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บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

1 พ.ต.ท.

ทนงศักดิ์ อักษรสม

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เกำะสมุย จว.สุรำษฎร์ธำนี

สสฎ.376

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ่อผุด จว.สุรำษฎร์ธำนี 1810 09203 0348

2 พ.ต.ต.

ทนัน โกศรีงำม

สวป.สภ.บ้ำนเขว้ำ จว.ชัยภูมิ

สชย.285

สวป.สภ.โนนแดง จว.นครรำชสีมำ

3 พ.ต.ท.

ทนันชัย พอพิน

สว.สส.สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน

สมส.116

รอง ผกก.สส.1 บก.สส.ภ.5

4 พ.ต.ต.

ทยำกร จันแก้วปง

สว.สส.สภ.ลำนกระบือ จว.กำแพงเพชร 0602 12204 0181 สว.สส.สภ.หนองขำหย่ำง จว.อุทัยธำนี

0610 12204 0066

5 พ.ต.ท.

ทรงกรด ชำนิยันต์

สว.สส.สภ.โคกสำโรง จว.ลพบุรี

0106 12304 0163

6 พ.ต.ต.

ทรงกลด จอมใจ

นว.(สบ 2) จตร.

7 พ.ต.ท.

ทรงกลด รุ่งฉัตร

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บรรพตพิสัย จว.นครสวรรค์

8 พ.ต.ท.

ทรงกลด โลหะศิริ

รอง ผกก.สส.สภ.หนองกุงศรี จว.กำฬสินธุ์ 1404 09204 0069 รอง ผกก.2 บก.รฟ.

9 พ.ต.ท.

ทรงจักร ประภัสสร

สวป.สภ.สว่ำงอำรมณ์ จว.อุทัยธำนี

สอน.201

รอง ผกก.ป.สภ.เมืองกำรุ้ง จว.อุทัยธำนี 1612 09202 0104

10 พ.ต.ท.

ทรงจักร วงศ์พรหม

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสุรินทร์

สสร.250

สว.(สอบสวน) สภ.ลำดวน จว.สุรินทร์

11 พ.ต.ท.

ทรงณวุฒิ โพธิสำขำ

สว.สส.สภ.ธัญบุรี จว.ปทุมธำนี

0104 12204 0154 สว.กก.สส.4 บก.สส.ภ.1

12 ร.ต.อ.

ทรงธรรม ศรีวงษ์ชัย

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นครรำชสีมำ

1305 11202 0271 สว.(สอบสวน) สภ.ลำปลำยมำศ จว.บุรรี มั ย์

13 พ.ต.ต.

ทรงพล ทองทำบ

สว.(สอบสวน) สภ.ดอนหัวฬ่อ จว.ชลบุรี 0204 24203 0307 สว.(สอบสวน) สภ.พำนทอง จว.ชลบุรี

1206 10203 0387

14 ร.ต.อ.

ทรงพล นิ่มไพบูลย์

รอง สวป. สน.พระรำชวัง

1004 10203 0218

15 พ.ต.ท.

ทรงพล พูลพิพัฒน์

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บำงซ้ำย จว.พระนครศรีอยุธยำ

สลบ.338

สว.อก.สภ.สระโบสถ์ จว.ลพบุรี

0001 12323 0231 สว.ฝสต.1 กต.10

สนว.346

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองนครสวรรค์

1113 13202 0179 สว.(สอบสวน) สน.บำงซื่อ

สอย.354

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ผักไห่ จว.พระนครศรีอยุธยำ

สนม.725
1502 09204 0031

0811 10204 0010

สนว.301
2104 09202 0053
1309 10203 0295
1102 10204 0164

สบร.473

1107 09203 0240

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

0412 10205 0010 รอง ผกก.สส.สภ.ศรีวิไล จว.บึงกำฬ

ตำแหน่งเลขที่

16 พ.ต.ท.

ทรงพล โพธิ์ปฐม

รอง ผกก.จร.สภ.เมืองอุดรธำนี

17 พ.ต.ท.

ทรงพล ศรีชมภู

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.อู่ทอง จว.สุพรรณบุรี

18 พ.ต.ท.

ทรงพล สุ่มนิล

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แม่เลย์ จว.นครสวรรค์ 0604 24203 0117 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองนครสวรรค์ 1606 09203 0232

19 พ.ต.ต.

ทรงพล แสงไพโรจน์

สว.สส.สภ.สำโรงเหนือ จว.สมุทรปรำกำร

สสป.229

สว.ฝอ.ภ.จว.สมุทรปรำกำร

20 พ.ต.ท.

ทรงยศ ลอยเมฆ

สวป.สภ.ห้วยคต จว.อุทัยธำนี

สอด.254

สว.(สอบสวน) สภ.ห้วยคต จว.อุทัยธำนี 1612 10203 0148

21 พ.ต.ท.

ทรงยศ หินนนท์

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.โซ่พิสัย จว.บึงกำฬ

สนค.360

รอง ผกก.สส.สภ.ปำกคำด จว.บึงกำฬ

1415 09204 0051

22 ร.ต.อ.

ทรงฤทธิ์ ดวงคำ

รอง สว.สส.สภ.เมืองสกลนคร

สสน.242

สว.ฝอ.ภ.จว.หนองคำย

1412 10318 0172

23 ร.ต.อ.

ทรงวุฒิ ใจดีจริง

รอง สว.กก.สนับสนุน บก.ป.

2102 11202 0336

สว.กก.สำยตรวจ บก.ตำรวจมหำดเล็กรำชวัลลภรักษำพระองค์ 904

2113 10202 0192

24 พ.ต.ท.

ทรงวุฒิ นำคมำลี

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.วิหำรแดง จว.สระบุรี

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองอ่ำงทอง

1112 09203 0115

25 ร.ต.อ.

ทรงวุฒิ รักจุ้ย

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ยะลำ

2006 11202 0155 สว.กก.สส.ภ.จว.ยะลำ

26 พ.ต.ท.

ทรงวุฒิ ศุภลักษณ์

สวป.สภ.อ่ำวลึก จว.กระบี่

0802 12202 0132 สว.(สอบสวน) สภ.เคียนซำ จว.สุรำษฎร์ธำนี

สสฎ.509

27 พ.ต.ต.

ทรงวุฒิ หวังหมัด

สวป.สภ.เกำะพีพี จว.กระบี่

1804 10202 0118 สว.(สอบสวน) สภ.คลองท่อม จว.กระบี่

สกบ.184

28 พ.ต.ท.

ทรงศักดิ์ เกกำคำ

สว.อก.สภ.หนองสองห้อง จว.บุรีรัมย์

1306 10318 0051 รอง ผกก.สส.สภ.กมลำไสย จว.กำฬสินธุ์ 1404 09204 0066

29 พ.ต.ท.

ทรงศักดิ์ แก้วแฉล้ม

รอง ผกก.สส.สภ.ดม จว.สุรินทร์

1309 09204 0195 รอง ผกก.ป.สภ.โนนนำรำยณ์ จว.สุรินทร์ 0307 10202 0379

30 พ.ต.ท.

ทรงศักดิ์ ไชยลำภ

สว.กก.ตชด.34 บก.ตชด.ภำค 3

2504 10318 0347 รอง ผกก.กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.

สสพ.238

สสบ.236

1415 09204 0052

รอง ผกก.ป.สภ.ดอนเจดีย์ จว.สุพรรณบุรี 0709 10202 0050
1109 10318 0011

2006 10204 0039

2506 09202 0229

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

31 พ.ต.ท.

ทรงศักดิ์ แมนยี

รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.สงขลำ

1906 09318 0009 รอง ผกก.ตชด.42 บก.ตชด.ภำค 4

2505 09318 0153

32 พ.ต.ท.

ทรรศ์ชรัฐฎ์ วรรณแสงทอง

สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.8

1801 10318 0156 รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8

1801 09318 0126

33 พ.ต.ท.

ทรัพย์สยำม ชัยทุมพงษ์

สว.สส.สน.บำงโพ

1108 12204 0156 สว.สส.สภ.คอนสำร จว.ชัยภูมิ

0302 12204 0174

34 พ.ต.ท.

ทวนทอง พุทธเสน

รอง ผกก.ป.สภ.ปำกชม จว.เลย

0408 10202 0047 รอง ผกก.ป.สภ.นำวัง จว.หนองบัวลำภู 0411 10202 0043

35 พ.ต.ต.

ทวัตไชย ไชยวรรณ์

สว.สส.สภ.พนม จว.สุรำษฎร์ธำนี

0808 12204 0224 สว.สส.สภ.ปะทิว จว.ชุมพร

36 ร.ต.อ.

ทวิช เติมมี

รอง สว.สส.สภ.เมืองพิษณุโลก

สพล.208

สว.สส.สภ.วังทอง จว.พิษณุโลก

สพล.283

37 ร.ต.อ.

ทวิทย์ แผงมณี

รอง สวป.สภ.มัญจำคีรี จว.ขอนแก่น

สขก.598

สว.สส.สภ.เวียงเก่ำ จว.ขอนแก่น

0403 12204 0372

38 พ.ต.ท.

ทวี โคตรภูธร

สวป.สภ.โพธำรำม จว.รำชบุรี

สรบ.297

สว.สำนักงำนคณบดี คณะนิตวิ ิทยำศำสตร์ 3005 10318 0002

39 พ.ต.ท.

ทวี ไชยสีดำ

สว.(สอบสวน) สภ.วำปีปทุม จว.มหำสำรคำม 0405 24203 0087 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอุดรธำนี

1414 10203 0215

40 ร.ต.อ.

ทวี เทพยุหะ

รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.7

1701 10318 0201

41 พ.ต.ท.

ทวี ปิ่นแก้ว

รอง ผกก.ป.สภ.ชุมแสง จว.นครสวรรค์ 0604 10202 0031 รอง ผกก.สส.ภ.จว.สมุทรปรำกำร

1109 09204 0287

42 พ.ต.ท.

ทวี พิจอมบุตร

รอง ผกก.ตชด.31 บก.ตชด.ภำค 3

1504 09204 0095

43 พ.ต.ต.

ทวี ยำวิเศษ

สว.สส.สภ.พรำนกระต่ำย จว.กำแพงเพชร 0602 12204 0116 สว.สส.สภ.ทัพทัน จว.อุทัยธำนี

44 พ.ต.ต.

ทวี ศรีสอน

สว.(สอบสวน) สภ.สะเดำ จว.สุรินทร์

1309 29203 0123 สว.(สอบสวน) สภ.ม่วงเฒ่ำ จว.อุบลรำชธำนี 1311 10203 0418

45 พ.ต.ต.

ทวี สำดแล่น

สวป.สน.ลำดกระบัง

1110 12202 0203 สว.(สอบสวน) สน.ร่มเกล้ำ

1701 11304 0208 สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.7
2504 09202 0055 รอง ผกก.สส.สภ.เทิง จว.เชียงรำย

0803 12204 0101

0610 12204 0194
1103 13203 0170

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

46 ร.ต.อ.

ทวี สุขพูล

รอง สว.กก.ตชด.42

2505 11204 0182 สว.กก.สส.ภ.จว.พัทลุง

1905 10204 0031

47 พ.ต.ต.

ทวี เหลำเคน

สว.อก.สภ.เปร็ง จว.สมุทรปรำกำร

1109 10318 0133 สวป.สน.บำงชัน

1111 12202 0255

48 พ.ต.ท.

ทวีชัย เอี่ยมละออ

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ท่ำไม้รวก จว.เพชรบุรี 0705 24203 0090 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ้ำนลำด จว.เพชรบุรี

49 พ.ต.ท.

ทวีทรัพย์ ภักดีดินแดน

สวป.สภ.บัวใหญ่ จว.นครรำชสีมำ

50 พ.ต.ต.

ทวีป เมืองสุวรรณ์

สว.สส.สภ.เสวียด จว.สุรำษฎร์ธำนี

51 พ.ต.ต.

ทวีป เศษสุวรรณ

สว.(สอบสวน) สภ.หมอกจำแป๋ จว.แม่ฮ่องสอน 0507 23203 0159 สว.(สอบสวน) สภ.แม่ลำน้อย จว.แม่ฮ่องสอน 1509 10203 0142

52 พ.ต.ท.

ทวีป สุทธิ

รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ยำนนำวำ

1113 24203 0090 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ปทุมวัน

สน.2-408

53 ร.ต.อ.

ทวีป แสงครุธ

รอง สวป. สน.บุคคโล

1115 13202 0217 สว.อก.สภ.ขุนหำญ จว.ศรีสะเกษ

0306 12304 0173

54 พ.ต.ท. หญิง ทวีภรณ์ ประทีปะเสน

รอง ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.4

1403 09318 0006 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.กำฬสินธุ์

1404 09318 0214

55 ร.ต.อ.

ทวีวัฒน์ สีทำกุล

รอง สวป.สภ.กระโพ

0307 13207 0287 สว.สส.สภ.ห้วยขะยุง จว.อุบลรำชธำนี

0309 12204 0374

56 ร.ต.อ.

ทวีศักดิ์ กวนกระโทก

รอง สว.สส.สภ.โชคชัย

สนม.525

สว.สส.สภ.จักรำช จว.นครรำชสีมำ

57 พ.ต.ท.

ทวีศักดิ์ จันทรโชติ

สวป.สภ.เมืองสตูล

สสต.86

สวป.สภ.นำทวี จว.สงขลำ

58 พ.ต.ท.

ทวีศักดิ์ นีระพจน์

สว.(สอบสวน) สน.สำเหร่

59 พ.ต.ท.

ทวีศักดิ์ บัวเทิง

60 พ.ต.ต.

ทวีศักดิ์ พรมแสง

สนม.648

รอง ผกก.ป.สภ.ขำมสะแกแสง จว.นครรำชสีมำ 0303 10202 0147

0808 12204 0290 สวป.สภ.ปำกนำหลังสวน จว.ชุมพร

สน.3-752

สพบ.206
0803 12202 0042

0303 12204 0314

สสข.422

รอง ผกก.(สอบสวน) สน.บำงโพงพำง

1007 09203 0199

รอง ผกก.ป.สภ.นำมน จว.กำฬสินธุ์

0402 10202 0120 รอง ผกก.ป.สภ.โพนทอง จว.ร้อยเอ็ด

0407 10202 0045

สว.อก.สภ.โพนสวรรค์ จว.นครพนม

0404 12304 0163 สว.(สอบสวน) สภ.ขมิน จว.สกลนคร

1411 10203 0237

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่
สน.3-494

ตำแหน่งใหม่
สว.สส.สน.บวรมงคล

ตำแหน่งเลขที่

61 ร.ต.อ.

ทวีศักดิ์ มีสุข

รอง สวป.สน.หนองแขม

62 พ.ต.ท.

ทวีศักดิ์ ยองเข

สว.สส.สภ.บำงขัน จว.นครศรีธรรมรำช 0804 12204 0294 รอง ผกก.สส.สภ.เมืองกระบี่

63 พ.ต.ท.

ทวีศักดิ์ สวัสดิ์รักษำ

รอง ผกก.ป.สภ.ตำกใบ จว.นรำธิวำส

64 พ.ต.ต.

ทวีศักดิ์ เหล็กกล้ำ

สว.(สอบสวน) สภ.กระทุ่มแบน จว.สมุทรสำคร 0708 24203 0075 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสมุทรสำคร

1710 10203 0120

65 พ.ต.ท.

ทวีศิลป์ ลักษณะแพ่ง

สวป.สภ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี

0808 10202 0012

66 พ.ต.ท.

ทวีสุข จุลละนันทน์

สว.ฝอ.ภ.จว.นครปฐม

67 พ.ต.ต.

ทศพร จำรุทิกร

สว.ฝ่ำยบริกำรกำรประชุมและพิธีกำร สลก.ตร. 0101 10312 0055 สวป.สน.เตำปูน

68 พ.ต.ท.

ทศพร ประพำสมณเฑียร

สว.กลุ่มงำนสอบสวน บก.สส.บช.น.

69 ร.ต.อ.

ทศพร ผจญจิตต์

รอง สวป. สภ.ปรำณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์

70 พ.ต.ท.

ทศพร สมวันดี

สว.(สอบสวน) สภ.บ้ำนติว จว.เพชรบูรณ์ 1609 29203 0081 สว.(สอบสวน) สภ.หล่มเก่ำ จว.เพชรบูรณ์ 1609 10203 0203

71 พ.ต.ท.

ทศพร หงษ์ทอง

สว.กก.5 บก.ปทส.

2107 10202 0115 รอง ผกก.สส.ภ.จว.น่ำน

1506 09204 0174

72 พ.ต.ท.

ทศพล งำมคณะ

รอง ผกก.สส.สภ.โคกกลอย จว.พังงำ

1807 09204 0051 รอง ผกก.สส.สภ.กะปง จว.พังงำ

1807 09204 0056

73 พ.ต.ท.

ทศพล ทองเฉลิม

สวป.สภ.หลักห้ำ จว.รำชบุรี

0706 12202 0065 สวป.สภ.บำงคนที จว.สมุทรสงครำม

สสส.85

74 พ.ต.ต.

ทศพล ธีระเดช

สว.สส.สภ.ห้วยแถลง จว.นครรำชสีมำ

0303 12204 0435 สว.สส.สภ.เสิงสำง จว.นครรำชสีมำ

0303 12204 0419

75 ร.ต.อ.

ทศพล ปัญญำลิขิต

รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.7

1702 11204 0061 สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.7

1702 10204 0055

1114 12204 0198
1804 09204 0058

0903 10202 0042 รอง ผกก.ป.สภ.โคกเคียน จว.นรำธิวำส 2004 09202 0143

สสฎ.261

รอง ผกก.ป.สภ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี

1705 10305 0014 รอง ผกก.สส.สภ.ทับทัน จว.อุทัยธำนี
1012 10305 0100 สวป.สน.ลำผักชี

สปข.198

สว.อก.สภ.บ้ำนแพ้ว จว.สมุทรสำคร

1612 09204 0067

สน.1-787
1110 12202 0217
0708 12304 0107

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

76 พ.ต.ท.

ทศพล พลอยงำม

สว.กก.สส.3 บก.สส.จชต.

1911 10204 0004 สว.บก.สส.จชต.

2002 10202 0131

77 พ.ต.ท.

ทศพล มนทสิทธิ์

สว.ส.รน.3 กก.8 บก.รน.

2106 10206 0235 สว.ส.รน.1 กก.5 บก.รน.

2106 10206 0123

78 พ.ต.ท.

ทศพล ลุนกำพี

สวป.สภ.สตึก จว.บุรีรัมย์

79 พ.ต.ท.

ทองคูณ แกมขุนทด

รอง ผกก.(สอบสวน) สน.บำงบอน

80 พ.ต.ท.

ทองดี ติดทะ

สว.(สอบสวน) สภ.เวียงหนองล่อง จว.ลำพูน 0509 13203 0021 สว.(สอบสวน) สภ.พร้ำว จว.เชียงใหม่

81 พ.ต.ท.

ทองดี นำหนองตูม

สว.(สอบสวน) สภ.สิรินธร จว.อุบลรำชธำนี

สอบ.731

สว.(สอบสวน) สภ.วำรินชำรำบ จว.อุบลรำชธำนี 1311 10203 0394

82 พ.ต.ท.

ทองดี วิชชุเมธำลักษณ์

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ประโคนชัย จว.บุรีรัมย์

สบร.389

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ภูสิงห์ จว.ศรีสะเกษ 1308 09203 0293

83 พ.ต.ท.

ทองเดือน นำมโคตร

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.จอมพระ จว.สุรินทร์ 0307 24203 0118 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.รัตนบุรี จว.สุรินทร์

84 พ.ต.ท.

ทองพูล ทองจันทร์

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แกดำ จว.มหำสำรคำม

85 พ.ต.ต.

ทองสำ พิลำวงค์

สว.สส.สภ.ท่ำพล จว.เพชรบูรณ์

0607 12204 0178 สว.สส.สภ.วังทรำยพูน จว.พิจิตร

86 พ.ต.ต.

ทองสำ สิงขรณ์

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอุตรดิตถ์

0609 24203 0041 สว.(สอบสวน) สภ.นำปำด จว.อุตรดิตถ์ 1611 10203 0161

87 พ.ต.ต.

ทองสุข รัตสีวอ

สว.(สอบสวน) สภ.บ้ำนเขว้ำ จว.ชัยภูมิ

สชย.291

สว.(สอบสวน) สภ.คอนสวรรค์ จว.ชัยภูมิ 1304 10203 0225

88 พ.ต.ต.

ทองอินทร์ มนตรี

สวป.สภ.เสลภูมิ จว.ร้อยเอ็ด

สรอ.334

สวป.สน.ทุ่งมหำเมฆ

89 พ.ต.ท.

ทัดคำ แสงสุกสว่ำง

รอง ผกก.4 บก.ส.2

90 พ.ต.ท.

ทัตเทพ โชติเดโชชัย

สว.สส.สภ.เด่นชัย จว.แพร่

สบร.363

สวป.สภ.บ้ำนใหม่ไชยพจน์ จว.บุรีรัมย์

1104 13203 0190 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ท่ำข้ำม

สมค.262

0304 12202 0065

สน.3-431
1505 10203 0572

สสร.342

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.คำม่วง จว.กำฬสินธุ์ 1407 09203 0204

0605 12204 0143

1112 12202 0309

2303 09204 0078 รอง ผกก.สส.สภ.บำงคล้ำ จว.ฉะเชิงเทรำ 1205 09204 0080

สพร.194

สวป.สภ.เด่นชัย จว.แพร่

สพร.189

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่
สน.1-821

ตำแหน่งใหม่
รอง ผกก.ฝอ.7 บก.อก.บช.ก.

ตำแหน่งเลขที่

91 พ.ต.ท.

ทัตเทพ รองนำค

รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ดุสิต

92 ร.ต.อ.

ทัตพร เลขะวัฒนพงษ์

รอง สว.กก.1 บก.ป.

2102 11202 0077 สว.กก.1 บก.ป.

2102 10202 0054

93 พ.ต.ท.

ทัตพล อริยำนนท์

รอง ผกก.กก.ปฏิบัติกำรพิเศษ บช.ปส.

2200 09201 0010

2202 29203 0042

94 พ.ต.ท.

ทัศนะ หอมทวนลม

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หน้ำพระลำน จว.สระบุรี

สสบ.104

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สระโบสถ์ จว.ลพบุรี 1108 09203 0182

95 พ.ต.ท.

ทัศนัย ทรัพย์สุข

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ท่ำไม้รวก จว.เพชรบุรี

สพบ.96

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.กุยบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์ 1706 09203 0175

96 พ.ต.ท.

ทัศนัย นครำวนำกุล

สวป.สภ.ประทำย จว.นครรำชสีมำ

สนม.713

รอง ผกก.ป.สภ.บัวลำย จว.นครรำชสีมำ 0303 10202 0676

97 พ.ต.ท.

ทัศนัย สุชีธง

สวป.สภ.วังจันทร์ จว.ระยอง

สรย.271

รอง ผกก.ฝอ.บก.น.6

รอง ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงำนสอบสวนและตรวจสอบทรัพย์สิน บก.ปส.1

2101 09305 0101

1008 09318 0161

98 พ.ต.ท. หญิง ทัศนีย์ เจียรศิริ

สว.อก.สภ.ลำนสะกำ จว.นครศรีธรรมรำช 0804 12304 0227 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.กระบี่

1804 09318 0008

99 พ.ต.ท. หญิง ทัศนีย์ มีสวัสดิ์

สว.ฝอ.ยศ.

0201 10326 0009 รอง ผกก.ฝอ.สยศ.ตร.

0200 09318 0009

100 ร.ต.อ. หญิง ทัศนีย์ อ่ำเกิด

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สุพรรณบุรี

1711 11304 0017 สว.ฝอ.ภ.จว.สุพรรณบุรี

1711 10318 0012

101 ร.ต.อ.

ทัศไนย อนันทิโย

รอง สว.สส.สน.ทองหล่อ

1112 13204 0395 สว.ส.ทล.2 กก.8 บก.ทล.

2103 10201 0258

102 พ.ต.ท.

ทัศพล สุขไพบูลย์

สว.สส.สน.มีนบุรี

103 พ.ต.ท.

ทัสสุมิ ยอดประทุมวัน

รอง ผกก.สส.สน.โคกครำม

1004 09204 0077 รอง ผกก.สส.สน.พหลโยธิน

1004 09204 0072

104 ร.ต.อ.

ทำฒะสิงห์ ดีประเสริฐสิทธิ์

รอง สวป.สภ.ควนมีด จว.สงขลำ

0907 13207 0371 สว.(สอบสวน) กก.สส.4 บก.สส.ภ.9

1902 10203 0108

105 ร.ต.อ.

ทำเนียบ ขลังธรรมเนียม

รอง สวป. สน.ดอนเมือง

สน.1-1117

สน.1-568

สวป.สน.สำมเสน

สว.สส.สน.ประชำชื่น

1108 12202 0183

สน.1-717

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

106 ร.ต.อ. หญิง ทิฆัมพร กิมเกถนอม

รอง สว.ฝ่ำยปกครอง 1 บก.ปค.รร.นรต. 3002 11304 0025 สว.ฝ่ำยปกครอง 1 บก.ปค.

107 พ.ต.ท.

ทิณภัทร พรมมินทร์

สว.ฝ่ำยพัฒนำและเทคโนโลยีฯ บก.อก.สกบ. 0301 10365 0034 รอง ผกก.ฝ่ำยยุทธศำสตร์ บก.อก.สกบ. 0301 09318 0055

108 พ.ต.ต.

ทินกร คำประวิตร

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองเชียงรำย

109 พ.ต.ต.

ทินกร ชนะบำรุง

สวป.สภ.กู่ทอง จว.มหำสำรคำม

110 พ.ต.ต.

ทินกร มณีรัตน์

สว.สส.สภ.เมืองตรัง

111 พ.ต.ท.

ทินกร วรโชติ

รอง ผกก.ป.สน.เตำปูน

1102 10202 0078 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ประชำชื่น

1004 09203 0267

112 ร.ต.อ.

ทินกฤต สุดใจ

รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.9

1901 11304 0203 สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.9

1901 10318 0181

113 ร.ต.อ.

ทินพรรณ สุจจำนันท์

รอง สว.สส. สภ.หัวหิน จว.ประจวบคีรขี ันธ์

สปข.160

สว.กก.2 บก.ส.3

2304 10202 0081

114 พ.ต.ต.

ทิพย์ชัย ชลสินธุ์

สว.สส.สภ.ตำกใบ จว.นรำธิวำส

สนธ.211

สวป.สภ.มูโนะ จว.นรำธิวำส

0903 12202 0065

สชร.259

สว.(สอบสวน) สภ.ฮอด จว.เชียงใหม่

0405 12202 0058 สวป.สภ.พระยืน จว.ขอนแก่น

สตง.164

สว.สส.สภ.กันตัง จว.ตรัง

3002 10318 0020
1505 10203 0579

สขก.573
สตง.229

115 ร.ต.อ. หญิง ทิพย์วรำ รอดริน

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สตูล

1907 11305 0027 สว.ฝอ.ภ.จว.ตรัง

1904 10318 0011

116 พ.ต.ต. หญิง ทิพรัตน์ พยัฆศำสตร์

สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.4

1401 10318 0139 สว.อก.สน.โคกครำม

1102 12304 0324

117 ร.ต.อ.

ทิวำ แก้วสุณีย์

รอง สวป.สภ.แม่ลำน จว.ปัตตำนี

0904 13202 0483 สว.สส.สภ.โคกโพธิ์ จว.ปัตตำนี

0904 12204 0258

118 พ.ต.ต.

ทิวำ พรมเดช

ผบ.ร้อย(สบ 2) ถปภ.บก.สส.ภ.7

1702 10202 0070 สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.7

1701 10318 0198

119 พ.ต.ท.

ทิวำ ศรีพรหม

สว.สส.สภ.หนองจิก จว.ปัตตำนี

0904 12204 0265 สวป.สภ.หนองจิก จว.ปัตตำนี

0904 12202 0435

120 พ.ต.ท.

ทิวำพงษ์ พลูโต

สว.กลุ่มงำนกำรข่ำว บก.ขส.

2206 10204 0032 รอง ผกก.2 บก.ปส.3

2204 09201 0051

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

121 พ.ต.ต.

ทีปกร หลำบหนองแสง

สว.กก.สส.บก.น.1

1003 10204 0039 สวป.สน.พระโขนง

122 พ.ต.ท.

เทคนิค จันสี

รอง ผกก.สส.สภ.เวียงชัย จว.เชียงรำย

1504 09204 0094 รอง ผกก.สส.สภ.แม่สำย จว.เชียงรำย

123 ร.ต.อ.

เทพทอง ขัดปัญญำ

รอง สวป.สภ.โกรกพระ จว.นครสวรรค์

สนว.363

สว.สส.สภ.โกรกพระ จว.นครสวรรค์

0604 12204 0160

124 พ.ต.ต.

เทพทัฬห์ ขจรเกียรติอำชำ

สวป.สภ.เมืองนครรำชสีมำ

สนม.464

สว.สส.สภ.เมืองนครรำชสีมำ

0303 12204 0693

125 พ.ต.ท.

เทพนม สุวรรณรัตน์

รอง ผกก.สส.สภ.นำประดู่ จว.ปัตตำนี

2005 09204 0135 รอง ผกก.สส.สภ.สะเดำ จว.สงขลำ

1906 09204 0119

126 พ.ต.ท.

เทพบดินทร์ โพธิศำสตร์

รอง ผกก.ป.สภ.แม่สอด จว.ตำก

0603 10202 0037 รอง ผกก.ป.สภ.ท่ำสองยำง จว.ตำก

0603 10202 0059

127 ร.ต.อ.

เทพพิทักษ์ จำปำศรี

รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.บช.ก.

2101 11304 0038 สว.ฝอ.2 บก.อก.บช.ก.

2101 10318 0031

128 ร.ต.อ.

เทพพิทักษ์ ผกำนนท์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.โพนแพง จว.สกลนคร 1411 29203 0090 สว.(สอบสวน) สภ.ดอนหญ้ำนำง จว.บึงกำฬ 1415 10203 0121

129 พ.ต.ท.

เทพฤทธิ์ สิงห์สถิตย์

รอง ผกก.สส.สภ.แก่งโสภำ จว.พิษณุโลก 1608 09204 0095

130 พ.ต.ท.

เทพวิฑูร ฉำงข้ำวไชย

รอง ผกก. บก.ปส.3

2204 09201 0062 รอง ผกก.สส.สภ.เวียงชัย จว.เชียงรำย

1504 09204 0094

131 ร.ต.อ.

เทพอุดร แก้วพิมพ์

รอง สวป.สภ.เขำฉกรรจ์ จว.สระแก้ว

0209 13202 0016 สว.ฝอ.ภ.จว.ปรำจีนบุรี

1209 10318 0011

132 พ.ต.ต.

เทวรำช แก้วมำ

สว.อก.สภ.พระธำตุช่อแฮ จว.แพร่

1508 10204 0131 สว.กก.สส.ภ.จว.พะเยำ

1507 10202 0069

133 พ.ต.ท.

เทวฤทธิ์ บูรณรักษ์

รอง ผกก.ป.สภ.ชนบท จว.ขอนแก่น

0403 10202 0105 รอง ผกก.สส.สภ.พล จว.ขอนแก่น

1405 09204 0057

134 พ.ต.ต.

เทวฤทธิ์ สุขฉิมมำ

สวป.สภ.เมืองยโสธร

135 พ.ต.ท.

เทวัญ แทงเป้ำ

สว.สส.สภ.พระทองคำ จว.นครรำชสีมำ 0303 12204 0442 สวป.สภ.พระทองคำ จว.นครรำชสีมำ

สยส.97

รอง ผกก.วิเครำะห์ข่ำวและเครือ่ งมือพิเศษ บก.สส.ภ.6

สว.สส.สภ.พิบูลมังสำหำร จว.อุบลรำชธำนี

สน.2-533
1504 09204 0089

1602 09201 0060

สอบ.483
สนม.281

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

136 พ.ต.ท.

เทอญำชำติ เจริญสุข

สวป.สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี

137 พ.ต.ต.

เทอด หำญณรงค์

สว.(สอบสวน) สภ.หนองเสือ จว.ปทุมธำนี 0104 24203 0131 สว.(สอบสวน) สภ.สำมโคก จว.ปทุมธำนี 1106 10203 0200

138 พ.ต.ต.

เทอดเกียรติ อภัยวงศ์

สว.ส.ทล.2 กก.8 บก.ทล.

2103 10201 0258 สว.สส.สน.สุทธิสำร

1109 12204 0281

139 ร.ต.อ.

เทอดไท ธนณรงค์

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ขอนแก่น

1405 11202 0120 สว.กก.สส.ภ.จว.ขอนแก่น

1405 10204 0034

140 พ.ต.ต.

เทอดศักดิ์ กลั่นแก้ว

สว.อก.สภ.กะพ้อ จว.ปัตตำนี

0904 12304 0295 สว.สส.สภ.กะพ้อ จว.ปัตตำนี

0904 12204 0301

141 ร.ต.อ.

เทอดศักดิ์ โคตรศรีวงษ์

ผบ.มว.กก.ตชด.24

2503 11202 0378 ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.21 บก.ตชด.ภำค 2 2503 10202 0067

142 พ.ต.ท.

เทอดศักดิ์ บุญโชติ

รอง ผกก.ป.สภ.ภูเรือ จว.เลย

0408 10202 0051 รอง ผกก.สส.สภ.เพ็ญ จว.อุดรธำนี

143 พ.ต.ท.

เทอดศักดิ์ มีจิตร์

สว.ฝอ.ภ.จว.ปทุมธำนี

1106 10318 0013 สว.(สอบสวน) สภ.ปำกเกร็ด จว.นนทบุรี 1105 10203 0245

144 ร.ต.อ.

เทียนชัย คันทะจันทร์

รอง สวป.สภ.บ้ำนแฮด จว.ขอนแก่น

0403 13202 0056 สว.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น

145 พ.ต.ท.

เทียนชัย ชำวส้ำน

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ้ำนฝำง จว.ขอนแก่น

สขก.593

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.วังยำง จว.นครพนม 1406 09203 0187

146 พ.ต.ต.

เทียนชัย โพธิ์สำรำช

สว.สส.สน.หัวหมำก

สน.1-640

สว.(สอบสวน) สน.บำงชัน

1006 10203 0162

147 พ.ต.ท.

เทียรชัย เทพอำจ

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ร้องกวำง จว.แพร่

สพร.166

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองแพร่

0506 24203 0053

148 พ.ต.ท.

ไทรัฐ สมฤทธิ์

รอง ผกก.ป.สภ.กุฉินำรำยณ์ จว.กำฬสินธุ์ 0402 10202 0068 รอง ผกก.ป.สภ.คำม่วง จว.กำฬสินธุ์

149 พ.ต.ท.

ธกฤต ยอดสุทธิ

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ตะคร้อ จว.นครสวรรค์ 1606 29203 0066 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ลำดยำว จว.นครสวรรค์ 1606 09203 0233

150 พ.ต.ต.

ธงเฉลิม ทองฉิม

สวป.สภ.เมืองพัทลุง

ลำดับ

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

0108 12202 0233 สว.ฝอ.ภ.จว.อ่ำงทอง

สพท.148

สว.ฝอ.ภ.จว.พัทลุง

ตำแหน่งเลขที่
1112 10318 0009

1414 09204 0056
1405 10305 0017

0402 10202 0064
1905 10318 0150

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

151 ร.ต.อ.

ธงชัย แก้ววังปำ

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองไหม จว.ขอนแก่น 1405 27203 0182 สว.(สอบสวน) สภ.ซำสูง จว.ขอนแก่น

0403 13203 0029

152 พ.ต.ท.

ธงชัย คงวิมล

สวป.สภ.สะเดำ จว.สงขลำ

1906 09204 0439

153 พ.ต.ต.

ธงชัย เจิมขุนทด

สว.(สอบสวน) สภ.สวรรคโลก จว.สุโขทัย

154 พ.ต.ต.

ธงชัย นนยะโส

สว.(สอบสวน) สภ.ม่วงลำด จว.ร้อยเอ็ด 0407 23203 0347 สว.(สอบสวน) สภ.หน่อม จว.ร้อยเอ็ด

1409 10203 0291

155 พ.ต.ท.

ธงชัย บัวรังษี

รอง ผกก.ป.สน.ศำลำแดง

1114 10202 0100 รอง ผกก.สส.สน.ท่ำข้ำม

1011 09204 0069

156 พ.ต.ต.

ธงชัย แป้นประจุน

สว.ฝ่ำยงบประมำณ1 งป.

0501 10325 0026 สวป.สภ.พระแสง จว.สุรำษฎร์ธำนี

0808 12202 0378

157 พ.ต.ท.

ธงชัย เพชรแก้ว

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เขำหลัก จว.พังงำ 1807 27203 0064 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.กะปำง จว.นครศรีธรรมรำช 0804 24203 0157

158 พ.ต.ต.

ธงชัย วิมลศิลป์

สว.สส.สภ.บัวใหญ่ จว.นครรำชสีมำ

สนม.655

สว.สส.สภ.หนองบุญมำก จว.นครรำชสีมำ 0303 12204 0427

159 พ.ต.ท.

ธงชัย สุยะลังกำ

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แม่พริก จว.ลำปำง

สลป.271

รอง ผกก.(สอบสวน) กก.1 บก.ปคม.

160 พ.ต.ท.

ธงชัย เส้งรอด

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เหนือคลอง จว.กระบี่

สกบ.208

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.อ่ำวลึก จว.กระบี่ 1804 09203 0215

161 พ.ต.ต.

ธงทอง พัฒนำดิสัย

สวป.สภ.คง จว.นครรำชสีมำ

สนม.679

สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ปทส.

162 พ.ต.ต.

ธงทอง เอี่ยมเวียง

สวป.สภ.ด่ำนทับตะโก จว.รำชบุรี

0706 12202 0066 สว.(สอบสวน) สภ.โพหัก จว.รำชบุรี

1708 10203 0223

163 พ.ต.ต.

ธชำกรณ์ ช่อลำใย

สว.กก.สส.ภ.จว.พิษณุโลก

1608 10204 0132 สว.สภ.ชุมแสงสงครำม จว.พิษณุโลก

0606 12201 0196

164 ร.ต.อ.

ธชำวุธ จันทร์วิเศษ

รอง สว.กก.4 บก.ปปป.

2110 11202 0087 สว.สส.สภ.เมืองสมุทรสงครำม

165 ร.ต.อ.

ธณมงคล ผ่องแผ้ว

รอง สว.ฝ่ำยอำนวยกำร ศฝร.ภ.1

1103 11202 0015 สว.ฝอ.ศฝร.ภ.1

0907 12202 0453 รอง ผกก.สส.ภ.จว.สงขลำ

สสท.203

สว.(สอบสวน) สภ.บ้ำนแก่ง จว.สุโขทัย 1610 10203 0176

2108 29203 0047
2107 29203 0050

สสส.72
1103 10318 0007

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

3001 09318 0022 รอง ผกก.ฝอ.ศฝต.

ตำแหน่งเลขที่

166 พ.ต.ท. หญิง ธณวรรณ เทียมทะนง

รอง ผกก.ฝ่ำยคลัง บก.อก.รร.นรต.

167 พ.ต.ท.

ธณัช เฮ้ำพรม

สวป.สภ.สำมร้อยยอด จว.ประจวบคีรีขันธ์ 0704 12202 0236 สวป.สภ.ห้วยยำง จว.ประจวบคีรีขันธ์

0704 12202 0076

168 พ.ต.ท.

ธณัฐพงษ์ ภูมิภำค

สว.อก.สภ.เชียงขวัญ จว.ร้อยเอ็ด

0407 12204 0267

169 พ.ต.ท.

ธไท ศลิษฏำนนท์

สว.อก.สภ.ลำดบัวหลวง จว.พระนครศรีอยุธยำ 0105 12304 0257 สวป.สภ.คูบำงหลวง จว.ปทุมธำนี

0104 12202 0068

170 พ.ต.ท.

ธธีร์ธร เพชรสิรำสิงห์

รอง ผกก.ป.สภ.แม่แจ่ม จว.เชียงใหม่

1007 09204 0211

171 พ.ต.ต.

ธนกร แก้วถำวร

สวป.สภ.ปำกพนัง จว.นครศรีธรรมรำช 0804 12202 0415 สว.สภ.บำงนบ จว.นครศรีธรรมรำช

0804 12201 0405

172 พ.ต.ต.

ธนกร ตระกูลเงินดี

สว.สส.สภ.พระยืน จว.ขอนแก่น

0403 12204 0239 สว.อก.สภ.หอคำ จว.บึงกำฬ

1412 10318 0051

173 พ.ต.ต.

ธนกร พวงจำปำ

สว.อก.สภ.ภักดีชุมพล จว.ชัยภูมิ

0302 12304 0221 สว.(สอบสวน) สภ.เพียรำม จว.สุรินทร์

1309 10203 0304

174 พ.ต.ท.

ธนกฤต พรมดอนชำติ

รอง ผกก.ป.สภ.คลองหอยโข่ง จว.สงขลำ 0907 10202 0138 รอง ผกก.สส.ภ.จว.สระแก้ว

175 พ.ต.ต.

ธนกฤต พลเยี่ยม

สว.(สอบสวน) สภ.เขำวง จว.กำฬสินธุ์

สกส.370

สว.(สอบสวน) สภ.คำม่วง จว.กำฬสินธุ์ 1404 10203 0199

176 พ.ต.ท.

ธนกฤต พึ่งนุสนธิ์

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.โนนสูง จว.นครรำชสีมำ

สนม.607

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ลำทะเมนชัย จว.นครรำชสีมำ

177 พ.ต.ท.

ธนกฤต รวยอำรี

สว.สส.สน.วังทองหลำง

1102 12204 0203 รอง ผกก.สส.สภ.บำงสะพำนน้อย จว.ประจวบคีรีขันธ์ 1706 09204 0082

178 ร.ต.อ.

ธนกฤต วุฒมิ โนจินดำ

รอง สวป. สน.พลับพลำไชย 1

1113 13202 0191 สว.สส.สน.จักรวรรดิ

179 พ.ต.ต.

ธนกฤต สติปัญญวัต

สว.(สอบสวน) สภ.แม่สลิด จว.ตำก

0603 23203 0236 สว.(สอบสวน) สภ.สำมเงำ จว.ตำก

180 พ.ต.ท.

ธนกฤษ กีรติชำญธนำ

รอง ผกก.ป.สภ.เมืองสุโขทัย

0608 10202 0007 รอง ผกก.ป.สภ.สำขลำ จว.สมุทรปรำกำร 1109 09202 0048

0407 12318 0405 สว.สส.สภ.จังหำร จว.ร้อยเอ็ด
0503 10202 0104 รอง ผกก.สส.บก.น.5

3003 09318 0005

1211 09201 0031
0303 13203 0056

สน.1-907
1605 10203 0166

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

181 พ.ต.ท.

ธนกฤษ ปำนสิงห์

รอง ผกก.สส.สภ.โคกสูง จว.สระแก้ว

1211 09204 0100 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หนองหมำกฝ้ำย จว.สระแก้ว 0209 24203 0100

182 พ.ต.ท.

ธนกฤษณ์ คล้ำยทอง

สว.สส.สภ.ดอนเจดีย์ จว.สุพรรณบุรี

0709 12204 0210 สว.กก.5 บก.ปทส.

183 ร.ต.อ.

ธนกำญจน์ พระสุมำตย์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองกำฬสินธุ์

184 พ.ต.ต.

ธนกิจ ขำล้วน

สว.กลุม่ งำนระบบวิทยุกระจำยเสียงฯ สส. 2802 10366 0169 สวป.สน.ลำผักชี

185 พ.ต.ท.

ธนชัย แก้วเสนำ

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ทุ่งศรีอุดม จว.อุบลรำชธำนี

186 พ.ต.ท.

ธนโชติ ปรำบหลอด

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.นำวัง จว.หนองบัวลำภู 0411 12203 0021 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สุวรรณคูหำ จว.หนองบัวลำภู 1413 09203 0106

187 พ.ต.ท.

ธนโชติ วงศ์ใส

สวป.สภ.นำอิน จว.อุตรดิตถ์

1611 10202 0051 สว.อก.สภ.พิชัย จว.อุตรดิตถ์

188 พ.ต.ท.

ธนเดช หลำบมำลำ

สว.ปพ.บก.สส.ภ.3

1302 10202 0072 สวป.สภ.ภูหลวง จว.เลย

189 ร.ต.อ.

ธนธัช ศรีเนตร

รอง สว. ฝอ. ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์

1706 11304 0020 สว.ฝอ.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์

190 ร.ต.อ.

ธนนท์ ศรีกงพำน

รอง สวป.สภ.เมืองอุดรธำนี

191 ร.ต.อ.

ธนนันท์ ทองจันทร์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ควนมีด จว.สงขลำ 0907 24203 0132 สว.(สอบสวน) สภ.บ้ำนโสร่ง จว.ปัตตำนี 1909 10203 0050

192 พ.ต.ท.

ธนบดี ทิพย์ฤำตรี

สว.ฝทว.6 ทว.

2703 10336 0112 สว.สส.สภ.ปำกท่ำ จว.พระนครศรีอยุธยำ 1107 10204 0062

193 พ.ต.ต.

ธนบดี บุญขวัญ

สวป.สภ.หนองตอง จว.เชียงใหม่

0503 12202 0130 สว.สส.สภ.ทุ่งใหญ่ จว.นครศรีธรรมรำช 0804 12204 0206

194 พ.ต.ท.

ธนบดี อัดแสง

สวป.สภ.มหำรำช จว.พระนครศรีอยุธยำ

สอย.359

รอง ผกก.ป.สภ.บ้ำนแพรก จว.พระนครศรีอยุธยำ 0105 10202 0164

195 ร.ต.อ.

ธนพงศ์ธัช อ่อนชูเหมรัต

รอง สว.สส. สน.บำงขุนนนท์

สน.3-865

สว.สส.สน.บำงกอกน้อย

สกส.205
สอบ.742

สน.414

2107 10202 0115

สว.(สอบสวน) สภ.กกตูม จว.มุกดำหำร 1408 10203 0166
รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เขื่องใน จว.อุบลรำชธำนี

สว.สส.สภ.เมืองอุดรธำนี

1110 12202 0209

สอบ.472
0609 12304 0124

สลย.327
1706 10318 0010

สอด.313

สน.3-831

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

196 พ.ต.ต.

ธนพงษ์ ทับกล่ำ

สวป.สภ.ลำดยำว จว.นครสวรรค์

สนว.317

สวป.สภ.ลำนสัก จว.อุทัยธำนี

197 พ.ต.ต.

ธนพล ตินหนู

สวป.สภ.แหลมฉบัง จว.ชลบุรี

สชบ.356

สว.สส.สภ.บ่อวิน จว.ชลบุรี

198 พ.ต.ต.

ธนพล เทพมณี

สวป.สภ.เชียงของ จว.เชียงรำย

0502 12202 0344 สวป.สภ.แม่ฟ้ำหลวง จว.เชียงรำย

199 พ.ต.ต.

ธนพล นำถนิติธำดำ

สวป.สภ.โคกสำโรง จว.ลพบุรี

0106 12202 0251 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองลพบุรี

1108 10203 0166

200 พ.ต.ท.

ธนพลภรณ์ ชัยเพ็ชรโยธิน

รอง ผกก.8 บก.รน.

2106 09202 0220 รอง ผกก.11 บก.รน.

2106 09202 0287

201 พ.ต.ท.

ธนพัฒน์ สีหะวงค์

รอง ผกก.สส.ภ.จว.รำชบุรี

1708 09204 0108 รอง ผกก.สส.สภ.โพรงมะเดื่อ จว.นครปฐม 1705 09204 0076

202 พ.ต.ท.

ธนพัต ครสิงห์

สว.(สอบสวน) สภ.จุน จว.พะเยำ

0505 24203 0052 รอง ผกก.สส.สภ.ป่ำซำง จว.ลำพูน

1511 09204 0053

203 พ.ต.ท.

ธนพันธุ์ จันทร์เทพ

รอง ผกก.ปพ.บก.สส.ภ.4

1402 09201 0066

2113 09202 0074

204 ร.ต.อ. หญิง ธนภร นำคพันธ์

รอง สว. ฝ่ำยอำนวยกำร ศฝร.ภ.8

1803 11327 0068 สว.ฝอ.ภ.จว.สุรำษฎร์ธำนี

205 ร.ต.อ.

ธนภัทร เวศกำวี

รอง สว.สส.สน.ท่ำข้ำม

สน.3-425

สว.กก.สส.บก.น.9

1011 10204 0171

206 ร.ต.อ.

ธนยศ ทองทิพย์

รอง สวป.สภ.กันทรวิชัย จว.มหำสำรคำม

สมค.232

สว.สส.สภ.ร่องคำ จว.กำฬสินธุ์

0402 12204 0162

207 ร.ต.อ.

ธนฤทธิ์ โพธิ์เตียเทียม

รอง สวป.สภ.เบตง จว.ยะลำ

0906 13202 0135 สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.9

1901 10318 0197

208 ร.ต.อ. หญิง ธนวรรณ พืนผำ

รอง สว.ฝ่ำยอำนวยกำร บ.ตร.

0105 11318 0019 สว.ฝ่ำยสนับสนุน บ.ตร.

0105 10429 0053

209 พ.ต.ท.

ธนวรรธน์ เกำะยอ

สว.ฝอ.ภ.จว.ปัตตำนี

2005 10318 0014 สวป.สภ.บ้ำนโสร่ง จว.ปัตตำนี

0904 12202 0045

210 พ.ต.ต.

ธนวัฒน์ กมลธรรม

สว.กก.สส.ภ.จว.นครรำชสีมำ

1305 10204 0243 สว.งำนอำรักขำที่ 2 กก.อำรักขำ 2 บก.อคฝ. 1014 10202 0087

รอง ผกก.3 บก.ตำรวจมหำดเล็กรำชวัลลภรักษำพระองค์ 904

สอน.159
0204 12204 0279

ปชร.4170

1810 10318 0359

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

2109 10318 0014 สว.กก.5 บก.ปอศ.

ตำแหน่งเลขที่

211 พ.ต.ต.

ธนวัฒน์ แจ้งสว่ำง

สว.ฝอ.บก.ปอศ.

212 พ.ต.ต.

ธนวัฒน์ ไชยสงเมือง

สว.สส.สภ.หนองแค จว.สระบุรี

สสบ.216

สวป.สภ.พระอินทร์รำชำ จว.พระนครศรีอยุธยำ 0105 12202 0376

213 พ.ต.ต.

ธนวัฒน์ ธงนำทรัพย์

สวป.สภ.เมืองสิงห์บุรี

สสห.86

สว.(สอบสวน) สภ.บ้ำนค่ำย จว.ระยอง 1210 10203 0246

214 พ.ต.ต.

ธนวัฒน์ ปัญญำสัย

ผบ.ร้อย(สบ 2) ฝ่ำยปกครองและกำรฝึก ศฝร.ภ.2 1203 10306 0030

215 ร.ต.อ.

ธนวัฒน์ ไวกสิกรรม

นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.พิษณุโลก

1608 11323 0005 สว.สส.สภ.นิคมสร้ำงตนเอง จว.พิษณุโลก 1608 10204 0063

216 พ.ต.ท.

ธนวัฒน์ ศรีอนุชำ

รอง ผกก.(สอบสวน) สน.นิมิตรใหม่

1102 13203 0310 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.หัวหมำก

217 พ.ต.ท.

ธนวัฒน์ สุขคะตะ

สวป.สภ.เกำะพะงัน จว.สุรำษฎร์ธำนี

0808 12202 0380 รอง ผกก.สส.สภ.เกำะพะงัน จว.สุรำษฎร์ธำนี 1810 09204 0085

218 พ.ต.ต.

ธนวัฒน์ หงษำพล

ประจำ (สบ 2) สยศ.ตร.

2603 10202 0062 สว.กลุ่มงำนจรำจร ภ.จว.เชียงใหม่

219 พ.ต.ท.

ธนวัฒน์ หลีพงษ์

สว.(สอบสวน) กก.6 บก.ป.

2102 29203 0306 สว.(สอบสวน) สภ.ควนกำหลง จว.สตูล 1907 10203 0122

220 พ.ต.ท.

ธนวัฒน์ หินยกฮิ่น

สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.8

1802 10204 0021 รอง ผกก.สส.3 บก.สส.ภ.8

1802 09204 0044

221 ร.ต.อ.

ธนวินท์ พวงมะลิ

นว.(สบ 1) ผบก.สส.ภ.6

1602 11323 0005 สว.สส.สภ.เมืองหนองคำย

สนค.220

222 ร.ต.อ.

ธนศักดิ์ บริรักษ์นรำกุล

รอง สวป.สภ.หำดใหญ่ จว.สงขลำ

0907 13202 0474 สว.จร.สภ.หำดใหญ่ จว.สงขลำ

สสข.373

223 ร.ต.อ.

ธนศักดิ์ ปัตตำเน

รอง สวป.สภ.บ้ำนเป็ด จว.ขอนแก่น

1405 11202 0128 สว.สส.สภ.เปือยน้อย จว.ขอนแก่น

0403 12204 0295

224 ร.ต.อ.

ธนศักดิ์ ลีลำนุช

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ยะลำ

2006 11204 0057 สว.กก.สส.ภ.จว.ยะลำ

2006 10204 0036

225 พ.ต.ท.

ธนศักดิ์ ศรีสุพรรณ

รอง ผกก.ป.สภ.ปำกนำประแสร์ จว.ระยอง 1210 09202 0052 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ห้วยใหญ่ จว.ชลบุรี 1206 09203 0440

สว.ฝอ.ภ.จว.ชลบุรี

2109 10202 0178

1206 10305 0016
1006 09203 0187
1505 10205 0049

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

226 พ.ต.ต.

ธนศำสตร์ ศรีสุนนท์

สวป.สภ.บ้ำนตำก จว.ตำก

0603 12202 0252 สว.อก.สภ.วังทอง จว.พิษณุโลก

0606 12304 0102

227 พ.ต.ท.

ธนสิษฐ์ ธนเศรษฐ์สุธี

สว.ฝ่ำยอำนวยกำร วพ.รพ.ตร.

3102 10326 0007 สว.ฝ่ำยกำรเงิน บก.อก.รพ.ตร.

3101 10326 0096

228 พ.ต.ท.

ธนอรรถ ขันติคเชนชำติ

สวป.สภ.หนองแค จว.สระบุรี

0108 12202 0238 สวป.สภ.วังน้อย จว.พระนครศรีอยุธยำ 0105 12202 0365

229 พ.ต.ท.

ธนะชัย เหลืองเพชรรัตน์

สว.อก.สภ.ปำงศิลำทอง จว.กำแพงเพชร 0602 12304 0218 สว.สส.สภ.โกสัมพีนคร จว.กำแพงเพชร 0602 12204 0253

230 พ.ต.ท.

ธนะพงษ์ ทองคำ

รอง ผกก.ป.สภ.เขื่องใน จว.อุบลรำชธำนี 0309 10202 0087 รอง ผกก.สส.สภ.ม่วงสำมสิบ จว.อุบลรำชธำนี 1311 09204 0099

231 พ.ต.ท.

ธนะเมศฐ์ วิจิตรจริยำ

สว.(สอบสวน) สน.สุวินทวงศ์

1110 23203 0074 รอง ผกก.จร.สน.คลองตัน

1103 10205 0077

232 พ.ต.ต.

ธนะฤทธิ์ พลอำจ

สว.กก.สส.ภ.จว.พิจิตร

1607 10202 0114 สว.ฝอ.ภ.จว.พิจิตร

1607 10318 0009

233 พ.ต.ท.

ธนะวุฒิ หัสวำที

รอง ผกก.สส.1 บก.สส.ภ.3

1302 09204 0030 รอง ผกก.ป.สภ.ลำปลำยมำศ จว.บุรีรัมย์ 0304 10202 0038

234 พ.ต.ท.

ธนะสิทธิ์ จิตติพัทธพงศ์

สวป.สน.หลักสอง

1116 12202 0263 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.นำงเลิง

1003 09203 0189

235 ร.ต.อ.

ธนัช ธนำบุญประกอบ

รอง สว.กก.1 บก.ปอท.

2112 11202 0035 สว.กก.2 บก.ปอศ.

2109 10202 0072

236 พ.ต.ท. หญิง ธนัชชำ ธนำดลพิพัฒน์

สว.ฝ่ำยรับเรื่องรำวร้องทุกข์ บก.อก.จต. 0801 10305 0045 รอง ผกก.ฝ่ำยรับเรื่องรำวร้องทุกข์ บก.อก.จต. 0801 09305 0043

237 พ.ต.ท.

ธนัญชัย นิลศรี

รอง ผกก.ฝ่ำยแผนกำรสอบ กส.

2905 09318 0018 รอง ผกก.ธร.กพ.บก.อก.สกบ.

0301 09318 0006

238 พ.ต.ต.

ธนัญชัย อำจชัยชำญ

สวป.สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน

0507 12202 0180 สว.กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่

1505 10202 0036

239 ร.ต.อ. หญิง ธนัญชำ คำแก้ว

รอง สว.ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.

2508 11325 0025 สว.ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.

2508 10325 0013

240 พ.ต.ท. หญิง ธนัฎนันท์ เพ็ชรเครือ

สว.ฝอ.ภ.จว.กระบี่

1804 10326 0015 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.กระบี่

1804 09318 0223

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

241 พ.ต.ต. หญิง ธนัฏฐำ กะฐิน

สว.ฝ่ำยงบประมำณและกำรเงิน บก.อก.บช.ส. 2301 10325 0049 สว.กก.3 บก.ส.1

242 พ.ต.ท.

ธนัตถ์ มั่งมี

สว.(สอบสวน) สภ.ไม้รูด จว.ตรำด

243 ร.ต.อ.

ธนัน เขียวนุ้ย

รอง สว.กก.ปฏิบัติกำรพิเศษ บก.สส.ภ.8 1802 11202 0075 สว.ฝอ.ภ.จว.ภูเก็ต

1808 10318 0011

244 พ.ต.ต.

ธนันณัฎฐ์ วิริยะไกรศรีกุล

สวป.สภ.หนองสำหร่ำย จว.นครรำชสีมำ 0303 12202 0726 สวป.สน.หัวหมำก

1111 12202 0242

245 พ.ต.ท.

ธนันท์ชัย โสภำวะนัสนิติกุล

สวญ.สภ.หัวโทน จว.ร้อยเอ็ด

1410 09204 0124

2302 10204 0128

0205 23203 0035 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.คลองใหญ่ จว.ตรำด 1207 09203 0100

1409 09201 0051 รอง ผกก.สส.สภ.เชียงกลม จว.เลย

246 ร.ต.อ. หญิง ธนันยวรรณ ภัททิยำภำ เชือทอง รอง สว.ฝ่ำยสโมสรและสันทนำกำร สก. 0403 11304 0083 สว.ฝ่ำยทะเบียนประวัติ ตป.

0701 10302 0062

247 ร.ต.อ.

ธนำ เต็มยอด

รอง สวป.สภ.เมืองตรัง

สตง.162

สว.สส.สภ.เมืองตรัง

248 พ.ต.ท.

ธนำ โพธิ์ทอง

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ชำติตระกำร จว.พิษณุโลก

สพล.345

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ้ำนแยง จว.พิษณุโลก 1608 09203 0233

249 พ.ต.ท.

ธนำ มะลิงำม

รอง ผกก.2 บก.ปส.3

250 พ.ต.ต.

ธนำกร คำวะรัตน์

สวป.สภ.สันทรำย จว.เชียงใหม่

251 พ.ต.ต.

ธนำกร สินสุขภัณฑ์

สวป.สภ.เดิมบำงนำงบวช จว.สุพรรณบุรี 0709 12202 0273 สวป.สภ.บำงปลำม้ำ จว.สุพรรณบุรี

252 พ.ต.ท.

ธนำกร อ่อนทองคำ

รอง ผกก.อำรักขำ 1 บก.อคฝ.

1014 09202 0029 รอง ผกก.กลุม่ งำนเก็บกู้วัตถุระเบิด บก.สปพ. 1013 09442 0131

253 พ.ต.ต.

ธนำกฤติ เนตรเกือกูล

นว.(สบ 2) ผบช.ปส.

2200 10323 0007 สว.กก.1 บก.ปส.2

254 พ.ต.ท.

ธนำคม สำธรพิทักษ์

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สตึก จว.บุรีรัมย์ 0304 24203 0118 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แคนดง จว.บุรีรัมย์ 1306 09203 0296

255 พ.ต.ต.

ธนำคำร จันทร์กระจ่ำง

สว.กก.6 บก.ป.

2204 09201 0050 รอง ผกก.ป.สภ.แม่สรวย จว.เชียงรำย

สชม.576

สว.(สอบสวน) สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่

2102 10202 0281 สว.กก.4 บก.ป.

สตง.164
0502 10202 0063
1505 10203 0555
0709 12202 0272
2203 10204 0036
2102 10202 0203

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

256 พ.ต.ต.

ธนำพัทธ์ นุชนำท

สว.สส.สภ.ค้อวัง จว.ยโสธร

0305 12204 0074 สว.สส.สภ.ทมอ จว.สุรินทร์

1309 10204 0085

257 พ.ต.ท.

ธนำยุทธ ชูเฉลิม

สว.กก.สส.ภ.จว.อุทัยธำนี

1612 10204 0108 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ประชำชื่น

1004 09203 0268

258 พ.ต.ต.

ธนำยุทธ ดวงทองมำ

สว.(สอบสวน) สภ.โนนสัง จว.หนองบัวลำภู 0411 24203 0060 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองหนองคำย

259 พ.ต.ท.

ธนำยุทธ สีดำ

รอง ผกก.สส.สภ.เมืองฉะเชิงเทรำ

260 ร.ต.อ.

ธนำวิน พรมหำชัย

รอง สว.สส.สภ.วำรินชำรำบ จว.อุบลรำชธำนี

261 พ.ต.ท.

ธนำวินท์ กำญจนวิภำส

สว.(สอบสวน) สน.หลักสอง

สน.3-1095

รอง ผกก.(สอบสวน) สน.วัดพระยำไกร 1007 09203 0200

262 พ.ต.ท.

ธนำวุฒิ สงวนสุข

สว.(สอบสวน) สน.พระโขนง

สน.2-618

รอง ผกก.(สอบสวน) สน.พระโขนง

263 พ.ต.ต.

ธนำเศรษฐ์ อภิวัชร์ชยังกูร

สว.พฐ.จว.บึงกำฬ ศพฐ.4

2707 10336 0265 สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.4

1401 10318 0137

264 พ.ต.ท.

ธนิต กรปรีชำ

สว.กก.4 บก.ปอศ.

2109 10202 0143 รอง ผกก.5 บก.ปอศ.

2109 09201 0173

265 พ.ต.ท.

ธนิต แสนเจริญ

รอง ผกก.3 บก.ปส.4

2205 09201 0058 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ทุ่งหว้ำ จว.สตูล 1907 09203 0128

266 พ.ต.ท. หญิง ธนิตตำ โสดำภักดิ์

สว.อก.สภ.กุดรัง จว.มหำสำรคำม

0405 12318 0309 สว.อก.สภ.เมืองมุกดำหำร

0406 12304 0009

267 พ.ต.ต.

ธนิตพงษ์ ทองอำไพ

สว.กก.สส.ภ.จว.อุทัยธำนี

1612 10202 0109 สว.กก.สส.ภ.จว.ปทุมธำนี

1106 10204 0033

268 พ.ต.ท.

ธนิยะ บุณยรังควร

สว.ฝอ.สลก.ตร.

0101 10304 0011 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.สุรินทร์

1309 09318 0008

269 พ.ต.ท. หญิง ธนิษฐำ ศรีบุญ

สว.ฝสสน.5 บก.สสน.บช.ตชด.

2507 10420 0093 สว.กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.

2506 10325 0112

270 พ.ต.ท.

รอง ผกก.ป.สภ.ดอกคำใต้ จว.พะเยำ

0505 10202 0025 รอง ผกก.ป.สภ.เชียงม่วน จว.พะเยำ

0505 10202 0058

ธนิสร ไชยยศ

1412 10203 0153

1205 09204 0074 รอง ผกก.ป.สภ.หนองหมำกฝ้ำย จว.สระแก้ว 1211 09202 0049

สอบ.452

สว.สส.สภ.โขงเจียม จว.อุบลรำชธำนี

0309 12204 0202
1007 09203 0202

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่
สนม.518

ตำแหน่งใหม่

271 พ.ต.ท.

ธนิสร บัวสรวง

สวป.สภ.โชคชัย จว.นครรำชสีมำ

272 พ.ต.ท.

ธนู ขำโอด

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บำงกระทุ่ม จว.พิษณุโลก 0606 24203 0062 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เนินมะปรำง จว.พิษณุโลก 1608 09203 0232

273 ร.ต.อ.

ธนู พัวอุดมเจริญ

รอง สวป.สภ.โพรงมะเดื่อ

สนฐ.243

สว.ฝอ.ศฝต.

3003 10318 0006

274 พ.ต.ท.

ธนูพล จินตำคม

สว.สส.สน.รำษฎร์บูรณะ

สน.3-370

รอง ผกก.สส.สน.แสมดำ

1011 09204 0076

275 พ.ต.ท.

ธนูสิงห์ พุ่มพวง

สวป.สภ.หนองบัว จว.นครสวรรค์

0604 12202 0331 สว.กก.สส.ภ.จว.อุทัยธำนี

1612 10202 0109

276 ร.ต.อ.

ธเนตร วงษ์ปริง

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพิษณุโลก

277 พ.ต.ท.

ธเนศ กัลงำ

สว.สส.สภ.ชนแดน จว.เพชรบูรณ์

0607 12204 0114 สว.อก.สภ.เขำบำงแกรก จว.อุทัยธำนี

1612 10318 0046

278 พ.ต.ท.

ธเนศ คชคีรีเดชไกร

สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.9

1901 10305 0160 สว.อก.สภ.นำหม่อม จว.สงขลำ

0907 12304 0242

279 พ.ต.ท.

ธเนศ มีทอง

สว.กก.2 บก.ปส.3

2204 10204 0052 รอง ผกก.1 บก.ปส.2

2203 09201 0033

280 พ.ต.ต.

ธเนศพล แสงโชติ

สว.(สอบสวน) สภ.พระอินทร์รำชำ จว.พระนครศรีอยุธยำ

0105 24203 0095 สว.(สอบสวน) สภ.บำงปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยำ 1107 10203 0222

281 พ.ต.ท.

ธเนศร์ เนียมณรงค์

สวป.สภ.พะวอ จว.ตำก

0603 12202 0064 รอง ผกก.สส.สภ.ชุมตำบง จว.นครสวรรค์ 1606 09204 0077

282 พ.ต.ต. หญิง ธพรพรรณ บุญมำก

สว.ฝ่ำยฝึกอบรม บก.อก.บช.ปส.

2201 10318 0095 สว.ฝอ.บก.สกส.บช.ปส.

283 พ.ต.ต.

ธรณินทร์ พุ่มสุวรรณ

สว.สส.สภ.คูคต จว.ปทุมธำนี

สสข.254

284 ร.ต.อ.

ธรนัส มูลมำนัส

รอง สว.กก.สนับสนุน บก.ป.

2102 11202 0332

285 พ.ต.ท.

ธรรมจักร์ ยอนแมมะดัน

สวป.สภ.จันเสน จว.นครสวรรค์

0604 12202 0067 สว.สส.สภ.นิคมเขำบ่อแก้ว จว.นครสวรรค์ 0604 12204 0232

สพล.221

สวป.สภ.ภักดีชุมพล จว.ชัยภูมิ

ตำแหน่งเลขที่

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพิษณุโลก

สอบ.320

1608 10203 0222

2207 10318 0009

สว.(สอบสวน) สภ.ปำกเกร็ด จว.นนทบุรี 1105 10203 0243
สว.กก.3 บก.ตำรวจมหำดเล็กรำชวัลลภรักษำพระองค์ 904

2113 10202 0078

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

286 พ.ต.ท.

ธรรมธรรม์ วันสุข

รอง ผกก.สส.สภ.โนนสูง จว.นครรำชสีมำ 1305 09204 0142 รอง ผกก.สส.สภ.ซับใหญ่ จว.ชัยภูมิ

287 พ.ต.ต.

ธรรม์ธรรศ ตำจุมปำ

สว.สส.สภ.หนองตอง จว.เชียงใหม่

0503 12204 0425 สวป.สภ.สำรภี จว.เชียงใหม่

สชม.521

288 พ.ต.ท.

ธรรมนิตย์ บุญเพ็ญ

รอง ผกก.2 บก.ปคบ.

2111 09201 0049 รอง ผกก.ฝ่ำยควำมชอบ ทพ.

0402 09302 0091

289 ร.ต.อ.

ธรรมนูญ แกล้วทนงค์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เกำะนำงคำ จว.พัทลุง 0905 23203 0185 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนรำธิวำส

1908 10203 0039

290 พ.ต.ท.

ธรรมนูญ ศรีแสง

สว.อก.สภ.พิชัย จว.อุตรดิตถ์

1607 09204 0070

291 พ.ต.ท.

ธรรมนูญ สมชัย

สว.(สอบสวน) สภ.เสนำ จว.พระนครศรีอยุธยำ

292 พ.ต.ต.

ธรรมนูญ สุขอุ่น

สว.สส.สภ.โมถ่ำย จว.สุรำษฎร์ธำนี

293 ร.ต.อ.

ธรรมปพน ช่วงฉ่ำ

รอง สว.(ทนท.ทำงนำ) ส.รน.4 กก.7 บก.รน. 2106 34206 0216 สว.ส.รน.4 กก.7 บก.รน.

2106 10206 0215

294 พ.ต.ท.

ธรรมปพน เสนำธรรม

สว.ฝ่ำยบริกำรกำรประชุมและพิธีกำร สลก.ตร. 0101 10312 0056 รอง ผกก.ป.สภ.ห้ำงฉัตร จว.ลำปำง

0508 10202 0036

295 พ.ต.ท.

ธรรมรักษ์ เรืองดิษฐ์

รอง ผกก.(สอบสวน) สน.มักกะสัน

1003 09203 0203

296 พ.ต.ต.

ธรรมรัตน์ บุญสนอง

สวป.สภ.เมืองระนอง

0807 12202 0140 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองระนอง

297 ร.ต.อ.

ธรรมรำช ส้มเขียวหวำน

รอง สว. สภ.เกำะกลำง จว.กบ.

1804 11202 0076 สว.สส.สภ.ไม้เรียง จว.นครศรีธรรมรำช 0804 12204 0363

298 พ.ต.ท.

ธรรมวิทย์ พลแก้ว

สว.สส.สภ.เขำสวนกวำง จว.ขอนแก่น

0403 12204 0255 รอง ผกก.สส.สภ.นำเชือก จว.มหำสำรคำม 1407 09204 0085

299 ร.ต.อ.

ธรรศ บัวทอง

รอง สว.สส. สน.ห้วยขวำง

300 ร.ต.อ.

ธรรศไนย พึ่งสันเทียะ

รอง สวป.สภ.ปักธงชัย จว.นครรำชสีมำ 0303 13202 0756 สว.สส.สภ.บ้ำนปรำงค์ จว.นครรำชสีมำ 1305 10204 0094

0609 12304 0124 รอง ผกก.สส.สภ.วชิรบำรมี จว.พิจิตร

สอย.420

สว.(สอบสวน) สภ.ปำกท่ำ จว.พระนครศรีอยุธยำ 1107 10203 0230

1810 10204 0070 สวป.สภ.อ่ำวนำง จว.กระบี่

สน.1-1347

สน.1-552

1304 09204 0117

รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ห้วยขวำง

สว.กก.สส.บก.น.9

1804 10202 0103

สรน.116

1011 10204 0042

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

301 พ.ต.ท.

ธรรศพงษ์ ธัญภักดิ์เมธำกรณ์ รอง ผกก.กลุ่มงำนสำรสนเทศภูมิศำสตร์ฯ ศทก. 2804 09403 0068 รอง ผกก.กลุม่ งำนพัฒนำเทคโนโลยีฯ สส. 2802 09403 0131

302 พ.ต.ต.

ธรำ ผ่องพุฒิ

สวป.สภ.บ้ำนบึง จว.ชลบุรี

สชบ.443

ผบ.ร้อย(สบ 2) ฝ่ำยปกครองและกำรฝึก ศฝร.ภ.2 1203 10306 0029

303 พ.ต.ท.

ธรำกร สกุลปิยะเทวัญ

สว.(สอบสวน) สภ.มหำรำช จว.พระนครศรีอยุธยำ

สอย.366

สว.(สอบสวน) สภ.บำงไทร จว.พระนครศรีอยุธยำ 1107 10203 0225

304 พ.ต.ต.

ธรำธิป มุณีชัย

สว.สส.สภ.หินดำด จว.นครรำชสีมำ

1305 10204 0086 สว.สส.สภ.พยุห์ จว.ศรีสะเกษ

0306 12204 0225

305 พ.ต.ต.

ธรำพงษ์ ภูมิถิ่นเหว่อ

สว.กก.2 บก.ปส.3

2204 10204 0053 สว.กก.1 บก.ปส.3

2204 10204 0037

306 พ.ต.ท.

ธฤษณุ ศิริรัตน์

สว.อก.สภ.นำคู จว.กำฬสินธุ์

0402 12318 0310 รอง ผกก.สส.สน.โคกครำม

1004 09204 0077

307 ร.ต.อ.

ธวัช แก้วดี

รอง สวป.สภ.ทุ่งคอก จว.สุพรรณบุรี

0709 13207 0222 สว.สส.สภ.สำมชุก จว.สุพรรณบุรี

0709 12204 0175

308 พ.ต.ท.

ธวัช ตันสกุล

รอง ผกก.สส.สภ.ท่ำฉัตรไชย จว.ภูเก็ต

1808 09204 0052 รอง ผกก.สส.ภ.จว.กระบี่

1804 09204 0218

309 พ.ต.ท.

ธวัช เนียมละออง

รอง ผกก.สส.สภ.ดอนสัก จว.สุรำษฎร์ธำนี 1810 09204 0083 รอง ผกก.ป.สภ.ถำพรรณรำ จว.นครศรีธรรมรำช 0804 10202 0171

310 พ.ต.ท.

ธวัช บุญเคหำ

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.โนนไทย จว.นครรำชสีมำ

สนม.812

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.พิบูลมังสำหำร จว.อุบลรำชธำนี

311 พ.ต.ต.

ธวัช บุญแม้น

สวป.สภ.เมืองสงขลำ

สสข.300

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองปัตตำนี

312 พ.ต.ท.

ธวัช รื่นเกษร

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ศรีสัชนำลัย จว.สุโขทัย

สสท.222

รอง ผกก.สส.สภ.คลองพิไกร จว.กำแพงเพชร 1604 09204 0062

313 พ.ต.ต.

ธวัช ลือบำงใหญ่

สวป.สภ.ไทรโยค จว.กำญจนบุรี

สกจ.333

สวป.สภ.หนองรี จว.กำญจนบุรี

0702 12202 0101

314 พ.ต.ท.

ธวัช สิงห์ชัย

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองเชียงรำย

สชร.254

สว.(สอบสวน) สภ.จุน จว.พะเยำ

0505 24203 0052

315 พ.ต.ต.

ธวัช แสงแก้ว

สว.ฝอ.ศพฐ.7

2710 10336 0075 สว.ฝ่ำยปกครอง สฝจ.

1311 09203 0429

สปน.141

2714 10318 0036

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

0107 12202 0324 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสมุทรปรำกำร

ตำแหน่งเลขที่

316 พ.ต.ต.

ธวัชชัย จงยิ่งเจริญ

สวป.สภ.เมืองสมุทรปรำกำร

317 พ.ต.ท.

ธวัชชัย จันทร์เรือง

สว.(สอบสวน) สภ.ภำชี จว.พระนครศรีอยุธยำ

318 พ.ต.ท.

ธวัชชัย เจริญสุขรุ่งเรือง

รอง ผกก.สส.สภ.บรรพตพิสัย จว.นครสวรรค์ 1606 09204 0074 รอง ผกก.ป.สภ.บ้ำนธิ จว.ลำพูน

319 พ.ต.ท.

ธวัชชัย ชัยศรี

สวป.สภ.โพนทอง จว.ร้อยเอ็ด

320 พ.ต.ท.

ธวัชชัย ซุ้นเจริญ

สวป.สภ.เมืองระนอง

0807 12202 0141 รอง ผกก.ป.สภ.เมืองระนอง

0807 10202 0007

321 พ.ต.ท.

ธวัชชัย ประพันธมิตร

สว.กก.สส.ภ.จว.อุบลรำชธำนี

1311 10202 0167 สว.กก.สส.ภ.จว.อำนำจเจริญ

1310 10204 0081

322 พ.ต.ท.

ธวัชชัย พิมเสน

รอง ผกก.ป.สภ.ท่ำศำลำ จว.นครศรีธรรมรำช 0804 10202 0070 รอง ผกก.ป.สภ.เปลี่ยน จว.นครศรีธรรมรำช 1806 09202 0131

323 พ.ต.ท.

ธวัชชัย ระวังศรี

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.กองก๋อย จว.แม่ฮ่องสอน 1509 29203 0057 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แม่ลำน้อย จว.แม่ฮ่องสอน

324 พ.ต.ต.

ธวัชชัย วิรัตน์เกษม

สว.(สอบสวน) สภ.ท่ำตำฝั่ง จว.แม่ฮ่องสอน 0507 23203 0121 สว.(สอบสวน) สภ.แม่ลำหลวง จว.แม่ฮอ่ งสอน 1509 10203 0145

325 พ.ต.ท.

ธวัชชัย สงวนสุข

รอง ผกก.5 บก.ป.

326 ร.ต.อ.

ธวัชชัย สำรำญสุข

รอง สว. (สอบสวน) สภ.พิบูลมังสำหำร จว.อุบลรำชธำนี

327 ร.ต.อ.

ธวัชชัย สิงห์พิทักษ์

รอง สว.กก.2 บก.ปคบ.

2111 11202 0059 สว.(สอบสวน) สน.พญำไท

1003 10203 0172

328 พ.ต.ท.

ธวัชชัย อินทะเสย์

สว.จร.สน.เพชรเกษม

1104 12205 0222 รอง ผกก.สส.สน.หนองค้ำงพลู

1011 09204 0075

329 พ.ต.ต.

ธวัชชัย เอำชัย

สว.สส.สภ.โขงเจียม จว.อุบลรำชธำนี

0309 12204 0202 สวป.สภ.ปรำงค์กู่ จว.ศรีสะเกษ

สศก.370

330 พ.ต.ท.

ธวัชชัยโชคฐ์ ปิยะชัยกวี

สวป.สภ.นำตำล จว.อุบลรำชธำนี

0309 12202 0116 สว.อก.สภ.เขื่องใน จว.อุบลรำชธำนี

สอย.267
สรอ.306

สว.(สอบสวน) สภ.บ้ำนแพรก จว.พระนครศรีอยุธยำ 1107 10203 0234

สวป.สภ.วำนรนิวำส จว.สกลนคร

2102 09201 0235 รอง ผกก.3 บก.รฟ.

สอบ.489

1109 10203 0245
0509 10202 0043

สสน.266

สมส.158
2104 09202 0069

สว.(สอบสวน) สภ.พิบูลมังสำหำร จว.อุบลรำชธำนี 1311 10203 0402

0309 12304 0190

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

331 ร.ต.อ.

ธวัชชัยยย์ ตระกูลเจริญผล

รอง สวป.สภ.สีดำ

0303 13202 0075 สว.อก.สภ.หนองบุญมำก จว.นครรำชสีมำ 0303 12304 0422

332 พ.ต.ท.

ธวัชวงศ์ ชูกิจคุณ

สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.5

1502 10204 0063 รอง ผกก.สส.3 บก.สส.ภ.5

333 พ.ต.ท.

ธวัฒชัย แต่งเกลียง

สว.(สอบสวน) สภ.ปลวกแดง จว.ระยอง 0208 24203 0082 สว.(สอบสวน) สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี 0108 24203 0092

334 ร.ต.อ.

ธวัตร ตำใจ

รอง สวป.สภ.เชียงแสน

0502 13202 0370 สว.อก.สภ.เวียงหนองล่อง จว.ลำพูน

0509 12318 0161

335 พ.ต.ท.

ธัชชัย นำคจรุง

สว.สส.สภ.เก้ำเลียว จว.นครสวรรค์

0604 12204 0152 สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.6

1601 10318 0235

336 พ.ต.ต.

ธัชชัย รำชรองวังนุชิต

สว.(สอบสวน) สภ.คลองหอยโข่ง จว.สงขลำ

337 พ.ต.ท.

ธัชชัย สุวรรณ์

338 ร.ต.อ.

สว.(สอบสวน) สภ.ธำรโต จว.ยะลำ

1910 10203 0089

สว.กก.สส.1 บก.สส.จชต.

2002 10204 0025 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองยะลำ

1910 09203 0098

ธัชชำ เต็มพร้อม

รอง สว.กก.สนับสนุน บก.ป.

2102 11202 0342

2113 10202 0191

339 พ.ต.ท.

ธัชญ์ศักดิ์ จีรัฐติกุลชัย

สว.(สอบสวน) สภ.พนัสนิคม จว.ชลบุรี

340 พ.ต.ต.

ธัชนนท์ แก้วจันทร์

สว.สส.สภ.ยะหำ จว.ยะลำ

0906 12204 0211 สวป.สภ.กระแสสินธุ์ จว.สงขลำ

341 พ.ต.ท.

ธัชพล บูรณศิลป์

รอง ผกก.ฝ่ำยนิติกำร สง.ก.ต.ช.

0104 09305 0021 รอง ผกก.กลุ่มงำนวิชำกำร 2 สบส.

0604 09305 0061

342 พ.ต.ท.

ธัชพล มูลละคร

สว.สส.สภ.เชียงใหม่ จว.ร้อยเอ็ด

1409 10204 0070 สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.4

1401 10318 0178

343 พ.ต.ท.

ธัชพล ว่องพำนิช

รอง ผกก.สส.สภ.หนองจอก จว.เพชรบุรี 1707 09204 0081 รอง ผกก.ป.สภ.โพรงมะเดื่อ จว.นครปฐม 1705 09202 0053

344 พ.ต.ท.

ธัชพล แสนวัง

รอง ผกก.สส.สภ.ศรีธำตุ จว.อุดรธำนี

1414 09204 0065 รอง ผกก.สส.สภ.หนองกุงศรี จว.กำฬสินธุ์ 1404 09204 0069

สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.8

1801 10318 0197 สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8

345 พ.ต.ท. หญิง ธัญกมล วิจำรำณ์

สสข.546

1502 09204 0060

สชบ.422

สว.กก.สำยตรวจ บก.ตำรวจมหำดเล็กรำชวัลลภรักษำพระองค์ 904

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพัทยำ จว.ชลบุรี 1206 10203 0401
ปขก.1739

1801 10318 0131

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

346 พ.ต.ท.

ธัญญะ จันลองภำส

สว.สส.สภ.ฉิมพลี จว.ฉะเชิงเทรำ

0203 12204 0190 สว.(สอบสวน) สภ.บำงปะกง จว.ฉะเชิงเทรำ 1205 10203 0202

347 พ.ต.ท.

ธัญญำ กุลศิริ

สว.สส.สภ.เมืองเก่ำ จว.สุโขทัย

0608 12204 0153 สว.ฝอ.ภ.จว.ตำก

1605 10305 0015

348 พ.ต.ท. หญิง ธัญญำ แตงประวัติ

สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.7

1701 10318 0135 รอง ผกก.ฝอ.5 บก.อก.ภ.7

1701 09318 0237

349 พ.ต.ท.

สว.อก.สภ.โคกสูง จว.สระแก้ว

0209 12318 0225 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ้ำนทับใหม่ จว.สระแก้ว 1211 09203 0210

350 พ.ต.ท. หญิง ธัญดำ เลำห์ทวี

รอง ผกก.ฝธร.กพ.บก.อก.สพฐ.ตร.

2701 09318 0008 รอง ผกก.ฝ่ำยส่งกำลังบำรุง บก.อก.สพฐ.ตร. 2701 09318 0035

351 ร.ต.อ.

รอง สว.สภ.เปลี่ยน จว.นครศรีธรรมรำช 0804 13304 0365 สว.อก.สภ.หัวไทร จว.นครศรีธรรมรำช 0804 12304 0282

ธัญญำ ทะกอง
ธัญนภัทร์ ร่ำงสง่ำ

352 พ.ต.ต. หญิง ธัญรดี โทณวณิก

สว.ฝ่ำยกฎหมำยและวินัย บก.อก.บช.ส. 2301 10305 0070 สว.ฝ่ำยกิจกำรต่ำงประเทศ บก.อก.บช.ส. 2301 10318 0091

353 พ.ต.ท.

สวป.สภ.ธัญบุรี จว.ปทุมธำนี

ธัญสิษฐ์ บัวพันธุ์

0104 12202 0253 สว.(สอบสวน) สภ.คูคต จว.ปทุมธำนี

1106 10203 0207

354 ร.ต.อ. หญิง ธันยพร พุ่มสุข

รอง สว.ฝ่ำยกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ สก. 0403 11326 0070 สว.ฝ่ำยกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ สก.

0403 10326 0062

355 พ.ต.ท.

ธันว์ธวัช ใจแน่

สวป.สน.สมเด็จเจ้ำพระยำ

1010 10203 0186

356 พ.ต.ต.

ธำดำ โสดำรักษ์

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองภูเก็ต

357 พ.ต.ท.

ธำตรี เสนำผดุง

สว.(สอบสวน) สภ.เชียงคำน จว.เลย

358 พ.ต.ท.

ธำนนท์ เทพคำรำม

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ห้วยขะยุง จว.อุบลรำชธำนี 0309 24203 0143 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.วำรินชำรำบ จว.อุบลรำชธำนี 1311 09203 0426

359 ร.ต.อ.

ธำนิน ถิระโชติ

รอง สว.ฝอ.บก.สส.ภ.9

1902 11304 0011 สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.9

1901 10318 0180

360 พ.ต.ท.

ธำนินท์ คำสุวรรณ

สวป.สภ.ชื่นชม จว.มหำสำรคำม

0405 12202 0061 สวป.สภ.เมืองมหำสำรคำม

0405 12202 0317

1115 12202 0199 สว.(สอบสวน) สน.สมเด็จเจ้ำพระยำ

สภก.92

สว.(สอบสวน) สภ.ท่ำฉัตรไชย จว.ภูเก็ต 1808 10203 0262

0408 24203 0088 สว.(สอบสวน) สภ.โคกงำม จว.เลย

1410 10203 0201

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

361 พ.ต.ต.

ธำนินท์ บุษรำคำ

สว.อก.สภ.ดอนเจดีย์ จว.สุพรรณบุรี

362 พ.ต.ท.

ธำนินทร์ เกิดผล

รอง ผกก.ป.สภ.บำงไทร จว.พระนครศรีอยุธยำ 0105 10202 0054 รอง ผกก.ป.สภ.อุทัย จว.พระนครศรีอยุธยำ 0105 10202 0024

363 ร.ต.อ.

ธำนินทร์ แจ่มมี

รอง สวป.สภ.เขำคิชฌกูฏ จว.จันทบุรี

0202 13202 0219 สว.สส.สภ.เขำคิชฌกูฏ จว.จันทบุรี

0202 12204 0148

364 ร.ต.อ.

ธำนินทร์ นุชเจริญ

รอง สว. กก.สส.ภ.จว.สมุทรสำคร

1710 11202 0037 สว.กก.สส.ภ.จว.สมุทรสำคร

1710 10204 0032

365 พ.ต.ต.

ธำนินทร์ พรมเกต

สว.ฝ่ำยกิจกรรมนักเรียน บก.ปค.

3002 10359 0076 สว.กก.สส.ภ.จว.พิษณุโลก

1608 10204 0235

366 พ.ต.ท.

ธำนินทร์ อินทร์กอง

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.กุดจับ จว.อุดรธำนี

367 พ.ต.ท.

ธำนี จิตรธรรม

สว.กก.สส.บก.น.4

1006 10204 0040 รอง ผกก.สส.บก.น.4

1006 09204 0194

368 พ.ต.ท.

ธำนี ติวเรือง

สว.(สอบสวน) สภ.บ้ำนแท่น จว.ชัยภูมิ

0302 24203 0113 สว.(สอบสวน) สภ.ซับใหญ่ จว.ชัยภูมิ

1304 10203 0231

369 พ.ต.ท.

ธำนี ทรพีสิงห์

สว.(สอบสวน) สภ.ห้วยแถลง จว.นครรำชสีมำ

370 ร.ต.อ.

ธำนี ศรีนิล

รอง สว. สภ.เคียนซำ จว.สฎ.

371 พ.ต.ท.

ธำรำ พิพัฒน์บรรณกิจ

สวป.สภ.หนองเสือ จว.ปทุมธำนี

372 พ.ต.ท.

ธำรง ศรีทรัพย์

สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.7

373 พ.ต.ท.

ธำรงค์ คหบดีกนกกุล

สว.สส.สภ.ลอง จว.แพร่

374 ร.ต.อ.

ธิชัยยุทธ์ สุคนธมัติ

รอง สว.สส. สน.นิมิตรใหม่

1102 13204 0304 สว.กก.สส.บก.น.3

1005 10204 0038

สว.ฝธร.กพ.บก.อก.สพฐ.ตร.

2701 10318 0010 รอง ผกก.ธร.กพ.บก.อก.สพฐ.ตร.

2701 09318 0008

375 พ.ต.ท. หญิง ธิดำรัตน์ ช่วยสงค์

0709 12304 0205 สว.อก.สภ.หนองหญ้ำปล้อง จว.เพชรบุรี 0705 12304 0151

สอด.583

สนม.631

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองศรีสะเกษ 1308 09203 0288

สว.(สอบสวน) สภ.สูงเนิน จว.นครรำชสีมำ 0303 24203 0213

0808 13204 0257 สว.สส.สภ.เคียนซำ จว.สุรำษฎร์ธำนี

สปท.199

รอง ผกก.ป.สภ.บ้ำนหมอ จว.สระบุรี

1701 10318 0218 รอง ผกก.ฝอ.4 บก.อก.ภ.7

สพร.227

สว.(สอบสวน) สภ.บ้ำนดู่ จว.เชียงรำย

0808 12204 0255
0108 10202 0040
1701 09318 0195
1504 10203 0317

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

376 พ.ต.ท.

ธิติ สมศรี

สวญ.สภ.สร้ำงค้อ จว.สกลนคร

1411 09201 0066 รอง ผกก.สส.สภ.ดงครัง่ ใหญ่ จว.ร้อยเอ็ด 1409 09204 0170

377 ร.ต.อ.

ธิติพงษ์ ทองพันช่ำง

รอง สว.กก.1 บก.ปทส.

2107 11202 0036 สว.กก.2 บก.ปทส.

378 ร.ต.อ.

ธิติพัทธ์ โสภำตำ

รอง สว.สส.สภ.หนองสำหร่ำย จว.นครรำชสีมำ

379 พ.ต.ท.

ธิติภูมิ ผิวบุญเรือง

สว.(สอบสวน) สภ.หนองสูงใต้ อ.หนองสูง จว.มุกดำหำร

380 พ.ต.ท.

ธีร์ สุทธริยะกุล

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองบำงขลัง จว.สุโขทัย 0608 23203 0184 สว.(สอบสวน) สภ.ศรีนคร จว.สุโขทัย

381 พ.ต.ต.

ธีรเจตน์ จรัสสมบูรณ์ สันหลี สวป.สภ.หำดใหญ่ จว.สงขลำ

382 พ.ต.ท.

ธีรเชษฐ ธิชำญ

สว.(สอบสวน) สภ.พรเจริญ จว.บึงกำฬ

383 ร.ต.อ.

ธีรเชษฐ์ น้อยหรุ่น

รอง สวป. สน.ท่ำข้ำม

1116 13202 0275 สว.สส.สภ.พยัคฆภูมิพิสัย จว.มหำสำรคำม 0405 12204 0146

384 ร.ต.อ.

ธีรโชติ นุ่นสพ

รอง สว.กก.2 บก.ปปป.

2110 11202 0046 สว.ฝอ.บก.ป.

385 พ.ต.ท.

ธีรณัจต์ เมธำอรรถพงศ์

สว.สส.สภ.โกสัมพีนคร จว.กำแพงเพชร 0602 12204 0253 รอง ผกก.ป.สภ.ไทรงำม จว.กำแพงเพชร 0602 10202 0055

386 ร.ต.อ.

ธีร์ธดลว์ พันธ์สนิท

รอง สว.ฝ่ำยกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ สก. 0403 11304 0073 สว.กลุ่มงำนแผนทำงกำรบริหำร ยศ.

387 พ.ต.ต.

ธีรนันท์ ชุมวรฐำยี

สวป.สภ.พะโต๊ะ จว.ชุมพร

388 พ.ต.ท.

ธีร์นิติ เสียงลอย

รอง ผกก.สส.สภ.เมืองนครรำชสีมำ

389 พ.ต.ต.

ธีรไนย ศิริรุ่งพำณิชย์

สว.สส.สภ.นิคมอุตสำหกรรม จว.ลำพูน 1511 10204 0092 สวป.สภ.นิคมอุตสำหกรรม จว.ลำพูน

390 พ.ต.ต.

ธีรพงศ์ โภชนำธำร

สวป.สภ.แม่แตง จว.เชียงใหม่

สนม.305

สว.จร.สภ.เมืองนรำธิวำส

0406 23203 0055 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองมุกดำหำร
0907 12202 0443 สวป.สภ.เมืองสงขลำ

สนค.351

สชพ.191

สว.(สอบสวน) สภ.ผำขำว จว.เลย

0903 12205 0010
1408 10203 0161
1610 10203 0174
0907 12202 0439
1410 10203 0202
2102 10202 0025
0201 10309 0023

สว.(สอบสวน) สภ.บ้ำนในหูต จว.ชุมพร 1805 10203 0168

1305 09204 0128 รอง ผกก.ป.สภ.เมืองสระบุรี

สชม.604

2107 10202 0058

0108 10202 0007
1511 10202 0091

สว.(สอบสวน) สภ.แม่แตง จว.เชียงใหม่ 0503 23203 0076

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่
สกจ.300

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

391 พ.ต.ท.

ธีรพงษ์ บุญชูวงศ์

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ท่ำมะกำ จว.กำญจนบุรี

392 พ.ต.ท.

ธีรพงษ์ ยศหลวงฝั้น

รอง ผกก.ฝอ.3 บก.อก.ภ.6

393 พ.ต.ต.

ธีรพงษ์ องอำจ

สว.สส.สภ.เมืองอุดรธำนี

394 ร.ต.อ.

ธีรพจน์ ทองเกตุ

รอง สว.ส.ทล.5 กก.1 บก.ทล.

395 พ.ต.ท.

ธีรพร วิจิตรบรรณกำร

รอง ผกก.ป.สภ.ลำดหญ้ำ จว.กำญจนบุรี 1704 09202 0045 รอง ผกก.สส.ภ.จว.เพชรบุรี

396 พ.ต.ท.

ธีรพล กลอกกระโทก

สว.กก.สส.ภ.จว.สุรินทร์

397 พ.ต.ท.

ธีรพล ภู่เนติ

ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.14 บก.ตชด.ภำค 1 2502 10202 0344 รอง ผกก.กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด.

2506 09202 0069

398 พ.ต.ท.

ธีรพล อำจกูล

สวป.สภ.เขำวิเศษ จว.ตรัง

1904 10202 0055 สวญ.สภ.บ้ำนในควน จว.ตรัง

1904 09201 0051

399 พ.ต.ท.

ธีรพัฒน์ จิตวรธรรม

สว.ส.ทล.2 กก.4 บก.ทล.

2103 10201 0138 สวป.สภ.ท่ำช้ำง จว.สิงห์บุรี

สสห.118

400 ร.ต.อ.

ธีรพันธ์ ทบสมัย

รอง สวป.สภ.บำงเสำธง จว.สมุทรปรำกำร 0107 13202 0024 สว.สส.สภ.เปร็ง จว.สมุทรปรำกำร

0107 12204 0283

401 พ.ต.ท.

ธีรภัค วัฒนนันทกุล

รอง ผกก.ตชด.44 บก.ตชด.ภำค 4

2505 09202 0056

402 พ.ต.ท.

ธีรภัทร ตรีเภรี

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.กะปำง จว.นครศรีธรรมรำช

สนศ.215

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ร่อนพิบูลย์ จว.นครศรีธรรมรำช

0804 24203 0147

403 พ.ต.ต.

ธีรภัทร เพชรรัตน์

สวป.สภ.กันทรลักษ์ จว.ศรีสะเกษ

สศก.407

สว.ฝอ.บก.น.3

1005 10318 0013

404 พ.ต.ท.

ธีรเมฐ ศรีบำง

รอง ผกก.ป.สภ.กลำงใหญ่ จว.อุดรธำนี 1414 09202 0118 รอง ผกก.สส.สภ.วำนรนิวำส จว.สกลนคร 1411 09204 0120

405 พ.ต.ต.

ธีรยุทธ รอดขำว

สว.(สอบสวน) สภ.ตะพำนหิน จว.พิจิตร

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ท่ำม่วง จว.กำญจนบุรี 1704 09203 0242

1601 09318 0205 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ตำก

สอด.313

สว.อก.สภ.ห้วยใหญ่ จว.ชลบุรี

2103 11202 0060 สว.ฝอ.บก.รน.
1309 10202 0034 สวป.สภ.จักรำช จว.นครรำชสีมำ

2505 09318 0342 รอง ผกก.ตชด.41 บก.ตชด.ภำค 4

สพจ.222

สว.(สอบสวน) สภ.บำงมูลนำก จว.พิจิตร

1605 09318 0121
1206 10318 0067
2106 10318 0014
1707 09204 0163

สนม.636

สพจ.187

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

406 ร.ต.อ.

ธีรวัฒน์ พ่วงนำง

รอง สว.(สอบสวน)สภ.ตระกำรพืชผล

407 พ.ต.ท.

ธีรวีร์ แก้วฉีด

สว.ฝ่ำยป้องกันอำชญำกรรม บก.อก.บช.ปส. 2201 10318 0049 สว.ฝ่ำยกิจกำรต่ำงประเทศ บก.อก.บช.ปส. 2201 10318 0088

408 พ.ต.ท.

ธีรวีร์ อินทกูล

รอง ผกก.ป.สภ.เมืองสระบุรี

409 พ.ต.ท.

ธีรวุฒิ เกิดจงรักษ์

สว.(สอบสวน) สภ.กระทุ่มแบน จว.สมุทรสำคร 0708 24203 0071 สว.(สอบสวน) สภ.บ้ำนแพ้ว จว.สมุทรสำคร 1710 10203 0124

410 พ.ต.ต.

ธีรวุฒิ เรืองนุ้ย

สว.สส.สภ.ขุนทะเล จว.สุรำษฎร์ธำนี

411 พ.ต.ท.

ธีรวุฒิ สมสุข

สว.(สอบสวน) สภ.บ้ำนไร่ จว.อุทัยธำนี

412 ร.ต.อ.

ธีรวุฒิ อนุวัตสมบูรณ์

รอง สว. งำนตรวจพิสูจน์ผขู้ ับขี่ กก.5 บก.จร. 1002 11205 0208 สว.ชุดปฎิบัติกำร กก.ศูนย์รวมข่ำว บก.สปพ. 1013 10202 0062

413 พ.ต.ท.

ธีรวุธ พิมพิสัย

รอง ผกก.(สอบสวน) สน.บึงกุ่ม

1102 13203 0292 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.โคกครำม

1004 09203 0285

414 พ.ต.ท.

ธีรศักดิ์ จันทรำพิพัฒน์

รอง ผกก.6 บก.ป.

2102 09201 0277 รอง ผกก.1 บก.ป.

2102 09201 0044

415 พ.ต.ต.

ธีรศักดิ์ เพชรฟัก

สวป.สน.บึงกุ่ม

1111 12202 0241 สว.จร.สน.บึงกุ่ม

1102 12205 0278

416 พ.ต.ท.

ธีรศักดิ์ มะโนสอน

สว.สส.สภ.เมืองสมุทรสงครำม

417 พ.ต.ท.

ธีรศักดิ์ ยืนยง

รอง ผกก.สส.สภ.สระบัว จว.ปรำจีนบุรี 1209 09204 0111 รอง ผกก.ป.สภ.ปำกพลี จว.นครนำยก

418 พ.ต.ท.

ธีรศักดิ์ ศรีรำชยำ

สว.ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.

419 พ.ต.ท.

ธีระ เรืองเนตร

รอง ผกก.(สอบสวน) สน.บำงยี่ขัน

420 พ.ต.ต.

ธีระ สภำพันธ์

สว.(สอบสวน) สภ.สำมบ่อ จว.สงขลำ

0309 24203 0135 สว.(สอบสวน) สภ.นำโพธิ์ อ.บุณฑริก จว.อุบลรำชธำนี 1311 10203 0420
0108 10202 0007 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บำงกรวย จว.นนทบุรี 1105 09203 0253
0808 12204 0282 สว.อก.สภ.บ้ำนนำสำร จว.สุรำษฎร์ธำนี 0808 12304 0198

สอน.184

สสส.72

สว.(สอบสวน) สภ.แม่วงก์ จว.นครสวรรค์

รอง ผกก.5 บก.ตำรวจมหำดเล็กรำชวัลลภรักษำพระองค์ 904

สนว.477

2113 09202 0113
0206 10202 0032

2508 10318 0009 ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.43 บก.ตชด.ภำค 4 2505 10202 0253

สน.3-605

รอง ผกก.(สอบสวน) สน.บำงกอกใหญ่

0907 24203 0129 สว.(สอบสวน) สภ.สทิงพระ จว.สงขลำ

1009 09203 0174

สสข.417

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

421 พ.ต.ต.

ธีระชัย วุฒจิ ันทร์

สวป.สภ.ไม้เรียง จว.นครศรีธรรมรำช

0804 12202 0124 ผบ.ร้อย(สบ 2) ฝ่ำยปกครองและกำรฝึก ศฝร.ภ.8 1803 10306 0033

422 พ.ต.ท.

ธีระชัย ศรีบุญจันทร์

รอง ผกก.ป.สภ.ฟำกท่ำ จว.อุตรดิตถ์

0609 10202 0062 รอง ผกก.สส.สภ.บำงกระทุ่ม จว.พิษณุโลก 1608 09204 0090

423 พ.ต.ต.

ธีระโชติ ปฐมวณิชกะ

นว.(สบ 2) ผบช.ตชด.

2500 10323 0014 ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.44 บก.ตชด.ภำค 4 2505 10202 0355

424 พ.ต.ต.

ธีระพงค์ บุญมี

สว.อก.สภ.นำเพียงดิน จว.แม่ฮ่องสอน

1509 10318 0097 สว.อก.สภ.วำรินชำรำบ จว.อุบลรำชธำนี 0309 12304 0286

425 พ.ต.ท.

ธีระพงศ์ กูลระวัง

สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.8

1801 10318 0194 สว.จร.สภ.เมืองระนอง

426 พ.ต.ท.

ธีระพล ประไชโย

รอง ผกก.ฝ่ำยกฎหมำยและวินัย บก.อก.บช.ส. 2301 09204 0068

427 พ.ต.ท.

ธีระพล เพิ่มพูน

สว.(สอบสวน) สภ.ท่ำตูม จว.สุรินทร์

428 ร.ต.อ.

ธีระพล หัดคำ

รอง สวป. สน.บำงซื่อ

429 พ.ต.ท.

ธีระยุทธ ฉำยำวุฒพิ งษ์

รอง ผกก.ป.สภ.สุวรรณคูหำ จว.หนองบัวลำภู 0411 10202 0045 รอง ผกก.ป.สภ.ศรีบุญเรือง จว.หนองบัวลำภู 0411 10202 0037

430 ร.ต.อ.

ธีระยุทธ ชีนำวุธ

รอง สว.(สอบสวน)สภ.แม่ตนื่ จว.เชียงใหม่ 1505 29203 0135 สว.(สอบสวน) สภ.อมก๋อย จว.เชียงใหม่ 1505 10203 0582

431 พ.ต.ท.

ธีระยุทธ เพชรชิต

สว.กก.สส.ภ.จว.ยะลำ

2006 10204 0036 รอง ผกก.สส.สภ.เมืองยะลำ

2006 09204 0082

432 พ.ต.ท.

ธีระยุทธ ภูวดลผำแดง

สว.สส.สภ.แกดำ จว.มหำสำรคำม

0405 12204 0176 สวป.สภ.กุดรัง จว.มหำสำรคำม

0405 12202 0060

433 พ.ต.ท.

ธีระยุทธ สำมใจ

สว.สส.สภ.บ้ำนหัน จว.นครรำชสีมำ

1305 10204 0088 รอง ผกก.สส.สภ.กระสัง จว.บุรีรัมย์

1306 09204 0094

434 พ.ต.ท.

ธีระยุทธ สุทธิพนไพศำล

นว.(สบ 3) ตร.

0000 09323 0105 รอง ผกก.ป.สภ.ประตูนำจุฬำลงกรณ์ จว.ปทุมธำนี 0104 10202 0037

435 พ.ต.ท.

ธีระวัฒน์ ธรรมสอน

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองเชียงรำย

รอง ผกก.ฝ่ำยตำรวจสำกลและประสำนงำนภูมิภำค 2 ตท.

0807 12205 0010
0102 09314 0076

0307 24203 0114 สว.(สอบสวน) สภ.ชุมพลบุรี จว.สุรินทร์ 1309 10203 0297

สน.1-298

สชร.253

สว.อก.สน.ห้วยขวำง

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพะเยำ

1102 12304 0120

1507 10203 0162

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

436 พ.ต.ต.

ธีระวัฒน์ ปัทธิสำมะ

สว.ฝอ.บก.น.4

437 ร.ต.อ.

ธีระวุฒิ โตสำระภี

รอง สวป.สภ.เกำะสีชัง จว.ชลบุรี

สชบ.506

สว.ฝอ.ภ.จว.ชลบุรี

1206 10318 0011

438 พ.ต.ท.

ธีระวุฒิ สุทธิพนไพศำล

สวป.สภ.หนองหญ้ำไซ จว.สุพรรณบุรี

สสพ.324

รอง ผกก.ป.สภ.โพธิ์แก้ว จว.นครปฐม

0703 10202 0040

439 ร.ต.อ.

ธีระศักดิ์ เกิดสิน

รอง สว.สส.สภ.ปะนำเระ จว.ปัตตำนี

สปน.153

สว.อก.สภ.สำยบุรี จว.ปัตตำนี

0904 12304 0247

440 พ.ต.ท.

ธีระศักดิ์ บัวสุวรรณ

รอง ผกก.5 บก.ส.1

2302 09204 0190 รอง ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.8

441 พ.ต.ท.

ธีระศักดิ์ ศิริศรีมังกร

รอง ผกก.ป.สภ.แม่ท้อ จว.ตำก

1605 09202 0052 รอง ผกก.สส.สภ.บึงสำมัคคี จว.กำแพงเพชร 1604 09204 0067

442 พ.ต.ท.

ธีระศักดิ์ สีแสง

สว.กก.สส.เมืองพัทยำ จว.ชลบุรี

0204 12204 0371 สว.สส.สภ.บำงนำเปรียว จว.ฉะเชิงเทรำ 0203 12204 0130

443 พ.ต.ต.

ธีวริศร์ ธรำธนำกำญจน์

สว.(สอบสวน) สน.คันนำยำว

444 พ.ต.ต.

เธียรวิชญ์ พลเยี่ยม

สว.(สอบสวน) สภ.หินซ้อน จว.สระบุรี

0108 23203 0225 สว.(สอบสวน) สภ.หน้ำพระลำน จว.สระบุรี 1110 10203 0154

445 พ.ต.ท.

นคร กำนำนนท์

สว.อก.สภ.กรับใหญ่ จว.รำชบุรี

1708 10318 0061 สว.(สอบสวน) สภ.ดำเนินสะดวก จว.รำชบุรี 1708 10203 0218

446 พ.ต.ท.

นคร เกิดแล้ว

รอง ผกก.ป.สภ.พิชัย จว.อุตรดิตถ์

0609 10202 0023 รอง ผกก.ป.สภ.ลับแล จว.อุตรดิตถ์

0609 10202 0018

447 ร.ต.อ.

นคร ตังรวมทรัพย์

รอง สว.กลุ่มงำนสอบสวน บก.สส.ภ.8

1802 11305 0118 สว.(สอบสวน) สน.ห้วยขวำง

1003 10203 0177

448 พ.ต.ต.

นคร ถนอมทรัพย์

สว.(สอบสวน) สภ.ปักธงชัย จว.นครรำชสีมำ

449 พ.ต.ท.

นคร นิลพันธุ์

สว.อก.สภ.ยะหำ จว.ยะลำ

450 พ.ต.ท.

นคร รุ่งคณำวุฒิ

ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.34 บก.ตชด.ภำค 3 2504 10202 0355 รอง ผกก.กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.

ลำดับ

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

1006 10202 0016 สวป.สน.โชคชัย

สน.1-605

สนม.514

ตำแหน่งเลขที่
1102 12202 0228

1803 09318 0006

สว.(สอบสวน) กลุ่มงำนสอบสวน บก.น.3 1005 29203 0063

สว.(สอบสวน) สภ.วังนำเขียว จว.นครรำชสีมำ

0906 12304 0206 รอง ผกก.ฝอ.บก.น.6

สนม.839
1008 09318 0009
2506 09318 0188

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

451 พ.ต.ต.

นคร สำยอุด

สว.(สอบสวน) สภ.หนองบัวเหนือ จว.ตำก 0603 23203 0214 สว.(สอบสวน) สภ.โพทะเล จว.พิจิตร

0605 24203 0071

452 พ.ต.ต.

นคร อุ่นตำน

สวป.สภ.เมืองเชียงใหม่

0503 12202 0485 สวป.สภ.เชียงดำว จว.เชียงใหม่

0503 12202 0509

453 พ.ต.ต.

นครำ รุ่งวรรณ

สว.สภ.นำหมัน จว.อุตรดิตถ์

0609 12201 0175 สว.อก.สภ.ปำงศิลำทอง จว.กำแพงเพชร 0602 12304 0218

454 พ.ต.ท.

นครินทร์ งำมถ้อย

รอง ผกก.ฝอ.4 บก.อก.บช.น.

1001 09318 0277 รอง ผกก.ฝอ.บก.น.7

1009 09318 0190

455 ร.ต.อ.

นครินทร์ จันทรมณี

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.พิจิตร

1607 11204 0033 สว.กก.สส.ภ.จว.พิจิตร

1607 10204 0171

456 พ.ต.ท.

นครินทร์ มุกรินละไมมำด

สว.(สอบสวน) สภ.ปำกพนัง จว.นครศรีธรรมรำช 0804 24203 0145 สว.(สอบสวน) สภ.ท่ำศำลำ จว.นครศรีธรรมรำช 1806 10203 0300

457 พ.ต.ต.

นครินทร์ ฮกลิม

สว.อก.สภ.ศรีมโหสถ จว.ปรำจีนบุรี

0207 12304 0093 สวป.สภ.แสนภูดำษ จว.ฉะเชิงเทรำ

0203 12202 0051

458 พ.ต.ต. หญิง นงค์พงำ ไหมทอง

สว.ฝอ.ทพ.

0402 10304 0009 สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.6

1601 10318 0286

459 พ.ต.ต. หญิง นงนุช รัศมี

นว.(สบ 2) ผบช.ภ.7

1700 10323 0010 นว.(สบ 2) ผบช.สกพ.

0400 10323 0005

460 ร.ต.อ. หญิง นงเยำว์ นนทิสิทธิ์

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.พัทลุง

1905 11304 0023 สว.ฝอ.ภ.จว.นครศรีธรรมรำช

1806 10318 0014

461 พ.ต.ต.

นที สุทธน้อย

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองน่ำน

0504 24203 0068 สว.(สอบสวน) สภ.สันติสุข จว.น่ำน

1506 10203 0168

462 พ.ต.ท.

นธีร์ สุคุณำ

รอง ผกก.ป.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.นครรำชสีมำ 0303 10202 0129

463 พ.ต.ท.

นนท สง่ำเนตร

สว.ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ บก.อก.สพฐ.ตร. 2701 10403 0071 รอง ผกก.กลุ่มงำนพิสจู น์เอกลักษณ์บุคคล สพฐ.ตร. 2700 09403 0011

464 พ.ต.ต.

นนทกร เตียวตระกูล

ผบ.ร้อย(สบ 2) กองร้อยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ.

1014 10202 0170 สว.งำนควบคุมยุทธกำรและกำรฝึก บก.สปพ. 1013 10318 0126

465 ร.ต.อ.

นนทกร ปิ่นทอง

รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.7

1701 11304 0146 สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.7

รอง ผกก.ป.สภ.จอหอ จว.นครรำชสีมำ 1305 09202 0052

1702 10204 0057

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่
สอด.607

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

466 พ.ต.ท.

นนทจิต บุดดีคำ

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.พิบูลย์รักษ์ จว.อุดรธำนี

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองหนองคำย 0410 24203 0113

467 พ.ต.ต.

นนทชำติ งำมยิ่งยวด

สว.อก.สภ.เลำขวัญ จว.กำญจนบุรี

468 พ.ต.ท.

นนทวัชร์ ทองคำ

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ชะอำ จว.เพชรบุรี 0705 24203 0062 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เขำย้อย จว.เพชรบุรี 0707 09203 0162

469 ร.ต.อ.

นนทศักดิ์ แสงสุข

รอง สว.สส.สภ.เมืองเก่ำ จว.สุโขทัย

0608 13204 0154 สว.สส.สภ.เมืองเก่ำ จว.สุโขทัย

470 พ.ต.ท.

นนทสิทธิ์ พงษ์ศิริกรกุล

สว.อก.สภ.บำงขนำก จว.ฉะเชิงเทรำ

1205 10318 0128 สว.(สอบสวน) สภ.บำงนำเปรียว จว.ฉะเชิงเทรำ 1205 10203 0203

471 พ.ต.ท.

นพกุล ไชยกุล

ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.34 บก.ตชด.ภำค 3 2504 10318 0352 ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.31 บก.ตชด.ภำค 3 2504 10202 0064

472 ร.ต.อ.

นพเก้ำ อิสรำกำพต

รอง สว.ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท.1

3202 11202 0070 สว.สส.สภ.ฉิมพลี จว.ฉะเชิงเทรำ

0203 12204 0190

473 พ.ต.ท.

นพคุณ ไพเรำะ

รอง ผกก.สส.สน.เตำปูน

1004 09204 0068 รอง ผกก.สส.บก.น.2

1004 09204 0288

474 พ.ต.ต.

นพคุณ อนันตวงศ์

สวป.สภ.เมืองกำแพงเพชร

0602 12202 0272 สว.กก.สส.ภ.จว.ตำก

1605 10204 0123

475 พ.ต.ท.

นพชัย เสมอจิตต์

สวป.สภ.ปำกท่อ จว.รำชบุรี

476 พ.ต.ท.

นพชัย อินทรแก้ว

รอง ผกก.5 บก.ปปป.

2110 09201 0096 รอง ผกก.สส.สน.ห้วยขวำง

477 พ.ต.ท.

นพดล เกิดกุลรัตน์

สว.กก.สส.ภ.จว.สุรำษฎร์ธำนี

1810 10204 0034 สว.สส.สภ.กำญจนดิษฐ์ จว.สุรำษฎร์ธำนี

478 พ.ต.ต.

นพดล คงสัตรำ

สว.สส.สน.บำงขุนเทียน

1116 12204 0259 สว.(สอบสวน) สน.บำงมด

479 พ.ต.ต.

นพดล คุ้มทอง

ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ต่อต้ำนกำรก่อกำรร้ำย บก.สปพ. 1013 10207 0190 ผบ.ร้อย(สบ 2) กองร้อยที่ 6 กก.อำรักขำ 1 บก.อคฝ. 1014 10202 0216

480 พ.ต.ท.

นพดล เจริญทรัพย์

รอง ผกก.วิเครำะห์ข่ำวและเครือ่ งมือพิเศษ บช.น. 1012 09204 0087

0702 12304 0207 สว.(สอบสวน) สภ.บ่อพลอย จว.กำญจนบุรี 1704 10203 0232

สรบ.233

สว.อก.สภ.ดอนเจดีย์ จว.สุพรรณบุรี

รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ยำนนำวำ

0608 12204 0153

0709 12304 0205
1003 09204 0074

สสฎ.387
1010 10203 0192
1113 24203 0090

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

481 พ.ต.ท.

นพดล ช่วยบุญ

รอง ผกก.สส.สภ.ศรีเมืองใหม่ จว.อุบลรำชธำนี 1311 09204 0101 สวญ.สภ.ปลำค้ำว จว.อำนำจเจริญ

482 ร.ต.อ.

นพดล ชัยมงคล

รอง สว.กลุม่ งำนบริหำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูล ศทก.

483 พ.ต.ท.

นพดล ช่ำงเรือน

รอง ผกก.ป.สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธำนี 0104 10202 0018 รอง ผกก.สส.สภ.เมืองสมุทรปรำกำร

1109 09204 0095

484 พ.ต.ท.

นพดล ดรศรีจันทร์

สว.(สอบสวน) สน.ทุ่งสองห้อง

1102 13203 0186 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.พหลโยธิน

1004 09203 0272

485 พ.ต.ท.

นพดล ดิเรกวัฒนสำร

สว.สภ.บ้ำนโหนด จว.สงขลำ

0907 12201 0414 รอง ผกก.ป.สภ.จะนะ จว.สงขลำ

0907 10202 0057

486 พ.ต.ท.

นพดล ตรีโอษฐ์

สว.วิเครำะห์ข่ำวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส.ภ.4 1402 10204 0020 รอง ผกก.ป.สภ.นำมน จว.กำฬสินธุ์

487 พ.ต.ต.

นพดล ตันมำดี

สวป.สภ.ฝำง จว.เชียงใหม่

488 พ.ต.ท.

นพดล ติสันเทียะ

สว.อก.สภ.หนองบุญมำก จว.นครรำชสีมำ 0303 12304 0422

รอง ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงำนสอบสวน ภ.จว.นครรำชสีมำ

1305 29203 0049

489 พ.ต.ต.

นพดล ถำโงกโป้

สว.สส.สน.ห้วยขวำง

สว.กก.สส.ภ.จว.ขอนแก่น

1405 10204 0114

490 พ.ต.ท.

นพดล ทุนทวีศีลศักดิ์

รอง ผกก.สส.สภ.พิมำย จว.นครรำชสีมำ 1305 09204 0137 รอง ผกก.สส.สภ.เมืองชัยภูมิ

1304 09204 0097

491 พ.ต.ท.

นพดล ธรรมเนียม

สว.กก.สส.ภ.จว.สิงห์บุรี

1111 09204 0100

492 พ.ต.ท.

นพดล บัวดี

สว.(สอบสวน) สภ.เจริญศิลป์ จว.สกลนคร

493 ร.ต.อ.

นพดล ปินตำ

รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.น.

1001 11302 0217 สว.ฝอ.4 บก.อก.บช.น.

1001 10318 0282

494 พ.ต.ท.

นพดล ปิ่นพงศ์พันธ์

รอง ผกก.สส.สภ.ศรีวิไล จว.บึงกำฬ

1415 09204 0052 รอง ผกก.5 บก.ปอศ.

2109 09201 0175

495 พ.ต.ท.

นพดล พรมมุณี

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สนม จว.สุรินทร์

1310 09201 0046

2804 11403 0037 สว.กลุม่ งำนบริหำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูล ศทก. 2804 10403 0035

0402 10202 0120

0503 12202 0490 สว.(สอบสวน) สภ.แม่อำย จว.เชียงใหม่ 1505 10203 0576

สน.1-550

1111 10202 0061 รอง ผกก.สส.ภ.จว.สิงห์บุรี

สสน.398

สสร.390

สว.(สอบสวน) สภ.วำนรนิวำส จว.สกลนคร 1411 10203 0230

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เทนมีย์ จว.สุรินทร์ 1309 09203 0315

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

496 ร.ต.อ.

นพดล พลคำมำก

รอง สวป.สภ.หนองแค จว.สระบุรี

สสบ.211

497 พ.ต.ท.

นพดล พุกเมือง

สว.ฝ่ำยบริหำรงำนวิจัย ศูนย์บริกำรทำงกำรศึกษำ 3007 10310 0043

498 ร.ต.อ.

นพดล มำบุญ

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

สว.อก.สภ.หันคำ จว.ชัยนำท

0102 12304 0080

สว.ฝ่ำยตรวจสอบฯ สปศ.รร.นรต.

3009 10309 0016

รอง สว.สส.สภ.ศรีสวัสดิ์ จว.กำญจนบุรี 0702 13204 0288 สว.สส.สภ.ศรีสวัสดิ์ จว.กำญจนบุรี

0702 12204 0220

