
(สําเนา) 

คําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
ที่    ๑๓๑ /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 พ.ต.ต. นพดล วงศ์เสำร์เนำว์ สว.(สอบสวน) สภ.สว่ำงแดนดิน จว.สกลนคร สสน.388 สว.(สอบสวน) สภ.วำนรนิวำส จว.สกลนคร 1411 10203 0229

2 พ.ต.ต. นพดล วัชรกิจโสภณ สว.ฝอ.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน 1509 10318 0012 สวป.สภ.พระธำตุช่อแฮ จว.แพร่ 1508 10202 0130

3 พ.ต.ท. นพดล วิเศษศรี รอง ผกก.สส.สภ.ดงเย็น จว.อุดรธำนี 1414 09204 0058 รอง ผกก.สส.สภ.เหล่ำหลวง จว.บึงกำฬ 1415 09204 0081

4 พ.ต.ต. นพดล สินศิริ สว.สส.สน.บำงบอน 1104 12204 0176 สว.อก.สน.บำงมด 1104 12304 0109

5 พ.ต.ต. นพดล อินทศร สวป.สภ.เมืองปรำจีนบุรี สปจ.242 สว.กก.สส.4 บก.สส.ภ.1 1102 10204 0163

6 พ.ต.ต. นพนันท์ เล่ืองเลิศ สว.(สอบสวน) สภ.สำมชุก จว.สุพรรณบุรี สสพ.277 สว.(สอบสวน) สภ.สระยำยโสม จว.สุพรรณบุรี 1711 10203 0194

7 พ.ต.ท. นพพร กวำวหน่ึง ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.32 บก.ตชด.ภำค 3 2504 10202 0157 รอง ผกก.ตชด.31 บก.ตชด.ภำค 3 2504 09202 0055

8 พ.ต.ต. นพพร เรืองนุช สวป.สภ.เมืองยำง จว.นครรำชสีมำ 0303 12202 0166 สวป.สน.ปทุมวัน 1113 12202 0141

9 ร.ต.อ. นพพล ปุยะติ รอง สว.งำนสำยตรวจ 1 กก.สำยตรวจ บก.สปพ. 1013 11304 0089 สว.สส.สน.พลับพลำไชย 1 สน.2-426

10 ร.ต.อ. นพพล มักกำรุณ ผู้ช่วย นว.(สบ 1) ผบช.สยศ.ตร. 0200 11323 0007 สว.กลุ่มงำนจรำจร กองแผนงำนควำมม่ันคง สยศ. 0203 10309 0042

11 ร.ต.อ. นพรรณพ สีหว้ำสะโสม รอง สวป. สภ.ปำกเกร็ด จว.นนทบุรี 0103 13202 0308 สว.สส.สภ.เสำไห้ จว.สระบุรี 0108 12204 0169

12 พ.ต.ท. นพรัตน์ กองเมืองปัก รอง ผกก.กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 09318 0148 รอง ผกก.กก.2 บก.สอ.บช.ตชด. 2508 09318 0307

13 ร.ต.อ. นพรัตน์ คงสุข รอง สว. สภ.สำคู จว.ภก. 1808 11202 0142 สว.กก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต 1808 10204 0131

14 พ.ต.ต. นพรัตน์ พิมพ์ทอง สว.ฝ่ำยกิจกรรมนักเรียน บก.ปค. 3002 10306 0078 สวป.สภ.จังหำร จว.ร้อยเอ็ด สรอ.223

15 พ.ต.ต. นพรัตน์ มำเมือง สว.(สอบสวน) สภ.บำงสะพำนน้อย จว.ประจวบคีรีขันธ์ สปข.256 สว.(สอบสวน) สภ.ทุ่งตะโก จว.ชุมพร สชพ.212

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๑/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๑/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

16 ร.ต.อ. นพรัตน์ แสงบ้ำนยำง รอง สว.กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 11202 0331 สว.กก.2 บก.ต ำรวจมหำดเล็กรำชวัลลภรักษำพระองค์ 904 2113 10202 0060

17 พ.ต.ท. นพรัตน์ หลวงสนำม สว.(สอบสวน) สภ.เมืองร้อยเอ็ด6 สรอ.266 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองกำฬสินธ์ุ 1404 10203 0194

18 พ.ต.ท. นพรำช จันปำน สว.(สอบสวน) สภ.เชียงใหม่ จว.ร้อยเอ็ด 1409 29203 0075 สว.(สอบสวน) สภ.โพนทอง จว.ร้อยเอ็ด สรอ.318

19 พ.ต.ต. นพโรจน์ พัชรำจิระศักด์ิ สวป.สน.หัวหมำก 1111 12202 0235 สว.สส.สน.ชนะสงครำม สน.1-1021

20 ร.ต.อ. หญิง นพวรรณ ค ำนวนศักด์ิ รอง สว.ฝ่ำยตรวจสอบส ำนวนคดีอุทธรณ์ อฎ. 0605 11375 0017 สว.ส่วนตรวจสอบส ำนวนคดีอุทธรณ์ 0605 10375 0013

21 พ.ต.ท. นพวัฒน์ ธำตุชนะ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ศรีบุญเรือง จว.หนองบัวล ำภู 0411 24203 0058 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.นำแห้ว จว.เลย 1410 09203 0208

22 พ.ต.ท. นพวิทย์ ดิษฐำธนำธรสิริ สว.สส.สภ.เชียงคำน จว.เลย 0408 12204 0138 รอง ผกก.ป.สภ.เชียงคำน จว.เลย 0408 10202 0045

23 พ.ต.ท. นพสิทธ์ิ เต็มองค์หล้ำ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ลำนสัก จว.อุทัยธำนี สอน.170 รอง ผกก.สส.สภ.ลำนสัก จว.อุทัยธำนี 1612 09204 0070

24 พ.ต.ท. นพันษกรณ์ กรณ์เจริญกำร รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ท่ำใหม่ จว.จันทบุรี สจบ.205 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สอยดำว จว.จันทบุรี 1204 09203 0169

25 พ.ต.ท. นภดล มุกดำ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เกำะลันตำ จว.กระบ่ี สกบ.172 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เขำพนม จว.กระบ่ี 1804 09203 0216

26 พ.ต.ท. นภดล สมตน รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สลุย จว.ชุมพร สชพ.98 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หลังสวน จว.ชุมพร 1805 09203 0169

27 พ.ต.ท. นภธร วำชัยยุง รอง ผกก.สส.1 บก.สส.ภ.4 1402 09204 0029 รอง ผกก.ป.สภ.ปำกเกร็ด จว.นนทบุรี 0103 10202 0018

28 พ.ต.ท. นภสิณ จินดำรัตน์ รอง ผกก.ป.สภ.ศรีประจันต์ จว.สุพรรณบุรี 0709 10202 0043 รอง ผกก.สส.สภ.นำกลำง จว.หนองบัวล ำภู 1413 09204 0046

29 พ.ต.ท. นภสินธ์ุ ภูมี สว.กก.3 บก.ปคม. 2108 10202 0084 รอง ผกก.6 บก.ปคม. 2108 09201 0151

30 พ.ต.ท. นภสินธ์ุ รสดี สว.อก.สภ.บัญจำคีรี จว.ขอนแก่น 0403 12304 0266 สว.อก.สภ.เขำสวนกวำง จว.ขอนแก่น 0403 12304 0250



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๑/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

31 พ.ต.ท. หญิง นภัสสร วงศ์ค ำสำย สว.ฝอ.บก.ตชด.ภำค 2 2503 10318 0012 รอง ผกก.ฝอ.3 บก.อก.ภ.4 1401 09318 0173

32 ร.ต.อ. หญิง นภำดำ ประดิษฐ์ชัย รอง สว.กก.ตชด.22 2503 11326 0172 สว.กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 10318 0151

33 พ.ต.ต. หญิง นภำภรณ์ รัตนอร่ำมสวัสด์ิ สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครศรีธรรมรำช 0804 24203 0132 สว.(สอบสวน) สภ.ทุ่งสง จว.นครศรีธรรมรำช 1806 10203 0309

34 พ.ต.ท. นรเดช เตชะกุลพงศ์ สวป.สน.บำงนำ 1112 12202 0323 สว.(สอบสวน) สน.บำงนำ 1007 10203 0141

35 พ.ต.ท. นรวิชญ์ จุลวำนิช รอง ผกก.สส.สภ.หนองกรับ จว.ระยอง 1210 09204 0105 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ้ำนค่ำย จว.ระยอง สรย.231

36 พ.ต.ท. นรสิงห์ อินทร์ถำ สว.ฝอ.สลก.ตร. 0101 10312 0016 รอง ผกก.ฝ่ำยสำรบรรณ 2 สลก.ตร. 0101 09312 0043

37 พ.ต.ต. นรเสฏฐ์ เดชอุ่ม สวป.สน.ล ำผักชี 1110 12202 0209 สวป.สน.บำงเสำธง 1114 12202 0205

38 ร.ต.อ. นรังสรรค์ ศิลป์ประกอบ รอง สวป.สภ.นำจอมเทียน จว.ชลบุรี 0204 13207 0360 สว.สส.สภ.เขำหินซ้อน จว.ฉะเชิงเทรำ 0203 12204 0205

39 พ.ต.ท. นรำ ฉิมแสง สวป.สภ.ย่ำนตำขำว จว.ตรัง สตง.192 สว.(สอบสวน) สภ.หำดส ำรำญ จว.ตรัง 1904 10203 0201

40 พ.ต.ต. นรำ ตันหยงพันธ์ สว.กก.5 บก.ส.1 2302 10204 0195 สวป.สภ.ระแงะ จว.นรำธิวำส 0903 12202 0482

41 พ.ต.ท. นรำชัย นำมมนตรี สว.อก.สภ.หนองนำค ำ จว.ขอนแก่น 0403 12318 0402 สว.อก.สภ.เดชอุดม จว.อุบลรำชธำนี 0309 12304 0213

42 พ.ต.ต. นรำเทพ พองชัยภูมิ สวป.สภ.เกษตรสมบูรณ์ จว.ชัยภูมิ สชย.366 สว.กก.สส.ภ.จว.ชัยภูมิ 1304 10204 0159

43 พ.ต.ท. นรำธิป คนธรรม รอง ผกก.สส.สภ.เมืองสุโขทัย 1610 09204 0069 รอง ผกก.ป.สภ.บ้ำนสวน จว.สุโขทัย 1610 09202 0112

44 ร.ต.อ. นรำธิป นำคแก้ว รอง สว.กก.5 บก.ส.1 2303 11204 0254 สว.กก.1 บก.ส.2 2303 10204 0031

45 พ.ต.ท. นรำมินธร์ เทพจักรินทร์ สว.กก.สส.1 บก.สส.บช.น. 1012 10204 0028 รอง ผกก.2 บก.ปส.3 2204 09201 0050



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๑/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

46 ร.ต.อ. นริฎฐ์ จันโสดำ รอง สว.กก.3 บก.ปส.1 2202 11204 0085 สว.กก.3 บก.ปส.1 2202 10204 0081

47 พ.ต.ต. นรินทร์ นำมบ้ำนค้อ สว.(สอบสวน) สภ.เมืองร้อยเอ็ด6 0407 24203 0109 สว.(สอบสวน) สภ.เมยวดี จว.ร้อยเอ็ด สรอ.376

48 พ.ต.ท. นรินทร์ พุ่มสวัสด์ิ สว.(สอบสวน) สภ.ทุ่งตะโก จว.ชุมพร สชพ.212 สว.(สอบสวน) สภ.บ้ำนมำบอ ำมฤต จว.ชุมพร 0803 24203 0075

49 พ.ต.ท. นรินทร์ เพชรทอง อำจำรย์(สบ 2) กลุ่มงำนคณำจำรย์ คณะนิติวิทยำศำสตร์ 3005 37379 0026 นว.(สบ 2) ผบช.ภ.5 1500 10323 0009

50 พ.ต.ท. นรินทร์ เรืองศรี รอง ผกก.ป.สภ.วังม่วง จว.สระบุรี 0108 10202 0055 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.องครักษ์ จว.นครนำยก 0206 23203 0020

51 ร.ต.อ. นรินทร์ ไร่ไสว รอง สว.สส.สภ.วังม่วง จว.สระบุรี 0108 13204 0211 สว.สส.สภ.เมืองสระบุรี สสบ.167

52 พ.ต.ท. นรินทร์เนตร ศรีสุข สวป.สภ.พระพุทธบำท จว.สระบุรี 0108 12202 0239 รอง ผกก.ป.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.สระบุรี 0108 10202 0049

53 พ.ต.ท. นริศ ตำดสุวรรณ์ สวป.สภ.สระบัว จว.ปรำจีนบุรี 1209 10202 0055 สวป.สภ.เขำฉกรรจ์ จว.สระแก้ว 0209 12202 0015

54 พ.ต.ท. นริศ รวมภักดี สว.ฝอ.บก.สส.ภ.3 1302 10326 0010 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย์ 1306 09318 0304

55 พ.ต.ต. นริศ สิริวันต์ สว.จร.สน.สุวินทวงศ์ 1110 12205 0077 สว.(สอบสวน) สน.ล ำผักชี 1005 10203 0206

56 ร.ต.อ. นริศ หล้ำศักด์ิ รอง สว.สส.สน.พระโขนง 1112 13204 0412 สว.สส.สภ.สำขลำ จว.สมุทรปรำกำร 0107 12204 0259

57 ร.ต.อ. หญิง นริศรำ แต่สุขะวัฒน์ รอง สว.ธร.สภ.บ้ำนลำด จว.เพชรบุรี สพบ.195 สว.ฝอ.ภ.จว.เพชรบุรี 1707 10318 0169

58 พ.ต.ท. นริษฐ์ สุวรรณสะอำด สว.(สอบสวน) สภ.สิงหนคร จว.สงขลำ 0907 24203 0111 สว.(สอบสวน) สภ.ม่วงงำม จว.สงขลำ 1906 10203 0423

59 พ.ต.ต. นรุตม์ชัย เบญจปฐมรงค์ นว.(สบ 2) ผบช.ภ.1 1100 10323 0009 ผู้ช่วย นว.(สบ 2) ตร. 0000 10323 0130

60 ร.ต.อ. นเรศ บุญที รอง สว.(สอบสวน) สภ.สัตหีบ จว.ชลบุรี สชบ.494 สว.(สอบสวน) สภ.สัตหีบ จว.ชลบุรี 1206 10203 0403



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๑/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

61 พ.ต.ต. นเรศ ศรีนำรำง สว.(สอบสวน) สภ.บำงพลี จว.สมุทรปรำกำร 0107 24203 0177 สว.(สอบสวน) สน.คลองตัน 1007 10203 0147

62 พ.ต.ท. นฤดม ตะบองทอง สวป.สภ.เมืองนครนำยก สนย.77 รอง ผกก.สส.สภ.หนองกรับ จว.ระยอง 1210 09204 0105

63 พ.ต.ท. นฤตย์ หนูมี สว.อก.สภ.สำมร้อยยอด จว.ประจวบคีรีขันธ์ 0704 12304 0157 สว.อก.สภ.บำงสะพำนน้อย จว.ประจวบคีรีขันธ์ 0704 12304 0149

64 พ.ต.ท. นฤทธ์ิ เครือเนตร สวป.สภ.ปำดังเบซำร์ จว.สงขลำ 0907 12202 0459 สว.สภ.ปำกรอ จว.สงขลำ 0907 12201 0416

65 ร.ต.อ. นฤนำรถ เวทยะเวทิน รอง สว.กก.4 บก.ส.2 2303 11204 0086 สว.กก.4 บก.ส.2 2303 10204 0079

66 พ.ต.ต. นฤบดินทร์ สินธรำนพ สว.กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 10325 0112 ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 10202 0116

67 พ.ต.ต. นฤพนธ์ ดำวแจ้ง สว.(สอบสวน) สภ.คลองขลุง จว.ก ำแพงเพชร สกพ.225 สว.(สอบสวน) สภ.ทรำยทองวัฒนำ จว.ก ำแพงเพชร 1604 10203 0157

68 พ.ต.ท. นฤพล ทิพย์ชิต รอง ผกก.กก.ต่อต้ำนกำรก่อกำรร้ำย บก.สปพ. 1013 09207 0189 รอง ผกก.ปพ.บก.สส.ภ.7 1702 09201 0114

69 พ.ต.ต. นลิตร ทินภู สว.(สอบสวน) สภ.ท่ำคันโท จว.กำฬสินธ์ุ สกส.276 สว.(สอบสวน) สภ.สำมชัย จว.กำฬสินธ์ุ 1404 10203 0202

70 พ.ต.ท. นวฉัตร สมทัศน์ สว.กก.สส.ภ.จว.นรำธิวำส 2004 10204 0039 สว.(สอบสวน) สภ.สุคิริน จว.นรำธิวำส 1908 10203 0048

71 พ.ต.ต. หญิง นวพร วงษ์สุวรรณ นว.(สบ 2) ผบช.ภ.5 1500 10323 0009 นว.(สบ 2) ผบช.ภ.3 1300 10323 0009

72 พ.ต.ท. นวพล ครำมวิชิตกุล รอง ผกก.สส.สภ.หล่มสัก จว.เพชรบูรณ์ 1609 09204 0088 รอง ผกก.ป.สภ.วังประจบ ภ.จว.ตำก 1605 09202 0132

73 พ.ต.ท. นวมินทร์ ลมเมฆ รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ลพบุรี 1108 09318 0007 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.สิงห์บุรี 1111 09318 0059

74 พ.ต.ท. หญิง นวรัตน์ ข ำสอำด รอง ผกก.ฝสสน.5 บก.สสน.บช.ตชด. 2507 09318 0089 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.นครนำยก 1208 09318 0007

75 ร.ต.อ. นวรัตน์ โคตรแสนเมือง รอง สวป.สภ.สหัสขันธ์ จว.กำฬสินธ์ุ 0402 13202 0358 สว.สส.สภ.โนนสูง จว.กำฬสินธ์ุ 1404 10204 0052



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๑/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

76 พ.ต.ต. หญิง นวลจุฑำ เสือเพชร สว.ฝอ.กต.9 0810 10318 0006 สว.ฝอ.บก.ปทส. 2107 10318 0013

77 พ.ต.ท. นวัต ประภำสะวัต สวป.สน.มักกะสัน 1108 12202 0163 รอง ผกก.จร.สน.มักกะสัน 1102 10205 0073

78 พ.ต.ต. นวัธนันต์ ฉ่ ำแสง สว.กก.สส.ภ.จว.ขอนแก่น 1405 10204 0034 สวป.สภ.โนนศิลำ จว.ขอนแก่น สขก.203

79 พ.ต.ท. นอง ทองศรี สวป.สภ.กระบุรี จว.ระนอง สรน.121 สว.ฝอ.ภ.จว.ระนอง 1809 10318 0010

80 พ.ต.ท. นัญฐวัสส์ เพ็งหยวก รอง ผกก.1 บก.ส.2 2303 09204 0027 รอง ผกก.สส.ภ.จว.สกลนคร 1411 09204 0164

81 พ.ต.ท. นัฎฐพงษ์ ศรีเพ็ญประภำ รอง ผกก.ป.สภ.คลองด่ำน จว.สมุทรปรำกำร 1109 09202 0052 รอง ผกก.ป.สภ.พระประแดง จว.สมุทรปรำกำร 0107 10202 0030

82 ร.ต.อ. นัฎฐพล แก้วจันทร์ฉำย นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.ชลบุรี 1206 11323 0006 สว.กก.สส.ภ.จว.ชลบุรี 1206 10204 0443

83 ร.ต.อ. นัฐพงษ์ นำอุดม รอง สวป.สภ.เมืองขอนแก่น 18118 สว.สส.สภ.กุมภวำปี จว.อุดรธำนี 0412 12204 0214

84 ร.ต.อ. นัฐพร แสงจันทร์ รอง สว.ฝอ.บก.ปอศ. 2109 11304 0022 สว.อก.สภ.พล จว.ขอนแก่น สขก.287

85 พ.ต.ต. หญิง นัดดำ นรำทันต์ สว.อก.สภ.สูงเม่น จว.แพร่ 0506 12304 0104 สว.อก.สภ.ห้วยม้ำ จว.แพร่ 1508 10318 0118

86 ร.ต.อ. นัตเทพ ณัณพะบรรณ รอง สว.สส.สภ.ตระกำรพืชผล 0309 13204 0224 สว.สส.สภ.กุดข้ำวปุ้น จว.อุบลรำชธำนี 0309 12204 0179

87 พ.ต.ต. นัติสนธ์ิ วุฒิสำรวัฒนำ สว.สส.สภ.แม่แฝก จว.เชียงใหม่ 0503 12204 0417 สว.(สอบสวน) สภ.แม่แฝก จว.เชียงใหม่ 1505 10203 0566

88 พ.ต.ท. นัทธกำนต์ ประทุมตรี สวป.สภ.ศรีรำชำ จว.ชลบุรี 0204 12202 0376 รอง ผกก.ป.สภ.บ่อไร่ จว.ตรำด 0205 10202 0040

89 ร.ต.อ. นัทธพงศ์ แก้วอยู่ รอง สว.สส. สน.บำงมด สน.3-411 สว.กก.สส.บก.น.8 1010 10204 0199

90 พ.ต.ท. นัทธพล ศรีค ำสุข สว.สส.สภ.เวียงมอก จว.ล ำปำง 1510 10204 0055 รอง ผกก.สส.สภ.เขลำงค์นคร จว.ล ำปำง 1510 09204 0152



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๑/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

91 พ.ต.ท. นัธทวัฒน์ ธรรมชำดำ รอง ผกก.2 บก.รฟ. 2104 09202 0054 รอง ผกก.ป.สภ.สระใคร จว.หนองคำย 0410 10202 0084

92 พ.ต.ท. หญิง นันฐ์ชนก พรหมภำนุเสถียร นว.(สบ 3) ตร. 0000 09323 0107 รอง ผกก.ฝอ.4 บก.อก.บช.น. 1001 09318 0277

93 พ.ต.ท. หญิง นันทธรรมรัตน์ สังประกุล รอง ผกก.ฝอ.3 บก.อก.ภ.5 1501 09318 0208 รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5 1501 09305 0157

94 ร.ต.อ. หญิง นันท์นภัส ปลัดศรีช่วย รอง สว.ฝอ.ภ.จว.อุดรธำนี 1414 11305 0029 สว.ฝอ.ภ.จว.อุดรธำนี 1414 10318 0012

95 ร.ต.อ. หญิง นันท์นภัส พัชรวัฒน์เมธี รอง สว.ธร. สน.คันนำยำว สน.1-591 สว.ฝอ.บก.น.2 1004 10318 0012

96 พ.ต.ท. นันทพนธ์ นำในบุญ สว.(สอบสวน) สภ.พนัสนิคม จว.ชลบุรี 0204 24203 0151 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.พนัสนิคม จว.ชลบุรี 1206 09203 0428

97 พ.ต.ต. นันท์มนัส โพธ์ิศรี สว.(สอบสวน) สภ.ดงมะไฟ จว.สกลนคร 0409 23203 0336 สว.(สอบสวน) สภ.ศรีวิชัย จว.สกลนคร 1411 10203 0240

98 ร.ต.อ. นันทวัฒน์ ศรชัยวุฒิโชติกุล รอง สวป. สน.ตล่ิงชัน 1114 13202 0233 สว.กก.สส.บก.น.7 1009 10204 0042

99 พ.ต.ท. นันทวิทย์ เจริญพร สว.จร.สน.ทุ่งครุ 1104 12205 0114 รอง ผกก.ฝอ.บก.น.8 1010 09318 0203

100 พ.ต.ท. นันทสิทธ์ิ เล่งน้อย สวป.สภ.วำรินช ำรำบ จว.อุบลรำชธำนี 0309 12202 0485 สวป.สภ.ศรีเมืองใหม่ จว.อุบลรำชธำนี สอบ.633

101 พ.ต.ท. นำคพันธ์ุ โพธำ รอง ผกก.กลุ่มงำนตรวจสอบส ำนวน 3 คด. 0602 09375 0040 รอง ผกก.ป.สภ.หนองโดน จว.สระบุรี 0108 10202 0120

102 ร.ต.อ. นำวิน ทิพย์ศรีหำ รอง สวป.สภ.หนองแค จว.สระบุรี สสบ.215 สว.ปพ.บก.สส.ภ.1 1102 10202 0076

103 พ.ต.ท. นำวิน นิลวำนิช รอง ผกก.ป.สภ.เมืองสงขลำ 0907 10202 0013 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.สตูล 1907 09318 0007

104 พ.ต.ท. นำวิน อุ่นใจชน รอง ผกก.ป.สภ.โกสุมพิสัย จว.มหำสำรคำม 0405 10202 0047 รอง ผกก.สส.ภ.จว.มหำสำรคำม 1407 09204 0222

105 พ.ต.ท. นำวี ศรีหำสมบัติ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หนองแสง จว.อุดรธำนี สอด.487 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.นำยูง จว.อุดรธำนี 1414 09203 0233



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๑/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

106 พ.ต.ท. น ำชัย พุ่มแสง สวป.สภ.คุระบุรี จว.พังงำ สพง.150 สวป.สภ.ละอุ่น จว.ระนอง สรน.145

107 พ.ต.ท. น ำชัย ศรีเวียง รอง ผกก.สส.สภ.วำนรนิวำส จว.สกลนคร 1411 09204 0120 รอง ผกก.สส.สภ.พยัคฆภูมิพิสัย จว.มหำสำรคำม 1407 09204 0083

108 พ.ต.ท. น ำโชค คุณำวิชชำ สวป.สภ.ธัญบุรี จว.ปทุมธำนี สปท.151 สว.(สอบสวน) สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธำนี 1106 10203 0205

109 พ.ต.ท. หญิง น  ำทิพย์ นำงำม รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.น่ำน 1506 09318 0093 รอง ผกก.ฝอ.4 บก.อก.ภ.5 1501 09318 0238

110 ร.ต.อ. น ำพล นำมฮุง รอง สวป.สภ.สิรินธร จว.อุบลรำชธำนี สอบ.726 สว.อก.สภ.เมืองสุรินทร์ สสร.235

111 พ.ต.ท. น ำพล พรหมกำรัตน์ รอง ผกก.สส.สภ.บ่อหลวง จว.เชียงใหม่ 1505 09204 0174 รอง ผกก.ป.สภ.แม่ริม จว.เชียงใหม่ 0503 10202 0042

112 พ.ต.ต. น ำพล พวงไพโรจน์ สวป.สภ.เขำย้อย จว.เพชรบุรี สพบ.160 สว.สส.สภ.บ้ำนแหลม จว.เพชรบุรี 0705 12204 0132

113 ร.ต.อ. นิกร คงคำลัย รอง สวป. สน.มีนบุรี สน.1-1278 สว.กก.สส.บก.น.3 1005 10204 0218

114 พ.ต.ท. นิกร ปำนประเสริฐ สวป.สภ.โนนแดง จว.นครรำชสีมำ สนม.725 รอง ผกก.ป.สภ.ห้วยแถลง จว.นครรำชสีมำ 0303 10202 0113

115 พ.ต.ท. นิกร หอมอ่อน รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองหนองบัวล ำภู 0411 24203 0047 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองสกลนคร 1411 09203 0247

116 พ.ต.ท. นิกุล หนูสิน สว.(สอบสวน) สภ.ตระกำรพืชผล จว.อุบลรำชธำนี 0309 24203 0136 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอุบลรำชธำนี 1311 10203 0390

117 พ.ต.ท. นิกูล จันทร์หอม สว.(สอบสวน) สภ.ก ำพี  จว.มหำสำรคำม 0405 23203 0263 สว.(สอบสวน) สภ.กุดรัง จว.มหำสำรคำม 1407 10203 0129

118 ร.ต.อ. นิคม โพธ์ิสิทธ์ิ รอง สวป.สภ.เสลภูมิ จว.ร้อยเอ็ด สรอ.335 สว.ฝอ.ภ.จว.ร้อยเอ็ด 1409 10318 0304

119 พ.ต.ท. นิคม มนต์เนรมิต รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ้ำนแปลง จว.จันทบุรี 1204 29203 0060 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เกำะสีชัง จว.ชลบุรี สชบ.511

120 ร.ต.อ. นิคม ยุวะบุตร รอง สวป.สภ.เบญจลักษ์ สศก.468 สว.สส.สภ.ไพร จว.ศรีสะเกษ 1308 10204 0065



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๑/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

121 พ.ต.ต. นิคม วิชำชัย สว.กก.สส.ภ.จว.มหำสำรคำม 1407 10204 0031 สวป.สภ.นำกุง จว.กำฬสินธ์ุ 1404 10202 0049

122 พ.ต.ท. นิคม ศรเหล็ก รอง ผกก.สส.บก.น.2 1004 09204 0037 รอง ผกก.สส.บก.น.8 1010 09204 0037

123 พ.ต.ต. นิคม ศรีทอง สว.(สอบสวน) สภ.อรัญประเทศ จว.สระแก้ว สปจ.370 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสระแก้ว 1211 10203 0194

124 ร.ต.อ. นิคม ศรีษะทำน รอง สวป. สน.นำงเลิ ง 1108 13202 0205 สว.ฝอ.บก.น.8 1010 10318 0204

125 ร.ต.อ. นิคสัน จงธรรม์ รอง สวป.สภ.โคกส ำโรง จว.ลพบุรี สลบ.332 ผบ.ร้อย(สบ 2) ควบคุมฝูงชน สภ.ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ 1109 10202 0064

126 พ.ต.ท. นิคสัน แสนเตปิน สว.สภ.แม่เมย จว.ตำก 0603 12201 0020 สว.จร.สภ.เมืองก ำแพงเพชร 0602 12205 0010

127 พ.ต.ต. นิติ ทองชูช่วย สว.กก.ปพ.บก.สส.ภ.9 1902 10202 0057 สวป.สภ.เทพำ จว.สงขลำ 0907 12202 0455

128 พ.ต.ต. นิติ นิรุตติวัฒน์ สวป.สภ.พิมำย จว.นครรำชสีมำ 0303 12202 0707 สว.สส.สภ.บัวใหญ่ จว.นครรำชสีมำ สนม.655

129 พ.ต.ท. นิติ สุขสันต์ รอง ผกก.ป.สภ.ตันหยง จว.นรำธิวำส 2004 09202 0147 รอง ผกก.สส.ภ.จว.นรำธิวำส 2004 09201 0034

130 พ.ต.ท. นิติกร จันหำญ สว.อก.สภ.เชียงยืน จว.มหำสำรคำม 0405 12304 0124 สว.อก.สภ.รำษฎร์เจริญ จว.มหำสำรคำม 1407 10318 0135

131 พ.ต.ท. นิติกรณ์ ค  ำจุน สว.วิเครำะห์ข่ำวและเคร่ืองมือพิเศษ บก .สส.ภ.6 1602 10204 0062 รอง ผกก.สส.4 บก.สส.ภ.6 1602 09204 0145

132 พ.ต.ท. นิติคุณ ลี ตระกูล สว.สส.สภ.คลองขลุง จว.ก ำแพงเพชร สกพ.217 รอง ผกก.สส.สภ.คลองขลุง จว.ก ำแพงเพชร 1604 09204 0058

133 พ.ต.ต. นิติชัย ไพศำลพิยะนุกูล สว.ส.ทท.2 กก.3 บก.ทท.2 3203 10202 0090 สว.กก.3 บก.ปคม. 2108 10202 0087

134 พ.ต.ท. นิติธร ใจแก้วทิ สวป.สน.ดินแดง 1108 12202 0161 รอง ผกก.สส.สภ.หนองแค จว.สระบุรี 1110 09204 0048

135 พ.ต.ท. นิติธร เดชระพีร์ รอง ผกก.(สอบสวน) กก.1 บก.ป. 2102 29203 0104 รอง ผกก.(สอบสวน) กก.3 บก.ปอศ. 2109 29203 0121



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๑/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

136 พ.ต.ท. นิติธร ตติชยำนนท์ สวป.สน.มักกะสัน 1108 12202 0173 รอง ผกก.จร.สน.บุปผำรำม 1115 10205 0076

137 พ.ต.ท. นิติธร ผิวแดง รอง ผกก.สส.สภ.วิหำรแดง จว.สระบุรี 1110 09204 0047 รอง ผกก.วิเครำะห์ข่ำวและเคร่ืองมือพิเศษ บก.สส.ภ.4 1402 09201 0018

138 ร.ต.อ. นิติธร พิมพ์ค ำ รอง สว.จร. สน.ล ำหิน สน.1-1306 สว.สส.สภ.วังตะเคียน จว.ปรำจีนบุรี 0207 12204 0136

139 พ.ต.ต. นิติธร ศรีจองแสง สว.สส.สภ.แวงใหญ่ จว.ขอนแก่น 0403 12204 0343 สว.อก.สภ.บัญจำคีรี จว.ขอนแก่น 0403 12304 0266

140 พ.ต.ต. นิติพงศ์ มหศักด์ิสุนทร สว.กก.สส.บก.น.4 1006 10204 0042 สว.สส.สน.ห้วยขวำง สน.1-550

141 พ.ต.ท. นิติพงษ์ อนันตรไพบูลย์ สว.(สอบสวน) สภ.ตะพำนหิน จว.พิจิตร สพจ.218 สว.(สอบสวน) สภ.วังโป่ง จว.เพชรบูรณ์ 1609 10203 0207

142 พ.ต.ต. นิติพัฒน์ พิกุล สว.(สอบสวน) สภ.ห้วยยำง จว.ชัยภูมิ สชย.139 สว.(สอบสวน) สภ.ภูเขียว จว.ชัยภูมิ 1304 10203 0226

143 ร.ต.อ. นิติพัฒน์ เอกบำง รอง สว.(สอบสวน) สภ.วิเชียรบุรี จว.เพชรบูรณ์ สพช.354 สว.(สอบสวน) สภ.วิเชียรบุรี จว.เพชรบูรณ์ 1609 10203 0211

144 ร.ต.อ. นิติภัทร หงษ์ทอง รอง สวป.สภ.มะขำม จว.จันทบุรี สจบ.242 สว.อก.สภ.บ้ำนค่ำย จว.ระยอง 0208 12304 0126

145 พ.ต.ต. นิติภูมิ ผดุง สวป.สภ.แม่สำย จว.เชียงรำย 0502 12202 0333 สว.กก.สส.ภ.จว.น่ำน 1506 10204 0175

146 พ.ต.ต. นิติรัฐ ทิพทวีธนำรัชต สว.อก.สภ.ปำกน  ำปรำณ จว.ประจวบคีรีขันธ์ 1706 10318 0055 สว.ฝอ.ภ.จว.สมุทรสำคร 1710 10318 0013

147 พ.ต.ท. นิติศักด์ิ แสงนำค สวป.สน.ท่ำข้ำม 1116 12202 0243 สว.(สอบสวน) สน.ภำษีเจริญ 1116 24203 0165

148 พ.ต.ต. นิติสิทธ์ิ กำญจนนฤนำท สวป.สภ.เมืองนครปฐม 0703 12202 0243 สวป.สภ.โพรงมะเด่ือ จว.นครปฐม 0703 12202 0054

149 พ.ต.ต. นิทัศน์ ทนะขว้ำง สว.สส.สภ.ไชยวำน จว.อุดรธำนี 0412 12204 0253 สว.สส.สภ.เพ็ญ จว.อุดรธำนี 0412 12204 0182

150 พ.ต.ท. นิเทศ สุดชำรี รอง ผกก.ป.สภ.นิคมพัฒนำ จว.ระยอง 0208 10202 0055 รอง ผกก.ป.สภ.เขำชะเมำ จว.ระยอง 0208 10202 0213



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๑/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

151 พ.ต.ท. นิธิ ชำญประสิทธ์ิผล รอง ผกก.สส.สน.บำงเสำธง 1009 09204 0071 รอง ผกก.สส.สน.วัดพระยำไกร 1007 09204 0072

152 พ.ต.ต. นิธิ ตรีสุวรรณ สว.สส.สน.ท่ำเรือ 1112 12204 0328 สว.กก.5 บก.ป. 2102 10202 0242

153 ร.ต.อ. นิธิ ปิยะพันธ์ุ รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.บช.น. 1012 11204 0063 สว.กก.สส.3 บก.สส.บช.น. 1012 10204 0060

154 พ.ต.ท. นิธิกร จันสิน สว.กก.ม้ำต ำรวจ บก.สปพ. 1013 10202 0231 รอง ผกก.ป.สภ.ปะค ำ จว.บุรีรัมย์ 0304 10202 0152

155 พ.ต.ท. นิธิกรณ์ บุญญพนิช สว.อก.สภ.กระทุ่มแบน จว.สมุทรสำคร 0708 12304 0102 สว.อก.สภ.หลักห้ำ จว.รำชบุรี 1708 10318 0057

156 พ.ต.ต. นิธิพจน์ จันอัครพงศ์ สว.(สอบสวน) สภ.บำงมูลนำก จว.พิจิตร สพจ.187 สว.(สอบสวน) สภ.ลอง จว.แพร่ 1508 10203 0237

157 พ.ต.ท. นิธิศ จำรุกมลกุล รอง ผกก.สส.3 บก.สส.ภ.3 1302 09204 0056 รอง ผกก.สส.ภ.จว.ชัยภูมิ 1304 09204 0242

158 พ.ต.ท. นิธิศ บุญเมฆ รอง ผกก.11 บก.รน. 2106 09202 0287 รอง ผกก.สส.สภ.นครชัยศรี จว.นครปฐม 1705 09204 0069

159 พ.ต.ท. นิธิศ ศรีสละ สวป.สภ.ศรีสัชนำลัย จว.สุโขทัย 0608 12202 0192 สว.สส.สภ.ตะพำนหิน จว.พิจิตร สพจ.214

160 ร.ต.อ. นิธิศ เสนำพรหม รอง สวป. สน.อุดมสุข 1103 13202 0130 สว.(สอบสวน) สน.ชนะสงครำม 1003 10203 0159

161 ร.ต.อ. หญิง นินทร์ลดำว ปำนยืน รอง สว.ฝอ.ศฝร.ศชต. 2003 11304 0011 สว.อก.สภ.กำบัง จว.ยะลำ 0906 12304 0230

162 พ.ต.ท. นิพนธ์ ก่อเกียรติตระกูล สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครปฐม 0703 24203 0062 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองนครปฐม 0703 24203 0085

163 พ.ต.ท. นิพนธ์ กุลชฤทธ์ิ รอง ผกก.จร.สน.วัดพระยำไกร 1103 10205 0062 รอง ผกก.จร.สน.ทุ่งมหำเมฆ 1103 10205 0050

164 พ.ต.ท. นิพนธ์ จันทร์สุมำวงศ์ รอง ผกก.ป.สภ.มหำรำช จว.พระนครศรีอยุธยำ 0105 10202 0162 รอง ผกก.สส.สน.ทุ่งมหำเมฆ 1007 09204 0070

165 พ.ต.ท. นิพนธ์ ญำณไพศำล รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ตลำดใหญ่ จว.พังงำ สพง.79 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ตะก่ัวป่ำ จว.พังงำ สพง.226



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๑/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

166 ร.ต.อ. นิพนธ์ ธรรมรักษ์ศิริ รอง สวป. สน.บำงขุนเทียน 1116 13202 0271 สว.ฝ่ำยส่ือวิทยุโทรทัศน์และสำรสนเทศ สท. 0103 10318 0049

167 พ.ต.ท. นิพนธ์ นิธิกำรุณย์เลิศ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ค ำชะอี จว.มุกดำหำร สมห.164 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.พลสงครำม จว.นครรำชสีมำ 1305 29203 0104

168 พ.ต.ต. นิพนธ์ แปกลำง สว.กก.2 บก.ส.1 2302 10204 0087 สว.สส.สภ.บ้ำนไผ่ จว.ขอนแก่น สขก.372

169 พ.ต.ท. นิพนธ์ วันดีศรี สว.(สอบสวน) สภ.ม่วงลำด จว.ร้อยเอ็ด 0407 23203 0349 สว.(สอบสวน) สภ.สร้ำงค้อ จว.สกลนคร 1411 10203 0243

170 ร.ต.อ. นิพนธ์ ศรีบุญคง รอง สวป.สภ.ตะก่ัวป่ำ จว.พังงำ สพง.218 สว.อก.สภ.คุระบุรี จว.พังงำ 0805 12304 0099

171 พ.ต.ต. นิพนธ์ ศรีไพบูลย์ สวป.สภ.หนองโดน จว.สระบุรี สสบ.293 สว.(สอบสวน) สภ.พัฒนำนิคม จว.ลพบุรี 1108 10203 0173

172 พ.ต.ต. นิพร อินสุวรรณ์ สว.อก.สภ.สำยบุรี จว.ปัตตำนี 0904 12304 0247 สวป.สภ.ยะหร่ิง จว.ปัตตำนี สปน.205

173 ร.ต.อ. นิพล แสงเงิน รอง สวป.สภ.คลองก่ิว จว.ชลบุรี สชบ.163 สว.อก.สภ.ดอนหัวฬ่อ จว.ชลบุรี 1206 10318 0063

174 พ.ต.ท. นิพันธ์ ป่ินกระจำย รอง ผกก.จร.สภ.เมืองสุพรรณบุรี 0709 10205 0010 รอง ผกก.สส.สภ.ปำกท่อ จว.รำชบุรี 1708 09204 0071

175 พ.ต.ต. นิพิฐพงศ์ ทันธิมำ สว.(สอบสวน) สภ.นำโพธ์ิ อ.พิบูลมังสำหำร จว.อุบลรำชธำนี สอบ.262 สว.(สอบสวน) สภ.พิบูลมังสำหำร จว.อุบลรำชธำนี 1311 10203 0400

176 พ.ต.ท. นิพิฐพนธ์ อินทิตำนนท์ สว.สส.สภ.เมืองลพบุรี สลบ.227 สว.อก.สภ.หนองมะโมง จว.ชัยนำท 0102 12318 0186

177 พ.ต.ท. หญิง นิภำพร วิลำศรี สว.ศอพ.บช.ตชด. 2509 10318 0006 สว.อก.สภ.นำคู จว.กำฬสินธ์ุ 0402 12318 0310

178 ร.ต.อ. หญิง นิภำรัตน์ ตั งพงษ์ รอง สว.อก.สภ.หนองบัวระเหว จว.ชัยภูมิ สชย.296 สว.อก.สภ.หนองบัวระเหว จว.ชัยภูมิ 0302 12304 0241

179 พ.ต.ท. หญิง น่ิมนวล จันโทภำศ รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.สมุทรสำคร 1710 09318 0069 รอง ผกก.ฝ่ำยคลัง บก.อก.รร.นรต. 3001 09318 0022

180 ร.ต.อ. นิมิต สุขประเสริฐ รอง สว. กก.สืบสวน 1 บก.สส.ภ.8 1802 11204 0028 สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.8 1802 10204 0022



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๑/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

181 ร.ต.อ. นิมิตร กล่อมก ำเนิด รอง สวป.สภ.ป่ำตอง จว.ภูเก็ต สภก.111 สว.สส.สภ.กมลำ จว.ภูเก็ต 0806 12204 0137

182 พ.ต.ท. นิมิตร นูโพนทอง รอง ผกก.ป.สภ.ประตูน  ำจุฬำลงกรณ์ จว.ปทุมธำนี 0104 10202 0037 นว.(สบ 3) ตร. 0000 09323 0105

183 ร.ต.อ. นิมิตร ศิรินวล รอง สวป.สภ.เถิน จว.ล ำปำง สลป.329 สว.อก.สภ.สบปรำบ จว.ล ำปำง 0508 12304 0147

184 พ.ต.ต. นิมิตร ฮวบน้อย สว.(สอบสวน) สภ.บ้ำนตำก จว.ตำก สตก.190 สว.(สอบสวน) สภ.แม่ระมำด จว.ตำก 1605 10203 0168

185 ร.ต.อ. นิยม ข้ำมเขำ รอง สว.สส.สภ.วังกะพี  จว.อุตรดิตถ์ 0609 13204 0138 สว.อก.สภ.ทองแสนขัน จว.อุตรดิตถ์ 0609 12304 0085

186 พ.ต.ท. นิยม จอมประเสริฐ รอง ผกก.สส.สภ.วังกะพี  จว.อุตรดิตถ์ 1611 09204 0066 รอง ผกก.ป.สภ.พิชัย จว.อุตรดิตถ์ 0609 10202 0023

187 พ.ต.ท. นิยม ทรำยฉิมพลี รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สตึก จว.บุรีรัมย์ 0304 24203 0120 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.บุรีรัมย์ 1306 09203 0295

188 พ.ต.ท. นิยม อิงคยะกุล สว.สส.สภ.บ้ำนสร้ำง จว.ปรำจีนบุรี 0207 12204 0083 สว.(สอบสวน) สภ.กบินทร์บุรี จว.ปรำจีนบุรี 1209 10203 0155

189 พ.ต.ท. หญิง นิยะดำ แก้วเมือง สว.อก.สภ.ตระกำรพืชผล จว.อุบลรำชธำนี 0309 12304 0218 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ศรีสะเกษ 1308 09318 0170

190 พ.ต.ต. นิรัญ เรืองวงค์ สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.1 1102 10204 0057 สว.กก.สส.ภ.จว.ชัยนำท 1104 10202 0084

191 พ.ต.ต. นิรัน ทะวะระ สวป.สภ.เมืองเลย 0408 12202 0269 สว.(สอบสวน) สภ.กู่แก้ว จว.อุดรธำนี 1414 10203 0228

192 พ.ต.ท. นิรันดร แก้วภักดี รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.มหำชนะชัย จว.ยโสธร 0305 24203 0042 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ไพร จว.ศรีสะเกษ 1308 09203 0294

193 พ.ต.ท. นิรันดร์ เข้มประเสริฐ สวป.สน.ฉลองกรุง 1110 12202 0223 สว.(สอบสวน) สน.ร่มเกล้ำ 1005 10203 0214

194 พ.ต.ท. นิรันดร์ ถูกแผน สว.สส.สภ.ดอยหลวง จว.เชียงรำย 0502 12204 0258 รอง ผกก.สส.4 บก.สส.ภ.5 1502 09204 0160

195 พ.ต.ต. นิรันดร์ ปัสสำโท สว.(สอบสวน) สภ.เมืองหนองบัวล ำภู 0411 24203 0051 สว.(สอบสวน) สภ.วังสะพุง จว.เลย 1410 10203 0195



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๑/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

196 พ.ต.ท. นิรันดร สุขสกุล สวป.สภ.ห้วยรำช จว.บุรีรัมย์ สบร.288 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองบุรีรัมย์ 1306 10203 0268

197 พ.ต.ท. นิรันดร์ อินทร์ชีลอง สว.กลุ่มงำนแผนทำงกำรบริหำร ยศ. 0201 10309 0022 รอง ผกก.กลุ่มงำนป้องกันอำชญำกรรมพิเศษ ผอ. 0202 09309 0027

198 พ.ต.ท. นิรำศ จันทร์ฤำชัย สว.กก.สส.ภ.จว.ยโสธร 1307 10204 0079 สว.สส.สภ.ค้อวัง จว.ยโสธร 0305 12204 0074

199 ร.ต.อ. นิรุตต์ิ สีหำนำม รอง สวป.สภ.เมืองอุบลรำชธำนี สอบ.413 สว.สส.สภ.น  ำยืน จว.อุบลรำชธำนี 0309 12204 0254

200 พ.ต.ต. นิรุติ พุทธิมำ สวป.สน.รำษฎร์บูรณะ 1115 12202 0201 สว.ฝอ.บก.น.7 1009 10318 0013

201 ร.ต.อ. นิรุท อินธิศร รอง สว.กก.3 บก.สอ.บช.ตชด. 2508 11442 0166 ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.3 บก.สอ.บช.ตชด. 2508 10207 0317

202 พ.ต.ท. นิโรธ ประทุมแก้ว รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ส ำเหร่ สน.3-755 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.บำงย่ีเรือ 1010 09203 0195

203 ร.ต.อ. นิวัฒ ค ำวงษ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองสังข์ จว.ชัยภูมิ 0302 23203 0348 สว.(สอบสวน) สภ.เกษตรสมบูรณ์ จว.ชัยภูมิ 1304 10203 0227

204 พ.ต.ท. นิวัฒน์ ผินสู่ สวป.สภ.โนนดินแดง จว.บุรีรัมย์ สอบ.747 สว.อก.สภ.โชคนำสำม จว.สุรินทร์ 1309 10318 0218

205 พ.ต.ท. นิวัฒน์ หม่ันสกุล สว.สส.สภ.บูเก๊ะตำ จว.นรำธิวำส 2004 10204 0084 สวป.สภ.ศรีสำคร จว.นรำธิวำส สนธ.272

206 พ.ต.ต. นิวัฒน์ หิรัญธัญพงศ์ สว.ฝอ.ภ.จว.สระบุรี 1110 10318 0011 สว.(สอบสวน) สภ.ชัยพฤกษ์ จว.นนทบุรี 1105 10203 0247

207 พ.ต.ต. นิวัฒน์ อำทวัง สว.อก.สภ.พลับพลำชัย จว.บุรีรัมย์ 0304 12304 0255 สว.สส.สภ.โคกกระชำย จว.บุรีรัมย์ 0304 12204 0329

208 พ.ต.ท. นิวัติ ศิลปชีวสันติ รอง ผกก.ป.สภ.แก้งคร้อ จว.ชัยภูมิ 0302 10202 0042 รอง ผกก.สส.สภ.บ้ำนเขว้ำ จว.ชัยภูมิ 1304 09204 0106

209 พ.ต.ท. นิเวศน์ นิลวดี สว.สส.สน.บำงเขน สน.1-1083 สว.สส.สภ.คูคต จว.ปทุมธำนี สสข.254

210 พ.ต.ท. นิเวศน์ เหรียญไกร สว.อก.สภ.นำทวี จว.สงขลำ 0907 12304 0266 สว.(สอบสวน) สภ.ละงู จว.สตูล สสต.141



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๑/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

211 ร.ต.อ. หญิง นิศำรัตน์ ธนะสัมบัญ รอง สว.ธร. สภ.สนำมชัยเขต สฉช.288 สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรำ 1205 10318 0009

212 พ.ต.ต. นิสัย อั นทอง สว.(สอบสวน) สภ.เกำะกลำง จว.กระบ่ี 1804 27203 0071 สว.(สอบสวน) สภ.เขำพนม จว.กระบ่ี 1804 10203 0211

213 พ.ต.ท. หญิง นิสำ สีชมพู รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ล ำปำง 1510 09318 0007 รอง ผกก.ฝอ.5 บก.อก.ภ.5 1501 09318 0288

214 พ.ต.ต. นิสิต นิวรณุสิต สว.(สอบสวน) สภ.บำงระจัน จว.สิงห์บุรี สสห.136 สว.(สอบสวน) สภ.ป่ำโมก จว.อ่ำงทอง 1112 10203 0110

215 พ.ต.ท. นิสิต สำและ รอง ผกก.ป.สภ.สทิงพระ จว.สงขลำ 0907 10202 0061 รอง ผกก.ป.สภ.สะท้อน จว.สงขลำ 1906 09202 0087

216 ร.ต.อ. หญิง นิสิตำ ศรีพงษ์ รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.5 1501 11304 0247 สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.5 1501 10318 0241

217 ร.ต.อ. หญิง นิออล หงษ์โยธี รอง สว.ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด. 2508 11304 0021 สว.ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด. 2508 10318 0009

218 ร.ต.อ. นุกูล ก่ิงเกล้ำ รอง สวป. สภ.คูคต อ.ล ำลูกกำ จว.ปทุมธำนี 0104 13202 0291 สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.1 1101 10318 0240

219 พ.ต.ต. นุกูล แก้วปลอด สว.(สอบสวน) สภ.ถ  ำพรรณรำ จว.นครศรีธรรมรำช สนศ.326 สว.(สอบสวน) สภ.ทุ่งสง จว.นครศรีธรรมรำช 1806 10203 0312

220 พ.ต.ท. นุกูล สังข์สุวรรณ์ สวป.สภ.หันคำ จว.ชัยนำท สชน.165 สว.สส.สภ.ช้ำงใหญ่ จว.พระนครศรีอยุธยำ 0105 12204 0311

221 พ.ต.ท. นุชิต จำละ รอง ผกก.ปพ.บก.สส.ภ.7 1702 09201 0114 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.สมุทรสำคร 1710 09318 0134

222 พ.ต.ท. นุพงศ์ พรหมภำนุเสถียร รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองเชียงใหม่ 0503 23203 0055 นว.(สบ 3) ตร. 0000 09323 0107

223 พ.ต.ท. นุสรณ์ กฤติยะโชติ สวป.สน.สำยไหม 1109 12202 0300 สว.(สอบสวน) สน.คันนำยำว 1004 10203 0251

224 พ.ต.ต. เนตร เรืองค ำ สว.(สอบสวน) สภ.หนองบัว จว.นครสวรรค์ 0604 24203 0100 สว.(สอบสวน) สภ.ไพศำลี จว.นครสวรรค์ 1606 10203 0227

225 พ.ต.ต. เนติ รินจันทร์ สว.กก.สส.ภ.จว.นครปฐม 1705 10202 0108 สว.ฝอ.ภ.จว.นครปฐม 1705 10318 0193



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๑/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

226 ร.ต.อ. หญิง เนตินันท์ ด้วงประดิษฐ์ รอง สว.ฝ่ำยป้องกันอำชญำกรรม บก.อก.บช.ปส. 2201 11307 0053 สว.ฝอ.สยศ.ตร. 0200 10309 0012

227 พ.ต.ต. เนติพงษ์ จ ำนงนิตย์ สว.(สอบสวน) สภ.ท่ำบ่อ จว.หนองคำย สนค.294 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองหนองคำย 1412 10203 0151

228 ร.ต.อ. เนติภูมิ โคตรศรี รอง สว.(สอบสวน) สภ.วังน้อย จว.พระนครศรีอยุธยำ สอย.390 สว.(สอบสวน) สภ.วังน้อย จว.พระนครศรีอยุธยำ 1107 10203 0229

229 พ.ต.ท. เนติรัฐ บุษรำ สว.(สอบสวน) สภ.คลองไผ่ จว.นครรำชสีมำ 0303 23203 0567 สว.(สอบสวน) สภ.ปำกช่อง จว.นครรำชสีมำ สนม.783

230 พ.ต.ท. เนติศักด์ิ ชูสกุลนิติสันธ์ สวป.สภ.เมืองแพร่ 0506 12202 0189 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองแพร่ 1508 10203 0234

231 พ.ต.ท. เนรมิต งำมข ำ สว.กก.4 บก.ส.3 2304 10202 0147 รอง ผกก.6 บก.ส.3 2304 09202 0184

232 พ.ต.ท. เนรมิตร นนสะเกตุ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองหนองคำย สนค.224 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ศรีวิชัย จว.สกลนคร 1411 09203 0255

233 พ.ต.ท. บดินฑณ์ุอำชว์ อำรยะพงษธร รอง ผกก.กลุ่มงำนคดีแพ่ง คพ. 0603 09305 0028 รอง ผกก.ฝอ.กต.5 0806 09318 0005

234 พ.ต.ต. บดินทร์ ค ำผุย สว.กก.สส. ภ.จว.บึงกำฬ 1415 10202 0072 สว.สส.สภ.กุฉินำรำยณ์ จว.กำฬสินธ์ุ สกส.337

235 ร.ต.อ. บดินทร์ ปัญญำโส รอง สว. กก.ดส. 1000 11204 0043 นว.(สบ 2) จตร. 0001 12323 0233

236 พ.ต.ท. บดินทร์ ผำสุข รอง ผกก.ฝอ.5 บก.อก.บช.น. 1001 09318 0301 รอง ผกก.สส.สภ.ท่ำช้ำง จว.สิงห์บุรี 1111 09204 0039

237 ร.ต.อ. บพิตร หมึกด ำ รอง สวป. สภ.คุระบุรี จว.พง. สพง.151 สว.สส.สภ.ตะก่ัวป่ำ จว.พังงำ สพง.221

238 พ.ต.ท. บรม ศรีสงค์ สว.สส.สภ.ภูเขียว จว.ชัยภูมิ สชย.341 รอง ผกก.สส.สภ.แก้งคร้อ จว.ชัยภูมิ 1304 09204 0116

239 ร.ต.อ. บรรจง ก่ ำโน รอง สว.(สอบสวน)สภ.กองก๋อย 1509 29203 0058 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน 1509 10203 0136

240 พ.ต.ท. บรรจง ชำสังข์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.พิบูลย์รักษ์ จว.อุดรธำนี สอด.606 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ม่วงเฒ่ำ จว.อุบลรำชธำนี 1311 09203 0438



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๑/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

241 พ.ต.ต. บรรจง ทัพภูมี สว.กก.สส.บก.น.8 1010 10204 0042 สว.ฝอ.บก.น.1 1003 10318 0214

242 ร.ต.อ. บรรจง บุญเอื อ รอง สว.สส.สภ.เขำสวนกวำง จว.ขอนแก่น 0403 13204 0256 สว.สส.สภ.บ้ำนฝำง จว.ขอนแก่น 0403 12204 0263

243 พ.ต.ท. บรรจง พิลัย รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.กันทรอม จว.ศรีสะเกษ 1308 29203 0069 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ขุนหำญ จว.ศรีสะเกษ 1308 09203 0291

244 พ.ต.ท. บรรจง พิลำเคน สว.ฝอ.6 บก.อก.บช.ทท. 3201 10403 0077 สว.ฝ่ำยระบบสำรสนเทศ สทว.รร.นรต. 3008 10403 0020

245 พ.ต.ต. บรรจง สิทธิศักด์ิ สว.(สอบสวน) สภ.สระแก้ว จว.สุพรรณบุรี 0709 24203 0149 สว.(สอบสวน) สภ.ศรีประจันต์ จว.สุพรรณบุรี 1711 10203 0189

246 พ.ต.ท. บรรจบ เกตุชมภู สว.สส.สภ.นำข่ำ จว.มหำสำรคำม 1407 10204 0057 รอง ผกก.สส.3 บก.สส.ภ.4 1402 09204 0054

247 พ.ต.ต. บรรจบ ชำวเมือง สว.อก.สภ.เชียงกลำง จว.น่ำน 0504 12304 0102 สว.สส.สภ.เมืองพะเยำ สพย.121

248 พ.ต.ต. บรรจบ ดีประสิทธ์ิ สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.7 1701 10318 0134 สว.(สอบสวน) สภ.โพรงมะเด่ือ จว.นครปฐม 0703 24203 0145

249 ร.ต.อ. บรรจบ วิชำเย็น รอง สว.(สอบสวน) สภ.ลำดใหญ่ จว.ชัยภูมิ 0302 24203 0125 สว.(สอบสวน) สภ.หนองบัวโคก จว.ชัยภูมิ 1304 10203 0232

250 พ.ต.ท. บรรจบ สงณรงค์ สว.(สอบสวน) สภ.คลองขนำน จว.กระบ่ี 1804 29203 0052 สว.(สอบสวน) สภ.ชะอวด จว.นครศรีธรรมรำช 1806 10203 0305

251 ร.ต.อ. บรรจบ หนูเน่ียว รอง สว.สส.สภ.เมืองตรัง จว.ตรัง สตง.165 สว.กก.สส.ภ.จว.นรำธิวำส 2004 10204 0039

252 พ.ต.ท. บรรจบ อุทำโย สว.สภ.ย่ำนยำว จว.พิจิตร 0605 12201 0202 สว.สภ.บำงลำย จว.พิจิตร สพจ.136

253 พ.ต.ท. บรรเจิด มำนะเวช สว.(ทนท.ทำงน  ำ) ส.รน.3 กก.9 บก.รน. 2106 34206 0260 สว.ส.รน.3 กก.9 บก.รน. 2106 10206 0257

254 พ.ต.ต. บรรชร เกตุเทียน สว.อก.สภ.บ้ำนเอื อม จว.ล ำปำง 1510 10318 0149 สว.อก.สภ.บ้ำนเสด็จ จว.ล ำปำง 1510 10318 0045

255 พ.ต.ต. บรรณพล อินทิพย์ สว.ฝอ.2 บก.อก.บช.ตชด. 2501 10318 0036 ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.42 บก.ตชด.ภำค 4 2505 10202 0164



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๑/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

256 พ.ต.ท. บรรณรต หวลจิตต์ รอง ผกก.สส.สภ.ตำพระยำ จว.สระแก้ว 1211 09204 0095 รอง ผกก.ป.สภ.บ้ำนโพธ์ิ จว.ฉะเชิงเทรำ 0203 10202 0040

257 พ.ต.ท. บรรเทิง จันทร์ฉำย รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บำงปะหัน จว.พระนครศรีอยุธยำ สอย.306 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.มหำรำช จว.พระนครศรีอยุธยำ 1107 09203 0243

258 พ.ต.ท. บรรเทิง เหล่ำเจริญ รอง ผกก.1 บก.ทท.3 3204 09202 0018 รอง ผกก.ป.สภ.ระโนด จว.สงขลำ 0907 10202 0025

259 พ.ต.ท. บรรพต บุญวิศิษฏ์ รอง ผกก.(สอบสวน) สน.บำงมด สน.3-670 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ชนะสงครำม 1003 09203 0195

260 พ.ต.ท. บรรพต สุขบท รอง ผกก.ป.สภ.ดอนตำล จว.มุกดำหำร 0406 10202 0025 รอง ผกก.ป.สภ.นำทม จว.นครพนม 0404 10202 0091

261 ร.ต.อ. บรรพต หม่ืนภักดี รอง สวป.สภ.แวงใหญ่ จว.ขอนแก่น สขก.509 สว.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น 1405 10318 0409

262 พ.ต.ท. บรรพต เอ่ียมศักด์ิ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองนครศรีธรรมรำช สนศ.349 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ทุ่งสง จว.นครศรีธรรมรำช 1806 09203 0330

263 พ.ต.ต. บรรลือ หะสูง สว.กลุ่มงำนป้องกันอำชญำกรรมพิเศษ ผอ. 0202 10309 0030 สว.ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย์ 1306 10318 0011

264 ร.ต.อ. บรรลุ เพลิดนอก รอง สวป. สน.สำยไหม 1109 13202 0066 สว.สส.สน.สำยไหม 1109 12204 0069

265 พ.ต.ต. บรรลุ สินนำ สว.(สอบสวน) สภ.นำสีนวน จว.มหำสำรคำม 0405 23203 0298 สว.(สอบสวน) สภ.พิบูลย์รักษ์ จว.อุดรธำนี 1414 10203 0227

266 พ.ต.ท. บรินทร์ ใจอุตม์ สว.สส.สภ.ปำย จว.แม่ฮ่องสอน 0507 12204 0065 สวป.สภ.พร้ำว จว.เชียงใหม่ สชม.592

267 พ.ต.ท. บริบูรณ์ จ ำปำดี สว.กก.สส.บก.น.9 1011 10204 0040 สว.กก.สส.4 บก.สส.บช.น. 1012 10204 0074

268 พ.ต.ท. บริบูรณ์ เติมประยูร สว.สส.สน.บำงโพงพำง สน.2-509 รอง ผกก.สส.สภ.ประจันตคำม จว.ปำรจีนบุรี 1209 09204 0074

269 พ.ต.ท. บวร สมบัติธีระ สว.(สอบสวน) สภ.ปำกช่อง จว.นครรำชสีมำ สนม.783 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ปำกช่อง จว.นครรำชสีมำ 1305 09203 0521

270 พ.ต.ท. บวรชัย ตันสุทัตต์ สว.(สอบสวน) สน.ภำษีเจริญ สน.3-958 สว.(สอบสวน) สน.หนองค้ำงพลู 1011 10203 0162



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๑/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

271 ร.ต.อ. บอรอเหม สะมำแอ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ปัตตำนี 2005 11204 0055 สว.ฝอ.ภ.จว.ปัตตำนี 2005 10318 0013

272 ร.ต.อ. บัญชำ ประจง รอง สว. (สอบสวน) สภ.บัวใหญ่ จว.นครรำชสีมำ สนม.662 สว.(สอบสวน) สภ.พุทไธสง จว.บุรีรัมย์ 1306 10203 0271

273 พ.ต.ท. บัญชำ โพธ์ิทอง รอง ผกก.(สอบสวน) สน.จักรวรรดิ สน.1-913 รอง ผกก.(สอบสวน) กก.2 บก.ป. 2102 29203 0143

274 พ.ต.ท. บัญชำ วิจิตรพงษำ สว.(สอบสวน) สภ.ย่ำนยำว จว.พิจิตร 0605 23203 0199 สว.(สอบสวน) สภ.หนองโสน จว.พิจิตร 1607 10203 0167

275 พ.ต.ต. บัญชำ ศรีสร้อย สว.สส.สภ.วังสะพุง จว.เลย 0408 12204 0131 สวป.สภ.วังสะพุง จว.เลย สลย.196

276 พ.ต.ท. บัญชำ ศีรษะภูมิ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองไหม จว.ขอนแก่น 1405 09203 0201 รอง ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงำนสอบสวน ภ.จว.ยโสธร 1307 29203 0039

277 พ.ต.ท. บัญชำ สมัครรัฐกิจ ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.31 บก.ตชด.ภำค 3 2504 10202 0068 รอง ผกก.ตชด.31 บก.ตชด.ภำค 3 2504 09202 0054

278 พ.ต.ท. บัญชำ สันติวิชัยกุล สว.สส.สภ.ตำลสุม จว.อุบลรำชธำนี 0309 12204 0230 สว.สส.สภ.สิรินธร จว.อุบลรำชธำนี 0309 12204 0313

279 ร.ต.อ. บัญชำ สิงห์สำย รอง สว. งำนศูนย์ควบคุมจรำจร ด่วน 2 กก.2 บก.จร. 1002 11205 0099 สว.ฝอ.บก.จร. 1002 10318 0018

280 พ.ต.ต. บัญชำกิจ หำงนำค สว.อก.สน.หัวหมำก 1102 12304 0128 สวป.สน.บำงนำ 1112 12202 0323

281 พ.ต.ท. บัญญัติ ไชยโกฏิ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ้ำนโป่ง จว.รำชบุรี สรบ.287 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ไทรโยค จว.กำญจนบุรี สกจ.342

282 พ.ต.ท. บัญญัติ เพ่ิมนำค รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ก ำแพงแสน จว.นครปฐม 0703 23203 0034 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หนองหญ้ำปล้อง จว.เพชรบุรี สพบ.191

283 พ.ต.ท. บัญญัติ วงษ์สุวรรณ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ทุ่งลุง จว.สงขลำ สสข.195 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ปำดังเบซำร์ จว.สงขลำ 1906 09203 0435

284 พ.ต.ท. บัณฑิต ขำวสุธรรม รอง ผกก.ควบคุมธุรกิจน ำเท่ียวและมัคคุเทศก์ บช.ทท. 3200 09202 0007 รอง ผกก.ฝอ.บก.ทท.3 3204 09318 0006

285 ร.ต.อ. บัณฑิต ไตรเมศ รอง สว.สส.สภ.เลำขวัญ จว.กำญจนบุรี สกจ.267 สว.สภ.ปำกตะโก จว.ชุมพร 0803 12201 0160



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๑/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

286 พ.ต.ท. บัณฑิต ทำเกตุ สว.สส.สภ.นิคมสร้ำงตนเอง จว.พิษณุโลก 1608 10204 0063 สว.ฝอ.ภ.จว.ลพบุรี 1108 10318 0008

287 พ.ต.ต. บัณฑิต นำโควงค์ สวป.สภ.บำงเสำธง จว.สมุทรปรำกำร 0107 12202 0336 สว.(สอบสวน) สภ.บำงเสำธง จว.สมุทรปรำกำร 1109 10203 0258

288 ร.ต.อ. บัณฑิต ระวิโล รอง สวป.สภ.สันทรำย จว.เชียงใหม่ สชม.579 สว.ธร.สภ.อ.แม่ริม จว.เชียงใหม่ 0503 12304 0297

289 พ.ต.ท. บัณฑิต สีหำโคตร ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.43 บก.ตชด.ภำค 4 2505 10202 0253 รอง ผกก.ตชด.32 บก.ตชด.ภำค 3 2504 09202 0144

290 พ.ต.ท. บัณฑูร เทพสุวรรณ สว.อก.สภ.ทุ่งลุง จว.สงขลำ 1906 10318 0073 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.สงขลำ 1906 09318 0444

291 พ.ต.ต. บัณฑูรย์ ไชยสลี สว.(สอบสวน) สภ.อวน จว.น่ำน 0504 23203 0254 สว.(สอบสวน) สภ.สองแคว จว.น่ำน 1506 10203 0169

292 ร.ต.อ. บันเจิด กำศจักร รอง สว.สส.สน.ทุ่งครุ 1104 13204 0139 สว.อก.สน.จรเข้น้อย 1103 12304 0085

293 พ.ต.ต. บันลือ งำมสะพร่ัง สว.กก.2 บก.ส.3 2304 10202 0081 สว.กก.4 บก.ส.3 2304 10202 0149

294 พ.ต.ท. บันลือศักด์ิ อินทนันท์ รอง ผกก.ป.สภ.วังประจบ ภ.จว.ตำก 1605 09202 0132 รอง ผกก.สส.สภ.ศรีส ำโรง จว.สุโขทัย 1610 09204 0072

295 พ.ต.ต. บำรมี วงษ์อินตำ สว.(สอบสวน) สภ.พยัคฆภูมิพิสัย จว.มหำสำรคำม สมค.324 สว.(สอบสวน) สน.เตำปูน สน.1-840

296 พ.ต.ท. บำรมี อ ำไพพิศ รอง ผกก.ตชด.21 บก.ตชด.ภำค 2 2503 09202 0055 รอง ผกก.ฝสสน.3 บก.สสน.บช.ตชด. 2507 09318 0046

297 พ.ต.ต. บ ำเพ็ญ นำมฉวี สวป.สน.พหลโยธิน 1109 12202 0283 สว.สส.สน.ล ำหิน 1110 12204 0159

298 พ.ต.ท. บ ำเพ็ญ ไวยรจนำ สว.(สอบสวน) สน.พญำไท สน.1-827 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองนนทบุรี สนบ.245

299 พ.ต.ท. บ ำรุง แช่มเทศ รอง ผกก.สส.สภ.วังทรำยพูน จว.พิจิตร 1607 09204 0065 รอง ผกก.สส.สภ.กงไกรลำศ จว.สุโขทัย 1610 09204 0073

300 พ.ต.ท. บ ำรุง แนบชิดชัย รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองหนองคำย 0410 24203 0113 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองอุดรธำนี สอด.327



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๑/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

301 พ.ต.ต. บ ำรุงเกียรติ จันทะวงษ์ สว.(สอบสวน) สภ.โคกโพธ์ิไชย จว.ขอนแก่น 0403 13203 0041 สว.(สอบสวน) สภ.วังสะพุง จว.เลย 1410 10203 0196

302 พ.ต.ท. หญิง บ ำรุงรัตน์ สีตลำศัย รอง ผกก.(สอบสวน) สน.พลับพลำไชย 2 สน.2-467 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ตล่ิงชัน 1009 09203 0180

303 พ.ต.ต. บุญจันทร์ ไชยชำติ สว.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น 1405 10305 0017 สว.(สอบสวน) สภ.เพ็ญ จว.อุดรธำนี 1414 10203 0218

304 พ.ต.ต. บุญจันทร์ ร้อยดี สว.สส.สภ.บ้ำนมำบอ ำมฤต จว.ชุมพร 0803 12204 0177 สว.สส.สภ.พะโต๊ะ จว.ชุมพร 0803 12204 0125

305 พ.ต.ต. บุญจันทร์ เวียงนนท์ สว.(สอบสวน) สน.บำงขุนเทียน 1116 24203 0145 สว.(สอบสวน) สน.หนองแขม 1011 10203 0157

306 ร.ต.อ. บุญเจือ จันทร์ใหม่ รอง สว. สภ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี จว.สฎ 0808 13202 0396 สว.สส.สภ.พุนพิน จว.สุรำษฎร์ธำนี สสฎ.330

307 พ.ต.ท. บุญเฉลิม ศรีโตกล่ิน สว.ฝอ.บก.น.6 1008 10326 0015 สว.ฝ่ำยพลำธิกำร 2 พธ. 0302 10365 0032

308 พ.ต.ท. บุญชนะ พรประมินทร์ สว.สส.สภ.จักรำช จว.นครรำชสีมำ 0303 12204 0314 สว.สส.สภ.หินดำด จว.นครรำชสีมำ 1305 10204 0086

309 พ.ต.ท. บุญช่วย แก้วมำลัย สว.สส.สภ.เขำคิชฌกูฏ จว.จันทบุรี 0202 12204 0148 สวป.สภ.บ้ำนท่ำเล่ือน จว.ตรำด 0205 12202 0053

310 พ.ต.ท. บุญช่วย ยังโนนตำด สว.สส.สภ.ลำดใหญ่ จว.ชัยภูมิ 0302 12204 0285 สว.อก.สภ.ลำดใหญ่ จว.ชัยภูมิ 1304 10318 0047

311 พ.ต.ท. บุญชัย กัลโยธิน สวป.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.บุรีรัมย์ 0304 12202 0437 สวป.สภ.พุทไธสง จว.บุรีรัมย์ สบร.327

312 พ.ต.ท. บุญชัย คงเจริญ รอง ผกก.สส.สภ.บ้ำนหมอ จว.สระบุรี 1110 09204 0051 รอง ผกก.สส.สภ.สังขละบุรี จว.กำญจนบุรี 1704 09204 0092

313 พ.ต.ต. บุญชัย เจริญหัตถกิจ สว.กก.สส.ภ.จว.กระบ่ี 1804 10202 0032 สว.กก.สส.ภ.จว.พังงำ 1807 10202 0088

314 พ.ต.ท. บุญชำย แสนชัชวำล สว.อก.สภ.บ้ำนโฮ่ง จว.ล ำพูน 0509 12304 0087 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แม่ต่ืน จว.เชียงใหม่ 1505 09203 0596

315 ร.ต.อ. บุญชู จันทร์เดชะ รอง สว. สภ.ปำกน  ำชุมพร อ.เมือง จว.ชพ. 0803 13304 0136 สว.อก.สภ.ปำกน  ำหลังสวน จว.ชุมพร 1805 10318 0045



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๑/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

316 พ.ต.ท. บุญชู มีศรี รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.โคกงำม จว.เลย สลย.139 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ด่ำนซ้ำย จว.เลย สลย.310

317 พ.ต.ท. บุญชู สงสุวงค์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปรำกำร 1109 27203 0087 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ท่ำเรือ จว.พระนครศรีอยุธยำ 1107 09203 0242

318 พ.ต.ท. บุญเชิด จันทร์มณี รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองนครสวรรค์ 0604 24203 0075 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ท่ำปลำ จว.อุตรดิตถ์ 0609 24203 0048

319 พ.ต.ท. บุญญำนุภำพ ไชยมำลำ สว.อก.สภ.ทำกำศ จว.ล ำพูน 1511 10318 0048 รอง ผกก.ป.สภ.แจ้ห่ม จว.ล ำปำง 0508 10202 0044

320 พ.ต.ท. บุญญำภิวัตน์ บุญน่ิม สว.อก.สภ.เมืองอ่ำงทอง 0110 12304 0009 สว.อก.สภ.เมืองสระบุรี สสบ.157

321 ร.ต.อ. บุญทรง ผดุงธรรม รอง สวป.สภ.ศรีบรรพต จว.พัทลุง 0905 13207 0108 สว.สส.สภ.ป่ำพะยอม จว.พัทลุง 0905 12204 0137

322 พ.ต.ท. บุญทวี ประดับผล รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.พำน จว.เชียงรำย 0502 24203 0106 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แม่อำย จว.เชียงใหม่ 1505 09203 0594

323 ร.ต.อ. บุญเท่ียง ฟองค ำ รอง สว.สส.สภ.แม่ใจ จว.พะเยำ สพย.209 สว.ฝอ.ศฝร.ภ.5 1503 10318 0008

324 ร.ต.อ. บุญไทย มุลสุมำลย์ รอง สว.(สอบสวน)สภ.หนองไฮ 0306 23203 0371 สว.(สอบสวน) สภ.เขวำสินรินทร์ จว.สุรินทร์ 1309 10203 0300

325 ร.ต.อ. บุญธรรม มำกมณี รอง สวป.สภ.ควนมีด จว.สงขลำ 0907 13202 0531 สว.สส.สภ.เทพำ จว.สงขลำ 0907 12204 0285

326 พ.ต.ท. บุญธรรม ศรีวรรณ รอง ผกก.ป.สน.ยำนนำวำ 1103 10202 0063 รอง ผกก.สส.บก.น.3 1005 09204 0037

327 พ.ต.ท. บุญธรรม หำจัตุรัส รอง ผกก.ป.สภ.เวียงแหง จว.เชียงใหม่ 0503 10202 0209 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สันก ำแพง จว.เชียงใหม่ 1505 09203 0593

328 ร.ต.อ. บุญน ำ โสมอินทร์ รอง สวป.สภ.บำงปลำม้ำ จว.สุพรรณบุรี สสพ.243 สว.สส.สภ.สระยำยโสม จว.สุพรรณบุรี 0709 12204 0235

329 ร.ต.อ. บุญปลูก กัณหำ รอง สว.สส.สภ.นำโพธ์ิ จว.บุรีรัมย์ สบร.344 สว.อก.สภ.พลับพลำชัย จว.บุรีรัมย์ 0304 12304 0255

330 ร.ต.อ. บุญโปรด แสงทับทิม รอง สว.จร. สน.นำงเลิ ง สน.1-1291 สว.สส.สน.นำงเลิ ง สน.1-956



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๑/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

331 พ.ต.ท. บุญพำ ปำระแม รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองนครปฐม สนฐ.159 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม 1705 09203 0186

332 พ.ต.ต. บุญมำก เครือแวงมล สว.(สอบสวน) สภ.เขำสวนกวำง จว.ขอนแก่น 0403 24203 0179 สว.(สอบสวน) สภ.ดงเย็น จว.อุดรธำนี 1414 10203 0230

333 พ.ต.ท. บุญมี สร้อยไซ สวป.สภ.บ้ำนค่ำย จว.ระยอง 0208 12202 0230 สว.กก.สส.ภ.จว.สระแก้ว 1211 10204 0129

334 พ.ต.ท. บุญยงค์ สอนสุข สว.(สอบสวน) สภ.เมืองชัยภูมิ สชย.243 สว.(สอบสวน) สภ.จัตุรัส จว.ชัยภูมิ 1304 10203 0221

335 พ.ต.ต. บุญยฤทธ์ิ รักษ์เพชร สวป.สภ.บ่อผุด จว.สุรำษฎร์ธำนี 0808 12202 0374 สว.อก.สภ.สะท้อน จว.สงขลำ 1906 10318 0089

336 พ.ต.ท. บุญยวัฒน์ ศรีเลิศวรกุล สวป.สภ.รัตนำธิเบศร์ จว.นนทบุรี 1105 10202 0120 สว.(สอบสวน) สภ.บำงบัวทอง จว.นนทบุรี 1105 10203 0236

337 พ.ต.ท. บุญยัง บุญเอ่ียม รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.โพธ์ิประทับช้ำง จว.พิจิตร สพจ.233 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองพิจิตร 1607 09203 0168

338 พ.ต.ท. บุญย่ิง ปรัชเจริญวนิชย์ รอง ผกก.สส.สภ.พรหมบุรี จว.สิงห์บุรี 1111 09204 0042 รอง ผกก.สส.สภ.ทุ่งหัวช้ำง จว.ล ำพูน 1511 09204 0058

339 พ.ต.ท. บุญยืน เท่ียงตรง รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ้ำนโป่ง จว.รำชบุรี 0706 24203 0086 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ตลำดพลู สน.3-546

340 พ.ต.ต. บุญเย่ียม โพธ์ิศรี สว.กก.สส.ภ.จว.ชลบุรี 1206 10202 0034 สวป.สน.มีนบุรี 1110 12202 0213

341 ร.ต.อ. บุญเย่ียม อุ่มจำน รอง สว.(สอบสวน)สภ.กุดชุม 0305 24203 0041 สว.(สอบสวน) สภ.เลิงนกทำ จว.ยโสธร 1307 10203 0143

342 พ.ต.ท. บุญร่วม ปำริโชติ สวป.สภ.จังหำร จว.ร้อยเอ็ด สรอ.223 สวป.สภ.นำเชือก จว.มหำสำรคำม สมค.332

343 พ.ต.ต. บุญรับ ยุบล สว.(สอบสวน) สภ.สวรรคโลก จว.สุโขทัย สสท.201 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอุตรดิตถ์ 0609 24203 0041

344 ร.ต.อ. บุญเรือง เรืองสวัสด์ิ รอง สวป.สภ.โคกโพธ์ิ จว.ปัตตำนี 0904 13202 0123 สว.อก.สภ.จะแนะ จว.นรำธิวำส 0903 12304 0314

345 พ.ต.ต. บุญเรือง สุขส ำรำญ สว.(สอบสวน) สภ.คันไร่ จว.อุบลรำชธำนี 0309 23203 0431 สว.(สอบสวน) สภ.นำโพธ์ิ อ.บุณฑริก จว.อุบลรำชธำนี 1311 10203 0419



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๑/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

346 พ.ต.ท. บุญเรือน ปำนหนู สว.(สอบสวน) สภ.เกำะทวด จว.นครศรีธรรมรำช 0804 23203 0384 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครศรีธรรมรำช 1806 10203 0296

347 พ.ต.ท. บุญโรจน์ โลจำยะ รอง ผกก.สส.2 บก.สส.บช.น. 1012 09203 0041 รอง ผกก.2 บก.ส.1 2302 09204 0067

348 พ.ต.ต. บุญฤทธ์ิ พฤกษำชีวะ สวป.สภ.เมืองศรีสะเกษ 0306 12202 0402 สว.กก.4 บก.ต ำรวจมหำดเล็กรำชวัลลภรักษำพระองค์ 904 2113 10202 0095

349 พ.ต.ต. บุญฤทธ์ิ มุขวัฒน์ สว.กก.สส.ภ.จว.สุรำษฎร์ธำนี 1810 10204 0152 สวป.สภ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี 0808 12202 0371

350 ร.ต.อ. บุญฤทธ์ิ สุดทองคง รอง สว. กก.สืบสวน ภ.จว.สฏ. 1810 11202 0041 สว.กก.สส.ภ.จว.สุรำษฎร์ธำนี 1810 10204 0354

351 พ.ต.ต. บุญลือ เสริมบุญ สว.อก.สภ.บำงเลน จว.นครปฐม 0703 12304 0189 สว.ฝอ.ภ.จว.รำชบุรี 1708 10318 0232

352 พ.ต.ต. บุญเลิศ นกเกตุ สว.อก.สภ.กำบัง จว.ยะลำ 0906 12304 0230 สวป.สภ.เมืองปัตตำนี 0904 12202 0431

353 พ.ต.ท. บุญเลิศ นำคท่ัง รอง ผกก.สส.สภ.ศรีสัชนำลัย จว.สุโขทัย 1610 09204 0071 รอง ผกก.กลุ่มงำนสอบสวน บก.สส.ภ.6 1602 09305 0135

354 พ.ต.ต. บุญเลิศ โพธ์ิขวำง สว.อก.สภ.ตะก่ัวทุ่ง จว.พังงำ 0805 12304 0060 สว.(สอบสวน) สภ.ป่ำตอง จว.ภูเก็ต 0806 24203 0056

355 พ.ต.ท. บุญเลิศ โพธ์ิสุข รอง ผกก.สส.สภ.เมืองอ่ำงทอง 1112 09204 0055 รอง ผกก.ป.สภ.มหำรำช จว.พระนครศรีอยุธยำ 0105 10202 0162

356 พ.ต.ท. บุญเลิศ รสร่ืน รอง ผกก.(สอบสวน) สน.นิมิตรใหม่ 1102 13203 0308 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.คันนำยำว 1004 09203 0281

357 พ.ต.ท. บุญเลิศ อำคมวัฒนะ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บำงแม่นำง จว.นนทบุรี สนบ.127 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.โคกครำม 1102 13203 0344

358 พ.ต.ท. บุญเล่ือน กุมภำว์ ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.21 บก.ตชด.ภำค 2 2503 10202 0066 รอง ผกก.ตชด.21 บก.ตชด.ภำค 2 2503 09318 0056

359 พ.ต.ท. บุญศักด์ิ คิดสงวน รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ้ำนด่ำน จว.บุรีรัมย์ สบร.143 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.กันทรอม จว.ศรีสะเกษ 1308 29203 0069

360 พ.ต.ท. บุญส่ง ไก่ก้อ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ท่ำยำง จว.เพชรบุรี สพบ.231 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.คลองวำฬ จว.ประจวบคีรีขันธ์ สปข.82



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๑/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

361 พ.ต.ท. บุญส่ง ขวัญซ้ำย รอง ผกก.ป.สภ.เกำะลันตำ จว.กระบ่ี 0802 10202 0029 รอง ผกก.ป.สภ.พนม จว.สุรำษฎร์ธำนี 0808 10202 0050

362 พ.ต.ท. บุญส่ง ขอบโคกกรวด สว.อก.สภ.อุดมทรัพย์ จว.นครรำชสีมำ 1305 10318 0070 รอง ผกก.ป.สภ.พิมำย จว.นครรำชสีมำ 0303 10202 0065

363 พ.ต.ท. บุญส่ง ทำแสง สว.(สอบสวน) สภ.ตรอน จว.อุตรดิตถ์ สอต.169 สว.(สอบสวน) สภ.น  ำหนำว จว.เพชรบูรณ์ 1609 10203 0205

364 พ.ต.ท. บุญส่ง พันธ์จินดำ สวป.สภ.แก่งกระจำน จว.เพชรบุรี สนค.199 รอง ผกก.ป.สภ.แก่งกระจำน จว.เพชรบุรี 0705 10202 0045

365 พ.ต.ท. บุญส่ง พุ่มรส สว.สภ.ดงประค ำ จว.พิษณุโลก สพล.115 สว.กก.สส.ภ.จว.สุโขทัย 1610 10204 0179

366 พ.ต.ท. บุญส่ง รัศมี สวป.สภ.เมืองปทุมธำนี 0104 12202 0257 รอง ผกก.สส.สภ.นครหลวง จว.พระนครศรีอยุธยำ 1107 09204 0089

367 ร.ต.อ. บุญส่ง ล่องวำรี รอง สว.(สอบสวน) สภ.เขำพนม จว.กบ. สกบ.130 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองกระบ่ี สกบ.114

368 พ.ต.ท. บุญส่ง เหมือนแม้น สว.สส.สภ.อมก๋อย จว.เชียงใหม่ 0503 12204 0392 รอง ผกก.ป.สภ.แม่ต่ืน จว.เชียงใหม่ 1505 09202 0313

369 ร.ต.อ. บุญสถิตย์ เกตุลำด รอง สว.กก.3 บก.สอ.บช.ตชด. 2508 11442 0167 ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.3 บก.สอ.บช.ตชด. 2508 10207 0374

370 พ.ต.ท. บุญสวน สุรักษำ สว.สส.สภ.นำเชือก จว.มหำสำรคำม 0405 12204 0160 สว.ฝอ.ภ.จว.กำฬสินธ์ุ 1404 10318 0215

371 พ.ต.ท. บุญสวน เหล่ำจูม รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองขอนแก่น สขก.341 รอง ผกก.ป.สภ.ห้วยเม็ก จว.กำฬสินธ์ุ 0402 10202 0062

372 พ.ต.ต. บุญสิงห์ สุทธิ สว.(สอบสวน) สภ.คูบำงหลวง จว.ปทุมธำนี 0104 23203 0028 สว.(สอบสวน) สภ.วังทอง จว.พิษณุโลก 1608 10203 0225

373 ร.ต.อ. บุญสืบ เกตุคง รอง สว. ชุดปฏิบัติกำร กก.ศูนย์รวมข่ำว บก.สปพ. 1013 11202 0069 สว.ชุดปฎิบัติกำร กก.ศูนย์รวมข่ำว บก.สปพ. 1013 10202 0061

374 พ.ต.ท. บุญสืบ นพรัตน์ รอง ผกก.สส.สน.บำงขุนนนท์ 1009 09204 0075 รอง ผกก.สส.สน.สมเด็จเจ้ำพระยำ 1010 09204 0073

375 ร.ต.อ. บุญแสง สำรพัฒน์ รอง สว. งำนปฏิบัติกำรจรำจรตำมโครงกำรพระรำชด ำริ 3 กก.6 บก.จร. 1002 11205 0247 สว.อก.สภ.บ้ำนค่ำย จว.ชัยภูมิ 1304 10318 0051



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๑/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

376 พ.ต.ต. บุญหลง อิสระไพศำล สว.สส.สภ.ด่ำนซ้ำย จว.เลย 0408 12204 0146 สว.อก.สภ.เวียงคุก จว.หนองคำย 1412 10318 0103

377 พ.ต.ท. บุญเหลือ ค ำศรี สวป.สภ.ชนบท จว.ขอนแก่น สขก.353 สวป.สภ.ซ ำสูง จว.ขอนแก่น 0403 12202 0020

378 พ.ต.ท. บุญเอก สรรพคง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.7 1701 10318 0177 สว.(สอบสวน) สภ.ปำกท่อ จว.รำชบุรี 1708 10203 0210

379 ร.ต.อ. หญิง บุณยำนุช เหลืองสุรภีสกุล รอง สว.กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 11326 0168 สว.ฝอ.บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 10326 0012

380 ร.ต.อ. หญิง บุณิกำ เสียงกล่อม รอง สว.ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด. 2508 11304 0022 สว.ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด. 2508 10318 0012

381 พ.ต.ท. บุนชัยฤทธ์ิ สิทธิทองจันทร์ รอง ผกก.(สอบสวน) สน.บำงโพ สน.3-1056 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.สำมเสน 1003 09203 0196

382 พ.ต.ต. หญิง บุปผำ อินอุดม สว.ฝอ.6 บก.อก.บช.ก. 2101 10318 0090 สว.ฝอ.3 บก.อก.บช.ก. 2101 10318 0045

383 พ.ต.ท. บุระ ทิพย์อักษร สว.(สอบสวน) สภ.สตึก จว.บุรีรัมย์ สบร.373 สว.(สอบสวน) สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.บุรีรัมย์ 1306 10203 0283

384 ร.ต.อ. บุรินทร์ กะปิตถำ รอง สว.กก.สส.บก.น.5 1007 11204 0052 สว.สส.สน.ชนะสงครำม 1108 12204 0187

385 ร.ต.อ. บุรินทร์ บุญถนอม รอง สว. กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี 1108 11202 0113 สว.กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี 1108 10204 0111

386 พ.ต.ท. บุรินทร์ ยมจินดำ สวป.สภ.เมืองสระบุรี สสบ.160 รอง ผกก.สส.สภ.ช้ำงเผือก จว.เชียงใหม่ 1505 09204 0155

387 พ.ต.ท. บุรินทร์ อินทรวิเชียร สว.ปพ.บก.สส.ภ.2 1202 10202 0058 รอง ผกก.ป.สภ.ปำกน  ำประแสร์ จว.ระยอง 1210 09202 0052

388 พ.ต.ต. บุรินทร์ อุตมรัตน์ สว.(สอบสวน) สภ.หนองแวงควง จว.ร้อยเอ็ด 0407 23203 0338 สว.(สอบสวน) สภ.โพธ์ิทอง จว.ร้อยเอ็ด 1409 10203 0288

389 พ.ต.ท. บุรี อมรพิชิต สว.สส.สภ.สำมชุก จว.สุพรรณบุรี 0709 12204 0175 สว.อก.สภ.กรับใหญ่ จว.รำชบุรี 1708 10318 0061

390 พ.ต.ต. บุศริน คีรีเพ็ชร สวป.สภ.เมืองตำก สตก.150 สว.วิเครำะห์ข่ำวและเคร่ืองมือพิเศษ บก .สส.ภ.7 1702 10204 0019



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๑/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

391 ร.ต.อ. หญิง เบญจพร วงศ์แย้ม รอง สว.ฝอ.สภ.ตำกใบ สนธ.205 สว.อก.สภ.ตำกใบ จว.นรำธิวำส 0903 12304 0240

392 ร.ต.อ. เบญจพล พรด ำเนินสวัสด์ิ รอง สวป. สน.พระรำชวัง 1113 13202 0176 สว.กก.สส.5 บก.สส.บช.น. 1012 10204 0170

393 พ.ต.ท. หญิง เบญจมำศ ปีตกภัทรำกร สว.ฝ่ำยบริกำรกำรศึกษำ ศฝร.ภ.4 1403 10318 0021 สว.อก.สภ.ภูผำม่ำน จว.ขอนแก่น 0403 12304 0298

394 ร.ต.อ. หญิง เบญญำภำ เภสัชชำ รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.7 1701 11304 0223 สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.7 1701 10318 0238

395 พ.ต.ท. เบน วงศ์เครือ สว.(สอบสวน) สภ.หมอกจ ำแป๋ จว.แม่ฮ่องสอน 0507 23203 0162 รอง ผกก.ป.สภ.แม่โจ้ จว.เชียงใหม่ 1505 09202 0317

396 พ.ต.ท. ปกครอง เจริญศิลป์ สว.ฝสต.2 กต.2 0803 10204 0014 รอง ผกก.ฝสต.2 กต.5 0806 09204 0013

397 พ.ต.ท. ปกครอง ตมิศำนนท์ สวป.สภ.กบินทร์บุรี จว.ปำรจีนบุรี สปจ.326 รอง ผกก.ป.สภ.ประจันตคำม จว.ปำรจีนบุรี 0207 10202 0024

398 พ.ต.ท. ปกฉัตร ชัยสุกวัฒน์ สวญ.สภ.หนองบ่อ จว.นครพนม 1406 09201 0047 รอง ผกก.สส.ภ.จว.นนทบุรี 1105 09201 0029

399 พ.ต.ต. ปกป้อง อุไรพันธ์ุ สวป.สน.โคกครำม 1102 12202 0326 สว.กก.วิเครำะห์ข่ำวฯ บก.ต ำรวจมหำดเล็กรำชวัลลภรักษำพระองค์ 904 2113 10202 0154

400 พ.ต.ต. ปกรณ์ คำรวรัตนพิเชฐ สว.จร.สภ.เมืองปัตตำนี 0904 12205 0010 สวป.สภ.เมืองปัตตำนี สปน.124

401 พ.ต.ต. ปกรณ์ จุ่นเขียว สว.กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี 1711 10204 0121 สว.(สอบสวน) สภ.อู่ทอง จว.สุพรรณบุรี 1711 10203 0182

402 ร.ต.อ. ปกรณ์ ทองจีน อจ.(สบ 1) กลุ่มงำนคณำจำรย์ คณะต ำรวจศำสตร์ 3004 37379 0101 สว.ฝ่ำยวิเทศสัมพันธ์ ศูนย์บริกำรทำงกำรศึกษำ 3007 10320 0051

403 พ.ต.ท. ปกรณ์ ทองช่วง สว.สส.สน.ประเวศ 1111 12204 0259 รอง ผกก.จร.สน.ประเวศ 1103 10205 0025

404 พ.ต.ท. ปกรณ์ นุ้ยพ่วง สวป.สภ.ด่ำนมะขำมเตี ย จว.กำญจนบุรี สกจ.208 สว.(สอบสวน) สภ.ด่ำนมะขำมเตี ย จว.กำญจนบุรี 1704 10203 0233

405 พ.ต.ท. ปกรณ์ ปัญญำมงคล สว.สส.สภ.ปำกคำด จว.บึงกำฬ 0410 12204 0193 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เซกำ จว.บึงกำฬ 0410 24203 0124



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๑/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

406 พ.ต.ท. ปกรณ์กิตต์ิ ธนวรินทร์กุล รอง ผกก.ป.สภ.บ้ำนลำด จว.เพชรบุรี 0705 10202 0041 รอง ผกก.ป.สภ.หนองจอก จว.เพชรบุรี 1707 09202 0080

407 ร.ต.อ. ปกรณสิทธ์ิ โสภำ รอง สวป. สภ.คลองท่อม จว.กบ. สกบ.178 สว.อก.สภ.เชิงทะเล จว.ภูเก็ต 0806 12318 0153

408 พ.ต.ต. ปกิต ประพฤติงำม สว.กก.สส.ภ.จว.ปทุมธำนี 1106 10204 0116 สว.สส.สภ.วังม่วง จว.สระบุรี 0108 12204 0209

409 พ.ต.ต. ปฏิญญำ ตินโย สว.สส.สน.นำงเลิ ง สน.1-956 สว.สส.สน.บำงย่ีเรือ 1115 12204 0192

410 พ.ต.ท. ปฏิญำ เข็มลำย รอง ผกก.4 บก.รน. 2106 09202 0083 รอง ผกก.ฝอ.9 บก.อก.บช.ก. 2101 09318 0124

411 ร.ต.อ. ปฏิธำณ โคกกลำง รอง สวป.สภ.ปรำงค์กู่ สศก.371 สว.สส.สภ.ขุขันธ์ จว.ศรีสะเกษ สศก.359

412 ร.ต.อ. ปฏิพล นำมไพร รอง สว.กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 11202 0330 สว.กก.4 บก.ต ำรวจมหำดเล็กรำชวัลลภรักษำพระองค์ 904 2113 10202 0096

413 พ.ต.ท. ปฏิพล เหรียญข ำ สว.อก.สภ.บ้ำนนำสำร จว.สุรำษฎร์ธำนี 0808 12304 0198 สว.(สอบสวน) กลุ่มงำนสอบสวน ภ.จว.นครศรีธรรมรำช 1806 29203 0046

414 พ.ต.ท. ปฏิพัทธ์ คงวัฒนำนันทน์ สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.4 1402 10204 0056 รอง ผกก.สส.2 บก.สส.ภ.4 1402 09204 0041

415 พ.ต.ท. ปฏิพัทธ์ สีตอง สวป.สน.ปำกคลองสำน 1115 12202 0189 สว.(สอบสวน) สน.บำงย่ีเรือ 1010 10203 0174

416 พ.ต.ท. ปฏิภำณ ไชยรักษ์ รอง ผกก.ป.สภ.นำบอน จว.นครศรีธรรมรำช 0808 10202 0104 สวญ.สภ.โมถ่ำย จว.สุรำษฎร์ธำนี 1810 09201 0057

417 พ.ต.ท. ปฏิภำณ วิศำล รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.โคกกลอย จว.พังงำ สพง.82 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ทุ่งคำโงก จว.พังงำ สพง.74

418 พ.ต.ท. ปฏิวัติ ประวิเศษ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ยำงตลำด จว.กำฬสินธ์ุ สกส.236 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ้ำนค้อ จว.มุกดำหำร 1408 29203 0063

419 พ.ต.ท. ปฏิวัติ วิเชียร สวป.สภ.ปำกน  ำปรำณ จว.ประจวบคีรีขันธ์ 0704 12202 0073 รอง ผกก.ป.สภ.เมืองเพชรบุรี 0705 10202 0007

420 พ.ต.ต. ปฏิเวธ ตำลสุข สว.กก.สส.ภ.จว.เพชรบูรณ์ 1609 10202 0033 สว.สส.สภ.ท่ำพล จว.เพชรบูรณ์ 0607 12204 0178



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๑/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

421 พ.ต.ท. ปฐม ทองยำ สว.ฝอ.ภ.จว.รำชบุรี 1708 10318 0013 รอง ผกก.สส.ภ.จว.รำชบุรี 1708 09204 0226

422 พ.ต.ต. ปฐมณัฐป์ คุสิตำ สว.ฝ่ำยสรรพำวุธ 2 สพ. 0304 10304 0035 สว.กก.1 บก.ต ำรวจมหำดเล็กรำชวัลลภรักษำพระองค์ 904 2113 10318 0210

423 พ.ต.ต. ปฐมพงศ์ วชิรโชติกุล สว.ส.ทล.6 กก.6 บก.ทล. 2103 10201 0211 สว.จร.สภ.เมืองนครรำชสีมำ สนม.493

424 พ.ต.ต. ปฐมพงษ์ ใจประเสริฐ สว.สส.สภ.พลกรัง จว.นครรำชสีมำ 1305 10204 0092 สว.(สอบสวน) สภ.วังน  ำเขียว จว.นครรำชสีมำ 1305 10203 0507

425 ร.ต.อ. ปฐมพงษ์ ทองจ ำรูญ รอง สว.กก.5 บก.ป. 2102 11202 0256 สว.กก.5 บก.ปคม. 2108 10202 0133

426 ร.ต.อ. ปณวัตร อุไรรัตน์ รอง สว.สส.สภ.นิคมเขำบ่อแก้ว จว.นครสวรรค์ 0604 13204 0071 สว.อก.สภ.ไพศำลี จว.นครสวรรค์ 0604 12304 0184

427 พ.ต.ท. ปณสิทธ์ิ ฤทธิรงค์ สว.กก.สส.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ 1706 10204 0110 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ สปข.186

428 พ.ต.ต. ปณำวุธ โชติพงศ์ สวป.สภ.เชียงดำว จว.เชียงใหม่ สชม.689 สว.(สอบสวน) สภ.เชียงดำว จว.เชียงใหม่ 1505 10203 0573

429 พ.ต.ต. หญิง ปณิศำ ริมประโคน สว.อก.สภ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปรำกำร 0107 12304 0208 สว.ฝอ.ภ.จว.สมุทรปรำกำร 1109 10318 0293

430 พ.ต.ท. ปทักข์ ขวัญนำ รอง ผกก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต 1808 09201 0031 รอง ผกก.สนับสนุน บก.ป. 2102 09202 0312

431 พ.ต.ท. หญิง ปทิตตำ ไทยเจริญ สว.อก.สภ.เมืองชุมพร สชพ.141 สว.ฝอ.ภ.จว.ชุมพร 1805 10318 0012

432 พ.ต.ต. ปพน ตำขันทะ สว.(สอบสวน) สภ.เวียงหนองล่อง จว.ล ำพูน 0509 13203 0020 สว.(สอบสวน) สภ.แม่แตง จว.เชียงใหม่ 1505 10203 0571

433 พ.ต.ต. ปพน แววทองค ำ สว.กลุ่มงำนวิเครำะห์ข่ำวต่ำงประเทศ บก.ส.4 2305 10204 0046 สว.กก.สส.ภ.จว.สงขลำ 1906 10204 0039

434 พ.ต.ท. ปพนณัฏฐ์ สะอำดเอ่ียม สว.(สอบสวน) สน.ภำษีเจริญ สน.3-628 สว.(สอบสวน) สน.บุปผำรำม 1010 10203 0179

435 พ.ต.ท. ปพนทัศน์ ศรีสถำพรวงศ์ สว.สส.สภ.สวนพริกไทย จว.ปทุมธำนี 0104 12204 0216 สว.สส.สภ.ชัยบำดำล จว.ลพบุรี สลบ.307



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๑/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

436 พ.ต.ท. ปภำณ จันทร์กลับ รอง ผกก.ป.สภ.นำประดู่ จว.ปัตตำนี 2005 09202 0134 รอง ผกก.ป.สภ.หนองจิก จว.ปัตตำนี 0904 10202 0032

437 ร.ต.อ. ปรมะ ประชำรุง รอง สว.สส.สภ.โพธ์ิชัย จว.ร้อยเอ็ด 0407 13204 0175 สว.ฝอ.ภ.จว.ร้อยเอ็ด 1409 10318 0009

438 พ.ต.ท. ปรมัตถ์ นนทะบุตร รอง ผกก.ป.สภ.ศรีธำตุ จว.อุดรธำนี 0412 10202 0066 รอง ผกก.สส.สภ.ศรีวิชัย จว.สกลนคร 1411 09204 0121

439 พ.ต.ต. ปรมัตถ์ แสงปรี สว.อก.สภ.เมืองปัตตำนี 0904 12304 0009 สว.(สอบสวน) สภ.สิเกำ จว.ตรัง 1904 10203 0202

440 พ.ต.ต. ปรมินทร์ พรรณรำย สว.กก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต 1808 10204 0032 สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.8 1802 10204 0033

441 พ.ต.ท. ปรเมศร์ ตั งจิตสมำธิ รอง ผกก.ป.สภ.ห้ำงฉัตร จว.ล ำปำง 0508 10202 0036 รอง ผกก.สส.สภ.โชคชัย จว.นครรำชสีมำ 1305 09204 0132

442 พ.ต.ท. ปรเมศร พะละพิลำ สว.สส.สภ.ชุมแพ จว.ขอนแก่น สขก.483 สว.สส.สภ.โนนสัง จว.หนองบัวล ำภู 0411 12204 0091

443 พ.ต.ท. ปรเมศว์ เมฆสั น รอง ผกก.สส.สภ.พลูตำหลวง จว.ชลบุรี 1206 09204 0093 รอง ผกก.สส.สภ.พระนครศรีอยุธยำ 1107 09204 0073

444 พ.ต.ท. ปรเมษฐ์ ปัดทุมแฝง รอง ผกก.สส.2 บก.สส.ภ.4 1402 09204 0041 รอง ผกก.ปพ.บก.สส.ภ.4 1402 09201 0066

445 ร.ต.อ. ปรเมษฐ์ เวียงเก่ำ ผบ.มว.กก.ตชด.32 2504 11202 0197 สว.กก.ตชด.34 บก.ตชด.ภำค 3 2504 10318 0347

446 ร.ต.อ. ปรวุท ภู่ทอง รอง สว.ฝ่ำยกฎหมำยและวินัย บก.อก.บช.ส. 2301 11204 0126 สว.ฝอ.บก.ส.3 2304 10305 0012

447 พ.ต.ท. ประกอบ กรมกอง สวป.สภ.วังชิ น จว.แพร่ สพร.238 รอง ผกก.สส.สภ.ร้องกวำง จว.แพร่ 1508 09204 0083

448 พ.ต.ท. ประกอบ เกิดพุ่ม รอง ผกก.ป.สภ.พระพุทธบำท จว.สระบุรี 0108 10202 0033 รอง ผกก.ป.สภ.บุณฑริก จว.อุบลรำชธำนี 0309 10202 0066

449 พ.ต.ท. ประกอบ เชื อกลำง รอง ผกก.สส.สภ.วังน  ำเขียว จว.นครรำชสีมำ 1305 09204 0162 รอง ผกก.สส.สภ.ภักดีชุมพล จว.ชัยภูมิ 1304 09204 0115

450 ร.ต.อ. ประกอบ ศรีสุขใส รอง สวป. สภ.สิชล จว.นศ. สนศ.536 สว.สส.สภ.ขนอม จว.นครศรีธรรมรำช 0804 12204 0246



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๑/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

451 พ.ต.ท. ประกอบ แสงพริ ง รอง ผกก.ป.สภ.อรัญประเทศ จว.สระแก้ว 0209 10202 0041 รอง ผกก.สส.สภ.บ่อทอง จว.ชลบุรี 1206 09204 0088

452 ร.ต.อ. ประกอบกิจ อักษรศักด์ิ รอง สว.สส.สภ.เมืองมุกดำหำร สมห.123 สว.สส.สภ.นำคู จว.กำฬสินธ์ุ 0402 12204 0235

453 พ.ต.ท. ประกอบชัย ปิดตะคุ รอง ผกก.สส.สภ.ละหำนทรำย จว.บุรีรัมย์ 1306 09204 0096 รอง ผกก.สส.สภ.คูเมือง จว.บุรีรัมย์ 1306 09204 0090

454 พ.ต.ต. ประกำย สำทรพันธ์ สว.(สอบสวน) สภ.เหล่ำเสือโก้ก จว.อุบลรำชธำนี 0309 12203 0034 สว.(สอบสวน) สภ.เดชอุดม จว.อุบลรำชธำนี 1311 10203 0408

455 ร.ต.อ. ประกำศ มำนำม รอง สว.สส.สภ.บำงละมุง จว.ชลบุรี สชบ.266 สว.กก.สส.ภ.จว.นครนำยก 1208 10204 0143

456 พ.ต.ท. ประกิจ ชอบขยัน สว.ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย์ 1306 10318 0011 สว.(สอบสวน) สภ.โคกกระชำย จว.บุรีรัมย์ 1306 10203 0285

457 ร.ต.อ. ประกิจ สินทวีเสถียร รอง สว.ฝ่ำยบริกำรกำรฝึกอบรม บก.ฝรก. 2904 11321 0027 สว.ฝ่ำยบริกำรกำรฝึกอบรม บก.ฝรก. 2904 10321 0022

458 พ.ต.ท. ประกิต ต้นไม้ทอง สว.สส.สภ.คลองวำฬ จว.ประจวบคีรีขันธ์ 0704 12204 0171 สว.สส.สภ.ธงชัย จว.ประจวบคีรีขันธ์ 0704 12204 0210

459 ร.ต.อ. ประกิต ไทรทอง รอง สวป. สภ.เมืองสมุทรสำคร สสค.93 สว.สส.สภ.ย่ีสำร จว.สมุทรสงครำม 1709 10204 0045

460 พ.ต.ท. ประคอง สรรศรี สว.ฝอ.ภ.จว.บึงกำฬ 1415 10318 0014 สว.(สอบสวน) สภ.จะกว๊ะ จว.ยะลำ 1910 10203 0093

461 พ.ต.ท. ประจวบ ขันทอง สว.(สอบสวน) สน.บำงบอน 1104 13203 0184 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ดินแดง 1003 09203 0205

462 พ.ต.ท. ประจวบ แขตสันเทียะ สวป.สภ.วิหำรแดง จว.สระบุรี สสบ.229 สว.(สอบสวน) สภ.บำงปู จว.สมุทรปรำกำร 1109 10203 0255

463 ร.ต.อ. ประจวบ จันทร์เปรม รอง สวป.สภ.แก่งกระจำน จว.เพชรบุรี สพบ.210 สว.สส.สภ.เมืองเพชรบุรี สพบ.141

464 ร.ต.อ. ประจวบ ธนสิทธิดล รอง สว.สส.สภ.พนัสนิคม สชบ.418 สว.อก.สภ.พำนทอง จว.ชลบุรี 0204 12304 0196

465 พ.ต.ต. ประจวบ ผอมทอง สว.อก.สภ.ขลุง จว.จันทบุรี 0202 12304 0093 สว.(สอบสวน) สภ.โป่งน  ำร้อน จว.จันทบุรี 1204 10203 0263



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๑/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

466 พ.ต.ต. ประจวบ สุวรรณรัตน์ สวป.สภ.เมืองยะลำ 0906 12202 0375 สว.สส.สภ.ท่ำแพ จว.สตูล 0908 12204 0093

467 พ.ต.ต. ประจวบ อ้วยโฮม สว.กก.สส.ภ.จว.อุดรธำนี 1414 10204 0109 สว.สส.สภ.ขมิ น จว.สกลนคร 0409 12204 0308

468 พ.ต.ต. ประจักร กร ำกระโทก สว.(สอบสวน) สภ.มะเริง จว.นครรำชสีมำ สนม.278 สว.(สอบสวน) สภ.จักรำช จว.นครรำชสีมำ 1305 10203 0495

469 พ.ต.ต. ประจักร์ สัมฤทธ์ิ สว.จร.สน.ดุสิต สน.1-511 สว.ฝอ.บก.สปพ. 1013 10318 0012

470 พ.ต.ท. ประจักษ์ กุลพำนิช สว.กลุ่มงำนส่งเสริมงำนสอบสวน 2 สบส. 0604 10306 0037 สว.ฝอ.บก.ต ำรวจมหำดเล็กรำชวัลลภรักษำพระองค์ 904 2113 10318 0017

471 ร.ต.อ. ประจักษ์ ค ำโต รอง สว.กก.3 บก.ป. 2102 11202 0179 สว.สส.สภ.ห้วยแถลง จว.นครรำชสีมำ 0303 12204 0435

472 พ.ต.ต. ประจักษ์ ตำละซอน สว.ฝอ.ภ.จว.กำฬสินธ์ุ 1404 10318 0008 สว.(สอบสวน) สภ.นำเชือก จว.มหำสำรคำม สมค.341

473 พ.ต.ท. ประจักษ์ บุตรศรี สวป.สภ.ตำลสุม จว.อุบลรำชธำนี สอบ.506 รอง ผกก.ป.สภ.ตำลสุม จว.อุบลรำชธำนี 0309 10202 0159

474 ร.ต.อ. ประจักษ์ พยุหกฤษ ผบ.มว.กก.4 บก.สอ.บช.ตชด. 2508 11202 0174 ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.4 บก.สอ.บช.ตชด. 2508 10202 0171

475 ร.ต.อ. ประจักษ์ พลซำ รอง สวป.สภ.นำดินด ำ อ.เมือง จว.เลย สลย.105 สว.ฝอ.ภ.จว.เลย 1410 10318 0216

476 พ.ต.ต. ประจักษ์ เอ่ียมเปล่ียน สว.กก.สส.ภ.จว.นครปฐม 1705 10204 0106 สว.กก.สส.ภ.จว.รำชบุรี 1708 10204 0227

477 ร.ต.อ. ประชำ คงคำรักษ์ รอง สว.สส.สภ.ลอง 0506 13204 0090 สว.สส.สภ.ลอง จว.แพร่ สพร.227

478 พ.ต.ท. ประชำ เนียมสุภำพ รอง ผกก.ป.สภ.แปลงยำว จว.ฉะเชิงเทรำ 0203 10202 0038 รอง ผกก.ป.สภ.คลองลึก จว.สระแก้ว 1211 09202 0045

479 พ.ต.ท. ประชำ พนะสรรพ์ สว.สส.สภ.บุณฑริก จว.อุบลรำชธำนี 0309 12204 0262 รอง ผกก.สส.สภ.ลืออ ำนำจ จว.อ ำนำจเจริญ 1310 09204 0061

480 พ.ต.ท. ประชำ มูลสำร สว.อก.สภ.ค ำชะอี จว.มุกดำหำร 0406 12304 0069 สว.สส.สภ.นำดูน จว.มหำสำรคำม 0405 12204 0168



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๑/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

481 พ.ต.ท. ประชำ วังคีรี สว.ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด. 2508 10325 0013 รอง ผกก.ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด. 2508 09318 0007

482 พ.ต.ต. ประชำกร พรมดวง สว.(สอบสวน) สภ.หนองสรวง จว.นครรำชสีมำ 0303 23203 0589 สว.(สอบสวน) กลุ่มงำนสอบสวน ภ.จว.นครรำชสีมำ 1305 27203 0166

483 พ.ต.ท. ประชำชำติ ใจคง สวป.สภ.กมลำไสย จว.กำฬสินธ์ุ สกส.214 รอง ผกก.สส.สภ.ท่ำคันโท จว.กำฬสินธ์ุ 1404 09204 0067

484 ร.ต.อ. ประชุม ดอกกะถิน รอง สวป.สภ.นำหม่อม จว.สงขลำ 0907 13202 0494 สว.บก.สส.จชต. 2002 10202 0134

485 พ.ต.ท. ประเชิญ ชำญส ำโรง สว.(สอบสวน) สภ.เกำะเปริด จว.จันทบุรี 0202 23203 0024 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองจันทบุรี 1204 10203 0260

486 พ.ต.ท. ประณต เพียรบุบผำ สว.สส.สภ.เมืองชลบุรี 0204 12204 0367 รอง ผกก.ป.สภ.เขำหินซ้อน จว.ฉะเชิงเทรำ 1205 09202 0048

487 ร.ต.อ. ประดับ มนทอง รอง สวป.สภ.มะขำม จว.จันทบุรี สจบ.240 ผบ.ร้อย(สบ 2) ฝ่ำยปกครองและกำรฝึก ศฝร.ภ.1 1103 10306 0027

488 พ.ต.ท. ประดับ อ่อนตำแสง สว.อก.สภ.น  ำพอง จว.ขอนแก่น 0403 12304 0227 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.หนองบัวล ำภู 1413 09318 0112

489 พ.ต.ท. ประดิษฐ์ ชมผำ สว.(สอบสวน) สภ.คง จว.นครรำชสีมำ 0303 24203 0222 สว.(สอบสวน) สภ.บ้ำนปรำงค์ จว.นครรำชสีมำ 1305 10203 0510

490 พ.ต.ต. ประดิษฐ์ ถ่ินสอน สว.(สอบสวน) สภ.เขลำงค์นคร จว.ล ำปำง 1510 10203 0154 สว.(สอบสวน) สภ.ห้วยม้ำ จว.แพร่ 1508 10203 0241

491 พ.ต.ท. ประดิษฐ์ ทะประสิทธ์ิจิตต์ รอง ผกก.(สอบสวน) สน.มีนบุรี สน.1-1415 รอง ผกก.(สอบสวน) กก.2 บก.ปปป. 2110 29203 0050

492 ร.ต.อ. ประดิษฐ์ นนท์เพีย รอง สว.จร.สภ.พระนครศรีอยุธยำ จว.พระนครศรีอยุธยำ สอย.256 สว.สส.สภ.บำงปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยำ 0105 12204 0218

493 พ.ต.ท. ประดิษฐ์ บ ำรุงสำนต์ สว.(สอบสวน)สภ.จตุรพักตรพิมำน จว.ร้อยเอ็ด 0407 24203 0121 สว.(สอบสวน) สภ.เต่ำงอย จว.สกลนคร 1411 10203 0236

494 พ.ต.ท. ประดิษฐ ปลำยด่วน สว.(สอบสวน) สน.รำษฎร์บูรณะ 1115 24203 0108 สว.(สอบสวน) สน.บำงรัก 1008 10203 0144

495 พ.ต.ท. ประดิษฐ์ วรรณะ สว.อก.สภ.บัวใหญ่ จว.นครรำชสีมำ สขก.299 สว.ศูนย์ฝึกยุทธวิธีต ำรวจ บก.ฝรก. 2904 10355 0050



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๑/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

496 พ.ต.ต. ประดิษฐ์ แหลมมำก สวป.สภ.สำมพรำน จว.นครปฐม 0703 12202 0248 สว.กก.สส.ภ.จว.เพชรบุรี 1707 10204 0086

497 พ.ต.ต. ประดุง วงชำรี สวป.สภ.พระยืน จว.ขอนแก่น สขก.573 สว.สภ.บ้ำนโสกก่ำม จว.บึงกำฬ 0410 12201 0367

498 พ.ต.ท. ประเดิม แก้วทอง สว.กก.สส.ภ.จว.ปัตตำนี 2005 10204 0039 สวป.สภ.เมืองปัตตำนี 0904 12202 0429

499 พ.ต.ท. ประติพัฒน์ ภูมลี รอง ผกก.ป.สภ.หนองตอง จว.เชียงใหม่ 1505 09202 0104 รอง ผกก.ป.สภ.สัตหีบ จว.ชลบุรี 0204 10202 0019
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