
 
 
 

 
 

(ส ำเนำ) 
 
 
 

ค ำสั่งส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 
ท่ี  ๑๑๒/๒๕๖๑ 

เรื่อง  กำรแต่งตั้งข้ำรำชกำรต ำรวจ 
................................................................................. 

 
  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕๔ แห่งพระรำชบัญญัติต ำรวจแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๔๗  
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติที่ ๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ 
เรื่อง กำรปรับปรุงระบบกำรพิจำรณำแต่งตั้งข้ำรำชกำร จึงแต่งตั้งข้ำรำชกำรต ำรวจให้ด ำรงต ำแหน่งต่ำง ๆ 
จ ำนวน ๕๙๑ รำย ปรำกฏตำมบัญชีรำยชื่อที่แนบท้ำยค ำสั่งนี้ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นต้นไป โดยให้ขำดจำกอัตรำเงินเดือนเดิม 
ไปรับอัตรำเงิน เดื อนใหม่หรือ ให้ โอนอัตรำเงิน เดือน เดิม ไปตั้ งจ่ ำยส ำหรับต ำแหน่ งใหม่  ตั้ งแต่ 
วันที่ ๑ เมษำยน พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นต้นไป  

   สั่ง  ณ  วันที่ ๑๒ มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๑ 
 
                                                   (ลงชื่อ) พลต ำรวจเอก  จักรทิพย์ ชัยจินดำ 
                        ( จักรทิพย์ ชยัจินดำ ) 
            ผู้บญัชำกำรต ำรวจแห่งชำติ  
      

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   ส ำเนำถูกต้อง 

พลต ำรวจตรี 

   ( วิวัฒน์  สีลำเขตต์ ) 
   ผู้บังคับกำร กองทะเบียนพล 

      ๑๒ มีนำคม ๒๕๖๑ 



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี
1 พ.ต.ต. กงกฤช ทองนุ่น สว.กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมรำช 1806 10204 0137 สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8 1801 10318 0137
2 พ.ต.ต. หญิง กชพร ชัยทอง สว.ฝ่ำยส่งก ำลังบ ำรุง บก.อก.บช.ส. 2301 10318 0038 สว.ฝ่ำยป้องกันอำชญำกรรม บก.อก.บช.ปส. 2201 10318 0050
3 พ.ต.ท. กตตน์ ภูดวงจิตร สว.จร.สภ.เมืองมหำสำรคำม สมค.224 สวป.สภ.พยัคฆภูมิพิสัย จว.มค. สมค.317
4 พ.ต.ท. กตัญญู พวงเกำะ สว.(สอบสวน) สภ.วัฒนำนคร จว.สระแก้ว สปจ.400 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ้ำนค่ำย จว.ระยอง 0208 24203 0084
5 พ.ต.ท. กตัญญู ศรีคง รอง ผกก.สส.สภ.แสนสุข จว.ชลบุรี 1206 09204 0083 รอง ผกก.ปพ.บก.สส.ภ.2 1202 09201 0057
6 พ.ต.ท. กนก รอดส ำรำญ สวป.สภ.หนองบัวแดง จว.ชย. สชย.402 รอง ผกก.ป.สภ.หนองบัวแดง จว.ชัยภูมิ 0302 10202 0056
7 พ.ต.ท. กนกพงษ์ ส ำรำญใจ สว.(ทนท.ทำงน  ำ) ส.รน.3 กก.9 บก.รน. 2106 34206 0259 สว.ส.รน.2 กก.6 บก.รน. 2106 10206 0170
8 พ.ต.ท. กนกพล ภำชนะกำญจน์ สว.กลุ่มงำนกิจกำรพิเศษ ผก. 0203 10309 0017 สว.สส.สน.ลำดกระบัง 1103 12204 0084
9 พ.ต.ต. หญิง กนกรักษ์ เศรษฐพันธ์ุ สว.ฝอ.9 บก.อก.สตม. 2401 10318 0095 สว.กก.2 บก.ตม.1 2402 10363 0052

10 พ.ต.ต. หญิง กนกลักษณ์ บวรสุคนธชำติ สว.(สอบสวน) กลุ่มงำนสอบสวนและตรวจสอบทรัพย์สิน บก.ปส.3 2204 29203 0028 สว.(สอบสวน) กลุ่มงำนสอบสวนและตรวจสอบทรัพย์สิน บก.ปส.2 2203 29203 0028
11 พ.ต.ท. หญิง กนกวรรณ สุวรรณวงศ์ สว.ตม.จว.รำชบุรี บก.ตม.3 2404 10363 0323 สว.ฝอ.3 บก.อก.สตม. 2401 10325 0033
12 พ.ต.ท. หญิง กนกวรรณ แสงวิรัช รอง ผกก.ฝอ.4 บก.อก.ภ.7 1701 09318 0197 รอง ผกก.ฝอ.3 บก.อก.ภ.7 1701 09318 0171
13 พ.ต.ท. หญิง กนกวรรณ อันทะโย สว.ด่ำน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 10363 0485 สว.ตม.จว.ปรำจีนบุรี บก.ตม.3 2404 10204 0335
14 ร.ต.อ. หญิง กนกศรี คงเจริญ รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.บช.ตชด. 2501 11304 0081 สว.ฝอ.4 บก.อก.บช.ตชด. 2501 10325 0078
15 พ.ต.ท. กนกศักด์ิ เมืองเกษม สว.ฝอ.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ 1706 10318 0013 สวป.สภ.ทุ่งหลวง จว.รำชบุรี 0706 12202 0062

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๒/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๒/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

16 พ.ต.ท. กนกศักด์ิ สุมงคล สวป.สน.เพชรเกษม 1116 12202 0266 สว.อก.สน.แสมด ำ 1116 12304 0060
17 พ.ต.ท. กนธีร์ สุทธิภูล สว.ตม.จว.ปทุมธำนี บก.ตม.3 2404 10204 0386 รอง ผกก.ด่ำน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 09363 0482
18 ร.ต.อ. กนิษฐ์ หอยสังข์ทอง รอง สว.ตม.จว.สิงห์บุรี บก.ตม.3 2404 11304 0350 สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร 5 บก.อก.ภ.1 1101 10318 0219
19 พ.ต.ต. หญิง กมนมำศ ชำญณรงค์ สว.ฝ่ำยธุรกำรและก ำลังพล บก.อก.สพฐ.ตร. 2701 10318 0010 สว.ฝ่ำยทะเบียนประวัติ 4 ทว. 2703 10336 0076
20 พ.ต.ต. กมล จันทร์เพ็ญ สว.ฝอ.2 บก.อก.บช.น 1001 10318 0237 สว.จร.สภ.ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปรำกำร 1109 10205 0063
21 พ.ต.ท. กมล พลสมัคร รอง ผกก.สส.บก.น.2 1004 09204 0036 รอง ผกก.ศูนย์รวมข่ำว บก.สปพ. 1013 09202 0051
22 พ.ต.ต. กมล วงศ์แสนสำน สว.ฝอ.ภ.จว.ศรีสะเกษ 1308 10318 0010 สว.สส.สภ.ครบุรี จว.นม. สนม.540
23 พ.ต.ท. กมล วุฒิสมวงศ์กุล สว.อก.สภ.บ้ำนฉำง จว.ระยอง 0208 12304 0133 รอง ผกก.ป.สภ.สอยดำว จว.จันทบุรี 0202 10202 0044
24 พ.ต.ท. กมล อัปกำรัตน์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.พิบูลย์รักษ์ จว.อด. สอด.607 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองพัทยำ จว.ชลบุรี สชบ.303
25 พ.ต.ท. กมลรัตน์ พำน้อย สว.(สอบสวน) สภ.คูคต จว.ปทุมธำนี 0104 24203 0096 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.คูบำงหลวง จว.ปทุมธำนี 0104 23203 0026
26 ร.ต.อ. หญิง กมลวิชญ์ รวมเจริญ รอง สว.กก.สส.บก.น.4 1006 11204 0050 สว.ฝ่ำยงบประมำณและกำรเงิน บก.อก.บช.ส. 2301 10318 0053
27 ร.ต.อ. กมลศักด์ิ นำคเสน รอง สว. ฝ่ำยบรรจุ ทพ. 0402 11302 0081 สว.ฝ่ำยบรรจุ ทพ. 0402 10302 0074
28 ร.ต.อ. กมลศักด์ิ หม่ืนภักดี รอง สว.ตม.จว.ตำก บก.ตม.5 2406 11204 0178 สว.ตม.จว.สมุทรสงครำม บก.ตม.3 2404 10363 0312
29 พ.ต.ท. กมลำสน์ อรุณภำคมงคล รอง ผกก.ป.สภ.ตำกฟ้ำ จว.นครสวรรค์ 0604 10202 0059 รอง ผกก.สส.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ 1706 09204 0109
30 พ.ต.ต. กมเลศ พูลสุขโข สวป.สน.ทุ่งมหำเมฆ 1112 12202 0308 สว.(สอบสวน) สน.พญำไท สน.1-1330



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๒/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

31 พ.ต.ต. กรกฎ ทศแก้ว สว.อก.สภ.บ้ำนปรำงค์ ภ.จว.นครรำชสีมำ 1305 10318 0262 สวป.สภ.สูงเนิน จว.นม. สนม.817
32 พ.ต.ต. กรกต พยัคฆโยธี สว.กลุ่มงำนบริหำรจัดกำรระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ ศทก. 2804 10403 0047 สว.จร.สน.บำงโพ 1003 10205 0080
33 พ.ต.ท. กรกต พุฒนวล สว.ธร.สภ.เวียงสระ จว.สุรำษฎร์ธำนี 0808 12304 0204 รอง ผกก.ปป.สภ.กำญจนดิษฐ์ จว.สุรำษฎร์ธำนี 0808 10202 0031
34 พ.ต.ท. กรกฤช ขันธ์เครือ สว.อก.สภ.ตะก่ัวป่ำ จว.พังงำ สพง.211 สวป.สภ.วิชิต จว.ภูเก็ต 1808 10202 0084
35 พ.ต.ต. หญิง กรแก้ว ประหยัดทรัพย์ สว.(สอบสวน) สน.ทองหล่อ บก.น.5 บช.น. 1112 24203 0167 สว.(สอบสวน) กก.5 บก.ปปป. 2110 29203 0109
36 พ.ต.ท. กรชน์ แสงกนึก รอง ผกก.จร.สภ.เมืองฉะเชิงเทรำ 0203 10205 0010 รอง ผกก.สส.สน.พระรำชวัง 1008 09204 0069
37 พ.ต.ท. กรธัช กล่ินฟุ้ง รอง ผกก.สส.สภ.ลำดหญ้ำ จว.กำญจนบุรี 1704 09204 0080 รอง ผกก.2 บก.ส.3 2304 09202 0077
38 พ.ต.ต. กรพล เลี ยงบุญจินดำ สว.สส.สภ.ป่ำตอง จว.ภูเก็ต 0806 12204 0091 สว.สส.สภ.เมืองพังงำ สพง.124
39 พ.ต.ต. กรพิทักษ์ กุศล สวป.สภ.เมืองก ำแพงเพชร 0602 12202 0273 สวป.สภ.บึงสำมัคคี จว.ก ำแพงเพชร 0602 12202 0062
40 พ.ต.ท. กรรณ์ ยำวิชัย รอง ผกก.สส.สภ.พยุหะคีรี จว.นครสวรรค์ 1606 09204 0079 รอง ผกก.ป.สภ.ปำงศิลำทอง จว.ก ำแพงเพชร 0602 10202 0102
41 พ.ต.ท. หญิง กรรณิกำร์ บุญพละ สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.5 1501 10318 0242 สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.5 1501 10318 0211
42 พ.ต.ท. หญิง กรรณิกำร์ เหล่ำทัพ รอง ผกก.ฝ่ำยสำรบรรณ 2 สลก.ตร. 0101 09312 0043 รอง ผกก.ฝอ.สลก.ตร. 0101 09318 0008
43 พ.ต.ต. กรวิก จำรุปรัชญ์ สว.ฝอ.สลก.ตร. 0101 10403 0015 สวป.สน.ทุ่งมหำเมฆ 1112 12202 0309
44 พ.ต.ต. กรวุฒิ งดงำมจรัส สว.สส.สน.ดินแดง 1108 12204 0180 สว.กก.สส.บก.น.2 1004 10204 0041
45 ร.ต.อ. กรัยฉัตร อินต๊ะพันธ์ รอง สว. กก.สส.บก.น.3 1005 11204 0057 สว.กก.สส.บก.น.3 1005 10204 0041



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๒/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

46 พ.ต.ต. กริช เต๊ะปูยู สว.กก.ควบคุมธุรกิจน ำเท่ียวและมัคคุเทศก์ บช .ทท. 3200 10202 0010 สวป.สภ.เมืองยะลำ สยล.122
47 พ.ต.ท. กริช พงศ์รัตนศักด์ิ สว.ฝอ.3 บก.อก.บช.ทท. 3201 10318 0038 สวป.สภ.บูเก๊ะตำ จว.นรำธิวำส 2004 10202 0083
48 พ.ต.ท. กริช เพ็ชรสิมำลัย สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ปอศ. 2109 29203 0061 สว.(สอบสวน) กก.4 บก.ปปป. 2110 29203 0091
49 พ.ต.ต. กริชชนะ ค ำพันธ์ุ สวป.สน.ธรรมศำลำ 1114 12202 0207 สว.(สอบสวน) สน.บำงเสำธง สน.3-673
50 พ.ต.ท. กริชติศักด์ิ สิงห์วิบูลย์ รอง ผกก.ป.สภ.ศรีรัตนะ จว.ศก. 0306 10202 0139 รอง ผกก.สส.สภ.ภูสิงห์ จว.ศก. 1308 09204 0125
51 พ.ต.ต. กริณ จิตตวิสุทธิกุล นว.(สบ 2) ผบช.สง.ก.ตร. 0700 10323 0005 สว.(ปฏิบัติงำน กอ.รมน.) สกพ. 0400 10380 0090
52 พ.ต.ท. กฤชณัท เหล่ำกอ สวป.สน.พระรำชวัง สน.1-927 สว.สส.สน.ส ำรำญรำษฎร์ สน.1-881
53 ร.ต.อ. กฤต เจริญผล รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.6 1601 11304 0214 สว.(191) กก.สืบสวน ภ.จว.นครสวรรค์ 1606 10202 0142
54 พ.ต.ท. กฤต ธิติทัศไนย รอง ผกก.สส.สภ.แสนภูดำษ จว.ฉะเชิงเทรำ 1205 09204 0087 รอง ผกก.ป.สภ.พนมสำรคำม จว.ฉะเชิงเทรำ 0203 10202 0019
55 พ.ต.ท. กฤตกร กฤโตปกำร สวป.สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน สมส.109 รอง ผกก.สส.สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน 1509 09204 0067
56 พ.ต.ต. กฤตธัช ศรีค ำมูล สว.ฝ่ำยบริกำรกำรศึกษำ ศฝร.ภ.5 1503 10318 0020 สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.5 1501 10318 0194
57 พ.ต.ต. กฤตนัน เวียงค ำ สว.(สอบสวน) สภ.แม่สรวย จว.เชียงรำย สชร.288 สว.สส.สภ.แม่สรวย จว.เชียงรำย 0502 12204 0219
58 พ.ต.ท. กฤตพงศ์ โรจน์รุ่งศศิธร สว.สส.สภ.ดงละคร จว.นครนำยก 0206 12204 0073 รอง ผกก.สส.สภ.ห้วยใหญ่ จว.ชลบุรี 1206 09204 0102
59 พ.ต.ต. กฤตย์ วงษ์ศรีเมือง สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.3 1301 10318 0171 สวป.สภ.เมืองกำญจนบุรี 0702 12202 0289
60 ร.ต.อ. กฤตยศ สันตำ รอง สว.จร.กลุ่มงำนจรำจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 11205 0061 สว.(สส.) กก.สส.ภ.จว.น่ำน 1506 10204 0030



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๒/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

61 พ.ต.ต. กฤตศิลป์ พูนผลกุล สวป.สน.ทุ่งมหำเมฆ 1112 12202 0298 สว.จร.สน.สมเด็จเจ้ำพระยำ สน.3-733
62 พ.ต.ท. กฤติกร เมืองคล่ี สว.ฝอ.ภ.จว.สมุทรสงครำม 1709 10305 0013 สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร 4 บก.อก.ภ.1 1101 10318 0201
63 พ.ต.ท. กฤติกร เมืองพุทธำ รอง ผกก.สส.สภ.หนองโดน จว.สระบุรี 1110 09204 0052 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี 0108 24203 0093
64 พ.ต.ท. หญิง กฤติกำ ค ำสำริรักษ์ รอง ผกก.ตม.จว.นครรำชสีมำ บก.ตม.4 2405 09363 0276 รอง ผกก.ตม.จว.ฉะเชิงเทรำ บก.ตม.3 2404 09363 0422
65 พ.ต.ท. กฤติเดช เข็มเพชร สวป.สภ.ลูกแก จว.กำญจนบุรี 0702 12202 0098 รอง ผกก.สส.3 บก.สส.ภ.8 1802 09204 0044
66 พ.ต.ท. กฤติน กอร์ปกุลหิรัญ สวป.สภ.จอหอ จว.นครรำชสีมำ 0303 12202 0160 รอง ผกก.ป.สภ.จอหอ จว.นครรำชสีมำ 1305 09202 0052
67 พ.ต.ท. กฤศกร เชื อสิงห์ สว.กก.สืบสวน ภ.จว.สกลนคร 1411 10204 0166 รอง ผกก.สส.ภ.จว.สกลนคร 1411 09201 0033
68 พ.ต.ท. กฤษกร หอมจรรยำ รอง ผกก.สส.ภ.จว.นครรำชสีมำ 1305 09201 0036 รอง ผกก.ป.สภ.สังขะ จว.สุรินทร์ 0307 10202 0051
69 พ.ต.ท. กฤษฎำ กนกชัชวำล รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.วังน  ำเขียว จว.นม. 0303 24203 0236 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.คง จว.นครรำชสีมำ สนม.686
70 พ.ต.ท. กฤษฎำ คงเจริญจิตร์ สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.น. 1001 10318 0200 สว.จร.สภ.เมืองสระบุรี จว.สระบุรี สสบ.184
71 ร.ต.อ. กฤษฎำ จันทร์อุทัย รอง สว.ส.ทล.3 กก.2 บก.ทล. 2103 11202 0087 สวป.สภ.บำงใหญ่ จว.นนทบุรี สนบ.264
72 ร.ต.อ. กฤษฎำ นำคประสิทธ์ิ รอง สว.กก.สส.บก.น.1 1003 11204 0055 สว.กก.สส.บก.น.1 1003 10204 0040
73 พ.ต.ท. กฤษฎำ บุญศิริ สว.ส.ทล.2 กก.4 บก.ทล. 2103 10201 0138 สว.ส.ทล.2 กก.2 บก.ทล. 2103 10201 0078
74 พ.ต.ท. กฤษฎำ ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.14 บก.ตชด.ภำค1 2502 10202 0345 รอง ผกก.ตชด.14 บก.ตชด.ภำค1 2502 09202 0331
75 พ.ต.ต. กฤษฎำ หุ่นงำม สว.สส.สภ.อ่ำวน้อย จว.ประจวบคีรีขันธ์ 0704 12204 0179 สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.7 1701 10305 0138



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๒/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

76 พ.ต.ต. กฤษฎ์ิ แก้วมีศรี สว.ฝอ.บก.ปอศ. 2109 10318 0015 สว.ฝอ.บก.ปอศ. 2109 10202 0017
77 พ.ต.ท. กฤษฎ์ิพงษ์ธร ธนำกรวิริยะ สว.กลุ่มงำนประสำนงำนข่ำวต่ำงประเทศ บก.ส.4 2305 10204 0048 รอง ผกก.กลุ่มงำนวิเครำะห์ข่ำวอำชญำกรรมข้ำมชำติ บก.ส.4 2305 09204 0039
78 พ.ต.ต. กฤษฏ์ิ จ ำลองพันธ์ุ สว. กก.สส.ภ.จว.สระบุรี 1110 10202 0092 สว.จร.สภ.เมืองสมุทรปรำกำร จว.สมุทรปรำกำร สสป.216
79 พ.ต.ท. กฤษฏิพัจน์ ศรีอ่อน สว.กก.วิเครำะห์ข่ำวและเคร่ืองมือพิเศษ บก.สส.ภ.7 1702 10204 0020 สว.สส.สภ.ปรำณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์ 0704 12204 0124
80 พ.ต.ท. กฤษฐ์หิรัญ พิพัฒภุมรำนนท์ สว.ฝอ.บก.น.8 1010 10318 0014 รอง ผกก.ฝ่ำยส่ือวิทยุโทรทัศน์และสำรสนเทศ สท. 0103 09318 0047
81 ร.ต.อ. กฤษณ์ ชลิตวรกุล รอง สวป.สภ.เกำะกูด จว.ตรำด สตร.111 สว.(สอบสวน) สภ.บ้ำนทับใหม่ จว.สระแก้ว 1211 29203 0084
82 พ.ต.ท. กฤษณ์ บุณเรืองคณำภรณ์ สวป.สภ.พนมสำรคำม จว.ฉะเชิงเทรำ 0203 12202 0255 รอง ผกก.ป.สภ.บำงน  ำเปรี ยว จว.ฉะเชิงเทรำ 0203 10202 0023
83 พ.ต.ท. กฤษณ์ ภูวดลไพโรจน์ สว.กลุ่มงำนวิชำชีพและเช่ียวชำญ ยธ. 0303 10440 0064 รอง ผกก.กลุ่มงำนวิชำชีพและเช่ียวชำญ ยธ. 0303 09440 0055
84 พ.ต.ต. กฤษณพงศ์ ชูตระกูล สว. กก.สส.ภ.จว.สมุทรปรำกำร 1109 10202 0138 สว.สส.สภ.บำงแก้ว จว.สมุทรปรำกำร สสป.320
85 พ.ต.ต. กฤษณพร พืชผล สวป.สภ.ปำกช่อง จว.นครรำชสีมำ สนม.772 สว.ฝอ.ภ.จว.ยโสธร 1307 10318 0011
86 พ.ต.ท. กฤษดำ ใจแก้ว ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.32 บก.ตชด.ภำค3 2504 10202 0157 ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.44 บก.ตชด.ภำค4 2505 10202 0355
87 พ.ต.ท. กฤษดำ สุขสวัสด์ิ รอง ผกก.สส.2 บก.สส.ภ.1 1102 09204 0042 รอง ผกก.สส.สภ.วังม่วง จว.สระบุรี 1110 09204 0046
88 ร.ต.อ. กฤษดำ หำญประทุม รอง สวป.สภ.แหลมฉบัง จว.ชลบุรี 0204 13202 0442 สว.อก.สภ.มำบตำพุด จว.ระยอง 0208 12304 0110
89 พ.ต.ต. กฤษตฤณ นิระภัย สว.อก.สน.แสมด ำ 1116 12304 0060 สวป.สน.บำงบอน 1104 12202 0167
90 พ.ต.ท. กฤษนัย ไชยโย สว.อก.สภ.หนองไผ่ จว.เพชรบูรณ์ 0607 12304 0141 สว.ฝอ.ภ.จว.พิษณุโลก 1608 10318 0009



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี
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91 พ.ต.ท. กฤษษ์สักก์ มีมำนะพุทธ์ิ รอง ผกก.ป.สภ.ท่ำพระ ภ.จว.ขอนแก่น 1405 09202 0187 รอง ผกก.ป.สภ.ท่ำอุเทน จว.นครพนม 0404 10202 0038
92 พ.ต.ท. กลศ นันทวิสุทธ์ิ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองชุมพร 0803 10202 0007 รอง ผกก.ปป.สภ.พะโต๊ะ จว.ชุมพร 0803 10202 0033
93 พ.ต.ต. กวินท์ อดุลยำศักด์ิ สว.จร.สน.บำงโพ 1003 10205 0080 สวป.สน.นำงเลิ ง 1108 12202 0181
94 พ.ต.ท. กวีกร เนตรจรัสแสง รอง ผกก.สส.สภ.เพนียด อ.โคกส ำโรง จว.ลพบุรี 1108 09204 0072 รอง ผกก.ป.สภ.เมืองลพบุรี จว.ลพบุรี 0106 10202 0007
95 พ.ต.ต. กษิด์ิเดช เจริญลำภ สว.ฝอ.บก.ป. 2102 10318 0022 สว.กก.2 บก.ป. 2102 10202 0119
96 พ.ต.ท. กษิดิศ เทียกสีบุญ สว.กลุ่มงำนนิติกรด้ำนสอบสวนและพิจำรณำโทษ วน. 0106 10305 0036 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธำนี สปท.118
97 ร.ต.อ. กษิดิศ พวงศรี รอง สวป.สภ.เมืองขอนแก่น 0403 13202 0427 สวป.สภ.ดอนตำล จว.มุกดำหำร สมห.146
98 พ.ต.ท. กษิเดช จังพนำสิน รอง ผกก.2 บก.ปทส. 2107 09201 0054 รอง ผกก.สส.3 บก.สส.ภ.2 1202 09204 0038
99 พ.ต.ต. กษิเดช วัชรอมรชัย สว.ฝอ.ภ.จว.ก ำแพงเพชร 1604 10318 0010 สว.สส.สภ.วังโป่ง จว.เพชรบูรณ์ 0607 12204 0138

100 พ.ต.ท. ก่อเกียรติ รุ่งสังข์ รอง ผกก.2 บก.ปอศ. 2109 09201 0068 รอง ผกก.6 บก.ปทส. 2107 09201 0130
101 พ.ต.ท. ก้องเกียรติ ตั งกิติกุล สวญ.สภ.องค์พระ จว.สุพรรณบุรี 1711 09201 0062 รอง ผกก.สส.สภ.พนมทวน จว.กำญจนบุรี 1704 09204 0086
102 ร.ต.อ. ก้องเกียรติศักด์ิ หิรัญโรจน์ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ชัยภูมิ 1304 11304 0023 สว.ฝอ.ภ.จว.ชัยภูมิ 1304 10318 0011
103 พ.ต.ท. กอบกิจ สีไพสน สว.สส.สภ.โกสัมพีนคร จว.ก ำแพงเพชร 0602 12204 0253 ผบ.ร้อย(สบ 2) ฝ่ำยปกครองและกำรฝึก ศฝร.ภ.6 1603 10306 0031
104 พ.ต.ท. กะเกณฑ์ นิกรหัสชัย รอง ผกก.ป.สภ.เขำหลัก ภ.จว.พังงำ 1807 09202 0096 รอง ผกก.ป.สภ.เมืองภูเก็ต 0806 10202 0007
105 พ.ต.ท. กังวำล พำกเพียร สว.อก.สภ.มำบตำพุด จว.ระยอง 0208 12304 0110 สวป.สภ.เกำะสีชัง จว.ชลบุรี สชบ.504



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี
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106 พ.ต.ท. กังวำล ศรีวิไล สว.กก.3 บก.ปอท. 2112 10202 0077 รอง ผกก.ป.สภ.เก้ำเลี ยว จว.นครสวรรค์ 0604 10202 0055
107 ร.ต.อ. หญิง กัญญลักษณ์ วิริยวรพงศ์ รอง สว.ธร.สภ.ศรีมหำโพธิ สปจ.299 สว.อก.สภ.กบินทร์บุรี จว.ปรำจีนบุรี 0207 12304 0109
108 พ.ต.ท. หญิง กัญญำภัค โตจันทร์ รอง ผกก.ฝ่ำยอ ำนวยกำร ศพฐ.3 2706 09336 0090 รอง ผกก.ฝ่ำยอ ำนวยกำร ศพฐ.5 2708 09318 0087
109 ร.ต.อ. หญิง กัญญำภัค มีศรีผ่อง รอง สว.กก.4 บก.ปอศ. 2109 11202 0148 สว.ฝอ.ตส.1 0901 10304 0007
110 พ.ต.ท. กัณฑวัฒน์ ไทยเจริญ รอง ผกก.สส.สภ.เทิง จว.เชียงรำย 1504 09204 0095 รอง ผกก.ป.สภ.นำน้อย จว.น่ำน 0504 10202 0058
111 พ.ต.ต. กันณพงศ์ พุทธชำติ สวป. สภ.ธัญบุรี จว.ปทุมธำนี 0104 12202 0251 สว.ฝอ.บก.ปทส. 2107 10318 0011
112 พ.ต.ท. กันต์พจน์ แจ่มปรำงค์ทอง สว.ตม.จว.สุโขทัย บก.ตม.5 2406 10363 0204 สว.ตม.จว.นครพนม บก.ตม.4 2405 10204 0129
113 พ.ต.ท. กันตพัฒน์ อื อศรีวงศ์ รอง ผกก.กลุ่มงำนท่ีปรึกษำ คพ. 0603 09305 0038 รอง ผกก.ปป.สน.บำงบอน 1116 10202 0110
114 พ.ต.ต. กันตภณ เจติพัฒนกูล สว.กก.สส.ภ.จว.สตูล 1907 10204 0083 สว.สส.สภ.คอหงส์ จว.สงขลำ 0907 12204 0424
115 พ.ต.ท. กันตภณ ธนำธิปป่ินสกุล รอง ผกก.สส.สภ.ดงคร่ังใหญ่ ภ.จว.ร้อยเอ็ด 1409 09204 0170 รอง ผกก.สส.สภ.ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปรำกำร 1109 09204 0107
116 พ.ต.ท. กันตภณ โพธ์ิอ๊ะ รอง ผกก.ปป.สน.บำงรัก 1103 10202 0055 รอง ผกก.สส.สน.โชคชัย 1006 09204 0073
117 พ.ต.ต. กันตภณ เสือดำว สวป.สภ.เมืองนครปฐม 0703 12202 0243 สว.ธร.สภ.ทองผำภูมิ จว.กำญจนบุรี 0702 12304 0157
118 พ.ต.ต. กันตเมศฐ์ อัครโชควรำนนท์ สว.สส.สภ.ก ำแพงแสน จว.นครปฐม สนฐ.207 สวป.สภ.อู่ทอง จว.สุพรรณบุรี สสพ.223
119 ร.ต.อ. หญิง กันธิมำ นำคนำคำ รอง สว.ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3 2404 11304 0058 สว.ด่ำน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 10363 0486
120 พ.ต.ท. กัมปนนท์ แก้วโมลำ สว.สภ.ร่องเคำะ จว.ล ำปำง 0508 12201 0244 สว.อก.สภ.วังเหนือ จว.ล ำปำง 0508 12304 0139



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี
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121 พ.ต.ต. กัมปนำท เรือนสิทธ์ิ สว.(สอบสวน) สภ.เชียงแสน จว.เชียงรำย 0502 24203 0109 สว.(สอบสวน) สภ.พญำเม็งรำย จว.เชียงรำย 0502 24203 0119
122 ร.ต.อ. กัมปนำท ฤทธ์ิเพชนิล รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.ชลบุรี 1206 11204 0035 สว.กก.สืบสวน ภ.จว.ฉะเชิงเทรำ 1205 10204 0031
123 พ.ต.ท. กัมปนำท ศรีภิรมย์ รอง ผกก.ตชด.34 บก.ตชด.ภำค3 2504 09202 0345 รอง ผกก.ศอพ.บช.ตชด. 2509 09318 0003
124 พ.ต.ท. กัมปนำท เศรษฐ์ฤทธิกุล รอง ผกก.งำนศูนย์ควบคุมจรำจร ด่วน 1 บก.จร. 1002 09201 0087 รอง ผกก.ปป.สน.ลุมพินี 1103 10202 0043
125 พ.ต.ท. กัมพล จงรุ่งส ำรำญ สว.กก.2 บก.ปส.3 2204 10204 0052 สว.กก.3 บก.ปส.1 2202 10204 0082
126 พ.ต.ท. กัลป์ กล่ินศรี สว.กก.สส.3 บก.สส.บช.น. 1012 10204 0060 รอง ผกก.สส.2 บก.สส.ภ.1 1102 09204 0042
127 พ.ต.ท. หญิง กัลยำ กั งเหล้ง รอง ผกก.ฝอ.4 บก.อก.บช.ทท. 3201 09318 0049 รอง ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.9 2003 09318 0006
128 พ.ต.ท. กำจภณ ปฐมัง รอง ผกก.สส.ภ.จว.กำญจนบุรี 1704 09204 0126 รอง ผกก.ป.สภ.ศรีสวัสด์ิ จว.กำญจนบุรี 0702 10202 0090
129 พ.ต.ท. หญิง กำญจนำ ล้อมสมบูรณ์ รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน 1509 09318 0098 รอง ผกก.ฝอ.บก.ปส.1 2202 09318 0007
130 พ.ต.ต. หญิง กำญจนำ ศรีนวล สว.ฝอ.4 บก.อก.สตม. 2401 10318 0107 สว.ด่ำน ตม.ทอ.เชียงใหม่ บก.ตม.2 2403 10363 0352
131 พ.ต.ท. กำนต์ ดีมงคล รอง ผกก.สส.สภ.สองแคว จว.น่ำน 1506 09204 0067 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แม่แจ่ม จว.เชียงใหม่ 0503 24203 0172
132 พ.ต.ท. กำนต์ ตระกูลสม สว. กลุ่มงำนนิติกรด้ำนสอบสวนฯ วน. 0106 10305 0032 สว.ฝอ.7 บก.อก.สตม. 2401 10305 0079
133 ร.ต.อ. กำนต์นิธิ แตงอ่ ำ รอง สว.จร. สน.ดอนเมือง สน.1-587 สวป.สน.บำงเสำธง 1114 12202 0205
134 พ.ต.ท. กำนตภณ วรรณำ รอง ผกก.สส.สภ.บำงเสำธง จว.สมุทรปรำกำร 1109 09204 0098 รอง ผกก.สส.ภ.จว.สมุทรปรำกำร 1109 09204 0134
135 ร.ต.อ. หญิง กำนติมำ กำศวิบูลย์ รอง สว.(กง.งป.)ฝอ.ภ.จว.แพร่ 1508 11326 0025 สว.ฝอ.ศฝร.ภ.5 1503 10326 0009
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136 พ.ต.ท. กำนน มีสวัสด์ิ รอง ผกก.สส.สภ.เมืองสระแก้ว 1211 09204 0090 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.จันทบุรี 1204 09318 0106
137 พ.ต.ท. หญิง กำบจันทร์ วรรณสิริวิไล รอง ผกก.กลุ่มงำนประเมินผลยุทธศำสตร์ ยศ. 0201 09309 0044 รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.สทส. 2801 09318 0005
138 พ.ต.ท. กำยชำติ ค ำปันจักร์ สว.จร.สภ.เมืองล ำปำง สลป.246 สวป.สภ.เมืองล ำปำง 0508 12202 0248
139 พ.ต.ท. กำรกฤศ กำญจนสุวรรณ สว.อก.สภ.เขำชะเมำ จว.ระยอง 0208 12318 0215 สวป.สภ.พนมสำรคำม จว.ฉะเชิงเทรำ 0203 12202 0255
140 พ.ต.ท. กำรุณย์ ลิมปิโรจนฤทธ์ิ สว.ฝอ.กง. 0502 10304 0009 สว.จร.สน.นำงเลิ ง สน.1-979
141 ร.ต.อ. ก ำธร แสนประสิทธ์ิ รอง สวป.สภ.โนนแดง จว.นครรำชสีมำ สนม.729 สว.อก.สภ.คูเมือง จว.บุรีรัมย์ 0304 12304 0171
142 พ.ต.ต. ก ำพล กล่ันกสิกรณ์ สวป.สภ.เมืองนครสวรรค์ 0604 12202 0322 สวป.สภ.ไพศำลี จว.นครสวรรค์ 0604 12202 0330
143 พ.ต.ต. ก ำพล เยำว์ธำนี สว.สส.สภ.แม่วำง จว.เชียงใหม่ 0503 12204 0307 สว.ฝอ.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน 1509 10318 0011
144 พ.ต.ท. หญิง ก่ิงกำญจน์ พินิจ สว.ธร.สภ.แม่จัน จว.เชียงรำย 0502 12304 0193 สว.อก.สภ.เกำะช้ำง จว.เชียงรำย 1504 10318 0145
145 พ.ต.ท. หญิง ก่ิงทอง เลิศอมรชัย รอง ผกก.ฝ่ำยสวัสดิกำรบ้ำนพัก สก. 0403 09318 0044 รอง ผกก.ฝ่ำยบริกำรกำรประชุมและพิธีกำร สลก.ตร. 0101 09312 0053
146 พ.ต.ท. หญิง กิจจำพร สมก่ิง รอง ผกก.ฝอ.สตส. 0900 09318 0008 รอง ผกก.กก.3 บก.ตม.1 2402 09363 0082
147 ร.ต.อ. กิจชัยยะ สุรำรักษ์ ผู้ช่วย นว.(สบ 1) จตร.(สบ 8) 0001 13323 0281 สวป.สน.เทียนทะเล 1116 12202 0084
148 พ.ต.ท. กิจธนำพัฒน์ หนูด ำ รอง ผกก.สส.สภ.ล ำทับ จว.กระบ่ี 1804 09204 0066 รอง ผกก.ปป.สภ.เขำพนม จว.กระบ่ี 0802 10202 0031
149 พ.ต.ท. กิจวัฒน์สินธ์ุ อมตธนทรัพย์ สว.สส.สภ.เชียงค ำ จว.พะเยำ สพย.168 รอง ผกก.สส. สภ.บ้ำนดู่ ภ.จว.เชียงรำย 1504 09204 0160
150 พ.ต.ท. กิตต์ ยังมี สวป.สน.สุทธิสำร สน.1-736 รอง ผกก.สส.สน.ประชำช่ืน 1004 09204 0069
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151 ร.ต.อ. กิตติ พัฒนพงษ์ รอง สว.สส. สน.แสมด ำ 1116 13204 0068 สวป.สน.เพชรเกษม 1116 12202 0266
152 ร.ต.อ. กิตติ พันธ์ุเกิด รอง สว.สส.สภ.เมืองชัยภูมิ จว.ชัยภูมิ สชย.237 สว.อก.สภ.วังตะเฆ่ ภ.จว.ชัยภูมิ 1304 10318 0170
153 พ.ต.ท. กิตติ มำลีหวล รอง ผกก.ป.สภ.เมืองจันทบุรี 0202 10202 0007 รอง ผกก.ป.สภ.เขำคิชฌกูฏ จว.จันทบุรี 0202 10202 0175
154 พ.ต.ต. กิตติ ยอดรักษ์ สว.อก.สภ.บำงโทรัด จว.สมุทรสำคร 1710 10318 0051 สว.อก.สภ.จอมบึง จว.รำชบุรี 0706 12304 0156
155 พ.ต.ท. กิตติ ลำภปรำกฎ สวป.สภ.ท่ำเรือ จว.กำญจนบุรี สกจ.122 รอง ผกก.สส.ภ.จว.กำญจนบุรี 1704 09204 0126
156 ร.ต.อ. กิตติกรณ์ ลุนทำลำ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอุดรธำนี 1414 11203 0125 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอุดรธำนี จว.อด. 0412 24203 0100
157 ร.ต.อ. กิตติกำนต์ แสงบุญ รอง สว.กก.3 บก.ปส.2 2203 11204 0071 สว.ฝอ.บก.ขส.บช.ปส. 2206 10318 0009
158 พ.ต.ต. กิตติคม วิริยะกิจ สวป.สน.โชคชัย 1111 12202 0234 สวป.สน.ลำดพร้ำว สน.1-610
159 พ.ต.ต. กิตติชน สนิทเชื อ สว.สส.สภ.เวฬุวัน ภ.จว.ขอนแก่น 1405 10204 0157 สว.สส.สภ.ชนบท จว.ขอนแก่น 0403 12204 0279
160 พ.ต.ต. กิตติชัย โถวิเชียร สว.สส.สภ.นำกลำง จว.หนองบัวล ำภู 0411 12204 0077 สว.สส.สภ.ขมิ น จว.สกลนคร 0409 12204 0308
161 พ.ต.ท. กิตติชัย สำยเพ็ชร์ รอง ผกก.กก.6 บก.ส.1 2302 09204 0214 รอง ผกก.กลุ่มงำนวิเครำะห์ข่ำวทำงเศรษฐกิจและสังคม บก.ส.4 2305 09204 0024
162 พ.ต.ท. กิตติทัศน์ กันฉำย สว.อก.สภ.บ้ำนคลองเต็ง จว.ตรัง 1904 10318 0046 สว.ปฏิบัติกำรพิเศษ ภ.จว.ปัตตำนี 1909 10202 0003
163 พ.ต.ต. กิตติทัศน์ วงษ์ถำวร สวป.สภ.ปรำสำท จว.สร. สสร.263 สว.กก.สส.ภ.จว.สุรินทร์ 1309 10204 0202
164 พ.ต.ท. กิตติธร นำคเกลี ยง สว.สส.สภ.สอยดำว จว.จันทบุรี 0202 12204 0119 สว.สส.สภ.หนองหมำกฝ้ำย จว.สระแก้ว 0209 12204 0166
165 ร.ต.อ. กิตติธร ศัลยร่ืน รอง สวป.สภ.บำงปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยำ สอย.323 สวป. สภ.บำงปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยำ 0105 12202 0368
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166 พ.ต.ต. กิตติธัช ใจวิเสน สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร ภ.จว.อ่ำงทอง 1112 10318 0008 สวป. สภ.เมืองปทุมธำนี จว.ปทุมธำนี 0104 12202 0256
167 พ.ต.ท. กิตติธัช สีหำชัย รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองหนองคำย จว.นค. สนค.225 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ท่ำบ่อ จว.นค. สนค.295
168 พ.ต.ท. กิตตินันท์ ดีอ่วม สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร 2 บก.อก.ภ.1 1101 10318 0160 สว.ฝอ.2 บก.อก.บช.น 1001 10318 0237
169 ร.ต.อ. กิตติพงศ์ ทรัพย์สิน รอง สว.กก.6 บก.ส.1 2302 11204 0235 สว.กก.6 บก.ส.1 2302 10204 0218
170 พ.ต.ท. กิตติพงษ์ กังวำลไกล รอง ผกก.สส.สภ.เวียงมอก ภ.จว.ล ำปำง 1510 09204 0144 รอง ผกก.สส.สภ.บ้ำนเอื อม ภ.จว.ล ำปำง 1510 09204 0148
171 พ.ต.ต. กิตติพงษ์ ชัยอนันต์ ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.33 บก.ตชด.ภำค3 2504 10318 0253 ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.31 บก.ตชด.ภำค3 2504 10202 0067
172 พ.ต.ท. กิตติพงษ์ บุญรอด รอง ผกก.สส.สภ.ทับสะแก จว.ประจวบคีรีขันธ์ 1706 09204 0079 รอง ผกก.สส.สภ.สองพ่ีน้อง จว.สุพรรณบุรี 1711 09204 0079
173 พ.ต.ท. กิตติพงษ์ พรหมสุวรรณ รอง ผกก.ปป.สภ.โพนทอง จว.เลย 1410 09202 0048 รอง ผกก.สส.สภ.กุมภวำปี จว.อุดรธำนี 1414 09204 0062
174 พ.ต.ท. กิตติพงษ์ เพ็ชรมณี รอง ผกก.ป.สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ 0503 10202 0110 รอง ผกก.ป.สภ.สันก ำแพง จว.เชียงใหม่ 0503 10202 0044
175 พ.ต.ท. กิตติพงษ์ มีเสน สว.สส.สภ.เมืองบุรีรัมย์ สบร.311 สว.สส.สภ.บ้ำนกรวด จว.บุรีรัมย์ 0304 12204 0230
176 พ.ต.ท. กิตติพงษ์ ย่ีวำศรี รอง ผกก.สส.สภ.สหัสขันธ์ จว.กำฬสินธ์ุ 1404 09204 0076 รอง ผกก.ปป.สภ.ห้วยผึ ง จว.กำฬสินธ์ุ 0402 10202 0081
177 พ.ต.ท. กิตติพงษ์ สิมมำลี สว.อก.สน.ยำนนำวำ สน.2-655 รอง ผกก.ปป.สน.ประเวศ 1103 10202 0023
178 พ.ต.ท. กิตติพจน์ ผลจันทร์ รอง ผกก.สส.สภ.บ้ำนแท่น จว.ชัยภูมิ 1304 09204 0114 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.คอนสวรรค์ จว.ชย. 0302 24203 0100
179 ร.ต.อ. กิตติพจน์ ใสผุดผ่อง รอง สวป.สภ.หินดำด อ.ด่ำนขุนทด จว.นครรำชสีมำ สนม.288 สว.อก.สภ.เนินสง่ำ จว.ชัยภูมิ 0302 12304 0189
180 พ.ต.ต. กิตติพนธ์ สังฆะพันธ์ สว.สส.สภ.เมืองนครรำชสีมำ สนม.471 สวป.สภ.แม่สอด จว.ตำก สตก.195
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181 พ.ต.ท. กิตติพล ดวงศิริ สว.สส.สภ.เหนือคลอง จว.กระบ่ี 0802 12204 0114 สว.สส.สภ.ชัยบุรี จว.สุรำษฎร์ธำนี 0808 12204 0264
182 ร.ต.อ. กิตติพศ อินทร์จันทร์ รอง สว.สส. สน.วัดพระยำไกร 1112 13204 0362 สวป.สน.ท่ำเรือ 1112 12202 0326
183 ร.ต.อ. กิตติพัฒน์ ใจอำรีรอบ รอง สวป. สน.ลำดกระบัง สน.2-856 สว.วิเครำะห์ข่ำวและเคร่ืองมือพิเศษ บช.น. 1012 10204 0088
184 ร.ต.อ. กิตติพันธ์ กำญจนนฤนำท รอง สว.จร.สภ.ศรีสวัสด์ิ จว.กำญจนบุรี 1704 11205 0111 สวป.สภ.ศรีสวัสด์ิ จว.กำญจนบุรี สกจ.321
185 พ.ต.ท. กิตติพันธ์ เดชสุนทรวัฒน์ รอง ผกก.ป.สภ.วังเจ้ำ จว.ตำก 0603 10202 0057 รอง ผกก.ป.สภ.บึงสำมัคคี จว.ก ำแพงเพชร 0602 10202 0262
186 พ.ต.ท. กิตติพันธ์ ภูวเรืองพัฒน์ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองปทุมธำนี จว.ปทุมธำนี 0104 10202 0007 รอง ผกก.สส.สภ.ท่ำวุ้ง จว.ลพบุรี 1108 09204 0064
187 พ.ต.ต. กิตต์ิพิสิฐ ระย้ำย้อย สวป.สภ.เชิงทะเล จว.ภูเก็ต 0806 12202 0174 สว.จร.สน.บวรมงคล 1009 10205 0082
188 ร.ต.อ. กิตติภณ คลังดงเค็ง รอง สวป.สภ.กู่ทอง จว.มหำสำรคำม 0405 13207 0195 สว.อก.สภ.อำกำศอ ำนวย จว.สกลนคร 0409 12304 0219
189 พ.ต.ท. กิตติภณ สำยสุรีย์ รอง ผกก.ป.สภ.นำขยำด ภ.จว.พัทลุง 1905 09202 0102 รอง ผกก.ป.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.นครศรีธรรมรำช 0804 10202 0093
190 พ.ต.ท. กิตติภพ ธงอำจ สว.สส.สภ.หมูสี จว.นครรำชสีมำ 0303 12204 0537 สว.สส.สภ.โนนเหม่ำ จว.ชัยภูมิ 1304 10204 0077
191 พ.ต.ท. กิตติภพ ธวัชชัยวิสุทธ์ิ รอง ผกก.ป.สภ.เก้ำเลี ยว จว.นครสวรรค์ 0604 10202 0055 รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.ตำคลี จว.นครสวรรค์ สนว.396
192 พ.ต.ต. กิตติภพ ศรณ์แสงค ำ สวป.สภ.สังขะ จว.สร. สสร.291 สวป.สภ.บัวเชด จว.สร. สสร.305
193 พ.ต.ท. กิตติภัค เอื อยฉิมพลี รอง ผกก.ป.สน.คันนำยำว 1102 10202 0097 รอง ผกก.ฝอ.บก.ปคม. 2108 09318 0010
194 พ.ต.ต. กิตติภูมิ กันจินะ สวป.สภ.เมืองเชียงรำย 0502 12202 0331 สว.สส.สภ.แม่จัน จว.เชียงรำย สชร.422
195 พ.ต.ต. กิตติมศักด์ิ เปียยก ผู้ช่วย นว.(สบ 2) ตร. 0000 10323 0142 สว.กก.6 บก.ส.1 2302 10204 0216



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๒/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

196 พ.ต.ต. กิตติวัฒน์ คนหำญ สว.(สอบสวน) สภ.นิคมค ำสร้อย จว.มห. 0406 24203 0046 สว.(สอบสวน) กลุ่มงำนสอบสวน ภ.จว.มห. 1408 29203 0041
197 พ.ต.ต. กิตติวุฒิ คงฤทธ์ิ สว.อก.สภ.ห้วยรำช จว.บุรีรัมย์ 0304 12304 0302 สว.อก.สภ.บ้ำนใหม่ไชยพจน์ จว.บุรีรัมย์ 0304 12304 0233
198 พ.ต.ท. กิตติศักด์ิ ค ำเคร่ือง รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บึงบูรพ์ จว.ศก. สศก.329 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.อุทุมพรพิสัย จว.ศก. สศก.264
199 พ.ต.ต. กิตติศักด์ิ บุญเต็ม สวป.สน.ยำนนำวำ สน.2-657 สวป.สน.โชคชัย 1111 12202 0234
200 พ.ต.ท. กิตติศักด์ิ บุญเย่ียม สวป.สภ.บำงระก ำ จว.พิษณุโลก สพล.233 สว.สส.สภ.แก่งโสภำ จว.พิษณุโลก 0606 12204 0143
201 ร.ต.อ. กิตติศักด์ิ บุตรเคน รอง สว.สส.สภ.เมืองตำก 1605 11204 0104 สว.สส.สภ.เมืองสุโขทัย สสท.164
202 พ.ต.ท. กิตติศักด์ิ พฤกษ์สุวัฒน์ สว.กก.สส.บก.น.7 1009 10204 0039 สว.ฝอ.6 บก.อก.บช.น. 1001 10318 0337
203 พ.ต.ท. กิตติศักด์ิ ศรีเผือก สว.กก.2 บก.รน. 2106 10206 0046 สว.ฝสสน.1 บก.สสน.บช.ตชด. 2507 10318 0011
204 ร.ต.อ. กิตติศักด์ิ ศรีวิจิตร รอง สวป.สภ.สุไหงโก-ลก จว.นรำธิวำส 0903 13202 0127 สวป.สภ.สุไหงปำดี จว.นรำธิวำส สนธ.298
205 พ.ต.ท. กิตติศำสตร์ ทองมำ สว.สส.สภ.บ้ำนธิ จว.ล ำพูน 0509 12204 0084 สวป.สภ.แม่ทำ จว.ล ำพูน สลพ.172
206 พ.ต.ท. กิตวรุตม์ พุฒนวล สว.กก.5 บก.ปทส. 2107 10202 0113 สว.กก.6 บก.ปทส. 2107 10202 0133
207 พ.ต.ต. กิติเดช มะแซ สว.จร.สภ.เมืองยะลำ สยล.142 สว.ธร.สภ.เบตง จว.ยะลำ สขก.275
208 พ.ต.ท. กิติภูมิ ถ่ินถลำง สว.(สอบสวน) สภ.ตะก่ัวทุ่ง จว.พังงำ สพง.169 สว.(สอบสวน) สภ.ถลำง จว.ภก. สภก.134
209 พ.ต.ท. หญิง กุลชไม สมิตทันต์ รอง ผกก.ฝอ.7 บก.อก.บช.ตชด. 2501 09318 0123 รอง ผกก.(ศบท.บก.ทท.) บช.ตชด. 2500 09318 0012
210 พ.ต.ต. กุลนันทน์ จันตุด สวป.สน.หนองแขม 1116 12202 0268 สว.งำนศูนย์ควบคุมจรำจร ด่วน 2 บก.จร. 1002 10205 0096



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๒/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

211 พ.ต.ท. กุลภณ กุลวสุสิริ รอง ผกก.ฝอ.3 บก.อก.ภ.2 1201 09318 0225 รอง ผกก.สส.สภ.สนำมชัยเขต จว.ฉะเชิงเทรำ 1205 09204 0081
212 ร.ต.อ. กุศล ดำรุนิกร รอง สว.จร.สภ.บ้ำนบึง จว.ชลบุรี สชบ.459 สว.อก.สภ.เสม็ด จว.ชลบุรี 1206 10318 0055
213 พ.ต.ท. กู้เกียรติ พิมพำกุล รอง ผกก.ปป.สภ.ทรำยขำว จว.กระบ่ี 1804 09202 0046 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ปลำยพระยำ จว.กระบ่ี สกบ.145
214 พ.ต.ต. กูพำนิง ต่วนจำหลง สวป.สภ.โคกเคียน จว.นรำธิวำส 0903 12202 0492 สว.สส.สภ.บำเจำะ จว.นรำธิวำส 0903 12204 0302
215 ร.ต.อ. เก่งศำสตร์ นวลพงศ์ รอง สวป.สภ.เมืองพัทยำ จว.ชลบุรี สชบ287 สวป.สภ.หนองปรือ จว.ชลบุรี 1206 10202 0110
216 พ.ต.ท. เกณฑ์ชยะ สกลชัย รอง ผกก.จร.สภ.เมืองชัยภูมิ 0302 10205 0009 รอง ผกก.ปป.สภ.จตุรัส จว.ชัยภูมิ 0302 10202 0046
217 พ.ต.ท. เกริกฤทธ์ิ สำยวรรณะ สว.สส.สภ.ศรีมโหสถ จว.ปรำจีนบุรี 0207 12204 0098 รอง ผกก.ป.สภ.บ่อวิน จว.ชลบุรี 1206 09202 0057
218 พ.ต.ท. เกริกศิลป์ บูรณ์เจริญ สว.(สอบสวน) สภ.เมืองจันทบุรี สจบ.178 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ศรีรำชำ จว.ชลบุรี สชบ.338
219 ร.ต.อ. เกรียงไกร ก่ิงสำมี รอง สวป.สภ.ชะอ ำ จว.เพชรบุรี สพบ.240 สวป.สภ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ สปข.175
220 พ.ต.ท. เกรียงไกร กุญชร รอง ผกก.สส.สภ.หว้ำนใหญ่ จว.มห. 1408 09204 0078 รอง ผกก.ปป.สภ.เมืองร้อยเอ็ด 0407 10202 0007
221 พ.ต.ท. เกรียงไกร จักรวิชย์ธ ำรง รอง ผกก.ฝ่ำยโยธำธิกำร 1 ยธ. 0303 09365 0019 รอง ผกก.ปป.สน.ภำษีเจริญ 1104 10202 0096
222 พ.ต.ท. เกรียงไกร จ ำนงกิจ สว.ฝอ.ภ.จว.กำฬสินธ์ุ 1404 10326 0013 สว.อก.สภ.ยำงตลำด จว.กำฬสินธ์ุ 0402 12304 0134
223 ร.ต.อ. เกรียงไกร ใจสุทธ์ิ รอง สว. กก.สส.ภ.จว.นนทบุรี 1105 11202 0112 สว.กก.สส.บก.น.1 1003 10204 0038
224 พ.ต.ท. เกรียงไกร ชิดเชื อ สว.กลุ่มงำนสอบสวน บก.น.9 1011 10305 0058 สวป.สน.บำงโพงพำง 1112 12202 0300
225 พ.ต.ท. เกรียงไกร พุทไธสง สวป.สภ.บำงบ่อ จว.สมุทรปรำกำร สสป.301 รอง ผกก.สส.2 บก.สส.ภ.1 1102 09204 0041



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๒/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

226 พ.ต.ต. เกรียงไกร มีแสง สว.จร.สภ.หนองปรือ จว.ชลบุรี 1206 10205 0112 สว.อก.สภ.หนองปรือ จว.ชลบุรี 1206 10318 0113
227 พ.ต.ท. เกรียงไกร สุภำ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สองแคว จว.น่ำน สนน.301 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.จุน จว.พะเยำ สพย.158
228 พ.ต.ท. เกรียงศักด์ิ กำญจนสุนทร รอง ผกก.ป.สภ.มหำรำช จว.พระนครศรีอยุธยำ 0105 10202 0162 รอง ผกก.ป.สภ.นำเยีย จว.อุบลรำชธำนี 0309 10202 0445
229 พ.ต.ต. เกรียงศักด์ิ จุรีพงษ์ สว.ฝอ.กต.2 0803 10318 0006 สว.งำนศูนย์ควบคุมจรำจรวิภำวดีฯ บก .จร. 1002 10205 0106
230 พ.ต.ท. เกรียงศักด์ิ ตรีแดงน้อย สว.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยำ บก.ตม.3 2404 10363 0297 สว.ตม.จว.ตำก บก.ตม.5 2406 10363 0067
231 พ.ต.ท. เกรียงศักด์ิ ธีรศรัณยำนนท์ สว.กลุ่มงำนขับเคล่ือนยุทธศำสตร์ ยศ. 0201 10309 0035 รอง ผกก.กลุ่มงำนป้องกันอำชญำกรรมพิเศษ ผอ. 0202 09309 0028
232 ร.ต.อ. เกรียงศักด์ิ นันทวงศ์ รอง สว.กก.5 บก.ส.1 2302 11304 0211 สว.กก.3 บก.ส.2 2303 10204 0061
233 พ.ต.ท. เกรียงศักด์ิ บุญประวัติ สว.กก.3.บก.ส.1 2302 10204 0118 สว.กก.4 บก.ส.3 2304 10202 0149
234 พ.ต.ท. เกศ สมพำน รอง ผกก.สส.สภ.สังคม จว.หนองคำย 1412 09204 0073 รอง ผกก.สส.สภ.แม่ต่ืน ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 09204 0314
235 พ.ต.ท. เกษม พำหำ สว.(สอบสวน) สน.คลองตัน บก.น.5 บช.น. สน.2-951 สว.(สอบสวน) สน.สุทธิสำร บก.น.2 บช.น. 1109 24203 0126
236 พ.ต.ต. เกษม วิสำปำ สว.กก.3 บก.ตม.1 สตม. 2402 10363 0109 สว.ตม.จว.อุบลรำชธำนี บก.ตม.4 2405 10363 0067
237 พ.ต.ต. เกษมสันต์ จิตร์สว่ำงเนตร์ สว.ฝอ.ศฝร.ภ.9 2003 10318 0009 สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ทท. 3201 10305 0012
238 พ.ต.ท. เกษมสันต์ ไพลกลำง สวป.สภ.รือเสำะ จว.นรำธิวำส สนธ.259 สว.อก.สภ.สะบ้ำย้อย จว.สงขลำ 0907 12304 0273
239 พ.ต.ท. หญิง เกษมำวดี ศุภภิญโญพงศ์ สว.(ปฏิบัติงำน กอ.รมน.) สกพ. 0400 10380 0140 รอง ผกก.กลุ่มงำนวิจัยและประเมินผล 2 วจ. 0204 09310 0030
240 พ.ต.ท. หญิง เกษร สินนะ สว.อก.สภ.คอหงส์ จว.สงขลำ 0907 12318 0422 สว.อก.สภ.สำมบ่อ จว.สงขลำ 1906 10318 0177



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๒/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

241 พ.ต.ท. หญิง เกษรำ ค ำเล็ก สว.ฝ่ำยบริกำรกำรศึกษำ ศฝร.ภ.8 1803 10318 0023 รอง ผกก.ฝอ.2 บก.อก.ภ.8 1801 09318 0154
242 พ.ต.ท. เกียรติ ชอบจิตต์ รอง ผกก.ป. สภ.บ้ำนดู่ ภ.จว.เชียงรำย 1504 09202 0159 รอง ผกก.ป.สภ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน 0507 10202 0018
243 พ.ต.ท. เกียรติ อำจรำชกิจ รอง ผกก.ฝ่ำยติดตำมประเมินผล บก.อก.จต. 0801 09318 0035 รอง ผกก.ฝอ.กต.7 0808 09318 0005
244 พ.ต.ท. เกียรติก้อง มหำเกตุ รอง ผกก.ฝ่ำยอ ำนวยกำร ศพฐ.4 2707 09318 0086 รอง ผกก.ฝ่ำยอ ำนวยกำร ศพฐ.2 2705 09318 0089
245 พ.ต.ต. เกียรติขจร อุดรเขต สว.สส.สภ.ยำงตลำด จว.กำฬสินธ์ุ 0402 12204 0139 สว.สส.สภ.ธำตุพนม จว.นครพนม 0404 12204 0105
246 พ.ต.ท. เกียรติคุณ หลวงจินำ สว.จร.สน.บำงเขน สน.1-1106 สวป.สน.ดอนเมือง 1109 12202 0272
247 ร.ต.อ. เกียรติชัย แสงศิลำ รอง สว.ตม.จว.เชียงรำย บก.ตม.5 2406 11363 0041 สว.กก.2 บก.ปคบ. 2111 10202 0053
248 พ.ต.ต เกียรติทวี บุญมำ สว.กก.ตชด.22 บก.ตชด.ภำค2 2503 10318 0147 ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.22 บก.ตชด.ภำค2 2503 10202 0156
249 พ.ต.ต. เกียรติธำดำ มงคลชโยสีห์ สวป.สภ.คลองขลุง จว.ก ำแพงเพชร สกพ.212 สว.สส.สภ.วังเจ้ำ จว.ตำก 0603 12204 0181
250 พ.ต.ท. เกียรติพงศ์ กมขุนทด สว.สส.สภ.โคกสูง จว.สระแก้ว 0209 12204 0179 สวป.สภ.หนองขำม จว.ชลบุรี 0204 12207 0324
251 พ.ต.ท. เกียรติพงษ์ ด ำรงชัยวงศ์ รอง ผกก.สส.สภ.พนมทวน จว.กำญจนบุรี 1704 09204 0086 รอง ผกก.สส.สภ.บ่อพลอย จว.กำญจนบุรี 1704 09204 0087
252 พ.ต.ท. เกียรติพงษ์ ระดมสุข รอง ผกก.ป.สภ.เมืองสงขลำ 0907 10202 0013 สวญ.สภ.ชุมพล จว.สงชลำ 0907 10201 0075
253 พ.ต.ต. เกียรติศักด์ิ จันจะนะ สว.สส.สน.พญำไท 1108 12204 0172 สว.(สอบสวน) สน.โชคชัย บก.น.4 บช.น. 1111 24203 0141
254 พ.ต.ท. เกียรติศักด์ิ ทองลือ รอง ผกก.จร.สน.ดุสิต 1102 10205 0063 รอง ผกก.จร.สน.ดินแดง 1102 10205 0070
255 พ.ต.ต. เกียรติศักด์ิ ทำทอง สว.ฝอ.บก.ปอศ. 2109 10202 0017 สว.ฝอ.บก.ปอศ. 2109 10318 0015



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๒/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

256 พ.ต.ท. เกียรติศักด์ิ มิตรปรำสำท รอง ผกก.ป.สภ.เขมรำฐ จว.อบ. 0309 10202 0060 รอง ผกก.จร.สภ.บำงแก้ว จว.สมุทรปรำกำร 1109 09205 0091
257 พ.ต.ท. เกียรติศักด์ิ วิเศษสิงห์ สว.สส.สภ.ทองผำภูมิ จว.กำญจนบุรี 0702 12204 0162 รอง ผกก.ป.สภ.ทองผำภูมิ จว.กำญจนบุรี 0702 10202 0030
258 พ.ต.ท. หญิง แก้วมณี เปรมปรีสุข สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร ศพฐ.7 2710 10318 0073 สว.ฝ่ำยปกครอง สฝจ. 2714 10318 0037
259 ร.ต.อ. โกมินทร์ อัตโสภณวัฒนำ รอง สว.ฝ่ำยควำมชอบ ทพ. 0402 11302 0107 สว.จร.สน.รำษฎร์บูรณะ สน.3-929
260 ร.ต.อ. โกเมน สุวรรณชำตรี ผบ.มว.กก.ตชด.41 2505 11202 0112 สว.ฝอ.บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 10318 0010
261 พ.ต.ท. โกเมศ กวมทรัพย์ สว.(สอบสวน) สภ.ลำดบัวหลวง จว.พระนครศรีอยุธยำ 0105 24203 0134 สวป.สภ.พระอินทร์รำชำ อ.บำงปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยำ 0105 12202 0069
262 ร.ต.อ. โกเมศ สำสุข รอง สวป. สน.หัวหมำก สน.1-1257 สว.ธร.สภ.ขุขันธ์ จว.ศรีสะเกษ 0306 12304 0168
263 พ.ต.ต. โกวิท ผิวผ่อง สวป.สน.ประชำส ำรำญ 1110 12202 0211 สว.สส.สภ.ไพศำลี จว.นครสวรรค์ 0604 12204 0189
264 พ.ต.ท. โกวิท สุมงคล สว.ส.รน.3 กก.10 บก.รน. 2106 10206 0276 สว.ส.รน.3 กก.12 บก.รน. 2106 10206 0375
265 พ.ต.ต. โกวิทย์ ศรีวิบูลย์ สวป.สภ.เมืองนครรำชสีมำ สนม.464 สว.ฝอ.ภ.จว.นครรำชสีมำ 1305 10318 0013
266 พ.ต.ท. โกศล ทองนพเก้ำ รอง ผกก.บก.สส.จชต. 2002 09204 0126 รอง ผกก.สส.สภ.เมืองยะลำ 2006 09204 0082
267 พ.ต.ท. โกศล ท่ำสอน รอง ผกก.สส.สภ.ลำนสกำ จว.นครศรีธรรมรำช 1806 09204 0068 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.นำบอน จว.นครศรีธรรมรำช สนศ.614
268 พ.ต.ท. โกศล ยะฮำด สวป.สภ.บึงมะลู จว.ศรีสะเกษ 0306 12202 0083 สวป.สภ.เดชอุดม จว.อุบลรำชธำนี 0309 12202 0468
269 พ.ต.ท. โกศล ริยะป่ำ สวป.สภ.แม่ทำ จว.ล ำพูน สลพ.172 รอง ผกก.ป.สภ.ทุ่งหัวช้ำง จว.ล ำพูน 0509 10202 0072
270 พ.ต.ท. โกศล วงศ์สถำน รอง ผกก.ป.สภ.แม่ลำว จว.เชียงรำย 0502 10202 0072 รอง ผกก.ป.สภ.แม่ยำว จว.เชียงรำย 1504 09202 0147



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๒/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

271 ร.ต.อ. โกศลปิยะ สีมำ รอง สว.สส. สน.บำงเขน 1109 13204 0387 สว.จร.สน.บำงเขน สน.1-1106
272 พ.ต.ต. โกสินทร์ แจ่มทองหลำง สว.(สอบสวน) สภ.พนมดงรัก จว.สร. 0307 12203 0027 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครรำชสีมำ จว.นม. 0303 24203 0176
273 พ.ต.ท. โกสินทร์ สะอำดวงศ์ สว.จร.สภ.เมืองนครรำชสีมำ สนม.493 รอง ผกก.จร.สภ.เมืองนครรำชสีมำ 0303 10205 0016
274 พ.ต.ท. ไกรทอง ชัยสิงห์ สว.สภ.หนองชอน จว.มหำสำรคำม 0405 12201 0287 รอง ผกก.สส.สภ.เชียงยืน จว.มค. 1407 09204 0079
275 พ.ต.ต. ไกรวัฒน์ กำระวิง สวป.สภ.แม่เปิน จว.นครสวรรค์ 0604 12202 0069 สว.สส.สภ.บรรพตพิสัย จว.นครสวรรค์ สนว.338
276 พ.ต.ท. ไกรวิศท์ แสนทวีสุข รอง ผกก.3 บก.ปอศ. 2109 09201 0095 รอง ผกก.ด่ำน ตม.ทอ.ภูเก็ต 2403 09363 0588
277 ร.ต.อ. ไกรศรี พรมวัน รอง สวป.สภ.น  ำโสม จว.อุดรธำนี สอด.521 สว.อก.สภ.ท่ำล่ี จว.เลย 0408 12304 0171
278 พ.ต.ท. ไกรษร ชมช่ืน สว.ฝอ.บก.สส.ภ.8 1802 10318 0009 สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.3 1301 10318 0189
279 พ.ต.ท. ไกรสร พุ่มนิคม สวป.สน.บำงบอน 1104 12202 0167 สว.งำนฝึกอบรมม้ำ กก.ม้ำต ำรวจ บก.สปพ. 1013 10306 0229
280 พ.ต.ท. ไกรสร ศรีอ ำพร สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.3 1302 10204 0032 รอง ผกก.สส.2 บก.สส.ภ.3 1302 09204 0042
281 พ.ต.ท. ไกรสร อินธิรำช สว.สส.สภ.ตำดโตน จว.สกลนคร 0409 12204 0281 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.บึงกำฬ 1415 09318 0070
282 พ.ต.ต. ไกรสรณ์ บุญญำม่ิง สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร ภ.จว.ปทุมธำนี 1106 10305 0017 สว.สส.สน.ร่มเกล้ำ 1103 12204 0160
283 พ.ต.ต. ไกรสิทธ์ิ หำญย่ิง สว.กก.สส.ภ.จว.บุรีรัมย์ 1306 10202 0034 สวป.สภ.พลับพลำชัย จว.บุรีรัมย์ ปขก.1715
284 พ.ต.ท. ขจรเกียรติ สิทธิวงศ์ สว.ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศด้ำนงบประมำณและกำรเงิน สงป. 0500 10403 0019 รอง ผกก.กลุ่มงำนตรวจสอบและวิเครำะห์ฯ บก.สสท. 2803 09403 0042
285 ร.ต.อ. ขจรจักษณ์ ชูแป้น รอง สว.กก.สส.ภ.จว.พัทลุง 1905 11202 0098 สวป.สภ.เมืองพัทลุง 0905 12202 0198



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๒/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

286 พ.ต.ต. ขจรเดช บุญมำ สว.สส.สน.บำงคอแหลม 1115 12204 0177 สว.สส.สน.ภำษีเจริญ สน.3-620
287 พ.ต.ท. ขจรยศ ทรงประดิษฐ์ สว.(ทนท.ทำงน  ำ) ส.รน.5 กก.4 บก.รน. 2106 34206 0109 สว.ส.รน.5 กก.4 บก.รน. 2106 10206 0108
288 ร.ต.อ. ขจรศักด์ิ พงษ์ทิตย์ รอง สว.(สอบสวน)สภ.เวียงป่ำเป้ำ จว.เชียงรำย สชร.273 สว.(สอบสวน) สภ.ร่องเคำะ อ.วังเหนือ จว.ล ำปำง 0508 23203 0229
289 พ.ต.ท. ขจรศักด์ิ วิมลพำณิชย์ รอง ผกก.สส.สภ.รัตนำธิเบศร์ จว.นนทบุรี 1105 09204 0119 รอง ผกก.สส.สภ.บำงระจัน จว.สิงห์บุรี 1111 09204 0043
290 ร.ต.อ. ขจรศักด์ิ เสฐียร รอง สว. (สอบสวน) สภ.เมืองศรีสะเกษ จว.ศรีสะเกษ สศก.246 สวป.สภ.เมืองศรีสะเกษ 0306 12202 0401
291 พ.ต.ท. หญิง ขนิษฐำ ศุกระศร สว.ฝอ.4 บก.อก.สตม. 2401 10318 0045 สว.ด่ำน ตม.เชียงแสน บก.ตม.5 2406 10363 0155
292 พ.ต.ท. หญิง ขวัญชนก ยิ มช้ำง รอง ผกก.ฝ่ำยงบประมำณและกำรเงิน บก.อก.สพฐ.ตร. 2701 09318 0046 รอง ผกก.ฝอ.พฐก. 2702 09318 0010
293 พ.ต.ท. ขวัญชัย ด่ำนปรีดำ รอง ผกก.ป.สภ.บำงคณฑี จว.สมุทรสงครำม 0707 10202 0022 รอง ผกก.สส.สภ.โพหัก จว.รำชบุรี 1708 09204 0106
294 พ.ต.ท. ขวัญชัย แป้นมณฑำ สว.อก.สน.ท่ำพระ 1104 12304 0127 สว.ฝอ.3 บก.อก.บช.ทท. 3201 10318 0039
295 พ.ต.ท. ขวัญชัย พัฒรักษ์ รอง ผกก.1 บก.ทล. 2103 09202 0034 รอง ผกก.กลุ่มงำนถวำยควำมปลอดภัย บก.ทล. 2103 09202 0275
296 พ.ต.ต. ขวัญชำติ จันทะ สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.9 1902 10204 0031 ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 10202 0237
297 พ.ต.ท. ขวัญชำติ ชุ่มมงคล รอง ผกก.สส.สภ.บ้ำนแซว จว.เชียงรำย 1504 09204 0140 สวญ.สภ.วังหงส์ จว.แพร่ 1508 09201 0119
298 ร.ต.อ. ขวัญพล เพ็งเดือน รอง สว.กก.ปพ.บก.ป. 2102 11202 0343 สว.กก.ปพ.บก.ป. 2102 10202 0316
299 ร.ต.อ. ขวัญเมือง วรรณสด รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.6 1602 11204 0055 สว.กก.สืบสวน 3 บก.สส.ภ.6 1602 10204 0049
300 พ.ต.ท. หญิง ขวัญเรือน ระเริงกล่ิน สว.ธร.กพ.บก.อก.บช.ส. 2301 10318 0009 สว.กลุ่มงำนวิเครำะห์ข่ำวอำชญำกรรมฯ บก .ส.4 2305 10204 0040



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี
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301 ร.ต.อ. ขิตรัก ศรีหำญ รอง สวป.สภ.ค้อวัง สยส.182 สว.อก.สภ.ล ำปลำยมำศ จว.บุรีรัมย์ 0304 12304 0276
302 พ.ต.ท. เขตไทย สุวรรณวนิช รอง ผกก.ฝ่ำยสืบสวนและตรวจรำชกำร 1 กต.6 0807 09204 0009 รอง ผกก.(ปฏิบัติงำน กอ.รมน.) สกพ. 0400 09380 0048
303 พ.ต.ต. เข็มกล้ำ ม่ันพลับ สวป.สน.ดอนเมือง 1109 12202 0272 สวป.สน.บำงเขน 1109 12202 0265
304 พ.ต.ท. เข็มชำติ ประจง รอง ผกก.สส.สภ.บ้ำนโคก จว.อุตรดิตถ์ 1611 09204 0073 รอง ผกก.ป.สภ.เมืองเพชรบูรณ์ 0607 10202 0007
305 ร.ต.อ. หญิง เขมณัฐธนัน เวียงจันทึก รอง สว.ฝอ.บก.ทท.2 3203 11304 0011 สว.ฝอ.บก.ทท.2 3203 10318 0007
306 พ.ต.ต. เข็มทอง บุตตะโยธี สว.สส.สภ.ทุ่งฝน จว.อุดรธำนี 0412 12204 0245 สวป.สภ.สว่ำง จว.สกลนคร 1411 10202 0074
307 พ.ต.ท. เขมรินทร์ แสนนรินทร์ รอง ผกก.ฝ่ำยปกครองและกิจกรรม ศพข.บช.ส. 2306 09318 0020 รอง ผกก.ฝ่ำยยุทธศำสตร์ บก.อก.บช.ส. 2301 09318 0024
308 พ.ต.ท. หญิง เขมิกำกัญ หลักแหล่ง สว.ฝอ.ทพ. 0402 10309 0011 สว.ฝ่ำยวิจัยและพัฒนำ วตร. 2903 10310 0052
309 ร.ต.อ. คงกฤช รุ่งเรือง รอง สวป.สภ.เมืองรำชบุรี สรบ.196 สวป.สภ.เมืองรำชบุรี 0706 12202 0258
310 ร.ต.อ. คงเดช เมฆวรรณ์ รอง สวป. สภ.ศรีเทพ จว.เพชรบูรณ์ สพช.362 สวป.สภ.หนองไผ่ จว.เพชรบูรณ์ สพช.318
311 พ.ต.ต. คงเทพ บุญนำค สว.(สอบสวน) สภ.ก ำแพงแสน จว.นครปฐม สนฐ.215 สว.กลุ่มงำนตรวจสอบส ำนวน 2 คด. 0602 10375 0032
312 พ.ต.ต. คชภพ บุญอินทร์ สวป.สน.บึงกุ่ม 1111 12202 0254 สว.อก.สน.ประชำช่ืน 1102 12304 0124
313 พ.ต.ท. คชำ เจริญวุฒิมำกร สวป.สภ.เปร็ง อ.บำงบ่อ จว.สมุทรปรำกำร 0107 12202 0100 สว.สส.สภ.หำงน  ำสำคร อ.มโนรมย์ จว.ชัยนำท 0102 12204 0130
314 พ.ต.ต. คชำนนท์ อู่ตะเภำ สวป.สภ.เขำย้อย จว.เพชรบุรี 0705 12202 0196 สว.สส.สน.แสมด ำ 1116 12204 0067
315 พ.ต.ท. คเชน ชำครีย์รัตน์ สวป.สภ.ลำดใหญ่ จว.ชัยภูมิ 0302 12202 0073 สว.สภ.หนองสังข์ จว.ชัยภูมิ 0302 12201 0374



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๒/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

316 พ.ต.ท. คเชนทร์ เชิดชูตระกูลทอง สว.กก.สส.ภ.จว.พะเยำ 1507 10204 0030 รอง ผกก.สส.สภ.เมืองเชียงรำย 1504 09204 0087
317 พ.ต.ต. คเชนทร์ บุญทวี สวป.สน.สำมเสน 1108 12202 0184 สวป.สน.บำงมด 1115 12202 0203
318 พ.ต.ท. คฑำวุธ กิจประสงค์ สวป. สภ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี 0108 12202 0240 สว.อก.สภ.วังม่วง จว.สระบุรี 0108 12304 0204
319 พ.ต.ท. คณณัฏฐ์ ศุภวัชรโยธิน สวป.สภ.นครชัยศรี จว.นครปฐม 0703 12202 0246 รอง ผกก.ป.สภ.บำงตำเถร ภ.จว.สุพรรณบุรี 1711 09202 0130
320 พ.ต.ต. คณพศ บุญนฤธี สว.ส.รน.3 กก.12 บก.รน. 2106 10206 0375 สว.ส.รน.3 กก.10 บก.รน. 2106 10206 0276
321 พ.ต.ท. คณพัฒน์ พำหุมันโต รอง ผกก.สส.2 บก.สส.ภ.3 1302 09204 0043 รอง ผกก.สส.สภ.กุดชุม จว.ยโสธร 1307 09204 0054
322 พ.ต.ต. คณะพล วงศ์ชัย สวป.สน.ทุ่งสองห้อง 1102 12202 0157 สว.ฝอ.สท. 0103 10304 0008
323 พ.ต.ท. คณำพจน์ เลิศศิริ สวป.สน.รำษฎร์บูรณะ 1115 12202 0180 สว.(สอบสวน) งำนตรวจสอบใบส่ังค้ำงช ำระ กก.3 บก.จร.บช.น. 1002 30203 0161
324 พ.ต.ต. คณิน โพธ์ิชัยสำร สว.กก.สส.ภ.จว.นครพนม 1406 10204 0114 สว.สส.สภ.พิบูลย์รักษ์ จว.อุดรธำนี 0412 12204 0294
325 ร.ต.อ. คณินพัฒน์ แก้วค ำ รอง สว.ด่ำน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 11363 0525 สว.ด่ำน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 10363 0497
326 พ.ต.ท. คณิศร พันบุดดำ สว.งำนอำรักขำท่ี3 กก.อำรักขำ2 บก.อคฝ. 1014 10202 0102 สวป.สน.บำงซ่ือ 1109 12202 0266
327 พ.ต.ต. คณิศร อัครำช สว.กก.สส.ภ.จว.กำฬสินธ์ุ 1404 10202 0032 สว.กลุ่มงำนสอบสวน บก.สส.ภ.4 1402 10305 0160
328 ร.ต.อ. คณิสร มณีรัตน์ รอง สว.ส.ทท.1 กก.1 บก.ทท.1 3202 11202 0031 สว.ส.ทท.2 กก.1 บก.ทท.2 3203 10202 0029
329 พ.ต.ต. คทำยุทธ พ่ึงเดช สว.ตม.จว.สระบุรี บก.ตม.3 2404 10363 0343 สว.กก.สืบสวนปรำบปรำม บก.ตม.2 2403 10363 0273
330 พ.ต.ท. คทำวุธ ภูมิวรัตน์ สว. กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี 1108 10204 0111 รอง ผกก.สส.สภ.หนองโดน จว.สระบุรี 1110 09204 0052



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๒/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

331 พ.ต.ท. คนอง ท้ำวจันทร์ สว.สส.สภ.บ้ำนหัน จว.นครรำชสีมำ 1305 10204 0088 สวป.สภ.บ้ำนหันห้วยทรำย จว.นม. 1305 10202 0097
332 พ.ต.ท. คนองฤทธ์ิ ดำรำช รอง ผกก.ป.สภ.เมืองอ ำนำจเจริญ 0308 10202 0016 รอง ผกก.ป.สภ.เดชอุดม จว.อบ. 0309 10202 0064
333 พ.ต.ท. คนึง ป่ินทองน้อย รอง ผกก.สส.สภ.เมืองยะลำ 2006 09204 0082 รอง ผกก.สส.สน.บวรมงคล 1009 09204 0081
334 พ.ต.ท. คม เหล่ำบุตรสำ สว.(สอบสวน) สภ.ส ำโรงเหนือ จว.สมุทรปรำกำร สสป.240 สว.(สอบสวน) สภ.หนองน้อย อ.วัดสิงห์ จว.ชัยนำท 0102 23203 0162
335 พ.ต.ท. คมกริช ขวัญใจสกุล สวป.สภ.แก้งสนำมนำง จว.นครรำชสีมำ 0303 12202 0719 สว.สส.สภ.วังหิน จว.ศรีสะเกษ 0306 12204 0272
336 พ.ต.ต. คมกริช บุญเลิศ สวป.สน.สำมเสน 1108 12202 0165 สวป.สน.บำงกอกใหญ่ สน.3-803
337 พ.ต.ต. คมกริช เสำร์ห้ำ สว.อก.สภ.ช่ืนชม จว.มหำสำรคำม 0405 12318 0310 สว.สส.สภ.ท่ำพระ ภ.จว.ขอนแก่น 1405 10204 0141
338 ร.ต.อ. คมกฤษณ์ โพธ์ิศรี รอง สว.กก.4 บก.ปปป. 2110 11202 0087 สวป.สภ.กระนวน จว.ขอนแก่น สขก.424
339 ร.ต.อ. คมชำญ อ่อนศรี รอง สว.ฝ่ำยรับเร่ืองรำวร้องทุกข์ บก.อก.จต. 0801 11305 0052 สว.ศูนย์จริยธรรมฯ บก.อก.จต. 0801 10306 0057
340 พ.ต.ท. คมณ์เดช เปำะทอง รอง ผกก.ปป.สภ.เกำะพะงัน จว.สุรำษฎร์ธำนี 0808 10202 0037 รอง ผกก.สส.ภ.จว.สุรำษฎร์ธำนี 1810 09201 0033
341 พ.ต.ท. คมเดช นธกิจไพศำล สวป.สน.วัดพระยำไกร 1112 12202 0303 สวป.สน.บำงเขน สน.1-1077
342 พ.ต.ท. คมเดช เรืองศิริ สว.อก.สภ.ปะนำเระ จว.ปัตตำนี 0904 12304 0281 รอง ผกก.ป.สภ.สำยบุรี จว.ปัตตำนี 0904 10202 0019
343 พ.ต.ต. คมไพร ทองลำด สวป.สน.หนองจอก 1110 12202 0207 สว.สส.สน.เตำปูน 1109 12204 0287
344 ร.ต.อ. คมศร สมปำน รอง สว.สส.สน.หนองจอก 1110 13204 0177 สว.สส.สน.บำงชัน 1102 12204 0132
345 ร.ต.อ. คมศักด์ิ ทองขวัญ รอง สว.ตม.จว.ฉะเชิงเทรำ บก.ตม.3 2404 11204 0254 สวป.สภ.เมืองจันทบุรี 0202 12202 0181



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๒/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

346 พ.ต.ท. คมสัน สำยโคกกลำง รอง ผกก.ป.สภ.หนองหงส์ จว.บุรีรัมย์ 0304 10202 0150 รอง ผกก.ป.สภ.บ้ำนปรำงค์ ภ.จว.นครรำชสีมำ 1305 09202 0260
347 พ.ต.ท. คมสันต์ กันธะป้อง รอง ผกก.ฝ่ำยสโมสรและสันทนำกำร สก. 0403 09318 0077 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แม่ทำ จว.ล ำพูน สลพ.178
348 พ.ต.ท. คมสันต์ กันหำ สว.กก.3 บก.ปทส. 2107 10202 0077 รอง ผกก.1 บก.ปอศ. 2109 09201 0034
349 พ.ต.ท. คมสันต์ ร่วมสนิท รอง ผกก.ตม.จว.น่ำน บก.ตม.5 2406 09363 0236 รอง ผกก.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยำ บก.ตม.3 2404 09363 0413
350 พ.ต.ท. คมสันต์ วงศ์สม สว.กก.สส.1 บก.สส.บช.น. 1012 10204 0028 สว.อก.สน.เตำปูน สน.1-785
351 พ.ต.ท. ครรชิต โขวัฒนชัย สว.สส.สภ.นครชัยศรี จว.นครปฐม สนฐ.173 รอง ผกก.สส.สภ.โพธ์ิแก้ว จว.นครปฐม 1705 09204 0072
352 พ.ต.ต. ครรชิต เทียนแจ่ม สว.อก.สภ.บ้ำนสร้ำง จว.ปรำจีนบุรี 0207 12304 0078 สว.สส.สภ.บำงละมุง จว.ชลบุรี สชบ.263
353 ร.ต.อ. ครรชิต ปัทมแก่นทรำย รอง สว.จร. สภ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี 1110 11205 0063 สวป. สภ.วังม่วง จว.สระบุรี สสบ.146
354 พ.ต.ท. คริษฐ์ ปริยะเกตุ สว.สส.สน.พญำไท สน.1-683 สว.งำนสำยตรวจ 1 กก.๑ บก.จร. 1002 10205 0040
355 พ.ต.ต. คริสมำส เฮียงก่อ สว.สส.สภ.น  ำปำด จว.อุตรดิตถ์ 0609 12204 0114 สว.สส.สภ.บ้ำนกวำง จว.แพร่ 1508 10204 0060
356 พ.ต.ท. คะแนน พวงมำลัย นว.(สบ 3) ตร. 0000 09323 0112 รอง ผกก.ปป.สน.สุทธิสำร 1102 10202 0085
357 พ.ต.ต. ค ำตัน ท ำดี สวป.สภ.หนองฉำง จว.อุทัยธำนี สอน.147 สวป.สภ.บำงกรวย จว.นนทบุรี สนบ.277
358 พ.ต.ท. ค ำนวณ บ่ำยกระโทก รอง ผกก.สส.สภ.บ ำเหน็จณรงค์ จว.ชย. 1304 09204 0103 รอง ผกก.ป.สภ.กำบเชิง จว.สุรินทร์ 0307 10202 0090
359 ร.ต.อ. ค ำนึง คิดถูก รอง สวป.สภ.เกำะทวด จว.นครศรีธรรมรำช สนศ.218 สว.ธร.สภ.ขนอม จว.นครศรีธรรมรำช 0804 12304 0241
360 พ.ต.ต. ค ำนึง อุ่นปลอด ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.14 บก.ตชด.ภำค1 2502 10318 0339 ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.43 บก.ตชด.ภำค4 2505 10318 0249



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๒/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

361 พ.ต.ท. ค ำพัด เถำจันทร์ สว.(สอบสวน) กลุ่มงำนสอบสวน ภ.จว.มห. 1408 29203 0041 สว.(สอบสวน) สภ.นิคมค ำสร้อย จว.มห. 0406 24203 0046
362 พ.ต.ต. ค ำพันธ์ ขวัญทอง สว.สส.สภ.อรัญประเทศ จว.สระแก้ว สปจ.364 สว.สส.สภ.เมืองระยอง สรย.202
363 พ.ต.ท. ค ำพู พลอยผักแว่น สว.ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย์ 1306 10318 0012 สว.กก.สส.ภ.จว.นครรำชสีมำ 1305 10202 0038
364 พ.ต.ต. ค ำแหง แก้วแกมทอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภำค1 2502 10318 0012 สว.ฝอ.บก.ตชด.ภำค4 2505 10318 0011
365 ร.ต.อ. คุณธรรม สุริยะเดช รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองแสง จว.อุดรธำนี สอด.488 สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.4 1401 10318 0202
366 พ.ต.ท. คุณวุฒิ เมธีพิตตินันท์ รอง ผกก.สส.สภ.ยำงตลำด จว.กำฬสินธ์ุ 1404 09204 0065 รอง ผกก.สส.สภ.เมืองกำฬสินธ์ุ 1404 09204 0063
367 พ.ต.ท. คุณำกร พริ งสกุล รอง ผกก.ปป.สภ.เขำพนม จว.กระบ่ี 0802 10202 0031 รอง ผกก.สส.ภ.จว.กระบ่ี 1804 09204 0093
368 พ.ต.ท. หญิง คุณำกร หนูฤทธ์ิ สว.ฝอ.สพ. 0304 10304 0007 สว.ฝอ.ภ.จว.พัทลุง 1905 10318 0008
369 พ.ต.ท. โฆษิต เบญจกุล รอง ผกก.ป.สภ.แม่ลำน จว.ปัตตำนี 0904 10202 0079 รอง ผกก.จร.สภ.เมืองยะลำ 0906 10205 0010
370 พ.ต.ต. โฆษิต หมอยำ สว.สภ.ดงมะไฟ จว.สกลนคร 0409 12201 0370 สวป.สภ.กระชอน จว.นครรำชสีมำ 1305 10202 0095
371 พ.ต.ท. โฆสิตติพงศ์ ขุนพลพิทักษำ รอง ผกก.ฝอ.บก.น.2 1004 09318 0009 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.บำงเขน บก.น.2 บช.น. 1109 24203 0178
372 พ.ต.ท. งำน กันทวี รอง ผกก.ป.สภ.ส ำโรงใต้ จว.สมุทรปรำกำร 0107 10202 0083 รอง ผกก.ป.สภ.บ้ำนแก่ง จว.สุโขทัย 1610 09202 0125
373 พ.ต.ท. จงรักษ์ สุวัฒโน สวป.สภ.ชุมพล จว.สงขลำ 0907 12202 0085 สวป.สภ.สะเดำ จว.สงขลำ 0907 12202 0452
374 พ.ต.ท. จงเสริม ปรีชำ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ป่ำตอง จว.ภูเก็ต สภก.117 รอง ผกก.กลุ่มงำนสอบสวน บก.อก.ภ.8 1802 09305 0115
375 พ.ต.ท. จตุพร คูณทอง สว.ฝอ.ภ.จว.สงขลำ 1906 10326 0016 สว.อก.สภ.สทิงพระ จว.สงขลำ 0907 12304 0201
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376 พ.ต.ท. หญิง จตุพร ทองอ่อน สว.ตม.จว.ขอนแก่น บก.ตม.4 2405 10363 0096 สว.ตม.จว.สุพรรณบุรี บก.ตม.3 2404 10363 0320
377 พ.ต.ท. จตุภำค หลวงต่ำงใจ สว.สส.สภ.ฝำง จว.เชียงใหม่ สชม.665 สว.สส.สภ.ทุ่งช้ำง จว.น่ำน 0504 12204 0123
378 พ.ต.ท. จตุภูมิ รักษำภักดี รอง ผกก.(สอบสวน) กก.4 บก.ปคม. 2108 29203 0125 รอง ผกก.(สอบสวน) กก.4 บก.ปปป. 2110 29203 0092
379 พ.ต.ท. จตุรงค์ กล่ินศรีสุข สวญ.สภ.หัวทะเล จว.ชัยภูมิ 1304 09201 0070 รอง ผกก.ปป.สภ.เมืองมุกดำหำร 0406 10202 0007
380 พ.ต.ท. จตุรงค์ ทองพันเลิศกุล สว.กลุ่มงำนแปลและล่ำม ตท. 0102 10320 0136 รอง ผกก.ฝ่ำยต ำรวจสำกลและประสำนงำนภูมิภำค 2 ตท. 0102 09314 0075
381 พ.ต.ท. จตุรงค์ มหิทธิโชติ รอง ผกก.สส.สภ.เมืองไหม ภ.จว.ขอนแก่น 1405 09204 0200 รอง ผกก.ฝ่ำยสโมสรและสันทนำกำร สก. 0403 09318 0077
382 พ.ต.ท. จตุรงค์ ลัดดำแย้ม รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.พังงำ 1807 09318 0007 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ภูเก็ต 1808 09318 0009
383 พ.ต.ท. จตุรทิพย์ จันทร์อุไร สว.สส.สน.สำยไหม 1109 12204 0069 ผบ.ร้อย (สบ 2) กองร้อยท่ี 6 บก.อคฝ. 1014 10202 0216
384 ร.ต.อ. จรณธร ดนยำนฤทธ์ิ รอง สว.สภ.ป่ำตอง จว.ภูเก็ต 0806 13204 0092 สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.8 1801 10318 0213
385 พ.ต.ต. จรดล สร้ำงเอ่ียม สวป.สภ.บ้ำนสร้ำง จว.ปรำจีนบุรี สปจ.264 สว.ฝอ.ภ.จว.ระยอง 1210 10318 0013
386 พ.ต.ท. จรอบ ดิษสระ ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.43 บก.ตชด.ภำค4 2505 10318 0249 ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.14 บก.ตชด.ภำค1 2502 10318 0339
387 ร.ต.อ. จรัฐพัชร์ เกษเงิน รอง สว.(สอบสวน)สภ.สว่ำงวีระวงศ์ 0309 13203 0045 สว.(สอบสวน) สภ.พนำ จว.อจ. สอบ.593
388 พ.ต.ท. จรัล ค ำปำ รอง ผกก.สส.สภ.งำว จว.ล ำปำง 1510 09204 0070 รอง ผกก.ป.สภ.แม่พริก จว.ล ำปำง 0508 10202 0091
389 พ.ต.ท. จรัล แสงสงวน สว.(สอบสวน) สภ.พระประแดง จว.สมุทรปรำกำร สสป.277 สวป. สภ.พระประแดง จว.สมุทรปรำกำร 0107 12202 0327
390 พ.ต.ท. จรัส บุบผำ สว.สส.สภ.บัญจำคีรี จว.ขอนแก่น 0403 12204 0271 สว.กก.สส.ภ.จว.สกลนคร 1411 10202 0167



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๒/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

391 พ.ต.ท. จรัส โภคำแสง รอง ผกก.ปป.สภ.ห้วยผึ ง จว.กำฬสินธ์ุ 0402 10202 0081 รอง ผกก.สส.สภ.สหัสขันธ์ จว.กำฬสินธ์ุ 1404 09204 0076
392 พ.ต.ต. หญิง จรัสศรี วัฒนะ สว.ฝอ.3 บก.อก.บช.ทท. 3201 10318 0036 สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.9 1901 10318 0213
393 พ.ต.ท. จรินทร์ จินตพละ รอง ผกก.สส.สภ.โชคนำสำม อ.ปรำสำท จว.สร. 1309 09204 0217 รอง ผกก.ป.สภ.แก้งสนำมนำง จว.นม. 0303 10202 0131
394 พ.ต.ท. หญิง จริยำ ค ำจันทร์ รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.พัทลุง 1905 09318 0090 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.นรำธิวำส 2004 09318 0010
395 พ.ต.ท. จรูญ ชมช่ืน สว.(สอบสวน) สภ.หนองหญ้ำไซ จว.สุพรรณบุรี 0709 24203 0132 สว.(สอบสวน) สภ.นำใน อ.พรรณำนิคม จว.สกลนคร 0409 23203 0346
396 พ.ต.ต. จรูญ ชัยกิจกรณ์ สวป.สภ.สุไหงโกลก จว.นรำธิวำส 0903 12202 0477 สว.สภ.สำกอ จว.นรำธิวำส 0903 12201 0372
397 พ.ต.ท. จเร รุ่งสำย สว.ส.รน.3 กก.4 บก.รน. 2106 10206 0096 รอง ผกก.4 บก.รน. 2106 09206 0389
398 พ.ต.ท. จอมพล รุจิรด ำรงค์ชัย รอง ผกก.สส.สภ.ล ำลูกกำ จว.ปทุมธำนี 1106 09204 0071 รอง ผกก.สส.สน.คันนำยำว 1004 09204 0075
399 พ.ต.ท. จอมภพ เสียงเพรำะ ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.42 บก.ตชด.ภำค4 2505 10202 0163 ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.41 บก.ตชด.ภำค4 2505 10202 0071
400 พ.ต.ต. จักกรำวุฒิ สุภำภรณ์ประดับ สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.6 1601 10318 0157 สว.ตม.จว.ก ำแพงเพชร บก.ตม.5 2406 10363 0221
401 พ.ต.ท. จักรกริช กล่ินกลำย สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร ภ.จว.พระนครศรีอยุธยำ 1107 10318 0012 สว.อก.สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธำนี 0104 12304 0047
402 พ.ต.ท. จักรกริช รังพงษ์ สว.สส.สภ.ประโคนชัย จว.บร. สบร.384 สวป.สภ.บ้ำนด่ำน จว.บุรีรัมย์ 0304 12202 0440
403 พ.ต.ท. จักรกริช รังสิโยภำส รอง ผกก.ตชด.14 บก.ตชด.ภำค1 2502 09202 0331 รอง ผกก.กก.3 บก.สอ.บช.ตชด. 2508 09318 0309
404 ร.ต.อ. จักรกริช เวียงสมุทร รอง สว. งำนธุรกำร กก.สำยตรวจ บก.สปพ. 1013 11304 0083 สว.งำนสำยตรวจ 2 กก.สำยตรวจ บก.สปพ. 1013 10202 0095
405 พ.ต.ท. จักรกฤช แสงพวง รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.เมืองนครสวรรค์ สนว.300 รอง ผกก.สส.สภ.ท่ำตะโก จว.นครสวรรค์ 1606 09204 0081



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๒/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

406 พ.ต.ต. จักรกฤษณ์ กองม่วง สว.สส.สภ.สังคม จว.หนองคำย 0410 12204 0185 สวป.สภ.เมืองอุดรธำนี 0412 12202 0359
407 ร.ต.อ. จักรกฤษณ์ จุลเทพ รอง สว. กลุ่มงำนวิชำชีพฯ ยธ. 0303 11438 0068 สว.กลุ่มงำนวิชำชีพและเช่ียวชำญ ยธ. 0303 10438 0059
408 พ.ต.ท. จักรกฤษณ์ ภักด์ิไธสง สว.สส.สภ.ธำตุพนม จว.นครพนม 0404 12204 0105 รอง ผกก.ปป.สภ.ธำตุพนม จว.นครพนม 0404 10202 0019
409 พ.ต.ท. จักรกฤษณ์ ศรีสุนทร สว.อก.สภ.คูเมือง จว.บุรีรัมย์ 0304 12304 0171 สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.3 1302 10204 0059
410 พ.ต.ต. จักรพงศ์ แก้วชูทอง สวป.สน.บำงเขน 1109 12202 0292 สวป.สน.บำงย่ีขัน สน.3-593
411 พ.ต.ท. จักรพงศ์ เข่ือนค ำ สว.ส.รฟ.นครรำชสีมำ กก.5 บก.รฟ. 2104 10202 0100 สว.กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 10204 0034
412 พ.ต.ท. จักรพงศ์ ตรำบดี สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.2 1201 10318 0230 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.โพธ์ิแก้ว จว.นครปฐม ปนม.8627
413 พ.ต.ท. จักรพงศ์ ธรรมพิทักษ์ รอง ผกก.ฝอ.4 บก.อก.ภ.6 1601 09318 0233 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.อุทัยธำนี 1612 09318 0107
414 พ.ต.ท. จักรพงษ์ ก่ิงแก้ว สว.กก.1 บก.ส.2 2303 10204 0030 รอง ผกก.กก.1 บก.ส.2 2303 09204 0026
415 พ.ต.ท. จักรพงษ์ นุชผดุง ผู้ช่วย นว.(สบ 3) ตร. 0000 09323 0119 ผู้ช่วย นว.(สบ 3) 0000 09323 0127
416 พ.ต.ท. จักรพล จันทนพันธ์ สว.กก.ตชด.14 บก.ตชด.ภำค1 2502 10325 0336 ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.14 บก.ตชด.ภำค1 2502 10202 0343
417 พ.ต.ท. จักรพล ตำลทรัพย์ รอง ผกก.ป.สภ.เทนมีย์ อ.เมือง จว.สร. 1309 09202 0198 รอง ผกก.สส.สภ.บ้ำนปรำงค์ ภ.จว.นครรำชสีมำ 1305 09204 0261
418 พ.ต.ท. จักรพล ระแมนชัย รอง ผกก.สส.สภ.น  ำปลีก จว.อ ำนำจเจริญ 1310 09204 0056 รอง ผกก.ป.สภ.หนองสำหร่ำย จว.นครรำชสีมำ 1305 09202 0056
419 ร.ต.อ. จักรพันธ์ ก้อนผูก รอง สว.กลุ่มงำนพิจำรณำ 1 รท. 0704 11305 0019 สว.ฝอ.บก.ส.1 2302 10305 0012
420 พ.ต.ท. จักรพันธ์ คงแก้ว รอง ผกก.ป.สภ.เมืองพัทลุง 0905 10202 0007 รอง ผกก.สส.สภ.ปำกพะยูน จว.พัทลุง 1905 09204 0057



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๒/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

421 พ.ต.ท. จักรพันธ์ จันวนำ ผู้ช่วย นว.(สบ 3) ตร. 0000 09323 0123 สวญ.ส.รฟ.นพวงศ์ กก.1 บก.รฟ. 2104 09201 0027
422 พ.ต.ท. จักรพันธ์ ณ รอง ผกก.ฝอ.2 บก.อก.ภ.8 1801 09318 0154 รอง ผกก.สส.สภ.ทรำยขำว จว.กระบ่ี 1804 09204 0061
423 พ.ต.ท. จักรพันธ์ พยับไชยกุล ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.43 บก.ตชด.ภำค4 2505 10202 0251 ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 10202 0358
424 พ.ต.ต. จักรวัฒน์ เร่งถนอมทรัพย์ สว.กก.วิเครำะห์ข่ำวและเคร่ืองมือพิเศษ บก.สส.ภ.3 1302 10204 0021 สว.(สอบสวน) สน.ท่ำข้ำม สน.3-668
425 พ.ต.ท. จักรวำล อรัญญำวัฒน์ สว.(สอบสวน) สภ.จอมบึง จว.รำชบุรี สรบ.265 รอง ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงำนสอบสวน ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ 1706 27203 0084
426 พ.ต.ท. จักริน เป็นสุข รอง ผกก.ตม.จว.สตูล บก.ตม.6 2407 09363 0142 รอง ผกก.ตม.จว.เลย บก.ตม.4 2405 09363 0267
427 พ.ต.ท. จักริน พิริยะจิตตะ สว.กก.สส.3 บก.สส.บช.น. 1012 10204 0061 สว.กก.1 บก.ปคบ. 2111 10202 0027
428 พ.ต.ต. จักริน อินสว่ำง สว.จร.สภ.เมืองนครปฐม สนฐ.162 สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.7 1702 10204 0045
429 พ.ต.ท. จักรินทร์ อักษรรัตน์ สวป.สภ.ล ำทับ จว.กระบ่ี สนค.189 รอง ผกก.ป.สภ.ร่อนพิบูลย์ จว.นครศรีธรรมรำช 0804 10202 0074
430 พ.ต.ต. จักรี ศรีนะวงศ์ สว.ฝอ.บก.สส.บช.น. 1012 10202 0012 สว.กก.สส.2 บก.สส.บช.น. 1012 10204 0046
431 พ.ต.ท. จักรี สุนทโร รอง ผกก.สส.สภ.อุดมทรัพย์ จว.นครรำชสีมำ 1305 09204 0135 รอง ผกก.ป.สภ.เลิงนกทำ จว.ยโสธร 0305 10202 0015
432 พ.ต.ท. จัตุรงค์ วิบูลสมัย สว.สส.สภ.ชุมแสง จว.นครสวรรค์ สนว.462 สว.กก.3.บก.ส.1 2302 10204 0119
433 พ.ต.ต. จัตุรัส บุญบัง สว.ฝอ.ภ.จว.สกลนคร 1411 10318 0013 สวป.สภ.ค ำเข่ือนแก้ว จว.ยโสธร 0305 12202 0142
434 พ.ต.ต. จันทรัตน์ ยอดสิงห์ สว.อก.สภ.ภูกระดึง จว.เลย 0408 12304 0155 สวป.สภ.นำแห้ว จว.เลย สลย.315
435 พ.ต.ท. หญิง จันทิลำ พรหมมำส รอง ผกก.ฝ่ำยพลำธิกำร 1 พธ. 0302 09365 0019 รอง ผกก.ฝ่ำยยุทธศำสตร์ บก.อก.สกบ. 0301 09318 0055



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๒/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

436 ร.ต.อ. จันที ค ำวิไชย รอง สว.สส.สภ.สุวรรณภูมิ จว.ร้อยเอ็ด สรอ.412 สว.สส.สภ.สุวรรณภูมิ จว.ร้อยเอ็ด 0407 12204 0228
437 พ.ต.ท. จำตุรันต์ ยอดธีรสิทธ์ิ รอง ผกก.ป.สภ.สำมง่ำม จว.พิจิตร 0605 10202 0063 รอง ผกก.ป.สภ.ตะพำนหิน จว.พิจิตร 0605 10202 0046
438 พ.ต.ท. จำมร อันดี รอง ผกก.ปป.สภ.บ้ำนไผ่ จว.ขอนแก่น 0403 10202 0074 รอง ผกก.ป.สภ.ท่ำพระ ภ.จว.ขอนแก่น 1405 09202 0187
439 พ.ต.ท. จำรุกิตต์ิ ศรีเดช สวป.สภ.ปำกคลองรังสิต อ.เมือง จว.ปทุมธำนี สปท.63 รอง ผกก.สส.สภ.ตำกใบ จว.นรำธิวำส 2004 09204 0089
440 พ.ต.ท. จำรุบุตร เรืองศรี ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.22 บก.ตชด.ภำค2 2503 10202 0158 ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.14 บก.ตชด.ภำค1 2502 10202 0345
441 พ.ต.ต. จำรุพงษ์ สะอำดย่ิง สว.ฝสสน.4 บก.สสน.บช.ตชด. 2507 10326 0075 สว.กก.ตชด.21 บก.ตชด.ภำค2 2503 10326 0060
442 พ.ต.ต. จำรุวัจน์ สุปินะ สว.สส.สภ.เมืองเลย สลย.180 สว.สส.สภ.แม่กำ จว.พะเยำ 1507 10204 0077
443 ร.ต.อ. จำรุวัฒน์ ใจสุบรรณ์ รอง สว.ประจ ำ ตท. 0102 11382 0183 สว.ประจ ำ ตท. 0102 10382 0173
444 พ.ต.ท. จำรุวัฒน์ สรรพอุดม รอง ผกก.สส.สภ.คลองสิบสอง อ.ล ำลูกกำ จว.ปทุมธำนี 1106 09204 0073 รอง ผกก.สส.สภ.เมืองสิงห์บุรี จว.สิงห์บุรี 1111 09204 0040
445 ร.ต.อ. จำรุวัตร จำรุพันธ์ ผบ.มว.(สบ 1) ฝ่ำยปกครองและกำรฝึก ศฝร.ภ.8 1803 11306 0034 สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8 1801 10318 0130
446 พ.ต.ท. จำรุวัตร สิงหศรีชัย สวป.สน.บำงย่ีเรือ 1115 12202 0191 รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.เมืองอุทัยธำนี สอน.129
447 พ.ต.ท. จ ำนง ประสพสุขม่ังมี สว.อก.สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธำนี 0104 12304 0047 สว.สส.สภ.กบินทร์บุรี จว.ปรำจีนบุรี สปจ.333
448 พ.ต.ท. จ ำนงค์ จินำเฟย รอง ผกก.บริกำรคนต่ำงด้ำว บก.ตม.5 2406 09363 0019 รอง ผกก.ป.สภ.ดอยหล่อ จว.เชียงใหม่ 0503 10202 0122
449 พ.ต.ท. จ ำนัน กิจตะวงศ์ รอง ผกก.ป.สภ.เกำะช้ำง จว.เชียงรำย 1504 09202 0143 รอง ผกก.ป.สภ.แม่เจดีย์ จว.เชียงรำย 1504 09202 0050
450 พ.ต.ต. จ ำเนียร แก้วลำด สว.อก.สภ.เวฬุวัน ภ.จว.ขอนแก่น 1405 10318 0209 สว.อก.สภ.ช่ืนชม จว.มหำสำรคำม 0405 12318 0310



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๒/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

451 พ.ต.ท. จ ำเนียร สะสมทรัพย์ รอง ผกก.สส.สภ.สองพ่ีน้อง จว.สุพรรณบุรี 1711 09204 0079 รอง ผกก.สส.สภ.สระยำยโสม จว.สุพรรณบุรี 1711 09204 0090
452 พ.ต.ต. จ ำรัส ดอกไม้เทศ สวป.สน.ชนะสงครำม สน.1-1015 สวป.สน.พระรำชวัง สน.1-927
453 พ.ต.ท. จ ำรัส ทองกระจ่ำง รอง ผกก.สส.สภ.สังขะ จว.สุรินทร์ 1309 09204 0140 รอง ผกก.สส.สภ.ตำลสุม จว.อุบลรำชธำนี 1311 09204 0097
454 พ.ต.ท. จ ำรัส โพธิยอด รอง ผกก.ป.สภ.เมืองล ำพูน 0509 10202 0007 รอง ผกก.สส.สภ.แม่ลำหลวง ภ.จว.แม่ฮ่องสอน 1509 09204 0109
455 พ.ต.ท. จ ำรัส ศิริเลี ยง สว.จร.สภ.เมืองบุรีรัมย์ สบร.321 รอง ผกก.ป.สภ.สตึก จว.บุรีรัมย์ 0304 10202 0036
456 พ.ต.ท. จ ำเริญ สำรโชติ สวป.สภ.เขำหินซ้อน จว.ฉะเชิงเทรำ 0203 12202 0053 สว.ฝ่ำยธุรกำรและก ำลังพล บก.อก.สพฐ.ตร. 2701 10318 0012
457 พ.ต.ต. จ ำเริญ สุภำค ำ สวป.สภ.ขุนยวม จว.แม่ฮ่องสอน สมส.140 สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.5 1501 10318 0242
458 พ.ต.ท. จ ำเรียง พรอมตรุ่งเรือง สว.ฝ่ำยตรวจฯขำออก ด่ำน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ 2403 10363 0151 สว.อก.สภ.บ้ำนปรำงค์ ภ.จว.นครรำชสีมำ 1305 10318 0262
459 พ.ต.ต. จ ำลอง เขียวแก้ว สว.อก.สภ.เมืองตรัง จว.ตรัง สตง.154 สวป.สภ.เมืองพัทลุง 0905 12202 0199
460 พ.ต.ท. จ ำลอง พรหมกัลป์ สว.ฝอ.บก.น.5 1007 10318 0014 สวป.สน.บำงกอกน้อย 1114 12202 0218
461 ร.ต.อ. จ ำลอง ลือดำว รอง สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร ภ.จว.สมุทรปรำกำร 1109 11304 0018 สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร ภ.จว.สมุทรปรำกำร 1109 10318 0012
462 พ.ต.ต. จิตดนัย รัตนไพบูลย์เจริญ สว.สส.สภ.เสริมงำม จว.ล ำปำง 0508 12204 0184 สวป.สภ.เมืองเชียงใหม่ 0503 12202 0487
463 พ.ต.ต. จิตติชัย รัตนวรประดิษฐ์ สว.กก.สส.บก.น.4 1006 10204 0039 สว.จร.สน.บำงชัน 1102 12205 0131
464 พ.ต.ต. จิตรกร หลวงอภัย สว.อก.สภ.น  ำหนำว จว.เพชรบูรณ์ 0607 12304 0117 สว.กก.สืบสวน 1 บก.สส.ภ.6 1602 10204 0020
465 พ.ต.ท. หญิง จิตลดำ พัดเย็น รอง ผกก.กลุ่มงำนป้องกันปรำบปรำมอำชญำกรรม ผอ. 0202 09309 0063 รอง ผกก.กลุ่มงำนควำมม่ันคง ผก. 0203 09309 0027



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๒/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

466 พ.ต.ท. หญิง จินตนำ ภูมิโคกรักษ์ รอง ผกก. ฝ่ำยอ ำนวยกำร นต.รพ.ตร. 3103 09318 0006 รอง ผกก.ฝ่ำยบัญชี บก.อก.รพ.ตร. 3101 09327 0129
467 ร.ต.อ. จินตสิทธ์ิ วิสิฐพัฒนำทร รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.น. 1001 11302 0220 สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.น. 1001 10318 0200
468 พ.ต.ต. จิรกฤต ทองจินดำ สว.สส.สภ.แหลมฉบัง จว.ชลบุรี 0204 12204 0232 สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.2 1201 10305 0178
469 ร.ต.อ. จิรโชติ พิมเทศ รอง สว.กก.5 บก.ส.2 2303 11204 0101 สว.(ปฏิบัติงำน กอ.รมน.) สกพ. 0400 10380 0156
470 ร.ต.อ. หญิง จิรญำธรณ์ หำญยุทธ รอง สว.ธร.สภ.ปัว สนน.200 สว.ฝอ.ภ.จว.น่ำน 1506 10326 0013
471 พ.ต.ต. จิรเดช กล่ันสุวรรณ สว.กลุ่มงำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล สกพ. 0400 10302 0180 สว.ฝ่ำยสวัสดิกำรบ้ำนพัก สก. 0403 10304 0045
472 พ.ต.ท. จิรเดช พรหมรักษำ สวป.สภ.บำงพลี จว.สมุทรปรำกำร 0107 12202 0167 สว.กก.3 บก.ปส.3 2204 10204 0066
473 พ.ต.ท. จิรพงศ์ สุรวิชัย สวป.สภ.เมืองเชียงใหม่ สชม.392 รอง ผกก.สส.สภ.จอมทอง จว.เชียงใหม่ 1505 09204 0175
474 ร.ต.อ. จิรพร อินริสพงศ์ ผบ.มว.กก.ตชด.42 2505 11202 0197 ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.22 บก.ตชด.ภำค2 2503 10318 0152
475 พ.ต.ต. จิรพัชร ผู้มีทรัพย์ สว.อก.สน.ปทุมวัน สน.2-386 สวป.สน.บำงโพงพำง สน.2-500
476 พ.ต.ต. จิรพัฒน์ ศรีเดช สว.สภ.บำงประมุง จว.นครสวรรค์ 0604 12201 0280 สว.จร. สภ.รัตนำธิเบศร์ จว.นนทบุรี 1105 10205 0123
477 พ.ต.ท. จิรพันธ์ุ แป้นทอง ผบ.ร้อย(สบ 2) กองร้อยท่ี 2 กก.ควบคุมฝูงชน1 บก.อคฝ. 1014 10202 0165 สวป.สน.หนองแขม 1116 12202 0246
478 พ.ต.ท. จิรพันธ์ุ มำลำธรรมรัตน์ สว.จร.สภ.เมืองสมุทรปรำกำร จว.สมุทรปรำกำร สสป.216 สว.ส.รน.3 กก.4 บก.รน. 2106 10206 0096
479 พ.ต.ท. จิรพัส เกิดลำภผล สว.กก.สส.ภ.จว.ล ำปำง 1510 10204 0030 สว.สส.สภ.สูงเม่น จว.แพร่ สพร.210
480 พ.ต.ท. จิรภัทร ครุธทะยำน รอง ผกก.สส.ภ.จว.ชัยภูมิ 1304 09204 0157 รอง ผกก.ป.สภ.บ้ำนเป้ำ จว.ชัยภูมิ 1304 09202 0061
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ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๒/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

481 ร.ต.อ. หญิง จิรภัทร จิรัฐิติกำลนนท์ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.แพร่ 1508 11326 0024 สว.ฝอ.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน 1509 10326 0014
482 พ.ต.ท. จิรภำส ศักด์ิสูง สว.สภ.แม่โจ้ ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 10204 0289 สว.ธร.สภ.ท่ำวังผำ จว.น่ำน 0504 12304 0110
483 พ.ต.ต. จิรโรจน์ แดงสั น สว.กก.2 บก.สกส.บช.ปส. 2207 10202 0038 สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.1 1102 10204 0031
484 ร.ต.อ. หญิง จิรวรรณ จันทร์ส่องภพ รอง สว.พฐ.จว.ปัตตำนี 2713 11336 0154 สว.ฝอ.ภ.จว.ปัตตำนี 2005 10318 0011
485 พ.ต.ท. จิรวัฒน์ ภำตินทุ สว.(หน.)สภ.หนองน้อย อ.วัดสิงห์ จว.ชัยนำท 0102 12201 0174 สว.(หน.)สภ.บ้ำนกุ่ม อ.เมือง จว.ลพบุรี สลบ.101
486 พ.ต.ท. จิรวัฒน์ ยอดกระโหม รอง ผกก.ปป.สน.สุทธิสำร 1102 10202 0085 รอง ผกก.จร.สน.นำงเลิ ง 1102 10205 0056
487 พ.ต.ท. จิรวัฒน์ ศิรพิมลรัตน์ สวป.สภ.เมืองบุรีรัมย์ 0304 12202 0424 รอง ผกก.สส.สภ.บ้ำนบัว ภ.จว.บุรีรัมย์ 1306 09204 0163
488 พ.ต.ท. จิรวัฒน์ ศิลปสถำปน์ สว.กก.สส.ภ.จว.สตูล 1907 10204 0031 สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.9 1901 10318 0180
489 พ.ต.ต. จิรวัฒน์ อยู่สนิท สวป.สภ.แม่ท้อ จว.ตำก 0603 12202 0063 สว.ฝอ.ภ.จว.ตำก 1605 10318 0011
490 พ.ต.ท. จิรวัฒน์ อำรักษ์รัฐ รอง ผกก.สส.สภ.บำงซ้ำย จว.พระนครศรีอยุธยำ 1107 09204 0091 รอง ผกก.จร.สน.บำงเขน 1102 10205 0093
491 พ.ต.ท. จิระพงษ์ รุจิรำนุรักษ์ สวป.สภ.จอมทอง จว.เชียงใหม่ สชม.711 สวป.สภ.ลี  จว.ล ำพูน สลพ.160
492 ร.ต.อ. จิระพันธ์ มณีรัตน์ รอง สว.กก.ปพ.บก.ป. 2102 11202 0325 สว.ส.ทล.3 กก.1 บก.ทล. 2103 10201 0050
493 พ.ต.ท. จิระพันธ์ุ รุจิระกุล สว.จร.สน.บำงกอกใหญ่ สน.3-819 สว.ส.ทท.3 กก.1 บก.ทท.2 3203 10202 0033
494 พ.ต.ท. จิรัฏฐ์ อรุณลักษณ์ สว.สส.สภ.เมืองปรำจีนบุรี สปจ.249 สว.สภ.สำวชะโงก จว.ฉะเชิงเทรำ 0203 12201 0220
495 ร.ต.อ. จิรัสย์ หม่ืนสิน รอง สว. กก.สส.บก.น.4 1006 11204 0046 สว.สส.สน.ประเวศ สน.2-361



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๒/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

496 พ.ต.ท. หญิง จิรำพร พำนชำตรี สว.ฝ่ำยวิชำกำรสรรหำ กส. 2905 10316 0049 รอง ผกก.ฝอ.3 บก.อก.บช.ศ. 2901 09318 0031
497 พ.ต.ต. หญิง จิรำพร มณฑลทอง สว.(สอบสวน) สน.บำงซ่ือ บก.น.2 บช.น. 1109 24203 0099 สว.(สอบสวน) กก.5 บก.ปอศ. 2109 29203 0205
498 พ.ต.ต. หญิง จิรำภรณ์ โยเซฟ สว.ตม.จว.ตำก บก.ตม.5 2406 10363 0067 สว.ฝอ.9 บก.อก.สตม. 2401 10318 0097
499 ร.ต.อ. จิรำยุทธ ศรีหม่ัน รอง สวป.สภ.ตำกใบ 0903 13202 0135 สว.อก.สภ.ตำกใบ จว.นรำธิวำส 0903 12304 0240
500 พ.ต.ท. หญิง จิรำวรรณ ธัญญะเจริญ สว.ฝอ.ภ.จว.นครรำชสีมำ 1305 10305 0017 สว.ฝ่ำยบริกำรกำรศึกษำ ศฝร.ภ.3 1303 10318 0021
501 พ.ต.ท. หญิง จิโรศินี ตั งจิตเจริญพงศ์ สว.ฝ่ำยกำรเงิน 3 กง. 0502 10326 0055 รอง ผกก.ฝ่ำยกำรเงิน 3 กง. 0502 09326 0054
502 พ.ต.ต. จีโบ เกรอต สว.ปพ.บก.สส.ภ.8 1802 10202 0071 สว.กก.ปพ.บก.สส.ภ.7 1702 10202 0117
503 พ.ต.ท. จีรภัทร พฤฑฒิกุล รอง ผกก.จร.สน.ดินแดง 1102 10205 0070 รอง ผกก.จร.สน.ดุสิต 1102 10205 0063
504 พ.ต.ท. จีรโรจน์ อัครภำช่ืนสกุล สวป.สภ.พิบูลมังสำหำร จว.อุบลรำชธำนี 0309 12202 0471 รอง ผกก.ป.สภ.สว่ำงวีระวงศ์ จว.อบ. 0309 10202 0103
505 พ.ต.ท. จีรวัฒน์ ปำนสมบัติ รอง ผกก.ป.สภ.แม่กำ จว.พะเยำ 1507 09202 0092 รอง ผกก.ป.สภ.เชียงค ำ จว.พะเยำ 0505 10202 0023
506 พ.ต.ท. จีระพงษ์ คล่องยุทธ สวป.สน.บำงกอกน้อย 1114 12202 0218 รอง ผกก.ป.สน.บำงโพงพำง 1112 10202 0061
507 พ.ต.ท. จีระศักด์ิ ดวงใจ สวป.สภ.เมืองพะเยำ สพย.114 สว.สส.สภ.แม่จริม จว.น่ำน 0504 12204 0195
508 พ.ต.ท. จีระศักด์ิ สุริยะ สว.สส.สภ.แสวงหำ จว.อ่ำงทอง 0110 12204 0093 สว.สส.สภ.วิหำรแดง จว.สระบุรี 0108 12204 0154
509 พ.ต.ท. จุฑำนนท์ อินนุ่มพันธ์ รอง ผกก.ป.สภ.คีรีมำศ จว.สุโขทัย 0608 10202 0031 รอง ผกก.ป.สภ.บ้ำนตำก จว.ตำก 0603 10202 0039
510 พ.ต.ต. หญิง จุฑำพิมพ์ บุนนำค สว.ฝอ.บก.ทท.1 3202 10318 0008 สว.อก.สภ.โกตำบำรู จว.ยะลำ 2006 10318 0162



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๒/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

511 พ.ต.ท. หญิง จุฑำภำ สุวรรณทำ รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.สตม. 2401 09318 0008 รอง ผกก.3 บก.ตม.1 สตม. 2402 09363 0107
512 พ.ต.ท. หญิง จุฑำมำศ ปัทมำนนท์ สว.กก.2 บก.ทท.1 3202 10318 0049 สว.อก.สภ.กระแสสินธ์ุ จว.สงขลำ 0907 12304 0219
513 พ.ต.ท. หญิง จุฑำรัตน์ วิเศษสิงห์ สว.ฝอ.บก.ปอท. 2112 10326 0011 รอง ผกก.ฝอ.6 บก.อก.บช.ก. 2101 09318 0089
514 พ.ต.ท. หญิง จุฑำรัตน์ เศรษฐกร สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.6 1601 10325 0213 สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.6 1601 10326 0240
515 พ.ต.ท. จุฑำวัชร จิตรประเสริฐ สว.ฝ่ำยพลำธิกำร 1 พธ. 0302 10365 0022 รอง ผกก.ฝ่ำยพัฒนำและเทคโนโลยีฯ บก.อก.สกบ. 0301 09365 0033
516 พ.ต.ท. จุฑำวุฒิ ช่วงไชย สว.สส.สภ.องครักษ์ จว.นครนำยก 0206 12204 0059 สว.สส.สภ.ดงละคร จว.นครนำยก 0206 12204 0073
517 พ.ต.ท. จุบรรณ พำทอง สว.สส.สภ.นครไทย จว.พิษณุโลก สพล.324 สวป.สภ.พิชัย จว.อุตรดิตถ์ สอต.252
518 พ.ต.ท. จุมพฏ มัณยำภำ รอง ผกก.สส.สภ.อรัญประเทศ จว.สระแก้ว 1211 09204 0093 รอง ผกก.จร.สภ.เมืองฉะเชิงเทรำ 0203 10205 0010
519 พ.ต.ท. จุมพล คณำนุรักษ์ รอง ผกก.สส.ภ.จว.กระบ่ี 1804 09204 0093 รอง ผกก.ปป.สน.ประชำส ำรำญ 1110 10202 0145
520 พ.ต.ต. จุมพลภัทร์ ก ำนำด สวป. สภ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปรำกำร 0107 12202 0340 สว.อก.สภ.บำงแก้ว จว.สมุทรปรำกำร สสป.312
521 ร.ต.อ. หญิง จุรีพร ประไพชำติ รอง สว.ตม.จว.สมุทรปรำกำร บก.ตม.3 2404 11326 0239 สว.ฝ่ำยพิธีกำรเข้ำเมือง ด่ำน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ 2403 10363 0238
522 พ.ต.ท. จุลพงษ์ มีช ำนำญ รอง ผกก.สส.ภ.จว.ปทุมธำนี 1106 09201 0031 รอง ผกก.จร.สภ.เมืองนครปฐม 0703 10205 0015
523 พ.ต.ท. จุฬำชัย แสงกุล รอง ผกก.สส.สภ.โกตำบำรู จว.ยะลำ 2006 09204 0161 รอง ผกก.ป.สภ.เมืองยะลำ 0906 10202 0007
524 ร.ต.อ. หญิง จุฬำลักษณ์ ศรีพันจันทร์ รอง สว.อก.สภ.ลำดยำว จว.นครสวรรค์ 0604 13304 0137 สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.6 1601 10318 0236
525 พ.ต.ท. หญิง จุฬำวรรณ ขำวนุ่น สว.ฝอ.บก.ทท.3 3204 10318 0009 สว.อก.สภ.มูโนะ จว.นรำธิวำส 2004 10318 0157
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526 พ.ต.ท. เจฏตินัย สุนทระนรำพันธ์ รอง ผกก.สส.สภ.เสวียด จว.สุรำษฏ์ธำนี 1810 09204 0091 รอง ผกก.ปป.สภ.ดอนสัก จว.สุรำษฎร์ธำนี 0808 10202 0027
527 พ.ต.ท. เจตน์ นุชเน่ือง สว.จร.สน.ประชำส ำรำญ 1102 12205 0373 สว.กลุ่มงำนจรำจร ผก. 0203 10309 0042
528 ร.ต.อ. หญิง เจนจิรำ รังคสิริ รอง สว.กก.2 บก.ตม.1 2402 11363 0064 สว.ฝ่ำยงบประมำณ 3 งป. 0501 10325 0043
529 พ.ต.ต. เจนชำย พันธ์ุสวัสด์ิ สว.ฝอ.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ 1706 10318 0012 สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.7 1701 10318 0137
530 พ.ต.ท. เจนพล พลเย่ียม รอง ผกก.ปป.สภ.อำจสำมำรถ จว.รอ. 0407 10202 0083 รอง ผกก.สส.สภ.กันทรวิชัย จว.มค. 1407 09204 0078
531 ร.ต.อ. เจนรบ เนติรัตนไพบูลย์ รอง สว.อก.สภ.นำเฉลียง จว.เพชรบูรณ์ 0607 13304 0188 สว.กก.สืบสวน 2 บก.สส.ภ.6 1602 10204 0035
532 พ.ต.ท. เจฟฟรีย์ ไศลมำนกุล รอง ผกก.สส.สภ.ระแงะ จว.นรำธิวำส 2004 09204 0086 รอง ผกก.สส.สภ.เบตง จว.ยะลำ 2006 09204 0089
533 พ.ต.ท. เจริญ เกิดแก้ว ผู้ช่วย นว.(สบ 3) 0000 09323 0127 รอง ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงำนสอบสวน ภ.จว.พังงำ 1807 29203 0039
534 พ.ต.ต. เจริญ ธรรมธำดำกุล สว.วิเครำะห์ข่ำวและเคร่ืองมือพิเศษฯ บก.สส.ภ.5 1502 10204 0021 สวป.สภ.โหล่งขอด จว.เชียงใหม่ 1505 10202 0123
535 ร.ต.อ. เจริญ ฝ้ันธรรมครั ง รอง สว.กก.สส. ภ.จว.ล ำปำง 1510 11204 0032 สว.กก.สส.ภ.จว.ล ำปำง 1510 10204 0030
536 พ.ต.ท. เจริญ พ่ึงภูมิ สว.กก.ปพ.บก.สส.ภ.3 1302 10202 0070 สว.ส.ทท.6 กก.2 บก.ทท.1 3202 10202 0078
537 ร.ต.อ. เจริญ พุฒยืน รอง สวป.สภ.ระแงะ 0903 13202 0155 สว.อก.สภ.ระแงะ จว.นรำธิวำส 0903 12304 0253
538 พ.ต.ท. เจริญ พุ่มนวล รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.9 1901 09305 0154 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.จะนะ จว.สงขลำ สสข.469
539 พ.ต.ท. เจริญชัย คุณช่ืน รอง ผกก.ป.สภ.คลองห้ำ อ.คลองหลวง จว.ปทุมธำนี 1106 09202 0045 รอง ผกก.ป.สภ.เมืองอ่ำงทอง จว.อ่ำงทอง 0110 10202 0016
540 พ.ต.ต. เจษฎำ กฤตำนุสำร สวป.สภ.องค์พระ จว.สุพรรณบุรี 1711 10202 0066 สว.จร.สภ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ 0704 12205 0010
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541 พ.ต.ท. เจษฎำ จันทร์พุ่ม สวป.สภ.เมืองกระบ่ี สกบ.103 รอง ผกก.ป.สภ.ชะอวด จว.นครศรีธรรมรำช 0804 10202 0066
542 พ.ต.ท. เจษฎำ ชุมพล ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.3 บก.สอ.บช.ตชด. 2508 10207 0317 รอง ผกก.กก.4 บก.สอ.บช.ตชด. 2508 09202 0169
543 พ.ต.ต. เจษฎำ ทองทำ สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.7 1702 10204 0043 สว.กก.ควบคุมธุรกิจน ำเท่ียวและมัคคุเทศก์ บช .ทท. 3200 10202 0012
544 ร.ต.อ. เจษฎำ ทำต๊ะ รอง สวป.สภ.ดอนหัวฬ่อ จว.ชลบุรี 0204 13207 0314 สว.ฝ่ำยยุทธศำสตร์ บก.อก.สกบ. 0301 10318 0058
545 พ.ต.ต. เจษฎำ ประยูรบุตร สว.สส.สน.รำษฎร์บูรณะ 1115 12204 0202 สว.กลุ่มงำนสอบสวน บก.น.6 1008 10305 0058
546 พ.ต.ท. เจษฎำ เปรมโต สวญ.สภ.สว่ำง จว.สกลนคร 1411 09201 0062 สวญ.สภ.กุตำไก้ จว.นครพนม 1406 09201 0051
547 พ.ต.ท. เจษฎำ พรหมสุวรรณ์ สว.อก.สน.บำงกอกน้อย สน.3-824 สว.(หน.)สภ.โพทะเล อ.ค่ำยบำงระจัน จว.สิงห์บุรี สสห.49
548 พ.ต.ต. เจษฎำ พัฒน์แช่ม สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.5 1501 10318 0211 ผบ.ร้อย(สบ 2) ฝ่ำยปกครองและกำรฝึก ศฝร.ภ.8 1803 10306 0031
549 พ.ต.ท. เจษฎำ แพ่งศรีสำร สว.อก.สภ.บ้ำนเท่ือม จว.อุดรธำนี 1414 10318 0049 รอง ผกก.สส.สภ.บ้ำนผือ จว.อด. 1414 09204 0071
550 ร.ต.อ. เจษฎำกร ไชยศรีหำ รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.มุกดำหำร 1408 11202 0038 สว.สส.สภ.ค ำชะอี จว.มุกดำหำร 0406 12204 0074
551 พ.ต.ท. เจิดเกษม ศิริโชติ รอง ผกก.สส.สน.ประชำส ำรำญ 1005 09204 0075 รอง ผกก.สส.สน.ร่มเกล้ำ 1005 09204 0077
552 พ.ต.ต. ใจชนะ เฉลยวำเรศ สวป. สภ.วังม่วง จว.สระบุรี สสบ.146 สว.อก.สภ.หน้ำพระลำน อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.สระบุรี 0108 12304 0212
553 ร.ต.อ. ฉลอง บัวทอง ผบ.มว.กก.ตชด.41 2505 11202 0111 สว.ศฝส.บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 10318 0391
554 พ.ต.ท. ฉลอง ย่ิงคง สวป.สภ.เทพำ จว.สข. สสข.475 สวป.สภ.ระโนด จว.สงขลำ สสข.398
555 พ.ต.ท. ฉลอง รัตนภักดี รอง ผกก.สส.สภ.ตำกใบ จว.นรำธิวำส 2004 09204 0089 รอง ผกก.สส.สภ.ศรีสำคร จว.นรำธิวำส 2004 09204 0092
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556 ร.ต.อ. ฉัตรชัย กรรณโสต รอง สว.งำนตรวจพิสูจน์มลภำวะ กก.5 บก.จร. 1002 11205 0218 สวป.สน.วัดพระยำไกร สน.2-718
557 พ.ต.ต. ฉัตรชัย ใจไวย์ สว.กก.สส.ภ.จว.หนองคำย 1412 10204 0032 สว.สส.สภ.ทุ่งฝน จว.อุดรธำนี 0412 12204 0245
558 พ.ต.ท. ฉัตรชัย นวลจริง สว.(สอบสวน) สภ.หลังสวน จว.ชุมพร สชพ.247 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ปำกน  ำหลังสวน อ.หลังสวน จว.ชุมพร สชพ.94
559 พ.ต.ต. ฉัตรชัย ผลมำก สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.2 1202 10204 0028 สว.สส.สภ.บ้ำนโพธ์ิ จว.ฉะเชิงเทรำ 0203 12204 0136
560 พ.ต.ต. ฉัตรชัย พรชวลิตหิรัญ สว.อก.สภ.รำษฎร์เจริญ ภ.จว.มหำสำรคำม 1407 10318 0135 สวป.สน.ยำนนำวำ สน.2-657
561 ร.ต.อ. ฉัตรชัย ภูเจริญ รอง สว.จร.สภ.หมูสี จว.นครรำชสีมำ 1305 11205 0219 สว.อก.สภ.โนนแดง จว.นครรำชสีมำ 0303 12304 0342
562 พ.ต.ต. ฉัตรชัย ย่ิงชล สว.สส.สภ.บำงปะกง จว.ฉะเชิงเทรำ สฉช.199 สว.สส.สภ.บำงศรีเมือง อ.เมือง จว.นนทบุรี 0103 12204 0243
563 พ.ต.ท. ฉัตรชัย ศรีธรรมพงษ์ สวป.สภ.โนนคูณ จว.ศก. สศก.423 สวป.สภ.ปักธงชัย จว.นครรำชสีมำ 0303 12202 0699
564 พ.ต.ท. ฉัตรชัย ศักด์ิดี รอง ผกก.สส.สภ.เมืองอุทัยธำนี 1612 09204 0063 รอง ผกก.ป.สภ.เขำหลัก ภ.จว.พังงำ 1807 09202 0096
565 พ.ต.ต. ฉัตรชัย สอนทำ สว.ฝอ.4 บก.อก.บช.ก. 2101 10318 0064 สว.(หน.)สภ.โคกสลุง อ.พัฒนำนิคม จว.ลพบุรี สลบ.116
566 พ.ต.ต. ฉัตรชัย สุทธนะ สวป.สภ.บ้ำนตำก จว.ตำก สตก.181 สว.กก.สืบสวน 2 บก.สส.ภ.6 1602 10204 0034
567 ร.ต.อ. ฉัตรชัย แสงร่ืน รอง สว.จร.สภ.พระนครศรีอยุธยำ จว.พระนครศรีอยุธยำ สอย.254 สว.ฝ่ำยยุทธศำสตร์ บก.อก.จต. 0801 10306 0020
568 พ.ต.ท. ฉัตรชัย เอ่ียมอ่อง รอง ผกก.(สอบสวน) งำนศูนย์ควบคุมจรำจรวิภำวดีรังสิต/ทำงพิเศษ กก.2 บก.จร.บช.น. 1002 29203 0131 รอง ผกก.(สอบสวน) งำนศูนย์ควบคุมจรำจรด่วน 1 กก.2 บก.จร.บช.น. 1002 29203 0117
569 พ.ต.ท. ฉัตรดนัย เส้นตรัง รอง ผกก.สส.สภ.ย่ำนตำขำว จว.ตรัง 1904 09204 0078 รอง ผกก.สส.สภ.เขำวิเศษ จว.ตรัง 1904 09204 0113
570 พ.ต.ต. ฉัตรธวัชน์ ศักด์ินรินทร์ สว.ฝอ.ภ.จว.สมุทรสำคร 1710 10305 0014 สว.(สอบสวน) สภ.ก ำแพงแสน จว.นครปฐม สนฐ.215
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571 พ.ต.ท. ฉัตรธีรพล แทนสง่ำ สว.ส.รน.4 กก.4 บก.รน. 2106 10206 0103 สว.กก.2 บก.รน. 2106 10206 0047
572 พ.ต.ท. ฉัตรพัฒน์ ไชยสัตย์ รอง ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงำนสอบสวน ภ.จว.อจ. 1310 27203 0063 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ไพรบึง จว.ศก. สศก.390
573 ร.ต.อ. ฉัตรพิสุทธ์ิ คณำวชิรำนนท์ รอง สว.สส.สภ.เกำะจันทร์ จว.ชลบุรี 0204 13204 0034 สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร ศพฐ.2 2705 10318 0091
574 พ.ต.ท. ฉัตรำมนตรี มหำพชรำอรุณใหม่ รอง ผกก.(สอบสวน) กก.5 บก.ป. 2102 29203 0261 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บำงปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยำ 0105 24203 0109
575 พ.ต.ต. ฉำยยนต์ ชำวดอน รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองบึงกำฬ จว.บก. สนค.279 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.โซ่พิสัย จว.บก. สนค.361
576 พ.ต.ต. เฉลยรัฐ พวงพัวพันธ์ สว.(สอบสวน) สภ.หมอกจ ำแป่ จว.แม่ฮ่องสอน 0507 23203 0162 สว.สภ.ไผ่โทน จว.แพร่ สพร.74
577 พ.ต.ท. เฉลิม ทองสลับล้วน รอง ผกก.สส.สภ.เจำะไอร้อง จว.นรำธิวำส 2004 09204 0094 รอง ผกก.สส.2 บก.สส.ภ.9 1902 09204 0038
578 พ.ต.ต. เฉลิม ธรรมแท้ สว.อก.สภ.โนนนำรำยณ์ จว.สุรินทร์ 0307 12318 0384 สว.สส.สภ.ไทยเจริญ จว.ยโสธร 0305 12204 0097
579 พ.ต.ท. เฉลิม ย่ิงคง รอง ผกก.ป.สภ.ชะอวด จว.นครศรีธรรมรำช 0804 10202 0066 รอง ผกก.สส.สภ.พิปูน จว.นครศรีธรรมรำช 1806 09204 0078
580 พ.ต.ท. เฉลิม ศรีสงค์ สว.กก.6 บก.ส.1 2302 10204 0218 สว.กลุ่มงำนวิเครำะห์ข่ำวทำงกำรเมือง บก.ส.4 2305 10204 0030
581 พ.ต.ท. เฉลิมชนม์ สำระถี สวป.สภ.คลองด่ำน อ.บำงบ่อ จว.สมุทรปรำกำร 0107 12202 0098 สว.อก.สภ.มโนรมย์ จว.ชัยนำท 0102 12304 0088
582 พ.ต.ท. เฉลิมชัย ไวยสุระสิงห์ รอง ผกก.กก.2 บก.ส.2 2303 09204 0043 รอง ผกก.กก.3 บก.ส.2 2303 09204 0059
583 พ.ต.ท. เฉลิมพร วรทอง รอง ผกก.ป.สภ.ลำดยำว จว.นครสวรรค์ 0604 10202 0029 รอง ผกก.ป.สภ.บำงแม่นำง อ.บำงใหญ่ จว.นนทบุรี 1105 09202 0048
584 พ.ต.ท. เฉลิมพล เกรียท่ำทรำย รอง ผกก.ฝ่ำยบริกำรกำรประชุมและพิธีกำร สลก.ตร. 0101 09312 0053 รอง ผกก.ป.สน.ปำกคลองสำน 1010 09202 0079
585 ร.ต.อ. เฉลิมพล ซ่ือสัตย์ รอง สว.ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล. 2103 11202 0072 สวป. สภ.ล ำลูกกำ จว.ปทุมธำนี 0104 12202 0258
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586 ร.ต.อ. เฉลิมพล บุญทำวัน รอง สว. งำนตรวจพิสูจน์มลภำวะ กก.5 บก.จร. 1002 11205 0221 สว.กก.2 บก.ปอศ. 2109 10202 0072
587 พ.ต.ท. เฉลิมพล แพทอง สว.สส.สน.บำงชัน 1102 12204 0132 สว.ฝอ.5 บก.อก.บช.น. 1001 10304 0310
588 พ.ต.ท. เฉลิมพล ภักดี รอง ผกก.สส.สภ.จอมพระ จว.สร. 1309 09204 0151 รอง ผกก.สส.ภ.จว.สุรินทร์ 1309 09201 0032
589 พ.ต.ท. เฉลิมฤทธ์ิ ถำวร สวป.สภ.เมืองนครปฐม สนฐ.137 สว.ฝ่ำยบริกำรกำรศึกษำ ศฝร.ภ.7 1703 10318 0021
590 พ.ต.ท. เฉลิมวุฒิ แสงศรีเรือง สว.สส.สภ.บ้ำนเอื อม จว.ล ำปำง 1510 10204 0057 สว.สส.สภ.ห้ำงฉัตร จว.ล ำปำง 0508 12204 0160
591 พ.ต.ท. เฉลิมศักด์ิ ไชยณรงค์ศักด์ิ รอง ผกก.ป.สภ.นำงรอง จว.บุรีรัมย์ 0304 10202 0034 รอง ผกก.ป.สภ.โนนสุวรรณ จว.บุรีรัมย์ 0304 10202 0148


