(สําเนา)
คําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
ที่ ๑๓๕ /๒๕๖๒
เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการตํารวจ
.................................................................................
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ตํ า รวจแห่ ง ชาติ พ.ศ.๒๕๔๗
แก้ไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
เรื่ อ ง การปรั บ ปรุ ง ระบบการพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการตํ า รวจ จึ ง แต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการตํ า รวจให้ ดํ า รง
ตําแหน่งต่าง ๆ จํานวน ๕๐๐ ราย ปรากฏตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายคําสั่งนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นต้นไป โดยให้ขาดจากอัตราเงินเดือนเดิม
ไปรั บ อั ต ราเงิ น เดื อ นใหม่ ห รื อ ให้ โ อนอั ต ราเงิ น เดื อ นเดิ ม ไปตั้ ง จ่ า ยสํ า หรั บ ตํ า แหน่ ง ใหม่ ตั้ ง แต่ วั น ที่
๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

(ลงชื่อ) พลตํารวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา
( จักรทิพย์ ชัยจินดา )
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บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ ยศ
1 ร.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล
วัชรินทร์ เพชรทอง

ตำแหน่ง
รอง สวป. สภ.หลังสวน จว.ชุมพร

ร.ต.อ.

วัชรินทร์ มะลิพันธ์

รอง สว.สส.สภ.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.สระบุรี

0108 13204 0218 สว.สส.สภ.หนองแค จว.สระบุรี

3 พ.ต.ท.

วัชรินทร์ มีศรีผ่อง

รอง ผกก.สส.สภ.โพธาราม จว.ราชบุรี

1708 09204 0080 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองปราจีนบุรี

1209 09203 0160

4 พ.ต.ท.

วัชรินทร์ สัตยาคุณ

รอง ผกก.ป.สภ.ธวัชบุรี จว.ร้อยเอ็ด

0407 10202 0043 รอง ผกก.ป.สภ.โพธิ์ทอง จว.ร้อยเอ็ด

1409 09202 0046

5 พ.ต.ต.

วัฒนชัย พรหมโชติชัย

สว.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส.ภ.8 1802 10204 0058 สว.(สอบสวน) สภ.นบพิตา จว.นครศรีธรรมราช 1806 10203 0304

6 พ.ต.ต.

วัฒนชัย ศรีทอง

สวป.สน.มีนบุรี

1110 12202 0214 สว.จร.สน.สุวินทวงศ์

1110 12205 0077

7

วัฒนชัย สุดรอด

รอง สวป. สน.โชคชัย

1111 13202 0262 นว.(สบ 2) ผบช.ภ.6

1600 10323 0009

8 พ.ต.ท.

วัฒนชัย แสงฤทธิ์

รอง ผกก.สส.สภ.เมืองปราจีนบุรี

1209 09204 0069 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ศรีมหาโพธิ จว.ปารจีนบุรี 1205 09203 0161

9 พ.ต.ท.

วัฒนพล นิตเิ กรียงไกร

ผบ.ร้อย(สบ 2) กองร้อยที่ 5 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ.

1014 10202 0058 รอง ผกก.อารักขา 2 บก.อคฝ.

10 พ.ต.ท.

วัฒนศักดิ์ จิตพิไล

สว.สส.สภ.ทองแสนขัน จว.อุตรดิตถ์

0609 12204 0090 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ทองแสนขัน จว.อุตรดิตถ์ 1611 09203 0165

11 พ.ต.ท.

วัฒนะ คงตาล

สว.สส.สภ.บางมูลนาก จว.พิจิตร

สพจ.182

สวป.สภ.พบพระ จว.ตาก

12 ร.ต.อ.

วัฒนะ วรรณประดิษฐ์

รอง สว.สส.สภ.เมืองชัยภูมิ จว.ชัยภูมิ

สชย.238

สว.สส.สภ.พิมาย จว.นครราชสีมา

13 พ.ต.ต.

วัฒนะ ศักดิ์เศรษฐ

ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.

14 พ.ต.ท.

วัฒนา แก้วเจริญ

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

15 พ.ต.ท.

วัฒนา โคลงชัย

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.นาขุ่น จว.อุบลราชธานี 0309 13203 0057 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เดชอุดม จว.อุบลราชธานี

2

ร.ต.อ.

ตำแหน่งเลขที่
สชพ.235

ตำแหน่งใหม่
สว.สส.สภ.สวี จว.ชุมพร

ตำแหน่งเลขที่
0803 12204 0094
สสบ.216

1014 09202 0064
0603 12202 0245
สนม.580

2506 10202 0197 ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.42 บก.ตชด.ภาค 4 2505 10202 0165
สสพ.252

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองสุพรรณบุรี 1711 09203 0195
สอบ.679

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ ยศ
16 พ.ต.ท.

ชื่อ ชื่อสกุล
วัฒนา อุธาดร

ตำแหน่ง
สว.สส.สภ.อาจสามารถ จว.ร้อยเอ็ด

ตำแหน่งเลขที่
ตำแหน่งใหม่
0407 12204 0190 สว.อก.สภ.เมืองสกลนคร

ตำแหน่งเลขที่
0409 12304 0009

17 พ.ต.ท.

วัตร โฉมคา

รอง ผกก.สส.สภ.หล่มเก่า จว.เพชรบูรณ์

1609 09204 0089 รอง ผกก.ป.สภ.แม่เล่ย์ จว.นครสวรรค์

1606 09202 0049

18 ร.ต.อ.

วัทธเศรษฐ์ สาเนียงประเสริฐ

รอง สว.จร. สน.แสมดา

1116 13205 0079 สว.(สอบสวน) สน.แสมดา

1011 10203 0163

19 พ.ต.ท.

วันชัย ฉัตรจันทร์

สวป.สภ.เมืองตราด

0205 12202 0165 สว.(สอบสวน) สภ.นายายอาม จว.จันทบุรี 1204 10203 0264

20 พ.ต.ท.

วันชัย ไชยรักษ์

สว.(สอบสวน) สภ.เขื่องใน จว.อุบลราชธานี

สอบ.471

สว.(สอบสวน) สภ.วารินชาราบ จว.อุบลราชธานี 1311 10203 0393

21 พ.ต.ท.

วันชัย ไชยเสริฐ

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

สพบ.191

รอง ผกก.(สอบสวน) สน.บางขุนนนท์

22 พ.ต.ท.

วันชัย นนท์อ่อน

สว.(สอบสวน) สภ.โคกเคียน จว.นราธิวาส 0903 24203 0391 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนราธิวาส

1908 10203 0040

23 พ.ต.ท.

วันชัย มากสังข์

สว.ฝอ.ภ.จว.สงขลา

2501 09318 0056

24 พ.ต.ต.

วันชัย มีชานาญ

สวป.สภ.จอมทอง จว.เชียงใหม่

25 พ.ต.ต.

วันชัย ศรีชัยปลูก

สว.ฝ่ายตารวจสากลและประสานงานภูมิภาค 2 ตท.

0102 10314 0078 สวป.สน.บางพลัด

1114 12202 0213

26 ร.ต.อ.

วันชัย ศิริผล

รอง สวป.สภ.ม่วงสามสิบ

0309 13202 0515 สว.ฝอ.ภ.จว.สุรินทร์

1309 10318 0013

27 ร.ต.อ.

วันชัย สมเทพ

รอง สวป.สภ.พิบูลมังสาหาร จว.อุบลราชธานี 0309 13202 0506 สว.กก.สส.ภ.จว.ชัยภูมิ

1304 10204 0158

28 ร.ต.อ.

วันชัย สามเกษร

รอง สว.สส.สภ.เมืองราชบุรี

สรบ.203

สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.7

1701 10318 0158

29 ร.ต.อ.

วันชัย สีหะสิงห์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เขาค้อ จว.เพชรบูรณ์

สพช.300

สว.(สอบสวน) สภ.เขาค้อ จว.เพชรบูรณ์

1609 10203 0206

30 พ.ต.ท.

วันชัย สืบจากศรี

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ้านเดื่อ จว.ชัยภูมิ

สชย.143

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เกษตรสมบูรณ์ จว.ชัยภูมิ 0302 24203 0104

1906 10318 0013 รอง ผกก.ฝอ.3 บก.อก.บช.ตชด.
สชม.711

สว.ธร.สภ.ดอยหล่อ จว.เชียงใหม่

1009 09203 0182

0503 12304 0353

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ ยศ
31 พ.ต.ต.

ชื่อ ชื่อสกุล
วันชัย สุวรรณรัตน์

ตำแหน่ง
สว.สส.สภ.เมืองนครศรีธรรมราช

ตำแหน่งเลขที่
ตำแหน่งใหม่
0804 12204 0411 สว.กก.สส.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี

32 ร.ต.อ.

วันชัย แสงอ่วม

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านบึง จว.ชลบุรี 0204 24203 0144 สว.(สอบสวน) สภ.บ้านบึง จว.ชลบุรี

1206 10203 0391

33 พ.ต.ต.

วันชาติ นุ่นงาม

สว.สส.สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี

1112 10203 0108

34 พ.ต.ท.

วันชาติ หลอดทอง

รอง ผกก.ฝ่ายวิชาการและฝึกอบรมฯ บก.อก.สกบ. 0301 09318 0066 รอง ผกก.กลุ่มงานกิจการพิเศษ กองแผนงานความมั่นคง สยศ. 0203 09309 0016

35 ร.ต.อ.

วันไชย หอมหวล

รอง สว. สภ.เหนือคลอง จว.กบ.

36 ร.ต.อ.

วันทนา เทพธรรม์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี จว.สฎ

37 พ.ต.ต.

วันเผด็จ จันยะรมณ์

สว.กก.5 บก.ปคม.

2108 10202 0131 สว.กก.4 บก.ปอศ.

2109 10202 0144

38 พ.ต.ท.

วันพิชิต วัฒนศักดิ์มณฑา

รอง ผกก.5 บก.ป.

2102 09201 0237 รอง ผกก.6 บก.ป.

2102 09201 0277

39 พ.ต.ท.

วันวิเศษ จั่นวัฒนะ

สว.สส.สภ.ผักไห่ จว.พระนครศรีอยุธยา

0105 12204 0178 สว.(สอบสวน) สภ.บางซ้าย จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 10203 0235

40 ร.ต.อ. หญิง วัลย์ลดา สุทธิบุญ

รอง สว.กก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.สส.ภ.6

1602 11204 0066 สว.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส.ภ.6 1602 10204 0061

41 พ.ต.ท.

วัลลภ เจริญสุข

สว.ฝอ.บก.อคฝ.

1014 10202 0012 สวป.สน.ท่าข้าม

1116 12202 0252

42 ร.ต.อ.

วัลลภ นุชกาบัง

รอง สว.กก.2 บก.ปคบ.

2111 11202 0056 สว.กก.2 บก.ปคบ.

2111 10202 0050

43 พ.ต.ท.

วัลลภ พงษ์นัยรัตน์

สว.กก.1 บก.ส.1

2302 10204 0043 สว.กก.3 บก.ส.1

2302 10204 0129

44 พ.ต.ท.

วัลลภ อาจสมิติ

รอง ผกก.ป.สภ.แกลง จว.ระยอง

0208 10202 0034 รอง ผกก.ป.สภ.บ้านหัน จว.นครราชสีมา

1305 09202 0252

45 ร.ต.อ.

วัสนันท์ วงศ์อุทัย

รอง สวป. สภ.ทุ่งคาโงก จว.พังงา

0805 13207 0128 สว.อก.สภ.อ่าวนาง จว.กระบี่

1804 10318 0138

สสบ.197

สว.(สอบสวน) สภ.ไชโย จว.อ่างทอง

0802 13204 0116 สว.สส.สภ.ปากพะยูน จว.พัทลุง
สสฎ.285

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี

ตำแหน่งเลขที่
1810 10204 0152

0905 12204 0074
สสฎ.280

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ ยศ
46 พ.ต.ต.

ชื่อ ชื่อสกุล
วาทิต จิตรจันทึก

ตำแหน่ง
สว.กก.1 บก.ปอท.

ตำแหน่งเลขที่
ตำแหน่งใหม่
2112 10202 0025 สว.กก.6 บก.ป.

ตำแหน่งเลขที่
2102 10202 0285

47 พ.ต.ท.

วาทิต วุฒิศริ ิพร

รอง ผกก.สส.สภ.แม่ลาว จว.เชียงราย

1504 09204 0104 รอง ผกก.สส.สภ.เด่นชัย จว.แพร่

1508 09204 0084

48 พ.ต.ท.

วานิช ไชยงาม

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ป่าติว จว.ยโสธร

49 พ.ต.ต.

วานิต ดอกผึง

สว.อก.สภ.สวรรคโลก จว.สุโขทัย

0608 12304 0091 สวป.สภ.สวรรคโลก จว.สุโขทัย

0608 12202 0191

50 พ.ต.ท.

วายุภักษ์ วงศ์ศกั ดิรินทร์

รอง ผกก.ฝ่ายปกครอง 3 บก.ปค.

3002 09306 0061 รอง ผกก.ป.สภ.วิหารแดง จว.สระบุรี

0108 10202 0042

51 ร.ต.อ.

วารินทร์ บันยี

รอง สว. ฝ่ายอานวยการ ภ.จว.สฏ.

1810 11304 0018 สว.ฝอ.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี

1810 10326 0016

52 ร.ต.อ. หญิง วารี มาลัยทัด

รอง สว.กก.3 บก.ปอศ.

2109 11202 0108 สว.ฝอ.กง.

0502 10309 0010

53 พ.ต.ท.

รอง ผกก.ป.สภ.สีชมพู จว.ขอนแก่น

0403 10202 0103 รอง ผกก.สส.สภ.แวงน้อย จว.ขอนแก่น

1405 09204 0060

54 ร.ต.อ. หญิง วาสนา พรุเพชรแก้ว

รอง สว.ฝอ.ศพฐ.10

2713 11326 0073 สว.ฝอ.พฐก.

2702 10326 0014

55 พ.ต.ท. หญิง วาสนา โพธิบุรี

สว.ฝ่ายวิชาการ งป.

0501 10325 0066 รอง ผกก.ฝอ.ผก.

0205 09318 0007

56 ร.ต.อ.

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองลาปาง

0508 24203 0062 สว.(สอบสวน) สภ.เขลางค์นคร จว.ลาปาง 1510 10203 0154

57 พ.ต.ท. หญิง วิจิตตรา พรหมนอก

รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น

1405 09318 0010 รอง ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.4

1403 09318 0006

58 พ.ต.ท.

วิจิตร ก๋าตุ้ย

สว.ธร.สภ.อ.แม่ริม จว.เชียงใหม่

0503 12304 0297 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.สกลนคร

1411 09318 0261

59 พ.ต.ต.

วิจิตร เกือรุ่ง

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพัทลุง

60 พ.ต.ต.

วิจิตร ทดคุย

สว.สส.สภ.เหล่า จว.มหาสารคาม

วาสน์ วาระสิทธิ์

วิจารณ์ คาอ่อง

สยส.126

สพท.160

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เลิงนกทา จว.ยโสธร 1307 09203 0151

สว.(สอบสวน) สภ.ป่าพยอม จว.พัทลุง

1407 10204 0053 สว.อก.สภ.นามน จว.กาฬสินธุ์

1905 10203 0139
0402 12304 0165

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ ยศ
61 ร.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล
วิจิตร พินิจสอน

ตำแหน่ง
รอง สวป.สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี

ตำแหน่งเลขที่
ตำแหน่งใหม่
0104 13202 0049 สว.กก.สส.ภ.จว.ปทุมธานี

ตำแหน่งเลขที่
1106 10204 0116

62 ร.ต.อ.

วิจิตร สามัญเมือง

รอง สว. สภ.บางสวรรค์ จว.สฎ.

1810 11202 0164 สว.สส.สภ.บางสวรรค์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี 1810 10204 0162

63 พ.ต.ต.

วิชชุกร ภูตา

สว.สภ.แซงบาดาล จว.กาฬสินธุ์

สกส.125

สว.(สอบสวน) สภ.ยางตลาด จว.กาฬสินธุ์ 1404 10203 0197

64 พ.ต.ท.

วิชพงษ์ ทิมาบุตร

สวป.สภ.กุฉินารายณ์ จว.กาฬสินธุ์

สกส.332

สวป.สภ.หอดา จว.บึงกาฬ

65 พ.ต.ท.

วิชพัลภ์ แก้วแสนชัย

รอง ผกก.(สอบสวน) กก.2 บก.ปปป.

2110 29203 0054 รอง ผกก.1 บก.ปอท.

2112 09201 0023

66 พ.ต.ท.

วิชยานนท์ เอกตาแสง

รอง ผกก.ป.สน.แสมดา

1116 10202 0114 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ท่าเรือ

1007 09203 0194

67 พ.ต.ต.

วิชยุตม์ เกษรสิทธิ์

สว.(สอบสวน) สภ.หนองปลิง จว.นครสวรรค์ 0604 24203 0314 สว.(สอบสวน) สภ.นิคมเขาบ่อแก้ว จว.นครสวรรค์ 0604 24203 0122

68 ร.ต.อ.

วิชยุตม์ โมกไธสง

รอง สว.จร. สน.ท่าเรือ

1112 13205 0094 สว.สส.สภ.แหลมสิงห์ จว.จันทบุรี

0202 12204 0090

69 พ.ต.ต.

วิชัช คงคาไหว

สวป.สภ.กะรน จว.ภูเก็ต

1808 10202 0061 สวป.สภ.เขาหลัก จว.พังงา

1807 10202 0061

70 พ.ต.ต.

วิชัย กองชัย

สว.(สอบสวน) สภ.นาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร จว.อุบลราชธานี

0309 24203 0149 สว.(สอบสวน) สภ.ศรีเมืองใหม่ จว.อุบลราชธานี 1311 10203 0404

71 พ.ต.ต.

วิชัย ขวัญอ่อน

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพัทลุง

0905 24203 0040 สว.(สอบสวน) สภ.แม่ลาน จว.ปัตตานี

0904 24203 0423

72 พ.ต.ท.

วิชัย จาปาทุม

ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.

2506 10202 0195 รอง ผกก.ตชด.32 บก.ตชด.ภาค 3

2504 09318 0146

73 พ.ต.ต.

วิชัย ไถวฤทธิ์

สว.(สอบสวน) สภ.โพนทอง จว.ร้อยเอ็ด

สรอ.318

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองมุกดาหาร

1408 10203 0163

74 ร.ต.อ.

วิชัย ทรายอ่อน

รอง สว.สส. สภ.พนม จว.สฎ.

สสฎ.459

สว.อก.สภ.พนม จว.สุราษฎร์ธานี

0808 12304 0219

75 ร.ต.อ.

วิชัย ทศพันธ์

รอง สวป.สภ.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จว.ตราด 0205 13207 0153 สว.สส.สภ.เมืองตราด

0410 12202 0098

สตร.130

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ ยศ
76 พ.ต.ท.

ชื่อ ชื่อสกุล
วิชัย ทองคา

ตำแหน่ง
รอง ผกก.สส.สภ.พล จว.ขอนแก่น

ตำแหน่งเลขที่
ตำแหน่งใหม่
1405 09204 0057 รอง ผกก.สส.สภ.ชนบท จว.ขอนแก่น

ตำแหน่งเลขที่
1405 09204 0058

77 พ.ต.ท.

วิชัย ปริ่มปาน

สวป.สภ.บางปลาม้า จว.สุพรรณบุรี

สสพ.242

สวป.สภ.หนองหญ้าไซ จว.สุพรรณบุรี

78 พ.ต.ท.

วิชัย พรมชาติ

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

สบร.392

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.โชคนาสาม จว.สุรินทร์ 1309 09203 0316

79 พ.ต.ท.

วิชัย เพ็งแจ่ม

สว.(สอบสวน) สภ.ทุ่งคอก จว.สุพรรณบุรี

สสพ.339

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สองพี่น้อง จว.สุพรรณบุรี 1711 09203 0197

80 พ.ต.ต.

วิชัย วันทะมาตร์

สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.7

81 ร.ต.อ.

วิชัย สกุลวงค์

รอง สวป. สภ.กระบุรี จว.รน.

82 พ.ต.ท.

วิชัย สระน้อย

สว.สส.สภ.ป่าพะยอม จว.พัทลุง

83 ร.ต.อ.

วิชัย สารวงษ์

รอง สวป.สภ.ผาขาว จว.เลย

84 พ.ต.ท.

วิชัย หาญเลิศ

ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.2 บก.สอ.บช.ตชด.

85 พ.ต.ต.

วิชัย โหมดนอก

สว.อก.สภ.ภูเขียว จว.ชัยภูมิ

86 พ.ต.ต.

วิชัย อมรไตรภพ

สวป.สน.บางพลัด

1114 12202 0213 สวป.สน.หนองค้างพลู

87 พ.ต.ท.

วิชัย อุทธาพงษ์

สวป.สภ.ลาปลายมาศ จว.บุรีรัมย์

0304 12202 0429 สว.(สอบสวน) สภ.ประโคนชัย จว.บุรีรัมย์ 1306 10203 0272

88 พ.ต.ต.

วิชัยเดช น้อยมณี

สวป.สน.เตาปูน

89 ร.ต.อ.

วิชากร บุญศิริ

รอง สว.สส. สน.ร่มเกล้า

1103 13204 0163 สว.กก.สส.4 บก.สส.ภ.2

1202 10204 0126

90 พ.ต.ท.

วิชาญ จันทศรี

สว.ฝอ.3 บก.อก.บช.ก.

2101 10318 0045 รอง ผกก.ป.สภ.คูคต จว.ปทุมธานี

0104 10202 0035

สสพ.324

1701 10318 0158 สว.(สอบสวน) สภ.บางหลวง จว.นครปฐม 1705 10203 0185
สรน.123

สว.สส.สภ.กระบุรี จว.ระนอง

0905 12204 0137 สวป.สภ.รัษฎา จว.ตรัง
สลย.234

สว.ฝทว.1 ทว.

0807 12204 0079
สตง.271
2703 10336 0027

2508 10202 0094 ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.21 บก.ตชด.ภาค 2 2503 10202 0066
สขก.293

สน.1-787

สว.อก.สภ.คอนสวรรค์ จว.ชัยภูมิ

สวป.สน.บุปผาราม

0302 12304 0162
1104 12202 0229
สน.3-508

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ ยศ
91 พ.ต.ท.

ชื่อ ชื่อสกุล
วิชาญ ด้วงศรีทอง

ตำแหน่ง
สวป.สภ.ห้วยปลิง จว.สงขลา

ตำแหน่งเลขที่
ตำแหน่งใหม่
0907 12202 0081 สว.สภ.หนองตรุด จว.ตรัง

ตำแหน่งเลขที่
0902 12201 0186

92 พ.ต.ท.

วิชาญ ท่าไม้

สวป.สภ.หินเหล็กไฟ จว.บุรีรัมย์

0304 12202 0100 รอง ผกก.ป.สภ.พนมดงรัก จว.สุรินทร์

0307 10202 0375

93 พ.ต.ท.

วิชาญ นาคศรี

สว.ฝ่ายประวัตบิ ุคคล ทพ.

0402 10302 0037 รอง ผกก.ฝ่ายประวัตบิ ุคคล ทพ.

0402 09302 0030

94 พ.ต.ท.

วิชาญ บุญตา

สว.อก.สภ.เขาบางแกรก จว.อุทัยธานี

1612 10318 0046 สวป.สภ.แม่ยาว จว.เชียงราย

1504 10202 0061

95 พ.ต.ท.

วิชาญ พวงทอง

สว.อก.สภ.เขาหินซ้อน จว.ฉะเชิงเทรา

1205 10318 0050 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.พนมสารคาม จว.ฉะเชิงเทรา 1205 09203 0219

96 พ.ต.ท.

วิชาญ ยศชู

สวป.สภ.กรับใหญ่ จว.ราชบุรี

0706 12202 0064 รอง ผกก.สส.สภ.เขาย้อย จว.เพชรบุรี

1707 09204 0063

97 พ.ต.ต.

วิชาญ ยาอุด

สว.อก.สภ.ธงชัย จว.ประจวบคีรีขันธ์

1706 10318 0063 สวป.สน.หนองแขม

1116 12202 0267

98 พ.ต.ท.

วิชาญ รักพริก

สว.สส.สภ.ชะเมา จว.นครศรีธรรมราช

0804 12204 0338 สวป.สภ.ช้างกลาง จว.นครศรีธรรมราช

0804 12202 0126

99 ร.ต.อ.

วิชาญ ไลไธสง

รอง สว.(สอบสวน) สภ.สาโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ

0107 24203 0130 สว.(สอบสวน) สภ.สาโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ 0107 24203 0132

100 พ.ต.ต.

วิชาญ ศรีบรรเทา

สว.(สอบสวน) สภ.หนองบัว จว.นครสวรรค์ 0604 24203 0099 สว.(สอบสวน) สภ.บึงสามพัน จว.เพชรบูรณ์ 1609 10203 0209

101 พ.ต.ท.

วิชาญ สว่างศรี

สวป.สภ.คลองแงะ จว.สงขลา

102 ร.ต.อ.

วิชาญ อาบสุวรรณ์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ท่าพล จว.เพชรบูรณ์ 0607 24203 0079 สว.(สอบสวน) สภ.ท่าพล จว.เพชรบูรณ์

103 พ.ต.ท.

วิชาธร พิมพ์กลม

สวป.สภ.เมืองขอนแก่น

0403 12202 0410 รอง ผกก.สส.ภ.จว.กาฬสินธุ์

1404 09204 0109

104 พ.ต.ท.

วิชิต จันทร์ศรี

รอง ผกก.ป.สภ.บ้านสวน จว.สุโขทัย

1610 09202 0112 รอง ผกก.ป.สภ.วังทรายพูน จว.พิจิตร

0605 10202 0061

105 พ.ต.ต.

วิชิต ตังจิตรวัฒนกุล

สวป.สภ.แกลง จว.ระยอง

0907 12202 0077 สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.9

สรย.251

สว.สส.สภ.เขาชะเมา จว.ระยอง

1902 10204 0050
สพช.111

0208 12204 0189

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ ยศ
106 ร.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล
วิชิต บุญญะสุวรรณ

ตำแหน่ง
รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สงขลา

ตำแหน่งเลขที่
ตำแหน่งใหม่
1906 11204 0042 สว.อก.สภ.สทิงพระ จว.สงขลา

107 พ.ต.ต.

วิชิต พิบุณยพิสุทธิ์

สวป.สภ.สุวรรณภูมิ จว.ร้อยเอ็ด

108 ร.ต.อ.

วิชิต ภูไชยแสง

รอง สวป.สภ.สมเด็จ จว.กาฬสินธุ์

0402 13202 0340 สว.อก.สภ.ปากชม จว.เลย

0408 12304 0163

109 พ.ต.ท.

วิชิต ศรีสุนารถ

สว.สภ.ดู่ใหญ่ จว.ร้อยเอ็ด

0407 12201 0389 สวญ.สภ.ขวาว จว.ร้อยเอ็ด

1409 09201 0059

110 พ.ต.ท.

วิชิต สินค้า

รอง ผกก.ป.สภ.กลางดง จว.นครราชสีมา 1305 09202 0064 รอง ผกก.สส.สภ.ขุนหาญ จว.ศรีสะเกษ

1308 09204 0119

111 พ.ต.ท.

วิชิต หิมาลี

สว.พฐ.จว.สมุทรสงคราม ศพฐ.7

2710 10336 0152 รอง ผกก.ป.สภ.โพหัก จว.ราชบุรี

1708 09202 0105

112 ร.ต.อ.

วิชิต อุทธสิงห์

รอง สวป.สภ.ดอนหัวฬ่อ จว.ชลบุรี

0204 13202 0475 สว.กก.1 บก.ส.1

2302 10204 0039

113 ร.ต.อ.

วิเชษฐ วรรณสวัสดิ์

รอง สว.กก.2 บก.ป.

2102 11202 0132 สว.กก.สส.ภ.จว.จันทบุรี

1204 10204 0109

114 ร.ต.อ.

วิเชษต์ เกิดเกตุ

รอง สวป. สน.บางชัน

1111 13202 0324 สว.ฝอ.ภ.จว.สุรินทร์

1309 10318 0323

115 ร.ต.อ.

วิเชียร แก้วบริวงษ์

รอง สวป.สภ.เขาหินซ้อน จว.ฉะเชิงเทรา

สฉช.317

สว.อก.สภ.แสนภูดาษ จว.ฉะเชิงเทรา

1205 10318 0046

116 ร.ต.อ.

วิเชียร คาชุมภู

รอง สว.สส.สภ.บ้านค่าย จว.ระยอง

สรย.228

สว.กก.สส.ภ.จว.ตราด

1207 10204 0069

117 พ.ต.ท.

วิเชียร คาเสาร์

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.จอมทอง จว.เชียงใหม่

สชม.724

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ 1505 09203 0588

118 พ.ต.ท.

วิเชียร ชุมมณเฑียร

สว.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น

1405 10318 0011 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.เลย

1410 09318 0007

119 พ.ต.ท.

วิเชียร ไชยมงคล

สว.กก.2 บก.ปทส.

2107 10202 0056 สว.กก.2 บก.ปปป.

2110 10202 0043

120 พ.ต.ต.

วิเชียร ดาวดึงษ์

สวป.สภ.ชะอา จว.เพชรบุรี

0705 12202 0194 สว.กก.สส.ภ.จว.ราชบุรี

1708 10204 0110

สรอ.406

สวป.สภ.กมลาไสย จว.กาฬสินธุ์

ตำแหน่งเลขที่
0907 12304 0201
สกส.214

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ ยศ
121 พ.ต.ท.

ชื่อ ชื่อสกุล
วิเชียร ดาเนียม

ตำแหน่ง
สว.(สอบสวน) สน.ร่มเกล้า

ตำแหน่งเลขที่
ตำแหน่งใหม่
1103 13203 0167 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ดอนเมือง

ตำแหน่งเลขที่
1004 09203 0278

122 พ.ต.ท.

วิเชียร ทองน้อย

รอง ผกก.สส.สภ.ท่าพล จว.เพชรบูรณ์

1609 09204 0087 รอง ผกก.ป.สภ.บ้านแยง จว.พิษณุโลก

1608 09202 0150

123 พ.ต.ท.

วิเชียร ทะน้อม

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสุพรรณบุรี

124 พ.ต.ท.

วิเชียร ประมูลสิน

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองยาว จว.ลาปาง

0508 23203 0220 สว.(สอบสวน) สภ.เสริมงาม จว.ลาปาง

1510 10203 0224

125 พ.ต.ท.

วิเชียร โพธิ์จันทร์

สว.สภ.นาโดน จว.นครพนม

0404 12201 0245 รอง ผกก.ป.สภ.ประโคนชัย จว.บุรีรัมย์

0304 10202 0062

126 พ.ต.ท.

วิเชียร มาอยู่

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เนินกุ่ม จว.พิษณุโลก 1608 29203 0069 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.วังโป่ง จว.เพชรบูรณ์

127 พ.ต.ต.

วิเชียร วันสา

สวป.สภ.บางละมุง จว.ชลบุรี

0204 12202 0373 สว.กก.สส.ภ.จว.ชลบุรี

1206 10204 0033

128 พ.ต.ท.

วิเชียร โสบุญ

สว.สส.สภ.บ้านในควน จว.ตรัง

1904 10204 0058 สว.ฝอ.ภ.จว.สตูล

1907 10305 0014

129 พ.ต.ท.

วิโชติ ศรีทองฉิม

สว.ฝอ.ภ.จว.ภูเก็ต

1808 10305 0015 สว.(สอบสวน) สภ.เปลี่ยน จว.นครศรีธรรมราช 1806 10203 0308

130 พ.ต.ต.

วิญญวัชร์ ใจสว่าง

สวป.สภ.บางสะพาน จว.ประจวบคีรีขันธ์

0704 12202 0234 สว.ฝอ.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์

1706 10318 0009

131 ร.ต.อ.

วิญญู ธรรมยศ

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ลาปาง

1510 11202 0035 สว.กก.สส.ภ.จว.ลาปาง

1510 10204 0230

132 พ.ต.ท.

วิฑูร ชัยวุฒิ

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.นาน้อย จว.น่าน

133 ร.ต.อ.

วิฑูรย์ คามา

รอง สวป.สภ.แม่โจ้ จว.เชียงใหม่

1505 11202 0292 สว.สส.สภ.หนองตอง จว.เชียงใหม่

134 พ.ต.ต.

วิฑูรย์ วงค์ใหญ่

สว.สส.สภ.ประจันตคาม จว.ปราจีนบุรี

0207 12204 0106 สว.(สอบสวน) สภ.กบินทร์บุรี จว.ปราจีนบุรี 1209 10203 0156

135 ร.ต.อ.

วิฑูรย์ สุขประดิษฐ์

รอง สว. สภ.กาญจนดิษฐ์ จว.สฎ.

0808 13202 0450 สว.(สอบสวน) สภ.กาญจนดิษฐ์ จว.สุราษฎร์ธานี 0808 24203 0114

สสพ.192

สนน.249

สว.(สอบสวน) สภ.ศรีประจันต์ จว.สุพรรณบุรี 1711 10203 0190

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองน่าน

สพช.312

สนน.158
0503 12204 0425

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ ยศ
136 พ.ต.ต.

ชื่อ ชื่อสกุล
วิณพ วงศ์อารักษ์

ตำแหน่ง
สว.ฝอ.5 บก.อก.บช.ทท.

ตำแหน่งเลขที่
ตำแหน่งใหม่
3201 10318 0070 สวป.สน.ทองหล่อ

137 พ.ต.ต.

วิณพงศ์ บัวทองคาวิเศษ

สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 3

2504 10318 0011 ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.31 บก.ตชด.ภาค 3 2504 10202 0067

138 ร.ต.อ.

วิทยา คงทอง

รอง สว.(สอบสวน) สน.สุทธิสาร

1109 24203 0129 สว.(สอบสวน) สน.พญาไท

139 ร.ต.อ.

วิทยา คาเพราะ

รอง สวป.สภ.เมืองอุตรดิตถ์

140 พ.ต.ท.

วิทยา คุ้มวงษ์

สวป.สภ.เขาชะเมา จว.ระยอง

0208 12202 0067 รอง ผกก.ป.สภ.นิคมพัฒนา จว.ระยอง

0208 10202 0055

141 ร.ต.อ.

วิทยา ใจคา

รอง สว.สส.สภ.แม่ทา จว.ลาพูน

0509 13204 0107 สว.สส.สภ.เหมืองจี จว.ลาพูน

0509 12204 0144

142 พ.ต.ต.

วิทยา ทองคง

สว.สส.สภ.อ่าวลึก จว.กระบี่

สกบ.153

สวป.สภ.ไม้เรียง จว.นครศรีธรรมราช

0804 12202 0124

143 ร.ต.อ.

วิทยา นิตยสุข

รอง สวป.สภ.บ่อวิน จว.ชลบุรี

สชบ.168

สว.กก.สส.ภ.จว.ชัยภูมิ

1304 10204 0243

144 พ.ต.ท.

วิทยา พิทักษ์

สว.กก.สส.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี

145 ร.ต.อ.

วิทยา ภูขะมา

รอง สว.สส. สน.หัวหมาก

146 ร.ต.อ.

วิทยา ราชแก้ว

รอง สว.สส.สภ.กุดบาก จว.สกลนคร

0409 13204 0162 สว.สส.สภ.โพนทอง จว.เลย

0408 12204 0235

147 ร.ต.อ.

วิทยา สมบุญ

รอง สว. ฝ่ายอานวยการ ภ.จว.ภก.

1808 11304 0017 สว.อก.สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ

0107 12304 0061

148 พ.ต.ต.

วิทยา สังสิมมา

สวป.สน.วังทองหลาง

1111 12202 0249 สว.(สอบสวน) สน.วังทองหลาง

1006 10203 0182

149 พ.ต.ท.

วิทยา หมุนสิงห์

สว.(สอบสวน) สภ.เอือดใหญ่ จว.อุบลราชธานี

สอบ.286

สว.(สอบสวน) สภ.กุดข้าวปุ้น จว.อุบลราชธานี

150 พ.ต.ท.

วิทยากร สุวรรณเรืองศรี

สว.(สอบสวน) สน.พญาไท

สน.1-699

รอง ผกก.(สอบสวน) สน.พญาไท

สอต.139

สว.สส.สภ.เมืองอุตรดิตถ์

1810 10204 0151 รอง ผกก.สส.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
สน.1-643

สว.อก.สน.หัวหมาก

ตำแหน่งเลขที่
1112 12202 0314
1003 10203 0171
สอต.144

1810 09204 0353
1102 12304 0128

สอบ.652
1003 09203 0202

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ ยศ
151 พ.ต.ท.

ชื่อ ชื่อสกุล
วิทยากรณ์ ษมากรวิทิต

ตำแหน่ง
สวญ.สภ.โพนแพง จว.สกลนคร

ตำแหน่งเลขที่
ตำแหน่งใหม่
1411 09201 0064 รอง ผกก.สส.สภ.เมืองสกลนคร

152 พ.ต.ท.

วิทวัธ เพชรแบน

รอง ผกก.สส.สภ.ขุนทะเล จว.สุราษฎร์ธานี 1810 09204 0077 รอง ผกก.สส.สภ.บ้านนาเดิม จว.สุราษฎร์ธานี 1810 09204 0086

153 ร.ต.อ.

วิทวัส สิงห์โตแก้ว

รอง สว.กลุ่มงานสนับสนุนฯ บก.ปอท.

154 พ.ต.ท.

วิทวุฒิ สมภักดี

สวป.สภ.จตุรพักตร์พิมาน จว.ร้อยเอ็ด

155 พ.ต.ท.

วิทิต จันทร์เอี่ยม

รอง ผกก.สส.สภ.บางแม่นาง จว.นนทบุรี

1105 09204 0068 รอง ผกก.สส.ภ.จว.ศรีสะเกษ

1308 09201 0031

156 พ.ต.ท.

วิทิพย์ โพธิ์สุข

สว.สส.สภ.หนองสูง จว.มุกดาหาร

0406 12204 0114 รอง ผกก.ป.สภ.ปากคาด จว.บึงกาฬ

0410 10202 0068

157 ร.ต.อ.

วิทูร วิถีประดิษฐ

รอง สว.กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์การกระทาความผิดทางเทคโนโลยี

2803 11403 0049 สว.กลุ่มงานวิจัยพัฒนาฯ บก.สสท.

2803 10403 0017

158 พ.ต.ต.

วิทูล สีตะวัน

สวป.สภ.เมืองแพร่

2112 11304 0119 สว.กก.ฝอ.บก.ปอท.
สรอ.431

สพร.131

สว.อก.สภ.ศรีวิชัย จว.สกลนคร

สวป.สภ.นาพูน จว.แพร่

ตำแหน่งเลขที่
1411 09204 0110
2112 10318 0008
1411 10318 0061

1508 10202 0055

159 พ.ต.ท. หญิง วิธวดี หล่อตระกูล

สว.ฝ่ายกิจการฝึกอบรม วตร.

2903 10303 0037 รอง ผกก.ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตารวจ บก.ฝรก. 2904 09318 0049

160 พ.ต.ท.

วิธวิทย์ ตาดทองแถว

สว.ฝ่ายนิตกิ าร สง.ก.ต.ช.

0104 10305 0022 รอง ผกก.ฝ่ายนิตกิ าร สง.ก.ต.ช.

0104 09305 0021

161 พ.ต.ต.

วินัย แก้วจีน

สว.พฐ.จว.พะเยา ศพฐ.5

2708 10336 0166 สว.พฐ.จว.แพร่ ศพฐ.5

2708 10336 0156

162 ร.ต.อ.

วินัย จันทร์ตรี

รอง สว.สส.สภ.แกลง จว.ระยอง

สรย.259

สว.ฝอ.ภ.จว.ระยอง

163 พ.ต.ท.

วินัย ธนวรรณ

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ทองผาภูมิ จว.กาญจนบุรี

สกจ.357

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

164 พ.ต.ท.

วินัย เนือเขียว

สว.สส.สภ.ปากจั่น จว.ระนอง

165 พ.ต.ท.

วินัย ปริยเลิศพงศ์

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

0807 12204 0120 รอง ผกก.ป.สภ.ปากจั่น จว.ระนอง
สพบ.206

1210 10318 0269
สสพ.238
1809 09202 0046

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

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ ยศ
166 พ.ต.ท.

ชื่อ ชื่อสกุล
วินัย พูลสวัสดิ์

ตำแหน่ง
ตำแหน่งเลขที่
ตำแหน่งใหม่
ตำแหน่งเลขที่
รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.อ่าวนาง จว.กระบี่ 1804 09203 0136 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.พระแสง จว.สุราษฎร์ธานี 1810 09203 0350

167 พ.ต.ท.

วินัย มหาวงศนันท์

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ตากฟ้า จว.นครสวรรค์ 0604 24203 0113 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ตาคลี จว.นครสวรรค์ 1606 09203 0234

168 พ.ต.ท.

วินัย มองเชิง

สว.สส.สภ.เขาชะเมา จว.ระยอง

0208 12204 0189 สว.สส.สภ.ระเบาะไผ่ จว.ปราจีนบุรี

0207 12204 0128

169 ร.ต.อ.

วินัย มีวงษ์

รอง สวป.สภ.พนมทวน จว.กาญจนบุรี

0702 13202 0329 สว.ฝอ.ภ.จว.สมุทรสาคร

1710 10318 0135

170 ร.ต.อ.

วินัย รัตนจิตต์

รอง สว.สส. สภ.ท่าศาลา จว.นศ.

171 พ.ต.ท.

วินัย ลายละเอียด

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองราชบุรี

172 พ.ต.ท.

วินัย ศรีสัตตบุษย์

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองกาญจนบุรี

สกจ.240

รอง ผกก.สส.สภ.ท่าม่วง จว.กาญจนบุรี

1704 09204 0081

173 พ.ต.ท.

วินัย สวนนุ่ม

สว.(สอบสวน) สภ.กงไกรลาศ จว.สุโขทัย

สสท.287

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพิษณุโลก

1608 10203 0221

174 พ.ต.ท.

วินัย สอาดชอบ

สว.อก.สภ.บ้านเดื่อ จว.ชัยภูมิ

1304 10318 0059 สว.อก.สภ.พระทองคา จว.นครราชสีมา

175 พ.ต.ท.

วินัย สากียะเสถียร

รอง ผกก.ป.สภ.จะแนะ จว.นราธิวาส

0903 10202 0115 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ระโนด จว.สงขลา 1906 09203 0427

176 ร.ต.อ.

วินัย สายคุ้ม

รอง สว.ส.ทล.3 กก.2 บก.ทล.

2103 11202 0087 สว.กก.5 บก.ปทส.

177 พ.ต.ท.

วินัย โห้เหรียญ

สว.(สอบสวน) สภ.นาหินลาด จว.นครนายก 0206 23203 0084 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ฉิมพลี จว.ฉะเชิงเทรา

178 พ.ต.ต.

วินัย อุปฮาต

สว.(สอบสวน) สภ.บ้านเป้า จว.ชัยภูมิ

0302 24203 0122 สว.(สอบสวน) สภ.ภักดีชุมพล จว.ชัยภูมิ

1304 10203 0230

179 พ.ต.ท. หญิง วินา รอดผล

สว.ฝอ.บก.สกส.บช.ปส.

2207 10326 0010 รอง ผกก.ฝอ.บก.น.2

1004 09318 0293

180 พ.ต.ท.

สว.กก.สส.ภ.จว.ยะลา

2006 10202 0152 สวป.สภ.ตาเซะ จว.ยะลา

1910 10202 0026

วินิจ ขจรจตุพร

สนศ.523

สว.อก.สภ.ช้างกลาง จว.นครศรีธรรมราช 0804 12304 0322

0706 24203 0083 สว.(สอบสวน) สภ.ทับสะแก จว.ประจวบคีรีขันธ์ 1706 10203 0167

0303 12304 0437
2107 10202 0116
สฉช.96

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ ยศ
181 พ.ต.ท.

ชื่อ ชื่อสกุล
วินิตร อินสุวรรณ

ตำแหน่ง
สว.กลุ่มงานตรวจสอบสานวน 3 คด.

ตำแหน่งเลขที่
ตำแหน่งใหม่
ตำแหน่งเลขที่
0602 10375 0041 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ปะเหลียน จว.ตรัง 1904 09203 0205

182 ร.ต.อ.

วิบูลย์ ศรีพลแสน

รอง สวป.สภ.ชื่นชม จว.มหาสารคาม

สมค.112

สว.อก.สภ.กุดรัง จว.มหาสารคาม

0405 12318 0309

183 ร.ต.อ.

วิบูลย์ศกั ดิ์ สุนารักษ์

รอง สวป.สภ.เพ

ปนม.8607

สว.อก.สภ.โคกสูง จว.สระแก้ว

0209 12318 0225

184 พ.ต.ท.

วิพัฒน์ รัชอินทร์

รอง ผกก.(สอบสวน) กก.3 บก.ป.

2102 29203 0182 รอง ผกก.(สอบสวน) กก.3 บก.ปอศ.

2109 29203 0119

185 ร.ต.อ.

วิภักดิ์ เที่ยงคาม

รอง สวป.สภ.ลาปลายมาศ จว.บุรีรัมย์

0304 13202 0462 สว.สส.สภ.ชุมแสง จว.บุรีรัมย์

1306 10204 0071

186 พ.ต.ท. หญิง วิภา เมฆมูสิก

สว.ฝอ.ภ.จว.ชุมพร

1805 10326 0014 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ชุมพร

1805 09318 0178

187 พ.ต.ท. หญิง วิภา องค์สวัสดิ์

สว.กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด.

2506 10326 0313 รอง ผกก.กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.

2506 09318 0148

188 พ.ต.ท. หญิง วิภาดา ธรรมยา

รอง ผกก.ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 2 สศป.

2902 09318 0041 รอง ผกก.ฝ่ายวิชาการสรรหา กส.

2905 09318 0047

189 พ.ต.ต.

วิภูษิต เปรื่องธรรมกุล

สวป.สภ.นาหว้า จว.นครพนม

190 พ.ต.ท.

วิมนต์ แสงอุทัย

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ท่าฉัตรไชย จว.ภูเก็ต 0806 24203 0059 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี 1810 09203 0343

191 พ.ต.ท.

วิมล นามป้อง

สวป.สภ.นาดินดา จว.เลย

192 พ.ต.ท.

วิมล พันชัย

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.กลางใหญ่ จว.อุดรธานี

สอด.200

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เฝ้าไร่ จว.หนองคาย 1412 09203 0165

193 ร.ต.อ.

วิมล รู้คณ
ุ

รอง สว.(สอบสวน) สภ.คาตากล้า จว.สกลนคร

สสน.424

สว.(สอบสวน) สภ.เหล่าหลวง จว.บึงกาฬ 1415 10203 0119

194 พ.ต.ท.

วิมล วรรณาลัย

รอง ผกก.ป.สภ.ห้วยราช จว.บุรีรัมย์

0304 10202 0082 รอง ผกก.ป.สภ.ลาดวน จว.บุรีรัมย์

1306 09202 0057

195 ร.ต.อ.

วิมล วามะลุน

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ตราด

1207 11202 0072 สว.กก.สส.ภ.จว.ตราด

1207 10204 0032

สนพ.269

สว.อก.สภ.ดงหลวง จว.มุกดาหาร

0408 12202 0066 รอง ผกก.สส.สภ.แวง จว.สกลนคร

0406 12304 0093
1411 09204 0119

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ ยศ
196 พ.ต.ท.

ชื่อ ชื่อสกุล
วิมล สมาบัติ

ตำแหน่ง
ตำแหน่งเลขที่
ตำแหน่งใหม่
ตำแหน่งเลขที่
รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ทุ่งหลวง จว.ราชบุรี 0706 24203 0119 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ้านหนองพลับ จว.ประจวบคีรีขันธ์ 1706 09203 0173

197 ร.ต.อ.

วิมลทิน พันธุ์พิชัย

รอง สวป. สน.ดินแดง

สน.1-520

สว.ฝอ.ภ.จว.ศรีสะเกษ

1308 10318 0301

198 พ.ต.ท. หญิง วิมลรัตน์ หวลมานพ

สว.ฝอ.กง.

0502 10309 0010 รอง ผกก.ฝ่ายการเงิน 5 กง.

0502 09326 0086

199 พ.ต.ท.

วิมุต ปันวณิชกุล

รอง ผกก.ป.สภ.เชียงม่วน จว.พะเยา

0505 10202 0058 รอง ผกก.ป.สภ.แม่แตง จว.เชียงใหม่

0503 10202 0038

200 ร.ต.อ.

วิมุติ คามูลมี

รอง สวป.สน.ทองหล่อ

สน.2-319

สว.สานักงานคณบดี คณะตารวจศาสตร์

3004 10306 0005

201 พ.ต.ท.

วิรกิจ แก้วนวลจริง

สว.(สอบสวน) สภ.ละงู จว.สตูล

สสต.141

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.กาบัง จว.ยะลา

1910 09203 0104

202 พ.ต.ต.

วิรวัฒน์ นิยมทรัพย์

สว.(สอบสวน) สภ.ลาลูกกา จว.ปทุมธานี

สปท.172

สว.(สอบสวน) สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี 1106 10203 0204

203 ร.ต.อ.

วิระสันต์ ดวงจาปา

รอง สวป.สภ.ศรีบุญเรือง จว.หนองบัวลาภู

สอด.458

สว.สส.สภ.ศรีบุญเรือง จว.หนองบัวลาภู

204 พ.ต.ท.

วิรัช ชื่นนิรันดร์

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ร่องคา จว.กาฬสินธุ์

สกส.380

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ฆ้องชัย จว.กาฬสินธุ์ 1407 09203 0208

205 พ.ต.ท.

วิรัช ซุ้นอือ

สวป.สภ.สายบุรี จว.ปัตตานี

0904 12202 0433 รอง ผกก.สส.สภ.ทุ่งยางแดง จว.ปัตตานี

2005 09204 0093

206 พ.ต.ท.

วิรัช ทรัพย์ประเสริฐ

สว.สส.สภ.กลางดง จว.นครราชสีมา

0303 12204 0499 สวป.สภ.ดม จว.สุรินทร์

1309 10202 0072

207 พ.ต.ท.

วิรัช นันตะโลหิต

สวป.สภ.พิมาย จว.นครราชสีมา

0303 12202 0708 สว.อก.สภ.วังนาเขียว จว.นครราชสีมา

0303 12304 0397

208 พ.ต.ท.

วิรัตน์ โกฎแสง

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.กงไกรลาศ จว.สุโขทัย 0608 24203 0056 รอง ผกก.สส.สภ.คีรีมาศ จว.สุโขทัย

1610 09204 0074

209 พ.ต.ท.

วิรัตน์ เขจรรักษ์

สวป.สภ.เมืองกาฬสินธุ์

0410 12304 0222

210 พ.ต.ท.

วิรัตน์ จันทรัตนะ

สวป.สภ.จะแนะ จว.นราธิวาส

0402 12202 0320 สว.อก.สภ.เซกา จว.บึงกาฬ
สนธ.234

รอง ผกก.สส.ภ.จว.ยะลา

0411 12204 0084

1910 09204 0109

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ ยศ
211 ร.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล
วิรัตน์ ตะคุณนะ

ตำแหน่ง
รอง สวป. สน.คันนายาว

ตำแหน่งเลขที่
สน.1-593

ตำแหน่งใหม่
สว.อก.สน.คันนายาว

212 พ.ต.ท.

วิรัตน์ เตชะแก้ว

รอง ผกก.ป.สภ.ภูเพียง จว.น่าน

213 พ.ต.ท.

วิรัตน์ ทัศนิยม

สว.(สอบสวน) สภ.สีคิว จว.นครราชสีมา

สนม.752

สว.(สอบสวน) สภ.เทพารักษ์ จว.นครราชสีมา 1305 10203 0508

214 พ.ต.ต.

วิรัตน์ เทศทอง

สวป.สภ.มาบตาพุด จว.ระยอง

สรย.166

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองระยอง

215 พ.ต.ท.

วิรัตน์ ผลพัฒนาสกุลชัย

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองสมุทรสาคร 0708 23203 0030 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ้านแพ้ว จว.สมุทรสาคร 1710 09203 0127

216 พ.ต.ต.

วิรัตน์ เพชรศรี

สว.จร.สภ.เมืองนราธิวาส

217 พ.ต.ต.

วิรัตน์ มุ่งกิจการดี

สว.(สอบสวน) สภ.นิคมเขาบ่อแก้ว จว.นครสวรรค์ 0604 24203 0122 สว.(สอบสวน) สภ.ตากฟ้า จว.นครสวรรค์

1606 10203 0226

218 พ.ต.ท.

วิรัตน์ เมฆอ่า

รอง ผกก.สส.สภ.เมืองพิจิตร

1607 09204 0170

219 ร.ต.อ.

วิรัตน์ เสถียรชัย

รอง สวป.สภ.ปากคลองรังสิต จว.ปทุมธานี

ปนม.8581

สว.อก.สภ.ปากท่า จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 10318 0168

220 พ.ต.ต.

วิริยะ กิ่งแก้ว

สวป.สภ.หล่มสัก จว.เพชรบูรณ์

สพช.232

สวป.สภ.ท่าพล จว.เพชรบูรณ์

221 ร.ต.อ.

วิริยะ เจิมจานงค์

รอง สวป. สน.โคกคราม

1102 13202 0327 สว.กก.สส.4 บก.สส.ภ.2

1202 10204 0124

222 พ.ต.ท.

วิริยะ โชติกวี

สว.กก.ปฏิบัตกิ ารพิเศษ บช.ปส.

2200 10204 0012 รอง ผกก.กก.ปฏิบัตกิ ารพิเศษ บช.ปส.

2200 09201 0010

223 พ.ต.ต.

วิริยังค์ เศวตรวิลัย

สวป.สภ.เมืองที จว.สุรินทร์

0307 12202 0098 สวป.สภ.กาบเชิง จว.สุรินทร์

224 พ.ต.ท.

วิเรนทร์ รัตนคช

สว.ฝ่ายการสื่อสาร 7 สส.

2802 10428 0123 รอง ผกก.ฝ่ายการสื่อสาร 7 สส.

225 พ.ต.ต.

วิโรจน์ การเรียน

สวป.สภ.ปักธงชัย จว.นครราชสีมา

0303 12202 0698 สวป.สภ.ขามสะแกแสง จว.นครราชสีมา

0504 10202 0055 รอง ผกก.ป.สภ.บ้านเอือม จว.ลาปาง

0903 12205 0010 สว.สส.สภ.เมืองนราธิวาส
1607 09204 0059 รอง ผกก.สส.ภ.จว.พิจิตร

ตำแหน่งเลขที่
1102 12304 0127
1510 09202 0147
1210 10203 0235
สนธ.146

0607 12202 0050

สสร.279
2802 09428 0122
สนม.691

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ ยศ
226 ร.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล
วิโรจน์ กาศสนุก

ตำแหน่ง
รอง สวป.สภ.ดอยสะเก็ด จว.เชียงใหม่

ตำแหน่งเลขที่
สชม.624

227 ร.ต.อ.

วิโรจน์ แดงวงษ์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.วารินชาราบ จว.อุบลราชธานี

1311 11203 0213 สว.(สอบสวน) สภ.ห้วยข่า จว.อุบลราชธานี 1311 10203 0421

228 พ.ต.ท.

วิโรจน์ นาหนองขาม

สว.สภ.ท่าตูม จว.มหาสารคาม

0405 12201 0289 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองมหาสารคาม

229 พ.ต.ท.

วิโรจน์ นาแก้ว

สวป.สภ.ลาดหลุมแก้ว จว.ปทุมธานี

0104 12202 0260 สว.(สอบสวน) สภ.คลองสิบสอง จว.ปทุมธานี 1106 10203 0209

230 พ.ต.ท.

วิโรจน์ บารุงกิจ

สว.ฝอ.บก.ปส.2

2203 10318 0008 สว.ฝ่ายบริหารงานวิจัย ศูนย์บริการทางการศึกษา 3007 10310 0043

231 พ.ต.ท.

วิโรจน์ แย้มปราศัย

สว.อก.สภ.วังคู จว.ฉะเชิงเทรา

1205 10318 0132 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา

232 พ.ต.ท.

วิโรจน์ แสนบุญเรือง

สว.ฝอ.บก.น.9

1011 10318 0013 สวป.สน.ภาษีเจริญ

233 พ.ต.ท.

วิโรตม์ ผลบุญ

รอง ผกก.สส.สน.บางนา

1007 09204 0074 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ลุมพินี

1007 09203 0196

234 พ.ต.ต.

วิลาศ กุมไชย

สวป.สภ.เมืองน่าน

0504 12202 0263 สว.สส.สภ.นาเฉลียง จว.เพชรบูรณ์

0607 12204 0194

235 ร.ต.อ.

วิไล เกิดสุภาพ

รอง สว.ฝอ.ตส.2

0902 11304 0009 สว.ฝอ.สตส.

0900 10309 0010

236 พ.ต.ท.

วิวรรธน์ โอวาทตระกูล

สว.(สอบสวน) กก.5 บก.ปอศ.

2109 29203 0201 รอง ผกก.(สอบสวน) กก.5 บก.ปอศ.

2109 29203 0203

237 พ.ต.ท.

วิวอน บุญคงมา

รอง ผกก.ป.สภ.สรรพยา จว.ชัยนาท

0102 10202 0063 รอง ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวนและตรวจสอบทรัพย์สิน บก.ปส.1 2202 29203 0033

238 ร.ต.อ.

วิวัฒน์ ฉิมมณี

รอง สวป. สภ.ไชยา จว.สฎ.

239 พ.ต.ท.

วิวัฒน์ ชานาญกิจ

รอง ผกก.สส.สภ.เชิงทะเล จว.ภูเก็ต

1808 09204 0051 รอง ผกก.ป.สภ.ถลาง จว.ภูเก็ต

0806 10202 0034

240 พ.ต.ท.

วิวัฒน์ ตรีธรรมกุล

รอง ผกก.ป.สภ.ภูหลวง จว.เลย

0408 10202 0117 รอง ผกก.สส.ภ.จว.เลย

1410 09204 0210

สสฎ.311

ตำแหน่งใหม่
สว.ฝอ.ภ.จว.ลาพูน

สว.สส.สภ.คีรีรัฐนิคม จว.สุราษฎร์ธานี

ตำแหน่งเลขที่
1511 10318 0171
สมค.223

1205 09318 0226
สน.3-615

0808 12204 0240

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ ยศ
241 ร.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล
วิวัฒน์ ทองสุข

ตำแหน่ง
นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี

ตำแหน่งเลขที่
ตำแหน่งใหม่
1106 11323 0007 สว.จร.สภ.เมืองปทุมธานี

242 พ.ต.ต.

วิวัฒน์ พงษ์ปัญญาศรี

สว.สส.สภ.หางดง จว.เชียงใหม่

243 พ.ต.ต.

วิวัฒน์ วงษ์สุนทร

สว.กก.ตชด.44 บก.ตชด.ภาค 4

2505 10204 0347 ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.44 บก.ตชด.ภาค 4 2505 10202 0351

244 พ.ต.ต.

วิวัฒน์ สุขจิตร

สว.สส.สภ.บ่อทอง จว.ชลบุรี

0204 12204 0212 สว.กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.2

1202 10305 0114

245 พ.ต.ท.

วิวัฒน์ สุมาพา

สวญ.สภ.คาผักกูด จว.ยโสธร

1307 09201 0042 รอง ผกก.สส.สภ.คาเขื่อนแก้ว จว.ยโสธร

1307 09204 0055

246 ร.ต.อ.

วิวัฒน์ชัย รักแก้ว

รอง สว. (สอบสวน) สภ.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา

247 พ.ต.ท.

วิวัฒนวงค์ กล่าคา

สว.กลุ่มงานส่งเสริมงานสอบสวน 2 สบส. 0604 10306 0039 รอง ผกก.ป.สภ.แม่ลาน้อย จว.แม่ฮ่องสอน 0507 10202 0050

248 พ.ต.ต.

วิวิธชัย ชูทอง

สว.สส.สภ.หนองโสน จว.พิจิตร

249 ร.ต.อ.

วิวิธชัย ไชยแพทย์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองแสง จว.อุดรธานี

250 พ.ต.ท.

วิศณุ กรใหม่

รอง ผกก.ป.สภ.บ้านเลื่อม จว.นครราชสีมา 0303 10202 0261 รอง ผกก.สส.สภ.สูงเนิน จว.นครราชสีมา 1305 09204 0159

251 พ.ต.ท.

วิศณุ แปงยาแก้ว

สว.สส.สภ.เชียงแสน จว.เชียงราย

252 ร.ต.อ.

วิศรุช หยกนิธิภัทร

รอง สว.สส. สน.บางยี่เรือ

253 พ.ต.ท.

วิศรุต จันทร์สุวรรณ

สว.สส.สภ.เมืองสุพรรณบุรี

254 พ.ต.ท.

วิศรุต แดงงาม

สวป.สภ.เมืองอุดรธานี

255 ร.ต.อ.

วิศรุต โพธิ์เงิน

รอง สวป. สน.ศาลาแดง

สชม.492

สนม.306

สว.สส.สภ.ดอยหลวง จว.เชียงราย

สชร.296

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองหนองบัวลาภู
รอง ผกก.สส.ภ.จว.เชียงราย

1115 13204 0242 สว.(สอบสวน) สน.พญาไท
สสพ.187

รอง ผกก.5 บก.ปทส.

0412 12202 0360 รอง ผกก.ป.สภ.เวียงคุก จว.หนองคาย
1643

0502 12204 0258

สว.(สอบสวน) สภ.วังนาเขียว จว.นครราชสีมา 1305 10203 0506

1607 10204 0047 สว.อก.สภ.วชิรบารมี จว.พิจิตร
สอด.488

ตำแหน่งเลขที่
สปท.145

สว.อก.สภ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน

0605 12304 0146
0411 24203 0051
1504 09201 0033
1003 10203 0169
2107 09201 0111
1412 09202 0101
สขก.283

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ ยศ
256 พ.ต.ต.

ชื่อ ชื่อสกุล
วิศรุต อ้นมี

ตำแหน่ง
สวป.สน.เทียนทะเล

ตำแหน่งเลขที่
ตำแหน่งใหม่
1116 12202 0251 สวป.สน.ทุ่งสองห้อง

257 พ.ต.ท.

วิศาล ซิลพรมราช

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.คอนสวรรค์ จว.ชัยภูมิ

258 พ.ต.ต.

วิศษิ ฎ์ ศรียาภัย

สว.กก.5 บก.ป.

259 พ.ต.ต.

วิศษิ ฏ์ มินเสน

สว.กลุ่มงานถวายความปลอดภัย บก.ทล. 2103 10202 0280 สว.ส.ทล.6 กก.6 บก.ทล.

2103 10201 0211

260 พ.ต.ท.

วิศษิ ฐ์ ปลืมใจ

สว.สส.สภ.ดอกคาใต้ จว.พะเยา

0505 10202 0007

261 พ.ต.ท.

วิศษิ ฐ์ พลบม่วง

รอง ผกก.1 บก.ป.

262 พ.ต.ท.

วิเศษ สังขพัฒน์

สวป.สภ.สีชมพู จว.ขอนแก่น

263 พ.ต.ท.

วิษฐชาคม คาจาปา

รอง ผกก.สส.สภ.เมืองพังงา

1807 09204 0047 รอง ผกก.สส.ภ.จว.พังงา

1807 09204 0134

264 พ.ต.ต.

วิษณุ คาสวน

สว.อก.สน.บางมด

1104 12304 0109 สว.ฝอ.บก.น.1

1003 10318 0013

265 พ.ต.ต.

วิษณุ โคตรพจน์

สวป.สภ.โคกโพธิ์ไชย จว.ขอนแก่น

0403 12202 0032 สว.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น

1405 10318 0011

266 พ.ต.ต.

วิษณุ ไชยสุวรรณ

สว.จร.สภ.เมืองลาพูน

สลพ.138

สว.อก.สภ.เมืองลาปาง

267 พ.ต.ท.

วิษณุ นิพิฐปัญญา

สวป.สภ.วังทอง จว.พิษณุโลก

สพล.278

รอง ผกก.สส.2 บก.สส.ภ.6

1602 09204 0033

268 พ.ต.ต.

วิษณุ นิลสาคู

สวป.สภ.ชุมแพ จว.ขอนแก่น

สขก.476

สวป.สภ.นางิว จว.หนองคาย

1412 10202 0056

269 พ.ต.ท.

วิษณุ พิมพ์โพธิ์

สวป.สภ.หนองนาคา จว.ขอนแก่น

0403 12202 0131 สวป.สภ.กระนวน จว.ขอนแก่น

0403 12202 0417

270 พ.ต.ท.

วิษณุ ภู่ทอง

สวป.สภ.ทองผาภูมิ จว.กาญจนบุรี

0702 12202 0301 สวป.สภ.ไทรโยค จว.กาญจนบุรี

0702 12202 0296

สชย.265

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เทพสถิต จว.ชัยภูมิ

2102 10202 0238 สว.กก.5 บก.ปคม.
สพย.140

รอง ผกก.ป.สภ.เมืองพะเยา

2102 09201 0043 รอง ผกก.2 บก.ป.
สขก.464

สวป.สภ.โพนทอง จว.ร้อยเอ็ด

ตำแหน่งเลขที่
1109 12202 0303
สชย.330
2108 10202 0130

2102 09201 0114
สรอ.306

สลป.215

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ ยศ
271 พ.ต.ท.

ชื่อ ชื่อสกุล
วิษณุ สุระวดี

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่
ตำแหน่งใหม่
รอง ผกก.ป.สภ.นิคมสร้างตนเอง จว.พิษณุโลก 1608 09202 0146 รอง ผกก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา

ตำแหน่งเลขที่
1107 09201 0030

272 พ.ต.ท.

วิษณุเทพ สังข์กาจ

นว.(สบ 2) จตร.

0001 12323 0234 รอง ผกก.ฝ่ายยุทธศาสตร์ บก.อก.จต.

0801 09318 0018

273 พ.ต.ท.

วิษณุวัฒน์ ภู่ระหงษ์

สว.กก.สส.บก.น.7

1009 10204 0042 รอง ผกก.ป.สภ.วังจันทร์ จว.ระยอง

0208 10202 0061

274 ร.ต.อ.

วิสัญ สุทธิอาจ

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ทุ่งเบญจา จว.จันทบุรี

275 พ.ต.ต.

วิสิฏฐ จงอ้อมกลาง

276 พ.ต.ท.

สจบ.114

สว.(สอบสวน) สภ.แหลมสิงห์ จว.จันทบุรี

สจบ.235

สวป.สภ.แก้งสนามนาง จว.นครราชสีมา

0303 12202 0719 สว.(สอบสวน) สภ.จอหอ จว.นครราชสีมา

สนม.274

วิสิฐศักดิ์ วิพัฒนมงคล

สว.กก.สุนัขตารวจ บก.สปพ.

1013 10204 0215 รอง ผกก.ป.สภ.คูบางหลวง จว.ปทุมธานี

1106 09202 0053

277 พ.ต.ต.

วิสิทธิ์ แลวฤทธิ์

สว.(สอบสวน) สภ.แจ้ซ้อน จว.ลาปาง

0508 23203 0239 สว.(สอบสวน) สภ.วังเหนือ จว.ลาปาง

1510 10203 0112

278 พ.ต.ท.

วิสุทธิ์ เกือกูล

สว.อก.สภ.หนองเรือ จว.ขอนแก่น

0403 12304 0346 สว.(สอบสวน) สภ.บ้านเป็ด จว.ขอนแก่น

1405 10203 0196

279 พ.ต.ท.

วิสุทธิ์ บุญโชติ

สว.(สอบสวน) สภ.บ้านเป็ด จว.ขอนแก่น

1405 10203 0196 สว.(สอบสวน) สภ.บ้านฝาง จว.ขอนแก่น

สขก.592

280 พ.ต.ท.

วิสุทธิ์ ภิมาลย์

สว.สส.สภ.นาเฉลียง จว.เพชรบูรณ์

0607 12204 0194 รอง ผกก.สส.สภ.เมืองเพชรบูรณ์

281 พ.ต.ท.

วิสุทธิ์ ภูจีระ

รอง ผกก.ป.สภ.กู่ทอง จว.มหาสารคาม

1407 09202 0137 รอง ผกก.ป.สภ.นาเชือก จว.มหาสารคาม 0405 10202 0054

282 พ.ต.ท.

วิสุทธิ์ วัฒนสิน

รอง ผกก.ฝอ.3 บก.อก.บช.ก.

2101 09318 0042 รอง ผกก.ฝอ.บก.ปอศ.

283 พ.ต.ท.

วิสุทธิ์ อังควานิช

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.โขงเจียม จว.อุบลราชธานี

สอบ.502

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ช่องเม็ก จว.อุบลราชธานี 1311 09203 0436

284 พ.ต.ท.

วิสูตร นุ้ยนุ่น

สวป.สภ.ป่าบอน จว.พัทลุง

สพท.244

สว.อก.สภ.โคกเคียน จว.นราธิวาส

285 พ.ต.ท.

วีร์กวิน เสริมศรีธนชัย

รอง ผกก.ฝสต.2 กต.2

0803 09204 0013 รอง ผกก.1 บก.ปอศ.

1609 09204 0086
2109 09318 0011
2004 10318 0145
2109 09201 0033

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ ยศ
286 ร.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล
วีรชัย ทองอุบล

ตำแหน่ง
รอง สวป. สภ.ร่อนพิบูลย์ จว.นศ.

ตำแหน่งเลขที่
สนศ.426

287 พ.ต.ท.

วีรชัย ธัญมณีสิน

สว.กลุ่มงานสัตวแพทย์และสัตวบาล บก.สปพ. 1013 10432 0147 รอง ผกก. กลุ่มงานสัตวแพทย์และสัตวบาล บก.สปพ. 1013 09432 0207

288 พ.ต.ท.

วีรชาติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

สว.ส.ทท.3 กก.2 บก.ทท.1

3202 10202 0063 รอง ผกก.2 บก.ส.1

2302 09204 0066

289 ร.ต.อ.

วีรชาติ สีห์รา

รอง สว.(สอบสวน) สภ.วิชิต จว.ภูเก็ต

1808 27203 0090 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี

1810 10203 0324

290 พ.ต.ท.

วีร์ธวัช วีรธันยวัชร์

รอง ผกก.สส.ภ.จว.กาฬสินธุ์

1404 09204 0109 รอง ผกก.ฝอ.8 บก.อก.บช.ตชด.

2501 09318 0146

291 พ.ต.ต.

วีรธัช ตังคะพิภพ

สว.สส.สภ.บางนาเปรียว จว.ฉะเชิงเทรา

0203 12204 0130 สว.(สอบสวน) กก.6 บก.ป.

2102 29203 0306

292 ร.ต.อ.

วีรพงศ์ กลบาง

รอง สวป.สภ.ด่านแม่คามัน จว.อุตรดิตถ์

293 พ.ต.ท.

วีรพล สิทธิพันธ์

สว.(สอบสวน) สภ.ประจันตคาม จว.ปราจีนบุรี 0207 24203 0062 สว.(สอบสวน) สภ.มะขาม จว.จันทบุรี

294 พ.ต.ท.

วีรพล อินทอง

รอง ผกก.ป.สภ.บ้านเขว้า จว.ชัยภูมิ

0302 10202 0061 รอง ผกก.ป.สภ.ภูเขียว จว.ชัยภูมิ

295 พ.ต.ท.

วีรเมศว์ วีรสุธีกุล

รอง ผกก.ป.สภ.ไทรงาม จว.กาแพงเพชร

0602 10202 0055 รอง ผกก.สส.สภ.กุยบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์ 1706 09204 0077

296 พ.ต.ท.

วีรยุทธ โกสุม

สว.ฝอ.ภ.จว.สมุทรสาคร

1710 10318 0013 รอง ผกก.สส.สภ.ทุ่งคอก จว.สุพรรณบุรี

1711 09204 0089

297 ร.ต.อ.

วีรยุทธ ทรัพย์แสงส่ง

รอง สว.ฝสต.2 กต.3 จต.

0804 11204 0015 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอุบลราชธานี

1311 10203 0392

298 ร.ต.อ.

วีรวัฒน์ กันทับ

รอง สว.สส.สภ.ห้วยใหญ่ จว.ชลบุรี

0204 13203 0346 สว.สส.สภ.บ้านฉาง จว.ระยอง

0208 12204 0138

299 พ.ต.ต.

วีรวัฒน์ เจริญศิลป์

ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.

2508 10207 0320 สว.กก.ปพ.บก.ตารวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904 2113 10202 0171

300 พ.ต.ท.

วีรวุฒิ มโนรส

รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ราษฏร์บูรณะ

สอต.89

สน.3-1032

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่
สว.(สอบสวน) สภ.กะปาง จว.นครศรีธรรมราช 1806 10203 0324

สว.สภ.นาหมัน จว.อุตรดิตถ์

รอง ผกก.(สอบสวน) สน.บางชัน

0609 12201 0175
สจบ.247
0302 10202 0018

1006 09203 0188

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ ยศ
301 ร.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล
วีรศักดิ์ ชาวริม

ตำแหน่ง
รอง สวป.สภ.เมืองแพร่

ตำแหน่งเลขที่
ตำแหน่งใหม่
0506 13202 0197 สว.สส.สภ.ภูซาง จว.พะเยา

302 พ.ต.ท.

วีระ ขามา

สวป.สภ.มโนรมย์ จว.ชัยนาท

303 พ.ต.ท.

วีระ งามเลิศ

รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ทุ่งสองห้อง

1102 13203 0184 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.คันนายาว

304 พ.ต.ต.

วีระ แจ่มจันทรา

สว.สส.สภ.บ้านโสร่ง จว.ปัตตานี

0904 12204 0334 สว.สส.สภ.ตากใบ จว.นราธิวาส

สนธ.211

305 พ.ต.ท.

วีระ เทพกล่า

สว.ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์ บก.อก.จต.

0801 10305 0047 รอง ผกก.กลุ่มงานคดีแพ่ง คพ.

0603 09305 0028

306 พ.ต.ต.

วีระ ไทยมะณี

สว.กลุม่ งานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล สพฐ.ตร. 2700 10336 0015 สว.สภ.อ่าวช่อ จว.ตราด

307 พ.ต.ท.

วีระ นุชศิลป์

สวป.สภ.ลูกแก จว.กาญจนบุรี

0702 12202 0098 รอง ผกก.ป.สภ.บางไทร จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 10202 0054

308 พ.ต.ต.

วีระ ยันละหา

สว.กก.สส.ภ.จว.ปราจีนบุรี

1209 10204 0031 สว.กก.3 บก.ปส.3

2204 10204 0066

309 พ.ต.ต.

วีระ วัฒนาณรงค์ชัย

สว.ฝอ.พฐก.

2702 10318 0012 สว.สส.สภ.หนองกรับ จว.ระยอง

1210 10204 0060

310 พ.ต.ท.

วีระ หวังสุวรรณ

สว.ฝอ.ภ.จว.อุทัยธานี

1612 10318 0011 สว.อก.สภ.ตลุกดู่ จว.อุทัยธานี

1612 10318 0119

311 พ.ต.ท.

วีระ หางนาค

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ้านแฮด จว.ขอนแก่น 0403 13203 0062 สวญ.สภ.นาข่า จว.มหาสารคาม

1407 09201 0048

312 พ.ต.ท.

วีระ องอาจ

รอง ผกก.สส.สภ.ไพรบึง จว.ศรีสะเกษ

1305 09202 0233

313 พ.ต.ท.

วีระ อุดมศิลป

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.พรหมบุรี จว.สิงห์บุรี

สสห.163

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แสวงหา จว.อ่างทอง 1112 09203 0116

314 ร.ต.อ.

วีระเกียรติ คางาม

รอง สวป.สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี

สสบ.193

สว.สส.สภ.พระนครศรีอยุธยา

315 พ.ต.ต.

วีระชนษ์ วงษ์นคร

สวป.สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ

สชน.141

สว.ฝอ.ภ.จว.ชัยนาท

1308 09204 0121 รอง ผกก.ป.สภ.มะเริง จว.นครราชสีมา

0107 12202 0020 สวป.สภ.ค่ายบางระจัน จว.สิงห์บุรี

ตำแหน่งเลขที่
0505 12204 0116
1104 10318 0012
1004 09203 0282

สนศ.282

0105 12204 0364
สสห.142

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ ยศ
316 พ.ต.ท.

ชื่อ ชื่อสกุล
วีระชัย ไชยคาหาญ

ตำแหน่ง
รอง ผกก.ป.สภ.ทุ่งฝน จว.อุดรธานี

ตำแหน่งเลขที่
ตำแหน่งใหม่
0412 10202 0084 รอง ผกก.ป.สภ.กลางใหญ่ จว.อุดรธานี

ตำแหน่งเลขที่
1414 09202 0118

317 พ.ต.ต.

วีระชัย บรรพจันทร์

สว.(สอบสวน) สภ.เสลภูมิ จว.ร้อยเอ็ด

สรอ.345

สว.(สอบสวน) สภ.หนองพอก จว.ร้อยเอ็ด 1409 10203 0285

318 พ.ต.ท.

วีระชัย ประทุมชาติ

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สมเด็จ จว.กาฬสินธุ์

สกส.304

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หมูสี จว.นครราชสีมา 0303 24203 0258

319 ร.ต.อ.

วีระชัย สังข์ศรี

รอง สว.สส. สน.หลักสอง

สน.3-643

สว.ฝอ.บก.น.6

1008 10318 0012

320 ร.ต.อ.

วีระชัย สามาอาพัฒน์

รอง สว.สส.สภ.ปักธงชัย

สนม.507

สว.สส.สภ.อุดมทรัพย์ จว.นครราชสีมา

0303 12204 0545

321 ร.ต.อ.

วีระชาติ คาเพราะ

รอง สว.สส.สภ.จะกว๊ะ จว.ยะลา

ปยล.1501

สว.จร.สภ.เมืองปัตตานี

0904 12205 0010

322 พ.ต.ท.

วีระชาติ บ่อคา

รอง ผกก.สส.สภ.เกาะคา จว.ลาปาง

1510 09204 0076 รอง ผกก.สส.ภ.จว.แพร่

1508 09204 0249

323 พ.ต.ท.

วีระชีพ ช.ชมเมือง

รอง ผกก.ศูนย์จริยธรรมฯ บก.อก.จต.

0801 09318 0056 รอง ผกก.สส.สภ.ปางมะผ้า จว.แม่ฮ่องสอน 1509 09204 0072

324 พ.ต.ท.

วีระเทพ วารินทร์

สว.(สอบสวน) สภ.โคกสลุง จว.ลพบุรี

0106 23203 0045 สว.(สอบสวน) สภ.สระโบสถ์ จว.ลพบุรี

325 ร.ต.อ.

วีระบุตร บุตรดีขันธ์

รอง สว.กลุ่มงานสนับสนุนฯ บก.ปอท.

2112 11204 0114 สว.กก.5 บก.ปอศ.

2109 10202 0177

326 พ.ต.ท.

วีระพงศ์ รักขิโต

สว.(สอบสวน) สภ.ป่าตอง จว.ภูเก็ต

0806 24203 0056 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.วิชิต จว.ภูเก็ต

1808 27203 0092

327 พ.ต.ท.

วีระพงษ์ คล้ายทอง

รอง ผกก. 1 บก.ปคบ.

2111 09201 0025 รอง ผกก.4 บก.ปคบ.

2111 09201 0094

328 พ.ต.ท.

วีระพงษ์ ดาพลงาม

รอง ผกก.สส.สภ.กระสัง จว.บุรีรัมย์

1306 09204 0094 รอง ผกก.สส.สภ.ลาปลายมาศ จว.บุรีรัมย์ 1306 09204 0101

329 ร.ต.อ.

วีระพงษ์ สอนสมนึก

รอง สว.สส.สภ.บางละมุง จว.ชลบุรี

สชบ.264

สว.สส.สภ.บ้านหัน จว.นครราชสีมา

1305 10204 0088

330 ร.ต.อ.

วีระพจน์ บุญยก

รอง สว.สส.สน.ลาดพร้าว

สน.1-618

สว.(สอบสวน) สน.ลาดพร้าว

1006 10203 0160

สลบ.298

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ ยศ
331 พ.ต.ท.

ชื่อ ชื่อสกุล
วีระพล ดอกจันทร์

ตำแหน่ง
สวป.สภ.ช้างเผือก จว.เชียงใหม่

ตำแหน่งเลขที่
ตำแหน่งใหม่
0503 12202 0493 สว.(สอบสวน) สภ.ภูพิงค์ จว.เชียงใหม่

332 พ.ต.ท.

วีระพันธ์ เกือรักษ์

สวป.สภ.เวียงสระ จว.สุราษฎร์ธานี

0808 12202 0379 รอง ผกก.ป.สภ.เวียงสระ จว.สุราษฎร์ธานี 0808 10202 0023

333 พ.ต.ท.

วีระพันธ์ ณ ลาปาง

รอง ผกก.สส.สน.บึงกุ่ม

1006 09204 0072 รอง ผกก.ป.สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปราการ 1109 09202 0057

334 พ.ต.ต.

วีระยุทธ รักไทย

สว.(สอบสวน) สภ.สุขสาราญ จว.ระนอง

335 พ.ต.ท.

วีระยุทธ์ ศรีวรรณรมย์

สว.สส.สภ.แม่เจดีย์ จว.เชียงราย

0502 12204 0279 สวป.สภ.ป่าแป๋ จว.เชียงใหม่

1505 10202 0129

336 พ.ต.ท. หญิง วีระวรรณ์ ศิริตะโร

สว.ฝอ.ภ.จว.นราธิวาส

2004 10318 0011 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ปัตตานี

1909 09318 0072

337 ร.ต.อ.

วีระวัฒน์ จุลละนันทน์

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สระแก้ว

1211 11202 0133 สว.สส.สภ.เกาะกูด จว.ตราด

0205 12204 0147

338 พ.ต.ท.

วีระวุฒิ ดาสุวรรณ

รอง ผกก.ป.สภ.สวนพริกไทย จว.ปทุมธานี 1106 09202 0049 รอง ผกก.ป.สภ.มโนรมย์ จว.ชัยนาท

0102 10202 0061

339 พ.ต.ท.

วีระวุฒิ เศษแสงศรี

สว.สภ.หนองสูงใต้ จว.มุกดาหาร

0406 12204 0098

340 พ.ต.ท.

วีระศักดิ์ แก้วเนียม

สว.สส.สภ.ปากท่า จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 10204 0062 สวป.สภ.บางใหญ่ จว.นนทบุรี

0103 12202 0282

341 พ.ต.ท.

วีระศักดิ์ ขจรศรีเพชร

รอง ผกก.(สอบสวน) สน.บางยี่ขัน

1009 09203 0183

342 พ.ต.ท.

วีระศักดิ์ คงเพชร

ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.42 บก.ตชด.ภาค 4 2505 10202 0165 ผบ.ร้อย (สบ 2) กก.ตชด.43 บก.ตชด.ภาค 4 2505 10202 0251

343 พ.ต.ท.

วีระศักดิ์ เดชประมวลพล

รอง ผกก.สส.สภ.สะเดา จว.สงขลา

1906 09204 0119 รอง ผกก.สส.สภ.จะนะ จว.สงขลา

344 พ.ต.ท.

วีระศักดิ์ ติระพัฒน์

สว.กก.1 บก.ปอศ.

2109 10202 0037 รอง ผกก.สส.สภ.พญาเม็งราย จว.เชียงราย 1504 09204 0100

345 พ.ต.ท.

วีระศักดิ์ บุตรสอน

สว.สส.สภ.บางปะกง จว.ฉะเชิงเทรา

สรน.162

สมห.68
สน.3-607

สฉช.199

ตำแหน่งเลขที่
1505 10203 0557

สว.(สอบสวน) สภ.นาบอน จว.นครศรีธรรมราช 1806 10203 0322

สว.สส.สภ.ดงหลวง จว.มุกดาหาร
รอง ผกก.(สอบสวน) สน.บางขุนนนท์

รอง ผกก.สส.สภ.ตาพระยา จว.สระแก้ว

1906 09204 0117
1211 09204 0095

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ ยศ
346 พ.ต.ต.

ชื่อ ชื่อสกุล
วีระศักดิ์ ประพันธ์วิทย์

ตำแหน่ง
สว.กก.สส.ภ.จว.อุตรดิตถ์

ตำแหน่งเลขที่
ตำแหน่งใหม่
1611 10204 0118 สว.สส.สภ.ศรีสัชนาลัย จว.สุโขทัย

347 พ.ต.ท.

วีระศักดิ์ ศิริจันทร์

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.โนนศิลา จว.ขอนแก่น 0403 13203 0069 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หนองสองห้อง จว.ขอนแก่น

348 พ.ต.ท.

วีฬเวชน์ ร้านชิตวงศ์

สวป.สภ.วังหงส์ จว.แพร่

349 พ.ต.ท.

วุฒ ศรีวิลัย

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองมหาสารคาม

350 ร.ต.อ.

วุฒิ แก้วแก่นเพชร

รอง สว.ปฏิบัตกิ ารพิเศษ ภ.จว.สงขลา

351 ร.ต.อ.

วุฒิ คงชื่น

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ท่าตะโก จว.นครสวรรค์

352 พ.ต.ท.

วุฒิกร มีแก้ว

สว.กก.สส.บก.น.2

353 พ.ต.ต.

วุฒิกร ยืนสุข

สวป.สน.ท่าข้าม

354 พ.ต.ต.

วุฒิกฤตย์ สอนแก้ว

สวป.สน.อุดมสุข

1103 12202 0124 สว.(สอบสวน) สน.อุดมสุข

1006 10203 0185

355 พ.ต.ท.

วุฒิไกร จตุรงค์เสรีกุล

นว.(สบ 3) ตร.

0000 09323 0111 รอง ผกก.สส.สภ.บ้านนา จว.นครนายก

1208 09204 0050

356 พ.ต.ท.

วุฒิไกร อุปพงษ์

ผบ.ร้อย(สบ 2) ควบคุมฝูงชน สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

1109 10202 0064 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปราการ 1109 27203 0085

357 พ.ต.ต.

วุฒิชัย เกิดผล

ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ.

1013 10207 0191 สวป.สน.สามเสน

358 ร.ต.อ.

วุฒิชัย แก้วทอง

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เกาะลันตา จว.กระบี่

359 พ.ต.ท.

วุฒิชัย ทองงามขา

รอง ผกก.ป.สภ.แม่เปิน จว.นครสวรรค์

0604 10202 0286 รอง ผกก.ป.สภ.ไพศาลี จว.นครสวรรค์

0604 10202 0049

360 พ.ต.ต.

วุฒิชัย บุตรสาร

สว.อก.สภ.หนองสูง จว.มุกดาหาร

0406 12304 0109 สว.สส.สภ.หนองสูง จว.มุกดาหาร

0406 12204 0114

1508 10202 0120 สว.สส.สภ.วังหงส์ จว.แพร่
สมค.220

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เชียงยืน จว.มหาสารคาม

1906 11202 0203 สว.กก.ปฏิบัตกิ ารพิเศษ บช.ปส.
สนว.452

สกบ.171

สขก.568
1508 10204 0121
สมค.250
2200 10204 0012

สว.(สอบสวน) สภ.ท่าตะโก จว.นครสวรรค์ 0604 24203 0111

1004 10204 0042 สว.(สอบสวน) สน.ทุ่งมหาเมฆ
สน.3-419

ตำแหน่งเลขที่
สสท.215

สว.(สอบสวน) สน.เพชรเกษม

สว.(สอบสวน) สภ.ถลาง จว.ภูเก็ต

1007 10203 0171
1011 10203 0159

1108 12202 0165
1808 10203 0270

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ ยศ
361 พ.ต.ต.

ชื่อ ชื่อสกุล
วุฒิชัย เยิมสูงเนิน

ตำแหน่ง
สว.(สอบสวน) สภ.บ้านเขว้า จว.ชัยภูมิ

ตำแหน่งเลขที่
สชย.293

ตำแหน่งใหม่
สว.(สอบสวน) สภ.เทพสถิต จว.ชัยภูมิ

362 พ.ต.ท.

วุฒิชัย ลอนจันทึก

รอง ผกก.สส.สภ.นาเยีย จว.อุบลราชธานี 1311 09204 0106 รอง ผกก.สส.สภ.จัตรุ ัส จว.ชัยภูมิ

363 พ.ต.ต.

วุฒิชัย เสือสา

สว.สส.สภ.ชานุมาน จว.อานาจเจริญ

364 พ.ต.ท.

วุฒิชัย เหล่าบุตรศรี

สว.(สอบสวน) สภ.แหลมสิงห์ จว.จันทบุรี

365 พ.ต.ท.

วุฒิเทพ เพ็ญแสง

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ่อหลวง จว.เชียงใหม่ 0503 24203 0200 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สาโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ 1109 09203 0280

366 พ.ต.ท.

วุฒิพงศ์ คงทอง

รอง ผกก.สส.สภ.เมืองตรัง

1904 09204 0072 รอง ผกก.สส.สภ.นาโยง จว.ตรัง

1904 09204 0074

367 พ.ต.ต.

วุฒิพงศ์ ตระกูลวิรัตตันติ

ผู้ช่วย นว.(สบ 2) ตร.

0000 10323 0130 สวป.สภ.ทุ่งเบญจา จว.จันทบุรี

0202 12202 0051

368 ร.ต.อ.

วุฒิพงศ์ ล้อมวงศ์

รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ตราด 1207 29203 0043 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองตราด

1207 10203 0091

369 ร.ต.อ.

วุฒิพงษ์ เกตุมั่งมี

รอง สว.กก.2 บก.ปส.1

2202 11204 0071 สว.กก.2 บก.ปส.1

2202 10204 0069

370 พ.ต.ท.

วุฒิพงษ์ ทับแสง

รอง ผกก.ป.สภ.ท่าตูม จว.สุรินทร์

0307 10202 0077 รอง ผกก.สส.สภ.ห้วยโป่ง จว.ระยอง

1210 09204 0082

371 พ.ต.ท.

วุฒิพงษ์ สายตรี

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.โขงเจียม จว.อุบลราชธานี

สอบ.501

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.รัตนวาปี จว.หนองคาย 0410 13203 0045

372 พ.ต.ต.

วุฒิพล มั่นเหมาะ

สวป.สภ.เมืองเชียงราย

สชร.239

สว.กก.สส.4 บก.สส.ภ.5

373 ร.ต.อ.

วุฒิภัทร บัวอุไร

รอง สว.จร.สภ.เมืองพิษณุโลก

สพล.230

สว.สส.สภ.บางระกา จว.พิษณุโลก

374 ร.ต.อ.

วุฒิวัฒน์ เลียงบุญจินดา

รอง สว. สภ.ป่าตอง จว.ภก.

0806 13202 0191 สว.สส.สภ.ป่าตอง จว.ภูเก็ต

0806 12204 0131

375 พ.ต.ต.

วุฒิวิวัฒน์ แวสะแลแม

สว.สส.สภ.ธวัชบุรี จว.ร้อยเอ็ด

0407 12204 0157 สว.ฝอ.ภ.จว.สกลนคร

1411 10318 0015

0308 12204 0064 สวป.สภ.ปทุมราชวงศา จว.อานาจเจริญ
สจบ.235

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองตราด

ตำแหน่งเลขที่
1304 10203 0224
1304 09204 0100
สอบ.770
1207 09203 0098

1502 10204 0164
สพล.238

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ ยศ
376 พ.ต.ท.

ชื่อ ชื่อสกุล
วุฒิศกั ดิ์ พันยุทธพงศ์

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่
สกพ.162

ตำแหน่งใหม่
รอง ผกก.สส.สภ.วังประจบ ภ.จว.ตาก

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.พรานกระต่าย จว.กาแพงเพชร

377 ร.ต.อ.

เวก อุดมสุข

รอง สวป. สน.แสมดา

378 พ.ต.ท.

เวช เทียบนาอ่าง

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ลับแล จว.อุตรดิตถ์

379 ร.ต.อ.

แวฮัสดีน มะเด็ง

รอง สวป.สภ.เจาะไอร้อง

0903 13202 0180 สว.ฝอ.ภ.จว.นราธิวาส

2004 10318 0014

380 พ.ต.ท.

ศกรรจ์ จันทร์แย้ม

รอง ผกก.ป.สภ.มูโนะ จว.นราธิวาส

2004 09202 0155 รอง ผกก.ป.สภ.ตากใบ จว.นราธิวาส

0903 10202 0042

381 พ.ต.ท.

ศดิศ สุวรรณกูล

รอง ผกก.สส.3 บก.สส.ภ.9

1902 09204 0046 รอง ผกก.ป. สภ.เกาะพีพี จว.กระบี่

1804 09202 0145

382 พ.ต.ท.

ศตพล เอี่ยมโซ้

รอง ผกก.ป.สภ.หล่มสัก จว.เพชรบูรณ์

0607 10202 0019 รอง ผกก.สส.สภ.หล่มสัก จว.เพชรบูรณ์

1609 09204 0088

383 พ.ต.ท.

ศตวรรษ บุญมี

รอง ผกก.5 บก.ปทส.

2107 09201 0111 รอง ผกก.5 บก.ทล.

2103 09202 0157

384 พ.ต.ต.

ศตวรรษ ศุภษร

สว.(สอบสวน) สภ.บึงมะลู จว.ศรีสะเกษ

0306 24203 0118 สว.(สอบสวน) สภ.วารินชาราบ จว.อุบลราชธานี 1311 10203 0398

385 พ.ต.ท.

ศรชัย ช่วยชัย

สวป.สภ.วังสามหมอ จว.อุดรธานี

0412 12202 0373 สวป.สภ.เชียงยืน จว.มหาสารคาม

386 พ.ต.ต.

ศรชัย พินิจมนตรี

สว.(สอบสวน) สภ.บุณฑริก จว.อุบลราชธานี

387 ร.ต.อ.

ศรทิพย์ ชูแก้ว

รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.8

1801 11304 0186 สว.(สอบสวน) สภ.ท่าฉัตรไชย จว.ภูเก็ต

388 พ.ต.ท.

ศรวัสย์ ลมูลปลั่ง

สว.ฝอ.บก.สส.บช.น.

1012 10202 0012 สวป.สน.ตลิ่งชัน

389 พ.ต.ท.

ศรศักดิ์ ล้นเหลือ

สวป.สภ.กระทุ่มแบน จว.สมุทรสาคร

0708 12202 0134 รอง ผกก.ป.สภ.หนองปรือ จว.กาญจนบุรี 0702 10202 0080

390 พ.ต.ท.

ศรศิลป์ เปล่งชัย

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ขวาว จว.ร้อยเอ็ด 1409 29203 0094 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.โพนทราย จว.ร้อยเอ็ด 1409 09203 0294

1116 13202 0063 สว.อก.สน.ลาดกระบัง
สอต.186

สอบ.694

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองอุตรดิตถ์

ตำแหน่งเลขที่
1605 09204 0133
1110 12304 0195
สอต.153

สมค.242

สว.(สอบสวน) สภ.นายืน จว.อุบลราชธานี 1311 10203 0411
1808 10203 0263
สน.3-450

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ ยศ
391 พ.ต.ต.

ชื่อ ชื่อสกุล
ศรัณชัย เอี่ยมธนดล

ตำแหน่ง
สวป.สน.นิมิตรใหม่

ตำแหน่งเลขที่
ตำแหน่งใหม่
1110 12202 0208 สว.(สอบสวน) สน.ร่มเกล้า

392 พ.ต.ท.

ศรัณย์ วงศ์สนิท

สว.กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ยศ.

0201 10309 0034 รอง ผกก.กลุ่มงานแผนถวายความปลอดภัยและกิจการพิเศษ ผก. 0205 09309 0020

393 ร.ต.อ.

ศรัณย์ ศรีพักตร์

รอง สว.สส.กองกากับการสืบสวน ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 11204 0039 สว.กก.สส.บก.น.4

1006 10204 0042

394 พ.ต.ท.

ศรัณย์พงศ์ จักษุกรรฐ

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.กุดชุม จว.ยโสธร 0305 24203 0040 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองยโสธร

1307 09203 0148

395 ร.ต.อ.

ศรัณยพงศ์ อังคะนาวิน

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านบึง จว.ชลบุรี

1206 10203 0390

396 พ.ต.ท.

ศรันย์วิทย์ แก้วศรีหา

สวป.สภ.โนนไทย จว.นครราชสีมา

0303 12202 0712 สวป.สภ.ดงละคร จว.นครนายก

0206 12202 0035

397 พ.ต.ต.

ศรายุทธ กรกันต์

สว.กก.สส.ภ.จว.ตราด

1207 10204 0069 สว.(สอบสวน) สภ.แหลมงอบ จว.ตราด

1207 10203 0092

398 พ.ต.ต.

ศรายุทธ ขิงชู

สว.สส.สภ.สระยายโสม จว.สุพรรณบุรี

0709 12204 0235 สว.อก.สภ.เมืองราชบุรี

399 พ.ต.ต.

ศรายุทธ บุญแจ่ม

สว.สส.สภ.สันทราย จว.เชียงใหม่

400 พ.ต.ต.

ศรายุทธ ศรีมัญจาบุรี

สว.กก.5 บก.ปทส.

2107 10202 0116 สว.กก.5 บก.ปปป.

2110 10202 0099

401 พ.ต.ท.

ศรายุทธ สุยะลา

สวป.สภ.เหล่าเสือโก้ก จว.อุบลราชธานี

0309 12202 0115 สว.อก.สภ.ห้วยข่า จว.อุบลราชธานี

1311 10318 0185

402 พ.ต.ท.

ศรายุธ ใจกาแหง

สวป.สภ.ช่องเม็ก จว.อุบลราชธานี

0309 12202 0112 สวป.สภ.เหล่าเสือโก้ก จว.อุบลราชธานี

0309 12202 0115

403 พ.ต.ท.

ศราวุฒิ โคกพูล

รอง ผกก.สส.สภ.บ้านนาเดิม จว.สุราษฎร์ธานี 1810 09204 0086 รอง ผกก.สส.สภ.ขุนทะเล จว.สุราษฎร์ธานี 1810 09204 0077

404 พ.ต.ท.

ศราวุฒิ ทองภู่

รอง ผกก.ป.สภ.หนองแค จว.สระบุรี

405 พ.ต.ท.

ศราวุฒิ ทัศน์เจริญ

สวป.สภ.ปักธงชัย จว.นครราชสีมา

สชบ.455

สชม.581

สว.(สอบสวน) สภ.บ้านบึง จว.ชลบุรี

สว.จร.สภ.เมืองสมุทรสงคราม

0108 10202 0029 รอง ผกก.ป.สภ.ท่าวุ้ง จว.ลพบุรี
สนม.500

ตำแหน่งเลขที่
1103 13203 0167

สรบ.190
0707 12205 0010

0106 10202 0024

รอง ผกก.สส.สภ.วังนาเขียว จว.นครราชสีมา 1305 09204 0162

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ ยศ
406 พ.ต.ต.

ชื่อ ชื่อสกุล
ศราวุฒิ โยชน์เมืองไพร

ตำแหน่ง
สว.(สอบสวน) สภ.โกสุมพิสัย จว.มหาสารคาม

ตำแหน่งเลขที่
สมค.278

407 พ.ต.ท.

ศราวุธ กองสุข

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แกลง จว.ระยอง

สรย.265

408 พ.ต.ท.

ศราวุธ จันต๊ะวงค์

รอง ผกก.1 บก.ป.

2102 09201 0044 รอง ผกก.สนับสนุน บก.ป.

409 พ.ต.ท.

ศราวุธ แดนสุข

สว.(สอบสวน) สภ.โนนศิลา จว.ขอนแก่น

0403 12203 0068 สว.(สอบสวน) สภ.ชนบท จว.ขอนแก่น

410 พ.ต.ต.

ศราวุธ เรืองอุตมานันท์

สว.ฝอ.ศฝต.

3003 10318 0006 สวป.สภ.บางขนาก จว.ฉะเชิงเทรา

411 ร.ต.อ.

ศราวุธ อยู่สบาย

รอง สวป.สภ.วังม่วง จว.สระบุรี

412 พ.ต.ต.

ศราวุธ อุ่นจัน

สว.สส.สภ.แม่โจ้ จว.เชียงใหม่

1505 10204 0289 สว.ปพ.บก.สส.ภ.5

1502 10202 0076

413 ร.ต.อ. หญิง ศรินทิพย์ สายดวง

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ระยอง

1210 11305 0029 สว.ฝอ.ภ.จว.ระยอง

1210 10318 0011

414 พ.ต.ท.

ศรีชัย ยิ่งเจริญ

สว. สส.สภ.ด่านมะขามเตีย จว.กาญจนบุรี 0702 12204 0227 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ้านนา จว.นครนายก 1208 09203 0140

415 พ.ต.ท.

ศรีทอง จรรอด

สว.อก.สภ.เมืองสระบุรี

สสบ.157

รอง ผกก.สส.สภ.บางปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 09204 0080

416 พ.ต.ต.

ศรีธนน สาลี

สว.(สอบสวน) สภ.สระโบสถ์ จว.ลพบุรี

สลบ.298

สว.(สอบสวน) สภ.วิเศษชัยชาญ จว.อ่างทอง 1112 10203 0111

สสบ.148

ตำแหน่งใหม่
สว.(สอบสวน) สภ.เมืองขอนแก่น
รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ้านกร่า จว.ระยอง

สว.กก.2 บก.ตารวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904

ตำแหน่งเลขที่
1405 10203 0386
สรย.97
2102 09202 0313
สขก.361
1205 10202 0059
2113 10202 0057

417 พ.ต.ท. หญิง ศรีนวล ศรีสวัสดิ์

สว.อก.สภ.หนองหาน จว.อุดรธานี

0412 12304 0232 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.อุดรธานี

1414 09318 0010

418 พ.ต.ต.

ศรีพิงค์ ไหวยะ

สว.อก.สภ.ขุนยวม จว.แม่ฮ่องสอน

0507 12304 0072 สวป.สภ.ช้างเผือก จว.เชียงใหม่

0503 12202 0493

419 พ.ต.ท.

ศรีรัชพล ค้าขาย

สว.ส.ทล.5 กก.1 บก.ทล.

2103 10201 0058 รอง ผกก.1 บก.ปทส.

2107 09201 0027

420 ร.ต.อ.

ศรีวิรัตน์ พลรัฐธนาสิทธิ์

รอง สว. สภ.กะปาง อ.ทุ่งสง จว.นศ.

0804 13207 0342 สว.สส.สภ.กะปาง จว.นครศรีธรรมราช

0804 12204 0346

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ ยศ
421 พ.ต.ท.

ชื่อ ชื่อสกุล
ศรีศกั ดิ์ พรหมเมตตา

ตำแหน่ง
สว.สส.สภ.ปางมะค่า จว.กาแพงเพชร

ตำแหน่งเลขที่
ตำแหน่งใหม่
1604 10204 0050 สวป.สภ.บึงนาราง จว.พิจิตร

ตำแหน่งเลขที่
0605 12202 0065

422 พ.ต.ท.

ศรีสันต์ เฟื่องสังข์

รอง ผกก.สส.สภ.พลกรัง จว.นครราชสีมา 1305 09204 0257 รอง ผกก.สส.ภ.จว.ปราจีนบุรี

1209 09204 0166

423 ร.ต.อ. หญิง ศศมน ถาพรพาท

รอง สว.กก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส.ภ.4

1402 11204 0025 สว.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส.ภ.4 1402 10204 0020

424 ร.ต.อ. หญิง ศศิพร พิมเสน

รอง สว.ธร. สภ.พนมสารคาม

425 พ.ต.ท.

ศษณรรฐ รัตนเศวตรวงศ์

รอง ผกก.สส.1 บก.สส.ภ.1

1102 09204 0029 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.บางมด

426 พ.ต.ท.

ศักดา จันจี

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอุตรดิตถ์

0609 24203 0043 สว.(สอบสวน) สภ.ฟากท่า จว.อุตรดิตถ์

1611 10203 0160

427 ร.ต.อ.

ศักดา ปุญญา

รอง สวป.สภ.สะตอน

0202 13207 0158 สว.สส.สภ.บ้านเขว้า จว.ชัยภูมิ

0302 12204 0202

428 พ.ต.ท.

ศักดา แยกผิวผ่อง

สว.อก.สภ.นิคมสร้างตนเอง จว.พิษณุโลก 1608 10318 0148 สว.ฝอ.ภ.จว.อุตรดิตถ์

1611 10305 0014

429 พ.ต.ท.

ศักดา สุนารัตน์

สว.สส.สภ.ท่าคันโท จว.กาฬสินธุ์

1405 10202 0172

430 พ.ต.ท.

ศักดาฤทธิ์ คงศักดิไทย

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

431 พ.ต.ต.

ศักดิ์ หมู่ธิมา

สวป.สภ.หินดาด จว.นครราชสีมา

1305 10202 0085 สวป.สน.โชคชัย

1111 12202 0250

432 พ.ต.ท.

ศักดิ์จรูญ ดาวสุข

รอง ผกก.ป.สภ.แม่ตื่น จว.เชียงใหม่

1505 09202 0313 สวญ.สภ.ป่าแป๋ จว.เชียงใหม่

1505 09201 0117

433 ร.ต.อ.

ศักดิ์ชัย ผสมศรี

รอง สวป.สภ.กระนวน จว.ขอนแก่น

434 พ.ต.ท.

ศักดิ์ชัย สมานวิวัฒน์

รอง ผกก.ป.สภ.ท่าแพ จว.สตูล

0908 10202 0049 รอง ผกก.ป.สภ.ควนเนียง จว.สงขลา

0907 10202 0065

435 ร.ต.อ.

ศักดิ์ชาย จันลา

รอง สวป.สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี

0204 13202 0414 สว.สส.สภ.คลองหาด จว.สระแก้ว

0209 12204 0117

สฉช.264

สว.อก.สภ.สนามชัยเขต จว.ฉะเชิงเทรา

0402 12204 0154 สวป.สภ.เมืองไหม จว.ขอนแก่น
สนม.605

สขก.425

0203 12304 0152
สน.3-952

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.โชคชัย จว.นครราชสีมา 1305 09203 0518

สว.สส.สภ.แวงใหญ่ จว.ขอนแก่น

0403 12204 0343

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ ยศ
436 พ.ต.ท.

ชื่อ ชื่อสกุล
ศักดิ์ชาย ผะอบเพ็ชร์

ตำแหน่ง
ตำแหน่งเลขที่
ตำแหน่งใหม่
รอง ผกก.ป.สภ.พระแสง จว.สุราษฎร์ธานี 0808 10202 0035 รอง ผกก.สส.สภ.กระบุรี จว.ระนอง

ตำแหน่งเลขที่
1809 09204 0064

437 ร.ต.อ.

ศักดิ์ชาย เรืองฉาย

รอง สวป. สน.บางเสาธง

0706 12204 0240

438 พ.ต.ท.

ศักดิ์ชาย สุวรรณนุกูล

รอง ผกก.ป.สภ.ปากท่า จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 09202 0166 รอง ผกก.ฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.2

1203 09318 0018

439 ร.ต.อ.

ศักดิ์ชาย อุประ

รอง สวป.สน.ดุสิต

2304 10202 0147

440 พ.ต.ท.

ศักดิ์ณรงค์ เจนการ

สว.(สอบสวน) สภ.บ้านด่าน จว.บุรีรัมย์

441 พ.ต.ต.

ศักดิ์ตระกูล ศักดิ์ศรี

สว.สส.สน.ธรรมศาลา

1114 12204 0068 สว.อก.สน.บางยี่เรือ

1104 12304 0107

442 พ.ต.ท.

ศักดิ์ธนา ธนเสฏฐ์โภค์

รอง ผกก.สส.ภ.จว.ชลบุรี

1206 09204 0185 รอง ผกก.ฝอ.3 บก.อก.บช.ก.

2101 09318 0042

443 พ.ต.ต.

ศักดิ์นันท์ ด้วงโยธา

สว.สส.สภ.นบพิตา จว.นครศรีธรรมราช

0804 12204 0319 สว.(สอบสวน) สภ.ขนอม จว.นครศรีธรรมราช 1806 10203 0299

444 ร.ต.อ.

ศักดินาถ หนูฉ้ง

รอง สว.สส. สน.พระโขนง

1112 13204 0413 สว.(สอบสวน) สน.พหลโยธิน

1004 10203 0228

445 พ.ต.ต.

ศักดิ์บัณฑิต สุขเกษม

สว.กก.5 บก.ส.1

2302 10204 0199 สว.ฝอ.ยธ.

0303 10304 0007

446 พ.ต.ต.

ศักดิ์พนาชัย สาธุจรัญ

สว.ฝอ.ภ.จว.อานาจเจริญ

1310 10318 0009 สว.สส.สภ.ตาลสุม จว.อุบลราชธานี

0309 12204 0230

447 พ.ต.ท.

ศักดิพัฒน์ เหรียญทอง

รอง ผกก.(สอบสวน) สน.บางซื่อ

448 พ.ต.ท.

ศักดิเมธ ปรารถนา

สว.กก.1 บก.ปส.2

449 ร.ต.อ.

ศักดิ์ระพี หนูเอก

รอง สว.ฝอ.กองแผนงานความมั่นคง สยศ. 0203 11304 0010 สว.ฝ่ายนโยบายส่งเสริมการมีส่วนร่วม สง.ก.ต.ช. 0104 10306 0035

450 พ.ต.ท.

ศักดิ์ศรี ไกรราช

รอง ผกก.ป.สภ.เสิงสาง จว.นครราชสีมา

สน.3-582

สว.สส.สภ.กรับใหญ่ จว.ราชบุรี

1003 11202 0101 สว.กก.4 บก.ส.3
สบร.144

สน.1-492

สว.(สอบสวน) สภ.ชุมแสง จว.บุรีรัมย์

รอง ผกก.(สอบสวน) สน.นิมิตรใหม่

2203 10204 0037 สวป.สน.ลาดกระบัง

1306 10203 0284

1102 13203 0308
1110 12202 0220

0303 10202 0125 รอง ผกก.สส.สภ.เสิงสาง จว.นครราชสีมา 1305 09204 0136

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ ยศ
451 พ.ต.ท.

ชื่อ ชื่อสกุล
ศักดิ์ศษิ ฎ์ สายปรีชา

ตำแหน่ง
รอง ผกก.สส.3 บก.สส.ภ.4

ตำแหน่งเลขที่
ตำแหน่งใหม่
1402 09204 0053 รอง ผกก.สส.สภ.เมืองสระบุรี

ตำแหน่งเลขที่
1110 09204 0041

452 พ.ต.ท.

ศักดิ์สะท้าน เปรื่องชะนะ

รอง ผกก.9 บก.รน.

2106 09202 0244 รอง ผกก.กก.5 บก.รฟ.

2104 09202 0097

453 ร.ต.อ.

ศักดิ์สิทธิ์ ไข่แก้ว

รอง สว.จร.สภ.โพธิ์แก้ว จว.นครปฐม

1705 11205 0099 สว.(สอบสวน) สภ.โพธิ์แก้ว จว.นครปฐม

1705 10203 0178

454 พ.ต.ต.

ศักดิ์สิทธิ์ ชูบุญเรือง

สวป.สภ.โคกขาม จว.สมุทรสาคร

0708 12202 0043 สว.(สอบสวน) สภ.โคกขาม จว.สมุทรสาคร

455 พ.ต.ท.

ศักดิ์สิทธิ์ ธนะกิจไพโรจน์

รอง ผกก.ฝอ.4 บก.อก.ภ.4

1401 09318 0197 รอง ผกก.ป.สภ.พิบูลย์รักษ์ จว.อุดรธานี

456 พ.ต.ต.

ศักดิ์สิทธิ์ นะรัฐกิจ

สว.อก.สภ.โชคนาสาม จว.สุรินทร์

1309 10318 0218 สวป.สภ.โนนดินแดง จว.บุรีรัมย์

457 พ.ต.ต.

ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิ์มหา

สวป.สภ.ธาตุพนม จว.นครพนม

สนพ.281

สว.อก.สภ.นาทม จว.นครพนม

0404 12304 0170

458 พ.ต.ต.

ศักดิ์สิทธิ์ สายสมบัติ

สว.(สอบสวน) สภ.บ้านฝาง จว.ขอนแก่น

สขก.592

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองขอนแก่น

สขก.338

459 พ.ต.ท.

ศักดิ์สิทธิ์ สารโพคา

สว.สส.สภ.สุวรรณคูหา จว.หนองบัวลาภู

0411 12204 0098 สวป.สภ.หนองนาคา จว.ขอนแก่น

460 พ.ต.ท.

ศักย์วริศ ภัณฑะประทีป

สวป.สภ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จว.บุรีรัมย์

0304 12202 0065 รอง ผกก.สส.สภ.พลับพลาชัย จว.บุรีรัมย์ 1306 09204 0093

461 พ.ต.ท.

ศักราช สาครไพศาล

รอง ผกก.สส.สภ.พุนพิน จว.สุราษฎร์ธานี 1810 09204 0088 รอง ผกก.สส.ภ.จว.ชุมพร

462 ร.ต.อ.

ศักรินทร์ คงสม

รอง สว.กก.2 บก.ปส.4

463 พ.ต.ท.

ศักรินทร์ เฉนียง

สวป.สภ.วาปีปทุม จว.มหาสารคาม

สมค.284

รอง ผกก.ป.สภ.ชื่นชม จว.มหาสารคาม

0405 10202 0307

464 พ.ต.ต.

ศักรินทร์ บุญเสงี่ยม

สวป.สภ.หนองพอก จว.ร้อยเอ็ด

สรอ.322

สวป.สภ.นาวัง จว.หนองบัวลาภู

0411 12202 0015

465 ร.ต.อ.

ศักรินทร์ บุรีแก้ว

รอง สว.(นปพ.)กก.สส.ภ.จว.เชียงราย

สสค.47
0412 10202 0160
สอบ.747

0403 12202 0131
1805 09204 0173

2205 11204 0049 สว.ฝ่ายป้องกันอาชญากรรม บก.อก.บช.ปส. 2201 10318 0049

1504 11202 0040 สว.ฝอ.ภ.จว.เชียงราย

1504 10318 0335

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ ยศ
466 ร.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล
ศักรินทร์ วิรัตน์เกษม

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่
ตำแหน่งใหม่
รอง สว.(สอบสวน) สภ.เชียงของ จว.เชียงราย 1504 11203 0201 สว.(สอบสวน) สภ.แม่ออน จว.เชียงใหม่

ตำแหน่งเลขที่
1505 10203 0584

467 พ.ต.ท.

ศักรินทร์ ศิริมานะ

สว.(สอบสวน) สภ.เขาคิชฌกูฎ จว.จันทบุรี

1208 09203 0138

468 พ.ต.ท.

ศาตรา สุขานุศาสน์

รอง ผกก.สส.บก.น.7

1009 09204 0035 รอง ผกก.ป.สน.ดินแดง

1102 10202 0067

469 ร.ต.อ.

ศิงขร ขาวแก้ว

รอง สว. สภ.บ่อผุด จว.สุราษฎร์ธานี

0808 13207 0361 สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.8

1801 10318 0194

470 พ.ต.ต.

ศิรกฤษ พุ่มพวง

สว.อก.สภ.บ้านค่าย จว.ระยอง

0208 12304 0126 สว.อก.สภ.แกลง จว.ระยอง

471 พ.ต.ท.

ศิระ ภูมิสถาน

สวป.สภ.หนองสองห้อง จว.ขอนแก่น

472 ร.ต.อ.

ศิรัฐกรณ์ ปัตตาเคสา

รอง สว.กก.2 บก.ปทส.

473 พ.ต.ท.

ศิริ นิลาภรณ์

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สารอง จว.กาญจนบุรี

474 พ.ต.ต.

ศิริ ศิริมี

สว.อก.สภ.ห้วยใหญ่ จว.ชลบุรี

1206 10318 0067 สว.ฝอ.ภ.จว.ชลบุรี

1206 10318 0448

475 พ.ต.ต.

ศิริ แสนคา

สว.กก.3 บก.ส.1

2302 10204 0125 สว.กก.2 บก.ส.1

2302 10204 0070

476 พ.ต.ท.

ศิริชัย กุลวิทิต

สว.จร.สภ.เมืองขอนแก่น

477 ร.ต.อ.

ศิริชัย เขม้นเขตการณ์

รอง สวป.สภ.เก้าเลียว จว.นครสวรรค์

478 ร.ต.อ.

ศิริชัย เจริญศิริ

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

479 พ.ต.ท.

ศิริชัย พรหมอารักษ์

สว.(สอบสวน) สภ.นาโดน จว.นครพนม

480 พ.ต.ต.

ศิริชัย โพธิจักร

สว.(สอบสวน) สภ.สร้างคอม จว.อุดรธานี

สจบ.293

สขก.561

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองนครนายก

สว.อก.สภ.หนองหาน จว.อุดรธานี

2107 11202 0064 สว.กก.สส.ภ.จว.ตราด
สกจ.120

สขก.346

รอง ผกก.(สอบสวน) กก.1 บก.ปทส.

รอง ผกก.ป.สภ.เมืองขอนแก่น

0604 13202 0374 สว.อก.สภ.โพธิ์ประทับช้าง จว.พิจิตร
สบร.391

0412 12304 0232
1207 10204 0102
2107 29203 0039

0403 10202 0012
0605 12304 0122

สว.(สอบสวน) สภ.ประโคนชัย จว.บุรีรัมย์ 1306 10203 0273

0404 23203 0241 สว.(สอบสวน) สภ.นาหว้า จว.นครพนม
สอด.539

สรย.248

1406 10203 0174

สว.(สอบสวน) สภ.หนองหาน จว.อุดรธานี 1414 10203 0216

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ ยศ
481 พ.ต.ท.

ชื่อ ชื่อสกุล
ศิริชัย เสมสวัสดิ์

ตำแหน่ง
สวป.สน.ดอนเมือง

ตำแหน่งเลขที่
ตำแหน่งใหม่
1109 12202 0294 รอง ผกก.สส.สภ.วังยาง จว.นครพนม

482 พ.ต.ต.

ศิริฌ์ศกั ดิ์ จิตรหาญญ์

สวป.สภ.เมืองเชียงใหม่

สชม.392

สว.กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่

1505 10204 0599

483 พ.ต.ท.

ศิริธรรม นาควรรณ

สวป.สภ.เกาะลันตา จว.กระบี่

สกบ.165

รอง ผกก.ป.สภ.เกาะลันตา จว.กระบี่

0802 10202 0029

484 พ.ต.ท.

ศิริพงศ์ เศรษฐ์สิริโชค

สว.สส.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา

สฉช.177

รอง ผกก.สส.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา

1205 09204 0074

485 พ.ต.ต.

ศิริพงษ์ รังสูงเนิน

สว.(สอบสวน) สภ.ศีขรภูมิ จว.สุรินทร์

สสร.417

สว.(สอบสวน) สภ.โชคนาสาม จว.สุรินทร์ 1309 29203 0097

486 พ.ต.ท.

ศิริพงษ์ สิทธิเลิศ

สว.กก.สส.ภ.จว.อุตรดิตถ์

487 พ.ต.ท.

ศิริพร ช่วยคุ้ม

รอง ผกก.สส.สภ.ชะอวด จว.นครศรีธรรมราช 1806 09204 0087 รอง ผกก.สส.สภ.ลานสะกา จว.นครศรีธรรมราช 1806 09204 0068

1611 10202 0119 สว.สภ.พญาแมน จว.อุตรดิตถ์

ตำแหน่งเลขที่
1406 09204 0076

สอต.98

488 ร.ต.อ. หญิง ศิริพร มัทการ

นายเวร(สบ1) ผบก.ศฝร.ภ.5

1503 11323 0004 สว.อก.สภ.แม่เมาะ จว.ลาปาง

0508 12304 0131

489 พ.ต.ต. หญิง ศิริพร สัมพันธ์ศรี

สว.ฝอ.สท.

0103 10326 0010 สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.8

1801 10326 0199

490 พ.ต.ท. หญิง ศิริพรรณ อัศวินวงศ์

สว.อก.สภ.บ้านเสด็จ จว.ลาปาง

1510 10318 0045 สว.อก.สภ.บ้านเอือม จว.ลาปาง

1510 10318 0149

491 พ.ต.ท.

สว.ฝอ.ภ.จว.ลพบุรี

1108 10318 0011 สว.ฝสต.1 กต.1

0802 10204 0010

ศิริพล บุญหนุน

492 ร.ต.อ. หญิง ศิริภัทร์ ทองนาค

รอง สวป. สภ.ปะทิว จว.ชพ.

493 พ.ต.ท.

ศิริภาพ จันทร์ดก

สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.4

1401 10318 0200 สว.สส.สภ.ห้วยผึง จว.กาฬสินธุ์

0402 12204 0208

494 พ.ต.ท.

ศิริมงคล สุขะปารมี

รอง ผกก.ป.สภ.คูบางหลวง จว.ปทุมธานี

1106 09202 0053 รอง ผกก.สส.สภ.เปร็ง จว.สมุทรปราการ

1109 09204 0132

ผบ.มว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 3

2504 11420 0050 สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5

1501 10318 0163

495 ร.ต.อ. หญิง ศิริมาศ ตันบุญต่อ

สชพ.168

สว.อก.สภ.เมืองชุมพร

สชพ.141

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ ยศ
ชื่อ ชื่อสกุล
496 ร.ต.อ. หญิง ศิริรัตน์ แสนประดิษฐ์

ตำแหน่ง
รอง สว.ฝ่ายกิจการการฝึกอบรม วตร.

ตำแหน่งเลขที่
ตำแหน่งใหม่
2903 11303 0041 สว.ฝ่ายกิจการฝึกอบรม วตร.

ตำแหน่งเลขที่
2903 10303 0037

497 พ.ต.ท.

ศิริวัฒน์ ดาทวี

รอง ผกก.ป.สภ.พิมาย จว.นครราชสีมา

0303 10202 0065 รอง ผกก.ป.สภ.เมืองยโสธร

0305 10202 0007

498 พ.ต.ต.

ศิริวัฒน์ เรียมศิริ

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครราชสีมา

0303 24203 0170 สว.(สอบสวน) สภ.กลางดง จว.นครราชสีมา 1305 10203 0502

499 พ.ต.ท.

ศิริวุฒิ พัดวิจิตร

สวป.สภ.ศรีราชา จว.ชลบุรี

0204 12202 0377 รอง ผกก.สส.สภ.ราชสาส์น จว.ฉะเชิงเทรา 1205 09204 0083

500 พ.ต.ท.

ศิริศกั ดิ์ พูลศิริ

รอง ผกก.ฝ่ายกฎหมายและวินัย บก.อก.บช.ส. 2301 09305 0066 รอง ผกก.ฝ่ายกฎหมายและวินัย บก.อก.บช.ส. 2301 09204 0068

