
 
 
 

 
 
 

(สําเนา) 
 
 

คําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
ที่    ๑๓๔ /๒๕๖๒ 

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

 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗  
แก้ไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
เร่ือง การปรับปรุงระบบการพิจารณาแต่งตั้ งข้าราชการตํารวจ จึงแต่งตั้ งข้าราชการตํารวจให้ดํารง 
ตําแหน่งต่าง ๆ จํานวน ๕๐๐ ราย ปรากฏตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายคําสั่งนี้ 

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. มรุต สันติเศรษฐสิน สว.(สอบสวน) สภ.สูงเนิน จว.นครราชสีมา 0303 24203 0213 สว.(สอบสวน) สภ.ขามทะเลสอ จว.นครราชสีมา สนม.799

2 พ.ต.ต. มรุตพงศ์ วิเชียรศรี สว.กก.สส.ภ.จว.นนทบุรี 1105 10202 0111 สว.กก.สส.4 บก.สส.ภ.1 1102 10204 0162

3 พ.ต.ท. มหพล มีเสน สวป.สน.ปทุมวัน 1113 12202 0142 รอง ผกก.สส.4 บก.สส.ภ.1 1102 09204 0160

4 พ.ต.ท. มหศักด์ิ รุ่งเรือง รอง ผกก.ป.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.สระบุรี 0108 10202 0049 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ส าโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ 1109 09203 0279

5 พ.ต.ท. มหัคฆพันธ์ มงคลศิริ สวป.สภ.นายายอาม จว.จันทบุรี สจบ.275 รอง ผกก.สส.ภ.จว.ตราด 1207 09201 0031

6 พ.ต.ท. หญิง มะลิวัลย์ ปัญจพรอุดมลาภ สว.อก.สภ.ทุ่งหว้า จว.สตูล 0908 12304 0065 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.สตูล 1907 09318 0138

7 ร.ต.อ. มังกร จินนะ รอง สว.สส.สภ.เชียงคาน จว.เลย สลย.260 สว.ฝอ.ภ.จว.เลย 1410 10318 0010

8 พ.ต.ท. มังกร ชมจิตร สว.(สอบสวน) สภ.บ้านแฮด จว.ขอนแก่น 0403 13203 0061 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอุดรธานี สอด.326

9 พ.ต.ต. มังกร วัฒวงค์ สวป.สภ.แม่จัน จว.เชียงราย 0502 12202 0337 สวป.สภ.แม่ฟ้าหลวง จว.เชียงราย 1504 10202 0323

10 พ.ต.ท. มังกร สอนอ้น สว.(สอบสวน) สภ.เชียงขวัญ จว.ร้อยเอ็ด 0407 13203 0020 สว.(สอบสวน) สภ.กระนวน จว.ขอนแก่น 0403 24203 0172

11 พ.ต.ต. ม่ังเจริญ เท่ียงบุญ สว.(สอบสวน) สภ.เมืองมหาสารคาม จว.มหาสารคาม 0405 24203 0069 สว.(สอบสวน) สภ.สว่างแดนดิน จว.สกลนคร สสน.388

12 พ.ต.ท. หญิง มัณฑนา ป้ันช่ืน รอง ผกก.ฝ่ายวิชาการ งป. 0501 09325 0064 รอง ผกก.ฝอ.บก.น.3 1005 09318 0222

13 ร.ต.อ. หญิง มัณฑนา ยาวิละ รอง สว.ฝอ.อต. 0401 11304 0013 สว.ฝ่ายกิจการนักศึกษา สบร . 0107 10306 0014

14 พ.ต.ท. หญิง มัทนา ทอดเสียง สว.ฝอ.2 บก.อก.บช.ศ. 2901 10318 0021 รอง ผกก.ฝ่ายแผนการสอบ กส. 2905 09318 0017

15 พ.ต.ต. ม่ันวัตร์ เจริญชัยสมบัติ สว.สส.สน.บางโพงพาง 1112 12204 0307 สว.กก.1 บก.ทท.2 3203 10204 0020

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๔/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๔/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

16 พ.ต.ท. มาณพ แก้วก าเนิด รอง ผกก.สส.สภ.ปากพลี จว.นครนายก 1208 09204 0052 รอง ผกก.สส.1 บก.สส.ภ.3 1302 09204 0030

17 พ.ต.ต. มานพ ข าขาว สว.สส.สภ.เมืองจันทร์ จว.ศรีสะเกษ 0306 12204 0249 สว.สส.สภ.บ้านโดนเอาว์ จว.ศรีสะเกษ 1308 10204 0061

18 พ.ต.ต. มานพ ค้าขาย สว.ฝอ.บก.สส.ภ.5 1502 10318 0009 สว.ฝอ.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 10318 0012

19 พ.ต.ท. มานพ ค าแก้ว สว.(สอบสวน) สภ.เวียงสระ จว.สุราษฎร์ธานี สสฎ.439 สว.(สอบสวน) สภ.พระแสง จว.สุราษฎร์ธานี 1810 10203 0333

20 พ.ต.ท. มานพ ใจอุ่น สวป.สภ.พระธาตุช่อแฮ จว.แพร่ 1508 10202 0130 สว.สส.สภ.ภูพิงค์ จว.เชียงใหม่ 0503 12204 0234

21 พ.ต.ท. มานพ ไพรเขียว สว.อก.สภ.ลาดใหญ่ จว.ชัยภูมิ 1304 10318 0047 สว.อก.สภ.ภูเขียว จว.ชัยภูมิ สขก.293

22 ร.ต.อ. มานพ รติปัญญาพรกุล รอง สวป.สภ.ท่าใหม่ จว.จันทบุรี สจบ.194 สว.ฝอ.บก.ปส.1 2202 10318 0009

23 พ.ต.ต. มานพ สร้อยศรี สว.(สอบสวน) สภ.แม่วงก์ จว.นครสวรรค์ สนว.477 สว.(สอบสวน) สภ.ชัยพฤกษ์ จว.นนทบุรี 1105 10203 0248

24 พ.ต.ท. มานพ สืบบุก รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ท่าไม้รวก จว.เพชรบุรี สพบ.97 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.กระทุ่มแบน จว.สมุทรสาคร 1710 09203 0125

25 ร.ต.อ. มานพ หงษ์ทอง รอง สว.สส.สภ.ปากพลี จว.นครนายก 0206 13204 0075 สว.ฝอ.ภ.จว.นครนายก 1208 10318 0148

26 พ.ต.ท. มานพ หนูหอม สว.(สอบสวน) สภ.ป่าบอน จว.พัทลุง สพท.250 สว.(สอบสวน) สภ.ย่ีงอ จว.นราธิวาส 1908 10203 0051

27 พ.ต.ท. มานะ ธัญญะวานิช รอง ผกก.สส.สภ.เมืองหนองบัวล าภู 1413 09204 0043 รอง ผกก.สส.สภ.หอค า จว.บึงกาฬ 1415 09204 0045

28 พ.ต.ท. มานะ โพธ์ิสุวรรณ สวป.สภ.อู่ทอง จว.สุพรรณบุรี 0709 12202 0266 รอง ผกก.ป.สภ.ด่านช้าง จว.สุพรรณบุรี 0709 10202 0041

29 พ.ต.ต. มานะ ร่มพุดตาล สวป.สภ.บ้านไผ่ จว.ขอนแก่น สขก.365 สวป.สน.ทุ่งครุ 1115 12202 0188

30 ร.ต.อ. มานะ สรรบดีสกุล รอง สว.(191) กก.สืบสวน ภ.จว.อุทัยธานี 1612 11202 0112 สว.กลุ่มงานนิติกรด้านการเสริมสร้างฯ วน. 0106 10305 0067



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๔/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

31 พ.ต.ท. มานะ ส าราญวงศ์ สว.กก.สส.ภ.จว.กาญจนบุรี 1704 10204 0127 รอง ผกก.ป.สภ.เมืองกาญจนบุรี 0702 10202 0007

32 ร.ต.อ. มานัส เมืองแมะ รอง สวป.สภ.บ้านโคก จว.อุตรดิตถ์ สอต.205 สว.อก.สภ.บ้านโคก จว.อุตรดิตถ์ 0609 12304 0093

33 พ.ต.ท. มานัส เลาะหมัดจิตร สวป.สน.ลาดกระบัง สน.2-850 รอง ผกก.ป.สน.ฉลองกรุง 1110 10202 0090

34 พ.ต.ท. มานิต กิจหิรัญ สว.(สอบสวน) สภ.เมืองระยอง 0208 24203 0076 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ระเบาะไผ่ จว.ปราจีนบุรี 1209 09203 0162

35 พ.ต.ต. มานิต ไชยสิทธ์ิ สว.ฝอ.ภ.จว.สตูล 1907 10318 0008 สว.อก.สภ.ทุ่งยางแดง จว.ปัตตานี 0904 12304 0312

36 พ.ต.ท. มานิต สิทธิไพร รอง ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ขอนแก่น 1405 27203 0075 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ห้วยเม็ก จว.กาฬสินธ์ุ สกส.250

37 พ.ต.ต. มานิตย์ แก้วเจริญ สว.จร.สภ.เมืองเลย 0408 12205 0010 สว.จร.สภ.เมืองหนองคาย 0410 12205 0010

38 พ.ต.ท. มานิตย์ บุญน่วม สว.ฝ่ายดนตรี สก. 0403 10404 0094 รอง ผกก.ฝ่ายดนตรี สก. 0403 09318 0089

39 ร.ต.อ. มานิตย์ เรือนเย็น รอง สวป.สภ.ม่วงค่อม อ.ชัยบาดาล จว.ลพบุรี 0106 13207 0197 สว.อก.สภ.ล าสนธิ จว.ลพบุรี 0106 12304 0188

40 พ.ต.ท. มานิตย์ วงษ์เส สวป.สภ.หนองหาน จว.อุดรธานี สอด.418 รอง ผกก.ป.สภ.บ้านดุง จว.อุดรธานี 0412 10202 0052

41 พ.ต.ต. มานิตย์ สายตา สว.อก.สภ.เกษตรวิสัย จว.ร้อยเอ็ด 0407 12304 0215 สว.อก.สภ.ธวัชบุรี จว.ร้อยเอ็ด 0407 12304 0152

42 ร.ต.อ. มานิตย์ สุ่มมาตย์ รอง สว.กก.1 บก.ปคบ. 2111 11202 0031 สว.กก.1 บก.ปคบ. 2111 10202 0026

43 พ.ต.ท. มานิตย์ อร่ามพงษ์ สว.อก.สน.ลุมพินี สน.2-474 ผบ.ร้อย(สบ 2) กองร้อยท่ี 4 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. (หญิง) 1014 10202 0175

44 พ.ต.ท. มาโนช จันทร์เท่ียง รอง ผกก.สส.สภ.ด าเนินสะดวก จว.ราชบุรี 1708 09204 0077 รอง ผกก.ป.สภ.บ่อผุด จว.สุราษฎร์ธานี 0808 10202 0343

45 พ.ต.ท. มาโนช บุญส่ง สว.สส.สภ.บางปะหัน จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 12204 0233 รอง ผกก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 09204 0244



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๔/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

46 พ.ต.ต. มาโนช เพ็ชรประกอบ สวป.สภ.สัตหีบ จว.ชลบุรี 0204 12202 0388 สว.(สอบสวน) สภ.พนัสนิคม จว.ชลบุรี 1206 10203 0383

47 พ.ต.ต. มาโนช ไพบูลย์วีวัฒนา สว.ฝอ.ภ.จว.อุตรดิตถ์ 1611 10318 0010 สว.อก.สภ.หนองฉาง จว.อุทัยธานี 0610 12304 0069

48 พ.ต.ต. มาโนช เย่ียมเจริญ สว.(สอบสวน) สภ.เมืองเชียงใหม่ 0503 23203 0056 สว.(สอบสวน) สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ 1505 10203 0554

49 พ.ต.ท. มาโนช สมบัติ สวป.สภ.ปรางค์กู่ จว.ศรีสะเกษ สศก.370 สว.(สอบสวน) สภ.บึงบูรพ์ จว.ศรีสะเกษ 1308 10203 0280

50 ร.ต.อ. มาโนชย์ ทองแก้ว รอง สว.กก.1 บก.ปส.1 2202 11204 0060 สว.กก.1 บก.ปส.3 2204 10204 0040

51 พ.ต.ท. มาโนต หวังสู้ศึก รอง ผกก.ป.สภ.บ้านฉาง จว.ระยอง 0208 10202 0032 รอง ผกก.สส.สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี 1206 09204 0091

52 ร.ต.อ. มารอศักด์ิ เหล็มเจริญ รอง สว.สส.สภ.สามบ่อ จว.สงขลา ปสต.790 สว.สส.สภ.สทิงพระ จว.สงขลา 0907 12204 0207

53 ร.ต.อ. มารุต ฉัตรทัณฑ์ รอง สวป.สภ.เมืองกาญจนบุรี 0702 13202 0306 สว.สส.สภ.หนองปรือ จว.กาญจนบุรี 0702 12204 0197

54 พ.ต.ท. มารุต สุดหนองบัว รอง ผกก.จร.สน.ทุ่งสองห้อง 1109 10205 0092 รอง ผกก.จร.สน.ภาษีเจริญ 1104 10205 0099

55 พ.ต.ท. มารุต สุภสิริ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.น่าน 0504 12203 0027 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ่อเกลือ จว.น่าน 1506 09203 0172

56 พ.ต.ท. มาวิน บุญมี รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองอุตรดิตถ์ สอต.153 รอง ผกก.ป.สภ.ทองแสนขัน จว.อุตรดิตถ์ 0609 10202 0033

57 พ.ต.ท. มิตร คนชุม สวป.สภ.นางรอง จว.บุรีรัมย์ สบร.445 รอง ผกก.สส.สภ.เสนางคนิคม จว.อ านาจเจริญ 1310 09204 0059

58 พ.ต.ท. มิตร ทองแสน รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ศรีสัชนาลัย จว.สุโขทัย สสท.223 รอง ผกก.สส.ภ.จว.อุตรดิตถ์ 1611 09204 0168

59 ร.ต.อ. มิตรชัย ใจกล้า รอง สวป.สภ.คลองสิบสอง อ.ล าลูกกา จว.ปทุมธานี สปท.73 สว.ฝอ.ภ.จว.สระบุรี 1110 10318 0010

60 พ.ต.ท. มิตรธิศาล นรชาญ สว.(สอบสวน) สภ.เมืองมหาสารคาม 0405 24203 0068 สว.(สอบสวน) สภ.ราษฎร์เจริญ จว.มหาสารคาม 1407 10203 0125



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๔/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

61 พ.ต.ต. มีเกียรติ ประพฤติดี สวป.สภ.เมืองขอนแก่น สขก.307 สวป.สภ.น  าพอง จว.ขอนแก่น สขก.410

62 ร.ต.อ. มีชัย บรรจงปรุ รอง สว.สส.สน.บางโพงพาง สน.2-511 สว.ฝอ.คด. 0602 10318 0009

63 ร.ต.อ. มุกดา นันทะพันธ์ รอง สว.จร. สน.บุปผาราม สน.3-995 สว.จร.สน.บางคอแหลม 1010 10205 0088

64 พ.ต.ท. มูฮัมมัดซูกี กระโด สว.สส.ภ.จว.ยะลา 2006 10204 0037 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองยะลา 1910 09203 0099

65 ร.ต.อ. มูฮ ามัดอัซรี สือนิ รอง สวป.สภ.ย่ีงอ 0903 13202 0172 สว.สส.สภ.จะแนะ จว.นราธิวาส 0903 12204 0320

66 พ.ต.ท. เมฆ ชะนะดัง รอง ผกก.ป.สภ.บ้านเอื อม จว.ล าปาง 1510 09202 0147 รอง ผกก.ป.สภ.เสริมงาม จว.ล าปาง 0508 10202 0089

67 พ.ต.ท. เมฆพิศาล ศรีภิรมย์ รอง ผกก.2 บก.ป. 2102 09201 0113 รอง ผกก.สนับสนุน บก.ป. 2102 09202 0311

68 พ.ต.ท. เมฆินทร์ ภูอาภรณ์ สวป.สภ.กมลาไสย จว.กาฬสินธ์ุ 0402 12202 0327 รอง ผกก.ป.สภ.กุฉินารายณ์ จว.กาฬสินธ์ุ 0402 10202 0068

69 พ.ต.ท. เมซิน สุขแก้ว สว.(สอบสวน) สภ.เกาะนางค า จว.พัทลุง 0905 23203 0187 สว.(สอบสวน) สภ.ระแงะ จว.นราธิวาส 1908 10203 0045

70 ร.ต.อ. เมธชวิน โพธ์ิชนะพันธ์ุ รอง สวป. สน.พลับพลาไชย 2 1113 13202 0150 สว.กก.สส.ภ.จว.เพชรบูรณ์ 1609 10202 0148

71 พ.ต.ท. เมธา ไชยบุรี สว.สส.สภ.หนองบัวระเหว จว.ชัยภูมิ 0302 12204 0246 รอง ผกก.ป.สภ.เขวาสินรินทร์ จว.สุรินทร์ 0307 10202 0373

72 พ.ต.ท. เมธา สง่างาม สว.อก.สภ.ป่าบอน จว.พัทลุง 0905 12304 0116 สว.(สอบสวน) สภ.ตะโหมด จว.พัทลุง 1905 10203 0142

73 ร.ต.อ. เมธาสิทธ์ิ อนุลีจันทร์ รอง สวป.สภ.บ้านนา จว.นครนายก สนย.114 สว.ฝอ.ภ.จว.นครนายก 1208 10318 0011

74 พ.ต.ท. เมธี ชินลี สว.กก.2 บก.ปส.2 2203 10204 0049 รอง ผกก.2 บก.ปส.2 2203 09201 0046

75 พ.ต.ท. เมธี บุญสร้อย รอง ผกก.ป.สภ.หนองปรือ จว.กาญจนบุรี 0702 10202 0080 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หัวตะพาน จว.อ านาจเจริญ 1310 09203 0147



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๔/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

76 พ.ต.ท. เมธี พ่ึงรุ่ง สว.ฝ่ายสรรพาวุธ 3 สพ. 0304 10442 0052 รอง ผกก. กลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิด บก.สปพ. 1013 09442 0173

77 พ.ต.ต. เมธี ศรีวันนา สว.สส.สภ.แวงน้อย จว.ขอนแก่น 0403 12204 0365 สว.สภ.โคกสี จว.สกลนคร 0409 12201 0372

78 พ.ต.ท. เมษนนท์ นาขวัญ รอง ผกก.ป.สภ.รัตนาธิเบศร์ ภจว.นนทบุรี 1105 09202 0118 รอง ผกก.ป.สภ.ท่าช้าง จว.สิงห์บุรี 0109 10202 0044

79 พ.ต.ท. แมน เมืองอินทร์ สว.สส.สภ.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ 0107 12204 0317 สว.อก.สภ.เปร็ง จว.สมุทรปราการ 1109 10318 0133

80 พ.ต.ท. แมน ศิริฉาย รอง ผกก.สส.สภ.หนองเรือ จว.ขอนแก่น 1405 09204 0070 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เดชอุดม จว.อุบลราชธานี 1311 09203 0432

81 พ.ต.ต. ไมตรี บูรณทอง สว.จร.สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปราการ 1109 10205 0063 สว.จร.สภ.บางพลี จว.สมุทรปราการ 0107 12205 0169

82 พ.ต.ท. ไมตรี โปร่งจิตร สว.สส.สภ.กุดรัง จว.มหาสารคาม 0405 12204 0205 สว.สส.สภ.กุตาไก้ จว.นครพนม 1406 10204 0058

83 พ.ต.ต. ไมตรี เศษโถ สว.อก.สภ.ผ่ึงแดด จว.มุกดาหาร 1408 10318 0046 สว.สส.สภ.เกษตรวิสัย จว.ร้อยเอ็ด 0407 12204 0220

84 พ.ต.ท. ยงค์ยุทธ์ ประเสริฐผล สวป.สน.คันนายาว 1109 12202 0301 รอง ผกก.สส.ภ.จว.นครสวรรค์ 1606 09204 0237

85 พ.ต.ท. ยงยอด สิทธิสาร สว.สส.สน.คลองตัน สน.2-569 รอง ผกก.สส.สน.พลับพลาไชย 2 1008 09204 0072

86 พ.ต.ท. ยงยุทธ ก่ิงแก้ว สว.วิเคราะห์ข่าวและเคร่ืองมือพิเศษ บก.สส.ภ.4 1402 10204 0019 สว.(สอบสวน) สภ.หนองเรือ จว.ขอนแก่น 1405 10203 0388

87 พ.ต.ท. ยงยุทธ ช่ืนตา รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ธาตุพนม จว.นครพนม สนพ.288 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองนครพนม 1406 09203 0179

88 พ.ต.ท. ยงยุทธ แซะจอหอ รอง ผกก.ป.สภ.ล าทะเมนชัย จว.นครราชสีมา 0303 10202 0674 รอง ผกก.สส.สภ.เทพสถิต จว.ชัยภูมิ 1304 09204 0104

89 พ.ต.ต. ยงยุทธ ดวงขวัญ สว.อก.สภ.กระบุรี จว.ระนอง 0807 12304 0074 สว.สส.สภ.ปากจ่ัน จว.ระนอง 0807 12204 0120

90 พ.ต.ท. ยงยุทธ ดวงวงษ์ รอง ผกก.ป.สภ.ลาดหลุมแก้ว จว.ปทุมธานี 0104 10202 0041 รอง ผกก.ป.สภ.หนองเสือ จว.ปทุมธานี 0104 10202 0045



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๔/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

91 พ.ต.ท. ยงยุทธ ทองเต็ม รอง ผกก.(สอบสวน) สน.บางมด 1115 24203 0119 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.บางขุนเทียน 1011 09203 0164

92 พ.ต.ท. ยงยุทธ ทองใบ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บึงนาราง จว.พิจิตร 0605 13203 0045 รอง ผกก.สส.สภ.หล่มเก่า จว.เพชรบูรณ์ 1609 09204 0089

93 ร.ต.อ. ยงยุทธ พลสงคราม รอง สวป.สภ.เมืองศรีสะเกษ สศก.237 สว.สส.สภ.บึงมะลู จว.ศรีสะเกษ 0306 12204 0314

94 พ.ต.ท. ยงยุทธ พิชัยวรชิต สว.กลุ่มงานส่งเสริมงานสอบสวน 1 สบส. 0604 10310 0024 รอง ผกก.ฝอ.รท. 0704 09318 0006

95 พ.ต.ต. ยงยุทธ เพียราษฎร์ สว.อก.สภ.นากลาง จว.หนองบัวล าภู 0411 12304 0072 สว.(สอบสวน) สภ.เชียงคาน จว.เลย 0408 24203 0088

96 พ.ต.ท. ยงยุทธ ยาวิชัย สวป.สภ.เมืองตาก 0603 12202 0248 สว.สภ.หนองบัวเหนือ จว.ตาก 0603 12201 0239

97 พ.ต.ต. ยงยุทธ รัศมี สว.(สอบสวน) สภ.ดู่ใหญ่ จว.ร้อยเอ็ด 0407 23203 0383 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองบุรีรัมย์ 1306 10203 0263

98 พ.ต.ท. ยงยุทธ วรสาร สว.สส.สภ.นาดูน จว.มหาสารคาม 0405 12204 0168 สว.กก.สส.ภ.จว.มหาสารคาม 1407 10204 0223

99 พ.ต.ต. ยงยุทธ วะสัตย์ สว.สส.สภ.ห้วยผึ ง จว.กาฬสินธ์ุ 0402 12204 0208 สว.ฝอ.ภ.จว.บึงกาฬ 1415 10318 0013

100 พ.ต.ต. ยงยุทธ หวานเหนือ สวป.สภ.แหลมฉบัง จว.ชลบุรี 0204 12202 0380 สว.สส.สภ.หนองปรือ จว.ชลบุรี 1206 10204 0111

101 พ.ต.ต. ยงยุทธ หาสิตะพันธ์ สว.ฝอ.ภ.จว.นราธิวาส 2004 10318 0014 สว.ฝอ.ภ.จว.ปัตตานี 2005 10318 0011

102 พ.ต.ต. ยงยุทธ ใหญ่โคกกรวด สว.ฝ่ายมาตรฐานฯ 1 สศป. 2902 10310 0055 สวป.สภ.ขมิ น จว.สกลนคร 0409 12202 0070

103 พ.ต.ท. ยงยุทธ องอาจ รอง ผกก.สส.สภ.ห้วยโป่ง จว.ระยอง 1210 09204 0082 รอง ผกก.ป.สภ.นายายอาม จว.จันทบุรี 0202 10202 0035

104 พ.ต.ต. ยรรยง ใคร้ยงค์ สวป.สภ.ปาย จว.แม่ฮ่องสอน 0507 12202 0182 สวป.สภ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน สมส.164

105 พ.ต.ท. ยรรยง ทองใบใหญ่ รอง ผกก.สส.สภ.แก้งคร้อ จว.ชัยภูมิ 1304 09204 0116 สวญ.สภ.โนนเหม่า จว.ชัยภูมิ 1304 09201 0068



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๔/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

106 พ.ต.ท. ยรรยงค์ สุริยะมณี รอง ผกก.ป.สภ.เชียงกลาง จว.น่าน 0504 10202 0056 รอง ผกก.สส.สภ.เมืองแพร่ 1508 09204 0082

107 ร.ต.อ. ยศกร ทองนุ่น รอง สว.สส. สน.บุปผาราม สน.3-516 นว.(สบ 2) ผบช.ตชด. 2500 10323 0014

108 พ.ต.ท. ยศนันท์ วะรางคี สวป.สน.เตาปูน 1109 12202 0270 สว.(สอบสวน) สน.เตาปูน สน.1-1365

109 พ.ต.ท. ยศพงศ์ พันธุ สวป.สภ.ก าแพงแสน จว.นครปฐม สนฐ.202 สว.ฝ่ายกฎหมายและวินัย บก.อก.บช.ส. 2301 10204 0071

110 พ.ต.ท. ยศพนธ์ รักษาชาติ สว.กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.1 1102 10305 0153 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ชัยพฤกษ์ จว.นนทบุรี 1105 09203 0260

111 พ.ต.ท. ยศพนธ์ วันทองสังข์ สวป.สภ.วังสะพุง จว.เลย สลย.196 รอง ผกก.ป.สภ.ด่านซ้าย จว.เลย 0408 10202 0049

112 ร.ต.อ. ยศพล นาดูน รอง สวป.สภ.นาตาล 0309 13202 0021 สว.สส.สภ.วารินช าราบ จว.อุบลราชธานี สอบ.450

113 ร.ต.อ. ยศวริศ อันทรบุตร รอง สวป.สภ.เขวาใหญ่ จว.มหาสารคาม 0405 13207 0241 สว.สส.สภ.เขวาใหญ่ จว.มหาสารคาม 1407 10204 0051

114 พ.ต.ท. ยศวัจน์ บงบุตร สว.สส.สภ.เมืองตาก สตก.157 รอง ผกก.สส.สภ.จันเสน จว.นครสวรรค์ 1606 09204 0087

115 ร.ต.อ. ยศวัจน์ ภูหินกอง รอง สวป.สภ.ล าลูกกา จว.ปทุมธานี สปท.168 สว.อก.สภ.คูบางหลวง จว.ปทุมธานี 1106 10318 0055

116 พ.ต.ท. ยศวัฒน์ เกียรติกรทวียศ สว.สส.สภ.จังหาร จว.ร้อยเอ็ด 0407 12204 0267 รอง ผกก.ป.สภ.กันทรวิชัย จว.มหาสารคาม 0405 10202 0045

117 พ.ต.ท. ยศวัฒน์ จันธนะสมบัติ รอง ผกก.(สอบสวน) สน.พระราชวัง สน.1-939 รอง ผกก.สส.สภ.เมืองปราจีนบุรี 1209 09204 0069

118 พ.ต.ท. ยศวัฒน์ มณีวงษ์ชัยกิจ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ห้วยราช จว.บุรีรัมย์ สบร.296 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สตึก จว.บุรีรัมย์ สบร.375

119 พ.ต.ท. ยศวิน เอ่ียมพุ่ม รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี สนบ.197 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บางใหญ่ จว.นนทบุรี 0103 24203 0084

120 พ.ต.ท. ยศวีร์ สวัสด์ิโยธิน สว.(สอบสวน) สภ.ทุ่งคอก จว.สุพรรณบุรี สสพ.338 สว.(สอบสวน) สภ.ด่านช้าง จว.สุพรรณบุรี 1711 10203 0187



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๔/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

121 ร.ต.อ. ยศสรัล หิรัญวัฒนาชัย รอง สว.กก.คธม.บช.ทท. 3200 11202 0018 สว.กก.ควบคุมธุรกิจน าเท่ียวและมัคคุเทศก์ บช .ทท. 3200 10202 0010

122 พ.ต.ต. ยสินทร ค าชุม สวป.สภ.พานทอง จว.ชลบุรี สชบ.428 สว.กก.สส.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 1205 10202 0118

123 พ.ต.ต. ยอดชาย โสมค า สวป.สภ.โพธ์ิกลาง จว.นครราชสีมา 0303 12202 0724 สวป.สภ.เมืองยโสธร 0305 12202 0137

124 ร.ต.อ. ยอดมนัส รอดหน่วย รอง สวป.สภ.เกาะทวด จว.นครศรีธรรมราช 0804 13207 0378 สว.กก.สส.ภ.จว.กระบ่ี 1804 10202 0032

125 พ.ต.ท. ยอดย่ิง ชมมี ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.13 บก.ตชด.ภาค 1 2502 10318 0246 ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.34 บก.ตชด.ภาค 3 2504 10318 0352

126 ร.ต.อ. ยอดรัก กิตติลัภนะรัตน์ รอง สว.สส.สภ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ สสป.174 สว.สส.สภ.เมืองสมุทรปราการ 0107 12204 0325

127 พ.ต.ท. ยันต์ อินทร์กรุงเก่า สว.กก.สส.ภ.จว.ชุมพร 1805 10204 0108 สว.สส.สภ.บ้านมาบอ ามฤต จว.ชุมพร 0803 12204 0177

128 พ.ต.ท. หญิง ยาจิตร ยะหัตตะ สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.8 1801 10326 0199 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ภูเก็ต 1808 09318 0008

129 พ.ต.ต. ย่ิงภิญโญ หล้าค าภา สวป.สภ.เซิม จว.หนองคาย 0410 12202 0100 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองบึงกาฬ 1415 10203 0112

130 พ.ต.ท. ย่ิงยง มีคุณ รอง ผกก.ป.สภ.กรับใหญ่ จว.ราชบุรี 1708 09202 0059 รอง ผกก.สส.2 บก.สส.บช.น. 1012 09203 0041

131 พ.ต.ท. ย่ิงยศ ลีชัยอนันต์ นว.(สบ 2) ผบช.ประจ า สง.ผบ.ตร. 0001 12323 0074 สว.กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 10202 0315

132 พ.ต.ท. ย่ิงศักด์ิ แดงเงิน รอง ผกก.สส.สภ.ทะเลน้อย จว.พัทลุง 1905 09204 0059 รอง ผกก.ป.สภ.ป่าพะยอม จว.พัทลุง 0905 10202 0033

133 พ.ต.ท. ยืน พวงมาลา รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เข่ืองใน จว.อุบลราชธานี สอบ.472 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บุณฑริก จว.อุบลราชธานี 1311 09203 0433

134 พ.ต.ต. ยืนยง ค าบอน สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอุดรธานี สอด.332 สว.(สอบสวน) สภ.เพ็ญ จว.อุดรธานี 1414 10203 0219

135 พ.ต.ท. ยุทธ ไชยพล รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.โนนสะอาด จว.อุดรธานี สอด.475 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองไหม จว.ขอนแก่น 1405 09203 0201



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๔/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

136 ร.ต.อ. ยุทธเดช อินทร์สุวรรณ รอง สว.สส.สภ.ท่าวุ้ง จว.ลพบุรี 0106 13204 0131 สว.สส.สภ.ท่าวุ้ง จว.ลพบุรี 0106 12204 0129

137 พ.ต.ต. ยุทธนา กิติชัยชนานนท์ สวป.สภ.เดชอุดม จว.อุบลราชธานี 0309 12202 0469 สว.สภ.โคกจาน จว.อุบลราชธานี 0309 12201 0435

138 พ.ต.ท. ยุทธนา จันทร์มีศรี รอง ผกก.ป.สภ.นครชัยศรี จว.นครปฐม 0703 10202 0021 รอง ผกก.สส.บก.น.3 1005 09204 0035

139 พ.ต.ท. ยุทธนา ทองปาน สว.สส.สภ.เมืองระนอง สรน.102 สว.กก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต 1808 10202 0033

140 พ.ต.ท. ยุทธนา นังคลา รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ราษฎร์บูรณะ สน.3-971 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.บุปผาราม 1010 09203 0196

141 พ.ต.ท. ยุทธนา บริพันธ์ุ สว.สส.สภ.ขนอม จว.นครศรีธรรมราช 0804 12204 0246 สว.กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช 1806 10204 0336

142 พ.ต.ต. ยุทธนา ประสพสุขม่ังดี สวป.สภ.เมืองล าพูน สลพ.121 สว.สส.สภ.ท่าใหม่ จว.จันทบุรี 0202 12204 0083

143 พ.ต.ท. ยุทธนา โพธ์ิทอง รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.กุดชุม จว.ยโสธร สยส.151 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองยโสธร 1307 09203 0149

144 ร.ต.อ. ยุทธนา เมตตา รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.กาญจนบุรี (ปป.) 1704 11202 0037 สว.กก.สส.ภ.จว.กาญจนบุรี 1704 10204 0032

145 พ.ต.ท. ยุทธนา โยธาพยัพ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ขุนตาล จว.เชียงราย สชร.451 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เวียงแก่น จว.เชียงราย สชร.342

146 พ.ต.ท. ยุทธนา รัตนพันธ์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ชะอ า จว.เพชรบุรี สพบ.244 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองเพชรบุรี สพบ.147

147 พ.ต.ท. ยุทธนา วิรักษา รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เชียงยืน จว.มหาสารคาม สมค.249 รอง ผกก.สส.สภ.นาแห้ว จว.เลย 1410 09204 0082

148 พ.ต.ท. ยุทธนา สุขโพธ์ิ สว.กก.สส.ภ.จว.ศรีสะเกษ 1308 10204 0032 รอง ผกก.สส.ภ.จว.ศรีสะเกษ 1308 09204 0295

149 พ.ต.ท. ยุทธนา หาญมานพ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ทะเมนชัย จว.บุรีรัมย์ สบร.198 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.พลับพลาชัย จว.บุรีรัมย์ 1306 09203 0289

150 พ.ต.ท. ยุทธนา อุทัยธรรม สว.ฝอ.ภ.จว.สมุทรปราการ 1109 10318 0011 สว.สส.สภ.ป่าโมก จว.อ่างทอง 0110 12204 0085



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๔/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

151 พ.ต.ต. ยุทธพงศ์ ชนะโยธา สว.สส.สภ.เชียงยืน จว.มหาสารคาม 0405 12204 0129 สว.กก.สส.ภ.จว.บึงกาฬ 1415 10204 0128

152 พ.ต.ท. ยุทธพงศ์ ทองจีน สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพัทลุง สพท.161 สว.(สอบสวน) สภ.บาเจาะ จว.นราธิวาส 1908 10203 0050

153 พ.ต.ต. ยุทธพงษ์ โคขุนทด สวป.สภ.ปักธงชัย จว.นครราชสีมา 0303 12202 0697 สวป.สภ.โพธ์ิกลาง จว.นครราชสีมา 0303 12202 0724

154 ร.ต.อ. ยุทธลักษณ์ นามสว่าง รอง สว.สส.สน.พระราชวัง สน.1-935 สว.กก.สส.2 บก.สส.บช.น. 1012 10204 0045

155 พ.ต.ท. ยุทธศักด์ิ เอ่ียมสุนทร สว.กก.สส.ภ.จว.พัทลุง 1905 10204 0031 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ควนกาหลง จว.สตูล 1907 09203 0127

156 พ.ต.ท. ยุทธศาสตร์ ลือขจร สวป.สภ.ห้วยทับทัน จว.ศรีสะเกษ สศก.312 สว.สภ.กุดเสลา จว.ศรีสะเกษ 0306 12201 0387

157 พ.ต.ท. ยุทธศาสตร์ แสงศรีจันทร์ รอง ผกก.สส.สภ.เถิน จว.ล าปาง 1510 09204 0075 รอง ผกก.สส.สภ.สบปราบ จว.ล าปาง 1510 09204 0078

158 พ.ต.ท. ยุทธศิลป์ การินทร์ สว.(สอบสวน) สน.บางนา 1112 24203 0210 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.บางนา 1103 13203 0092

159 พ.ต.ท. ยุทธศิลป์ นามแสง รอง ผกก.ป.สภ.สร้างคอม จว.อุดรธานี 0412 10202 0078 รอง ผกก.ป.สภ.เพ็ญ จว.อุดรธานี 0412 10202 0054

160 พ.ต.ต. ยุธยา สังแสวง ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.24 บก.ตชด.ภาค 2 2503 10202 0340 ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.32 บก.ตชด.ภาค 3 2504 10202 0158

161 ร.ต.อ. หญิง ยุวพา ธนาธาร นว.(สบ 1) ผบก.สบส. 0604 11323 0004 สว.ฝอ.สท. 0103 10309 0009

162 พ.ต.ต. ยูสรอน อับดุลซามะ ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ปพ.ภ.9 2000 10202 0014 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองยะลา 1910 10203 0082

163 พ.ต.ท. หญิง เยาวมาลย์ บุญศิลป์ไทย สว.อก.สภ.ฝาง จว.เชียงใหม่ 0503 12304 0135 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.น่าน 1506 09318 0179

164 พ.ต.ท. หญิง เยาวลักษณ์ พุดไทย รอง ผกก.ฝทว.4 ทว. 2703 09336 0074 รอง ผกก.ฝ่ายส่งก าลังบ ารุง บก.อก.สพฐ.ตร. 2701 09318 0034

165 พ.ต.ท. โยธี เบ็ญจวรรณ์ สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.7 1702 10204 0033 สว.สส.สภ.ดอนเจดีย์ จว.สุพรรณบุรี 0709 12204 0210



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๔/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

166 ร.ต.อ. หญิง รจนา สมศรี รอง สว.ฝ่ายอ านวยการ บก.ปส.3 2204 11304 0011 นว.(สบ 2) ผบช.ปส. 2200 10323 0007

167 พ.ต.ท. รชต บริสุทธ์ิ สว.(สอบสวน) สภ.ด่านชุมพล จว.ตราด 0205 23203 0071 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ่อไร่ จว.ตราด สตร.183

168 พ.ต.ท. รชต เรียงอิศราง ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.4 บก.สอ.บช.ตชด. 2508 10202 0173 รอง ผกก.5 บก.สอ.บช.ตชด. 2508 09202 0200

169 พ.ต.ท. หญิง รชยา แก้วศิริ สว.ฝอ.บก.ปส.3 2204 10318 0008 สว.ฝ่ายฝึกอบรม บก.อก.บช.ปส. 2201 10318 0095

170 ร.ต.อ. รณกร มาสูงเนิน รอง สว.กก.สส.บก.น.6 1008 11204 0045 สว.สส.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.น่าน 0504 12204 0162

171 พ.ต.ท. รณกร รัตนะพร รอง ผกก.6 บก.ส.3 2304 09202 0183 รอง ผกก.6 บก.ส.3 2304 09202 0185

172 พ.ต.ต. รณกฤต ฤทธิศักด์ิ สว.สส.สภ.โพนทอง จว.เลย 0408 12204 0235 สว.ฝอ.ภ.จว.เลย 1410 10318 0011

173 พ.ต.ท. รณชัย โพธ์ิมี รอง ผกก.สส.ภ.จว.นครพนม 1406 09201 0031 รอง ผกก.สส.1 บก.สส.ภ.4 1402 09204 0030

174 พ.ต.ท. รณรงค์ เชื อนาค รอง ผกก.ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด. 2508 09318 0008 รอง ผกก.3 บก.สอ.บช.ตชด. 2508 09207 0372

175 พ.ต.ท. รณรัตน์ ออมสินสมบูรณ์ ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.43 บก.ตชด.ภาค 4 2505 10202 0254 รอง ผกก.กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 09318 0068

176 ร.ต.อ. รณฤทธ์ิ กิตติมาศ รอง สว.ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 2 กต.2 0803 11204 0015 สว.ฝ่ายส่ือวิทยุโทรทัศน์และสารสนเทศ สท. 0103 10301 0100

177 พ.ต.ท. รณฤทธ์ิ แสงค า สว.จร.สภ.เมืองหนองคาย 0410 12205 0010 รอง ผกก.สส.สภ.เวียงคุก จว.หนองคาย 1412 09204 0102

178 พ.ต.ท. รตนดล แหวดกระโทก สว.(สอบสวน) สภ.หนองม่วง จว.ลพบุรี สลบ.212 สว.(สอบสวน) สภ.ล าสนธิ จว.ลพบุรี 1108 10203 0177

179 พ.ต.ท. รติวุฒิ นาคแก้ว รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ลาดพร้าว สน.1-867 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.อุดมสุข 1103 13203 0141

180 ร.ต.อ. รมย์ อนุเคราะห์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ สปข.189 สว.(สอบสวน) สภ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์ 1706 10203 0163



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๔/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

181 ร.ต.อ. รวิ ทองปาน รอง สว.กลุ่มงานบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล ศทก. 2804 11403 0038 สว.ฝอ.ศทก. 2804 10318 0007

182 พ.ต.ท. รวิกร ทองดี สว.สส.สภ.เมืองพิษณุโลก สพล.205 รอง ผกก.สส.สภ.เก้าเลี ยว จว.นครสวรรค์ 1606 09204 0076

183 พ.ต.ท. หญิง รวิธิดา กู้เกียรติศักด์ิ สว.ฝอ.ภ.จว.นครปฐม 1705 10326 0015 รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.7 1701 09318 0128

184 พ.ต.ท. รวิพล ยูงทอง สว.สส.สภ.อุดมทรัพย์ จว.นครราชสีมา 0303 12204 0545 สวป.สภ.วังตะเฆ่ จว.ชัยภูมิ 1304 10202 0072

185 พ.ต.ท. รวีพันธ์ ปุยะติ สวป.สภ.หนองก่ี จว.บุรีรัมย์ 0304 12202 0439 สว.อก.สภ.ประโคนชัย จว.บุรีรัมย์ 0304 12304 0242

186 ร.ต.อ. หญิง รสิตา เณรพงศ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.นาจอมเทียน จว.ชลบุรี 0204 24203 0352 สว.(สอบสวน) สภ.นาจอมเทียน จว.ชลบุรี 1206 10203 0425

187 พ.ต.ท. รหัท นามวิลา สวป.สภ.ทับคล้อ จว.พิจิตร สพจ.194 สวป.สภ.ตะพานหิน จว.พิจิตร สพจ.207

188 พ.ต.ท. รหาญ รัตนเมืองช้าง รอง ผกก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ 1109 09201 0030 รอง ผกก.ป.สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี 0108 10202 0031

189 พ.ต.ท. ระบิล ชมภูน้อย รอง ผกก.สส.สภ.บึงสามพัน จว.เพชรบูรณ์ 1609 09204 0094 รอง ผกก.ป.สภ.ศรีเทพ จว.เพชรบูรณ์ 0607 10202 0039

190 พ.ต.ท. หญิง ระเบียบ นาคฤทธ์ิ สว.กก.ตชด.41 บก.ตชด.ภาค 4 2505 10326 0062 รอง ผกก.ฝสสน.5 บก.สสน.บช.ตชด. 2507 09318 0089

191 พ.ต.ท. ระพิน ชาติไทย รอง ผกก.ป.สภ.สารภี จว.เชียงใหม่ 0503 10202 0116 รอง ผกก.ฝสต.2 กต.7 0808 09204 0013

192 พ.ต.ท. หญิง ระพี จิตต์ตรง สว.อก.สน.โคกคราม 1102 12304 0324 รอง ผกก.กลุ่มงานการข่าว บก.ขส. 2206 09201 0022

193 พ.ต.ท. ระพี ชาติไทย รอง ผกก.กลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิด บก.สปพ. 1013 09442 0131 รอง ผกก.ฝ่ายสรรพาวุธ 2 สพ. 0304 09442 0034

194 พ.ต.ต. ระเริง ผิวเลิศ สวป.สภ.ปางศิลาทอง จว.ก าแพงเพชร 0602 12202 0044 สว.อก.สภ.ไทรย้อย จว.พิษณุโลก 1608 10318 0144

195 พ.ต.ท. หญิง ระวีวรรณ อ่อนแสง รอง ผกก.ฝ่ายพิพิธภัณฑ์ สท. 0103 09318 0077 รอง ผกก.ฝ่ายสนับสนุน บ.ตร. 0105 09318 0047



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๔/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

196 พ.ต.ท. รักเกียรติ แก้วทา สว.(สอบสวน) สน.ภาษีเจริญ 1116 24203 0165 สว.(สอบสวน) สภ.บางใหญ่ จว.นนทบุรี 0103 24203 0088

197 พ.ต.ท. รักเกียรติ แย้มบางยาง รอง ผกก.สส.สภ.เข่ืองใน จว.อุบลราชธานี 1311 09204 0095 รอง ผกก.ป.สภ.น  าขุ่น จว.อุบลราชธานี 0309 10202 0451

198 พ.ต.ท. รักเดช ปักค าไทย สว.สส.สภ.แหลมสิงห์ จว.จันทบุรี 0202 12204 0090 สวป.สภ.เขาสมิง จว.ตราด 0205 12202 0168

199 พ.ต.ท. รักพงษ์ บัวเทียน รอง ผกก.ป.สภ.หนองบุญมาก จว.นครราชสีมา 0303 10202 0133 รอง ผกก.ป.สภ.หินดาด จว.นครราชสีมา 1305 09202 0237

200 พ.ต.ต. รักศาสน์ ส าเร็จ สว.กก.สส.ภ.จว.สระบุรี 1110 10204 0091 สว.ฝอ.ภ.จว.ลพบุรี 1108 10305 0014

201 พ.ต.ท. รักษ์ชยุตม์ สายพร้อมญาติ สวป.สน.ประชาช่ืน 1109 12202 0288 รอง ผกก.ฝอ.3 บก.อก.บช.น. 1001 09318 0249

202 พ.ต.ท. รักษพงษ์ วังใน รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ท่าฉนวน จว.สุโขทัย 1610 29203 0064 รอง ผกก.(สอบสวน) กก.สส.4 บก.สส.ภ.6 1602 09203 0146

203 พ.ต.ท. รัง ดาวดึงษ์ รอง ผกก.ป.สภ.สวรรคโลก จว.สุโขทัย 0608 10202 0018 รอง ผกก.จร.สภ.เมืองพิษณุโลก 0606 10205 0015

204 พ.ต.ท. รังษิต ทะริยะ สว.กก.3 บก.ปคม. 2108 10202 0086 รอง ผกก.2 บก.ปคบ. 2111 09201 0049

205 ร.ต.อ. รังษี ปุริสาร ผบ.มว.กก.ตชด.43 2505 11202 0293 สว.กก.ตชด.44 บก.ตชด.ภาค 4 2505 10204 0347

206 ร.ต.อ. รังสรรค์ กองแก้ว รอง สวป. สภ.นาบอน จว.นศ. สนศ.606 สว.อก.สภ.นบพิต า จว.นครศรีธรรมราช 0804 12304 0313

207 พ.ต.ท. รังสรรค์ ตุ้ยโชติ รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ตลาดพลู สน.3-546 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.บางเสาธง 1009 09203 0176

208 พ.ต.ต. รังสรรค์ ธุวะค า สว.อก.สภ.แม่กา จว.พะเยา 1507 10318 0096 สว.สส.สภ.พญาเม็งราย จว.เชียงราย 0502 12204 0185

209 พ.ต.ต. รังสรรค์ บุญละคร สว.อก.สภ.เซกา จว.บึงกาฬ 0410 12304 0222 สว.สส.สภ.บึงโขงหลง จว.บึงกาฬ 0410 12204 0235

210 ร.ต.อ. รังสรรค์ แสงรูจี รอง สวป.สภ.พัฒนานิคม จว.ลพบุรี สลบ.270 สว.สส.สภ.พัฒนานิคม จว.ลพบุรี 0106 12204 0142



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๔/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

211 พ.ต.ท. รังสิต กันยาลักษณ์ สว.อก.สภ.ภูเรือ จว.เลย 0408 12304 0148 สว.สส.สภ.ภูเรือ จว.เลย 0408 12204 0153

212 พ.ต.ต. รัชชาติ สุขสวัสด์ิ สวป.สภ.อู่ทอง จว.สุพรรณบุรี 0709 12202 0265 สว.(สอบสวน) สภ.อู่ทอง จว.สุพรรณบุรี 1711 10203 0184

213 พ.ต.ต. รัชชานนท์ รุยันต์ สว.(สอบสวน) สภ.ห้วยยอด จว.ตรัง สตง.256 สว.(สอบสวน) สภ.หนองจิก จว.ปัตตานี 1909 10203 0046

214 พ.ต.ท. หญิง รัชฎาพร ปุ่นวัฒน์ สว.ฝอ.ภ.จว.นครราชสีมา 1305 10318 0014 สว.พฐ.จว.สระบุรี ศพฐ.1 2704 10336 0201

215 พ.ต.ท. หญิง รัชดาพร สว่างศรี สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.2 1201 10318 0263 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ปราจีนบุรี 1209 09318 0171

216 พ.ต.ท. รัชเดช มูลมานัส รอง ผกก.ฝอ.9 บก.อก.บช.ก. 2101 09318 0124 รอง ผกก.ฝอ.บก.ป. 2102 09318 0018

217 พ.ต.ท. รัชตานนท์ ผู้ภักดี สวป.สภ.หาดใหญ่ จว.สงขลา สสข.337 สว.(สอบสวน) สภ.ทุ่งลุง จว.สงขลา 1906 10203 0415

218 พ.ต.ท. หญิง รัชนีวรรณ สงัด สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.1 1101 10318 0138 สว.อก.สภ.ลาดยาว จว.นครสวรรค์ 0604 12304 0136

219 พ.ต.ต. รัชพงศ์ จันทชิต ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.23 บก.ตชด.ภาค 2 2503 10318 0246 ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.22 บก.ตชด.ภาค 2 2503 10202 0154

220 พ.ต.ต. รัชพงษ์ หม่ันธรรม สว.ฝอ.บก.ฝรก. 2904 10202 0010 สว.ฝอ.บก.น.4 1006 10304 0011

221 พ.ต.ท. รัชพล กิตติคุณชนก สวป.สภ.ลาดหญ้า จว.กาญจนบุรี 0702 12202 0299 รอง ผกก.สส.สภ.ท่ามะกา จว.กาญจนบุรี 1704 09204 0083

222 ร.ต.อ. รัชพล จ าปาแก้ว รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองเลย สลย.189 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองขอนแก่น 0403 24203 0133

223 พ.ต.ต. รัชพล โมรารัตน์ สว.(สอบสวน) สภ.กุมภวาปี จว.อุดรธานี สอด.352 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอุดรธานี 1414 10203 0214

224 พ.ต.ท. รัชพล รุ่งกิตติวรกุล สว.กก.ควบคุมธุรกิจน าเท่ียวและมัคคุเทศก์ บช .ทท. 3200 10202 0010 รอง ผกก.ควบคุมธุรกิจน าเท่ียวและมัคคุเทศก์ บช.ทท. 3200 09202 0007

225 พ.ต.ท. รัชพล ลิ มติ ว สว.กก.6 บก.ปปป. 2110 10202 0117 รอง ผกก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.ต ารวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904 2113 09202 0151



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๔/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

226 พ.ต.ท. รัชภูมิ กุสุมาลย์ รอง ผกก.1 บก.ป. 2102 09201 0042 สวญ.ส.ทล.2 กก.8 บก.ทล. 2103 09201 0257

227 พ.ต.ท. รัชยศ มาศพันธ์ สว.กก.สส.ภ.จว.อ านาจเจริญ 1310 10204 0081 รอง ผกก.สส.ภ.จว.อ านาจเจริญ 1310 09204 0149

228 พ.ต.ท. หญิง รัชยาณัฏฐ์ พิมลพุฒตาล สว.ฝ่ายความชอบ ทพ. 0402 10302 0095 รอง ผกก.ฝอ.สก. 0403 09318 0008

229 พ.ต.ท. รัชวุฒิ อ่อนแพง สวป.สภ.กระแสสินธ์ุ จว.สงขลา ปขก.1739 รอง ผกก.สส.สภ.สิงหนคร จว.สงขลา 1906 09204 0104

230 พ.ต.ต. รัชศานต์ิ กาญจนาสน์ สวป.สภ.เชิงทะเล จว.ภูเก็ต 0806 12202 0174 สว.(สอบสวน) สภ.เชิงทะเล จว.ภูเก็ต 1808 10203 0266

231 พ.ต.ท. รัฐกร ใจจริง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองปัตตานี สปน.141 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สายบุรี จว.ปัตตานี 1909 09203 0064

232 พ.ต.ท. รัฐกร อินทนิล ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.34 บก.ตชด.ภาค 3 2504 10202 0357 รอง ผกก.ตชด.34 บก.ตชด.ภาค 3 2504 09202 0344

233 ร.ต.อ. รัฐกิตต์ิ บุญสันต์สุขศรี รอง สวป.สน.โชคชัย 1111 13202 0261 สว.กก.สส.5 บก.สส.บช.น. 1012 10204 0169

234 พ.ต.ท. รัฐเขตต์ ม่ันเมือง สว.กก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต 1808 10202 0132 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองภูเก็ต สภก.93

235 พ.ต.ท. รัฐฐนินท์ ดิษฐ์ธิวรกูล รอง ผกก.ป.สภ.บ้านโป่ง จว.ราชบุรี 0706 10202 0018 รอง ผกก.สส.สภ.ท่าไม้รวก จว.เพชรบุรี 1707 09204 0059

236 ร.ต.อ. รัฐเดช ดอเล๊าะ รอง สวป.สภ.บาเจาะ 0903 13202 0144 สว.อก.สภ.บาเจาะ จว.นราธิวาส 0903 12304 0297

237 ร.ต.อ. รัฐนันท์ โสนรินทร์ รอง สวป.สภ.ด่านขุนทด จว.นครราชสีมา 0303 13202 0787 สว.สส.สภ.โนนไทย จว.นครราชสีมา 0303 12204 0355

238 ร.ต.อ. รัฐปิติ ประเสริฐสม รอง สว.สส. สน.พระราชวัง สน.1-933 สว.กก.สส.1 บก.สส.บช.น. 1012 10204 0029

239 พ.ต.ท. รัฐพงศ์ ทองช่ืนตระกูล รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ห้วยเม็ก จว.กาฬสินธ์ุ สกส.250 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ้านติ ว จว.เพชรบูรณ์ 1609 09203 0219

240 พ.ต.ท. รัฐพล ไชยโย สว.สส.สภ.ร่องค า จว.กาฬสินธ์ุ 0402 12204 0162 สว.สส.สภ.เขาสวนกวาง จว.ขอนแก่น 0403 12204 0255



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๔/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

241 พ.ต.ท. รัฐพล เพ็ญสงคราม รอง ผกก.สส.สภ.หนองแสง จว.อุดรธานี 1414 09204 0069 รอง ผกก.ป.สภ.สว่างแดนดิน จว.สกลนคร 0409 10202 0028

242 พ.ต.ท. รัฐพัฒน์ ยานะนวล สว.สส.สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี สปท.181 สว.อก.สภ.เมืองอ่างทอง 0110 12304 0009

243 พ.ต.ท. รัฐภาค โสภาพ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แสนสุข จว.ชลบุรี 0204 24203 0162 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองระยอง สรย.214

244 พ.ต.ต. รัฐภูมิ ขมสวัสด์ิ สว.(สอบสวน) สภ.สีบัวทอง จว.อ่างทอง 0110 23203 0054 สว.(สอบสวน) สภ.ร ามะสัก จว.อ่างทอง 1112 10203 0114

245 ร.ต.อ. รัฐภูมิ พวงพิกุล รอง สว.ฝอ.บ.ตร. 0105 11202 0043 สว.ฝอ.บ.ตร. 0105 10452 0015

246 ร.ต.อ. รัฐภูมิ โมรา รอง สวป. สน.ดอนเมือง สน.1-571 สว.จร.สน.ดุสิต สน.1-511

247 พ.ต.ท. รัฐวัตต์ อยู่พิพัฒน์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ส าโรงใต้ จว.สมุทรปราการ 0107 24203 0136 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ 0107 24203 0145

248 พ.ต.ท. รัฐวัสถ์ พงษ์ศรานนท์ สว.ฝอ.ภ.จว.ปทุมธานี 1106 10305 0017 รอง ผกก.ป.สภ.กู่ทอง จว.มหาสารคาม 1407 09202 0137

249 พ.ต.ท. รัฐวิชญ์ ธีรสิริพัฒน์ สว.สส.สภ.คูเมือง จว.บุรีรัมย์ 0304 12204 0176 สว.กก.สส.ภ.จว.บุรีรัมย์ 1306 10204 0299

250 พ.ต.ท. รัฐวิชญ์ อนันต์ดิลกฤทธ์ิ สว.จร.สภ.เมืองนครราชสีมา สนม.493 รอง ผกก.สส.ภ.จว.นครราชสีมา 1305 09204 0525

251 พ.ต.ท. รัฐวิทย์ หม่ันเจริญภาวนา สว.กก.สส.ภ.จว.ตราด 1207 10202 0033 รอง ผกก.ป.สภ.ห้วยทับทัน จว.ศรีสะเกษ 0306 10202 0076

252 ร.ต.อ. รัตติ วงศ์เวช ผบ.มว.(สบ1) กก.อป.บก.สส.ภ.7 1702 11202 0099 สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.7 1701 10318 0134

253 พ.ต.ท. รัตติกร กาญจนนฤนาท สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.7 1701 10318 0199 รอง ผกก.ฝอ.3 บก.อก.ภ.7 1701 09318 0172

254 พ.ต.ท. หญิง รัตติยาภรณ์ ครองยศ สว.ฝอ.บก.ฝรก. 2904 10326 0009 สว.ฝอ.2 บก.อก.บช.ศ. 2901 10318 0021

255 ร.ต.อ. รัตนชัย ศรีทับทิม รอง สวป. สภ.บ้านแพ้ว สสค.143 สว.สส.สภ.โพหัก จว.ราชบุรี 0706 12204 0216



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๔/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

256 พ.ต.ต. รัตนชาติ บุญสินพร้อม สว.ฝอ.5 บก.อก.บช.น. 1001 10304 0308 สว.(สอบสวน) สน.หนองจอก 1005 10203 0205

257 พ.ต.ต. หญิง รัตน์ดา แก้วบุดดา สว.ฝ่ายงบประมาณและการเงิน บก.อก.บช.ปส. 2201 10326 0061 สว.ฝอ.บก.ปส.4 2205 10326 0010

258 พ.ต.ท. รัตนเทพ เพชรปานกัน สว.(สอบสวน) สน.บางขุนนนท์ สน.3-955 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ห้วยขวาง 1108 24203 0091

259 พ.ต.ต. รัตนธร เดชไธชัยสง สวป.สภ.ปลายบาง จว.นนทบุรี 0103 12202 0039 สว.ประจ า ตท. 0102 10382 0178

260 พ.ต.ท. รัตนบดินทร์ รอยเวียงค า สว.(สอบสวน) สภ.หนองแหน จว.ฉะเชิงเทรา 0203 23203 0238 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.วังคู จว.ฉะเชิงเทรา 1205 29203 0067

261 พ.ต.ท. รัตนพล ธูปแก้ว สวญ.สภ.บ้านหันห้วยทราย จว.นครราชสีมา 1305 09201 0079 รอง ผกก.สส.สภ.พิมาย จว.นครราชสีมา 1305 09204 0137

262 พ.ต.ต. รัตนพัฒน์ ล าพูน สว.(สอบสวน) สภ.บ้านสวน จว.สุโขทัย 0608 24203 0066 สว.(สอบสวน) สภ.กงไกรลาศ จว.สุโขทัย สสท.287

263 ร.ต.อ. รัตนะชัย เสียงเสนาะ นว.(สบ 1) ภ.จว.ภูเก็ต 1808 11323 0006 สว.(สอบสวน) สภ.วิชิต จว.ภูเก็ต 1808 10203 0267

264 ร.ต.อ. หญิง รัตนาภรณ์ สร้อยสกุล รอง สว.พฐ.จว.นนทบุรี 2704 11336 0146 สว.ฝอ.พฐก. 2702 10318 0013

265 พ.ต.ท. รัตพงศ์ นิตยระวีวาร รอง ผกก.ป.สภ.บ้านแพรก จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 10202 0164 รอง ผกก.สส.สภ.ลาดบัวหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 09204 0083

266 พ.ต.ท. รัติศัย นิลน้อย สวป.สน.วัดพระยาไกร 1112 12202 0302 สวป.สน.ประเวศ 1111 12202 0236

267 พ.ต.ต. ราชภิภพ ขุมทรัพย์ สว.ฝทว.1 ทว. 2703 10336 0027 สว.กก.สส.ภ.จว.ชลบุรี 1206 10202 0034

268 พ.ต.ต. ราชศักด์ิ เชียรรัมย์ สว.กก.สส.ภ.จว.บุรีรัมย์ 1306 10204 0033 สว.สส.สภ.คูเมือง จว.บุรีรัมย์ 0304 12204 0176

269 พ.ต.ต. ราชศักด์ิ ตาลเจริญ สวป.สภ.เมืองราชบุรี สรบ.193 สวป.สภ.ทุ่งคอก จว.สุพรรณบุรี 0709 12202 0061

270 ร.ต.อ. ราชัญ แสนหลาน รอง สว.จร.สภ.เมืองเชียงราย สชร.263 สว.สส.สภ.บ้านแซว จว.เชียงราย 1504 10204 0064



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๔/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

271 พ.ต.ต. ราชัน แก้วคูนอก สวป.สภ.คอนสวรรค์ จว.ชัยภูมิ สชย.255 สว.กก.ปพ.บก.ต ารวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904 2113 10202 0173

272 พ.ต.ท. ราเชน แสงหมี รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองนครปฐม 0703 24203 0085 รอง ผกก.(สอบสวน) กก.2 บก.ปปป. 2110 29203 0054

273 ร.ต.อ. ราเชน หงส์ชารี รอง สวป.สภ.นาตาล จว.อุบลราชธานี 0309 13207 0326 สว.อก.สภ.จอมพระ จว.สุรินทร์ 0307 12304 0147

274 พ.ต.ต. ราเชนท์ เทพวงษ์ สว.สส.สภ.บางกรวย จว.นนทบุรี สนบ.282 สว.สส.สภ.เมืองนนทบุรี 0103 12204 0273

275 พ.ต.ท. ราเชนทร์ ถนัดพจนามาตย์ รอง ผกก.สส.สภ.ดอนพุด จว.สระบุรี 1110 09204 0053 รอง ผกก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ 1109 09201 0030

276 พ.ต.ท. ราเชนทร์ สวนค าศรี สว.ส.รน.4 กก.11 บก.รน. 2106 10206 0386 สว.ส.รน.1 กก.9 บก.รน. 2106 10206 0247

277 พ.ต.ต. ราเชนทร์ อุ่นจันทึก สว.กก.4 บก.สกส.บช.ปส. 2207 10202 0070 สวป.สภ.หมูสี จว.นครราชสีมา 0303 12202 0163

278 พ.ต.ท. รามณรงค์ เกียรติบุญเกิด รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หนองโดน จว.สระบุรี สสบ.300 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.คลองห้า จว.ปทุมธานี 1106 09203 0212

279 พ.ต.ท. ราเมศ ชนะศุภกาญจน์ สว.จร.สภ.เมืองจันทบุรี สจบ.187 รอง ผกก.ป.สภ.ทุ่งเบญจา จว.จันทบุรี 1204 09202 0044

280 พ.ต.ท. ราเมศ เนตรจินดา สว.สส.สภ.สะตอน จว.จันทบุรี 1204 10204 0056 สว.(สอบสวน) สภ.พนัสนิคม จว.ชลบุรี สชบ.422

281 ร.ต.อ. หญิง ร าพรรณ ปงค าปัน รอง สว.กก.3 บก.ป. 2102 11304 0164 สว.ฝอ.บก.ต ารวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904 2113 10318 0018

282 พ.ต.ต. รุ่งเกียรติ นาทัย สว.(สอบสวน) สภ.ค่ายบางระจัน จว.สิงห์บุรี สสห.149 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอ่างทอง 1112 10203 0106

283 ร.ต.อ. หญิง รุ่งตะวัน จันทร์โสม รอง สวป.สภ.เดิมบางนางบวช จว.สุพรรณบุรี สสพ.285 สว.อก.สภ.เดิมบางนางบวช จว.สุพรรณบุรี 0709 12304 0184

284 พ.ต.ท. หญิง รุ่งทิพย์ ชูจุ้ย สว.อก.สภ.ท่าปลา จว.อุตรดิตถ์ 0609 12304 0117 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.อุตรดิตถ์ 1611 09318 0113

285 ร.ต.อ. รุ่งทิพย์ รบศึก รอง สวป.สภ.ล าปลายมาศ จว.บุรีรัมย์ 0304 13202 0459 สว.อก.สภ.หนองหงส์ จว.บุรีรัมย์ 0304 12304 0294



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๔/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

286 ร.ต.อ. รุ่งนภา เข็มทอง รอง สวป. สภ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ 0107 13202 0414 สว.สส.สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ สสป.262

287 พ.ต.ท. รุ่งนิรันดร์ ทองเกษมสกุล รอง ผกก.สส.สภ.ส าโรง จว.อุบลราชธานี 1311 09204 0098 สวญ.สภ.ค าผักกูด จว.ยโสธร 1307 09201 0042

288 พ.ต.ต. รุ่งเพชร โรคน้อย สวป.สภ.สภ.เมืองนครราชสีมา 0303 12202 0692 สวป.สภ.สิรินธร จว.อุบลราชธานี สอบ.722

289 พ.ต.ท. รุ่งเพชร หม่ืนศรี รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.จอมทอง จว.เชียงใหม่ สชม.723 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.พลับพลาไชย 1 สน.2-587

290 พ.ต.ท. รุ่งเรือง สลับสี รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หนองพอก จว.ร้อยเอ็ด สรอ.331 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เสลภูมิ จว.ร้อยเอ็ด 1409 09203 0292

291 พ.ต.ท. รุ่งโรจน์ กลีบแก้ว รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.กุดบาก จว.สกลนคร สสน.332 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แวง จว.สกลนคร 0409 24203 0100

292 พ.ต.ท. รุ่งโรจน์ เกษสาคร สว.จร.สน.ล าหิน 1102 12205 0145 สวป.สน.สามเสน 1108 12202 0184

293 พ.ต.ท. รุ่งโรจน์ ตังอ านวย รอง ผกก.สส.สภ.สูงเนิน จว.นครราชสีมา 1305 09204 0159 รอง ผกก.สส.สภ.เมืองบุรีรัมย์ 1306 09204 0084

294 ร.ต.อ. รุ่งโรจน์ ปัญโญโชติ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ทากาศ จว.ล าพูน 0509 24203 0069 สว.(สอบสวน) สภ.ทากาศ จว.ล าพูน 1511 10203 0164

295 ร.ต.อ. หญิง รุ่งฤดี สรงวารี รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.8 1801 11304 0161 สว.อก.สภ.นาบอน จว.นครศรีธรรมราช 0804 12304 0261

296 ร.ต.อ. รุจ วุฒสังข์ รอง สวป.สภ.หมูสี 0303 13202 0838 สว.สส.สภ.หนองสาหร่าย จว.นครราชสีมา 0303 12204 0522

297 พ.ต.ท. รุจิภาส ถิระอมรบุญ สวป.สน.สุทธิสาร 1109 12202 0279 สวป.สน.บางเขน สน.1-1077

298 ร.ต.อ. หญิง รุจิรา ชาติวัฒนา รอง สว.สส.สภ.คูเต่า จว.สงขลา 1906 11204 0145 สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.9 1901 10318 0158

299 พ.ต.ท. หญิง รุธิภา อันอามาตย์ สว.ฝอ.ภ.จว.อุดรธานี 1414 10318 0011 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.อุดรธานี 1414 09318 0240

300 พ.ต.ต. เรวัช ณ ล าพูน สว.(สอบสวน) สภ.พบพระ จว.ตาก 0603 24203 0094 สว.(สอบสวน) สภ.เชียงของ จว.เชียงราย 1504 10203 0315



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๔/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

301 พ.ต.ท. เรวัฏ นูมหันต์ สว.สส.สภ.เมืองสุพรรณบุรี 0709 12204 0262 รอง ผกก.จร.สภ.เมืองสุพรรณบุรี 0709 10205 0010

302 พ.ต.ท. เรวัฒน์ กันธายอด สว.อก.สภ.เมืองปาน จว.ล าปาง 0508 12304 0163 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.อุทัยธานี 1612 09318 0159

303 ร.ต.อ. เรวัต สระแก้ว รอง สว.จร.สภ.เมืองร้อยเอ็ด สรอ.278 สว.สส.สภ.อาจสามารถ จว.ร้อยเอ็ด 0407 12204 0190

304 พ.ต.ต. เรวัตร ศรีรัตนพันธ์ สวป.สภ.เมืองพะเยา 0505 12202 0133 สวป.สภ.ภูซาง จว.พะเยา สพย.76

305 พ.ต.ต. เรวัตร สมบูรณ์ สว.(สอบสวน) สภ.พุนพิน จว.สุราษฎร์ธานี 0808 24203 0086 สว.(สอบสวน) สภ.เกาะพะงัน จว.สุราษฎร์ธานี 1810 10203 0334

306 พ.ต.ท. เรวัติ ไชยสุวรรณ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เขาดิน จว.ราชบุรี สรบ.134 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองนครนายก 1208 09203 0139

307 พ.ต.ท. เรวัติ ศิริตื นลี สว.(สอบสวน) สภ.ท่าตะโก จว.นครสวรรค์ 0604 24203 0111 สว.(สอบสวน) สภ.บ้านไร่ จว.อุทัยธานี สอน.184

308 พ.ต.ต. เรวัติ สุดเขต สว.กก.สส.บก.น.9 1011 10204 0042 สว.ฝอ.บก.น.8 1010 10318 0014

309 พ.ต.ท. เริงกฤตยชญ์ รักชาติ สว.(สอบสวน) สภ.ตาพระยา จว.สระแก้ว สปจ.389 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.กบินทร์บุรี จว.ปราจีนบุรี 1209 09203 0164

310 พ.ต.ท. เริงชัย ราชกิจจา รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.พรหมคีรี จว.นครศรีธรรมราช สนศ.464 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ทุ่งสง จว.นครศรีธรรมราช 1806 09203 0331

311 พ.ต.ท. เริงศักด์ิ คดีธรรม รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ปราจีนบุรี 1209 09318 0098 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ระยอง 1210 09318 0268

312 พ.ต.ต. เริงศักด์ิ สีล้ง สว.สส.สภ.บางหลวง จว.นครปฐม 0703 12204 0238 สว.กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.7 1702 10305 0185

313 พ.ต.ท. เรืองกฤษณ์ ศิริมาจันทร์ สวป.สภ.บางขนาก จว.ฉะเชิงเทรา 1205 10202 0059 สวป.สภ.ส านักทอง จว.ระยอง 1210 10202 0061

314 พ.ต.ท. เรืองเดช คันธรส รอง ผกก.ป.สภ.ปัว จว.น่าน 0504 10202 0049 รอง ผกก.สส.สภ.สันทราย จว.เชียงใหม่ 1505 09204 0162

315 พ.ต.ท. เรืองยศ เกษรบัว รอง ผกก.สส.สภ.บางปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 09204 0080 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ปทุมธานี 1106 09318 0218



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๔/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

316 พ.ต.ท. เรืองฤทธ์ิ ทรงคาศรี สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครราชสีมา สนม.489 สว.(สอบสวน) สภ.โนนสูง จว.นครราชสีมา 1305 10203 0496

317 พ.ต.ท. เรืองวิทย์ ฉัตรดวงเด่น รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ดอนเจดีย์ จว.สุพรรณบุรี สสพ.306 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ประชาส าราญ 1005 09203 0216

318 พ.ต.ท. เรืองศักด์ิ บุญยัง รอง ผกก.ฝสต.2 กต.7 0808 09204 0013 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ปทุมวัน สน.2-592

319 พ.ต.ท. เรืองสวัสด์ิ โยธคล สวป.สภ.เชียงใหม่ จว.ร้อยเอ็ด 1409 10202 0069 สวป.สภ.วาปีปทุม จว.มหาสารคาม สมค.284

320 พ.ต.ท. โรจนฤทธ์ิ โรจนวิศวกรรม รอง ผกก.สส.สภ.นครหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 09204 0089 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บางพลี จว.สมุทรปราการ 1109 09203 0286

321 พ.ต.ท. โรจน์ศักด์ิ นัยผ่องศรี สว.กก.4 บก.ปทส. 2107 10202 0096 รอง ผกก.สส.2 บก.สส.ภ.5 1502 09204 0046

322 พ.ต.ต. โรจน์อนันต์ อยู่พะเนียด สว.อก.สภ.พนมทวน จว.กาญจนบุรี 0702 12304 0180 สว.สส.สภ.เขาดิน จว.ราชบุรี 0706 12204 0232

323 พ.ต.ท. โรจนะ เทียนศักด์ิ รอง ผกก.ฝอ.ศพฐ.10 2713 09318 0063 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.บึงกาฬ 1415 09318 0132

324 ร.ต.อ. โรม ทับเปีย รอง สว. กก.สส.ภ.จว.ชัยนาท 1104 11202 0087 สว.จร.สภ.เมืองชัยนาท 0102 12205 0010

325 พ.ต.ท. ฤทธิกร ทองนุช สว.สภ.ก าพี  จว.มหาสารคาม 0405 12201 0291 สว.อก.สภ.ธาตุพนม จว.นครพนม 0404 12304 0100

326 ร.ต.อ. ฤทธิไกร การะเกตุ รอง สว.จร.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา จว.ฉะเชิงเทรา สฉช.189 สว.ฝอ.ศพฐ.2 2705 10336 0093

327 ร.ต.อ. ฤทธิไกร จิตวิบูลย์ รอง สว.สส.สภ.ท่าศาลา จว.นศ. สนศ.522 สว.สส.สภ.ชะเมา จว.นครศรีธรรมราช 0804 12204 0338

328 พ.ต.ต. ฤทธิไกร เหมทานนท์ สว.กก.5 บก.สอ.บช.ตชด. 2508 10202 0209 สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.8 1802 10204 0034

329 พ.ต.ต. ฤทธิชัย ชุมช่วย สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.8 1802 10204 0034 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครศรีธรรมราช 1806 10203 0295

330 พ.ต.ท. ฤทธ์ิชัย สิงห์สถิตย์ สว.สส.สภ.วังน  าคู้ จว.พิษณุโลก 0606 12204 0151 สว.กก.สส.ภ.จว.อุตรดิตถ์ 1611 10204 0169



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๔/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

331 พ.ต.ท. ฤทธิชัย หล้าจันทร์ สว.ฝอ.บก.รน. 2106 10318 0013 รอง ผกก.สส.สภ.ดงละคร จว.นครนายก 1208 09204 0049

332 ร.ต.อ. ฤทธิเดช ชอบจิตร์ รอง สว.จร.สภ.ดอนหัวฬ่อ จว.ชลบุรี 0204 13205 0318 สว.(สอบสวน) สภ.ดอนหัวฬ่อ จว.ชลบุรี 0204 24203 0307

333 พ.ต.ต. ฤทธิเดช ทรัพย์ป้ัน สวป.สภ.แม่จัน จว.เชียงราย สชร.417 สวป.สภ.เมืองพะเยา 0505 12202 0132

334 พ.ต.ท. ฤทธิเดช อนันตโสภณ รอง ผกก.สส.สภ.มัญจาคีรี จว.ขอนแก่น 1405 09204 0065 รอง ผกก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 09202 0081

335 พ.ต.ต. ฤทธิศักด์ิ พลศิริ สว.สส.สภ.บ้านนาสาร จว.สุราษฎร์ธานี สสฎ.417 สว.(สอบสวน) สภ.เกาะสมุย จว.สุราษฎร์ธานี 1810 10203 0326

336 พ.ต.ต. ฤทวีร์ เสริมกล้า สวป.สน.หลักสอง 1116 12202 0248 สว.ฝอ.บก.น.9 1011 10318 0176

337 พ.ต.ท. ลวีระ โพทุมทา สว.(สอบสวน) สภ.สุวรรณคูหา จว.หนองบัว สอด.399 สว.(สอบสวน) สภ.นาวัง จว.หนองบัวล าภู 1413 10203 0105

338 ร.ต.อ. หญิง ลักขณา จันตา รอง สวป.สภ.โขงเจียม จว.อุบลราชธานี 1311 11202 0137 สว.ฝอ.ภ.จว.อุบลราชธานี 1311 10318 0013

339 พ.ต.ท. หญิง ลักขณา อินทุวงศ์ สว.อก.สภ.นาแก จว.นครพนม 0404 12304 0108 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.นครพนม 1406 09318 0193

340 พ.ต.ต. ลักษณ์ ด้วงล าพันธ์ สวป.สภ.เมืองไหม จว.ขอนแก่น 1405 10202 0172 สว.สส.สภ.เมืองขอนแก่น 0403 12204 0413

341 พ.ต.ท. ลักษณ์ รัตนถาวร สว.จร.สภ.เมืองสุโขทัย 0608 12205 0010 รอง ผกก.ป.สภ.เมืองสุโขทัย 0608 10202 0007

342 พ.ต.ท. ลังสันต์ ประค า รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.นากุง จว.กาฬสินธ์ุ 1404 29203 0055 รอง ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.นครพนม 1406 27203 0085

343 พ.ต.ท. หญิง ลัดดาวรรณ ไทยเอื อ รอง ผกก.ฝอ.3 บก.อก.ภ.3 1301 09318 0182 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.อ านาจเจริญ 1310 09318 0007

344 พ.ต.ท. หญิง ลัดดาวัลย์ ฉินประสิทธิชัย รอง ผกก.1 บก.ปส.1 2202 09201 0055 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.นนทบุรี 1105 09318 0268

345 พ.ต.ท. ลัทธศักด์ิ ภูถ่ีถ้วน รอง ผกก.(สอบสวน) กก.4 บก.ปคบ. 2111 29203 0110 รอง ผกก.1 บก.ทล. 2103 09202 0034



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๔/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

346 พ.ต.ต. ลาภ ค าภาพันธ์ สว.(สอบสวน) สภ.พะโต๊ะ จว.ชุมพร สชพ.199 สว.(สอบสวน) สภ.สวี จว.ชุมพร 1805 10203 0164

347 ร.ต.อ. หญิง ลาวรรณ์ ช่วยจันทร์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ป่าพะยอม จว.พัทลุง สพท.143 สว.(สอบสวน) สภ.สุไหงปาดี จว.นราธิวาส 1908 10203 0044

348 พ.ต.ท. หญิง ลาวรรณ์ โลหะเวช สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.2 1201 10318 0175 รอง ผกก.ฝอ.5 บก.อก.ภ.2 1201 09318 0286

349 พ.ต.ต. ลิขิต ตะริดโน สวป.สภ.คอนสาร จว.ชัยภูมิ สชย.390 สว.กก.สส.ภ.จว.นครพนม 1406 10204 0189

350 พ.ต.ท. ลิขิต ถนอมเชื อ รอง ผกก.สส.ภ.จว.นครราชสีมา 1305 09204 0240 รอง ผกก.(สอบสวน) กก.สส.4 บก.สส.ภ.3 1302 09203 0146

351 พ.ต.ท. ลิขิต ทองปาน รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ไทรงาม จว.ก าแพงเพชร สกพ.235 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บึงสามัคคี จว.ก าแพงเพชร 0602 13203 0019

352 ร.ต.อ. ลือ นรสาร รอง สว.กก.สส.ภ.จว.อุดรธานี 1414 11204 0040 สว.อก.สภ.ศรีธาตุ จว.อุดรธานี 0412 12304 0216

353 พ.ต.ท. ลือชัย ทองสินธ์ุ รอง ผกก.สส.สภ.ปากน  าระนอง จว.ระนอง 1809 09204 0060 รอง ผกก.ป.สภ.พระแสง จว.สุราษฎร์ธานี 0808 10202 0035

354 พ.ต.ท. เล็ก อามาตย์ สว.สส.สภ.หนองสนม จว.สกลนคร 1411 10204 0085 สว.สภ.นาสีนวน จว.มหาสารคาม 0405 12201 0285

355 พ.ต.ท. เลอศักด์ิ ตุมรสุนทร สว.สส.สภ.โกรกพระ จว.นครสวรรค์ 0604 12204 0160 รอง ผกก.สส.สภ.สันป่าตอง จว.เชียงใหม่ 1505 09204 0160

356 ร.ต.อ. เลอสรรค์ อริยรัฐวงศ์ รอง สว.ฝ่ายควบคุมอัตราก าลัง อต. 0401 11302 0088 สว.กลุ่มงานวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน อต. 0401 10319 0098

357 พ.ต.ท. เลาหกรณ์ มุ่งดี รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ล าทะเมนชัย จว.นครราชสีมา 0303 13203 0056 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ปราสาท จว.สุรินทร์ 0307 24203 0112

358 พ.ต.ท. เลิศฤทธ์ิ ภูจริต สว.(สอบสวน) สภ.เมืองขอนแก่น 0403 24203 0133 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอุดรธานี 0412 24203 0116

359 พ.ต.ท. เลิศศักด์ิ ภัทรพิศาล รอง ผกก.ฝ่ายปกครองและการฝึก ศฝร.ภ.2 1203 09306 0027 รอง ผกก.สส.สภ.สะตอน จว.จันทบุรี 1204 09204 0100

360 พ.ต.ต. วงศกร ชุติมาสถาพร สวป.สภ.เมืองพิจิตร สพจ.142 สว.กก.สส.ภ.จว.นครสวรรค์ 1606 10204 0140



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๔/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

361 ร.ต.อ. วงศกร นุ่มนวล รอง สว. งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. 1002 11205 0054 สว.กก.3 บก.จร. 1002 10318 0257

362 พ.ต.ต. วงศกร วันชัย สว.สส.สภ.เมืองขอนแก่น สขก.314 สว.สส.สภ.บ้านเป็ด จว.ขอนแก่น 1405 10204 0124

363 พ.ต.ต. วงศ์วริศ ครูทอง สว.จร.สภ.เมืองสมุทรสงคราม 0707 12205 0010 สวป.สภ.ท่าม่วง จว.กาญจนบุรี สกจ.304

364 พ.ต.ท. หญิง วจี นามวงศ์ สว.กก.3 บก.ส.1 2302 10204 0115 สว.กก.4 บก.ส.1 2302 10204 0163

365 พ.ต.ท. วชิรปกรณ์ สมุทรคีรี สวป.สน.คันนายาว สน.1-592 รอง ผกก.สส.สภ.บัวลาย จว.นครราชสีมา 1305 09204 0145

366 พ.ต.ท. วชิรพล เป๊ะชาญ รอง ผกก.สส.สภ.แวงน้อย จว.ขอนแก่น 1405 09204 0060 รอง ผกก.ป.สภ.สีชมพู จว.ขอนแก่น 0403 10202 0103

367 พ.ต.ท. วชิรศักด์ิ คชน่วม รอง ผกก.5 บก.ปคม. 2108 09201 0128 รอง ผกก.ฝอ.5 บก.อก.บช.ก. 2101 09318 0074

368 พ.ต.ท. วชิรศักด์ิ สายสุทธิ รอง ผกก.ป.สภ.ดงเย็น จว.อุดรธานี 1414 09202 0051 รอง ผกก.สส.สภ.บ้านดุง จว.อุดรธานี 1414 09204 0057

369 พ.ต.ท. วชิระ ทองบุญยัง สว.อก.สภ.บางขัน จว.นครศรีธรรมราช 0804 12304 0289 สว.อก.สภ.ชะอวด จว.นครศรีธรรมราช 0804 12304 0221

370 พ.ต.ท. วชิระ แพงไทสง รอง ผกก.ป.สภ.แม่ออน จว.เชียงใหม่ 0503 10202 0480 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ดอยหล่อ จว.เชียงใหม่ 1505 09203 0595

371 พ.ต.ต. วชิระ ศรีนวลไชย สว.อก.สภ.สารภี จว.เชียงใหม่ 0503 12304 0333 สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.5 1502 10204 0061

372 พ.ต.ต. วชิระ อัมฤทธ์ิ สว.ปพ.บก.สส.ภ.1 1102 10202 0076 สว.กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 10202 0318

373 ร.ต.อ. วชิระสัมพันธ์ ปอยี รอง สวป. สภ.บ้านนาสาร จว.สฎ สสฎ.411 สว.สส.สภ.บ้านนาสาร จว.สุราษฎร์ธานี สสฎ.417

374 พ.ต.ท. วชิรา ยาวไทยสงค์ รอง ผกก.สนับสนุน บก.ป. 2102 09202 0309 รอง ผกก.ปพ.บก.ต ารวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904 2113 09202 0169

375 พ.ต.ท. วณัฐพงศ์ ชาลประเสริฐ สว.กก.สส.บก.น.7 1009 10204 0039 รอง ผกก.สส.สภ.วิหารแดง จว.สระบุรี 1110 09204 0047



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๔/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

376 พ.ต.ท. หญิง วนัสญา ถุนาพันธ์ สว.กลุ่มงานวิเคราะห์และก าหนดยุทธศาสตร์ ยศ. 0201 10309 0017 รอง ผกก.กลุ่มงานบริการประชาชน กองแผนงานความม่ันคง สยศ. 0203 09309 0079

377 พ.ต.ต. วรกาญจน์ เจริญศิริ สว.อก.สภ.สตึก จว.บุรีรัมย์ 0304 12304 0281 สว.สส.สภ.บัวเชด จว.สุรินทร์ 0307 12204 0176

378 พ.ต.ท. วรงค์ ถาปนา สว.ส.ทท.5 กก.2 บก.ทท.3 3204 10202 0058 สว.กลุ่มงานพิจารณา 2 อธ. 0703 10305 0028

379 พ.ต.ท. วรงค์ เมืองยศ รอง ผกก.สส.สภ.คลองขลุง จว.ก าแพงเพชร 1604 09204 0058 รอง ผกก.สส.ภ.จว.ก าแพงเพชร 1604 09204 0167

380 พ.ต.ท. วรงค์ แสนเทพ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.กุดรัง จว.มหาสารคาม 0405 12203 0017 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.นามน จว.กาฬสินธ์ุ 1407 09203 0206

381 พ.ต.ต. วรชัย ธนนิธิสกุล สว.ฝอ.ภ.จว.มุกดาหาร 1408 10318 0012 สว.สส.สภ.ด่านแม่แฉลบ จว.กาญจนบุรี 1704 10204 0067

382 พ.ต.ต. วรชัย ศรีชัย สว.(สอบสวน) สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี สนบ.318 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสิงห์บุรี 1111 10203 0095

383 พ.ต.ท. วรชิต กอบกิจเกิดดี รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ท่าวุ้ง จว.ลพบุรี 0106 24203 0095 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.โคกตูม จว.ลพบุรี สลบ.372

384 พ.ต.ท. วรชิต นิติประศาสน์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ฝาง จว.เชียงใหม่ 0503 23203 0077 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.กัลยาณิวัฒนา จว.เชียงใหม่ 1505 09203 0597

385 พ.ต.ท. วรเชษฐ์ ประตังเวสา รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.นาข่า จว.มหาสารคาม 1407 29203 0072 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.กุดรัง จว.มหาสารคาม 0405 12203 0017

386 ร.ต.อ. วรเชษฐ์ ภักดีด ารงเลิศ รอง สวป.สภ.โป่งน  าร้อน สจบ.252 สว.สส.สภ.บ้านแปลง จว.จันทบุรี 1204 10204 0054

387 พ.ต.ท. วรเชษฐ์ สกิจกัน สว.กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 10205 0049 รอง ผกก.ป.สภ.เขลางค์นคร จว.ล าปาง 1510 09202 0151

388 พ.ต.ท. วรเชษฐ์ แสวง สว.สส.สภ.เมืองสกลนคร สสน.240 สวป.สภ.เรณูนคร จว.นครพนม สนพ.294

389 พ.ต.ต. วรโชค วาจาสุจริต สว.สส.สภ.ปากพนัง จว.นครศรีธรรมราช สนศ.504 สว.ฝอ.ภ.จว.นครศรีธรรมราช 1806 10305 0015

390 พ.ต.ท. วรโชติ สุกใส รอง ผกก.ป.สภ.เทพารักษ์ จว.นครราชสีมา 0303 10202 0672 รอง ผกก.สส.สภ.ช านิ จว.บุรีรัมย์ 1306 09204 0100



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๔/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

391 พ.ต.ท. หญิง วรญา วิจิตรกูล รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.อุตรดิตถ์ 1611 09318 0113 รอง ผกก.ฝอ.3 บก.อก.ภ.6 1601 09318 0205

392 ร.ต.อ. หญิง วรณัน วัฒนสรรุ่งโรจน์ รอง สว.ฝตส.4 ตส.1 0901 11328 0032 สว.ฝตส.4 ตส.1 0901 10328 0030

393 พ.ต.ท. วรดิษฐ์ ลีวังศรี รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.นาบอน จว.นครศรีธรรมราช สนศ.612 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ทุ่งใหญ่ จว.นครศรีธรรมราช 1806 09203 0333

394 พ.ต.ท. วรเดช ชมภูพันธ์ รอง ผกก.(สอบสวน) สน.บางย่ีขัน 1114 24203 0115 รอง ผกก.(สอบสวน) กก.4 บก.ปคบ. 2111 29203 0110

395 พ.ต.ท. วรเดช พลอยพันธ์ สวป.สภ.เมืองอ านาจเจริญ 0308 12202 0130 สว.อก.สภ.น  าปลีก จว.อ านาจเจริญ 1310 10318 0045

396 พ.ต.ท. วรปรัชญ์ วุฑฒิรักษ์ สว.สส.สน.พระราชวัง สน.1-932 รอง ผกก.สส.สภ.ฉิมพลี จว.ฉะเชิงเทรา 1205 09204 0077

397 พ.ต.ท. วรพงศ์ พรหมอินทร์ สวป.สภ.ป่าตอง จว.ภูเก็ต 0806 12202 0167 รอง ผกก.สส.สภ.โคกกลอย จว.พังงา 1807 09204 0051

398 พ.ต.ต. วรพงษ์ สนพลอย สวป.สภ.บางตาเถร จว.สุพรรณบุรี 1711 10202 0064 สว.สส.สน.โคกคราม 1102 12204 0335

399 พ.ต.ท. วรพจน์ ฉิมลอยลาภ สวป.สภ.บางใหญ่ จว.นนทบุรี 0103 12202 0281 สว.ฝอ.ภ.จว.ปทุมธานี 1106 10305 0017

400 พ.ต.ท. วรพล กนกวรกิตต์ิ รอง ผกก.สส.สภ.สระโบสถ์ จว.ลพบุรี 1108 09204 0061 รอง ผกก.ป.สภ.พัฒนานิคม จว.ลพบุรี 0106 10202 0020

401 พ.ต.ท. วรพล เครือจันต๊ะ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน สมส.123 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สบเมย จว.แม่ฮ่องสอน 1509 09203 0147

402 ร.ต.อ. วรพันธ์ุ จันทริมา รอง สวป.สภ.ราษฎร์เจริญ จว.มหาสารคาม สมค.129 สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.4 1401 10318 0139

403 ร.ต.อ. วรเพชร โสมชัย รอง สวป.สภ.กุดบาก จว.สกลนคร สสน.327 สว.สส.สภ.ปากคาด จว.บึงกาฬ 0410 12204 0193

404 ร.ต.อ. วรเมธ โสมนัส รอง สวป. สภ.กระทุ่มแบน สสค.122 สว.กก.สส.ภ.จว.สมุทรสงคราม 1709 10204 0092

405 พ.ต.ต. วรยุทธ กันทสอน สว.(สอบสวน) สภ.เมืองเชียงราย สชร.250 สว.(สอบสวน) สภ.ภูซาง จว.พะเยา 1507 10203 0165



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๔/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

406 พ.ต.ต. วรยุทธ ฟ่องสุทธิพิทักษ์ สว.ฝอ.ภ.จว.กระบ่ี 1804 10305 0014 สว.(สอบสวน) สภ.อ่าวลึก จว.กระบ่ี 1804 10203 0207

407 พ.ต.ท. วรรณชัย คงศาลา สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.นครศรีธรรมราช 1806 29203 0046 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองยะลา 1910 09203 0097

408 ร.ต.อ. วรรณชัย คชายนต์ รอง สว. สภ.ท่าศาลา จว.นศ. 0804 13202 0450 สว.สส.สภ.พระพรหม จว.นครศรีธรรมราช 0804 12204 0258

409 พ.ต.ต. วรรณ์ชัย แสงมะณี สว.อก.สภ.คอนสวรรค์ จว.ชัยภูมิ 0302 12304 0162 สว.อก.สภ.เทพารักษ์ จว.นครราชสีมา 0303 12318 0679

410 พ.ต.ท. วรรณนา เพ็ญจันทร์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ศรีเมืองใหม่ จว.อุบลราชธานี สอบ.639 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.กุดข้าวปุ้น จว.อุบลราชธานี 1311 09203 0431

411 พ.ต.ท. วรรณพรต ป่ินปกบุตร รอง ผกก.สส.สภ.บางกล่ า จว.สงขลา 1906 09204 0111 รอง ผกก.สส.สภ.นาประดู่ จว.ปัตตานี 2005 09204 0135

412 ร.ต.อ. หญิง วรรณภา ลาน  าเท่ียง รอง สว.ฝ่ายอ านวยการ ศฝร.ภ.1 1103 11420 0014 สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.2 1201 10318 0207

413 พ.ต.ท. วรรณยาวรณ์ โยธาราช สวป.สภ.แคนดง จว.บุรีรัมย์ 0304 12202 0051 รอง ผกก.สส.สภ.หนองก่ี จว.บุรีรัมย์ 1306 09204 0103

414 ร.ต.อ. วรรณศักด์ิ จริยา รอง สว.สส.สภ.สันป่าตอง จว.เชียงใหม่ สชม.476 สว.สส.สภ.สันทราย จว.เชียงใหม่ สชม.581

415 พ.ต.ท. วรรณสิน พูนเดช สว.กก.5 บก.ปปป. 2110 10202 0098 นว.(สบ 3) ตร. 0000 09323 0100

416 พ.ต.ต. วรรณะ กมลตรี สวป.สภ.สุวรรณคูหา จว.หนองบัวล าภู 0411 12202 0119 สวป.สภ.ท่าล่ี จว.เลย สลย.277

417 พ.ต.ท. วรรณะ แจ่มศรีงาม นว.(สบ 2) ผบช.สง.ก.ตร. 0700 10323 0005 รอง ผกก.สส.สภ.โพธาราม จว.ราชบุรี 1708 09204 0080

418 พ.ต.ต. วรรณะ นาคพงษ์ สวป.สภ.ท่าแซะ จว.ชุมพร 0803 12202 0209 สว.กก.สส.ภ.จว.ชุมพร 1805 10204 0108

419 พ.ต.ท. วรรณา อินเชื อ สว.ส.รน.2 กก.9 บก.รน. 2106 10206 0252 สว.ส.รน.3 กก.4 บก.รน. 2106 10206 0096

420 พ.ต.ท. หญิง วรรณี ยังมี สว.ฝอ.ภ.จว.สมุทรสาคร 1710 10318 0012 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.สมุทรสาคร 1710 09318 0069



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๔/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

421 พ.ต.ท. วรวรรธน์ จันทร์คูเมือง สว.(สอบสวน) สภ.กระนวน จว.ขอนแก่น 0403 24203 0172 สว.(สอบสวน) สภ.หนองเรือ จว.ขอนแก่น 1405 10203 0389

422 พ.ต.ต. วรวัช ป้อมนิล สว.อก.สภ.บางจัก จว.อ่างทอง 1112 10318 0094 สว.ฝอ.ภ.จว.ลพบุรี 1108 10318 0190

423 พ.ต.ท. วรวัฒน์ ฤทธาพิพัฒน์ สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.9 1902 10204 0050 รอง ผกก.วิเคราะห์ข่าวและเคร่ืองมือพิเศษ บก.สส.ภ.9 1902 09201 0018

424 พ.ต.ท. วรวิทย์ คชไกร สว.สส.สภ.วังทอง จว.พิษณุโลก สพล.283 รอง ผกก.สส.สภ.ศรีสัชนาลัย จว.สุโขทัย 1610 09204 0071

425 พ.ต.ต. วรวิทย์ ธรรมสุจริต สวป.สภ.หนองสองห้อง จว.บุรีรัมย์ 0304 12202 0102 สว.สส.สภ.ท่าตูม จว.สุรินทร์ 0307 12204 0168

426 พ.ต.ท. วรวิทย์ นนพละ สว.สส.สภ.กุสุมาลย์ จว.สกลนคร 0409 12204 0169 รอง ผกก.ป.สภ.กุดบาก จว.สกลนคร 0409 10202 0130

427 พ.ต.ท. วรวิทย์ น  าใจดี สว.สส.สภ.ศรีบุญเรือง จว.หนองบัวล าภู 0411 12204 0084 สว.กก.สส.ภ.จว.หนองบัวล าภู 1413 10204 0031

428 พ.ต.ต. วรวิทย์ วราพันธ์ุ สว.ฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.6 1603 10318 0019 สว.ฝอ.ภ.จว.อุทัยธานี 1612 10326 0013

429 พ.ต.ท. วรวิทย์ วิจิตรจริยา สวป.สภ.หมูสี จว.นครราชสีมา 0303 12202 0163 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.นครราชสีมา 1305 09318 0530

430 พ.ต.ต. วรวุฒิ งามวัน สว.สส.สภ.วังน  าเย็น จว.สระแก้ว สปจ.409 สวป.สภ.ระเบาะไผ่ จว.ปราจีนบุรี 0207 12202 0037

431 พ.ต.ท. วรวุฒิ ไชยสมบูรณ์ สว.จร.สน.ชนะสงคราม สน.1-1045 รอง ผกก.ป.สน.ศาลาแดง 1114 10202 0100

432 พ.ต.ท. วรวุฒิ นนตะสี รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.คง จว.นครราชสีมา สนม.688 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ปักธงชัย จว.นครราชสีมา สนม.509

433 ร.ต.อ. วรวุฒิ นามม่ัน รอง สว.สส.สภ.กุดชุม จว.ยโสธร สยส.148 สว.กก.สส.ภ.จว.ยโสธร 1307 10204 0030

434 ร.ต.อ. วรวุฒิ เมธีวรรณกุล รอง สวป. สน.บางรัก 1113 13202 0207 สว.สส.สน.บางบอน 1104 12204 0176

435 พ.ต.ท. วรวุฒิ หิรัญโร สวป.สภ.บางกรวย จว.นนทบุรี 0103 12202 0284 สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.1 1101 10318 0231



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๔/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

436 ร.ต.อ. วรวุฒิ อินทร์โสม รอง สวป. สน.มีนบุรี 1110 13202 0260 สว.สส.สน.มีนบุรี สน.1-1117

437 พ.ต.ท. วรวุธ ตนะทิพย์ รอง ผกก.ป.สภ.บางระก า จว.พิษณุโลก 0606 10202 0019 รอง ผกก.สส.สภ.เมืองการุ้ง จว.อุทัยธานี 1612 09204 0105

438 พ.ต.ท. วรศักด์ิ เกียรติศักด์ิศิริ ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.21 บก.ตชด.ภาค 2 2503 10202 0068 รอง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 2503 09318 0009

439 ร.ต.อ. วรศักด์ิ จ าเริญลาภ รอง สว.จร.สภ.เมืองภูเก็ต สภก.105 สว.จร.สภ.เมืองภูเก็ต สภก.103

440 พ.ต.ต. วรศักด์ิ อัครกุล สวป.สภ.พุนพิน จว.สุราษฎร์ธานี 0808 12202 0376 สว.(สอบสวน) สภ.เกาะสมุย จว.สุราษฎร์ธานี 1810 10203 0328

441 พ.ต.ท. วรศิศธ์ิ อุ่นเทียมโสม สว.ฝอ.ศฝร.ภ.7 1703 10318 0008 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสมุทรสาคร 1710 10203 0122

442 พ.ต.ต. วรเศรษฐ์ ศรีใหม่ สวป.สภ.ถ  าพรรณรา จว.นครศรีธรรมราช 0804 12202 0039 สว.(สอบสวน) สภ.จุฬาภรณ์ จว.นครศรีธรรมราช 1806 10203 0319

443 พ.ต.ท. วรากร ไชยวงค์ สว.สส.สน.ฉลองกรุง 1103 12204 0108 สว.(สอบสวน) สน.ล าผักชี 1005 10203 0208

444 ร.ต.อ. วรากร บรรณสิทธ์ิ รอง สวป.สภ.บางละมุง จว.ชลบุรี 0204 13202 0419 สว.สส.สภ.ห้วยใหญ่ จว.ชลบุรี 0204 12203 0340

445 ร.ต.อ. วรากรณ์ ข าเวช รอง สว.(สอบสวน) สภ.เสวียด อ.ท่าฉาง จว.สฎ. 0808 24203 0130 สว.(สอบสวน) สภ.เสวียด จว.สุราษฎร์ธานี 1810 10203 0339

446 พ.ต.ท. วรากรณ์ ไชยเสือ ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.44 บก.ตชด.ภาค 4 2505 10202 0354 รอง ผกก.ตชด.44 บก.ตชด.ภาค 4 2505 09202 0341

447 พ.ต.ท. วรานนท์ บุราณรมย์ รอง ผกก.ป.สภ.เขาหินซ้อน จว.ฉะเชิงเทรา 1205 09202 0048 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แสนภูดาษ จว.ฉะเชิงเทรา ปขก.1758

448 พ.ต.ท. วราพงศ์ หะยีหวัง สว.จร.สภ.หาดใหญ่ จว.สงขลา สสข.373 รอง ผกก.ป.สภ.คอหงส์ จว.สงขลา 0907 10202 0420

449 พ.ต.ท. วราวิทย์ ค าหอม สว.(สอบสวน) สภ.มะนาวหวาน จว.ลพบุรี 1108 29203 0055 สว.(สอบสวน) สภ.ชัยบาดาล จว.ลพบุรี 1108 10203 0174

450 พ.ต.ท. วราวุฒิ นิตยวัน รอง ผกก.สส.สภ.สัตหีบ จว.ชลบุรี 1206 09204 0092 รอง ผกก.สส.ภ.จว.สระบุรี 1110 09204 0158



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๔/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

451 พ.ต.ต. วราวุธ หนูชู สว.อก.สภ.ร่องค า จว.กาฬสินธ์ุ 0402 12304 0157 สว.(สอบสวน) สภ.โซ่พิสัย จว.บึงกาฬ 1415 10203 0117

452 พ.ต.ท. วริทธ์ิ ชุ่มเย็น รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.พะวอ จว.ตาก สอน.90 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.คลองพิไกร จว.ก าแพงเพช 0602 24203 0093

453 พ.ต.ท. วริทธ์ิธร ประสิทธ์ิชัยชาญ สว.อก.สภ.ละอุ่น จว.ระนอง 0807 12304 0090 สว.จร.สภ.เมืองพังงา 0805 12205 0010

454 ร.ต.อ. วริทธ์ิพล ค าส าเภา รอง สว.สส.สภ.หนองใหญ่ จว.ชลบุรี สชบ.479 สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 2503 10318 0012

455 พ.ต.ต. วรินทร เศรษฐะ สว.สส.สน.จักรวรรดิ สน.1-907 สวป.สน.ลุมพินี สน.2-476

456 พ.ต.ต. วริศร มัจฉา สว.สส.สภ.โคกโพธ์ิ จว.ปัตตานี 0904 12204 0258 สว.กก.6 บก.ป. 2102 10202 0281

457 พ.ต.ท. วรุตม์ พรพิพิธ สวป.สภ.หนองขาม จว.ชลบุรี 0204 12202 0394 รอง ผกก.ป.สภ.บางละมุง จว.ชลบุรี 0204 10202 0021

458 พ.ต.ท. หญิง วลัยพร จิตณรงค์ สว.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น 1405 10318 0012 รอง ผกก.ฝอ.4 บก.อก.ภ.4 1401 09318 0196

459 พ.ต.ท. วศิน พลายศิริ รอง ผกก.สส.1 บก.สส.ภ.7 1702 09204 0029 รอง ผกก.สส.ภ.จว.กาญจนบุรี 1704 09204 0245

460 พ.ต.ต. วศิน พันปี สว.ฝอ.บก.สกส.บช.ปส. 2207 10318 0009 สว.กก.2 บก.ต ารวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904 2113 10202 0058

461 พ.ต.ท. วศิน สิทธิขันแก้ว รอง ผกก.สส.สภ.แม่จริม จว.น่าน 1506 09204 0062 รอง ผกก.ป.สภ.เกาะช้าง จว.เชียงราย 1504 09202 0143

462 พ.ต.ต. วศิน สุภา สวป.สภ.เมืองภูเก็ต สภก.79 สว.จร.สภ.เมืองสุโขทัย 0608 12205 0010

463 พ.ต.ท. วศินชัย ชุมแสง สว.กก.สส.บก.น.3 1005 10204 0040 สว.กก.สส.บก.น.6 1008 10204 0042

464 พ.ต.ท. วศินทร์ พลโสภา สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.3 1301 10318 0210 สว.อก.สภ.ปักธงชัย จว.นครราชสีมา 0303 12304 0382

465 ร.ต.อ. วศิลาวุธ วงศ์ประชา รอง สวป.สภ.โพธ์ิกลาง อ.เมือง จว.นครราชสีมา สนม.262 สว.อก.สภ.สูงเนิน จว.นครราชสีมา 0303 12304 0409



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๔/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

466 พ.ต.ต. วสันต์ ขาวสบาย สว.กก.สส.ภ.จว.อุบลราชธานี 1311 10204 0166 สว.กก.สส.ภ.จว.สระบุรี 1110 10204 0090

467 พ.ต.ท. วสันต์ คงอินทร์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เก้าเลี ยว จว.นครสวรรค์ สนว.357 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แม่สอด จว.ตาก 0603 24203 0082

468 ร.ต.อ. วสันต์ โพธ์ิศรี รอง สว.สส. สน.ดินแดง 1108 13204 0251 สว. ฝ่ายสรรพาวุธ 2 สพ. 0304 10441 0037

469 พ.ต.ท. วสันต์ ลือฤทธ์ิ รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ 1706 09318 0108 รอง ผกก.สส.ภ.จว.ตรัง 1904 09204 0115

470 พ.ต.ท. วสันต์ สิงห์ไชย สวป.สภ.เวียงสา จว.น่าน 0504 12202 0266 รอง ผกก.ป.สภ.แม่เมาะ จว.ล าปาง 0508 10202 0038

471 พ.ต.ท. วสันต์ อารีรอบ รอง ผกก.ป.สภ.บ้านตาขุน จว.สุราษฎร์ธานี 0808 10202 0053 รอง ผกก.ป.สภ.ปากน  าระนอง จว.ระนอง 0807 10202 0027

472 ร.ต.อ. วสิษฐ์พล คงครบ รอง สวป.สภ เมืองสุรินทร์ สสร.242 สว.สส.สภ.เมืองบัว จว.สุรินทร์ 1309 10204 0093

473 พ.ต.ท. วสุ เพ็งที สว.(สอบสวน) สภ.บางลาย จว.พิจิตร สพจ.138 สว.(สอบสวน) สภ.เนินมะปราง จว.พิษณุโลก 1608 10203 0226

474 พ.ต.ท. วสุเทพ ใจอินทร์ สว.สส.สภ.เมืองพิจิตร สพจ.149 สว.กก.สส.ภ.จว.พิจิตร 1607 10202 0114

475 พ.ต.ท. วสุวัช เกณิกานนท์ สว.สส.สภ.ส านักทอง จว.ระยอง 1210 10204 0062 รอง ผกก.ป.สภ.เขาสมิง จว.ตราด 0205 10202 0038

476 พ.ต.ต. วสุวัฒน์ หลานวงษ์ สว.(สอบสวน) สภ.หนองกุงศรี จว.กาฬสินธ์ุ สกส.265 สว.(สอบสวน) สภ.ห้วยเม็ก จว.กาฬสินธ์ุ 1404 10203 0200

477 ร.ต.อ. วัชชิระ สุขกุล รอง สวป.สภ.ห้วยใหญ่ จว.ชลบุรี 1206 11202 0150 สว.กก.สส.ภ.จว.ตราด 1207 10202 0033

478 ร.ต.อ. วัชชิระ อาสาวุธ รอง สว.(สอบสวน) สน.ห้วยขวาง สน.1-1336 สว.(สอบสวน) สน.บางซ่ือ 1004 10203 0219

479 ร.ต.อ. วัชรเกียรติ จิรัชยาภิรัตน์ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นครสวรรค์ 1606 11202 0147 สว.กก.สส.ภ.จว.นครสวรรค์ 1606 10202 0034

480 พ.ต.ท. วัชรชัย กาญจนโชติช่วง รอง ผกก.สส.สภ.ท่าหิน จว.ลพบุรี 1108 09204 0063 รอง ผกก.สส.สภ.บางใหญ่ จว.นนทบุรี 1105 09204 0071



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๔/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

481 พ.ต.ท. วัชรชัย ฉุยเนย สว.(สอบสวน) สภ.โพรงมะเด่ือ จว.นครปฐม 0703 24203 0145 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครปฐม 1705 10203 0167

482 พ.ต.ท. วัชรชัย มวยม่ัน รอง ผกก.สส.สภ.วังจันทร์ จว.ระยอง 1210 09204 0081 รอง ผกก.ป.สภ.พลูตาหลวง จว.ชลบุรี 1206 09202 0069

483 ร.ต.อ. วัชรพงศ์ เทียนประถัมภ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี 0104 23203 0061 สว.(สอบสวน) สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี 0104 24203 0107

484 พ.ต.ท. วัชรพงษ์ ธรรมวงศ์ สว.(สอบสวน) สภ.ดงประค า จว.พิษณุโลก สพล.120 สว.(สอบสวน) สภ.พรหมพิราม จว.พิษณุโลก 1608 10203 0224

485 พ.ต.ท. วัชรพงษ์ สิทธิรุ่งโรจน์ สว.(สอบสวน) สภ.อินทร์บุรี จว.สิงห์บุรี สสห.113 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.อินทร์บุรี จว.สิงห์บุรี 1111 09203 0099

486 ร.ต.อ. วัชรพล คงพุนพิน รอง สวป. สน.มีนบุรี สน.1-1279 สว.จร.สน.ล าหิน 1102 12205 0145

487 ร.ต.อ. วัชรพล เชียงพฤกษ์ รอง สวป.สภ.เมืองจันทร์ จว.ศรีสะเกษ 0306 13202 0055 สว.อก.สภ.เบญจลักษ์ จว.ศรีสะเกษ 0306 12304 0204

488 พ.ต.ต. วัชรพล ส าราญจิตร์ สวป.สภ.คลองลาน จว.ก าแพงเพชร 0602 12202 0277 สว.กก.สส.ภ.จว.ก าแพงเพชร 1604 10204 0111

489 พ.ต.ท. วัชระ ชัยเพ็ชร์ สว.ฝอ.ศฝร.ภ.1 1103 10318 0007 รอง ผกก.ป.สภ.ม่วงค่อม จว.ลพบุรี 1108 09202 0044

490 พ.ต.ท. วัชระ เดชาฤทธ์ิ รอง ผกก.ป.สน.บวรมงคล 1009 09202 0080 รอง ผกก.ป.สน.ธรรมศาลา 1114 10202 0098

491 พ.ต.ต. วัชระ ทับแก้ว สว.สส.สภ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ 0704 12204 0011 สว.กก.สส.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ 1706 10204 0179

492 พ.ต.ท. วัชระ เผือกจันทร์ สว.จร.สภ.เมืองภูเก็ต สภก.103 รอง ผกก.สส.สภ.กะทู้ จว.ภูเก็ต 1808 09204 0055

493 พ.ต.ท. วัชระ ศรีเป่ียม สวป.สภ.บางปู จว.สมุทรปราการ 0107 12202 0341 รอง ผกก.สส.สภ.บางปะหัน จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 09204 0086

494 พ.ต.ต. วัชระ สมศรี สว.สส.สภ.เกาะสมุย จว.สุราษฎร์ธานี สสฎ.370 สว.สส.สภ.ท่าชี จว.สุราษฎร์ธานี 0808 12204 0308

495 พ.ต.ท. วัชระ แสงหิรัญ สวป.สภ.โพธ์ิประทับช้าง จว.พิจิตร สพจ.227 สวป.สภ.จันเสน จว.นครสวรรค์ 0604 12202 0067



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๓๔/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

496 พ.ต.ท. วัชระพงษ์ จักโนวัน สวป.สภ.เมืองเลย 0408 12202 0268 สวป.สภ.โนนสะอาด จว.อุดรธานี สอด.468

497 พ.ต.ท. วัชรา ชิโนวรรณ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ้านลาด จว.เพชรบุรี สพบ.203 สวญ.สภ.หาดเจ้าส าราญ จว.เพชรบุรี 0705 10201 0049

498 พ.ต.ท. วัชรา พาโส สวป.สภ.โนนสัง จว.หนองบัวล าภู สอด.492 รอง ผกก.สส.สภ.สามชัย จว.กาฬสินธ์ุ 1404 09204 0079

499 ร.ต.อ. หญิง วัชราภรณ์ น้อยแก้ว รอง สว.ธร.สภ.เขาชัยสน จว.พัทลุง สพท.193 สว.อก.สภ.ยะหา จว.ยะลา 0906 12304 0206

500 พ.ต.ท. วัชริน ตันเจริญรัตน์ สว.(สอบสวน) สภ.ปากรอ จว.สงขลา 0907 23203 0390 สว.(สอบสวน) สภ.สะเดา จว.สงขลา 1906 10203 0419
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