
(สําเนา) 

คําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
ที่    ๑๓๓ /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. พัชรพงษ์ ปำลัว สวป.สภ.พรำนกระต่ำย จว.ก ำแพงเพชร สกพ.155 สวป.สภ.ปำงศิลำทอง จว.ก ำแพงเพชร 0602 12202 0044

2 ร.ต.อ. พัชรพล รุจำพันธ์ รอง สว.จร.สภ.เมืองลพบุรี สลบ.243 สว.สส.สภ.เมืองลพบุรี สลบ.227

3 พ.ต.ต. หญิง พัชร์วลีย์ ตรีนพำกุล สว.ส ำนักงำนคณบดี คณะนิติวิทยำศำสตร์ 3005 10318 0002 สว.ฝ่ำยกิจกรรมนักเรียน บก.ปค. 3002 10306 0078

4 ร.ต.อ. พัชรวุฒิ ดำวเท่ียง ผบ.มว.ฝ่ำยปกครองและกิจกำรกำรฝึกอบรม บก.ฝรก. 2904 11306 0041 สว.ฝอ.บก.ฝรก. 2904 10202 0010

5 พ.ต.ต. พัชระ บุญกว้ำง สวป.สภ.เขำสวนกวำง จว.ขอนแก่น สขก.398 สว.สส.สภ.คลองด่ำน จว.สมุทรปรำกำร 0107 12204 0267

6 พ.ต.ท. หญิง พัชรินทร์ สุภำวงศ์ สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5 1501 10318 0161 รอง ผกก.ฝอ.3 บก.อก.ภ.5 1501 09318 0208

7 พ.ต.ต. พัฒน์เชษฐ์ ขุนธิวงศ์ สวป.สภ.เมืองสุรินทร์ สสร.238 สว.กก.สส.ภ.จว.สุรินทร์ 1309 10204 0318

8 พ.ต.ท. พัฒน์พงศ์ ทองสำริ รอง ผกก.กลุ่มงำนตรวจสอบส ำนวน 3 คด. 0602 09375 0039 รอง ผกก.ฝอ.วตร. 2903 09318 0006

9 พ.ต.ต. พัฒนพงศ์ พันธ์ใหญ่ สว.อก.สภ.โขงเจียม จว.อุบลรำชธำนี 0309 12304 0197 สว.สส.สภ.ช่องเม็ก จว.อุบลรำชธำนี 0309 12204 0356

10 พ.ต.ท. พัฒนพงศ์ ศรีพิณเพรำะ รอง ผกก.2 บก.ป. 2102 09201 0114 รอง ผกก.1 บก.ป. 2102 09201 0041

11 ร.ต.อ. พัฒนพงศ์ แสนขวำ รอง สว.สส.สภ.นำจอมเทียน จว.ชลบุรี 0204 13203 0361 สว.สส.สภ.รำชสำส์น จว.ฉะเชิงเทรำ 0203 12204 0172

12 พ.ต.ท. พัฒนพงษ์ ทรงเจริญ รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ชลบุรี 1206 09318 0009 รอง ผกก.สส.สภ.ทุ่งเบญจำ จว.จันทบุรี 1204 09204 0078

13 พ.ต.ท. พัฒนพงษ์ ปัดส ำรำญ รอง ผกก.ป.สน.ลำดพร้ำว 1102 10202 0103 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.พหลโยธิน สน.1-851

14 พ.ต.ท. พัฒนพงษ์ ศรีวงค์วรรณ์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ้ำนโฮ่ง จว.ล ำพูน 0509 24203 0062 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ล้ี จว.ล ำพูน สลพ.168

15 พ.ต.ท. พัฒนศักด์ิ ปัญญำเพียร สวป.สภ.แม่อำย จว.เชียงใหม่ 0503 12202 0502 สวป.สภ.นำหวำย จว.เชียงใหม่ 1505 10202 0121

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๓/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๓/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

16 พ.ต.ท. พัฒนะ สุภศักดิพัฒน์ สวป.สภ.โนนเหม่ำ จว.ชัยภูมิ 1304 10202 0076 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แก้งคร้อ จว.ชัยภูมิ 1304 09203 0240

17 พ.ต.ท. พัฒนำ แก้วส ำอำงค์ สว.กก.2 บก.ส.1 2302 10204 0070 สว.จร.สน.หนองแขม 1104 12205 0135

18 พ.ต.ท. พัฒนำ คุ้มวงศ์ รอง ผกก.ป.สภ.ภักดีชุมพล จว.ชัยภูมิ 0302 10202 0065 รอง ผกก.สส.สภ.ปลำยบำง จว.นนทบุรี 1105 09204 0067

19 พ.ต.ท. พัฒนำ แทนพลกรัง รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ชุมพวง จว.นครรำชสีมำ สนม.618 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เสิงสำง จว.นครรำชสีมำ 1305 09203 0519

20 ร.ต.อ. พัฒนำ ภมรพล รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.กำญจนบุรี (สส.) 1704 11204 0033 สว.กก.สส.ภ.จว.กำญจนบุรี 1704 10204 0127

21 พ.ต.ท. พัทธนันท์(พณพล) ภักดีด ำรงทรัพย์(ภูริภำกร) สว.สส.สภ.จะนะ จว.สงขลำ 0907 12204 0293 สว.กก.ปพ.บก.สส.ภ.9 1902 10202 0059

22 พ.ต.ต. พันจิตต์ ศรีตลำด สวป.สภ.เมืองสกลนคร 0409 12202 0378 สว.อก.สภ.ค ำตำกล้ำ จว.สกลนคร 0409 12304 0203

23 พ.ต.ต. พันชำติ สมตัว สวป.สภ.เมืองเชียงรำย 0502 12202 0332 สว.จร.สภ.เมืองพะเยำ 0505 12205 0010

24 ร.ต.อ. พันธ์ทิพย์ พรมอินทร์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.พญำแมน จว.อุตรดิตถ์ สอต.101 สว.(สอบสวน) สภ.พุเตย จว.เพชรบูรณ์ 1609 10203 0213

25 ร.ต.อ. พันธ์ฤกษ์ สร้อยทองมูล รอง สวป.สภ.ท่ำม่วง จว.กำญจนบุรี 0702 13202 0313 สว.สส.สภ.ท่ำม่วง จว.กำญจนบุรี สกจ.309

26 ร.ต.อ. พันธ์ศักด์ิ มำศิริ รอง สวป.สภ.คลองใหญ่ จว.ตรำด สตร.148 สว.สส.สภ.ไม้รูด จว.ตรำด 0205 12204 0132

27 พ.ต.ท. พันธ์ศักย์ ขำวงำม สว.กก.2 บก.ปปป. 2110 10202 0043 รอง ผกก.2 บก.ปปป. 2110 09201 0040

28 พ.ต.ท. พันธศิริ พัทธศรี รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ห้วยโป่ง จว.ระยอง สรย.187 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.มำบตำพุด จว.ระยอง 1210 09203 0260

29 พ.ต.ท. พัลลภ พิทักษ์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.สระบุรี 0108 13203 0027 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สำมโก้ จว.อ่ำงทอง 1112 09203 0119

30 ร.ต.อ. พัลลภ อินทรเชษฐ รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้ำนขล้อ อ.บำงปะหัน จว.พระนครศรีอยุธยำ 0105 23203 0356 สว.(สอบสวน) สภ.วังน้อย จว.พระนครศรีอยุธยำ 1107 10203 0228



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๓/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

31 พ.ต.ท. พัศริศวร์ ตันอำรีย์ สว.กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี 1108 10204 0111 รอง ผกก.สส.สภ.สระโบสถ์ จว.ลพบุรี 1108 09204 0061

32 พ.ต.ท. พัสกร ธวัชเชียงกุล สวป.สภ.เชียงค ำ จว.พะเยำ สพย.163 รอง ผกก.สส.ภ.จว.พะเยำ 1507 09204 0168

33 พ.ต.ท. พัสกร โพธำรำม รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.พนมดงรัก จว.สุรินทร์ 0307 13203 0029 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองสุรินทร์ 1309 09203 0308

34 ร.ต.อ. พัสกร สำรค ำ รอง สวป.สภ.แม่จัน สชร.418 สว.สส.สภ.แม่สำย จว.เชียงรำย 0502 12204 0227

35 พ.ต.ท. พำชัย มัธยันต์ รอง ผกก.ป.สภ.ท้ำยเหมือง จว.พังงำ 0805 10202 0022 รอง ผกก.สส.สภ.กะรน จว.ภูเก็ต 1808 09204 0060

36 ร.ต.อ. พำยัพ เจริญกัลป์ รอง สวป.สภ.เมืองจันทบุรี สจบ.167 สว.สส.สภ.นำยำมอำม จว.จันทบุรี 0202 12204 0134

37 พ.ต.ท. หญิง พิกุล สมศักด์ิ สว.ฝอ.ภ.จว.แพร่ 1508 10326 0013 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.แพร่ 1508 09318 0007

38 พ.ต.ท. หญิง พิกุลณีย์ พรหมสุวรรณ สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.2 1201 10318 0173 รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.2 1201 09318 0169

39 พ.ต.ต. พิจักษณ์ นำมโฮง สว.อก.สภ.ดงขุย จว.เพชรบูรณ์ 1609 10318 0144 สว.กก.สส.ภ.จว.เพชรบูรณ์ 1609 10204 0147

40 ร.ต.อ. หญิง พิจำริน เจริญพร รอง สว.ฝกบ.บก.อก.จต. 0801 12304 0063 สว.ฝอ.กต.9 0810 10318 0006

41 ร.ต.อ. พิจิตร แสงจันทร์ รอง สว.สส.สภ.เบญจลักษ์ จว.ศรีสะเกษ สศก.470 สว.อก.สภ.พยุห์ จว.ศรีสะเกษ 0306 12304 0220

42 ร.ต.อ. พิจิตร หยูหนู รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นรำธิวำส 2004 11204 0057 สว.สส.ภ.จว.ยะลำ 2006 10204 0037

43 พ.ต.ท. หญิง พิชชำภรณ์ นำมสอน สว.ฝตส.3 ตส.1 0901 10328 0024 รอง ผกก.ฝตส.3 ตส.1 0901 09328 0023

44 พ.ต.ท. พิชญุตม์ เกียรติกิตติคุณ รอง ผกก.3 บก.ปส.4 2205 09201 0057 รอง ผกก.1 บก.ปส.4 2205 09201 0030

45 ร.ต.อ. พิชญุตม์ ศรีนำค รอง สวป. สภ.กะรน จว.ภก. 1808 11202 0074 สว.สส.สภ.กะรน จว.ภูเก็ต 1808 10204 0062



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๓/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

46 พ.ต.ท. พิชัย ทูลธรรม สวป.สน.บำงชัน 1111 12202 0239 รอง ผกก.ป.สน.บำงกอกใหญ่ 1114 10202 0088

47 พ.ต.ท. พิชัย ธนำอัศวพันธ์ รอง ผกก.1 บก.ปส.4 2205 09201 0030 รอง ผกก.3 บก.ปส.4 2205 09201 0057

48 พ.ต.ท. พิชัย ภู่พรหมินทร์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สุขส ำรำญ จว.ระนอง สรน.164 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ถลำง จว.ภูเก็ต 1808 09203 0277

49 พ.ต.ต. พิชัย มีอัฐม่ัน สว.กก.ม้ำต ำรวจ บก.สปพ. 1013 10318 0228 สว.ฝอ.5 บก.อก.บช.น. 1001 10304 0310

50 พ.ต.ต. พิชัย วรรธนะวลัญช์ สวป.สภ.อ่ำวนำง จว.กระบ่ี 1804 10202 0103 สว.(สอบสวน) สภ.ปลำยพระยำ จว.กระบ่ี 1804 10203 0213

51 ร.ต.อ. พิชัย ศิริกุล รอง สวป.สภ.วำนรนิวำส จว.สกลนคร 0409 13202 0405 สว.อก.สภ.วำนรนิวำส จว.สกลนคร 0409 12304 0187

52 ร.ต.อ. พิชัย สมอดง รอง สวป.สภ.มัญจำคีรี จว.ขอนแก่น 0403 13202 0461 สว.ฝอ.ภ.จว.มหำสำรคำม 1407 10318 0228

53 พ.ต.ท. พิชัย สองเมือง รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.กะรน จว.ภูเก็ต 1808 27203 0069 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เกำะสมุย จว.สุรำษฎร์ธำนี 1810 09203 0347

54 ร.ต.อ. พิชำติ บุญศรีทอง รอง สว.สส.สภ.บำงหลวง 0703 13204 0239 สว.สส.สภ.ปำกท่อ จว.รำชบุรี 0706 12204 0169

55 พ.ต.ท. พิชิต เขตสกุล รอง ผกก.สส.สภ.ค ำม่วง จว.กำฬสินธ์ุ 1404 09204 0074 สวญ.สภ.หนองสนม จว.สกลนคร 1411 09201 0072

56 พ.ต.ท. พิชิต แจ่มเกำะ สว.สส.สภ.ช้ำงใหญ่ จว.พระนครศรีอยุธยำ 0105 12204 0311 สวป.สภ.ลำดหลุมแก้ว จว.ปทุมธำนี สปท.224

57 ร.ต.อ. พิชิต ทองโต รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต 1808 12202 0039 สว.สส.สภ.ท่ำฉัตรโชย จว.ภูเก็ต 0806 12204 0115

58 ร.ต.อ. พิชิต ปินตำพุฒ รอง สว.สส.สภ.เชียงแสน จว.เชียงรำย สชร.297 สว.อก.สภ.สำรภี จว.เชียงใหม่ 0503 12304 0333

59 พ.ต.ท. พิชิต พิชิตทรชน รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.กุสุมำลย์ จว.สกลนคร สสน.374 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ภูพำน จว.สกลนคร 1411 09203 0254

60 พ.ต.ท. พิชิต พ้ืนแสน รอง ผกก.จร.สภ.เมืองพิษณุโลก 0606 10205 0015 รอง ผกก.สส.สภ.ส ำโรงใต้ จว.สมุทรปรำกำร 1109 09204 0105



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๓/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

61 พ.ต.ท. พิชิต รักธง รอง ผกก.ป.สภ.ไชยวำน จว.อุดรธำนี 0412 10202 0080 รอง ผกก.ป.สภ.รำษฎร์เจริญ ภจว.มหำสำรคำม 1407 09202 0133

62 ร.ต.อ. พิชิต รุ่งรำม รอง สวป.สภ.อำจสำมำรถ จว.ร้อยเอ็ด สรอ.382 สว.กก.สส.ภ.จว.ปรำจีนบุรี 1209 10204 0167

63 ร.ต.อ. พิชิต เรืองยังมี รอง สวป.สภ.หนองจิก จว.ปัตตำนี 0904 13202 0132 สว.สส.สภ.หนองจิก จว.ปัตตำนี 0904 12204 0265

64 พ.ต.ต. พิชิต ศรีวรรณำ สว.อก.สภ.ท่ำอุเทน จว.นครพนม 0404 12304 0116 สว.ฝอ.ภ.จว.นครพนม 1406 10318 0194

65 พ.ต.ท. พิชิต สมบัติ รอง ผกก.ป.สภ.เชียงขวัญ จว.ร้อยเอ็ด 0407 10202 0400 รอง ผกก.ป.สภ.โซ่พิสัย จว.บึงกำฬ 0410 10202 0081

66 ร.ต.อ. พิชิต สุนเทียน รอง สวป.สภ.บำงแพ สรบ.317 สว.อก.สภ.บำงแพ จว.รำชบุรี 0706 12304 0179

67 พ.ต.ท. พิชิต สุรำอำมำตย์ สว.สส.สภ.บำงพลีน้อย จว.สมุทรปรำกำร 0107 12204 0275 สว.ฝอ.ภ.จว.ปทุมธำนี 1106 10318 0014

68 พ.ต.ต. พิชิต เสคำ สว.(สอบสวน) สภ.สะเมิง จว.เชียงใหม่ สชม.541 สว.(สอบสวน) สภ.สันก ำแพง จว.เชียงใหม่ 1505 10203 0568

69 พ.ต.ต. พิชิตพล พิศภักด์ิ สว.กก.ตชด.42 บก.ตชด.ภำค 4 2505 10318 0154 สว.กก.ตชด.32 บก.ตชด.ภำค 3 2504 10318 0147

70 พ.ต.ท. พิเชฐ จันทร์ข ำ รอง ผกก.กลุ่มงำนสอบสวน บก.สส.บช.น. 1012 09305 0154 รอง ผกก.(สอบสวน) กก.1 บก.ป. 2102 29203 0104

71 พ.ต.ท. พิเชฐ พูนชู สว.ฝอ.บก.ตชด.ภำค 1 2502 10318 0011 ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.12 บก.ตชด.ภำค 1 2502 10202 0156

72 ร.ต.อ. พิเชษ พรมมำตย์ รอง สว.สส.สภ.บึงมะลู 0306 13204 0315 สว.อก.สภ.ไพรบึง จว.ศรีสะเกษ 0306 12304 0228

73 พ.ต.ท. พิเชษฐ จันทร์หนู สว.กก.วิเครำะห์ข่ำวและเคร่ืองมือพิเศษ บก.สส.ภ.9 1902 10204 0019 รอง ผกก.ป.สภ.คลองแงะ จว.สงขลำ 1906 09202 0091

74 พ.ต.ท. พิเชษฐ์ ฉิมขันธ์ รอง ผกก.ฝอ.บก.ส.2 2303 09318 0008 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ลำดพร้ำว สน.1-867

75 ร.ต.อ. พิเชษฐ์ ชัยมำลำ รอง สวป. สภ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์ 0704 13202 0246 สว.จร.สภ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์ สปข.169



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๓/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

76 พ.ต.ท. พิเชษฐ์ ชูโฉมงำม สว.(สอบสวน) สภ.ศีขรภูมิ จว.สุรินทร์ สสร.418 สว.(สอบสวน) สภ.สนม จว.สุรินทร์ 1309 10203 0299

77 พ.ต.ต. พิเชษฐ์ ชูชัน สว.(สอบสวน) สภ.บ้ำนโคกยำง จว.ตรัง 0902 23203 0176 สว.(สอบสวน) สภ.นำประดู่ จว.ปัตตำนี 1909 10203 0051

78 พ.ต.ท. พิเชษฐ์ พวงทอง รอง ผกก.งำนศูนย์ควบคุมจรำจรด่วน 2 กก.2 บก.จร. 1002 09201 0088 รอง ผกก.กก.6 บก.จร. 1002 09202 0231

79 พ.ต.ท. พิเชษฐ พุ่มน้อย สว.(สอบสวน) สภ.แม่ทำ จว.ล ำพูน สลพ.180 สว.(สอบสวน) สภ.แม่แตง จว.เชียงใหม่ 1505 10203 0570

80 พ.ต.ท. พิเชษฐ์ รงค์ฤทธิไกร รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ท่ำเรือ จว.กำญจนบุรี ปนม.8636 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เลำขวัญ จว.กำญจนบุรี 1704 09203 0244

81 พ.ต.ต. พิเชษฐ อินทร์ต๊ะ สว.อก.สภ.หันคำ จว.ชัยนำท 0102 12304 0080 สวป.สภ.มโนรมย์ จว.ชัยนำท สชน.141

82 พ.ต.ท. พิเชษฐ์ไชย หนูผุด สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสงขลำ สสข.321 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองสงขลำ 1906 09203 0424

83 พ.ต.ท. พิตตินันท์ คัมภีระนันท์ สว.ฝ่ำยวิเครำะห์ต ำแหน่ง 1 อต. 0401 10319 0026 รอง ผกก.ฝ่ำยมำตฐำนต ำแหน่ง อต. 0401 09319 0046

84 ร.ต.อ. พิทยำ ค ำแหงพล รอง สว.กลุ่มงำนตรวจสอบส ำนวน 2 คด. 0602 11375 0034 สว.กลุ่มงำนตรวจสอบส ำนวน 1 คด. 0602 10375 0022

85 พ.ต.ท. พิทยำ ทับทิมไทย รอง ผกก.ป.สภ.โพธ์ิประทับช้ำง จว.พิจิตร 0605 10202 0059 รอง ผกก.ป.สภ.บึงนำรำง จว.พิจิตร 0605 10202 0212

86 ร.ต.อ. พิทยำ ประนมวงศ์ รอง สวป.สภ.โพธ์ิไทร 0309 13202 0537 สว.ฝอ.ภ.จว.อ ำนำจเจริญ 1310 10318 0155

87 พ.ต.ท. พิทยำ โสดำจันทร์ สว.กก.สส.ภ.จว.ฉะเชิงเทรำ 1205 10204 0116 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองฉะเชิงเทรำ 1205 09203 0214

88 พ.ต.ท. พิทักษ์ จงชำญสิทโธ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บำงแก้ว จว.สมุทรปรำกำร 0107 24203 0143 รอง ผกก.(สอบสวน) กก.สส.4 บก.สส.ภ.1 1102 09203 0161

89 พ.ต.ต. พิทักษ์ จตุพิพิธพร สว.(สอบสวน) สภ.บ้ำนเบิก จว.ลพบุรี 0106 23203 0031 สว.(สอบสวน) สภ.บ้ำนหม่ี จว.ลพบุรี 1108 10203 0172

90 พ.ต.ท. พิทักษ์ ใจสมุทร รอง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภำค 4 2505 09318 0008 รอง ผกก.กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 09202 0269



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๓/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

91 พ.ต.ท. พิทักษ์ ชมพูพ้ืน รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ปทุมรำชวงศำ จว.อ ำนำจเจริญ 0308 24203 0039 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ลืออ ำนำจ จว.อ ำนำจเจริญ สอบ.754

92 ร.ต.อ. พิทักษ์ ไชยรำช รอง สวป.สภ.อุทุมพรพิสัย จว.ศรีสะเกษ สศก.258 สว.สส.สภ.ศีขรภูมิ จว.สุรินทร์ สสร.411

93 พ.ต.ท. พิทักษ์ ธงศรี สว.อก.สภ.โพนทรำย จว.ร้อยเอ็ด 0407 12304 0246 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.มุกดำหำร 1408 09318 0175

94 พ.ต.ท. พิทักษ์ พิลำศรี สว.อก.สภ.ศรีธำตุ จว.อุดรธำนี 0412 12304 0216 สว.อก.สภ.หนองหิน จว.เลย 0408 12304 0211

95 พ.ต.ท. พิทักษ์ ลำดล่ำย รอง ผกก.สส.บก.น.8 1010 09204 0036 รอง ผกก.สส.บก.น.7 1009 09204 0035

96 พ.ต.ท. พิทักษ์ ว่องพำนิช สว.ส.ทล.6 กก.2 บก.ทล. 2103 10201 0097 รอง ผกก.จร.สน.ตล่ิงชัน 1104 10205 0092

97 พ.ต.ท. พิทักษ์ วำฤทธ์ิ รอง ผกก.ฝอ.บก.ป. 2102 09318 0018 รอง ผกก.4 บก.ปคม. 2108 09201 0105

98 ร.ต.อ. พิทักษ์ สหัสนำ รอง สวป.สภ.บ้ำนด่ำน จว.บุรีรัมย์ 0304 13202 0490 สว.สส.สภ.ทะเมนชัย จว.บุรีรัมย์ 0304 12204 0337

99 ร.ต.อ. พิทักษ์ สำรสินธ์ รอง สวป.สภ.บ้ำนไผ่ จว.ขอนแก่น 0403 13202 0456 สว.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น 1405 10318 0012

100 ร.ต.อ. พิทักษ์ โสนนอก รอง สว.ฝอ.สพ. 0304 11202 0018 สว.จร.สน.บำงนำ สน.2-769

101 พ.ต.ท. พิทักษ์พงษ์ ครองชนม์ รอง ผกก.สส.สภ.ประจันตคำม จว.ปำรจีนบุรี 1209 09204 0074 รอง ผกก.ปพ.บก.สส.ภ.3 1302 09201 0069

102 พ.ต.ท. พิธำน ลูกรักษ์ สวป.สภ.เมืองสมุทรสงครำม 0707 12202 0073 สว.(สอบสวน) สภ.กระตีบ จว.นครปฐม 1705 10203 0184

103 พ.ต.ท. พิน อินมำก รอง ผกก.ป.สภ.ท่ำชนะ จว.สุรำษฎร์ธำนี 0808 10202 0029 รอง ผกก.สส.สภ.ดอนสัก จว.สุรำษฎร์ธำนี 1810 09204 0083

104 ร.ต.อ. พินิจ ชินบุตร รอง สวป.สภ.โคกศรีสุพรรณ จว.สกลนคร สสน.358 สว.สส.สภ.กุสุมำลย์ จว.สกลนคร 0409 12204 0169

105 พ.ต.ท. พินิจ เนตรปัญญำ รอง ผกก.สส.สภ.เขลำงค์นคร จว.ล ำปำง 1510 09204 0152 รอง ผกก.ป.สภ.สบปรำบ จว.ล ำปำง 0508 10202 0051



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๓/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

106 พ.ต.ท. พินิจ อุ่มบำงตลำด สวป.สภ.บำงปู จว.สมุทรปรำกำร 0107 12202 0342 รอง ผกก.ป.สภ.ลำดหลุมแก้ว จว.ปทุมธำนี 0104 10202 0041

107 พ.ต.ท. พินิตศักด์ิ ภูละคร สว.(สอบสวน) สภ.แวงน้อย จว.ขอนแก่น สขก.527 สว.(สอบสวน) สภ.วังสำมหมอ จว.อุดรธำนี 1414 10203 0221

108 พ.ต.ต. พิบูรณ เจริญสุข สว.(สอบสวน) สภ.ภูเวียง จว.ขอนแก่น สขก.460 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองขอนแก่น 0403 24203 0144

109 ร.ต.อ. พิบูลพันธ์ สุขุมำนนท์ รอง สว.สส.สภ.ฝำง จว.เชียงใหม่ สชม.668 สว.อก.สภ.ฝำง จว.เชียงใหม่ 0503 12304 0135

110 พ.ต.ท. พิบูลย์ ค ำจันทร์ดี รอง ผกก.ป.สภ.บ้ำนกรวด จว.บุรีรัมย์ 0304 10202 0072 รอง ผกก.ป.สภ.ท่ำตูม จว.สุรินทร์ 0307 10202 0077

111 พ.ต.ต. พิบูลย์ จันทะมำตย์ สว.สส.สภ.เมืองนครพนม 0404 12204 0011 สว.จร.สภ.เมืองสกลนคร 0409 12205 0010

112 พ.ต.ท. พิพัฒน์ จ่ำงแก้ว สว.สส.สภ.วังตะเคียน จว.ปรำจีนบุรี 0207 12204 0136 สว.สส.สภ.วังน้ ำเย็น จว.สระแก้ว สปจ.409

113 ร.ต.อ. พิพัฒน์ เจริญเดชธนกิจ รอง สว.กก.1 บก.ส.3 2304 11202 0037 สว.กก.3 บก.ส.3 2304 10202 0129

114 พ.ต.ท. พิพัฒน์ เต็งถำวร รอง ผกก.ป.สน.บึงกุ่ม 1111 10202 0068 รอง ผกก.สส.สน.เทียนทะเล 1011 09204 0077

115 พ.ต.ท. พิพัฒน์ บุญพิทักษ์ รอง ผกก.ป.สน.วัดพระยำไกร 1103 10202 0059 รอง ผกก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 09202 0182

116 พ.ต.ท. พิพัฒน์ ว่องเจริญพืชผล สว.จร.สน.จรเข้น้อย 1103 12205 0086 ผู้ช่วย นว.(สบ 3) ตร. 0000 09323 0120

117 พ.ต.ท. พิภพ ขัติฤกษ์ รอง ผกก.ป.สภ.เขลำงค์นคร จว.ล ำปำง 1510 09202 0151 รอง ผกก.สส.สภ.แม่พริก จว.ล ำปำง 1510 09204 0080

118 พ.ต.ท. พิภพ ชนะพล สวป.สภ.ท่ำแพ จว.สตูล ปขก.1745 รอง ผกก.ป.สภ.บ้ำนโสร่ง จว.ปัตตำนี 2005 09202 0082

119 พ.ต.ท. พิภพ นำพุทรำ สวป.สภ.อุทัย จว.พระนครศรีอยุธยำ 0105 12202 0372 รอง ผกก.จร.สภ.พระนครศรีอยุธยำ 0105 10205 0010

120 พ.ต.ท. พิมล ระวัง สวป.สภ.คลองใหญ่ จว.ตรำด สตร.145 รอง ผกก.สส.สภ.คลองน้ ำใส จว.สระแก้ว 1211 09204 0124



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๓/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

121 พ.ต.ต. พิมุข คงประเสริฐ สว.สส.สภ.ดอยสะเก็ด จว.เชียงใหม่ 0503 12204 0268 สว.สส.สภ.แม่แฝก จว.เชียงใหม่ 0503 12204 0417

122 พ.ต.ท. พิมุข นำคข ำพันธ์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.พระนครศรีอยุธยำ สอย.245 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองสิงห์บุรี 1111 09203 0097

123 พ.ต.ต. พิรชัช ปำกเพรียว สว.สส.สภ.เมืองล ำปำง สลป.225 สว.จร.สภ.เมืองล ำปำง สลป.246

124 พ.ต.ท. พิริยพงศ์ พงษ์สุวรรณ รอง ผกก.สส.สภ.บ้ำนโพธ์ิ จว.ฉะเชิงเทรำ 1205 09204 0078 รอง ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงำนสอบสวน ภ.จว.ฉะเชิงเทรำ 1205 27203 0088

125 พ.ต.ท. พิริยะ หำญประโคน สว.สส.สภ.ชุมพลบุรี จว.สุรินทร์ 0307 12204 0160 สว.สส.สภ.จอมพระ จว.สุรินทร์ 0307 12204 0152

126 พ.ต.ท. พิศณุ ลำนอก สว.จร.สภ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์ สปข.169 สว.ฝ่ำยกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ สก. 0403 10304 0061

127 พ.ต.ท. พิศักด์ิ พวกเมืองพล สว.(สอบสวน) สภ.บ้ำนดู่ จว.เชียงรำย 1504 10203 0193 สว.(สอบสวน) สภ.แม่ยำว จว.เชียงรำย 1504 10203 0321

128 ร.ต.อ. พิศำล กล่ ำไพ รอง สวป.สภ.บำงเสำธง จว.สมุทรปรำกำร 0107 13202 0066 สว.สส.สภ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปรำกำร 0107 12204 0213

129 พ.ต.ท. พิศำล หงษ์เวียงจันทร์ สวญ.สภ.หำดเจ้ำส ำรำญ จว.เพชรบุรี 0705 10201 0049 สวญ.สภ.สำมกระทำย จว.ประจวบคีรีขันธ์ 0704 10201 0071

130 พ.ต.ท. พิศิษฎ์ ศิตจตุพงศ์ สว.สส.สภ.โนนไทย จว.นครรำชสีมำ 0303 12204 0355 สว.กก.สส. 3 บก.สส.ภ.3 1302 10204 0058

131 พ.ต.ท. พิศิษฐ์ ชูขจร รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ทุ่งตะโก จว.ชุมพร สชพ.210 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ละแม จว.ชุมพร 1805 09203 0170

132 พ.ต.ต. พิศิษฐ บุญมีสุข สว.(สอบสวน) สภ.ธัญบุรี จว.ปทุมธำนี สปท.158 สว.(สอบสวน) สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธำนี 1106 10203 0202

133 พ.ต.ท. พิศิษฐ์ ศรีจันทร์ สว.สภ.แจ้ซ้อน จว.ล ำปำง 0508 12201 0242 รอง ผกก.ป.สภ.ไชยปรำกำร จว.เชียงใหม่ 0503 10202 0118

134 ร.ต.อ. พิเศษศักด์ิ ข ำทอง รอง สว.สส.สภ.รัตนำธิเบศร์ จว.นนทบุรี 1105 11204 0134 สว.กก.สส.ภ.จว.นนทบุรี 1105 10202 0111

135 พ.ต.ต. พิษณุ เกิดทอง สวป.สน.ห้วยขวำง 1108 12202 0176 สวป.สน.มักกะสัน 1108 12202 0163



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๓/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

136 พ.ต.ต. พิษณุ แก่นกระจ่ำง สวป.สภ.เมืองนรำธิวำส 0903 12202 0476 สว.อก.สภ.ทุ่งลุง จว.สงขลำ 1906 10318 0073

137 พ.ต.ต. พิษณุ อินทรไชย สวป.สน.ทุ่งมหำเมฆ สน.2-627 สว.(สอบสวน) สน.คลองตัน 1007 10203 0146

138 พ.ต.ท. พิษณุพล เดชศรี สว.(สอบสวน) สน.ทองหล่อ สน.2-352 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ทองหล่อ 1007 09203 0207

139 พ.ต.ต. พิสัณย์ ขันธอุบล สวป.สภ.เมืองหนองบัวล ำภู 0411 12202 0116 สวป.สภ.โนนสัง จว.หนองบัวล ำภู สอด.492

140 พ.ต.ท. พิสัณห์ เหลืองรัชนำท รอง ผกก.ป.สภ.แก่งโสภำ จว.พิษณุโลก 1608 09202 0049 รอง ผกก.ฝ่ำยปกครอง 3 บก.ปค. 3002 09306 0061

141 พ.ต.ท. พิสันต์ ชัยสุริยะ รอง ผกก.สส.สภ.ป่ำซำง จว.ล ำพูน 1511 09204 0053 รอง ผกก.ป.สภ.ล้ี จว.ล ำพูน 0509 10202 0039

142 พ.ต.ท. พิสิฐ ป่ินแก้ว สวป.สภ.เมืองพิษณุโลก สพล.198 รอง ผกก.ป.สภ.นครไทย จว.พิษณุโลก 0606 10202 0021

143 พ.ต.ต. พิสิฐ รักษำพล สว.(สอบสวน) สภ.น้ ำปลีก จว.อ ำนำจเจริญ สอบ.249 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอ ำนำจเจริญ 3110 10203 0135

144 พ.ต.ท. พิสิทธ์ิ สัมพัชนี รอง ผกก.ฝสสน.2 บก.สสน.บช.ตชด. 2507 09318 0027 รอง ผกก.9 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 09202 0349

145 พ.ต.ท. พิสิษฐ์ จิตติอุดมศักด์ิ สว.สส.สภ.หนองปรือ จว.กำญจนบุรี 0702 12204 0197 สว.สส.สภ.หำดเจ้ำส ำรำญ จว.เพชรบุรี 0705 12204 0182

146 พ.ต.ต. พิสิษฐ์ ชัยโชค สวป.สภ.ทุ่งคอก จว.สุพรรณบุรี 0709 12202 0061 สว.กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี 1711 10204 0031

147 พ.ต.ท. พิสิษฐ์ เตชะธีมำพร สว.(สอบสวน) สภ.เมืองชัยภูมิ 0302 24203 0084 สว.(สอบสวน) สภ.ประทำย จว.นครรำชสีมำ 0303 24203 0221

148 พ.ต.ท. พิสิษฐ์ เทียนเงิน สวป.สน.ตล่ิงชัน 1114 12202 0224 สว.งำนแผนฝึกอบรม กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 10318 0155

149 พ.ต.ท. พิสิษฐ์ มีวิริยกุล สว.งำนสำยตรวจ 5 กก.1 บก.จร. 1002 10205 0075 รอง ผกก.ป.สน.แสมด ำ 1116 10202 0114

150 พ.ต.ท. พิสิษฐ์ ศิริรัฐกิตติกุล รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แม่ระมำด จว.ตำก 0603 24203 0104 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ้ำนตำก จว.ตำก สตก.189



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๓/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

151 พ.ต.ท. พิสิษฐ์ สงวนเขียว รอง ผกก.สส.สภ.คลองพิไกร จว.ก ำแพงเพชร 1604 09204 0062 รอง ผกก.ป.สภ.พรำนกระต่ำย จว.ก ำแพงเพชร 0602 10202 0042

152 ร.ต.อ. พิสิษฐ์ สังเกต รอง สว. (สอบสวน) สภ.บ้ำนหัน อ.สีค้ิว จว.นครรำชสีมำ 1305 29203 0101 สว.(สอบสวน) สภ.ด่ำนขุนทด จว.นครรำชสีมำ 1305 10203 0505

153 พ.ต.ท. พิสิษฐ อุ่นใจ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.พรหมพิรำม จว.พิษณุโลก สพล.274 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองนครสวรรค์ 0604 24203 0075

154 ร.ต.อ. พิสุทธ์ิ เวียงค ำ รอง สว.จร.สภ.เมืองปทุมธำนี จว.ปทุมธำนี สปท.146 สว.ฝอ.ภ.จว.นนทบุรี 1105 10318 0009

155 พ.ต.ท. พีรณัฐ งำมเลิศรัตนชัย สว.กก.2 บก.ปอศ. 2109 10202 0069 รอง ผกก.ป.สภ.พระนครศรีอยุธยำ 0105 10202 0007

156 พ.ต.ท. พีรเดช ขอนดอก สวป.สภ.แสนภูดำษ จว.ฉะเชิงเทรำ 0203 12202 0051 สวป.สภ.หนองบอน จว.ตรำด 0205 12202 0051

157 พ.ต.ท. พีรธรรม ค ำจร รอง ผกก.สส.บก.น.1 1003 09204 0035 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.พระโขนง 1007 09203 0204

158 พ.ต.ต. พีรพงษ์ ชัยศรี สว.(สอบสวน) สภ.งอบ จว.น่ำน 1506 29203 0050 สว.(สอบสวน) สภ.สะเอียบ จว.แพร่ 1508 10203 0244

159 ร.ต.อ. พีรพงษ์ โชตำนุรักษ์สกุล รอง สวป.สภ.ห้วยใหญ่ 0204 13207 0344 สว.อก.สภ.ขลุง จว.จันทบุรี 0202 12304 0093

160 พ.ต.ท. พีรพงษ์ รำกสี สว.ฝอ.ภ.จว.เลย 1410 10318 0009 สว.กก.สส.ภ.จว.เลย 1410 10204 0211

161 พ.ต.ท. พีรพล จ ำนงค์จิตร สว.(สอบสวน) สภ.น้ ำหมัน จว.อุตรดิตถ์ 0609 23203 0172 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอุตรดิตถ์ 0609 24203 0043

162 ร.ต.อ. พีรพล บุญศรัทธำ รอง สว.สส.สภ.ตระกำรพืชผล สอบ.662 สว.สส.สภ.ตระกำรพืชผล จว.อุบลรำชธำนี 0309 12204 0223

163 พ.ต.ท. พีรพล เสลำรัตน์ สว.กก.สส.ภ.จว.จันทบุรี 1204 10204 0109 รอง ผกก.ฝ่ำยปกครองและกำรฝึก ศฝร.ภ.2 1203 09306 0027

164 พ.ต.ต. พีรพัฒน์ ดวงจันทร์ทิพย์ สว.(สอบสวน) สน.ภำษีเจริญ สน.3-630 สว.(สอบสวน) สน.บำงมด 1010 10203 0193

165 พ.ต.ท. พีรพัฒน์ ศิริวรไชยกุล รอง ผกก.(สอบสวน) ส.ทล.1 กก.8 บก.ทล.(อ่อนนุช) 2103 29203 0256 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.บำงเขน 1004 09203 0276



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๓/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

166 พ.ต.ท. พีรพัทธ บุญพุทธ รอง ผกก.ป.สน.บำงขุนนนท์ 1114 10202 0090 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ลุมพินี สน.2-487

167 พ.ต.ท. พีรพันธ์ุ มีมำก รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.วิชิต จว.ภูเก็ต 1808 27203 0092 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.กะรน จว.ภูเก็ต 1808 27203 0069

168 พ.ต.ท. พีรพัสส์ ชูช่วย สว.กก.สส.ภ.จว.ปทุมธำนี 1106 10204 0033 รอง ผกก.สส.สภ.อุทัย จว.พระนครศรีอยุธยำ 1107 09204 0074

169 ร.ต.อ. พีรภัทร เขียวสะอำด รอง สวป. สน.ลุมพินี 1112 13202 0383 สว.สส.สน.ทุ่งมหำเมฆ สน.2-633

170 พ.ต.ท. พีรยุทธ์ ตระกูลพำนิชย์ สว.สส.สภ.บ่อหลวง จว.เชียงใหม่ 0503 12204 0408 รอง ผกก.ป.สภ.จอมทอง จว.เชียงใหม่ 0503 10202 0046

171 พ.ต.ท. พีรวัส ชูแก้ว สวป.สภ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์ สปข.150 รอง ผกก.ป.สภ.กุยบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์ 0704 10202 0063

172 พ.ต.ท. พีรวัส ประสำทกลำง รอง ผกก.จร.สน.ประเวศ 1103 10205 0025 รอง ผกก.ฝอ.ผอ. 0202 09318 0064

173 พ.ต.ต. พีรวิชญ์ อุทัยแสน สว.อก.สภ.ดงหลวง จว.มุกดำหำร 0406 12304 0093 สวป.สภ.นำหว้ำ จว.นครพนม สนพ.269

174 พ.ต.ท. พีรวุฒิ พีระวุฒิพันธ์ุ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บำงหลวง จว.นครปฐม 0703 24203 0156 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.กระทุ่มแบน จว.สมุทรสำคร 1710 09203 0126

175 ร.ต.อ. พีรวุฒิ มบขุนทด รอง สว.สส.สภ.สีค้ิว จว.นครรำชสีมำ สนม.743 สว.ฝอ.ภ.จว.ชัยภูมิ 1304 10318 0248

176 พ.ต.ท. พีรสินธ์ุ ฤทธำพิพัฒน์ สว.สภ.ปำกรอ จว.สงขลำ 0907 12201 0416 รอง ผกก.สส.สภ.คลองหอยโข่ง จว.สงขลำ 1906 09204 0122

177 พ.ต.ท. พีระ อัศวพิบูลย์ผล รอง ผกก.สส.ภ.จว.เพชรบุรี 1707 09201 0031 รอง ผกก.สส.ภ.จว.สมุทรสำคร 1710 09204 0070

178 พ.ต.ท. พีระเดช จิตรม่ัน รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.วังช้ิน จว.แพร่ สพร.247 รอง ผกก.ป.สภ.สำรภี จว.เชียงใหม่ 0503 10202 0116

179 พ.ต.ท. พีระพงษ์ ภำพพันธ์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บำงบ่อ จว.สมุทรปรำกำร สสป.307 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บำงเสำธง จว.สมุทรปรำกำร 1109 09203 0282

180 ร.ต.อ. พีระพงษ์ หนูชนะ รอง สว.สส.สภ.สัตหีบ จว.ชลบุรี 0204 13204 0248 สว.สส.สภ.บ่อไร่ จว.ตรำด 0205 12204 0108



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๓/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

181 พ.ต.ต. พีระพล พิกุล สวป.สภ.ปำกน้ ำหลังสวน จว.ชุมพร 0803 12202 0042 สว.(สอบสวน) สภ.สุขส ำรำญ จว.ระนอง สรน.162

182 ร.ต.อ. พีระพัฒน์ สุทธเสนำ รอง สว.สส. สน.ห้วยขวำง 1108 13204 0244 สว.สส.สน.พระโขนง สน.2-542

183 ร.ต.อ. พีระพัฒน์ อุดมตระกูลวงศ์ รอง สว. งำนสำยตรวจ 1 กก.1 บก.จร. 1002 11205 0044 สว.จร.สน.พระรำชวัง สน.1-943

184 พ.ต.ท. พีระพัทธ์ เทพบรรหำร สว.สภ.นำสีนวน จว.มหำสำรคำม 0405 12201 0285 รอง ผกก.ฝ่ำยปกครองและกำรฝึก ศฝร.ภ.4 1403 09306 0030

185 พ.ต.ต. พีระพันธ์ วันที สว.(สอบสวน) สภ.หนองปลิง จว.นครสวรรค์ 0604 24203 0315 สว.(สอบสวน) สภ.ตะคร้อ จว.นครสวรรค์ 1606 10203 0231

186 พ.ต.ท. พีระศักด์ิ จิโรจน์สกุล รอง ผกก.สส.สภ.ลำดใหญ่ จว.ชัยภูมิ 1304 09204 0099 รอง ผกก.สส.บก.น.1 1003 09204 0035

187 พ.ต.ท. พีระศักด์ิ วิสูตรธนำวิทย์ รอง ผกก.สส.สภ.หนองปลิง จว.นครสวรรค์ 1606 09204 0070 รอง ผกก.สส.ภ.จว.อุบลรำชธำนี 1311 09204 0442

188 พ.ต.ต. พุฒิชัย จันทร์ทอง สว.สส.สภ.หลักศิลำ จว.นครพนม 0404 12204 0184 สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.4 1402 10204 0045

189 พ.ต.ท. พุฒิธร สมพงษ์ สว.สส.สภ.เมืองนครปฐม 0703 12204 0241 สว.ฝอ.ภ.จว.รำชบุรี 1708 10318 0011

190 พ.ต.ท. พุฒิพงศ์ วำรินทร์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ห้วยแถลง จว.นครรำชสีมำ สนม.633 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองบุรีรัมย์ 1306 09203 0287

191 พ.ต.ท. พุฒิพงศ์ อินธำระ สว.(สอบสวน) สภ.บ้ำนขล้อ จว.พระนครศรีอยุธยำ 0105 23203 0357 สว.(สอบสวน) กลุ่มงำนสอบสวน ภ.จว.พระนครศรีอยุธยำ 1107 29203 0041

192 ร.ต.อ. พุฒิพงษ์ สืบวงษำ รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.ก ำแพงเพชร 1604 11202 0116 สว.กก.สส.ภ.จว.ก ำแพงเพชร 1604 10204 0168

193 พ.ต.ท. พุฒิพัฒน์ ไตรพงศ์รัชตะ สว.กก.4 บก.ส.2 2303 10204 0079 สว.กก.2 บก.ส.2 2303 10204 0044

194 ร.ต.อ. พุฒิเศรษฐ ใหลประเสริฐ รอง สว. กก.สส.ภ.จว.สมุทรสำคร 1710 11202 0077 สว.กก.สส.ภ.จว.สมุทรสำคร 1710 10204 0072

195 พ.ต.ท. พุทธรักษ์ อำรยะรังษี สวญ.สภ.โคกกระชำย จว.บุรีรัมย์ 0304 10201 0098 สวญ.สภ.หินเหล็กไฟ จว.บุรีรัมย์ 0304 10201 0095



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๓/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

196 ร.ต.อ. พุทธิชำติ บรรสุทธี รอง สวป.สภ.อู่ทอง จว.สุพรรณบุรี สสพ.227 สว.กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี 1711 10202 0122

197 พ.ต.ท. พุทธิพัชร ใจม่ันจิตไชย สว.ฝอ.2 บก.อก.บช.ตชด. 2501 10318 0035 รอง ผกก.ฝ่ำยพัฒนำหลักสูตร 2 สศป. 2902 09318 0041

198 พ.ต.ต. พุทธิพัชร โปธำตุ สว.อก.สภ.สอง จว.แพร่ 0506 12304 0099 สว.สส.สภ.สอง จว.แพร่ สพร.177

199 ร.ต.อ. พูนศักด์ิ พฤกษวัลต์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองปัตตำนี สปน.139 สว.(สอบสวน) สภ.ปะนำเระ จว.ปัตตำนี 1909 10203 0044

200 ร.ต.อ. พูนศักด์ิ แสนภูวำ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสกลนคร สสน.248 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสกลนคร 1411 10203 0227

201 พ.ต.ท. พูลศักด์ิ เศิกศิริ สว.(สอบสวน) สภ.ค ำเข่ือนแก้ว จว.ยโสธร สยส.165 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองยโสธร 1307 10203 0141

202 พ.ต.ต. เพ็ชร กิจพฤกษ์ สว.(สอบสวน) สภ.ท่ำอุเทน จว.นครพนม สนพ.253 สว.(สอบสวน) สภ.ศรีสงครำม จว.นครพนม 1406 10203 0172

203 พ.ต.ต. เพชร ไชยป่ำยำง สวป.สภ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม 0703 12202 0254 สว.ฝอ.ภ.จว.สมุทรสำคร 1710 10318 0012

204 ร.ต.อ. เพชร เวียงโอสถ รอง สวป.สภ.วังหงส์ จว.แพร่ สพร.253 สว.อก.สภ.เมืองแพร่ สพร.128

205 พ.ต.ท. เพชรกล้ำ ทวีกำญจน์ รอง ผกก. กก.ต่อต้ำนกำรก่อกำรร้ำย บก.สปพ.บช.น. 1013 09207 0188 รอง ผกก.ปพ.บก.สส.ภ.7 1702 09201 0113

206 พ.ต.ท. หญิง เพชรรัตน์ เลิศวำนิช สว.(สอบสวน) สน.บำงพลัด สน.3-1074 สว.(สอบสวน) สภ.บำงปลำม้ำ จว.สุพรรณบุรี 1711 10203 0186

207 พ.ต.ท. เพชรรัตน์ ศรีเมือง รอง ผกก.ป.สภ.โนนสะอำด จว.อุดรธำนี 0412 10202 0058 รอง ผกก.สส.สภ.หนองแสง จว.อุดรธำนี 1414 09204 0069

208 พ.ต.ต. เพ็ชรอมร คร่องใจ สว.กก.4 บก.ส.2 2303 10204 0080 สว.ฝสต.2 กต.2 0803 10204 0014

209 พ.ต.ท. เพชรำยุทธ ทวีกุล รอง ผกก.ป.สภ.พญำเม็งรำย จว.เชียงรำย 0502 10202 0135 รอง ผกก.ป.สภ.เทิง จว.เชียงรำย 0502 10202 0041

210 ร.ต.อ. หญิง เพ็ญศรี เลิศวิริยวรำงกูร รอง สว.ฝอ.ภ.จว.พัทลุง 1905 11305 0026 สว.ฝอ.ภ.จว.พัทลุง 1905 10318 0012



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๓/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

211 ร.ต.อ. เพลิน ดวงบุญ รอง สว.จร.สภ.ดอยสะเก็ด จว.เชียงใหม่ 1505 11205 0265 สว.สส.สภ.ดอยสะเก็ด จว.เชียงใหม่ 0503 12204 0268

212 ร.ต.อ. เพลินศักด์ิ เขียนถนอม รอง สวป.สภ.ทับสะแก จว.ประจวบคีรีขันธ์ 0704 13202 0262 สว.พฐ.จว.เพชรบุรี ศพฐ.7 2710 10336 0208

213 พ.ต.ท. เพ่ิมวุฒิ ประทุมรำช สวป.สน.ลำดพร้ำว 1111 12202 0245 รอง ผกก.ป.สน.บำงเสำธง 1114 10202 0094

214 พ.ต.ต. เพ่ิมศักด์ิ แสงดำรำ สว.ฝอ.บก.ปปป. 2110 10318 0009 สว.ฝอ.บก.ปคม. 2108 10318 0012

215 พ.ต.ท. เพ่ิมสุข ศิริพละ รอง ผกก.สส.สภ.จัตุรัส จว.ชัยภูมิ 1304 09204 0100 รอง ผกก.ป.สภ.พลกรัง จว.นครรำชสีมำ 1305 09202 0256

216 พ.ต.ท. เพียรรัตน์ สมยืน สวป.สภ.นำทม จว.นครพนม 0404 12202 0031 สวป.สภ.โกสุมพิสัย จว.มหำสำรคำม สมค.267

217 พ.ต.ท. เพ่ือน พรมดี สว.(สอบสวน) สภ.ดงมะไฟ จว.สกลนคร 0409 23203 0339 สว.(สอบสวน) สภ.ตำดโตน จว.สกลนคร 1411 10203 0238

218 พ.ต.ท. แพร มุ่งเข่ือนกลำง สวป.สน.พญำไท 1108 12202 0171 รอง ผกก.ป.สภ.ขำมทะเลสอ จว.นครรำชสีมำ 0303 10202 0143

219 ร.ต.อ. ไพฑูรย์ คงสุข รอง สวป. สภ.คลองท่อม จว.กบ. สกบ.179 สว.สส.สภ.เกำะพีพี จว.กระบ่ี 1804 10204 0119

220 พ.ต.ต. ไพฑูรย์ คตกฤษณ์ สว.งำนอำรักขำท่ี 4 กก.อำรักขำ 2 บก.อคฝ. 1014 10202 0117 สว.งำนอำรักขำท่ี 5 กก.อำรักขำ 2 บก.อคฝ. 1014 10202 0132

221 พ.ต.ท. ไพฑูรย์ ค ำนึง สว.(สอบสวน) กก.6 บก.ปทส.บช.ก. 2107 29203 0142 รอง ผกก.(สอบสวน) กก.1 บก.ป. 2102 29203 0107

222 พ.ต.ท. ไพฑูรย์ ชะตำงำม สวป.สน.ตลำดพลู สน.3-531 สวป.สน.บำงกอกน้อย 1114 12202 0203

223 พ.ต.ต. ไพฑูรย์ ทองพูน สว.(สอบสวน) สภ.ควนขนุน จว.พัทลุง สพท.219 สว.(สอบสวน) สภ.อัยเยอร์เวง จว.ยะลำ 1910 10203 0092

224 ร.ต.อ. ไพฑูรย์ ทองเสน รอง สวป.สภ.สะตอน สจบ.93 สว.ฝอ.ภ.จว.จันทบุรี 1204 10318 0012

225 พ.ต.ท. ไพฑูรย์ นัยเจริญ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.คลองพิไกร จว.ก ำแพงเพช 0602 24203 0093 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองก ำแพงเพชร 1604 09203 0164



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๓/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

226 พ.ต.ท. ไพฑูรย์ นิตรำ สวป.สภ.สวรรคโลก จว.สุโขทัย สสท.190 สวป.สภ.บ้ำนแก่ง จว.สุโขทัย 1610 10202 0055

227 พ.ต.ท. ไพฑูรย์ โนใหม่ รอง ผกก.สส.สภ.ปะค ำ จว.บุรีรัมย์ 1306 09204 0104 รอง ผกก.สส.สภ.บ้ำนด่ำน จว.บุรีรัมย์ 1306 09204 0085

228 พ.ต.ท. ไพฑูรย์ บุตรศรี รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.นำงลือ จว.ชัยนำท 0102 23203 0141 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เนินขำม จว.ชัยนำท 1104 09203 0116

229 พ.ต.ท. ไพฑูรย์ ไม้จันทร์ สว.สส.สภ.เขำย้อย จว.เพชรบุรี 0705 12204 0140 รอง ผกก.สส.สภ.แก่งกระจำน จว.เพชรบุรี 1707 09204 0064

230 พ.ต.ท. ไพฑูรย์ ลำยประดิษฐ์ รอง ผกก.ป.สภ.คลองเข่ือน จว.ฉะเชิงเทรำ 0203 10202 0243 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บำงปะกง จว.ฉะเชิงเทรำ 1205 09203 0217

231 พ.ต.ท. ไพฑูรย์ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยำ ผบ.ร้อย(สบ 2) ฝ่ำยปกครองและกำรฝึก ศฝร.ภ.1 1103 10306 0027 สว.สส.สภ.ไชโย จว.อ่ำงทอง 0110 12204 0102

232 พ.ต.ต. ไพฑูรย์ โสนะโชติ สว.กก.สส.ภ.จว.อุดรธำนี 1414 10202 0035 สว.สส.สภ.หนองฮี จว.นครพนม 1406 10204 0056

233 พ.ต.ต. ไพฑูรย์ หยวกทอง สว.(สอบสวน) สภ.โคกตูม จว.ลพบุรี สลบ.371 สว.(สอบสวน) สภ.โคกเจริญ จว.ลพบุรี 1108 10203 0176

234 ร.ต.อ. ไพฑูรย์ หำญชนะ ผบ.มว.กก.ตชด.22 2503 11202 0208 ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 10202 0157

235 พ.ต.ท. ไพฑูรย์ อินทร์มณี สว.กก.สส.ภ.จว.รำชบุรี 1708 10204 0110 สว.อก.สภ.โคกขำม จว.สมุทรสำคร 1710 10318 0047

236 ร.ต.อ. ไพฑูรย์ อุปละ รอง สว. งำนสำยตรวจ 3 กก.สำยตรวจ บก.สปพ. 1013 11202 0108 สว.สส.สน.บำงโพงพำง 1112 12204 0307

237 ร.ต.อ. ไพทูล สวัสด์ิเอ้ือ รอง สวป.สภ.โนนดินแดง จว.บุรีรัมย์ สบร.547 สว.สส.สภ.โนนสุวรรณ จว.บุรีรัมย์ 0304 12204 0222

238 พ.ต.ท. ไพบูรณ์ คูณค้ ำ สว.สส.สภ.พิมำย จว.นครรำชสีมำ สนม.580 รอง ผกก.สส.สภ.สีดำ จว.นครรำชสีมำ 1305 09204 0165

239 พ.ต.ต. ไพบูรณ์ ทิพย์โสต สว.สส.สภ.เสลภูมิ จว.ร้อยเอ็ด สรอ.339 สว.สส.สภ.นิคมค ำสร้อย จว.มุกดำหำร 0406 12204 0090

240 พ.ต.ท. ไพบูรณ์ นำเมือง สว.สส.สภ.เมืองสรวง จว.ร้อยเอ็ด 0407 12204 0243 สว.อก.สภ.โพนทรำย จว.ร้อยเอ็ด 0407 12304 0246



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๓/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

241 พ.ต.ต. ไพบูรณ์ สุวรรณคุณ สว.(สอบสวน) สภ.ดงเย็น จว.มุกดำหำร 0406 23203 0174 สว.(สอบสวน) สภ.พระยืน จว.ขอนแก่น 1405 10203 0390

242 พ.ต.ท. ไพบูลย์ กันนิยม สว.อก.สภ.เชิงทะเล จว.ภูเก็ต 0806 12318 0153 รอง ผกก.ป.สภ.นบพิต ำ จว.นครศรีธรรมรำช 0804 10202 0103

243 พ.ต.ท. ไพบูลย์ ฐิติญำณวิโรจน์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองมหำสำรคำม สมค.223 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เขวำใหญ่ จว.มหำสำรคำม 1407 09203 0221

244 ร.ต.อ. ไพบูลย์ พรมมำหล้ำ รอง สวป.สภ.เมืองบึงกำฬ สนค.276 สว.อก.สภ.เหล่ำหลวง ภ.จว.บึงกำฬ 1415 10318 0082

245 พ.ต.ท. ไพบูลย์ พำนนิล รอง ผกก.ฝ่ำยสรรพำวุธ 2 สพ. 0304 09442 0034 รอง ผกก.กลุ่มงำนเก็บกู้วัตถุระเบิด บก.สปพ. 1013 09442 0172

246 ร.ต.อ. ไพบูลย์ เลำหะนะวัฒน์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.พลูตำหลวง จว.ชลบุรี 0204 24203 0179 สว.(สอบสวน) สภ.สัตหีบ จว.ชลบุรี 1206 10203 0402

247 ร.ต.อ. ไพบูลย์ สอโส รอง สว.งำนสำยตรวจ 1 กก.สำยตรวจ บก.สปพ. 1013 11202 0094 สว.งำนสำยตรวจ 1 กก.สำยตรวจ บก.สปพ. 1013 10202 0088

248 พ.ต.ต. ไพบูลย์ อินสุวรรณ์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หนองหญ้ำไซ จว.สุพรรณบุรี 0709 24203 0136 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สำมชุก จว.สุพรรณบุรี 1711 09203 0199

249 พ.ต.ท. ไพรงำม ยศปัญญำ สว.อก.สภ.ค ำตำกล้ำ จว.สกลนคร 0409 12304 0203 สว.สส.สภ..เจริญศิลป์ จว.สกลนคร 0409 12204 0256

250 พ.ต.ต. ไพรจิตร เวียงสมุทร สว.อก.สภ.วังสะพุง จว.เลย 0408 12304 0126 สว.(สอบสวน) สภ.ปำกชม จว.เลย 1410 10203 0199

251 พ.ต.ต. ไพรวัลย์ ธนำรมย์ สวป.สภ.เทพำรักษ์ จว.นครรำชสีมำ 0303 12202 0165 สวป.สน.เตำปูน 1109 12202 0286

252 พ.ต.ท. ไพรวัลย์ อำยุวงษ์ สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.4 1402 10204 0057 รอง ผกก.สส.3 บก.สส.ภ.4 1402 09204 0053

253 ร.ต.อ. ไพร์ศำล แจ่มมี รอง สว.สส.สภ.ท่ำช้ำง จว.สิงห์บุรี 0109 13204 0089 สว.(สอบสวน) สภ.โพธ์ิทอง จว.อ่ำงทอง 1112 10203 0109

254 พ.ต.ต. ไพรัช มณีพันธ์ สวป.สภ.ดงละคร จว.นครนำยก 0206 12202 0035 สวป.สภ.สระบัว จว.ปรำจีนบุรี 1209 10202 0055

255 พ.ต.ท. ไพรัช รัตนะนำม รอง ผกก.ป.สภ.ทุ่งเบญจำ จว.จันทบุรี 1204 09202 0044 รอง ผกก.สส.สภ.มะขำม จว.จันทบุรี 1204 09204 0076



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๓/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

256 พ.ต.ต. ไพรัช เสนำมำตย์ สว.ฝอ.ภ.จว.ลพบุรี 1108 10318 0008 สว.สส.สภ.เมืองพิจิตร สพจ.149

257 พ.ต.ท. ไพรัช หำสิน รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ้ำนบึง จว.ชลบุรี 0204 24203 0145 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.พนัสนิคม จว.ชลบุรี 1206 09203 0426

258 พ.ต.ต. ไพรัตน์ กองแก้ว สวป.สน.ร่มเกล้ำ 1110 12202 0204 สว.กก.สุนัขต ำรวจ บก.สปพ. 1013 10204 0216

259 พ.ต.ท. ไพรัตน์ คงเอียง สวป.สภ.ปะทิว จว.ชุมพร สชพ.167 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองชุมพร 1805 10203 0160

260 พ.ต.ต. ไพรัตน์ ค ำลี สว.กลุ่มงำนพัฒนำกฎหมำย กม. 0601 10305 0054 สว.(สอบสวน) สน.มักกะสัน 1003 10203 0175

261 พ.ต.ท. ไพรัตน์ คุ้มแวง สว.สส.สภ.เมืองบัว จว.สุรินทร์ 1309 10204 0093 สว.สส.สภ.หนองหงส์ จว.บุรีรัมย์ 0304 12204 0299

262 พ.ต.ท. ไพรัตน์ ญำโน รอง ผกก.ป.สน.บำงกอกน้อย 1104 10202 0071 รอง ผกก.สส.สน.ท่ำพระ 1009 09204 0070

263 ร.ต.อ. ไพรัตน์ ดีไร่ รอง สว.(สอบสวน) สภ.กระทุ่มแบน 0708 24203 0084 สว.(สอบสวน) สภ.กระทุ่มแบน จว.สมุทรสำคร 0708 24203 0081

264 พ.ต.ต. ไพรัตน์ บุญทะจิต สว.สส.สภ.บำงม่วง จว.นครสวรรค์ 0604 12204 0224 สว.สส.สภ.ทองแสนขัน จว.อุตรดิตถ์ 0609 12204 0090

265 พ.ต.ต. หญิง ไพริน ทับทิม สว.ฝอ.ภ.จว.ชลบุรี 1206 10326 0015 สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรำ 1205 10326 0013

266 พ.ต.ท. ไพริน รัศมี สว.อก.สภ.ปำกน้ ำชุมพร จว.ชุมพร 0803 12318 0165 สว.อก.สภ.พิปูน จว.นครศรีธรรมรำช 0804 12304 0297

267 พ.ต.ต. ไพโรจน์ แก้วทอง สว.กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี 1711 10202 0122 สว.กก.สส.ภ.จว.นครปฐม 1705 10204 0188

268 ร.ต.อ. ไพโรจน์ ค ำมะตะศิลำ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองหนองบัวล ำภู 0411 24203 0054 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองหนองบัวล ำภู 0411 24203 0055

269 ร.ต.อ. ไพโรจน์ ใจเมือง รอง สวป.สภ.กระทุ่มแบน 0708 13202 0157 สว.กก.สส.ภ.จว.รำชบุรี 1708 10204 0033

270 พ.ต.ท. ไพโรจน์ ชลูดดง รอง ผกก.สส.สภ.สำมโคก จว.ปทุมธำนี 1106 09204 0064 รอง ผกก.สส.สภ.หนองม่วง จว.ลพบุรี 1108 09204 0071



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๓/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

271 ร.ต.อ. ไพโรจน์ ชำลี รอง สวป.สภ.เมืองนรำธิวำส 0903 13202 0549 สว.ฝอ.ภ.จว.นรำธิวำส 2004 10318 0015

272 ร.ต.อ. ไพโรจน์ ช่ืนชมน้อย รอง สว.งำนตรวจพิสูจน์มลภำวะ กก.5 บก.จร. 1002 11205 0214 สว.สส.สน.หนองจอก 1102 12204 0136

273 ร.ต.อ. ไพโรจน์ ต๊ะวรรณำ รอง สว.สส.กก.สส.ภ.จว.ล ำพูน 1511 11204 0032 สว.ธร.สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน 0507 12304 0009

274 ร.ต.อ. ไพโรจน์ ถำวร รอง สวป.สภ.เมืองสมุทรปรำกำร จว.สมุทรปรำกำร สสป.166 สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.1 1101 10318 0137

275 พ.ต.ต. ไพโรจน์ ธนพรรณำธร สว.กก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต 1808 10204 0130 สว.(สอบสวน) สภ.ถลำง จว.ภูเก็ต 1808 10203 0271

276 ร.ต.อ. ไพโรจน์ นิลรัตน์ ผบ.มว.กก.ตชด.42 2505 11202 0194 ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.41 บก.ตชด.ภำค 4 2505 10318 0066

277 ร.ต.อ. ไพโรจน์ แฝงจันดำ รอง สวป.สภ.บ้ำนท่ำเล่ือน จว.ตรำด 18041 สว.สส.สภ.แหลมงอบ จว.ตรำด 0205 12204 0086

278 ร.ต.อ. ไพโรจน์ รุกขพันธ์ รอง สว.สส. สน.บำงโพงพำง 1112 13204 0371 สว.กก.สส.บก.น.5 1007 10204 0212

279 พ.ต.ท. ไพโรจน์ ลอดคูบอน รอง ผกก.สส.1 บก.สส.ภ.4 1402 09204 0030 รอง ผกก.สส.ภ.จว.นครพนม 1406 09204 0113

280 พ.ต.ท. ไพโรจน์ สิริปิยำนนท์ สว.สส.สภ.วังหงส์ จว.แพร่ 1508 10204 0121 สวป.สภ.วังหงส์ จว.แพร่ 1508 10202 0120

281 พ.ต.ท. ไพโรจน์ สีรุ้ง รอง ผกก.สส.สภ.ลำนสะกำ จว.นครศรีธรรมรำช 1806 09204 0068 รอง ผกก.สส.ภ.จว.ระนอง 1809 09204 0119

282 พ.ต.ต. ไพโรจน์ แสงสงวน สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.8 1801 10318 0196 สว.สส.สภ.โคกกลอย จว.พังงำ 0805 12204 0141

283 พ.ต.ต. ไพศำล ขุนณรงค์ สว.(สอบสวน) สภ.โคกขำม จว.สมุทรสำคร สสค.47 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสมุทรสำคร 1710 10203 0123

284 พ.ต.ต. ไพศำล ขุนเพชร สว.(สอบสวน) สภ.คลองแงะ จว.สงขลำ สสข.182 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองปัตตำนี 1909 10203 0038

285 ร.ต.อ. ไพศำล เช้ือสำย รอง สว.ฝสต.2 กต.10 จต. 0811 11204 0015 สว.กลุ่มงำนตรวจสอบส ำนวน 1 คด. 0602 10375 0021



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๓/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

286 ร.ต.อ. ไพศำล เดชกัลยำ รอง สว.สส. สน.ดอนเมือง สน.1-575 สว.ธร. กก.สำยตรวจ บก.สปพ. 1013 10304 0082

287 พ.ต.ท. ไพศำล ต้นแก้ว สวป.สภ.หอด ำ จว.บึงกำฬ 0410 12202 0098 รอง ผกก.ป.สภ.สังคม จว.หนองคำย 0410 10202 0070

288 ร.ต.อ. ไพศำล ธำรำยศ รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.8 1801 11304 0164 สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.8 1801 10318 0198

289 ร.ต.อ. ไพศำล ระตำภรณ์ รอง สว.ฝ่ำยทะเบียนประวัติอำชญำกร 7 ทว. 2703 11336 0136 สว.ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ บก.อก.สพฐ.ตร. 2701 10403 0072

290 พ.ต.ท. ไพศำล ศรีสวัสด์ิ สวป.สภ.หลังสวน จว.ชุมพร 0803 12202 0207 สว.(สอบสวน) สภ.ปำกน้ ำชุมพร จว.ชุมพร 1805 10203 0166

291 ร.ต.อ. ไพศำล ศุภโกศล นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.มหำสำรคำม 1407 11323 0005 สว.จร.สภ.เมืองอุบลรำชธำนี สอบ.436

292 ร.ต.อ. ไพศำล เหมทำนนท์ รอง สว. สภ.ชะเมำ อ.เมือง จว.นศ. 0804 13207 0333 สว.ฝอ.ภ.จว.นครศรีธรรมรำช 1806 10318 0341

293 พ.ต.ท. ไพศิลป์ แก้วสีขำว สว.(สอบสวน) สภ.คลองลึก จว.สระแก้ว 0209 23203 0062 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.คลองลึก จว.สระแก้ว 1211 09203 0208

294 พ.ต.ท. ไพสิทธ์ิ นำคอรุณรัตน์ สว.สส.สน.บำงพลัด สน.3-472 สว.อก.สน.ส ำเหร่ สน.3-738

295 พ.ต.ต. ฟ้ำฟ้ืน ม่วงจินดำ สวป.สน.ทุ่งสองห้อง 1109 12202 0304 สว.(สอบสวน) สน.ทุ่งสองห้อง 1004 10203 0258

296 พ.ต.ต. ฟำฮำมี เฮ็งปิยำ สว.กก.สส.ภ.จว.ปัตตำนี 2005 10202 0137 สว.(สอบสวน) สภ.จะแนะ จว.นรำธิวำส 1908 10203 0052

297 พ.ต.ท. ภคพล สุชล สว.กก.1 บก.ป. 2102 10202 0052 รอง ผกก.1 บก.ป. 2102 09201 0043

298 พ.ต.ท. ภควัต บงแก้ว รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองหนองบัวล ำภู สอด.514 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.โซ่พิสัย จว.บึงกำฬ สนค.361

299 พ.ต.ต. ภควันต์ ขันติพิทักษ์กุล สว.สส.สภ.เหมืองจ้ี จว.ล ำพูน 0509 12204 0144 สวป.สภ.แม่อำย จว.เชียงใหม่ 0503 12202 0502

300 พ.ต.ต. ภคิน วิเศษดอนหวำย สวป.สภ.เมืองร้อยเอ็ด 0407 12202 0413 สว.ฝอ.ภ.จว.บึงกำฬ 1415 10318 0014



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๓/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

301 พ.ต.ท. หญิง ภคินี พนำสนธ์ิ สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรำ 1205 10326 0013 สว.ฝอ.ภ.จว.ชลบุรี 1206 10326 0015

302 ร.ต.อ. ภณภัทร รัตนศรี รอง สวป. สน.บำงบอน 1116 13202 0297 สว.สส.สภ.ป่ำต้ิว จว.ยโสธร 0305 12204 0106

303 พ.ต.ต. ภมร โพธ์ิขำว สว.(สอบสวน) สน.บำงขุนเทียน 1116 24203 0147 สว.(สอบสวน) สน.บำงบอน 1011 10203 0158

304 พ.ต.ต. ภรำดร กลัดนุ่ม สว.(สอบสวน) สภ.ม่วงค่อม จว.ลพบุรี สลบ.131 สว.(สอบสวน) สภ.อุดมทรัพย์ จว.นครรำชสีมำ สนม.313

305 พ.ต.ต. ภรำดร เชิดชูล้ ำตระกูล สว.ฝ่ำยพลำธิกำร 3 พธ. 0302 10429 0047 สวป.สน.ส ำเหร่ สน.3-740

306 พ.ต.ท. ภรำดร แช่มม่ันคง สว.(สอบสวน) สน.รำษฏร์บูรณะ สน.3-377 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.บำงซ่ือ สน.1-492

307 พ.ต.ต. ภรำดร สวัสดี สว.ส.รน.4 กก.7 บก.รน. 2106 10206 0215 สว.ส.รน.4 กก.10 บก.รน. 2106 10206 0280

308 พ.ต.ท. ภฤศ ฉำยวัฒนะ สวป.สน.ดอนเมือง สน.1-567 รอง ผกก.สส.สภ.ตำคลี จว.นครสวรรค์ 1606 09204 0086

309 ร.ต.อ. ภวัต นนทพิทักษ์ รอง สว.กก.6 บก.ส.1 2302 11204 0233 สว.กก.6 บก.ส.1 2302 10204 0220

310 พ.ต.ท. ภษิต กะเต้ืองงำม สว.จร.สน.คลองตัน สน.2-582 รอง ผกก.ป.สภ.กุดรัง จว.มหำสำรคำม 0405 10202 0305

311 ร.ต.อ. ภักด์ิ ภูประท ำ รอง สวป.สภ.สว่ำง จว.ร้อยเอ็ด สรอ.156 สว.ฝอ.ภ.จว.มหำสำรคำม 1407 10318 0011

312 พ.ต.ท. ภักดี ศรีทรัพย์ สว.สส.สภ.นำโพธ์ิ จว.บุรีรัมย์ 0304 12204 0206 สว.สส.สภ.ประโคนชัย จว.บุรีรัมย์ สบร.384

313 ร.ต.อ. ภักดี สวัสดิโกมล รอง สวป. สภ.ช้ำงกลำง จว.นศ. 0804 13202 0054 สว.สส.สภ.นำบอน จว.นครศรีธรรมรำช 0804 12204 0266

314 พ.ต.ต. ภัคคิไนย ศรีเจริญ นว.(สบ 2) ผบช.ภ.8 1800 10323 0009 สวป.สภ.ปำกน้ ำปรำณ จว.ประจวบคีรีขันธ์ 0704 12202 0073

315 พ.ต.ต. ภัคพล อินดี สว.(สอบสวน) สภ.แม่โป่ง จว.เชียงใหม่ 0503 23203 0472 สว.(สอบสวน) สภ.สันก ำแพง จว.เชียงใหม่ 1505 10203 0569



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๓/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

316 พ.ต.ท. ภัฎ อินเถลิงศักด์ิ สวป.สภ.บำงเลน จว.นครปฐม สนฐ.230 สว.(สอบสวน) สภ.บำงเลน จว.นครปฐม 1705 10203 0180

317 พ.ต.ท. ภัททสักก์ ธนสุกำญจน์ สว.สส.สภ.วังน้อย จว.พระนครศรีอยุธยำ 0105 12204 0247 รอง ผกก.สส.สภ.ภำชี จว.พระนครศรีอยุธยำ 1107 09204 0076

318 ร.ต.อ. ภัทร บุญอำรักษ์ รอง สว.สส.สภ.นครชัยศรี สนฐ.174 สว.กก.สส.ภ.จว.นครปฐม 1705 10204 0106

319 พ.ต.ท. ภัทรกร ขำวนวล สว.กก.1 บก.ปปป. 2110 10202 0026 รอง ผกก.สส.1 บก.สส.ภ.1 1102 09204 0029

320 พ.ต.ท. ภัทรชนนท์ ประไพลศำล รอง ผกก.ป.สภ.พระอินทร์รำชำ จว.พระนครศรีอยุธยำ 1107 09202 0044 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.สำมเสน 1003 09203 0198

321 ร.ต.อ. หญิง ภัทร์นรินทร์ ปักษำ รอง สว. สภ.บ้ำนวิสัยเหนือ อ.เมือง จว.ชพ. 0803 13207 0146 สว.อก.สภ.บ้ำนวิสัยเหนือ จว.ชุมพร 1805 10318 0061

322 พ.ต.ท. ภัทรพงศ์ แจ้งสุข รอง ผกก.ป.สภ.แม่สรวย จว.เชียงรำย 0502 10202 0063 รอง ผกก.สส.สภ.บ้ำนกร่ ำ จว.ระยอง 1210 09204 0079

323 ร.ต.อ. ภัทรพงศ์ ศรีสวัสด์ิ รอง สว.กก.1 บก.ป. 2102 11202 0063 สว.ฝอ.บก.ป. 2102 10318 0020

324 พ.ต.ต. ภัทรพงศ์ สุนทรำพันธ์ุ สว.จร.สภ.สำรภี จว.เชียงใหม่ 1505 10205 0250 สวป.สภ.เมืองล ำพูน 0509 12202 0166

325 พ.ต.ท. ภัทรพงศ์ อินวรรณำ นว.(สบ 3) ตร. 0000 09323 0108 รอง ผกก.สส.สน.บำงกอกน้อย 1009 09204 0068

326 พ.ต.ท. ภัทรพล ปัทมวงศ์ สว.กก.1 บก.ป. 2102 10202 0046 รอง ผกก.1 บก.ป. 2102 09201 0045

327 พ.ต.ต. ภัทรพันธ์ พูลทวี สว.กก.สส.ภ.จว.เพชรบูรณ์ 1609 10204 0146 สว.กก.6 บก.ป. 2102 10202 0284

328 พ.ต.ต. หญิง ภัทรวรรณ อ่อนน้ ำค ำ สว.ฝอ.บก.น.1 1003 10326 0015 สว.ฝอ.บก.สปพ. 1013 10326 0013

329 พ.ต.ท. ภัทรวุฒิ อัครภัทร รอง ผกก.สส.สภ.เชียงของ จว.เชียงรำย 1504 09204 0097 รอง ผกก.ป.สภ.แม่ใจ จว.พะเยำ 0505 10202 0042

330 ร.ต.อ. ภัทระ เหล่ำมีผล รอง สว. กก.สส.ภ.จว.ปทุมธำนี 1106 11202 0119 สว.กก.สส.ภ.จว.ปทุมธำนี 1106 10204 0214



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๓/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

331 พ.ต.ท. ภัทรำวุธ แจ้งอ ำพันธ์ สว.(สอบสวน) สภ.เมืองน่ำน สนน.155 สว.(สอบสวน) สภ.บ้ำนหลวง จว.น่ำน 1506 10203 0166

332 พ.ต.ท. ภัทรำวุธ อ่อนช่วย รอง ผกก.5 บก.ปอศ. 2109 09201 0176 รอง ผกก.สนับสนุน บก.ป. 2102 09202 0310

333 ร.ต.อ. หญิง ภัสพิชญ์ชำ เตชะสถิตย์ดลโชติ รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8 1801 11304 0143 สว.อก.สภ.กะทู้ จว.ภูเก็ต 0806 12318 0154

334 ร.ต.อ. ภำกร กันทำธรรม รอง สว.กก.5 บก.ส.2 2303 11204 0102 สว.ฝอ.(ทนท.วิเทศสัมพันธ์) 0102 10320 0052

335 พ.ต.ท. ภำคภูมิ บุยเจริญพำนิช สว.สส.สน.ดอนเมือง 1109 12204 0296 รอง ผกก.สส.บก.น.2 1004 09204 0035

336 พ.ต.ท. ภำคภูมิ ฤำชัย สว.สส.สภ.อัยเยอร์เวง จว.ยะลำ 2006 10204 0100 รอง ผกก.ตชด.41 บก.ตชด.ภำค 4 2505 09318 0058

337 ร.ต.อ. ภำคภูมิ วิชชุเมธำลักษณ์ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ขอนแก่น 1405 11204 0038 สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.4 1402 10204 0033

338 พ.ต.ท. ภำคสุวัฒน์ ชมถนอม รอง ผกก.สส.สภ.ศรีมโหสถ จว.ปรำจีนบุรี 1209 09204 0073 รอง ผกก.สส.สภ.บำงพลีน้อย จว.สมุทรปรำกำร 1109 09204 0101

339 พ.ต.ท. ภำคิน ฑีฆำวงค์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ท่ำช้ำง จว.สิงห์บุรี สสห.127 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ท่ำตะเกียบ จว.ฉะเชิงเทรำ สฉช.314

340 พ.ต.ท. ภำคิน สิริปุณยำพร สวป.สน.ภำษีเจริญ 1116 12202 0261 สวป.สน.ดุสิต 1108 12202 0166

341 พ.ต.ท. ภำคิน แสนพุฒิ รอง ผกก.สส.สภ.กระทุ่มแบน จว.สมุทรสำคร 1710 09204 0056 รอง ผกก.สส.สภ.สำมควำยเผือก จว.นครปฐม 1705 09204 0068

342 พ.ต.ต. หญิง ภำณิศำ ศรีหนูสุด สว.ฝอ.ภ.จว.พัทลุง 1905 10318 0011 สว.ฝอ.ภ.จว.สงขลำ 1906 10318 0014

343 พ.ต.ท. ภำณุทัต เหลืองสัจจกุล รอง ผกก.ป.สภ.สำมควำยเผือก จว.นครปฐม 1705 09202 0061 รอง ผกก.สส.1 บก.สส.ภ.7 1702 09204 0030

344 พ.ต.ต. ภำณุพงศ์ จินดำหลวง สว.สส.สน.โคกครำม 1102 12204 0335 สวป.สน.พหลโยธิน 1109 12202 0267

345 พ.ต.ต. ภำณุพงษ์ ต้องใจ สว.อก.สภ.ศรีนคร จว.สุโขทัย 0608 12304 0101 สว.ฝอ.ภ.จว.ตำก 1605 10318 0010



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๓/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

346 ร.ต.อ. ภำณุภัสส์ พุ่มขุน รอง สว.ฝสต.1 กต.2 จต. 0803 11204 0011 สว.ฝสต.2 กต.3 0804 10204 0014

347 พ.ต.ท. ภำณุภำส ฉ่ ำประสิทธ์ิ รอง ผกก.สส.สภ.บึงโขงหลง จว.บึงกำฬ 1415 09204 0053 รอง ผกก.ป.สภ.เชียงขวัญ จว.ร้อยเอ็ด 0407 10202 0400

348 พ.ต.ท. ภำณุมำศ แสงบัวขำว สว.สภ.คูเต่ำ จว.สงขลำ 0907 12201 0415 รอง ผกก.6 บก.ต ำรวจมหำดเล็กรำชวัลลภรักษำพระองค์ 904 2113 09202 0131

349 พ.ต.ท. ภำณุมำศ แสงส่ง สว.กก.1 บก.ป. 2102 10202 0051 รอง ผกก.1 บก.ป. 2102 09201 0042

350 ร.ต.อ. ภำณุวัฒน์ กำรดี รอง สวป.สภ.สังขละบุรี จว.กำญจนบุรี สกจ.363 สว.สส.สภ.สังขละบุรี จว.กำญจนบุรี 0702 12204 0170

351 พ.ต.ท. ภำณุวัฒน์ ปะโปตินัง รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ค ำชะอึ จว.มุกดำหำร สมห.165 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.โพนสวรรค์ จว.นครพนม 1406 09203 0184

352 ร.ต.อ. ภำณุวัฒน์ อำรีย์ รอง สวป.สภ.เมืองศรีสะเกษ 0306 13202 0415 สว.กก.สส.ภ.จว.ศรีสะเกษ 1308 10204 0032

353 พ.ต.ต. ภำนุพงศ์ จันตะกูล สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนนทบุรี สนบ.249 สว.(สอบสวน) กก.5 บก.ป. 2102 29203 0269

354 พ.ต.ท. ภำนุพงศ์ ชมดำรำ สว.กลุ่มงำนสอบสวน บก.สส.ภ.7 1702 10305 0185 สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.7 1701 10305 0138

355 ร.ต.อ. ภำนุพงศ์ บุตรสำมำลี รอง สวป.สภ.บ้ำนเป็ด จว.ขอนแก่น 1405 11202 0126 สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.4 1402 10204 0043

356 พ.ต.ต. ภำนุพงศ์ พันธ์สน สวป.สน.ภำษีเจริญ 1116 12202 0244 สว.(สอบสวน) สน.รำษฏร์บูรณะ 1010 10203 0189

357 พ.ต.ท. ภำนุพันธ์ บุญเพ็ง สวป.สภ.เมืองมหำสำรคำม 0405 12202 0315 สวป.สภ.เซิม จว.หนองคำย 0410 12202 0100

358 พ.ต.ท. ภำนุภัทร กิตติพันธ์ สว.กก.2 บก.ปอท. 2112 10202 0051 สว.กก.1 บก.ปอท. 2112 10202 0026

359 ร.ต.อ. ภำนุรุจ เกตุกล่ินหอม รอง สว.สส.สน.วังทองหลำง 1006 11204 0085 สว.สส.สน.หัวหมำก สน.1-640

360 พ.ต.ต. ภำนุวัฒน์ โฉมยงค์ สว.พฐ.จว.ชุมพร ศพฐ.8 2711 10336 0143 สว.กก.สส.4 บก.สส.ภ.8 1802 10204 0126



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๓/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

361 ร.ต.อ. ภำนุวัตน์ ภำพต๊ิบ รอง สว.ฝ่ำยทะเบียนประวัติอำชญำกร 5 ทว. 2703 11336 0104 สว.พฐ.จว.ชัยนำท ศพฐ.1 2704 10336 0179

362 พ.ต.ท. หญิง ภำรดี รัตนบรรเจิดกุล สว.ฝอ.3 บก.อก.สทส. 2801 10318 0029 สว.ฝอ.4 บก.อก.สทส. 2801 10306 0040

363 พ.ต.ท. ภำวัต แก้วนันวรำ สว.สภ.อวน จว.น่ำน 0504 12201 0261 สว.กก.สส.ภ.จว.เชียงรำย 1504 10204 0035

364 พ.ต.ท. ภำส มำกเขียว สว.สส.สภ.บำงกล่ ำ จว.สงขลำ 0907 12204 0255 สว.สภ.คลองแดน จว.สงขลำ 0907 12201 0413

365 พ.ต.ต. ภำสกร กิตติวณิชำนนท์ สวป.สภ.กระตีบ จว.นครปฐม 0703 12202 0056 สวป.สภ.บำงกรวย จว.นนทบุรี 0103 12202 0284

366 พ.ต.ท. ภำสกร ไชยทวีวงศ์ สว.กก.สส.ภ.จว.นนทบุรี 1105 10204 0031 รอง ผกก.สส.สภ.เมืองนนทบุรี 1105 09204 0066

367 ร.ต.อ. ภำสกร ประหยัด นว.(สบ 1) ผบก.กต.2 จต. 0803 11323 0004 สว.กลุ่มงำนป้องกันปรำบปรำมอำชญำกรรม ผอ. 0202 10309 0018

368 พ.ต.ต. ภำสกร โพธิข ำ สว.(สอบสวน) สภ.หนองไม้งำม จว.บุรีรัมย์ สบร.184 สว.(สอบสวน) สภ.พุทไธสง จว.บุรีรัมย์ 1306 10203 0270

369 พ.ต.ท. ภำสกร มังกรแก้ว รอง ผกก.ป.สภ.บำงเสำธง จว.สมุทรปรำกำร 0107 10202 0038 รอง ผกก.จร.สภ.บำงแก้ว จว.สมุทรปรำกำร 1109 09205 0091

370 พ.ต.ท. ภำสกร อยู่เย็น รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ปำกท่อ จว.รำชบุรี 0706 24203 0113 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สวนผ้ึง จว.รำชบุรี สรบ.227

371 พ.ต.ท. ภำสวินท์ แก้วต่ำย รอง ผกก.ป.สภ.เมืองพะเยำ 0505 10202 0007 รอง ผกก.สส.สภ.เมืองพะเยำ 1507 09204 0044

372 พ.ต.ท. ภิไชย จันทะวงษ์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองร้อยเอ็ด 0407 24203 0102 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.นำคู จว.กำฬสินธ์ุ 1407 09203 0207

373 พ.ต.ต. ภิญญู ธรรมนรภัทร นว.(สบ 2) ผบช.ภ.3 1300 10323 0009 ผู้ช่วย นว.(สบ 2) ตร. 0000 10323 0140

374 ร.ต.อ. ภิญโญ เชำว์นวม รอง สว.สส.สภ.อินทร์บุรี จว.สิงห์บุรี 0109 13204 0057 สว.อก.สภ.สวนพริกไทย จว.ปทุมธำนี 1106 10318 0051

375 พ.ต.ท. ภิญโญ พ่วงทอง รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ทองผำภูมิ จว.กำญจนบุรี 0702 23203 0042 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองกำญจนบุรี สกจ.236



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๓/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

376 ร.ต.อ. หญิง ภินท์ เมฆไพบูลย์ รอง สว.(สอบสวน) สน.ล ำหิน 1102 12203 0143 สว.(สอบสวน) สน.ห้วยขวำง 1003 10203 0178

377 พ.ต.ท. ภิรมย์ เอียดสังข์ สวป.สภ.ทุ่งต ำเสำ จว.สงขลำ 0907 12202 0086 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสงขลำ สสข.321

378 ร.ต.อ. ภิเศก เสำะสมบูรณ์ รอง สว.สส.สภ.ภูเวียง จว.ขอนแก่น สขก.455 สว.สส.สภ.ภูเวียง จว.ขอนแก่น 0403 12204 0358

379 พ.ต.ต. ภีมพศ เกตุเทศ สว.ฝอ.บก.ปปป. 2110 10318 0011 สว.กก.2 บก.ปอท. 2112 10202 0051

380 พ.ต.ท. ภุชงค์ ค ำรังษี สวญ.สภ.ปลำค้ำว จว.อ ำนำจเจริญ 1310 09201 0046 รอง ผกก.สส.สภ.ศรีเมืองใหม่ จว.อุบลรำชธำนี 1311 09204 0101

381 ร.ต.อ. ภุชงค์ พระชัย รอง สวป.สภ.บ้ำนเป็ด จว.ขอนแก่น 1405 11202 0127 สว.สส.สภ.เหล่ำ จว.มหำสำรคำม 1407 10204 0053

382 พ.ต.ต. ภุชงค์ สุขเจริญ สวป.สน.สุทธิสำร 1109 12202 0280 สว.กก.4 บก.ส.1 2302 10204 0169

383 พ.ต.ท. ภุมรัตน รินสีมำ สว.(สอบสวน) สภ.โพนนำแก้ว จว.สกลนคร สสน.434 สว.(สอบสวน) สภ.ส่องดำว จว.สกลนคร 1411 10203 0235

384 พ.ต.ต. ภุมเรศ อินทร์คง สว.(สอบสวน) สภ.หนองเสือ จว.ปทุมธำนี 0104 24203 0128 สว.(สอบสวน) สภ.สำมโคก จว.ปทุมธำนี 1106 10203 0199

385 พ.ต.ท. ภุสพงศ์ สีสันตะพงศ์ สว.สส.สภ.บึงบูรพ์ จว.ศรีสะเกษ 0306 12204 0201 สว.สส.สภ.ม่วงเฒ่ำ จว.อุบลรำชธำนี 1311 10204 0069

386 ร.ต.อ. ภูดิท วงษ์นุ่ม รอง สว.กก.1 บก.ส.1 2302 11204 0063 สว.กก.1 บก.ส.1 2302 10204 0043

387 พ.ต.ท. ภูดิศ เนติธรไผ่แดง รอง ผกก.ฝ่ำยรับเร่ืองรำวร้องทุกข์ บก.อก.จต. 0801 09305 0043 รอง ผกก.ฝ่ำยนิติกำร บก.อก.สกบ. 0301 09305 0044

388 พ.ต.ต. ภูเบศ ทองเห่ียง สว.(สอบสวน) สภ.บ้ำนนำสำร จว.สุรำษฎร์ธำนี 0808 24203 0106 สว.(สอบสวน) สภ.พระแสง จว.สุรำษฎร์ธำนี 1810 10203 0332

389 พ.ต.ท. ภูเบศ แสงอร่ำม รอง ผกก.สส.สภ.เมืองเพชรบูรณ์ 1609 09204 0086 รอง ผกก.สส.สภ.วิเชียรบุรี จว.เพชรบูรณ์ 1609 09204 0098

390 พ.ต.ท. ภูเบศวร์ ค ำภิระยศ สว.สภ.ดงป่ำค ำ จว.พิจิตร 0605 12201 0203 สว.กก.สส.4 บก.สส.ภ.6 1602 10204 0149



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๓/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

391 พ.ต.ท. ภูมรินทร์ ขำมชู สว.สส.สภ.สมเด็จ จว.กำฬสินธ์ุ 0402 12204 0178 สว.สส.สภ.เชียงใหม่ จว.ร้อยเอ็ด 1409 10204 0070

392 พ.ต.ท. ภูมิชำย พันธ์กล้ำ รอง ผกก.ตชด.32 บก.ตชด.ภำค 3 2504 09202 0144 รอง ผกก.ตชด.11 บก.ตชด.ภำค 1 2502 09318 0056

393 พ.ต.ต. ภูมิเทพ ภูมิธนำนนท์ สว.อก.สภ.เมืองสกลนคร 0409 12304 0009 สวป.สภ.โพนนำแก้ว จว.สกลนคร สสน.301

394 พ.ต.ต. ภูมิพัฒน์ บัวรัตนกุล สว.กก.5 บก.ปคม. 2108 10202 0132 สว.กก.3 บก.ปคบ. 2111 10202 0073

395 พ.ต.ต. ภูมิพัฒน์ เภำรัศมี สว.กก.สส.ภ.จว.รำชบุรี 1708 10204 0033 สว.สส.สภ.วัดเพลง จว.รำชบุรี 0706 12204 0193

396 พ.ต.ท. ภูมิรัตน์ พันธ์ดี สว.สส.สภ.ทุ่งเบญจำ จว.จันทบุรี 0202 12204 0141 สว.(สอบสวน) สภ.แก่งหำงแมว จว.จันทบุรี 1204 10203 0268

397 พ.ต.ท. ภูมิรัตน์สันต์ เฉยเจริญ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.คลองน้ ำใส จว.สระแก้ว 1211 29203 0079 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ้ำนแปลง จว.จันทบุรี 1204 29203 0060

398 พ.ต.ต. ภูมิสิษฐ์ มำกเขียนไป สวป.สภ.แปลงยำว จว.ฉะเชิงเทรำ สฉช.253 สวป.สภ.สนำมชัยเขต จว.ฉะเชิงเทรำ สฉช.289

399 ร.ต.อ. ภูเมธ วชิรภัทรสิริ รอง สว.สส.สน.บำงโพงพำง สน.2-512 สว.กก.สส.ภ.จว.นนทบุรี 1105 10204 0110

400 พ.ต.ต. ภูริชญ์ หงษ์โต สว.กก.สส.ภ.จว.ปทุมธำนี 1106 10204 0115 สว.(สอบสวน) สภ.หนองมะโมง จว.ชัยนำท 1104 10203 0112

401 พ.ต.ท. ภูริฑำ แก่นสิงห์ สวป.สภ.คูบำงหลวง จว.ปทุมธำนี 0104 12202 0068 สว.อก.สภ.ลำดบัวหลวง จว.พระนครศรีอยุธยำ 0105 12304 0257

402 พ.ต.ท. ภูริต โดยช่ืนงำม รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บำงปู จว.สมุทรปรำกำร 0107 24203 0306 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บำงพลี จว.สมุทรปรำกำร 1109 09203 0285

403 ร.ต.อ. ภูริตพัชร์ นันทสิทธ์ิอังกูร นวท.(สบ 1) กพอ.สพฐ.ตร. 2700 11450 0055 สว.พฐ.จว.อ่ำงทอง ศพฐ.1 2704 10336 0221

404 ร.ต.อ. ภูริทัต ขนบดี รอง สวป.สภ.พนัสนิคม จว.ชลบุรี สชบ.414 สว.กก.สส.ภ.จว.ชลบุรี 1206 10204 0188

405 พ.ต.ท. ภูริทัต งำมประเสริฐ สว.อก.สภ.ชัยบำดำล จว.ลพบุรี 0106 12304 0119 รอง ผกก.ป.สภ.ชัยบำดำล จว.ลพบุรี 0106 10202 0018



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๓/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

406 พ.ต.ท. ภูริทัต บุญช่วย สว.ส.ทท.1 กก.1 บก.ทท.1 3202 10202 0028 รอง ผกก.3 บก.ทท.1 3202 09202 0085

407 พ.ต.ต. ภูริทัต ศักขินำดี สว.(สอบสวน) สภ.นำอุดม จว.มุกดำหำร 0406 23203 0164 สว.(สอบสวน) สภ.ค ำชะอี จว.มุกดำหำร 1408 10203 0164

408 พ.ต.ท. ภูริทัศน์ ชัยศร สว.กก.สส.ภ.จว.ตรัง 1904 10204 0117 รอง ผกก.สส.ภ.จว.ตรัง 1904 09204 0210

409 พ.ต.ท. ภูริพรรษณ์ โลหะกิจตระกูล สวป.สภ.หนองขำว จว.กำญจนบุรี 1704 10202 0064 รอง ผกก.สส.ภ.จว.นครปฐม 1705 09204 0187

410 พ.ต.ท. ภูริวัจน์ นิเทศวิทยำนุกูล รอง ผกก.(สอบสวน) สน.บึงกุ่ม 1111 24203 0175 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.โชคชัย 1006 09203 0191

411 พ.ต.ต. ภูริวัฒ รุจิรัฐภำส สวป.สภ.นำน้อย จว.น่ำน สนน.243 สวป.สภ.แม่จัน จว.เชียงรำย 0502 12202 0337

412 พ.ต.ท. ภูวดน อุดมนพคุณ สวป.สภ.สวนผ้ึง จว.รำชบุรี 0706 12202 0265 สวป.สภ.ลูกแก จว.กำญจนบุรี 0702 12202 0098

413 พ.ต.ต. ภูวดล คณำดำ สว.(สอบสวน) สภ.ท่ำเรือ จว.พระนครศรีอยุธยำ สอย.445 สว.(สอบสวน) สภ.วังน้อย จว.พระนครศรีอยุธยำ 1107 10203 0227

414 ร.ต.อ. ภูวดล จันทร์อ ำไพ รอง สวป.สภ.เมืองเพชรบูรณ์ 0607 13202 0268 สว.สส.สภ.ชนแดน จว.เพชรบูรณ์ 0607 12204 0114

415 พ.ต.ท. ภูวดล วรรณำ สว.ฝอ.ภ.จว.นครนำยก 1208 10318 0008 รอง ผกก.ฝอ.5 บก.อก.ภ.2 1201 09318 0313

416 พ.ต.ท. ภูวดล อำบทิพย์ สว.สส.สภ.สะเดำ จว.สงขลำ สสข.387 รอง ผกก.ป.สภ.สำยบุรี จว.ปัตตำนี 0904 10202 0019

417 พ.ต.ท. ภูวเดช ธนเฟ่ืองสุข สวป.สภ.เมืองรำชบุรี 0706 12202 0259 สว.สส.สภ.เมืองสมุทรสำคร สสค.94

418 ร.ต.อ. ภูวเดช หนองหำญ รอง สว.กก.ซถ.2 บก.สส.จชต. 2002 11202 0100 สว.กก.สส.1 บก.สส.จชต. 2002 10204 0025

419 พ.ต.ท. ภูวนำถ แก่นจันทร์ สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.1 1101 10318 0200 สวป.สภ.บำงเสำธง จว.สมุทรปรำกำร 0107 12202 0020

420 พ.ต.ท. ภูวนำถ ดวงดี รอง ผกก.ป.สภ.เมืองเชียงใหม่ 0503 10202 0013 รอง ผกก.สส.สภ.แม่โจ้ จว.เชียงใหม่ 1505 09204 0318



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๓/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

421 พ.ต.ต. ภูวนำถ ภูถ่ีถ้วน สวป.สภ.เมืองระยอง 0208 12202 0220 สว.จร.สภ.เมืองจันทบุรี สจบ.187

422 พ.ต.ท. ภูวรำ แก้วพำรัตน์ รอง ผกก.ป.สภ.ทุ่งลุง จว.สงขลำ 1906 09202 0071 รอง ผกก.ป.สภ.ทุ่งต ำเสำ จว.สงขลำ 1906 09202 0079

423 ร.ต.อ. หญิง ภูวษำ มณีแสง รอง สว.ฝอ.ศพฐ.8 2711 11336 0075 สว.ศูนย์ฝึกยุทธวิธีต ำรวจ บก.ฝรก. 2904 10355 0052

424 พ.ต.ท. ภูวินท์ มังสิงห์จันทร์ สว.สส.สภ.บ้ำนด่ำนลำนหอย จว.สุโขทัย 0608 12204 0121 สว.ฝอ.ภ.จว.สุโขทัย 1610 10318 0012

425 พ.ต.ท. ภูษิต เกตุสูงเนิน สว.อก.สภ.ห้วยข่ำ จว.อุบลรำชธำนี 1311 10318 0185 สว.อก.สภ.บ้ำนบัว จว.บุรีรัมย์ 1306 10318 0164

426 พ.ต.ท. ภูสยำม ลำรังสิต รอง ผกก.ป.สภ.เมืองขอนแก่น 0403 10202 0012 รอง ผกก.ป.สภ.น้ ำพอง จว.ขอนแก่น 0403 10202 0070

427 พ.ต.ท. ภูสโรจ นำคพิน รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เกำะพงัน จว.สุรำษฎร์ธำนี สสฎ.359 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี 1810 09203 0342

428 พ.ต.ต. ภูสิทธ์ิ ชำญศรี สว.(สอบสวน) สภ.หนองแค จว.สระบุรี สสบ.223 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสระบุรี 1110 10203 0152

429 พ.ต.ท. ม.ล.กษิภัท จรูญโรจน์ สว.(สอบสวน) สภ.ตกพรม จว.จันทบุรี 1204 29203 0068 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แหลมงอบ จว.ตรำด 1207 09203 0099

430 พ.ต.ท. มงคล กวำวสิบสำม รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เวียงแก่น จว.เชียงรำย สชร.342 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.นำหม่ืน จว.น่ำน 1506 09203 0171

431 พ.ต.ต. มงคล กุ้งทอง สวป.สน.หนองแขม 1116 12202 0267 สว.ฝอ.5 บก.อก.บช.น. 1001 10304 0308

432 ร.ต.อ. มงคล เกียรติแสงทอง รอง สว.สส.สภ.ปำกน้ ำปรำณ จว.ประจวบคีรีขันธ์ สปข.108 สว.อก.สภ.พนมทวน จว.กำญจนบุรี 0702 12304 0180

433 พ.ต.ท. มงคล คะเชนทร สว.กก.สส.ภ.จว.สระแก้ว 1211 10204 0032 รอง ผกก.สส.สภ.บ้ำนหม่ี จว.ลพบุรี 1108 09204 0065

434 พ.ต.ต. มงคล โคตรอำสำ สว.(สอบสวน) สภ.นำหินลำด จว.นครนำยก 0206 23203 0082 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครนำยก 1208 10203 0123

435 พ.ต.ท. มงคล จันทะวงษ์ รอง ผกก.ป.สภ.ศรีวิไล จว.บึงกำฬ 0410 10202 0150 รอง ผกก.ป.สภ.หนองหิน จว.เลย 0408 10202 0057



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๓/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

436 พ.ต.ท. มงคล จิตร์พรหม สว.สส.สภ.ชัยพฤกษ์ จว.นนทบุรี 1105 10204 0058 สว.สภ.เกษไชโย จว.อ่ำงทอง 0110 12201 0133

437 ร.ต.อ. มงคล เจียงภูเขียว รอง สวป.สภ.ชุมแพ จว.ขอนแก่น สขก.480 สว.จร.สภ.เมืองขอนแก่น สขก.346

438 พ.ต.ท. มงคล บัวจันทร์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ปำกพะยูน จว.พัทลุง สพท.176 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ควนเนียง จว.สงขลำ 1906 09203 0430

439 ร.ต.อ. มงคล บุรีศรี รอง สวป.สภ.เมืองยโสธร 0305 13202 0149 สว.จร.สภ.เมืองยโสธร 0305 12205 0010

440 พ.ต.ท. มงคล ปันต๊ะ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.มโนรมย์ จว.ชัยนำท สชน.148 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.วิเศษชัยชำญ จว.อ่ำงทอง 1112 09203 0118

441 พ.ต.ต. มงคล พนำดร สว.(สอบสวน) สภ.โกสุมพิสัย จว.มหำสำรคำม 0405 24203 0078 สว.(สอบสวน) สภ.หนองฮี จว.นครพนม 1406 10203 0176

442 พ.ต.ต. มงคล เพชรนิล สว.สส.สภ.คีรีรัฐนิคม จว.สุรำษฎร์ธำนี 0808 12204 0240 สว.สส.สภ.หลังสวน จว.ชุมพร สชพ.238

443 พ.ต.ต. มงคล ละเหลำ สว.(สอบสวน) สภ.วังหิน จว.ศรีสะเกษ สศก.348 สว.(สอบสวน) สภ.รำษีไศล จว.ศรีสะเกษ 1308 10203 0276

444 พ.ต.ต. มงคล แวงวรรณ สวป.สภ.เมืองมหำสำรคำม สมค.205 สวป.สภ.บึงโขงหลง จว.บึงกำฬ สอด.272

445 พ.ต.ท. มงคล ศิริเวช สวป.สภ.คลองใหญ่ จว.ตรำด 0205 12202 0167 สว.(สอบสวน) สภ.แสนสุข จว.ชลบุรี 1206 10203 0381

446 ร.ต.อ. มงคล สง่ำโฉม รอง สว.กก.4 บก.ปคม. 2108 11202 0112 สว.กก.3 บก.ปคม. 2108 10202 0084

447 ร.ต.อ. มงคลวัตร ไตรฟ้ืน รอง สวป. สน.พลับพลำไชย 1 1113 13202 0187 สว.อก.สน.บำงกอกน้อย สน.3-824

448 ร.ต.อ. มงคลสิน ศรีชัย รอง สว.สส.สภ.เมืองมหำสำรคำม สมค.213 สว.สส.สภ.โกสุมพิสัย จว.มหำสำรคำม สมค.272

449 พ.ต.ต. มณฑล สุขศุภชัย สว.สส.สภ.ไร่สะท้อน จว.เพชรบุรี 1707 10204 0050 สว.(สอบสวน) สภ.ท่ำยำง จว.เพชรบุรี 1707 10203 0155

450 พ.ต.ท. มณฑล หงษ์กลำง สวป.สภ.สภ.เมืองนครรำชสีมำ 0303 12202 0690 สว.กก.สส.ภ.จว.นครรำชสีมำ 1305 10204 0243



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๓/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

451 ร.ต.อ. มณฑล หนูรอด รอง สวป.สภ.มูโนะ 0903 13202 0079 สว.อก.สภ.ท่ำแพ จว.สตูล 0908 12304 0088

452 ร.ต.อ. มณเฑียร คัมภีระ รอง สว. งำนสำยตรวจ 3 กก.1 บก.จร. 1002 11205 0060 สว.ฝ่ำยสรรพำวุธ 2 สพ. 0304 10304 0035

453 พ.ต.ท. มณเฑียร มหำวันแจ่ม สวป.สภ.ดอยเต่ำ จว.เชียงใหม่ สชม.764 สว.จร.สภ.สำรภี จว.เชียงใหม่ 1505 10205 0250

454 พ.ต.ท. มณเฑียร แสนเทพ สว.อก.สภ.ทองแสนขัน จว.อุตรดิตถ์ 0609 12304 0085 สว.(สอบสวน) สภ.ท่ำปลำ จว.อุตรดิตถ์ 1611 10203 0162

455 ร.ต.อ. มณิภัทร์ เพ็งเกร็ด รอง สว.(สอบสวน).สภ.ลำดหญ้ำ จว.กำญจนบุรี 0702 23203 0058 สว.(สอบสวน) สภ.ลำดหญ้ำ จว.กำญจนบุรี 1704 10203 0223

456 พ.ต.ท. หญิง มณีรัตน์ อินวิเชียร สว.ฝอ.อต. 0401 10326 0011 รอง ผกก.ฝอ.อต. 0401 09318 0109

457 พ.ต.ต. มณู อินแปลง สว.ฝ่ำยทะเบียนประวัติ ตป. 0701 10302 0063 สว.ฝอ.ทพ. 0402 10304 0009

458 พ.ต.ต. หญิง มธุรส ค ำหวำน สว.ฝอ.บก.น.9 1011 10326 0015 สว.ฝอ.มน. 0702 10326 0008

459 พ.ต.ต. มนต์ชัย ไชยกูล สวป.สภ.กุดจับ จว.อุดรธำนี สอด.576 สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.4 1401 10318 0199

460 พ.ต.ท. มนต์ชัย ไชยพงศ์ สว.(สอบสวน) สน.ร่มเกล้ำ 1103 13203 0170 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.พญำไท 1003 09203 0199

461 พ.ต.ท. มนต์ชัย บำงย่ีขัน สวญ.สภ.เหล่ำต่ำงค ำ จว.หนองคำย 1412 09201 0054 สวญ.สภ.นำง้ิว จว.หนองคำย 1412 09201 0052

462 พ.ต.ท. มนต์ชัย พุ่มพูน สว.สส.สภ.วังม่วง จว.สระบุรี 0108 12204 0209 รอง ผกก.ป.สภ.วังม่วง จว.สระบุรี 0108 10202 0055

463 พ.ต.ต. มนต์ชัย เพ็งเลิศ สว.กก.5 บก.ป. 2102 10202 0240 สว.กก.1 บก.ปคม. 2108 10202 0033

464 พ.ต.ท. มนต์ชัย วงษ์ชำตรี รอง ผกก.2 บก.ป. 2102 09201 0111 รอง ผกก. สส.สภ.ลูกแก จว.กำญจนบุรี 1704 09204 0085

465 ร.ต.อ. มนต์ชัย เหลืองประเสริฐ รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.1 1102 11204 0061 สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.1 1102 10204 0055



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๓/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

466 พ.ต.ต. มนต์ธร ตำกใบ สว.พฐ.จว.ชัยนำท ศพฐ.1 2704 10336 0179 สว.พฐ.จว.บุรีรัมย์ ศพฐ.3 2706 10336 0172

467 พ.ต.ต. มนตรี ชุมขวัญ สวป.สภ.อัยเยอร์เวง จว.ยะลำ 2006 10202 0099 สว.กก.ปพ.ภ.จว.ยะลำ 1910 10202 0003

468 พ.ต.ต. มนตรี แดงดี สว.(สอบสวน) สภ.วัดโบสถ์ จว.พิษณุโลก 0606 24203 0060 สว.(สอบสวน) สภ.บำงระก ำ จว.พิษณุโลก 1608 10203 0223

469 พ.ต.ท. มนตรี ปำนกล่ิน สวป.สภ.น้ ำยืน จว.อุบลรำชธำนี สอบ.698 สว.อก.สภ.กุดข้ำวปุ้น จว.อุบลรำชธำนี 0309 12304 0174

470 ร.ต.อ. มนตรี พุทธขันธ์ รอง สว.(สอบสวน)สภ.กัลยำณิวัฒนำ จว.เชียงใหม่ 1505 29203 0093 สว.(สอบสวน) สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ 1505 10203 0551

471 พ.ต.ท. มนตรี ภูมิสอำด รอง ผกก.สส.สภ.เมืองล ำพูน 1511 09204 0050 รอง ผกก.ป.สภ.เชียงแสน จว.เชียงรำย 0502 10202 0055

472 พ.ต.ท. มนตรี ภูริปัญญำวรกุล รอง ผกก.ป.สภ.แจ้ห่ม จว.ล ำปำง 0508 10202 0044 รอง ผกก.ป.สภ.เมืองปำน จว.ล ำปำง 0508 10202 0087

473 พ.ต.ท. มนตรี มีภำษี สว.กก.สส.ภ.จว.ชลบุรี 1206 10204 0033 สวป.สภ.บำงละมุง จว.ชลบุรี 0204 12202 0373

474 พ.ต.ต. มนตรี อินเปร้ียว สว.กก.สส.ภ.จว.พะเยำ 1507 10202 0069 สวป.สภ.บ้ำนลำด จว.เพชรบุรี สพบ.196

475 พ.ต.ต. หญิง มนต์ฤดี จ ำเริญศรี สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.4 1401 10318 0138 สว.อก.สภ.เชียงยืน จว.มหำสำรคำม 0405 12304 0124

476 พ.ต.ท. มนรัตน์ ศิลำรักษ์ สว.อก.สภ.เข่ืองใน จว.อุบลรำชธำนี 0309 12304 0190 สว.สส.สภ.ค ำเข่ือนแก้ว จว.ยโสธร 0305 12204 0082

477 พ.ต.ท. มนสิช ชุนดี รอง ผกก.ฝอ.วตร. 2903 09318 0006 รอง ผกก.(สอบสวน) กก.5 บก.ป. 2102 29203 0273

478 พ.ต.ท. มนัส ดลจิตต์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ศรีส ำโรง จว.สุโขทัย สสท.249 รอง ผกก.สส.สภ.วังทรำยพูน จว.พิจิตร 1607 09204 0065

479 ร.ต.อ. มนัส ถุนนอก รอง สวป.สภ.เมืองบุรีรัมย์ สบร.307 สว.สส.สภ.นำโพธ์ิ จว.บุรีรัมย์ 0304 12204 0206

480 ร.ต.อ. มนัส ทองปน ผบ.มว.กก.ตชด.21 2503 11202 0093 ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.21 บก.ตชด.ภำค 2 2503 10202 0068



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๓/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

481 พ.ต.ท. มนัส นิสมสำร สว.สส.สภ.พัฒนำนิคม จว.ลพบุรี 0106 12204 0142 สว.สส.สภ.ล ำลูกกำ จว.ปทุมธำนี 0104 12204 0175

482 พ.ต.ท. มนัส ปำนสอน รอง ผกก.สส.สภ.ลำนสัก จว.อุทัยธำนี 1612 09204 0070 รอง ผกก.สส.สภ.หนองบัว จว.นครสวรรค์ 1606 09204 0085

483 พ.ต.ต. มนัส พิศชวนชม สว.(สอบสวน) สภ.เข่ืองใน จว.อุบลรำชธำนี 0309 24203 0128 สว.(สอบสวน) สภ.พิบูลมังสำหำร จว.อุบลรำชธำนี 1311 10203 0399

484 พ.ต.ท. มนัส วงศ์สีใส สว.สภ.เกำะเปริด จว.จันทบุรี สจบ.101 รอง ผกก.ป.สภ.บ้ำนแปลง จว.จันทบุรี 1204 09202 0103

485 พ.ต.ท. มนัส อัดโดดดร รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เขำสวนกวำง จว.ขอนแก่น สขก.405 รอง ผกก.ป.สภ.เมืองมุกดำหำร 0406 10202 0007

486 พ.ต.ท. มนัสชัย อินทร์เถ่ือน รอง ผกก.สส.สภ.แม่ริม จว.เชียงใหม่ 1505 09204 0157 รอง ผกก.สส.สภ.บ่อหลวง จว.เชียงใหม่ 1505 09204 0174

487 พ.ต.ต. มนู ปินใจ สว.(สอบสวน) สภ.โพทะเล จว.พิจิตร 0605 24203 0071 สว.(สอบสวน) สภ.วังหว้ำ จว.พิจิตร 1607 29203 0055

488 พ.ต.ท. มนู หรศำสตร์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.พรหมพิรำม จว.พิษณุโลก สพล.271 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองพิษณุโลก 1608 09203 0230

489 พ.ต.ต. มนูญ กู้เมือง สว.กก.5 บก.ส.2 2303 10204 0098 สวป.สน.ประชำช่ืน 1109 12202 0274

490 พ.ต.ต. มนูญ น้อยเช้ือ สว.(สอบสวน) สภ.คีรีมำศ จว.สุโขทัย 0608 24203 0061 สว.(สอบสวน) สภ.ท่ำฉนวน จว.สุโขทัย 1610 10203 0177

491 พ.ต.ท. มนูญ พูนจันอัด สว.(สอบสวน) สภ.แก้งสนำมนำง จว.นครรำชสีมำ สนม.710 สว.(สอบสวน) สภ.ปำกช่อง จว.นครรำชสีมำ 1305 10203 0501

492 พ.ต.ต. มนูญเกียรติ กองศูนย์พนิช สว.อก.สภ.ศรีวิชัย จว.สกลนคร 1411 10318 0061 สว.อก.สภ.หนองนำค ำ จว.ขอนแก่น 0403 12318 0402

493 ร.ต.อ. มนูญศักด์ิ จันทร์วิเศษ รอง สวป.สภ.ศรีวิไล จว.บึงกำฬ สนค.334 สว.สส.สภ.ศรีวิไล จว.บึงกำฬ 0410 12204 0252

494 พ.ต.ท. มนูญศักด์ิ ปำระมี สว.ฝอ.ภ.จว.นรำธิวำส 2004 10318 0015 สว.(สอบสวน) สภ.โคกเคียน จว.นรำธิวำส 0903 24203 0391

495 พ.ต.ท. มนูปกรณ์ ซ่อนกล่ิน สว.สส.สภ.ท่ำตูม จว.สุรินทร์ 0307 12204 0168 สว.สส.สภ.ศรีเมืองใหม่ จว.อุบลรำชธำนี 0309 12204 0296



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๓/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

496 ร.ต.อ. มโนชำ สลุงใจดี รอง สว.ฝ่ำยพัฒนำ 2 วพ.รพ.ตร. 3102 11419 0023 สว.ฝอ.ภ.จว.หนองบัวล ำภู 1413 10318 0011

497 พ.ต.ท. หญิง มยุรี แจ่มศรี สว.ฝอ.บก.ป. 2102 10326 0023 รอง ผกก.ฝอ.บก.ป. 2102 09318 0017

498 ร.ต.อ. หญิง มยุรี มุงเคน รอง สว.ฝอ.ภ.จว.หนองคำย 1412 11304 0019 สว.ฝอ.ภ.จว.หนองคำย 1412 10318 0009

499 พ.ต.ท. มรกตภูมิ พลศักด์ิ สวป.สภ.พิบูลมังสำหำร จว.อุบลรำชธำนี สอบ.476 สว.(สอบสวน) สภ.พิบูลมังสำหำร จว.อุบลรำชธำนี 1311 10203 0401

JIW
Oval
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