
ด ำรงต ำแหน่ง ตำมค ำส่ัง ตร. ท่ี ต ำแหน่งใหม่ เลขต ำแหน่ง

1 พ.ต.ท. กนธีร์ สุทธิภูล สว.ตม.จว.ปทุมธานี บก.ตม.3 2404 10204 0386 รอง ผกก.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 112/2561 รอง ผกก.ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ 2403 09363 0234

2 พ.ต.ต. กมล จันทร์เพ็ญ สว.ฝอ.2 บก.อก.บช.น 1001 10318 0237 สว.จร.สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปราการ 112/2561 สว.อก.สภ.เมืองนนทบุรี จว.นนทบุรี สนบ.212

3 พ.ต.ท. กมลาสน์ อรุณภาคมงคล รอง ผกก.ป.สภ.ตากฟ้า จว.นครสวรรค์ 0604 10202 0059 รอง ผกก.สส.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ 112/2561 รอง ผกก.ป.สภ.ท่าวังผา จว.น่าน 0504 10202 0047

4 พ.ต.ต. กมเลศ พูลสุขโข สวป.สน.ทุ่งมหาเมฆ 1112 12202 0308 สว.(สอบสวน) สน.พญาไท 112/2561 ถอนรายช่ือออกจากค าส่ังเดิม

5 พ.ต.ต. กริช เต๊ะปูยู สว.กก.ควบคุมธุรกิจน าเท่ียวและมัคคุเทศก์ บช.ทท. 3200 10202 0010 สวป.สภ.เมืองยะลา 112/2561 สว.สส.สภ.เมืองยะลา สยล.129

6 ร.ต.อ. กฤตยศ สันตา รอง สว.จร.กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 11205 0061 สว.(สส.) กก.สส.ภ.จว.น่าน 112/2561 ถอนรายช่ือออกจากค าส่ังเดิม

7 พ.ต.ต. กฤษฎา หุ่นงาม สว.สส.สภ.อ่าวน้อย จว.ประจวบคีรีขันธ์ 0704 12204 0179 สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.7 112/2561 สวป.สภ.ท่ามะกา จว.กาญจนบุรี 0702 12202 0295

8 พ.ต.ท. กาจภณ ปฐมัง รอง ผกก.สส.ภ.จว.กาญจนบุรี 1704 09204 0126 รอง ผกก.ป.สภ.ศรีสวัสด์ิ จว.กาญจนบุรี 112/2561 ถอนรายช่ือออกจากค าส่ังเดิม

9 พ.ต.ท. กิตติ ลาภปรากฎ สวป.สภ.ท่าเรือ จว.กาญจนบุรี สกจ.122 รอง ผกก.สส.ภ.จว.กาญจนบุรี 112/2561 รอง ผกก.สส.ภ.จว.กาญจนบุรี 1704 09201 0031

10 พ.ต.ท. กิตติภัค เอ้ือยฉิมพลี รอง ผกก.ป.สน.คันนายาว 1102 10202 0097 รอง ผกก.ฝอ.บก.ปคม. 112/2561 ถอนรายช่ือออกจากค าส่ังเดิม

11 พ.ต.ท. เกียรติศักด์ิ ทองลือ รอง ผกก.จร.สน.ดุสิต 1102 10205 0063 รอง ผกก.จร.สน.ดินแดง 112/2561 ถอนรายช่ือออกจากค าส่ังเดิม

12 พ.ต.ท. โกเมศ กวมทรัพย์ สว.(สอบสวน) สภ.ลาดบัวหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 24203 0134 สวป.สภ.พระอินทร์ราชา จว.พระนครศรีอยุธยา 112/2561 สวป.สภ.บางไทร จว.พระนครศรีอยุธยา สอย.309

13 พ.ต.ต. โกวิทย์ ศรีวิบูลย์ สวป.สภ.เมืองนครราชสีมา สนม.464 สว.ฝอ.ภ.จว.นครราชสีมา 112/2561 สว.สส.สภ.สูงเนิน จว.นครราชสีมา สนม.822

14 พ.ต.ท. หญิง เขมิกากัญ หลักแหล่ง สว.ฝอ.ทพ. 0402 10309 0011 สว.ฝ่ายวิจัยและพัฒนา วตร. 112/2561 ถอนรายช่ือออกจากค าส่ังเดิม

15 พ.ต.ท. คณพัฒน์ พาหุมันโต รอง ผกก.สส.2 บก.สส.ภ.3 1302 09204 0043 รอง ผกก.สส.สภ.กุดชุม จว.ยโสธร 112/2561 รอง ผกก.ฝอ.มน. 0702 09318 0006

16 พ.ต.ท. คณาพจน์ เลิศศิริ สวป.สน.ราษฎร์บูรณะ 1115 12202 0180 สว.(สอบสวน) งานตรวจสอบใบส่ังค้างช าระ กก.3 บก.จร.บช.น. 112/2561 สว.กก.๒ บก.ปส.๔ 2205 10204 0044

17 พ.ต.ท. คณิศร อัคราช สว.กก.สส.ภ.จว.กาฬสินธ์ุ 1404 10202 0032 สว.กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.4 112/2561 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หนองหาน จว.อุดรธานี สอด.428

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี 119/๒๕๖๑ ลงวันท่ี 12 มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๑

ล ำดับ ยศ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง เลขต ำแหน่ง
จำกเดิมแต่งต้ัง เปล่ียนแปลงเป็น



ด ำรงต ำแหน่ง ตำมค ำส่ัง ตร. ท่ี ต ำแหน่งใหม่ เลขต ำแหน่ง

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี 119/๒๕๖๑ ลงวันท่ี 12 มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๑

ล ำดับ ยศ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง เลขต ำแหน่ง
จำกเดิมแต่งต้ัง เปล่ียนแปลงเป็น

18 พ.ต.ท. คมเดช นธกิจไพศาล สวป.สน.วัดพระยาไกร 1112 12202 0303 สวป.สน.บางเขน 112/2561 สวป.สน.ชนะสงคราม สน.1-1015

19 ร.ต.อ. จรณธร ดนยานฤทธ์ิ รอง สว.สภ.ป่าตอง จว.ภูเก็ต 0806 13204 0092 สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.8 112/2561 สว.สส.สภ.กะทู้ จว.ภูเก็ต 0806 12204 0131

20 พ.ต.ท. จักรกริช รังสิโยภาส รอง ผกก.ตชด.14 2502 09202 0331 รอง ผกก.กก.3 บก.สอ.บช.ตชด. 112/2561 รอง ผกก.กก.4 บก.สอ.บช.ตชด. 2508 09202 0169

21 พ.ต.ต. จักรพงศ์ แก้วชูทอง สวป.สน.บางเขน 1109 12202 0292 สวป.สน.บางย่ีขัน 112/2561 สวป.สน.บางย่ีขัน 1114 12202 0214
22 พ.ต.ท. จักรพล จันทนพันธ์ สว.กก.ตชด.14 2502 10325 0336 ผบ.ร้อย (สบ 2) กก.ตชด.14 112/2561 ผบ.ร้อย (สบ 2) กก.ตชด.12 2502 10202 0155
23 พ.ต.ท. จักรพันธ์ ณ นคร รอง ผกก.ฝอ.2 บก.อก.ภ.8 1801 09318 0154 รอง ผกก.สส.สภ.ทรายขาว จว.กระบ่ี 112/2561 ถอนรายช่ือออกจากค าส่ังเดิม
24 พ.ต.ท. จักริน พิริยะจิตตะ สว.กก.สส.3 บก.สส.บช.น. 1012 10204 0061 สว.กก.1 บก.ปคบ. 112/2561 สว.กก.สส.บก.น.4 1006 10204 0041
25 พ.ต.ท. จ าเริญ สารโชติ สวป.สภ.เขาหินซ้อน จว.ฉะเชิงเทรา 0203 12202 0053 สว.ฝ่ายธุรการและก าลังพล บก.อก.สพฐ.ตร. 112/2561 สวป.สภ.บ้านนา จว.นครนายก 0206 12202 0090
26 พ.ต.ท. จีรภัทร พฤฑฒิกุล รอง ผกก.จร.สน.ดินแดง 1102 10205 0070 รอง ผกก.จร.สน.ดุสิต 112/2561 ถอนรายช่ือออกจากค าส่ังเดิม
27 พ.ต.ท. เจษฎา ชุมพล ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.3 บก.สอ.บช.ตชด. 2508 10207 0317 รอง ผกก.กก.4 บก.สอ.บช.ตชด. 112/2561 รอง ผกก.กก.3 บก.สอ.บช.ตชด. 2508 09318 0309
28 พ.ต.ท. หญิง ชลาสัย พลับจีน สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 10363 0313 รอง ผกก.1 บก.ตม.1 สตม. 113/2561 รอง ผกก.ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ 2403 09363 0232
29 พ.ต.ท. ชลิต โชคอมรพานิช สวญ.สภ.ชุมพล จว.สงชลา 0907 10201 0075 รอง ผกก.จร.สน.ทองหล่อ 113/2561 รอง ผกก.สส.สน.วังทองหลาง 1006 09204 0074
30 ร.ต.อ. ชวลิต โพนตุแสง รอง สวป.สภ.เมืองนครพนม 0404 13202 0264 สว.(สอบสวน) สภ.ล าปาว จว.กาฬสินธ์ุ 113/2561 สว.อก.สภ.บางบาล จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 12304 0249
31 พ.ต.ท. ชัช สูงสว่าง รอง ผกก.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ. 0400 09380 0028 รอง ผกก.ฝ่ายสารบรรณ 1 สลก.ตร. 113/2561 ถอนรายช่ือออกจากค าส่ังเดิม
32 พ.ต.ท. ชัช แสงฉาย สว.ฝอ.3 บก.อก.บช.ก. 2101 10318 0045 สว.กก.5 บก.ปทส. 113/2561 สว.กก.3 บก.ปปป. 2110 10202 0060
33 พ.ต.ท. ชัชวาลย์ บุญธรรมเจริญ รอง ผกก.สส.ภ.จว.ลพบุรี 1108 09201 0028 รอง ผกก.สส.สภ.เมืองลพบุรี 113/2561 ถอนรายช่ือออกจากค าส่ังเดิม
34 พ.ต.ท. ชัชวาลย์ หม่ันนอก สว.กก.2.บก.ส.1 2302 10204 0086 รอง ผกก.กก.2.บก.ส.1 113/2561 รอง ผกก.กก.3.บก.ส.1 2302 09204 0111
35 พ.ต.ท. ชัย โอธนบุณยา รอง ผกก.สส.สภ.พลับพลาชัย จว.บุรีรัมย์ 1306 09204 0093 รอง ผกก.สส.บก.น.1 113/2561 ถอนรายช่ือออกจากค าส่ังเดิม
36 พ.ต.ท. ชัยชนะ หลางหวอด สว.ฝอ.บก.ทท.2 3203 10318 0007 สวป.สภ.เมืองสตูล 113/2561 สวป.สภ.เมืองสงขลา 0907 12202 0440



ด ำรงต ำแหน่ง ตำมค ำส่ัง ตร. ท่ี ต ำแหน่งใหม่ เลขต ำแหน่ง

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี 119/๒๕๖๑ ลงวันท่ี 12 มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๑

ล ำดับ ยศ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง เลขต ำแหน่ง
จำกเดิมแต่งต้ัง เปล่ียนแปลงเป็น

37 พ.ต.ท. ชัยมิตร สิทธิพูน รอง ผกก.7 บก.ทล. 2103 09202 0217 รอง ผกก.ฝอ.2 บก.อก.ภ.9 113/2561 รอง ผกก.ฝอ.3 บก.อก.ภ.9 1901 09318 0194
38 พ.ต.ท. ชัยฤทธ์ิ อินค า สวป.สภ.เมืองพัทลุง 0905 12202 0199 สว.(สอบสวน) ส.ทล.1 กก.8 บก.ทล. 113/2561 สว.กลุ่มงานตรวจสอบส านวน 3 คด. 0602 10375 0044
39 ร.ต.อ. ชัยวิรัตน์ ชาติสันติกุล รอง สว.กก.สส.บก.น.4 1006 11204 0044 สวป.สน.ล าหิน 113/2561 สว.ฝอ.บก.น.9 1011 10318 0014
40 พ.ต.ต. ช านาญ ช่วงไกร สวป.สภ.กระชอน จว.นครราชสีมา 1305 10202 0095 สวป.สภ.หนองสองห้อง จว.บุรีรัมย์ 113/2561 สว.สส.สภ.ปราสาท จว.สุรินทร์ สสร.268
41 พ.ต.ท. เชน จงสถิตรักษ์ สว.(สอบสวน) สภ.ดู่ใหญ่ จว.ร้อยเอ็ด 0407 23203 0383 สว.กก.1 บก.ทท.2 113/2561 ถอนรายช่ือออกจากค าส่ังเดิม
42 พ.ต.ท. เชน ศรีกรุงไกร รอง ผกก.ป.สน.วังทองหลาง 1111 10202 0064 รอง ผกก.ฝอ.3 บก.อก.บช.น. 113/2561 รอง ผกก.จร.สน.ทองหล่อ 1103 10205 0081
43 พ.ต.ท. เชษฐพันธ์ วิชัยดิษฐ สวญ.สภ.เกาะพีพี จว.กระบ่ี 1804 09201 0117 รอง ผกก.สส.ภ.จว.พังงา 113/2561 สวญ.สภ.โมถ่าย จว.สุราษฎร์ธานี 1810 09201 0057
44 ร.ต.อ. เชษฐศักย์ จันทรโชติ รอง สว.จร.สน.ท่าข้าม สน.3-937 สว.ฝอ.บก.น.9 113/2561 สว.อก.สภ.บึงบูรพ์ จว.ศรีสะเกษ 0306 12304 0196
45 ร.ต.อ. ฐสธน ปานรอด รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.8 1802 11204 0054 สวป.สภ.นาหม่อม จว.สงขลา 113/2561 สว.(สอบสวน) สภ.หาดใหญ่ จว.สงขลา สสข.355
46 พ.ต.ท. ณกฤช ใจรักเรียน รอง ผกก.ป.สภ.หนองขาม จว.ชลบุรี 1206 09202 0077 รอง ผกก.ป.สภ.บ้านค่าย จว.ระยอง 113/2561 สวญ.สภ.ไม้รูด จว.ตราด 0205 10201 0049
47 พ.ต.ท. ณรงค์ เอ่ียมระหงษ์ รอง ผกก.จร.สภ.เมืองนนทบุรี จว.นนทบุรี 0103 10205 0016 รอง ผกก.ป.สภ.เมืองปทุมธานี จว.ปทุมธานี 113/2561 รอง ผกก.ป.สภ.ปากคลองรังสิต จว.ปทุมธานี 0104 10202 0039
48 พ.ต.ท. ณัชญ์พิจักษณ์ รุ่งสว่าง สว.ฝอ.5 บก.อก.บช.น. 1001 10304 0307 สวป.สน.บางพลัด 113/2561 ถอนรายช่ือออกจากค าส่ังเดิม
49 พ.ต.ท. หญิง ณัฎฐ์จริยา วิสูตรรุจิรา สว.ตม.จว.น่าน บก.ตม.5 2406 10363 0237 สว.ฝ่ายประมวลผลข้อมูล ศทส.ตม. 113/2561 สว.ฝอ.สยศ.ตร. 0200 10309 0012
50 ร.ต.อ. หญิง ณิชาภา รวยอารี สว.ฝอ.ภ.จว.นครราชสีมา 1305 10318 0013 สว.ฝ่ายอ านวยการ คด. 113/2561 ถอนรายช่ือออกจากค าส่ังเดิม
51 พ.ต.ท. ดารากร จาบทอง สว.จร.สน.บางขุนนนท์ สน.3-942 รอง ผกก.ป.สภ.ท่าไม้รวก จว.เพชรบุรี 113/2561 รอง ผกก.สส.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ 1706 09204 0109
52 ร.ต.อ. เดชา หนูชู รอง สว.สส.สภ.ท่าแซะ จว.ชพ. สชพ.184 สว.สส.สภ.ท่าแซะ จว.ชุมพร 113/2561 สว.สส.สภ.ปากน้ าชุมพร จว.ชุมพร 0803 12204 0142
53 พ.ต.ท. ทรงศักด์ิ แก้วพลน้อย รอง ผกก.ป.สภ.หนองรี จว.กาญจนบุรี 1704 09202 0057 รอง ผกก.กลุ่มงานการฝึกแบบต ารวจ ศูนย์ฝึกต ารวจ 113/2561 รอง ผกก.ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ศูนย์บริการทางการศึกษา 3007 09318 0049
54 พ.ต.ต. ทวีศักด์ิ คงเทพ สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.8 1801 10318 0195 สว.อก.สภ.เมืองสงขลา จว.สงขลา 113/2561 สว.สส.สภ.ชุมพล จว.สงขลา 0907 12204 0309
55 พ.ต.ท. ทวีศักด์ิ จันทรโชติ สวป.สภ.เมืองสตูล สสต.86 สวป.สภ.เมืองสงขลา 113/2561 ถอนรายช่ือออกจากค าส่ังเดิม



ด ำรงต ำแหน่ง ตำมค ำส่ัง ตร. ท่ี ต ำแหน่งใหม่ เลขต ำแหน่ง

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี 119/๒๕๖๑ ลงวันท่ี 12 มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๑

ล ำดับ ยศ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง เลขต ำแหน่ง
จำกเดิมแต่งต้ัง เปล่ียนแปลงเป็น

56 พ.ต.ต. ทศพร รุ่งเรืองศุภรัตน์ ผู้ช่วย นว.(สบ 2) ตร. 0000 10323 0141 สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.7 113/2561 สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.7 1702 10204 0031
57 พ.ต.ต. ทองเปลว หาญไพบูลย์ สว.สส.สน.ทองหล่อ 1112 12204 0316 สว.สส.สน.ทุ่งมหาเมฆ 114/2561 สว.กก.สส.บก.น.5 1007 10204 0038
58 พ.ต.ท. เทอดศักด์ิ ปัทมาลัย สว.กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าวทางการเมือง บก.ส.4 2305 10204 0030 รอง ผกก.กก.2.บก.ส.1 114/2561 รอง ผกก.กก.4.บก.ส.1 2302 09204 0155
59 ร.ต.อ. ธนกร พิมพ์ชัย รอง สว.จร.สน.มักกะสัน สน.1-1072 สว.อก.สภ.บึงบูรพ์ จว.ศรีสะเกษ 114/2561 สวป.สน.ศาลาแดง 1114 12202 0210
60 พ.ต.ท. ธนภณ เตชะตานลท์ สว.จร.สน.บางมด สน.3-938 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ค าชะอี จว.มุกดาหาร 114/2561 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ปากคลองสาน สน.3-782
61 พ.ต.ท. ธนัท ธรรมรังสี สว.ฝ่ายปกครอง สฝจ. 2714 10318 0037 สว.ฝ่ายทะเบียนประวัติ 1 ทว. 114/2561 สว.กลุ่มงานขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ ยส. 0201 10309 0035
62 พ.ต.ต. ธนากร ธินะ สวป.สภ.แม่สาย จว.เชียงราย 0502 12202 0333 สวป.สภ.เมืองเชียงราย 114/2561 สว.ฝอ.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 10305 0017
63 พ.ต.ท. ธรรมปพน เสนาธรรม สว.กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 10204 0157 สว.กลุ่มงานวิจัยและประเมินผล 1 วจ. 114/2561 สว.ฝ่ายบริการการประชุมและพิธีการ สลก .ตร. 0101 10312 0056
64 พ.ต.ท. ธวิช ค ามุงคุณ สว.ฝ่ายตรวจฯขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ 2403 10363 0043 สว.ฝอ.8 บก.อก.สตม. 114/2561 สว.ฝอ.6 บก.อก.สตม. 2401 10325 0067
65 พ.ต.ต. ธิติวัฒน์ ชาญชัยจิรโรจน์ สว.สส.สภ.ป่าซาง จว.ล าพูน สลพ.149 สว.กก.6 บก.ปคม. 114/2561 สว.กลุ่มงานถวายความปลอดภัย บก.ทล. 2103 10202 0282
66 พ.ต.ท. ธีรศักด์ิ หอมมาก สว.ตม.จว.ตาก บก.ตม.5 2406 10202 0066 สว.ตม.จว.กระบ่ี บก.ตม.6 114/2561 สว.ตม.จว.น่าน บก.ตม.5 2406 10204 0180
67 ร.ต.อ. นนท์สมรรถ โบว์สุวรรณ รอง สว.(สอบสวน)สภ.สัตหีบ จว.ชลบุรี สชบ.497 สว.ฝอ. 3 บก.อก.ภ.1 114/2561 สว.อก.สภ.สัตหีบ จว.ชลบุรี 0204 12304 0242
68 พ.ต.ต. นพดล คงสัตรา สว.สส.สน.บางขุนเทียน 1116 12204 0259 สว.(สอบสวน) สน.หลักสอง 114/2561 ถอนรายช่ือออกจากค าส่ังเดิม
69 พ.ต.ท. นพดล ธรรมเนียม สว. กก.สส.ภ.จว.สิงห์บุรี 1111 11202 0061 สว.กก.สส.บก.น.4 114/2561 ถอนรายช่ือออกจากค าส่ังเดิม
70 พ.ต.ต. นพดล รักษาวงค์ สว.อก.สภ.เสม็ด จว.ชลบุรี 1206 10318 0055 สวป.สภ.ฉิมพลี จว.ฉะเชิงเทรา 114/2561 สว.(สอบสวน) สภ.หนองปรือ จว.ชลบุรี 1206 27203 0120
71 ร.ต.อ. นฤภัทร เทียนชัยทัศน์ นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.แพร่ 1508 11323 0005 สว.กก.สส.ภ.จว.เชียงราย 114/2561 สวป.สภ.เมืองเชียงราย 0502 12202 0331
72 ร.ต.อ. นันทน์ธวัช เพียรพิชัย รอง สว.กก.2 บก.ปอศ. 2109 11202 0074 สวป.สน.พหลโยธิน 114/2561 สว.อก.ศฝร.บช.น. 1000 10346 0084
73 พ.ต.ท. บรรชิด หวังแววกลาง สว.ตม.จว.สุรินทร์ บก.ตม.4 2405 10204 0210 สวป.สภ.คลองขลุง จว.ก าแพงเพชร 114/2561 ถอนรายช่ือออกจากค าส่ังเดิม
74 ร.ต.อ. บรรณวัชร ศรีทองสุข รอง สว.ฝอ.สบส. 0604 11304 0011 สว.ฝอ.สบส. 114/2561 สว.ฝ่ายอ านวยการ 1 บก.อก.บช.ศ. 2901 10318 0008



ด ำรงต ำแหน่ง ตำมค ำส่ัง ตร. ท่ี ต ำแหน่งใหม่ เลขต ำแหน่ง

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี 119/๒๕๖๑ ลงวันท่ี 12 มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๑

ล ำดับ ยศ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง เลขต ำแหน่ง
จำกเดิมแต่งต้ัง เปล่ียนแปลงเป็น

75 พ.ต.ท. บริสุทธ์ิ จันทร สวป.สน.หลักสอง สน.3-637 สวป.สน.ภาษีเจริญ 114/2561 สว.(สอบสวน) สน.พญาไท สน.1-1330
76 พ.ต.ต. บุญเสริม สีสุข สวป.สภ.โคกขาม จว.สมุทรสาคร 0708 12202 0043 สว.ฝอ.ภ.จว.สมุทรสงคราม 114/2561 สว.ฝ่ายฝึกอบรม บก.อก.รพ.ตร. 3101 10306 0110
77 พ.ต.ท. ปณต ค านึงการ สว.ส.ทล.3 กก.3 บก.ทล. 2103 10201 0118 สว.ส.ทล.6 กก.5 บก.ทล. 115/2561 สว.ส.ทล.1 กก.8 บก.ทล. 2103 10201 0244
78 ร.ต.อ. ปทัฐ สิทธิอลังกานนท์ รอง สว.ตม.จว.นนทบุรี บก.ตม.3 2404 11363 0377 สว.อก.สภ.สัตหีบ จว.ชลบุรี 115/2561 สว.อก.สภ.บางศรีเมือง จว.นนทบุรี 1105 10318 0054
79 พ.ต.ต. ปพน แววทองค า สว.กลุ่มงานประสานงานข่าวต่างประเทศ บก.ส.4 2305 10204 0046 สว.สส.สภ.ชุมพล จว.สงขลา 115/2561 สว.กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าวทางเศรษฐกิจและสังคม บก.ส.4 2305 10204 0025
80 พ.ต.ท. หญิง ปภาเพ็ญ นพรัตน์ สว.ตม.จว.เลย บก.ตม.4 2405 10363 0268 สว.อก.สภ.เชียงคาน จว.เลย 115/2561 ถอนรายช่ือออกจากค าส่ังเดิม
81 พ.ต.ท. ประจ า สนโตแจ้ง สว.ฝอ.ภ.จว.อุตรดิตถ์ 1611 10318 0009 สว.ตม.จว.อุดรธานี บก.ตม.4 115/2561 สว.ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 10363 0661
82 ร.ต.อ. ประชัน พรมภา รอง สวป.สภ.หางดง จว.เชียงใหม่ 0503 13202 0584 สว.กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ 115/2561 สว.กก.สส.ภ.จว.เชียงราย 1504 10204 0034
83 พ.ต.ต. ประพัทธ์ แกลงกระโทก สว.สภ.ปากรอ จว.สงขลา 0907 12201 0416 สว.ฝ่ายนิติการ บก.อก.สกบ. 115/2561 สว.ฝ่ายวิชาการและฝึกอบรมฯ บก.อก.สกบ. 0301 10318 0067
84 พ.ต.ต. ประพันธ์ ศิริด ารงเดช สว.สส.สภ.ฉลุง จว.สตูล 0908 12204 0109 สวป.สภ.ไม้แก่น จว.ปัตตานี 115/2561 สว.กก.ตชด.32 2504 10318 0147
85 พ.ต.ท. ประยูร จันทร์ฉาย สว.ฝ่ายนิติการ บก.อก.สกบ. 0301 10305 0045 รอง ผกก.ฝ่ายตรวจสอบส านวนคดีฎีกา 115/2561 ถอนรายช่ือออกจากค าส่ังเดิม
86 ร.ต.อ. ประเสริฐ แก้วมุกดา รอง สว.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา บก.ตม.3 2404 11204 0248 สว.ตม.จว.สุรินทร์ บก.ตม.4 115/2561 สว.ตม.จว.สุรินทร์ บก.ตม.4 2405 10363 0285
87 พ.ต.ต. หญิง ปัญจวรรณ ริมผดี สว.ฝ่ายตรวจฯขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ 2403 10363 0046 สว.ฝ่ายบริการการประชุมและพิธีการ สลก.ตร. 115/2561 สว.กลุ่มงานวิจัยและประเมินผล 1 วจ. 0204 10310 0023
88 พ.ต.ต. ปิติพล พรหมแก้ว สว.สส.สน.ทุ่งมหาเมฆ สน.2-633 สว.กก.สส.บก.น.5 115/2561 ถอนรายช่ือออกจากค าส่ังเดิม
89 พ.ต.ท. ปิยบุตร เพชรก้อน รอง ผกก.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา บก.ตม.3 2404 09363 0414 รอง ผกก.ป.สภ.ทรายมูล จว.ยโยธร 115/2561 รอง ผกก.ตม.จว.น่าน 2406 09363 0236
90 พ.ต.ต. เปรมศักด์ิ ทองอ่อน สวป.สน.ภาษีเจริญ 1116 12202 0244 สว.สส.สน.ราษฎร์บูรณะ 115/2561 สว.สส.สน.หนองค้างพลู 1104 12204 0238
91 พ.ต.ท. เผด็จ กระแตวงศ์ รอง ผกก.สส.3 บก.สส.ภ.1 1102 09204 0054 รอง ผกก.สส.ภ.จว.ลพบุรี 115/2561 รอง ผกก.ปพ.บก.สส.ภ.8 1802 09201 0069
92 พ.ต.ท. พงศ์ศักด์ิ ชูทวด สว.(สอบสวน) สน.หนองค้างพลู 1104 13203 0246 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ปากคลองสาน 115/2561 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สระใคร จว.นค. 0410 13203 0018
93 พ.ต.ท. พจน์ แก้วทอง สว.ตม.จว.เพชรบูรณ์ บก.ตม.5 2406 10363 0211 สว.ฝอ.บก.ตม.5 115/2561 สว.ฝอ.ผก. 0203 10304 0008
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ด ำรงต ำแหน่ง ตำมค ำส่ัง ตร. ท่ี ต ำแหน่งใหม่ เลขต ำแหน่ง

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี 119/๒๕๖๑ ลงวันท่ี 12 มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๑

ล ำดับ ยศ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง เลขต ำแหน่ง
จำกเดิมแต่งต้ัง เปล่ียนแปลงเป็น

94 พ.ต.ท. หญิง พรชนก เพชรกาฬ์ รอง ผกก.1 บก.ตม.1 สตม. 2402 09363 0103 รอง ผกก.บริการคนต่างด้าว บก.ตม.5 115/2561 ถอนรายช่ือออกจากค าส่ังเดิม
95 พ.ต.ต. พรชัย จงจรูญเกียรติ สว.อก.สภ.กันทรลักษ์ จว.ศรีสะเกษ 0306 12304 0158 สวป.สภ.กันทรลักษ์ จว.ศรีสะเกษ 115/2561 ถอนรายช่ือออกจากค าส่ังเดิม
96 พ.ต.ท. หญิง พรพรรณ กองมาลัย สว.ฝอ.บก.ตม.5 2406 10318 0008 สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 115/2561 ถอนรายช่ือออกจากค าส่ังเดิม
97 พ.ต.ท. พิชัยยุทธ บุตรทุมพันธ์ สว.(สอบสวน) สภ.ล าลูกกา จว.ปทุมธานี สปท.170 สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.อ านาจเจริญ 115/2561 สว.(สอบสวน) สภ.พนา จว.อ านาจเจริญ สอบ.591
98 พ.ต.ท. พิพัฒน์ เต็งถาวร รอง ผกก.สส.สน.หัวหมาก 1006 09204 0068 รอง ผกก.ป.สน.บางโพ 115/2561 รอง ผกก.ปป.สน.บึงกุ่ม 1111 10202 0068
99 พ.ต.ท. พิรัชย์ สัจจา สว.กลุ่มงานสอบสวน บก.น.4 1006 10305 0058 สว.สส.สน.ประเวศ 115/2561 ถอนรายช่ือออกจากค าส่ังเดิม
100 ร.ต.อ. พิรุฬห์ กุลศรีไทวงษ์ สวป.สน.บางย่ีขัน สน.3-593 สวป.สน.ชนะสงคราม 115/2561 ถอนรายช่ือออกจากค าส่ังเดิม
101 พ.ต.ต. หญิง เพ็ญสินี อินทรภิรมย์ สว.ฝอ.บก.ตม.4 2405 10318 0008 สว.ตม.จว.สุรินทร์ บก.ตม.4 116/2561 สว.ตม.จว.กระบ่ี บก.ตม.6 2407 10363 0296
102 พ.ต.ต. ภานุพงศ์ พันธ์สน สว.ฝอ.3 บก.อก.บช.ศ. 2901 10318 0035 สวป.สน.ทุ่งมหาเมฆ 116/2561 สวป.สน.ภาษีเจริญ 1116 12202 0244
103 พ.ต.ท. ภูเพชร ลีเลิศ รอง ผกก.ป.สภ.ช่องเม็ก จว.อุบลราชธานี 1311 09202 0051 รอง ผกก.ป.สภ.สวาย จว.สุรินทร์ 116/2561 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.นาดินด า จว.เลย 0408 24203 0098
104 พ.ต.ท. มลยา โต๊ะเส็น รอง ผกก.กก.2.บก.ส.1 2302 09204 0066 รอง ผกก.กก.5 บก.ส.1 116/2561 ถอนรายช่ือออกจากค าส่ังเดิม
105 พ.ต.ท. มุทิตา สถานนท์ รอง ผกก.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 09363 0484 รอง ผกก.ตม.จว.เลย 116/2561 รอง ผกก.ฝอ.3 บก.อก.บช.น. 1001 09318 0250
106 พ.ต.ต. ไมตรี บูรณทอง สว.จร.สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปราการ 1109 10205 0063 สว.อก.สภ.เมืองนนทบุรี จว.นนทบุรี 116/2561 ถอนรายช่ือออกจากค าส่ังเดิม
107 พ.ต.ท. ยุทธการ จันทร์แก้ว สว.จร.สน.โคกคราม 1102 12205 0348 รอง ผกก.กลุ่มงานพิจารณา 2 อธ. 116/2561 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หนองเสือ จว.ปทุมธานี 0104 24203 0132
108 พ.ต.ท. หญิง ระติ รัตนศิลปพงศ์ สว.ฝอ.3 บก.อก.สตม. 2401 10318 0032 สว.ตม.จว.เลย บก.ตม.4 116/2561 สว.ตม.จว.อุดรธานี บก.ตม.4 2405 10363 0104
109 พ.ต.ต. รัฐนันท์ สมวงศ์ สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.7 1702 10204 0032 สว.(สอบสวน) สภ.หนองหญ้าไซ จว.สุพรรณบุรี 116/2561 ถอนรายช่ือออกจากค าส่ังเดิม
110 พ.ต.ต. รัฐภัทร์ รวงผ้ึง สว.งานฝึกอบรมม้า กก.สุนัขต ารวจ บก.สปพ. 1013 10306 0213 สวป.สน.สมเด็จเจ้าพระยา 116/2561 สวป.สน.หนองแขม 1116 12202 0268
111 พ.ต.ท. รัตน์ชัย บูรณาภา รอง ผกก.กลุ่มงานการฝึกแบบต ารวจ ศูนย์ฝึกต ารวจ 3003 09318 0016 รอง ผกก.ป.สภ.หนองรี จว.กาญจนบุรี 116/2561 ถอนรายช่ือออกจากค าส่ังเดิม
112 ร.ต.อ. หญิง ลัดดาวัลย์ แว่นแก้ว รอง สว.ตม.จว.ภูเก็ต บก.ตม.6 2407 11363 0038 สว.ฝอ.ภ.จว.ภูเก็ต 116/2561 ถอนรายช่ือออกจากค าส่ังเดิม
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113 ร.ต.อ. วรวิทย์ ธรรมสุจริต สวป.สภ.หนองสองห้อง จว.บุรีรัมย์ 0304 12202 0102 สว.สส.สภ.บัญจาคีรี จว.ขอนแก่น 116/2561 ถอนรายช่ือออกจากค าส่ังเดิม
114 พ.ต.ท. หญิง วราภรณ์ ค าภูผา สว.ฝ่ายวิจัยและพัฒนา วตร. 2903 10310 0052 สว.ฝอ.ทพ. 116/2561 ถอนรายช่ือออกจากค าส่ังเดิม
115 พ.ต.ท. หญิง วราภรณ์ จักรายุทธ สว.ฝอ.สยศ.ตร. 0200 10309 0012 สว.ฝ่ายอ านวยการ 2 บก.อก.บช.ศ. 116/2561 สว.ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วตร.บช.ศ. 2903 10310 0022
116 พ.ต.ท. วสุ เช่ือพุทธ รอง ผกก.จร.สน.ทองหล่อ 1103 10205 0081 รอง ผกก.สส.สน.วังทองหลาง 116/2561 รอง ผกก.ป.สน.วังทองหลาง 1111 10202 0064
117 พ.ต.ท. วัชกรณ์ กิจจานนท์ สวป. สภ.เมืองสิงห์บุรี 0109 12202 0098 สว.กก.สส.ภ.จว.สิงห์บุรี 116/2561 สวป.สภ.เมืองลพบุรี จว.ลพบุรี 0106 12202 0249
118 พ.ต.ท. หญิง วาสนา ช่วยเสริม รอง ผกก.ตม.จว.นราธิวาส บก.ตม.6 2407 09363 0084 รอง ผกก.ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ 116/2561 รอง ผกก.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 09363 0482
119 ร.ต.อ. วิชัย อมรไตรภพ สว.สส.สน.บางบอน 1104 12204 0176 สวป.สน.บางย่ีขัน 116/2561 สวป.สน.บางพลัด 1114 12202 0213
120 พ.ต.ท. วิเชียร ล้ีไพโรจน์กุล รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน บก.ตม.5 2406 09363 0152 รอง ผกก.ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ 116/2561 รอง ผกก.บริการคนต่างด้าว บก.ตม.5 2406 09363 0019
121 พ.ต.ต. วิทยา ทองผ้ึง สว.ตม.จว.ประจวบคีรีขันธ์ บก.ตม.3 2404 10363 0092 สว.ตม.จว.ตรัง บก.ตม.6 116/2561 สว.ตม.จว.ตรัง บก.ตม.6 2407 10363 0263
122 พ.ต.ท. วิโรจน์ บุญสนิท สว.กก.ตชด.42 2505 10204 0158 รอง ผกก.9 บก.กฝ.บช.ตชด. 117/2561 รอง ผกก.ตชด.41 2505 09202 0057
123 พ.ต.ต. วิศรุต สุขแท้ ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.44 2505 10202 0536 ผบ.ร้อย (สบ 2) กก.ตชด.13 117/2561 ผบ.ร้อย (สบ 2) กก.ตชด.14 2502 10202 0343
124 ร.ต.อ. วิษณุ ศิริสุขชัยวุฒิ สว.กก.สส.บก.น.7 1009 10204 0040 สว.สส.สน.หนองค้างพลู 117/2561 สว.สส.สน.ราษฎร์บูรณะ 1115 12204 0202
125 พ.ต.ท. วีณวัฒน์ ศรีแย้ม รอง ผกก.สส.สภ.โนนดินแดง จว.บุรีรัมย์ 1306 09204 0097 รอง ผกก.1 บก.ทท.3 117/2561 รอง ผกก.1 บก.ทท.2 3203 09202 0018
126 พ.ต.ท. วีร์กวิน เสริมศรีธนชัย รอง ผกก.ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 2 กต.2 0803 09204 0013 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บางปู จว.สมุทรปราการ 117/2561 ถอนรายช่ือออกจากค าส่ังเดิม
127 ร.ต.อ. วีรชัย หนูชู รอง สวป.สภ.เมืองตรัง สตง.160 สว.สส.สภ.เมืองตรัง 117/2561 สวป.สภ.ห้วยยอด จว.ตรัง สตง.241
128 พ.ต.ท. วีรยุทธ สิทธิรัตนกุล รอง ผกก.สส.ภ.จว.พังงา 1807 09201 0029 รอง ผกก.ปพ.บก.สส.ภ.8 117/2561 ถอนรายช่ือออกจากค าส่ังเดิม
129 พ.ต.ท. วีระชัย พรานอังกูร สวป.สภ.เมืองนครนายก 0206 12202 0088 สวป.สภ.แสนภูดาษ จว.ฉะเชิงเทรา 117/2561 สว.อก.สภ.บ้านท่าเล่ือน จว.ตราด 1207 10318 0049
130 พ.ต.ท. วุทธยา สิงห์ก้ิง สวป.สภ.สีชมพู จว.ขอนแก่น 0403 12202 0425 รอง ผกก.ป.สภ.พล จว.ขอนแก่น 117/2561 รอง ผกก.ป.สภ.ชุมแพ จว.ขอนแก่น 0403 10202 0076
131 พ.ต.ท. ศรวัสย์ ลมูลปล่ัง สว.ฝอ.บก.น.1 1003 10318 0012 สว.ฝอ.4 บก.อก.บช.ตชด. 117/2561 สว.ฝอ.บก.สส.บช.น. 1012 10202 0012
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132 พ.ต.ท. ศรีสุวรรณ ดีมีวงษ์ รอง ผกก.ฝอ.5 บก.อก.บช.ก. 2101 09318 0074 รอง ผกก.กลุ่มงานวิชาการและงานสารบรรณ สลก.ตร. 117/2561 รอง ผกก.ป.สภ.ทุ่งช้าง จว.น่าน 0504 10202 0061
133 พ.ต.ต. หญิง ศศิกาญจน์ ศรีสุจันทร์ สว.ตม.จว.นครพนม บก.ตม.4 2405 10363 0078 สว.ฝอ.4 บก.อก.สตม. 117/2561 ถอนรายช่ือออกจากค าส่ังเดิม
134 พ.ต.ท. ศิริชุณุพงษ์ จิตรจักร์ สว.ตม.จว.ก าแพงเพชร บก.ตม.5 2406 10363 0221 สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.6 117/2561 สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.6 1601 10318 0191
135 พ.ต.ท. เศรษฐพันธ์ ศรีสาคร รอง ผกก.ป.สภ.เมืองมุกดาหาร 0406 10202 0007 รอง ผกก.ป.สน.บึงกุ่ม 117/2561 รอง ผกก.ป.สน.บางโพ 1003 09202 0078
136 พ.ต.ต. สกฤชญ สุขนิตย์ สว.สส.สภ.ท่าแซะ จว.ชุมพร 0803 12204 0109 สว.อก.สภ.ละแม จว.ชุมพร 117/2561 ถอนรายช่ือออกจากค าส่ังเดิม
137 พ.ต.ต. สมชาย มากอ าไพ สวป.สภ.เมืองชุมพร 0803 12202 0205 สว.สส.สภ.บ้านวิสัยเหนือ จว.ชุมพร 117/2561 สว.ฝ่ายการส่ือสาร 1 สส. 2802 10318 0028
138 พ.ต.ท. สมนึก ห่านทองสุขศรี รอง ผกก.(สอบสวน) สน.เพชรเกษม 1104 13203 0213 รอง ผกก.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ. 117/2561 รอง ผกก.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ. 0400 09380 0023
139 พ.ต.ท. สมบัติ โพธ์ิงาม รอง ผกก.ป.สภ.เมืองราชบุรี 0706 10202 0007 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ้านโป่ง จว.ราชบุรี 117/2561 รอง ผกก.ป.สภ.คลองใหญ่ จว.ตราด 0205 10202 0026
140 พ.ต.ท. สมพร ทิพย์อาภากุล รอง ผกก.2.บก.ส.1 2302 09204 0067 รอง ผกก.ฝ่ายปกครองและกิจกรรม ศพข.บช.ส. 117/2561 ถอนรายช่ือออกจากค าส่ังเดิม
141 พ.ต.ต. สมพร อุปพงศ์ สวป.สน.พหลโยธิน 1109 12202 0267 สว.ฝอ.บก.สส.บช.น. 117/2561 ถอนรายช่ือออกจากค าส่ังเดิม
142 พ.ต.ท. สมภพ นามบัณฑิต สว.สส.สภ.เมืองชัยนาท สชน.128 สว.สส.สน.ดอนเมือง 117/2561 สว.สส.สน.ดอนเมือง สน.1-572
143 พ.ต.ท. สมยศ ฉิมพาลี รอง ผกก.สส.สภ.ชะอ า จว.เพชรบุรี 1707 09204 0062 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ 117/2561 ถอนรายช่ือออกจากค าส่ังเดิม
144 พ.ต.ต. สมยา เจริญราษฎร์ สว.จร.สน.หนองจอก 1102 12205 0135 สว.ฝอ.5 บก.อก.บช.น. 117/2561 สวป.สน.ล าหิน 1102 12202 0142
145 พ.ต.ท. สมศักด์ิ เจียมกรกต สวญ.ตม.จว.ปราจีนบุรี บก.ตม.3 2404 09363 0333 รอง ผกก.สส.สภ.ดงคร่ังใหญ่ จว.ร้อยเอ็ด 117/2561 รอง ผกก.ป.สภ.ศรีมโหสถ จว.ปราจีนบุรี 0207 10202 0033
146 พ.ต.ต. สยมภู กุลจิตติสิโรดม สวป.สน.บางซ่ือ สน.1-293 สว.อก.ศฝร.บช.น. 117/2561 สวป.สน.ยานนาวา 1113 12202 0148
147 พ.ต.ท. สามิตร ไชยอ่ินค า สว.กก.สส.ภ.จว.นครปฐม 1705 10204 0107 สว.สส.สภ.แก่งกระจาน จว.เพชรบุรี 117/2561 ถอนรายช่ือออกจากค าส่ังเดิม
148 พ.ต.ท. ส าเริง ทองค า สว.อก.สภ.บางกล่ า จว.สงขลา 0907 12304 0250 สว.อก.สภ.ระโนด จว.สงขลา 117/2561 สว.อก.สภ.เมืองสงขลา จว.สงขลา สสข.297
149 พ.ต.ต. สิทธิชัย บริสุทธ์ิ สวป.สภ.เมืองยะลา สยล.122 สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.9 117/2561 ถอนรายช่ือออกจากค าส่ังเดิม
150 พ.ต.ท. สุชาติ ผิวอ่อน สว.ฝอ.บก.ทล. 2103 10318 0013 รอง ผกก.5 บก.ทล. 118/2561 รอง ผกก.กลุ่มงานถวายความปลอดภัย บก.ทล. 2103 09202 0276
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151 พ.ต.ต. สุดเขต พละเอ็น สวป.สภ.พระอินทร์ราชา อ.บางปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 12202 0069 สว.อก.สภ.เมืองสระบุรี 118/2561 ถอนรายช่ือออกจากค าส่ังเดิม
152 พ.ต.ท. หญิง สุดารัตน์ ดวงแก้ว สว.ฝอ.8 บก.อก.สตม. 2401 10318 0088 สว.กก.3 บก.ตม.1 สตม. 118/2561 ถอนรายช่ือออกจากค าส่ังเดิม
153 พ.ต.ท. สุทธิพร สุกก่ า สว.กก.สส.บก.น.3 1005 10204 0042 รอง ผกก.ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 2 กต.2 118/2561 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บางปู จว.สมุทรปราการ 0107 24203 0311
154 พ.ต.ท. สุทศ รุ่งโรจน์ สวป.สน.บางมด 1115 12202 0204 สวป.สน.หนองแขม 118/2561 สว.งานศูนย์ควบคุมการจราจรเป็นพ้ืนท่ี ATC บก.จร. 1002 10205 0175
155 พ.ต.ท. สุเทพ เกิดมุสิก สว.ตม.จว.สตูล บก.ตม.6 2407 10202 0071 สว.ตม.จว.กระบ่ี บก.ตม.6 118/2561 สว.ตม.จว.กระบ่ี บก.ตม.6 2407 10204 0154
156 พ.ต.ท. สุนทร งามเหลือ รอง ผกก.ป.สภ.ท่าไม้รวก จว.เพชรบุรี 1707 09202 0044 รอง ผกก.สส.สภ.ชะอ า จว.เพชรบุรี 118/2561 ถอนรายช่ือออกจากค าส่ังเดิม
157 ร.ต.อ. สุภาพ อาสา สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.อ านาจเจริญ 1310 29203 0039 สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.3 118/2561 ถอนรายช่ือออกจากค าส่ังเดิม
158 พ.ต.ท. สุรพล ดูดิง รอง ผกก.ฝอ.2 บก.อก.ภ.9 1901 09318 0178 รอง ผกก.ป.สภ.คอหงส์ จว.สงขลา 118/2561 ถอนรายช่ือออกจากค าส่ังเดิม
159 พ.ต.ต. เสน่ห์ เจริญจิต สวป.สภ.แสนภูดาษ จว.ฉะเชิงเทรา 0203 12202 0051 สว.สส.สภ.ปราสาท จว.สร. 118/2561 ถอนรายช่ือออกจากค าส่ังเดิม
160 พ.ต.ท. โสภณ ทองจันทร์ สว.อก.สภ.ระโนด จว.สงขลา 0907 12304 0193 สว.อก.สภ.เกาะลันตา จว.กระบ่ี 118/2561 ถอนรายช่ือออกจากค าส่ังเดิม
161 พ.ต.ท. หญิง โสภิต สมพงษ์ สว.ฝอ.บก.ตม.6 2407 10318 0008 สว.ตม.จว.ตรัง บก.ตม.6 118/2561 สว.ตม.จว.ตรัง บก.ตม.6 2407 10204 0264
162 ร.ต.อ. อคร กล่อมกูล นว.(สบ 1) ผบก.ปคม. 2108 11323 0007 สวป.สน.ทุ่งมหาเมฆ 118/2561 สวป.สน.ทุ่งมหาเมฆ 1112 12202 0298
163 ร.ต.อ. อดุลย์ศิริ วงศ์ตันกาศ รอง สว.สส.สน.บางมด 1010 11204 0103 สว.กก.5 บก.ส.2 118/2561 ถอนรายช่ือออกจากค าส่ังเดิม
164 ร.ต.อ. อนันต์ กาวสันเทียะ สวป.สน.ธรรมศาลา 1114 12202 0227 สวป.สน.จรเข้น้อย 118/2561 สว.กก.สส.ภ.จว.ระยอง 1210 10204 0112
165 พ.ต.ท. อรรถพล อิทธโยภาสกุล รอง ผกก.ป.สภ.บ้านค่าย จว.ระยอง 0208 10202 0049 สวญ.สภ.ไม้รูด จว.ตราด 118/2561 ถอนรายช่ือออกจากค าส่ังเดิม
166 พ.ต.ท. อัครเดช ศรีม่วงกลาง รอง ผกก.สส.สภ.ปรือใหญ่ จว.ศรีสะเกษ 1308 09204 0116 รอง ผกก.สส.สภ.พลับพลาชัย จว.บุรีรัมย์ 118/2561 รอง ผกก.ป.สภ.พลับพลาชัย จว.บุรีรัมย์ 0304 10202 0084
167 พ.ต.ท. หญิง อัจฉรา อุยสกุล สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.9 1901 10318 0213 สว.ฝอ.บก.ทท.1 118/2561 สว.ฝอ.บก.ทท.3 3204 10318 0009
168 ร.ต.อ. หญิง อัจฉราพรรณ จันทคัต รอง สว.ตม.จว.ประจวบคีรีขันธ์ บก.ตม.3 2404 11204 0216 สว.ฝอ.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ 118/2561 สว.ฝ่ายประมวลผลข้อมูล ศทส.ตม. 2409 10310 0014
169 พ.ต.ท. อานันท์จักร์ กนกนพวัชร์ รอง ผกก.1 บก.ปส.1 2202 09201 0054 รอง ผกก.ป.สน.คันนายาว 118/2561 รอง ผกก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 09202 0081



ด ำรงต ำแหน่ง ตำมค ำส่ัง ตร. ท่ี ต ำแหน่งใหม่ เลขต ำแหน่ง

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี 119/๒๕๖๑ ลงวันท่ี 12 มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๑

ล ำดับ ยศ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง เลขต ำแหน่ง
จำกเดิมแต่งต้ัง เปล่ียนแปลงเป็น

170 ร.ต.อ. อ านวย นันทา รอง สวป.สภ.กันทรารมย์ จว.ศรีสะเกษ สศก.273 สว.อก.สภ.กันทรลักษ์ จว.ศรีสะเกษ 118/2561 สว.อก.สภ.นาเยีย จว.อุบลราชธานี 0309 12318 0453
171 พ.ต.ต. อุเทน พรมมา สว.กก.สส.ภ.จว.สุรินทร์ 1309 10204 0033 สว.ตม.จว.นครพนม บก.ตม.4 118/2561 สว.ตม.จว.บึงกาฬ บก.ตม.4 2405 10202 0114
172 ร.ต.อ. อุบล บุญสุริยาธรรม รอง สว.สส.สภ.บางโทรัด สสค.52 สว.สส.สภ.กระทุ่มแบน จว.สมุทรสาคร 118/2561 สว.กก.วิเคราะห์ข่าวและเคร่ืองมือพิเศษ บก .สส.ภ.7 1702 10204 0021
173 พ.ต.ท. เอกนรินทร์ วงค์ชัย สว.ฝอ.บก.ปส.3 2204 10318 0009 รอง ผกก.กลุ่มงานการข่าว บก.ขส.บช.ปส. 118/2561 รอง ผกก.ฝ่ายส่งก าลังบ ารุง บก.อก.บช.ปส. 2201 09318 0036
174 ร.ต.อ. เอกวัธ ภัทรกาญจนานนท์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.วังน้ าเขียว 0303 24203 0241 สว.กก.สส.ภ.จว.อุบลราชธานี 118/2561 สว.(สอบสวน) สภ.ประตูเมือง จว.แม่ฮ่องสอน 0507 23203 0141


