
(สําเนา) 

คําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
ที่    ๑๒๘ /๒๕๖๒ 

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

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗  
แก้ไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
เร่อืง การปรบัปรงุระบบการพจิารณาแตง่ตัง้ขา้ราชการตาํรวจ จึงแตง่ตัง้ขา้ราชการตาํรวจใหด้ํารง 
ตําแหนง่ตา่ง ๆ จํานวน ๔๙๙ ราย ปรากฏตามบญัชรีายชือ่ทีแ่นบท้ายคาํสัง่นี ้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นต้นไป โดยให้ขาดจากอัตราเงินเดือนเดิม 
ไปรับอัตราเงินเดือนใหม่หรือให้โอนอัตราเงินเดือนเดิมไปตั้งจ่ายสําหรับตําแหน่งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 
๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ 

(ลงชื่อ) พลตํารวจเอก  จักรทิพย์ ชัยจินดา 
                ( จักรทิพย์ ชัยจินดา ) 

ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ  

 
 
 
 
 
 
 

รอง ผบ.ตร. พล.ต.อ. วันท่ี ก.พ. ๖๒
ผบช. พล.ต.ท. วันท่ี ก.พ. ๖๒
รอง ผบช. พล.ต.ต. วันท่ี ก.พ. ๖๒
ผบก. พล.ต.ต. วันท่ี ก.พ. ๖๒
รอง ผบก. พ.ต.อ. วันท่ี ก.พ. ๖๒
ผกก.     ว่าท่ี   พ.ต.อ. วันท่ี ก.พ. ๖๒
รอง ผกก. พ.ต.ท. วันท่ี ก.พ. ๖๒
สว. พ.ต.ต. วันท่ี ก.พ. ๖๒
รอง สว. ร.ต.อ.หญิง วันท่ี ก.พ. ๖๒

สําเนาถูกต้อง 

พลตํารวจตรี 
( วัชรินทร์ บุญคง ) 

ผู้บังคับการ กองทะเบียนพล 
       มิถุนายน ๒๕๖๐ 



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี
1 ร.ต.อ. จริน ด้วงเอียด รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางสะพานน้อย สปข.260 สว.(สอบสวน) สภ.บางสะพานน้อย จว.ประจวบคีรีขันธ์ 1706 10203 0170

2 พ.ต.ท. จรินทร์ ฉ ่าทอง สว.ฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.6 1603 10318 0020 สว.สส.สภ.พรานกระต่าย จว.ก่าแพงเพชร 0602 12204 0116

3 ร.ต.อ. หญิง จรินทร์ทิพย์ ถิตย์ประเสริฐ รอง สว.ฝ่ายประวัติบุคคล ทพ. 0402 11302 0045 สว.ฝ่ายงบประมาณ 3 งป. 0501 10325 0044

4 พ.ต.ต. จรูญ ชมชื น สว.(สอบสวน) สภ.นาใน จว.สกลนคร 0409 23203 0346 สว.(สอบสวน) สภ.อรัญประเทศ จว.สระแก้ว สปจ.369

5 พ.ต.ท. จรูญ ชัยกิจกรณ์ สว.สภ.สากอ จว.นราธิวาส 0903 12201 0372 สวป.สภ.สุไหงโกลก จว.นราธิวาส สนธ.161

6 พ.ต.ท. จรูญ ถิ นอ่วน รอง ผกก.ป.สภ.แม่แตง จว.เชียงใหม่ 0503 10202 0038 รอง ผกก.ป.สภ.สะเมิง จว.เชียงใหม่ 0503 10202 0207

7 ร.ต.อ. จรูญ รอดพันชู รอง สว.สส. สภ.ขุนทะเล อ.เมือง จว.สฎ. สสฎ.230 สว.สส.สภ.ขุนทะเล จว.สุราษฎร์ธานี 0808 12204 0282

8 ร.ต.อ. จรูญ รัตนไชยศรี รอง สวป.สภ.สายบุรี จว.ปัตตานี 0904 13202 0110 สว.กก.สส.ภ.จว.ปัตตานี 2005 10202 0137

9 พ.ต.ท. จรูญโรจน์ วิทิตโชติปรีดา สว.อก.สภ.ประตูน ่าจุฬาลงกรณ์ จว.ปทุมธานี 0104 12304 0201 สว.กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ 1109 10202 0031

10 พ.ต.ต. จรูญโรจน์ สุขไทย สวป.สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี 0103 12202 0279 สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.1 1102 10204 0044

11 พ.ต.ต. จเร ชูแก้ว สว.อก.สภ.นาสัก จว.ชุมพร 1805 10318 0049 สว.อก.สภ.ปากน ่าชุมพร จว.ชุมพร 0803 12318 0165

12 ร.ต.อ. จเรวัฒน์ ตันอยู่โชค รอง สวป. สน.โคกคราม 1102 13202 0330 สว.สส.สน.ดอนเมือง 1109 12204 0296

13 พ.ต.ต. จอมประสาน นาคภู่ สว.ส.รฟ.นพวงศ์ กก.1 บก.รฟ. 2104 10202 0028 สว.ส.รฟ.ธนบุรี กก.1 บก.รฟ. 2104 10202 0044

14 พ.ต.ท. จะเด็ด หินทองค่า รอง ผกก.ป.สภ.ปาย จว.แม่ฮ่องสอน 0507 10202 0020 รอง ผกก.สส.สภ.เกาะคา จว.ล่าปาง 1510 09204 0076

15 พ.ต.ต. จักภัณฑ์ ใสกระจ่าง สว.ฝอ.5 บก.อก.บช.ก. 2101 10318 0076 สว.อก.สภ.สระยายโสม จว.สุพรรณบุรี 1711 10318 0051

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๒๘/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๒๘/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

16 ร.ต.อ. จักรกริช ธรรมรักษา รอง สวป. สภ.เมืองชุมพร สชพ.148 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองชุมพร 1805 10203 0163

17 พ.ต.ท. จักรกริช รังพงษ์ สวป.สภ.บ้านด่าน จว.บุรีรัมย์ 0304 12202 0440 รอง ผกก.สส.สภ.ละหานทราย จว.บุรีรัมย์ 1306 09204 0096

18 พ.ต.ท. จักรกฤช ศรีโรจนากูร สว.สส.สภ.บางบาล จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 12204 0255 รอง ผกก.สส.สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ 1109 09204 0104

19 พ.ต.ท. จักรกฤษณ์ บุรารักษ์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ้านตาก จว.ตาก สตก.189 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แม่ระมาด จว.ตาก 0603 24203 0104

20 พ.ต.ท. จักรกฤษณ์ ศรีสุนทร สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.3 1302 10204 0059 รอง ผกก.สส.3 บก.สส.ภ.3 1302 09204 0056

21 พ.ต.ท. จักรกฤษณ์ เสรีรัฐ สว.สส.สภ.บ้านหมอ จว.สระบุรี 0108 12204 0137 สวป.สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 1109 10202 0276

22 พ.ต.ท. จักรกฤษณ์ หนุนภักดี สว.ฝ่ายกฎหมายและวินัย บก.อก.สพฐ.ตร. 2701 10305 0061 สว.ฝ่ายส่งก่าลังบ่ารุง บก.อก.สพฐ.ตร. 2701 10318 0036

23 พ.ต.ท. จักรกฤษณ์ อุดมชัย รอง ผกก.ป.สภ.โพนทอง จว.ร้อยเอ็ด 0407 10202 0045 รอง ผกก.ป.เขวาใหญ่ จว.มหาสารคาม 1407 09202 0119

24 พ.ต.ต. จักรชัย ขอสวัสด์ิ สว.กก.สส.ภ.จว.สระบุรี 1110 10204 0029 สว.สส.สภ.บ้านแก่ง จว.สุโขทัย 1610 10204 0056

25 พ.ต.ท. จักรพงศ์ ขุนพรหม รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ สสป.268 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองสมุทรปราการ 1109 09203 0278

26 พ.ต.ท. จักรพงษ์ บุญห่อ สวญ.สภ.พลสงคราม จว.นครราชสีมา 1305 09201 0073 รอง ผกก.ป.สภ.คง จว.นครราชสีมา 0303 10202 0119

27 พ.ต.ต. จักรพงษ์ มนัสชัย สว.(ทนท.ทางน ่า) ส.รน.2 กก.5 บก.รน. 2106 34206 0132 สว.ส.รน.2 กก.9 บก.รน. 2106 10206 0252

28 พ.ต.ท. จักรพงษ์ วงค์ไชย สว.กก.สส.ภ.จว.น่าน 1506 10204 0095 รอง ผกก.สส.สภ.เมืองน่าน 1506 09204 0055

29 พ.ต.ท. จักรพงษ์ ศิริวรรณ สว.กลุ่มงานป้องกันอาชญากรรมพิเศษ ผอ. 0202 10309 0031 รอง ผกก.กลุ่มงานแผนถวายความปลอดภัยและกิจการพิเศษ ผก. 0205 09309 0021

30 ร.ต.อ. จักรพล ใจเชื อม รอง สว.(สอบสวน) สภ.ศรีมหาโพธิ สปจ.310 สว.(สอบสวน) สภ.ศรีมหาโพธิ จว.ปราจีนบุรี 1209 10203 0151



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๒๘/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

31 ร.ต.อ. จักรพันธ์ แก้วขาว รอง สว.สส. สภ.เกาะเต่า 1810 11204 0148 สว.สส.สภ.เกาะเต่า จว.สุราษฎร์ธานี 1810 10204 0138

32 พ.ต.ท. จักรพันธ์ ณ นคร รอง ผกก.สส.สภ.ทรายขาว จว.กระบี 1804 09204 0061 รอง ผกก.สส.สภ.ปากจั น จว.ระนอง 1809 09204 0065

33 พ.ต.ต. จักรพันธ์ุ แก้วมณี สว.สส.สภ.เมืองสระบุรี สสบ.167 สว.กก.สส.ภ.จว.ชัยนาท 1104 10204 0118

34 พ.ต.ท. จักรพันธ์ุ จันหาญ รอง ผกก.ป.สภ.กุดรัง จว.มหาสารคาม 0405 10202 0305 รอง ผกก.สส.สภ.กุดบาก จว.สกลนคร 1411 09204 0114

35 พ.ต.ท. จักรเพชร ศรีวุฒิทรัพย์ สว.อก.สภ.บ้านบัว จว.บุรีรัมย์ 1306 10318 0164 รอง ผกก.สส.สภ.โชคนาสาม จว.สุรินทร์ 1309 09204 0217

36 พ.ต.ท. จักรภพ ศรีหนา รอง ผกก.ป.สภ.ห้วยทับทัน จว.ศรีสะเกษ 0306 10202 0076 รอง ผกก.วิเคราะห์ข่าวและเครื องมือพิเศษ บช.น. 1012 09204 0087

37 พ.ต.ท. จักรภพ ศิลาทอง รอง ผกก.ฝสต.1 กต.7 0808 09204 0009 รอง ผกก.ฝสต.1 กต.3 0804 09204 0009

38 พ.ต.ต. จักรภัทร ชมภูกุล สว.(สอบสวน) สภ.ปะค่า จว.บุรีรัมย์ สบร.510 สว.(สอบสวน) สภ.นางรอง จว.บุรีรัมย์ สบร.458

39 พ.ต.ท. จักรราช วรรณประภา สว.ฝอ.ภ.จว.ตรัง 1904 10318 0012 สว.กก.สส.ภ.จว.ตรัง 1904 10204 0211

40 พ.ต.ท. จักรวาล โทนแก้ว สว.อก.สภ.พุเตย จว.เพชรบูรณ์ 1609 10318 0058 สว.สส.สภ.นาอิน จว.อุตรดิตถ์ 1611 10204 0052

41 พ.ต.ท. จักรวาล ภัทรพรพันธ์ ผบ.ร้อย(สบ 2) ฝ่ายปกครองและการฝึก ศฝร.ภ.3 1303 10306 0032 สว.อก.สภ.คอนสาร จว.ชัยภูมิ 0302 12304 0169

42 ร.ต.อ. จักรวาล สุขสุพลสิริ รอง สว.กก.2 บก.ปส.3 2204 11204 0057 สว.กก.1 บก.ปส.2 2203 10204 0037

43 ร.ต.อ. จักรวุฒิ พรมแดง ผบ.มว.กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที  1 กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 11207 0192 ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 10207 0191

44 พ.ต.ท. จักราวุฒิ บุญเคลือบ สว.อก.สภ.บึงมะลู จว.ศรีสะเกษ 1308 10318 0047 สว.อก.สภ.ศรีณรงค์ จว.สุรินทร์ 0307 12318 0383

45 พ.ต.ท. จักริน พิริยะจิตตะ สว.กก.สส.บก.น.4 1006 10204 0041 รอง ผกก.สส.บก.น.4 1006 09204 0035



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๒๘/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

46 พ.ต.ท. จักริน อุ่นดี ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.13 บก.ตชด.ภาค 1 2502 10202 0250 นว.(สบ 3) ตร. 0000 09323 0101

47 พ.ต.ท. จักรินทร์ พวงสมบัติ สว.สส.สภ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จว.บุรีรัมย์ 0304 12204 0239 รอง ผกก.ป.สภ.ชุมพวง จว.นครราชสีมา 0303 10202 0121

48 พ.ต.ต. จักรี กันธิยะ ผู้ช่วย นว.(สบ 2) ตร. 0000 10323 0134 สว.กก.4 บก.ป. 2102 10202 0201

49 ร.ต.อ. จักรี ธนารัตนประดิษฐ์ รอง สวป.สภ.เมืองนครสวรรค์ 0604 13202 0344 สว.สส.สภ.บางปะหัน จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 12204 0233

50 พ.ต.ต. จักรี มาตราคิด สว.กก.สส.ภ.จว.เลย 1410 10202 0115 สว.สส.สภ.เชียงกลม จว.เลย 1410 10204 0062

51 พ.ต.ท. จักรี วงค์ค่า รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แม่สรวย จว.เชียงราย 0502 24203 0116 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แม่จัน จว.เชียงราย 1504 09203 0325

52 ร.ต.อ. จักรี อินศวร รอง สว.งานสายตรวจ/อารักขา กก.สุนัขต่ารวจ บก.สปพ. 1013 11202 0219 สว.ฝอ.3 บก.อก.บช.น. 1001 10318 0254

53 ร.ต.อ. จักเรศ อุปถัมภ์ รอง สว.สส. สน.พระโขนง สน.2-545 สว.สส.สน.ทุ่งครุ 1115 12204 0161

54 ร.ต.อ. จันทร์ติ วรรณูปถัมภ์ รอง สว.(สอบสวน)สภ.บ้านกร ่า 0208 24203 0091 สว.(สอบสวน) สภ.ปลวกแดง จว.ระยอง 1210 10203 0254

55 พ.ต.ท. หญิง จันทร์เพ็ญ สมบัติพรพิริยา สว.อก.สภ.บ้านดู่ จว.เชียงราย 1504 10318 0164 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.เชียงราย 1504 09318 0010

56 พ.ต.ท. จันทโรภาส ชัยลา รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.พล จว.ขอนแก่น สขก.543 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองเลย 0408 24203 0073

57 พ.ต.ท. จันทวี ชาวชายโขง รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.น ่าโสม จว.อุดรธานี 0412 24203 0145 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ้านผือ จว.อุดรธานี 1414 09203 0232

58 พ.ต.ท. จากเทพ ผงผาย รอง ผกก.ป.สภ.เขาสมิง จว.ตราด 0205 10202 0038 รอง ผกก.สส.ภ.จว.ตราด 1207 09204 0101

59 พ.ต.ท. จาตุภัทร์ อาคมศิลป์ สว.ศูนย์ฝึกยุทธวิธีต่ารวจ บก.ฝรก. 2904 10355 0050 สว.ฝอ.3 บก.อก.บช.ศ. 2901 10318 0035

60 พ.ต.ท. จาตุรนต์ ซ้ายงาม สว.สส.สภ.ลาดหลุมแก้ว จว.ปทุมธานี 0104 12204 0167 รอง ผกก.ป.สภ.สรรพยา จว.ชัยนาท 0102 10202 0063



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๒๘/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

61 พ.ต.ท. จาตุรนต์ พลานุพัฒน์ รอง ผกก.สส.สภ.ภาชี จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 09204 0076 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี 1105 09203 0257

62 พ.ต.ท. จามร ทองพรรณ รอง ผกก.5 บก.ทล. 2103 09202 0157 รอง ผกก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 09202 0079

63 พ.ต.ท. จาริพัฒน์ ทองแดง ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.44 บก.ตชด.ภาค 4 2505 10202 0353 รอง ผกก.ตชด.44 บก.ตชด.ภาค 4 2505 09318 0342

64 พ.ต.ต. จารึก ชูแก้ว สว.(สอบสวน) สภ.เขานิพันธ์ จว.สุราษฎร์ธานี 1810 29203 0068 สว.(สอบสวน) สภ.บ้านนาเดิม จว.สุราษฎร์ธานี 1810 10203 0338

65 พ.ต.ท. จารึก ทองสีขาว รอง ผกก.(สอบสวน) สน.สมเด็จเจ้าพระยา สน.3-730 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.สุทธิสาร 1004 09203 0270

66 พ.ต.ท. จารุต อัตตดิเรก รอง ผกก.สส.สภ.บ้านคา จว.ราชบุรี 1708 09204 0082 รอง ผกก.สส.สภ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม 1705 09204 0070

67 พ.ต.ต. จารุพัฒน์ สร้างพล สว.ส.ทล.6 กก.1 บก.ทล. 2103 10201 0062 สว.สส.สภ.โพธ์ิชัย จว.ร้อยเอ็ด 0407 12204 0174

68 ร.ต.อ. จารุพันธ์ จ่าเริญศรี รอง สว.(สอบสวน) สภ.เชียงยืน จว.มหาสารคาม 0405 24203 0082 สว.(สอบสวน) สภ.โกสุมพิสัย จว.มหาสารคาม 0405 24203 0078

69 พ.ต.ต. หญิง จารุวรรณ ชูราศรี สว.(สอบสวน) สภ.ธัญบุรี จว.ปทุมธานี สปท.159 สว.(สอบสวน) สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี 1106 10203 0203

70 พ.ต.ท. หญิง จารุวรรณ นุชชม สว.ฝ่ายแผนการสอบ กส. 2905 10316 0019 รอง ผกก.ฝ่ายมาตรฐานฯ 2 สศป. 2902 09318 0063

71 พ.ต.ต. จารุวัจน์ ศรีราเพ็ญ สว.กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.บช.น. 1012 10305 0155 สวป.สน.ประชาส่าราญ 1102 12202 0355

72 พ.ต.ท. จารุวัตร สิงหศรีชัย รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองอุทัยธานี สอน.129 รอง ผกก.สุนัขต่ารวจ บก.สปพ. 1013 09202 0211

73 ร.ต.อ. จ่านงค์ เทพแก้ว รอง สวป. สน.ธรรมศาลา 1114 13202 0104 สว.อก.สภ.เมืองปาน จว.ล่าปาง 0508 12304 0163

74 ร.ต.อ. จ่านงค์ ปานนนท์ รอง สวป. สน.ปทุมวัน 1113 13202 0200 สว.อก.สภ.ภักดีชุมพล จว.ชัยภูมิ 0302 12304 0221

75 ร.ต.อ. จ่านงค์ มีเนียม รอง สวป.สภ.เมืองราชบุรี 0706 13202 0271 สว.สส.สภ.โพธาราม จว.ราชบุรี สรบ.304



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๒๘/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

76 ร.ต.อ. จ่านงค์ ยอดคง รอง สวป.สภ.สายบุรี จว.ปัตตานี 0904 13202 0119 สว.อก.สภ.แว้ง จว.นราธิวาส 0903 12304 0269

77 พ.ต.ต. จ่านันท์ ยิ งวัฒนา สว.ฝอ.ภ.จว.ภูเก็ต 1808 10318 0014 สว.สส.สภ.บางมะเดื อ จว.สุราษฎร์ธานี 0808 12204 0299

78 พ.ต.ท. จ่าเนียร ไชยวาส รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองหนองบัวล่าภู 0411 24203 0053 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.กลางใหญ่ จว.อุดรธานี สอด.200

79 พ.ต.ท. จ่ารอง สงแพง รอง ผกก.ป.สภ.ปากพลี จว.นครนายก 0206 10202 0032 รอง ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ชลบุรี 1206 27203 0104

80 พ.ต.ท. จ่ารัส เกตุแสง สว.อก.สภ.วาปีปทุม จว.มหาสารคาม 0405 12304 0148 สว.สส.สภ.นาข่า จว.มหาสารคาม 1407 10204 0057

81 ร.ต.อ. จ่ารัส ชาติเวช รอง สว.(สอบสวน) สภ.ขาณุวรลักษบุรี จว.ก่าแพงเพชร 0602 24203 0085 สว.(สอบสวน) สภ.บรรพตพิสัย จว.นครสวรรค์ สนว.343

82 พ.ต.ต. จ่ารัส ไตรสูงเนิน สวป.สภ.เมืองชัยภูมิ 0302 12202 0383 สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.3 1302 10204 0031

83 พ.ต.ต. จ่ารัส โพธ์ิอินทร์ สว.(สอบสวน) สภ.ขามทะเลสอ จว.นครราชสีมา สนม.799 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครราชสีมา สนม.489

84 พ.ต.ท. จ่ารัส มหาสุภาพ สว.(สอบสวน) สภ.จักราช จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 24203 0152 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ้านแพรก จว.พระนครศรีอยุธยา สอย.344

85 พ.ต.ท. จ่ารัส เริ มศรี สว.(สอบสวน) สน.เตาปูน สน.1-840 สว.(สอบสวน) สภ.พยัคฆภูมิพิสัย จว.มหาสารคาม สมค.324

86 พ.ต.ท. จ่ารูญ ศรีนวล สว.กก.ตชด.41 บก.ตชด.ภาค 4 2505 10325 0061 สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 4 2505 10318 0013

87 พ.ต.ท. จ่าเริญ สารโชติ สวป.สภ.บ้านนา จว.นครนายก 0206 12202 0090 รอง ผกก.สส.สภ.ระเบาะไผ่ จว.ปราจีนบุรี 1209 09204 0072

88 พ.ต.ต. จ่าลอง เขียวแก้ว สวป.สภ.เมืองพัทลุง 0905 12202 0199 สว.ฝอ.บก.สส.จชต. 2002 10318 0009

89 พ.ต.ท. จ่าลอง จ้อยพึ งพร รอง ผกก.สส.2 บก.สส.ภ.7 1702 09204 0042 รอง ผกก.วิเคราะห์ข่าวและเครื องมือพิเศษ บก.สส.ภ.7 1702 09201 0018

90 พ.ต.ท. จ่าลอง ทับสีแก้ว รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ้านเทื อม จว.อุดรธานี สอด.195 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ดงเย็น จว.อุดรธานี 0412 24203 0152



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๒๘/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

91 ร.ต.อ. จ่าลอง สาดสูงเนิน รอง สว.สส. สน.เตาปูน สน.1-794 สว.อก.สน.บางเสาธง 1104 12304 0128

92 พ.ต.ต. จิฑาวัฒน์ ประสงค์กุล สว.สส.สภ.คูบางหลวง จว.ปทุมธานี 0104 12204 0238 สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.1 1102 10204 0031

93 พ.ต.ท. หญิง จิณณะ เมืองชู สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.9 1901 10318 0181 รอง ผกก.ฝอ.2 บก.อก.ภ.8 1801 09318 0155

94 พ.ต.ต. หญิง จิดาภา ปรางค์ทอง สว.กลุ่มงานสารสนเทศภูมิศาสตร์ฯ ศทก. 2804 10403 0069 สว.ฝอ.6 บก.อก.บช.ก. 2101 10318 0090

95 พ.ต.ต. จิตดนัย รัตนไพบูลย์เจริญ สวป.สภ.เมืองเชียงใหม่ 0503 12202 0487 สว.(สอบสวน) สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ 1505 10203 0553

96 ร.ต.อ. จิตต์กรณ์ คงเหลือ รอง สว.(สอบสวน) สภ.สิชล จว.นศ. สนศ.544 สว.(สอบสวน) สภ.ท่าศาลา จว.นครศรีธรรมราช 1806 10203 0301

97 พ.ต.ต. หญิง จิตตนภา คชรินทร์ สว.อก.สภ.น ่าปลีก จว.อ่านาจเจริญ 1310 10318 0045 สว.ฝอ.10 บก.อก.บช.ก. 2101 10318 0133

98 พ.ต.ท. หญิง จิตต์ประสงค์ ค่าศรีจันทร์ สว.ฝอ.บก.ปปป. 2110 10326 0012 รอง ผกก.ฝอ.บก.ปปป. 2110 09318 0008

99 ร.ต.อ. หญิง จิตตานันท์ จารุพรทวีรัตน์ รอง สว.ฝ่ายความชอบ ทพ. 0402 11302 0107 สว.ฝ่ายประเมินบุคคล ทพ. 0402 10302 0115

100 พ.ต.ท. จิตติ ตันเจริญรัตน์ สวป.สภ.บางแก้ว จว.พัทลุง 0905 12202 0206 รอง ผกก.สส.สภ.สะท้อน จว.สงขลา 1906 09204 0113

101 พ.ต.ต. จิตติ อรรคพงษ์ สวป.สภ.ท่าคันโท จว.กาฬสินธ์ุ 0402 12202 0328 สวป.สภ.ส่องดาว จว.สกลนคร สสน.302

102 พ.ต.ต. จิตติพัฒน์ ค่ารังศรี สว.(สอบสวน) สภ.บ้านเขว้า จว.ชัยภูมิ สชย.292 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองชัยภูมิ สชย.243

103 พ.ต.ท. หญิง จิตติมา ธงไชย รอง ผกก.(สอบสวน) สน.พลับพลาไชย 2 สน.2-465 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ทองหล่อ 1007 09203 0210

104 ร.ต.อ. จิตภาคิน พันธ์ุเชื อ รอง สวป.สภ.ท่าพระ จว.ขอนแก่น 1405 11202 0145 สว.สส.สภ.อุบลรัตน์ จว.ขอนแก่น 0403 12204 0247

105 ร.ต.อ. จิตร อนุภัทร์ รอง สวป.สภ.แว้ง 0903 13202 0131 สว.กก.วิเคราะห์ข่าวและเครื องมือพิเศษ บก.สส.ภ.9 1902 10204 0019



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๒๘/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

106 พ.ต.ท. จิตรกร ชาวนา รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ปราสาท จว.สุรินทร์ 0307 24203 0112 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.พนมดงรัก จว.สุรินทร์ 0307 13203 0029

107 พ.ต.ต. จิตรกร รอดทวีผล สว.(สอบสวน) สภ.วัดเพลง จว.ราชบุรี สรบ.253 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองราชบุรี 1708 10203 0202

108 พ.ต.ท. จิตรภณ สมหมาย สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5 1501 10318 0163 รอง ผกก.ป.สภ.งาว จว.ล่าปาง 0508 10202 0034

109 พ.ต.ท. จิตรศักด์ิ เนตรโสภา รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.จังหาร จว.ร้อยเอ็ด สรอ.357 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เชียงขวัญ จว.ร้อยเอ็ด 1409 09203 0296

110 ร.ต.อ. จิติภูมิ ขุโนภาส รอง สวป. สภ.ท่าตะโก จว.นครสวรรค์ สนว.443 สว.อก.สภ.ท่าตะโก จว.นครสวรรค์ 0604 12304 0199

111 พ.ต.ท. จินดา ทองบ้านทุ่ม สว.(สอบสวน) สภ.โชคนาสาม จว.สุรินทร์ 1309 29203 0097 สว.(สอบสวน) สภ.ทรายมูล จว.ยโสธร 1307 10203 0146

112 พ.ต.ท. จินดา เทพยศ รอง ผกก.ป.สภ.เวฬุวัน จว.ขอนแก่น 1405 09202 0205 รอง ผกก.สส.สภ.เสลภูมิ จว.ร้อยเอ็ด 1409 09204 0101

113 ร.ต.อ. หญิง จินตนา ม่วงมะลิลัย รอง สว.กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 11325 0285 สว.กก.ตชด.11 บก.ตชด.ภาค 1 2502 10326 0060

114 พ.ต.ท. หญิง จินตนา สิทธิฤทธ์ิ สว.ฝอ.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี 1810 10326 0016 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี 1810 09318 0358

115 ร.ต.อ. หญิง จินตนา สุดเพ็ชรโรจน์ รอง สว.ฝอ.สภ.ไม้แก่น จว.ปัตตานี สปน.253 สว.อก.สภ.เมืองปัตตานี 0904 12304 0009

116 ร.ต.อ. จินตวัฒน์ ต่อสกุล รอง สว. กก.สส.ภ.จว.ชัยภูมิ 1304 11204 0034 สว.สส.สภ.บ้านค่าย จว.ชัยภูมิ 0302 12204 0261

117 พ.ต.ต. จิรโชติ กันทะเนตร สว.(สอบสวน) สภ.แม่สาย จว.เชียงราย สชร.408 สว.(สอบสวน) สภ.ป่าแดด จว.เชียงราย 1504 10203 0318

118 พ.ต.ต. จิรโชติ เชื อศรี สวป.สภ.ศรีประจันต์ จว.สุพรรณบุรี 0709 12202 0270 สวป.สภ.ดอนเจดีย์ จว.สุพรรณบุรี สสพ.297

119 พ.ต.ท. จิรโชติ ศรีภัทรภา รอง ผกก.สส.สภ.คีรีมาศ จว.สุโขทัย 1610 09204 0074 รอง ผกก.สส.ภ.จว.อ่างทอง 1112 09201 0028

120 ร.ต.อ. จิรเดช จิรวัชรานันท์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.พระพุทธบาท จว.สระบุรี สสบ.319 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสระบุรี 1110 10203 0151



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๒๘/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

121 พ.ต.ท. จิรเดช พรหมรักษา สว.กก.3 บก.ปส.3 2204 10204 0066 รอง ผกก.3 บก.ปส.3 2204 09201 0063

122 ร.ต.อ. หญิง จิรนันท์ วิสัยศรี รอง สว.กลุ่มงานวิจัยฯ ๑ วจ. 0204 11310 0025 สว.กลุ่มงานขับเคลื อนยุทธศาสตร์ ยศ. 0201 10309 0036

123 พ.ต.ท. จิรพงศ์ รุจิรด่ารงค์ชัย รอง ผกก.1 บก.ปส.2 2203 09201 0033 รอง ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวนและตรวจสอบทรัพย์สิน บก.ปส.2 2203 29203 0024

124 พ.ต.ท. จิรพงศ์ รุจิระยรรยง รอง ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.พัทลุง 1905 29203 0040 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.พระพรหม จว.นครศรีธรรมราช 1806 09203 0329

125 พ.ต.ท. จิรภัทร์ ชุมศรี สว.กก.1 บก.ส.2 2303 10204 0031 รอง ผกก.1 บก.ส.2 2303 09204 0027

126 พ.ต.ท. จิรภัทร เพชรรัตน์ สวป.สภ.บางกระทุ่ม จว.พิษณุโลก สพล.250 สว.(สอบสวน) สภ.ไทรย้อย จว.พิษณุโลก 1608 10203 0227

127 ร.ต.อ. จิรภัทร ศิริเพ็ญ รอง สวป.สภ.เชียงคาน จว.เลย 0408 13202 0294 สว.สส.สภ.เชียงคาน จว.เลย 0408 12204 0138

128 พ.ต.ท. จิรภัทร สอาดรักษ์ รอง ผกก.ป.สภ.เขาดิน จว.ราชบุรี 1708 09202 0047 รอง ผกก.สส.สน.บางขุนนนท์ 1009 09204 0075

129 ร.ต.อ. หญิง จิรภา จันนะรา รอง สว.(สอบสวน) สน.วังทองหลาง 1102 13203 0226 สว.(สอบสวน) สน.ดินแดง 1003 10203 0184

130 พ.ต.ท. จิรภาส ศักด์ิสูง สว.อก.สภ.ท่าวังผา จว.น่าน 0504 12304 0110 รอง ผกก.สส.สภ.ท่าวังผา จว.น่าน 1506 09204 0058

131 พ.ต.ท. จิรโรจน์ ธนะชัยวรพงศ์ สว.งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. 1002 10205 0058 รอง ผกก.สส.สน.บางมด 1010 09204 0076

132 พ.ต.ต. หญิง จิรวรรณ จันทร์ส่องภพ สว.ฝอ.ภ.จว.ปัตตานี 2005 10318 0011 สว.ฝอ.ภ.จว.ยะลา 2006 10318 0015

133 ร.ต.อ. จิรวัฒน์ ชุมคง รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ยะลา 2006 11204 0046 สว.สส.สภ.ตาเซะ จว.ยะลา 1910 10204 0027

134 พ.ต.ต. จิรวัฒน์ บุรีงาม สว.สส.สภ.ปากท่อ จว.ราชบุรี 0706 12204 0169 สว.อก.สภ.หนองปรือ จว.กาญจนบุรี 0702 12304 0192

135 ร.ต.อ. จิรวัฒน์ ปุ้ยเจริญ รอง สวป.สภ.จะนะ จว.สงขลา สสข.465 สว.สส.สภ.รัตภูมิ จว.สงขลา 0907 12204 0232



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๒๘/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

136 พ.ต.ท. จิรวัฒน์ เป่ียมปินเศษ รอง ผกก.สส.สภ.บ้านสวน จว.สุโขทัย 1610 09204 0113 รอง ผกก.ป.สภ.พระอินทร์ราชา จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 09202 0044

137 ร.ต.อ. จิรวัฒน์ มะเล็ก รอง สวป. สภ.ปากน ่าหลังสวน อ.หลังสวน จว.ชพ. สชพ.92 สว.อก.สภ.พะโต๊ะ จว.ชุมพร 0803 12304 0120

138 พ.ต.ต. จิรวัฒน์ รางสาตร์ สว.ฝอ.ยศ. 0201 10318 0008 ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.12 บก.ตชด.ภาค 1 2502 10202 0158

139 พ.ต.ต. จิรวัฒน์ ศิลปสถาปน์ สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.9 1901 10318 0180 สว.(สอบสวน) สภ.รือเสาะ จว.นราธิวาส 1908 10203 0046

140 ร.ต.อ. จิรวัฒน์ อ่องสา รอง สว.(สอบสวน) สภ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ สสป.348 สว.(สอบสวน) สภ.ส่าโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ 1109 10203 0257

141 พ.ต.ท. จิรศักด์ิ ปานพราย สว.ฝอ.ภ.จว.ราชบุรี 1708 10318 0011 สวป.สภ.หลักห้า จว.ราชบุรี 0706 12202 0065

142 พ.ต.ท. จิระ จิตโสภา รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ชุมพล จว.สงขลา 0907 24203 0120 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สะท้อน จว.สงขลา สตง.140

143 ร.ต.อ. จิระเกียรติ เทียนชัย รอง สว.กก.1 บก.ทท.1 3202 11204 0024 สว.ส.ทท.1 กก.1 บก.ทท.1 3202 10202 0028

144 พ.ต.ท. จิระเดช ชมภูนิตย์ รอง ผกก.สส.สภ.บางตาเถร จว.สุพรรณบุรี 1711 09204 0131 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ราชบุรี 1708 09318 0231

145 พ.ต.ท. จิระพงษ์ รอดเงิน สวป.สภ.เสม็ด จว.ชลบุรี 0204 12202 0392 สว.ปพ.บก.สส.ภ.2 1202 10202 0058

146 พ.ต.ท. จิระพันธ์ุ รุจิระกุล สว.ส.ทท.3 กก.1 บก.ทท.2 3203 10202 0033 รอง ผกก.3 บก.ปอศ. 2109 09201 0096

147 พ.ต.ต. จิระวิทย์ รัตนะวรรณ์ สวป.สภ.คูเมือง จว.บุรีรัมย์ สบร.351 สวป.สภ.แคนดง จว.บุรีรัมย์ 0304 12202 0051

148 พ.ต.ท. จิระวิน เรืองบุญ สว.(สอบสวน) สภ.โนนเจริญ จว.บุรีรัมย์ 0304 23203 0395 สว.(สอบสวน) สภ.โนนสุวรรณ จว.บุรีรัมย์ 1306 10203 0282

149 ร.ต.อ. จิระศักด์ิ บุราณ รอง สวป. สภ.บ้านแก้ง จว.ชัยภูมิ 0302 13207 0321 สว.กก.สส.ภ.จว.ชัยภูมิ 1304 10204 0032

150 ร.ต.อ. จิระศักด์ิ สมศรี รอง สวป.สภ.หนองแหน 0203 13207 0231 สว.สส.สภ.บางคล้า จว.ฉะเชิงเทรา 0203 12204 0150



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๒๘/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

151 ร.ต.อ. จิรัฏฐ์ มีพลานามัย รอง สว.สส. สน.บางคอแหลม 1104 13204 0141 สว.ฝอ.สก. 0403 10318 0010

152 พ.ต.ท. จิรัฏฐ์ โรจน์บวรวิทยา รอง ผกก.สส.1 บก.สส.ภ.5 1502 09204 0031 รอง ผกก.ป.สภ.บ้านลาด จว.เพชรบุรี 0705 10202 0041

153 พ.ต.ท. จิรัฐติกุล จรัสกมลพงศ์ สว.สส.สภ.กระนวน จว.ขอนแก่น 0403 12204 0224 รอง ผกก.ป.สภ.เมืองนครพนม 0404 10202 0007

154 พ.ต.ท. จิรัสย์ แสนประสิทธ์ิ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองเลย สลย.187 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ปากชม จว.เลย 1410 09203 0206

155 พ.ต.ท. หญิง จิราภรณ์ สุขประเสริฐ รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.มุกดาหาร 1408 09318 0098 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น 1405 09318 0010

156 พ.ต.ท. หญิง จิราภรณ์ ใหม่พุมมา สว.อก.สภ.แกลง จว.ระยอง สรย.248 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ชลบุรี 1206 09318 0447

157 ร.ต.อ. จิรายุ กีรติยุตอมรกุล นว.(สบ 1) ผบก.บก.น.8 1010 11323 0007 สว.จร.สน.ทุ่งครุ 1104 12205 0114

158 พ.ต.ท. จิรายุ คชประดิษฐ์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองราชบุรี 0706 24203 0082 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เกาะจันทร์ จว.ชลบุรี 0204 23203 0036

159 พ.ต.ท. จิรายุทธ ขัติยะ สว.กลุ่มงานนิติกรด้านการเสริมสร้างฯ วน. 0106 10305 0066 รอง ผกก.กลุ่มงานนิติกรด้านสอบสวนฯ วน. 0106 09305 0029

160 พ.ต.ต. จิรายุทธ์ ยังถาวร สว.กก.สส.ภ.จว.นครราชสีมา 1305 10204 0242 สว.จร.สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ สสป.295

161 พ.ต.ต. จิรายุทธ ศรีหมั น สว.อก.สภ.ตากใบ จว.นราธิวาส 0903 12304 0240 สวป.สภ.ตากใบ จว.นราธิวาส สนธ.206

162 พ.ต.ท. จิโรจ เรียนรู้ สว.สส.สภ.หาดเจ้าส่าราญ จว.เพชรบุรี 0705 12204 0182 สว.(สอบสวน) สภ.ชะอ่า จว.เพชรบุรี 1707 10203 0157

163 พ.ต.ท. จิโรจน์ ภมรสูต รอง ผกก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 09202 0065 รอง ผกก.จร.สน.ท่าข้าม 1104 10205 0066

164 พ.ต.ท. จีรชัย อินทรชัย รอง ผกก.ฝอ.3 บก.อก.ภ.1 1101 09318 0172 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ชัยนาท 1104 09318 0122

165 พ.ต.ท. จีรพงษ์ บุญพิรินทร์ สว.ฝอ.ภ.จว.หนองบัวล่าภู 1413 10318 0011 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.หนองคาย 1412 09318 0171



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๒๘/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

166 พ.ต.ต. จีรยุทธ์ นิยมเดช สว.ส.รน.3 กก.11 บก.รน. 2106 10206 0383 สว.ส.รน.1 กก.8 บก.รน. 2106 10206 0223

167 ร.ต.อ. จีรศักด์ิ ศรีภัทรนิธิกุล รอง สว.กก.2 บก.ป. 2102 11202 0124 สว.กก.1 บก.ป. 2102 10202 0052

168 พ.ต.ท. จีระเดช จันทร์อ่อน สว.สภ.เมืองยาว จว.ล่าปาง 0508 12201 0243 สว.สภ.แจ้ซ้อน จว.ล่าปาง 0508 12201 0242

169 พ.ต.ท. จีระพงษ์ ชมภูอินทร์ สวญ.สภ.นาอิน จว.อุตรดิตถ์ 1611 09201 0047 รอง ผกก.สส.สภ.วังกะพี  จว.อุตรดิตถ์ 1611 09204 0066

170 พ.ต.ท. จีระพล ประพันธ์จันทร์ รอง ผกก.สส.สภ.เพ็ญ จว.อุดรธานี 1414 09204 0056 รอง ผกก.สส.สภ.สามโคก จว.ปทุมธานี 1106 09204 0064

171 พ.ต.ท. จีระวัฒน์ นามวิชา สว.สส.สภ.ดม จว.สุรินทร์ 1309 10204 0073 สว.สส.สภ.บางไทร จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 12204 0240

172 พ.ต.ท. จีระวัฒน์ โพธินา รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บรบือ จว.มหาสารคาม 0405 24203 0073 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.นาโพธ์ิ อ.บุณฑริก จว.อุบลราชธานี 1311 09203 0440

173 ร.ต.อ. จีระวัฒน์ ภูตาเพิศ รอง สวป. สภ.เมืองลพบุรี จว.ลพบุรี 0106 13202 0257 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองลพบุรี 1108 10203 0168

174 พ.ต.ท. จีระศักด์ิ เทพปรียากุลกาล สว.อก.สภ.เมืองราชบุรี สรบ.190 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองราชบุรี 1708 10203 0204

175 พ.ต.ต. จีระศักด์ิ แอบแฝง สว.(สอบสวน) สภ.หนองปรือ จว.ชลบุรี 1206 27203 0117 สว.(สอบสวน) สภ.ศรีราชา จว.ชลบุรี สชบ.335

176 ร.ต.อ. จุง วงศ์จันทร์ รอง สวป.สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี สชบ284 สว.สส.สภ.หนองหมากฝ้าย จว.สระแก้ว 0209 12204 0166

177 พ.ต.ต. หญิง จุฑาทิพย์ สุดใจ สว.ฝ่ายพิธีการและการรับรอง ตท. 0102 10320 0125 สว.ประจ่า ตท. 0102 10382 0176

178 ร.ต.อ. หญิง จุฑาทิพย์ สุวภาพ นว. (สบ 1) ผบก.วพ.รพ.ตร. 3102 11323 0004 สว.ฝทว.6 ทว. 2703 10336 0112

179 พ.ต.ท. จุฑาเทพ อ่องยิ ม สว.กก.สส.ภ.จว.เพชรบูรณ์ 1609 10202 0148 สวป.สภ.บ้านกลาง จว.เพชรบูรณ์ 1609 10202 0067

180 ร.ต.อ. จุฑาพงศ์ ชาญดิลกโชติ รอง สวป. สน.โชคชัย 1111 13202 0309 สว.(สอบสวน) สน.วังทองหลาง 1006 10203 0183

JIW
Oval



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๒๘/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

181 พ.ต.ท. จุติ เจริญพักตร์ สว.กก.1 บก.ปส.3 2204 10204 0040 รอง ผกก. บก.ปส.3 2204 09201 0062

182 พ.ต.ต. จุติ เจริญรัมย์ สว.อก.สภ.ไม้แก่น จว.ปัตตานี 0904 12304 0304 สว.ฝ่ายการประชุม สง.ก.ต.ช. 0104 10306 0016

183 ร.ต.อ. หญิง จุติมา หนูข่า รอง สว.กก.สืบสวน 3 บก.สส.จชต. 1911 11204 0007 สว.ฝอ.ภ.จว.นราธิวาส 2004 10326 0016

184 พ.ต.ท. จุมพล กาญจนเสถียร สว.กลุ่มงานถวายความปลอดภัย บก.ทล. 2103 10202 0283 รอง ผกก.3 บก.ต่ารวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904 2113 09202 0075

185 ร.ต.อ. จุมพล ทฤษฏีสุข รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองปราจีนบุรี 0207 24203 0041 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองปราจีนบุรี 1209 10203 0147

186 พ.ต.ท. จุมพล ผลขจี รอง ผกก.ฝอ.2 บก.อก.ภ.8 1801 09318 0155 รอง ผกก.สส.สภ.บางมะเดื อ จว.สุราษฎร์ธานี 1810 09204 0089

187 พ.ต.ท. จุมพล สินศิริพงษ์ รอง ผกก.กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 09205 0048 รอง ผกก.ฝอ.5 บก.อก.บช.น. 1001 09318 0301

188 ร.ต.อ. หญิง จุลจิรา แก้วอยู่ รอง สว.ฝ่ายนิติการ บก.อก.รร.นรต. 3001 11305 0046 สว.ฝ่ายคลัง บก.อก.รร.นรต. 3001 10322 0024

189 ร.ต.อ. จุลสิน จ่านงประโคน รอง สวป.สภ.เมืองตราด 0205 13202 0184 สว.ฝอ.ภ.จว.ตราด 1207 10318 0107

190 พ.ต.ท. จุลินทร์ ตลาดธานี สว.สส.สภ.ศรีเชียงใหม่ จว.หนองคาย 0410 12204 0177 สวป.สภ.หนองโดน จว.สระบุรี สสบ.293

191 พ.ต.ท. หญิง จุฬนี สว่างลาภวงศ์ สว.ฝ่ายสื อวิทยุโทรทัศน์และสารสนเทศ สท. 0103 10318 0049 รอง ผกก.ฝ่ายพิพิธภัณฑ์ สท. 0103 09318 0077

192 พ.ต.ท. จู้ลี  ขุนพล สวป.สภ.สิงหนคร จว.สงขลา สสข.487 สว.กก.ปพ.บก.สส.ภ.9 1902 10202 0057

193 พ.ต.ท. เจตชนินทร์ นุงกระโทก สว.สส.สภ.เสนา จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 12204 0194 สว.กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี 1108 10204 0185

194 พ.ต.ท. เจตนิพัทธ์ แจ่มแจ้ง สวป.สภ.เขาสมิง จว.ตราด 0205 12202 0168 สวป.สภ.ห้วยโป่ง จว.ระยอง สรย.184

195 พ.ต.ต. เจตรินทร์ ผันจะโปะ สว.อก.สภ.บ้านค่าย จว.ชัยภูมิ 1304 10318 0051 สว.(สอบสวน) สภ.โนนไทย จว.นครราชสีมา 1305 10203 0503



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๒๘/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

196 ร.ต.อ. เจน ถาวร ผบ.มว.กก.ตชด.14 2502 11202 0389 สว.สส.สภ.คลองวาฬ จว.ประจวบคีรีขันธ์ 0704 12204 0171

197 ร.ต.อ. เจน วิเศษรัมย์ รอง สว. (สอบสวน) สภ.เมืองอ่านาจเจริญ จว.อ่านาจเจริญ สอบ.542 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอ่านาจเจริญ 3110 10203 0137

198 พ.ต.ท. เจน โสภา รอง ผกก.สส.สภ.สันทราย จว.เชียงใหม่ 1505 09204 0162 รอง ผกก. สส.สภ.ไชยปราการ จว.เชียงใหม่ 1505 09204 0172

199 ร.ต.อ. หญิง เจนจิรา ทองสาย รอง สว.ฝอ.(ธร.)ภ.จว.ศรีสะเกษ 1308 11304 0023 สว.ฝอ.บก.ส.3 2304 10318 0011

200 พ.ต.ต. เจนวิทย์ จ่าปาทัศน์ สว.สส.สภ.ศรีวิไล จว.บึงกาฬ 0410 12204 0252 สวป. สภ.ศรีวิไล จว.บึงกาฬ ปขก.1751

201 ร.ต.อ. เจนวิทย์ อิ นอ้าย รอง สว.(สอบสวน) สน.หนองแขม สน.3-994 สว.(สอบสวน) สน.ตลิ งชัน 1009 10203 0166

202 พ.ต.ท. เจนวิทย์ อุ่นเสียม รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ศรีบรรพต จว.พัทลุง สพท.238 รอง ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.พัทลุง 1905 29203 0040

203 ร.ต.อ. เจรวัตร จรจบ รอง สวป.สภ.ถ ่าพรรณรา จว.นครศรีธรรมราช สพง.99 สว.(สอบสวน) สภ.ถ ่าพรรณรา จว.นครศรีธรรมราช สนศ.326

204 พ.ต.ท. เจริญ ชัยชะนะ รอง ผกก.ป.สภ.ค่าชะอี จว.มุกดาหาร 0406 10202 0032 รอง ผกก.สส.สภ.ท่าใหม่ จว.จันทบุรี 1204 09204 0077

205 ร.ต.อ. เจริญ เดชพ่วง รอง สว.(สอบสวน) สภ.มาบตาพุด จว.ระยอง 1210 11203 0132 สว.(สอบสวน) สภ.มาบตาพุด จว.ระยอง 1210 10203 0241

206 ร.ต.อ. เจริญ เดชสองชั น รอง สว.สส.สภ.นครหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา สอย.276 สว.ฝอ.ภ.จว.ลพบุรี 1108 10318 0011

207 พ.ต.ท. เจริญ นวนทอง สวญ.สภ.ปะแต จว.ยะลา 2006 09201 0095 รอง ผกก.ป.สภ.ยะหา จว.ยะลา 0906 10202 0040

208 พ.ต.ต. เจริญ ฝ้ันธรรมครั ง สว.กก.สส.ภ.จว.ล่าปาง 1510 10204 0030 สว.สส.สภ.ป่าแดด จว.เชียงราย 0502 12204 0177

209 พ.ต.ท. เจริญ พิทักษ์นิติวุฒิ รอง ผกก.ป.สภ.ดงเจริญ จว.พิจิตร 0605 10202 0210 รอง ผกก.สส.สภ.แก่งโสภา จว.พิษณุโลก 1608 09204 0095

210 พ.ต.ท. เจริญ วิทิตกรกุล รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ล่าผักชี 1102 12203 0138 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.บางพลัด 1009 09203 0177



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๒๘/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

211 พ.ต.ท. เจริญ สอนจันเกตุ สว.จร.สน.ร่มเกล้า 1103 12205 0175 รอง ผกก.ป.สภ.บางระจัน จว.สิงห์บุรี 0109 10202 0025

212 พ.ต.ท. เจริญ สารค่า สว.สส.สภ.แก้งคร้อ จว.ชัยภูมิ 0302 12204 0149 สว.สส.สภ.ภูเขียว จว.ชัยภูมิ สชย.341

213 ร.ต.อ. เจริญ หล่าค่า รอง สว.สส. สภ.เมืองสุพรรณบุรี สสพ.188 สว.กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี 1711 10204 0120

214 พ.ต.ท. เจริญชัย จันทนชาติ สว.(สอบสวน) สภ.ปลาปาก จว.นครพนม สนพ.312 สว.(สอบสวน) สภ.หนองบ่อ จว.นครพนม 1406 10203 0177

215 พ.ต.ท. เจริญชัย มั งมี สว.กก.สส.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 1205 10202 0118 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองฉะเชิงเทรา 1205 10203 0198

216 พ.ต.ต. เจริญชัย วะดี สว.กก.1 บก.สกส.บช.ปส. 2207 10202 0024 สว.กก.สส.ภ.จว.สระบุรี 1110 10204 0029

217 พ.ต.ท. เจริญศักด์ิ อุบลพิทักษ์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หนองหาน จว.อุดรธานี สอด.426 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.โพนพิสัย จว.หนองคาย 1412 09203 0163

218 ร.ต.อ. เจษฎ์ สังข์โพธ์ิ รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 1 2502 11304 0027 สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 1 2502 10318 0010

219 พ.ต.ต. เจษฎา แก้วจาเครือ สว.สส.สภ.เนินกุ่ม จว.พิษณุโลก 1608 10204 0061 สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.6 1602 10204 0036

220 พ.ต.ท. เจษฎา จิตร์ตรง สว.กก.สส.ภ.จว.ตาก 1605 10204 0123 สว.สภ.ยกกระบัตร จว.ตาก 0603 12201 0240

221 พ.ต.ท. เจษฎา ดวงใย สว.อก.สภ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน สขก.283 รอง ผกก.ป.สภ.ขุนยวม จว.แม่ฮ่องสอน 0507 10202 0046

222 ร.ต.อ. เจษฎา พัวบัณฑิตกุล ผบ.มว.ฝ่ายปกครอง 1 บก.ปค.รร.นรต. 3002 11306 0026 ผบ.ร้อย(สบ 2) ฝ่ายปกครอง 3 บก.ปค. 3002 10306 0062

223 พ.ต.ท. เจษฎา พานิชวงศ์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.อู่ทอง จว.สุพรรณบุรี 0709 23203 0027 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ด่านช้าง จว.สุพรรณบุรี 0709 24203 0098

224 พ.ต.ต. เจษฎา ว่องไว สว.อก.สภ.เวียงคุก จว.หนองคาย 1412 10318 0103 สว.(สอบสวน) สภ.กุมภวาปี จว.อุดรธานี สอด.352

225 พ.ต.ท. เจษฎา ศรีกวนชา สว.สส.สภ.โพนพิสัย จว.หนองคาย สนค.250 สว.(สอบสวน) สภ.เฝ้าไร่ จว.หนองคาย 0410 13203 0034



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๒๘/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

226 พ.ต.ท. เจษฎา แสงมณี สวญ.สภ.บ้านในควน จว.ตรัง 1904 09201 0051 รอง ผกก.ป.สภ.กันตัง จว.ตรัง 0902 10202 0028

227 พ.ต.ท. เจษฎา โสมนัส สว.กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 10202 0315 รอง ผกก.ปพ.บก.ต่ารวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904 2113 09202 0170

228 ร.ต.อ. เจษฎาวงศ์ จรัสวรวุฒิกุล รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.ตาก 1605 11202 0128 สว.กก.สส.ภ.จว.ตาก 1605 10202 0033

229 พ.ต.ท. เจษฎาวิทย์ อินทร์ประพันธ์ ผู้ช่วย นว.(สบ 3) ตร. 0000 09323 0125 สวญ.สภ.ปะแต จว.ยะลา 2006 09201 0095

230 พ.ต.ท. เจ๊ะโช๊ะ โตงนุแย สว.ฝอ.บก.สส.จชต. 2002 10318 0011 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ยะลา 1910 09318 0114

231 พ.ต.ท. ใจชาย หงษ์เวียง สวป.สภ.ท่าลี  จว.เลย สลย.277 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.เลย 1410 09318 0215

232 พ.ต.ต. ฉกาจ ช่วยสง สว.(สอบสวน) สภ.ล่าป า จว.พัทลุง 0905 23203 0178 สว.(สอบสวน) สภ.กรงปินัง จว.ยะลา 1910 10203 0091

233 พ.ต.ท. ฉกาจ เล็กอาราม สว.ฝ่ายยุทธศาสตร์ บก.อก.บช.ปส. 2201 10318 0025 รอง ผกก.1 บก.ปส.1 2202 09201 0055

234 ร.ต.อ. ฉรินทร์ ทองสุข รอง สวป.สภ.เมืองขอนแก่น สขก.311 สว.กก.สส.ภ.จว.มหาสารคาม 1407 10204 0031

235 ร.ต.อ. ฉลอง ครองเมืองแสน รอง สวป.สภ.นิคมพัฒนา 0208 13202 0021 สว.กก.สส.ภ.จว.ระยอง 1210 10204 0034

236 พ.ต.ท. ฉลอง จันทร์สิน สว.กลุ่มงานพิจารณา 1 มน. 0702 10305 0016 สว.(สอบสวน) สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ 1109 10203 0259

237 พ.ต.ท. ฉลอง ชัยสูงเนิน สว.ปพ.บก.สส.ภ.3 1302 10202 0071 สวป.สภ.บ้านด่าน จว.บุรีรัมย์ 0304 12202 0440

238 พ.ต.ท. ฉลอง บุญล้อม รอง ผกก.ป.สภ.เพนียด จว.ลพบุรี 1108 09202 0048 รอง ผกก.สส.สภ.บ้านหมอ จว.สระบุรี 1110 09204 0051

239 พ.ต.ท. ฉลอง พรหมรื น สว.อก.สภ.โพธาราม จว.ราชบุรี 0706 12304 0140 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.สุพรรณบุรี 1711 09318 0205

240 พ.ต.ต. ฉลอง เลพล สว.(สอบสวน) สภ.เขวาใหญ่ จว.มหาสารคาม 1407 29203 0058 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองหนองคาย 1412 10203 0152



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๒๘/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

241 พ.ต.ท. ฉลอง ศรีอุ่นดี สว.สส.สภ.วังทรายพูน จว.พิจิตร 0605 12204 0143 สวป.สภ.บางกระทุ่ม จว.พิษณุโลก สพล.250

242 ร.ต.อ. ฉลองชัย ผุยเพ็ง รอง สวป. สน.ลาดกระบัง สน.2-855 สว.ฝ่ายสโมสรและสันทนาการ สก. 0403 10318 0080

243 พ.ต.ท. ฉลองชัย ศรีวิบูลย์ สว.สส.สภ.ส่ารอง จว.กาญจนบุรี 0702 12204 0259 สว. อก.สภ.ศรีสวัสด์ิ จว.กาญจนบุรี 0702 12304 0215

244 ร.ต.อ. ฉลาด นาเมืองรักษ์ รอง สว.สส.สภ.โพนทอง จว.ร้อยเอ็ด สรอ.312 สว.สส.สภ.โพนทอง จว.ร้อยเอ็ด สรอ.311

245 พ.ต.ท. ฉัฐภูมิ วิทยเกษมพงศ์ รอง ผกก.ป.สภ.ม่วงค่อม จว.ลพบุรี 1108 09202 0044 รอง ผกก.สส.บก.น.1 1003 09204 0208

246 พ.ต.ท. ฉัตรชัย กอบุตร รอง ผกก.สส.สภ.ปากจั น จว.ระนอง 1809 09204 0065 รอง ผกก.ป.สภ.ละอุ่น จว.ระนอง 0807 10202 0018

247 พ.ต.ต. ฉัตรชัย ตาวัน สวป.สภ.เขาสิงโต จว.สระแก้ว 1211 10202 0064 สวป.สภ.วังคู จว.ฉะเชิงเทรา 1205 10202 0061

248 ร.ต.อ. ฉัตรชัย ทองแถม รอง สว.สส.สภ.ลับแล จว.อุตรดิตถ์ สอต.183 สว.สส.สภ.เด่นเหล็ก จว.อุตรดิตถ์ 1611 10204 0054

249 พ.ต.ท. ฉัตรชัย นวลจริง รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ปากน ่าหลังสวน จว.ชุมพร สชพ.94 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.พะโต๊ะ จว.ชุมพร 1805 09203 0171

250 ร.ต.อ. ฉัตรชัย ป่ินทอง รอง สว.สส.สภ.เมืองเชียงราย สชร.249 สว.สส.สภ.แม่ยาว จว.เชียงราย 1504 10204 0062

251 พ.ต.ต. ฉัตรชัย ผลมาก สว.สส.สภ.บ้านโพธ์ิ จว.ฉะเชิงเทรา 0203 12204 0136 สวป.สภ.วังจันทร์ จว.ระยอง สรย.271

252 พ.ต.ท. ฉัตรชัย พรชวลิตหิรัญ สวป.สน.ยานนาวา สน.2-657 สว.(สอบสวน) สน.ยานนาวา 1008 10203 0149

253 พ.ต.ต. ฉัตรชัย รักฉ ่าพงษ์ สวป.สภ.พบพระ จว.ตาก 0603 12202 0245 สว.กก.2 บก.ปส.3 2204 10204 0052

254 พ.ต.ต. ฉัตรชัย แสงรื น สว.ฝ่ายยุทธศาสตร์ บก.อก.จต. 0801 10306 0020 สว.(สอบสวน) สภ.พระนครศรีอยุธยา 1107 10203 0221

255 พ.ต.ต. หญิง ฉัตรทิพย์ ชูชื นกลิ น สว.ฝ่ายฝึกอบรม บก.อก.รพ.ตร. 3101 10306 0112 สว.กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล สกพ. 0400 10302 0179

JIW
Oval



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๒๘/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

256 พ.ต.ต. ฉัตรพัทธ์ ธนายศบุญญวัฒน์ สวป.สภ.แก้งสนามนาง จว.นครราชสีมา สสน.213 สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.3 1302 10204 0059

257 พ.ต.ต. ฉัตรเพชร ศิลา สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครสวรรค์ สนว.307 สว.(สอบสวน) สภ.แม่เปิน จว.นครสวรรค์ 1606 10203 0230

258 พ.ต.ท. ฉันทรักษ์ จันวดี รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.นาโยง จว.ตรัง สตง.151 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สิเกา จว.ตรัง 1904 09203 0207

259 พ.ต.ท. ฉายยนต์ ชาวดอน รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.โซ่พิสัย จว.บึงกาฬ สนค.361 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองบึงกาฬ สนค.281

260 พ.ต.ต. ฉุกรี หมัดศรี สว.อก.สภ.บ้านหนองเอื อง ภ.จว.ตรัง 1904 10318 0128 สว.(สอบสวน) สภ.ปะเหลียน จว.ตรัง 1904 10203 0199

261 พ.ต.ท. เฉลิม เขื อนเพชร สวป.สน.ตลาดพลู 1115 12202 0193 สวป.สน.ทุ่งสองห้อง 1109 12202 0304

262 พ.ต.ต. เฉลิม บุญชู สว.อก.สภ.โคกขาม จว.สมุทรสาคร 1710 10318 0047 สว.อก.สภ.วัดเพลง จว.ราชบุรี 0706 12304 0187

263 พ.ต.ต. เฉลิม ยิ มช้อย สวป.สภ.เมืองอ่างทอง สอท.114 สว.จร.สภ.เมืองอ่างทอง 0110 12205 0010

264 พ.ต.ท. เฉลิมกิต เพชรรักษ์ สว.ปพ.บก.สส.ภ.6 1602 10202 0077 สว.ฝอ.บก.สส.ภ.6 1602 10318 0009

265 ร.ต.อ. เฉลิมชัย ปานธรรม รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ปทุมธานี 1106 11204 0038 สว.กก.สส.บก.น.4 1006 10204 0041

266 พ.ต.ท. เฉลิมชัย เหิรสวัสด์ิ รอง ผกก.สส.สภ.กะทู้ จว.ภูเก็ต 1808 09204 0055 รอง ผกก.สส. สภ.เกาะพีพี จว.กระบี 1804 09204 0146

267 พ.ต.ท. เฉลิมทิพย์ ประจ่า สว.(สอบสวน) สภ.ปรางค์กู่ จว.ศรีสะเกษ สศก.376 สว.(สอบสวน) สภ.ห้วยทับทัน จว.ศรีสะเกษ 1308 10203 0278

268 พ.ต.ท. เฉลิมพงษ์ ธรรมมียะ สว.ฝอ.บก.สส.บช.น. 1012 10318 0010 สว.กก.สส.4 บก.สส.ภ.3 1302 10204 0149

269 พ.ต.ท. เฉลิมพล เกรียท่าทราย รอง ผกก.ป.สน.ปากคลองสาน 1010 09202 0079 รอง ผกก.สส.สภ.มูโนะ จว.นราธิวาส 2004 09204 0156

270 พ.ต.ท. เฉลิมพล จุมปูอา สวป.สน.บางกอกน้อย 1114 12202 0203 รอง ผกก.สส.สภ.ส่าโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ 1109 09204 0096



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๒๘/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

271 พ.ต.ต. เฉลิมพล บุญทาวัน สว.กก.2 บก.ปอศ. 2109 10202 0072 สว.งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. 1002 10205 0058

272 ร.ต.อ. เฉลิมพล ผาชะลา รอง สว.จร. สน.หัวหมาก สน.1-657 สว.กก.สส.ภ.จว.สระบุรี 1110 10204 0091

273 ร.ต.อ. เฉลิมพล รุ่งรัตน์ รอง สวป.สภ.หาดใหญ่ จว.สงขลา 0907 13202 0481 สว.(สอบสวน) สภ.หาดใหญ่ จว.สงขลา สสข.357

274 พ.ต.ต. เฉลิมพล วงษ์ชัยสุวรรณ สว.ชุดปฎิบัติการ กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. 1013 10202 0062 สวป.สน.ฉลองกรุง 1110 12202 0223

275 พ.ต.ท. เฉลิมศักด์ิ ตรีพนากร รอง ผกก.ป.สภ.พนมทวน จว.กาญจนบุรี 0702 10202 0034 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.กาญจนบุรี 1704 09318 0008

276 พ.ต.ท. เฉลิมศักด์ิ สุขวงศ์ สว.ฝอ.ภ.จว.ยะลา 2006 10318 0015 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.พัทลุง 1905 09318 0090

277 พ.ต.ต. เฉลียว บุญฤทธ์ิ สว.สส.สภ.สามโคก จว.ปทุมธานี 0104 12204 0183 สว.(สอบสวน) สภ.คูคต จว.ปทุมธานี 1106 10203 0206

278 พ.ต.ต. เฉลียว โมรีย์ สว.(สอบสวน) สภ.ภูเวียง จว.ขอนแก่น 0403 24203 0175 สว.(สอบสวน) สภ.ศรีธาตุ จว.อุดรธานี 1414 10203 0220

279 ร.ต.อ. เฉลียว ศรีภักดี ผบ.มว.กก.ตชด.42 2505 11202 0203 สว.กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 10318 0270

280 ร.ต.อ. เฉลียวเดช พิริยะธนากุล รอง สว.(สอบสวน) สภ.นาด้วง จว.เลย สลย.274 สว.(สอบสวน) สภ.บ้านเขว้า จว.ชัยภูมิ สชย.291

281 พ.ต.ท. ชคัตตรัย บัวพันธ์ รอง ผกก.จร.สภ.เมืองอุบลราชธานี 0309 10205 0016 รอง ผกก.สส.สภ.เมืองนครราชสีมา 1305 09204 0128

282 พ.ต.ท. หญิง ชญาดา ชัชวาลรัตน์ สว.ฝอ.พฐก. 2702 10318 0013 รอง ผกก.ฝอ.พฐก. 2702 09318 0011

283 พ.ต.ท. ชณหวรรธน์ ชื นกลิ นธูป สวป.สภ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม 0703 12202 0255 สว.กก.5 บก.ส.1 2302 10204 0199

284 พ.ต.ท. หญิง ชณากาณ เที ยงแท้ สว.ฝ่ายประวัติบุคคล ทพ. 0402 10302 0033 สว.ฝ่ายประวัติบุคคล ทพ. 0402 10302 0037

285 พ.ต.ท. ชติกร ศรีเมือง สว.พฐ.จว.แม่ฮ่องสอน ศพฐ.5 2708 10336 0220 รอง ผกก.(สอบสวน) กก.สส.4 บก.สส.ภ.5 1502 09203 0161



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๒๘/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

286 ร.ต.อ. หญิง ชนกสุฎา เพลากระโทก รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.3 1301 11304 0197 สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.3 1301 10318 0188

287 พ.ต.ต. ชนกานต์ ณ นคร สว.ฝอ.ภ.จว.ชลบุรี 1206 10305 0016 สว.กก.สส.4 บก.สส.ภ.8 1802 10204 0125

288 ร.ต.อ. ชนทัต วันเขียว รอง สวป.สภ.ทรงธรรม จว.ก่าแพงเพชร สน.486 สว.สส.สภ.เมืองก่าแพงเพชร สกพ.134

289 ร.ต.อ. ชนธัญ ขวัญใจธัญญา รอง สว.จร.สภ.ยี สาร 1709 11205 0065 สว.สส.สน.พระโขนง 1112 12204 0322

290 ร.ต.อ. ชนภัทร สุขสวัสด์ิ รอง สวป. สน.คันนายาว 1109 13202 0319 สว.กก.6 บก.ส.1 2302 10204 0221

291 พ.ต.ท. หญิง ชนม์นิภา โพธ์ิประจักษ์ สว.ฝอ.บก.สส.ภ.6 1602 10318 0009 รอง ผกก.ฝอ.4 บก.อก.ภ.6 1601 09318 0233

292 พ.ต.ท. ชนะ เลิศจินตนากิจ รอง ผกก.สส.สภ.กะปาง จว.นครศรีธรรมราช 1806 09204 0075 รอง ผกก.สส.สภ.ช้างกลาง จว.นครศรีธรรมราช 1806 09204 0090

293 พ.ต.ท. ชนะ สุทธิมาศ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองภูเก็ต สภก.93 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ป่าตอง จว.ภูเก็ต สภก.118

294 ร.ต.อ. ชนะชน ดวงพุทธา รอง สวป.สภ.เมืองบุรีรัมย์ 0304 13202 0445 สว.สส.สภ.พุทไธสง จว.บุรีรัมย์ 0304 12204 0268

295 ร.ต.อ. ชนะชัย ศิริ รอง สว.กก.สส.4 บก.สส.บช.น. 1012 11204 0080 สว.สส.สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปราการ 1109 10204 0062

296 พ.ต.ท. ชนะพล ภัทรชนานนท์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.นิคมพัฒนา จว.ระยอง 0208 13203 0029 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ปลวกแดง จว.ระยอง สรย.245

297 ร.ต.อ. ชนะพล หลังยาหน่าย รอง สวป.สภ.เมืองปัตตานี 0904 13202 0452 สว.สส.สภ.อัยเยอร์เวง จว.ยะลา 2006 10204 0100

298 พ.ต.ต. ชนะรัฐ ใจกล้า สว.ฝอ.บก.สส.บช.น. 1012 10318 0009 สว.ฝอ.4 บก.อก.บช.น. 1001 10318 0281

299 ร.ต.อ. ชนะสิทธ์ิ ศรีโคตร รอง สว.กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 11202 0339 สว.กก.1 บก.ปคม. 2108 10202 0031

300 พ.ต.ต. หญิง ชนัญชิดา ก้อนทองค่า สว.ฝอ.บก.ฝรก. 2904 10318 0008 สว.ฝอ.บก.ฝรก. 2904 10326 0009



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๒๘/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

301 พ.ต.ท. หญิง ชนัดดา บุญยฤทธ์ิ สว.อก.สภ.สบปราบ จว.ล่าปาง 0508 12304 0147 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ล่าปาง 1510 09318 0007

302 พ.ต.ท. ชนันท์ เปรมปลื มจิตต์ รอง ผกก.สส.สน.วัดพระยาไกร 1007 09204 0072 รอง ผกก.สส.สน.พระโขนง 1007 09204 0073

303 พ.ต.ท. ชนันธร ค่าเกษ สว.(สอบสวน) สภ.บางปะกง จว.ฉะเชิงเทรา สฉช.206 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บางปะกง จว.ฉะเชิงเทรา 1205 09203 0216

304 พ.ต.ต. ชนาธิป พานทอง สว.สส.สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี 0103 12204 0277 สว.กก.สส.ภ.จว.นนทบุรี 1105 10204 0109

305 พ.ต.ท. ชนาธิป ภาโนมัย รอง ผกก.สส.สภ.นากลาง จว.หนองบัวล่าภู 1413 09204 0046 สวญ.สภ.หน่อม จว.ร้อยเอ็ด 0407 10201 0087

306 พ.ต.ต. ชนาวิญ สินธุยะ สว.(สอบสวน) สภ.แม่สาย จว.เชียงราย สชร.413 สว.(สอบสวน) สภ.เวียงป่าเป้า จว.เชียงราย 1504 10203 0314

307 พ.ต.ต. ชนาวิน รัตนาวิน สวป.สภ.เมืองร้อยเอ็ด สรอ.254 สวป.สน.ทุ่งมหาเมฆ 1112 12202 0308

308 พ.ต.ท. ชนาวิน สุริยะพรหม รอง ผกก.สส.สภ.กุยบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์ 1706 09204 0077 รอง ผกก.สส.สภ.บ้านแหลม จว.เพชรบุรี 1707 09204 0061

309 พ.ต.ท. ชนิตร วิโรจน์ศิริ สว.สส.สภ.ท่าม่วง จว.กาญจนบุรี สกจ.309 สว.สส.สภ.ไร่สะท้อน จว.เพชรบุรี 1707 10204 0050

310 พ.ต.ท. ชนินทร์ คงดิษฐ์ รอง ผกก.สส.สภ.แม่ฟ้าหลวง จว.เชียงราย 1504 09204 0102 รอง ผกก.สส.สภ.เมืองล่าพูน 1511 09204 0050

311 พ.ต.ท. ชนินทร์ เคหะ รอง ผกก.สส.สภ.ช้างเผือก จว.เชียงใหม่ 1505 09204 0155 รอง ผกก.สส.สภ.บางคนที จว.สมุทรสงคราม 1709 09204 0052

312 พ.ต.ท. หญิง ชมบงกช มาลีหวล สว.พฐ.จว.อุบลราชธานี ศพฐ.3 2706 10336 0196 รอง ผกก.ฝอ.ศพฐ.4 2707 09318 0086

313 พ.ต.ท. ชมเพลิน ธิวงศ์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองนครราชสีมา สนม.479 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.โพธ์ิกลาง จว.นครราชสีมา 1305 09203 0515

314 พ.ต.ท. ชยกร ปานพรหม สวป.สภ.เมืองก่าแพงเพชร 0602 12202 0274 สว.ฝอ.ภ.จว.พิจิตร 1607 10318 0176

315 พ.ต.ท. ชยชัย นาธนกาญจน์ สวป.สน.ลุมพินี 1112 12202 0293 รอง ผกก.ป.สน.บางยี ขัน 1104 10202 0087



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๒๘/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

316 ร.ต.อ. ชยพล เขื อนทอง รอง สวป.สภ.นาจะหลวย จว.อุบลราชธานี 0309 13202 0531 สว.ฝอ.ภ.จว.อ่านาจเจริญ 1310 10318 0010

317 ร.ต.อ. ชยพล ไทยโสภา รอง สว.(สอบสวน) สน.เตาปูน สน.1-1364 สว.(สอบสวน) สน.ดอนเมือง 1004 10203 0245

318 ร.ต.อ. ชยพล ปราบปราม รอง สว.สส.สภ.บางศรีเมือง อ.เมือง จว.นนทบุรี สนบ.118 สว.กก.สส.ภ.จว.ปทุมธานี 1106 10204 0115

319 พ.ต.ท. ชยพัทธ์ กล ่าพารา สว.(สอบสวน) สภ.โกรกพระ จว.นครสวรรค์ 0604 24203 0102 สว.(สอบสวน) สภ.ตาคลี จว.นครสวรรค์ 1606 10203 0224

320 พ.ต.ท. ชยันต์ สีเก๋ียง สว.(สอบสวน) สภ.หนองม่วง จว.ลพบุรี สลบ.213 สว.(สอบสวน) สภ.ท่าหิน จว.ลพบุรี 1108 10203 0169

321 พ.ต.ท. ชยาคมน์ โพธ์ิปรึก สวป.สน.ดุสิต สน.1-497 สวป.สน.เทียนทะเล 1116 12202 0084

322 พ.ต.ท. ชยางกูร แสนสมบัติ สว.สส.สภ.สิรินธร จว.อุบลราชธานี 0309 12204 0313 สว.อก.สภ.โขงเจียม จว.อุบลราชธานี 0309 12304 0197

323 พ.ต.ท. ชยานนท์ ทองแถม สว.กก.5 บก.ปอศ. 2109 10202 0178 รอง ผกก.สส.1 บก.สส.ภ.2 1202 09204 0016

324 พ.ต.ท. ชยาพัฒน์ บุญชนัฐพงษ์ สวป.สภ.โกสัมพีนคร จว.ก่าแพงเพชร 0602 12202 0063 สว.สส.สภ.ไทรงาม จว.ก่าแพงเพชร 0602 12204 0207

325 พ.ต.ต. ชยุต ครองงาม สว.(สอบสวน) สภ.แม่สาย จว.เชียงราย สชร.412 สว.(สอบสวน) สภ.แม่สรวย จว.เชียงราย 1504 10203 0313

326 พ.ต.ต. ชยุต คุ้มครอง สวป.สภ.ประตูน ่าจุฬาลงกรณ์ จว.ปทุมธานี 0104 12202 0246 สว.ฝอ.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 10318 0250

327 พ.ต.ท. ชยุต จรรยาเลิศ สว.กก.3 บก.จร. 1002 10318 0257 สวป.สน.ท่าเรือ 1112 12202 0327

328 พ.ต.ต. ชยุต ชายแก้ว สว.จร.สภ.เมืองยโสธร 0305 12205 0010 สว.กก.สส.ภ.จว.ยโสธร 1307 10204 0153

329 พ.ต.ท. ชยุต เดชะศิริพงษ์ รอง ผกก.กลุ่มงานพิจารณา 1 รท. 0704 09305 0013 รอง ผกก.สส.บก.น.8 1010 09204 0198

330 พ.ต.ต. ชยุต นิลประเสริฐ สว.กก.5 บก.ส.3 2304 10202 0167 สว.กก.1 บก.ส.3 2304 10202 0032



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๒๘/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

331 พ.ต.ท. ชยุต ยอดยิ งนาทกุล สว.อก.สน.บางกอกน้อย สน.3-824 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.บางกอกน้อย 1009 09203 0172

332 พ.ต.ท. ชยุตม์ ตันก่าเนิด สวป.สน.บางยี ขัน 1114 12202 0215 รอง ผกก.สส.3 บก.สส.บช.น. 1012 09203 0057

333 พ.ต.ท. ชยุตม์ พิพัฒน์ทวีกุล สว.สภ.ปิล๊อก จว.กาญจนบุรี สกจ.145 รอง ผกก.ป.สภ.พนมทวน จว.กาญจนบุรี 0702 10202 0034

334 ร.ต.อ. ชยุติ วิชัยยุทธ์ ผบ.มว.กก.ตชด.42 2505 11202 0220 ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 10202 0315

335 พ.ต.ท. ชรัญชน์เชษฐ์ พุทธิรานนท์ สว.กก.3 บก.รน. 2106 10206 0069 รอง ผกก.4 บก.รน. 2106 09206 0390

336 พ.ต.ท. ชรัมภ์ เพ็งสุริยา สว.สส.สภ.เมืองยาง จว.นครราชสีมา 0303 12204 0486 รอง ผกก.ป.สภ.เทพารักษ์ จว.นครราชสีมา 0303 10202 0672

337 ร.ต.อ. หญิง ชริตา ภูมิภัทรภักดี นว.(สบ 1) ผบก.พธ. 0302 11323 0004 สว.ฝ่ายสรรพาวุธ 1 สพ. 0304 10365 0025

338 พ.ต.ท. ชรินทร์ เพิ มพูล รอง ผกก.สส.สภ.โพธ์ิทอง จว.อ่างทอง 1112 09204 0057 รอง ผกก.กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.3 1302 09305 0136

339 พ.ต.ท. ชรินทร์ อิ มเอม รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บางปู จว.สมุทรปราการ 0107 24203 0309 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ประเวศ สน.2-869

340 พ.ต.ต. หญิง ชรินทร์ทิพย์ หอมตระกูล สว.(สอบสวน) สภ.เมืองล่าปาง สลป.233 สว.(สอบสวน) สภ.กันตัง จว.ตรัง สตง.234

341 พ.ต.ท. ชลณภัทร์ สิงห์ค่า สว.สส.สภ.พยุห์ จว.ศรีสะเกษ 0306 12204 0225 รอง ผกก.สส.สภ.ห้วยทับทัน จว.ศรีสะเกษ 1308 09204 0111

342 พ.ต.ท. ชลสิทธ์ิ เทียมทัด สว.กก.4 บก.ปคม. 2108 10202 0107 รอง ผกก.5 บก.ต่ารวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904 2113 09202 0112

343 ร.ต.อ. ชลอ สุขหร่อง สวป.สภ.เมืองตาก 0603 12202 0247 สว.สส.สภ.เมืองตาก สตก.157

344 พ.ต.ท. ชโลธร วัฒนะโชติ รอง ผกก.ป.สน.บางนา 1103 10202 0071 รอง ผกก.สส.สน.ส่าเหร่ 1010 09204 0071

345 พ.ต.ท. ช่วงโชติ ขอพรกลาง รอง ผกก.ป.สภ.ห้วยแถลง จว.นครราชสีมา 0303 10202 0113 รอง ผกก.ป.สภ.ล่าทะเมนชัย จว.นครราชสีมา 0303 10202 0674



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๒๘/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

346 พ.ต.ท. ช่วงโชติ มงคลธนายุทธ รอง ผกก.ฝอ.ศพฐ.2 2705 09336 0090 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.พระราชวัง สน.1-1309

347 ร.ต.อ. ชวนชัย ถนอมพิชัย รอง สวป.สน.โชคชัย 1102 13202 0235 สว.อก.สน.นางเลิ ง สน.1-948

348 ร.ต.อ. ชวนนท์ เหี ยมี รอง สว.(สอบสวน) สภ.ท่าอุเทน จว.นครพนม 1406 11203 0127 สว.(สอบสวน) สภ.พรเจริญ จว.บึงกาฬ สนค.349

349 พ.ต.ท. หญิง ชวนพิศ พลศิลป์ สว. ฝ่ายเฝ้าฟังวิเคราะห์ ติดตามและรายงาน สท. 0103 10301 0022 รอง ผกก.ฝ่ายเฝ้าฟังวิเคราะห์ ติดตาม และรายงาน สท. 0103 09318 0091

350 ร.ต.อ. หญิง ชวนพิศ อมรพงษ์โพธิธา รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.บช.น. 1001 11403 0346 สว.ฝอ.6 บก.อก.บช.น. 1001 10318 0336

351 พ.ต.ท. ชวนะ สาธร รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หน้าพระลาน จว.สระบุรี ปนม.8588 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.คลองลึก จว.สระแก้ว 1211 09203 0209

352 พ.ต.ท. ชวนินทร์ วิทยเจษฎาธนภัต สวป.สภ.ท้ายเหมือง จว.พังงา สพง.136 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพังงา สพง.131

353 พ.ต.ท. ชวภณ สันติศาสนกุล สว.อก.สภ.สาคู จว.ภูเก็ต 1808 10318 0159 รอง ผกก.ป.สภ.สาคู จว.ภูเก็ต 1808 09202 0155

354 พ.ต.ท. ชวริน วงศ์ชิตะภา สวป.สภ.ท่าใหม่ จว.จันทบุรี สจบ.193 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองจันทบุรี 1204 10203 0262

355 ร.ต.อ. ชวโรจน์ กล้าหาญ รอง สว.จร. สน.ยานนาวา สน.2-883 สว.จร.สน.ยานนาวา สน.2-680

356 ร.ต.อ. ชวฤทธ์ิ คงเหล่าสมบูรณ์ รอง สว.งานสายตรวจ 5 กก.1 บก.จร. 1002 11205 0079 สว.(สอบสวน) สน.บางเขน 1004 10203 0235

357 ร.ต.อ. ชวลิต คณาครุฑ รอง สว. กก.สืบสวน ภ.จว.ชพ. 1805 11204 0034 สว.อก.สภ.นาสัก จว.ชุมพร 1805 10318 0049

358 พ.ต.ท. ชวลิต จินดารัตน์ สว.ปพ.บก.สส.ภ.1 1102 10202 0069 รอง ผกก.สส.สภ.ห้างฉัตร จว.ล่าปาง 1510 09204 0069

359 พ.ต.ต. ชวลิต ตรีหิรัญ สวป.สน.หลักสอง 1116 12202 0264 สวป.สน.สายไหม 1109 12202 0299

360 พ.ต.ท. ชวลิต ศรีสนธ์ิ สว.(สอบสวน) สภ.ตะพานหิน จว.พิจิตร สพจ.221 สว.(สอบสวน) สภ.โพธ์ิประทับช้าง จว.พิจิตร 1607 10203 0164



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๒๘/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

361 ร.ต.อ. ชวลิต อุปพงษ์ รอง สว.สส.สภ.เพ็ญ จว.อุดรธานี สอด.569 สว.สส.สภ.บ้านดุง จว.อุดรธานี 0412 12204 0174

362 ร.ต.อ. ชวัลณัฏฐ์ ศิริธนาชินาธิป รอง สวป. สภ.เมืองฉะเชิงเทรา 0203 13202 0261 สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 1205 10318 0227

363 พ.ต.ท. ชวัลทัต สะอาด สว.กก.สส.ภ.จว.ระยอง 1210 10204 0114 รอง ผกก.ป.สภ.แกลง จว.ระยอง 0208 10202 0034

364 พ.ต.ต. หญิง ชวัลรัชต์ ศรีเฉลียว นวท.(สบ 2) กลุ่มงานมาตรฐาน สฝจ. 2714 10450 0049 สว.ฝอ.พฐก. 2702 10318 0012

365 พ.ต.ต. ชวิน แสงพานิชย์ สว.ฝอ.ภ.จว.สระแก้ว 1211 10318 0009 สว.กก.สส.บก.น.4 1006 10204 0195

366 พ.ต.ท. ชวินโรจน์ ภีมรัชตธ่ารงค์ รอง ผกก.2 บก.ปอท. 2112 09201 0049 รอง ผกก.2 บก.ปอศ. 2109 09201 0066

367 พ.ต.ท. หญิง ช่อทิพย์ ขันดี รอง ผกก.ฝ่ายดนตรี สก. 0403 09318 0089 รอง ผกก.ฝ่ายกีฬา สก. 0403 09318 0107

368 พ.ต.ต. ชัจจ์ชัย เฉลี ยสมบูรณ์ สว.จร.สภ.เมืองสุพรรณบุรี สสพ.200 สว.อก.สภ.โพธาราม จว.ราชบุรี 0706 12304 0140

369 พ.ต.ท. ชัชชัย กอศิริวลานนท์ ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.12 บก.ตชด.ภาค 1 2502 10202 0156 ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.44 บก.ตชด.ภาค 4 2505 10202 0353

370 พ.ต.ท. ชัชชัย ไหมวันทา รอง ผกก.สส.สภ.พนา จว.อ่านาจเจริญ 1310 09204 0058 รอง ผกก.ป.สภ.โกสุมพิสัย จว.มหาสารคาม 0405 10202 0047

371 พ.ต.ท. ชัชชานน สิงห์ไพร สว.สส.สภ.โนนสุวรรณ จว.บุรีรัมย์ 0304 12204 0222 รอง ผกก.สส.สภ.โนนสุวรรณ จว.บุรีรัมย์ 1306 09204 0107

372 พ.ต.ท. ชัชวัสส์ บุตรอินทร์ สว.สส.สภ.เชียงกลม จว.เลย 1410 10204 0062 สว.สส.สภ.ชุมพลบุรี จว.สุรินทร์ 0307 12204 0160

373 ร.ต.อ. ชัชวาล จันทรทอง รอง สวป.สภ.เบตง จว.ยะลา สยล.199 สว.กก.สส.1 บก.สส.จชต. 2002 10204 0024

374 ร.ต.อ. ชัชวาล บาซาเปียน รอง สวป.สภ.ยะหริ ง จว.ปัตตานี สปน.207 สว.สส.สภ.ยะหริ ง จว.ปัตตานี 0904 12204 0272

375 พ.ต.ท. ชัชวาล มหาศรานนท์ สวป.สภ.เมืองลพบุรี 0106 12202 0247 สว.กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี 1108 10202 0112



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๒๘/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

376 ร.ต.อ. ชัชวาลย์ จันทร์เม้า รอง สวป.สภ.เมืองก่าแพงเพชร 0602 13202 0289 สว.สส.สภ.เมืองอุทัยธานี สอน.121

377 ร.ต.อ. ชัชวาลย์ ไชยพา รอง สวป.สภ.แกลง จว.ระยอง สรย.254 สว.ฝอ.ภ.จว.นครนายก 1208 10318 0008

378 พ.ต.ต. ชัชวาลย์ ผูกพันธ์ สวป.สภ.เมืองสงขลา 0907 12202 0439 สว.ฝอ.บก.สส.ภ.9 1902 10318 0008

379 พ.ต.ท. ชัชวาลย์ เพ็ชรแสนงาม ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.33 บก.ตชด.ภาค 3 2504 10202 0256 ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.31 บก.ตชด.ภาค 3 2504 10202 0068

380 พ.ต.ท. ชัชวาลย์ รัชตะประกร ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.21 บก.ตชด.ภาค 2 2503 10202 0067 รอง ผกก.ตชด.13 บก.ตชด.ภาค 1 2502 09202 0238

381 ร.ต.อ. ชัชวาลย์ รายา รอง สวป.สภ.เขาสวนกวาง จว.ขอนแก่น สขก.399 สว.ฝอ.ภ.จว.อุดรธานี 1414 10318 0011

382 พ.ต.ท. ชัชวิน เกตุทอง สว.กก.สส.4 บก.สส.บช.น. 1012 10204 0074 รอง ผกก.6 บก.ส.1 2302 09204 0213

383 พ.ต.ต. หญิง ชัญญาณ์ภัช มากสาขา สว.ฝ่ายกิจการต่างประเทศ บก .อก.บช.ส. 2301 10318 0091 สว.อก.สภ.ทุ่งต่าเสา จว.สงขลา 1906 10318 0081

384 พ.ต.ท. ชัฎ บรรทัดเที ยง รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หนองใหญ่ จว.ชลบุรี สชบ.483 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แสนสุข จว.ชลบุรี 0204 24203 0162

385 พ.ต.ต. ชัดชัย เอกรงค์ สวป.สภ.ท่าพล จว.เพชรบูรณ์ 0607 12202 0050 สว.อก.สภ.บึงสามพัน จว.เพชรบูรณ์ 0607 12304 0148

386 ร.ต.อ. ชัยกฤต เตารัตน์ รอง สว.(สอบสวน)สภ.ปากน ่าประแสร์ 0208 24203 0088 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองระยอง 1210 10203 0240

387 พ.ต.ต. ชัยชนะ สิทธิศักด์ิ สวป.สภ.นาทวี จว.สงขลา 0907 12202 0454 สวป.สภ.คลองหอยโข่ง จว.สงขลา 0907 12202 0032

388 พ.ต.ท. ชัยชนะ หลางหวอด สวป.สภ.เมืองสงขลา 0907 12202 0440 สว.ฝอ.ภ.จว.ยะลา 1910 10318 0115

389 ร.ต.อ. ชัยญา เขื อนแก้ว รอง สวป.สภ.เมืองอุดรธานี สน.413 สว.สส.สภ.กลางใหญ่ จว.อุดรธานี 0412 12204 0328

390 พ.ต.ต. ชัยญา ใสจันทึก สวป.สภ.เมืองนครปฐม 0703 12202 0240 สว.กก.สส.ภ.จว.กาญจนบุรี 1704 10204 0246



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๒๘/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

391 ร.ต.อ. ชัยญากรณ์ ศรีสัมฤทธ์ิ รอง สวป.สภ.ขุนทะเล จว.สุราษฎร์ธานี สสฏ170 สว.อก.สภ.ขุนทะเล จว.สุราษฎร์ธานี 0808 12318 0336

392 พ.ต.ต. ชัยณรงค์ แก้วหาญ สว.ฝอ.บก.น.6 1008 10318 0012 สว.กก.สส.บก.น.2 1004 10204 0041

393 พ.ต.ต. ชัยณรงค์ คล้ายอุดม สว.จร.สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี สสฎ.290 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี 1810 10203 0322

394 ร.ต.อ. ชัยณรงค์ จิตต์สุนทร รอง สว.จร.สภ.ศรีราชา จว.ชลบุรี สชบ.346 สว.สส.สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี สชบ.288

395 พ.ต.ท. ชัยณรงค์ ทาสุวรรณ รอง ผกก.สส.สภ.กงไกรลาศ จว.สุโขทัย 1610 09204 0073 รอง ผกก.ป.สภ.ปากท่า จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 09202 0166

396 พ.ต.ท. ชัยณรงค์ น้อยวัน รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หัวทะเล จว.ชัยภูมิ 1304 29203 0092 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เนินสง่า จว.ชัยภูมิ 1304 09203 0237

397 พ.ต.ท. ชัยณรงค์ ปางยะพันธ์ สว.อก.สภ.เมืองสุโขทัย 0608 12304 0009 สว.สส.สภ.ศรีนคร จว.สุโขทัย 0608 12204 0106

398 พ.ต.ท. ชัยณรงค์ พรหมรักษา รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.วังสามหมอ จว.อุดรธานี สอด.376 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.วังสะพุง จว.เลย 1410 09203 0204

399 ร.ต.อ. ชัยณรงค์ เอ่งฉ้วน รอง สว.กลุ่มงานบริหารจัดการระบบเครื องคอมพิวเตอร์ ศทก. 2804 11403 0027 สว.กลุ่มงานบริหารจัดการระบบเครื องคอมพิวเตอร์ ศทก. 2804 10403 0019

400 ร.ต.อ. ชัยเดช ผิวงาม รอง สวป. สน.ลาดพร้าว 1111 13202 0292 สว.กก.สส.ภ.จว.พิษณุโลก 1608 10204 0132

401 พ.ต.ท. ชัยทัต ใสสดศรี สว.สภ.กุดเสลา จว.ศรีสะเกษ 0306 12201 0387 รอง ผกก.ป.สภ.ภูสิงห์ จว.ศรีสะเกษ 0306 10202 0137

402 พ.ต.ต. ชัยทัศน์ ใจยาน สวป.สภ.ปากคลองรังสิต จว.ปทุมธานี สปท.63 สว.ฝอ.ภ.จว.ปทุมธานี 1106 10318 0219

403 พ.ต.ท. ชัยธัช เชียงทา รอง ผกก.สส.สภ.โนนกุง จว.อุบลราชธานี 1311 09204 0180 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.สายไหม 1004 09203 0286

404 พ.ต.ท. ชัยธัช สุวรรณชัย สว.ธร.กก.6 บก.จร. 1002 10304 0233 สว.อก.สน.ชนะสงคราม สน.1-1013

405 พ.ต.ท. ชัยนรงค์ ดีศิริ รอง ผกก.ปพ.บก.สส.ภ.7 1702 09201 0113 รอง ผกก.สส.สภ.หนองหญ้าปล้อง จว.เพชรบุรี 1707 09204 0065



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๒๘/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

406 ร.ต.อ. ชัยนรินท์ ธนนชัยวิรัตน์ รอง สว.ฝอ.สก. 0403 11304 0016 สว.ฝ่ายสรรพาวุธ 1 สพ. 0304 10365 0026

407 พ.ต.ท. ชัยนันท์ ศังขานนท์ รอง ผกก.ฝอ.2 บก.อก.บช.ก. 2101 09318 0025 รอง ผกก.6 บก.ทล. 2103 09202 0187

408 พ.ต.ท. ชัยนาท วันทอง รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เกษตรวิสัย จว.ร้อยเอ็ด สรอ.425 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เขาวง จว.กาฬสินธ์ุ 1407 09203 0205

409 พ.ต.ท. ชัยพจน์ เหล่าปทุมวิโรจน์ รอง ผกก.สส.สภ.กะปง จว.พังงา 1807 09204 0056 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองภูเก็ต 1808 09203 0272

410 พ.ต.ท. ชัยพร น่วมทอง สว.สส.สภ.เด่นเหล็ก จว.อุตรดิตถ์ 1611 10204 0054 สวป.สภ.บ้านโคก จว.อุตรดิตถ์ สอต.203

411 พ.ต.ท. ชัยพร พรมส่าลี รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ปลาค้าว จว.อ่านาจเจริญ 1310 29203 0050 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองอ่านาจเจริญ 1310 09203 0143

412 พ.ต.ท. ชัยพร ร่มโพธ์ิ สวป.สภ.ทุ่งคลี จว.สุพรรณบุรี 0709 12202 0063 รอง ผกก.จร.สภ.เมืองบุรีรัมย์ 0304 10205 0009

413 พ.ต.ท. ชัยพร สีมาวุธ สว.สส.สภ.สว่างแดนดิน จว.สกลนคร 0409 12204 0185 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สว่างแดนดิน จว.สกลนคร 1411 09203 0248

414 ร.ต.อ. ชัยพฤกษ์ แผ้วพลสง รอง สว.สส.สภ.ห้วยราช จว.บุรีรัมย์ 0304 13204 0308 สว.สส.สภ.ห้วยราช จว.บุรีรัมย์ 0304 12204 0307

415 พ.ต.ท. ชัยพันธ์ นุกูลกิจ รอง ผกก.ฝ่ายกิจการต่างประเทศ บก.อก.บช.ส. 2301 09318 0088 รอง ผกก.5 บก.ส.3 2304 09202 0166

416 ร.ต.อ. ชัยภัทร น้อยศรี รอง สว.ฝอ.กมค. 0600 11304 0016 สว.ฝ่ายสื อสิ งพิมพ์ สท. 0103 10301 0067

417 พ.ต.ต. ชัยยพล สันต์ิธัญญาโชค สวป.สน.บวรมงคล 1114 12202 0211 สวป.สน.พระราชวัง 1113 12202 0130

418 พ.ต.ท. ชัยยศ ธนะจิตต์ สว.อก.สภ.พรานกระต่าย จว.ก่าแพงเพชร 0602 12304 0111 รอง ผกก.ป.สภ.ภูเพียง จว.น่าน 0504 10202 0055

419 พ.ต.ท. ชัยยศ เหล่ามัง สวป.สภ.บางคณฑี จว.สมุทรสงคราม สสส.85 สว.อก.สภ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม 0703 12304 0181

420 พ.ต.ท. ชัยยะ พรานระวัง สว.อก.สภ.โพธ์ิประทับช้าง จว.พิจิตร 0605 12304 0122 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.พิจิตร 1607 09318 0175

Saranited




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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๒๘/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

421 พ.ต.ท. ชัยยะพร บุญอินทร์ สว.กก.สส.ภ.จว.ชัยภูมิ 1304 10204 0159 สวป.สภ.คอนสวรรค์ จว.ชัยภูมิ สชย.255

422 พ.ต.ท. ชัยยันต์ ม่วงเมืองแสน รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ลาดใหญ่ จว.สมุทรสงคราม 0707 24203 0033 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.อัมพวา จว.สมุทรสงคราม 1709 09203 0089

423 พ.ต.ท. ชัยยันต์ ศรีมังคละ รอง ผกก.สส.สภ.หนองพอก จว.ร้อยเอ็ด 1409 09204 0105 รอง ผกก.สส.สภ.โคกศรีสุพรรณ จว.สกลนคร 1411 09204 0117

424 ร.ต.อ. ชัยยา สมัครวงศ์ ผบ.มว.กก.ตชด.22 2503 11202 0202 สว.กก.ตชด.22 บก.ตชด.ภาค 2 2503 10318 0147

425 พ.ต.ท. ชัยยุทธ์ คงแก้ว สว.กลุ่มงานกฎหมาย กม. 0601 10305 0040 รอง ผกก.กลุ่มงานตรวจสอบส่านวน 3 คด. 0602 09375 0040

426 ร.ต.อ. ชัยยุทธ์ เที ยงธรรม รอง สวป.สภ.บางเลน จว.นครปฐม 0703 13202 0300 สว.กก.สส.4 บก.สส.ภ.7 1702 10204 0193

427 พ.ต.ท. ชัยยุทธ โนแก้ว สว.ฝ่ายการสื อสาร 2 สส. 2802 10428 0054 รอง ผกก.ฝ่ายการสื อสาร 4 สส. 2802 09428 0081

428 ร.ต.อ. ชัยยุทธ รอดเวียง รอง สว.จร.สภ.เมืองร้อยเอ็ด สรอ.277 สว.สภ.ดู่ใหญ่ จว.ร้อยเอ็ด 0407 12201 0389

429 พ.ต.ท. ชัยยุทธ หลายสุทธิสาร สว.ฝ่ายการสื อสาร 3 สส. 2802 10428 0071 รอง ผกก.ฝ่ายการสื อสาร 3 สส. 2802 09428 0068

430 พ.ต.ท. ชัยรัชช์กิตต์ิ ชัยปฎิวัติ สว.สส.สภ.บางคล้า จว.ฉะเชิงเทรา 0203 12204 0150 รอง ผกก.สส.สภ.บ้านโพธ์ิ จว.ฉะเชิงเทรา 1205 09204 0078

431 พ.ต.ต. ชัยรัตน์ เครื องดี สวป.สภ.ขมิ น จว.สกลนคร 0409 12202 0070 สวป.สภ.เมืองแพร่ สพร.131

432 ร.ต.อ. ชัยรัตน์ น้อยหมอ รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.8 1801 11304 0229 สว.อก.สภ.โคกกลอย จว.พังงา 0805 12318 0146

433 พ.ต.ต. ชัยรัตน์ น่านกาศ สว.(สอบสวน) สภ.ยกกระบัตร จว.ตาก 0603 23203 0224 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพิษณุโลก 1608 10203 0218

434 ร.ต.อ. ชัยรัตน์ ภักด์ิจรุง รอง สว.สส.สภ.ภูเรือ จว.เลย สลย.295 สว.สส.สภ.ด่านซ้าย จว.เลย 0408 12204 0146

435 พ.ต.ต. ชัยรัตน์ วรฉันท์ สวป.สภ.ส่าโรงใต้ จว.สมุทรปราการ 0107 12202 0334 สวป. สภ.บางบ่อ จว.สมุทรปราการ 0107 12202 0345



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๒๘/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

436 พ.ต.ท. ชัยรัตน์ สมานรัตน์ สวป.สภ.ล่าดวน จว.สุรินทร์ สสร.317 สว.สภ.บ้านหนองจอก จว.สุรินทร์ 0307 12201 0373

437 พ.ต.ท. ชัยรัตน์ หิรัญบูรณะ รอง ผกก.สส.บก.น.2 1004 09204 0036 รอง ผกก.สส.สภ.ควนโดน จว.สตูล 1907 09204 0049

438 พ.ต.ท. ชัยรินทร์ ทองสุข สว.สภ.โคกจาน จว.อุบลราชธานี 0309 12201 0435 รอง ผกก.สส.สภ.ส่าโรง จว.อุบลราชธานี 1311 09204 0098

439 พ.ต.ต. ชัยโรจน์ สวนนุ่ม สว.(สอบสวน) สภ.ย่านยาว จว.พิจิตร 0605 23203 0201 สว.(สอบสวน) สภ.ลานสัก จว.อุทัยธานี 1612 10203 0146

440 พ.ต.ท. ชัยวรุตม์ พร้อมญาติ รอง ผกก.กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 09202 0229 รอง ผกก.ตชด.31 บก.ตชด.ภาค 3 2504 09318 0056

441 พ.ต.ท. ชัยวัฒน์ ข่าภักด์ิ สว.สส.สภ.บ้านฝาง จว.ขอนแก่น 0403 12204 0263 สวป.สภ.มัญจาคีรี จว.ขอนแก่น สขก.597

442 ร.ต.อ. ชัยวัฒน์ จันนา รอง สว.กก.5 บก.ป. 2102 11202 0248 สว.กก.5 บก.ต่ารวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904 2113 10202 0115

443 พ.ต.ท. ชัยวัฒน์ จิตต์จ่านงค์ รอง ผกก.ป.สภ.โพหัก จว.ราชบุรี 1708 09202 0105 รอง ผกก.สส.สภ.ด่านมะขามเตี ย จว.กาญจนบุรี 1704 09204 0089

444 พ.ต.ท. ชัยวัฒน์ ตรีทิเพศสุวรรณ สว.ฝอ.บก.น.8 1010 10318 0014 รอง ผกก.ป.สภ.ศรีธาตุ จว.อุดรธานี 0412 10202 0066

445 พ.ต.ท. ชัยวัฒน์ ธนาอนวัช สว.(สอบสวน) สภ.บางประมุง จว.นครสวรรค์ 0604 23203 0278 สว.(สอบสวน) สภ.ชุมตาบง จว.นครสวรรค์ 1606 10203 0229

446 ร.ต.อ. ชัยวัฒน์ เปรี ยมรัตนชัย รอง สวป.สภ.เมืองศรีสะเกษ 0306 13202 0416 สว.สส.สภ.กันทรารมย์ จว.ศรีสะเกษ สศก.276

447 พ.ต.ต. ชัยวัฒน์ พริ งสกุล สวป.สน.โชคชัย 1111 12202 0250 สว.จร.สน.ลุมพินี สน.2-493

448 พ.ต.ต. ชัยวัฒน์ มีมุ่งธรรม สวป.สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ 0503 12202 0495 สวป.สภ.สันทราย จว.เชียงใหม่ สชม.576

449 พ.ต.ต. ชัยวัฒน์ มุสิโก สวป.สภ.เมืองปัตตานี สปน.124 สวป.สภ.ควนมีด จว.สงขลา 0907 12202 0463

450 พ.ต.ท. ชัยวัฒน์ สลักค่า สวป.สภ.เมืองสมุทรปราการ สสป.163 รอง ผกก.ป.สภ.บางบ่อ จว.สมุทรปราการ 0107 10202 0036



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๒๘/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

451 ร.ต.อ. ชัยวัฒน์ หีตจันทร์ รอง สว. สภ.ท่าชี อ.บ้านนาสาร จว.สฎ. 0808 13207 0302 สว.ส.ทท.5 กก.2 บก.ทท.3 3204 10202 0058

452 พ.ต.ท. ชัยวัฒน์ อนันตพันธ์ สว.ฝอ.บก.น.4 1006 10304 0011 สวป.สน.นิมิตรใหม่ 1110 12202 0216

453 พ.ต.ต. ชัยวิชญ์ สุท่าเลา สว.สส.สน.เตาปูน สน.1-792 สว.กก.สส.บก.น.4 1006 10204 0038

454 พ.ต.ต. ชัยวิทย์ สุวรรณพงศ์ สว.(สอบสวน) สน.ภาษีเจริญ สน.3-624 สว.(สอบสวน) สน.บางกอกใหญ่ 1009 10203 0160

455 พ.ต.ต. ชัยวิวัฒน์ โอปาก สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.1 1102 10204 0044 สว.กก.สส.ภ.จว.กาฬสินธ์ุ 1404 10204 0031

456 พ.ต.ท. ชัยวุฒิ ถิระกิจ สวป.สภ.ศรีเมืองใหม่ จว.อุบลราชธานี สอบ.633 รอง ผกก.สส.สภ.นาจะหลวย จว.อุบลราชธานี 1311 09204 0109

457 ร.ต.อ. ชัยศิริ ศรีบุญ รอง สวป. สน.ฉลองกรุง 1103 13202 0103 สว.ฝอ.บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 10318 0009

458 พ.ต.ท. ชัยสิทธ์ิ ค่ายา สว.(สอบสวน) สภ.ปอพาน จว.มหาสารคาม สมค.135 สว.(สอบสวน) สภ.ยางสีสุราช จว.มหาสารคาม 1407 10203 0128

459 พ.ต.ท. ชัยสิทธ์ิ ฆารเจริญ รอง ผกก.7 บก.รน. 2106 09202 0193 รอง ผกก.ฝอ.บก.รน. 2106 09318 0010

460 ร.ต.อ. ชัยสิทธ์ิ จันทร์ปุ่ม รอง สว.กก.2 บก.ส.1 2302 11204 0099 สว.กก.2 บก.ส.1 2302 10204 0073

461 พ.ต.ท. ชัยสิทธ์ิ ชุนหวัฒนา รอง ผกก.ป.สภ.เมืองเพชรบุรี 0705 10202 0007 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.เพชรบุรี 1707 09318 0168

462 พ.ต.ท. ชัยสิทธ์ิ ทองมี สว.สส.สภ.พระพรหม จว.นครศรีธรรมราช 0804 12204 0258 สว.อก.สภ.สาคู จว.ภูเก็ต 1808 10318 0159

463 พ.ต.ท. ชัยสิทธ์ิ ภความนตรี รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ชื นชม จว.มหาสารคาม สมค.113 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.กุดบาก จว.สกลนคร สสน.332

464 พ.ต.ท. ชัยสิทธ์ิ วงษ์ทอง รอง ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวนและตรวจสอบทรัพย์สิน บก.ปส.2 2203 29203 0029 รอง ผกก.2 บก.ต่ารวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904 2113 09202 0056

465 พ.ต.ท. ชากร ชูช่วย สว.(สอบสวน) สภ.เมืองตรัง สตง.168 สว.(สอบสวน) สภ.ศรีสาคร จว.นราธิวาส 1908 10203 0049



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๒๘/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

466 พ.ต.ต. ชาคริต กวีมูล สว.(สอบสวน) สภ.บ้านดู่ จว.ร้อยเอ็ด 0407 23203 0373 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองบึงกาฬ 1415 10203 0111

467 พ.ต.ท. ชาคริต ไพรสน สว.(สอบสวน) สน.ตลิ งชัน 1104 13203 0162 รอง ผกก.1 บก.ต่ารวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904 2113 09202 0036

468 พ.ต.ต. ชาคริต อินทรักษ์ สว.(สอบสวน) สภ.เคียนซา จว.สุราษฎร์ธานี สสฎ.509 สว.(สอบสวน) สภ.พนม จว.สุราษฎร์ธานี 1810 10203 0331

469 พ.ต.ท. ชาญ กันยะมี รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ร้องกวาง จว.แพร่ สพร.168 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ห้วยม้า จว.แพร่ สพร.250

470 พ.ต.ท. ชาญ จูงกระโทก รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ครบุรี จว.นครราชสีมา สนม.547 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองชัยภูมิ 1304 09203 0235

471 พ.ต.ท. ชาญ โชติรัตน์ รอง ผกก.ป.สภ.ควนโดน จว.สตูล 0908 10202 0047 รอง ผกก.ป.สภ.หาดส่าราญ จว.ตรัง 0902 10202 0194

472 พ.ต.ท. ชาญ ปานมณี สว.อก.สภ.ปางสีดา จว.สระแก้ว 1211 10318 0055 รอง ผกก.ป.สภ.คลองหาด จว.สระแก้ว 0209 10202 0074

473 พ.ต.ท. ชาญกฤษ เย็นทวีวิจิตร สวป.สน.ภาษีเจริญ สน.3-615 สว.(สอบสวน) สน.ราษฎร์บูรณะ 1115 24203 0108

474 พ.ต.ต. ชาญเกรียงไกร เอกวริษฐ์ สวป.สภ.เมืองสระบุรี 0108 12202 0231 สว.ฝอ.ภ.จว.สระบุรี 1110 10318 0164

475 พ.ต.ต. ชาญชัย ขันบุ สว.สส.สภ.เขื องใน จว.อุบลราชธานี 0309 12204 0195 สว.กก.สส.ภ.จว.อ่านาจเจริญ 1310 10204 0150

476 ร.ต.อ. ชาญชัย ติชัยพะเนา รอง สวป.สภ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา สนม.773 สว.อก.สภ.ขามสะแกแสง จว.นครราชสีมา 0303 12304 0287

477 พ.ต.ต. ชาญชัย นนท์ชนะ สว.(สอบสวน) สภ.เมืองร้อยเอ็ด6 0407 24203 0101 สว.(สอบสวน) สภ.ท่าอุเทน จว.นครพนม สนพ.253

478 ร.ต.อ. ชาญชัย นามวงษา รอง สว.(สอบสวน) สภ.น ่าพอง จว.ขอนแก่น 1405 11203 0214 สว.(สอบสวน) กก.สส.4 บก.สส.ภ.4 1402 10203 0173

479 พ.ต.ท. ชาญชัย ปุราทะกา รอง ผกก.ป.สภ.ล่าดวน จว.บุรีรัมย์ 1306 09202 0057 รอง ผกก.ป.สภ.ล่าดวน จว.สุรินทร์ 0307 10202 0092

480 พ.ต.ท. ชาญชัย เรนชนะ รอง ผกก.ฝ่ายมาตฐานต่าแหน่ง อต. 0401 09319 0046 รอง ผกก.กลุ่มงานความมั นคง กองแผนงานความมั นคง สยศ. 0203 09309 0028



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๒๘/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

481 พ.ต.ท. ชาญชัย ฤทธิฦาชัย สวป.สน.ทองหล่อ 1112 12202 0314 รอง ผกก.สส.สภ.ล่าลูกกา จว.ปทุมธานี 1106 09204 0071

482 พ.ต.ท. ชาญชัย สวัสดี สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.8 1801 10318 0175 รอง ผกก.ป.สภ.ไชยา จว.สุราษฎร์ธานี 0808 10202 0021

483 พ.ต.ท. ชาญชัย หาแก้ว รอง ผกก.ฝอ.4 บก.อก.ภ.6 1601 09318 0233 รอง ผกก.ป.สภ.เนินมะปราง จว.พิษณุโลก 0606 10202 0037

484 พ.ต.ต. ชาญชัย อารีชาติ สวป.สภ.ทุ่งเบญจา จว.จันทบุรี 0202 12202 0051 สวป.สภ.นายายอาม จว.จันทบุรี สจบ.275

485 พ.ต.ท. ชาญชาตรี สีดาค่า รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ส่าเหร่ สน.3-753 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ท่าพระ 1009 09203 0175

486 พ.ต.ต. ชาญณรงค์ กลอนสม สว.(สอบสวน) สภ.หนองตรุด จว.ตรัง 0902 23203 0156 สว.(สอบสวน) สภ.สายบุรี จว.ปัตตานี 1909 10203 0049

487 พ.ต.ท. ชาญณรงค์ ไทยสุวรรณ สว. อก.สภ.ศรีสวัสด์ิ จว.กาญจนบุรี 0702 12304 0215 สว.(สอบสวน) สภ.ไทรโยค จว.กาญจนบุรี 1704 10203 0239

488 พ.ต.ท. ชาญณรงค์ พรหมมา รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ด่านขุนทด จว.นครราชสีมา สนม.766 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองบุรีรัมย์ 1306 09203 0286

489 พ.ต.ต. ชาญณรงค์ ศรีสืบ สว.อก.สภ.สุขส่าราญ จว.ระนอง 0807 12304 0099 สว.(สอบสวน) สภ.ปากจั น จว.ระนอง 1809 10203 0115

490 พ.ต.ท. ชาญณรงค์ โสมพันธ์ุ สว.อก.สภ.ห้วยยาง จว.ประจวบคีรีขันธ์ 1706 10318 0107 รอง ผกก.ป.สภ.นาสัก จว.ชุมพร 1805 09202 0047

491 พ.ต.ท. ชาญยุทธ ทองสร้อย รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.พิปูน จว.นครศรีธรรมราช สนศ.584 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.นาบอน จว.นครศรีธรรมราช สนศ.614

492 พ.ต.ท. ชาญยุทธ มณีสุวรรณ รอง ผกก.ป.สภ.ปากพนัง จว.นครศรีธรรมราช 0804 10202 0064 รอง ผกก.สส.สภ.ขนอม จว.นครศรีธรรมราช 1806 09204 0072

493 พ.ต.ต. ชาญยุทธ์ เสมอจิตร์ สว.(สอบสวน) สภ.โพรงมะเดื อ จว.นครปฐม 0703 24203 0147 สว.(สอบสวน) สภ.เขาดิน จว.ราชบุรี 0706 24203 0128

494 พ.ต.ต. ชาญวิทย์ ทนันชัย สว.สส.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.น่าน 0504 12204 0162 สว.สภ.เมืองยาว จว.ล่าปาง 0508 12201 0243

495 พ.ต.ท. ชาญวิทย์ ละออเอี ยม สวป.สน.วัดพระยาไกร 1112 12202 0294 สวป.สน.ทุ่งมหาเมฆ สน.2-627



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๒๘/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

496 พ.ต.ต. ชาญวิทย์ ศรีสงค์ สว.สส.สภ.เขาพนม จว.กระบี 0802 12204 0068 สว.สส.สภ.หัวไทร จว.นครศรีธรรมราช 0804 12204 0287

497 พ.ต.ท. ชาญวุฒิ รักษาพราหมณ์ รอง ผกก.สส.สภ.บ้านวิสัยเหนือ จว.ชุมพร 1805 09204 0074 รอง ผกก.ป.สภ.ทุ่งหว้า จว.สตูล 0908 10202 0034

498 พ.ต.ท. ชาญศักด์ิ ฟักเหลือง สว. สส.สภ.หนองรี จว.กาญจนบุรี 0702 12204 0275 รอง ผกก.ป.สภ.หนองขาว จว.กาญจนบุรี 1704 09202 0123

499 พ.ต.ท. ชาญศักด์ิ สุนทะโรจน์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองขอนแก่น สขก.325 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ปากคาด จว.บึงกาฬ 1415 09203 0123
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