
ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี
1 พ.ต.ท. ทศพล สืบกำสี สวป.สภ.เวียงสำ จว.น่ำน 0504 12202 0266 รอง ผกก.จร.สภ.เมืองน่ำน 0504 10205 0009
2 พ.ต.ท. ทองดี โคตรประทุม รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.โนนสูง จว.นม. สนม.606 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บัวใหญ่ จว.นครรำชสีมำ สนม.663
3 พ.ต.ท. ทองปอน ปำนทอง สวญ.สภ.กระชอน จว.นครรำชสีมำ 1305 09201 0081 รอง ผกก.สส.สภ.โนนดินแดง จว.บุรีรัมย์ 1306 09204 0097
4 พ.ต.ต. ทองเปลว หำญไพบูลย์ สว.สส.สน.ทองหล่อ 1112 12204 0316 สว.สส.สน.ทุ่งมหำเมฆ สน.2-633
5 พ.ต.ท. ทองพัน พรมจันทร์ รอง ผกก.สส.สภ.บ้ำนกลำง จว.นครพนม 1406 09204 0073 รอง ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงำนสอบสวน ภ.จว.นครพนม 1406 23203 0040
6 พ.ต.ต. ทองพูน โพธ์ินำค สว.สส.สภ.แม่ทะ จว.ล ำปำง 0508 12204 0128 สวป.สภ.เถิน จว.ล ำปำง สลป.326
7 พ.ต.ท. ทองพูล ทองจันทร์ รอง ผกก.สส.สภ.โพนทอง จว.ร้อยเอ็ด 1409 09204 0103 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แกด ำ จว.มหำสำรคำม สมค.262
8 พ.ต.ท. ทองสุข ไชยวงษ์จันทร์ รอง ผกก.สส.สภ.ช่ืนชม จว.มหำสำรคำม 1407 09204 0080 รอง ผกก.สส.สภ.ดงหลวง จว.มุกดำหำร 1408 09204 0077
9 พ.ต.ท. ทะนงศักด์ิ สุวรรณวัฒน์ สวป.สภ.คลองก่ิว จว.ชลบุรี 0204 12202 0087 รอง ผกก.ป.สภ.บ้ำนสร้ำง จว.ปรำจีนบุรี 0207 10202 0031

10 พ.ต.ท. ทะนอง วงษ์นำรี สว.ฝ่ำยกำรส่ือสำร 2 สส. 2802 10428 0052 รอง ผกก.ฝ่ำยกำรส่ือสำร 1 สส. 2802 09428 0026
11 ร.ต.อ. ทัตตวีร์ ด่ำนพิทักษ์ตระกูล สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.5 1502 10204 0049 สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.5 1502 10204 0033
12 พ.ต.ท. ทัตพล อริยำนนท์ สว.กก.ปพ.บช.ปส. 2200 10204 0012 รอง ผกก.ปพ.บช.ปส. 2200 09201 0010
13 พ.ต.ต. ทัน ทองดี สว.ฝอ.8 บก.อก.บช.ตชด. 2501 10403 0147 สว.สส.สภ.ควนโดน จว.สตูล 0908 12204 0085
14 ร.ต.อ. ทัพภำค สินพูลผล รอง สว.งำนศูนย์ควบคุมจรำจร ด่วน 2 กก.2 บก.จร. 1002 11205 0100 สว.จร.สน.ตลำดพลู สน.3-547
15 พ.ต.ท. ทัศน์พงษ์ คงทัพ รอง ผกก.ฝ่ำยสืบสวนและตรวจรำชกำร 2 กต.7 0808 09204 0013 รอง ผกก.ป.สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี 0108 10202 0031

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๔/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑
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16 พ.ต.ท. ทัศน์พล บู้หลง สว.(สอบสวน) สน.ท่ำข้ำม 1116 24203 0132 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.บำงขุนเทียน บก.น.9 บช.น. สน.3-663
17 ร.ต.อ. ทัศนะ อยู่เจริญ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สระบุรี 1110 11204 0031 สว.สส.สภ.พระพุทธบำท จว.สระบุรี สสบ.312
18 ร.ต.อ. ทำยำท เกษมสุข รอง สว.ส.ทล.3 กก.5 บก.ทล. 2103 11202 0171 สว.ฝอ.บก.ทล. 2103 10318 0013
19 พ.ต.ท. ทิฐิกรณ์ เน่ืองหล้ำ รอง ผกก.ป.สภ.แม่โจ้ ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 09202 0317 รอง ผกก.สส.สภ.วังเหนือ จว.ล ำปำง 1510 09204 0072
20 พ.ต.ต. ทินกร เพ่ิมศรี สวป.สภ.เมืองพัทลุง 0905 12202 0198 สว.กก.สส.ภ.จว.สตูล 1907 10204 0083
21 พ.ต.ท. ทินนิกร จันทโยธำ สว.อก.สภ.เมืองสรวง จว.ร้อยเอ็ด 0407 12304 0238 สว.อก.สภ.ทุ่งเขำหลวง จว.ร้อยเอ็ด 0407 12318 0404
22 พ.ต.ท. หญิง ทิพย์ธิดำ เภกะนันทน์ รอง ผกก. ฝ่ำยส่งก ำลังบ ำรุง บก.อก.รพ.ตร. 3101 09309 0049 รอง ผกก.ฝ่ำยทะเบียนประวัติ 3 ทว. 2703 09336 0057
23 พ.ต.ท. หญิง ทิพวรรณ ญำณประสิทธ์ิ รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.บช.ทท. 3201 09318 0006 รอง ผกก.ฝอ.3 บก.อก.บช.ทท. 3201 09318 0035
24 ร.ต.อ. หญิง ทิพำ ศรีรักษำ รอง สวป.สภ.ศรีมโหสถ 1209 11202 0087 สว.อก.สภ.เมืองปรำจีนบุรี สปจ.239
25 พ.ต.ต. ทิพำกร แก้วเปล่ง สว.(สอบสวน) สน.ท่ำพระ สน.3-672 สว.ฝอ.3 บก.อก.บช.น. 1001 10318 0252
26 พ.ต.ท. ทิวำ ภิรมย์เจียว สวป.สน.ทุ่งครุ 1115 12202 0205 สว.ฝอ.บก.น.8 1010 10304 0011
27 พ.ต.ท. ทิวำกร คงเพ็ชร สว.อก.สภ.อัยเยอร์เวง ภ.จว.ยะลำ 2006 10318 0166 รอง ผกก.สส.สภ.เมืองพัทลุง 1905 09204 0055
28 พ.ต.ท. ทีฆโชติ ชัยพชรโชติ รอง ผกก.ป.สภ.บัวเชด จว.สร. 0307 10202 0083 สวญ.สภ.ถำวร จว.บุรีรัมย์ 1306 09201 0060
29 พ.ต.ท. หญิง ทุเรียน ประตังถำโต สว.ด่ำน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 10363 0490 สว.ฝอ.บก.ปส.3 2204 10318 0009
30 ร.ต.อ. เทพทัฬห์ ขจรเกียรติอำชำ รอง สว.ส.ทท.2 กก.1 บก.ทท.2 3203 11202 0032 สวป.สภ.เมืองนครรำชสีมำ สนม.464
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31 พ.ต.ท. เทพพนม ก๋งอุบล รอง ผกก.สส. กก.สส.ภ.จว.สมุทรปรำกำร 1109 09204 0134 รอง ผกก.กก.สืบสวน 3 บก.สส.ภ.6 1602 09204 0047
32 พ.ต.ต. เทพพิทักษ์ นำรถพินิจ สว.อก.สภ.แม่เล่ย์ จว.นครสวรรค์ 1606 10318 0051 สว.สส.สภ.บ้ำนไร่ จว.อุทัยธำนี สอน.178
33 พ.ต.ต. เทพรัตน์ ศุกระกำญจน์ สว.จร.สภ.ปำกเกร็ด จว.นนทบุรี สนบ.207 สวป. สภ.ปำกเกร็ด จว.นนทบุรี 0103 12202 0274
34 พ.ต.ท. เทพฤทธ์ิ ชำวนำวิก รอง ผกก.ฝอ.บก.ปคม. 2108 09318 0009 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ส ำเหร่ บก.น.8 บช.น. สน.3-1014
35 พ.ต.ท. เทพสวัสด์ิ สุภำวรรณ รอง ผกก.สส.สภ.พำน จว.เชียงรำย 1504 09204 0098 รอง ผกก.ป.สภ.แม่ลำว จว.เชียงรำย 0502 10202 0072
36 พ.ต.ท. เทพสิน สอำดอุตม์ สว.ฝ่ำยป้องกันอำชญำกรรม บก.อก.บช.ปส. 2201 10318 0050 สว.(สอบสวน) กลุ่มงำนสอบสวนและตรวจสอบทรัพย์สิน บก.ปส.4 2205 29203 0024
37 พ.ต.ท. เทวินทร์ นำจำรย์ สวป.สภ.บำงมูลนำก จว.พิจิตร สพจ.175 สว.กก.วิเครำะห์ข่ำวฯ บก.สส.ภ.6 1602 10204 0063
38 พ.ต.ท. เทวิล วำสิกศิริ รอง ผกก.ฝอ.5 บก.อก.บช.ตชด. 2501 09318 0089 รอง ผกก.กลุ่มงำนแปลและล่ำม ตท. 0102 09320 0133
39 ร.ต.อ. เทอดพงษ์ จุลศิลป์ รอง สว.ส.ทท.1 กก.2 บก.ทท.2 3203 11202 0061 สว.สส.สภ.พำน จว.เชียงรำย สชร.375
40 พ.ต.ท. เทอดศักด์ิ นนตะพันธ์พิพัฒน์ รอง ผกก.สส.สภ.ปำกน  ำประแสร์ จว.ระยอง 1210 09204 0078 รอง ผกก.สืบสวน ภ.จว.ปรำจีนบุรี 1209 09204 0099
41 พ.ต.ท. เทอดศักด์ิ ปัทมำลัย สว.กลุ่มงำนวิเครำะห์ข่ำวทำงกำรเมือง บก.ส.4 2305 10204 0030 รอง ผกก.กก.2.บก.ส.1 2302 09204 0067
42 พ.ต.ท. เทอดศักด์ิ เศรษฐกร รอง ผกก.ฝอ.บก.ป. 2102 09318 0018 รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.บช.ก. 2101 09318 0008
43 ว่ำท่ี พ.ต.ต. เทอดศักด์ิ สูงโคตร สว.ฝอ.สศป.บช.ศ. 2902 10318 0009 สวป.สน.ชนะสงครำม 1108 12202 0185
44 ร.ต.อ. เทิด เกล็ดกฤษ ผบ.มว.กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 11429 0346 ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 10202 0077
45 พ.ต.ท. เทิด ธรรมะ สว.(สอบสวน) สภ.ทมอ อ.ปรำสำท จว.สร. 1309 29203 0114 รอง ผกก.สส.สภ.ทุ่งมน จว.สุรินทร์ 1309 09204 0143
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46 พ.ต.ท. เทิดศักด์ิ หำญณรงค์ สวป.สภ.ศรีสวัสด์ิ จว.กำญจนบุรี สกจ.321 สว.ธร.สภ.ไทรโยค จว.กำญจนบุรี 0702 12304 0185
47 พ.ต.ท. เทิม ผิวข ำ สว.กก.3 บก.ปปป. 2110 10202 0062 สว.กก.4 บก.ส.1 2302 10204 0160
48 ร.ต.อ. เทียน ไชยมำธิกุล รอง สวป.สภ.หล่มเก่ำ จว.เพชรบูรณ์ 0607 13202 0248 สว.อก.สภ.หล่มเก่ำ จว.เพชรบูรณ์ 0607 12304 0103
49 พ.ต.ท. หญิง เทียนเงิน กองพงษ์ สว.อก.สภ.เมืองปรำจีนบุรี สปจ.239 สว.อก.สภ.บ้ำนสร้ำง จว.ปรำจีนบุรี 0207 12304 0078
50 พ.ต.ท. เทียนชัย ชมภู สว.ตม.จว.ภูเก็ต บก.ตม.6 2407 10202 0031 สว.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยำ บก.ตม.3 2404 10363 0297
51 พ.ต.ท. เทียนชัย โพธ์ิสำรำช สว.กก.สส.บก.น.1 1003 10204 0038 สว.สส.สน.หัวหมำก สน.1-640
52 ร.ต.อ. ไท ธัญญเจริญ รอง สว.จร. สน.ลำดพร้ำว สน.1-632 สว.อก.สภ.โนนนำรำยณ์ จว.สุรินทร์ 0307 12318 0384
53 พ.ต.ท. ธงฉำน ตันบุญเจริญ สว.ศูนย์จริยธรรมฯ บก.อก.จต. 0801 10306 0057 สว.กก.5 บก.ปคม. 2108 10202 0130
54 พ.ต.ท. ธงชัย คงวิมล สว.สส.สภ.คลองหอยโข่ง จว.สงขลำ 0907 12204 0263 สวป.สภ.สะเดำ จว.สงขลำ 0907 12202 0453
55 ร.ต.อ. ธงชัย จรูญแสง รอง สวป.สภ.เข่ืองใน จว.อุบลรำชธำนี สอบ.464 สว.อก.สภ.โนนกุง ภ.จว.อุบลรำชธำนี 1311 10318 0181
56 ร.ต.อ. ธงชัย ชินทวัน ผู้ช่วย นว.(สบ 1) ตร. 19841 สวป.สน.สุทธิสำร สน.1-736
57 ร.ต.อ. ธงชัย ชูแก้ว รอง สว.ตม.จว.ปทุมธำนี บก.ตม.3 2404 11363 0388 สว.ตม.จว.ปทุมธำนี บก.ตม.3 2404 10204 0386
58 พ.ต.ท. ธงชัย มติธรรม รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เขำหลัก จว.พังงำ 1807 27203 0063 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.กระบ่ี 1804 09318 0092
59 พ.ต.ต. ธงชัย สมำน สว. กก.สส.ภ.จว.สมุทรปรำกำร 1109 10202 0031 สว.สส. สภ.พระประแดง จว.สมุทรปรำกำร 0107 12204 0329
60 พ.ต.ท. ธงชัย สุขเกษม สวป.สภ.สำมง่ำม จว.พิจิตร สพจ.239 สว.สส.สภ.บำงกระทุ่ม จว.พิษณุโลก 0606 12204 0093
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61 พ.ต.ท. ธนกร จันรอด สว.กก.5 บก.ปคม. 2108 10202 0130 สวป.สน.ฉลองกรุง 1110 12202 0206
62 ร.ต.อ. ธนกร พวงจ ำปำ รอง สว.(สอบสวน)สภ.ทุ่งมน 0307 24203 0122 สว.อก.สภ.ภักดีชุมพล จว.ชัยภูมิ 0302 12304 0221
63 พ.ต.ท. ธนกร พัฒนนันแก้ว สว.กก.1 บก.ทท.2 3203 10204 0020 รอง ผกก.ควบคุมธุรกิจน ำเท่ียวและมัคคุเทศก์ บช.ทท. 3200 09202 0008
64 พ.ต.ท. ธนกร พิมพกำร สว.(สอบสวน) ส.ทล.1 กก.8 บก.ทล. 2103 29203 0252 รอง ผกก.(สอบสวน) ส.ทล.2 กก.8 บก.ทล. 2103 29203 0264
65 ร.ต.อ. ธนกร พิมพ์ชัย รอง สว.จร. สน.มักกะสัน สน.1-1072 สว.อก.สภ.บึงบูรพ์ จว.ศรีสะเกษ 0306 12304 0196
66 พ.ต.ท. ธนกร อังกุรวิโรจน์ สวป.สภ.เมืองรำชบุรี 0706 12202 0258 สว.สส.สภ.ด ำเนินสะดวก จว.รำชบุรี 0706 12204 0154
67 พ.ต.ต. ธนกฤต จ ำเริญโชคชัย สวป.สภ.จตุรัส จว.ชย. สชย.268 สวป.สภ.ลำดใหญ่ จว.ชัยภูมิ 0302 12202 0073
68 พ.ต.ท. ธนกฤต ธนำพงศ์ศักดำ รอง ผกก.สส.สภ.ลำนกระบือ จว.ก ำแพงเพชร 1604 09204 0065 รอง ผกก.สส.สภ.ขำณุวรลักษบุรี จว.ก ำแพงเพชร 1604 09204 0060
69 พ.ต.ต. ธนกฤต เนืองพุด รอง ผกก.สส.สภ.เชียงคำน จว.เลย 1410 09204 0076 รอง ผกก.ปป.สภ.นำด้วง จว.เลย 0408 10202 0113
70 พ.ต.ท. ธนกฤต ปิตุทิพย์ สวญ.สภ.ไร่สะท้อน จว.เพชรบุรี 1707 09201 0047 รอง ผกก.สส.สภ.สังขละบุรี จว.กำญจนบุรี 1704 09204 0092
71 พ.ต.ท. ธนกฤต รวยอำรี สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร ภ.จว.พระนครศรีอยุธยำ 1107 10318 0011 สว.สส.สน.วังทองหลำง 1102 12204 0203
72 พ.ต.ท. ธนกฤต อัฒจักร รอง ผกก.สส.สภ.กุดชุม จว.ยโสธร 1307 09204 0054 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ทรำยมูล จว.ยส. สยส.138
73 พ.ต.ต. ธนกฤต อินภู่ สว.กก.สืบสวน ภ.จว.นครสวรรค์ 1606 10204 0033 สว.สส.สภ.สวรรคโลก จว.สุโขทัย สสท.197
74 พ.ต.ท. ธนชัย แก้วเสนำ รอง ผกก.ป.สภ.ห้วยข่ำ จว.อุบลรำชธำนี 1311 09202 0183 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ทุ่งศรีอุดม จว.อบ. สอบ.742
75 พ.ต.ต. ธนชิต สุขพัฒนำนรำกุล รอง ผกก.สส.สภ.ศรีวิไล จว.บึงกำฬ 1415 09204 0052 สวญ.สภ.จะกว๊ะ จว.ยะลำ 2006 09201 0089



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๔/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

76 พ.ต.ท. ธนโชติ จันทรคนธ์ สว.ตม.จว.อุบลรำชธำนี บก.ตม.4 2405 10363 0066 สว.กก.บริกำรคนต่ำงด้ำว บก.ตม.4 2405 10204 0022
77 ร.ต.อ. ธนโชติ นุ้ยเล็ก รอง สว.จร. สน.ตลำดพลู สน.3-548 สวป.สน.ตลำดพลู 1115 12202 0187
78 พ.ต.ท. ธนโชติ ฤกษ์ดี รอง ผกก.ปป.สน.ตล่ิงชัน 1104 10202 0090 รอง ผกก.สส.สน.บำงบอน 1011 09204 0073
79 พ.ต.ท. ธนโชติ อินพะรัม สว.สส.สน.ท่ำพระ สน.3-439 สว.อก.สน.บำงขุนเทียน 1104 12304 0108
80 ร.ต.อ. ธนดล จันทร์รอด รอง สว. กก.ปฏิบัติกำรพิเศษ บก.สส.ภ.8 1802 11202 0077 สว.ปพ.บก.สส.ภ.8 1802 10202 0072
81 พ.ต.ท. ธนดล ศรีวันชัย สว.(สอบสวน) สภ.สีคิ ว จว.นม. สนม.748 สว.อก.สภ.แก้งคร้อ จว.ชัยภูมิ 0302 12304 0144
82 พ.ต.ท. ธนเทพ กองชุมพล สว.ฝอ.ภ.จว.นครนำยก 1208 10318 0010 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.นครนำยก 1208 09318 0064
83 พ.ต.ต. ธนธร ผำสุข สวป.สภ.นำวัง จว.หนองบัวล ำภู 0411 12202 0015 สว.สส.สภ.โคกโพธ์ิชัย จว.ขอนแก่น 0403 12204 0379
84 พ.ต.ท. ธนธัช ปำนวงษ์ รอง ผกก.ฝ่ำยรับเร่ืองรำวร้องทุกข์ บก.อก.จต. 0801 09305 0042 รอง ผกก.กก.1 บก.จร. 1002 09201 0039
85 ร.ต.อ. ธนธัส สว่ำงโรจน์ รอง สว.วช.สบร. 0107 11306 0011 สว.ฝ่ำยวิชำกำร สบร. 0107 10306 0010
86 พ.ต.ท. ธนพงษ์ ทับกล่ ำ สว.จร.สภ.เมืองนครสวรรค์ สนว.310 สวป.สภ.ลำดยำว จว.นครสวรรค์ สนว.317
87 พ.ต.ต. ธนพนธ์ สุขสอน สวป. สภ.ล ำลูกกำ จว.ปทุมธำนี 0104 12202 0258 สว. กก.สส.ภ.จว.สมุทรปรำกำร 1109 10204 0136
88 พ.ต.ท. ธนพรรธน์ สุดกังวำล รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.บช.ก. 2101 09318 0009 รอง ผกก.ฝอ.บก.ปทส. 2107 09318 0010
89 ร.ต.อ. ธนพล ติ นหนู รอง สว.(สอบสวน) สภ.แหลมฉบัง จว.ชลบุรี สชบ.363 สวป.สภ.แหลมฉบัง จว.ชลบุรี สชบ.356
90 พ.ต.ท. ธนพล ทำทอง รอง ผกก.สส.สภ.บรบือ จว.มหำสำรคำม 1407 09204 0087 รอง ผกก.ปป.สภ.เกษตรวิสัย จว.ร้อยเอ็ด 0407 10202 0041



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๔/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

91 พ.ต.ต. ธนพล วงษ์บุบผำ สว.สส.สภ.ศรีมหำโพธิ จว.ปรำจีนบุรี 0207 12204 0091 สว.สส.สภ.ปำกพลี จว.นครนำยก 0206 12204 0066
92 พ.ต.ท. ธนพัฒน์ ปรมสุข รอง ผกก.บริกำรคนต่ำงด้ำว บก.ตม.4 2405 09363 0019 รอง ผกก.ตม.จว.น่ำน บก.ตม.5 2406 09363 0235
93 พ.ต.ท. ธนพัฒน์ สีหะวงค์ สวป.สน.ลำดพร้ำว 1111 12202 0237 รอง ผกก.สส.ภ.จว.รำชบุรี 1708 09204 0108
94 พ.ต.ต. ธนพันธ์ จันทร์เทพ สว.ปพ.บก.สส.ภ.4 1402 10202 0067 รอง ผกก.ปพ.บก.สส.ภ.4 1402 09201 0066
95 พ.ต.ท. ธนภณ เตชะตำนลท์ สว.จร.สน.บำงมด สน.3-938 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ค ำชะอี จว.มุกดำหำร สมห.164
96 พ.ต.ท. หญิง ธนภรณ์ มีผล สว.กก.2 บก.ตม.1 2402 10363 0053 สว.ฝอ.สง.ก.ตร. 0700 10318 0009
97 พ.ต.ท. ธนภัทร เกิดสวัสด์ิ รอง ผกก.ปพ.บก.สส.ภ.3 1302 09201 0068 รอง ผกก.ป.สภ.ลืออ ำนำจ จว.อจ. 0308 10202 0028
98 พ.ต.ท. ธนภัทร เพชรอรุณ รอง ผกก.ป.สภ.ไทยเจริญ จว.ยโยธร 0305 10202 0053 รอง ผกก.สส.สภ.ห้วยแถลง จว.นม. 1305 09204 0143
99 พ.ต.ท. ธนภัทร เหล่ำทะนนท์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองนครรำชสีมำ จว.นม. สนม.479 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สูงเนิน จว.นครรำชสีมำ 0303 24203 0214

100 ร.ต.อ. ธนภูมิ มีสมศักด์ิ รอง สว.ฝ่ำยแต่งตั ง ทพ. 0402 11302 0064 สว.ด่ำน ตม.เชียงแสน บก.ตม.5 2406 10363 0104
101 ร.ต.อ. หญิง ธนวรรณ สูญทุกข์ รอง สว.ตม.จว.ตรำด บก.ตม.3 2404 11204 0259 สว.ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3 2404 10202 0102
102 พ.ต.ต. ธนวัฒน์ ขันธ์ถม สวป. สภ.พระพุทธบำท จว.สระบุรี 0108 12202 0239 สว.อก.สภ.ดอนพุด จว.สระบุรี 0108 12304 0187
103 ร.ต.อ. ธนวัฒน์ ไชยสงเมือง รอง สว.สส.สภ.หนองแค จว.สระบุรี สสบ.219 สว.สส.สภ.หนองแค จว.สระบุรี สสบ.216
104 ร.ต.อ. ธนวัฒน์ ธงน ำทรัพย์ รอง สว.ตม.จว.สิงห์บุรี บก.ตม.3 2404 11204 0352 สวป.สภ.เมืองสิงห์บุรี จว.สิงห์บุรี สสห.86
105 พ.ต.ต. ธนวัฒน์ บุญน ำ สว.สส.สภ.เบญจลักษ์ จว.ศรีสะเกษ 0306 12204 0209 รอง ผกก.สส.สภ.ปรือใหญ่ จว.ศรีสะเกษ 1308 09204 0116



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๔/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

106 พ.ต.ต. ธนวัฒน์ ใบหมำดปันจอ สว.กก.2 บก.ทท.3 3204 10204 0037 สวป.สภ.ทุ่งลุง จว.สงขลำ 0907 12202 0458
107 พ.ต.ต. ธนวัฒน์ ปัญญำสัย สว.อก.สภ.บำงประกง จว.ฉะเชิงเทรำ 0203 12304 0120 ผบ.ร้อย(สบ 2) ฝ่ำยปกครองและกำรฝึก ศฝร.ภ.2 1203 10306 0030
108 พ.ต.ท. ธนวัฒน์ ห่ำนด ำ รอง ผกก.ป.สภ.จันเสน จว.นครสวรรค์ 1606 09202 0057 รอง ผกก.ป.สภ.วังทรำยพูน จว.พิจิตร 0605 10202 0061
109 ร.ต.อ. ธนวัฒน์ หิ นยกฮ่ิน สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.8 1802 10204 0035 สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.8 1802 10204 0021
110 ร.ต.อ. ธนวัตร บุญมำก สว.(สอบสวน) สภ.แม่โจ้ ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 10203 0320 สว.สภ.สันทรำย ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 10205 0251
111 พ.ต.ท. ธนวัสส์ ขนิษฐวงศ์ สว.กก.บริกำรคนต่ำงด้ำว บก.ตม.4 2405 10204 0022 รอง ผกก.ตม.จว.บึงกำฬ บก.ตม.4 2405 09363 0279
112 พ.ต.ต. ธนวิชญ์ เพชรกำฬ สว.(ปฏิบัติงำน กอ.รมน.) สกพ. 0400 10380 0071 สว.จร.สน.ประชำช่ืน สน.1-730
113 ร.ต.อ. ธนวิทย์ วิจิตรจริยำ รอง สว.สส. สน.บำงโพงพำง สน.2-512 สว.สส.สน.ประชำส ำรำญ 1102 12204 0364
114 ร.ต.อ. ธนศักด์ิ ปรำสำททอง รอง สว.กก.1 บก.ป. 2102 11202 0063 สว.กก.1 บก.ป. 2102 10202 0050
115 พ.ต.ต. ธนศักด์ิ สว่ำงศรี สว.สส.สภ.วิชิต จว.ภูเก็ต 1808 10204 0085 สว.สส.สน.ปทุมวัน 1113 12204 0143
116 พ.ต.ท. ธนสำร วรรธนะชีพ สว.อก.สภ.แหลมงอบ จว.ตรำด 0205 12304 0081 รอง ผกก.ป.สภ.ส ำโรงทำบ จว.สุรินทร์ 0307 10202 0079
117 ร.ต.อ. ธนสิทธ์ิ นำสมตรอง รอง สว.จร.สภ.เมืองกำฬสินธ์ุ สกส.211 สว.กก.สืบสวน ภ.จว.บึงกำฬ 1415 10204 0071
118 พ.ต.ท. ธนเสฏฐ์ ประชำชัยศรี รอง ผกก.ป.สภ.หนองใหญ่ จว.ชลบุรี 0204 10202 0078 รอง ผกก.สืบสวน ภ.จว.ตรำด 1207 09201 0031
119 พ.ต.ท. ธนะเมศฐ์ พีรวัสวงศธร สว.อก.สภ.เมืองขอนแก่น สขก.304 สว.ฝอ.ศฝร.ภ.4 1403 10318 0007
120 พ.ต.ต. ธนะเมศฐ์ วิจิตรจริยำ สว.กก.สส.2 บก.สส.บช.น. 1012 10204 0046 สว.(สอบสวน) สน.สุวินทวงศ์ บก.น.3 บช.น. 1110 23203 0074



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๔/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

121 พ.ต.ต. ธนะรัชต์ มินำคูณ สว.ฝ่ำยวิเครำะห์ต ำแหน่ง 2 อต. 0401 10319 0038 สว.ฝอ.กต.2 0803 10318 0006
122 พ.ต.ท. ธนัญกรณ์ แสนอุบล รอง ผกก.ปป.สภ.วังสำมหมอ จว.อุดรธำนี 0412 10202 0064 รอง ผกก.สส.สภ.ค ำตำกล้ำ จว.สกลนคร 1411 09204 0126
123 ร.ต.อ. ธนัตถ์ นันศิริ รอง สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.5 1502 11204 0043 สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.5 1502 10204 0048
124 พ.ต.ท. ธนัท ธรรมรังสี สว.ฝ่ำยปกครอง สฝจ. 2714 10318 0037 สว.ฝ่ำยทะเบียนประวัติ 1 ทว. 2703 10336 0026
125 พ.ต.ท. ธนันชัย ข ำพ่ึงตน รอง ผกก.สส.สภ.บ่อไร่ จว.ตรำด 1207 09204 0057 รอง ผกก.สส.สภ.บ้ำนท่ำเล่ือน จว.ตรำด 1207 09204 0053
126 ร.ต.อ. ธนำ วิเศษชัย รอง สวป. สภ.ปลวกแดง สรย.239 สว.สส.สภ.สัตหีบ จว.ชลบุรี 0204 12204 0247
127 พ.ต.ต. ธนำกร ตรงต่อกิจ สว.สส.สภ.อุ้มผำง จว.ตำก 0603 12204 0173 สวป.สภ.อุ้มผำง จว.ตำก สตก.259
128 ร.ต.อ. ธนำกร ตรำนกแก้ว รอง สว.จร. สน.ยำนนำวำ สน.2-682 สว.ฝอ.บก.น.6 1008 10318 0013
129 พ.ต.ต. ธนำกร ธินะ สวป.สภ.แม่สำย จว.เชียงรำย 0502 12202 0333 สวป.สภ.เมืองเชียงรำย 0502 12202 0331
130 พ.ต.ท. ธนำกร น่ิมมะโน สว.กก.สส.2 บก.สส.บช.น. 1012 10204 0043 รอง ผกก.สส.ภ.จว.ชัยภูมิ 1304 09204 0157
131 พ.ต.ต. ธนำกร หันจำงสิทธ์ิ สว.สส.สภ.โนนสะอำด จว.อุดรธำนี 0412 12204 0261 สวญ.สภ.สว่ำง จว.สกลนคร 1411 09201 0062
132 พ.ต.ท. ธนำกร อ่อนทองค ำ รอง ผกก.สส.3 บก.สส.บช.น. 1012 09203 0056 รอง ผกก.อำรักขำ1 บก.อคฝ. 1014 09202 0029
133 ร.ต.อ. ธนำคำร จันทร์กระจ่ำง รอง สว.กก.4 บก.ป. 2102 11202 0208 สว.กก.6 บก.ป. 2102 10202 0281
134 พ.ต.ต. ธนำคำร อ่อนจันทร์ สว.ส.รฟ.ศิลำอำสน์ กก.2 บก.รฟ. 2104 10202 0063 สว.ส.ทล.4 กก.5 บก.ทล. 2103 10201 0172
135 พ.ต.ต. ธนำณุวัฒน์ สิทธิไชย สว.อก.สภ.กัลยำณิวัฒนำ ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 10318 0307 สว.อก.สภ.สันก ำแพง จว.เชียงใหม่ 0503 12304 0318



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๔/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

136 พ.ต.ต. ธนำตรี ศรีลุนช่ำง สวป.สภ.พล จว.ขอนแก่น สขก.532 สวป.สภ.กุมภวำปี จว.อุดรธำนี 0412 12202 0364
137 ร.ต.อ. ธนำธิป จิตรำคณี รอง สว.ตม.จว.สมุทรสำคร บก.ตม.3 2404 11363 0233 สว.กก.สืบสวน ภ.จว.ชลบุรี 1206 10202 0189
138 พ.ต.ต. ธนำธิป ชมภูนิช สว.ฝอ.5 บก.อก.บช.น. 1001 10304 0309 สว.จร.สน.ประชำส ำรำญ 1102 12205 0373
139 ว่ำท่ี พ.ต.ต. ธนำนนท์ ไชยสิน สว.ศูนย์ฝึกยุทธวิธีต ำรวจ บก.ฝรก.บช.ศ. 2904 10355 0065 สวป.สภ.เมืองบุรีรัมย์ 0304 12202 0422
140 พ.ต.ท. ธนำนนท์ ยุทธนำ สวป.สภ.เกำะช้ำง จว.เชียงรำย 0502 12202 0083 รอง ผกก.ป.สภ.สันติสุข จว.น่ำน 0504 10202 0085
141 พ.ต.ท. ธนำพันธ์ ผดุงกำร รอง ผกก.สส.สน.จรเข้น้อย 1005 09204 0072 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.บำงเขน บก.น.2 บช.น. 1109 24203 0176
142 พ.ต.ท. ธนำภัสสร์ รุ่งรัตน์ สวป.สภ.บรรพตพิสัย จว.นครสวรรค์ 0604 12202 0328 สวป.สภ.แม่ท้อ จว.ตำก 0603 12202 0063
143 พ.ต.ท. ธนำยุทธ สิงห์เทศดี สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.5 1501 10326 0246 รอง ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.5 1503 09318 0006
144 พ.ต.ต. ธนำวัฒน์ เทิ มแพงพันธ์ุ สว.กก.ตชด.22 บก.ตชด.ภำค2 2503 10204 0151 ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.34 บก.ตชด.ภำค3 2504 10202 0356
145 พ.ต.ท. ธนำวินท์ กำญจนวิภำส สว.กก.สส.2 บก.สส.บช.น. 1012 10204 0044 สว.(สอบสวน) สน.หลักสอง สน.3-1095
146 พ.ต.ท. ธนำวินทร์ แก้วเสียง สว.ปพ.บก.สส.ภ.2 1202 10202 0059 รอง ผกก.ป.สภ.เมืองแพร่ 0506 10202 0007
147 พ.ต.ท. ธนำวุฒิ เปียผ่อง รอง ผกก.สส.สน.บำงชัน 1006 09204 0070 รอง ผกก.สส.สน.หัวหมำก 1006 09204 0068
148 พ.ต.ท. ธนำวุฒิ สงวนสุข สว.กลุ่มงำนป้องกันปรำบปรำมอำชญำกรรม ผอ. 0202 10309 0018 สว.(สอบสวน) สน.พระโขนง บก.น.5 บช.น. สน.2-618
149 พ.ต.ท. ธนำวุฒิ อรชุน ช่ำงไฟฟ้ำส่ือสำร(สบ 2) กลุ่มงำนพัฒนำเทคโนโลยีฯ สส. 2802 10428 0142 วิศวกรไฟฟ้ำส่ือสำร (สบ 3) กลุ่มงำนพัฒนำเทคโนโลยีและบริหำรควำมถ่ี สส. 2802 09445 0134
150 พ.ต.ท. หญิง ธนิดำ ทัศนำ สว.ฝ่ำยยุทธศำสตร์ บก.อก.จต. 0801 10306 0020 สว.ธร.สภ.บ้ำนแหลม จว.เพชรบุรี 0705 12304 0127



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๔/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

151 พ.ต.ท. ธนิต คงเกียรติก้อง รอง ผกก.สส.สภ.คลองเข่ือน จว.ฉะเชิงเทรำ 1205 09204 0086 รอง ผกก.สส.สภ.ขลุง จว.จันทบุรี 1204 09204 0074
152 พ.ต.ท. ธนิต ใจนิยม สวป.สภ.พยัคฆภูมิพิสัย จว.มค. สมค.317 รอง ผกก.สส.สภ.หว้ำนใหญ่ จว.มห. 1408 09204 0078
153 พ.ต.ท. ธนิต ทับเคลียว สว.ฝ่ำยตรวจสอบส ำนวนคดีฎีกำ 0605 10375 0022 รอง ผกก.ส่วนตรวจสอบส ำนวนคดีอุทธรณ์ 0605 09375 0011
154 พ.ต.ท. ธนิต สำระกุล รอง ผกก.ฝ่ำยสืบสวนและตรวจรำชกำร 1 กต.3 0804 09204 0009 รอง ผกก.ฝอ.วจ. 0204 09318 0006
155 พ.ต.ท. ธนิต แสนเจริญ รอง ผกก.สส.สภ.ปำกพะยูน จว.พัทลุง 1905 09204 0057 รอง ผกก.3 บก.ปส.4 2205 09201 0058
156 พ.ต.ท. ธนิตศักด์ิ ปำนมงคล สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.6 1601 10318 0158 สว.สส.สภ.บ้ำนแยง จว.พิษณุโลก 1608 10204 0065
157 พ.ต.ท. ธนินท์รัฐ อ่วมเจริญพร รอง ผกก.(สอบสวน) กก.2 บก.ปทส. 2107 29203 0067 รอง ผกก.(สอบสวน) กก.5 บก.ป. 2102 29203 0261
158 พ.ต.ท. ธนิศร บุญแม้น รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.นครปฐม 1705 09318 0007 รอง ผกก.สส.สภ.ก ำแพงแสน จว.นครปฐม 1705 09204 0073
159 พ.ต.ท. ธนู กล่ินทอง รอง ผกก.ฝอ.2 บก.อก.ภ.2 1201 09318 0206 รอง ผกก.กลุ่มงำนท่ีปรึกษำ คพ. 0603 09305 0038
160 พ.ต.ท. ธนูเทพ ฤทธิฦำชัย รอง ผกก.ป.สภ.เมืองอ่ำงทอง จว.อ่ำงทอง 0110 10202 0016 รอง ผกก.1 บก.ทท.1 3202 09202 0019
161 พ.ต.ท. ธนูเพ็ชร ฉมำฤกษ์ รอง ผกก.สส.สภ.ท่ำเรือ จว.พระนครศรีอยุธยำ 1107 09204 0077 รอง ผกก.ป.สภ.บำงพลีน้อย อ.บำงบ่อ จว.สมุทรปรำกำร 1109 09202 0044
162 พ.ต.ท. ธเนศ กล่ินศรีสุข สวป.สภ.ก ำแพงแสน จว.นครปฐม 0703 12202 0251 สว.ฝอ.ภ.จว.นครปฐม 1705 10318 0011
163 พ.ต.ท. ธเนศ ประทุมวัลย์ รอง ผกก.ปป.สภ.กุสุมำลย์ จว.สกลนคร 0409 10202 0063 รอง ผกก.กลุ่มงำนคดีปกครอง คพ. 0603 09305 0014
164 พ.ต.ท. ธเนศ มีทอง สว.ฝ่ำยกฎหมำยและวินัย บก.อก.บช.ปส. 2201 10305 0078 สว.กก.2 บก.ปส.3 2204 10204 0052
165 พ.ต.ท. ธเนศ ศรีจ ำปำ รอง ผกก.จร.สน.บำงนำ 1103 10205 0073 รอง ผกก.สส.สน.จรเข้น้อย 1005 09204 0072



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๔/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

166 พ.ต.ท. ธรณ์เทพ ประคองกลำง สวป.สภ.เสิงสำง จว.นครรำชสีมำ 0303 12202 0717 สว.สส.สภ.ประโคนชัย จว.บร. สบร.384
167 ร.ต.อ. ธรณินทร์ พุ่มสุวรรณ รอง สวป. สภ.คูคต อ.ล ำลูกกำ จว.ปทุมธำนี 0104 13202 0286 สว.สส.สภ.คูคต อ.ล ำลูกกำ จว.ปทุมธำนี สสข.254
168 พ.ต.ท. ธรณินทร์ ศรีทอง สวญ.สภ.กุตำไก้ จว.นครพนม 1406 09201 0051 รอง ผกก.ป.สภ.เมืองหนองคำย 0410 10202 0007
169 พ.ต.ต. ธรรมนูญ ธรรมวงศ์ สว.จร.สน.สำยไหม 1109 12205 0079 สว.ฝอ.5 บก.อก.บช.น. 1001 10304 0309
170 พ.ต.ต. ธรรมนูญ สมบูรณ์ไพศำล สว.ตม.จว.สุพรรณบุรี บก.ตม.3 2404 10363 0320 สว.ฝ่ำยตรวจสอบงำนบุคคล 2 ตป. 0701 10302 0050
171 พ.ต.ต. ธรรม์ปทีป วัฒนสุขชัย สวป.สภ.เมืองร้อยเอ็ด 0407 12202 0415 สวป.สภ.ดงคร่ังใหญ่ จว.ร้อยเอ็ด 1409 10202 0067
172 พ.ต.ท. ธรรมปพน เสนำธรรม สว. กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยำ 1107 10204 0157 สว.กลุ่มงำนวิจัยและประเมินผล 1 วจ. 0204 10310 0023
173 พ.ต.ท. ธรรมวิทย์ พลแก้ว สว.สส.สภ.ชุมแพ จว.ขอนแก่น สขก.483 สว.สส.สภ.เขำสวนกวำง จว.ขอนแก่น 0403 12204 0255
174 ร.ต.อ. ธรรมศักด์ิ ช่วยบุญ รอง สวป.สภ.พุเตย จว.เพชรบูรณ์ 0607 13207 0197 สวป.สภ.วิเชียรบุรี จว.เพชรบูรณ์ สพช.344
175 ร.ต.อ. ธรรมศักด์ิ ผำพิมูล รอง สว.ตม.จว.อุบลรำชธำนี บก.ตม.4 2405 11204 0152 สวป.สภ.ปรำสำท จว.สร. สสร.263
176 พ.ต.ต. ธรรศ รัฐปัตย์ สว.ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ บก.อก.สพฐ.ตร. 2701 10403 0072 สว.กก.วิเครำะห์ข่ำวและเคร่ืองมือพิเศษ บก.สส.ภ.7 1702 10204 0020
177 พ.ต.ท. ธรรศกร ก้อนทอง รอง ผกก.ป.สภ.คลองข่อย อ.ปำกเกร็ด จว.นนทบุรี 1105 09202 0104 รอง ผกก.สส.สภ.บำงศรีเมือง อ.เมือง จว.นนทบุรี 1105 09204 0069
178 พ.ต.ท. ธรรศพงศ์ พัฒนกิตติสกุล สว.ฝอ.บก.น.3 1005 10304 0011 นว.(สบ 3) ตร. 0000 09323 0113
179 พ.ต.ท. ธรรศพงศ์ อำทรกิจวัฒน์ สวป.สภ.เมืองชลบุรี 0204 12202 0366 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เชียงกลำง จว.น่ำน สนน.222
180 ร.ต.อ. ธรำ ผ่องพุฒิ นำยเวร (สบ 1) ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรำ 1205 11323 0005 สวป.สภ.บ้ำนบึง จว.ชลบุรี สชบ.443



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๔/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

181 พ.ต.ต. ธรำกร พิกุลแก้ว ผู้ช่วย นว.(สบ 2) ตร. 0000 10323 0138 สว.ตม.จว.สระบุรี บก.ตม.3 2404 10363 0343
182 พ.ต.ต. ธรำดล ดีแป้น สว.สส.สภ.บ้ำนเป็ด ภ.จว.ขอนแก่น 1405 10204 0124 สว.สส.สภ.เมืองไหม ภ.จว.ขอนแก่น 1405 10204 0173
183 พ.ต.ท. ธรำธิป ดิษฐ์ศิริ สว.ฝอ.7 บก.อก.บช.น. 1001 10318 0351 สว.อก.สน.สำยไหม 1109 12304 0062
184 พ.ต.ต. ธรำธิป ธรรมปัญญำ สว.สส.สภ.แม่อำย จว.เชียงใหม่ 0503 12204 0315 สว.วิเครำะห์ข่ำวและเคร่ืองมือพิเศษฯ บก.สส.ภ.5 1502 10204 0021
185 ร.ต.อ. ธเรศ วงศ์วรำนุรักษ์ รอง สว.สส. สน.หัวหมำก สน.1-641 สวป.สภ.เมืองชลบุรี 0204 12202 0366
186 พ.ต.ท. ธวัช ขำวดำรำ สว.ธร.สภ.หนองหญ้ำปล้อง จว.เพชรบุรี 0705 12304 0151 สว.สส.สภ.ท่ำยำง จว.เพชรบุรี 0705 12204 0118
187 ร.ต.อ. ธวัช เนียมสิน รอง สว.สส.สภ.ชะอ ำ จว.เพชรบุรี สพบ.243 สวป.สภ.คลองข่อย อ.ปำกเกร็ด จว.นนทบุรี 1105 10202 0057
188 ร.ต.อ. ธวัช บุญแม้น รอง สว.สส.สภ.คูเต่ำ จว.สงขลำ 1906 11204 0145 สวป.สภ.เมืองสงขลำ สสข.300
189 พ.ต.ท. ธวัช พิทักษ์กิตติกร สว.อก.สภ.แม่อำย จว.เชียงใหม่ 0503 12304 0310 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน 1509 09318 0098
190 ร.ต.อ. ธวัช รุ่งโรจน์ รอง สวป. สภ.พบพระ จว.ตำก สตก.250 สว.สส.สภ.บ้ำนตำก จว.ตำก 0603 12204 0138
191 ร.ต.อ. ธวัช วันตำ รอง สว.จร.สภ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปรำกำร สสป.349 สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร ภ.จว.สมุทรปรำกำร 1109 10305 0016
192 ร.ต.อ. ธวัช แสงสว่ำง รอง สว.สส.สภ.ศรีประจันต์ จว.สุพรรณบุรี 1711 11204 0103 สว.อก.สภ.สองพ่ีน้อง จว.สุพรรณบุรี 0709 12304 0159
193 พ.ต.ท. ธวัชชัย ขุนเอม สว.สส.สภ.อู่ทอง จว.สุพรรณบุรี สสพ.228 สวป.สภ.องค์พระ จว.สุพรรณบุรี 1711 10202 0066
194 พ.ต.ต. ธวัชชัย จงย่ิงเจริญ สวป.สน.ฉลองกรุง 1110 12202 0206 สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร ภ.จว.ลพบุรี 1108 10318 0012
195 พ.ต.ต. ธวัชชัย จิตตรีธำตุ สว.สส.สภ.น  ำเพียงดิน จว.แม่ฮ่องสอน 1509 10204 0053 สว.กก.สส.ภ.จว.ชัยภูมิ 1304 10202 0033



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๔/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

196 พ.ต.ท. ธวัชชัย แจ่มนุรำช รอง ผกก.ป.สภ.บำงพลีน้อย อ.บำงบ่อ จว.สมุทรปรำกำร 1109 09202 0044 รอง ผกก.สส.สภ.ผักไห่ จว.พระนครศรีอยุธยำ 1107 09204 0085
197 พ.ต.ต. ธวัชชัย นำทันตอง สว.กก.สส.ภ.จว.เลย 1410 10204 0031 สว.สส.สภ.เมืองเลย สลย.180
198 ร.ต.อ. ธวัชชัย ผิวผ่อง สว.อก.สน.พลับพลำไชย 2 สน.2-444 สวป.สน.พลับพลำไชย 2 1113 12202 0140
199 พ.ต.ท. ธวัชชัย ระวังศรี รอง ผกก.สส.สภ.ขุนตำล จว.เชียงรำย 1504 09204 0096 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.กองก๋อย อ.สบเมย จว.แม่ฮ่องสอน 1509 29203 0057
200 พ.ต.ต. ธวัชชัย รัตนพำหุ สวป. สภ.ปำกคลองรังสิต อ.เมือง จว.ปทุมธำนี 0104 12202 0255 สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร ภ.จว.พระนครศรีอยุธยำ 1107 10318 0012
201 พ.ต.ท. ธวัชชัย สำยกระสุน สว.กก.6 บก.ส.1 2302 10204 0223 รอง ผกก.กก.6 บก.ส.1 2302 09204 0214
202 พ.ต.ท. ธวัชชัย สำยสมบูรณ์ สว.สภ.แนงมุด จว.สุรินทร์ สสร.158 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.โนนสูง จว.นม. สนม.606
203 พ.ต.ท. ธวัฒ ลิ นจ่ี สวป.สภ.เมืองนครสวรรค์ 0604 12202 0320 สว.ฝอ.ภ.จว.อุทัยธำนี 1612 10318 0009
204 พ.ต.ท. หญิง ธวัลรัตน์ ชุ่มโพธ์ิ สว.ฝอ.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ 1706 10318 0011 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ 1706 09318 0008
205 พ.ต.ท. ธวิช ค ำมุงคุณ สว.ฝ่ำยตรวจฯขำเข้ำ ด่ำน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ 2403 10363 0043 สว.ฝอ.8 บก.อก.สตม. 2401 10318 0088
206 ร.ต.อ. ธัชชัย บุญรอด รอง สว. กก.สส.ภ.จว.สมุทรสำคร 1710 11204 0063 สว.กก.สส.ภ.จว.สมุทรสำคร 1710 10202 0073
207 พ.ต.ต. ธัชชัย พงศ์มำนะวุฒิ สว.บก.สส.จชต. 2002 10202 0131 รอง ผกก.สืบสวน 3 บก.สส.จชต 1911 09204 0003
208 พ.ต.ท. ธัชพล ชิณวงศ์ สว.กก.สส.ภ.จว.บุรีรัมย์ 1306 10204 0152 รอง ผกก.ป.สภ.กระสัง จว.บร. 0304 10202 0074
209 พ.ต.ท. ธัชพล วำนิชสันติธนโชติ สวป. สภ.บำงกรวย จว.นนทบุรี 0103 12202 0284 สว.สส.สภ.มโนรมย์ จว.ชัยนำท 0102 12204 0093
210 พ.ต.ท. ธัญ ศิริขันธ์ สว.สภ.ปะลุกำสำเมำะ จว.นรำธิวำส 0903 12201 0373 รอง ผกก.สส.สภ.บำเจำะ จว.นรำธิวำส 2004 09204 0084



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี
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211 พ.ต.ท. ธัญญ์วณิช อัครไชยพงศ์ รอง ผกก.ป.สภ.ปลวกแดง จว.ระยอง 0208 10202 0036 รอง ผกก.สส.สภ.เขำชะเมำ จว.ระยอง 1210 09204 0083
212 พ.ต.ท. ธัญญำ ด ำแก้ว ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.42 บก.ตชด.ภำค4 2505 10318 0161 ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.41 บก.ตชด.ภำค4 2505 10202 0069
213 พ.ต.ท. หญิง ธัญดำ เลำห์ทวี สว.ด่ำน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 10363 0497 รอง ผกก.ฝ่ำยธุรกำรและก ำลังพล.บก.อก.สพฐ.ตร. 2701 09318 0008
214 พ.ต.ต. ธัญตุรงค์ วุฒิวงศ์ สวป.สภ.ป่ำตอง จว.ภูเก็ต 0806 12202 0167 สว.สส.สภ.วิชิต จว.ภูเก็ต 1808 10204 0085
215 พ.ต.ต. ธัญธวุฒิ อุปทอง สว.อก.สภ.แม่ลำหลวง ภ.จว.แม่ฮ่องสอน 1509 10318 0110 สว.อก.สภ.สะเมิง จว.เชียงใหม่ 0503 12304 0378
216 พ.ต.ท. หญิง ธัญภัคนันท์ ธนโสภณศิริ รอง ผกก.(ปฏิบัติงำน กอ.รมน.) สกพ. 0400 09380 0057 รอง ผกก.ฝอ.ตส.2 0902 09318 0006
217 พ.ต.ท. หญิง ธัณย์สิตำ สุวรรณธีรรัฐ สว.(ปฏิบัติงำน กอ.รมน.) สกพ. 0400 10380 0079 รอง ผกก.(ปฏิบัติงำน กอ.รมน.) สกพ. 0400 09380 0058
218 พ.ต.ท. ธันว์ธวัช ใจแน่ สว.ฝอ.ภ.จว.สมุทรสงครำม 1709 10318 0010 สวป.สน.สมเด็จเจ้ำพระยำ 1115 12202 0199
219 พ.ต.ต. ธำดำ มำนิตย์ สว.กก. 4 บก.สอ.บช.ตชด. 2508 10318 0313 ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.44 บก.ตชด.ภำค 4 2505 10202 0536
220 พ.ต.ต. ธำตรี ปัญจบุรี สว.สภ.พระธำตุช่อแฮ ภ.จว.แพร่ 1508 10202 0130 สว.สส.สภ.แม่สอด จว.ตำก 0603 12204 0244
221 พ.ต.ท. ธำนินทร์ สันชวฤทธ์ิ สวป.สภ.สำมควำยเผือก จว.นครปฐม 0703 12202 0053 สวป.สภ.บำงเลน จว.นครปฐม 0703 12202 0253
222 พ.ต.ท. ธำนี มยุรำ รอง ผกก.สส.สภ.บ้ำนธิ จว.ล ำพูน 1511 09204 0051 รอง ผกก.สส.ภ.จว.ล ำพูน 1511 09201 0029
223 พ.ต.ท. ธำรำ เทพวณิช รอง ผกก.(ปฏิบัติงำน กอ.รมน.) สกพ. 0400 09380 0048 รอง ผกก.ฝอ.3 บก.อก.สทส. 2801 09318 0027
224 พ.ต.ท. ธิค ำพร ห่อหุ้ม สว.กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมรำช 1806 10204 0135 สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8 1801 10318 0134
225 พ.ต.ท. หญิง ธิดำรัตน์ ช่วยสงค์ สว.ตม.จว.ตรำด บก.ตม.3 2404 10363 0366 สว.ฝ่ำยธุรกำรและก ำลังพล บก.อก.สพฐ.ตร. 2701 10318 0010
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226 พ.ต.ท. ธิติ พันธ์สวัสด์ิ สวป.สน.บำงเขน 1109 12202 0265 สว.สส.สน.พญำไท 1108 12204 0172
227 พ.ต.ท. ธิติพงษ์ สียำ สว.กก.สส.1 บก.สส.บช.น. 1012 10204 0029 รอง ผกก.วิเครำะห์ข่ำวและเคร่ืองมือพิเศษ บช.น. 1012 09204 0086
228 พ.ต.ท. ธิติพันธ์ ศำตะจันทร์ สว.อก.สภ.ปะค ำ จว.บุรีรัมย์ 0304 12304 0247 รอง ผกก.สส.สภ.พะวอ จว.ตำก 1605 09204 0069
229 พ.ต.ต. ธิติวัฒน์ ชำญชัยจิรโรจน์ สว.สส.สภ.ป่ำซำง จว.ล ำพูน สลพ.149 สว.กก.6 บก.ปคม. 2108 10202 0153
230 พ.ต.ต. ธิติวุฒิฒ์ เพชรรักษ์ สว.อก.สภ.ศรีสำคร จว.นรำธิวำส 0903 12304 0288 สว.สส.สภ.ศรีสำคร จว.นรำธิวำส 0903 12204 0294
231 พ.ต.ต. ธิระพันธ์ ใจแน่น สว.สภ.โคกจำน จว.อุบลรำชธำนี 0309 12201 0435 สว.สส.สภ.เลิงนกทำ จว.ยโสธร สยส.197
232 พ.ต.ท. ธีทัต สีดำรักษ์ รอง ผกก.ป.สภ.พระอินทร์รำชำ อ.บำงปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยำ 1107 09202 0044 รอง ผกก.ป.สภ.เสนำ จว.พระนครศรีอยุธยำ 0105 10202 0022
233 พ.ต.ท. ธีทัต อำรยะรัตนกุล รอง ผกก.ฝนบ.สง.ก.ต.ช. 0104 09306 0027 รอง ผกก.ป.สภ.เมืองสุรินทร์ 0307 10202 0007
234 ร.ต.อ. ธียำฌพัตท์ รังสิพรำมณกุล สว.กก.สส.2 บก.สส.จชต. 2002 10204 0042 สว.ตม.จว.จันทบุรี บก.ตม.3 2404 10204 0187
235 พ.ต.ต. ธีรเจตน์ จรัสสมบูรณ์ สันหลี สวป.สภ.สะเดำ จว.สงขลำ 0907 12202 0453 สวป.สภ.หำดใหญ่ จว.สงขลำ 0907 12202 0443
236 พ.ต.ต. ธีรณัฎฐ์ สังขะวิไล นว.(สบ 2) ตร. 19840 สว.จร.สน.วัดพระยำไกร สน.2-744
237 ร.ต.อ. ธีรเดช กำรวิจิตร รอง สว.(สอบสวน) สภ.โมถ่ำย อ.ไชยำ จว.สฎ. 1810 29203 0064 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี จว.สฎ 0808 24203 0071
238 พ.ต.ต. ธีรเดช เหมนนท์ สว.สส.สภ.ผ่ึงแดด จว.มุกดำหำร 0406 12204 0123 สว.สส.สภ.ศรีสงครำม จว.นครพนม 0404 12204 0128
239 ร.ต.อ. ธีร์ทัศน์ พงศ์โรจน์ รอง สว.สภ.ล ำทับ จว.กระบ่ี 0802 13204 0107 สวป.สภ.ล ำทับ จว.กระบ่ี สนค.189
240 พ.ต.ท. ธีรพงศ์ ทองด้วง สว.สภ.สำกอ จว.นรำธิวำส 0903 12201 0372 รอง ผกก.ป.สภ.แว้ง จว.นรำธิวำส 0903 10202 0056
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241 พ.ต.ท. ธีรพล ปลำสุวรรณ สวป.สน.ธรรมศำลำ 1114 12202 0226 สว.งำนอำรักขำท่ี3 กก.อำรักขำ2 บก.อคฝ. 1014 10202 0102
242 พ.ต.ท. ธีรพล ภู่เนติ ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 10318 0074 ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.14 บก.ตชด.ภำค1 2502 10202 0344
243 พ.ต.ท. ธีรพัฒน์ จิตวรธรรม สว.จร. สภ.รัตนำธิเบศร์ จว.นนทบุรี 1105 10205 0123 สว.ส.ทล.2 กก.4 บก.ทล. 2103 10201 0138
244 ร.ต.อ. ธีรภพ ดวงมำลำ รอง สว.(นปพ.) กก.สืบสวน ภ.จว.ก ำแพงเพชร 1604 11202 0036 สว.กก.สืบสวน ภ.จว.ก ำแพงเพชร 1604 10204 0112
245 ร.ต.อ. ธีรภัทร คำรมย์ รอง สว.สส. สน.มีนบุรี 1110 13204 0266 สว.สส.สภ.วิภำวดี จว.สุรำษฎร์ธำนี 0808 12204 0273
246 พ.ต.ต. ธีรภัทร คุปตำนนท์ สว.สส.สน.ห้วยขวำง สน.1-550 สวป.สน.โคกครำม 1109 12202 0297
247 พ.ต.ท. ธีรภัทร รักซ้อน รอง ผกก.สส.สภ.หนองบัว จว.นครสวรรค์ 1606 09204 0085 รอง ผกก.ป.สภ.หน้ำพระลำน อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.สระบุรี 0108 10202 0051
248 ร.ต.อ. ธีรภัทร์ชัย นองทรัพย์ รอง สว. สภ.ตะก่ัวป่ำ จว.พังงำ สอกบ.52 สว.สส.สภ.สิชล จว.นครศรีธรรมรำช 0804 12204 0199
249 พ.ต.ท. ธีรภำพ เครือละไม้ สวป.สภ.บำงใหญ่ จว.นนทบุรี สนบ.264 รอง ผกก.ป.สภ.ธัญบุรี จว.ปทุมธำนี 0104 10202 0020
250 พ.ต.ท. ธีรภำพ ลือรำช รอง ผกก.ป.สภ.นครไทย จว.พิษณุโลก 0606 10202 0021 รอง ผกก.ป.สภ.วัดโบสถ์ จว.พิษณุโลก 0606 10202 0029
251 พ.ต.ท. ธีรยุทธ กิติธะนะ สว.กก.สส.ภ.จว.ล ำปำง 1510 10204 0119 รอง ผกก.สส. สภ.นิคมอุตสำหกรรม ภ.จว.ล ำพูน 1511 09204 0090
252 พ.ต.ท. ธีรยุทธ ตันตละ สว.สส.สภ.ตรอน จว.อุตรดิตถ์ 0609 12204 0074 รอง ผกก.ป.สภ.ท่ำปลำ จว.อุตรดิตถ์ 0609 10202 0027
253 พ.ต.ท. ธีรยุทธ รุ่งทอง รอง ผกก.ป.สภ.ตำคลี จว.นครสวรรค์ 0604 10202 0027 รอง ผกก.ป.สภ.พุเตย จว.เพชรบูรณ์ 1609 09202 0056
254 ร.ต.อ. ธีรรัชช์ ภัทรวงศำโรจน์ รอง สว. งำนศูนย์ควบคุมจรำจร ด่วน 2 กก.2 บก.จร. 1002 11205 0101 สวป.สน.ส ำรำญรำษฏร์ สน.1-875
255 ร.ต.อ. ธีรวัฒน์ โรจนศักด์ิภักดี รอง สว.จร.สภ.เมืองขอนแก่น สขก.347 สว.จร.สภ.เมืองกำฬสินธ์ุ สกส.208
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256 ร.ต.อ. ธีรวัตร์ ปัญญำณ์ธรรมกุล รอง สวป. สน.ลุมพินี 1112 13202 0329 นว.(สบ 2) ผบช.ภ.4 1400 10323 0009
257 พ.ต.ท. ธีรวีร์ อินทกูล รอง ผกก.ป.สภ.พัฒนำนิคม จว.ลพบุรี 0106 10202 0020 รอง ผกก.ป.สภ.เมืองสระบุรี จว.สระบุรี 0108 10202 0007
258 พ.ต.ต. ธีรวุฒิ บุญชัย ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.22 บก.ตชด.ภำค2 2503 10202 0157 ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.24 บก.ตชด.ภำค2 2503 10202 0338
259 พ.ต.ท. ธีรวุฒิ วงศำอ้วน รอง ผกก.ปป.สภ.พิบูลย์รักษ์ จว.อุดรธำนี 0412 10202 0160 สวญ.สภ.โพนงำม จว.สกลนคร 1411 09201 0070
260 ร.ต.อ. ธีรศักด์ิ ปัญญำรักษ์ รอง สว.จร.สภ.บำงใหญ่ จว.นนทบุรี สนบ.274 สวป.สภ.ไทรน้อย จว.นนทบุรี สนบ.295
261 พ.ต.ท. ธีรศักด์ิ สำรภูษิตสันต์ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองเพชรบูรณ์ 0607 10202 0007 รอง ผกก.สส.สภ.บ้ำนโคก จว.อุตรดิตถ์ 1611 09204 0073
262 พ.ต.ท. ธีรศักด์ิ หอมมำก สว.ตม.จว.ตำก บก.ตม.5 2406 10202 0066 สว.ตม.จว.กระบ่ี บก.ตม.6 2407 10204 0154
263 พ.ต.ท. ธีระ ชัยยำนนท์ รอง ผกก.ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ บก.อก.สพฐ.ตร. 2701 09403 0070 รอง ผกก.ฝ่ำยทะเบียนประวัติ 2 ทว. 2703 09336 0040
264 พ.ต.ท. ธีระ เชื อสุวรรณ รอง ผกก.ปป.สน.ทุ่งสองห้อง 1109 10202 0085 รอง ผกก.ปป.สภ.ยำงสีสุรำช จว.มหำสำรคำม 0405 10202 0109
265 พ.ต.ท. ธีระ วงศ์รำช สว.ตม.จว.สงขลำ บก.ตม.6 2407 10202 0044 สว.ตม.จว.ระนอง บก.ตม.6 2407 10363 0148
266 พ.ต.ท. ธีระจิตร มำกชุมโค สว.ฝ่ำยทะเบียนประวัติ ตป. 0701 10302 0060 สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.น. 1001 10318 0202
267 พ.ต.ท. ธีระชัย มำนิพพำน รอง ผกก.ป.สภ.เขำฉกรรจ์ จว.สระแก้ว 0209 10202 0075 รอง ผกก.สส.สภ.หนองใหญ่ จว.ชลบุรี 1206 09204 0089
268 พ.ต.ท. ธีระพงศ์ วรกำรพงศ์ สวป.สภ.ห้วยโป่ง จว.ระยอง สรย.184 รอง ผกก.สส.สภ.เมืองระยอง 1210 09204 0072
269 พ.ต.ท. ธีระพงษ์ เลำห์รอดพันธ์ สว.กก.สส.ภ.จว.ล ำพูน 1511 10204 0030 สว.อก.สภ.แม่อำย จว.เชียงใหม่ 0503 12304 0310
270 พ.ต.ท. ธีระพล ดวงธิสำร สว.สส.สภ.เมืองมหำสำรคำม สมค.212 รอง ผกก.สส.สภ.โกสุมพิสัย จว.มค. 1407 09204 0081



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๔/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

271 พ.ต.ท. ธีระพล เพ่ิมพูล สว.สส.สน.บำงพลัด สน.3-472 สว.กก.สส.4 บก.สส.บช.น. 1012 10204 0075
272 ร.ต.อ. ธีระพล วิเวกหัสกัณฑ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.บำงประมุง จว.นครสวรรค์ 0604 23203 0277 สว.(สอบสวน)สภ.เมืองนครสวรรค์ สนว.302
273 ร.ต.อ. ธีระพล สุทธิรักษ์ รอง สว.ตม.จว.พิษณุโลก 2406 11202 0091 สว.ฝ่ำยกำรส่ือสำร 2 สส. 2802 10428 0053
274 พ.ต.ต. ธีระยุทธ ปลิวสูงเนิน สว.สส.สภ.มะเริง จว.นครรำชสีมำ 0303 12204 0514 สว.สส.สภ.เมืองชัยภูมิ สชย.236
275 พ.ต.ท. ธีระยุทธ สำมใจ สวป.สภ.บ้ำนหันห้วยทรำย จว.นม. 1305 10202 0097 สว.สส.สภ.บ้ำนหัน จว.นครรำชสีมำ 1305 10204 0088
276 พ.ต.ต. ธีระยุทธ สิงห์ทอง สว.อก.สภ.หัวตะพำน จว.อ ำนำจเจริญ 0308 12304 0101 สว.อก.สภ.นำตำล จว.อุบลรำชธำนี 0309 12318 0455
277 ร.ต.อ. ธีระวัฒน์ นำประสิทธ์ิ รอง สวป.สภ.พระพุทธบำท จว.สระบุรี สสบ.311 สวป.สภ.หน้ำพระลำน อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.สระบุรี สสบ.99
278 พ.ต.ท. ธีระวัฒน์ หงษ์ทอง สว.อก.สภ.ล ำดวน จว.บุรีรัมย์ 1306 10318 0059 สว.ฝอ.บก.น.6 1008 10318 0014
279 พ.ต.ท. ธีระวิทย์ ทองเหลือง สวป.สภ.หนองขำม จว.ชลบุรี 0204 12207 0324 สวป.สภ.ศรีรำชำ จว.ชลบุรี 0204 12202 0375
280 พ.ต.ท. ธีระวุฒิ เทพเล่ือน สว.กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมรำช 1806 10204 0034 รอง ผกก.สส.สภ.เมืองนครศรีธรรมรำช 1806 09204 0067
281 พ.ต.ท. ธีระวุฒิ สุทธิพนไพศำล สวป.สภ.บำงหลวง จว.นครปฐม 0703 12202 0055 สวป.สภ.หนองหญ้ำไซ จว.สุพรรณบุรี สสพ.324
282 พ.ต.ท. ธีระศักด์ิ บุษรำภรณ์ สว.ปพ.บก.สส.ภ.8 1802 10202 0072 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เคียนซำ จว.สุรำษฎร์ธำนี สสฎ.510
283 พ.ต.ท. ธีรัช เทียบแสน สว.สภ.บ้ำนแก้ง จว.ชัยภูมิ 0302 12201 0371 รอง ผกก.ป.สภ.เบญจลักษ์ จว.ศก. 0306 10202 0147
284 ร.ต.อ. ธีรัตม์ อ ำไพ รอง สว.(สอบสวน)สภ.ตูม 0306 23203 0379 สว.(สอบสวน) สภ.กันทรำรมย์ จว.ศก. 0306 24203 0110
285 พ.ต.ท. ธีรำณัติ เกตุมี รอง ผกก.2 บก.ปส.1 2202 09201 0067 รอง ผกก.3 บก.ปส.1 2202 09201 0078



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๔/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

286 ร.ต.อ. เธียรัช กัลยำ รอง สว.(นปพ.) กก.สส.ภ.จว.เชียงรำย 1504 11202 0042 สว.กก.สส.ภ.จว.เชียงรำย 1504 10204 0151
287 ร.ต.อ. นคร ทิพย์โสต รอง สว.สส.สภ.คง 0303 13204 0302 สว.สส.สภ.บ้ำนเหล่ือม จว.นครรำชสีมำ 0303 12204 0371
288 พ.ต.ต. นคร วงษ์วิทยำ สว.สส.สภ.ท่ำสองยำง จว.ตำก 0603 12204 0157 สว.สส.สภ.ทุ่งเสล่ียม จว.สุโขทัย 0608 12204 0088
289 พ.ต.ท. นคร เสรีเผ่ำวงษ์ สวป.สภ.ห้วยกระเจำ จว.กำญจนบุรี 0702 12202 0068 สว.ฝอ.ภ.จว.นครปฐม 1705 10318 0013
290 ร.ต.อ. นครชัย บุญจบ รอง สวป.สภ.เมืองนครรำชสีมำ 0303 13202 0735 สว.อก.สภ.บ้ำนหัน ภ.จว.นครรำชสีมำ 1305 10318 0254
291 ร.ต.อ. นครินทร์ พิมพำ รอง สว.จร.สภ.ขลุง จว.จันทบุรี สจบ.224 สวป.สภ.เมืองชลบุรี สชบ.368
292 พ.ต.ต. หญิง นงนุช รัศมี สว.ฝ่ำยกฎหมำยและวินัย บก.อก.สพฐ.ตร. 2701 10305 0062 นว.(สบ 2) ผบช.ภ.7 1700 10323 0010
293 พ.ต.ต. หญิง นงพรรณ นันทปิยกุล สว.กก.บริกำรคนต่ำงด้ำว บก.ตม.6 2407 10363 0021 สว.ตม.จว.สงขลำ บก.ตม.6 2407 10363 0156
294 พ.ต.ท. หญิง นงเยำว์ ชูมัง สว.ฝอ.ภ.จว.สงขลำ 1906 10318 0015 สว.ฝอ.ภ.จว.สงขลำ 1906 10326 0016
295 ร.ต.อ. นที คุ้มล้วนล้อม รอง สว. งำนสำยตรวจ 2 กก.สำยตรวจ บก.สปพ. 1013 11202 0098 สว.งำนสำยตรวจ 2 กก.1 บก.จร. 1002 10205 0049
296 พ.ต.ท. นที ทองสุกแก้ว สว.ตม.จว.อุทัยธำนี บก.ตม.5 2406 10363 0226 รอง ผกก.ตม.จว.ฉะเชิงเทรำ บก.ตม.3 2404 09363 0421
297 พ.ต.ท. นธีร์ สุคุณำ รอง ผกก.ป.สภ.กลำงดง จว.นครรำชสีมำ 1305 09202 0064 รอง ผกก.ป.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.นม. 0303 10202 0129
298 พ.ต.ท. นนท์ นุ่มบุญน ำ รอง ผกก.ปป.สน.ลำดพร้ำว 1102 10202 0103 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.บำงนำ สน.2-763
299 พ.ต.ท. นนท์ ภักดีพันธ์ รอง ผกก.สส.สภ.บำงแพ จว.รำชบุรี 1708 09204 0079 รอง ผกก.สส.สภ.บำงโทรัด จว.สมุทรสำคร 1710 09204 0058
300 พ.ต.ท. นนทชัย ไชยวัฒนำนนท์ สว.สส.สภ.เมืองแพร่ สพร.138 รอง ผกก.สส.สภ.วังชิ น จว.แพร่ 1508 09204 0088



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๔/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

301 พ.ต.ท. นนท์ธวัช พงศ์เลิศโกศล รอง ผกก.ป.สภ.แก้งสนำมนำง จว.นม. 0303 10202 0131 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.โนนสุวรรณ จว.บร. สบร.523
302 พ.ต.ท. นนทพัทธ์ ยอดแก้ว รอง ผกก.สส.สภ.พระนครศรีอยุธยำ จว.พระนครศรีอยุธยำ 1107 09204 0073 รอง ผกก.สส.สภ.เพนียด อ.โคกส ำโรง จว.ลพบุรี 1108 09204 0072
303 พ.ต.ท. นนทพัทธ์ สมบูรณ์จันทร์ สวป.สภ.ห้วยยอด จว.ตรัง 0902 12202 0205 รอง ผกก.ปป.สภ.ห้วยยอด จว.ตรัง 0902 10202 0030
304 พ.ต.ท. นนทพัทธ์ สู่สม สว.กก.สืบสวน 3 บก.สส.จชต. 1911 10204 0006 สว.สส.สภ.คลองหอยโข่ง จว.สงขลำ 0907 12204 0263
305 ร.ต.อ. นนทพันธ์ สุวรรณศรี รอง สวป.สภ.กัลยำณิวัฒนำ จว.เชียงใหม่ 1505 11202 0095 สว.สส.สภ.ไชยปรำกำร จว.เชียงใหม่ 0503 12204 0260
306 พ.ต.ต. นนทวัฒน์ โพธ์ิศรี สว.สส.สภ.ม่วงสำมสิบ จว.อุบลรำชธำนี 0309 12204 0284 สว.สส.สภ.โนนนำรำยณ์ จว.สุรินทร์ 0307 12204 0236
307 ร.ต.อ. นนท์สมรรถ โบว์สุวรรณ รอง สว.(สอบสวน)สภ.สัตหีบ จว.ชลบุรี สชบ.497 สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร 3 บก.อก.ภ.1 1101 10318 0178
308 พ.ต.ท. นพชัย เสมอจิตต์ สว.สส.สภ.ท่ำไม้รวก จว.เพชรบุรี 0705 12204 0165 สวป.สภ.ปำกท่อ จว.รำชบุรี สรบ.233
309 ร.ต.อ. นพดล กันไชยต๊ะ รอง สว.สส.สภ.ท่ำตำฝ่ัง จว.แม่ฮ่องสอน 0507 13204 0118 สว.สส.สภ.บ้ำนธิ จว.ล ำพูน 0509 12204 0084
310 ร.ต.อ. นพดล คงสัตรำ สว.สส.สน.บำงขุนเทียน 1116 12204 0259 สว.(สอบสวน) สน.หลักสอง สน.3-686
311 พ.ต.ท. นพดล จันทร์ศรี สวป.สภ.ไทรงำม จว.ก ำแพงเพชร สกพ.228 สวป. สภ.ธัญบุรี จว.ปทุมธำนี 0104 12202 0252
312 พ.ต.ท. นพดล เจริญทรัพย์ รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.บช.น. 1001 09318 0197 รอง ผกก.วิเครำะห์ข่ำวและเคร่ืองมือพิเศษ บช.น. 1012 09204 0087
313 พ.ต.ท. นพดล ดวงมำตย์พล สว.กลุ่มงำนพิจำรณำ 1 มน. 0702 10305 0017 รอง ผกก.ฝ่ำยสืบสวนและตรวจรำชกำร 2 กต.8 0809 09204 0013
314 ร.ต.อ. นพดล ถำโงกโป้ รอง สว.สส.สภ.เมืองหนองบัวล ำภู 1413 11204 0060 สว.สส.สน.ห้วยขวำง สน.1-550
315 พ.ต.ท. นพดล ทิพย์ศักด์ิ สว.ฝอ.ภ.จว.แพร่ 1508 10318 0012 รอง ผกก.ป.สภ.จุน จว.พะเยำ 0505 10202 0040



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๔/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

316 พ.ต.ท. นพดล ธรรมเนียม สว. กก.สส.ภ.จว.สิงห์บุรี 1111 11202 0061 สว.กก.สส.บก.น.4 1006 10204 0041
317 พ.ต.ท. นพดล เปล่ียนรูป สวป.สภ.ปักธงชัย จว.นครรำชสีมำ 0303 12202 0699 รอง ผกก.สส.สภ.วำรินช ำรำบ จว.อบ. 1311 09204 0092
318 พ.ต.ท. นพดล ผลพัฒนำ รอง ผกก.สส.สภ.ดอนหญ้ำนำง จว.บึงกำฬ 1415 09204 0050 รอง ผกก.ป.สภ.ซ ำสูง จว.ขอนแก่น 0403 10202 0127
319 พ.ต.ต. นพดล รักษำวงค์ สว.อก.สภ.เสม็ด จว.ชลบุรี 1206 10318 0055 สวป.สภ.ฉิมพลี จว.ฉะเชิงเทรำ 0203 12202 0052
320 ร.ต.อ. นพดล สินศิริ รอง สว.สส. สน.ท่ำข้ำม สน.3-426 สว.สส.สน.บำงบอน 1104 12204 0176
321 ร.ต.อ. นพดล แสนดี รอง สว.จร. สน.สุวินทวงศ์ 1110 13205 0080 สว.อก.สน.หนองจอก 1102 12304 0134
322 ร.ต.อ. นพดล อินทศร รอง สวป.สภ.บำงละมุง จว.ชลบุรี 0204 13202 0420 สวป.สภ.เมืองปรำจีนบุรี สปจ.242
323 พ.ต.ท. นพดล เอ่ียมศิริ สว.กก.3 บก.ทท.1 3202 10318 0086 สว.กก.3 บก.ทท.3 3204 10318 0065
324 พ.ต.ท. นพพร กวำวหน่ึง ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.33 บก.ตชด.ภำค3 2504 10202 0256 ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.32 บก.ตชด.ภำค3 2504 10202 0157
325 พ.ต.ท. นพพร วีระวัฒนำพงษ์ รอง ผกก.ป.สภ.น  ำปลีก จว.อ ำนำจเจริญ 1310 09202 0043 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ไทยเจริญ จว.ยโสธร สยส.215
326 พ.ต.ท. นพพสิษฐ์ จ ำปำรัตน์ รอง ผกก.สส.สภ.ประทำย จว.นม. 1305 09204 0146 รอง ผกก.สส.สภ.บ้ำนเล่ือม จว.นม. 1305 09204 0149
327 พ.ต.ท. นพพันธ์ สุขศรีเจริญวงศ์ สว.กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 10325 0352 ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 10202 0357
328 ร.ต.อ. นพภณ ปันธนวรำกร รอง สว.(สอบสวน)สภ.แม่อำย จว.เชียงใหม่ 0503 24203 0179 สว.(สอบสวน) สภ.ป่ำแป๋ จว.เชียงใหม่ 1505 29203 0144
329 พ.ต.ท. นพรัตน์ เกตุแก้ว สว.สส.สภ.ดอยหลวง จว.เชียงรำย 0502 12204 0258 รอง ผกก.สส.สภ.เชียงกลำง จว.น่ำน 1506 09204 0060
330 ร.ต.อ. นพรัตน์ ค ำมำก สว.สส. สภ.ปำกเกร็ด จว.นนทบุรี 0103 12204 0277 สว.กก.3 บก.ป. 2102 10202 0160
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331 พ.ต.ท. นพรัตน์ ตันติเสรีรัตน์ สว.กก.5 บก.ปทส. 2107 10202 0114 อจ.(สบ 2) กลุ่มงำนอำจำรย์ บช.ศ. 2907 31342 0016
332 พ.ต.ท. นพรัตน์ นพฤทธ์ิดนุเขต สว.จร.สน.หัวหมำก สน.1-654 สว.(สอบสวน) สน.บำงซ่ือ บก.น.2 บช.น. 1109 24203 0099
333 พ.ต.ท. นพรัตน์ ศิริมุสิกะ สว.กก.สส.ภ.จว.สงขลำ 1906 10204 0035 สว.ส.ทท.3 กก.3 บก.ทท.3 3204 10202 0079
334 พ.ต.ท. นพรุจ จิตม่ัน สวป.สน.ศำลำแดง 1114 12202 0210 รอง ผกก.สส.สน.จักรวรรดิ 1008 09204 0070
335 พ.ต.ท. นพรุจ พูลสุขโข สวป.สน.ดุสิต 1108 12202 0168 สว.ฝอ.7 บก.อก.บช.น. 1001 10318 0351
336 ร.ต.อ. นพสิทธ์ิ เศรษฐนิโรจน์ รอง สว.กก.สืบสวน 2 บก.สส.ภ.4 1402 11204 0046 สว.สส.สภ.หนองเรือ จว.ขอนแก่น 0403 12204 0351
337 พ.ต.ต. นภดล ลับเหล่ียม สว.สส.สภ.หนองหมำกฝ้ำย จว.สระแก้ว 0209 12204 0166 สว.สส.สภ.สอยดำว จว.จันทบุรี 0202 12204 0119
338 พ.ต.ท. นภธร วำชัยยุง สว.อก.สภ.ธัญบุรี จว.ปทุมธำนี 0104 12304 0149 รอง ผกก.สส.1 บก.สส.ภ.4 1402 09204 0029
339 พ.ต.ท. นภัทร แช่มรัมย์ สวป.สภ.ปะค ำ จว.บร. สบร.504 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หนองบุญมำก จว.นม. สนม.570
340 พ.ต.ท. หญิง นภำพร จำรุพันธ์ สว.ฝอ.บก.ทท.2 3203 10318 0009 สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.9 1901 10318 0240
341 พ.ต.ท. นมัสกำร นิลก ำแหง รอง ผกก.ฝ่ำยกำรส่ือสำร 1 สส. 2802 09318 0025 รอง ผกก.6 บก.รน. 2106 09206 0392
342 พ.ต.ท. นรเดช เตชะกุลพงศ์ สว.ฝอ.บก.น.6 1008 10403 0017 สวป.สน.บำงนำ 1112 12202 0323
343 พ.ต.ท. นรพยัคฆ์ คมพยัคฆ์ สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.3 1302 10204 0059 สว.(ปฏิบัติงำน กอ.รมน.) สกพ. 0400 10380 0100
344 พ.ต.ท. นรภัทร รักนำ สว.กก.สส.ภ.จว.พะเยำ 1507 10204 0068 สว.อก.สภ.สันติสุข จว.น่ำน 0504 12304 0206
345 พ.ต.ต. นรเศรษฐ สืบส ำรำญ สว.อก.สภ.บ้ำนเด่ือ จว.หนองคำย 1412 10318 0099 สว.อก.สภ.บึงโขงหลง จว.บึงกำฬ 0410 12304 0230
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346 พ.ต.ต. นรเศรษฐ์ สุขศรี สว.กก.สส.ภ.จว.นรำธิวำส 2004 10202 0040 สว.อก.สภ.หนองเสือ จว.ปทุมธำนี 0104 12304 0185
347 ร.ต.อ. นรำ ภิญโญสุวรรณ รอง สว. กก.สส.บก.น.3 1005 11204 0048 สว.กก.สส.บก.น.3 1005 10204 0042
348 พ.ต.ต. นรำกร ป่ินประยูร สวป.สภ.ภูพิงครำชนิเวศน์ จว.เชียงใหม่ 0503 12202 0497 สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.5 1501 10318 0212
349 ร.ต.อ. นรำกร เอียดช่วย สว.ธร.สภ.ขนอม จว.นครศรีธรรมรำช 0804 12304 0241 สวป.สภ.ฉวำง จว.นครศรีธรรมรำช 0804 12202 0418
350 พ.ต.ต. นรำทิพย์ เรืองศรี สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.9 1901 10318 0230 สว.(สอบสวน) สภ.นำทวี จว.สงขลำ สสข.431
351 พ.ต.ต. นรำธิป เดชำธรธำดำ สวป.สภ.พนัสนิคม จว.ชลบุรี สชบ.409 สวป.สภ.องครักษ์ จว.นครนำยก 0206 12202 0089
352 พ.ต.ท. นรำมินธร์ เทพจักรินทร์ สว.กก.6 บก.ปคม. 2108 10202 0154 สว.กก.สส.1 บก.สส.บช.น. 1012 10204 0028
353 พ.ต.ท. นรำวิชญ์ รอดกสิกรรม สว.กก.สืบสวน ภ.จว.ชลบุรี 1206 10202 0189 รอง ผกก.ป.สภ.สูงเม่น จว.แพร่ 0506 10202 0018
354 พ.ต.ท. นรำวุฒิ รักษำวงศ์ สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร ภ.จว.ปทุมธำนี 1106 10318 0011 รอง ผกก.ปป.สน.ตลำดพลู 1115 10202 0070
355 พ.ต.ท. นริช สอนดิษฐ รอง ผกก.ป.สภ.พระธำตุช่อแฮ ภ.จว.แพร่ 1508 09202 0150 รอง ผกก.สส.สภ.เมืองเชียงใหม่ 1505 09204 0152
356 พ.ต.ท. นริด เพ็ชรรุ่ง สว.อก.สน.บำงคอแหลม 1104 12304 0119 สวป.สน.หนองค้ำงพลู 1116 12202 0269
357 พ.ต.ต. นรินทร์ โคตรค ำจันทร์ สวป.สภ.ภูพำน จว.สกลนคร 0409 12202 0389 รอง ผกก.ป.สภ.เจริญศิลป์ จว.สกลนคร 0409 10202 0128
358 พ.ต.ท. นรินทร์ บุพตำ รอง ผกก.สส.สภ.กันทรลักษ์ จว.ศรีสะเกษ 1308 09204 0117 รอง ผกก.สส.สภ.ศิลำลำด จว.ศรีสะเกษ 1308 09204 0128
359 ร.ต.อ. นรินทร์ ภพวงษำ รอง สว.กก.สส.บก.น.9 1011 11204 0056 สว.กก.5 บก.ส.3 2304 10202 0168
360 พ.ต.ท. นรินทร์ วงศ์จันทร์ รอง ผกก.จร.สน.สุทธิสำร 1102 10205 0087 รอง ผกก.ฝอ.บก.น.1 1003 09318 0009
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361 พ.ต.ท. นรินทร์โชติ พงศ์พิธำนนท์ รอง ผกก.จร.สน.บำงเขน 1102 10205 0093 รอง ผกก.(สอบสวน) งำนศูนย์ควบคุมจรำจรด่วน 2 กก.2 บก.จร.บช.น. 1002 29203 0123
362 พ.ต.ท. นรินทร์เนตร ศรีสุข สว.จร.สภ.เมืองสระบุรี จว.สระบุรี สสบ.184 สวป. สภ.พระพุทธบำท จว.สระบุรี 0108 12202 0239
363 พ.ต.ท. นริศ อัมพวัน สว.กก.ตชด.44 บก.ตชด.ภำค4 2505 10325 0345 รอง ผกก.ฝอ.7 บก.อก.บช.ตชด. 2501 09318 0123
364 พ.ต.ท. หญิง นริศรำ พลีธัญญวงศ์ รอง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภำค1 2502 09318 0008 รอง ผกก.ฝอ.กต.10 0811 09318 0005
365 พ.ต.ท. นริสสร์ สังข์กระแสร์ รอง ผกก.ป.สภ.บำงแพ จว.รำชบุรี 0706 10202 0052 รอง ผกก.ป.สภ.วัดเพลง จว.รำชบุรี 0706 10202 0133
366 ร.ต.อ. นรุตม์ชัย เบญจปฐมรงค์ รอง สว. กก.สส.3 บก.สส.บช.น. 1012 11204 0066 นว.(สบ 2) ผบช.ภ.1 1100 10323 0009
367 พ.ต.ท. นเรนทร์ เคร่ืองสนุก รอง ผกก.สส.สน.วังทองหลำง 1006 09204 0074 รอง ผกก.สส.สน.ลุมพินี 1007 09204 0069
368 ร.ต.อ. นเรศ ศรีนำรำง สว.สส.สน.นิมิตรใหม่ 1102 12204 0303 สว.(สอบสวน) สภ.บำงพลี จว.สมุทรปรำกำร 0107 24203 0177
369 พ.ต.ท. นโรดม คิดถูก รอง ผกก.สส.2 บก.สส.ภ.9 1902 09204 0038 รอง ผกก.ตม.จว.พังงำ บก.ตม.6 2407 09363 0302
370 พ.ต.ท. นฤชิต โลนะลุ รอง ผกก.กก.4.บก.ส.1 2302 09204 0153 รอง ผกก.ธร.กพ.บก.อก.บช.ส. 2301 09318 0007
371 พ.ต.ท. นฤดล พุ่มพวง สว.สส.สน.ดุสิต สน.1-502 สว.สส.สน.ดินแดง 1108 12204 0180
372 พ.ต.ท. นฤดล ลือร ำลึก สว.ธร.สภ.สองแคว จว.น่ำน 0504 12304 0198 สวป.สภ.เมืองน่ำน 0504 12202 0264
373 พ.ต.ท. นฤนำจ บุญจวง สว.(สอบสวน)สภ.นครไทย จว.พิษณุโลก สพล.332 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แก่งโสภำ จว.พิษณุโลก สพล.191
374 พ.ต.ท. นฤนำท บุตรด ำรงค์ สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.9 1902 10204 0049 สว.ตรวจพิสูจน์และเก็บกู้วัตถุระเบิด บก.สส.จชต. 1911 10442 0016
375 พ.ต.ท. นฤบดินทร์ ปังหลีเส็น สว.สส.สภ.เมืองภูเก็ต สภก.86 สว.สส.สภ.ป่ำตอง จว.ภูเก็ต 0806 12204 0091
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376 พ.ต.ท. นฤพนธ์ กรุณำ สวป.สภ.แหลมฉบัง จว.ชลบุรี สชบ.356 รอง ผกก.ป.สภ.ท่ำใหม่ จว.จันทบุรี 0202 10202 0020
377 ร.ต.อ. นฤพนธ์ อะทะเสน รอง สวป.สภ.เมืองเชียงใหม่ 0503 13202 0520 สว.สส.สภ.หนองม่วงไข่ จว.แพร่ 0506 12204 0114
378 พ.ต.ต. นฤพล คนชม สว.สส.สภ.ด่ำนแม่ค ำมัน จว.อุตรดิตถ์ 0609 12204 0145 สว.สส.สภ.พิชัย จว.อุตรดิตถ์ 0609 12204 0129
379 พ.ต.ต. นฤพล รอดวิเศษ สวป.สภ.เขลำงค์นคร ภ.จว.ล ำปำง 1510 10202 0127 สว.สส.สภ.บ้ำนเอื อม จว.ล ำปำง 1510 10204 0057
380 ร.ต.อ. นฤภัทร เทียนชัยทัศน์ นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.แพร่ 1508 11323 0005 สว.กก.สส.ภ.จว.เชียงรำย 1504 10204 0034
381 ร.ต.อ. หญิง นวพร ธนอนันต์พงศ์ รอง สว.ฝอ.บก.ปส.3 2204 11304 0014 สว.ฝ่ำยธุรกำรและก ำลังพล บก.อก.บช.ปส. 2201 10318 0011
382 พ.ต.ท. นวรัตน์ ศรีนันทพันธ์ สว.ฝอ.ภ.จว.กระบ่ี 1804 10318 0010 สวป.สภ.หัวไทร จว.นครศรีธรรมรำช สนศ.483
383 พ.ต.ท. หญิง นวลจันทร์ โพธ์ิศรี รอง ผกก.ฝอ.3 บก.อก.ภ.4 1401 09318 0174 รอง ผกก.ฝอ.2 บก.อก.ภ.4 1401 09318 0158
384 พ.ต.ต. นวัต ประภำสะวัต สว.จร.สน.ประชำช่ืน สน.1-730 สวป.สน.มักกะสัน 1108 12202 0163
385 พ.ต.ต. หญิง นวิยำ เกษศิริโยธิน สว.ตม.จว.นครรำชสีมำ บก.ตม.4 2405 10363 0221 สว.ตม.จว.หนองคำย บก.ตม.4 2405 10363 0048
386 ร.ต.อ. นักรบ ศิริพันธ์ รอง สว.กลุ่มงำนถวำยควำมปลอดภัย บก.ทล. 2103 11202 0292 สว.(สอบสวน) ส.ทล.1 กก.8 บก.ทล. 2103 29203 0249
387 พ.ต.ท. หญิง นัชฎำพร ธนัญชัย รอง ผกก.ฝอ.บก.ทท.1 3202 09318 0006 รอง ผกก.ฝอ.6 บก.อก.บช.ทท. 3201 09318 0076
388 พ.ต.ท. นัฐพงศ์ เอกเผ่ำพันธ์ุ รอง ผกก.ป.สภ.วัดเพลง จว.รำชบุรี 0706 10202 0133 รอง ผกก.สส.สภ.หนองขำว จว.กำญจนบุรี 1704 09204 0124
389 ร.ต.อ. นัฐพล ชมศิริ นว.(สบ 1) ภ.จว.นครปฐม 1705 11323 0005 สว.ตม.จว.สมุทรปรำกำร บก.ตม.3 2404 10204 0183
390 ร.ต.อ. นัฐวุฒิ บุญโห้ รอง สวป.สภ.ไทรโยค จว.กำญจนบุรี สกจ.337 นว.(สบ 2) ผบช.สพฐ.ตร. 2700 10323 0007
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391 ร.ต.อ. นัฐวุฒิ สมศรี รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ระยอง 1210 11202 0119 สว.ฝอ.ภ.จว.ระยอง 1210 10318 0014
392 พ.ต.ท. นัทธกำนต์ ประทุมตรี สว.สส.สภ.ท่ำตะเกียบ จว.ฉะเชิงเทรำ 0203 12204 0180 สวป.สภ.ศรีรำชำ จว.ชลบุรี 0204 12202 0376
393 พ.ต.ท. นัทธพงศ์ ใจสมุทร สว.สส.สน.วัดพระยำไกร สน.2-723 สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.9 1902 10204 0049
394 พ.ต.ท. นัทยำ ทองจันทร์ รอง ผกก.สส.สภ.วังสะพุง จว.เลย 1410 09204 0071 รอง ผกก.สส.สภ.เชียงคำน จว.เลย 1410 09204 0076
395 พ.ต.ท. นัธทวัฒน์ ธรรมชำดำ รอง ผกก.ป.สภ.ไม้เรียง จว.นครศรีธรรมรำช 1806 09202 0054 รอง ผกก.2 บก.รฟ. 2104 09202 0054
396 ร.ต.อ. นันทกร ค ำพร รอง สว.สส.สภ.เพ สรย.72 สว.สส.สภ.ศรีมโหสถ จว.ปรำจีนบุรี 0207 12204 0098
397 พ.ต.ท. หญิง นันทธรรมรัตน์ สังประกุล สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.5 1501 10318 0194 รอง ผกก.ฝอ.3 บก.อก.ภ.5 1501 09318 0208
398 ร.ต.อ. นันทน์ธวัช เพียรพิชัย รอง สว.กก.2 บก.ปอศ. 2109 11202 0074 สวป.สน.พหลโยธิน 1109 12202 0267
399 ร.ต.อ. นันทพัทธ์ เทพประสิทธ์ิ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.รำชบุรี 1708 11305 0029 สวป.สภ.วังสมบูรณ์ จว.สระแก้ว 0209 12202 0085
400 พ.ต.ท. หญิง นันท์ลินี สำลีผลิน สว.ตม.จว.สมุทรสำคร บก.ตม.3 2404 10204 0110 สว.จม.จว.รำชบุรี บก.ตม.3 2404 10204 0324
401 พ.ต.ท. นันทวุฒิ รอดมณี สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.9 1901 10403 0241 รอง ผกก.ฝอ.ศฝร.ศชต. 2003 09318 0007
402 พ.ต.ต. นันทวุฒิ อภิบำลศรี สว.ตม.จว.ตรัง บก.ตม.6 2407 10204 0264 สว.ตม.จว.ตรำด บก.ตม.3 2404 10363 0366
403 ร.ต.อ. นันทวุธ บุญเหลือ รอง สว.จร.สภ.หนองแค จว.สระบุรี สสบ.226 สวป.สภ.ภำชี จว.พระนครศรีอยุธยำ สอย.259
404 พ.ต.ท. นันทศักด์ิ กำศเกษม รอง ผกก.ป.สภ.แม่อำย จว.เชียงใหม่ 0503 10202 0112 รอง ผกก.สส.สภ.เวียงมอก ภ.จว.ล ำปำง 1510 09204 0144
405 ร.ต.อ. หญิง นันทิยำ เข็มทอง รอง สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร 1 บก.อก.ภ.1 1101 11304 0145 สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.น. 1001 10318 0199



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๔/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

406 ร.ต.อ นัยพินิจ รัฐธรรม สว.กก.4 บก.ส.2 2303 10204 0081 สว.กก.สส.บก.น.9 1011 10204 0038
407 พ.ต.ท. หญิง นำตยำ ปำนเอ่ียม สว.อก.สภ.บ้ำนด่ำนลำนหอย จว.สุโขทัย 0608 12304 0116 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.อุทัยธำนี 1612 09318 0007
408 พ.ต.ท. นำวำ หำธรรมวงศ์ รอง ผกก.ป.สภ.รัตนวำปี จว.หนองคำย 0410 10202 0078 รอง ผกก.ป.สภ.โคกงำม จว.เลย 1410 09202 0044
409 พ.ต.ท. นำวิน นิลวำนิช สวป.สภ.เมืองสงขลำ 0907 12202 0440 รอง ผกก.ป.สภ.เมืองสงขลำ 0907 10202 0013
410 พ.ต.ต. นำวิน รัตนวงศ์ สว.จร.สภ.เมืองสมุทรสำคร 0708 12205 0010 สวป.สภ.ลำดหญ้ำ จว.กำญจนบุรี 0702 12202 0099
411 พ.ต.ท. นำวิน สิทธิเทียนชัย รอง ผกก.ป.สภ.แม่ใจ จว.พะเยำ 0505 10202 0042 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แม่ทะ จว.ล ำปำง สลป.298
412 ว่ำท่ีพ.ต.ท. นำวี เหมมันต์ สว.กก.3.บก.ส.1 2302 10204 0119 สว.สภ.เกำะหลีเป๊ะ ภ.จว.สตูล 1907 10201 0073
413 พ.ต.ท. น ำโชค คุณำวิชชำ สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร 5 บก.อก.ภ.1 1101 10318 0218 สวป.สภ.ธัญบุรี จว.ปทุมธำนี สปท.151
414 พ.ต.ท. หญิง น  ำทิพย์ กันเกตุ สว.ฝอ.บก.ปส.4 2205 10318 0009 สว.ฝ่ำยธุรกำรและก ำลังพล บก.อก.บช.ปส. 2201 10318 0009
415 ร.ต.อ. นิกร แก้วเทวำ รอง สวป. สน.นิมิตรใหม่ 1102 13202 0298 สวป.สน.มีนบุรี สน.1-1112
416 ร.ต.อ. นิกร แก้วเนิน รอง สว.สส.สภ.ชะอวด จว.นครศรีธรรมรำช สนศ.413 สวป.สภ.บ้ำนมำบอ ำมฤต จว.ชุมพร 0803 12202 0043
417 พ.ต.ท. นิกร ชูทอง รอง ผกก.ป.สภ.ท่ำฉัตรไชย จว.ภูเก็ต 0806 10202 0144 รอง ผกก.สส.สภ.ป่ำตอง จว.ภูเก็ต 1808 09204 0053
418 พ.ต.ท. นิกร ไชยประพันธ์ รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.ตำคลี จว.นครสวรรค์ สนว.396 สวญ.สภ.ตะคร้อ จว.นครสวรรค์ 1606 09201 0060
419 พ.ต.ต. นิติ ด่ำนไพบูลย์ สว.(ปฏิบัติงำน กอ.รมน.) สกพ. 0400 10380 0139 สว.กก.2 บก.ปคม. 2108 10202 0063
420 พ.ต.ท. นิติกร ทองสุข สวป.สภ.เมืองเชียงใหม่ 0503 12202 0487 สว.สภ.เสำหิน จว.แม่ฮ่องสอน 0507 12201 0177



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๔/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

421 พ.ต.ท. นิติกรณ์ ค  ำจุน สวป.สภ.เมืองเพชรบูรณ์ 0607 12202 0218 สว.กก.วิเครำะห์ข่ำวฯ บก.สส.ภ.6 1602 10204 0062
422 พ.ต.ต. นิติกรณ์ ระวัง สว.กก.6 บก.ปคม. 2108 10202 0153 สว.กก.สส.3 บก.สส.บช.น. 1012 10204 0058
423 พ.ต.ต. นิติชัย ไพศำลพิยะนุกูล สว.กก.สส.บก.น.8 1010 10204 0041 สว.ส.ทท.2 กก.3 บก.ทท.2 3203 10202 0090
424 พ.ต.ต. นิติโชค วิจำรณ์ สวป.สภ.บำงน  ำเปรี ยว จว.ฉช สฉช.212 สว.อก.สน.ประเวศ 1103 12304 0082
425 พ.ต.ท. นิติธร ใจแก้วทิ สวป.สน.ห้วยขวำง 1108 12202 0162 สวป.สน.ดินแดง 1108 12202 0161
426 ร.ต.อ. นิติพงศ์ มหศักด์ิสุนทร รอง สว. งำนสำยตรวจ 1 กก.สำยตรวจ บก.สปพ. 1013 11202 0090 สว.กก.สส.บก.น.4 1006 10204 0042
427 พ.ต.ต. นิติพัฒน์ มะโนสุข นว.(สบ 2) ตร. 0001 12323 0236 สวป.สภ.บ้ำนดู่ ภ.จว.เชียงรำย 1504 10202 0161
428 พ.ต.ท. นิติพัฒน์ แสงทอง สวป.สภ.บ่อพลอย จว.กำญจนบุรี 0702 12202 0304 สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.7 1701 10325 0179
429 พ.ต.ท. นิติพันธ์ สังขกร สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.5 1502 10204 0048 รอง ผกก.สส.1 บก.สส.ภ.5 1502 09204 0032
430 พ.ต.ต. นิติภูมิ ผดุง สว.สส.สภ.เมืองน่ำน สนน.149 สวป.สภ.แม่สำย จว.เชียงรำย 0502 12202 0333
431 พ.ต.ต. นิติศักด์ิ แสงนำค สว.สส.สภ.ขุนยวม จว.แม่ฮ่องสอน 0507 12204 0077 สวป.สน.ท่ำข้ำม 1116 12202 0243
432 ร.ต.อ. นิติสิทธ์ิ กำญจนนฤนำท รอง สว.จร.สภ.เมืองนครปฐม สนฐ.164 สวป.สภ.เมืองนครปฐม 0703 12202 0243
433 พ.ต.ต. นิทัศน์ บุญวรรณโณ นว.(สบ 2) ผบช.ประจ ำฯ 21329 สวป.สภ.ทุ่งลุง จว.สงขลำ 0907 12202 0079
434 พ.ต.ท. นิทัศน์ แหวนประดับ รอง ผกก.สืบสวน ภ.จว.ปรำจีนบุรี 1209 09204 0099 รอง ผกก.ป.สภ.บำงปะกง จว.ฉะเชิงเทรำ 0203 10202 0017
435 ร.ต.อ. นิธิ ตรีสุวรรณ สว.กก.สส.บก.น.5 1007 10204 0039 สว.สส.สน.ท่ำเรือ 1112 12204 0328



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๔/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

436 พ.ต.ท. นิธิ ปิยะพันธ์ สว.(ปฏิบัติงำน กอ.รมน.) สกพ. 0400 10380 0074 สว.ฝอ.ภ.จว.พังงำ 1807 10318 0012
437 พ.ต.ท. นิธิวัชร์ ดิลกพงศ์โยธิน รอง ผกก.ตม.จว.ฉะเชิงเทรำ บก.ตม.3 2404 09363 0422 รอง ผกก.ตม.จว.นครพนม บก.ตม.4 2405 09363 0197
438 พ.ต.ท. นิธิวัชร์ อัครสุพัฒน์กุล รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ท่ำข้ำม บก.น.9 บช.น. สน.3-431 รอง ผกก.ปป.สน.หนองค้ำงพลู 1116 10202 0108
439 ร.ต.อ. นิธิศ รอดคลองตัน รอง สว.สส.สภ.พังโคน จว.สกลนคร 0409 13204 0155 สว.อก.สภ.วังสำมหมอ จว.อุดรธำนี 0412 12304 0224
440 พ.ต.ท. นิธิศ ศรีพรหมค ำ รอง ผกก.สส.สภ.บ่อพลอย จว.กำญจนบุรี 1704 09204 0087 รอง ผกก.ป.สภ.อู่ทอง จว.สุพรรณบุรี 0709 10202 0017
441 พ.ต.ท. นิธิศ ศรีสละ สว.กก.สืบสวน ภ.จว.พิจิตร 1607 10204 0113 สวป.สภ.ศรีสัชนำลัย จว.สุโขทัย 0608 12202 0192
442 พ.ต.ท. นิธิศพงศ์ ภุมมำ สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.2 1201 10318 0174 รอง ผกก.ฝ่ำยอ ำนวยกำร ภ.จว.สมุทรปรำกำร 1109 09318 0009
443 พ.ต.ท. นิพนธ์ กองตำพันธ์ุ รอง ผกก.สส.สภ.ไทรย้อย จว.พิษณุโลก 1608 09204 0143 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ลำนกระบือ จว.ก ำแพงเพชร สกพ.178
444 พ.ต.ท. นิพนธ์ จันทร์สุมำวงศ์ รอง ผกก. ฝ่ำยอ ำนวยกำร ภ.จว.สระบุรี 1110 09318 0088 รอง ผกก.ป.สภ.มหำรำช จว.พระนครศรีอยุธยำ 0105 10202 0162
445 พ.ต.ท. นิพนธ์ ป้อมสนำม รอง ผกก.ปพ.บก.สส.ภ.2 1202 09201 0057 รอง ผกก.ป.สภ.เกำะจันทร์ จว.ชลบุรี 0204 10202 0076
446 ร.ต.อ. นิพนธ์ แผ้วก่ิง รอง สว.สส. สน.บำงเสำธง สน.3-586 สว.อก.สภ.ทุ่งมน จว.สุรินทร์ 1309 10318 0049
447 ร.ต.อ. นิพนธ์ เรืองสม รอง สว.ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3 2404 11304 0057 สว.ตม.จว.ประจวบคีรีขันธ์ บก.ตม.3 2404 10363 0092
448 พ.ต.ท. นิพนธ์ เลิศพลรัตน์ รอง ผกก.สส.สภ.เมืองเพชรบุรี 1707 09204 0057 รอง ผกก.สส.สภ.ทองผำภูมิ จว.กำญจนบุรี 1704 09204 0091
449 พ.ต.ท. นิพัฒน์ แท่งทอง สว.อก.สภ.ฟำกท่ำ จว.อุตรดิตถ์ 0609 12304 0101 สว.สส.สภ.ชุมแสง จว.นครสวรรค์ สนว.462
450 ร.ต.อ. หญิง นิภำกร สำระพันธ์ รอง สว.ฝ่ำย ตม.ขำเข้ำ ด่ำน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.3 2403 11363 0400 สว.ด่ำน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 10363 0493



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๔/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

451 ร.ต.อ. นิมิต หนูแก้ว รอง สว.(สอบสวน) สภ.บำงโทรัด จว.สมุทรสำคร 1710 11203 0086 สว.(สอบสวน) สภ.บำงโทรัด จว.สมุทรสำคร 0708 24203 0092
452 ร.ต.อ. นิมิตร เจริญบุญ รอง สว.สส. สน.ลำดกระบัง 1110 13204 0201 สวป.สน.มีนบุรี 1110 12202 0202
453 พ.ต.ท. นิยม สุวรรณคง สว.กก.วิเครำะห์ข่ำวและเคร่ืองมือพิเศษ บก.สส.ภ.7 1702 10204 0021 รอง ผกก.ซถ.1 บก.สส.จชต. 2002 09201 0060
454 พ.ต.ท. นิรัญ เรืองวงค์ สวป.สภ.อินทร์บุรี จว.สิงห์บุรี สสห.105 สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.1 1102 10204 0057
455 พ.ต.ต. นิรัน ทะวะระ สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสกลนคร จว.สกลนคร สสน.245 สวป.สภ.เมืองเลย 0408 12202 0269
456 พ.ต.ท. นิรันดร โกมลรัตน์ รอง ผกก.ฝอ.5 บก.อก.บช.น. 1001 09318 0299 รอง ผกก.จร.สน.สุทธิสำร 1102 10205 0087
457 พ.ต.ท. นิรันดร์ ถูกแผน สว.กก.สส.ภ.จว.เชียงรำย 1504 10204 0151 สว.สส.สภ.ดอยหลวง จว.เชียงรำย 0502 12204 0258
458 พ.ต.ท. นิรันดร์ ประดิษฐ์อัสดร รอง ผกก.สส.สน.บำงย่ีขัน 1009 09204 0073 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.บำงนำ บก.น.5 บช.น. 1103 13203 0092
459 พ.ต.ท. นิรันดร์ ปวนธิ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.น่ำน 0504 12203 0027 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เวียงสำ จว.น่ำน สนน.236
460 พ.ต.ท. นิรันดร์ มุกดำสนิท สว.อก.สภ.บำงระจัน จว.สิงห์บุรี 0109 12304 0095 สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร ภ.จว.สิงห์บุรี 1111 10318 0011
461 พ.ต.ท. นิรันดร์ อินทร์ชีลอง สวป.สน.ท่ำเรือ 1112 12202 0064 สว.กลุ่มงำนแผนทำงกำรบริหำร ยศ. 0201 10309 0022
462 พ.ต.ท. นิรุจย์ สุวรรณคีรี สวป.สภ.เมืองยะลำ 0906 12202 0376 สว.ฝ่ำยบริกำรกำรศึกษำ ศฝร.ภ.9 2003 10318 0021
463 พ.ต.ต. นิรุทธ์ิ ช่อผกำ สว.อก. สภ.ปำกท่ำ อ.ท่ำเรือ จว.พระนครศรีอยุธยำ 1107 10318 0168 สว.สส.สภ.สระโบสถ์ จว.ลพบุรี 0106 12204 0168
464 พ.ต.ต. นิโรธ ฉัตรแก้วบุญเรือง นว.(สบ 2) ผบช.ประจ ำฯ 0001 12323 0061 สว.ตม.จว.น่ำน บก.ตม.5 2406 10363 0237
465 พ.ต.ท. นิลกำฬ พรศักด์ิ รอง ผกก.ป.สภ.สตึก จว.บุรีรัมย์ 0304 10202 0036 รอง ผกก.สส.สภ.บ้ำนใหม่ไชยพจน์ จว.บร. 1306 09204 0088



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๔/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

466 พ.ต.ท. หญิง นิลวรรณ จันทรำ สว.กลุ่มงำนอินเตอร์เน็ต บก.สสท. 2803 10403 0026 สว.ฝอ.ภ.จว.กระบ่ี 1804 10318 0010
467 พ.ต.ท. นิวัชร อยู่ยืนยง รอง ผกก.สส.สภ.ท่ำฉำง จว.สุรำษฎร์ธำนี 1810 09204 0090 รอง ผกก.สส.สภ.เสวียด จว.สุรำษฏ์ธำนี 1810 09204 0091
468 พ.ต.ท. นิวัฒน์ ณุวงษ์ศรี สว.สส.สภ.ชุมพล จว.สงขลำ 0907 12204 0309 สว.กก.2.บก.ส.1 2302 10204 0086
469 พ.ต.ท. นิวัฒน์ เทียนศิริ รอง ผกก.ปป.สน.เทียนทะเล 1116 10202 0116 รอง ผกก.อำรักขำ1 บก.อคฝ. 1014 09202 0030
470 ร.ต.อ. นิวัฒน์ บรรณสำร รอง สวป. สน.คลองตัน 1112 13202 0351 สวป.สน.ประเวศ สน.2-356
471 พ.ต.ต. นิวัฒน์ วูวงศ์ สว.(สอบสวน)สภ.บ้ำนด่ำนลำนหอย จว.สุโขทัย สสท.261 สว.สส.สภ.หล่มสัก จว.เพชรบูรณ์ สพช.239
472 พ.ต.ท. นิวัฒน์ หิรัญสุข รอง ผกก.อำรักขำ1 บก.อคฝ. 1014 09202 0029 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ส ำรำญรำษฎร์ บก.น.6 บช.น. สน.1-887
473 พ.ต.ท. นิวัฒน์ชัย สุขธยำรักษ์ รอง ผกก.ป.สภ.ฉิมพลี จว.ฉะเชิงเทรำ 1205 09202 0052 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เกำะสีชัง จว.ชลบุรี สชบ.511
474 พ.ต.ท. นิวัตร ไชยรักษ์ รอง ผกก.สส.สภ.ป่ำบอน จว.พัทลุง 1905 09204 0066 รอง ผกก.สส.สภ.ควนเนียง จว.สงขลำ 1906 09204 0110
475 พ.ต.ต. นิเวศน์ นิลวดี สว.อก.สภ.นำโพธ์ิ อ.บุณฑริก ภ.จว.อุบลรำชธำนี 1311 10318 0193 สว.สส.สน.บำงเขน สน.1-1083
476 ร.ต.อ. นิเวศน์ สันแก้ว รอง สว.(สอบสวน) สภ.เขำพนม จว.กระบ่ี 1804 11203 0141 สว.(สอบสวน) สภ.กะรน จว.ภูเก็ต 1808 27203 0067
477 ร.ต.อ. หญิง นิศำ มำนำค รอง สว.ฝ่ำยวิเครำะห์ต ำแหน่ง 1 อต. 0401 11319 0029 สว.ฝ่ำยมำตรฐำนต ำแหน่ง อต. 0401 10319 0050
478 พ.ต.ท. หญิง นิศำรัตน์ คุณำนันทศิลป์ สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.6 1601 10318 0160 รอง ผกก.ฝอ.3 บก.อก.ภ.6 1601 09318 0207
479 พ.ต.ท. หญิง นิศำรัตน์ ธำตุดี สว.ฝอ.1 บก.อก.สตม. 2401 10318 0104 สว.ตม.จว.บุรีรัมย์ บก.ตม.4 2405 10363 0233
480 พ.ต.ท. หญิง นิสำกร ฤทธ์ิรักษำ สว.ฝ่ำยบริกำรกำรศึกษำ ศฝร.ภ.3 1303 10318 0021 รอง ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.3 1303 09318 0006



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๔/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

481 พ.ต.ต. นิสิต ศัลศำลำ สวป.สภ.ละแม จว.ชุมพร สชพ.250 สว.ธร.สภ.ท้ำยเหมือง จว.พังงำ 0805 12304 0068
482 พ.ต.ท. นิสิทธ์ิ พิมวัน สว.กก.สส.ภ.จว.ศรีสะเกษ 1308 10202 0174 สว.กก.สส.ภ.จว.ศรีสะเกษ 1308 10204 0172
483 พ.ต.ท. นุกูล อุ่นทรัพย์ รอง ผกก.ป.สภ.โพธ์ิทอง จว.อ่ำงทอง 0110 10202 0025 รอง ผกก.ฝ่ำยกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ สก. 0403 09318 0060
484 ร.ต.อ. นุกูลพจน์ ศรีเจริญ รอง สว.ตม.จว.รำชบุรี บก.ตม.3 2404 11204 0330 สว.ฝ่ำยสืบสวนและตรวจรำชกำร 2 กต.1 0802 10204 0014
485 พ.ต.ท. นุติ ศักด์ิสุภำพ รอง ผกก.ปป.สภ.เปือยน้อย จว.ขอนแก่น 0403 10202 0125 รอง ผกก.สส.ภ.จว.ขอนแก่น 1405 09204 0112
486 พ.ต.ท. นุพงศ์ พรหมภำนุเสถียร สว.ตม.จว.นนทบุรี บก.ตม.3 2404 10204 0373 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่ 0503 23203 0055
487 พ.ต.ท. เนตร ทองแสง สว.กก.3 บก.ปคบ. 2111 10202 0074 สว.กก.3 บก.ปปป. 2110 10202 0062
488 พ.ต.ท. เนติ วงษ์กุหลำบ รอง ผกก.สส.สน.อุดมสุข 1006 09204 0075 รอง ผกก.4 บก.ป. 2102 09201 0197
489 พ.ต.ท. เนติรัฐ ศรีชมภู สว.ฝ่ำยกำรส่ือสำร 2 สส. 2802 10428 0053 วิศวกรไฟฟ้ำส่ือสำร (สบ 3) กลุ่มงำนพัฒนำเทคโนโลยีและบริหำรควำมถ่ี สส. 2802 09445 0133
490 ร.ต.อ. เนติวงศ์ พละไชย รอง สวป.สภ.ธัญบุรี จว.ปทุมธำนี 18011 สว.อก.สภ.รัตนำธิเบศร์ จว.นนทบุรี 1105 10318 0124
491 พ.ต.ท. เนติวุฒิ ดีแก้ว สว.กก.สส.ภ.จว.ระนอง 1809 10204 0031 รอง ผกก.ป.สภ.ทุ่งสง จว.นครศรีธรรมรำช 0804 10202 0062
492 พ.ต.ต. เนธิวัตร ภูบำลช่ืน สว.สส.สภ.บำงน  ำเปรี ยว จว.ฉะเชิงเทรำ 0203 12204 0130 สว.(สอบสวน) กลุ่มงำนสอบสวน ภ.จว.ชลบุรี 1206 23203 0042
493 ร.ต.อ. บดินทร เพ็ญสูตร รอง สว.(สอบสวน) สภ.เกษตรสมบูรณ์ จว.ชัยภูมิ สชย.373 สว.ฝอ.บก.ทท.1 3202 10318 0008
494 พ.ต.ท. บดินทร์ ร้อยพรหมมำ สว.ฝอ.สงป. 0500 10309 0009 สว.ตม.จว.บึงกำฬ บก.ตม.4 2405 10363 0281
495 ร.ต.อ. บรรจง จันทร์เปียง รอง สวป.สภ.แม่วำง จว.เชียงใหม่ สชม.462 สว.สส.สภ.แม่วำง จว.เชียงใหม่ 0503 12204 0307



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๔/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

496 พ.ต.ท. บรรจบ ลิมปมำศ รอง ผกก.สส.สภ.วิเชียรบุรี จว.เพชรบูรณ์ 1609 09204 0098 รอง ผกก.สส.สภ.บ้ำนไร่ จว.อุทัยธำนี 1612 09204 0069
497 พ.ต.ท. บรรจบ สิงห์สรศรี สว.กก.สส.ภ.จว.กำญจนบุรี 1704 10204 0128 สว.สส.สภ.ลูกแก จว.กำญจนบุรี 0702 12204 0267
498 พ.ต.ท. บรรเจิด จูจันทร์ สว.อก.สภ.ภูหลวง จว.เลย 0408 12304 0195 สว.อก.สภ.นำด้วง จว.เลย 0408 12304 0187
499 ร.ต.อ. บรรเจิด พวงสมบัติ รอง สวป. สน.หลักสอง สน.3-640 สวป.สน.บำงกอกใหญ่ 1114 12202 0219
500 พ.ต.ต. บรรเจิด เลิศสุวรรณ สว.ฝอ.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 10305 0017 สว.ฝอ.บก.ทท.2 3203 10318 0009
501 พ.ต.ท. บรรชิด หวังแววกลำง สว.ตม.จว.สุรินทร์ บก.ตม.4 2405 10204 0210 สวป.สภ.คลองขลุง จว.ก ำแพงเพชร สกพ.212
502 พ.ต.ท. บรรณพงศ์ เก่งเรียน สว.งำนฝึกอบรมม้ำ กก.ม้ำต ำรวจ บก.สปพ. 1013 10306 0229 สว.กก.3 บก.ทท.1 3202 10318 0086
503 พ.ต.ต. บรรณพล อินทิพย์ ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.41 บก.ตชด.ภำค4 2505 10202 0070 สว.ฝอ.2 บก.อก.บช.ตชด. 2501 10318 0036
504 ร.ต.อ. บรรณวัชร ศรีทองสุข รอง สว.ฝอ.สบส. 0604 11304 0011 สว.ฝอ.สบส. 0604 10309 0010
505 ร.ต.อ. บรรณสรณ์ เพลิศแก้ว รอง สว.จร.สภ.ปำกเกร็ด จว.นนทบุรี สนบ.210 สว.จร.สภ.ปำกเกร็ด จว.นนทบุรี สนบ.207
506 พ.ต.ต. บรรทัต ยศศักด์ิศรี สว.สส.สภ.อ่ำวนำง ภ.จว.กระบ่ี 1804 10204 0104 สวป.สภ.คลองท่อม จว.กระบ่ี 0802 12202 0134
507 พ.ต.ท. บรรเทำ ปลอดทอง รอง ผกก.สส.สภ.เขำวิเศษ จว.ตรัง 1904 09204 0113 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.กันตัง จว.ตรัง สตง.236
508 พ.ต.ท. บรรเทิง กำศสกุล สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5 1501 10318 0161 รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5 1501 09318 0156
509 พ.ต.ท. บรรเทิง เหล่ำเจริญ รอง ผกก.สส.ภ.จว.สงขลำ 1906 09201 0034 รอง ผกก.1 บก.ทท.3 3204 09202 0018
510 พ.ต.ท. บรรพต หลักทอง สว.(ปฏิบัติงำน กอ.รมน.) สกพ. 0400 10380 0157 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ปทุมวัน บก.น.6 บช.น. สน.2-592



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๔/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

511 พ.ต.ท. บรรลือ มหำศักด์ิณรงค์ สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.3 1302 10204 0044 สว.กก.ปพ.บก.สส.ภ.3 1302 10202 0070
512 ร.ต.อ. บรรลือ อำลัย รอง สวป.สภ.โพธ์ิแก้ว สนฐ.101 สว.อก.สภ.เมืองนครปฐม สนฐ.134
513 พ.ต.ท. บรรหำร เรืองขจร รอง ผกก.สส.สภ.เทนมีย์ อ.เมือง จว.สร. 1309 09204 0199 รอง ผกก.ป.สภ.เทนมีย์ อ.เมือง จว.สร. 1309 09202 0198
514 พ.ต.ท. บริสุทธ์ิ จันทร สวป.สน.หลักสอง สน.3-637 สวป.สน.ภำษีเจริญ 1116 12202 0244
515 พ.ต.ท. บริสุทธ์ิ เจริญรักษ์ สวญ.สภ.โมถ่ำย จว.สุรำษฎร์ธำนี 1810 09201 0057 รอง ผกก.ป.สภ.เขำนิพันธ์ ภ.จว.สุรำษฎร์ธำนี 1810 09202 0177
516 พ.ต.ท. บวร สุภิสิงห์ สว.งำนอำรักขำท่ี1 กก.อำรักขำ2 บก.อคฝ. 1014 10202 0076 สวป.สน.หลักสอง สน.3-637
517 พ.ต.ท. บวรชัย ตันสุทัตต์ สว.สส.สน.หนองแขม สน.3-496 สว.(สอบสวน) สน.ภำษีเจริญ บก.น.9 บช.น. สน.3-958
518 พ.ต.ต. บวรศักด์ิ ค ำรังษี สว.สส.สภ.เมืองอุบลรำชธำนี สอบ.414 สว.กก.สส.ภ.จว.อุบลรำชธำนี 1311 10204 0037
519 พ.ต.ท. บัญชร จ ำปำจันทร์ สว.ฝ่ำยสืบสวนและตรวจรำชกำร 2 กต.4 0805 10204 0014 สว.กลุ่มงำนนิติกรด้ำนสอบสวนฯ วน. 0106 10305 0033
520 ร.ต.อ. บัญชำ บุญเชิด สว.กก.สส.บก.น.2 1004 10204 0039 สว.อก.สน.วังทองหลำง 1102 12304 0213
521 พ.ต.ท. บัญชำ พำหุพันธ์ สวป.สภ.ศรีประจันต์ จว.สุพรรณบุรี สสพ.255 สว.ฝอ.ภ.จว.สมุทรสงครำม 1709 10318 0010
522 พ.ต.ท. บัญชำ ศีรษะภูมิ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองขอนแก่น จว.ขก. สขก.329 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองไหม ภ.จว.ขอนแก่น 1405 09203 0201
523 พ.ต.ต. บัญชำ สังกะเพศ สว.สภ.บำตูตำโมง จว.ยะลำ 0906 12201 0301 สว.กก.ตชด.24 บก.ตชด.ภำค2 2503 10318 0332
524 พ.ต.ต. บัญชำ โสชำรี สวป.สภ.ฆ้องชัย จว.กำฬสินธ์ุ 0402 12202 0087 สว.ฝอ.ภ.จว.สกลนคร 1411 10318 0012
525 พ.ต.ท. บัญชำ เอมเปีย สวป.สภ.แก่งโสภำ จว.พิษณุโลก 0606 12202 0041 สว.อก.สภ.เมืองพิษณุโลก สพล.195



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๔/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

526 พ.ต.ต. บัญญัติ จันทร์ทอง สว.ฝอ.2 บก.อก.บช.ตชด. 2501 10202 0037 สว.กก.ตชด.44 บก.ตชด.ภำค4 2505 10325 0345
527 ร.ต.อ. บัญญัติ สีด้วง รอง สว.(สอบสวน) สภ.กุดรัง จว.มหำสำรคำม 0405 13203 0019 สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.4 1401 10318 0180
528 พ.ต.ท. บัณฑิต จิตต์ภำคภูมิ รอง ผกก.สส.สภ.เมืองเชียงใหม่ 1505 09204 0152 รอง ผกก.ป.สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ 0503 10202 0110
529 พ.ต.ท. บัณฑิต ถ  ำชัยมงคล สวป.สน.จักรวรรดิ 1113 12202 0136 สวป.สน.ดุสิต 1108 12202 0168
530 พ.ต.ท. บัณฑิต วงศ์ธรรมโชติ สว.จร.สน.ยำนนำวำ สน.2-680 รอง ผกก.ปป.สน.ตล่ิงชัน 1104 10202 0090
531 ร.ต.อ. บัณฑิต หัตถพิถีพันธ์ุ สว.กก.สส.ภ.จว.พังงำ 1807 10204 0087 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เขำหลัก จว.พังงำ 1807 27203 0063
532 พ.ต.ต. บัณฑิต เหล่ำสุทธิวงษ์ สว.กก.สืบสวน ภ.จว.ระยอง 1210 10204 0112 สว.กลุ่มงำนนิติกรด้ำนสอบสวนฯ วน. 0106 10305 0038
533 พ.ต.ท. บันฑิต เตชะวงค์ สวป.สภ.เมืองจันทบุรี 0202 12202 0181 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองหนองบัวล ำภู จว .นภ. สอด.513
534 พ.ต.ท. บันเทิง คงชยะนันท์ สว.ส.รน.2 กก.4 บก.รน. 2106 10206 0091 สว.ส.รน.2 กก.5 บก.รน. 2106 10206 0130
535 พ.ต.ท. บันเทิง บุญเลิศ รอง ผกก.สส.สภ.ชุมแสง จว.นครสวรรค์ 1606 09204 0082 รอง ผกก.สส.สภ.ธัญบุรี จว.ปทุมธำนี 1106 09204 0067
536 พ.ต.ต. บำรมี จงแจ้ง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.สุโขทัย 1610 10204 0116 สวป.สภ.ศรีนคร จว.สุโขทัย สสท.227
537 พ.ต.ต. บำรีน ธ ำรงสัจจะ สว.สส.สภ.ศรีสำคร จว.นรำธิวำส 0903 12204 0294 สวป.สภ.บำเจำะ จว.นรำธิวำส 0903 12202 0485
538 พ.ต.ท. บ ำรงค์ สำมล รอง ผกก.ป.สภ.ฉวำง จว.นครศรีธรรมรำช 0804 10202 0068 รอง ผกก.สส.สภ.ฉวำง จว.นครศรีธรรมรำช 1806 09204 0076
539 ร.ต.อ. บ ำรุง นิลพันธ์ รอง สว.สส.สภ.หนองบัวเหนือ จว.ตำก 0603 13204 0213 สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.3 1301 10318 0171
540 พ.ต.ท. หญิง บ ำรุงรัตน์ สีตลำศัย สว.(สอบสวน) สน.ตล่ิงชัน 1104 13203 0162 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.พลับพลำไชย 2 บก.น.6 บช.น. สน.2-467



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๔/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

541 พ.ต.ท. บุญเกื อ เซ็นน้อย สว.สส.สภ.ตลุกดู่ จว.อุทัยธำนี 1612 10204 0052 สว.ฝอ.ภ.จว.นครสวรรค์ 1606 10318 0011
542 พ.ต.ท. บุญเกื อ ดำรำตระกูล สว.สส.สภ.พระพุทธบำท จว.สระบุรี สสบ.312 รอง ผกก.ป.สภ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปรำกำร 0107 10202 0034
543 พ.ต.ท. บุญชนะ เกตุทนงค์ รอง ผกก.กก.ปพ.บก.สส.ภ.6 1602 09201 0074 รอง ผกก.สส.สภ.ไทรงำม จว.ก ำแพงเพชร 1604 09204 0064
544 พ.ต.ท. บุญช่วย บุญรอด สว.สส.สภ.เมืองสมุทรปรำกำร จว.สมุทรปรำกำร สสป.170 สวป. สภ.เมืองสมุทรปรำกำร จว.สมุทรปรำกำร 0107 12202 0323
545 พ.ต.ท. บุญชู ต้อยหม่ืนไวย สว.สส.สภ.ศรีรัตนะ จว.ศรีสะเกษ 0306 12204 0280 สวป.สภ.ศรีรัตนะ จว.ศก. สศก.435
546 ร.ต.อ. บุญญฤทธ์ิ สุขบรรเทิง รอง สวป. สภ.คูบำงหลวง อ.ลำดหลุมแก้ว จว.ปทุมธำนี 1106 11202 0098 สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร ภ.จว.ปทุมธำนี 1106 10318 0012
547 พ.ต.ท. บุญญสิทธ์ิ สุนทร สวญ.สภ.ตะคร้อ จว.นครสวรรค์ 1606 09201 0060 รอง ผกก.ป.สภ.ชุมตำบง จว.นครสวรรค์ 0604 10202 0284
548 ร.ต.อ. บุญญำ มำนันตพงศ์ ผบ.มว.กก.ตชด.43 2505 11202 0291 สว.กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 10318 0271
549 พ.ต.ต. บุญถ่ิน พุ่มอ่ ำ สว.สส.สภ.หนองหญ้ำไซ จว.สุพรรณบุรี 0709 12204 0218 สว.อก.สภ.ทุ่งคลี จว.สุพรรณบุรี 1711 10318 0055
550 พ.ต.ต. บุญทัน แก้วพวง สวป.สภ.เมืองนครปฐม 0703 12202 0240 สว.กก.ปพ.บก.สส.ภ.7 1702 10202 0115
551 พ.ต.ท. บุญเท่ียง จันทร สว.อก.ศฝร.บช.น. 1000 10318 0074 สว.ฝอ.ศพข.บช.ส. 2306 10318 0005
552 พ.ต.ท. บุญเทียน พุดสีเสน รอง ผกก.ป.สภ.โนนสูง ภ.จว.กำฬสินธ์ุ 1404 09202 0124 รอง ผกก.สส.สภ.ยำงตลำด จว.กำฬสินธ์ุ 1404 09204 0065
553 พ.ต.ต. บุญธรรม จันทร์บุญ สว.ฝอ.ภ.จว.ตำก 1605 10318 0011 สว.สส.สภ.วังประจบ จว.ตำก 1605 10204 0058
554 ร.ต.อ. บุญธรรม เบำะสำร รอง สว.สส.สภ.บำงม่วง จว.นครสวรรค์ 0604 13204 0225 สวป.สภ.เก้ำเลี ยว จว.นครสวรรค์ สนว.349
555 พ.ต.ท. บุญนพ ค ำมูล สว.ฝอ.ภ.จว.ก ำแพงเพชร 1604 10318 0012 สวป.สภ.ไทรงำม จว.ก ำแพงเพชร สกพ.228



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๔/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

556 พ.ต.ท. บุญน ำ หอมย่ิง สวป.สน.ประชำช่ืน 1109 12202 0289 รอง ผกก.ปป.สภ.แวงน้อย จว.ขอนแก่น 0403 10202 0120
557 พ.ต.ท. บุญปลูก เท่ียงจิตต์ สวป.สภ.นำจะหลวย จว.อบ. สอบ.710 สวป.สภ.หัวตะพำน จว.อ ำนำจเจริญ สอบ.548
558 พ.ต.ท. หญิง บุญภัคสรณ์ แพรสกุลทิพย์ รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5 1501 09318 0156 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 09318 0009
559 พ.ต.ท. บุญมำ บุตรทำ สว.สส.สภ.ดงคร่ังใหญ่ จว.ร้อยเอ็ด 1409 10204 0068 รอง ผกก.ป.สภ.วังยำง จว.นครพนม 0404 10202 0249
560 ร.ต.อ. บุญมำ แสงศรี รอง จร.สภ.เพ ปนม.8613 สว.สส.สภ.ห้วยโป่ง จว.ระยอง 0208 12204 0123
561 ร.ต.อ. บุญมำก กันบุญ รอง สว.สส.สภ.ภูเพียง 0504 13204 0155 สวป.สภ.ท่ำวังผำ จว.น่ำน สนน.165
562 พ.ต.ท. บุญมี ไทยอ่อน สว.(สอบสวน) สภ.โพนทรำย จว.รอ. สรอ.477 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.พนมไพร จว.รอ. สรอ.402
563 พ.ต.ท. บุญยก สีชมพู สวป.สภ.บ้ำนธิ จว.ล ำพูน สลพ.96 สวป.สภ.แม่ลำหลวง จว.แม่ฮ่องสอน 1509 10202 0054
564 พ.ต.ท. บุญยัง ญำวิลำศ สว.สส.สภ.สำมเงำ จว.ตำก 0603 12204 0130 สว.ฝอ.ภ.จว.สุโขทัย 1610 10318 0010
565 พ.ต.ท. บุญยัง บุญเอ่ียม รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.โกสัมพีนคร จว.ก ำแพงเพชร 0602 24203 0098 รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.โพธ์ิประทับช้ำง จว.พิจิตร สพจ.233
566 ร.ต.อ. บุญย่ิง สมำนจิต รอง สวป.สภ.สำมชุก จว.สุพรรณบุรี สสพ.271 สวป.สภ.สำมชุก จว.สุพรรณบุรี 0709 12202 0267
567 พ.ต.ท. บุญยืน เท่ียงตรง สวป.สน.ท่ำพระ 1114 12202 0209 สว.งำนอำรักขำท่ี1 กก.อำรักขำ2 บก.อคฝ. 1014 10202 0076
568 พ.ต.ต. บุญร่วม หลวงนำ สวป.สภ.น  ำเกลี ยง จว.ศรีสะเกษ ปขก.1727 สวป.สภ.โนนนำรำยณ์ จว.สุรินทร์ 0307 12202 0102
569 พ.ต.ท. บุญเรือง ชัยรัตน์ สว.สส.สภ.หำงน  ำสำคร อ.มโนรมย์ จว.ชัยนำท 0102 12204 0130 สว.(หน.)สภ.หนองน้อย อ.วัดสิงห์ จว.ชัยนำท 0102 12201 0174
570 พ.ต.ท. บุญโรจน์ ทรัพย์มำ รอง ผกก.สส.สภ.หนองบุญมำก จว.นม. 1305 09204 0133 รอง ผกก.ป.สภ.จักรำช จว.นม. 0303 10202 0127



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๔/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

571 พ.ต.ท. บุญเลิศ เกตุนุต รอง ผกก.ปป.สน.คลองตัน 1103 10202 0074 รอง ผกก.สืบสวน ภ.จว.ฉะเชิงเทรำ 1205 09201 0030
572 พ.ต.ท. บุญเลิศ ธำนีรัตน์ สว.กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 10325 0312 รอง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภำค3 2504 09318 0008
573 พ.ต.ต. บุญเลิศ นกเกตุ สว.อก.สภ.เมืองยะลำ สยล.119 สว.อก.สภ.กำบัง จว.ยะลำ 0906 12304 0230
574 พ.ต.ท. บุญเลิศ ปำนโต สว.กก.1 บก.ปส.4 2205 10204 0034 สว.(ปฏิบัติงำน กอ.รมน.) สกพ. 0400 10380 0151
575 พ.ต.ต. บุญเลิศ เอื อเฟ้ือ สว.สส.สภ.บำงปะหัน จว.พระนครศรีอยุธยำ 0105 12204 0233 สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.2 1202 10204 0040
576 พ.ต.ท. บุญส่ง ทำแสง สว.(สอบสวน)สภ.หล่มสัก จว.เพชรบูรณ์ สพช.245 สว.(สอบสวน)สภ.ตรอน จว.อุตรดิตถ์ สอต.169
577 พ.ต.ท. บุญส่ง พันธ์จินดำ สวป.สภ.ชะอ ำ จว.เพชรบุรี 0705 12202 0194 สวป.สภ.แก่งกระจำน จว.เพชรบุรี สนค.199
578 พ.ต.ท. บุญส่ง สืบสมบัติ สว.จร.สน.รำษฎร์บูรณะ สน.3-929 สวป.สน.สำมเสน 1108 12202 0184
579 พ.ต.ท. บุญสนอง เบ้ำตุ่น สว.กก.ปพ.บก.สส.ภ.6 1602 10202 0076 สว.สส.สภ.หนองเสือ จว.ปทุมธำนี 0104 12204 0190
580 พ.ต.ต. บุญสืบ ไชยน  ำอ้อม สว.อก.สภ.เมืองนครพนม 0404 12304 0009 สว.สส.สภ.เมืองร้อยเอ็ด สรอ.261
581 พ.ต.ท. บุญเสริม พูลถิน สว.ฝอ.ศฝร.ภ.7 1703 10318 0007 สว.ธร.สภ.หนองหญ้ำปล้อง จว.เพชรบุรี 0705 12304 0151
582 พ.ต.ต. บุญเสริม สีสุข สวป.สภ.โคกขำม จว.สมุทรสำคร 0708 12202 0043 สว.ฝอ.ภ.จว.สมุทรสงครำม 1709 10305 0013
583 พ.ต.ต บุญเอก สรรพคง สว.อก.สภ.บ้ำนไผ่ จว.ขอนแก่น 0403 12304 0214 สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.7 1701 10318 0177
584 ร.ต.อ. หญิง บุบผำ ตีสถิตย์ รอง สว.ฝ่ำยวิเครำะห์ต ำแหน่ง 2 อต. 0401 11319 0042 สว.กลุ่มงำนวิเครำะห์และพัฒนำระบบงำน อต. 0401 10319 0099
585 ร.ต.อ. หญิง บุปผำ อินอุดม รอง สว.กก.4 บก.ป. 2102 11304 0204 สว.ฝอ.6 บก.อก.บช.ก. 2101 10318 0090



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๔/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

586 พ.ต.ท. บุระ ทิพย์อักษร สว.อก.สภ.วังตะเฆ่ ภ.จว.ชัยภูมิ 1304 10318 0170 สว.(สอบสวน) สภ.สตึก จว.บร. สบร.373


