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1 พ.ต.ต. เฉลิมศักด์ิ วรรณพืช สวป.สภ.ท่ำอุเทน จว.นครพนม สนพ.244 สวป.สภ.เต่ำงอย จว.สกลนคร สสน.426
2 พ.ต.ท. เฉลิมศักด์ิ สุขวงศ์ สว.อก.สภ.กรงปินัง จว.ยะลำ 0906 12304 0238 สว.ฝอ.ภ.จว.ยะลำ 2006 10318 0015
3 พ.ต.ต. เฉลียว ป่ินแก้ว สวป.สภ.เมืองปรำจีนบุรี สปจ.242 สว.อก.สภ.เมืองนครนำยก สนย.74
4 พ.ต.ท. เฉลียว พยัคฆกุล สว.(สอบสวน) สภ.สตึก จว.บร. สบร.373 สว.(สอบสวน) สภ.ทะเมนชัย จว.บร. 0304 24203 0139
5 พ.ต.ท. ชญำนนท์ สุขเนียม สวป.สภ.ชุมแสง จว.นครสวรรค์ สนว.455 สว.อก.สภ.หนองบัว จว.นครสวรรค์ 0604 12304 0192
6 พ.ต.ต. หญิง ชณัศฌำ บ ำรุงรัตน์ สว.ฝ่ำยพัฒนำและเทคโนโลยีฯ บก.อก.สกบ. 0301 10365 0035 สว.ฝ่ำยโยธำธิกำร 1 ยธ. 0303 10365 0020
7 ร.ต.อ. ชนกำนต์ ณ นคร สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.2 1202 10204 0019 สว.ฝอ.ภ.จว.ชลบุรี 1206 10305 0016
8 พ.ต.ท. ชนชล หำญชนะ รอง ผกก.สส.สภ.เมืองนครนำยก 1208 09204 0048 รอง ผกก.สส.สภ.เขำสิงโต จว.สระแก้ว 1211 09204 0139
9 พ.ต.ท. ชนม์ภัทร วงศ์ก ำแหง รอง ผกก.2 บก.ทล. 2103 09202 0068 รอง ผกก.1 บก.ปคบ. 2111 09201 0024

10 พ.ต.ท. ชนรดิช เทียนทอง สว.กก.สส.ภ.จว.รำชบุรี 1708 10202 0112 สว.อก.สภ.เขำดิน จว.รำชบุรี 1708 10318 0049
11 พ.ต.ท. หญิง ชนสรณ์ คงงำม สว.ฝ่ำยบริกำรกำรศึกษำ ศฝร.ภ.2 1203 10318 0021 สว.ฝอ.ศฝร.ภ.2 1203 10326 0009
12 ร.ต.อ. ชนสิทธ์ิ เด็ดดวง รอง สว.จร.สภ.เมืองสมุทรปรำกำร สสป.218 สวป.สภ.บำงพลี จว.สมุทรปรำกำร 0107 12202 0331
13 พ.ต.ท. ชนะชัย แสงศิริ รอง ผกก.สส.สภ.เนินมะปรำง จว.พิษณุโลก 1608 09204 0096 รอง ผกก.สส.สภ.วัดโบสถ์ จว.พิษณุโลก 1608 09204 0093
14 พ.ต.ท. ชนะภัย วิเชียรเก้ือ สว.ส.ทล.4 กก.5 บก.ทล. 2103 10201 0172 สว.ส.รฟ.ศิลำอำสน์ กก.2 บก.รฟ. 2104 10202 0063
15 พ.ต.ท. ชนะวงศ์ มีวิริยกุล สวป.สภ.ปลวกแดง จว.ระยอง สรย.237 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองฉะเชิงเทรำ สฉช.183
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16 พ.ต.ท. ชนะสงครำม แก้วเงิน รอง ผกก.สส.สภ.ล ำสนธิ จว.ลพบุรี 1108 09204 0074 รอง ผกก.ป.สภ.ล ำลูกกำ จว.ปทุมธำนี 0104 10202 0022
17 พ.ต.ท. ชนัญ ทองตัน รอง ผกก.สส.สภ.นิคมสร้ำงตนเอง จว.พิษณุโลก 1608 09204 0147 รอง ผกก.สส.สภ.เนินมะปรำง จว.พิษณุโลก 1608 09204 0096
18 พ.ต.ท. ชนัต ใจม่ัน สว.ส.รน.1 กก.4 บก.รน. 2106 10206 0087 สว.ฝอ.2 บก.อก.บช.ตชด. 2501 10318 0035
19 ร.ต.อ. ชนันท์ เมฆฉำย รอง สว.สส.สภ.เกำะพะงัน จว.สุรำษฎร์ธำนี 0808 13204 0178 สว.ฝอ.ภ.จว.ภูเก็ต 1808 10318 0012
20 พ.ต.ต. ชนัสพงศ์ อ้ึงตระกูล สว.สส.สภ.กันทรลักษ์ จว.ศก. สศก.412 สวป.สภ.เขมรำฐ จว.อบ. สอบ.597
21 พ.ต.ต. ชนำธิป พำนทอง สว.อก.สภ.หนองโดน จว.สระบุรี 0108 12304 0179 สว.สส. สภ.ปำกเกร็ด จว.นนทบุรี 0103 12204 0277
22 พ.ต.ท. ชนำยุส จิโน สวป.สภ.เมืองสุโขทัย 0608 12202 0188 สว.กก.สืบสวน ภ.จว.สุโขทัย 1610 10204 0116
23 พ.ต.ต. หญิง ชนิดำ ขวัญสุวรรณ สว.ฝอ.บก.ส.1 2302 10305 0012 สว.ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3 2404 10363 0050
24 พ.ต.ต. หญิง ชนิดำ แหยมเจริญ สว.ฝอ.บก.ตม.2 2403 10318 0010 สว.ฝอ.6 บก.อก.สตม. 2401 10326 0066
25 พ.ต.ท. ชนินท์ วีณิน รอง ผกก.ป.สภ.บำงซ้ำย จว.พระนครศรีอยุธยำ 0105 10202 0062 รอง ผกก.ป.สภ.สระโบสถ์ จว.ลพบุรี 0106 10202 0063
26 พ.ต.ต. ชนินทร์ กุลวนิชชำนันท์ สวป.สภ.เมืองนครศรีธรรมรำช 0804 12202 0408 สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.8 1801 10318 0157
27 ร.ต.อ. ชนินทร์ ชำญเดช รอง สวป.สภ.แม่สอด จว.ตำก สตก.198 สว.สส.สภ.แม่ระมำด จว.ตำก 0603 12204 0150
28 พ.ต.ท. ชนินทร์ เดชชีวะ รอง ผกก.สส.สภ.บำงคล้ำ จว.ฉะเชิงเทรำ 1205 09204 0080 รอง ผกก.สส.สภ.แปลงยำว จว.ฉะเชิงเทรำ 1205 09204 0082
29 พ.ต.ท. ชมเพลิน ธิวงศ์ สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครรำชสีมำ จว.นม. 0303 24203 0176 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองนครรำชสีมำ จว.นม. สนม.479
30 พ.ต.ท. ชยกร ปำนพรหม สว.ฝอ.ภ.จว.นครสวรรค์ 1606 10305 0016 สวป.สภ.เมืองก ำแพงเพชร 0602 12202 0274
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31 พ.ต.ท. ชยกร มำมุ่งปณิธำน สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.5 1502 10204 0033 สว.กลุ่มงำนจรำจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 10205 0051
32 พ.ต.ท. ชยกร สอนอำจ สว.สส.สภ.พิบูลมังสำหำร จว.อบ. สอบ.483 สวป.สภ.น้ ำเกล้ียง จว.ศรีสะเกษ ปขก.1727
33 พ.ต.ท. ชยกิต์ิ นิธิเดชวิศิษฎ์ รอง ผกก.สส.สภ.รำษฎร์เจริญ จว.มหำสำรคำม 1407 09204 0134 รอง ผกก.ป.สภ.เมืองไหม จว.ขอนแก่น 1405 09202 0199
34 พ.ต.ท. ชยเดช ไคยฤทธ์ิ รอง ผกก.3 บก.ปทส. 2107 09201 0073 รอง ผกก.ดส. 1000 09318 0018
35 ร.ต.อ. ชยพล กลับศรี รอง สว.จร.สน.บำงรัก สน.2-712 สว.สส.สน.ยำนนำวำ สน.2-666
36 ร.ต.อ. ชยพล บุญชู รอง สวป.สภ.วังจันทร์ จว.ระยอง สรย.274 สว.สส.สภ.หนองใหญ่ จว.ชลบุรี 0204 12204 0220
37 พ.ต.ต. ชยพัทธ์ ประสพดี สว.(สอบสวน) สภ.ศีขรภูมิ จว.สร. สสร.417 สว.(สอบสวน) สภ.ค ำเข่ือนแก้ว จว.ยโสธร สยส.163
38 พ.ต.ต. ชยุต ภูมิภัทรภักดี สว. ฝ่ำยเฝ้ำฟังวิเครำะห์ ติดตำมและรำยงำน สท. 0103 10301 0095 สว.กก.3.บก.ส.1 2302 10204 0118
39 พ.ต.ท. ชยุต มีศิลป์ รอง ผกก.สส.บก.น.9 1011 09204 0036 รอง ผกก.ม้ำต ำรวจ บก.สปพ. 1013 09306 0226
40 พ.ต.ท. ชยุต ยอดย่ิงนำทกุล สวป.สน.พลับพลำไชย 1 1113 12202 0138 สว.อก.สน.บำงกอกน้อย สน.3-824
41 พ.ต.ต. ชยุตพล รัตนธรรม สว.ตม.จว.นครปฐม บก.ตม.3 2404 10204 0396 สว.กก.2 บก.ตม.1 2402 10204 0054
42 พ.ต.ท. ชยุติ พงษ์ศักด์ิ สว.งำนสำยตรวจ 1 บก.จร. 1002 10205 0040 รอง ผกก.จร.สน.รำษฎร์บูรณะ 1104 10205 0056
43 ร.ต.อ. ชร พรประกฤต รอง สว.ฝ่ำยตรวจลงตรำ ด่ำน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0224 สว.ฝ่ำยตรวจฯขำเข้ำ ด่ำน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ 2403 10363 0041
44 พ.ต.ท. ชรัมภ์ เพ็งสุริยำ สวป.สภ.เมืองศรีสะเกษ 0306 12202 0401 สว.สส.สภ.เมืองยำง จว.นครรำชสีมำ 0303 12204 0486
45 ร.ต.อ. ชรินทร์ ประจ ำค่ำย รอง สวป. สน.สำยไหม 1109 13202 0337 สว.ฝอ.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน 1509 10318 0013
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46 พ.ต.ท. ชลทิชำ จันทรบุตร รอง ผกก.ฝ่ำยตรวจฯขำออก ด่ำน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ 2403 09363 0142 รอง ผกก.ด่ำน ตม.ทอ.ภูเก็ต 2403 09363 0587
47 ร.ต.อ. ชลธำร บุญพร้อม ผบ.มว.กก.3 บก.สอ.บช.ตชด. 2508 11207 0338 สว.กก.5 บก.สอ.บช.ตชด. 2508 10202 0204
48 พ.ต.ท. ชลสิทธ์ิ เทียมทัด สว.สส.สภ.ครบุรี จว.นม. สนม.540 สว.กก.4 บก.ปคม. 2108 10202 0107
49 ร.ต.อ. ชลอ สุขหร่อง รอง สวป.สภ.พะวอ จว.ตำก สตก.92 สวป.สภ.เมืองตำก 0603 12202 0247
50 พ.ต.ต. ชลัช จุมพลพักตร์ สว.ฝอ.บก.จร. 1002 10318 0016 สว.จร.สน.บำงบอน 1104 12205 0191
51 พ.ต.ท. หญิง ชลำสัย พลับจีน สว.ด่ำน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 10363 0313 รอง ผกก.1 บก.ตม.1 สตม. 2402 09363 0103
52 ร.ต.อ. ชลิช จันทร์เชย รอง สว.สส.สภ.เมืองก ำแพงเพชร 0602 13204 0291 สวป.สภ.หนองฉำง จว.อุทัยธำนี สอน.147
53 พ.ต.ท. หญิง ชลิดำ พันธ์ใย สว.อก.สภ.บุณฑริก จว.อุบลรำชธำนี 0309 12304 0265 สว.อก.สภ.ช่องเม็ก จว.อุบลรำชธำนี 1311 10318 0053
54 พ.ต.ต. ชลิต จันทะพันธ์ สวป.สน.บำงเสำธง 1114 12202 0205 สว.อก.สน.ยำนนำวำ สน.2-655
55 พ.ต.ท. ชลิต โชคอมรพำนิช สวญ.สภ.ชุมพล จว.สงชลำ 0907 10201 0075 รอง ผกก.จร.สน.ทองหล่อ 1103 10205 0081
56 พ.ต.ท. ชลิต ศรีหำนู รอง ผกก.จร.สภ.เมืองอุดรธำนี 0412 10205 0010 รอง ผกก.ป.สภ.วังสำมหมอ จว.อุดรธำนี 0412 10202 0064
57 พ.ต.ท. ชลิตพงศ์ เสมอถุง สวป.สภ.สันติสุข จว.น่ำน ปขก.1712 สวป.สภ.ร้องกวำง จว.แพร่ สพร.156
58 ร.ต.อ. ช่วงชัย อุปถัมภ์ รอง สว.จร. สน.ลำดพร้ำว สน.1-631 สวป.สภ.ศรีมโหสถ จว.ปรำจีนบุรี สปจ.276
59 พ.ต.ต. ชวนชัย จันทร์เติม นว.(สบ 2) ผบช.สตม. 2400 10323 0008 สว.ตม.จว.ตรำด บก.ตม.3 2404 10363 0149
60 พ.ต.ท. ชวนินทร์ กิตติชัยวัชร์ สว.อก.สภ.พัฒนำนิคม จว.ลพบุรี 0106 12304 0137 รอง ผกก.สส.สภ.ชัยบำดำล จว.ลพบุรี 1108 09204 0067
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61 พ.ต.ท. ชวริน วงศ์ชิตะภำ สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.2 1201 10305 0178 สวป.สภ.ท่ำใหม่ จว.จันทบุรี สจบ.193
62 พ.ต.ต. ชวลิต ค ำต้ือ ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.11 2502 10202 0067 ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.32 2504 10202 0155
63 ร.ต.อ. ชวลิต ดิษฐะ รอง สว.จร.สภ.เมืองสตูล สสต.103 สวป.สภ.เมืองสตูล 0908 12202 0128
64 พ.ต.ต. ชวลิต น้ ำใจสัตย์ นว.(สบ 2) ผบช.ก. 2100 10323 0011 สว.กก.1 บก.ปอศ. 2109 10202 0038
65 ร.ต.อ. ชวลิต พูพะเนียด รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.7 1702 11204 0058 สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.7 1702 10204 0043
66 ร.ต.อ. ชวลิต โพนตุแสง รอง สวป.สภ.เมืองนครพนม 0404 13202 0264 สว.(สอบสวน) สภ.ล ำปำว จว.กส. 0402 23203 0282
67 พ.ต.ต. ชวสิทธ์ิ กัลยำณมิตร สว.สส.สภ.สำรภี จว.เชียงใหม่ 0503 12204 0338 สว.สส.สภ.ดอยหล่อ จว.เชียงใหม่ 0503 12204 0359
68 พ.ต.ท. ชวำลย์ วงษ์รอด รอง ผกก.สส.สภ.ล ำดวน จว.บุรีรัมย์ 1306 09204 0095 รอง ผกก.ป.สภ.เมืองปรำจีนบุรี 0207 10202 0007
69 ร.ต.อ. ชอบ เรืองด ำ รอง สวป.สภ.เมืองปัตตำนี 0904 13202 0099 สว.อก.สภ.แม่ลำน จว.ปัตตำนี 0904 12304 0321
70 ร.ต.อ. หญิง ช่อมณี พะสะโร รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.9 1901 11325 0207 สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.9 1901 10318 0156
71 พ.ต.ท. ชัช สูงสว่ำง รอง ผกก.(ปฏิบัติงำน กอ.รมน.) สกพ. 0400 09380 0028 รอง ผกก.ฝ่ำยสำรบรรณ 1 สลก.ตร. 0101 09312 0033
72 พ.ต.ท. ชัช แสงฉำย สว.ฝอ.3 บก.อก.บช.ก. 2101 10318 0045 สว.กก.5 บก.ปทส. 2107 10202 0114
73 พ.ต.ท. หญิง ชัชชลัยย์ ด้วงเอียด สว.กก.ตชด.12 บก.ตชด.ภำค1 2502 10326 0151 รอง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภำค1 2502 09318 0008
74 พ.ต.ท. ชัชชัย จักรวิวัฒนำกุล รอง ผกก.สส.สน.บำงพลัด 1009 09204 0072 รอง ผกก.สส.สภ.สวำย 1309 09204 0221
75 ร.ต.อ. ชัชชัย สุวรรณกูล รอง สวป.สภ.โพนแพง จว.สกลนคร 0409 13207 0351 สว.อก.สภ.ดอนตำล จว.มุกดำหำร 0406 12304 0077



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๓/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

76 พ.ต.ท. ชัชวำล ชูชัยเจริญ รอง ผกก.สส.2 บก.สส.ภ.1 1102 09204 0041 รอง ผกก.ฝ่ำยแต่งต้ัง ทพ. 0402 09302 0060
77 พ.ต.ท. ชัชวำล นิลจันทร์ สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8 1801 10318 0132 รอง ผกก.สส.ภ.จว.ระนอง 1809 09201 0030
78 ร.ต.อ. ชัชวำล ยอดอ้ำย รอง สว.(สอบสวน)สภ.ล้ี จว.ล ำพูน สลพ.167 สว.(สอบสวน) สภ.แม่ทำ จว.ล ำพูน สลพ.181
79 พ.ต.ท. ชัชวำล แสงบุญ รอง ผกก.ป.สภ.แม่ยำว จว.เชียงรำย 1504 09202 0147 รอง ผกก.ป.สภ.ป่ำแดด จว.เชียงรำย 0502 10202 0076
80 พ.ต.ท. ชัชวำล อภิรมย์ชวำล รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สีค้ิว จว.นม. 0303 24203 0202 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.กลำงดง จว.นครรำชสีมำ 0303 24203 0248
81 พ.ต.ท. ชัชวำลย์ ดวงแก้ว รอง ผกก.ป.สภ.เสนำ จว.พระนครศรีอยุธยำ 0105 10202 0022 รอง ผกก.สส.สภ.ขม้ิน จว.สกลนคร 1411 09204 0111
82 พ.ต.ท. ชัชวำลย์ บุญธรรมเจริญ รอง ผกก.สส.ภ.จว.ลพบุรี 1108 09201 0028 รอง ผกก.สส.สภ.เมืองลพบุรี 1108 09204 0062
83 พ.ต.ท. ชัชวำลย์ พิมพ์ศรี รอง ผกก.(สอบสวน) กก.4 บก.ปคบ. 2111 29203 0112 รอง ผกก.(สอบสวน) กก.2 บก.ปอศ. 2109 29203 0089
84 พ.ต.ท. ชัชวำลย์ เพ็ชรแสนงำม สว.กก.ตชด.32 2504 10318 0147 ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.33 2504 10202 0256
85 พ.ต.ท. ชัชวำลย์ วงศ์อำจ สว.(ปฏิบัติงำน กอ.รมน.) สกพ. 0400 10380 0142 รอง ผกก.ฝ่ำยสำรบรรณ 2 สลก.ตร. 0101 09312 0043
86 พ.ต.ท. ชัชวำลย์ หม่ันนอก สว.กก.2.บก.ส.1 2302 10204 0086 รอง ผกก.กก.2.บก.ส.1 2302 09204 0066
87 พ.ต.ท. ชัญญวิทย์ ศรีจรูญ รอง ผกก.จร.สภ.เมืองนครศรีธรรมรำช 0804 10205 0016 รอง ผกก.ป.สภ.สิชล จว.นครศรีธรรมรำช 0804 10202 0072
88 พ.ต.ท. ชัย แก้วเกตุศรี สว.ส.ทท.2 กก.3 บก.ทท.2 3203 10202 0090 สว.ส.ทล.4 กก.1 บก.ทล. 2103 10201 0054
89 พ.ต.ท. ชัย ถ่ินน้ ำใส สว.กก.สส.ภ.จว.พิษณุโลก 1608 10202 0134 สว.(นปพ.) กก.สส.ภ.จว.พิษณุโลก 1608 10202 0033
90 พ.ต.ท. ชัย โอธนบุณยำ รอง ผกก.สส.สภ.พลับพลำชัย จว.บุรีรัมย์ 1306 09204 0093 รอง ผกก.สส.บก.น.1 1003 09204 0035



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๓/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

91 พ.ต.ท. ชัยชนะ สุดสง่ำ สวป.สภ.ภำชี จว.พระนครศรีอยุธยำ สอย.259 สว.อก.สภ.มหำรำช จว.พระนครศรีอยุธยำ 0105 12304 0220
92 พ.ต.ท. ชัยชนะ หลำงหวอด สว.ฝอ.บก.ทท.2 3203 10318 0007 สวป.สภ.เมืองสตูล สสต.86
93 พ.ต.ท. ชัยชำญ พรมส ำลี รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ปทุมรำชวงศำ จว.อ ำนำจเจริญ 0308 24203 0039 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ปลำค้ำว จว.อจ. 1310 29203 0050
94 ร.ต.อ. ชัยญำ ใสจันทึก รอง สวป.สภ.สำมควำยเผือก สนฐ.98 สวป.สภ.เมืองนครปฐม 0703 12202 0240
95 ร.ต.อ. ชัยณรงค์ บุญเต้ีย รอง สว.จร. สภ.คลองห้ำ  จว.ปทุมธำนี 1106 11205 0086 สวป. สภ.ธัญบุรี จว.ปทุมธำนี 0104 12202 0251
96 พ.ต.ท. ชัยณรงค์ พรหมรักษำ รอง ผกก.สส.สภ.เรณูนคร จว.นครพนม 1406 09204 0081 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.วังสำมหมอ จว.อด. สอด.376
97 พ.ต.ท. ชัยเดช แก้วมหำวงศ์ รอง ผกก.สส.สภ.ขุขันธ์ จว.ศก. 1308 09204 0115 รอง ผกก.ป.สภ.ศรีรัตนะ จว.ศก. 0306 10202 0139
98 พ.ต.ท. ชัยทอง ค ำอ้ำย รอง ผกก.สส.สภ.ทำกำศ จว.ล ำพูน 1511 09204 0056 รอง ผกก.สส.สภ.แม่พริก จว.ล ำปำง 1510 09204 0080
99 ร.ต.อ. ชัยทัศน์ ใจยำน รอง สว.สส.สภ.ประตูน้ ำจุฬำลงกรณ์ จว.ปทุมธำนี ปนม.8563 สวป.สภ.ปำกคลองรังสิต  จว.ปทุมธำนี สปท.63

100 พ.ต.ท. ชัยธวัช ชูขำว สว.สส.สภ.นำหม่อม จว.สงขลำ 0907 12204 0247 สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.9 1902 10204 0041
101 พ.ต.ท. ชัยนำม นักไร่ สวป.สน.ล ำหิน 1110 12202 0212 รอง ผกก.สส.สน.ดุสิต 1003 09204 0071
102 พ.ต.ท. ชัยพร นิตยภัตร์ สว.(สอบสวน) กก.5 บก.ปปป. 2110 29203 0109 สว.(สอบสวน) สน.ทองหล่อ 1112 24203 0167
103 พ.ต.ท. ชัยพร เฮงจิตตระกูล สว.ตม.จว.ฉะเชิงเทรำ บก.ตม.3 2404 10363 0301 สว.กก.สืบสวนปรำบปรำม บก.ตม.2 2403 10202 0277
104 พ.ต.ท. ชัยพฤกษ์ ผำติวรำกร รอง ผกก.ป.สภ.เขำวิเศษ จว.ตรัง 1904 09202 0112 รอง ผกก.ป.สภ.หัวไทร จว.นครศรีธรรมรำช 0804 10202 0078
105 พ.ต.ท. ชัยพล ค ำนอก รอง ผกก.สส.สภ.เอรำวัณ จว.เลย 1410 09204 0086 รอง ผกก.สส.สภ.เมืองไหม จว.ขอนแก่น 1405 09204 0200



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๓/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

106 พ.ต.ท. ชัยพล พลเย่ียม รอง ผกก.ป.สภ.เกษตรวิสัย จว.ร้อยเอ็ด 0407 10202 0041 รอง ผกก.สส.สภ.ร่องค ำ จว.กำฬสินธ์ุ 1404 09204 0070
107 ร.ต.อ. ชัยพล วรรณสำร รอง สวป. สภ.ลำนสัก จว.อุทัยธำนี สอน.161 สว.อก.สภ.หนองขำหย่ำง จว.อุทัยธำนี 0610 12304 0061
108 พ.ต.ต. ชัยภัฏ พัวพงษ์พันธ์ สว.กก.1 บก.ทท.2 3203 10318 0019 สว.ฝอ.ภ.จว.กำญจนบุรี 1704 10318 0011
109 พ.ต.ท. ชัยมิตร สิทธิพูน รอง ผกก.7 บก.ทล. 2103 09202 0217 รอง ผกก.ฝอ.2 บก.อก.ภ.9 1901 09318 0178
110 พ.ต.ท. ชัยยง จันทรธโยธำ สว.สส.สภ.หลักศิลำ จว.นครพนม 0404 12204 0184 สว.อก.สภ.ธำตุพนม จว.นครพนม 0404 12304 0100
111 พ.ต.ท. ชัยยพล จิระ สวป. สภ.วังน้อย จว.พระนครศรีอยุธยำ 0105 12202 0366 สว.อก.สภ.เมืองลพบุรี สลบ.217
112 พ.ต.ท. ชัยยศ ธนะจิตต์ สวป.สภ.วังประจบ จว.ตำก 1605 10202 0057 สว.อก.สภ.พรำนกระต่ำย จว.ก ำแพงเพชร 0602 12304 0111
113 ร.ต.อ. ชัยยศ ศรีสุดตำ รอง สว.จร.สภ.เมืองอุดรธำนี สอด.337 สวป.สภ.ท่ำอุเทน จว.นครพนม สนพ.244
114 พ.ต.ต. ชัยยะ ก้ิมต้ัน สวป.สภ.กะพ้อ จว.ปัตตำนี สนค.203 สวป.สภ.ระแงะ จว.นรำธิวำส สนธ.246
115 พ.ต.ท. ชัยยุทธ์ คงแก้ว สวป.สภ.บ้ำนนำสำร จว.สุรำษฎร์ธำนี สสฎ.410 สว.กลุ่มงำนกฎหมำย กม. 0601 10305 0040
116 ร.ต.อ. ชัยรัตน์ ประสำรพันธ์ รอง สวป.สภ.เมืองอุดรธำนี สน.411 สวป.สภ.วังสำมหมอ จว.อด. สอด.369
117 ร.ต.อ. ชัยรัตน์ วรฉันท์ รอง สวป. สภ.เมืองสมุทรปรำกำร 0107 13202 0367 สวป. สภ.ส ำโรงใต้ จว.สมุทรปรำกำร 0107 12202 0334
118 พ.ต.ท. ชัยรัตน์ หิรัญบูรณะ รอง ผกก.สส.บก.น.4 1006 09204 0035 รอง ผกก.สส.บก.น.2 1004 09204 0036
119 พ.ต.ท. ชัยรินทร์ ทองสุข สว.สส.สภ.เลิงนกทำ จว.ยโสธร สยส.197 สว.สภ.โคกจำน จว.อุบลรำชธำนี 0309 12201 0435
120 พ.ต.ท. ชัยฤทธ์ิ อินค ำ สวป.สภ.เมืองพัทลุง 0905 12202 0199 สว.(สอบสวน) ส.ทล.1 กก.8 บก.ทล. 2103 29203 0254



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๓/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

121 พ.ต.ต. ชัยวัฒน์ เกตุเอม สว.ฝอ.1 บก.อก.สทส. 2801 10318 0006 สว.ฝ่ำยยุทธศำสตร์ บก.อก.บช.ปส. 2201 10318 0023
122 พ.ต.ท. ชัยวัฒน์ ค ำสุข สวป.สภ.บันนังสตำ จว.ยะลำ สยล.173 รอง ผกก.ป.สภ.ยะหำ จว.ยะลำ 0906 10202 0040
123 พ.ต.ท. ชัยวัฒน์ จิตต์จ ำนงค์ รอง ผกก.ถปภ.บก.สส.ภ.7 1702 09201 0066 รอง ผกก.ป.สภ.โพหัก จว.รำชบุรี 1708 09202 0105
124 พ.ต.ท. ชัยวัฒน์ ตรีทิเพศสุวรรณ สว.ฝอ.บก.น.8 1010 10304 0011 สว.ฝอ.บก.น.8 1010 10318 0014
125 พ.ต.ท. ชัยวัฒน์ ประดับไทย สว.(สอบสวน) กลุ่มงำนสอบสวน ภ.จว.ชลบุรี 1206 23203 0042 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองชลบุรี สชบ.390
126 พ.ต.ท. ชัยวัฒน์ พิทักษ์ชัยธรรม รอง ผกก.ป.สภ.คอนสวรรค์ จว.ชัยภูมิ 0302 10202 0044 รอง ผกก.ป.สภ.เกษตรสมบูรณ์ จว.ชัยภูมิ 0302 10202 0048
127 พ.ต.ท. ชัยวัฒน์ โลหะเวช รอง ผกก.ป.สภ.บำงคล้ำ จว.ฉะเชิงเทรำ 0203 10202 0021 รอง ผกก.สส.สภ.วังคู ภ.จว.ฉะเชิงเทรำ 1205 09204 0131
128 ร.ต.อ. ชัยวัฒน์ วัฒนไพโรจน์ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นครปฐม 1705 11202 0040 สว.สส.สภ.ห้วยกระเจำ จว.กำญจนบุรี 0702 12204 0242
129 พ.ต.ต. ชัยวัฒน์ หำญแท้ สว.(สอบสวน) สภ.บำงระจัน จว.สิงห์บุรี สสห.138 สว.กก.สส.บก.น.4 1006 10204 0039
130 ร.ต.อ. ชัยวิรัตน์ ชำติสันติกุล รอง สว. กก.สส.บก.น.4 1006 11204 0044 สวป.สน.ล ำหิน 1102 12202 0142
131 ร.ต.อ. ชัยสิทธ์ิ ชรำชิต รอง สว.สส.สภ.ปัว จว.น่ำน 0504 13204 0140 สวป.สภ.สองแคว จว.น่ำน 0504 12202 0043
132 พ.ต.ท. ชัยสิทธ์ิ วงษ์ทอง รอง ผกก.ฝ่ำยฝึกอบรม บก.อก.บช.ปส. 2201 09318 0094 รอง ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงำนสอบสวนและตรวจสอบทรัพย์สิน บก.ปส.2 บช.ปส. 2203 29203 0029
133 ร.ต.อ. ชำคร เปรมฤดีเลิศ รอง สว.จร.สภ.รัตนำธิเบศร์ จว.นนทบุรี 1105 11205 0137 สว.สส.สภ.เมืองนนทบุรี จว.นนทบุรี สนบ.226
134 พ.ต.ท. ชำครรัตน์ สำยปัญญำ รอง ผกก.ป.สภ.บ้ำนเอ้ือม ภ.จว.ล ำปำง 1510 08202 0147 รอง ผกก.ป.สภ.เสริมงำม จว.ล ำปำง 0508 10202 0089
135 พ.ต.ท. ชำคริต ไพรสน สว.จร.สน.บำงคอแหลม 1010 10205 0088 สว.(สอบสวน) สน.ตล่ิงชัน 1104 13203 0162



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๓/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

136 พ.ต.ท. ชำญ ยำงงำม รอง ผกก.ป.สภ. ู่ทอง จว.สุพรรณบุรี 0709 10202 0017 รอง ผกก.สส.สภ.หนองหญ้ำไซ จว.สุพรรณบุรี 1711 09204 0088
137 ร.ต.อ. ชำญชัย ไชยกล รอง สว.ส.ทล.3 กก.2 บก.ทล. 2103 11202 0088 สว.กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมรำช 1806 10204 0137
138 พ.ต.ท. ชำญชัย ณัฐโสนำมัย รอง ผกก.สส.สภ.บำงหลวง จว.นครปฐม 1705 09204 0078 รอง ผกก.ป.สภ.สระแก้ว จว.สุพรรณบุรี 1711 09202 0057
139 พ.ต.ต. ชำญชัย วรัญญูรัตนะ สวป.สน.บำงขุนเทียน 1116 12202 0258 สว.จร.สน.บำงพลัด สน.3-481
140 พ.ต.ต. ชำญชัย สวัสดี สวป.สภ.ไชยำ จว.สุรำษฎร์ธำนี 0808 12202 0381 สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.8 1801 10318 0175
141 พ.ต.ท. ชำญชัย หำแก้ว รอง ผกก.สส.สภ.วัดโบสถ์ จว.พิษณุโลก 1608 09204 0093 รอง ผกก.ฝอ.4 บก.อก.ภ.6 1601 09318 0233
142 พ.ต.ท. ชำญชัย อินนรำ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองอุบลรำชธำนี 0309 10202 0013 รอง ผกก.ป.สภ.นำตำล จว.อุบลรำชธำนี 0309 10202 0449
143 พ.ต.ท. ชำญณรงค์ กำระเกตุ สว.สส.สภ.สวนผ้ึง จว.รำชบุรี 0706 12204 0176 รอง ผกก.ฝ่ำยปกครองและกำรฝึก ศฝร.ภ.7 1703 09318 0029
144 ร.ต.อ. ชำญณรงค์ จรรยำนะ รอง สว.สส.กก.สส.ภ.จว.ล ำปำง 1510 11204 0033 สวป.สภ.เชียงกลำง จว.น่ำน สนน.215
145 พ.ต.ท. ชำญณรงค์ นิติวิทยำกุล สว.สส.สภ.คีรีมำศ จว.สุโขทัย 0608 12204 0130 สว.ฝอ.ภ.จว.สุโขทัย 1610 10318 0009
146 พ.ต.ท. ชำญณรงค์ รัชตประทำน รอง ผกก.สส.สภ.พระธำตุช่อแฮ จว.แพร่ 1508 09204 0151 รอง ผกก.สส.สภ.เกำะช้ำง จว.เชียงรำย 1504 09204 0144
147 พ.ต.ท. ชำญณรงค์ วินัน สว.กลุ่มงำนจรำจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 10205 0051 รอง ผกก.ป.สภ.พำน จว.เชียงรำย 0502 10202 0043
148 พ.ต.ท. ชำญณรงค์ สุวรรณกูฏ สว.(หน.)สภ.โพทะเล  จว.สิงห์บุรี สสห.49 สว.อก.สภภ.อินทร์บุรี จว.สิงห์บุรี 0109 12304 0051
149 ร.ต.อ. ชำญณรงค์ อ ำนวยสิทธ์ิ ผบ.มว.กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 11202 0370 ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 10202 0355
150 พ.ต.ท. ชำญพิศุทธ์ิ ณัฐพงศกรณ์ รอง ผกก.ป.สภ.แม่จัน จว.เชียงรำย 0502 10202 0039 รอง ผกก.ป.สภ.แม่สำย จว.เชียงรำย 0502 10202 0037



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๓/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

151 พ.ต.ท. ชำญยุทธ ไชยมะโน รอง ผกก.สส.สภ.แม่ออน จว.เชียงใหม่ 1505 09204 0181 รอง ผกก.ป.สภ.หำงดง จว.เชียงใหม่ 0503 10202 0048
152 พ.ต.ท. ชำญฤทธ์ิ ปิดตำระโพธ์ิ สวป.สภ.พนำ จว.อ ำนำจเจริญ สอบ.585 สว.สส.สภ.ปทุมรำชวงศำ จว.อ ำนำจเจริญ 0308 12204 0072
153 พ.ต.ต. ชำญวิทย์ รวมสิน สวป. สภ.ปำกเกร็ด จว.นนทบุรี 0103 12202 0274 สว.ฝ่ำยส่งก ำลังบ ำรุง บก.อก.สพฐ.ตร. 2701 10318 0037
154 พ.ต.ท. ชำญวิทย์ ละออเอ่ียม สว.ส.ทท.2 กก.1 บก.ทท.2 3203 10202 0029 สวป.สน.วัดพระยำไกร 1112 12202 0294
155 พ.ต.ท. ชำญวิทย์ ศรีเก้ือ สว.กลุ่มงำนสอบสวน บก.สส.ภ.9 1902 10305 0090 สว.(สอบสวน) สภ.นำหม่อม จว.สงขลำ สสข.506
156 พ.ต.ท. ชำญวิทย์ ศรีหร่ำย สว.สภ.เกำะหลีเป๊ะ ภ.จว.สตูล 1907 10201 0073 สว.สภ.ล ำป ำ จว.พัทลุง 0905 12201 0188
157 พ.ต.ท. ชำญวิทย์ สุริยำทิพย์เนตร รอง ผกก.สส.สภ.ดอยหล่อ จว.เชียงใหม่ 1505 09204 0180 รอง ผกก.ตม.จว.เชียงใหม่ บก.ตม.5 2406 09363 0050
158 ร.ต.อ. ชำญวุฒิ เทียมมงคล สวป.สภ.เมืองไหม ภ.จว.ขอนแก่น 1405 10202 0172 สว. กก.สส.ภ.จว.สมุทรปรำกำร 1109 10204 0137
159 พ.ต.ท. ชำญวุธ เต็งสุวรรณ สว.กก.4.บก.ส.1 2302 10204 0170 รอง ผกก.กก.4.บก.ส.1 2302 09204 0153
160 พ.ต.ท. ชำญศักด์ิ ประสำทไทย ผบ.ร้อย(สบ 2) กองร้อยท่ี 1 กก.ควบคุมฝูงชน1 บก.อคฝ. 1014 10202 0160 สวป.สน.บำงขุนนนท์ 1114 12202 0208
161 พ.ต.ท. ชำญศักด์ิ วงษ์สิงห์ สวป.สภ.กะปง จว.พังงำ สพง.188 สวป.สภ.บำงสะพำนน้อย จว.ประจวบคีรีขันธ์ สปข.249
162 พ.ต.ต. ชำตรี แก้วเบ้ำ สวป.สภ.หนองบ่อ จว.นครพนม 1406 10202 0053 สวป.สภ.ประจักษ์ศิลปำคม จว.อุดรธำนี 0412 12202 0093
163 ร.ต.อ. ชำตรี ชุ่มเย็น รอง สวป.สภ.เมืองสงขลำ จว.สงขลำ สสข.303 สว.กก.สส.ภ.จว.สงขลำ 1906 10202 0182
164 พ.ต.ท. ชำตรี พุธร้อย สวป.สภ.ทุ่งลุง จว.สงขลำ 0907 12202 0079 สว.อก.สภ.นำขยำด ภ.จว.พัทลุง 1905 10318 0104
165 ร.ต.อ. ชำตรี เหลือจำด รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้ำนโคก จว.เพชรบูรณ์ 1609 29203 0072 สว.(สอบสวน)สภ.บ้ำนกลำง จว.เพชรบูรณ์ 1609 29203 0079



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๓/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

166 พ.ต.ท. ชำตเวท พงษ์ศักด์ิ ผู้ช่วย นว.(สบ 3) ตร. 0000 09323 0129 รอง ผกก.ตม.จว.จันทบุรี บก.ตม.3 2404 09363 0355
167 พ.ต.ท. ชำติชำย เกิดมงคล สว.ธร.สภ.ไทรโยค จว.กำญจนบุรี 0702 12304 0185 สว.ฝอ.ภ.จว.เพชรบุรี 1707 10318 0012
168 ร.ต.อ. ชำติชำย ด ำรัสกำร รอง สว.กก.5 บก.ปอศ. 2109 11202 0183 สวป.สน.โคกครำม 1109 12202 0298
169 พ.ต.ท. ชำติชำย ธรรมขันธ์ รอง ผกก.สส.สภ.ทุ่งเสล่ียม จว.สุโขทัย 1610 09204 0075 รอง ผกก.สส.สภ.ท่ำปลำ จว.อุตรดิตถ์ 1611 09204 0070
170 พ.ต.ท. ชำติชำย น้อยศรี รอง ผกก.ป.สภ.เกษตรสมบูรณ์ จว.ชัยภูมิ 0302 10202 0048 รอง ผกก.ป.สภ.คอนสวรรค์ จว.ชัยภูมิ 0302 10202 0044
171 พ.ต.ท. ชำติชำย เพำะบุญ สว.สส.สภ.ตะโหมด จว.พัทลุง 0905 12204 0082 สว.สภ.บำงนบ จว.นครศรีธรรมรำช 0804 12201 0405
172 พ.ต.ต. ชำติชำย มวยม่ัน สว.อก.สภ.วังขอนแดง ภ.จว.ปรำจีนบุรี 1209 10318 0116 สวป.สภ.วังขอนแดง จว.ปรำจีนบุรี 1209 10202 0057
173 พ.ต.ท. ชำติชำย ลีลำกุล รอง ผกก.สส.สภ.เมืองกำฬสินธ์ุ 1404 09204 0063 รอง ผกก.สส.ภ.จว.มุกดำหำร 1408 09201 0031
174 พ.ต.ท. ชำติชำย วัฒนำสุข สว.สส.สภ.โซ่พิสัย จว.บึงกำฬ 0410 12204 0210 รอง ผกก.สส.สภ.โซ่พิสัย จว.บึงกำฬ 1415 09204 0048
175 พ.ต.ท. ชำติพล ใจค ำสุข รอง ผกก.ป.สภ.หนองปลิง จว.นครสวรรค์ 0604 10202 0300 รอง ผกก.ป.สภ.ขำณุวรลักษบุรี จว.ก ำแพงเพชร 0602 10202 0038
176 ร.ต.อ. ชำนนท์ บรรพกำญจน์ รอง สวป. สน.พลับพลำไชย 1 สน.2-589 สว.กก.สส.บก.น.5 1007 10204 0041
177 พ.ต.ท. ชำยวุธ ชำยโอฬำร ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 10202 0276 ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.12 บก.ตชด.ภำค1 2502 10202 0158
178 พ.ต.ท. ชำลี ปรังประโคน สว.สส.สภ.กระสัง จว.บุรีรัมย์ 0304 12204 0168 รอง ผกก.ป.สภ.นำงรอง จว.บุรีรัมย์ 0304 10202 0034
179 พ.ต.ต. ช ำนำญ ก่อเกิด สว.(สอบสวน) สภ.บำงคล้ำ จว.ฉะเชิงเทรำ สฉช.248 สว.(สอบสวน) สภ.สีค้ิว จว.นม. สนม.748
180 พ.ต.ต. ช ำนำญ ช่วงไกร สวป.สภ.กระชอน จว.นครรำชสีมำ 1305 10202 0095 สวป.สภ.หนองสองห้อง จว.บุรีรัมย์ 0304 12202 0102



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๓/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

181 พ.ต.ท. ช ำนำญ ฐิตะสุต รอง ผกก.ป.สภ.พระขำว อ.บำงบำล จว.พระนครศรีอยุธยำ 1107 09202 0052 รอง ผกก.สส.สภ.โคกเจริญ จว.ลพบุรี 1108 09204 0073
182 พ.ต.ท. ช ำนำญ น้อยบุตร สว.ฝอ.ภ.จว.เพชรบุรี 1707 10318 0012 สวป.สภ.เขำย้อย จว.เพชรบุรี 0705 12202 0197
183 ร.ต.อ. ช ำนำญ โพธ์ิน้อย รอง สว. กก.สส.บก.น.3 1005 11204 0056 สว.สส.สน.สุวินทวงศ์ 1110 12204 0067
184 พ.ต.ท. ช ำนำญ มีกะจิตร์ สวป.สภ.เกำะสีชัง จว.ชลบุรี สชบ.504 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ทุ่งคอก จว.สุพรรณบุรี 0709 24203 0138
185 พ.ต.ท. ช ำนำญ รัตนพร สว.ฝอ.ภ.จว.พังงำ 1807 10318 0012 สว.จร.สภ.เมืองชุมพร 0803 12205 0010
186 พ.ต.ท. ช ำนำญ รัตน์มณี สว.ฝอ.ภ.จว.นครศรีธรรมรำช 1806 10305 0015 สว.สภ.ปำกตะโก จว.ชุมพร 0803 12201 0160
187 พ.ต.ท. ช ำนำญ วัยเจริญ สว.(สอบสวน) สน.เตำปูน สน.1-1365 รอง ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงำนสอบสวน บก.น.1 บช.น. 1003 29203 0065
188 พ.ต.ท. ช ำลอง เมืองกำญจน์ สว.สส.สภ.หัวไทร จว.นครศรีธรรมรำช 0804 12204 0287 สวป.สภ.ขนอม จว.นครศรีธรรมรำช สนศ.548
189 พ.ต.ท. ชิงชัย ภูส ำเภำ สว.ส.ทท.3 กก.1 บก.ทท.1 3202 10202 0039 สว.กก.ปพ.บก.ป. 2102 10202 0314
190 พ.ต.ท. ชิดชนก สำครเย็น รอง ผกก.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยำ บก.ตม.3 2404 09363 0413 รอง ผกก.ตม.จว.ภูเก็ต บก.ตม.6 2407 09363 0139
191 พ.ต.ท. ชิตสันต์ ผลประสิทธ์ิ รอง ผกก.กลุ่มงำนวิจัยและประเมินผล 2 วจ. 0204 09310 0030 รอง ผกก.(ปฏิบัติงำน กอ.รมน.) สกพ. 0400 09380 0057
192 พ.ต.ท. ชินกร อัศวภูมิ สว.ส.ทล.6 กก.5 บก.ทล. 2103 10201 0181 รอง ผกก.ตม.จว.ตำก บก.ตม.5 2406 09363 0065
193 พ.ต.ท. ชินกฤต ไมตรีแพน สว.ส.ทล.4 กก.1 บก.ทล. 2103 10201 0054 สว.กก.6 บก.ป. 2102 10202 0284
194 พ.ต.ต. ชินชัยพงศ์ ทิพย์ภักดี สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8 1801 10318 0134 สวป.สภ.ป่ำตอง จว.ภูเก็ต สภก.110
195 พ.ต.ท. ชินโชติ จินดำเวช รอง ผกก.สส.สภ.งครักษ์ จว.นครนำยก 1208 09204 0051 รอง ผกก.สส.สภ.บ้ำนทับใหม่ จว.สระแก้ว 1211 09204 0143



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๓/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

196 ร.ต.อ. ชินณวัชร์ ไหมทองสิงเวหน รอง สว.ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3 2404 11363 0207 สวป.สภ.เมืองสุรินทร์ 0307 12202 0393
197 ร.ต.อ. ชินดนัย กลมกูล รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.3 1301 11304 0148 สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.3 1301 10318 0142
198 พ.ต.ท. ชินน์ สนธิ สว.สภ.ห้วยโป่ง จว.แม่ฮ่องสอน 0507 12201 0178 สว.สภ.ประตูเมือง จว.แม่ฮ่องสอน 0507 12201 0173
199 พ.ต.ท. ชินภำนุ จิตรอำมำตย์ สวป.สภ.พนมดงรัก จว.สร 0307 12202 0021 สว.สส.สภ.สีค้ิว จว.นม. สนม.742
200 พ.ต.ท. ชินรัตน์ ทองอุไร รอง ผกก.ป.สภ.ผักไห่ จว.พระนครศรีอยุธยำ 0105 10202 0048 รอง ผกก.ฝ่ำยอ ำนวยกำร ภ.จว.สมุทรปรำกำร 1109 09318 0008
201 ร.ต.อ. ชินวงศ์ แท่นดี รอง สว.กก.2 บก.ปทส. 2107 11202 0064 สว.จร.สภ.หนองปรือ จว.ชลบุรี 1206 10205 0112
202 ร.ต.อ. ชินวัฒน์ หม่ืนไกร รอง สวป.สภ.เมืองขอนแก่น 0403 13202 0431 สวป.สภ.สีชมพู จว.ขอนแก่น 0403 12202 0425
203 ร.ต.อ. ชินวุฒิ บุญสนอง รอง สว.ฝอ.ศพฐ.10 2713 11304 0068 สว.พฐ.จว.ระนอง ศพฐ.8 2711 10336 0131
204 ร.ต.อ. ชิษณุพงศ์ ทองเก้ือ รอง สวป.สภ.ชะอวด จว.นครศรีธรรมรำช 0804 13202 0466 สว.สส.สภ.ทุ่งตะโก จว.ชุมพร 0803 12204 0133
205 พ.ต.ท. ชิษณุพงศ์ ไหวดี สว.กก.1 บก.ทท.1 3202 10204 0021 สว.กก.2 บก.ทท.1 3202 10204 0050
206 พ.ต.ท. หญิง ช่ืนจิตต์ สำมำรถ สว.กก.3 บก.ตม.1 2402 10363 0084 สว.ฝอ.2 บก.อก.สตม. 2401 10318 0022
207 พ.ต.ต. หญิง ชุติกำญจน์ สุมิตไพบูลย์ สว.ฝอ.บก.ตม.3 2404 10318 0009 สว.ตม.จว.รำชบุรี บก.ตม.3 2404 10363 0323
208 พ.ต.ท. หญิง ชุติณัฎฐ์ ณ ล ำปำง สว.ด่ำน ตม.ทอ.เชียงใหม่ บก.ตม.2 2403 10363 0352 สว.ฝอ.บก.ตม.5 2406 10326 0010
209 พ.ต.ท. ชุติพนธ์ ตะกรุดทอง สว.กลุ่มงำนพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล สพฐ.ตร. 2700 10336 0014 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.คลองตัน สน.2-581
210 พ.ต.ท. หญิง ชุติมำ ย่ิงสังข์ สว.(สอบสวน) สน.ทุ่งครุ 1104 12203 0112 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ตลำดพลู บก.น.8 บช.น. สน.3-1006



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๓/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

211 ร.ต.อ. ชุมพร ค ำลือ รอง สวป.สภ.เมืองเลย 0408 13202 0279 สว.ฝอ.1 บก.อก.สทส. 2801 10318 0006
212 พ.ต.ต. ชุมพร พรมอินทร์ สว.(สอบสวน) สภ.โคกสี อ.สว่ำงแดนดิน จว.สกลนคร 0409 23203 0366 สว.(สอบสวน) สภ.โคกศรีสุพรรณ จว.สกลนคร 0409 24203 0093
213 ร.ต.อ. ชุมพล คุ้มภิรมย์ นว.(สบ 1) ภ.จว.สุรำษฎร์ธำนี 1810 11323 0006 สว.สส.สภ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี สสฎ.268
214 พ.ต.ท. ชุมพล บัวชุม สว.ตม.จว.มุกดำหำร บก.ตม.4 2405 10363 0032 รอง ผกก.ปป.สภ.ผ่ึงแดด จว.มุกดำหำร 1408 09202 0044
215 พ.ต.ท. ชุมพล พิศลย์กุลพันธ์ รอง ผกก.ป.สภ.ล ำลูกกำ จว.ปทุมธำนี 0104 10202 0022 รอง ผกก.สส.สภ.โพธ์ิกลำง จว.นม. 1305 09204 0129
216 พ.ต.ท. ชุมพล เรืองพุ่ม รอง ผกก.(สอบสวน) งำนศูนย์ควบคุมจรำจรด่วน 1 กก.2 บก.จร.บช.น. 1002 29203 0117 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ปทุมวัน บก.น.6 บช.น. สน.2-408
217 พ.ต.ท. ชุมพล สำนพคุณ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เขำดิน จว.รำชบุรี สรบ.134 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สวนผ้ึง จว.รำชบุรี สรบ.227
218 ร.ต.อ. ชูเกียรติ ฉันทะ รอง สวป.สภ.ป่ำแดด จว.เชียงรำย สชร.390 สว.สส.สภ.เวียงป่ำเป้ำ จว.เชียงรำย 0502 12204 0251
219 ร.ต.อ. ชูชำติ ค ำมูลตำ รอง สว. กก.สืบสวน ภ.จว.สุโขทัย 1610 11204 0032 สว.สส.สภ.คีรีมำศ จว.สุโขทัย 0608 12204 0130
220 ร.ต.อ. ชูชีพ วงษ์บุญเพ็ง รอง สว.งำนสำยตรวจ 2 กก.สำยตรวจ บก.สปพ. 1013 11202 0100 สว.กก.สส.บก.น.6 1008 10204 0042
221 ร.ต.อ. ชูชีวรรณ ตมิศำนนท์ รอง สว.กลุ่มงำนสอบสวน บก.สส.ภ.3 1302 11305 0139 สว.ฝอ.ภ.จว.นครรำชสีมำ 1305 10305 0017
222 พ.ต.ท. ชูพงศ์ ยอดพรำหมณ์ สวป.สน.อุดมสุข 1111 12202 0260 สว.สส.สน.ท่ำพระ สน.3-439
223 พ.ต.ท. ชูศักด์ิ ป่ินรัตน์ สว.สส.สภ.เมืองนครนำยก สนย.84 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองกำฬสินธ์ุ สกส.204
224 พ.ต.ท. เชน จงสถิตรักษ์ สว.(สอบสวน) สภ.ดู่ใหญ่ จว.ร้อยเอ็ด 0407 23203 0383 สว.กก.1 บก.ทท.2 3203 10318 0019
225 พ.ต.ท. เชน ศรีกรุงไกร รอง ผกก.ปป.สน.วังทองหลำง 1111 10202 0064 รอง ผกก.ฝอ.3 บก.อก.บช.น. 1001 09318 0250



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๓/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

226 พ.ต.ท. เชษฐพันธ์ วิชัยดิษฐ สวญ.สภ.เกำะพีพี ภ.จว.กระบ่ี 1804 09201 0117 รอง ผกก.สส.ภ.จว.พังงำ 1807 09201 0029
227 ร.ต.อ. เชษฐศักย์ จันทรโชติ รอง สว.จร. สน.ท่ำข้ำม สน.3-937 สว.ฝอ.บก.น.9 1011 10318 0014
228 พ.ต.ต. เชษฐำ กุสุมำลย์ สวป.สภ.เมืองกำฬสินธ์ุ 0402 12202 0320 สวป.สภ.ยำงตลำด จว.กำฬสินธ์ุ 0402 12202 0322
229 พ.ต.ท. เชษทิวัตถ์ จันทศร รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ชุมพวง จว.นม. สนม.618 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.นม. 0303 24203 0232
230 พ.ต.ท. เชำว์ ชุมวรเดช รอง ผกก.สส.สภ.กรงปินัง จว.ยะลำ 2006 09204 0090 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หำดใหญ่ จว.สงขลำ 0907 23203 0035
231 พ.ต.ท. เชำว์ ต่ำยใหญ่จีด สว.สส.สภ.หนองใหญ่ จว.ชลบุรี 0204 12204 0220 สว.ฝอ.ศฝร.ภ.2 1203 10318 0007
232 พ.ต.ท. เชำว์ ผอมนะ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองภูเก็ต 0806 10202 0007 รอง ผกก.ป.สภ.กะทู้ จว.ภูเก็ต 0806 10202 0148
233 พ.ต.ต. เชำวรัตน์ ใจห้ำว สวป.สภ.ท่ำฉำง จว.สุรำษฎร์ธำนี สสฎ.341 สว.ฝอ.บก.ปส.4 2205 10318 0008
234 พ.ต.ต. เชำวฤทธ์ิ ทุนร่องช้ำง สวป.สภ.แม่กำ จว.เชียงใหม่ 1505 10202 0127 สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.5 1502 10204 0049
235 พ.ต.ท. เชำวฤทธ์ิ สวยสม สว.(191) กก.สืบสวน ภ.จว.ตำก 1605 10202 0124 สว.ฝอ.ภ.จว.อุตรดิตถ์ 1611 10318 0009
236 พ.ต.ท. เชำวลิต คูห์ตระกูล สวป.สภ.ดอยสะเก็ด จว.เชียงใหม่ สชม.620 สว.สส.สภ.ภูกำมยำว จว.พะเยำ 0505 12204 0111
237 พ.ต.ท. เชำวลิต ฆังคะรัตน์ ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.41 บก.ตชด.ภำค4 2505 10202 0071 ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.41 บก.ตชด.ภำค4 2505 10202 0070
238 พ.ต.ท. เชำวลิต รัมวุฒิ สวป.สภ.วังโป่ง จว.เพชรบูรณ์ สพช.306 รอง ผกก.สส.สภ.โกสัมพีนคร จว.ก ำแพงเพชร 1604 09204 0068
239 พ.ต.ท. เชำวลิตพงศ์ เฟ่ืองประยูร สวป.สภ.สำมชุก จว.สุพรรณบุรี 0709 12202 0267 สวป.สภ.ไร่สะท้อน จว.เพชรบุรี 1707 10202 0049
240 ร.ต.อ. เชำว์วัฒน์ สำระรัมย์ รอง สวป. สน.มีนบุรี สน.1-1113 สว.กลุ่มงำนประสำนงำนข่ำวต่ำงประเทศ บก.ส.4 2305 10204 0048



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๓/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

241 พ.ต.ท. เชิงชำย พงษ์แขก รอง ผกก.สส.สภ.เมืองลพบุรี จว.ลพบุรี 1108 09204 0062 รอง ผกก.สส.สภ.วังน้อย จว.พระนครศรีอยุธยำ 1107 09204 0075
242 พ.ต.ท. เชิด ผลเรือง รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.นำกุง อ.ยำงตลำด จว.กส. 1404 29203 0055 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.โคกโพธ์ิไชย จว.ขก. 0403 13203 0040
243 พ.ต.ท. เชิดชัย ช้ัวทอง สวป. สภ.พระประแดง จว.สมุทรปรำกำร 0107 12202 0327 รอง ผกก.ป.สภ.ส ำโรงใต้ จว.สมุทรปรำกำร 0107 10202 0083
244 ร.ต.อ. เชิดชัย ศรีเฉลิมศักด์ิ รอง สวป.สภ.โชคชัย จว.นครรำชสีมำ สนม.522 สว.กก.วิเครำะห์ข่ำวและเคร่ืองมือพิเศษ บก.สส.ภ.3 1302 10204 0020
245 พ.ต.ต. เชิดศักด์ิ กองผุย สว.ส.ทล.2 กก.2 บก.ทล. 2103 10201 0078 สวป.สน.พลับพลำไชย 2 1113 12202 0125
246 พ.ต.ท. โชคชัย สุทธิเมฆ สวญ.สภ.เกำะเต่ำ ภ.จว.สุรำษฎร์ธำนี 1810 09201 0136 รอง ผกก.สส.ภ.จว.สุรำษฎร์ธำนี 1810 09204 0150
247 พ.ต.ท. โชคชัย สุทธิฤทธ์ิ สว.(สอบสวน) งำนตรวจสอบใบส่ังค้ำงช ำระ กก.3 บก.จร.บช.น. 1002 30203 0161 สว.สส.สภ.โชคชัย จว.นม. สนม.523
248 พ.ต.ท. โชคดี มัชฌิม สว.(สอบสวน) สภ.กะเปอร์ จว.ระนอง สรน.139 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บำงขัน จว.นครศรีธรรมรำช สนศ.624
249 พ.ต.ท. โชคดี มำบำงยำง รอง ผกก.ป.สภ.กมลำ จว.ภูเก็ต 0806 10202 0150 สวญ.สภ.เกำะพีพี ภ.จว.กระบ่ี 1804 09201 0117
250 พ.ต.ท. โชคอ ำนวยพร ค ำนุ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี 0108 24203 0093 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สีค้ิว จว.นม. 0303 24203 0202
251 พ.ต.ท. โชติ เพชรหนองชุม สวป.สภ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี สสฎ.261 สว.ฝอ.ภ.จว.นครศรีธรรมรำช 1806 10305 0015
252 พ.ต.ท. โชติธนินท์ โชติสุรีย์ชัย สว.กก.1 บก.ปส.1 2202 10204 0058 สว.กก.3 บก.ปส.2 2203 10204 0063
253 ร.ต.อ. โชติพัฒน์ รักสกุล รอง สว. งำนสำยตรวจ 5 กก.1 บก.จร. 1002 11205 0078 สว.กก.สส.ภ.จว.พัทลุง 1905 10202 0094
254 พ.ต.ต. โชติพัฒน์ แสงโรจน์ สว.สส.สภ.แม่จริม จว.น่ำน 0504 12204 0195 สว.สส.สภ.ป่ำซำง จว.ล ำพูน สลพ.149
255 พ.ต.ท. โชติพิสิฐ บุญชู ผบ.ร้อย(สบ 2) ฝ่ำยปกครองและกำรฝึก ศฝร.ภ.6 1603 10306 0031 รอง ผกก.สส.สภ.หนองขำหย่ำง จว.อุทัยธำนี 1612 09204 0064



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๓/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

256 ร.ต.อ. ไชยณรงค์ บรรจงสุทธ์ิ รอง สว.ส.รฟ.หำดใหญ่ กก.3 บก.รฟ. 2104 11202 0079 สว.ฝอ.5 บก.อก.บช.ก. 2101 10318 0077
257 พ.ต.ท. ไชยณรงค์ สำยสุวรรณ์ สว.สส.สภ.รำชกรูด จว.ระนอง 1809 10204 0057 สว.ปพ.บก.สส.ภ.4 1402 10202 0069
258 พ.ต.ท. ไชยดิษฐ์ ปัญญำเหมือนสกุล รอง ผกก.สส.สภ.บ้ำนค่ำย จว.ระยอง 1210 09204 0075 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรำ 1205 09318 0113
259 พ.ต.ท. ไชยยง คงทอง สว.อก.สภ.วังสำมหมอ จว.อุดรธำนี 0412 12304 0224 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.กำฬสินธ์ุ 1404 09318 0108
260 พ.ต.ต. ไชยฤทธ์ิ สมบูรณ์ สวป.สภ.เดชอุดม จว.อุบลรำชธำนี 0309 12202 0468 สว.กก.สส.ภ.จว.อ ำนำจเจริญ 1310 10204 0030
261 พ.ต.ท. ไชยวัฒน์ ทัดแก้ว สวป.สภ.ด่ำนขุนทด จว.นม. สนม.756 สวป.สภ.พนมดงรัก จว.สร 0307 12202 0021
262 พ.ต.ท. ไชยำ ภูละมุล รอง ผกก.จร.สน.ส ำรำญรำษฎร์ 1102 10205 0044 รอง ผกก.ฝอ.6 บก.อก.บช.น. 1001 09318 0334
263 พ.ต.ท. ไชยำ วัฒนำ สว.ตม.จว.สระแก้ว บก.ตม.3 2404 10363 0076 สว.ฝ่ำยกำรประชุม 1 ตป. 0701 10302 0019
264 พ.ต.ต. ไชโย ส ำเนียงงำม สว.ด่ำน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 10363 0493 สวป.สน.บำงเขน 1109 12202 0292
265 พ.ต.ท. ญำณกร ตรีเทพำ สว. กก.สส.ภ.จว.นนทบุรี 1105 10204 0110 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ปลำยบำง จว.นนทบุรี 0103 24203 0197
266 พ.ต.ท. ญำณกวี ประวัติภักดี สว.ฝอ.3 บก.อก.สตม. 2401 10325 0033 สว.ตม.จว.ภูเก็ต บก.ตม.6 2407 10202 0031
267 ร.ต.อ. หญิง ญำณิฐำ นำคมำ รอง สว.ฝอ.กช. 0503 11304 0009 สว.ฝ่ำยกำรเงิน 6 กง. 0502 10324 0138
268 พ.ต.ต. ฐตภณ ทองวิภำวรรณ์ สว.ธร.สภ.เรือง ภ.จว.น่ำน 1506 10318 0106 สวป.สภ.ห้วยไร่ จว.แพร่ 1508 10202 0051
269 พ.ต.ท. ฐนกร ถำวะโร รอง ผกก.ปป.สภ.หนองหำน จว.อุดรธำนี 0412 10202 0030 รอง ผกก.สส.ภ.จว.หนองบัวล ำภู 1413 09201 0030
270 พ.ต.ท. ฐนพงศ์ โพธ์ิทิ รอง ผกก.สส.สภ.บ้ำนบัว ภ.จว.บุรีรัมย์ 1306 09204 0163 รอง ผกก.สส.สภ.บ่อวิน จว.ชลบุรี 1206 09204 0095



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๓/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

271 พ.ต.ท. ฐนวรรษ เจริญจันทึก สว.สส.สภ.เทพำรักษ์ จว.นครรำชสีมำ 0303 12204 0474 สว.สส.สภ.วังตะเฆ่ จว.ชัยภูมิ 1304 10204 0073
272 ร.ต.อ. ฐสธน ปำนรอด รอง สว. กก.สืบสวน 3 บก.สส.ภ.8 1802 11204 0054 สวป.สภ.นำหม่อม จว.สงขลำ 0907 12202 0448
273 ร.ต.อ. ฐำนธิษณ์ แดนรำษี รอง สว.(สอบสวน) สภ.บำงแก้ว จว.สมุทรปรำกำร สสป.327 สว.(สอบสวน) สภ.บำงแก้ว จว.สมุทรปรำกำร สสป.122
274 ร.ต.อ. ฐำนะกิจ รัตนพันธ์ รอง สว.ส.ทล.3 กก.4 บก.ทล. 2103 11202 0147 สวป.สภ.พิบูลมังสำหำร จว.อุบลรำชธำนี 0309 12202 0471
275 ร.ต.อ. ฐำนันดร แก้วบุดดี รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองฉะเชิงเทรำ สฉช.182 สว.กก.สืบสวน ภ.จว.ระยอง 1210 10202 0115
276 พ.ต.ท. ฐำนิสร อุทัยวงษ์ รอง ผกก.กลุ่มงำนพิจำรณำ 2 อธ. 0703 09305 0034 รอง ผกก.ปป.สภ.พิบูลย์รักษ์ จว.อุดรธำนี 0412 10202 0160
277 พ.ต.ท. ฐิตินันท์ วรรณสำร รอง ผกก.สส.สภ.บ้ำนเล่ือม จว.นม. 1305 09204 0149 รอง ผกก.สส.สภ.ประทำย จว.นม. 1305 09204 0146
278 ร.ต.อ. ฐิติพงศ์ ศรีสองเมือง นว.(สบ 2) ผบช.ทท. 3200 10323 0004 สว.กก.สืบสวน 3 บก.สส.จชต. 1911 10204 0005
279 พ.ต.ท. หญิง ฐิติพร เรืองรอด สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ทท. 3201 10318 0010 สว.ฝอ.4 บก.อก.บช.ทท. 3201 10318 0051
280 พ.ต.ท. ฐิติพล อรุณสกุล รอง ผกก.สส.สภ.เวียงแก่น จว.เชียงรำย 1504 09204 0101 รอง ผกก.ป.สภ.เมืองล ำพูน 0509 10202 0007
281 ร.ต.อ. ฐิติวัฒน์ ท้ำวไทยชนะ รอง สวป. สน.หัวหมำก 1111 13202 0286 สวป. สภ.บำงบัวทอง จว.นนทบุรี 0103 12202 0278
282 พ.ต.ท. ฐิติวุฒิ พรหมอินทร์แก้ว รอง ผกก.สส.สภ.ห้วยขะยุง จว.อุบลรำชธำนี 1311 09204 0093 รอง ผกก.สส.สภ.โพธ์ิไทร จว.อุบลรำชธำนี 1311 09204 0103
283 พ.ต.ท. ฑฤกร สอนวงษ์ รอง ผกก.ป.สภ.บ้ำนเป็ด ภ.จว.ขอนแก่น 1405 09202 0193 รอง ผกก.ป.สภ.นำกุง ภ.จว.กำฬสินธ์ุ 1404 09202 0120
284 พ.ต.ท. ฑวัต กำฬศิริ สวป.สภ.ชะอวด จว.นครศรีธรรมรำช 0804 12202 0421 รอง ผกก.ป.สภ.ไม้เรียง จว.นครศรีธรรมรำช 1806 09202 0054
285 พ.ต.ต. ฑีฆำยุ เรณำงกูล สว.จร.สน.พระโขนง สน.2-553 สว.งำนอำรักขำท่ี 5 กก.อำรักขำ 2 บก.อคฝ. 1014 10202 0132



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๓/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

286 พ.ต.ท. ณกรณ์ ศรีกันทำ สว.สภ.ประตูเมือง จว.แม่ฮ่องสอน 0507 12201 0173 รอง ผกก.สส.สภ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน 1509 09204 0070
287 พ.ต.ท. ณกฤช ใจรักเรียน รอง ผกก.ป.สภ.หนองขำม จว.ชลบุรี 1206 09202 0077 รอง ผกก.ป.สภ.บ้ำนค่ำย จว.ระยอง 0208 10202 0049
288 พ.ต.ท. หญิง ณชนก คล้ำยโพธ์ิทอง รอง ผกก.ฝอ.วจ. 0204 09318 0006 รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.บช.ทท. 3201 09318 0007
289 พ.ต.ต. หญิง ณชนก เตชะวสัญญู สว.ฝ่ำยตรวจสอบงำนบุคคล 2 ตป. 0701 10302 0049 สว.กลุ่มงำนพิจำรณำ 2 มน. 0702 10305 0028
290 พ.ต.ท. ณชรต แก้วเพชร สวป.สภ.บ้ำนแฮด จว.ขอนแก่น 0403 12202 0054 สว.กก.1 บก.ทท.2 3203 10204 0020
291 พ.ต.ต. ณฐกร สุวรรณรัตน์ นว.(สบ 2) ผบช.สกพ. 0400 10323 0005 สว.ฝ่ำยตรวจฯขำเข้ำ ด่ำน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ 2403 10363 0043
292 พ.ต.ท. ณฐกฤษ ชัยนันท์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองแพร่ จว.แพร่ 0506 24203 0053 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.พระธำตุช่อแฮ จว.แพร่ 1508 09203 0152
293 พ.ต.ท. ณฐพงศ์ แก้วเหลำ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ. ุทุมพรพิสัย จว.ศก. สศก.264 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บึงบูรพ์ จว.ศก. สศก.329
294 พ.ต.ท. ณฐพงศ์ มุกดำหำญ รอง ผกก.ป.สภ.ปำกท่อ จว.รำชบุรี 0706 10202 0048 รอง ผกก.สส.สภ.บำงเลน จว.นครปฐม 1705 09204 0074
295 พ.ต.ท. ณฐภณ แก้วก ำเนิด รอง ผกก.จร.สภ.เมืองแพร่ 0506 10205 0010 รอง ผกก.ป.สภ.แม่ริม จว.เชียงใหม่ 0503 10202 0042
296 พ.ต.ท. ณตศพงษ์ ไมตรี สว.อก.สภ.วังเจ้ำ จว.ตำก 0603 12304 0176 สวป.สภ.ท่ำสองยำง จว.ตำก สตก.235
297 ร.ต.อ. ณธกร สงวนพรหม รอง สว.ตม.จว.สงขลำ บก.ตม.6 2407 11363 0170 สว.กก.บริกำรคนต่ำงด้ำว บก.ตม.6 2407 10204 0022
298 พ.ต.ท. ณธเดช ท่ำไชย รอง ผกก.ป.สภ.บ่อวิน จว.ชลบุรี 1206 09202 0057 รอง ผกก.กลุ่มงำนสอบสวน บก.สส.ภ.2 1202 09305 0112
299 พ.ต.ท. ณธพัฒ ภัคนนปกรณ์ สว.(สอบสวน) สภ.โพธ์ิกลำง อ.เมือง จว.นม. สสร.202 สว.สส.สภ.ชุมพวง จว.นครรำชสีมำ 0303 12204 0330
300 พ.ต.ต. ณธรรศ วงศ์อำษำ สวป.สภ.ห้วยใหญ่ จว.ชลบุรี 0204 12207 0339 สว.อก.สภ.แหลมงอบ จว.ตรำด 0205 12304 0081



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๓/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

301 พ.ต.ท. ณธัชพงศ์ กิรัมย์ สว.งำนศูนย์ควบคุมกำรจรำจรเป็นพ้ืนท่ี ATC บก.จร. 1002 10205 0175 สว.สส.สน.สำยไหม 1109 12204 0069
302 พ.ต.ต. ณธัชพงศ์ สินสิริยำนนท์ สว.กก.5 บก.ป. 2102 10202 0238 สว.กก.2 บก.ป. 2102 10202 0117
303 พ.ต.ท. ณปภัช สงเครำะห์ สวป.สภ.ธวัชบุรี จว.รอ. สรอ.293 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ปำย จว.แม่ฮ่องสอน สมส.135
304 พ.ต.ท. ณพรุจ รำชคำม สว.ฝอ.6 บก.อก.บช.ก. 2101 10318 0090 รอง ผกก.สส.สภ.บ่อผุด จว.สุรำษฎร์ธำนี 1810 09204 0076
305 พ.ต.ท. ณพล นันทนะมณี สว.กก.วิเครำะห์ข่ำวและเคร่ืองมือพิเศษ บก.สส.ภ.3 1302 10204 0020 สว.สภ.แนงมุด จว.สุรินทร์ สสร.158
306 ร.ต.อ. ณพลเดช ผกำหวน รอง สวป. สน.ทุ่งสองห้อง 1102 13202 0165 สว.ฝอ.บก.น.2 1004 10304 0011
307 พ.ต.ต. หญิง ณพัชร เช่ียวชำญ สว.กลุ่มงำนวิจัยและประเมินผล 1 วจ. 0204 10310 0023 สว.(ปฏิบัติงำน กอ.รมน.) สกพ. 0400 10380 0143
308 พ.ต.ต. ณภวัต ลือดำรำ สวป.สภ.ท่ำเรือ จว.พระนครศรีอยุธยำ สอย.436 สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร ภ.จว.พระนครศรีอยุธยำ 1107 10318 0014
309 ร.ต.อ. ณภัทร ชะวำลำ ผบ.มว.กก.ตชด.33 2504 11202 0310 ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.33 บก.ตชด.ภำค3 2504 10318 0253
310 พ.ต.ท. ณภัทร ทินรำช สว.ฝอ.บก.สส.ภ.3 1302 10318 0009 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.สุรินทร์ 1309 09318 0009
311 พ.ต.ต. ณภัทร อดทน สว.ฝอ.ภ.จว.เชียงรำย 1504 10318 0014 สว.(สอบสวน) สภ.เวียงเชียงรุ้ง จว.เชียงรำย 0502 13203 0030
312 พ.ต.ท. ณภัทรพงศ์ สมใจ รอง ผกก.จร.สภ.เมืองนครรำชสีมำ 0303 10205 0016 รอง ผกก.ป.สภ.บำงปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยำ 0105 10202 0018
313 พ.ต.ต. ณรงค์ แก้วศรี สว.พฐ.จว.สมุทรสำคร ศพฐ.7 2710 10336 0142 สว.สส.สภ.ดอนตูม จว.นครปฐม 0703 12204 0201
314 พ.ต.ท. ณรงค์ เข่ือนวัง สว.กก.2 บก.ปคม. 2108 10202 0063 สว.กก.สส.ภ.จว.พะเยำ 1507 10204 0030
315 พ.ต.ท. ณรงค์ ค ำทรำย รอง ผกก.ป.สภ.บ้ำนโคก จว.เพชรบูรณ์ 1609 09202 0156 รอง ผกก.ป.สภ.วังเจ้ำ จว.ตำก 0603 10202 0057



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๓/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

316 ร.ต.อ. ณรงค์ ถิระผะสิกะ สว.อก.สภ.เกำะลันตำ จว.กระบ่ี 0802 12304 0084 สว.กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมรำช 1806 10204 0135
317 พ.ต.ต. ณรงค์ น่ิมดวง สวป.สภ.ทุ่งสง จว.นครศรีธรรมรำช 0804 12202 0414 สวป.สภ.กะปำง จว.นครศรีธรรมรำช 0804 12202 0120
318 พ.ต.ต. ณรงค์ แป้นปล้ืม สว.อก.สน.ลำดพร้ำว สน.1-608 สว.อก.สน.พลับพลำไชย 2 สน.2-444
319 พ.ต.ท. ณรงค์ พรเจริญสมบัติ รอง ผกก.สส.สภ.ท่ำตะโก จว.นครสวรรค์ 1606 09204 0081 รอง ผกก.สส.สภ.ตลุกดู่ จว.อุทัยธำนี 1612 09204 0118
320 พ.ต.ท. ณรงค์ ม่วงทอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองระยอง 0208 24203 0076 รอง ผกก.สส.สภ.ด่ำนแม่ค ำมัน จว.อุตรดิตถ์ 1611 09204 0116
321 พ.ต.ท. ณรงค์ เมธำอรรถพงศ์ สว.สส.สภ.ห้วยโป่ง จว.ระยอง 0208 12204 0123 สว.สส.สภ.โกสัมพีนคร จว.ก ำแพงเพชร 0602 12204 0253
322 พ.ต.ท. ณรงค์ รักประทุม สวป.สภ.บ้ำนนำเดิม จว.สุรำษฎร์ธำนี สสฎ.442 รอง ผกก.สส.1 บก.สส.ภ.9 1902 09204 0029
323 พ.ต.ท. ณรงค์ เรืองฤทธ์ิ สว.สส.สภ.แก่งโสภำ จว.พิษณุโลก 0606 12204 0143 สวป.สภ.บำงระก ำ จว.พิษณุโลก สพล.233
324 พ.ต.ท. ณรงค์ ศรีตระกูล รอง ผกก.สส.สภ.หนองฮี จว.ร้อยเอ็ด 1409 09204 0117 รอง ผกก.สส.สภ.โพนทอง จว.ร้อยเอ็ด 1409 09204 0103
325 พ.ต.ท. ณรงค์ ศรีวิเชียร รอง ผกก.ป.สภ.เจริญศิลป์ จว.สกลนคร 0409 10202 0128 สวญ.สภ.นำข่ำ จว.มหำสำรคำม 1407 09201 0048
326 พ.ต.ต. ณรงค์ สุรินทร์ สวป.สภ.ปลำยบำง อ.บำงกรวย จว.นนทบุรี 0103 12202 0039 สว.สส.สภ.บำงจัก อ.วิเศษชัยชำญ จว.อ่ำงทอง 1112 10204 0045
327 ร.ต.อ. ณรงค์ เสนแก้ว รอง สวป.สภ.สุคิริน 0903 13202 0143 สว.อก.สภ.สุคิริน จว.นรำธิวำส 0903 12304 0278
328 พ.ต.ท. ณรงค์ แสนเก้ือ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.กันตัง จว.ตรัง สตง.236 รอง ผกก.สส.สภ.บ้ำนคลองเต็ง จว.ตรัง 1904 09204 0073
329 พ.ต.ท. ณรงค์ หนองเหล็ก สว.กก.สส.ภ.จว.ล ำปำง 1510 10202 0120 สว.สส.สภ.แม่ทะ จว.ล ำปำง 0508 12204 0128
330 พ.ต.ท. ณรงค์ อภิรักษ์อโนทัย สวป.สน.ภำษีเจริญ 1116 12202 0261 รองผกก.สส.สภ.น้ ำยืน จว.อุบลรำชธำนี 1311 09204 0107
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331 พ.ต.ท. ณรงค์ เอ่ียมระหงษ์ รอง ผกก.จร.สภ.เมืองนนทบุรี จว.นนทบุรี 0103 10205 0016 รอง ผกก.ป.สภ.เมืองปทุมธำนี จว.ปทุมธำนี 0104 10202 0007
332 ร.ต.อ. ณรงค์ชัย ทองประไพ รอง สว.จร. สน.บำงเสำธง สน.3-947 สวป.สน.ร่มเกล้ำ 1110 12202 0222
333 ร.ต.อ. ณรงค์ชัย ทองศรี รอง สวป.สภ.เมืองพิษณุโลก 0606 13202 0218 สวป.สภ.พรหมพิรำม จว.พิษณุโลก สพล.262
334 พ.ต.ท. ณรงค์ชัย น้อยศรี รอง ผกก.จร.สน.ทุ่งครุ 1115 10205 0075 รอง ผกก.ป.สภ.ปทุมรำชวงศำ จว.อ ำนำจเจริญ 0308 10202 0027
335 พ.ต.ท. ณรงค์ชัย อุบลศุข รอง ผกก.สส.สภ.มหำรำช จว.พระนครศรีอยุธยำ 1107 09204 0087 รอง ผกก.สส.สภ.คลองด่ำน อ.บำงบ่อ จว.สมุทรปรำกำร 1109 09204 0100
336 พ.ต.ต. ณรงค์ธรรม พันธ์พฤกษ์ สว.(สอบสวน)สภ. ุ้มผำง จว.ตำก สตก.268 สว.สส.สภ. ุ้มผำง จว.ตำก 0603 12204 0173
337 พ.ต.ท. ณรงค์พร เร็วชัย สวป.สภ.บ้ำนโฮ่ง จว.ล ำพูน สลพ.184 สว.กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน 1509 10202 0100
338 พ.ต.ท. ณรงค์ฤทธ์ิ ชะเอมทอง สว.(ทนท.ทำงน้ ำ) ส.รน.1 กก.5 บก.รน. 2106 34206 0128 สว.ส.รน.2 กก.4 บก.รน. 2106 10206 0091
339 พ.ต.ท. ณรงค์วิช สุดกังวำล รอง ผกก.จร.สน.ปทุมวัน 1103 10205 0042 รอง ผกก.จร.สน.วังทองหลำง 1111 10205 0086
340 พ.ต.ท. ณรงค์วิทย์ สุกหอม สว.ตม.จว.บุรีรัมย์ บก.ตม.4 2405 10363 0233 สว.ฝอ.1 บก.อก.สตม. 2401 10318 0104
341 ร.ต.อ. ณรงค์ศักด์ิ โฉมงำม รอง สว.จร.สภ.บำงปะกง จว.ฉะเชิงเทรำ สฉช.209 สว.อก.สภ.บำงประกง จว.ฉะเชิงเทรำ 0203 12304 0120
342 พ.ต.ท. ณรงค์ศักด์ิ ทองงำมตระกูล รอง ผกก.ป.สภ.ธัญบุรี จว.ปทุมธำนี 0104 10202 0020 รอง ผกก.สส.สภ.หนองมะโมง จว.ชัยนำท 1104 09204 0055
343 พ.ต.ต. ณรงค์ศักด์ิ ธงอำญำสิทธ์ิ สว.(สอบสวน) สภ.บำงแก้ว จว.สมุทรปรำกำร สสป.122 สว.(สอบสวน) สภ.ส ำโรงเหนือ จว.สมุทรปรำกำร สสป.240
344 ร.ต.อ. ณรัฐ บัวเขียว รอง สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร 5 บก.อก.ภ.1 1101 11304 0221 สว.กลุ่มงำนอินเตอร์เน็ต บก.สสท. 2803 10403 0026
345 พ.ต.ท. ณรัฐช์พงศ์ อุดมศรี สว.ปพ.บก.สส.ภ.5 1502 10202 0075 รอง ผกก.สส.3 บก.สส.ภ.5 1502 09204 0060
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346 พ.ต.ท. ณวัสพล สำรีบุตร สว.สส.สภ.สำมกระทำย จว.ประจวบคีรีขันธ์ 0704 12204 0195 สวป.สภ.บ่อพลอย จว.กำญจนบุรี 0702 12202 0304
347 พ.ต.ต. ณวิภำส เทศแย้ม สว.ตม.จว.ล ำพูน บก.ตม.5 2406 10363 0193 สว.ตม.จว.เพชรบูรณ์ บก.ตม.5 2406 10363 0211
348 ร.ต.อ. ณศุท ค ำหม่ืน รอง สว.ส.รฟ.ฉะเชิงเทรำ กก.4 บก.รฟ. 2104 11202 0092 สวป.สภ.กุดรัง จว.มหำสำรคำม 0405 12202 0060
349 พ.ต.ท. ณัชญ์พิจักษณ์ รุ่งสว่ำง สว.ฝอ.5 บก.อก.บช.น. 1001 10304 0307 สวป.สน.บำงพลัด 1114 12202 0213
350 ร.ต.อ. ณัชพล ผลปรำชญ์ รอง สวป.สภ.เมืองสกลนคร 0409 13202 0390 สวป.สภ.เมืองนครพนม 0404 12202 0254
351 พ.ต.ท. หญิง ณัฎฐ์จริยำ วิสูตรรุจิรำ สว.ตม.จว.น่ำน บก.ตม.5 2406 10363 0237 สว.ฝ่ำยประมวลผลข้อมูล ศทส.ตม. 2409 10310 0014
352 ร.ต.อ. ณัฏฐ์ ชูแก้ว รอง สว.จร.สภ.เมืองสมุทรสงครำม 1709 11205 0058 สว.กก.สส.ภ.จว.สมุทรสงครำม 1709 10202 0069
353 พ.ต.ท. ณัฏฐ์ วิลัยรัตน์ สว.อก.สภ.หน้ำพระลำน อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.สระบุรี 0108 12304 0212 สวป.สภ.รัตนำธิเบศร์ จว.นนทบุรี 1105 10202 0121
354 พ.ต.ท. ณัฏฐกิตต์ิ ศิริวงศ์ถวัลย์ รอง ผกก.ป.สน.ปำกคลองสำน 1010 09202 0079 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.บำงมด สน.3-952
355 พ.ต.ต. ณัฏฐชัย อัคชำติ สวป.สภ.เมืองหนองคำย สนค.213 สว.ฝอ.ภ.จว.หนองบัวล ำภู 1413 10318 0010
356 พ.ต.ต. หญิง ณัฏฐณิชำ เพ็งพี สว.ฝสสน.4 บก.สสน.บช.ตชด. 2507 10326 0073 สว.กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 10318 0111
357 ร.ต.อ. หญิง ณัฏฐพัชร์ วงศ์สุวรรณ รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.7 1701 11326 0214 ผู้ช่วย นว.(สบ 2) ตร. 0000 10323 0144
358 พ.ต.ต. ณัฏฐวุฒิ ประจญ สว.สส.สภ.ซ ำสูง จว.ขอนแก่น 0403 12204 0319 สว.สส.สภ. ุทุมพรพิสัย จว.ศก. สศก.260
359 ร.ต.อ. ณัฏฐำชล เช้ือไพบูลย์ รอง สว.จร.สภ.เมืองมหำสำรคำม สมค.227 สว.สส.สภ.กันทรวิชัย จว.มหำสำรคำม 0405 12204 0121
360 พ.ต.ท. ณัฐ พรหมเทพ รอง ผกก.สส.สภ.เมืองภูเก็ต 1808 09204 0048 รอง ผกก.สส.สภ.เมืองสงขลำ 1906 09204 0099
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361 พ.ต.ท. ณัฐ มนัส สว.สส.สน.ยำนนำวำ สน.2-666 รอง ผกก.สส.สน.ยำนนำวำ 1008 09204 0075
362 พ.ต.ท. ณัฐ รัตโนภำส สว.กลุ่มงำนตรวจสอบส ำนวน 1 คด. 0602 10375 0021 รอง ผกก.กลุ่มงำนพัฒนำกฎหมำย กม. 0601 09305 0053
363 พ.ต.ต. ณัฐกร พลภักดี สวป.สภ.เมืองอุบลรำชธำนี 0309 12202 0465 สว.สส.สภ.เมืองอุบลรำชธำนี สอบ.414
364 พ.ต.ต. ณัฐกร สุขวัฒนไพศำล นว.(สบ 2) ผบช.สพฐ.ตร. 2700 10323 0007 สว.กลุ่มงำนพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล สพฐ.ตร. 2700 10336 0014
365 ร.ต.อ. ณัฐกฤต ก่ิงชัยภูมิ รอง สว.กก.ปพ.บก.ป. 2102 11202 0339 สว.กก.5 บก.ป. 2102 10202 0241
366 พ.ต.ต. ณัฐกฤต เชำว์สุวรรณ์ สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร ภ.จว.สิงห์บุรี 1111 10318 0011 สว.อก.สภ.บำงระจัน จว.สิงห์บุรี 0109 12304 0095
367 พ.ต.ท. หญิง ณัฐกฤตำ แซ่อ๋อง สว.ฝอ.ภ.จว.พังงำ 1807 10326 0014 สว.ฝอ.ยธ. 0303 10326 0008
368 พ.ต.ต. ณัฐกิตต์ิ อัจฉวิยะสกุล สว.อก.สภ.แม่ต่ืน ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 10318 0315 สวป.สภ.ไชยปรำกำร จว.เชียงใหม่ 0503 12202 0512
369 พ.ต.ต. ณัฐจักร์ กสิกรเมธำกุล สว.ฝอ.บก.ตม.6 2407 10318 0009 สว.กก.บริกำรคนต่ำงด้ำว บก.ตม.6 2407 10363 0021
370 พ.ต.ท. ณัฐจักร์ บุญกล้ำ สว.ฝอ.ภ.จว.อ ำนำจเจริญ 1310 10318 0012 สว.สส.สภ.จอหอ จว.นครรำชสีมำ 0303 12204 0506
371 พ.ต.ท. ณัฐจักร บุณยรัตน์ รอง ผกก.ปป.สน.สมเด็จเจ้ำพระยำ 1115 10202 0068 รอง ผกก.ฝอ.บก.ปอศ. 2109 09318 0012
372 ร.ต.อ. ณัฐฐ์ฐนนท์ เข่ือนแก้ว รอง สว.สส.สภ.หำงดง จว.เชียงใหม่ สชม.494 สว.สส.สภ.สันป่ำตอง จว.เชียงใหม่ สชม.475
373 พ.ต.ต. ณัฐฐ์ฐนนท์ สีฟ้ำ สวป.สภ.เขมรำฐ จว.อบ. สอบ.597 สวป.สภ.วำรินช ำรำบ จว.อบ. สอบ.443
374 พ.ต.ท. ณัฐฐโภคิน เหลืองลักษมี สว.ฝ่ำยยำนพำหนะฯ บก.อก.รร.นรต. 3001 10318 0053 สว.สส.สภ.บำงสะพำน จว.ประจวบคีรีขันธ์ 0704 12204 0138
375 ร.ต.อ. ณัฐดนย์ พุ่มมำก รอง สว.ฝอ.บก.ตม.4 2405 11327 0187 สว.ฝอ.4 บก.อก.สตม. 2401 10318 0107
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376 พ.ต.ท. ณัฐดนัย เลำนันท์ รอง ผกก.ป.สภ.ภูซำง จว.พะเยำ 0505 10202 0121 รอง ผกก.สส.สภ.แม่กำ จว.เชียงใหม่ 1505 09204 0237
377 พ.ต.ท. ณัฐธัญ อู่พิทักษ์ สว.สภ.สำวชะโงก จว.ฉะเชิงเทรำ 0203 12201 0220 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองระยอง สรย.207
378 ร.ต.อ. หญิง ณัฐธิดำ ล ำน้อย รอง สว.ฝอ.ภ.จว.น่ำน 1506 11304 0018 สว.ฝอ.ภ.จว.พะเยำ 1507 10318 0010
379 พ.ต.ต. หญิง ณัฐนันท์ เจริญแก้วพันสี สว.ฝ่ำยตรวจฯขำเข้ำ ด่ำน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ 2403 10363 0040 สว.ฝ่ำยงบประมำณ 4 งป. 0501 10325 0051
380 พ.ต.ต. ณัฐนัย แข็งธัญกิจ สว.ฝอ.บก.ตม.1 2402 10318 0007 สว.ฝ่ำยตรวจฯขำออก ด่ำน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ 2403 10363 0151
381 พ.ต.ท. ณัฐนิติ หลุ๊ดหล๊ะ สว.ฝ่ำยตรวจสอบงำนบุคคล 2 ตป. 0701 10302 0050 รอง ผกก.ป.สภ.โนนคูณ จว.ศรีสะเกษ 0306 10202 0141
382 พ.ต.ท. ณัฐพงศ์ กฤษณสุวรรณ สว.ฝ่ำยทะเบียนประวัติ ตป. 0701 10302 0061 สว.ฝ่ำยกำรประชุม 2 ตป. 0701 10302 0030
383 พ.ต.ท. ณัฐพงศ์ ชูช่ืน สว.กก.ปพ.บก.สส.ภ.7 1702 10202 0115 สว.สส.สน.พระโขนง สน.2-542
384 พ.ต.ท. ณัฐพงศ์ ตรงเท่ียง รอง ผกก.สส.1 บก.สส.ภ.4 1402 09204 0029 รอง ผกก.สส.สภ.นำแก จว.นครพนม 1406 09204 0075
385 ร.ต.อ. ณัฐพงศ์ ร้องเกำะเกิด รอง สว.สส.สน.โคกครำม 1102 13204 0338 สว.สส.สน.ทุ่งสองห้อง 1102 12204 0166
386 พ.ต.ต. ณัฐพงษ์ คชสำร สว.ฝอ.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน 1509 10318 0011 สว.สส.สภ.เชียงของ จว.เชียงรำย 0502 12204 0158
387 พ.ต.ท. ณัฐพงษ์ ร่มไทร สว.(สอบสวน) สภ.ขุนทะเล อ.เมือง จว.สุรำษฎร์ธำนี 0808 24203 0129 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี จว.สฎ สสฎ.283
388 พ.ต.ต. ณัฐพล ชนะศุภกำญจน์ สว.สส.สภ.พนัสนิคม จว.ชลบุรี สชบ.416 สว.สส.สภ.รัญประเทศ จว.สระแก้ว สปจ.364
389 พ.ต.ท. ณัฐพล ธรรมทินโณ สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8 1801 10318 0131 สว.สส.สภ.หัวไทร จว.นครศรีธรรมรำช 0804 12204 0287
390 พ.ต.ท. ณัฐพล บัวบุตร สว.ฝอ.บก.น.4 1006 10403 0017 รอง ผกก.สส.สน.บำงย่ีเรือ 1010 09204 0068



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๓/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

391 พ.ต.ท. ณัฐพล บุบผะศิริ รอง ผกก.ป.สภ.สำมเงำ จว.ตำก 0603 10202 0047 รอง ผกก.ป.สภ.เมืองตำก 0603 10202 0007
392 พ.ต.ท. ณัฐพล ประทีปทอง สว.อก.สภ.ห้วยทับทัน จว.ศรีสะเกษ 0306 12304 0283 สว.สส.สภ.พิบูลมังสำหำร จว.อบ. สอบ.483
393 พ.ต.ต. ณัฐพล เปล่งข ำ สวป.สภ.สูงเม่น จว.แพร่ สพร.205 สวป.สภ.เกำะช้ำง จว.เชียงรำย 0502 12202 0083
394 ร.ต.อ. ณัฐพล พิภูษณวงศ์ รอง สว.ตม.จว.ตรำด บก.ตม.3 2404 11363 0152 นว.(สบ 2) ผบช.สกพ. 0400 10323 0005
395 พ.ต.ท. ณัฐพล สิตำนนท์ รอง ผกก.ฝอ.วตร. 2903 09318 0006 รอง ผกก.ป.สภ.กันทรลักษ์ จว.ศรีสะเกษ 0306 10202 0040
396 พ.ต.ท. ณัฐพล อะกะเรือน สว.สส.สภ.สัตหีบ จว.ชลบุรี 0204 12204 0247 สว.สส.สภ.แหลมฉบัง จว.ชลบุรี 0204 12204 0232
397 ร.ต.อ. ณัฐพัชร์ สังข์ประเสริฐ รอง สวป. สภ.พระอินทร์รำชำ อ.บำงปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยำ 0105 13202 0417 สวป. สภ.พระอินทร์รำชำ อ.บำงปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยำ 0105 12202 0375
398 พ.ต.ท. ณัฐพัฒนส์ ธรรมชุตินันท์ รอง ผกก.ป.สน.มักกะสัน 1102 10202 0071 รอง ผกก.ปป.สน.คลองตัน 1103 10202 0074
399 พ.ต.ท. ณัฐพันธ์ เศรษฐบุตร ผู้ช่วย นว.(สบ 3) ตร. 0000 09323 0120 รอง ผกก.ฝ่ำยอ ำนวยกำร 4 บก.อก.ภ.1 1101 09318 0195
400 พ.ต.ท. ณัฐพิสิษฐ์ รัตนอุดมพล รอง ผกก.2 บก.ส.3 2304 09202 0077 รอง ผกก.สส.สภ.ลำดหญ้ำ จว.กำญจนบุรี 1704 09204 0080
401 พ.ต.ท. ณัฐภัทร รัศมีสุขำนนท์ รอง ผกก.สส.สภ.ควนขนุน จว.พัทลุง 1905 09204 0058 รอง ผกก.สส.สภ.เขำชัยสน จว.พัทลุง 1905 09204 0061
402 พ.ต.ท. หญิง ณัฐภำวี เกตุภู่ สว.ฝอ.บก.ขส.บช.ปส. 2206 10318 0009 รอง ผกก.ฝ่ำยสำรบรรณ 2 สลก.ตร. 0101 09312 0042
403 พ.ต.ท. ณัฐยุทธ์ แก้วปำน สว.ฝอ.ตส.1 0901 10304 0007 สว.สส.สภ.บำงบัวทอง จว.นนทบุรี สนบ.314
404 ร.ต.อ. ณัฐวงศ์ วุฒิปัญญำรัตนกุล รอง สว.สส.สภ.พนัสนิคม จว.ชลบุรี สชบ.419 สว.กลุ่มงำนสอบสวน บก.สส.ภ.2 1202 10305 0114
405 พ.ต.ท. ณัฐวรรธน์ บุญมำ สวป.สภ.แม่ริม จว.เชียงใหม่ สชม.504 สวป.สภ.สันก ำแพง จว.เชียงใหม่ สชม.633



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๓/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

406 ร.ต.อ. ณัฐวัฒน์ ด ำจีน รอง สว.ส.ทล.4 กก.2 บก.ทล. 2103 11202 0091 สว.สส.สภ.เมืองชุมพร สชพ.151
407 พ.ต.ท. ณัฐวัฒน์ พูลอ ำไภย์ สว. กก.สส.ภ.จว.สระบุรี 1110 10204 0090 รอง ผกก.ปป.สภ.ท่ำบ่อ จว.หนองคำย 0410 10202 0051
408 พ.ต.ท. ณัฐวัตร ธรรมนิมิต รอง ผกก.สส.สภ. ุ้มผำง จว.ตำก 1605 09204 0071 รอง ผกก.สส.สภ.พบพระ จว.ตำก 1605 09204 0073
409 ร.ต.อ. ณัฐวัตร มิตรคุณ รอง สว.กก.สืบสวนปรำบปรำม บก.ตม.2 2403 11204 0291 สว.ฝ่ำยต ำรวจสำกลและประสำนงำนภูมิภำค 2 ตท. 0102 10314 0080
410 พ.ต.ต. ณัฐวิทย์ ใจชมช่ืน สว.ส.ทท.2 กก.3 บก.ทท.3 3204 10202 0075 สว.ส.ทท.1 กก.2 บก.ทท.2 3203 10202 0058
411 ร.ต.อ. ณัฐวุฒิ ค ำมูล รอง สว.สส.สภ.เมืองกำฬสินธ์ุ สกส.200 สว.สส.สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ สชม.552
412 พ.ต.ท. ณัฐวุฒิ ชมเชย รอง ผกก.กลุ่มงำนวิเครำะห์และประเมินผล ผอ. 0202 09309 0051 รอง ผกก.กลุ่มงำนป้องกันปรำบปรำมอำชญำกรรม ผอ. 0202 09309 0063
413 พ.ต.ท. ณัฐวุฒิ ไชยวรรณ์ สว.สส.สภ.วังทอง จว.พิษณุโลก สพล.283 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน สมส.173
414 ร.ต.อ. ณัฐวุฒิ บำงเขียว รอง สว.จร. สภ.เมืองเพชรบูรณ์ สพช.229 สวป.สภ.เมืองเพชรบูรณ์ 0607 12202 0218
415 ร.ต.อ. ณัฐวุฒิ ปัญจชัย รอง สว.สส.สน.ยำนนำวำ สน.2-668 สว.จร.สน.บุปผำรำม สน.3-524
416 ร.ต.อ. ณัฐวุฒิ เพ็ชรตำ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพะเยำ จว.พะเยำ 1507 11203 0102 สวป.สภ.เมืองพะเยำ สพย.114
417 พ.ต.ท. ณัฐวุฒิ มหิตธิ สว.อก.สภ.เมืองพิษณุโลก สพล.195 สวป.สภ.แก่งโสภำ จว.พิษณุโลก 0606 12202 0041
418 พ.ต.ท. ณัฐวุฒิ สมชัยมงคล รอง ผกก.ป.สภ.วัดโบสถ์ จว.พิษณุโลก 0606 10202 0029 รอง ผกก.ป.สภ.คลองขลุง จว.ก ำแพงเพชร 0602 10202 0040
419 พ.ต.ท. ณัฐศักด์ิ จริยคุณ รอง ผกก.สส.สภ.ปำงมะค่ำ จว.ก ำแพงเพชร 1604 09204 0122 รอง ผกก.สส.สภ.พรำนกระต่ำย จว.ก ำแพงเพชร 1604 09204 0061
420 พ.ต.ต. ณัฐสิทธ์ิ ศิริรังสรรค์กุล สว.ตม.จว.กำญจนบุรี บก.ตม.3 2404 10363 0033 สว.กก.1 บก.ตม.1 2402 10363 0025



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๓/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

421 พ.ต.ท. หญิง ณัฐสินี จรูญโรจน์ สว.ฝอ.บก.ปคม. 2108 10318 0011 สว.ฝอ.บก.ปส.4 2205 10318 0009
422 พ.ต.ต. ณัณฐพฎ เทพมณี สว.อก.สภ.โนนแดง จว.นครรำชสีมำ 0303 12304 0342 สว.ฝอ.ภ.จว.สระแก้ว 1211 10318 0010
423 พ.ต.ต. ณัท สุรินทร์ สว.ฝอ.ภ.จว.อุตรดิตถ์ 1611 10318 0008 สวป.สภ.วังประจบ จว.ตำก 1605 10202 0057
424 พ.ต.ท. ณัทกฤช น้อยค ำปัน สว.(หน.)สภ.บ้ำนข่อย อ.เมือง จว.ลพบุรี สลบ.97 รอง ผกก.ป.สภ.บุญฑริก จว.อบ. 0309 10202 0066
425 พ.ต.ท. ณัทปำโมทย์ พุ่มไพบูลย์ รอง ผกก.ปป.สน.บึงกุ่ม 1111 10202 0068 รอง ผกก.ฝอ.6 บก.อก.บช.น. 1001 09318 0335
426 พ.ต.ท. ณัทรภณ ทรงไทย สวป.สภ.กงไกรลำศ จว.สุโขทัย สสท.279 รอง ผกก.ป.สภ.คีรีมำศ จว.สุโขทัย 0608 10202 0031
427 พ.ต.ท. หญิง ณิชญำ จิโน สว.ฝอ.บก.สส.ภ.5 1502 10318 0009 สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.5 1501 10318 0192
428 ร.ต.อ. ณิชธร ปูรณะปัญญำ รอง สวป.สภ.ล ำดวน อ.กระสัง จว.บุรีรัมย์ 0304 13207 0341 สวป.สภ.ล ำดวน จว.บุรีรัมย์ 0304 12202 0101
429 พ.ต.ท. หญิง ณิชำพร จงรักษ์ สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.5 1501 10318 0210 รอง ผกก.ฝอ.2 บก.อก.ภ.5 1501 09318 0191
430 ร.ต.อ. หญิง ณิชำภำ รวยอำรี สว.ฝอ.ภ.จว.นครรำชสีมำ 1305 10318 0013 สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร คด. 0602 10318 0008
431 ร.ต.อ. ดนเล๊ำะ เด็นหมิน รอง สวป.สภ.มำยอ จว.ปัตตำนี 0904 13202 0169 สว.อก.สภ.ศรีสำคร จว.นรำธิวำส 0903 12304 0288
432 ร.ต.อ. ดนัย ถนอมน่ิม รอง สว.สส.สภ.หนองปลิง จว.นครสวรรค์ 0604 13203 0309 สว.อก.สภ.ชำติตระกำร จว.พิษณุโลก 0606 12304 0129
433 พ.ต.ท. ดนัย นิยมเดชำ สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.8 1801 10318 0157 สว.กก.สส.ภ.จว.พังงำ 1807 10204 0087
434 พ.ต.ท. ดนุพล อิแอ สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.9 1901 10318 0156 สว.กก.สส.2 บก.สส.จชต. 2002 10204 0045
435 ร.ต.อ. ดรุณ จ ำชำ รอง สว.จร.สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน สมส.125 สวป.สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน 0507 12202 0179



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๓/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

436 ร.ต.อ. ดลระวี ศรีวัฒนำนนท์ รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.อุบลรำชธำนี (ป.) 1311 11202 0171 สว.สส.สภ.ม่วงสำมสิบ จว.อุบลรำชธำนี 0309 12204 0284
437 พ.ต.ท. ดลลชำ ป้ันมณี รอง ผกก.ป.สภ.หมูสี จว.นครรำชสีมำ 1305 09202 0060 รอง ผกก.ป.สภ.ปักธงชัย จว.นครรำชสีมำ 0303 10202 0063
438 ร.ต.อ. หญิง ดวงนภำ ใจสุข รอง สว.ฝ่ำยบรรจุ ทพ. 0402 11302 0082 สว.ฝ่ำยวิเครำะห์ต ำแหน่ง 2 อต. 0401 10319 0038
439 พ.ต.ท. ดวงฤทธ์ิ ธรรมชัย สวป.สภ.บ่อหลวง จว.เชียงใหม่ 0503 12202 0131 รอง ผกก.สส.สภ.สันป่ำตอง จว.เชียงใหม่ 1505 09204 0160
440 พ.ต.ต. ดำมพวร ทองอ่ิม สวป.สภ.วำรินช ำรำบ จว.อบ. สอบ.443 สวป.สภ.ตระกำรพืชผล จว.อุบลรำชธำนี 0309 12202 0486
441 พ.ต.ท. ดำรำกร จำบทอง สว.จร.สน.บำงขุนนนท์ สน.3-942 รอง ผกก.ป.สภ.ท่ำไม้รวก จว.เพชรบุรี 1707 09202 0044
442 พ.ต.ต. ดำรำธร ขจรศิลป์ สว.จร.สน.ปำกคลองสำน 1010 10205 0081 สว.จร.สน.ห้วยขวำง สน.1-561
443 พ.ต.ต. หญิง ดำรำพร ฆังคะมะโน สว.กก.2 บก.ตม.1 2402 10363 0052 สว.ฝอ.6 บก.อก.สตม. 2401 10325 0067
444 พ.ต.ท. ด ำรงค์ วังแกล้ว สว.สส.สภ.ควนโดน จว.สตูล 0908 12204 0085 สวป.สภ.ควนกำหลง จว.สตูล 0908 12202 0132
445 พ.ต.ท. ด ำรงค์ สอำดเอ่ียม รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.วังเหนือ จว.ล ำปำง สลป.379 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ้ำนธิ จว.ล ำพูน สลพ.116
446 พ.ต.ท. ด ำรงรักษ์ มลิทอง รอง ผกก.สส.สภ.นำยำยอำม จว.จันทบุรี 1204 09204 0039 รอง ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงำนสอบสวน ภ.จว.ระยอง 1210 23203 0043
447 พ.ต.ท. ด ำรงศักด์ิ ตอประเสริฐ รอง ผกก.สส.1 บก.สส.ภ.5 1502 09204 0032 รอง ผกก.สส.ภ.จว.ปทุมธำนี 1106 09201 0031
448 พ.ต.ท. ด ำรงศักด์ิ เติมสุข รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.โนนสุวรรณ จว.บร. สบร.523 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หนองก่ี จว.บร. สบร.486
449 ร.ต.อ. ดิเรก จันทร์ทรง รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงำนสอบสวน ภ.จว.สมุทรปรำกำร 1109 27203 0108 สวป. สภ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปรำกำร 0107 12202 0340
450 พ.ต.ต. ดิเรก อยู่เกษม สวป.สน.ลำดพร้ำว 1111 12202 0245 สว.ฝอ.บก.จร. 1002 10318 0017



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๓/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

451 พ.ต.ท. ดิเรกฤทธ์ิ ปำนเรือนแสน รอง ผกก.สส.สภ.สีชมพู จว.ขอนแก่น 1405 09204 0071 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ้ำนไผ่ จว.ขอนแก่น 0403 24203 0168
452 ร.ต.อ. ดิษฐ์วุฒิ พิทักษ์รำชพงศ์ รอง สว.จร. สน.บำงมด สน.3-940 สวป.สน.ธรรมศำลำ 1114 12202 0227
453 พ.ต.ต. ดิษยเดช ย้ิมแย้ม สวป.สน.ประเวศ 1111 12202 0258 สว.สส.สน.ลำดพร้ำว 1111 12204 0247
454 พ.ต.ท. ดิษย์ธนำ ธัญญพืช รอง ผกก.สส.สภ.มะเริง จว.นครรำชสีมำ 1305 09204 0234 รอง ผกก.ป.สภ.บ้ำนเด่ือ จว.ชัยภูมิ 1304 09202 0057
455 ร.ต.อ. ดือรอนิง ยูโซ๊ะ รอง สวป.สภ.ศรีรำชำ จว.ชลบุรี 0204 13202 0435 สว.สส.สภ.โคกสูง จว.สระแก้ว 0209 12204 0179
456 พ.ต.ท. ดุลยพัฒน์ เตชพรชยำสินธ์ รอง ผกก.ธร.กพ.บก.อก.บช.ส. 2301 09318 0007 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ห้วยขวำง บก.น.1 บช.น. 1108 24203 0091
457 ร.ต.อ. ดุษฎี จ ำปำนิล รอง สวป.สภ. ู่ทอง จว.สุพรรณบุรี 0709 13202 0285 สวป.สภ.ห้วยกระเจำ จว.กำญจนบุรี 0702 12202 0068
458 พ.ต.ท. ดุสิต จิตรขุนทด สว.กก.2 บก.ปคบ. 2111 10202 0053 รอง ผกก.ฝอ.บก.ปคม. 2108 09318 0009
459 พ.ต.ท. ดุสิต ผำสุข สวป.สภ. ุทัย จว.พระนครศรีอยุธยำ สอย.283 สว.อก. สภ.ปำกท่ำ อ.ท่ำเรือ จว.พระนครศรีอยุธยำ 1107 10318 0168
460 พ.ต.ต. ดุสิต ภูหงษ์เพชร สว.สส.สภ.กันทรวิชัย จว.มหำสำรคำม 0405 12204 0121 สว.สส.สภ.เขวำใหญ่ จว.มหำสำรคำม 1407 10204 0051
461 พ.ต.ท. เดช จูเมำ รอง ผกก.ป.สภ.โหล่งขอด ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 09202 0309 รอง ผกก.ป.สภ.ฮอด จว.เชียงใหม่ 0503 10202 0114
462 ร.ต.อ. เดชชัย วงค์กัญญำ รอง สวป.สภ.นำหวำย จว.เชียงใหม่ 0503 13207 0429 สว.สส.สภ.นำหวำย จว.เชียงใหม่ 1505 10204 0122
463 พ.ต.ท. เดชชำติ ใจวงค์ รอง ผกก.ป.สภ.เวียงชัย จว.เชียงรำย 0502 10202 0059 รอง ผกก.ป.สภ.เรือง ภ.จว.น่ำน 1506 09202 0104
464 พ.ต.ท. เดชชำติ มูลมณี สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.4 1402 10204 0045 รอง ผกก.สส.2 บก.สส.ภ.4 1402 09204 0042
465 ร.ต.อ. เดชณรงค์ รุ่งรัตนรังสี รอง สว.ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย์ 1306 11304 0020 สว.ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย์ 1306 10318 0012
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บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๓/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

466 พ.ต.ท. เดชนิวัฒน์ สมสุไทย รอง ผกก.สส.สภ.ภูสิงห์ จว.ศก. 1308 09204 0125 รอง ผกก.สส.สภ.ขุขันธ์ จว.ศก. 1308 09204 0115
467 พ.ต.ท. เดชำ ไชยอักษร รอง ผกก.สส. สภ.บ้ำนดู่ ภ.จว.เชียงรำย 1504 09204 0160 รอง ผกก.สส.สภ.ป่ำแดด จว.เชียงรำย 1504 09204 0099
468 พ.ต.ท. เดชำ ตันติวัฒน์ สว.ฝอ.ศฝร.ภ.6 1603 10318 0007 สว.อก.สภ.บรรพตพิสัย จว.นครสวรรค์ 0604 12304 0142
469 พ.ต.ท. เดชำ บูรณะคำม สวป.สภ.ศรีธำตุ จว.อุดรธำนี สอด.357 รอง ผกก.สส.สภ.หอค ำ จว.บึงกำฬ 1415 09204 0045
470 พ.ต.ท. เดชำ มีคุณ รอง ผกก.ป.สภ.ม่วงเฒ่ำ ภ.จว.อุบลรำชธำนี 1311 09202 0187 รอง ผกก.สส.สภ.ห้วยขะยุง จว.อุบลรำชธำนี 1311 09204 0093
471 พ.ต.ต. เดชำ เมืองเหนือ สว.สส.สภ.กู่ทอง จว.มหำสำรคำม 0405 12204 0199 สว.ฝอ.ภ.จว.มหำสำรคำม 1407 10318 0011
472 พ.ต.ต. เดชำ วิบูลกิจ สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.5 1501 10318 0212 สวป.สภ.ขุนยวม จว.แม่ฮ่องสอน สมส.140
473 ร.ต.อ. เดชำ วิลำจันทร์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนรำธิวำส 0903 24203 0382 สว.(สอบสวน) สภ.ละงู จว.สตูล สสต.140
474 ร.ต.อ. เดชำ หนูชู รอง สว.สส. สภ.ท่ำแซะ จว.ชพ. สชพ.184 สว.สส.สภ.ท่ำแซะ จว.ชุมพร 0803 12204 0109
475 พ.ต.ต. เดชำกร เช่ียววำนิช ผบ.ร้อย(สบ 2) ฝ่ำยปกครองและกำรฝึก ศฝร.ภ.4 1403 10306 0033 สวป.สภ.เวฬุวัน ภ.จว.ขอนแก่น 1405 10202 0156
476 ร.ต.อ. เดชำกุล รณรงค์ รอง สวป.สภ.เมืองนครรำชสีมำ 0303 13202 0731 สวป.สภ.สีค้ิว จว.นครรำชสีมำ 0303 12202 0700
477 พ.ต.ต. เดชำชัย อนันตำ สว.(สอบสวน) สภ.บ้ำนไผ่ จว.ขก. สขก.380 สว.อก.สภ.บ้ำนไผ่ จว.ขอนแก่น 0403 12304 0214
478 พ.ต.ท. เดชำธร ดีมี สว.จร.สน.วังทองหลำง 1102 12205 0215 รอง ผกก.กก.สืบสวน ภ.จว.ก ำแพงเพชร 1604 09201 0030
479 พ.ต.ท. เดชำวัสส์ ขันกสิกรรม สวป.สน.วังทองหลำง 1111 12202 0249 รอง ผกก.ปป.สน.บำงมด 1104 10202 0061
480 พ.ต.ต. เดโช ณ นคร สว.อก.สภ.เมืองพังงำ 0805 12304 0009 สวป.สภ.โคกกลอย จว.พังงำ 0805 12202 0034
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481 ร.ต.อ. เดโช ประสำนศรี รอง สว.สส. สน.สุทธิสำร 1109 13204 0355 สว.สส.สน.ทองหล่อ 1112 12204 0316
482 พ.ต.ท. เดโช เพ็งเหล็ง รอง ผกก.ป.สภ.ปักธงชัย จว.นครรำชสีมำ 0303 10202 0063 รอง ผกก.ป.สภ.สีค้ิว จว.นครรำชสีมำ 0303 10202 0059
483 พ.ต.ท. เดโช ย้ิมพงษ์ รอง ผกก.สส.สภ.สวรรคโลก จว.สุโขทัย 1610 09204 0070 รอง ผกก.สส.สภ.บ้ำนแยง จว.พิษณุโลก 1608 09204 0151
484 ร.ต.อ. เด่นชัย แก้วนิสสัย รอง สว.(สอบสวน) สภ.นำคู จว.กำฬสินธ์ุ 0402 13203 0028 สว.ฝอ.ภ.จว.กำฬสินธ์ุ 1404 10318 0010
485 พ.ต.ต. เด่นชัย ธนะสูตร สวป.สภ.โนนสูง จว.นครรำชสีมำ 0303 12202 0705 สว.สส.สภ.บ้ำนเป้ำ จว.ชัยภูมิ 0302 12204 0278
486 พ.ต.ต. เด่นชัย ศรีสุข สว.อก.สภ.หนองตอง จว.เชียงใหม่ 1505 10318 0106 สว.สส.สภ.เทิง จว.เชียงรำย สชร.324
487 พ.ต.ท. เด่นเดียว ดอนตุ้มไพร สว.สภ.หนองบัวเหนือ จว.ตำก 0603 12201 0239 สว.สภ.นครชุม จว.พิษณุโลก 0606 12201 0195
488 พ.ต.ท. เด่นพงศ์ เต็มยอด สวป.สภ.รือเสำะ จว.นรำธิวำส 0903 12202 0483 สว.(สอบสวน) สภ.นำโยง จว.ตรัง สตง.150
489 พ.ต.ต. เด่ียว ศรีวิชัย สวป.สภ.ปัว จว.น่ำน สนน.201 สว.ธร.สภ.สองแคว จว.น่ำน 0504 12304 0198
490 พ.ต.ต. แดง ดวงตำไท้ สวป.สภ.นำเชือก จว.มค. สมค.332 สว.สส.สภ.ดงคร่ังใหญ่ จว.ร้อยเอ็ด 1409 10204 0068
491 พ.ต.ท. แดง นำคพิน สว.กก.วิเครำะห์ข่ำวฯ บก.สส.ภ.6 1602 10204 0063 สวป.สภ.หล่มสัก จว.เพชรบูรณ์ 0607 12202 0221
492 พ.ต.ต. โด่งดัง โกกะพันธ์ สว.สส.สน.ส ำเหร่ สน.3-745 สว.กก.สส.บก.น.8 1010 10204 0039
493 พ.ต.ต. ตระกูล แก้วแหวน สวป.สภ.กลำงดง จว.นครรำชสีมำ 0303 12202 0159 สว.ส.ทล.2 กก.6 บก.ทล. 2103 10201 0194
494 พ.ต.ต. ตรีเทพ สุขสอน สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร 1 บก.อก.ภ.1 1101 10318 0136 สว.(ปฏิบัติงำน กอ.รมน.) สกพ. 0400 10380 0079
495 พ.ต.ต. ต่อฤทธ์ิ ศิลำคุปต์ สว.อก.สภ.ำกำศอ ำนวย จว.สกลนคร 0409 12304 0219 สว.สส.สภ.สร้ำงค้อ จว.สกลนคร 1411 10204 0079
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496 พ.ต.ท. ต่อวงศ์ ศักด์ิกุลวงศ์ รอง ผกก.ฝอ.บก.สส.ภ.2 1202 09318 0007 รอง ผกก.สส.สภ.ดอนหัวฬ่อ จว.ชลบุรี 1206 09204 0100
497 ร.ต.อ. ต่อศักด์ิ หม่ืนแก้ว รอง สว.กก.วิเครำะห์ข่ำวและเคร่ืองมือพิเศษ บก .สส.ภ.4 1402 11442 0026 สว.ฝอ.ภ.จว.อุดรธำนี 1414 10326 0016
498 ร.ต.อ. ต่อสกุล แสนสุรีย์รังสิกุล รอง สว.กก.ปพ.บก.ป. 2102 11202 0324 สว.กก.1 บก.ปคม. 2108 10202 0032
499 พ.ต.ต. ตะวัน ตระกำรฤกษ์ สว.กก.ปพ.บก.สส.ภ.7 1702 10202 0117 สวป.สภ.เขำย้อย จว.เพชรบุรี 0705 12202 0196
500 พ.ต.ท. ตันยำ สำแลมะ สว.กก.3 บก.ทท.2 3203 10318 0080 สว.กก.สส.ภ.จว.ปัตตำนี 2005 10204 0037
501 พ.ต.ท. ตีรณัตน์ ชิวปรีชำ สว.กก.5 บก.ปทส. 2107 10202 0115 สว.กก.1 บก.ปส.3 2204 10204 0037
502 พ.ต.ท. เต็ง บุญส่ง รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.พบพระ จว.ตำก 0603 24203 0097 รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.บ้ำนด่ำนลำนหอย จว.สุโขทัย 0608 24203 0062
503 พ.ต.ท. เตชินท์ กำญจนคลอด สว.งำนศูนย์ควบคุมจรำจร ด่วน 2 บก.จร. 1002 10205 0096 รอง ผกก.ปป.สน.สมเด็จเจ้ำพระยำ 1115 10202 0068
504 พ.ต.ท. เตโชทัย ร่ืนรมย์ สวป.สภ.หนองบัว จว.นครสวรรค์ สนว.428 สว.อก.สภ.วังโป่ง จว.เพชรบูรณ์ 0607 12304 0133
505 พ.ต.ท. หญิง เตือนใจ จงมีสุข สว.ฝอ.ภ.จว.อุดรธำนี 1414 10326 0016 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.หนองคำย 1412 09318 0104
506 พ.ต.ต. ไตรรัตน์ ชัยวรรณ สวป.สภ.เมืองแพร่ สพร.131 สวป.สภ.สูงเม่น จว.แพร่ สพร.205
507 ร.ต.อ. ไตรรัตน์ เพ็งนู รอง ผกก.สส.สน.ดุสิต 1003 09204 0071 รอง ผกก.สส.สน.ชนะสงครำม 1003 09204 0069
508 พ.ต.ท. ไตรรัตน์ สุขเอม สวป.สภ.เมืองนครสวรรค์ สนว.282 สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.6 1601 10318 0211
509 พ.ต.ท. ไตรวิชญ์ พิทยำจรัสกิจ รอง ผกก.สส.สภ.ช่องเม็ก จว.อุบลรำชธำนี 1311 09204 0116 รอง ผกก.สส.สภ.กำบเชิง จว.สุรินทร์ 1309 09204 0144
510 พ.ต.ท. ไตรศักด์ิ อุดมสรรพ์ศรี สวป.สน.ตล่ิงชัน 1114 12202 0202 รอง ผกก.ป.สภ.สันทรำย จว.เชียงใหม่ 0503 10202 0102
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511 พ.ต.ท. ถนอม เฉลิมแสน สวป.สภ.ค ำเข่ือนแก้ว จว.ยโสธร 0305 12202 0142 สวป.สภ.บ้ำนเป็ด ภ.จว.ขอนแก่น 1405 10202 0123
512 พ.ต.ท. ถนอมชล สังเกิด สว.งำนสำยตรวจ 5 บก.จร. 1002 10205 0075 สว.ฝอ.บก.น.3 1005 10318 0013
513 พ.ต.ท. ถนอมศักด์ิ โสภำ รอง ผกก.สส.สภ.น้ ำพอง จว.ขอนแก่น 1405 09204 0050 รอง ผกก.ปป.สภ.หนองกุงศรี จว.กำฬสินธ์ุ 0402 10202 0066
514 พ.ต.ท. ถนัด ชุ่มมะโน รอง ผกก.ป.สภ.แม่เจดีย์ จว.เชียงรำย 1504 09202 0050 รอง ผกก.ป.สภ.เกำะช้ำง จว.เชียงรำย 1504 09202 0143
515 พ.ต.ต. ถนัดกิจ ต้ังมำนะสกุล สว.ธร.สภ.ทองผำภูมิ จว.กำญจนบุรี 0702 12304 0157 สวป.สภ.ดอนตูม จว.นครปฐม สนฐ.218
516 พ.ต.ท. ถนัดชัย เครือวัง รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองล ำปำง จว.ล ำปำง สลป.230 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แม่ทะ จว.ล ำปำง สลป.296
517 พ.ต.ต. ถวัลย์ จันทรำบุตร สว.อก.สภ.ประจักษ์ศิลปำคม จว.อุดรธำนี 0412 12318 0354 สว.อก.สภ.พิบูลย์รักษ์ จว.อุดรธำนี 0412 12304 0289
518 พ.ต.ท. ถวัลย์ บุญภักดี รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองศรีสะเกษ จว.ศก. สศก.248 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เหล่ำเสือโก้ก จว.อุบลรำชธำนี 0309 13203 0036
519 พ.ต.ท. ถวัลย์ หำไชย รอง ผกก.กก.สืบสวน ภ.จว.ก ำแพงเพชร 1604 09201 0030 รอง ผกก.กก.สืบสวน ภ.จว.สุโขทัย 1610 09201 0030
520 พ.ต.ท. ถวิล ค ำเกษ สวญ.สภ.โพนงำม จว.สกลนคร 1411 09201 0070 สวญ.สภ.เชียงใหม่ จว.ร้อยเอ็ด 1409 09201 0049
521 พ.ต.ท. ถวิล หลักหำญ สว.สภ.บึงแก จว.ยโสธร 0305 12201 0136 รอง ผกก.ป.สภ.ค้อวัง จว.ยโสธร 0305 10202 0051
522 ร.ต.อ. ถำวร จันทระพงษ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครศรีธรรมรำช สนศ.350 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครศรีธรรมรำช สนศ.345
523 พ.ต.ท. ถำวร เต็มสวัสด์ิ รอง ผกก.สส.ภ.จว.น่ำน 1506 09201 0029 รอง ผกก.สส.สภ.สองแคว จว.น่ำน 1506 09204 0067
524 พ.ต.ท. ถำวร นำใจเย็น รอง ผกก.สส.ภ.จว.ศรีสะเกษ 1308 09204 0171 รอง ผกก.ป.สภ.หนองใหญ่ จว.ชลบุรี 0204 10202 0078
525 ร.ต.อ. ถำวร พอขุนทด รอง สว.กก.3 บก.ปคบ. 2111 11202 0084 สวป.สภ.จตุรัส จว.ชย. สชย.268
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526 ร.ต.อ. ถำวร เมืองใจ รอง สว.สส.สภ.เมืองพะเยำ จว.พะเยำ สพย.122 สว.สส.สภ.เชียงค ำ จว.พะเยำ สพย.168
527 พ.ต.ต. ถำวร ยอดยรรยง สวป.สภ.หว้ำนใหญ่ จว.มุกดำหำร สมห.200 สวป.สภ.นำเชือก จว.มค. สมค.332
528 พ.ต.ท. ถำวร รำมวงศ์ สวป.สภ.ดอนสัก จว.สุรำษฎร์ธำนี สสฎ.398 สว.สส.สภ.ท่ำฉำง จว.สุรำษฎร์ธำนี 0808 12204 0168
529 พ.ต.ท. ถำวร วงศ์ฤคเวช สว.อก.สภ.ปำกน้ ำระนอง จว.ระนอง 0807 12304 0108 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.พังงำ 1807 09318 0007
530 พ.ต.ท. ถำวร สมศักด์ิ รอง ผกก.กก.1 บก.จร. 1002 09201 0039 รอง ผกก.1 บก.รฟ. 2104 09201 0025
531 พ.ต.ท. ถิรภัทร จิรศรีสกุล สว.กก.5 บก.ส.3 2304 10202 0168 รอง ผกก.5 บก.ส.3 2304 09202 0165
532 พ.ต.ท. ถิรภัทร ภัททิยธนสำร สว.กก.2 บก.ปปป. 2110 10202 0044 รอง ผกก.(สอบสวน) กก.5 บก.ปอศ. 2109 29203 0197
533 พ.ต.ท. ถิรวัฒน์ อินสุข สวป.สภ.ทุ่งหลวง จว.รำชบุรี 0706 12202 0062 สว.สส.สภ.วัดเพลง จว.รำชบุรี 0706 12204 0193
534 พ.ต.ท. ถิรวุฒิ พิศุทธ์ิเศรษฐ์ศิริ รอง ผกก.ป.สภ.ครบุรี จว.นม. 0303 10202 0123 รอง ผกก.สส.สภ.มะเริง จว.นครรำชสีมำ 1305 09204 0234
535 พ.ต.ท. ถิรวุฒิ สุทธศิลป์ รอง ผกก.ป.สภ.แม่ฟ้ำหลวง จว.เชียงรำย 0502 10202 0070 รอง ผกก.สส.ภ.จว.เชียงรำย 1504 09201 0033
536 พ.ต.ต. เถลิงเกียรติ มณีอินทร์ สวป.สน.อุดมสุข 1111 12202 0240 สว.จร.สน.โคกครำม 1102 12205 0348
537 ร.ต.อ. ทนงศักด์ิ คงคำนนท์ นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.ชลบุรี 1206 11323 0006 สวป.สน.ลุมพินี 1112 12202 0311
538 พ.ต.ต. ทนงศักด์ิ สวัสดิโกมล สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.8 1801 10318 0173 สว.สส.สภ.เหนือคลอง จว.กระบ่ี 0802 12204 0114
539 พ.ต.ท. ทรงกรต เมฆพัฒน์ สว.สส.สภ.เขำค้อ จว.เพชรบูรณ์ 0607 12204 0130 สว.อก.สภ.บ้ำนต้ิว จว.เพชรบูรณ์ 1609 10318 0162
540 พ.ต.ท. ทรงธรรม ดวงเนตร์ สว.สส.สภ. ัยเยอร์เวง ภ.จว.ยะลำ 2006 10204 0100 รอง ผกก.สส.สภ.กรงปินัง จว.ยะลำ 2006 09204 0090
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541 พ.ต.ท. ทรงธรรม เดชป้ัน สว.อก.สภ.หนองบัว จว.นครสวรรค์ 0604 12304 0192 สวป.สภ.บำงม่วง จว.นครสวรรค์ 0604 12202 0065
542 พ.ต.ท. ทรงพล ธูปเพ็ง สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร 5 บก.อก.ภ.1 1101 10318 0219 สว.(สอบสวน) สภ.มโนรมย์ จว.ชัยนำท สชน.149
543 พ.ต.ท. ทรงพล โพธ์ิปฐม รอง ผกก.ป.สภ.ห้วยยำง จว.ประจวบคีรีขันธ์ 1706 09202 0105 รอง ผกก.จร.สภ.เมืองอุดรธำนี 0412 10205 0010
544 ร.ต.อ. ทรงฤทธ์ิ นำมมนตรี รอง สวป.สภ.ลำดบัวหลวง จว.พระนครศรีอยุธยำ สอย.375 สวป.สภ.พระขำว จว.พระนครศรีอยุธยำ 0105 12202 0071
545 พ.ต.ท. ทรงฤทธ์ิ สุขสุวรรณ ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.41 บก.ตชด.ภำค4 2505 10202 0068 ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.13 บก.ตชด.ภำค1 2502 10318 0245
546 พ.ต.ท. ทรงวุฒิ จิตประสงค์พำณิช รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.บ้ำนด่ำนลำนหอย จว.สุโขทัย 0608 24203 0062 รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.แม่ระมำด จว.ตำก สตก.230
547 พ.ต.ต. ทรงศักดำ สิริโชคชัยวรกุล สว.สส.สภ.โนนศิลำ จว.ขอนแก่น 0403 12204 0327 สวป.สภ.ร่องค ำ จว.กส. สกส.373
548 พ.ต.ท. ทรงศักด์ิ แก้วพลน้อย รอง ผกก.ป.สภ.หนองรี จว.กำญจนบุรี 1704 09202 0057 รอง ผกก.กลุ่มงำนกำรฝึกแบบต ำรวจ ศูนย์ฝึกต ำรวจ 3003 09318 0016
549 ร.ต.อ. ทรงศักด์ิ มุกดำพำนิชกุล รอง สวป.สภ.โพธ์ิแก้ว จว.นครปฐม 0703 13202 0270 สวป.สภ.ก ำแพงแสน จว.นครปฐม 0703 12202 0251
550 พ.ต.ท. ทรงศักด์ิ แย้มนำม รอง ผกก.ป.สภ.ท่ำเรือ จว.พระนครศรีอยุธยำ 0105 10202 0050 รอง ผกก.ป.สภ.ผักไห่ จว.พระนครศรีอยุธยำ 0105 10202 0048
551 พ.ต.ท. ทวนทอง ถิตย์ฉำย รอง ผกก.ตม.จว.น่ำน บก.ตม.5 2406 09363 0235 รอง ผกก.บริกำรคนต่ำงด้ำว บก.ตม.4 2405 09363 0019
552 พ.ต.ท. ทวิช ถึงจันทร์ สว.อก.สภ.แก่งโสภำ จว.พิษณุโลก 1608 10318 0051 สวป.สภ.วังน้ ำคู้ จว.พิษณุโลก 0606 12202 0042
553 ร.ต.อ. ทวินันท์ นำมวิเศษ รอง สว.กก.สืบสวน 1 บก.สส.ภ.3 1302 11204 0034 สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.3 1302 10204 0045
554 พ.ต.ท. ทวี จันทะคัด สว.ศูนย์ฝึกยุทธวิธีต ำรวจ บก.ฝรก.บช.ศ. 2904 10355 0063 รอง ผกก.ศูนย์ฝึกยุทธวิธีต ำรวจ บก.ฝรก. 2904 09318 0062
555 ร.ต.อ. ทวี เจริญรำษฎร์ รอง สว. งำนศูนย์ควบคุมจรำจร ด่วน 1 กก.2 บก.จร. 1002 11205 0092 สวป.สน.ท่ำพระ 1114 12202 0209
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556 ร.ต.อ. ทวี ปรำกฏ ผบ.มว.กก.ตชด.11 2502 11202 0121 ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 10202 0075
557 พ.ต.ท. ทวี ยุทธศักดำรักษ์ รอง ผกก.ป.สภ.จอมบึง จว.รำชบุรี 0706 10202 0024 รอง ผกก.ป.สภ.ด่ำนแม่แฉลบ ภ.จว.กำญจนบุรี 1704 09202 0138
558 พ.ต.ท. ทวีโชค ธีรภัทรพลเดช สว.อก.สภ.ศรีเทพ จว.เพชรบูรณ์ 0607 12304 0163 สว.อก.สภ.บ้ำนเหล่ือม จว.นครรำชสีมำ 0303 12304 0366
559 พ.ต.ท. ทวีโชค นนทรำ รอง ผกก.สส.ภ.จว.ล ำพูน 1511 09201 0029 รอง ผกก.สส.สภ.แจ้ห่ม จว.ล ำปำง 1510 09204 0071
560 พ.ต.ท. ทวีเดช ศิริประเสริฐ สว.กก.สส.ภ.จว.สมุทรสงครำม 1709 10202 0069 สว.ธร.สภ. ัมพวำ จว.สมุทรสงครำม 0707 12304 0041
561 พ.ต.ท. ทวีทรัพย์ มงคลวงษ์ สว.อก.สภ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี 0108 12304 0157 สว.พฐ.จว.สมุทรปรำกำร ศพฐ.1 2704 10336 0157
562 พ.ต.ท. ทวีป กรวยทอง รอง ผกก.ฝ่ำยทะเบียนประวัติ 3 ทว. 2703 09336 0057 รอง ผกก.ฝ่ำยอ ำนวยกำร ศพฐ.3 2706 09336 0090
563 พ.ต.ท. ทวีป ช่ำงต่อ สว.กก.2 บก.สส.สตม. 2408 10204 0033 รอง ผกก.กก.1 บก.สส.สตม. 2408 09204 0022
564 พ.ต.ต. ทวีป สืบสุนทร สว.อก.สภ.บัวลำย จว.นครรำชสีมำ 0303 12318 0681 สว.อก.สภ.กมลำไสย จว.กำฬสินธ์ุ 0402 12304 0127
565 พ.ต.ต. ทวีศักด์ิ ขวัญเนียม สวป.สภ.วิภำวดี จว.สุรำษฎร์ธำนี 0808 12202 0068 สวป.สภ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี 0808 12202 0371
566 พ.ต.ท. ทวีศักด์ิ ข ำผุด รอง ผกก.ป.สภ.สำยบุรี จว.ปัตตำนี 0904 10202 0019 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.กันตัง จว.ตรัง 0902 23203 0035
567 พ.ต.ท. ทวีศักด์ิ ขุนเพชร สว.สภ.โคกชะงำย จว.พัทลุง 0905 12201 0189 สว.สส.สภ.ตะโหมด จว.พัทลุง 0905 12204 0082
568 พ.ต.ต. ทวีศักด์ิ คงเทพ สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.8 1801 10318 0195 สว.อก.สภ.เมืองสงขลำ จว.สงขลำ สสข.297
569 พ.ต.ท. ทวีศักด์ิ คัมภีระ สวป.สภ.ท่ำฉัตรไชย จว.ภูเก็ต 0806 12202 0175 สว.อก.สภ.เมืองภูเก็ต สภก.76
570 พ.ต.ท. ทวีศักด์ิ จันทรโชติ สวป.สภ.เมืองสตูล สสต.86 สวป.สภ.เมืองสงขลำ 0907 12202 0440
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571 พ.ต.ท. ทวีศักด์ิ ถำบุญชู สวป.สภ.แม่สอด จว.ตำก 0603 12202 0243 รอง ผกก.กก.สืบสวน ภ.จว.ก ำแพงเพชร 1604 09204 0110
572 พ.ต.ท. ทวีศักด์ิ นำมจันทร์เจียม รอง ผกก.สส.สภ.ขม้ิน จว.สกลนคร 1411 09204 0111 รอง ผกก.สส.3 บก.สส.ภ.7 1702 09204 0053
573 พ.ต.ต. ทวีศักด์ิ พรมแสง สว.สส.สภ.นำหว้ำ จว.นครพนม 0404 12204 0160 สว.อก.สภ.โพนสวรรค์ จว.นครพนม 0404 12304 0163
574 ร.ต.อ. ทวีศักด์ิ พิทักษ์ ผบ.มว.กก.ตชด.42 2505 11202 0202 ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 10202 0278
575 พ.ต.ต. ทวีศิลป์ ลักษณะแพ่ง สวป.สภ.กำญจนดิษฐ์ จว.สุรำษฎร์ธำนี 0808 12202 0390 สวป.สภ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี สสฎ.261
576 พ.ต.ต. ทศนำท อำศนะ สว.กก.สส.ภ.จว.อุบลรำชธำนี 1311 10204 0164 สว.สภ.หนำมแท่ง จว.อุบลรำชธำนี 0309 12201 0438
577 พ.ต.ต. ทศพร ต้นสุวรรณ์ สว.กก.สืบสวนปรำบปรำม บก.ตม.2 2403 10202 0277 สว.ฝอ.บก.ตม.2 2403 10318 0012
578 พ.ต.ต. ทศพร รุ่งเรืองศุภรัตน์ ผู้ช่วย นว.(สบ 2) ตร. 0000 10323 0141 สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.7 1702 10204 0032
579 ร.ต.อ. ทศพร สันติพงศ์ รอง สว.ตม.จว.สมุทรสำคร บก.ตม.3 2404 11204 0236 สว.ตม.จว.สระแก้ว บก.ตม.3 2404 10363 0076
580 พ.ต.ท. หญิง ทศพร สุริยันต์ สว.ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3 2404 10363 0050 สว.ตม.จว.ตำก บก.ตม.5 2406 10202 0066
581 พ.ต.ท. ทศพร เส็งเรียบ สว.กก.สส.ภ.จว.อุบลรำชธำนี 1311 10204 0037 รอง ผกก.สส.ภ.จว.อุบลรำชธำนี 1311 09204 0163
582 พ.ต.ท. ทศพร หงษ์ทอง สว.กก.2 บก.ปอศ. 2109 10202 0072 สว.กก.5 บก.ปทส. 2107 10202 0115
583 พ.ต.ท. ทศพล ทุเสนะ สว.สส.สภ.ทุ่งช้ำง จว.น่ำน 0504 12204 0123 สวป.สภ.พญำเม็งรำย จว.เชียงรำย สชร.307
584 พ.ต.ท. ทศพล บูรพำกำญจน์ สวป.สน.มีนบุรี สน.1-1112 รอง ผกก.ป.สน.ล ำหิน 1110 10202 0143
585 ร.ต.อ. ทศพล เปรมกมล รอง สวป.สภ.นิคมพัฒนำ 0208 13202 0025 สวป.สภ.ปลวกแดง จว.ระยอง สรย.237


