
 
 
 

 
 
 

(ส ำเนำ) 
 
 

ค ำสั่งส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 
ที่    ๑๒๕ /๒๕๖๒ 

เรื่อง  กำรแต่งตั้งข้ำรำชกำรต ำรวจ 
................................................................................. 

 
  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕๔ แห่งพระรำชบัญญัติต ำรวจแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๔๗  
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติที่ ๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ 
เรื่อง กำรปรับปรุงระบบกำรพิจำรณำแต่งตั้ งข้ ำรำชกำรต ำรวจ  จึงแต่งตั้ งข้ ำรำชกำรต ำรวจให้ด ำรง 
ต ำแหน่งต่ำง ๆ จ ำนวน ๑๘๗ รำย ปรำกฏตำมบัญชีรำยชื่อที่แนบท้ำยค ำสั่งนี้ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  ๘ มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นต้นไป โดยให้ขำดจำกอัตรำเงินเดือนเดิม 
ไปรับอัตรำเงินเดือนใหม่หรือให้ โอนอัตรำเงินเดือนเดิมไปตั้งจ่ำยส ำหรับต ำแหน่งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 
๑ เมษำยน พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ  วันที ่ ๒๘  กุมภำพนัธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

                                                        
(ลงชื่อ) พลต ำรวจเอก  จกัรทิพย์ ชัยจินดำ 

                      ( จักรทิพย์ ชัยจินดำ ) 
          ผูบ้ัญชำกำรต ำรวจแหง่ชำติ  
 
      
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
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.     ว่ำท่ี         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 

 

ส ำเนำถูกต้อง 

พลต ำรวจตรี 
( วัชรินทร์ บุญคง ) 

ผู้บังคับกำร กองทะเบียนพล 
       มิถุนำยน ๒๕๖๐ 



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

1 พ.ต.อ. กนิษฐ ประสานสุข ผกก.สภ.เถิน จว.ล าปาง 0508 09201 0032 ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.5 1502 08203 0139

2 พ.ต.อ. กฤตชาติ พิณสุวรรณ ผกก.ฝอ.5 บก.อก.ภ.9 1901 08318 0227 ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.7 122/2562 ผกก.สภ.กรงปินัง จว.ยะลา 0906 10201 0012

3 พ.ต.ท. กฤติเดช จันทร์เพชร รอง ผกก.สส.สน.หนองค้างพลู 1011 09204 0075 ผกก.สภ.หนองโดน จว.สระบุรี 0108 09201 0116

4 พ.ต.ท. กฤติเดช ปทุมาพัฒนานนท์ รอง ผกก.ป.สภ.นายูง จว.อุดรธานี 0412 10202 0060 ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.พะเยา 122/2562 ผกก.สภ.รัตนวาปี จว.หนองคาย 0410 09201 0074

5 พ.ต.ท. กฤษณะ พรรณรักษ์ รอง ผกก.ป.สภ.ควนเนียง จว.สงขลา 0907 10202 0065 ผกก.สภ.ม่วงงาม จว.สงขลา 122/2562 ผกก.ปพ.ภ.จว.สงขลา 1906 08201 0198

6 พ.ต.อ. กองทัพ เสนาทิพย์ ผกก.สภ.สะบ้าย้อย จว.สงขลา 0907 09201 0043 ผกก.สภ.กรงปินัง จว.ยะลา 122/2562 ผกก.สส.จชต. 2002 08202 0116

7 พ.ต.ท. หญิง กัญญา เนตรสอดจิตร รอง ผกก.ตม.จว.เลย บก.ตม.4 2405 09363 0266 ผกก.ฝ่ายพิธีการและการรับรอง ตท. 0102 08320 0121

8 พ.ต.อ. กิตต์ิธเนศ ภัทรศิริกรพัฒน์ ผกก.สภ.รัตนวาปี จว.หนองคาย 0410 09201 0074 ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.มุกดาหาร 1408 08203 0108

9 พ.ต.ท. กิตติพงศ์ กฤษณสุวรรณ สวญ.สภ.เมืองลีง จว.สุรินทร์ 1309 09201 0064 ผกก.สภ.ห้วยข่า จว.อุบลราชธานี 1311 08201 0182

10 พ.ต.อ. กีรติกร อมรพัฒน์ภาคิน ผกก.สภ.ชนบท จว.ขอนแก่น 0403 09201 0088 ผกก.สภ.เพ็ญ จว.อุดรธานี 0412 09201 0045

11 พ.ต.ท. เกรียงไกร รับงาม รอง ผกก.ฝอ.บก.ปอท. 2112 09318 0007 ผกก.สภ.โพธ์ิตาก จว.หนองคาย 0410 09201 0369

12 พ.ต.ท. เกษตร วิณวันก์ รอง ผกก.สส.สภ.ขามทะเลสอ จว.นครราชสีมา 1305 09204 0160 ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.3 1302 08203 0116

13 พ.ต.อ. เกียรติณรงค์ เฉลิมสุข ผกก.สน.พลับพลาไชย 1 1103 09201 0010 รอง ผบก.อก.บช.น. 122/2562 รอง ผบก.น.9 1011 07201 0066

14 พ.ต.อ. เกียรติพงษ์ นาลา รอง ผบก.น.5 1007 07201 0066 รอง ผบก.จร. 1002 07201 0005

15 พ.ต.อ. เกียรติศักด์ิ ศรีวงค์ชัย ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.4 1402 08203 0146 ผกก.สภ.วังสะพุง จว.เลย 122/2562 ผกก.สภ.พยัคฆภูมิพิสัย จว.มหาสารคาม สมค.315

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๒5/๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๒๘ กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

ล ำดับ ยศ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง เลขต ำแหน่ง

จำกเดิมแต่งต้ัง เปล่ียนแปลงเป็น/ด ำรงต ำแหน่ง



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๒5/๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๒๘ กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

ล ำดับ ยศ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง เลขต ำแหน่ง

จำกเดิมแต่งต้ัง เปล่ียนแปลงเป็น/ด ำรงต ำแหน่ง

16 พ.ต.อ. ขวัญชัย ธีระกุล ผกก.ฝอ.ทว. 2703 08318 0008 ผกก.สภ.ด่านมะขามเต้ีย จว.กาญจนบุรี 122/2562 ผกก.สภ.อ่าวน้อย จว.ประจวบคีรีขันธ์ 1706 08201 0056

17 พ.ต.อ. เขมชาติ วัฒนนภาเกษม ผกก.สภ.ท่าวุ้ง จว.ลพบุรี สลบ.276 ผกก.ตม.จว.นครราชสีมา บก.ตม.4 122/2562 ผกก.ตม.จว.น่าน บก.ตม.5 2406 08363 0234

18 พ.ต.อ. คณบดี เลิศอมรศักด์ิ ผกก.สส.บก.น.2 1004 08204 0034 ผกก.สส.บก.น.8 122/2562 ผกก.สส.ภ.จว.หนองคาย 1412 08201 0030

19 พ.ต.อ. คณิต กล่ินศรีสุข ผกก.กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 08207 0187 ผกก.ฝอ.กต.10 122/2562 ถอนรายช่ือออกจากค าส่ัง

20 พ.ต.อ. คณิต รัตนมณี ผกก.สภ.ปากพะยูน จว.พัทลุง 0905 09201 0025 ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.จชต. 2002 08203 0147

21 พ.ต.อ. คมกฤช สุขไทย ผกก.1 บก.ปคม. 2108 08201 0028 ผกก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา 122/2562 ผกก.สส.บก.น.8 1010 08204 0034

22 พ.ต.ท. ครรชิต ชาตินันท์ รอง ผกก.ป.สภ.หนองบัว จว.นครสวรรค์ 0604 10202 0033 ผกก.สภ.คลองลาน จว.ก าแพงเพชร 122/2562 ผกก.สภ.เรือง จว.น่าน 1506 08201 0103

23 พ.ต.อ. คะเชนทร์ ยืนยง ผกก.สภ.เขาวง จว.กาฬสินธ์ุ 0402 09201 0074 ผกก.สภ.ประจักษ์ศิลปาคม จว.อุดรธานี 0412 09201 0348

24 พ.ต.ท. จตุรงค์ มหิทธิโชติ รอง ผกก.ฝ่ายสโมสรและสันทนาการ สก. 0403 09318 0077 ผกก.สส.ภ.จว.นครพนม 1406 08201 0030

25 พ.ต.ท. จอมพล รุจิรด ารงค์ชัย รอง ผกก.สส.สน.คันนายาว 1004 09204 0075 ผกก.1 บก.ทท.2 122/2562 ผกก.สส.ภ.จว.สิงห์บุรี 1111 08201 0027

26 พ.ต.อ. จักรแก้ว แก้วคงยศ ผกก.สภ.ทุ่งลุง จว.สงขลา 1906 08201 0070 ผกก.สภ.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ 122/2562 ผกก.สภ.ล าลูกกา จว.ปทุมธานี สปท.162

27 พ.ต.ท. หญิง จันทิลา พรหมมาส รอง ผกก.ฝ่ายยุทธศาสตร์ บก.อก.สกบ. 0301 09318 0055 ผกก.ฝ่ายสรรพาวุธ 1 สพ. 0304 08365 0022

28 พ.ต.ท. จารุวัฒน์ สรรพอุดม รอง ผกก.สส.สภ.เมืองสิงห์บุรี 1111 09204 0040 ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.บช.น. 122/2562 ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.7 1702 08203 0133

29 พ.ต.อ. จิณวัตร ก้อนทองดี ผกก.สภ.คลองเข่ือน จว.ฉะเชิงเทรา 0203 09201 0242 รอง ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ 1308 07201 0005

30 พ.ต.อ. จีรเดชน์ เหมจินดา รอง ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี 1106 07201 0003 รอง ผบก.จร. 122/2562 รอง ผบก.น.5 1007 07201 0004



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๒5/๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๒๘ กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

ล ำดับ ยศ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง เลขต ำแหน่ง

จำกเดิมแต่งต้ัง เปล่ียนแปลงเป็น/ด ำรงต ำแหน่ง

31 พ.ต.ท. หญิง จุฑาภา สุวรรณทา รอง ผกก.3 บก.ตม.1 2402 09363 0107 ผกก.ฝอ.ศฝร.ตม. 122/2562 ผกก.ฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.ตม. 2410 08318 0022

32 พ.ต.อ. จุมพล เลขสุนทรากร ผกก.สภ.ทองผาภูมิ จว.กาญจนบุรี สกจ.347 ผกก.สส.ภ.จว.กาญจนบุรี 122/2562 ผกก.ฝอ.ภ.จว.สุพรรณบุรี 1711 08318 0006

33 พ.ต.ท. เจนภพ บุตรกินรี รอง ผกก.สส.สภ.เมืองกระบ่ี 1804 09204 0058 ผกก.สภ.บ้านมาบอ ามฤต จว.ชุมพร 122/2562 ผกก.สภ.พะโต๊ะ จว.ชุมพร 0803 09201 0028

34 พ.ต.อ. ฉลาด พลนาการ ผกก.สภ.บ้านมาบอ ามฤต จว.ชุมพร 1805 08201 0054 ผกก.สภ.พะโต๊ะ จว.ชุมพร 122/2562 ถอนรายช่ือออกจากค าส่ังเดิม

35 พ.ต.ท. เฉลียง อินทิพย์ รอง ผกก.(สอบสวน) สน.พหลโยธิน สน.1-851 ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.บช.น. 122/2562 ผกก.ฝ่ายการประชุม สง.ก.ต.ช. 0104 08318 0014

36 พ.ต.อ. ชนิน วชิรปาณีกูล รอง ผบก.น.9 1011 07201 0066 รอง ผบก.น.5 1007 07201 0066

37 พ.ต.อ. ชัชวาล สังข์รักษา ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.พะเยา 1507 08203 0098 ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.7 122/2562 ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.2 1202 08203 0077

38 พ.ต.อ. ชัยธนันท์ จิรปิยเศรษฐ์ ผกก.สภ.บ่อวิน จว.ชลบุรี 1206 08201 0056 ผกก.ฝอ.ภ.จว.สระแก้ว 122/2562 ผกก.สภ.วังสมบูรณ์ จว.สระแก้ว 0209 09201 0218

39 พ.ต.อ. ชัยยง จันนา ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.4 1402 08203 0126 ผกก.ฝอ.ภ.จว.นครพนม 122/2562 ถอนรายช่ือออกจากค าส่ังเดิม

40 พ.ต.อ. ชัยฤทธ์ิ ศรีวารีรัตน์ ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.น.5 1007 08203 0119 รอง ผบก.ภ.จว.ชัยนาท 1104 07201 0004

41 พ.ต.อ. ชาติชาย ชนะสิทธ์ิ ผกก.สภ.ปะนาเระ จว.ปัตตานี 0904 09201 0039 ผกก.สภ.สทิงพระ จว.สงขลา 122/2562 ผกก.สภ.ปากพะยูน จว.พัทลุง 0905 09201 0025

42 พ.ต.อ. ไชยา สุนทรกิจ รอง ผบก.สส.ภ.7 1702 07201 0122 รอง ผบก.กส. 122/2562 รอง ผบก.วตร. 2903 07101 0003

43 พ.ต.ท. ณธีพัฒน์ จิรัฐวรโชติ รอง ผกก.(สอบสวน) กก.4 บก.ปอศ. 2109 29203 0162 ผกก.สภ.กุสุมาลย์ จว.สกลนคร 0409 09201 0060

44 พ.ต.อ. ณพัฒน์ศักย์ ธรรมรักษ์ รอง ผบก.ตม.5 2406 07201 0097 รอง ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์ 122/2562 รอง ผบก.ภ.จว.พิษณุโลก 1608 07201 0086

45 พ.ต.อ. ณภพ ชุณหกรรณ์ รอง ผบก.พธ. 0302 07318 0003 รอง ผบก.ศฝต. 3003 07101 0002



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๒5/๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๒๘ กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

ล ำดับ ยศ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง เลขต ำแหน่ง

จำกเดิมแต่งต้ัง เปล่ียนแปลงเป็น/ด ำรงต ำแหน่ง

46 พ.ต.อ. ณรงค์ฤทธ์ิ สุริยะ ผกก.สภ.กุดรัง จว.มหาสารคาม 0405 09201 0303 ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.4 1402 08203 0152

47 พ.ต.อ. ณัฐ บัณฑุรัตน์ ผกก.ฝอ.กองแผนงานความม่ันคง สยศ. 0203 08318 0006 ผกก.ฝ่ายเงินเพ่ิมและเงินประจ าต าแหน่ง อต . 0401 08319 0057

48 พ.ต.อ. ณัทณพงศ์ หล่ิมวิรัตน์ รอง ผบก.ปส.3 2204 07201 0078 รอง ผบก.อก.บช.ปส. 122/2562 ถอนรายช่ือออกจากค าส่ังเดิม

49 พ.ต.อ. ดอย วงค์พุ่ม รอง ผบก.สกส.บช.ปส. 2207 07201 0002 รอง ผบก.อก.บช.ตชด. 122/2562 รอง ผบก.อก.ภ.9 1901 07101 0149

50 พ.ต.อ. หญิง ดารณี แจ้งไพร ผกก.ฝ่ายวิจัยและพัฒนา วตร. 2903 08318 0050 ผกก.ฝอ.2 บก.อก.บช.ศ. 2901 08318 0018

51 พ.ต.อ. ด ารงศักด์ิ อ่อนตา ผกก.กลุ่มงานสนับสนุนคดีเทคโนโลยี บก.ปอท. 2112 08204 0104 ผกก.5 บก.ป. 122/2562 ผกก.ฝอ.7 บก.อก.บช.ก. 2101 08305 0099

52 พ.ต.ท. ดุลยพัฒน์ เตชพรชยาสินธ์ รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ห้วยขวาง 1108 24203 0091 ผกก.สภ.ชาติตระการ จว.พิษณุโลก 122/2562 ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.2 1202 08203 0109

53 พ.ต.อ. ถาวร รวมก่ิง ผกก.สภ.เขาบางแกรก จว.อุทัยธานี 1612 08201 0043 ผกก.สภ.แม่จริม จว.น่าน 122/2562 ผกก.ฝอ.บก.สส.ภ.6 1602 08318 0006

54 พ.ต.อ. หญิง ทรงรัตน์ ถ่ินหนองจิก นวท.(สบ 4) พฐ.จว.กระบ่ี ศพฐ.8 2711 08450 0158 นวท.(สบ 4) กชช.ศพฐ.8 94/2562 ถอนรายช่ือออกจากค าส่ังเดิม

55 พ.ต.อ. ทองปลิว เล็กเส็ง ผกก.ฝ่ายพลาธิการ 1 พธ. 0302 08365 0018 ผกก.ฝ่ายสรรพาวุธ 1 สพ. 122/2562 ถอนรายช่ือออกจากค าส่ังเดิม

56 พ.ต.อ. ทัตเทพ ศรีนาค ผกก.ฝ่ายมาตรฐานฯ 2 สศป. 2902 08318 0062 รอง ผบก.กองแผนงานความม่ันคง สยศ. 0203 07318 0004

57 พ.ต.อ. เทพพิทักษ์ แสงกล้า ผกก.ฝ่ายนิติการ บก.อก.สกบ. 0301 08305 0043 ผกก.ฝอ.6 บก.อก.สตม. 2401 08305 0150

58 พ.ต.อ. ธนวัฒน์ ต้ังวงษ์เจริญ ผกก.กลุ่มงานส่งเสริมงานสอบสวน 2 สบส. 0604 08306 0033 รอง ผบก.อก.สกบ. 122/2562 รอง ผบก.สท. 0103 07101 0003

59 พ.ต.ท. ธนวัฒน์ ห่านด า รอง ผกก.ป.สภ.วังทรายพูน จว.พิจิตร 0605 10202 0061 ผกก.สภ.เขวาใหญ่ จว.มหาสารคาม 1407 08201 0118

60 พ.ต.ท. ธนะ แจ่มจันทร์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองสมุทรสงคราม สสส.79 ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.7 1702 08203 0158



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๒5/๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๒๘ กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

ล ำดับ ยศ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง เลขต ำแหน่ง

จำกเดิมแต่งต้ัง เปล่ียนแปลงเป็น/ด ำรงต ำแหน่ง

61 พ.ต.อ. ธวัฒชัย เกิดโภคทรัพย์ รอง ผบก.ภ.จว.สิงห์บุรี 1111 07101 0002 รอง ผบก.ภ.จว.ปัตตานี 122/2562 รอง ผบก.ภ.จว.อ่างทอง 1112 07201 0003

62 พ.ต.อ. ธานินทร์ ฉัตรเจริญพร ผกก.สภ.ล าลูกกา จว.ปทุมธานี สปท.162 ผกก.สภ.บางปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยา สอย.320

63 พ.ต.ท. ธิติพัทธ์ จิตตาศิรินุวัตร รอง ผกก.กลุ่มงานบริการประชาชน กองแผนงานความม่ันคง สยศ . 0203 09309 0079 ผกก.ฝอ.4 บก.อก.สทส. 2801 08318 0037

64 พ.ต.ท. ธีรยุทธ เสรีนนท์ชัย รอง ผกก.(สอบสวน) งานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ กก.2 บก.จร. 1002 29203 0128 ผกก.สภ.สากเหล็ก จว.พิจิตร 122/2562 ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.อ่างทอง 1112 08203 0097

65 พ.ต.อ. ธีระชัย เด็ดขาด ผกก.สภ.สวนพริกไทย จว.ปทุมธานี 1106 08201 0048 ผกก.สภ.นาเฉลียง จว.เพชรบูรณ์ 122/2562 ผกก.สภ.หางน้ าสาคร จว.ชัยนาท 1104 08201 0078

66 พ.ต.ท. นนท์ นุ่มบุญน า รอง ผกก.(สอบสวน) สน.บางนา สน.2-763 ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.2 1202 08203 0110

67 พ.ต.อ. นพสิทธ์ิ มิตรภักดี ผกก.วิเคราะห์ข่าวและเคร่ืองมือพิเศษ บก.สส.ภ.1 1102 08201 0017 รอง ผบก.ปส.4 2205 07101 0004

68 พ.ต.อ. นภณัฐ แปงเคร่ือง ผกก.2 บก.ปส.2 2203 08201 0044 ผกก.สน.บางย่ีขัน 1104 09201 0024

69 พ.ต.อ. นรินทร์ ค าแก่น รอง ผบก.ตท. 0102 07314 0003 รอง ผบก.ตชด.ภาค 1 2502 07201 0423

70 พ.ต.อ. นิคม เอ่ียมส าอางค์ รอง ผบก.ภ.จว.พิษณุโลก 1608 07101 0002 รอง ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์ 123/2562 รอง ผบก.อก.บช.ปส. 2201 07101 0002

71 พ.ต.อ. นิตินันทน์ นวมทอง ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.ป. 2102 08203 0349 ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.4 123/2562 ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.บช.น. 1012 08203 0134

72 พ.ต.อ. นิติพันธ์ กนกเวชยันต์ ผกก.ฝอ.7 บก.อก.สตม. 2401 08305 0077 ผกก.กลุ่มงานกฎหมาย กม. 0601 08305 0037

73 พ.ต.อ. นิธิคมน์ ปัญจมาลา ผกก.ฝอ.6 บก.อก.สตม. 2401 08318 0062 ผกก.ฝอ.4 บก.อก.สตม. 2401 08318 0042

74 พ.ต.ท. นิวัฒน์ชัย สุขธยารักษ์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เกาะสีชัง จว.ชลบุรี สชบ.511 ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.2 1202 08203 0104

75 พ.ต.ท. เนติ วงษ์กุหลาบ รอง ผกก.4 บก.ป. 2102 09201 0197 ผกก.5 บก.ป. 2102 08201 0233



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๒5/๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๒๘ กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

ล ำดับ ยศ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง เลขต ำแหน่ง

จำกเดิมแต่งต้ัง เปล่ียนแปลงเป็น/ด ำรงต ำแหน่ง

76 พ.ต.อ. บุญฤทธ์ิ ชวีวัฒน์ ผกก.สภ.สามชัย จว.กาฬสินธ์ุ 0402 09201 0296 ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.4 1402 08203 0088

77 พ.ต.อ. ปรเมษฐ์ พลับพลึง รอง ผกก.ป.สภ.เบตง จว.ยะลา 0906 10202 0031 ผกก.สภ.รามัน จว.ยะลา 0906 09201 0037

78 พ.ต.อ. ประวิตร ชูศรี ผกก.สภ.วังสมบูรณ์ จว.สระแก้ว 0209 09201 0218 ผกก.ฝอ.ภ.จว.สระแก้ว 1211 08318 0007

79 พ.ต.อ. ประสงค์ เฉลิมพันธ์ ผกก.ฝอ.บก.สส.ภ.6 1602 08318 0006 รอง ผบก.ภ.จว.พิษณุโลก 1608 07201 0085

80 พ.ต.ท. ประสิทธ์ิ สมใจประสงค์ รอง ผกก.ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4 2405 09363 0045 ผกก.ฝ่ายประมวลผล ศธ.ตม. 123/2562 ผกก.สภ.บ้านธิ จว.ล าพูน 0509 09201 0036

81 พ.ต.ท. ปรีชา เนติวัชรเวช รอง ผกก.สส.สภ.เมืองยโสธร 1307 09204 0051 ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.3 1302 08203 0085

82 พ.ต.อ. ปวร พรพรหมมา ผกก.ฝอ.ภ.จว.นครศรีธรรมราช 1806 08318 0007 ผกก.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.นครศรีธรรมราช 0804 09201 0085

83 พ.ต.ท. ปัญญา ศรนุวัตร รอง ผกก.ป.สภ.สวนผ้ึง จว.ราชบุรี 0706 10202 0054 ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.7 1702 08203 0151

84 พ.ต.ท. ปิยพงศ์ สิงหเทศ รอง ผกก.(สอบสวน) งานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ กก.2 บก.จร. 1002 29203 0127 ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.3 123/2562 ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.บช.น. 1012 08203 0145

85 พ.ต.อ. เผ่าพงศ์ พูราษฎร์ รอง ผบก.ภ.จว.เพชรบูรณ์ 1609 07201 0084 รอง ผบก.ปปป. 2110 07201 0133

86 พ.ต.อ. โผนชัย ครองยุทธ ผกก.สภ.บ้านฝาง จว.ขอนแก่น 0403 09201 0108 ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.มุกดาหาร 123/2562 ผกก.สภ.โคกโพธ์ิไชย จว.ขอนแก่น 0403 09201 0392

87 พ.ต.อ. พชรพล ณ นคร ผกก.สภ.ตากใบ จว.นราธิวาส 0903 09201 0034 ผกก.สภ.เมืองสตูล 123/2562 ผกก.ฝอ.ภ.จว.ปัตตานี 2005 08318 0008

88 พ.ต.ท. พรพิชิต รุ่งเรือง รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองเชียงใหม่ สชม.416 ผกก.สภ.บ้านธิ จว.ล าพูน 123/2562 ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.5 1502 08203 0116

89 พ.ต.อ. หญิง พรรณิภา หวังอนุตตร ผกก.กลุ่มงานเทคโนฯ ศทส.ตม. 2409 08318 0021 ผกก.ฝ่ายส่งก าลังบ ารุง บก .อก.รพ.ตร. 123/2562 ผกก.ฝ่ายประมวลผล ศธ.ตม. 2409 08318 0101

90 พ.ต.ท. พรัชต์ศรุต วัชรธนโยธิน รอง ผกก.3 บก.ทล. 2103 09202 0103 ผกก.ฝ่ายสารบรรณ 1 สลก.ตร. 0101 08312 0031



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๒5/๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๒๘ กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

ล ำดับ ยศ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง เลขต ำแหน่ง

จำกเดิมแต่งต้ัง เปล่ียนแปลงเป็น/ด ำรงต ำแหน่ง

91 พ.ต.อ. พัฒนเชษฐ์ อุ่นอนันต์ ผกก.สภ.แม่วาง จว.เชียงใหม่ 0503 09201 0120 ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.1 1101 08318 0128

92 พ.ต.อ. พิเชียรยศ อรุณพันธกุล ผกก.ฝ่ายปกครองและการฝึก ศฝร.ภ.1 1103 08318 0024 ผกก.สภ.เชียงขวัญ จว.ร้อยเอ็ด 123/2562 ผกก.สส.3 บก.สส.ภ.4 1402 08204 0052

93 พ.ต.อ. พิทยา มหัตกีรติ ผกก.สภ.บางตาเถร จว.สุพรรณบุรี 1711 08201 0129 ผกก.ฝ่ายสารบรรณ 1 สลก.ตร. 123/2562 ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.7 1702 08203 0132

94 พ.ต.ท. พิทยากร เพชรรัตน์ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองนนทบุรี 0103 10202 0013 ผกก.ฝ่ายพลาธิการ 1 พธ. 123/2562 ผกก.ฝ่ายนิติการ บก.อก.สกบ. 0301 08305 0043

95 พ.ต.อ. พิสุทธ์ิ จันทรสุวรรณ ผกก.สภ.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ สสป.311 ผกก.สภ.บางปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยา 123/2562 ถอนรายช่ือออกจากค าส่ังเดิม

96 พ.ต.ท. พูลศักด์ิ สุบินดี รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ท่าเรือ 1112 24203 0072 ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.3 123/2562 ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.บช.น. 1012 08203 0125

97 พ.ต.ท. ไพทูล พรมเขียน รอง ผกก.ป.สภ.ชะอ า จว.เพชรบุรี 0705 10202 0018 ผกก.สภ.หนองหญ้าไซ จว.สุพรรณบุรี 123/2562 ผกก.สภ.บ้านแหลม จว.เพชรบุรี 0705 09201 0037

98 พ.ต.อ. ไพรัช แทนศิริ ผกก.สภ.บ้านแหลม จว.เพชรบุรี 0705 09201 0037 ผกก.สภ.หนองหญ้าไซ จว.สุพรรณบุรี 0709 09201 0049

99 พ.ต.ท. ไพโรจน์ ทองขาว รอง ผกก.ป.สภ.บ้านธิ จว.ล าพูน 0509 10202 0043 ผกก.สภ.เชียงค า จว.พะเยา สพย.161

100 พ.ต.อ. ไพโรจน์ บุญยะพาส ผกก.สภ.คลองลาน จว.ก าแพงเพชร 0602 09201 0048 ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.7 123/2562 ถอนรายช่ือออกจากค าส่ังเดิม

101 พ.ต.อ. ภักดี ปรีชาชน ผกก.สภ.สุไหงปาดี จว.นราธิวาส 0903 09201 0035 รอง ผบก.ภ.จว.นราธิวาส 2004 07201 0005

102 พ.ต.อ. ภัทรชัย กอสนาน ผกก.สภ.หนองปรือ จว.กาญจนบุรี 0702 09201 0073 ผกก.ฝอ.ภ.จว.สุพรรณบุรี 123/2562 ผกก.สส.ภ.จว.กาญจนบุรี 1704 08201 0030

103 พ.ต.อ. ภัทรภัทร นุชยวง ผกก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 08201 0029 ผกก.สส.ภ.จว.สิงห์บุรี 123/2562 ถอนรายช่ือออกจากค าส่ังเดิม

104 พ.ต.อ. ภิญโญ สุทธิสาร ผกก.สภ.อุทุมพรพิสัย จว.ศรีสะเกษ สศก.253 ผกก.สภ.คอนสวรรค์ จว.ชัยภูมิ 0302 09201 0035

105 พ.ต.อ. ภูวนารถ แก้วน้อย ผกก.สภ.รามัน จว.ยะลา 0906 09201 0037 ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.จชต. 123/2562 ผกก.สภ.ม่วงงาม จว.สงขลา 1906 08201 0178



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๒5/๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๒๘ กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

ล ำดับ ยศ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง เลขต ำแหน่ง

จำกเดิมแต่งต้ัง เปล่ียนแปลงเป็น/ด ำรงต ำแหน่ง

106 พ.ต.อ. มนตรี ชุติพงษ์วิเวท รอง ผบก.ภ.จว.พิษณุโลก 1608 07201 0085 รอง ผบก.ภ.จว.สุโขทัย 1610 07101 0002

107 พ.ต.อ. มนตรี เทศขัน รอง ผบก.น.5 1007 07201 0004 รอง ผบก.อคฝ. 1014 07202 0215

108 พ.ต.อ. มนเทียร เบ้าทอง ผกก.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.นครศรีธรรมราช 0804 09201 0085 ผกก.สภ.สิชล จว.นครศรีธรรมราช สนศ.532

109 พ.ต.อ. ยรรยง จันทร์เขียว ผกก.สภ.คอนสาร จว.ชัยภูมิ 0302 09201 0038 ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.5 123/2562 ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.3 1302 08203 0091

110 พ.ต.ท. ยศกร พันธ์ศิริ รอง ผกก.สส.สภ.ค าเข่ือนแก้ว จว.ยโสธร 1307 09204 0055 ผกก.ฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.3 1303 08318 0017

111 พ.ต.อ. ย่ิงยศ อินทบุหร่ัน ผกก.ฝอ.บก.อคฝ. 1014 08318 0006 รอง ผบก.กองแผนงานความม่ันคง สยศ. 0203 07309 0002

112 พ.ต.อ. ย่ิงรัตน์ สอาดย่ิง ผกก.ฝอ.ศทส.ตม. 2409 08318 0002 ผกก.ฝอ.ศท.ตม. 2409 08318 0091

113 พ.ต.ท. ยุทธนา งามชัด รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.รัตนวาปี จว.หนองคาย 0410 13203 0045 ผกก.สส.3 บก.สส.ภ.4 123/2562 ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.4 1402 08203 0099

114 พ.ต.อ. ยุทธนา บุญเมือง ผกก.สภ.ล าสนธิ จว.ลพบุรี 0106 09201 0060 ผกก.ฝ่ายนิติการ บก.อก.สกบ. 123/2562 ผกก.ฝอ.บก.ทท.2 3203 08318 0005

115 พ.ต.อ. รักษ์พงศ์ รัตนพงศ์ ผกก.สภ.กู่แก้ว จว.อุดรธานี 0412 09201 0347 ผกก.ฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.3 123/2562 ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.4 1402 08203 0089

116 พ.ต.อ. ราเชนทร์ ฉลองธรรม ผกก.สภ.ประจักษ์ศิลปาคม จว.อุดรธานี 0412 09201 0348 ผกก.สภ.เขาวง จว.กาฬสินธ์ุ 0402 09201 0074

117 พ.ต.อ. เรืองยศ โสภาพล ผกก.สภ.เมืองสระบุรี 0108 09201 0005 ผกก.กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.บช.น. 123/2562 ผกก.สภ.เมืองเก่า จว.สุโขทัย 1610 08201 0047

118 พ.ต.ท. วรงค์ เกิดสวัสด์ิ รอง ผกก.ป.สภ.จะนะ จว.สงขลา 0907 10202 0057 ผกก.สส.จชต. 123/2562 ผกก.สภ.จะแนะ จว.นราธิวาส 0903 09201 0111

119 พ.ต.อ. วราพงษ์ ประเศรษโฐ รอง ผบก.อคฝ. 1014 07201 0004 รอง ผบก.อก.ภ.9 123/2562 รอง ผบก.อก.บช.ตชด. 2501 07101 0004

120 พ.ต.อ. วราวุธ เจียมสุข รอง ผบก.วพ.รพ.ตร. 3102 07318 0003 รอง ผบก.กองแผนงานความม่ันคง สยศ. 123/2562 รอง ผบก.นต.รพ.ตร. 3103 07101 0003



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๒5/๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๒๘ กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

ล ำดับ ยศ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง เลขต ำแหน่ง

จำกเดิมแต่งต้ัง เปล่ียนแปลงเป็น/ด ำรงต ำแหน่ง

121 พ.ต.ท. วริษฐ์ ปทุมารักษ์ รอง ผกก.สส.บก.น.6 1008 09204 0036 ผกก.สส.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 1205 08201 0029

122 พ.ต.อ. วสันต์ เกศะรักษ์ ผกก.3 บก.ปปป. 2110 08201 0057 รอง ผบก.ปส.2 2203 07201 0003

123 พ.ต.ท. วัชรเกียรติ ศิริวิมลฤทธ์ิ รอง ผกก.3 บก.ปอท. 2112 09201 0074 ผกก.ฝอ.1 บก.อก.บช.ก. 2101 08318 0006

124 พ.ต.อ. วัฒนา เกษรมาลา ผกก.สภ.ค าม่วง จว.กาฬสินธ์ุ 0402 09201 0059 ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.5 123/2562 ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.4 1402 08203 0100

125 พ.ต.อ. วิชัย วิชยานฤพล ผกก.สภ.เมืองพัทลุง 0905 09201 0005 ผกก.สภ.สิชล จว.นครศรีธรรมราช 123/2562 ผกก.ฝอ.ภ.จว.นครศรีธรรมราช 1806 08318 0007

126 พ.ต.อ. วิเชียร ชุ่มชิต ผกก.สภ.เมืองพะเยา 0505 09201 0005 ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5 123/2562 ถอนรายช่ือออกจากค าส่ังเดิม

127 พ.ต.ท. วินทุ ฝังใจ รอง ผกก.ป.สภ.ค าม่วง จว.กาฬสินธ์ุ 0402 10202 0064 ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.เชียงราย 123/2562 ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.4 1402 08203 0117

128 พ.ต.อ. วิรัช ปังฉิม รอง ผบก.ตม.1 2402 07101 0002 รอง ผบก.สท. 123/2562 รอง ผบก.อก.สกบ. 0301 07318 0076

129 พ.ต.ท. วีณวัฒน์ ศรีแย้ม รอง ผกก.1 บก.ทท.2 3203 09202 0018 ผกก.สส.4 บก.สส.ภ.4 124/2562 ผกก.1 บก.ทท.2 3203 08201 0016

130 พ.ต.ท. วีรยุทธ เหมือนพุฒ รอง ผกก.สส.สภ.โนนสัง จว.หนองบัวล าภู 1413 09204 0044 ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.4 1402 08203 0086

131 พ.ต.อ. วุฒิชัย แช่มช้อย ผกก.สภ.เชียงขวัญ จว.ร้อยเอ็ด 0407 09201 0396 ผกก.สภ.เชียงกลาง จว.น่าน 0504 09201 0051

132 พ.ต.อ. วุฒิศักด์ิ รองเมือง ผกก.สภ.เพ็ญ จว.อุดรธานี 0412 09201 0045 ผกก.สภ.ชนบท จว.ขอนแก่น 0403 09201 0088

133 พ.ต.อ. ไวยวิทย์ นพรัตน์ ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.9 1902 08203 0078 ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.จชต. 2002 08203 0143

134 พ.ต.อ. หญิง ศิริเพ็ญ เกาะหวาย ผกก.ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วตร. 2903 08318 0016 ผกก.ฝอ.2 บก.อก.บช.ศ. 124/2562 ถอนรายช่ือออกจากค าส่ังเดิม

135 พ.ต.อ. ศุภชาติ เวชพร ผกก.สส.ภ.จว.หนองคาย 1412 08201 0030 ผกก.สส.4 บก.สส.ภ.4 1402 08204 0167



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๒5/๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๒๘ กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

ล ำดับ ยศ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง เลขต ำแหน่ง

จำกเดิมแต่งต้ัง เปล่ียนแปลงเป็น/ด ำรงต ำแหน่ง

136 พ.ต.อ. ศุภัทร ศุภก าเนิด ผกก.สภ.สีดา จว.นครราชสีมา 0303 09201 0137 ผกก.สน.ดุสิต 1102 09201 0015

137 พ.ต.อ. สนธยา ธูปทอง ผกก.สภ.แม่ลาน จว.ปัตตานี 0904 09201 0072 ผกก.สภ.เมืองสตูล 0908 09201 0005

138 พ.ต.อ. สมเกียรติ โนนทะพา ผกก.ฝอ.8 บก.อก.สตม. 2401 08318 0085 ผกก.ฝ่ายวิชาการ ศฝร.ตม. 124/2562 ผกก.ฝอ.ศฝร.ตม. 2410 08318 0031

139 พ.ต.ท. สมชาย สุรินทชัย รอง ผกก.สส.สภ.จุน จว.พะเยา 1507 09204 0048 ผกก.สภ.เชียงค า จว.พะเยา 124/2562 ผกก.สภ.แม่จริม จว.น่าน 0504 09201 0078

140 พ.ต.อ. สมชาย อนันต์ศุภมงคล ผกก.สภ.หนองโดน จว.สระบุรี 0108 09201 0116 ผกก.ฝ่ายส่งก าลังบ ารุง บก.อก.รพ.ตร. 3101 08318 0048

141 พ.ต.อ. สมโชค ตาผล ผกก.สส.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 1205 08201 0029 รอง ผบก.พธ. 0302 07318 0003

142 พ.ต.อ. สมนึก วรรณชิต นวท.(สบ 4) กชช.ศพฐ.8 2711 08450 0123 นวท.(สบ 4) พฐ.จว.กระบ่ี ศพฐ.8 94/2562 ถอนรายช่ือออกจากค าส่ังเดิม

143 พ.ต.ท. สมพาน สุขส าราญ รอง ผกก.ป.สภ.นาจอมเทียน จว.ชลบุรี 1206 09202 0049 ผกก.ฝอ.4 บก.อก.บช.ก. 124/2562 รอง ผกก.3 บก.ทล. 2103 09202 0102

144 พ.ต.ท. สมโภชน์ แดงปุ่น รอง ผกก.ฝอ.บก.ป. 2102 09318 0017 ผกก.ฝอ.บก.ป. 2102 08318 0016

145 พ.ต.อ. สมยศ รามกุล ผกก.สภ.ผ่ึงแดด จว.มุกดาหาร 1408 08201 0043 ผกก.สภ.ห้วยข่า จว.อุบลราชธานี 124/2562 ผกก.สภ.ปากคาด จว.บึงกาฬ 0410 09201 0064

146 พ.ต.อ. สมฤกษ์ ชัยสุกัญญาสันต์ ผกก.สภ.บ้านยางชุม จว.ประจวบคีรีขันธ์ 1706 08201 0064 ผกก.ศฝร.บช.น. 1000 08318 0071

147 พ.ต.อ. สมศักด์ิ ตันเจริญ ผกก.สภ.บ้านหนองเอ้ือง ภ.จว.ตรัง 1904 08201 0125 ผกก.สภ.รามัน จว.ยะลา 124/2562 ผกก.ปพ.ภ.จว.ปัตตานี 1909 08201 0001

148 พ.ต.อ. สมศักด์ิ หฤรักษ์ ผกก.สภ.วังทอง จว.พิษณุโลก สพล.276 ผกก.สภ.เมืองพะเยา 124/2562 ผกก.สภ.ชาติตระการ จว.พิษณุโลก 0606 09201 0033

149 พ.ต.อ. สมศักด์ิ อู่ตุ้ม ผกก.สภ.วังกะพ้ี จว.อุตรดิตถ์ 1611 08201 0043 ผกก.ถปภ.บก.สส.ภ.7 124/2562 ผกก.สภ.นาเฉลียง จว.เพชรบูรณ์ 1609 08201 0047

150 พ.ต.ท. สรกฤช ราชภักดี รอง ผกก.สส.สภ.แกด า จว.มหาสารคาม 1407 09204 0082 ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.4 124/2562 ผกก.ฝอ.ภ.จว.นครพนม 1406 08318 0007



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๒5/๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๒๘ กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

ล ำดับ ยศ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง เลขต ำแหน่ง

จำกเดิมแต่งต้ัง เปล่ียนแปลงเป็น/ด ำรงต ำแหน่ง

151 พ.ต.อ. สวัสด์ิ เตียวิรัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.หนองบัวล าภู 1413 07101 0002 รอง ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ 124/2562 รอง ผบก.อก.ภ.6 1601 07101 0003

152 พ.ต.อ. สันติพัฒน์ พรหมะจุล ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.1 1101 08318 0128 ผกก.ตม.จว.สุรินทร์ บก.ตม.4 124/2562 ผกก.ตม.จว.นครราชสีมา บก.ตม.4 2405 08363 0263

153 พ.ต.อ. ส าเนา ป่ินแก้ว ผกก.สภ.ตาดโตน จว.สกลนคร 1411 08201 0050 ผกก.ฝ่ายการประชุม สง.ก.ต.ช. 124/2562 ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.4 1402 08203 0146

154 พ.ต.อ. ส าอาง ลีหาบุตรโต ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.4 1402 08203 0152 ผกก.สภ.พยัคฆภูมิพิสัย จว.มหาสารคาม 124/2562 ผกก.สภ.กุดรัง จว.มหาสารคาม 0405 09201 0303

155 พ.ต.ท. สืบศักด์ิ สืบสกุล รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.วังคู จว.ฉะเชิงเทรา 1205 29203 0067 ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.2 1202 08203 0101

156 พ.ต.อ. สุชาติ อัศวจินดารัตน์ ผกก.สส.จชต. 2002 08204 0121 รอง ผบก.ภ.จว.นราธิวาส 124/2562 รอง ผบก.ภ.จว.ปัตตานี 2005 07201 0004

157 พ.ต.อ. สุชาย เทศัชบุตร ผกก.สภ.ท่าม่วง จว.กาญจนบุรี สกจ.302 ผกก.สภ.หนองจอก จว.เพชรบุรี 124/2562 ผกก.สภ.ส ารอง จว.กาญจนบุรี 1704 08201 0048

158 พ.ต.อ. สุตรีธา อ่อนสด ผกก.สภ.ท่าชี จว.สุราษฎร์ธานี 1810 08201 0053 รอง ผบก.อก.ภ.9 124/2562 รอง ผบก.ภ.จว.ตรัง 1904 07201 0005

159 พ.ต.อ. สุทัศน์ มณสวัสด์ิ รอง ผบก.ภ.จว.พิษณุโลก 1608 07201 0086 รอง ผบก.อก.ภ.9 1901 07101 0003

160 พ.ต.อ. สุธี เข็มราช รอง ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์ 1606 07201 0067 รอง ผบก.กองแผนงานความม่ันคง สยศ. 124/2562 ถอนรายช่ือออกจากค าส่ังเดิม

161 พ.ต.ท. สุธี วรรณสูตร รอง ผกก.ป.สภ.สระยายโสม จว.สุพรรณบุรี 1711 09202 0049 ผกก.สภ.บางหลวง จว.นครปฐม 1705 08201 0048

162 พ.ต.อ. สุพมาส บัวลาด ผกก.ถปภ.บก.สส.ภ.7 1702 08201 0064 ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.7 124/2562 ถอนรายช่ือออกจากค าส่ังเดิม

163 พ.ต.อ. สุเมธ สุนทร ผกก.ฝ่ายปกครองและการฝึก ศฝร.ภ.4 1403 08318 0029 ผกก.สภ.ส ารอง จว.กาญจนบุรี 124/2562 ผกก.สภ.หนองจอก จว.เพชรบุรี 1707 08201 0079

164 พ.ต.อ. สุรชัย ศุภยศอมร ผกก.(ศบท.บก.ทท.) บช.ตชด. 2500 08318 0011 ผกก.สภ.เถิน จว.ล าปาง 0508 09201 0032

165 พ.ต.อ. สุรศักด์ิ เปล่ียนข า ผกก.สภ.เขวาใหญ่ จว.มหาสารคาม 1407 08201 0118 ผกก.สภ.เรือง จว.น่าน 124/2562 ผกก.สภ.สามชัย จว.กาฬสินธ์ุ 0402 09201 0296



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๒5/๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๒๘ กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

ล ำดับ ยศ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง เลขต ำแหน่ง

จำกเดิมแต่งต้ัง เปล่ียนแปลงเป็น/ด ำรงต ำแหน่ง

166 พ.ต.อ. สุริยรัฐ หิรัญวัชร์ธรากุล ผกก. สภ.บ้านสวน จว.สุโขทัย 1610 08201 0111 ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.อ่างทอง 124/2562 ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5 1501 08318 0153

167 พ.ต.ท. สุริยะ สุดกังวาล รอง ผกก.ป.สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ 0107 10202 0030 ผกก.สภ.นาโยง จว.ตรัง 0902 09201 0046

168 พ.ต.อ. สุวิทย์ แก้วกัลยา รอง ผบก.ศฝต. 3003 07101 0002 นว.(สบ 5) ตร. 0000 07323 0083

169 พ.ต.อ. อดิศักด์ิ จันทร์สอน ผกก.สภ.ขุขันธ์ จว.ศรีสะเกษ 0306 09201 0056 ผกก.ฝอ.6 บก.อก.ภ.3 1301 08318 0242

170 พ.ต.อ. อดุลย์ ขวัญม่ัน ผกก.สภ.บ้านเท่ือม จว.อุดรธานี 1414 08201 0046 ผกก.สภ.สันติสุข จว.น่าน 0504 09201 0076

171 พ.ต.อ. อนุสรณ์ วะยาค า ผกก.สภ.พระนครศรีอยุธยา 0105 09201 0005 รอง ผบก.ภ.จว.สุโขทัย 124/2562 รอง ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์ 1611 07201 0064

172 พ.ต.อ. อภิชัย ดุษฎีพฤฒิพันธ์ุ รอง ผบก.วตร. 2903 07101 0003 รอง ผบก.กส. 2905 07101 0002

173 พ.ต.ท. อภิศักด์ิ โชติกเสถียร รอง ผกก.ป.สภ.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ 0107 10202 0032 ผกก.ฝอ.บก.ปทส. 2107 08318 0008

174 พ.ต.อ. อภิสฤษฎ์ิ มณีโชติ ผกก.สภ.ฉลุง จว.สตูล 1907 08201 0068 ผกก.ปพ.ภ.จว.ปัตตานี 124/2562 ผกก.สภ.สทิงพระ จว.สงขลา 0907 09201 0054

175 พ.ต.อ. อาคม พิพัฒน์เดชพงษ์ ผกก.สภ.เมืองเก่า จว.สุโขทัย 1610 08201 0047 ผกก.สภ.แม่วาง จว.เชียงใหม่ 0503 09201 0120

176 พ.ต.ท. อาทิตย์ ซ้ิมเจริญ รอง ผกก.สส.สน.ปทุมวัน 1008 09204 0073 ผกก.สภ.พระนครศรีอยุธยา 0105 09201 0005

177 พ.ต.อ. อาทิพย์ ซึมดอน ผกก.บริการคนต่างด้าว บก.ตม.4 2405 08363 0018 ผกก.ตม.จว.น่าน บก.ตม.5 124/2562 ผกก.ตม.จว.สุรินทร์ บก.ตม.4 2405 08363 0265

178 พ.ต.อ. อานุภาพ ผิวอ่อน ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.3 1302 08203 0085 ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.4 1402 08203 0094

179 พ.ต.อ. อารักษ์ สมถวิล ผกก.สภ.หางน้ าสาคร จว.ชัยนาท 1104 08201 0078 ผกก.สภ.สากเหล็ก จว.พิจิตร 0605 09201 0205

180 พ.ต.อ. อ านวย มีศรฤทธ์ิ ผกก.ฝอ.4 บก.อก.สทส. 2801 08318 0037 ผกก.ฝอ.กองแผนงานความม่ันคง สยศ . 0203 08318 0006



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๒5/๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๒๘ กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

ล ำดับ ยศ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง เลขต ำแหน่ง

จำกเดิมแต่งต้ัง เปล่ียนแปลงเป็น/ด ำรงต ำแหน่ง

181 พ.ต.อ. อ านาจ เอ่ียมใจดี ผกก.สภ.ด่านมะขามเต้ีย จว.กาญจนบุรี 0702 09201 0085 ผกก.ศฝร.บช.น. 124/2562 ถอนรายช่ือออกจากค าส่ังเดิม

182 พ.ต.ท. อิทธิพล เนตรไธสง รอง ผกก.สส.สภ.ซ าสูง จว.ขอนแก่น 1405 09204 0052 ผกก.สภ.วังสามหมอ จว.อุดรธานี 0412 09201 0050

183 พ.ต.อ. อิทธิพล พรเทวบัญชา ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.7 1702 08203 0132 ผกก.สภ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์ สปข.192

184 พ.ต.ท. อิศรา บัวนารถ รอง ผกก.สส.สภ.เทพสถิต จว.ชัยภูมิ 1304 09204 0104 ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.เชียงราย 1504 08203 0195

185 พ.ต.อ. อุเทน นุ้ยพิน รอง ผบก.ศูนย์บริการทางการศึกษา 3007 07101 0003 รอง ผบก.อคฝ. 124/2562 รอง ผบก.อก.บช.น. 1001 07101 0147

186 พ.ต.อ. เอกชัย พราหมณกุล ผกก.ฝอ.ภ.จว.ปัตตานี 2005 08318 0008 ผกก.สภ.แม่ลาน จว.ปัตตานี 0904 09201 0072

187 พ.ต.อ. เอกราษฎร์ อินทร์ต๊ะสืบ รอง ผบก.อก.ภ.6 1601 07101 0003 รอง ผบก.ศฝร.ภ.1 1103 07101 0003


