปรวัฒน์ โสมศรีแพง รอง ผกก.ป.สภ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน 0507 10202 0018 รอง ผกก.สส.สภ.แม่ลำน้อย จว.แม่ฮ่องสอน 1509 09204 0071
51 พ.ต.ท. ประกร นำมศรี รอง ผกก.สส.สภ.หนองแซง จว.สระบุรี 1110 09204 0049 รอง ผกก.สส.สภ.เมืองสระบุรี 1110 09204 0041
52 พ.ต.ต. ประกอบ อินทร์เกตุ สว.จร.สน.ส ำรำญรำษฏร์ สน.1-895 สว.จร.สภ.ส ำโรงเหนือ จว.สมุทรปรำกำร สสป.246
53 ร.ต.อ. ประกิจ สงสวำสด์ิ นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.สระบุรี 1110 11323 0005 สว. กก.สส.ภ.จว.สระบุรี 1110 10202 0092
54 พ.ต.ท. ประเคน วรธงไชย สว.ฝอ.4 บก.อก.บช.น. 1001 10318 0281 สวป.สน.ดอนเมือง 1109 12202 0295
55 พ.ต.ท. ประจบ ฝ้ันกำ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เวียงสำ จว.น่ำน สนน.236 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สองแคว จว.น่ำน สนน.301
56 พ.ต.ท. ประจวบ กล่ินสวัสด์ิ รอง ผกก.ป.สภ.ขำณุวรลักษบุรี จว.ก ำแพงเพชร 0602 10202 0038 รอง ผกก.ป.สภ.ปำงมะค่ำ จว.ก ำแพงเพชร 1604 09202 0121
57 พ.ต.ท. ประจวบ เสนทำ รอง ผกก.ป.สภ.เกำะสีชัง จว.ชลบุรี 0204 10202 0069 รอง ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงำนสอบสวนและตรวจสอบทรัพย์สิน บก.ปส.2 บช.ปส. 2203 29203 0023
58 พ.ต.ท. ประจวบ เสำร์ฤกษ์ สว.(สอบสวน) สภ.พนำ จว.อ ำนำจเจริญ สอบ.593 รอง ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงำนสอบสวน ภ.จว.อ ำนำจเจริญ 1310 27203 0063
59 ร.ต.อ. ประจวบ อ้วยโฮม รอง สวป.สภ.มัญจำคีรี จว.ขอนแก่น สขก.601 สว.กก.สส.ภ.จว.อุดรธำนี 1414 10204 0109
60 พ.ต.ต. ประจักษ์ เทศทอง สว.ฝอ.กองแผนงำนอำชญำกรรม 0202 10318 0008 สว.กก.1 บก.ทท.3 3204 10318 0019
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61 พ.ต.ท. ประจักษ์ บุตรศรี สวป.สภ.ตระกำรพืชผล จว.อุบลรำชธำนี 0309 12202 0487 สวป.สภ.ตำลสุม จว.อุบลรำชธำนี สอบ.506
62 พ.ต.ท. ประจักษ์พงษ์ สุริยำ นว.(สบ 2) ผบช.ภ.2 1200 10323 0009 สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.2 1202 10204 0019
63 พ.ต.ท. ประจ ำ สนโตแจ้ง สว.ฝอ.ภ.จว.อุตรดิตถ์ 1611 10318 0009 สว.ตม.จว.อุดรธำนี บก.ตม.4 2405 10363 0104
64 ร.ต.อ. ประชัน พรมภำ รอง สวป.สภ.หำงดง จว.เชียงใหม่ 0503 13202 0584 สว.กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 10204 0279
65 ร.ต.อ. ประชำ ธนัญชัย รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.5 1503 11202 0015 ผบ.ร้อย(สบ 2) ฝ่ำยปกครองและกำรฝึก ศฝร.ภ.5 1503 10306 0029
66 พ.ต.ท. ประชำ เนียมสุภำพ รอง ผกก.จร.สน.นำงเล้ิง 1102 10205 0056 รอง ผกก.ป.สภ.แปลงยำว จว.ฉะเชิงเทรำ 0203 10202 0038
67 พ.ต.ท. ประชำ พงส์พูนพิพัฒน์ สว.สส.สภ.พระประแดง จว.สมุทรปรำกำร สสป.262 สว.ฝ่ำยฝอ.4 บก.อก.ภ.1 1101 10318 0199
68 พ.ต.ท. ประชำ แสนโบรำณ สว.สภ.หนำมแท่ง จว.อุบลรำชธำนี 0309 12201 0438 สว.สภ.คันไร่ จว.อุบลรำชธำนี 0309 12201 0439
69 พ.ต.ต. ประชำชำติ ใจคง สว.กก.สส.ภ.จว.กำฬสินธ์ุ 1404 10204 0110 สวป.สภ.กมลำไสย จว.กำฬสินธ์ุ สกส.214
70 พ.ต.ต. ประชำรัตน์ อันสุข สวป.สภ.ปักธงชัย จว.นครรำชสีมำ 0303 12202 0698 สว.อก.สภ.สอยดำว จว.จันทบุรี 0202 12304 0114
71 พ.ต.ท. ประชิต ชัยสุรินทร์ รอง ผกก.กก.5 บก.ส.1 2302 09204 0192 รอง ผกก.สส.สภ.สนม จว.สุรินทร์ 1309 09204 0153
72 ร.ต.อ. ประชิต ศรีเมือง รอง สวป.สภ.นำคู จว.กำฬสินธ์ุ 0402 13202 0021 สว.สส.สภ.เหล่ำต่ำงค ำ จว.หนองคำย 1412 10204 0059
73 พ.ต.ท. ประชุม นนทำรักษ์ รอง ผกก.สส.สภ.ทองผำภูมิ จว.กำญจนบุรี 1704 09204 0091 รอง ผกก.ป.สภ.ปำกท่อ จว.รำชบุรี 0706 10202 0048
74 พ.ต.ต. ประญัติ พงศ์ประยูร สวป.สภ.โคกกลอย จว.พังงำ 0805 12202 0034 สว.ปพ.บก.สส.ภ.8 1802 10202 0071
75 พ.ต.ท. ประดิษ ชำวพงษ์ สว.กก.6 บก.ปทส. 2107 10202 0133 สว.กก.5 บก.ปทส. 2107 10202 0113
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76 พ.ต.ท. ประดิษฐ์ คุ้มสวัสด์ิ สวป.สน.พระโขนง 1112 12202 0320 สวป.สน.ประชำช่ืน 1109 12202 0289
77 ร.ต.อ. ประดิษฐ์ หันจำงสิทธ์ิ รอง สวป.สภ.สว่ำงแดนดิน จว.สกลนคร สสน.384 สว.อก.สภ.นำหว้ำ จว.นครพนม 0404 12304 0155
78 ร.ต.อ. ประถม นันสถิตย์ รอง สว.จร.สภ.เมืองสุพรรณบุรี สสพ.201 สว.ฝ่ำยบริกำรกำรศึกษำ ศฝร.ภ.7 1703 10318 0020
79 พ.ต.ต. ประทวน จิตรพร้ิง สว.สส.สน.ประชำส ำรำญ 1102 12204 0364 สวป.สภ.บำงบ่อ จว.สมุทรปรำกำร สสป.301
80 พ.ต.ท. ประทวน ทองภักดี สว.สส.สภ.สำมร้อยยอด จว.ประจวบคีรีขันธ์ 0704 12204 0162 สว.อก.สภ.บำงโทรัด จว.สมุทรสำคร 1710 10318 0051
81 พ.ต.ท. ประทวน พวงจ ำปำ รอง ผกก.สส.สภ.บำงน้ ำเปร้ียว จว.ฉะเชิงเทรำ 1205 09204 0076 รอง ผกก.สส.สภ.เมืองจันทร์ 1308 09204 0124
82 พ.ต.ท. ประทีป กำวิน สว.กก.สส.บก.น.9 1011 10204 0038 สว.(สอบสวน) งำนศูนย์ควบคุมจรำจรวิภำวดีรังสิต/ทำงพิเศษ กก.2 บก.จร.บช.น. 1002 29203 0130
83 พ.ต.ท. ประทีป ค้ ำคูณ สวญ.ตม.จว.สมุทรสงครำม บก.ตม.3 2404 09363 0311 รอง ผกก.ฝอ.คด. 0602 09318 0007
84 พ.ต.ต. ประทีป ค ำจริง สว.ฝ่ำยทะเบียนประวัติ 4 ทว. 2703 10336 0076 สวป.สน.ส ำเหร่ 1115 12202 0197
85 พ.ต.ต. ประทีป ค ำมี สวป.สน.ส ำเหร่ 1115 12202 0197 สวป.สน.นำงเล้ิง สน.1-950
86 พ.ต.ท. ประทีป ชูมณี สวป.สภ.กะปำง จว.นครศรีธรรมรำช 0804 12202 0120 สวป.สภ.ทุ่งสง จว.นครศรีธรรมรำช 0804 12202 0414
87 ร.ต.อ. ประทีป ทองวงษ์ รอง สว.กก.4 บก.ปคบ. 2111 11202 0107 สว.จร.สน.คันนำยำว สน.1-1207
88 พ.ต.ท. ประทีป ปัญโญวัฒน์ รอง ผกก.สส.สภ.ดอนจำน จว.กำฬสินธ์ุ 1404 09204 0064 รอง ผกก.สส.สภ.ท่ำคันโท จว.กำฬสินธ์ุ 1404 09204 0067
89 พ.ต.ท. ประทีป ศรีหร่ังไพโรจน์ สว.วิเครำะห์ข่ำวและเคร่ืองมือพิเศษ บช.น. 1012 10204 0088 รอง ผกก.ป.สภ.สิรินทร จว.อุบลรำชธำนี 0309 10202 0068
90 พ.ต.ท. ประทีป สมก ำพ้ี สว.สส.สภ.เขมรำฐ จว.อุบลรำชธำนี 0309 12204 0187 สวป.สภ.โนนสุวรรณ จว.บุรีรัมย์ สอบ.339
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91 พ.ต.ต. ประทีป สมวงษ์ สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอุดรธำนี 0412 24203 0100 สว.(สอบสวน) สภ.ด่ำนซ้ำย จว.ลย. สลย.311
92 พ.ต.ท. ประทีป แสงทองอร่ำม สว.อก.สภ.อัมพวำ จว.สมุทรสงครำม 0707 12304 0041 สวป.สภ.เมืองเพชรบุรี 0705 12202 0192
93 พ.ต.ท. ประทีป อ่อนรอด สว.(สอบสวน) สภ.นำทวี จว.สงขลำ สสข.431 สว.(สอบสวน) สภ.สะเดำ จว.สงขลำ 0907 24203 0109
94 พ.ต.ท. ประเทียบ จอมนงค์ รอง ผกก.สส.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.น่ำน 1506 09204 0068 รอง ผกก.ป.สภ.ห้วยม้ำ จว.แพร่ 1508 09202 0116
95 พ.ต.ท. ประเทือง ช้ำงสุวรรณ สว.สส.สภ.ตะก่ัวป่ำ จว.พังงำ สพง.221 สว.พฐ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ ศพฐ.7 2710 10336 0164
96 พ.ต.ท. ประเทือง ศรีทิพย์ สว.สส.สภ.ไชยปรำกำร จว.เชียงใหม่ 0503 12204 0260 สว.อก.สภ.แม่ต่ืน จว.เชียงใหม่ 1505 10318 0315
97 พ.ต.ต. ประธำน พุ่มอ่ ำ สวป.สภ.ขำณุวรลักษบุรี จว.ก ำแพงเพชร 0602 12202 0279 สว.สส.สภ.อุทัย จว.พระนครศรีอยุธยำ 0105 12204 0201
98 พ.ต.ท. ประพจน์ อนุศิริ รอง ผกก.สส.สน.สำมเสน 1003 09204 0070 รอง ผกก.สส.สน.สำยไหม 1004 09204 0078
99 พ.ต.ท. ประพนธ์ ภำนุมำส รอง ผกก.สส.สภ.บำงโทรัด จว.สมุทรสำคร 1710 09204 0058 รอง ผกก.สส.สภ.บำงแพ จว.รำชบุรี 1708 09204 0079

100 พ.ต.ต. ประพัทธ์ แกลงกระโทก สว.สภ.ปำกรอ จว.สงขลำ 0907 12201 0416 สว.ฝ่ำยนิติกำร บก.อก.สกบ. 0301 10305 0045
101 พ.ต.ต. ประพันธ์ ขันธิคุณ สว.ตม.จว.สระแก้ว บก.ตม.3 2404 10363 0171 สว.ตม.จว.สงขลำ บก.ตม.6 2407 10202 0044
102 พ.ต.ต. ประพันธ์ ข ำเอนก สวป.สภ.นำงรอง จว.บุรีรัมย์ สบร.445 สว.สส.สภ.กระสัง จว.บุรีรัมย์ 0304 12204 0168
103 พ.ต.ท. ประพันธ์ จิตรส ำรำญ รอง ผกก.ฝอ.บก.น.8 1010 09318 0009 รอง ผกก.จร.สน.ทุ่งครุ 1115 10205 0075
104 ร.ต.อ. ประพันธ์ พิสมัย สว.งำนปฏิบัติกำรจรำจรตำมโครงกำรพระรำชด ำริ 1 1002 10205 0237 สวป.สน.สุวินทวงศ์ 1110 12202 0062
105 พ.ต.ต. ประพันธ์ ศิริด ำรงเดช สว.สส.สภ.ฉลุง จว.สตูล 0908 12204 0109 สวป.สภ.ไม้แก่น จว.ปัตตำนี ปขก.1721
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106 พ.ต.ต. หญิง ประพำ นุชนำรถ สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.7 1701 10318 0132 สว.ฝ่ำยงบประมำณและกำรเงิน บก.อก.สพฐ.ตร. 2701 10318 0047
107 พ.ต.ต. ประเพียร กุมผัน สว.อก.สภ.นำด้วง จว.เลย 0408 12304 0187 สว.อก.สภ.บ้ำนเด่ือ จว.หนองคำย 1412 10318 0099
108 พ.ต.ท. ประภำกร ก่ิงทัพหลวง สว.พฐ.จว.ตรัง ศพฐ.9 2712 10336 0128 รอง ผกก.ฝ่ำยทะเบียนประวัติ 5 ทว. 2703 09336 0092
109 ร.ต.อ. ประภำษ รัตกี ผบ.มว.กก.4 บก.สอ.บช.ตชด. 2508 11202 0188 ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 10202 0277
110 พ.ต.ท. ประภำส ถ้ ำเหม สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.1 1101 10318 0178 รอง ผกก.ป.สภ.อำจสำมำรถ จว.ร้อยเอ็ด 0407 10202 0083
111 พ.ต.ท. ประภำส พรมคล้ำย สวป.สภ.ไทรน้อย จว.นนทบุรี สนบ.295 สว.สส.สภ.ป่ำโมก จว.อ่ำงทอง 0110 12204 0085
112 พ.ต.ท. ประภำส มะเริงสิทธ์ิ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.โพธ์ิกลำง จว.นครรำชสีมำ ปนม.11633 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ขำมทะเลสอ จว.นครรำชสีมำ สนม.801
113 พ.ต.ท. ประภำส รอดพินิจ รอง ผกก.ฝ่ำยปกครองและกำรฝึก ศฝร.ภ.9 2003 09306 0032 รอง ผกก.ฝ่ำยปกครองและกำรฝึก ศฝร.ภ.6 1603 09318 0028
114 ร.ต.อ. ประภำส หล ำเพิกสืบ รอง สว.(สอบสวน) สภ.หำดเจ้ำส ำรำญ จว.เพชรบุรี 0705 24203 0094 สว.(สอบสวน) สภ.หนองหญ้ำปล้อง จว.เพชรบุรี สพบ.193
115 พ.ต.ท. ประภำส อ่องมะลิ รอง ผกก.(สอบสวน) กก.5 บก.ปทส. 2107 29203 0127 รอง ผกก.(สอบสวน) กก.4 บก.ป. 2102 29203 0225
116 พ.ต.ต. ประมวล ข้อเพชร สว.ฝอ.ภ.จว.กำญจนบุรี 1704 10318 0011 สว.สส.สภ.บำงคนที จว.สมุทรสงครำม 0707 12204 0054
117 พ.ต.ท. ประมวลทรัพย์ิ ชัยสิน รอง ผกก.สส.สภ.ซับใหญ่ จว.ชัยภูมิ 1304 09204 0117 รอง ผกก.สส.สภ.บ้ำนแท่น จว.ชัยภูมิ 1304 09204 0114
118 พ.ต.ต. ประมิน วงศ์แข สวป.สภ.เขำย้อย จว.เพชรบุรี 0705 12202 0197 สว.สส.สภ.สวนผ้ึง จว.รำชบุรี 0706 12204 0176
119 ร.ต.อ. ประโมทย์ พูลประเสริฐ รอง สว.ตม.จว.สุรำษฏร์ธำนี บก.ตม.6 2407 11202 0114 สว.ตม.จว.กำญจนบุรี บก.ตม.3 2404 10363 0290
120 พ.ต.ท. ประยงค์ เห็นพร้อม สวป.สภ.เมืองสตูล 0908 12202 0128 สว.กก.สส.ภ.จว.ระนอง 1809 10204 0031
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121 ร.ต.อ. ประยุทธ พยุหพล รอง สว.สส.สภ.แม่ออน จว.เชียงใหม่ 0503 13204 0023 สวป.สภ.แม่แจ่ม จว.เชียงใหม่ สชม.727
122 พ.ต.ท. ประยุทธ เรือนทองค ำ สว.อก.สภ.เมืองลพบุรี สลบ.217 รอง ผกก.ป.สภ.บัวใหญ่ จว.นครรำชสีมำ 0303 10202 0061
123 พ.ต.ต. ประยุทธ ศรีมันตะ สว.อก.สภ.สหัสขันธ์ จว.กำฬสินธ์ุ 0402 12304 0180 สว.(สอบสวน) สภ.โพนทรำย จว.ร้อยเอ็ด สรอ.477
124 พ.ต.ต. ประยุทธ์ิ เหรียญไกร สว.กก.สืบสวน 3 บก.สส.จชต. 1911 10204 0005 สว.ฝอ.ภ.จว.ยะลำ 2006 10305 0017
125 พ.ต.ท. ประยูร กงชัยภูมิ สวป.สภ.หำงน้ ำสำคร จว.ชัยนำท 0102 12202 0041 สวป.สภ.เนินขำม จว.ชัยนำท 0102 12202 0043
126 พ.ต.ท. ประยูร จันทร์ฉำย สว.ฝ่ำยนิติกำร บก.อก.สกบ. 0301 10305 0045 รอง ผกก.ฝ่ำยตรวจสอบส ำนวนคดีฎีกำ 0605 09375 0020
127 ร.ต.อ. ประยูร ทันแก้ว รอง สวป.สภ.ศรีมหำโพธิ สปจ.302 สว.สส.สภ.ศรีมหำโพธิ จว.ปรำจีนบุรี 0207 12204 0091
128 พ.ต.ต. ประยูร ประกอบจันทร์ สว.สส.สน.ล ำผักชี 1110 12204 0166 สวป.สภ.ล ำลูกกำ จว.ปทุมธำนี สปท.164
129 พ.ต.ท. ประยูร ปักอินทรีย์ สว.กก.3 บก.ทท.1 3202 10204 0090 สว.กก.3 บก.ทท.1 3202 10202 0087
130 พ.ต.ท. ประยูร โพธ์ิศิริ สวป.สภ.เมืองเพชรบุรี 0705 12202 0192 สว.สส.สภ.อ่ำวน้อย จว.ประจวบคีรีขันธ์ 0704 12204 0179
131 ร.ต.อ. ประยูร ศรีอินทร์ รอง สว.จร.สภ.เมืองนครรำชสีมำ สนม.496 สวป.สภ.โนนสูง จว.นครรำชสีมำ 0303 12202 0705
132 พ.ต.ต. ประโยชน์ สำยเงิน สว.สส.สภ.บำงโทรัด จว.สมุทรสำคร 0708 12204 0126 สวป.สภ.โพธ์ิแก้ว จว.นครปฐม สนฐ.99
133 พ.ต.ท. ประวัติ ณ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.โพรงมะเด่ือ จว.นครปฐม. สนฐ.246 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ดอนตูม จว.นครปฐม สนฐ.225
134 พ.ต.ท. ประวิง ทองอ่วมใหญ่ สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.7 1701 10318 0133 สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.7 1701 10318 0176
135 พ.ต.ต. ประวิทย์ แก้วน ำ สวป.สภ.บ้ำนด่ำน จว.บุรีรัมย์ 0304 12202 0440 สว.กก.สส.ภ.จว.กระบ่ี 1804 10204 0031



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี
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136 พ.ต.ต. ประวิทย์ งำนดี สว.สส.สภ.แม่กำ จว.พะเยำ 1507 10204 0077 สว.อก.สภ.เชียงดำว จว.เชียงใหม่ 0503 12304 0247
137 พ.ต.ท. ประวิทย์ แช่มม่ันคง รอง ผกก.ป.สภ.บำงหลวง จว.นครปฐม 1705 09202 0049 รอง ผกก.สส.สภ.บำงหลวง จว.นครปฐม 1705 09204 0078
138 พ.ต.ท. ประวิทย์ วงษ์เกษม สวป.สน.วัดพระยำไกร สน.2-718 รอง ผกก.สส.สภ.บ้ำนเป็ด จว.ขอนแก่น 1405 09204 0194
139 พ.ต.ท. ประวิทย์ วิลำศรี สวป.สภ.วังสมบูรณ์ จว.สระแก้ว 0209 12202 0085 รอง ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.2 1203 09318 0006
140 ร.ต.อ. ประวิทย์ อุลำนันท์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.โนนเมือง จว.หนองบัวล ำภู สอด.207 สว.(สอบสวน) สภ.ภูกระดึง จว.เลย สลย.227
141 พ.ต.ท. ประวิทย์ เอ้งฉ้วน รอง ผกก.สส.สภ.อ่ำวนำง จว.กระบ่ี 1804 09204 0135 รอง ผกก.ป.สภ.ถลำง จว.ภูเก็ต 0806 10202 0034
142 ร.ต.อ. ประเวศ กองเอียด รอง สว.สส.สน.ประเวศ สน.2-362 สวป.สน.ประเวศ 1111 12202 0257
143 พ.ต.ท. ประสงค์ ทองขำว สว.ฝอ.ภ.จว.นครศรีธรรมรำช 1806 10318 0010 สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.8 1801 10318 0173
144 พ.ต.ท. ประสงค์ พันธ์ุสวัสด์ิ รอง ผกก.ปพ.บช.ปส. 2200 09201 0010 รอง ผกก.1 บก.สกส.บช.ปส. 2207 09201 0022
145 พ.ต.ต. ประสบโชค แดงนำ สวป.สภ.ปักธงชัย จว.นครรำชสีมำ สนม.500 สวป.สภ.นำกลำง จว.หนองบัวล ำภู 0411 12202 0118
146 พ.ต.ท. ประสพ ด ำแก้ว สวป.สภ.ร่อนพิบูลย์ จว.นครศรีธรรมรำช สนศ.423 สว.อก.สภ.ปำกน้ ำระนอง จว.ระนอง 0807 12304 0108
147 พ.ต.ท. ประสพ พันแจ้ง รอง ผกก.ฝอ.ตส.3 0903 09318 0006 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.นครชัยศรี จว.นครปฐม 0703 24203 0119
148 พ.ต.ท. ประสพ รัตนำรำมิก สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.1 1101 10318 0201 สว.กก.2.บก.ส.1 2302 10204 0078
149 พ.ต.ท. ประสพ สีบัวริน สวป.สน.ลุมพินี 1112 12202 0311 สวป.สน.บำงรัก สน.2-687
150 พ.ต.ท. ประสพโชค จันทรำเรืองฤทธ์ิ รอง ผกก.กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 09318 0108 รอง ผกก.กก.2 บก.สอ.บช.ตชด. 2508 09318 0307
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151 พ.ต.ท. ประสำท คล่ีบุญ สว.กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยำ 1107 10204 0155 สว.สส.สภ.ล ำลูกกำ จว.ปทุมธำนี 0104 12204 0175
152 พ.ต.ท. ประสำท ปำปะขำ รอง ผกก.ป.สภ.นำหว้ำ จว.นครพนม 0404 10202 0050 รอง ผกก.ป.สภ.บ้ำนเท่ือม จว.อุดรธำนี 1414 09202 0047
153 พ.ต.ท. ประสำร ชิงโส รอง ผกก.สส.สภ.เกำะสมุย จว.สุรำษฎร์ธำนี 1810 09204 0084 รอง ผกก.ป.สภ.เกำะพะงัน จว.สุรำษฎร์ธำนี 0808 10202 0037
154 ร.ต.อ. ประสำร ธนะทรัพย์ทอง รอง สวป.สภ.หนองแค จว.สระบุรี สสบ.210 สวป.สภ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี สสบ.241
155 พ.ต.ท. ประสำร พวงษ์ สวป.สภ.ท่ำใหม่ จว.จันทบุรี 0202 12202 0188 สว.สส.สภ.ขลุง จว.จันทบุรี สจบ.215
156 พ.ต.ท. ประสิทธ์ิ เกียมำ สว.สส.สภ.เมืองยำง จว.นครรำชสีมำ 0303 12204 0486 สว.สส.สภ.ทะเมนชัย จว.บุรีรัมย์ 0304 12204 0337
157 พ.ต.ท. ประสิทธ์ิ จิระสกุลไทย รอง ผกก.สส.ภ.จว.สกลนคร 1411 09201 0033 รอง ผกก.สส.สภ.เรณูนคร จว.นครพนม 1406 09204 0081
158 พ.ต.ท. ประสิทธ์ิ ด ำตีบ รอง ผกก.ป.สภ.ควนมีด จว.สงขลำ 1906 09202 0083 รอง ผกก.ป.สภ.ควนกำหลง จว.สตูล 0908 10202 0051
159 พ.ต.ท. ประสิทธ์ิ ทองค ำ รอง ผกก.ตม.จว.ตรำด บก.ตม.3 2404 09363 0365 รอง ผกก.ตม.จว.สุรำษฎร์ธำนี บก.ตม.6 2407 09363 0110
160 พ.ต.ท. ประสิทธ์ิ บุญโคตร สว.กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี 1711 10204 0120 สว.สส.สภ.ท่ำเรือ จว.กำญจนบุรี 0702 12204 0235
161 พ.ต.ท. ประสิทธ์ิ ผลดี รอง ผกก.สส.สภ.พระยืน จว.ขก 1405 09204 0053 รอง ผกก.ป.สภ.มัญจำคีรี จว.ขอนแก่น 0403 10202 0078
162 พ.ต.ท. ประสิทธ์ิ เพชรศรี สว.กก.สส.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ 1706 10204 0111 รอง ผกก.สส.สภ.บ้ำนลำด จว.เพชรบุรี 1707 09204 0060
163 พ.ต.ท. ประสิทธ์ิ มิรัตนไพร รอง ผกก.สส.สภ.เมืองนครพนม 1406 09204 0072 รอง ผกก.ป.สภ.ศรีสงครำม จว.นครพนม 0404 10202 0040
164 พ.ต.ต. ประสิทธ์ิ รำโอบ สว.อก.สภ.คลองท่อม จว.กระบ่ี 0802 12304 0093 สว.สส.สภ.ตะก่ัวป่ำ จว.พังงำ สพง.221
165 พ.ต.ท. ประสิทธ์ิ ลำสองช้ัน สว.สส.สภ.สุวรรณภูมิ จว.ร้อยเอ็ด 0407 12204 0228 สว.อก.สภ.เมืองกำฬสินธ์ุ สกส.188
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166 พ.ต.ท. ประสิทธ์ิ สำยสอำด สว.ฝอ.ภ.จว.ลพบุรี 1108 10318 0012 รอง ผกก.สส.สภ.บำงซ้ำย จว.พระนครศรีอยุธยำ 1107 09204 0091
167 พ.ต.ท. ประเสริฐ แก้วทอง สวป.สภ.เมืองนนทบุรี 0103 12202 0271 สว.ฝอ.5 บก.อก.บช.ก. 2101 10318 0078
168 ร.ต.อ. ประเสริฐ แก้วมุกดำ รอง สว.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยำ บก.ตม.3 2404 11204 0248 สว.ตม.จว.สุรินทร์ บก.ตม.4 2405 10204 0210
169 พ.ต.ท. ประเสริฐ ควรค ำนวน รอง ผกก.ป.สภ.กระสัง จว.บุรีรัมย์ 0304 10202 0074 รอง ผกก.สส.สภ.ห้วยยำง จว.ชัยภูมิ 1304 09204 0112
170 ร.ต.อ. ประเสริฐ จันทร์อักษร สวป.สน.คลองตัน 1112 12202 0317 สว.(สอบสวน) สน.คลองตัน สน.2-580
171 พ.ต.ต. ประเสริฐ จึงโรจนนุกูล สว.ด่ำน ตม.ทอ.ภูเก็ต 2403 10363 0593 สว.กก.บริกำรคนต่ำงด้ำว บก.ตม.5 2406 10204 0022
172 พ.ต.ต. ประเสริฐ แจ่มใส สว.สส.สภ.ละอุ่น จว.ระนอง 0807 12204 0096 สว.สส.สภ.ทับปุด จว.พังงำ 0805 12204 0082
173 พ.ต.ท. ประเสริฐ ชมดวง สวป.สภ.เมืองพิจิตร 0605 12202 0223 สว.ฝอ.ภ.จว.พิจิตร 1607 10318 0008
174 พ.ต.ท. ประเสริฐ ชะเอมทอง สว.สส.สน.ท่ำเรือ 1112 12204 0328 สว.สส.สน.ล ำผักชี 1110 12204 0166
175 พ.ต.ต. ประเสริฐ ธรรมชัย รอง ผกก.ป.สภ.ท่ำบ่อ จว.หนองคำย 0410 10202 0051 รอง ผกก.สส.ภ.จว.หนองคำย 1412 09201 0031
176 พ.ต.ท. ประเสริฐ ผลประสำร รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.พิจิตร 1607 09318 0007 รอง ผกก.สส.สภ.สำมง่ำม จว.พิจิตร 1607 09204 0064
177 พ.ต.ท. ประเสริฐ พุทธธรรม สวป.สน.บำงมด 1115 12202 0203 สว.ฝอ.บก.น.7 1009 10318 0014
178 พ.ต.ท. ประเสริฐ รู้ท ำนอง รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แม่สำย จว.เชียงรำย 0502 23203 0049 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ้ำนดู่ จว.เชียงรำย 1504 09203 0192
179 พ.ต.ท. ประเสริฐ สอนแจ่ม รอง ผกก.ป.สน.นิมิตรใหม่ 1110 10202 0099 รอง ผกก.ฝอ.บก.น.9 1011 09318 0010
180 พ.ต.ท. ประเสริฐ อินทรกุล รอง ผกก.กลุ่มงำนวิเครำะห์และก ำหนดยุทธศำสตร์ ยศ. 0201 09309 0015 รอง ผกก.กลุ่มงำนกิจกำรพิเศษ ผก. 0203 09309 0077
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181 พ.ต.ท. ประหยัด ปินตำปลูก สวป.สภ.เถิน จว.ล ำปำง สลป.326 สวป.สภ.แม่กำ จว.เชียงใหม่ 1505 10202 0127
182 พ.ต.ต. ประหยัด สิทธิเลำะ สวป.สภ.เมืองสกลนคร สสน.233 สว.กก.สืบสวน ภ.จว.สกลนคร 1411 10204 0166
183 พ.ต.ท. ประหยัด อินทนำศักด์ิ สว.สส.สภ.บำงสะพำน จว.ประจวบคีรีขันธ์ 0704 12204 0138 สว.อก.สภ.อ่ำวน้อย จว.ประจวบคีรีขันธ์ 1706 10318 0059
184 พ.ต.ท. ปรัชญ์ เพ็ชร์พันธ์ุ สว.สส.สภ.เขำหลัก จว.พังงำ 1807 10204 0062 สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.8 1802 10204 0035
185 พ.ต.ต. ปรัชญำ กัมลำศพิทักษ์ สว.งำนสำยตรวจ/อำรักขำ กก.ม้ำต ำรวจ บก.สปพ. 1013 10202 0230 สว.กก.1 บก.ปอท. 2112 10202 0027
186 ร.ต.อ. ปรัชญำ เตชะ รอง สวป.สภ.เมืองสมุทรสำคร สสค.91 สว.สส.สภ.โคกขำม จว.สมุทรสำคร 0708 12204 0118
187 พ.ต.ท. ปรัชญำ ทิศลำ สวป.สภ.เมืองล ำปำง 0508 12202 0248 สว.จร.สภ.เมืองล ำปำง สลป.246
188 พ.ต.ต. ปรัชญำ บุญยืน สว.สส.สน.วังทองหลำง 1102 12204 0203 สว.สส.สน.หัวหมำก 1111 12204 0244
189 พ.ต.ท. ปรัชญำ บูรณัติ สว.(สอบสวน) สภ.สำมพรำน จว.นครปฐม 0703 24203 0100 สวป.สภ.นครชัยศรี จว.นครปฐม 0703 12202 0246
190 พ.ต.ท. ปรำกฎ นำคใหญ่ สวป.สภ.เพนียด จว.ลพบุรี 0106 12202 0072 รอง ผกก.ป.สภ.หนองมะโมง จว.ชัยนำท 0102 10202 0182
191 พ.ต.ต. ปรำกฎ วุฒิโอฬำรกุล สว.อก.กก.อำรักขำ2 บก.อคฝ. 1014 10304 0069 สว.ศูนย์ฝึกยุทธวิธีต ำรวจ บก.ฝรก. 2904 10355 0051
192 พ.ต.ท. ปรำกำร จงประสิทธ์ิ สว.สส.สภ.บำงเสำธง จว.สมุทรปรำกำร 0107 12204 0062 สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.1 1101 10318 0177
193 พ.ต.ท. ปรำชญำ มณีฉำย สว.สส.สภ.ปำกน้ ำปรำณ จว.ประจวบคีรีขันธ์ 0704 12204 0187 สวป.สภ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ 0704 12202 0229
194 พ.ต.ท. หญิง ปรำณี อ้ือสุวรรณ์ สว.ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมฯ บก.อก.บช.ศ. 2901 10318 0068 สว.ฝ่ำยวิชำกำรสรรหำ กส. 2905 10316 0049
195 ร.ต.อ. ปรำบดำ สุขสุนทรีย์ รอง สว.ฝ่ำยกิจกำรต่ำงประเทศ บก.อก.บช.ส. 2301 11304 0094 นว.(สบ 2) ผบช.ส. 2300 10323 0007
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196 พ.ต.ท. ปรำโมทย์ จันทร์บุญแก้ว รอง ผกก.สส.สน.บุปผำรำม 1010 09204 0070 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.สมเด็จเจ้ำพระยำ สน.3-729
197 พ.ต.ท. ปรำโมทย์ บุญทับ รอง ผกก.ป.สภ.ปำกน้ ำระนอง จว.ระนอง 0807 10202 0027 รอง ผกก.สส.สภ.กระบุรี จว.ระนอง 1809 09204 0064
198 พ.ต.ท. ปรำโมทย์ สุขนำคกิจ รอง ผกก.ป.สภ.พบพระ จว.ตำก 0603 10202 0049 รอง ผกก.สส.สภ.ทรำยทองวัฒนำ จว.ก ำแพงเพชร 1604 09204 0059
199 พ.ต.ท. ปริญ สุนทรธรรม ผู้ช่วย นว.(สบ 2) ตร. 0000 10323 0144 นว.(สบ 3) ตร. 0000 09323 0112
200 พ.ต.ต. ปริญญ์ เกตุทิพย์ สว.(ปฏิบัติงำน กอ.รมน.) สกพ. 0400 10380 0152 สวป.สน.ดินแดง สน.1-518
201 ร.ต.อ. ปริญญำ กุลรัตน์ รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงำนสอบสวน ภ.จว.พระนครศรีอยุธยำ 1107 23203 0040 สว.(สอบสวน) สภ.พระนครศรีอยุธยำ 0105 24203 0085
202 พ.ต.ท. ปริญญำ เกำชวัต สว.ฝอ.ภ.จว.นครปฐม 1705 10318 0013 รอง ผกก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี 1711 09204 0118
203 ร.ต.อ. ปริญญำ ขวัญแก้ว รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต 1808 12202 0137 สว.สส.สภ.เชิงทะเล จว.ภูเก็ต 0806 12204 0123
204 พ.ต.ต. ปริญญำ นำควิสุทธ์ิ สว.(สอบสวน)สภ.ตรอน จว.อุตรดิตถ์ สอต.169 สว.สส.สภ.ตรอน จว.อุตรดิตถ์ 0609 12204 0074
205 พ.ต.ต. ปริญญำ บูระผลิต สว.กก.สืบสวนปรำบปรำม บก.ตม.2 2403 10363 0273 สว.ตม.จว.สิงห์บุรี บก.ตม.3 2404 10363 0349
206 พ.ต.ท. ปริญญำ ปำละ รอง ผกก.(สอบสวน) กก.4 บก.ปปป. 2110 29203 0093 รอง ผกก.(สอบสวน) กก.2 บก.ปคบ. 2111 29203 0064
207 ร.ต.อ. ปริญญำ รักษำแก้ว รอง สว.สภ.บ่อผุด จว.สุรำษฎร์ธำนี 0808 13205 0362 สวป.สภ.เกำะสมุย จว.สุรำษฎร์ธำนี 0808 12202 0373
208 พ.ต.ท. ปริญญำ เอ่ียมกมล สว.กก.1 บก.ทท.3 3204 10204 0020 สว.กก.2 บก.ทท.3 3204 10204 0037
209 พ.ต.ท. หญิง ปริญญำภรณ์ รำษฎร์ลือ สว.ฝ่ำยพิธีกำรเข้ำเมือง ด่ำน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ 2403 10363 0238 สว.ด่ำน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 10363 0313
210 พ.ต.ต. ปริญญำวุฒิ คุรุกำรโกศล สว.สส.สภ.บำงละมุง จว.ชลบุรี สชบ.263 สว.(สอบสวน) สภ.หนองปรือ จว.ชลบุรี 1206 27203 0115



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๕/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

211 พ.ต.ต. ปริมพัฒน์ ธนำพันธ์สิริ สวป.สภ.เมืองภูเก็ต 0806 12202 0166 สว.สส.สภ.สำคู จว.ภูเก็ต 1808 10204 0140
212 พ.ต.ท. ปริยวรรธน์ วัฒนะนำวิน รอง ผกก.วิเครำะห์ข่ำวและเคร่ืองมือพิเศษ บช.น. 1012 09204 0087 รอง ผกก.ฝอ.บก.น.2 1004 09318 0009
213 ร.ต.อ. ปริวรรต รัตนรุ่งโรจน์ สว.(สอบสวน) งำนศูนย์ควบคุมจรำจรด่วน 1 กก.2 บก.จร.บช.น. 1002 29203 0115 สว.(สอบสวน) งำนศูนย์ควบคุมจรำจรด่วน 2 กก.2 บก.จร. 1002 29203 0121
214 พ.ต.ท. ปริสุทธ ปัณฑรำงกูร สว.ฝอ.บก.ปส.4 2205 10318 0008 รอง ผกก.กลุ่มงำนวิเครำะห์และก ำหนดยุทธศำสตร์ ยศ. 0201 09309 0015
215 พ.ต.ต. ปรีชญำ อุไรพันธ์ุ สว.กก.1 บก.ปคม. 2108 10202 0032 สว.ส.ทท.3 กก.1 บก.ทท.1 3202 10202 0039
216 พ.ต.ท. ปรีชำ ก่ิมเกล้ียง รอง ผกก.ฝ่ำยปกครองและกำรฝึก ศฝร.ภ.6 1603 09318 0028 รอง ผกก.ตรวจพิสูจน์และเก็บกู้วัตถุระเบิด บก.สส.จชต. 1911 09442 0014
217 ร.ต.อ. ปรีชำ ข ำชู รอง สวป.สภ.วังสะพุง จว.เลย สลย.198 สว.สส.สภ.หนองหญ้ำปล้อง จว.เลย 0408 12204 0253
218 ร.ต.อ. ปรีชำ คงชู รอง สว.สภ.เมืองภูเก็ต 0806 13202 0179 สวป.สภ.ท่ำฉัตรไชย จว.ภูเก็ต 0806 12202 0175
219 พ.ต.ท. ปรีชำ จันทร์มณี สว.(สอบสวน) กก.2 บก.ปอท. 2112 29203 0063 รอง ผกก.(สอบสวน) กก.3 บก.ปอศ. 2109 29203 0118
220 ร.ต.อ. ปรีชำ จูเจริญ รอง สวป.สภ.บำงปะกง จว.ฉะเชิงเทรำ 18039 สว.อก.สภ.พนมสำรคำม จว.ฉะเชิงเทรำ 0203 12304 0138
221 ร.ต.อ. ปรีชำ แจ้งคล้อย สว.กก.สส.ภ.จว.อุดรธำนี 1414 10204 0109 สว.สส.สภ.โนนสะอำด จว.อุดรธำนี 0412 12204 0261
222 พ.ต.ท. ปรีชำ ช่ำงเหล็ก รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.โพธ์ิประทับช้ำง จว.พิจิตร สพจ.233 รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.ตะพำนหิน จว.พิจิตร สพจ.220
223 ร.ต.อ. ปรีชำ ทองดีนอก รอง สวป.สภ.ประจักษ์ศิลปำคม จว.อุดรธำนี 0412 13207 0330 สว.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น 1405 10318 0015
224 พ.ต.ท. ปรีชำ ปรึกษำ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.องครักษ์ จว.นครนำยก 0206 23203 0020 รอง ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงำนสอบสวน ภ.จว.นครนำยก 1208 29203 0040
225 พ.ต.ต. ปรีชำ พลพงษ์ ผู้ช่วย นว.(สบ 2) ตร. 0000 10323 0146 สว.สภ.หนองชอน จว.มหำสำรคำม 0405 12201 0287



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๕/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

226 พ.ต.ต. ปรีชำ พันธ์ุเจำะจง สว.ฝอ.ภ.จว.นครพนม 1406 10305 0015 สวป.สภ.หว้ำนใหญ่ จว.มุกดำหำร สมห.200
227 พ.ต.ต. ปรีชำ ใยมะเด่ือ สว.สส.สน.บำงย่ีขัน สน.3-598 สว.สส.สน.ตล่ิงชัน สน.3-455
228 พ.ต.ท. ปรีชำ วงศ์รวิวรรณ รอง ผกก.(สอบสวน) กก.3 บก.ปอศ. 2109 29203 0119 รอง ผกก.(สอบสวน) กก.2 บก.ปอศ. 2109 29203 0088
229 ร.ต.อ. ปรีชำ วรรณหงษ์ รอง สว.จร.สน.บุปผำรำม สน.3-525 สวป.สน.บำงย่ีเรือ 1115 12202 0181
230 พ.ต.ต. ปรีชำ สำมำรถ สว.อก.สภ.สอยดำว จว.จันทบุรี 0202 12304 0114 สวป.สภ.สอยดำว จว.จันทบุรี สจบ.263
231 พ.ต.ท. ปรีชำ สำรถี รอง ผกก.สส.สภ.เมืองยำง จว.นครรำชสีมำ 1305 09204 0163 รอง ผกก.สส.สภ.ล ำทะเมนชัย จว.นครรำชสีมำ 1305 09204 0139
232 พ.ต.ท. ปรีชำ แสงมณี สว.ฝอ.ภ.จว.สุโขทัย 1610 10318 0010 รอง ผกก.ป.สภ.บ้ำนไร่ จว.สุโขทัย 1610 09202 0044
233 พ.ต.ท. ปรีชำ อุ่นค ำ รอง ผกก.ป.สภ.หนองเรือ จว.ขอนแก่น 0403 10202 0091 รอง ผกก.ป.สภ.เปือยน้อย จว.ขอนแก่น 0403 10202 0125
234 พ.ต.ท. ปรีชำพล บูรณพิทักษ์สันติ สว.ฝอ.ภ.จว.อุดรธำนี 1414 10318 0013 สว.อก.สภ.เพ็ญ จว.อุดรธำนี 0412 12304 0177
235 พ.ต.ท. ปรีชำวุฒิ โชติศิริ สวป.สภ.ทุ่งฝน จว.อุดรธำนี สอด.431 สว.อก.สภ.ท่ำคันโท จว.กำฬสินธ์ุ 0402 12304 0149
236 พ.ต.ท. ปรีดำ บุญทน รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.พรำนกระต่ำย จว.ก ำแพงเพชร สกพ.162 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สูงเนิน จว.นครรำชสีมำ 0303 24203 0216
237 พ.ต.ท. ปรีดี นำคช่วย รอง ผกก.ป.สภ.ห้วยยอด จว.ตรัง 0902 10202 0030 รอง ผกก.ป.สภ.สิเกำ จว.ตรัง 0902 10202 0047
238 พ.ต.ท. ปวริศ แพงปัสสำ สว.กก.สืบสวน ภ.จว.นครนำยก 1208 10204 0031 รอง ผกก.สืบสวน ภ.จว.นครนำยก 1208 09201 0030
239 พ.ต.ต. ปวิช อุรำสำย สวป.สภ.เมืองหนองคำย 0410 12202 0375 สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.4 1402 10204 0045
240 พ.ต.ต. ปองภพ ประสบพิชัย สว.สส.สภ.ฉลอง จว.ภูเก็ต 0806 12204 0107 รอง ผกก.จร.สภ.เมืองภูเก็ต 0806 10205 0010



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๕/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

241 พ.ต.ท. ปองภพ เศรษฐำจินดำ รอง ผกก.ฝอ.บก.ป. 2102 09318 0017 รอง ผกก.3 บก.ปคบ. 2111 09201 0072
242 พ.ต.ท. หญิง ปัญจณำ นวลทอง สว.ฝอ.3 บก.อก.บช.ทท. 3201 10318 0037 สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.9 1901 10318 0197
243 พ.ต.ท. ปัญจนนท์ วิจิตรโท รอง ผกก.ป.สภ.บำงปะกง จว.ฉะเชิงเทรำ 0203 10202 0017 รอง ผกก.ป.สภ.หนองขำม จว.ชลบุรี 1206 09202 0077
244 พ.ต.ต. ปัญจพล คุ้มภัย สว.ฝอ.4 บก.อก.บช.ตชด. 2501 10325 0078 สว.ฝอ.บก.ตชด.ภำค1 2502 10318 0012
245 พ.ต.ต. หญิง ปัญจวรรณ ริมผดี สว.ฝ่ำยตรวจฯขำเข้ำ ด่ำน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ 2403 10363 0046 สว.ฝ่ำยบริกำรกำรประชุมและพิธีกำร สลก.ตร. 0101 10312 0056
246 พ.ต.ท. ปัญญณิชช์ ทองขุนนำ รอง ผกก.อำรักขำ2 บก.อคฝ. 1014 09202 0067 รอง ผกก.3 บก.ทท.2 3203 09202 0078
247 พ.ต.ท. ปัญญพนต์ จันทร์อ่อน รอง ผกก.กลุ่มงำนขับเคล่ือนยุทธศำสตร์ ยศ. 0201 09309 0029 รอง ผกก.กลุ่มงำนวิเครำะห์และประเมินผล ผอ. 0202 09309 0051
248 ร.ต.อ. ปัญญวัฒน์ ค ำศรี รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสมุทรปรำกำร สสป.179 สว.(สอบสวน) สภ.พระประแดง จว.สมุทรปรำกำร สสป.277
249 พ.ต.ท. ปัญญำ กุลไทย รอง ผกก.สส.สภ.โคกส ำโรง จว.ลพบุรี 1108 09204 0070 รอง ผกก.สส.บก.น.4 1006 09204 0035
250 ร.ต.อ. ปัญญำ คชำเสด รอง สว.(สอบสวน) สภ.ยะรม จว.ยะลำ 2006 29203 0116 สว.(สอบสวน) สภ.ยะรม จว.ยะลำ 2006 29203 0115
251 พ.ต.ท. ปัญญำ จีนเกิดทรัพย์ สวป.สภ.เมืองสิงห์บุรี สสห.86 สว.สส.สภ.เมืองชัยนำท สชน.128
252 ร.ต.อ. ปัญญำ บุญยัง รอง สวป.สน.ทุ่งสองห้อง 1102 13202 0161 สว.อก.สภ.ปำย จว.แม่ฮ่องสอน 0507 12304 0060
253 ร.ต.อ. ปัญญำ โพธิข ำ รอง สว.(สอบสวน)สภ.โพนเขวำ 0306 23203 0353 สว.(สอบสวน) สภ.ยำงชุมน้อย จว.ศรีสะเกษ สศก.293
254 ร.ต.อ. ปัญญำ ภำคสิม รอง สว.สส.สน.ตลำดพลู สน.3-539 สว.(สอบสวน) สน.บำงย่ีเรือ สน.3-1010
255 ร.ต.อ. ปัญญำ ย้อยอัด รอง สว.กก.5 บก.ส.1 2302 11204 0202 สว.ฝ่ำยส่งก ำลังบ ำรุง บก.อก.บช.ส. 2301 10318 0039



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๕/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

256 พ.ต.ท. ปัญญำ เรือนดี รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.อุทัยธำนี 1612 09318 0007 รอง ผกก.สส.สภ.เมืองนครนำยก 1208 09204 0048
257 พ.ต.ท. ปัญญำ วงศ์จันทรำ สวป.สภ.วังขอนแดง จว.ปรำจีนบุรี 1209 10202 0057 สว.(สอบสวน) สภ.บ้ำนสร้ำง จว.ปรำจีนบุรี สปจ.270
258 พ.ต.ท. ปัญญำ ศรนุวัตร รอง ผกก.สส.สภ.ปำกน้ ำปรำณ จว.ประจวบคีรีขันธ์ 1706 09204 0076 รอง ผกก.ป.สภ.สวนผ้ึง จว.รำชบุรี 0706 10202 0054
259 พ.ต.ต. ปัญญำ หม่ืนศรี สว.สส.สภ.ประตูน้ ำจุฬำลงกรณ์ จว.ปทุมธำนี สสข.248 สวป.สภ.นครหลวง จว.พระนครศรีอยุธยำ สอย.271
260 พ.ต.ท. ปัญญำ อู่ตะเภำ สว.สส.สภ.ยะรัง จว.ปัตตำนี 0904 12204 0293 สว.กก.สส.ภ.จว.ปัตตำนี 2005 10204 0035
261 พ.ต.ท. ปัณณ์ณภณ นำมเมือง สวป.สน.ท่ำเรือ 1112 12202 0326 สว.อก.สน.บำงโพงพำง สน.2-498
262 พ.ต.ต. หญิง ปำณภัส ปทุมำรักษ์ รอง ผกก.ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3 2404 09363 0100 รอง ผกก.ตม.จว.สมุทรสำคร บก.ตม.3 2404 09363 0179
263 พ.ต.ต. ปำณสิริ ศรีสวัสด์ิ สว.สส.สภ.คลองใหญ่ จว.ตรำด 0205 12204 0101 สว.ส.ทท.2 กก.2 บก.ทท.3 3204 10202 0046
264 พ.ต.ท. หญิง ปำณิศำ แรงกสิวิทย์ สว.อก.สภ.หำงดง จว.เชียงใหม่ 0503 12304 0340 สว.อก.สภ.จอมทอง จว.เชียงใหม่ 0503 12304 0242
265 ร.ต.อ. ปำณุทรรศน์ ศิริวำลย์ รอง สว.สส.สน.บำงย่ีเรือ 1010 11204 0099 สว.กลุ่มงำนบริหำรเครือข่ำยสำรสนเทศ ศทก. 2804 10403 0048
266 พ.ต.ท. ปำนเทพ ปำณะดิษ ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.14 2502 10202 0343 สวป.สภ.วัฒนำนคร จว.สระแก้ว สปจ.392
267 พ.ต.ท. หญิง ปำรณัท เกตุภู่พงษ์ สว.ฝอ.ภ.จว.นครศรีธรรมรำช 1806 10318 0012 สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8 1801 10318 0133
268 พ.ต.ท. หญิง ปำหนัน ศิริสัมพันธ์ สว.ฝ่ำยธุรกำรและก ำลังพล บก.อก.บช.ปส. 2201 10318 0011 รอง ผกก.ฝ่ำยธุรกำรและก ำลังพล บก.อก.บช.ปส. 2201 09318 0008
269 พ.ต.ท. ปิติทัต กงทอง สว.ฝอ.บก.น.5 1007 10403 0017 สว.กก.สส.ภ.จว.กำฬสินธ์ุ 1404 10204 0031
270 พ.ต.ท. ปิติพงษ์ มณฑำ สว.อก.สน.เตำปูน สน.1-785 รอง ผกก.ป.สน.ฉลองกรุง 1110 10202 0090
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271 พ.ต.ต. ปิติพล พรหมแก้ว สว.สส.สน.ทุ่งมหำเมฆ สน.2-633 สว.กก.สส.บก.น.5 1007 10204 0038
272 พ.ต.ต. ปิติพัฒน์ เอกอัครภูววัฒน์ สว.อก.สน.บำงย่ีขัน 1104 12304 0130 สวป.สน.บำงนำ สน.2-750
273 ร.ต.อ. ปิติภูมิ ภูมิปัญญำน ำสกุล รอง สว.สส.สภ.เมืองพัทยำ จว.ชลบุรี 0204 13204 0417 สว.สส.สภ.เกำะจันทร์ จว.ชลบุรี 0204 12204 0262
274 พ.ต.ท. ปิยชัย เรือนปำง สว.ตม.จว.สมุทรสงครำม บก.ตม.3 2404 10363 0312 สว.ตม.จว.ล ำปำง บก.ตม.5 2406 10363 0199
275 ร.ต.อ. ปิยเดช แก้วแฝก รอง สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.1 1102 11204 0035 นว.(สบ 2) ผบช.ภ.9 1900 10323 0007
276 พ.ต.ท. ปิยบุตร เพชรก้อน รอง ผกก.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยำ บก.ตม.3 2404 09363 0414 รอง ผกก.ป.สภ.ทรำยมูล จว.ยโยธร 0305 10202 0049
277 พ.ต.ต. ปิยพัชร์ ปลำทอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองรี จว.กำญจนบุรี 0702 24203 0140 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองรำชบุรี สรบ.205
278 พ.ต.ท. ปิยภัทร โภคินรัชปิติ สว.อก.สภ.คลองลึก จว.สระแก้ว 1211 10318 0047 รอง ผกก.ป.สภ.หนองกรับ จว.ระยอง 1210 09202 0104
279 พ.ต.ท. ปิยมิตร แสงเมือง สวป.สภ.เมืองมุกดำหำร 0406 12202 0182 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.นำแก จว.นครพนม สนพ.326
280 ร.ต.อ. ปิยวัฒน์ ช ำนำญไพร รอง สว.ส.ทล.6 กก.1 บก.ทล. 2103 11202 0065 สว.สส.สภ.สว่ำงอำรมณ์ จว.อุทัยธำนี 0610 12204 0102
281 พ.ต.ท. ปิยะ ด้วงพิบูลย์ รอง ผกก.(สอบสวน) กก.3 บก.ปอศ. 2109 29203 0134 รอง ผกก.(สอบสวน) กก.4 บก.ปปป. 2110 29203 0093
282 พ.ต.ท. ปิยะกรณ์ ศรีวันทำ รอง ผกก.สส.2 บก.สส.ภ.3 1302 09204 0042 รอง ผกก.สส.สน.ประเวศ 1006 09204 0071
283 พ.ต.ท. ปิยะฉัตร ณ พัทลุง สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ก. 2101 10318 0010 รอง ผกก.ฝอ.5 บก.อก.บช.ก. 2101 09318 0074
284 พ.ต.ท. ปิยะพงษ์ บุญแก้ว รอง ผกก.สส.2 บก.สส.ภ.8 1802 09204 0032 สวญ.สภ.เกำะเต่ำ จว.สุรำษฎร์ธำนี 1810 09201 0136
285 พ.ต.ท. ปิยะพงษ์ พันธ์ุธงไชย สวป.สน.บำงนำ 1112 12202 0295 สว.ฝอ.บก.น.5 1007 10318 0012
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286 พ.ต.ท. ปิยะพันธ์ุ วนอุกฤษฏ์ สว.ส.ทท.5 กก.2 บก.ทท.3 3204 10202 0058 สว.กก.3 บก.ทท.1 3202 10204 0090
287 พ.ต.ท. หญิง ปิยะวรรณ เกษรมำศ รอง ผกก.ฝอ.บก.สส.จชต. 2002 09318 0008 รอง ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงำนสอบสวน ภ.จว.สงขลำ 1906 23203 0065
288 พ.ต.ท. ปิยะศักด์ิ วงศ์สุรีย์ สว.อก.สภ.พิบูลย์รักษ์ จว.อุดรธำนี 0412 12304 0289 สว.อก.สภ.ประจักษ์ศิลปำคม จว.อุดรธำนี 0412 12318 0354
289 พ.ต.ท. หญิง ปิยำพรรณ ด้วงทอง รอง ผกก.1 บก.ทท.3 3204 09202 0017 รอง ผกก.ฝอ.4 บก.อก.บช.ทท. 3201 09318 0050
290 พ.ต.ต. ปียรัช เวสสะโกศล สว.งำนสำยตรวจ 3 กก.สำยตรวจ บก.สปพ. 1013 10202 0102 สว.กก.ดส.บช.น. 1000 10202 0026
291 พ.ต.ท. ปุญชรัสม์ิ โชติ สวป.สน.บำงนำ 1112 12202 0323 รอง ผกก.ป.สน.มักกะสัน 1102 10202 0071
292 พ.ต.ท. หญิง ปุณณภำ กระต่ำยทอง รอง ผกก.ฝอ.5 บก.อก.ภ.7 1701 09318 0217 รอง ผกก.ฝอ.ตส.3 0903 09318 0006
293 พ.ต.ต. ปุณณวิช อรรคนันท์ สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.1 1101 10305 0140 สว.กก.2 บก.ปอศ. 2109 10202 0070
294 พ.ต.ท. ปุณยพงศ์ เลิศมัลลิกำพร สว.ฝอ.ภ.จว.สุรินทร์ 1309 10318 0010 สว.สภ.สีสุก จว.นครรำชสีมำ 0303 12201 0657
295 ร.ต.อ. หญิง ปุณษกำญจน์ ทำอิ รอง สว.ฝอ.10 บก.อก.บช.ก. 2101 11304 0139 สว.ฝ่ำยกำรเงิน 6 กง. 0502 10324 0139
296 พ.ต.ท. เปรมชัย สระพัง สวป.สภ.บำงสะพำน จว.ประจวบคีรีขันธ์ 0704 12202 0234 สว.สส.สภ.หนองหญ้ำปล้อง จว.เพชรบุรี 0705 12204 0156
297 พ.ต.ต. เปรมศักด์ิ ทองอ่อน สวป.สน.ภำษีเจริญ 1116 12202 0244 สว.สส.สน.รำษฎร์บูรณะ 1115 12204 0202
298 พ.ต.ต. ผงเพชร ทำซ้ำย สวป.สภ.ดงหลวง จว.มุกดำหำร สมห.170 สวป.สภ.บ้ำนกลำง จว.นครพนม 0404 12202 0057
299 พ.ต.ท. ผดุงค์ สมสุด สวป.สภ.ล ำสนธิ จว.ลพบุรี 0106 13204 0028 สวป.สภ.หำงน้ ำสำคร จว.ชัยนำท 0102 12202 0041
300 พ.ต.ท. ผดุงพล กมลบูรณ์ สว.อก.สภ.ท่ำหลวง จว.ลพบุรี 0106 12304 0180 ผบ.ร้อย(สบ 2) ฝ่ำยปกครองและกำรฝึก ศฝร.ภ.1 1103 10306 0028
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301 ร.ต.อ. ผดุงศักด์ิ ปำณะค ำ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ขำณุวรลักษบุรี จว.ก ำแพงเพชร 0602 24203 0078 สว.(สอบสวน) สภ.อุ้มผำง จว.ตำก สตก.266
302 ร.ต.อ. ผิน พรหมจักร รอง สวป.สภ.แม่ใจ จว.พะเยำ สพย.207 สว.อก.สภ.ภูกำมยำว จว.พะเยำ 0505 12318 0126
303 พ.ต.ท. เผชิญ สมำนวงศ์ สวป.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.สระบุรี 0108 12202 0019 สว.อก.สภ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี 0108 12304 0157
304 พ.ต.ท. เผด็จ กระแตวงศ์ รอง ผกก.สส.3 บก.สส.ภ.1 1102 09204 0054 รอง ผกก.สส.ภ.จว.ลพบุรี 1108 09204 0109
305 พ.ต.ท. เผด็จ สกุลโชติ รอง ผกก.สส.สภ.ห้วยแถลง จว.นครรำชสีมำ 1305 09204 0143 รอง ผกก.ป.สภ.เขวำสินรินทร์ จว.สุรินทร์ 0307 10202 0373
306 พ.ต.ท. เผ่ำเทพ เรืองเต็ม สวป.สภ.จุฬำภรณ์ จว.นครศรีธรรมรำช สนศ.191 สวป.สภ.สุขส ำรำญ จว.ระนอง 0807 12202 0034
307 พ.ต.ท. เผ่ำภูมิ สมหมำย สว.กก.2 บก.ปอท. 2112 10202 0051 รอง ผกก.4 บก.ปคม. 2108 09201 0105
308 พ.ต.ท. แผน สวำสด์ินำ สว.กก.สส.ภ.จว.นครรำชสีมำ 1305 10204 0241 สว.กลุ่มงำนสอบสวนบก.สส.ภ.๓ 1302 10305 0137
309 ร.ต.อ. โผน นรินทร์ รอง สว.ฝ่ำยบรรจุ ทพ. 0402 11302 0077 สว.ฝ่ำยส่ือส่ิงพิมพ์ สท. 0103 10301 0066
310 ร.ต.อ. พงศกร ค ำมูล ผบ.มว.กก.ตชด.11 2502 11202 0098 สว.ฝอ.3 บก.อก.บช.ตชด. 2501 10318 0057
311 ร.ต.อ. พงศกร ดำเชิงเขำ นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.มุกดำหำร 1408 11323 0006 สว.กก.สส.ภ.จว.มุกดำหำร 1408 10202 0100
312 ร.ต.อ. พงศกร เบียดกลำง รอง สว.สส.สภ.เมืองนครรำชสีมำ สนม.472 สวป.สภ.ด่ำนขุนทด จว.นครรำชสีมำ สนม.756
313 พ.ต.ต. พงศกร วรรณทอง สว.(สอบสวน) สน.สุวินทวงศ์ 1110 23203 0074 สว.ฝอ.3 บก.อก.บช.ทท. 3201 10318 0038
314 พ.ต.ท. พงศ์ชนันท์ บุนนำค สว.สส.สภ.บ้ำนโคก จว.อุตรดิตถ์ 0609 12204 0098 สว.(ปฏิบัติงำน กอ.รมน.) สกพ. 0400 10380 0071
315 พ.ต.ท. พงศธร เจริญชัยประกิจ สวป.สน.อุดมสุข 1103 12202 0124 สว.(สอบสวน) สน.ปทุมวัน สน.2-397
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316 ว่ำท่ีพ.ต.ต. พงศธร เนติพัฒน์ สว.ฝอ.ทพ. 0402 10326 0010 สว.กลุ่มงำนขับเคล่ือนยุทธศำสตร์ ยศ. 0201 10309 0033
317 พ.ต.ต. พงศธร ลำลิน สวป.สภ.พรำนกระต่ำย จว.ก ำแพงเพชร 0602 12202 0280 สวป.สภ.ขำณุวรลักษบุรี จว.ก ำแพงเพชร 0602 12202 0279
318 พ.ต.ท. พงศธร โสกูล รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หนองก่ี จว.บุรีรัมย์ สบร.486 รอง ผกก.สส.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.บุรีรัมย์ 1306 09204 0108
319 ร.ต.อ. พงศ์ธริษฐ์ ธัญธนำโภคิน รอง สว.สส.สน.ภำษีเจริญ สน.3-622 สว.งำนสำยตรวจ/อำรักขำ กก.ม้ำต ำรวจ บก.สปพ. 1013 10202 0230
320 พ.ต.ท. พงศ์นรินทร์ สุทิน รอง ผกก.ป.สภ.เมืองพังงำ 0805 10202 0016 รอง ผกก.ป.สภ.เกำะยำว จว.พังงำ 0805 10202 0053
321 พ.ต.ท. พงศ์นรินทร์ เหล่ำเขตกิจ รอง ผกก.สส.สน.จักรวรรดิ 1008 09204 0070 รอง ผกก.สส.สน.บำงรัก 1008 09204 0074
322 พ.ต.ต. พงศ์ปณต บัวแก้ว สว.กก.4 บก.ป. 2102 10202 0202 สว.กก.4 บก.ปปป. 2110 10202 0081
323 พ.ต.ต. พงศ์พัฒน์ แก้วศรีหำภัทร สว.ปพ.บก.สส.ภ.4 1402 10202 0069 สว.สส.สภ.รำชกรูด จว.ระนอง 1809 10204 0057
324 พ.ต.ท. พงศ์พิชำญ ชยำนนท์พิริย สวป.สภ.เมืองภูเก็ต สภก.79 สว.อก.สภ.ฉลอง จว.ภูเก็ต 0806 12304 0102
325 พ.ต.ท. พงศ์พิพัฒ เหิมฉลำด รอง ผกก.สส.สภ.เมืองสุรินทร์ 1309 09204 0139 รอง ผกก.สส.สภ.สว่ำงวีระวงศ์ จว.อุบลรำชธำนี 1311 09204 0114
326 ร.ต.อ. พงศ์พิพัฒณ์ หำศิริ รอง สวป.สภ.บ้ำนฉำง 0208 13202 0261 สวป.สภ.เกำะจันทร์ จว.ชลบุรี 0204 12202 0029
327 พ.ต.ท. พงศ์รพี รพีถวิลวรรณ รอง ผกก.สส.1 บก.สส.ภ.2 1202 09204 0016 รอง ผกก.ป.สภ.หนองหำน จว.อุดรธำนี 0412 10202 0030
328 พ.ต.ท. พงศ์ศักด์ิ ชูทวด สว.(สอบสวน) สน.หนองค้ำงพลู 1104 13203 0246 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ปำกคลองสำน สน.3-782
329 พ.ต.ท. พงศ์ศักด์ิ รักชำติ สว.สส.สภ.สูงเม่น จว.แพร่ สพร.210 สวป.สภ.สันติสุข จว.น่ำน ปขก.1712
330 ร.ต.อ. พงศ์สถิต ตรีอำทิตย์โยธิน รอง สวป. สภ.ท่ำแซะ จว.ชุมพร สชพ.180 สวป.สภ.คลองวำฬ จว.ประจวบคีรีขันธ์ 0704 12202 0074



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๕/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

331 ร.ต.อ. พงศ์สวัสด์ิ สนิทวงศ์ รอง สว.สส.สภ.ลูกแก จว.กำญจนบุรี 0702 13204 0268 สว.สส.สภ.คลองสิบสอง จว.ปทุมธำนี 0104 12204 0224
332 พ.ต.ท. พงศ์สุริยะ สุวรรณพันธ์ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองสระบุรี 0108 10202 0007 รอง ผกก.สส.ภ.จว.ลพบุรี 1108 09201 0028
333 พ.ต.ท. พงษ์ชะณัฐ สมจิตร์ สว.(สอบสวน) สภ.เมืองรำชบุรี สรบ.205 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ปำกน้ ำปรำณ จว.ประจวบคีรีขันธ์ สปข.110
334 ร.ต.อ. พงษ์เทพ กองทิพย์ รอง สวป.สภ.ลอง จว.แพร่ 1508 11202 0096 สว.อก.สภ.เรือง ภ.จว.น่ำน 1506 10318 0106
335 พ.ต.ท. พงษ์เทพ ยลอนันต์ สว.สส.สภ.เขวำใหญ่ จว.มหำสำรคำม 1407 10204 0051 สว.สส.สภ.กู่ทอง จว.มหำสำรคำม 0405 12204 0199
336 พ.ต.ต. พงษ์ธร โปนกแก้ว สว.ฝอ.บก.ป. 2102 10318 0019 สว.กก.2 บก.ปอท. 2112 10202 0053
337 พ.ต.ท. พงษ์ธรรศ เจริญปรีชญำพงษ์ รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.สมุทรปรำกำร 1109 09318 0009 รอง ผกก.สส.สภ.บำงเสำธง จว.สมุทรปรำกำร 1109 09204 0098
338 พ.ต.ต. พงษ์ธวัช คงเสือ สว.ฝอ.บก.อคฝ. 1014 10318 0009 สวป.สน.พระโขนง 1112 12202 0320
339 พ.ต.ท. พงษ์ปวุฒิ พงษ์โพธ์ิ สวป.สภ.บำงแก้ว จว.สมุทรปรำกำร 0107 12202 0316 รอง ผกก.ป.สภ.เมืองชัยภูมิ 0302 10202 0007
340 ร.ต.อ. พงษ์พันธ์ ค ำผ่ำย สว.อก.สภ.อำจสำมำรถ จว.ร้อยเอ็ด 0407 12304 0185 สวป.สภ.ศรีสมเด็จ จว.ร้อยเอ็ด ปขก.1724
341 พ.ต.ท. พงษ์พันธ์ สุวรรณสิงห์ รอง ผกก.สส.ภ.จว.อ่ำงทอง 1112 09204 0081 รอง ผกก.สส.บก.น.5 1007 09204 0036
342 พ.ต.ท. พงษ์พิเชษฐ์ นิลจันทร์ รอง ผกก.ป.สภ.โขงเจียม จว.อุบลรำชธำนี 0309 10202 0095 รอง ผกก.3 บก.ทท.1 3202 09202 0083
343 ร.ต.อ. พงษ์พิพัฒน์ ภักดีณรงค์ รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.6 1601 11304 0169 สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.6 1601 10318 0157
344 พ.ต.ท. พงษ์เพชร จุลจ ำเริญทรัพย์ สว.ส.ทล.1 กก.6 บก.ทล. 2103 10201 0189 รอง ผกก.ป.สภ.คลองข่อย จว.นนทบุรี 1105 09202 0104
345 พ.ต.ท. พงษ์รัก เหล่ำภักดี สว.ฝอ.ภ.จว.ชลบุรี 1206 10318 0010 รอง ผกก.สส.สภ.ส ำนักทอง จว.ระยอง 1210 09204 0109



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๕/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

346 พ.ต.ต. พงษ์ศธร ก่ิมเพ็ชร ผบ.ร้อย (สบ 2) ฝ่ำยปกครองและกำรฝึก ศฝร.ภ.1 1103 10306 0026 สวป.สภ.เมืองสระบุรี 0108 12202 0232
347 ร.ต.อ. พงษ์ศักด์ิ เกตุมำลำ รอง สวป.สภ.พระประแดง จว.สมุทรปรำกำร 0107 13202 0386 สว.กก.สส.ภ.จว.สมุทรปรำกำร 1109 10202 0138
348 ร.ต.อ. พงษ์ศักด์ิ ทองอร่ำม รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นครรำชสีมำ 1305 11202 0270 สว.สภ.บึงแก จว.ยโสธร 0305 12201 0136
349 พ.ต.ท. พงษ์ศักด์ิ อโนทัย สว.ฝอ.2 บก.อก.บช.ทท. 3201 10318 0027 สว.กลุ่มงำนตรวจสอบส ำนวน 2 คด. 0602 10375 0033
350 พ.ต.ท. พงษ์ศิริ โพธ์ิงำม รอง ผกก.สส.สภ.วังม่วง จว.สระบุรี 1110 09204 0046 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองชัยนำท 0102 24203 0046
351 พ.ต.ต. พงษ์ศิลป์ ธนะภำษี สวป.สภ.เมืองน่ำน สนน.142 สว.กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 10204 0035
352 พ.ต.ท. พงษ์สรรเพชร สันติเวชธรรม สว.กลุ่มงำนบริกำรประชำชน ผก. 0203 10309 0052 รอง ผกก.กลุ่มงำนประเมินผลยุทธศำสตร์ ยศ. 0201 09309 0044
353 พ.ต.ต. พงษ์สันต์ ประสิทธ์ิวิเศษ สวป.สภ.สำมเงำ จว.ตำก สตก.169 สวป.สภ.เก้ำเล้ียว จว.นครสวรรค์ 0604 12202 0332
354 พ.ต.ท. พงษ์สันต์ิ ค ำเมืองไสย์ รอง ผกก.ฝ่ำยกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ สก. 0403 09318 0060 รอง ผกก.กลุ่มงำนอินเตอร์เน็ต บก.สสท. 2803 09403 0025
355 พ.ต.ต. พงษ์อ ำนำจ สมศรี ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 10202 0077 ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.11 2502 10202 0065
356 พ.ต.ท. พจน์ แก้วทอง สว.ตม.จว.เพชรบูรณ์ บก.ตม.5 2406 10363 0211 สว.ฝอ.บก.ตม.5 2406 10318 0008
357 พ.ต.ท. พจน์ บ ำรุงชำติ รอง ผกก.สส.สน.รำษฎร์บูรณะ 1010 09204 0074 รอง ผกก.สส.สภ.เทนมีย์ จว.สุรินทร์ 1309 09204 0199
358 พ.ต.ท. พจนวัฒน์ เข็มชำติ สว.ฝอ.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยำ 1107 10318 0010 สว.ฝอ.ภ.จว.อ่ำงทอง 1112 10305 0014
359 พ.ต.ท. พจนำจ งบพิมำย รอง ผกก.จร.สภ.เมืองนครสวรรค์ 0604 10205 0015 รอง ผกก.จร.สน.พระโขนง 1103 10205 0070
360 พ.ต.ท. หญิง พจนำถ พำนนำ สว.กก.1 บก.ตม.1 2402 10363 0025 สว.ฝอ.วจ. 0204 10304 0007



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๕/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

361 พ.ต.ต. พชต วงศ์ประณุฑ สว.อก.สภ.เมืองนครนำยก สนย.74 สวป.สภ.นิคมพัฒนำ จว.ระยอง 0208 12202 0227
362 ร.ต.อ. พชร มูลสำร รอง สว.กก.สืบสวน 1 บก.สส.ภ.4 1402 11204 0037 สว.ปพ.บก.สส.ภ.4 1402 10202 0067
363 ว่ำท่ี พ.ต.ต. พชร แสนชัยสกุลกิจ สว.กลุ่มงำนพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล สพฐ.ตร. 2700 10318 0013 สว.กก.4 บก.ปคบ. 2111 10202 0098
364 พ.ต.ท. พญำ อ่อนศรีประไพ รอง ผกก.กก.3 บก.สส.สตม. 2408 09363 0042 รอง ผกก.ด่ำน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 09363 0484
365 พ.ต.ต. พนขัณฑ์ รัตนเนตร นว.(สบ 2) ตร. 0001 12323 0232 สวป.สภ.เมืองสมุทรสงครำม สสส.65
366 พ.ต.ท. พนธ์พิพัฏ ธรรมจินโน สว.ฝ่ำยนิติกำร ตป. 0701 10305 0073 รอง ผกก.ฝ่ำยนิติกร ตป. 0701 09305 0070
367 พ.ต.ท. พนธ์พิศำนต์ กลับอินทร์ สว.จร.สภ.เมืองชุมพร 0803 12205 0010 รอง ผกก.ป.สภ.เมืองชุมพร 0803 10202 0007
368 พ.ต.ท. พนม เกล้ียงเคล้ำ รอง ผกก.ป.สภ.ทะเลน้อย จว.พัทลุง 1905 09202 0043 รอง ผกก.สส.สภ.ป่ำบอน จว.พัทลุง 1905 09204 0066
369 พ.ต.ท. พนม จิตภักดี รอง ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงำนสอบสวน ภ.จว.สงขลำ 1906 23203 0065 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.รัตภูมิ จว.สงขลำ สสข.445
370 ร.ต.อ. พนม เหล่ำกำวี รอง สว.จร.สภ.เมืองแพร่ สพร.153 สวป.สภ.บ้ำนกวำง จว.แพร่ 1508 10202 0059
371 พ.ต.ต. พนมกร ฟองแก้ว สว.สส.สน.ลำดพร้ำว 1111 12204 0247 สวป.สน.นำงเล้ิง 1108 12202 0164
372 พ.ต.ต. พนมชัย ทองดี สวป.สภ.ไชยปรำกำร จว.เชียงใหม่ 0503 12202 0512 สว.สส.สภ.ขุนยวม จว.แม่ฮ่องสอน 0507 12204 0077
373 ร.ต.อ. พนมพิชญ์ โปริศพิทักษ์ รอง สวป.สภ.ชัยบำดำล จว.ลพบุรี สลบ.304 สว.อก.สภ.ท่ำหลวง จว.ลพบุรี 0106 12304 0180
374 พ.ต.ต. พนัต เพ็งบุญ นว.(สบ 2) ผบช.ภ.1 1100 10323 0009 นว.(สบ 2) ผบช.น. 1000 10323 0015
375 ร.ต.อ. พนัส ทวีเขตร์กิจ รอง สว.ตม.จว.จันทบุรี บก.ตม.3 2404 11363 0157 สว.ตม.จว.ฉะเชิงเทรำ บก.ตม.3 2404 10363 0301



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๕/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

376 พ.ต.ต. หญิง พนำรัตน์ เรืองวชิรปัญญำ สว.อก.สภ.ค ำม่วง จว.กำฬสินธ์ุ 0402 12304 0188 สว.อก.สภ.แวงน้อย จว.ขอนแก่น 0403 12304 0360
377 พ.ต.ท. พยนต์ ศิริวุฒิ รอง ผกก.ป.สภ.เบญจลักษ์ จว.ศรีสะเกษ 0306 10202 0147 รอง ผกก.ป.สภ.น้ ำเกล้ียง จว.ศรีสะเกษ 0306 10202 0149
378 พ.ต.ท. พยุง สงึมรัมย์ รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.จันทบุรี 1204 09318 0106 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ปรำจีนบุรี 1209 09318 0007
379 พ.ต.ท. พยุงค์ ไชยพุฒ สวป.สภ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ สปข.175 สวป.สภ.บำงสะพำนน้อย จว.ประจวบคีรีขันธ์ 0704 12202 0238
380 พ.ต.ท. หญิง พรชนก เพชรกำฬ์ รอง ผกก.1 บก.ตม.1 สตม. 2402 09363 0103 รอง ผกก.บริกำรคนต่ำงด้ำว บก.ตม.5 2406 09363 0019
381 พ.ต.ท. หญิง พรชรัตน์ ทองมำก สว.กก.วิเครำะห์ข่ำวและเคร่ืองมือพิเศษ บก.สส.ภ.9 1902 10204 0019 รอง ผกก.ซถ.2 บก.สส.จชต. 2002 09201 0074
382 พ.ต.ท. พรชัย เก้ือเม่ง สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.9 1901 10318 0229 สว.กก.ปพ.บก.สส.ภ.9 1902 10202 0058
383 พ.ต.ต. พรชัย จงจรูญเกียรติ สว.อก.สภ.กันทรลักษ์ จว.ศรีสะเกษ 0306 12304 0158 สวป.สภ.กันทรลักษ์ จว.ศรีสะเกษ 0306 12202 0405
384 พ.ต.ท. พรชัย จันทนะภำพ รอง ผกก.ปพ.บก.สส.ภ.4 1402 09201 0066 รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.7 1701 09305 0131
385 ร.ต.อ. พรชัย เจียมพงศ์ไพศำล รอง สว.ส.ทล.5 กก.2 บก.ทล. 2103 11202 0096 สว.(สอบสวน) ส.ทล.1 กก.8 บก.ทล. 2103 29203 0252
386 พ.ต.ท. พรชัย ชูสงค์ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองยะลำ 0906 10202 0007 รอง ผกก.สส.สภ.โกตำบำรู จว.ยะลำ 2006 09204 0161
387 พ.ต.ท. พรชัย แช่มช้อย ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.12 2502 10202 0158 รอง ผกก.ตชด.12 2502 09318 0147
388 พ.ต.ท. พรชัย ตรีศร รอง ผกก.สส.สภ.บำงบำล จว.พระนครศรีอยุธยำ 1107 09204 0088 รอง ผกก.ป.สภ.โพธ์ิทอง จว.อ่ำงทอง 0110 10202 0025
389 พ.ต.ท. พรชัย ศรีมุล สว.(สอบสวน) สน.บำงขุนนนท์ สน.3-955 สว.(สอบสวน) สน.บำงรัก บก.น.6 บช.น. สน.2-700
390 พ.ต.ต. พรชัย สุขเจริญ สว.ฝ่ำยต ำรวจสำกลและประสำนงำนภูมิภำค 1 ตท. 0102 10314 0067 สว.สส.สน.วัดพระยำไกร สน.2-723



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๕/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

391 พ.ต.ท. พรต เศรษฐกร สว.ตม.จว.ล ำปำง บก.ตม.5 2406 10363 0199 สว.ปพ.บก.สส.ภ.5 1502 10202 0075
392 ร.ต.อ. หญิง พรทิพย์ จ่ันทิพย์ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สมุทรปรำกำร 1109 11304 0017 สว.ฝอ.ภ.จว.สมุทรปรำกำร 1109 10318 0010
393 ร.ต.อ. หญิง พรทิพย์ ดำรำศร รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สระแก้ว 1211 11326 0026 สว.ฝอ.ภ.จว.สระแก้ว 1211 10326 0014
394 ร.ต.อ. พรเทพ ป่ำหวำย รอง สวป.สภ.แม่จริม 0504 13202 0287 สว.(นปพ.) กก.สส.ภ.จว.น่ำน 1506 10202 0031
395 พ.ต.ท. พรเทพ เพ็ชรรักษ์ รอง ผกก.สส.สภ.ห้วยยำง จว.ชัยภูมิ 1304 09204 0112 รอง ผกก.ป.สภ.บำงบัวทอง จว.นนทบุรี 0103 10202 0020
396 ร.ต.อ. พรนำรำยณ์ แสงทอง รอง สว.ตม.จว.สมุทรสำคร บก.ตม.3 2404 11204 0235 สวป.สภ.ปำกเกร็ด จว.นนทบุรี 0103 12202 0275
397 พ.ต.ท. หญิง พรพรรณ กองมำลัย สว.ฝอ.บก.ตม.5 2406 10318 0008 สว.ด่ำน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 10363 0496
398 ร.ต.อ. พรพัฒนศักด์ิ พันธ์ถนอม สวป.สน.บำงโพงพำง 1112 12202 0300 สวป.สน.ทองหล่อ 1112 12202 0296
399 พ.ต.ท. พรพิชิต รุ่งเรือง รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สันป่ำตอง จว.เชียงใหม่ สชม.481 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองเชียงใหม่ สชม.416
400 ร.ต.อ. หญิง พรพิมล จันทร์จ้ำ รอง สว.บศ.ศฝร.ภ.6 1603 11304 0026 สว.ฝอ.ศฝร.ภ.6 1603 10318 0007
401 พ.ต.ท. พรพิษณุ หม่ืนหำญชุมพล สว.ฝอ.สท. 0103 10304 0008 สวป.สภ.เมืองก ำแพงเพชร 0602 12202 0273
402 พ.ต.ท. หญิง พรภัค ฤกษ์วิถี สว.อก.สภ.บำงปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยำ 0105 12304 0213 สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ทท. 3201 10318 0011
403 พ.ต.ท. พรรณ เจริญสม สว.ฝอ.ภ.จว.สมุทรปรำกำร 1109 10305 0016 สว.สภ.หนองบัวเหนือ จว.ตำก 0603 12201 0239
404 พ.ต.ท. พรรณลบ ส ำรำญสม สว.สส.สภ.บำงพลีน้อย จว.สมุทรปรำกำร 0107 12204 0275 รอง ผกก.ปฏิบัติกำรพิเศษ บก.สส.ภ.1 1102 09201 0065
405 พ.ต.ท. พรหมพันธ์ุ นำด ำรงสุข สวป.สภ.ตะก่ัวทุ่ง จว.พังงำ สพง.162 สว.อก.โคกกลอย จว.พังงำ 0805 12318 0146



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๕/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

406 พ.ต.ท. พฤฒ จ ำรูญศำสตร์ รอง ผกก.ป.สภ.คลองสิบสอง จว.ปทุมธำนี 1106 09202 0057 รอง ผกก.ป.สภ.ปลำยบำง จว.นนทบุรี 1105 09202 0044
407 ร.ต.อ. พฤฒ ศุภจิตตำกร รอง สว.(สอบสวน) สภ.ท่ำชนะ จว.สฎ 0808 24203 0119 สว.สส.สน.พญำไท สน.1-683
408 พ.ต.ท. พฤหัส สังข์ประเสริฐ รอง ผกก.สส.ภ.จว.รำชบุรี 1708 09204 0108 สวญ.สภ.องค์พระ จว.สุพรรณบุรี 1711 09201 0062
409 พ.ต.ท. พล พ้ืนพรม สว.อก.สภ.บำงบัวทอง จว.นนทบุรี 0103 12304 0218 สวป.สภ.บำงบัวทอง จว.นนทบุรี สนบ.307
410 พ.ต.ท. พล สังข์แก้ว สว.(สอบสวน) สน.หลักสอง สน.3-686 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.บำงมด สน.3-1043
411 พ.ต.ต. พล หอมจันทร์ สว.สส.สภ.หอค ำ จว.บึงกำฬ 0410 12204 0318 สวป.สภ.เมืองสกลนคร สสน.233
412 พ.ต.ต. พลจักร บุนนำค สว.กก.ดส.บช.น. 1000 10202 0026 สว.กก.สส.2 บก.สส.บช.น. 1012 10204 0045
413 พ.ต.ท. พลไชย ภูจอมจิตร สวป.สภ.ดอนตำล จว.มุกดำหำร สมห.146 สวป.สภ.เมืองมุกดำหำร 0406 12202 0182
414 ร.ต.อ. พลปพัฒน์ ภู่พูลทรัพย์ รอง สว.กก.1 บก.ป. 2102 11202 0082 สว.กก.1 บก.ป. 2102 10202 0053
415 พ.ต.ต. พลวัต เสมียนเพชร สว.สส.สภ.ไชยำ จว.สุรำษฎร์ธำนี 0808 12204 0155 สว.อก.สภ.เกำะสมุย จว.สุรำษฎร์ธำนี 0808 12304 0179
416 พ.ต.ต พลสันต์ิ คมขำว ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.24 2503 10318 0337 สว.กก.ตชด.24 2503 10325 0333
417 พ.ต.ท. หญิง พวงรัตน์ วิถีธรรม สว.กลุ่มงำนส่งเสริมและประสำนงำนวิจัย วจ. 0204 10310 0015 รอง ผกก.กลุ่มงำนป้องกันอำชญำกรรมพิเศษ ผอ. 0203 09309 0062
418 ร.ต.อ. พศิน สังขำรำ ผบ.มว.กก.ตชด.42 2505 11202 0222 สว.ฝอ.4 บก.อก.บช.ตชด. 2501 10318 0076
419 พ.ต.ท. พสิษฐ์ ค ำสุข รอง ผกก.สส.สภ.บ้ำนผือ จว.อุดรธำนี 1414 09204 0071 รอง ผกก.สส.สภ.เวียงคุก จว.หนองคำย 1412 09204 0102
420 พ.ต.ท. พสิษฐ์ พันธ์ศรี สว.สส.สภ.พนมดงรัก จว.สุรินทร์ 0307 12204 0241 รอง ผกก.สส.สภ.กระโพ จว.สุรินทร์ 1309 09204 0225



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๕/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

421 พ.ต.ต. พสิษฐ์ สินสำ สวป.สภ.วังสำมหมอ จว.อุดรธำนี สอด.369 สว.สส.สภ.สร้ำงคอม จว.อุดรธำนี 0412 12204 0206
422 พ.ต.ต. พสุชำ บุตรเชียงค ำ สว.สส.สภ.เมืองบึงกำฬ 0410 12204 0201 สว.กก.สืบสวน ภ.จว.บึงกำฬ 1415 10204 0033
423 พ.ต.ท. พะเนิน มหำวงศ์ รอง ผกก.ซถ.2 บก.สส.จชต. 2002 09201 0074 รอง ผกก.สส.ภ.จว.ปัตตำนี 2005 09201 0034
424 ร.ต.อ. หญิง พัชชำ จิตต์ไพบูลย์ รอง สว.ตม.จว.จันทบุรี บก.ตม.3 2404 11202 0363 สว.ด่ำน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 10363 0498
425 พ.ต.ท. หญิง พัชร์ชวัล พำหิรัญรัศม์ สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.6 1601 10318 0262 สว.กก.3 บก.ทท.2 3203 10318 0080
426 พ.ต.ต. พัชรพงษ์ ผู้ภักดี สว.สส.สภ.บำงม่วง จว.นครสวรรค์ 0604 12204 0224 สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.6 1601 10318 0212
427 พ.ต.ท. พัชรพงษ์ รบอำจ รอง ผกก.สส.สภ.อ่ำวน้อย จว.ประจวบคีรีขันธ์ 1706 09204 0072 รอง ผกก.สส.สภ.ปำกน้ ำปรำณ จว.ประจวบคีรีขันธ์ 1706 09204 0076
428 พ.ต.ท. พัชรวัฒน์ ล้ีรัตนศิริ รอง ผกก.สส.สภ.สำมง่ำม จว.พิจิตร 1607 09204 0064 รอง ผกก.ป.สภ.น้ ำหนำว จว.เพชรบูรณ์ 0607 10202 0091
429 พ.ต.ท. พัชรศิษฐ์ พวงสวัสด์ิ สว.อก.สภ.เพนียด อ.โคกส ำโรง จว.ลพบุรี 1108 10318 0050 สวป.สภ.ล ำลูกกำ จว.ปทุมธำนี 0104 12202 0259
430 ร.ต.อ. พัชระ รัตนกูล รอง สว.(ทนท.ทำงน้ ำ) ส.รน.3 กก.7 บก.รน. 2106 34206 0211 สว.กก.2 บก.รน. 2106 10206 0046
431 พ.ต.ต. พัชระ รัตนประเสริฐ สว.ฝ่ำยเฝ้ำฟัง วิเครำะห์ ติดตำม สท. 0103 10301 0092 สว.ฝ่ำยสืบสวนและตรวจรำชกำร 2 กต.4 0805 10204 0014
432 ร.ต.อ. หญิง พัชรินทร์ มีทอง รอง สว.อก.สภ.ลืออ ำนำจ จว.อ ำนำจเจริญ 0308 13304 0085 สว.ฝอ.ภ.จว.ศรีสะเกษ 1308 10318 0010
433 พ.ต.ท. หญิง พัชรินทร์ สุภำวงศ์ สว.อก.สภ.สันก ำแพง จว.เชียงใหม่ 0503 12304 0318 สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5 1501 10318 0161
434 พ.ต.ท. หญิง พัชรินทร์ อนันต์บุญสุข สว.ตม.จว.เชียงใหม่ บก.ตม.5 2406 10202 0051 สว.ฝอ.3 บก.อก.สตม. 2401 10318 0032
435 ร.ต.อ. หญิง พัชรี บุญช่วย รอง สว.พฐ.จว.กระบ่ี 2711 11336 0169 สว.ฝอ.ศพฐ.6 2709 10326 0078



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๕/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

436 ร.ต.อ. หญิง พัชษนำ สุขินี นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.พิจิตร 1607 11323 0005 สว.ฝอ.ภ.จว.พิจิตร 1607 10326 0013
437 พ.ต.ท. พัฒน์ พูรำษฎร์ รอง ผกก.สส.สภ.กุฉินำรำยณ์ จว.กส 1404 09204 0077 รอง ผกก.สภ.เขวำใหญ่ จว.มหำสำรคำม 1407 09204 0120
438 พ.ต.ท. พัฒนชำติ ไชยค ำ สว.กก.สืบสวน ภ.จว.เพชรบูรณ์ 1609 10204 0146 สว.กก.ซถ.2 บก.สส.จชต. 2002 10202 0079
439 ร.ต.อ. พัฒนพงศ์ ศิริเจริญน ำ รอง สว.(สอบสวน) สน.ทองหล่อ 1112 24203 0162 สวป.สน.วัดพระยำไกร 1112 12202 0303
440 พ.ต.ท. พัฒนพงษ์ ปัดส ำรำญ สว.สส.สน.ตล่ิงชัน สน.3-455 รอง ผกก.ป.สน.ลำดพร้ำว 1102 10202 0103
441 พ.ต.ท. พัฒน์พงษ์ วัฒนกุล สว.ฝอ.บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 10318 0009 รอง ผกก.ตชด.11 2502 09202 0055
442 พ.ต.ท. พัฒนวงศ์ จันทร์พล สวป.สภ.เมืองอุดรธำนี สอด.306 รอง ผกก.ป.สภ.เมืองอุดรธำนี 0412 10202 0007
443 พ.ต.ต. พัฒนศักด์ิ เพียรงำม สวป.สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน 0507 12202 0179 สวป.สภ.แม่ลำน้อย สมส.152
444 พ.ต.ท. พัฒนอุดม อุ่นประกอ รอง ผกก.ป.สภ.อำกำศอ ำนวย จว.สกลนคร 0409 10202 0055 รอง ผกก.ป.สภ.บ้ำนฝำง จว.ขอนแก่น 0403 10202 0118
445 พ.ต.ท. พัฒนะ สุภศักดิพัฒน์ สว.กก.สส.ภ.จว.ชัยภูมิ 1304 10202 0033 สวป.สภ.โนนเหม่ำ จว.ชัยภูมิ 1304 10202 0076
446 พ.ต.ท. พัฒนำ แทนพลกรัง รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.นครรำชสีมำ 0303 24203 0232 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ชุมพวง จว.นครรำชสีมำ สนม.618
447 พ.ต.ท. พัฒนำ รอบรู้ รอง ผกก.สส.สภ.ศรีเทพ จว.เพชรบูรณ์ 1609 09204 0095 ผู้ช่วย นว.(สบ 3) ตร. 0000 09323 0120
448 พ.ต.ท. พัฒนำ สัมมำทิตฐิ สว.จร.สน.สมเด็จเจ้ำพระยำ สน.3-733 รอง ผกก.ป.สภ.เมืองปทุมธำนี 0104 10202 0007
449 พ.ต.ท. พัฒนำกร สูงนำรถ สว.จร.สน.ตลำดพลู สน.3-547 รอง ผกก.ป.สภ.วังน้อย จว.พระนครศรีอยุธยำ 0105 10202 0020
450 พ.ต.ต. หญิง พัณณิณ ค ำเครือ สว.ฝ่ำยเฝ้ำฟัง วิเครำะห์ ติดตำม สท. 0103 10301 0096 สว.ฝ่ำยสนับสนุน บ.ตร. 0105 10368 0051



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๕/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

451 พ.ต.ท. พัดธงทิว ดำมำพงศ์ นว.(สบ 3) ตร. 0000 09323 0106 รอง ผกก.ฝอ.9 บก.อก.สตม. 2401 09318 0094
452 พ.ต.ท. หญิง พัทญสรณ์ ชัยอำภำ สว.กลุ่มงำนวิเครำะห์และพัฒนำระบบงำน อต. 0401 10319 0098 สว.กก.2 บก.ทท.1 3202 10318 0049
453 พ.ต.ท. พัทธนนท์ เกียรติไพบูลย์ สว.ฝอ.5 บก.อก.บช.น. 1001 10304 0310 รอง ผกก.ฝอ.5 บก.อก.บช.น. 1001 09318 0299
454 พ.ต.ต. พัธทวี กำงทอง สว.สส.สภ.ท่ำอุเทน จว.นครพนม 0404 12204 0121 สวป.สภ.กุดบำก จว.สกลนคร สสน.326
455 พ.ต.ท. พันชำติ สมตัว สว.สส.สภ.แม่สรวย จว.เชียงรำย 0502 12204 0219 สวป.สภ.เมืองเชียงรำย 0502 12202 0332
456 พ.ต.ท. พันดำว ด ำข ำ สว.ฝอ.บก.ปทส. 2107 10318 0011 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.สมุทรสำคร 1710 09318 0008
457 พ.ต.ท. พันทัตพงศ์ เดชสิทธ์ินัจกร รอง ผกก.ฝ่ำยปกครองและกำรฝึก ศฝร.ภ.7 1703 09318 0029 รอง ผกก.สส.สภ.เขำดิน จว.รำชบุรี 1708 09204 0081
458 พ.ต.ต. พันธ์ชัย สุวรรณศรี สว.อก.สภ.สมเด็จ จว.กำฬสินธ์ุ 0402 12304 0173 สวป.สภ.ทุ่งเขำหลวง จว.ร้อยเอ็ด 0407 12202 0095
459 ร.ต.อ. พันธวัชร์ ลัดดำวัลย์ รอง สวป.สน.บำงขุนเทียน สน.3-962 สว.สส.สน.หนองแขม สน.3-496
460 พ.ต.ท. พันธ์ศักด์ิ ทัพเจริญ รอง ผกก.สส.2 บก.สส.ภ.7 1702 09204 0041 รอง ผกก.สส.ภ.จว.สมุทรสงครำม 1709 09201 0030
461 พ.ต.ท. พันธ์ศักย์ ขำวงำม สว.ฝอ.บก.น.7 1009 10318 0014 สว.กก.2 บก.ปปป. 2110 10202 0043
462 พ.ต.ท. พันธ์ุเพชร วิเชียรบุตร สว.(สอบสวน) งำนสำยตรวจ 3 กก.1 บก.จร.บช.น. 1002 30203 0081 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.บำงย่ีเรือ 1115 24203 0084
463 พ.ต.ท. พันธ์ุล้ำน ปฐมพรวิวัฒน์ สว.กก.1 บก.ปอท. 2112 10202 0027 สว.กก.3 บก.ปอท. 2112 10202 0081
464 พ.ต.ท. พัลลภ คงใหม่ สว.ฝอ.3 บก.อก.บช.ทท. 3201 10318 0039 สว.กก.สส.ภ.จว.ปัตตำนี 2005 10204 0036
465 พ.ต.ท. พัลลภ มณีนำค รอง ผกก.สส.สภ.กระโพ จว.สุรินทร์ 1309 09204 0225 รอง ผกก.สส.สภ.บ ำเหน็จณรงค์ จว.ชัยภูมิ 1304 09204 0103



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๕/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

466 พ.ต.ต. พัศริศวร์ ตันอำรีย์ สว.ฝ่ำยวิชำกำรและฝึกอบรมฯ บก.อก.สกบ. 0301 10318 0068 สว.กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี 1108 10204 0111
467 พ.ต.ท. พัสกร อรรคบุตร สว.อก.สภ.ดอนพุด จว.สระบุรี 0108 12304 0187 สว.อก.สภ.หนองโดน จว.สระบุรี 0108 12304 0179
468 พ.ต.ท. พำที เฉยเจริญ รอง ผกก.สส.สภ.พัฒนำนิคม จว.ลพบุรี 1108 09204 0066 รอง ผกก.สส.สภ.ส ำโรงใต้ จว.สมุทรปรำกำร 1109 09204 0105
469 พ.ต.ต. พำนิช วำระสิทธ์ิ สว.(ปฏิบัติงำน กอ.รมน.) สกพ. 0400 10380 0113 สว.อก.สน.บำงย่ีขัน 1104 12304 0130
470 ร.ต.อ. พำยัพ เทพอินทร์ ผบ.มว.กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 11202 0214 ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 10318 0194
471 พ.ต.ท. หญิง พำริสำ พรหมแก้ว สว.ฝอ.ภ.จว.พัทลุง 1905 10318 0008 สว.อก.สภ.ศรีบรรพต จว.พัทลุง 0905 12304 0107
472 พ.ต.ต. พิงคะรัตน์ ซ้ำยขวัญ สว.ตม.จว.รำชบุรี บก.ตม.3 2404 10204 0324 สว.ด่ำน ตม.ทอ.ภูเก็ต 2403 10363 0593
473 พ.ต.ท. พิจักษณ์ จรูญจิตร สว.จร.สน.บำงบอน 1104 12205 0191 สวป.สน.บำงซ่ือ สน.1-293
474 พ.ต.ท. หญิง พิจำรณำ แขวงโสภำ สว.ฝอ.6 บก.อก.สตม. 2401 10325 0067 สว.กก.3 บก.ตม.1 2402 10363 0084
475 ร.ต.อ. พิจิตร ภู่ระย้ำ ผบ.มว.กก.ตชด.34 2504 11202 0392 สว.กก.ตชด.34 2504 10204 0351
476 พ.ต.ท. หญิง พิชชำภรณ์ นำมสอน สว.ฝอ.พฐก. 2702 10326 0014 สว.ฝตส.3 ตส.1 0901 10328 0024
477 ร.ต.อ. พิชยศักด์ิ ชินำนุรักษ์ รอง สว.ตม.จว.กระบ่ี บก.ตม.6 2407 11363 0215 สว.ฝ่ำยต ำรวจสำกลและประสำนงำนภูมิภำค 1 ตท. 0102 10314 0065
478 พ.ต.ท. พิชัย จันทรัตน์ สวญ.สภ.สว่ำง จว.ร้อยเอ็ด 1409 09201 0055 รอง ผกก.ป.สภ.หนองพอก จว.ร้อยเอ็ด 0407 10202 0067
479 พ.ต.ท. พิชัย เชิดชู รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ขำมทะเลสอ จว.นครรำชสีมำ สนม.801 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.โพธ์ิกลำง จว.นครรำชสีมำ ปนม.11633
480 พ.ต.ท. พิชัย ทูลธรรม สวป.สน.วังทองหลำง 1111 12202 0248 สวป.สน.บำงชัน 1111 12202 0239



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๕/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

481 พ.ต.ต. พิชัย รักษำคม สวป.สน.มักกะสัน สน.1-1051 สวป.สน.คลองตัน 1112 12202 0317
482 พ.ต.ท. พิชัยยุทธ บุตรทุมพันธ์ สว.(สอบสวน) สภ.ล ำลูกกำ จว.ปทุมธำนี สปท.170 สว.(สอบสวน) กลุ่มงำนสอบสวน ภ.จว.อ ำนำจเจริญ 1310 29203 0039
483 พ.ต.ท. พิชัยรัชช์ ภูขำว รอง ผกก.สส.สภ.กุดจับ จว.อุดรธำนี 1414 09204 0060 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.พล จว.ขอนแก่น สขก.541
484 ร.ต.อ. พิชิต เทพจันทร์ รอง สว.สส.สภ.กุมภวำปี จว.อุดรธำนี สอด.348 สวป.สภ.กุมภวำปี จว.อุดรธำนี สอด.343
485 พ.ต.ท. พิชิต รักธง สว.สส.สภ.สร้ำงคอม จว.อุดรธำนี 0412 12204 0206 รอง ผกก.ป.สภ.ไชยวำน จว.อุดรธำนี 0412 10202 0080
486 พ.ต.ท. พิชิต สุรำอำมำตย์ สว.สส.สภ.เนินขำม จว.ชัยนำท 0102 12204 0116 สว.สส.สภ.บำงพลีน้อย จว.สมุทรปรำกำร 0107 12204 0275
487 พ.ต.ต. พิชิต เอียงสำ สว.ฝอ.3 บก.อก.บช.น. 1001 10318 0252 สว.สส.สน.บุคคโล สน.3-559
488 พ.ต.ท. พิชิตชัย พุทธวงศ์ สวป.สภ.พญำเม็งรำย จว.เชียงรำย สชร.307 สว.จร.สภ.บ้ำนดู่ จว.เชียงรำย 1504 10205 0163
489 พ.ต.ท. พิเชฐ สมรรคจันทร์ รอง ผกก.ป.สภ.คอหงส์ จว.สงขลำ 0907 10202 0420 รอง ผกก.3 บก.ทท.3 3204 09202 0064
490 ร.ต.อ. พิเชต ชมมณฑำ รอง สว.กก.4 บก.ป. 2102 11202 0216 สว.กก.สส.ภ.จว.กำฬสินธ์ุ 1404 10204 0110
491 พ.ต.ท. พิเชษฐ์ กลีบทอง สว.ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท.2 3203 10202 0073 สวป.สภ.ภูพิงครำชนิเวศน์ จว.เชียงใหม่ 0503 12202 0497
492 พ.ต.ท. พิเชษฐ์ กันเดิน สวป.สภ.น้ ำหนำว จว.เพชรบูรณ์ 0607 12202 0219 สว.สส.สภ.บึงสำมพัน จว.เพชรบูรณ์ 0607 12204 0154
493 พ.ต.ท. พิเชษฐ์ ค ำภีรำนนท์ รอง ผกก.1 บก.ปอท. 2112 09201 0023 รอง ผกก.กลุ่มงำนสนับสนุนฯ บก.ปอท. 2112 09204 0105
494 พ.ต.ท. พิเชษฐ์ จันทร์หนู สว.(สอบสวน) สภ.สะเดำ จว.สงขลำ 0907 24203 0109 สว.กก.วิเครำะห์ข่ำวและเคร่ืองมือพิเศษ บก.สส.ภ.9 1902 10204 0019
495 พ.ต.ท. พิเชษฐ์ ฉิมขันธ์ นว.(สบ 3) ตร. 0000 09323 0109 รอง ผกก.ฝอ.บก.ส.2 2303 09318 0008



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๕/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

496 พ.ต.ท. พิเชษฐ์ มำช่วย สว.(สอบสวน) สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี 0108 24203 0095 สว.(สอบสวน) สภ.บำงระจัน จว.สิงห์บุรี สสห.138
497 พ.ต.ท. พิเชษฐ์ รักด้วง รอง ผกก.สส.สภ.ศรีสำคร จว.นรำธิวำส 2004 09204 0092 รอง ผกก.ป.สภ.บูเก๊ะตำ จว.นรำธิวำส 2004 09202 0151
498 พ.ต.ท. พิเชษฐ์ รุ่งรักษำ รอง ผกก.ฝอ.2 บก.อก.ภ.5 1501 09318 0191 รอง ผกก.ป.สภ.เถิน จว.ล ำปำง 0508 10202 0042
499 พ.ต.ท. พิเชษฐ์ เสำแบน สว.กก.สืบสวน ภ.จว.ก ำแพงเพชร 1604 10204 0112 สว.กก.2 บก.ทท.2 3203 10318 0052
500 พ.ต.ท. พิเชษฐ์พงศ์ แจ้งค้ำยคม รอง ผกก.ป.สภ.บ่อพลอย จว.กำญจนบุรี 0702 10202 0086 รอง ผกก.1 บก.ทท.1 3202 09202 0017
501 ร.ต.อ. พิทยำ คงเจริญ รอง สว.กก.4 บก.ป. 2102 11202 0219 สว.กก.4 บก.ป. 2102 10202 0202
502 พ.ต.ท. พิทยำ ชำติพันจัน สว.อก.สภ.ชนแดน จว.เพชรบูรณ์ สพช.266 สวป.สภ.ชุมแสง จว.นครสวรรค์ สนว.455
503 พ.ต.ท. พิทยำ พลพำนิช รอง ผกก.ฝอ.3 บก.อก.ภ.5 1501 09318 0208 รอง ผกก.ฝ่ำยปกครองและกำรฝึก ศฝร.ภ.5 1503 09306 0028
504 พ.ต.ท. พิทยำ สิงห์จำนุสงค์ สว.สส.สน.หนองจอก 1102 12204 0136 สว.อก.สภ.เพนียด จว.ลพบุรี 1108 10318 0050
505 ร.ต.อ. พิทักษ์ กรรณรัตน์ รอง สว.จร.สน.ส ำรำญรำษฎร์ สน.1-896 สว.อก.สภ.ชุมพลบุรี จว.สุรินทร์ 0307 12304 0155
506 พ.ต.ท. พิทักษ์ ชมพูพ้ืน รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ปลำค้ำว จว.อ ำนำจเจริญ 1310 29203 0050 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ปทุมรำชวงศำ จว.อ ำนำจเจริญ 0308 24203 0039
507 พ.ต.ท. พิทักษ์ ธุวสิทธิพงศ์ รอง ผกก.ป.สภ.ฮอด จว.เชียงใหม่ 0503 10202 0114 รอง ผกก.ป.สภ.โหล่งขอด จว.เชียงใหม่ 1505 09202 0309
508 พ.ต.ท. พิทักษ์ ย่ิงเหนือวงษ์ สวป.สภ.บำงปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยำ 0105 12202 0369 สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.1 1101 10318 0220
509 พ.ต.ท. พิทักษ์ ลำดล่ำย รอง ผกก.ป.สน.ทุ่งมหำเมฆ 1103 10202 0047 รอง ผกก.สส.บก.น.8 1010 09204 0036
510 พ.ต.ท. พิทักษ์ วำฤทธ์ิ สว.ฝอ.บก.ป. 2102 10202 0025 รอง ผกก.ฝอ.บก.ป. 2102 09318 0018



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๕/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

511 พ.ต.ท. พิทักษ์พล สมพงศ์ รอง ผกก.สส.สภ.สุขส ำรำญ จว.ระนอง 1809 09204 0062 รอง ผกก.ป.สภ.นำขยำด จว.พัทลุง 1905 09202 0102
512 พ.ต.ท. พิทักษ์พันธ์ุ สุวรรณน้อย สว.กก.สืบสวน 3 บก.สส.ภ.6 1602 10204 0049 รอง ผกก.สส.สภ.วังทอง จว.พิษณุโลก 1608 09204 0092
513 พ.ต.ท. พิทูรย์ พัฒนชัย รอง ผกก.สส.สภ.สันป่ำตอง จว.เชียงใหม่ 1505 09204 0160 รอง ผกก.สส.สภ.คลองเข่ือน จว.ฉะเชิงเทรำ 1205 09204 0086
514 พ.ต.ท. พิน อินมำก รอง ผกก.ป.สภ.พนม จว.สุรำษฎร์ธำนี 0808 10202 0050 รอง ผกก.ป.สภ.ท่ำชนะ จว.สุรำษฎร์ธำนี 0808 10202 0029
515 พ.ต.ท. พินิจ ช่วยกุล รอง ผกก.1 บก.ทท.1 3202 09202 0019 รอง ผกก.ฝอ.บก.ทท.1 3202 09318 0006
516 พ.ต.ท. พิเนตร ดำวเรือง สว.สภ.คันไร่ จว.อุบลรำชธำนี 0309 12201 0439 รอง ผกก.ป.สภ.หนองฮี จว.ร้อยเอ็ด 0407 10202 0402
517 พ.ต.ท. พิบูลสุขญ์ รติเวโรจน์กุล รอง ผกก.สส.สภ.แม่ลำน้อย จว.แม่ฮ่องสอน 1509 09204 0071 รอง ผกก.ป.สภ.สำมง่ำม จว.พิจิตร 0605 10202 0063
518 พ.ต.ท. พิพัฒน์ จตุรโกมล รอง ผกก.ตม.จว.เลย บก.ตม.4 2405 09363 0266 รอง ผกก.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยำ บก.ตม.3 2404 09363 0414
519 พ.ต.ท. พิพัฒน์ เต็งถำวร รอง ผกก.สส.สน.หัวหมำก 1006 09204 0068 รอง ผกก.ป.สน.บำงโพ 1003 09202 0078
520 พ.ต.ท. พิพัฒน์ นำระเดช รอง ผกก.สส.สภ.แม่ลำหลวง จว.แม่ฮ่องสอน 1509 09204 0109 รอง ผกก.สส.สภ.งำว จว.ล ำปำง 1510 09204 0070
521 พ.ต.ท. พิพัฒน์ บัวเย็น รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ปำย จว.แม่ฮ่องสอน สมส.135 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ้ำนแซว จว.เชียงรำย 1504 29203 0076
522 ร.ต.อ. พิพัฒน์ สมนึก รอง สว.จร.สภ.เมืองระยอง สรย.218 สว.จร.สภ.เมืองระยอง สรย.217
523 พ.ต.ท. พิพัฒน์พล พัดน้อย สวป.สน.ทุ่งครุ 1104 12202 0111 สว.ฝอ.3 บก.อก.บช.น. 1001 10318 0253
524 พ.ต.ท. พิเพก วิเศษดี รอง ผกก.ตชด.11 2502 09202 0055 รอง ผกก.กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 09202 0069
525 พ.ต.ท. พิภพ พรหมยก รอง ผกก.ตชด.43 2505 09202 0239 รอง ผกก.กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 09318 0108



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๕/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

526 พ.ต.ต. พิภัสสร์ พูนลัน สว.(สอบสวน) สน.วังทองหลำง 1102 13203 0210 สว.(สอบสวน) งำนศูนย์ควบคุมจรำจรด่วน 1 กก.2 บก.จร.บช.น. 1002 29203 0115
527 พ.ต.ท. หญิง พิมพกำนต์ ช ำนำญคง สว.อก.สภ.ท่ำวังผำ จว.น่ำน 0504 12304 0110 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.น่ำน 1506 09318 0007
528 พ.ต.ท. หญิง พิมพ์ศร ศิลป์ศุภำโสภณ รอง ผกก.ฝอ.3 บก.อก.ภ.7 1701 09318 0171 รอง ผกก.ฝอ.3 บก.อก.ภ.2 1201 09318 0226
529 พ.ต.ท. พิรชัช ใจเย็น สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.2 1201 10318 0289 รอง ผกก.ฝอ.บก.สส.ภ.2 1202 09318 0007
530 พ.ต.ต. พิรชัช บุญภำย สว.สส.สภ.ด ำเนินสะดวก จว.รำชบุรี 0706 12204 0154 สว.กก.สส.ภ.จว.รำชบุรี 1708 10202 0112
531 พ.ต.ท. พิรัชย์ สัจจำ สว.กลุ่มงำนสอบสวน บก.น.4 1006 10305 0058 สว.สส.สน.ประเวศ 1111 12204 0259
532 ร.ต.อ. พิรุฬห์ กุลศรีไทวงษ์ สวป.สน.บำงย่ีขัน สน.3-593 สวป.สน.ชนะสงครำม สน.1-1015
533 พ.ต.ท. พิลำศลักษณ์ อ่อนค ำ สว.อก.สภ.อรัญประเทศ จว.สระแก้ว 0209 12304 0137 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.สระแก้ว 1211 09318 0008
534 พ.ต.ท. พิศ ย้ิมเย้ือน รอง ผกก.ฝ่ำยบริกำรกำรศึกษำ ศฝร.ภ.8 1803 09318 0020 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ้ำนตำขุน จว.สุรำษฎร์ธำนี สสฎ.473
535 พ.ต.ท. พิศฐ์ศักด์ิ มนตลักษณ์ สว.กก.2 บก.ปอท. 2112 10202 0053 รอง ผกก.2 บก.ปอศ. 2109 09201 0068
536 ร.ต.อ. พิศำล นวลเสน่ห์ รอง สวป.สภ.กำญจนดิษฐ์ จว.สุรำษฎร์ธำนี สสฎ.386 สวป.สภ.กำญจนดิษฐ์ จว.สุรำษฎร์ธำนี 0808 12202 0390
537 พ.ต.ท. พิศิษฐ์ กิติพัฒน์ธำรำกุล สว.ฝอ.บก.น.2 1004 10304 0011 สวป.สน.ส ำเหร่ 1115 12202 0198
538 พ.ต.ท. พิษณุ โกสิยวัฒน์ รอง ผกก.สส.สภ.เมืองรำชบุรี 1708 09204 0068 รอง ผกก.จร.สน.เตำปูน 1102 10205 0081
539 ร.ต.อ. พิษณุ ค ำนุ รอง สวป.สภ.บำงปู จว.สมุทรปรำกำร 0107 13202 0423 สวป.สภ.บำงแก้ว จว.สมุทรปรำกำร 0107 12202 0316
540 พ.ต.ท. พิษณุ เชิดโฉม สวป.สภ.เมืองกำญจนบุรี 0702 12202 0289 สว.สส.สภ.นครชัยศรี จว.นครปฐม สนฐ.173



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๕/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

541 พ.ต.ท. พิษณุ เตรียมดี สว.ส.ทท.1 กก.2 บก.ทท.2 3203 10202 0058 สว.กก.3 บก.ทท.2 3203 10204 0081
542 พ.ต.ท. พิษณุ นรพงษ์ สว.(สอบสวน) สภ.ป่ำแป๋ จว.เชียงใหม่ 1505 29203 0144 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แม่ทำ จว.ล ำพูน สลพ.179
543 พ.ต.ท. พิษณุ เบ้ียแก้ว รอง ผกก.4 บก.รฟ. 2104 09202 0084 รอง ผกก.ตม.จว.ระนอง บก.ตม.6 2407 09363 0098
544 พ.ต.ท. พิษณุ พลบุตร สว.ฝอ.ภ.จว.สุโขทัย 1610 10318 0009 รอง ผกก.สส.สภ.ไทรย้อย จว.พิษณุโลก 1608 09204 0143
545 พ.ต.ท. พิษณุ เพ็ชร์ค ำ รอง ผกก.ป.สภ.โคกตูม จว.ลพบุรี 1108 09202 0040 รอง ผกก.สส.สภ.ไทรน้อย จว.นนทบุรี 1105 09204 0073
546 พ.ต.ท. พิษณุกร จำดเมือง รอง ผกก.สส.สภ.ทุ่งสง จว.นครศรีธรรมรำช 1806 09204 0074 รอง ผกก.สส.สภ.ชะเมำ จว.นครศรีธรรมรำช 1806 09204 0128
547 พ.ต.ต. พิสิฐ กิจขุนทด สว.สส.สภ.พลูตำหลวง จว.ชลบุรี 0204 12204 0287 รอง ผกก.สส.สภ.บำงน้ ำเปร้ียว จว.ฉะเชิงเทรำ 1205 09204 0076
548 พ.ต.ท. พิสิฐชัย ปักเคระกำ สว.สภ.เขำแก้ว จว.ชัยนำท 0102 12201 0175 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หำงน้ ำสำคร จว.ชัยนำท 0102 24203 0054
549 พ.ต.ท. พิสิทธ์ิ ต้ังศิริเสถียร รอง ผกก.ป.สภ.จักรำช จว.นครรำชสีมำ 0303 10202 0127 รอง ผกก.ป.สภ.เมืองยำง จว.นครรำชสีมำ 0303 10202 0670
550 พ.ต.ท. พิสิทธ์ิ ปำกบำรำ สว.ฝอ.ภ.จว.ภูเก็ต 1808 10318 0012 รอง ผกก.ป.สภ.ทรำยขำว จว.กระบ่ี 1804 09202 0046
551 พ.ต.ท. พิสิทธิ รำชภักดี รอง ผกก.กลุ่มงำนส่งเสริมงำนสอบสวน 1 สบส. 0604 09306 0022 รอง ผกก.ฝ่ำยกำรส่ือสำร 1 สส. 2802 09318 0025
552 พ.ต.ท. พิสิษฐ์ ใจดี สว.(สอบสวน) สภ.สันป่ำตอง จว.เชียงใหม่ สชม.480 สว.(สอบสวน) สภ.แม่สรวย จว.เชียงรำย สชร.288
553 พ.ต.ท. พิสิษฐ์ ตลับเพชร์สกุล รอง ผกก.จร.สภ.เมืองน่ำน 0504 10205 0009 รอง ผกก.สส.สภ.ปัว จว.น่ำน 1506 09204 0059
554 พ.ต.ท. พิสิษฐ์ ธนโชตเกษมสิทธ์ิ รอง ผกก.ฝอ. 6 บก.อก.ภ.1 1101 09318 0230 รอง ผกก.ฝ่ำยควบคุมอัตรำก ำลัง อต. 0401 09302 0070
555 พ.ต.ต. พิสิษฐ์ มีวิริยกุล สว.สส.สน.ภำษีเจริญ สน.3-620 สว.งำนสำยตรวจ 5 บก.จร. 1002 10205 0075



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๕/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

556 พ.ต.ท. พิสิษฐ์ ลมค ำภำ สว.(สอบสวน) สภ.หนองกุงศรี จว.กำฬสินธ์ุ 0402 24203 0100 สว.สภ.ท่ำธง จว.ยะลำ 0906 12201 0302
557 พ.ต.ท. พิสิษฐ์ ศรีอ่อน สว.ฝอ.บก.น.9 1011 10318 0014 รอง ผกก.ป.สภ.ปลวกแดง จว.ระยอง 0208 10202 0036
558 ร.ต.อ. พิสูจน์ กระแสสัตย์ รอง สว.จร.สน.พญำไท สน.1-1293 สว.จร.สน.บำงกอกใหญ่ สน.3-819
559 พ.ต.ท. หญิง พีรญำ คงมำ สว.กลุ่มงำนพัฒนำกำรตรวจสอบภำยใน สตส. 0900 10328 0025 รอง ผกก.ฝ่ำยตรวจสอบพิเศษ ตส.๓ 0903 09328 0030
560 พ.ต.ท. หญิง พีรญำ พูลผล สว.ด่ำน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 10363 0492 สว.ฝ่ำยธุรกำรก ำลังพล บก.อก.รพ.ตร. 3101 10304 0010
561 พ.ต.ท. พีรเดช แก้วก ำพล สว.สส.สภ.หนองปลิง จว.นครสวรรค์ 0604 12204 0304 สว.สส.สภ.ห้วยคต จว.อุทัยธำนี 0610 12204 0110
562 พ.ต.ท. พีรพงศ์ ธนโพธ์ิชัย รอง ผกก.สส.สภ.ส ำโรงทำบ จว.สุรินทร์ 1309 09204 0150 รอง ผกก.สส.สภ.คูเมือง จว.บุรีรัมย์ 1306 09204 0090
563 พ.ต.ต. พีรพจน์ ธุระกิจ สว.จร.สภ.บ้ำนดู่ จว.เชียงรำย 1504 10205 0163 สว.สส.สภ.แม่อำย จว.เชียงใหม่ 0503 12204 0315
564 พ.ต.ท. พีรพัทธ บุญพุทธ รอง ผกก.2 บก.รฟ. 2104 09202 0053 รอง ผกก.ป.สน.บำงขุนนนท์ 1114 10202 0090
565 พ.ต.ท. พีรพัศ สอนบุตรดี รอง ผกก.ป.สภ.มำบตำพุด จว.ระยอง 0208 10202 0051 รอง ผกก.ป.สภ.วังสมบูรณ์ จว.สระแก้ว 0209 10202 0222
566 พ.ต.ท. พีรรัฐ โยมำ สวป.สน.โคกครำม 1109 12202 0297 รอง ผกก.สส.สน.ดินแดง 1003 09204 0075
567 พ.ต.ท. พีรวัฒน์ สุขรมย์ สวป.สน.หนองค้ำงพลู 1116 12202 0269 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.บำงบอน 1104 12203 0181
568 พ.ต.ท. พีรวัส ประสำทกลำง รอง ผกก.ป.สน.ประเวศ 1103 10202 0023 รอง ผกก.จร.สน.ประเวศ 1103 10205 0025
569 พ.ต.ท. พีรวุฒิ พีระวุฒิพันธ์ุ รอง ผกก.ป.สภ.บำงปลำม้ำ จว.สุพรรณบุรี 0709 10202 0052 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บำงหลวง จว.นครปฐม 0703 24203 0156
570 พ.ต.ท. พีรศักด์ิ สวยสม สว.สภ.เกษไชโย จว.อ่ำงทอง 0110 12201 0133 สว.สส.สภ.พระประแดง จว.สมุทรปรำกำร สสป.262



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๕/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

571 พ.ต.ท. พีรสินธ์ุ ฤทธำพิพัฒน์ สว.สภ.ล ำป ำ จว.พัทลุง 0905 12201 0188 สว.สภ.ปำกรอ จว.สงขลำ 0907 12201 0416
572 พ.ต.ท. พีระฉัตร สำขำ นว.(สบ 3) ตร. 0000 09323 0114 รอง ผกก.สส.สน.บำงกอกใหญ่ 1009 09204 0069
573 พ.ต.ท. พีระเดช เจริญเดช รอง ผกก.ป.สภ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม 0703 10202 0044 รอง ผกก.จร.สภ.เมืองนนทบุรี 0103 10205 0016
574 พ.ต.ต. พีระพงษ์ จบศรี สว.สภ.ช่องสำมหมอ จว.ชัยภูมิ 0302 12201 0373 สว.กก.สส.ภ.จว.นครปฐม 1705 10204 0107
575 พ.ต.ต. พีระพัฒน์ ประทุมทำ สว.กก.ซถ.2 บก.สส.จชต. 2002 10202 0079 สว.ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท.3 3204 10202 0054
576 พ.ต.ท. พีระยศ สมทรัพย์ รอง ผกก.สส.สภ.ปรำสำท จว.สุรินทร์ 1309 09204 0142 รอง ผกก.สส.สภ.ส ำโรงทำบ จว.สุรินทร์ 1309 09204 0150
577 พ.ต.ต. พีระวัฒน์ เมธำจรัลพงศ์ รอง ผกก.ป.สภ.ช ำนิ จว.บุรีรัมย์ 0304 10202 0154 รอง ผกก.สส.สภ.พุทไธสง จว.บุรีรัมย์ 1306 09204 0087
578 พ.ต.ท. พีระศักด์ิ สุระมะณี สวป.สภ.พิบูลมังสำหำร จว.อุบลรำชธำนี 0309 12202 0470 สว.สส.สภ.วำรินช ำรำบ จว.อุบลรำชธำนี สอบ.450
579 พ.ต.ท. หญิง พีรำยุ ม่ันอนุรักษ์ สว.ฝอ.ภ.จว.พิจิตร 1607 10318 0008 สว.(ปฏิบัติงำน กอ.รมน.) สกพ. 0400 10380 0069
580 พ.ต.ต. พุฒิชัย จันทร์ทอง สว.อก.สภ.นำหว้ำ จว.นครพนม 0404 12304 0155 สว.สส.สภ.หลักศิลำ จว.นครพนม 0404 12204 0184
581 พ.ต.ท. พุฒิธร ถำวรกุล รอง ผกก.กลุ่มงำนคดีปกครอง คพ. 0603 09305 0014 รอง ผกก.กก.3.บก.ส.1 2302 09204 0112
582 ร.ต.อ. พุฒิพงศ์ วงศ์วัฒนเดช รอง สวป.สน.เทียนทะเล 1116 13202 0299 สวป.สน.เทียนทะเล 1116 12202 0256
583 ร.ต.อ. พุฒิพัฒน์ โกสินอภิวัฒน์ รอง สว.สส.สภ.บำงละมุง จว.ชลบุรี สชบ.265 สว.กก.สืบสวน ภ.จว.นครนำยก 1208 10204 0031
584 พ.ต.ท. พุทธพงศ์ เมฆเอ่ียมนภำ รอง ผกก.3 บก.ทท.1 3202 09202 0083 รอง ผกก.2 บก.ทท.1 3202 09202 0047
585 พ.ต.ต. พูลศักด์ิ ฤทธิเดช สวป.สภ.คลองพิไกร จว.ก ำแพงเพชร 0602 12202 0060 สว.อก.สภ.บ้ำนด่ำนลำนหอย จว.สุโขทัย 0608 12304 0116



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๕/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

586 พ.ต.ท. พูลศักด์ิ สุบินดี รอง ผกก.ฝอ.บก.น.7 1009 09318 0010 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ท่ำเรือ 1112 24203 0072
587 พ.ต.ท. เพชรก ำแพง อยู่ยอด รอง ผกก.กก.สืบสวน ภ.จว.อุทัยธำนี 1612 09201 0030 รอง ผกก.สส.สภ.พุเตย จว.เพชรบูรณ์ 1609 09204 0099
588 พ.ต.ท. เพชรชุมพร ศรีวะรมย์ รอง ผกก.(สอบสวน) กก.4 บก.ปปป. 2110 29203 0092 รอง ผกก.(สอบสวน) กก.5 บก.ปอศ. 2109 29203 0191
589 พ.ต.ต. เพชรทม ฟองทำ สวป.สภ.สันก ำแพง จว.เชียงใหม่ สชม.633 สว.อก.สภ.บ่อหลวง จว.เชียงใหม่ 1505 10318 0110


