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บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่
สฉช.230

ตำแหน่งใหม่
สว.อก.สภ.บ้ำนโพธิ์ จว.ฉะเชิงเทรำ

ตำแหน่งเลขที่

1 ร.ต.อ.

สุระชัย ศรีแก้ว

รอง สว.สส.สภ.บ้ำนโพธิ์ จว.ฉะเชิงเทรำ

2 พ.ต.ท.

สุระชำติ ปวงสุข

สวป.สภ.เมืองสกลนคร

3 พ.ต.ท.

สุระพงษ์ จันทรสอน

สวป.สภ.บ้ำนโคก จว.อุตรดิตถ์

4 พ.ต.ต.

สุระพงษ์ ตรีสมพงษ์

สว.(สอบสวน) สภ.ปำกตะโก จว.ชุมพร 0803 23203 0194 สว.(สอบสวน) สภ.สวนพริกไทย จว.ปทุมธำนี 1106 10203 0198

5 ร.ต.อ.

สุระพงษ์ รำชพฤกษ์

รอง สว.กลุ่มงำนเทคโนฯ บก.ขส.บช.ปส. 2206 11403 0056 สว.ฝอ.บก.สกส.บช.ปส.

2207 10403 0011

6 พ.ต.ท.

สุระพงษ์ สุจิวรณ์

สว.(สอบสวน) สภ.ค้อวัง จว.ยโสธร

สว.(สอบสวน) สภ.คำผักกูด จว.ยโสธร

1307 10203 0147

7 พ.ต.ท.

สุรัตน์ ประทุมแก้ว

รอง ผกก.ป.สภ.หลักห้ำ จว.รำชบุรี

1708 09202 0055 รอง ผกก.สส.สภ.กรับใหญ่ จว.รำชบุรี

1708 09204 0076

8 พ.ต.ต.

สุรัตน์ วันทะมำตร

สวป.สภ.เมืองขอนแก่น

0403 12202 0411 สวป.สภ.เมืองสกลนคร

9 พ.ต.ท.

สุรินทร์ ใจแน่

สว.สส.สภ.ท่ำชนะ จว.สุรำษฎร์ธำนี

0808 12204 0147 รอง ผกก.ป.สภ.ท่ำชนะ จว.สุรำษฎร์ธำนี 0808 10202 0029

10 พ.ต.ท.

สุรินทร์ ชูศรี

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

สนศ.447

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สิชล จว.นครศรีธรรมรำช 1806 09203 0328

11 พ.ต.ท.

สุรินทร์ บัวคง

สว.(สอบสวน) สภ.ดอนสัก จว.สุรำษฎร์ธำนี

สสฎ.406

สว.(สอบสวน) สภ.ขนอม จว.นครศรีธรรมรำช 1806 10203 0298

12 พ.ต.ท.

สุรินทร์ ภู่ฤทธิ์

รอง ผกก.สุนัขตำรวจ บก.สปพ.

1013 09202 0211 รอง ผกก.ฝอ.บก.น.5

13 พ.ต.ต.

สุรินทร์ สังแสตมป์

สวป.สภ.กำบัง จว.ยะลำ

0906 12202 0382 สวป.สภ.ป่ำบอน จว.พัทลุง

สพท.244

14 พ.ต.ต.

สุริยงค์ นำมจิต

สวป.สภ.เมืองพะเยำ

0505 12202 0131 สวป.สภ.เชียงม่วน จว.พะเยำ

สพย.180

15 ร.ต.อ.

สุริยชัย ไขกระโทก

รอง สว.สส.สภ.เมืองที จว.สุรินทร์

0307 13204 0264 สว.อก.สภ.เมืองที จว.สุรินทร์

1309 10318 0214

0409 12202 0379 สว.อก.สภ.ผึ่งแดด จว.มุกดำหำร

สอต.203

สยส.189

รอง ผกก.ป.สภ.ฟำกท่ำ จว.อุตรดิตถ์

0203 12304 0131
1408 10318 0046
0609 10202 0062

สสน.233

1007 09318 0216

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

16 ร.ต.อ.

สุริยน จงรักษ์

ผบ.มว.กก.ตชด.33

2504 11202 0302 สว.ฝสสน.1 บก.สสน.บช.ตชด.

2507 10318 0012

17 พ.ต.ต.

สุริยน รัตนคุณศำสตร์

สวป.สน.ทุ่งสองห้อง

1109 12202 0303

1014 10202 0208

18 พ.ต.ท.

สุริยเมศศ์ ภักดีวิวัฒน์

รอง ผกก.สส.สน.ดอนเมือง

1004 09204 0074 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บำงปู จว.สมุทรปรำกำร 0107 24203 0309

19 พ.ต.ท.

สุริยศักดิ์ ศิริภักดิ์

สวป.สภ.นำกุง จว.กำฬสินธุ์

1404 10202 0049 รอง ผกก.ป.สภ.ดงเย็น จว.อุดรธำนี

1414 09202 0051

20 พ.ต.ต.

สุริยะ มิสำ

สวป.สภ.นำหนำว จว.เพชรบูรณ์

0607 12202 0219 สว.กก.สส.ภ.จว.เพชรบูรณ์

1609 10204 0146

21 พ.ต.ท.

สุริยัน เพชรช่วย

สวป.สภ.บ้ำนนำสำร จว.สุรำษฎร์ธำนี

22 พ.ต.ท.

สุริยัน อินทร์สำ

สว.อก.สภ.พังโคน จว.สกลนคร

0409 12304 0148 สว.ฝอ.ภ.จว.มุกดำหำร

23 ร.ต.อ.

สุริยันต์ โนนใหญ่

นว.(สบ 1) ผบก.กต.9 จต.

0810 11323 0004 สว. ฝ่ำยเฝ้ำฟังวิเครำะห์ ติดตำมและรำยงำน สท. 0103 10301 0096

24 พ.ต.ท.

สุริยันต์ พุฒแก้ว

สว.ฝอ.ภ.จว.อำนำจเจริญ

1310 10318 0010 สว.อก.สภ.ปรำสำท จว.สุรินทร์

0307 12304 0179

25 พ.ต.ท.

สุริยำ ขุนโต

สว.ส.ทล.5 กก.3 บก.ทล.

2103 10201 0126 สว.ส.รน.3 กก.8 บก.รน.

2106 10206 0235

26 พ.ต.ท.

สุริยำ ชูเกียรติศิริ

สว.(สอบสวน) สภ.นิคมพัฒนำ จว.ระยอง 0208 13203 0030 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หนองขำม จว.ชลบุรี 1206 09203 0438

27 พ.ต.ท.

สุริยำ ทองสุวรรณ

สวป.สภ.ท้ำยเหมือง จว.พังงำ

28 พ.ต.ท.

สุริยำ นภกรีกำแหง

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สีชมพู จว.ขอนแก่น

สขก.472

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สร้ำงคอม จว.อุดรธำนี 1414 09203 0234

29 ร.ต.อ.

สุริยำ น้อยวรรณำ

รอง สวป.สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่

สชม.550

สว.อก.สภ.หำงดง จว.เชียงใหม่

0503 12304 0340

30 พ.ต.ต.

สุริยำ นำคประนม

สวป.สภ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์

สว.กก.ปพ.บก.ตำรวจมหำดเล็กรำชวัลลภรักษำพระองค์ 904

2113 10202 0174

สสฎ.410

ผบ.ร้อย(สบ 2) กองร้อยที่ 4 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. (หญิง)

สว.(สอบสวน) สภ.กำญจนดิษฐ์ จว.สุรำษฎร์ธำนี 1810 10203 0325

0805 12202 0156 รอง ผกก.ป.สภ.ท้ำยเหมือง จว.พังงำ

0704 12202 0233

1408 10318 0012

0805 10202 0022

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

31 ร.ต.อ.

สุริยำ บัวงำม

รอง สว.ฝอ.ทพ.

0402 11304 0016 สว. ฝ่ำยเฝ้ำฟังวิเครำะห์ ติดตำมและรำยงำน สท. 0103 10301 0095

32 พ.ต.ท.

สุริยำ บุญสิทธิ์

สว.สส.สภ.เวียงคุก จว.หนองคำย

0410 12204 0286 รอง ผกก.สส.ภ.จว.หนองคำย

33 พ.ต.ท.

สุริยำ โพธิ์ธำเนตร

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

34 พ.ต.ท.

สุริยำ ลำกุล

สวป.สภ.โชคชัย จว.นครรำชสีมำ

0303 12202 0728 สว.(สอบสวน) สภ.สูงเนิน จว.นครรำชสีมำ 1305 10203 0504

35 ร.ต.อ.

สุริยำ ศรชัย

รอง สวป. สน.บำงรัก

1008 11202 0099 สว.อก.สน.ลุมพินี

36 พ.ต.ท.

สุริยำ ศรีแฉล้ม

สว.สภ.เกำะทวด จว.นครศรีธรรมรำช

0804 12201 0406 สว.สส.สภ.เมืองนครศรีธรรมรำช

37 ร.ต.อ.

สุริยำ อินทลี

รอง สวป. สภ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์

สอด.425

สปข.151

1412 09204 0157

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.อำกำศอำนวย จว.สกลนคร 1411 09203 0249

สน.2-474
0804 12204 0411

สว.สส.สภ.บ้ำนหนองพลับ จว.ประจวบคีรีขันธ์ 0704 12204 0226

38 พ.ต.ต. หญิง สุรีย์พร แคล้วปรปักษ์

สว.ฝ่ำยคลัง บก.อก.รร.นรต.

3001 10326 0023 สว.ฝอ.ภ.จว.นครปฐม

39 พ.ต.ต.

สุวพงษ์ ทองประไพ

สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.1

1101 10403 0232 สว.สส.สภ.สำโรงเหนือ จว.สมุทรปรำกำร

40 ร.ต.อ.

สุวเมธ เนื่องขันตรี

รอง สว.จร.สน.ลำดกระบัง

สน.2-877

สว.(สอบสวน) สน.ประชำชื่น

41 ร.ต.อ.

สุวรรณ แก้วแท้

รอง สว.สส. สภ.ลำนกระบือ จว.กำแพงเพชร

สกพ.174

สว.อก.สภ.พรำนกระต่ำย จว.กำแพงเพชร 0602 12304 0111

42 พ.ต.ท.

สุวรรณ์ รำมศิริ

สว.สส.สภ.บ้ำนกลำง จว.เพชรบูรณ์

1609 10204 0068 สว.อก.สภ.พุเตย จว.เพชรบูรณ์

1609 10318 0058

43 พ.ต.ท.

สุวรรณ วิริยจิตประเสริฐ

สว.ฝอ.บก.น.2

1004 10403 0017 สวป.สน.ดินแดง

1108 12202 0178

44 ร.ต.อ.

สุวรรณ เศรษฐสุข

รอง สว.สส.สภ.บึงนำรำง จว.พิจิตร

0605 13204 0171 สว.สส.สภ.บึงนำรำง จว.พิจิตร

0605 12204 0170

45 ร.ต.อ.

สุวรรณ สำยยืด

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

สพช.243

1705 10326 0015

สสป.229
1004 10203 0212

สว.(สอบสวน) สภ.หนองไผ่ จว.เพชรบูรณ์ 1609 10203 0208

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

46 ร.ต.อ.

สุวรรณ เสือมั่น

รอง สวป.สภ.แม่สอด จว.ตำก

47 พ.ต.ต.

สุวรรณ์โชติ พันธุ์ศรี

สวป.สภ.ลำปลำยมำศ จว.บุรีรัมย์

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

0603 13202 0256 สว.กก.สส.ภ.จว.ตำก

สบร.464

สว.(สอบสวน) กก.สส.4 บก.สส.ภ.2

ตำแหน่งเลขที่
1605 10204 0172
1202 10203 0127

48 พ.ต.ต. หญิง สุวรรณำ กว้ำงนอก

สว.ฝอ.บก.ส.3

2304 10318 0011 สว.กก.3 บก.ส.1

2302 10204 0115

49 พ.ต.ท. หญิง สุวรรณำ แก้วแกมกำญจน์

สว.กก.ตชด.11 บก.ตชด.ภำค 1

2502 10326 0060 รอง ผกก.ฝสสน.2 บก.สสน.บช.ตชด.

2507 09318 0027

50 ร.ต.อ. หญิง สุวรรณำ ศรวัฒนำ

รอง สว.ฝ่ำยกฎหมำยและวินัย บก.อก.บช.ส. 2301 11204 0084 สว.ฝ่ำยตรวจสอบพฤติกำรณ์บุคคล บก.อก.บช.ส. 2301 10204 0110

51 พ.ต.ท.

สุวัจชัย นุติวรำนนท์

รอง ผกก.กลุ่มงำนกิจกำรพิเศษ กองแผนงำนควำมมั่นคง สยศ.

0203 09309 0016 รอง ผกก.กลุ่มงำนแผนทำงกำรบริหำร ยศ. 0201 09309 0021

52 พ.ต.ท.

สุวัฒชัย ศรีทองสุข

รอง ผกก.ฝอ.รท.

0704 09318 0006 รอง ผกก.สส.สภ.เมืองอ่ำงทอง

1112 09204 0055

53 ร.ต.อ.

สุวัฒชัย ศรีวิชำ

รอง สวป.สภ.เมืองอุดรธำนี

0412 13202 0377 สว.กก.สส.ภ.จว.อุดรธำนี

1414 10204 0109

54 พ.ต.ท.

สุวัฒน์ จินดำวรรณ

รอง ผกก.สส.สภ.เมืองน่ำน

1506 09204 0055 รอง ผกก.ป.สภ.ปัว จว.น่ำน

0504 10202 0049

55 พ.ต.ท.

สุวัฒน์ ทิพย์กุลธร

รอง ผกก.ฝอ.3 บก.อก.บช.น.

1001 09318 0251 รอง ผกก.ฝอ.7 บก.บช.น.

1001 09318 0350

56 พ.ต.ท.

สุวัฒน์ บริรักษ์

รอง ผกก.ป.สภ.องค์รักษ์ จว.นครนำยก 0206 10202 0029 รอง ผกก.สส.4 บก.สส.ภ.2

1202 09204 0122

57 พ.ต.ท.

สุวัฒน์ วงศ์กฤษณ์

รอง ผกก.สส.สภ.ธงชัย จว.ประจวบคีรีขันธ์ 1706 09204 0081 รอง ผกก.ป.สภ.กรับใหญ่ จว.รำชบุรี

1708 09202 0059

58 พ.ต.ต.

สุวัฒน์ แสงแก้ว

สว.(สอบสวน) กลุ่มงำนสอบสวน ภ.จว.นครรำชสีมำ 1305 27203 0166

59 พ.ต.ต.

สุวัตร์ เจริญแก้ว

นว.(สบ 2) ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร.

0001 12323 0076 สวป.สภ.พุนพิน จว.สุรำษฎร์ธำนี

60 พ.ต.ท.

สุวัตร หอมจันทร์

สว.ฝอ.ภ.จว.ระยอง

1210 10318 0010 สวป.สภ.ปำกนำประแสร์ จว.ระยอง

สว.(สอบสวน) สภ.พลกรัง จว.นครรำชสีมำ 1305 10203 0509

สสฎ.323
0208 12202 0066

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

61 พ.ต.ท.

สุวิจักขณ์ มีแย้ม

รอง ผกก.1 บก.ทล.

2103 09202 0034 รอง ผกก.(สอบสวน) ส.ทล.1 กก.8 บก.ทล.(อ่อนนุช) 2103 29203 0256

62 พ.ต.ท.

สุวิจักษณ์ เนติเจริญรุจน์

รอง ผกก.สส.สภ.เชียงกลม จว.เลย

1410 09204 0124 รอง ผกก.ป.สภ.ท่ำลี่ จว.เลย

0408 10202 0053

63 พ.ต.ท.

สุวิจักษณ์ รุ่งรัตน์

สว.กก.สส.ภ.จว.นนทบุรี

1105 10204 0110 สว.อก.สภ.ปลำยบำง จว.นนทบุรี

1105 10318 0046

64 พ.ต.ท.

สุวิชญ์ ภู่สถิตย์

สว.สส.สภ.เมืองสตูล

65 ร.ต.อ.

สุวิชำ รอดรู้

รอง สว. กก.สืบสวน 3 บก.สส.ภ.8

1802 11204 0049 สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.8

1802 10204 0046

66 พ.ต.ต. หญิง สุวิณำ กำฬมูสิก

สว.ฝอ.ศฝร.ภ.9

2003 10318 0009 สว.บก.สส.จชต.

2002 10202 0132

67 ร.ต.อ.

สุวิทย์ เกรียงสี่หมื่น

ผบ.มว.กก.ตชด.13

2502 11202 0299 สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.

2501 10318 0010

68 พ.ต.ท.

สุวิทย์ แกล้วทนงค์

สว.กลุ่มงำนกำรข่ำว บก.ขส.

2206 10204 0025 รอง ผกก.3 บก.ปส.4

2205 09201 0058

69 พ.ต.ต.

สุวิทย์ จิตต์เอือเฟื้อ

สว.(สอบสวน) สภ.ปำกนำระนอง จว.ระนอง 0807 24203 0048 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองระนอง

70 พ.ต.ต.

สุวิทย์ ดีมีหำญ

สว.(สอบสวน) สภ.ห้ำงฉัตร จว.ลำปำง

71 พ.ต.ท.

สุวิทย์ ทั่งกล่ำ

สวป.สภ.เมืองสุโขทัย

72 พ.ต.ต.

สุวิทย์ นวลสง

สว.(สอบสวน) สภ.หัวไทร จว.นครศรีธรรมรำช

สนศ.493

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครศรีธรรมรำช 0804 24203 0132

73 ร.ต.อ.

สุวิทย์ นำเวียง

รอง สว.จร.สภ.เมืองนครพนม

สนพ.218

สว.อก.สภ.ท่ำอุเทน จว.นครพนม

74 พ.ต.ต.

สุวิทย์ ปะกำแหง

สวป.สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธำนี

75 พ.ต.ท.

สุวิทย์ พิมแสง

สว.(สอบสวน) สภ.หล่มสัก จว.เพชรบูรณ์

สสต.93

สลป.323

สว.กก.สส.ภ.จว.สตูล

1907 10204 0134

1809 10203 0112

สว.(สอบสวน) สภ.บ้ำนเอือม จว.ลำปำง 1510 10203 0227

0608 12202 0188 รอง ผกก.สส.สภ.เมืองสุโขทัย

1610 09204 0069
0404 12304 0116

0104 12202 0242 สว.กลุม่ งำนส่งเสริมงำนสอบสวน 2 สบส. 0604 10306 0039

สพช.245

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพิจิตร

1607 10203 0163

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

76 พ.ต.ท.

สุวิทย์ เพื่อนฝูง

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองเก่ำ จว.สุโขทัย 0608 24203 0063 สว.(สอบสวน) สภ.บ้ำนสวน จว.สุโขทัย 0608 24203 0066

77 พ.ต.ท.

สุวิทย์ วงษ์จันทร์

สว.อก.สภ.เดชอุดม จว.อุบลรำชธำนี

78 พ.ต.ต.

สุวิทย์ สำธิตธรรมชำติ

สวป.สภ.มัญจำคีรี จว.ขอนแก่น

สขก.597

สวป.สภ.บ้ำนฝำง จว.ขอนแก่น

79 พ.ต.ท.

สุวิทย์ สุวรรณ

สว.(สอบสวน) สภ.นิคมนำอูน จว.สกลนคร

สสน.342

สว.(สอบสวน) สภ.หนองสนม จว.สกลนคร 1411 10203 0241

80 พ.ต.ต.

สุวิทย์ หัสนันท์

สว.กก.3 บก.สกส.บช.ปส.

81 พ.ต.ต.

สุวิทย์ อยู่จงดี

สว.อก.สภ.พระทองคำ จว.นครรำชสีมำ 0303 12304 0437 สว.อก.สภ.บัวใหญ่ จว.นครรำชสีมำ

82 พ.ต.ท.

สุวิน กูลรัตน์กิติวงศ์

รอง ผกก.สส.สภ.บ้ำนแหลม จว.เพชรบุรี 1707 09204 0061 รอง ผกก.ป.สภ.สำมพรำน จว.นครปฐม 0703 10202 0017

83 พ.ต.ท.

สุศรันย์ ศรีบุญเจริญชัย

สว.(สอบสวน) สภ.เสำหิน จว.แม่ฮอ่ งสอน 0507 23203 0150 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน

84 พ.ต.ต.

เสกศักดิ์ อำทรกิจวัฒน์

สวป.สภ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

85 พ.ต.ท.

เสกสรร จินดำพรรณ

รอง ผกก.สส.สภ.อุบลรัตน์ จว.ขอนแก่น 1405 09204 0054 รอง ผกก.สส.สภ.เขำคิชฌกูฏ จว.จันทบุรี 1204 09204 0083

86 พ.ต.ต.

เสกสรร บุญเลิศ

สว.(สอบสวน) สภ.เกำะกลำง จว.กระบี่ 1804 27203 0073 สว.(สอบสวน) สภ.เกำะลันตำ จว.กระบี่ 1804 10203 0210

87 ร.ต.อ.

เสกสรร อำงจะโปะ

รอง สวป.สภ.บำงเสำธง จว.สมุทรปรำกำร 0107 13202 0022 สว.กก.สส.ภ.จว.สมุทรปรำกำร

1109 10202 0138

88 พ.ต.ท.

เสกสรรค์ ขันคำนันต๊ะ

สวป.สภ.พร้ำว จว.เชียงใหม่

0509 10205 0009

89 พ.ต.ท.

เสกสรรค์ ศักดิ์บูรณำเพชร

สวป.สภ.พรำนกระต่ำย จว.กำแพงเพชร 0602 12202 0280 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แม่พริก จว.ลำปำง

90 พ.ต.ต.

เสกสรรค์ องอำจ

สว.กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยำ

0309 12304 0213 สว.อก.สภ.นำยืน จว.อุบลรำชธำนี

2207 10202 0053 สว.กก.1 บก.ปส.4

สชบ.486

สชม.592

สว.(สอบสวน) สภ.พนัสนิคม จว.ชลบุรี

รอง ผกก.จร.สภ.เมืองลำพูน

0309 12304 0249

สขก.585
2205 10204 0032

สขก.299
สมส.123
1206 10203 0384

สลป.274

1107 10204 0157 สว.สส.สภ.บำงบำล จว.พระนครศรีอยุธยำ 0105 12204 0255

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

91 พ.ต.ท.

เสกสิทธิ์ ต้นงำม

สว.อก.สภ.หนองแค จว.สระบุรี

0108 12304 0127 สว.อก.สภ.บำงจัก จว.อ่ำงทอง

1112 10318 0094

92 พ.ต.ต.

เสกสิทธิ์ สำระวรรณ

สว.ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจ บก.ฝรก.

2904 10355 0052 สว.กก.สส.ภ.จว.ศรีสะเกษ

1308 10204 0296

93 พ.ต.ต.

เสฎฐวุฒิ จิตปลอดโปร่ง

สว.กก.สส.1 บก.สส.บช.น.

1012 10204 0029 สว.กก.สส.5 บก.สส.บช.น.

1012 10204 0171

94 พ.ต.ท.

เสฎฐวุฒิ สุภกิจนันท์

สวป.สภ.เมืองสระบุรี

0108 12202 0230 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.บำงเขน

1004 09203 0275

95 พ.ต.ท.

เสฏฐพงศ์ ทรงกลด

รอง ผกก.ป.สภ.ท่ำช้ำง จว.สิงห์บุรี

0109 10202 0044 รอง ผกก.ป.สภ.สำมควำยเผือก จว.นครปฐม 1705 09202 0061

96 พ.ต.ท.

เสฏฐพงศ์ สุประเพียร

รอง ผกก.สส.ภ.จว.สระแก้ว

1211 09201 0031 รอง ผกก.ป.สภ.คลองใหญ่ จว.ตรำด

97 ร.ต.อ.

เสฐียรพงษ์ ไกรพินิจ

รอง สวป.สภ.ชะอำ จว.เพชรบุรี

98 พ.ต.ท.

เสถียร เจียรบุตร

สว.อก.สภ.เทพำ จว.สงขลำ

99 พ.ต.ท.

เสถียร ชุมกว้ำง

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หนองไผ่ จว.เพชรบูรณ์

100 พ.ต.ท.

เสถียร ไชยสวัสดิ์

รอง ผกก.9 บก.รน.

2106 09206 0395 รอง ผกก.1 บก.รน.

2106 09206 0032

101 ร.ต.อ.

เสถียร ดีสร้อย

รอง สวป.สภ.แคนดง จว.บุรีรัมย์

1306 11202 0121 สว.อก.สภ.สตึก จว.บุรีรัมย์

0304 12304 0281

102 พ.ต.ต.

เสถียร เรือนอุ่น

สวป.สภ.เชียงม่วน จว.พะเยำ

103 พ.ต.ท.

เสถียร ศรีสมุทร

รอง ผกก.สส.สภ.ศรีเชียงใหม่ จว.หนองคำย 1412 09204 0071 รอง ผกก.ป.สภ.ศรีวิไล จว.บึงกำฬ

0410 10202 0150

104 ร.ต.อ.

เสถียรพงษ์ อ่อนศรีทอง

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้ำนโพธิ์

1205 10203 0197

105 ร.ต.อ.

เสน่ห์ กล่ำวสุนทร

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

สพบ.236

สว.กลุ่มงำนพลศึกษำฯ ศฝต.

0907 12304 0281 รอง ผกก.ป.สภ.ยะรัง จว.ปัตตำนี

สพช.327

สพย.180

3003 10318 0041
0904 10202 0040

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.พุเตย จว.เพชรบูรณ์ 0607 24203 0076

สว.สส.สภ.ดอกคำใต้ จว.พะเยำ

0203 24203 0103 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองฉะเชิงเทรำ

สจบ.282

0205 10202 0026

สว.(สอบสวน) สภ.ตกพรม จว.จันทบุรี

สพย.140

1204 29203 0068

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่
สพจ.214

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

106 พ.ต.ท.

เสน่ห์ คำฝอย

สว.สส.สภ.ตะพำนหิน จว.พิจิตร

สว.อก.สภ.บำงมูลนำก จว.พิจิตร

0605 12304 0102

107 พ.ต.ต.

เสน่ห์ คำเสมอ

สว.กก.3 บก.ปส.1

2202 10204 0080 สว.สส.สภ.ชัยพฤกษ์ จว.นนทบุรี

1105 10204 0058

108 ร.ต.อ.

เสน่ห์ จันทร์หอม

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ตะโหมด จว.พัทลุง

109 พ.ต.ท.

เสน่ห์ เจริญจิต

รอง ผกก.สส.สภ.เขำหินซ้อน จว.ฉะเชิงเทรำ 1205 09204 0084 รอง ผกก.ป.สภ.หว้ำนใหญ่ จว.มุกดำหำร 0406 10202 0029

110 ร.ต.อ.

เสน่ห์ ผ่องสำมสวน

รอง สว.จร. สน.ประชำชื่น

111 พ.ต.ท.

เสน่ห์ มณีฉำย

สว.สส.สน.บึงกุ่ม

112 พ.ต.ท.

เสน่ห์ ยศรุ่งเรือง

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ท่ำตะเกียบ จว.ฉะเชิงเทรำ

สฉช.314

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สัตหีบ จว.ชลบุรี 1206 09203 0431

113 ร.ต.อ.

เสน่ห์ เย็นใส

รอง สว. สภ.เมืองภูเก็ต จว.ภก.

สภก.107

สว.ฝอ.ภ.จว.ภูเก็ต

1808 10318 0010

114 พ.ต.ท.

เสน่ห์ รักวำด

สวป.สภ.หนองหิน จว.เลย

สลย.120

สวป.สภ.โพนทอง จว.เลย

0408 12202 0068

115 พ.ต.ท.

เสน่ห์ วันทอง

รอง ผกก.สส.สภ.บำงปลำม้ำ จว.สุพรรณบุรี 1711 09204 0081 รอง ผกก. สส.สภ.ศรีประจันต์ จว.สุพรรณบุรี 1711 09204 0084

116 พ.ต.ต.

เสน่ห์ อุโคตร

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพังงำ

117 พ.ต.ต.

เสนำะ อยู่ฉิม

สว.กก.สส.ภ.จว.เพชรบุรี

1707 10204 0085 สวป.สภ.ท่ำยำง จว.เพชรบุรี

0705 12202 0198

118 พ.ต.ท.

เสมอ แววศรี

รอง ผกก.ป.สภ.สลุย จว.ชุมพร

1805 09202 0051 รอง ผกก.ป.สภ.คุระบุรี จว.พังงำ

0805 10202 0024

119 พ.ต.ท.

เสมำ บรรดำศักดิ์

สว.(สอบสวน) สภ.ลำดบัวหลวง จว.พระนครศรีอยุธยำ

0105 24203 0134 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.พระนครศรีอยุธยำ

120 ร.ต.อ.

เสริม สิงห์หอม

รอง สว.สส.สภ.ภูเวียง จว.ขอนแก่น

0403 13204 0359 สว.สส.สภ.หนองสองห้อง จว.ขอนแก่น 0403 12204 0335

สพท.191
สน.1-732

สว.(สอบสวน) สภ.กะพ้อ จว.ปัตตำนี
สว.ฝอ.7 บก.อก.บช.ตชด.

1102 12204 0270 รอง ผกก.สส.4 บก.สส.ภ.7

สพง.131

สว.(สอบสวน) สภ.ตะกั่วทุ่ง จว.พังงำ

1909 10203 0047
2501 10318 0126
1702 09204 0191

สพง.169

สอย.245

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

121 พ.ต.ท.

เสริมมิตร สุวรรณภูมิ

สว.ฝ่ำยตรวจสอบพฤติกำรณ์บุคคล บก.อก.บช.ส. 2301 10204 0111

122 ร.ต.อ.

เสริมศักดิ์ คงสบำย

รอง สวป.สภ.เมืองสมุทรสำคร

123 พ.ต.ต.

เสริมศักดิ์ มุ่งเงินทอง

สวป.สภ.เมืองกำญจนบุรี

124 ร.ต.อ.

เสรี เตียมวงค์

125 พ.ต.ท.

ลำดับ

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่
สว.กลุ่มงำนขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ ยศ.

0708 13202 0148 สว.พฐ.จว.สมุทรสงครำม ศพฐ.7

สกจ.222

ตำแหน่งเลขที่
0201 10309 0031
2710 10336 0152

สว.ปพ.บก.สส.ภ.3

1302 10202 0072

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ลี จว.ลำพูน

0509 24203 0057 สว.(สอบสวน) สภ.จอมทอง จว.เชียงใหม่

สชม.722

เสรี ทองโสภำ

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

0709 24203 0110 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สำมชุก จว.สุพรรณบุรี 1711 09203 0198

126 พ.ต.ต.

เสรี สุขกสิกร

สวป.สภ.บำงปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยำ 0105 12202 0369 สว.(สอบสวน) สภ.มำรวิชัย จว.พระนครศรีอยุธยำ 1107 10203 0237

127 พ.ต.ท.

เสรี อินคง

สวป.สภ.วังคู จว.ฉะเชิงเทรำ

1205 10202 0061 สวป.สภ.แปลงยำว จว.ฉะเชิงเทรำ

สฉช.253

128 พ.ต.ท.

เสวก ชูศิริ

รอง ผกก.ป.สภ.เมืองปำน จว.ลำปำง

0508 10202 0087 รอง ผกก.ป.สภ.แม่วำง จว.เชียงใหม่

0503 10202 0124

129 พ.ต.ท.

เสวก บุญจันทร์

รอง ผกก.(สอบสวน) กก.1 บก.ป.

2102 29203 0107 รอง ผกก.(สอบสวน) กก.3 บก.ป.

2102 29203 0182

130 พ.ต.ท.

เสวี วุ่นหนู

รอง ผกก.ป.สภ.ทุ่งหว้ำ จว.สตูล

0908 10202 0034 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ปะเหลียน จว.ตรัง 1904 09203 0206

131 พ.ต.ต.

เสำร์ ชมชำติ

สว.สส.สภ.พะวอ จว.ตำก

0603 12204 0198 สว.ฝ่ำยบริกำรกำรศึกษำ ศฝร.ภ.6

132 พ.ต.ท.

เสำร์คำ ชุมภูปิก

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองหนองบัวลำภู

0411 24203 0055 สว.(สอบสวน) สภ.ประจักษ์ศิลปำคม จว.อุดรธำนี 1414 10203 0229

133 พ.ต.ท. หญิง เสำวนีย์ นิธิสุนทรพงศ์

สว.ฝ่ำยกำรเงิน 2 กง.

0502 10326 0038 รอง ผกก.ฝ่ำยกำรเงิน 6 กง.

0502 09324 0103

134 พ.ต.ท. หญิง เสำวภำ คำสุวรรณ

สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.9

1901 10318 0158 สว.อก.สภ.คลองหอยโข่ง จว.สงขลำ

0907 12304 0258

135 ร.ต.อ. หญิง เสำวลักษณ์ ชัยนุกูลศิลำ

รอง สว.ฝอ.สศป.

2902 11325 0013 สว.ฝ่ำยแผนกำรสอบ กส.

2905 10316 0019

1603 10318 0019

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

136

ว่ำที่ พ.ต.ท.

หญิง เสำวลักษณ์ ตรีมรรค

137 พ.ต.ท.

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

สว.(สอบสวน) กลุ่มงำนสอบสวน ภ.จว.ยะลำ 2006 29203 0079 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองยะลำ

1910 10203 0083

แสงกฤช พิทักษ์กรณ์

รอง ผกก.สส.สภ.นบพิตำ จว.นครศรีธรรมรำช 1806 09204 0070 รอง ผกก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมรำช

1806 09204 0134

138 พ.ต.ต.

แสงเพชร แบสิ่ว

สวป.สภ.บำงปลำม้ำ จว.สุพรรณบุรี

0709 12202 0272 สวป.สภ.หนองพอก จว.ร้อยเอ็ด

139 พ.ต.ท.

แสงเพชร สำนนท์

สว.สส.สภ.บ้ำนตำขุน จว.สุรำษฎร์ธำนี

0808 12204 0232 รอง ผกก.ป.สภ.เกำะพะงัน จว.สุรำษฎร์ธำนี 0808 10202 0037

140 พ.ต.ท.

แสงเพชร อำจสุโพธิ์

สว.(สอบสวน) สภ.เหล่ำ จว.มหำสำรคำม 1407 29203 0064 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองบัว จว.สุรินทร์

141 พ.ต.ท.

แสนชัย เกษรินทร์

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองพัทลุง

142 พ.ต.ต.

โสธร ไชยฤกษ์

สว.สส.สภ.เวียงสระ จว.สุรำษฎร์ธำนี

0808 12204 0209 สว.อก.สภ.เขำนิพันธ์ จว.สุรำษฎร์ธำนี

1810 10318 0179

143 ร.ต.อ.

โสพล ฤทธิรงค์

รอง สวป.สภ.โคกโพธิ์ จว.ปัตตำนี

0904 13202 0127 สว.กก.สส.2 บก.สส.จชต.

2002 10204 0045

144 พ.ต.ต. หญิง โสพิศ พิศพรรณ

สว.อก.สภ.พุนพิน จว.สุรำษฎร์ธำนี

0808 12304 0157 สว.ฝอ.ภ.จว.สุรำษฎร์ธำนี

1810 10318 0012

145 ร.ต.อ.

โสพิศ เรืองศรี

รอง สว. สภ.บำงมะเดื่อ อ.พุนพิน จว.สฎ. 0808 13207 0295 สว.อก.สภ.ท่ำฉัตรไชย จว.ภูเก็ต

146 พ.ต.ท.

โสภณ โกมลสุทธิ

สว.จร.สภ.เมืองปทุมธำนี

สปท.145

สวป.สภ.หนองเสือ จว.ปทุมธำนี

147 ร.ต.อ.

โสภณ ณ สุวรรณ

รอง สวป.สภ.เมืองสตูล จว.สตูล

สสต.89

สว.ฝอ.ภ.จว.สตูล

148 พ.ต.ท.

โสภณ ทองจันทร์

สว.อก.สภ.ระโนด จว.สงขลำ

149 พ.ต.ท.

โสภณ นำชัยเวียง

รอง ผกก.ป.สภ.ตำลสุม จว.อุบลรำชธำนี 0309 10202 0159

150 พ.ต.ท.

โสภณ บริรักษ์

รอง ผกก.สส.สภ.ขนอม จว.นครศรีธรรมรำช 1806 09204 0072 รอง ผกก.สส.สภ.ตะกั่วทุ่ง จว.พังงำ

สพท.164

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ควนขนุน จว.พัทลุง

0907 12304 0193 รอง ผกก.ป.สภ.ควนโดน จว.สตูล
รอง ผกก.สส.สภ.นำโพธิ์ อ.พิบูลมังสำหำร จว.อุบลรำชธำนี

สรอ.322
1309 10203 0306

สพท.217

0806 12318 0152

สปท.199
1907 10318 0008
0908 10202 0047
1311 09204 0176
1807 09204 0050

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

151 ร.ต.อ.

โสภณ บัวหลวง

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ควนมีด จว.สงขลำ 0907 24203 0131 สว.(สอบสวน) สภ.บำงแก้ว จว.พัทลุง

1905 10203 0141

152 ร.ต.อ.

โสภณ บุญสุวรรณ

รอง สวป. สภ.ถำพรรณรำ จว.นศ.

0804 12204 0302

153 พ.ต.ท.

โสภณ พรำมณี

สว.ฝอ.10 บก.อก.บช.ก.

2101 10318 0133 รอง ผกก.สส.สภ.ศรีมหำโพธิ จว.ปำรจีนบุรี 1209 09204 0071

154 พ.ต.ท.

โสภณ ภูนุช

รอง ผกก.ป.สภ.เมืองสมุทรปรำกำร

0107 10202 0007 รอง ผกก.ฝอ.3 บก.อก.ภ.1

155 พ.ต.ท.

โสภณ แย้มชมชื่น

สว.(สอบสวน) สน.ประเวศ

1111 24203 0187 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ดินแดง

สน.1-538

156 พ.ต.ท.

โสภณ เสือส่ำน

สวญ.สภ.ลำดใหญ่ จว.สมุทรสงครำม

0707 10201 0024 สวญ.สภ.ยี่สำร จว.สมุทรสงครำม

1709 09201 0042

157 พ.ต.ต.

โสภณ หมั่นขีด

สว.(สอบสวน) สน.ภำษีเจริญ

1116 24203 0167 สว.(สอบสวน) สน.เพชรเกษม

1011 10203 0160

158 พ.ต.ท.

โสภณกรณ์ ช้ำงลอย

รอง ผกก.สส.ภ.จว.อุตรดิตถ์

1611 09201 0030 สวญ.สภ.เนินกุ่ม จว.พิษณุโลก

1608 09201 0058

159 พ.ต.ต.

โสภณวิชญ์ มิตรพระพันธ์

สว.(สอบสวน) สภ.ศรีรำชำ จว.ชลบุรี

สนศ.322

สชบ.335

สว.สส.สภ.พิปูน จว.นครศรีธรรมรำช

1101 09318 0172

สว.(สอบสวน) สภ.เกำะจันทร์ จว.ชลบุรี 1206 10203 0415

160 พ.ต.ท. หญิง โสภนำ อ่ำรอด

รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.6

1601 09318 0155 รอง ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.6

161 พ.ต.ท. หญิง โสภิดำ ชัยฤทธิ์

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.นำทวี จว.สงขลำ

162 พ.ต.ท. หญิง โสมรัตน์ เพ็ญสุต

สว.อก.สภ.ตรอน จว.อุตรดิตถ์

0609 12304 0069 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.สุโขทัย

1610 09318 0184

163 พ.ต.ต.

ไสว พรรณขำม

สวป.สภ.วำรินชำรำบ จว.อุบลรำชธำนี

0309 12202 0484 สว.สส.สภ.ฆ้องชัย จว.กำฬสินธุ์

0402 12204 0241

164 พ.ต.ต.

หนำ ศิริแสง

สวป.สภ.ดอนหัวฬอ จว.ชลบุรี

0204 12202 0393 สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.2

1201 10318 0232

165 พ.ต.ต.

หนิม พลชม

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอุดรธำนี

สสข.429

สอด.326

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองสงขลำ

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองบึงกำฬ

1603 09318 0006
1906 09203 0426

1415 10203 0113

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

166 พ.ต.ท.

หนึ่งผไท ทิวำกรกิจกุล

สว.ฝอ.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยำ

167 พ.ต.ท.

หริพงษ์ แววโคกสูง

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หมูสี จว.นครรำชสีมำ 0303 24203 0258 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หนองสำหร่ำย จว.นครรำชสีมำ 1305 09203 0522

168 พ.ต.ท.

หฤษฎ์ ทองธิรำช

สวป.สน.พญำไท

1108 12202 0170 สว.กลุม่ งำนป้องกันปรำบปรำมอำชญำกรรม ผอ. 0202 10309 0019

169 พ.ต.ท.

หอมหวล คงขวัญ

รอง ผกก.สส.สน.พลับพลำไชย 2

1008 09204 0072 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.พระรำชวัง

170 พ.ต.ท.

หัตถพร ทองคำ

สว.ฝอ.ศฝร.ภ.8

1803 10326 0009 สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.8

1802 10204 0047

171 พ.ต.ต.

หัตถพล ทองคำ

สว.กก.สส.ภ.จว.รำชบุรี

1708 10204 0111 สว.กก.สส.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์

1706 10204 0110

172 พ.ต.ท.

หัสดินทร์ นพวงศ์ ณ อยุธยำ

สว.งำนแผนฝึกอบรม กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 10318 0155

173 พ.ต.ท.

หัสดีวิช ศรีกำพล

สว.สส.สภ.สหัสขันธ์ จว.กำฬสินธุ์

174 ร.ต.อ.

หำญ สุนทะโรจน์

รอง สวป.สภ.โนนเมือง จว.หนองบัวลำภู 0411 13207 0111 สว.สส.สภ.แวงน้อย จว.ขอนแก่น

0403 12204 0365

175 พ.ต.ท.

หำญศักดิ์ ม่ำนตำ

สว.กก.สส.ภ.จว.ตำก

1605 10202 0033 รอง ผกก.สส.ภ.จว.ตำก

1605 09204 0171

176 ร.ต.อ.

หำมะ หะยียูโซะ

รอง สวป.สภ.บำเจำะ

0903 13202 0146 สว.ฝอ.ภ.จว.สงขลำ

1906 10318 0445

177 ร.ต.อ.

หิรัญ ชัยสวัสดิ์

รอง สว.กก.6 บก.ส.1

2302 11204 0227 สว.กก.2 บก.ส.1

2302 10204 0081

178 ร.ต.อ.

เหนือโชค คงสงค์

รอง สวป.สภ.ทุ่งสง

0804 13202 0441 สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.8

1801 10318 0197

179 พ.ต.ท.

เหมรำช รุ่งโรจน์

รอง ผกก.สส.สภ.หนองแค จว.สระบุรี

1110 09204 0048 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ดินแดง

1003 09203 0207

180 พ.ต.ท.

เหรียญ บัวลำ

รอง ผกก.ป.สภ.ปำกคำด จว.บึงกำฬ

0410 10202 0068 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.กันทรลักษ์ จว.ศรีสะเกษ 1308 09203 0289

ลำดับ

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

1107 10305 0016 รอง ผกก.สส.สภ.ปำกท่ำ จว.พระนครศรีอยุธยำ 1107 09204 0167

สน.1-939

รอง ผกก.อำรักขำ 2 บก.อคฝ.

1014 09202 0066

0402 12204 0185 สว.อก.สภ.ฆ้องชัย จว.กำฬสินธุ์

0402 12318 0309

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

181 พ.ต.ต.

เหรียญชัย ศรีเชียงสำ

สว.อก.สภ.ฆ้องชัย จว.กำฬสินธุ์

0402 12318 0309 สว.สส.สภ.ท่ำบ่อ จว.หนองคำย

182 พ.ต.ต.

อกนิษฐ์ หลงแก้ว

สว.(สอบสวน) สภ.เขำขำว จว.สตูล

0908 23203 0118 สว.(สอบสวน) สภ.ตำกใบ จว.นรำธิวำส 1908 10203 0043

183 พ.ต.ต.

อคร กล่อมกูล

สวป.สน.ทุ่งมหำเมฆ

1112 12202 0298 สว.(สอบสวน) สน.วัดพระยำไกร

184 พ.ต.ต.

อครเดชน์ ภูทอง

สว.(ทนท.ทำงนำ) ส.รน.3 กก.10 บก.รน. 2106 34206 0278 สว.ส.รน.3 กก.11 บก.รน.

2106 10206 0383

185 พ.ต.ท.

องอำจ เทียนทอง

สว.สส.สภ.ไชโย จว.อ่ำงทอง

1104 09204 0054

186 พ.ต.ท.

องอำจ ปลัดขวำ

สว.(สอบสวน) สภ.บ้ำนผือ จว.อุดรธำนี

สอด.388

สว.(สอบสวน) สภ.นำยูง จว.อุดรธำนี

187 ร.ต.อ.

องอำจ ปินะถำ

รอง สวป.สภ.วำรินชำรำบ

สอบ.445

สว.จร.สภ.เมืองสุรินทร์

188 พ.ต.ท.

องอำจ ผ่องใส

สว.สส.สภ.หนองบุญมำก จว.นครรำชสีมำ 0303 12204 0427 สวป.สภ.ลำดวน จว.สุรินทร์

สสร.317

189 พ.ต.ท.

องอำจ เฟื่องฟู

รอง ผกก.ป.สภ.เวียงแก่น จว.เชียงรำย 0502 10202 0074 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ขุนตำล จว.เชียงรำย

สชร.451

190 พ.ต.ท.

องอำจ เสริมสุข

สว.อก.สภ.หนองปรือ จว.กำญจนบุรี

0702 12304 0192 สว.ฝอ.ภ.จว.กำญจนบุรี

191 พ.ต.ท.

องอำจ หรีรักษ์

สวป.สภ.เปลี่ยน จว.นครศรีธรรมรำช

0804 12202 0123 รอง ผกก.สส.สภ.บ้ำนวิสัยเหนือ จว.ชุมพร 1805 09204 0074

192 ร.ต.อ.

องอำจ อินทรสมบัติ

รอง สวป.สภ.ควนขนุน จว.พัทลุง

0905 13202 0220 สว.สส.สภ.ชะอวด จว.นครศรีธรรมรำช

193 พ.ต.ท.

อชิตพันธ์ วรรณำพันธ์

สวป.สภ.พระอินทร์รำชำ จว.พระนครศรีอยุธยำ 0105 12202 0376 สวป.สภ.เสนำ จว.พระนครศรีอยุธยำ

194 พ.ต.ท.

อชิรวัตติ์ ถำวรเจริญวัฒน์

สว.ส.รฟ.ธนบุรี กก.1 บก.รฟ.

195 พ.ต.ท.

อฐิวัชร วัฒนดิเรก

รอง ผกก.สส.สภ.คลองหอยโข่ง จว.สงขลำ 1906 09204 0122 รอง ผกก.ฝอ.3 บก.อก.ภ.1

ลำดับ

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

0110 12204 0102 รอง ผกก.สส.สภ.เนินขำม จว.ชัยนำท

2104 10202 0044 รอง ผกก.ป.สภ.ทุ่งคอก จว.สุพรรณบุรี

ตำแหน่งเลขที่
0410 12204 0170
1007 10203 0190

1414 10203 0223

สสร.257

1704 10318 0010

สนศ.411
สอย.408
1711 09202 0045
1101 09318 0171

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

1108 13202 0221 สว.อก.สน.เตำปูน

ตำแหน่งเลขที่

196 ร.ต.อ.

อดินันท์ ศรีนุเสน

รอง สวป.สน.พญำไท

197 ร.ต.อ.

อดิรุจ แก้ววำรี

รอง สวป.สภ.เมืองสตูล จว.สตูล

198 พ.ต.ท.

อดิเรก พันธุ์ใย

รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ยำนนำวำ

199 ร.ต.อ.

อดิเรก อภิรักษ์ทำนนท์

รอง สวป. สน.รำษฎร์บูรณะ

1115 13202 0206 สว.อก.สภ.ขุนยวม จว.แม่ฮ่องสอน

0507 12304 0072

200 พ.ต.ท.

อดิศร แก้วโหมดตำด

รอง ผกก.(สอบสวน) สน.หนองค้ำงพลู

1104 13203 0250 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.คลองตัน

1007 09203 0206

201 พ.ต.ท.

อดิศร คงประพัฒน์

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองอุดรธำนี

202 พ.ต.ต.

อดิศร จันทร์สุวิทย์

สว.ฝอ.ภ.จว.นครนำยก

1208 10318 0011 สว.กก.สส.ภ.จว.ระยอง

1210 10204 0114

203 พ.ต.ท.

อดิศร วรโชติธนัน

รอง ผกก.(สอบสวน) กก.2 บก.ปปป.

2110 29203 0050

2203 27203 0073

204 พ.ต.ท.

อดิศร ศรีมหันต์

สว.อก.สภ.วัดเพลง จว.รำชบุรี

0706 12304 0187 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์

1706 09318 0183

205 พ.ต.ต.

อดิศักดิ์ แก้ววงษำ

สว.สส.สน.ศำลำแดง

1114 12204 0188 สว.กลุ่มงำนสอบสวน บก.จร.

1002 10305 0249

206 พ.ต.ท.

อดิศักดิ์ แกสมำน

สว.สส.สภ.ปำดังเบซำร์ จว.สงขลำ

0907 12204 0351 สว.(สอบสวน) สภ.ปำดังเบซำร์ จว.สงขลำ 1906 10203 0421

207 พ.ต.ท.

อดิศักดิ์ ชมศรีหำรำช

สว.(สอบสวน) สภ.บ้ำนกลำง จว.นครพนม 0404 24203 0084 สว.(สอบสวน) สภ.โพนสวรรค์ จว.นครพนม 1406 10203 0175

208 พ.ต.ท.

อดิศักดิ์ ทรงอำษำ

สว.ฝอ.ภ.จว.สกลนคร

209 พ.ต.ท.

อดิศักดิ์ ทองหลำง

สวป.สภ.เชียงยืน จว.มหำสำรคำม

สมค.242

สวป.สภ.ท่ำคันโท จว.กำฬสินธุ์

สกส.269

210 ร.ต.อ.

อดิศักดิ์ บุญประจักษ์

รอง สว.จร. สน.พลับพลำไชย 1

สน.2-441

สว.ฝสสน.3 บก.สสน.บช.ตชด.

2507 10318 0049

สสต.92
สน.2-675

สอด.327

สว.กก.สส.ภ.จว.สตูล

สน.1-785
1907 10202 0084

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองนรำธิวำส 1908 09203 0056

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองสกลนคร 1411 09203 0246
รอง ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงำนสอบสวนและตรวจสอบทรัพย์สิน บก.ปส.2

1411 10305 0017 สว.(สอบสวน) สภ.พนมไพร จว.ร้อยเอ็ด 1409 10203 0284

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

211 พ.ต.ท.

อดิศักดิ์ แพ่งสุภำ

สว.สส.สภ.ดงเจริญ จว.พิจิตร

0605 12204 0158 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.พนำ จว.อำนำจเจริญ 1310 09203 0148

212 ร.ต.อ.

อดิศักดิ์ รอดพูล

รอง สว.ฝอ.บก.ทล.

2103 11304 0018 สว.สส.สภ.นำขยำด จว.พัทลุง

213 พ.ต.ท.

อดิศักดิ์ สินสืบผล

สวป.สภ.บำงพลีน้อย จว.สมุทรปรำกำร 0107 12202 0101 รอง ผกก.ฝอ.บก.ปคม.

214 พ.ต.ท.

อดิศักดิ์ อรพันธ์

สว.กลุ่มงำนจรำจร กองแผนงำนควำมมั่นคง สยศ. 0203 10309 0041 รอง ผกก.กลุ่มงำนวิเครำะห์และประเมินผล ผก. 0205 09309 0068

215 พ.ต.ท.

อดิศัย สุภัทโรภำสพงศ์

สว.ฝอ.บก.ป.

2102 10305 0024 รอง ผกก.สส.สภ.วัดสิงห์ จว.ชัยนำท

1104 09204 0050

216 พ.ต.ท.

อดุลย์ เง๊ำะ

รอง ผกก.ตชด.42 บก.ตชด.ภำค 4

2505 09318 0153 รอง ผกก.ป.สภ.เบตง จว.ยะลำ

0906 10202 0031

217 พ.ต.ต.

อดุลย์ จุดศรี

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองร้อยเอ็ด6

0407 24203 0099 สว.(สอบสวน) สภ.ปทุมรัตน์ จว.ร้อยเอ็ด 1409 10203 0286

218 พ.ต.ต.

อดุลย์ นำมดี

สว.กลุ่มงำนนิติกรด้ำนกำรเสริมสร้ำงฯ วน. 0106 10305 0067 สว.(สอบสวน) สภ.แสนสุข จว.ชลบุรี

1206 10203 0382

219 ร.ต.อ.

อดุลย์ นำมมงคล

รอง สว.(สอบสวน) สน.หนองค้ำงพลู

1104 12203 0243 สว.(สอบสวน) สน.พหลโยธิน

1004 10203 0227

220 พ.ต.ต.

อดุลย์ ผดุงเวียง

สว.ฝ่ำยปกครองและกำรฝึก ศฝร.ภ.9

2003 10306 0033 สว.ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจ บก.ฝรก.

2904 10355 0064

221 ร.ต.อ.

อดุลย์ ยะท่ำตุ้ม

รอง สว.จร.สน.ลำผักชี

222 พ.ต.ท.

อดุลย์ รวมชัย

สว.(สอบสวน) สภ.ยกกระบัตร จว.ตำก 0603 23203 0227 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองตำก

223 พ.ต.ท.

อดุลย์ วรอนุ

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

สอด.595

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

สอด.607

224 พ.ต.ต.

อดุลย์ เส็งนำ

สวป.สภ.ท่ำบ่อ จว.หนองคำย

สนค.285

สวป.สภ.ศรีเชียงใหม่ จว.หนองคำย

สนค.261

225 ร.ต.อ.

อดุลย์ศิริ วงศ์ตันกำศ

รอง สว.สส.สน.บำงมด

สน.1-1305

สว.จร.สน.ลำผักชี

1010 11204 0103 สว.(สอบสวน) สน.บำงมด

1905 10204 0049
2108 09318 0009

1102 12205 0140
1605 10203 0165

1010 10203 0194

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

226 ร.ต.อ.

อติกันต์ ไชยทองดี

รอง สวป. สน.บุคคโล

227 ร.ต.อ.

อติคุณ โสรเนตร

228 พ.ต.ท.

ตำแหน่งเลขที่
สน.3-557

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

สว.สส.สน.ธรรมศำลำ

1114 12204 0068

รอง สวป. สภ.พระนครศรีอยุธยำ จว.พระนครศรีอยุธยำ

0105 13202 0382 สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.1

1101 10318 0174

อติชำต แย้มผกำ

สว.อก.สภ.เหล่ำหลวง ภ.จว.บึงกำฬ

1415 10318 0082 สว.กก.4 บก.ส.2

2303 10204 0080

229 พ.ต.ท.

อติชำติ กองทองธเนศ

สวป.สภ.หนองสองห้อง จว.ขอนแก่น

0403 12202 0423 สว.อก.สภ.แวงใหญ่ จว.ขอนแก่น

0403 12304 0338

230 พ.ต.ท.

อติชำติ ปิสำวงษ์

สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.7

1702 10204 0057 รอง ผกก.สส.1 บก.สส.ภ.7

1702 09204 0029

231 พ.ต.ท.

อติชำติ พรทิตกุล

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ปะทิว จว.ชุมพร

สชพ.174

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ้ำนมำบอำมฤต จว.ชุมพร

232 พ.ต.ท.

อติโรจน์ ทำแจ้ง

สวป.สภ.เมืองอุดรธำนี

สอด.306

รอง ผกก.ป.สภ.กุดจับ จว.อุดรธำนี

233 พ.ต.ต.

อติวรรต ศรีเมือง

สว.(สอบสวน) สภ.โพนเขวำ จว.ศรีสะเกษ 0306 23203 0351 สว.(สอบสวน) สภ.กันทรำรมย์ จว.ศรีสะเกษ 1308 10203 0277

234 พ.ต.ท.

อธิชย์ ดอนนันชัย

รอง ผกก.ป.สน.สำมเสน

235 พ.ต.ท.

อธิป คำเงิน

สว.(สอบสวน) สภ.ปง จว.พะเยำ

236 พ.ต.ท.

อธิป นำคมณี

สว.(สอบสวน) สภ.บำงนบ จว.นครศรีธรรมรำช 0804 23203 0401 สว.(สอบสวน) สภ.ชะอวด จว.นครศรีธรรมรำช 1806 10203 0306

237 พ.ต.ท.

อธิเมศร์ พงศ์ทองวิทย์

สว.สภ.หนองสรวง จว.นครรำชสีมำ

238 พ.ต.ต.

อธิรำช นำคศรี

สว.(สอบสวน) สภ.ศรีสมเด็จ จว.ร้อยเอ็ด

239 พ.ต.ต.

อธิวัฒน์ ดำบัว

สว.สส.สภ.สทิงพระ จว.สงขลำ

0907 12204 0207 สวป.สภ.ห้วยปลิง จว.สงขลำ

0907 12202 0081

240 พ.ต.ท.

อธิวัฒน์ ศิรเลิศฐำกรณ์

รอง ผกก.2 บก.ปส.4

2205 09201 0043

2202 27203 0090

1102 10202 0049 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.นำงเลิง

สพย.201

สว.(สอบสวน) สภ.แม่กำ จว.พะเยำ

0303 12201 0660 สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.3

สรอ.367

สชพ.106
0412 10202 0076
1003 09203 0191
1507 10203 0166
1302 10204 0046

สว.(สอบสวน) สภ.กุดบำก จว.สกลนคร 1411 10203 0232
รอง ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงำนสอบสวนและตรวจสอบทรัพย์สิน บก.ปส.1

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

241 พ.ต.ท.

อธิวัฒน์ อธิชัยภูวพงศ์

สว.อก.สภ.หนองบัวระเหว จว.ชัยภูมิ

242 พ.ต.ท.

อธิวัฒน์ อนันตชัยศักดิ์

รอง ผกก.สส.สภ.วังสมบูรณ์ จว.สระแก้ว 1211 09204 0101 รอง ผกก.สส.สภ.เขำหินซ้อน จว.ฉะเชิงเทรำ 1205 09204 0084

243 ร.ต.อ.

อธิศ นนทศรี

รอง สวป.สภ.กุมภวำปี จว.อุดรธำนี

244 พ.ต.ต.

อธิศ แสนเภำ

สว.(สอบสวน) สภ.เฝ้ำไร่ จว.หนองคำย 0410 13203 0034 สว.(สอบสวน) สภ.โพนพิสัย จว.หนองคำย 1412 10203 0156

245 พ.ต.ท.

อนงค์ สุภำ

สว.สส.สภ.ทรำยมูล จว.ยโสธร

0305 12204 0089 สวป.สภ.มหำชนะชัย จว.ยโสธร

246 พ.ต.ต.

อนนท์ เรืองวงษ์

สว.กก.สส.ภ.จว.กำแพงเพชร

1604 10204 0111 สว.(สอบสวน) สภ.ไทรงำม จว.กำแพงเพชร 1604 10203 0156

247 พ.ต.ต.

อนนภณ กฤชธรรมนนท์

สวป.สภ.เขำหลัก จว.พังงำ

1807 10202 0061 สวป.สภ.ท่ำชนะ จว.สุรำษฎร์ธำนี

248 พ.ต.ท.

อนัน ฤทธิธรรม

สวป.สภ.หนองหำน จว.อุดรธำนี

0412 12202 0366 รอง ผกก.สส.ภ.จว.ร้อยเอ็ด

1409 09201 0031

249 ร.ต.อ.

อนันต์ จันทร์ศรี

รอง สว. กก.สส.บก.น.1

1003 11204 0056 สว.กก.สส.บก.น.1

1003 10204 0041

250 พ.ต.ท.

อนันต์ เฉลิมแสน

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.พระยืน จว.ขอนแก่น

สขก.582

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองขอนแก่น

สขก.329

251 พ.ต.ท.

อนันต์ ไชยสิทธิ์

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.พบพระ จว.ตำก

สตก.255

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.อุ้มผำง จว.ตำก

สตก.267

252 พ.ต.ท.

อนันต์ ธรรมอัน

สว.(สอบสวน) สภ.ดงประคำ จว.พิษณุโลก 0606 23203 0070 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพิษณุโลก

1608 10203 0220

253 พ.ต.ท.

อนันต์ นำมวิเศษ

สว.สส.สภ.โพธิ์ทอง จว.ร้อยเอ็ด

0407 12204 0288 สว.กก.สส.ภ.จว.เลย

1410 10204 0114

254 ร.ต.อ.

อนันต์ บัวแก้ว

รอง สว.กก.3 บก.ปอท.

2112 11202 0091 สว.กก.2 บก.ปคบ.

2111 10202 0052

255 พ.ต.ท.

อนันต์ พึ่งสกุล

รอง ผกก.ป.สภ.ดอนพุด จว.สระบุรี

0108 10202 0118 รอง ผกก.ป.สภ.พระพุทธบำท จว.สระบุรี 0108 10202 0033

ลำดับ

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

0302 12304 0241 สวป.สน.หนองจอก
0412 13202 0389 สว.สส.สภ.ศรีธำตุ จว.อุดรธำนี

ตำแหน่งเลขที่
สน.1-666
0412 12204 0221

สยส.168
สสฎ.297

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่
สน.1-1077

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

256 พ.ต.ท.

อนันต์ วรสำตร์

สวป.สน.บำงเขน

257 ร.ต.อ.

อนันต์ สมบัติ

รอง สว.(สอบสวน)สภ.สูงเม่น จว.แพร่

258 พ.ต.ท.

อนันต์ สุนสันเขต

สวป.สภ.โคกกระชำย จว.บุรีรัมย์

0304 12202 0103 สวป.สภ.กระสัง จว.บุรีรัมย์

259 พ.ต.ท.

อนันต์ สุพรรณเภสัช

สวป.สภ.ท่ำบ่อ จว.หนองคำย

0410 12202 0379 สว.อก.สภ.สังคม จว.หนองคำย

260 พ.ต.ท.

อนันต์ สุรำไพ

สวป.สภ.ชำนุมำน จว.อำนำจเจริญ

261 พ.ต.ต.

อนันตชัย คำด้วง

สว.(สอบสวน) สภ.สว่ำงวีระวงศ์ จว.อุบลรำชธำนี 0309 12203 0044 สว.(สอบสวน) สภ.วำรินชำรำบ จว.อุบลรำชธำนี 1311 10203 0396

262 พ.ต.ท.

อนันตโชติ ธรรมโชติอิสระ

สว.สส.สภ.โคกกลอย จว.พังงำ

263 พ.ต.ต.

อนันตรัตน์ สุขนรินทร์

สวป.สภ.เมืองนครสวรรค์

264 พ.ต.ท.

อนันท์ คงนำ

สว.สส.สภ.บ้ำนแก่ง จว.สุโขทัย

1610 10204 0056 สวป.สภ.บ้ำนไร่ จว.สุโขทัย

265 พ.ต.ต.

อนันทชัย ยอดนำรี

สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.8

1801 10318 0158 สว.อก.สภ.ไม้เรียง จว.นครศรีธรรมรำช 1806 10318 0056

266 พ.ต.ท.

อนิรุทธ์ พุฒนวล

สว.จร.สภ.เมืองพังงำ

0805 12205 0010 สว.(สอบสวน) กก.สส.4 บก.สส.ภ.8

267 พ.ต.ท.

อนิรุทธิ์ ผดุงดี

สว.(สอบสวน) สภ.นำงรอง จว.บุรีรัมย์

268 ร.ต.อ.

อนึ่ง บุญตุ้ม

รอง สวป.สภ.หนองบัวเหนือ จว.ตำก

269 ร.ต.อ.

อนุกูล วงษ์ชัย

รอง สวป.สภ.นำยำยอำม จว.จันทบุรี

สจบ.279

สว.ฝอ.ภ.จว.จันทบุรี

270 พ.ต.ท.

อนุกูล หนูเกตุ

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ป่ำตอง จว.ภูเก็ต

สภก.118

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ถลำง จว.ภูเก็ต 1808 09203 0276

สพร.218

สอบ.621

รอง ผกก.สส.สน.บำงเขน

1004 09204 0073

สว.(สอบสวน) สภ.วังชิน จว.แพร่

1508 10203 0238

สว.อก.สภ.นำเกลียง จว.ศรีสะเกษ

0805 12204 0141 สว.สส.สภ.กะปง จว.พังงำ

สนว.282

สบร.458

สว.สส.สภ.บำงแม่นำง จว.นนทบุรี

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

0603 13207 0210 สว.ฝอ.ภ.จว.สุโขทัย

สบร.395
0410 12304 0180
0306 12304 0180
0805 12204 0113
0103 12204 0250
0608 12202 0041
1802 10203 0128

สบร.333
1610 10318 0185
1204 10318 0013

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

271 พ.ต.ท.

อนุชัย สวยงำม

สว.สภ.บ้ำนโคกยำง จว.ตรัง

0902 12201 0189 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองตรัง

272 พ.ต.ท.

อนุชำ ขันชัยภูมิ

สวป.สภ.บ้ำนเดื่อ จว.ชัยภูมิ

0302 12202 0075 รอง ผกก.สส.ภ.จว.ชัยภูมิ

273 พ.ต.ต.

อนุชำ คล้ำยฉ่ำ

สวป.สภ.ค่ำยบำงระจัน จว.สิงห์บุรี

274 พ.ต.ต.

อนุชำ จิตนิยม

สว.สส.สภ.จอมบึง จว.รำชบุรี

0706 12204 0161 สว. สส.สภ.ด่ำนมะขำมเตีย จว.กำญจนบุรี 0702 12204 0227

275 พ.ต.ท.

อนุชำ ตู้มณีจินดำ

สว.ศูนย์รับแจ้งเหตุและปฏิบัติกำรควบคุมสั่งกำร บก.ทท.1

3202 10202 0108 รอง ผกก.1 บก.ทท.3

3204 09202 0018

276 พ.ต.ท.

อนุชำ ทองสว่ำง

สว.ฝอ.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยำ

1107 10318 0013 สว.ฝอ.ภ.จว.สระบุรี

1110 10318 0008

277 พ.ต.ท.

อนุชำ เทียมกลิ่น

สว.อก.สภ.บ้ำนไร่ จว.สุโขทัย

1610 10318 0046 สว.สส.สภ.ลำดยำว จว.นครสวรรค์

278 พ.ต.ต.

อนุชำ เนตรจินดำ

สว.(สอบสวน) สภ.ชุมแสงสงครำม จว.พิษณุโลก 0606 23203 0190 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพิษณุโลก

279 พ.ต.ท.

อนุชำ เบญจจินดำ

รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.นนทบุรี

1105 09318 0008 รอง ผกก.สส.สภ.หำงนำสำคร จว.ชัยนำท 1104 09204 0080

280 พ.ต.ต.

อนุชำ พรหมอำรักษ์

สวป.สภ.บ้ำนฉำง จว.ระยอง

0208 12202 0228 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองระยอง

1210 10203 0236

281 พ.ต.ท.

อนุชำ ศรีสำโรง

สว.กก.4 บก.ป.

2102 10202 0201 สว.กก.5 บก.ป.

2102 10202 0239

282 พ.ต.ท.

อนุชำ สินค้ำ

สว.สส.สน.ลำหิน

1110 12204 0159 รอง ผกก.ป.สภ.ห้วยรำช จว.บุรีรัมย์

0304 10202 0082

283 ร.ต.อ.

อนุชำ อินทร์บุญ

รอง สว.กก.2 บก.ปส.3

2204 11204 0060 สว.กก.3 บก.ปส.3

2204 10204 0064

284 พ.ต.ท.

อนุชำ อุดมเกษตรรัตน์

ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.4 บก.สอ.บช.ตชด. 2508 10202 0171 รอง ผกก.กก.5 บก.สอ.บช.ตชด.

285 พ.ต.ท.

อนุชำติ วิภำดำพิสุทธิ์

รอง ผกก.(สอบสวน) สน.พลับพลำไชย 1

สสห.142

สน.2-587

สว.จร.สภ.เมืองสิงห์บุรี

รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ยำนนำวำ

สตง.171
1304 09201 0031
0109 12205 0010

สนว.322
1608 10203 0219

2508 09202 0199
1008 09203 0155

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

2804 10318 0007 สว.สส.สภ.พระแสง จว.สุรำษฎร์ธำนี

ตำแหน่งเลขที่

286 พ.ต.ต.

อนุชำติ สุวรรณเติมเต็ม

สว.ฝอ.ศทก.

287 ร.ต.อ.

อนุชำติ เสมสะอำด

รอง สว.สส.สภ.บ้ำนหนองพลับ จว.ประจวบคีรีขันธ์ 0704 13204 0227

288 ร.ต.อ.

อนุชิต วงษำบุตร

รอง สวป. สน.วังทองหลำง

289 พ.ต.ท.

อนุเชษฐ์ กำศสมบูรณ์

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แสนภูดำษ จว.ฉะเชิงเทรำ

290 ร.ต.อ.

อนุพงษ์ เวชำนนท์

รอง สวป.สภ.มำบตำพุด

291 พ.ต.ท.

อนุพงษ์ อิ่มใจ

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แม่พริก จว.ลำปำง

สลป.274

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ปง จว.พะเยำ 1507 09203 0167

292 พ.ต.ท.

อนุพันธ์ กันถำรัตน์

สว.สส.สภ.เมืองเชียงรำย

สชร.246

รอง ผกก.สส.สภ.แม่เจดีย์ จว.เชียงรำย 1504 09204 0093

293 พ.ต.ท.

อนุพันธ์ สมบูรณ์ทรัพย์

สว.(ทนท.ทำงนำ) ส.รน.1 กก.4 บก.รน. 2106 34206 0088 สว.ส.รน.4 กก.5 บก.รน.

294 พ.ต.ต.

อนุมัติ รื่นพำนิช

สวป.สภ.เกำะสมุย จว.สุรำษฎร์ธำนี

295 พ.ต.ต.

อนุรักษ์ ดีคล้ำย

สว.(สอบสวน) สภ.กระทุ่มแบน จว.สมุทรสำคร 0708 24203 0081 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสมุทรสำคร

1710 10203 0119

296 พ.ต.ท.

อนุรักษ์ ตรีเนตร

สว.กก.สส.ภ.จว.นครนำยก

1208 10204 0065 สว.ฝอ.ภ.จว.นครนำยก

1208 10305 0014

297 พ.ต.ท.

อนุรักษ์ นิลเขตร์

สว.ฝอ.ภ.จว.เชียงใหม่

1505 10318 0011 สว.สส.สภ.เมืองลำปำง

สลป.225

298 พ.ต.ต.

อนุรักษ์ บุญคำพงศ์

สว.กก.5 บก.ป.

2102 10202 0243 สว.กก.5 บก.ปคม.

2108 10202 0132

299 พ.ต.ท.

อนุรักษ์ ปริญญำสถิรกุล

สว.ส.รน.1 กก.9 บก.รน.

2106 10206 0247 รอง ผกก.9 บก.รน.

2106 09206 0395

300 พ.ต.ต.

อนุรักษ์ รำมสูตร

สวป.สน.ลำดพร้ำว

1111 12202 0237 สว.(สอบสวน) สน.ลำดพร้ำว

1006 10203 0161

สว.อก.สภ.อ่ำวน้อย จว.ประจวบคีรีขันธ์ 1706 10318 0059

1111 13202 0302 สว.อก.สน.บุปผำรำม

ปขก.1758

0808 12204 0247

สน.3-506

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บำงปะกง จว.ฉะเชิงเทรำ 1205 09203 0215

1210 11202 0090 สว.สส.สภ.พลูตำหลวง จว.ชลบุรี

0204 12204 0287

2106 10206 0146

0808 12202 0372 สว.(สอบสวน) สภ.เกำะสมุย จว.สุรำษฎร์ธำนี 1810 10203 0327

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

301 พ.ต.ท.

อนุรักษ์ สุริวงศ์

สว.อก.สภ.แว้ง จว.นรำธิวำส

0903 12304 0269 รอง ผกก.สส.สภ.แว้ง จว.นรำธิวำส

2004 09204 0090

302 พ.ต.ท.

อนุรำช วิมล

สว.ส.รน.3 กก.6 บก.รน.

2106 10206 0176 รอง ผกก.8 บก.รน.

2106 09206 0394

303 พ.ต.ท.

อนุลักษณ์ ท่ำม่วง

สวป.สภ.เมืองอุบลรำชธำนี

304 พ.ต.ท.

อนุวรรณ ตรีสุวรรณ

รอง ผกก.สส.สภ.นิคมพัฒนำ จว.ระยอง 1210 09204 0084 รอง ผกก.ฝอ.3 บก.อก.ภ.2

1201 09318 0225

305 พ.ต.ท.

อนุวรรต ฆ้อนทอง

ผบ.ร้อย(สบ 2) ฝ่ำยปกครอง 3 บก.ปค. 3002 10306 0062 สว.กก.2 บก.ส.1

2302 10204 0085

306 พ.ต.ท.

อนุวัฏ เทียนทอง

รอง ผกก.สส.สภ.ฉิมพลี จว.ฉะเชิงเทรำ 1205 09204 0077 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ตรำด

1207 09318 0106

307 พ.ต.ต.

อนุวัฒน์ ฤทธิชัย

สวป.สภ.ชุมพล จว.สงขลำ

0907 12202 0085 สว.ส.ทท.2 กก.2 บก.ทท.3

3204 10202 0046

308 พ.ต.ท.

อนุวัฒน์ ศรีจันทร์ทับ

รอง ผกก.สส.สภ.เมืองสตูล

1907 09204 0045 รอง ผกก.สส.ภ.จว.สตูล

1907 09204 0133

309 ร.ต.อ.

อนุวัฒน์ สูบไธสง

รอง สวป. สน.ทองหล่อ

สน.2-325

สว.กก.สส.บก.น.6

310 พ.ต.ท.

อนุวัตร บุญวิเศษ

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ธวัชบุรี จว.ร้อยเอ็ด

สรอ.303

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.อำจสำมำรถ จว.ร้อยเอ็ด 1409 09203 0293

311 พ.ต.ท.

อนุศักดิ์ โกษฐ์เพชร

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ 0704 24203 0085 นว.(สบ 3) ตร.

312 ร.ต.อ.

อนุสร และมุสอ

รอง สว.(สอบสวน) สภ.สะบ้ำย้อย จว.สงขลำ

313 พ.ต.ท.

อนุสรณ์ ดังก้อง

รอง ผกก.ป.สภ.ทองแสนขัน จว.อุตรดิตถ์ 0609 10202 0033 รอง ผกก.สส.ภ.จว.อุตรดิตถ์

314 พ.ต.ท.

อนุสรณ์ ทองดวง

รอง ผกก.สส.สภ.แก่งหำงแมว จว.จันทบุรี 1204 09204 0082 รอง ผกก.สส.สภ.บ้ำนกรวด จว.บุรีรัมย์ 1306 09204 0098

315 พ.ต.ท.

อนุสรณ์ ทองไสย

รอง ผกก.สส.ภ.จว.พัทลุง

สอบ.407

สสข.458

สว.กก.สส.ภ.จว.อุบลรำชธำนี

สว.(สบสวน) สภ.ตำเซะ จว.ยะลำ

1311 10202 0167

1008 10204 0157
0000 09323 0099
1910 10203 0028
1611 09201 0030

1905 09201 0030 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เขำวิเศษ จว.ตรัง 1904 09203 0208

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่
สน.2-606

ตำแหน่งใหม่

316 ร.ต.อ.

อนุสรณ์ ยนต์สถิตย์กุล

รอง สวป. สน.ลุมพินี

317 พ.ต.ท.

อนุสรณ์ วรรณพิณ

สว.กก.สส.ภ.จว.ยโสธร

1307 10204 0030 รอง ผกก.สส.ภ.จว.ยโสธร

318 พ.ต.ท.

อนุสรณ์ สะตะ

สว.กก.สส.ภ.จว.ชัยภูมิ

1304 10204 0158 สวป.สภ.บ้ำนเขว้ำ จว.ชัยภูมิ

319 พ.ต.ท.

อนุสรณ์ สิงห์คำร

สว.ฝอ.ภ.จว.นครนำยก

1208 10305 0014 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครนำยก

320 ร.ต.อ.

อนุสรณ์ สุนทร

รอง สว.ธร.สภ.ฝำง จว.เชียงใหม่

สชม.659

สว.สส.สน.ลำดกระบัง

สว.อก.สภ.แม่แจ่ม จว.เชียงใหม่

2301 10318 0010 รอง ผกก.ธร.กพ.บก.อก.บช.ส.

ตำแหน่งเลขที่
1103 12204 0084
1307 09204 0152

สชย.285
1208 10203 0125
0503 12304 0283

321 พ.ต.ท. หญิง อนุสรำ ชังช่ำงเรือ

สว.ธร.กพ.บก.อก.บช.ส.

322 พ.ต.ท.

อเนชำ ตำวัน

ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.42 บก.ตชด.ภำค 4 2505 10202 0162 ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.44 บก.ตชด.ภำค 4 2505 10202 0354

323 พ.ต.ต.

อโนชำ สรรศรี

สว.(สอบสวน) สภ.เขื่องใน จว.อุบลรำชธำนี 0309 24203 0127 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอุบลรำชธำนี

1311 10203 0389

324 พ.ต.ท. หญิง อโนชำ อังศุสิงห์

รอง ผกก.ฝอ.บก.ปปป.

2110 09318 0008

2113 09318 0016

325 พ.ต.ต. หญิง อโนทัย เกตตะพันธุ์

สว.ฝอ.ภ.จว.พังงำ

1807 10318 0011 สว.ฝอ.ภ.จว.พังงำ

326 พ.ต.ต.

อโนทัย สำยกระสินธุ์

สวป.สภ.บ้ำนแหลม จว.เพชรบุรี

327 พ.ต.ท.

อโนทัย สุขมนต์

สว.สส.สภ.สระใคร จว.หนองคำย

0410 12204 0261 รอง ผกก.สส.สภ.ศรีธำตุ จว.อุดรธำนี

328 พ.ต.ท.

อโนธร ศรีทองใบ

สว.กก.3 บก.ปอท.

2112 10202 0080 รอง ผกก.กลุ่มงำนสนับสนุนคดีเทคโนโลยี บก.ปอท. 2112 09204 0106

329 พ.ต.ท.

อพิเชษฐ์ อุทยำรักษ์

สว.สส.สภ.นำขยำด จว.พัทลุง

1905 10204 0049 สว.อก.สภ.สิเกำ จว.ตรัง

0902 12304 0094

330 พ.ต.ท.

อพิสิฐ เกิดสวัสดิ์

รอง ผกก.สส.สน.บำงยี่ขัน

1009 09204 0073 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ท่ำข้ำม

1011 09203 0167

สพบ.172

รอง ผกก.ฝอ.บก.ตำรวจมหำดเล็กรำชวัลลภรักษำพระองค์ 904

สวป.สภ.ดำเนินสะดวก จว.รำชบุรี

2301 09318 0008

1807 10318 0140

สรบ.328
1414 09204 0065

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

331 พ.ต.ท.

อภัยพงษ์ สุระกำ

สว.กก.สส.ภ.จว.พังงำ

1807 10202 0088 สว.กก.สส.ภ.จว.พังงำ

332 พ.ต.ท.

อภิชนัน วัฒนวรำงกูร

รอง ผกก.สส.สภ.บำงละมุง จว.ชลบุรี

1206 09204 0090 รอง ผกก.ป.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.นครรำชสีมำ 0303 10202 0129

333 ร.ต.อ.

อภิชัย พันธุ์คงชื่น

รอง สวป.สภ.เมืองเชียงใหม่

334 พ.ต.ท.

อภิชำต จันทร์สำเร็จ

รอง ผกก.สส.สภ.บำงมะเดือ่ จว.สุรำษฎร์ธำนี 1810 09204 0089 รอง ผกก.สส.สภ.จุฬำภรณ์ จว.นครศรีธรรมรำช 1806 09204 0082

335 ร.ต.อ.

อภิชำติ กลัดน้อย

รอง สว.จร.สภ.เมืองเพชรบุรี

สพบ.157

สว.สส.สภ.หนองจอก จว.เพชรบุรี

0705 12204 0173

336 ร.ต.อ.

อภิชำติ โกเนตร์สุวรรณ

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

สจบ.174

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองจันทบุรี

1204 10203 0261

337 พ.ต.ท.

อภิชำติ ครองยศ

สว.จร.สภ.เมืองสกลนคร

0409 12205 0010 สวป.สภ.ธำตุพนม จว.นครพนม

0404 12202 0259

338 พ.ต.ต.

อภิชำติ จันจุฬำ

สว.กก.ซถ.2 บก.สส.จชต.

2002 10202 0077 สว.(สอบสวน) สภ.เจำะไอร้อง จว.นรำธิวำส 1908 10203 0053

339 พ.ต.ต.

อภิชำติ ชูวิเศษ

สว.อก.สภ.หลักห้ำ จว.รำชบุรี

1708 10318 0057 สว.(สอบสวน) สภ.ลำดใหญ่ จว.สมุทรสงครำม 1709 10203 0088

340 พ.ต.ท.

อภิชำติ เดชฤกษ์ปำน

รอง ผกก.ป.สภ.กำบัง จว.ยะลำ

0906 10202 0091 รอง ผกก.ป.สภ.เขำชัยสน จว.พัทลุง

341 พ.ต.ท.

อภิชำติ ทรัพย์ส่งเสริม

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สวนผึง จว.รำชบุรี

342 พ.ต.ท.

อภิชำติ ทองแพ

รอง ผกก.สภ.ชัยพฤกษ์ จว.นนทบุรี

1105 09204 0105 รอง ผกก.สส.สภ.หนองมะโมง จว.ชัยนำท 1104 09204 0055

343 พ.ต.ท.

อภิชำติ พรมสงฆ์

สว.(สอบสวน) สภ.วังหว้ำ จว.พิจิตร

1607 29203 0055 สว.(สอบสวน) สภ.ตะพำนหิน จว.พิจิตร

344 พ.ต.ท.

อภิชำติ มัฆนำโส

สว.สภ.โคกสี จว.สกลนคร

0409 12201 0372 รอง ผกก.สส.สภ.หนองวัวซอ จว.อุดรธำนี 1414 09204 0059

345 พ.ต.ท.

อภิชำติ เรนชนะ

รอง ผกก.ป.สภ.บ้ำนมำบอำมฤต จว.ชุมพร 1805 09202 0055 รอง ผกก.6 บก.ป.

สชม.396

สรบ.230

สว.สส.สภ.แม่โจ้ จว.เชียงใหม่

1807 10204 0135
1505 10204 0289

0905 10202 0021

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.โพธำรำม จว.รำชบุรี 1708 09203 0225

สพจ.218
2102 09201 0280

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

346 พ.ต.ต.

อภิชำติ วงษ์ศรี

สว.ส.รฟ.สุวรรณภูมิ กก.4 บก.รฟ.

2104 10202 0086 สว.กก.2 บก.ปอศ.

2109 10202 0069

347 พ.ต.ต.

อภิชำติ วิทยำภรณ์พงศ์

สว.สส.สภ.นำจอมเทียน จว.ชลบุรี

0204 12203 0355 สว.กก.3 บก.จร.

1002 10318 0256

348 พ.ต.ท.

อภิชำติ ศรีสำอำงค์

สวญ.สภ.จะกง จว.ศรีสะเกษ

1308 09201 0054 รอง ผกก.จร.สภ.เมืองอุบลรำชธำนี

0309 10205 0016

349 พ.ต.ท.

อภิชำติ อำภำศิลป์

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ด่ำนช้ำง จว.สุพรรณบุรี 0709 24203 0098 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ชะอำ จว.เพชรบุรี 0705 24203 0063

350 พ.ต.ท.

อภิเชษฐ์ ทรัพย์ส่งเสริม

รอง ผกก.สส.สภ.จอมบึง จว.รำชบุรี

1708 09204 0069 รอง ผกก.สส.ภ.จว.รำชบุรี

1708 09204 0108

351 พ.ต.ท. หญิง อภิญญำ คำมงคล

สว.ฝอ.ภ.จว.นรำธิวำส

2004 10326 0016 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.นรำธิวำส

1908 09318 0078

352 พ.ต.ท.

อภิเดช ตำบุญถึง

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.วังเจ้ำ จว.ตำก 0603 24203 0112 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.วังประจบ จว.ตำก 1605 09203 0170

353 พ.ต.ต.

อภิเดช บุญไชยโย

สว.(สอบสวน) สภ.วำริชภูมิ จว.สกลนคร 0409 24203 0083 สว.(สอบสวน) สภ.คำบ่อ จว.สกลนคร

1411 10203 0244

354 พ.ต.ท. หญิง อภินันท์ ชูช่วย

สว.ฝอ.บก.ตชด.ภำค 4

2505 09318 0008

355 พ.ต.ท.

อภินันท์ ปลืมมะลัง

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

356 พ.ต.ต.

อภินันทน์ ฤกษนันทน์

สว.อก.สน.ลำดกระบัง

1110 12304 0195 สว.ฝ่ำยแผนและงบประมำณ บก.อก.รร.นรต. 3001 10325 0035

357 พ.ต.ต.

อภิพงษ์ ไชยวัน

สว.สส.สภ.บ้ำนเป็ด จว.ขอนแก่น

1405 10204 0124 สว.สส.สภ.เมืองขอนแก่น

358 ร.ต.อ.

อภิภู จูประโคนสุข

รอง สวป.สภ.เมืองบุรีรัมย์

สบร.306

สว.กก.สส.ภ.จว.บุรีรัมย์

1306 10204 0153

359 ร.ต.อ.

อภิรักษ์ ทอดสนิท

รอง สว.จร. สน.ลำดพร้ำว

สน.1-630

สว.สส.สน.วัดพระยำไกร

สน.2-723

360 พ.ต.ท.

อภิรักษ์ ผ่องวิไล

รอง ผกก.ป.สภ.ห้วยเม็ก จว.กำฬสินธุ์

2505 10318 0013 รอง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภำค 4

สนม.604

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บัวลำย จว.นครรำชสีมำ 0303 23203 0090

0402 10202 0062 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แกดำ จว.มหำสำรคำม

สขก.314

สมค.262

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

361 พ.ต.ท.

อภิรักษ์ เพิ่มชัย

สว.สส.สภ.หนองจอก จว.เพชรบุรี

0705 12204 0173 รอง ผกก.ป.สภ.ชะอำ จว.เพชรบุรี

0705 10202 0018

362 พ.ต.ท.

อภิรักษ์ ศรีหำรักษำ

ผู้ช่วย นว.(สบ 3) ตร.

0000 09323 0122 รอง ผกก.ป.สภ.เมืองมหำสำรคำม

0405 10202 0007

363 พ.ต.ท.

อภิรำช สนิทวงศ์ชัย

รอง ผกก.ป.สภ.สังคม จว.หนองคำย

0410 10202 0070 รอง ผกก.ป.สภ.สร้ำงคอม จว.อุดรธำนี

0412 10202 0078

364 ร.ต.อ.

อภิวัฒน์ อำจอินทร์

รอง สว.สส. สน.ลุมพินี

สน.2-484

สว.สส.สน.ฉลองกรุง

365 พ.ต.ท.

อภิวิชญ์ จันทวงศ์

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.จอมบึง จว.รำชบุรี

สรบ.267

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ้ำนโป่ง จว.รำชบุรี

366 พ.ต.ต.

อภิวิทย์ แจ่มแจ้ง

สว.สส.สภ.เมืองสมุทรสำคร

สสค.94

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครปฐม

367 ร.ต.อ.

อภิสิทธิ์ ธัยยำมำตร์

รอง สว.กก.3 บก.ป.

368 พ.ต.ต.

อภิสิทธิ์ มีหอม

สว.(สอบสวน) สภ.วังกะพี จว.อุตรดิตถ์ 0609 24203 0055 สว.(สอบสวน) สภ.เด่นเหล็ก จว.อุตรดิตถ์ 1611 10203 0164

369 ร.ต.อ.

อภิสิทธิ์ หินเธำว์

รอง สว.จร. สน.พลับพลำไชย 2

370 พ.ต.ต.

อมร แก้วนวล

สว.สส.สภ.ยะหริ่ง จว.ปัตตำนี

371 พ.ต.ท.

อมร ชัยศิลป์

สวป.สภ.ช้ำงกลำง จว.นครศรีธรรมรำช 0804 12202 0126 สวป.สภ.ขุนทะเล จว.สุรำษฎร์ธำนี

372 ร.ต.อ.

อมร ธำรีนำถ

รอง สว.(สอบสวน) สภ.นครหลวง จว.พระนครศรีอยุธยำ

373 พ.ต.ท.

อมร หงษ์คำ

สว.(สอบสวน) สภ.ไม้รูด จว.ตรำด

0205 23203 0033 สว.(สอบสวน) สภ.บ่อไร่ จว.ตรำด

1207 10203 0095

374 ร.ต.อ.

อมรเทพ เขียวสิงห์

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ระยอง

1210 11202 0040 สว.ฝอ.ภ.จว.ระยอง

1210 10318 0010

375 พ.ต.ท.

อมรพงศ์ สมนำวรรณ

รอง ผกก.กลุม่ งำนวิเครำะห์ข่ำวต่ำงประเทศ บก.ส.4 2305 09204 0044 รอง ผกก.ฝ่ำยกิจกำรต่ำงประเทศ บก.อก.บช.ส. 2301 09318 0088

2102 11202 0168 สว.ฝอ.2 บก.อก.บช.ก.

สน.2-470

สว.ฝสสน.5 บก.สสน.บช.ตชด.

1103 12204 0108

สรบ.287
0703 24203 0062
2101 10318 0028
2507 10318 0091

0904 12204 0272 ผบ.ร้อย(สบ 2) ฝ่ำยปกครองและกำรฝึก ศฝร.ภ.9 2003 10306 0036

สอย.280

0808 12202 0064

สว.(สอบสวน) สภ.นครหลวง จว.พระนครศรีอยุธยำ 1107 10203 0236

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

376 พ.ต.ท.

อมรพงษ์ พงษ์สุพรรณ

รอง ผกก.สส.สภ.ภูพิงค์ จว.เชียงใหม่

1505 09204 0154 รอง ผกก.ป.สภ.ดอยหล่อ จว.เชียงใหม่

0503 10202 0122

377 พ.ต.ท.

อมรพิพัฒน์ วงศ์ไชย

สว.ฝอ.5 บก.อก.บช.น.

1001 10318 0305 รอง ผกก.ป.สภ.โพธิ์ทอง จว.อ่ำงทอง

0110 10202 0025

378 ร.ต.อ.

อมรภพ กัญจน์กุญชร

รอง สว.สส.สภ.หนองปรือ จว.ชลบุรี

1206 11204 0127 สว.สส.สภ.บำงขนำก จว.ฉะเชิงเทรำ

1205 10204 0060

379 พ.ต.ท.

อมรรักษ์ หนูรักษ์

สวป.สภ.ควนมีด จว.สงขลำ

0907 12202 0082 รอง ผกก.ป.สภ.ปะนำเระ จว.ปัตตำนี

0904 10202 0042

380 พ.ต.ท.

อยู่รบ สุรวำศรี

สว.พฐ.จว.พิจิตร ศพฐ.6

2709 10336 0144 สว.ฝอ.ภ.จว.พิษณุโลก

1608 10318 0013

381 พ.ต.ท.

อรงค์เดช สอำดบัว

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองชัยนำท

สชน.132

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.พัฒนำนิคม จว.ลพบุรี 1108 09203 0179

382 พ.ต.ท.

อรชุน วุฒเิ สมอเกียรติ

สว.(สอบสวน) สภ.บรรพตพิสัย จว.นครสวรรค์

สนว.343

สว.(สอบสวน) สภ.ตำคลี จว.นครสวรรค์ 1606 10203 0225

383 พ.ต.ท.

อรรคเดช บุญงำม

สว.อก.สภ.นำดินดำ จว.เลย

1410 10318 0054 สว.อก.สภ.วังสะพุง จว.เลย

0408 12304 0126

384 พ.ต.ต.

อรรคพล ยี่เกำะ

สว.สส.สภ.เมืองอุดรธำนี

0412 12204 0362 สว.กก.สส.ภ.จว.อุดรธำนี

1414 10202 0035

385 พ.ต.ท.

อรรจฐำนิศร์ ภัทรบุตรเพชร

สว.กลุ่มงำนสอบสวน บก.น.5

1007 10305 0058 รอง ผกก.ฝอ.5 บก.อก.บช.น.

1001 09318 0364

386 พ.ต.ท.

อรรณนพ นุ่มสวน

สว.สส.สภ.โพธำรำม จว.รำชบุรี

387 พ.ต.ต.

อรรณพ ประเสริฐ

สว. อก.สภ.สำกเหล็ก จว.พิจิตร

0605 12318 0214 สว.ฝอ.บก.สส.ภ.6

1602 10326 0010

388 ร.ต.อ.

อรรณพ ผันอำกำศ

รอง สว.(สอบสวน)สภ.นิคมพัฒนำ

0208 13203 0031 สว.(สอบสวน) สภ.พนัสนิคม จว.ชลบุรี

0204 24203 0151

389 พ.ต.ต.

อรรณพ มณีวงษ์

สว.(สอบสวน) สภ.หนองไฮ จว.ศรีสะเกษ 0306 23203 0369 สว.(สอบสวน) สภ.ภูสิงห์ จว.ศรีสะเกษ 1308 10203 0283

390 พ.ต.ท.

อรรณพ ลิมปิโรจนฤทธิ์

รอง ผกก.(สอบสวน) กก.4 บก.ปคบ.

ลำดับ

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

สรบ.304

ตำแหน่งใหม่

รอง ผกก.ป.สภ.ทุ่งหลวง จว.รำชบุรี

2111 29203 0112 รอง ผกก.(สอบสวน) กก.3 บก.ปอศ.

ตำแหน่งเลขที่

1708 09202 0051

2109 29203 0132

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

0906 13202 0107 สว.อก.สภ.หำดสำรำญ จว.ตรัง

ตำแหน่งเลขที่

391 ร.ต.อ.

อรรถกร แก้วพวง

รอง สวป.สภ.ลำใหม่ จว.ยะลำ

392 พ.ต.ท.

อรรถกร วิเชียรรัตน์

รอง ผกก.สส.สภ.หินดำด จว.นครรำชสีมำ 1305 09204 0238 รอง ผกก.สส.สภ.พนำ จว.อำนำจเจริญ 1310 09204 0058

393 พ.ต.ท.

อรรถชัย ใจนักรบ

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บึงสำมัคคี จว.กำแพงเพชร 0602 13203 0019

394 พ.ต.ต.

อรรถชัย ออมสินสมบูรณ์

สว.ฝสสน.2 บก.สสน.บช.ตชด.

2507 10428 0031 ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.34 บก.ตชด.ภำค 3 2504 10202 0357

395 พ.ต.ท.

อรรถพงษ์ จันทนะสร

รอง ผกก.ปพ.บก.สส.ภ.6

1602 09201 0073 รอง ผกก.สส.บก.น.2

1004 09204 0037

396 พ.ต.ท.

อรรถพร บุญยะกรณ์

รอง ผกก.ป.สภ.ละอุ่น จว.ระนอง

0807 10202 0018 รอง ผกก.สส.สภ.เกำะลันตำ จว.กระบี่

1804 09204 0063

397 พ.ต.ท.

อรรถพล เกิดคง

สว.ฝอ.บก.ป.

2102 10202 0025 สว.กก.สนับสนุน บก.ป.

2102 10202 0314

398 พ.ต.ต.

อรรถพล จินตำคม

สว.ฝสสน.5 บก.สสน.บช.ตชด.

2507 10318 0091 สว.กก.ตชด.42 บก.ตชด.ภำค 4

2505 10318 0154

399 พ.ต.ต.

อรรถพล พลยำงนอก

สว.จร.สภ.เมืองสุรินทร์

400 พ.ต.ท.

อรรถพล สงพูล

สว.ฝอ.3 บก.อก.บช.ทท.

3201 10318 0037 รอง ผกก.ฝอ.บก.ทท.2

3203 09318 0006

401 ร.ต.อ.

อรรถพล สลับเพชร

รอง สว.สส.สน.คลองตัน

1112 13204 0405

2113 10202 0193

402 ร.ต.อ.

อรรถพล สินสืบผล

รอง สว.จร. สน.ตลิ่งชัน

สน.3-934

สว.สส.สน.บำงกอกใหญ่

สน.3-808

403 ร.ต.อ.

อรรถพล สุคันธรส

รอง สว.จร. สน.ชนะสงครำม

สน.1-1154

สว.จร.สน.ชนะสงครำม

สน.1-1045

404 พ.ต.ท.

อรรถรส ครองรำช

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพัทยำ จว.ชลบุรี

405 พ.ต.ต.

อรรถวิทย์ สุขทัศน์

สวป.สภ.เมืองพิษณุโลก

สสร.257

สชบ.297

0902 12318 0196

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองกำแพงเพชร 1604 09203 0165

สวป.สภ.เมืองสุรินทร์
สว.กก.สำยตรวจ บก.ตำรวจมหำดเล็กรำชวัลลภรักษำพระองค์ 904

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองพัทยำ จว.ชลบุรี

0606 12202 0197 สว.สส.สภ.เมืองพิษณุโลก

สสร.238

สชบ.304
สพล.205

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

406 พ.ต.ท.

อรรถวุฒิ อนุเอกจิตร

รอง ผกก.สส.สภ.ปำกท่อ จว.รำชบุรี

407 พ.ต.ท.

อรรถสิทธิ์ พัฒนำประทีป

รอง ผกก.ป.สภ.ทับสะแก จว.ประจวบคีรีขันธ์ 0704 10202 0057 รอง ผกก.สส.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์

1706 09204 0178

408 พ.ต.ท. หญิง อรวรรณ รัตนโสภณ

สว.อก.สภ.ไม้เรียง จว.นครศรีธรรมรำช 1806 10318 0056 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.นครศรีธรรมรำช

1806 09318 0340

409 พ.ต.ท. หญิง อรสำ กันอัญญะทรัพย์

สว.ฝอ.ภ.จว.อุตรดิตถ์

1611 10326 0013 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.อุตรดิตถ์

1611 09318 0173

410 ร.ต.อ. หญิง อรอนงค์ ชมภูพืน

รอง สว.ธร. สน.หนองค้ำงพลู

1104 13304 0228 สว.ฝอ.บก.น.2

1004 10318 0294

411 พ.ต.ท.

อรัญ สถำผล

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.กระบุรี จว.ระนอง

412 พ.ต.ท.

อรัญ สุวรรณ์ชนะ

สว.สส.สภ.บำงสวรรค์ ภ.จว.สุรำษฎร์ธำนี 1810 10204 0162 สว.อก.สภ.กระบุรี จว.ระนอง

413 พ.ต.ท.

อรัญ หลวงพิทักษ์

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สวนผึง จว.รำชบุรี

ลำดับ

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

1708 09204 0071 รอง ผกก.สส.สภ.ดำเนินสะดวก จว.รำชบุรี 1708 09204 0077

สรน.130
สรบ.229

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองระนอง
รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองกำญจนบุรี

1506 11304 0020 สว.ฝอ.ภ.จว.น่ำน

สรน.109
0807 12304 0074

สกจ.240

414 ร.ต.อ. หญิง อรัญญำ เทรักสี

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.น่ำน

415 พ.ต.ท.

อรุณ จันทร์พูล

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

สนศ.479

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

1810 09203 0345

416 ร.ต.อ.

อรุณ จันทร์ศรี

รอง สวป. สภ.อ่ำวลึก จว.กบ.

สกบ.149

สว.ฝอ.ภ.จว.กระบี่

1804 10318 0224

417 ร.ต.อ.

อรุณ เจริญรักษ์

รอง สวป. สภ.พนม จว.สฎ.

สสฎ.456

สว.สส.สภ.เขำพนม จว.กระบี่

0802 12204 0068

418 พ.ต.ท.

อรุณ เต็มพร้อม

สว.(สอบสวน) สภ.หนองตรุด จว.ตรัง

0902 23203 0155 สว.(สอบสวน) สภ.สำยบุรี จว.ปัตตำนี

1909 10203 0048

419 ร.ต.อ.

อรุณ ทวีปะ

รอง สว.สส. สน.หนองจอก

1110 13204 0178 สว.อก.สภ.พระธำตุช่อแฮ จว.แพร่

1508 10204 0131

420 ร.ต.อ.

อรุณ นันทะ

รอง สว.ฝอ.บก.น.3

1005 11403 0032 สว.ฝอ.บก.น.4

1006 10403 0017

1506 10318 0180

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่
สน.1-1246

ตำแหน่งใหม่
สว.ฝอ.บก.น.9

ตำแหน่งเลขที่

421 ร.ต.อ.

อรุณ มำตขำว

รอง สวป. สน.บำงเขน

422 ร.ต.อ.

อรุณ เลิศสงครำม

รอง สว.จร.สภ.อู่ทอง จว.สุพรรณบุรี

สสพ.239

สว.จร.สภ.เมืองสุพรรณบุรี

423 พ.ต.ต.

อรุณ สังข์เทพ

สวป.สภ.ทองผำภูมิ จว.กำญจนบุรี

สกจ.349

สว.สส.สภ.เวียงสระ จว.สุรำษฎร์ธำนี

424 พ.ต.ต.

อรุณ สำนุสันต์

นว.(สบ 2) ผบช.ทท.

425 พ.ต.ท.

อรุณ โสภำกำร

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.คุระบุรี จว.พังงำ 0805 24203 0040 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.กะปง จว.พังงำ 1807 09203 0133

426 พ.ต.ท.

อรุณ อัครธรรม

รอง ผกก.ป.สภ.บำงระจัน จว.สิงห์บุรี

0109 10202 0025 รอง ผกก.สส.ภ.จว.อำนำจเจริญ

1310 09204 0079

427 พ.ต.ท.

อรุณ อุ่นเมตตำอำรี

รอง ผกก.(สอบสวน) สน.อุดมสุข

1103 13203 0141 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ประเวศ

1006 09203 0189

428 พ.ต.ท.

อรุณศักดิ์ วรรณโกษิตย์

รอง ผกก.สส.สภ.ด่ำนขุนทด จว.นครรำชสีมำ 1305 09204 0161 รอง ผกก.สส.สภ.หินดำด จว.นครรำชสีมำ 1305 09204 0238

429 พ.ต.ท.

อลงกต ส้มจีน

สว.กก.6 บก.ส.1

430 พ.ต.ท.

อลงกรณ์ กนกวรรณ

สว.วิเครำะห์ข่ำวและเครื่องมือพิเศษ บช.น. 1012 10204 0089 สว.กลุ่มงำนนิติกรด้ำนสอบสวนฯ วน.

0106 10305 0032

431 พ.ต.ท.

อลงกรณ์ คลังเงิน

สว.กก.1 บก.ปคบ.

2111 09201 0071

432 พ.ต.ต.

อลงกรณ์ ทองปรีชำ

สว.(สอบสวน) สภ.บำงมะเดื่อ จว.สุรำษฎร์ธำนี 0808 24203 0126 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี

1810 10203 0323

433 ร.ต.อ.

อลงกรณ์ ภูขะมำ

รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.อุดรธำนี

1414 11204 0089 สว.สส.สภ.เมืองอุดรธำนี

0412 12204 0362

434 พ.ต.ต.

อลงกรณ์ ว่องวโร

สวป.สภ.กบินทร์บุรี จว.ปรำจีนบุรี

0207 12202 0163 สว.(สอบสวน) สภ.ปลวกแดง จว.ระยอง 1210 10203 0256

435 ร.ต.อ.

อลงกรณ์ อุ้ยฟัก

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ด่ำนมะขำมเตีย จว.กำญจนบุรี

0702 24203 0126 สว.(สอบสวน) สภ.บ่อพลอย จว.กำญจนบุรี 1704 10203 0231

3200 10323 0004 สวป.สภ.เกำะจันทร์ จว.ชลบุรี

2302 10204 0224 รอง ผกก.6 บก.ส.1
2111 10202 0028 รอง ผกก.3 บก.ปคบ.

1011 10318 0013

สสพ.200
0808 12204 0209
0204 12202 0029

2302 09204 0215

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่
สนน.148

ตำแหน่งใหม่
สว.กก.สส.ภ.จว.น่ำน

ตำแหน่งเลขที่

436 ร.ต.อ.

อวิรุทธ์ ยอดยำ

รอง สวป.สภ.เมืองน่ำน

437 พ.ต.ท.

อศลย์ จิรักษำ

สว.สส.สภ.กมลำ จว.ภูเก็ต

0806 12204 0137 สว.(สอบสวน) สภ.ทุ่งใหญ่ จว.นครศรีธรรมรำช 0804 24203 0149

438 พ.ต.ท.

อสัน ชอบงำม

รอง ผกก.ป.สภ.เมืองระนอง

0807 10202 0007 รอง ผกก.ป.สภ.บำงขัน จว.นครศรีธรรมรำช 0804 10202 0112

439 พ.ต.ท.

ออมสิน สุขกำรค้ำ

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองพัทยำ จว.ชลบุรี

สชบ.304

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สรรพยำ จว.ชัยนำท 1104 09203 0115

440 พ.ต.ท.

อักขรำทรณ์ ดอนสถิตย์

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.นำพอง จว.ขอนแก่น

สขก.419

รอง ผกก.สส.ภ.จว.นครพนม

441 พ.ต.ท.

อัคธรณ์ ลำจันทะ

รอง ผกก.ป.สภ.ทุ่งมน จว.สุรินทร์

1309 09202 0047 รอง ผกก.สส.สภ.ดม จว.สุรินทร์

442 พ.ต.ท.

อัครคมฆ์ ญำติเจริญ

สวป.สภ.โพธิ์กลำง จว.นครรำชสีมำ

0303 12202 0723 รอง ผกก.ป.สภ.โชคชัย จว.นครรำชสีมำ 0303 10202 0111

443 พ.ต.ท.

อัครเดช บุญเกตุ

สว.สส.สภ.นิคมเขำบ่อแก้ว จว.นครสวรรค์ 0604 12204 0232 สว.อก.สภ.วังประจบ จว.ตำก

444 ร.ต.อ.

อัครเดช พรมโสภำ

รอง สวป.สภ.เมืองหนองคำย

445 ร.ต.อ.

อัครเดช เพ็งวงษ์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.วังนำเขียว จว.นครรำชสีมำ 1305 11203 0287

446 พ.ต.ท.

อัครเดช มนตรีกุล ณ อยุธยำ

รอง ผกก.ฝ่ำยเฝ้ำฟังวิเครำะห์ ติดตำม และรำยงำน สท.

447 พ.ต.ท.

อัครเดช ศุกระกำญจน์

รอง ผกก.ป.สภ.สำขลำ จว.สมุทรปรำกำร 1109 09202 0048 รอง ผกก.ฝอ.คด.

0602 09318 0007

448 พ.ต.ท.

อัครเดช สุริยงค์

สว.ฝอ.บก.ส.3

2304 10305 0012 รอง ผกก.1 บก.ส.3

2304 09202 0029

449 พ.ต.ท.

อัครเดช อินชัย

สว.ประจำ ตท.

0102 10382 0171 สว.กก.สส.4 บก.สส.ภ.5

1502 10204 0163

450 พ.ต.ท.

อัคร์บุณย์ สอนจันทร์

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.พุเตย จว.เพชรบูรณ์ 0607 24203 0076 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ศรีเทพ จว.เพชรบูรณ์ 1609 09203 0217

0410 13202 0390 สว.สส.สภ.โพนพิสัย จว.หนองคำย

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครรำชสีมำ

0103 09318 0091 รอง ผกก.ป.สภ.ทำกำศ จว.ลำพูน

1506 10204 0095

1406 09201 0031
1309 09204 0195
1605 10318 0134

สนค.250
สนม.490
1511 09202 0046

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

451 พ.ต.ท.

อัครพนธ์ พลเดชำ

รอง ผกก.สส.สภ.เพ จว.ระยอง

1210 09204 0074 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.นำจอมเทียน จว.ชลบุรี 1206 09203 0441

452 ร.ต.อ.

อัครพล เขียวปั้น

รอง สวป.สภ.เมืองพิษณุโลก

0606 13202 0213 สว.สส.สภ.วังนำคู้ จว.พิษณุโลก

453 ร.ต.อ.

อัครพล ถิรพงศำนุรักษ์

รอง สว. งำนสำยตรวจ 4 กก.1 บก.จร. 1002 11205 0071 สว.จร.สน.บุคคโล

454 พ.ต.ท.

อัครพล โทยะ

รอง ผกก.สส.บก.น.2

1004 09204 0035 รอง ผกก.สำยตรวจ บก.สปพ.

1013 09202 0078

455 พ.ต.ต.

อัครพล ธนธรรม

สว.อก.สน.สุทธิสำร

1102 12304 0123 สว.กก.3 บก.ส.2

2303 10204 0060

456 ร.ต.อ.

อัครพล เพชรรุณ

รอง สวป.สภ.โพธิ์แก้ว

457 พ.ต.ท.

อัครพล มณีวรรณ

สวป.สน.ประชำชื่น

458 พ.ต.ท.

อัครพล รัศมี

รอง ผกก.ป.สภ.อุทุมพรพิสัย จว.ศรีสะเกษ 0306 10202 0044 สวญ.สภ.บ้ำนหันห้วยทรำย จว.นครรำชสีมำ 1305 09201 0079

459 พ.ต.ท.

อัครพัชร์ พงศ์สุวรรณ

สวป.สภ.โพธิ์กลำง จว.นครรำชสีมำ

460 พ.ต.ท.

อัครวัฒ ไชยขวัญ

สว.สส.สภ.ทองผำภูมิ จว.กำญจนบุรี

0702 12204 0162 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ 0704 24203 0085

461 พ.ต.ท.

อัครวัฒน์ วงศ์มูลิทธิกร

สว.อก.สภ.แม่แจ่ม จว.เชียงใหม่

0503 12304 0283 รอง ผกก.สส.สภ.หนองตอง จว.เชียงใหม่ 1505 09204 0179

462 พ.ต.ท.

อัครวัฒน์ สินขจรภิรมย์

รอง ผกก.(สอบสวน) สน.สมเด็จเจ้ำพระยำ

463 พ.ต.ท.

อัครวัฒน์ สุริยะพงศ์กร

464 พ.ต.ท.
465 พ.ต.ท.

ปนม.8624

สว.กก.สส.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์

1109 12202 0274 รอง ผกก.สส.2 บก.สส.บช.น.

สนม.260

สว.กก.สส.4 บก.สส.ภ.3

0606 12204 0151

สน.3-572

1706 10202 0112
1012 09203 0042
1302 10204 0148

สน.3-1013

รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ดอนเมือง

1004 09203 0279

สวป.สภ.นำแก จว.นครพนม

สนพ.318

สวป.สภ.โพนสวรรค์ จว.นครพนม

สนพ.338

อัครสรศ์ กิจพ่วงสุวรรณ

สวป.สน.ตลิ่งชัน

สน.3-450

รอง ผกก.สส.สน.บำงเสำธง

1009 09204 0071

อัครัช ถนอมชำติ

สว.สส.สน.ทองหล่อ

สน.2-316

รอง ผกก.ป.สภ.ดอนพุด จว.สระบุรี

0108 10202 0118

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

466 พ.ต.ท.

อัควัฒน์ เผือดนอก

ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.22 บก.ตชด.ภำค 2 2503 10202 0154 รอง ผกก.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.

467 พ.ต.ท.

อังกูร ทวีเกตุ

รอง ผกก.สส.สภ.ชุมตำบง จว.นครสวรรค์ 1606 09204 0077 รอง ผกก.สส.สภ.บรรพตพิสัย จว.นครสวรรค์ 1606 09204 0074

468 พ.ต.ต.

อังกูร เอี่ยมโพธิ์

สว.กก.สส.บก.น.4

1006 10204 0038 สว.สส.สน.เตำปูน

2508 09318 0305

สน.1-792

469 ร.ต.อ. หญิง อังคณำ ศิริคณินทร์

รอง สว.ฝ่ำยอำนวยกำร 1 บก.อก.ภ.1 1101 11305 0154 สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.1

1101 10305 0139

470 พ.ต.ท.

สว.ฝอ.ภ.จว.เลย

1410 10318 0010 สว.อก.สภ.ภูเรือ จว.เลย

0408 12304 0148

471 ร.ต.อ. หญิง อัจจิมำ(อัชรำ) ทมเจริญ

รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.2

1201 11304 0197 สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.2

1201 10318 0263

472 พ.ต.ต. หญิง อัจฉรำพรรณ์ ดำศรี

สว.กลุ่มงำนบริกำรประชำชน กองแผนงำนควำมมั่นคง สยศ.

0203 10309 0053 สว.กลุ่มงำนวิจัยและประเมินผล 1 วจ. 0204 10310 0023

473 พ.ต.ท.

อัชนัย เสำมณี

รอง ผกก.(สอบสวน) สน.จักรวรรดิ

474 พ.ต.ต.

อัซรัน ฮำมุ

สวป.สภ.สุไหงโกลก จว.นรำธิวำส

0903 12202 0477 สว.(สอบสวน) สภ.สุไหงโกลก จว.นรำธิวำส 1908 10203 0041

475 พ.ต.ต. หญิง อัญชลี นิลวงศ์

สว.อก.สภ.ท่ำพระ จว.ขอนแก่น

1405 10318 0191 สว.วิเครำะห์ข่ำวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส.ภ.4 1402 10204 0019

476 พ.ต.ต. หญิง อัญญำรัตน์ แท่งทอง

สว.ฝอ.สงป.

0500 10304 0008 สว.ฝอ.กต.3

0804 10318 0006

477 พ.ต.ท.

อัฑฒำสิษฏฐ์ พุ่มเกตุแก้ว

รอง ผกก.สส.สภ.สวนผึง จว.รำชบุรี

1708 09204 0074 รอง ผกก.ป.สภ.สวนผึง จว.รำชบุรี

0706 10202 0054

478 พ.ต.ท.

อันธีร์ ก่ออำรี

รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ระนอง

1809 09318 0082 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ยะหริ่ง จว.ปัตตำนี 1909 09203 0058

479 ร.ต.อ.

อัมพร ดอกแก้ว

รอง สว.สส.สภ.ทองผำภูมิ จว.กำญจนบุรี

สกจ.354

สว.(สอบสวน) สภ.ไทรโยค จว.กำญจนบุรี 1704 10203 0238

480 พ.ต.ต.

อัมพร ปลัดพรมมำ

สว.(สอบสวน) สภ.บ้ำนผือ จว.อุดรธำนี

สอด.389

สว.(สอบสวน) สภ.ท่ำบ่อ จว.หนองคำย

อังครนำวิน บุญประสิทธิ์

สน.1-919

รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ทุ่งมหำเมฆ

1007 09203 0197

สนค.293

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

481 ร.ต.อ.

อัมพร พฤษสลุง

รอง สว. ฝอ.บก.น.9

1011 11202 0029 สว.(สอบสวน) สน.ดุสิต

สน.1-1327

482 พ.ต.ท.

อัมพร ลิมประสำท

สว.กก.สส.ภ.จว.นครปฐม

1705 10204 0105 สว.สส.สภ.หลักห้ำ จว.รำชบุรี

0706 12204 0208

483 พ.ต.ต.

อัมพร สมศรี

สว.อก.สภ.ควนเนียง จว.สงขลำ

0907 12304 0234 สว.อก.สภ.จะนะ จว.สงขลำ

0907 12304 0288

484 พ.ต.ท.

อัมพวัฒน์ กฤตฤกษ์

สวป.สภ.ประตูนำจุฬำลงกรณ์ จว.ปทุมธำนี 0104 12202 0245 สว.อก.สภ.ประตูนำจุฬำลงกรณ์ จว.ปทุมธำนี 0104 12304 0201

485 พ.ต.ท.

อัมรินทร์ ถ่ำยสูงเนิน

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.กระชอน จว.นครรำชสีมำ 1305 29203 0120 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.โนนแดง จว.นครรำชสีมำ

486 พ.ต.ท.

อัมรินทร์ ทัพพะวัฒนะ

รอง ผกก.ฝอ.ศฝต.

487 พ.ต.ท.

อัมรินทร์ อยู่เย็น

รอง ผกก.ป.สภ.สุไหงปำดี จว.นรำธิวำส 0903 10202 0044 รอง ผกก.สส.สภ.สุไหงปำดี จว.นรำธิวำส 2004 09204 0087

488 พ.ต.ท.

อัศนัยน์ ใจวุฒิ

สวป.สภ.แม่สอด จว.ตำก

0603 12202 0242 รอง ผกก.ป.สภ.แม่สอด จว.ตำก

0603 10202 0037

489 พ.ต.ท.

อัศม์เดช เดชอชิระโสภณ

รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.พัทลุง

1905 09318 0090 รอง ผกก.สส.2 บก.สส.จชต.

2002 09204 0039

490 พ.ต.ท.

อัศม์เดช มุ่งลือ

รอง ผกก.สส.สภ.เวียงป่ำเป้ำ จว.เชียงรำย 1504 09204 0092 รอง ผกก.ป.สน.โคกครำม

1109 10202 0087

491 พ.ต.ท.

อัศวธรณ์ วงษ์สวัสดิ์

สวญ.ส.ทล.2 กก.8 บก.ทล.

2004 09204 0091

492 ร.ต.อ.

อัศวิน กำรเรียน

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

สบร.357

สว.(สอบสวน) สภ.ลำดวน จว.บุรีรัมย์

1306 10203 0274

493 พ.ต.ต.

อัศวิน สุขทอง

สวป.สภ.แม่อำย จว.เชียงใหม่

สชม.676

สว.กก.สส.4 บก.สส.ภ.8

1802 10204 0127

494 พ.ต.ท.

อัษฎำวุธ ณรงค์ฤทธิ์

สว.อก.สภ.บ้ำนบึง จว.ชลบุรี

สชบ.440

สว.ฝอ.ภ.จว.ชลบุรี

1206 10318 0013

495 พ.ต.ท.

อัษฎำวุธ นำใจดี

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ชุมแพ จว.ขอนแก่น

สขก.491

รอง ผกก.สส.สภ.ภูเรือ จว.เลย

1410 09204 0079

สนม.732

3003 09318 0005 รอง ผกก.ฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล บก.อก.รร.นรต. 3001 09318 0012

2103 09201 0257 รอง ผกก.สส.สภ.สุคิริน จว.นรำธิวำส

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

2106 10206 0048 สว.รน.1 กก.4 บก.รน.

ตำแหน่งเลขที่

496 พ.ต.ท.

อำกร หนุนภักดี

สว.กก.2 บก.รน.

497 พ.ต.ท.

อำคม โฉมศรี

สว.(สอบสวน) สภ.นำหมัน จว.อุตรดิตถ์ 0609 23203 0170 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองกำญจนบุรี

1704 10203 0221

498 พ.ต.ท.

อำคม ชนะเพีย

สว.สภ.บ้ำนหนองจอก จว.สุรินทร์

1309 09201 0064

0307 12201 0373 สวญ.สภ.เมืองลีง จว.สุรินทร์

2106 10206 0087

