(สําเนา)
คําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
ที่ ๑๓๙ /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 ๒๕๒ 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 ๑๓๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ ยศ
1 พ.ต.ท.

ชื่อ ชื่อสกุล
อาคม ชุดขุนทด

ตำแหน่ง
สว.สส.สภ.เมืองนครราชสีมา

ตำแหน่งเลขที่
ตำแหน่งใหม่
0303 12204 0693 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.สุรินทร์

ตำแหน่งเลขที่
1309 09318 0322

2 พ.ต.ท.

อาคม นารินทร์

รอง ผกก.สส.สภ.กมลาไสย จว.กาฬสินธุ์

1404 09204 0066 สวญ.สภ.บ้านค้อ จว.มุกดาหาร

1408 09201 0049

3 พ.ต.ต.

อาคม นิยมบรรเลง

สว.(สอบสวน) สภ.ท่าเรือ จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 24203 0139 สว.(สอบสวน) สภ.บางปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 10203 0224

4 พ.ต.ท.

อาคม บุญแสง

สว.(สอบสวน) สภ.ห้วยโป่ง จว.ระยอง

5

อาคม ศรีณวัฒน์

รอง สว. สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี จว.สฎ

0808 13202 0391 สว.ฝอ.ภ.จว.ภูเก็ต

1808 10318 0014

6 พ.ต.ต.

อาคม ศรีฟอง

สวป.สภ.ช้างเผือก จว.เชียงใหม่

0503 12202 0492 สว.สส.สภ.อมก๋อย จว.เชียงใหม่

0503 12204 0392

7 พ.ต.ท.

อาจณรงค์ วงษ์ภาพ

สว.สส.สภ.เปร็ง จว.สมุทรปราการ

0107 12204 0283 รอง ผกก.สส.สภ.ลาดหลุมแก้ว จว.ปทุมธานี 1106 09204 0065

8

อาจหาญ แสงสงคราม

รอง สว.สส.สภ.เมืองขอนแก่น

0403 13204 0439 สว.กก.สส.4 บก.สส.ภ.4

1402 10204 0172

9 พ.ต.ต.

อาจินต์ วังวรรธนะ

สวป. สภ.บางบ่อ จว.สมุทรปราการ

0107 12202 0345 สว.กก.1 บก.ป.

2102 10202 0046

10 ร.ต.อ.

อาชวิน บุญลือ

ผู้ช่วย นว.(สบ 1) ผบช.รร.นรต.

3000 11323 0005 ผู้ช่วย นว.(สบ 2) ตร.

0000 10323 0143

11 พ.ต.ท.

อาชาไนย แสนสุข

รอง ผกก.ป.สภ.บางบ่อ จว.สมุทรปราการ 0107 10202 0036 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สาโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ

12 พ.ต.ต.

อาณัติ กาวิชา

สว.จร.สภ.เมืองเชียงราย

13 พ.ต.ต.

อาณัติ ศรีสดใส

สว.สส.สภ.ห้วยยาง จว.ประจวบคีรีขันธ์

14 พ.ต.ท.

อาณาจักร พานนนท์

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

15 พ.ต.ท.

อาณุ ปิ่นทอง

รอง ผกก.สส.สภ.ท่าม่วง จว.กาญจนบุรี

ร.ต.อ.

ร.ต.อ.

สรย.190

สชร.260

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เพ จว.ระยอง

สว.กก.สส.ภ.จว.เชียงราย

1210 09203 0261

สสห.82
1504 10204 0329

0704 12204 0203 สว.อก.สภ.สามร้อยยอด จว.ประจวบคีรีขันธ์ 0704 12304 0157
สบร.474

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ้านบัว จว.บุรีรัมย์ 1306 09203 0297

1704 09204 0081 รอง ผกก.ป.สภ.นครชัยศรี จว.นครปฐม

0703 10202 0021

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ ยศ
16 พ.ต.ต.

ชื่อ ชื่อสกุล
อาทร จิตรถิ่น

ตำแหน่ง
สว.ฝอ.ภ.จว.ปราจีนบุรี

ตำแหน่งเลขที่
ตำแหน่งใหม่
1209 10318 0011 สว.(สอบสวน) สภ.บ้านสร้าง จว.ปารจีนบุรี

17 พ.ต.ต.

อาทิตย์ จันทา

สว.สส.สภ.หนองวัวซอ จว.อุดรธานี

0412 12204 0198 สว.สส.สภ.เวียงคุก จว.หนองคาย

18 พ.ต.ท.

อาทิตย์ ฉัตรชัยรัตนเวช

รอง ผกก.ป.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.บุรีรัมย์ 0304 10202 0090 รอง ผกก.สส.สภ.หนองปลิง จว.นครสวรรค์ 1606 09204 0070

19 พ.ต.ท.

อาทิตย์ เทียนศิริ

สวป.สภ.เมืองลพบุรี

20 พ.ต.ท.

อาทิตย์ พรหมนอก

รอง ผกก.ฝ่ายบริหารงานบุคคล บก.อก.รร.นรต. 3001 09318 0012 รอง ผกก.ป.สน.หนองแขม

21 พ.ต.ท.

อาทิตย์ พลจันทร์

สวป.สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปราการ

1109 10202 0061 รอง ผกก.ป.สภ.แม่วงก์ จว.นครสวรรค์

0604 10202 0128

22 ร.ต.อ.

อาทิตย์ พลังนา

รอง สว.ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล.

2103 11202 0072 สว.สส.สภ.อัมพวา จว.สมุทรสงคราม

0707 12204 0046

23 พ.ต.ท.

อาทิตย์ พาคาม

สวป.สภ.คาตากล้า จว.สกลนคร

24 พ.ต.ท.

อาทิตย์ พุ่มทอง

รอง ผกก.ฝอ.2 บก.อก.บช.ก.

25 พ.ต.ท.

อาทิตย์ เลียวสิริพงศ์

สว.(สอบสวน) สภ.เชียงม่วน จว.พะเยา

26 พ.ต.ท.

อาทิตย์ วงษ์จันนา

สวป.สน.พระโขนง

27 พ.ต.ต.

อาทิตย์ ศรีปราชญ์

สว.(สอบสวน) สภ.ประจันตคาม จว.ปารจีนบุรี

28 ร.ต.อ.

อาทิตย์ ศรีสิงห์

รอง สวป.สภ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

29 พ.ต.ต.

อาทิตย์ ศรีสุพจน์

สว.(สอบสวน) สน.ราษฎร์บูรณะ

30 พ.ต.ต.

อาทิตย์ สอทา

สว.(สอบสวน) สภ.ป่งไฮ จว.บึงกาฬ

0106 12202 0248 รอง ผกก.สส.ภ.จว.ลพบุรี

สสน.416

0410 12204 0286
1108 09204 0184
1104 10202 0103

รอง ผกก.ป.สภ.ประทาย จว.นครราชสีมา 0303 10202 0117

2101 09318 0027 รอง ผกก.1 บก.ปคม.
สพย.188

ตำแหน่งเลขที่
สปจ.270

สว.(สอบสวน) สภ.เวียงต้า จว.แพร่

2108 09201 0030
1508 10203 0242

1112 12202 0321 รอง ผกก. กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ.บช.น. 1013 09207 0188
สปจ.297

สว.(สอบสวน) สภ.นาดี จว.ปราจีนบุรี

0204 13202 0460 สว.สส.สภ.บ้านกร่า จว.ระยอง
สน.3-379

สว.(สอบสวน) สน.ทุ่งครุ

0410 23203 0352 สว.(สอบสวน) สภ.เอราวัณ จว.เลย

1209 10203 0157
0208 12204 0183
1010 10203 0190
1410 10203 0203

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ ยศ
31 พ.ต.ต.

ชื่อ ชื่อสกุล
อาทิตย์ สุนทวนิค

ตำแหน่ง
สว.สส.สภ.เขาหินซ้อน จว.ฉะเชิงเทรา

ตำแหน่งเลขที่
ตำแหน่งใหม่
0203 12204 0205 สว.(สอบสวน) สภ.บางปะกง จว.ฉะเชิงเทรา

32 ร.ต.อ. หญิง อาทิตยา พันธ์ตาวงศ์

รอง สว.ฝสสน.5 บก.สสน.บช.ตชด.

2507 11420 0099 สว.ฝสสน.5 บก.สสน.บช.ตชด.

2507 10420 0092

33 ร.ต.อ.

อาธร เล็บขาว

รอง สว.สส.สภ.หนองนาคา จว.ขอนแก่น

0403 13204 0047 สว.สส.สภ.หนองนาคา จว.ขอนแก่น

0403 12204 0386

34 พ.ต.ต.

อานนท์ คงประเสริฐ

สว.กก.สส.ภ.จว.อุดรธานี

1414 10202 0110 สว.สส.สภ.หนองหาน จว.อุดรธานี

0412 12204 0237

35 พ.ต.ต.

อานนท์ เชิดชูตระกูลทอง

สว.สส.สภ.เมืองเชียงใหม่

36 พ.ต.ท.

อานนท์ ตางาม

สว.สส.สภ.คลองลึก จว.สระแก้ว

37 พ.ต.ต.

อานนท์ แพรงาม

สว.(สอบสวน) สภ.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ 0107 24203 0087 สว.(สอบสวน) สภ.บางศรีเมือง จว.นนทบุรี 1105 10203 0235

38 พ.ต.ต.

อานนท์ อุดมประชารักษ์

สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.8

1802 10204 0047 สว.(สอบสวน) สภ.ป่าตอง จว.ภูเก็ต

39 พ.ต.ท.

อานันท์ วิชเศรษฐสมิต

รอง ผกก.3 บก.รฟ.

2104 09202 0068 รอง ผกก.ฝอ.บก.ตารวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904 2113 09318 0015

40 ร.ต.อ.

อาบีดงิ สาแม

รอง สวป.สภ.โกตาบารู จว.ยะลา

0906 13202 0121 สว.อก.สภ.เมืองนราธิวาส

0903 12304 0009

41 ร.ต.อ. หญิง อาภรณ์ นิตยวัน

รอง สว.ฝ่ายอานวยการ ภ.จว.ร้อยเอ็ด

1409 11304 0023 สว.ฝอ.บก.สส.ภ.3

1302 10326 0010

42 ร.ต.อ. หญิง อารดา คาคูณเมือง

รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.7

1701 11304 0163 สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.7

1701 10318 0218

43 พ.ต.ท.

สวป.สภ.ควนขนุน จว.พัทลุง

0905 12202 0202 รอง ผกก.สส.สภ.ทะเลน้อย จว.พัทลุง

1905 09204 0059

44 พ.ต.ท. หญิง อารยา จินาราช

สว.อก.สภ.ฉวาง จว.นครศรีธรรมราช

0804 12304 0277 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ระนอง

1809 09318 0124

45 ร.ต.อ. หญิง อารยา วงศ์ศรี

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น

1405 11304 0019 สว.อก.สภ.พระยืน จว.ขอนแก่น

0403 12304 0234

อารมย์ ไตรเวทย์

สชม.405

สว.สส.สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่

0209 12204 0173 สว.(สอบสวน) สภ.ปลวกแดง จว.ระยอง

ตำแหน่งเลขที่
สฉช.206

สชม.552
0208 24203 0082
1808 10203 0257

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ ยศ
46 พ.ต.ท.

ชื่อ ชื่อสกุล
อารักษ์ หาหอม

47 ร.ต.อ.
48 พ.ต.ท.

สวป.สน.ร่มเกล้า

ตำแหน่งเลขที่
ตำแหน่งใหม่
1103 12202 0151 สวป.สน.สายไหม

ตำแหน่งเลขที่
1109 12202 0064

อารัติ พายทอง

รอง สว.ส.ทล.1 กก.3 บก.ทล.

2103 11202 0111 สว.กก.3 บก.ปอท.

2112 10202 0078

อาริศ คูประสิทธิ์รัตน์

รอง ผกก.สายตรวจ บก.สปพ.

1013 09202 0078 รอง ผกก.ป.สน.ลุมพินี

1103 10202 0043

49 ร.ต.อ. หญิง อารี ชุณหหิรัญ

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครปฐม

1705 11304 0020 สว.ฝอ.ภ.จว.นครปฐม

1705 10318 0009

50 ร.ต.อ.

รอง สวป.สภ.เมืองบึงกาฬ

อารี ไชมาคา

ตำแหน่ง

สนค.277

สว.ฝอ.ภ.จว.บึงกาฬ

1415 10318 0133

51 พ.ต.ท. หญิง อารีรัตน์ นิตวิ งศ์วรกุล

รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.นครนายก

1208 09318 0007 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ปราจีนบุรี

1209 09318 0098

52 พ.ต.ท.

อาลี หลีเยาว์

สว.อก.สภ.คลองหอยโข่ง จว.สงขลา

0907 12304 0258 สวป.สภ.สายบุรี จว.ปัตตานี

สปน.160

53 พ.ต.ท.

อาวัศ รักยงค์

สว.กก.2 บก.ส.1

2302 10204 0081 รอง ผกก.ป.สภ.ทับสะแก จว.ประจวบคีรีขันธ์ 0704 10202 0057

54 พ.ต.ต.

อาวุฒิ อ่อนวรรณะ

สวป.สภ.พุทไธสง จว.บุรีรัมย์

55 พ.ต.ต.

อาวุธ แก้วมณี

56 พ.ต.ท.

สบร.327

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองบุรีรัมย์

1306 10203 0267

สว.(สอบสวน) สน.นิมิตรใหม่

1102 13203 0321 สว.(สอบสวน) สน.ทุ่งมหาเมฆ

1007 10203 0177

อาวุธ ศิลาสุวรรณ

สว.สส.สภ.บ้านแหลม จว.เพชรบุรี

0705 12204 0132 สว.อก.สภ.หนองรี จว.กาญจนบุรี

1704 10318 0059

57 ร.ต.อ.

อาวุธ หอมระหัด

รอง สวป.สภ.สุไหงโก-ลก

0903 13202 0550 สว.กก.สส.ภ.จว.ยะลา

2006 10202 0152

58 ร.ต.อ.

อาสมิน บือราเฮง

รอง สวป.สภ.ไม้แก่น จว.ปัตตานี

0904 13202 0182 สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.9

1902 10204 0049

59 พ.ต.ต.

อาสา จันทรมณี

สวป.สน.บางนา

1112 12202 0324 สว.(สอบสวน) สน.ท่าเรือ

1007 10203 0157

60 ร.ต.อ.

อาหะมะ สาแล๊ะ

รอง สวป.สภ.ยะรัง จว.ปัตตานี

0904 13202 0159 สว.ฝอ.ภ.จว.ปัตตานี

1909 10318 0073

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ ยศ
61 พ.ต.ท.

ชื่อ ชื่อสกุล
อานวย จันทร์สุข

ตำแหน่ง
สว.สส.สภ.ท่าแพ จว.สตูล

ตำแหน่งเลขที่
ตำแหน่งใหม่
0908 12204 0093 สว.สส.สภ.เมืองสตูล

ตำแหน่งเลขที่
สสต.93

62 พ.ต.ท.

อานวย เด่นเวหา

สว.อก.สน.โชคชัย

1102 12304 0252 รอง ผกก.ป.สน.บางพลัด

1104 10202 0083

63 พ.ต.ท.

อานวย ตะเภาทอง

ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.

2508 10202 0041 ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.

2508 10207 0320

64 ร.ต.อ.

อานวย ถิ่นทัพไทย

รอง สว.กก.ปพ.บช.ปส.

2200 11204 0014 สว.ฝ่ายป้องกันอาชญากรรม บก.อก.บช.ปส. 2201 10318 0051

65 ร.ต.อ.

อานวย บุญเลิศ

รอง สวป.สภ.หนองปรือ จว.ชลบุรี

1206 11202 0122 สว.สส.สภ.เกาะสีชัง จว.ชลบุรี

0204 12204 0254

66 พ.ต.ท.

อานวย ศรีสงคราม

รอง ผกก.ป.สภ.ทุ่งคอก จว.สุพรรณบุรี

1711 09202 0045 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.กาญจนบุรี

1704 09318 0250

67 พ.ต.ท.

อานวย สอนมี

สว.(สอบสวน) สภ.คงป่าคา จว.พิจิตร

0605 23203 0192 สว.(สอบสวน) สภ.สามง่าม จว.พิจิตร

1607 10203 0165

68 พ.ต.ต.

อานวย สารนอก

สว.อก.สภ.ปราสาท จว.สุรินทร์

0307 12304 0179 สว.อก.สภ.ด่านขุนทด จว.นครราชสีมา

0303 12304 0337

69 ร.ต.อ.

อานวย สุภลาภ

รอง สว.จร.สภ.คูคต จว.ปทุมธานี

1106 11205 0083 สว.อก.สภ.หนองแซง จว.สระบุรี

0108 12304 0171

70 พ.ต.ท.

อานวย หาญอินทร์

รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ตาก

1605 09318 0121 รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.6

1601 09318 0155

71 พ.ต.ต.

อานวยชัย เอี่ยมสอาด

สว.กก.สส.ภ.จว.ยะลา

2006 10204 0035 สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.9

1902 10204 0031

72 พ.ต.ท.

อานวยพล กรรมหาวงศ์

สวป.สภ.สุวรรณคูหา จว.หนองบัวลาภู

สอด.393

สวป.สภ.กันทรวิชัย จว.มหาสารคาม

สมค.230

73 พ.ต.ท.

อานวยวิทย์ มากขุนทด

สวป.สภ.ตะกั่วป่า จว.พังงา

สพง.214

สว.(สอบสวน) สภ.เกาะยาว จว.พังงา

1807 10203 0127

74 พ.ต.ท.

อานาจ แก้วน่าน

รอง ผกก.สส.สภ.นากุง จว.กาฬสินธุ์

1404 09204 0121 รอง ผกก.ป.สภ.เมืองสกลนคร

0409 10202 0007

75 พ.ต.ต.

อานาจ เขียวงาม

สวป.สภ.ท่าสองยาง จว.ตาก

0603 12202 0251 สว.ฝอ.ภ.จว.กาแพงเพชร

1604 10318 0173

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ ยศ
76 พ.ต.ท.

ชื่อ ชื่อสกุล
อานาจ จุริตทะโย

ตำแหน่ง
สวป.สภ.เมืองหนองคาย

ตำแหน่งเลขที่
ตำแหน่งใหม่
ตำแหน่งเลขที่
0410 12202 0376 รอง ผกก.ป.สภ.ศรีเชียงใหม่ จว.หนองคาย 0410 10202 0066

77 พ.ต.ท.

อานาจ ฉ่าชะเอม

สวป.สน.บางขุนเทียน

1116 12202 0258 สว.(สอบสวน) สน.เพชรเกษม

78 พ.ต.ท.

อานาจ ธรรมสร

สวป.สภ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน

79 พ.ต.ต.

อานาจ นาควิจิตร

สว.(สอบสวน) สภ.ธัญบุรี จว.ปทุมธานี

0104 24203 0118 สว.(สอบสวน) สน.นิมิตรใหม่

1102 13203 0321

80 พ.ต.ท.

อานาจ บุญประไพ

รอง ผกก.ป.สภ.โคกสาโรง จว.ลพบุรี

0106 10202 0022 สวญ.สภ.หนองบ่อ จว.นครพนม

1406 09201 0047

81 พ.ต.ท.

อานาจ ประเทือง

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองชัยนาท

82 พ.ต.ท.

อานาจ ปรีชาวาท

สวป.สภ.หนองรี จว.กาญจนบุรี

0702 12202 0101 รอง ผกก.จร.สภ.เมืองราชบุรี

0706 10205 0010

83 พ.ต.ท.

อานาจ พัฒนศักดิ์ศริ ิ

สวญ.สภ.ขวาว จว.ร้อยเอ็ด

1409 09201 0059 สวญ.สภ.หัวโทน จว.ร้อยเอ็ด

1409 09201 0051

84 พ.ต.ท.

อานาจ พุ่มวงษ์

รอง ผกก.(สอบสวน) สน.คันนายาว

85 พ.ต.ท.

อานาจ ภูษิต

สว.สส.สภ.เพ จว.ระยอง

86 พ.ต.ต.

อานาจ มณฑา

สว.สส.สภ.ลาดยาว จว.นครสวรรค์

สนว.322

สว.สส.สภ.พบพระ จว.ตาก

0603 12204 0165

87 พ.ต.ต.

อานาจ ยาหอม

สวป.สภ.บ้านสร้าง จว.ปราจีนบุรี

สปจ.264

สวป.สภ.กบินทร์บุรี จว.ปราจีนบุรี

0207 12202 0163

88 พ.ต.ท.

อานาจ ยิ้มเนียม

สวป.สภ.บางปะกง จว.ฉะเชิงเทรา

สฉช.194

รอง ผกก.ป.สภ.ตาพระยา จว.สระแก้ว

0209 10202 0070

89 พ.ต.ท.

อานาจ ราชสีห์

สว.สส.สภ.บางไทร จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 12204 0240 สว.สส.สภ.ผักไห่ จว.พระนครศรีอยุธยา

0105 12204 0178

90 พ.ต.ต.

อานาจ ฤทธิ์เนติกุล

สว.(สอบสวน) สภ.นิคมสร้างตนเอง จว.พิษณุโลก 1608 29203 0074 สว.(สอบสวน) สภ.วังน้าคู้ จว.พิษณุโลก

1608 10203 0229

สมส.164

สชน.137

สน.1-606

สวป.สภ.ดอยหล่อ จว.เชียงใหม่

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ภาชี จว.พระนครศรีอยุธยา

1104 13203 0218
0503 12202 0133

1107 09203 0241

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ป่าโมก จว.อ่างทอง 1112 09203 0117

0208 12204 0108 สว.อก.สภ.ปางสีดา จว.สระแก้ว

1211 10318 0055

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ ยศ
91 ร.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล
อานาจ วงศ์สมบัติ

ตำแหน่ง
รอง สวป. สน.อุดมสุข

ตำแหน่งเลขที่
ตำแหน่งใหม่
1111 13202 0279 สว.สส.สน.หัวหมาก

ตำแหน่งเลขที่
1111 12204 0244

92 พ.ต.ท.

อานาจ ศรียา

สว.ฝอ.ภ.จว.เชียงใหม่

1505 10318 0012 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.บึงกาฬ

1415 09318 0070

93 ร.ต.อ.

อานาจ สุดใหม่

รอง สว.ฝอ.สภ.บ้านโสร่ง จว.ปัตตานี

0904 13304 0329 สว.กก.สส.ภ.จว.ปัตตานี

2005 10204 0039

94 พ.ต.ต.

อาพร สพานหล้า

สวป.สภ.เมืองมุกดาหาร

95 ร.ต.อ.

อาพล กลายเจริญ

รอง สวป.สภ.เกาะกลาง จว.กระบี่

1804 11202 0091 สว.ฝอ.ภ.จว.พังงา

1807 10318 0011

96 พ.ต.ท.

อาพล จันทกูล

รอง ผกก.ป.สภ.กมลา จว.ภูเก็ต

0806 10202 0150 รอง ผกก.สส.สภ.เชิงทะเล จว.ภูเก็ต

1808 09204 0051

97 พ.ต.ต.

อาพล ชูเมือง

สว.กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช

1806 10202 0138 สวป.สภ.ปากพนัง จว.นครศรีธรรมราช

0804 12202 0415

98 พ.ต.ต.

อาพล นุชนงค์

สว.(สอบสวน) สภ.บ้านมาบอามฤต จว.ชุมพร 0803 24203 0075 สว.(สอบสวน) สภ.ท่าแซะ จว.ชุมพร

99 ร.ต.อ.

อาพล วันดี

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านสร้าง จว.ปราจีนบุรี

100 พ.ต.ท.

อาพล โอ่เอี่ยม

สวป.สภ.กระทุ่มแบน จว.สมุทรสาคร

0708 12202 0133 รอง ผกก.ป.สภ.กระทุ่มแบน จว.สมุทรสาคร 0708 10202 0018

101 พ.ต.ต. หญิง อาไพ ศรีทัต

สว.ฝอ.สก.

0403 10318 0010 สว.ฝอ.บก.ปส.3

102 ร.ต.อ.

อิฐธิชา อินทร์จันทร์

รอง สว.กก.1 บก.ปคบ.

2111 11202 0036 สว.สส.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.นครราชสีมา 0303 12204 0322

103 พ.ต.ท.

อิทธ์ฉัตรชัย เรืองชัยศิวเวท

สว.อก.สภ.เขาค้อ จว.เพชรบูรณ์

0607 12304 0125 รอง ผกก.ป.สภ.แม่ท้อ จว.ตาก

1605 09202 0052

104 ร.ต.อ.

อิทธิกร สง่ากร

รอง สว.กลุ่มงานการข่าว บก.ขส.บช.ปส.

2206 11204 0036 สว.กลุ่มงานการข่าว บก.ขส.

2206 10204 0025

105 พ.ต.ท.

อิทธินพ บัวเผื่อน

รอง ผกก.สส.สภ.วังหิน จว.ศรีสะเกษ

1308 09204 0112 รอง ผกก.สส.สภ.โนนสูง จว.นครราชสีมา 1305 09204 0142

สมห.114

สปจ.272

สวป.สภ.นิคมคาสร้อย จว.มุกดาหาร

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองปราจีนบุรี

สมห.134

สชพ.185
1209 10203 0148
2204 10318 0008

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ ยศ
106 พ.ต.ท.

ชื่อ ชื่อสกุล
อิทธิพล กระจายศรี

ตำแหน่ง
สว.(สอบสวน) สภ.ท่าตูม จว.สุรินทร์

ตำแหน่งเลขที่
สสร.364

ตำแหน่งใหม่
สว.(สอบสวน) สภ.รัตนบุรี จว.สุรินทร์

107 ร.ต.อ.

อิทธิพล ทองนาค

รอง สว.กก.สืบสวน 1 บก.สส.ภ.2

108 พ.ต.ท.

อิทธิพัทธ์ กุลรัศมิ์ชลากร

สว.(สอบสวน) สภ.ท่าตาฝั่ง จว.แม่ฮ่องสอน 0507 23203 0122 สว.(สอบสวน) สภ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน 1509 10203 0141

109 ร.ต.อ.

อิทธิพันธ์ รัตนพรม

รอง สว.สส.สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี

110 พ.ต.ต.

อิทธิรัฐ นิยมทรัพย์

สวป.สภ.โพธิ์แก้ว จว.นครปฐม

0703 12202 0245 สว.กก.5 บก.ตารวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904 2113 10202 0116

111 พ.ต.ท.

อิทธิฤทธิ์ ช่วยชูชิต

รอง ผกก.ป.สภ.ด่านช้าง จว.สุพรรณบุรี

0709 10202 0041 รอง ผกก.ป.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.บุรีรัมย์ 0304 10202 0090

112 พ.ต.ท.

อิทธิวัตร รสิตานนท์กิตกิ ุล

รอง ผกก.ป.สภ.ระโนด จว.สงขลา

0907 10202 0025 รอง ผกก.ป.สภ.สทิงพระ จว.สงขลา

113 พ.ต.ต.

อินทุกานต์ ขาวน้อย

สวป.สภ.เวียงแหง จว.เชียงใหม่

114 พ.ต.ท.

อิศราวุธ อ่อนน้อม

สว.ฝ่ายพัฒนาการศึกษา ศูนย์บริการทางการศึกษา 3007 10329 0032 รอง ผกก.ฝ่ายความร่วมมือและกิจการระหว่างประเทศ ตท. 0102 09320 0102

1202 11204 0021 สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.2
สสบ.200

สสน.219

สว.สส.สภ.โคกสาโรง จว.ลพบุรี

สว.สส.สภ.บ่อหลวง จว.เชียงใหม่

ตำแหน่งเลขที่
1309 10203 0296
1202 10204 0019
สลบ.338

0907 10202 0061
0503 12204 0408

115 พ.ต.ท. หญิง อิศริยา พันธุ์ยุรา

สว.ฝ่ายตรวจสอบพฤติการณ์บุคคล บก.อก.บช.ส. 2301 10204 0110 รอง ผกก.ฝ่ายงบประมาณและการเงิน บก.อก.บช.ส. 2301 09318 0047

116 พ.ต.ท.

อิศเรศ ประสมพืช

สว.(สอบสวน) สภ.แวงน้อย จว.ขอนแก่น

117 พ.ต.ต.

อิษฎากร เทพเนาว์

สวป.สภ.โคกขาม จว.สมุทรสาคร

0708 12202 0137 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสมุทรสาคร

118 พ.ต.ท.

อิษฏ์ บุญญะฤทธิ์

รอง ผกก.สส.สภ.คง จว.นครราชสีมา

1305 09204 0148 รอง ผกก.สส.สภ.ด่านขุนทด จว.นครราชสีมา 1305 09204 0161

119 ร.ต.อ.

อิสมาแอ ปาละมาณ

รอง สวป.สภ.เมืองสตูล จว.สตูล

0908 13202 0139 สว.ฝอ.ภ.จว.สตูล

120 ร.ต.อ.

อิสรพงษ์ วงษา

รอง สวป.สภ.วังสะพุง จว.เลย

สขก.526

สลย.197

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองขอนแก่น

สว.สส.สภ.เอราวัณ จว.เลย

0403 24203 0136
1710 10203 0121
1907 10318 0139
0408 12204 0225

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ ยศ
121 พ.ต.ต.

ชื่อ ชื่อสกุล
อิสระ แก้วโรย

ตำแหน่ง
สว.สส.สภ.ปะทิว จว.ชุมพร

ตำแหน่งเลขที่
ตำแหน่งใหม่
0803 12204 0101 สวป.สภ.พะโต๊ะ จว.ชุมพร

122 พ.ต.ท.

อิสระ ตาระบัติ

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

สอด.378

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.นิคมน้าอูน จว.สกลนคร 1411 09203 0252

123 พ.ต.ต.

อิสระ น้อยพร

สวป.สภ.ตะพานหิน จว.พิจิตร

สพจ.207

สวป.สภ.ทับคล้อ จว.พิจิตร

124 พ.ต.ท.

อิสระ ศรีคุ้ม

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี 0108 24203 0085 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.โคกเจริญ จว.ลพบุรี 1108 09203 0183

125 พ.ต.ต.

อิสเรศวร์ ลักษมีพิเชษฐ์

สวป.สภ.เมืองอุบลราชธานี

0309 12202 0466 สว.จร.สน.ทุ่งสองห้อง

1102 12205 0177

126 พ.ต.ต.

อุกฤษณ์ กลับเฒ่า

สวป.สภ.เมืองยโสธร

0305 12202 0138 สว.กก.สส.บก.น.2

1004 10204 0039

127 พ.ต.ท.

อุกฤษณ์ ศรีนวลขาว

สว.ฝอ.ศพฐ.10

2713 10318 0065 รอง ผกก.ฝอ.ศพฐ.10

2713 09318 0063

128 ร.ต.อ.

อุดม ชูเก็น

รอง สวป.สภ.ปะเหลียน จว.ตรัง

129 พ.ต.ท.

อุดม พูลวงษ์

สว.กก.ตชด.22 บก.ตชด.ภาค 2

130 พ.ต.ท.

อุดม เมืองมา

สว.(สอบสวน) สภ.คลองขลุง จว.กาแพงเพชร

สกพ.221

สว.(สอบสวน) สภ.ปางมะค่า จว.กาแพงเพชร 1604 10203 0159

131 พ.ต.ท.

อุดม รัตนสุทธิ

สว.(สอบสวน) สภ.เมยวดี จว.ร้อยเอ็ด

สรอ.378

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมยวดี จว.ร้อยเอ็ด 1409 09203 0295

132 ร.ต.อ.

อุดม หลวงเทพ

รอง สวป.สภ.เมืองกาญจนบุรี

สกจ.228

สว.สส.สภ.โกตาบารู จว.ยะลา

133 พ.ต.ท.

อุดม อินทร์จันทร์

รอง ผกก.ฝ่ายปกครองและการฝึก ศฝร.ภ.3 1303 09306 0029 รอง ผกก.ฝอ.3 บก.อก.ภ.3

1301 09318 0182

134 พ.ต.ท.

อุดมศักดิ์ รักบารุง

สว.(สอบสวน) สภ.รัษฎา จว.ตรัง

1910 10203 0094

135 ร.ต.อ.

อุดมศักดิ์ ศาลาจันทร์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.สุวรรณภูมิ จว.ร้อยเอ็ด 1409 11203 0181 สว.(สอบสวน) สภ.สุวรรณภูมิ จว.ร้อยเอ็ด 0407 24203 0112

สตง.210

สว.สส.สภ.ปะเหลียน จว.ตรัง

2503 10318 0147 รอง ผกก.กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.

สตง.279

สว.(สอบสวน) สภ.แม่หวาด จว.ยะลา

ตำแหน่งเลขที่
สชพ.191
สพจ.194

0902 12204 0107
2506 09202 0109

2006 10204 0098

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ ยศ
136 พ.ต.ท.

ชื่อ ชื่อสกุล
อุดมสิน ศรีเจริญ

ตำแหน่ง
สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.7

ตำแหน่งเลขที่
ตำแหน่งใหม่
1701 10305 0138 สว.ถปภ.บก.สส.ภ.7

ตำแหน่งเลขที่
1702 10304 0068

137 ร.ต.อ.

อุดร ปางชาติ

รอง สว.งานศูนย์ควบคุมการจราจร CCTV กก.4 บก.จร.

1002 11205 0172 สว.ฝอ.ภ.จว.นครราชสีมา

1305 10318 0531

138 ร.ต.อ.

อุดร ยศพล

รอง สว.สส.สภ.หนองวัวซอ จว.อุดรธานี

สอด.593

สว.สส.สภ.หนองวัวซอ จว.อุดรธานี

0412 12204 0198

139 ร.ต.อ.

อุดร ศรีทุมมา

รอง สวป.สภ.เมืองบึงกาฬ

สนค.275

สว.ฝอ.ภ.จว.บึงกาฬ

1415 10318 0010

140 พ.ต.ต.

อุดร อุตรชน

สว.(สอบสวน) สภ.สบเมย จว.แม่ฮ่องสอน

สมส.187

สว.(สอบสวน) สภ.นาน้อย จว.น่าน

1506 10203 0165

141 ร.ต.อ.

อุทัย แก่นแสง

รอง สวป.สภ.ไผ่โทน จว.แพร่

142 พ.ต.ท.

อุทัย แก้วบุญ

สว.(สอบสวน) สภ.เขาวง จว.กาฬสินธุ์

143 พ.ต.ท.

อุทัย ประทุมทอง

รอง ผกก.สส.สภ.ท่าตะเกียบ จว.ฉะเชิงเทรา 1205 09204 0085 รอง ผกก.(สอบสวน) กก.สส.4 บก.สส.ภ.2 1202 09203 0123

144 ร.ต.อ.

อุทัย พันธุ์มี

รอง สว.สส.สภ.เมืองอ่างทอง จว.อ่างทอง

145 พ.ต.ต.

อุทัย สยมภาค

สว.อก.สภ.เวียงสระ จว.สุราษฎร์ธานี

0808 12304 0204 สว.อก.สภ.พระแสง จว.สุราษฎร์ธานี

0808 12304 0242

146 พ.ต.ท.

อุทัย สุมาลัย

สว.กก.สส.ภ.จว.นครสวรรค์

1606 10204 0140 รอง ผกก.ป.สภ.เมืองนครปฐม

0703 10202 0012

147 พ.ต.ท.

อุทัย อ่อนยิ้ม

สว.สภ.บ้านโสกก่าม จว.บึงกาฬ

0410 12201 0367 สวป.สภ.โพธิ์ตาก จว.หนองคาย

0410 12202 0105

148 พ.ต.ต.

อุทัยรัตน์ บุษบก

สว.อก.สภ.แม่กา จว.เชียงใหม่

1505 10318 0238 สว.อก.สภ.บ้านโฮ่ง จว.ลาพูน

0509 12304 0087

149 พ.ต.ท.

อุทิศ สุดใจ

สว.(สอบสวน) สภ.สาโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ 0107 24203 0132 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ท่าเรือ

1007 09203 0195

สว.อก.สภ.เมืองลาปาง

1511 09318 0170

150 พ.ต.ท. หญิง อุทุมพร ปัญจรัตน์

0506 13207 0134 สว.ฝอ.ภ.จว.แพร่
สกส.367
สอท.124

สลป.215

สว.(สอบสวน) สภ.คาม่วง จว.กาฬสินธุ์
สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.1

รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ลาพูน

1508 10318 0255
1404 10203 0198
1101 10318 0197

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ ยศ
151 พ.ต.ท.

ชื่อ ชื่อสกุล
อุเทน ตั้งพิทักษ์เสมอ

ตำแหน่ง
รอง ผกก.สส.1 บก.สส.ภ.3

ตำแหน่งเลขที่
ตำแหน่งใหม่
1302 09204 0029 รอง ผกก.ม้าตารวจ บก.สปพ.

152 ร.ต.อ.

อุเทน นาจารย์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองหนองคาย

0410 24203 0114 สว.(สอบสวน) สภ.เวียงคุก จว.หนองคาย 1412 10203 0160

153 พ.ต.ท.

อุเทน บุญช่วย

สวป.สภ.ดอนเจดีย์ จว.สุพรรณบุรี

154 พ.ต.ท.

อุเทน รวมสุข

สว.กก.สส.บก.น.2

1004 10204 0039 สว.(สอบสวน) สน.ประชาชื่น

1004 10203 0211

155 พ.ต.ต.

อุเทน หงษ์ทอง

สว.อก.สภ.ปลายบาง จว.นนทบุรี

1105 10318 0046 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนนทบุรี

1105 10203 0232

156 พ.ต.ท.

อุไทย สีคช

รอง ผกก.(สอบสวน) สน.หนองแขม

1116 24203 0192 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองยะลา

1910 09203 0096

157 พ.ต.ท.

อุบล วงษ์รักไทย

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แวง จว.สกลนคร 0409 24203 0100 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ้านม่วง จว.สกลนคร 1411 09203 0250

158 พ.ต.ท.

อุปดิศย์ ราชกิจเจริญ

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

สสพ.297

สพล.273

ตำแหน่งเลขที่
1013 09202 0227

สว.(สอบสวน) สภ.ดอนเจดีย์ จว.สุพรรณบุรี 1711 10203 0192

รอง ผกก.ป.สน.บางชัน

1111 10202 0066

159 ร.ต.อ. หญิง อุมาพร คงขุนทด

รอง สว.ธร.สภ.มะเริง

0303 13304 0508 สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.3

160 พ.ต.ท.

อุรุพงศ์ ธงศิลา

รอง ผกก.สส.สภ.เด่นชัย จว.แพร่

1508 09204 0084 รอง ผกก.สส.สภ.คลองสิบสอง จว.ปทุมธานี 1106 09204 0073

161 พ.ต.ท.

อุรุพงษ์ ดีพิจารณ์

รอง ผกก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส.ภ.7

1702 09201 0018 รอง ผกก.ป.สภ.บางโทรัด จว.สมุทรสาคร 1710 09202 0049

162 พ.ต.ท. หญิง อุไร อัครโพธิ

สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.5

1501 10325 0215 รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5

1501 09318 0155

163 พ.ต.ต. หญิง อุไรวรรณ ช่วยบุญชู

สว.ฝอ.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี

1810 10318 0011 สว.อก.สภ.เวียงสระ จว.สุราษฎร์ธานี

0808 12304 0204

164 พ.ต.ต.

อุสมาน หะยีหมัด

สวป.สภ.แว้ง จว.นราธิวาส

165 พ.ต.ท.

อุส่าห์ อุส่าห์ดี

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เขวาสินรินทร์ จว.สุรินทร์ 0307 13203 0049 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ปรางค์กู่ จว.ศรีสะเกษ 1308 09203 0292

สนธ.182

สวป.สภ.จะแนะ จว.นราธิวาส

1301 10318 0210

สนธ.234

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ ยศ
166 พ.ต.ท.

ชื่อ ชื่อสกุล
อุฬาร ชินอักษร

ตำแหน่ง
รอง ผกก.สส.สภ.ทุ่งหัวช้าง จว.ลาพูน

ตำแหน่งเลขที่
ตำแหน่งใหม่
ตำแหน่งเลขที่
1511 09204 0058 รอง ผกก.ป.สภ.สวนพริกไทย จว.ปทุมธานี 1106 09202 0049

167 พ.ต.ท.

เอก ขันติชนะบวร

รอง ผกก.กลุ่มงานคดีแพ่ง คพ.

0603 09305 0027 รอง ผกก.กลุ่มงานพิจารณา 1 รท.

168 ร.ต.อ.

เอก พิพัฒน์เมธีกุล

รอง สวป.สภ.สะเดา จว.สงขลา

169 พ.ต.ท.

เอก มหาสวัสดิ์

สว.ส.ทท.5 กก.2 บก.ทท.1

170 พ.ต.ท.

เอก หวังแววกลาง

สว.สส.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.นครราชสีมา 0303 12204 0322 สว.กก.สส.ภ.จว.นครราชสีมา

171 พ.ต.ท.

เอกกนก นระจันทร์โท

สว.สส.สภ.สนามชัยเขต จว.ฉะเชิงเทรา

0203 12204 0157 สว.สส.สภ.บางปะกง จว.ฉะเชิงเทรา

สฉช.199

172 พ.ต.ต.

เอกคณิต ขจีจิตร์

สว.พฐ.จว.แพร่ ศพฐ.5

2708 10336 0156 สว.(สอบสวน) สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่

1505 10203 0556

173 ร.ต.อ.

เอกคณิต เนตรทอง

รอง สว.กลุ่มงานสนับสนุนฯ บก.ปอท.

2112 11204 0112 สว.กก.1 บก.ปอศ.

2109 10202 0038

174 พ.ต.ท.

เอกชนะ นนท์ธีระศักดา

สว.กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี

1711 10204 0120 สว.(สอบสวน) สน.ท่าข้าม

1116 24203 0119

175 พ.ต.ท.

เอกชัย จันทรขจร

สว.(สอบสวน) สน.ภาษีเจริญ

สน.3-629

สว.(สอบสวน) สน.บุปผาราม

1010 10203 0178

176 ร.ต.อ.

เอกชัย ทรัพย์ร่มเย็น

รอง สวป.สภ.เมืองนครปฐม

สนฐ.142

สว. สส.สภ.หนองรี จว.กาญจนบุรี

0702 12204 0275

177 พ.ต.ต.

เอกชัย บุญวาส

สว.อก.สภ.สังคม จว.หนองคาย

0410 12304 0180 สว.(สอบสวน) สภ.สังคม จว.หนองคาย

1412 10203 0158

178 พ.ต.ท.

เอกชัย ปลั่งประเสริฐ

สว.สส.สภ.ขามทะเลสอ จว.นครราชสีมา

0303 12204 0284 สว.กก.สส.4 บก.สส.ภ.3

1302 10204 0147

179 พ.ต.ต.

เอกชัย พลเกษตร

สวป.สภ.เชียรใหญ่ จว.นครศรีธรรมราช

สนศ.467

สวป.สภ.เปลี่ยน จว.นครศรีธรรมราช

0804 12202 0123

180 พ.ต.ท.

เอกชัย มูลลี

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี

สชบ.305

สว.(สอบสวน) สภ.พลูตาหลวง จว.ชลบุรี

1206 10203 0406

สสข.382

สว.สส.สภ.บางกล่า จว.สงขลา

3202 10202 0074 รอง ผกก.3 บก.ทท.1

0704 09305 0013
0907 12204 0255
3202 09202 0083
1305 10204 0242

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ ยศ
181 พ.ต.ท.

ชื่อ ชื่อสกุล
เอกชัย ศรีเมือง

ตำแหน่ง
รอง ผกก.ป.สภ.ท่ามะกา จว.กาญจนบุรี

ตำแหน่งเลขที่
ตำแหน่งใหม่
0702 10202 0076 รอง ผกก.จร.สภ.เมืองเพชรบุรี

182 พ.ต.ท.

เอกชัย สมัครสมาน

สวป.สภ.กาบเชิง จว.สุรินทร์

183 พ.ต.ท.

เอกชัย สอนขา

สวป.สภ.พนม จว.สุราษฎร์ธานี

0808 12202 0385 สว.(สอบสวน) สภ.บ่อผุด จว.สุราษฎร์ธานี 1810 10203 0329

184 พ.ต.ท.

เอกชัย แสนสระดี

รอง ผกก.ป.สภ.พระนครศรีอยุธยา

0105 10202 0007 รอง ผกก.สภ.ชัยพฤกษ์ จว.นนทบุรี

185 พ.ต.ต.

เอกนรินทร์ ศรีปัญญา

สว.สส.สภ.เวียงสา จว.น่าน

สนน.232

สวป.สภ.เวียงสา จว.น่าน

0504 12202 0266

186 ร.ต.อ.

เอกบรม อะทะวงษา

รอง สวป.สภ.เวียงชัย จว.เชียงราย

สชร.360

สว.อก.สภ.แม่ยาว จว.เชียงราย

1504 10318 0149

187 พ.ต.ท.

เอกพงศ์ ไชยวงศ์สาย

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ฮอด จว.เชียงใหม่

สชม.759

รอง ผกก.สส.สภ.ภูพิงค์ จว.เชียงใหม่

1505 09204 0154

188 ร.ต.อ.

เอกพงศ์ พันธ์วิไล

รอง สว.จร. สน.เพชรเกษม

1104 13205 0223 สว.จร.สน.เพชรเกษม

1104 12205 0222

189 พ.ต.ท.

เอกพงศ์ แวเด็ง

รอง ผกก.ป.สภ.บันนังสตา จว.ยะลา

0906 10202 0038 รอง ผกก.สส.สภ.นาหม่อม จว.สงขลา

1906 09204 0109

190 ร.ต.อ.

เอกพงษ์ เดชพรมรัมย์

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

สบร.552

สว.(สอบสวน) สภ.สตึก จว.บุรีรัมย์

191 พ.ต.ท.

เอกพงษ์ ผิวงาม

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ชุมพลบุรี จว.สุรินทร์

สสร.352

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สาโรงทาบ จว.สุรินทร์ 1309 09203 0313

192 พ.ต.ต.

เอกพจน์ สังเมียน

สว.กก.1 บก.ส.1

2302 10204 0033 สว.จร.สน.ดอนเมือง

193 ร.ต.อ.

เอกพล กุดหอม

รอง สว.กลุ่มงานวิจัยฯ 3 วจ.

0204 11310 0044 สว.กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ยศ.

194 พ.ต.ต.

เอกพล นาพิมาย

สว.(สอบสวน) สภ.ปทุมราชวงศา จว.อานาจเจริญ

สอบ.779

สว.(สอบสวน) สภ.ปลาค้าว จว.อานาจเจริญ 3110 10203 0142

195 พ.ต.ท.

เอกพล ปริมา

รอง ผกก.(สอบสวน) สน.บุคคโล

สน.3-563

รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ราษฎร์บูรณะ

สสร.279

รอง ผกก.ป.สภ.ทุ่งมน จว.สุรินทร์

ตำแหน่งเลขที่
0705 10205 0010
1309 09202 0047
1105 09204 0105

สบร.376
สน.1-586
0201 10309 0034
สน.3-971

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ ยศ
196 พ.ต.ท.

ชื่อ ชื่อสกุล
เอกพล แสงอรุณ

ตำแหน่ง
สว.กก.3 บก.ปอท.

ตำแหน่งเลขที่
ตำแหน่งใหม่
2112 10202 0079 สว.กก.1 บก.ปอท.

ตำแหน่งเลขที่
2112 10202 0027

197 ร.ต.อ.

เอกพล อนุภักดิ์

รอง สวป. สภ.บางปู จว.สมุทรปราการ

0107 13202 0422 สว.กก.สส.ภ.จว.สิงห์บุรี

1111 10204 0101

198 ร.ต.อ.

เอกพัฒน์ สิทธิศกั ดิ์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านทับใหม่ จว.สระแก้ว 1211 29203 0086 สว.(สอบสวน) สภ.คลองหาด จว.สระแก้ว 1211 10203 0199

199 พ.ต.ต.

เอกภพ ตั้งวัฒนากาญจน์

ผู้ช่วย นว.(สบ 2) ตร.

200 พ.ต.ท.

เอกภพ ธรรมาธิกุล

รอง ผกก.ป.สภ.บางขนาก จว.ฉะเชิงเทรา 1205 09202 0126 รอง ผกก.สส.สภ.แปลงยาว จว.ฉะเชิงเทรา 1205 09204 0082

201 พ.ต.ท.

เอกภพ รัตนไตร

สว.สส.สน.หนองจอก

1102 12204 0136 สว.(สอบสวน) สน.ลาหิน

202 พ.ต.ต.

เอกภพ ลิขิตธนสมบัติ

สว.กก.สส.3 บก.สส.บช.น.

1012 10204 0060 ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 10207 0190

203 พ.ต.ต.

เอกภพ วงศ์สวัสดิ์

สว.ฝอ.สง.ก.ตร.

0700 10318 0009 สว.ฝอ.2 บก.อก.บช.น.

1001 10318 0237

204 พ.ต.ท.

เอกภพ อยู่ม่วง

รอง ผกก.สส.สภ.ศรีนคร จว.สุโขทัย

1610 09204 0077 รอง ผกก.ป.สภ.เพนียด จว.ลพบุรี

1108 09202 0048

205 พ.ต.ท.

เอกภาค ธูปสมุทร

สว.อก.สภ.คลองหาด จว.สระแก้ว

0209 12304 0112 สวป.สภ.คลองหาด จว.สระแก้ว

สปจ.420

206 พ.ต.ต.

เอกภาพ สินพูล

สว.ฝสสน.3 บก.สสน.บช.ตชด.

2507 10318 0049 สวป.สภ.บางตาเถร จว.สุพรรณบุรี

1711 10202 0064

207 พ.ต.ต.

เอกมันต์ ลือเรือง

สว.ส.ทท.3 กก.2 บก.ทท.2

3203 10202 0069 สว.กก.สส.ภ.จว.พะเยา

1507 10204 0169

208 พ.ต.ต.

เอกรัฐ จิตรโสภาภรณ์

สวป.สภ.เนินสง่า จว.ชัยภูมิ

0302 12202 0032 สว.กก.สายตรวจ บก.ตารวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904 2113 10202 0190

209 พ.ต.ต.

เอกรัฐ นุชเฉย

สว.กก.สส.ภ.จว.กาแพงเพชร

1604 10204 0031 สว.กก.สส.ภ.จว.นครสวรรค์

1606 10202 0142

210 พ.ต.ท.

เอกรัตน์ โภชน์เจริญ

สว.กก.สส.ภ.จว.พะเยา

1507 10204 0068 สว.(สอบสวน) สภ.วังชิ้น จว.แพร่

1508 10203 0239

0000 10323 0143 สวป.สน.จักรวรรดิ

1113 12202 0132
1005 10203 0209

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ ยศ
211 พ.ต.ท.

ชื่อ ชื่อสกุล
เอกรัส เพิ่มบุญ

ตำแหน่ง
รอง ผกก.สส.สภ.เหล่าหลวง จว.บึงกาฬ

ตำแหน่งเลขที่
ตำแหน่งใหม่
1415 09204 0081 รอง ผกก.สส.สภ.บึงโขงหลง จว.บึงกาฬ

212 พ.ต.ท.

เอกราช จันทะดี

สว.อก.สภ.เมืองสุรินทร์

สสร.235

สว.อก.สภ.อุดมทรัพย์ จว.นครราชสีมา

213 พ.ต.ต.

เอกราช มาละวรรณโณ

สวป.สภ.เมืองสมุทรสาคร

สสค.87

สว.จร.สน.ภาษีเจริญ

214 พ.ต.ท.

เอกราช อาจมนตรี

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.คง จว.นครราชสีมา

สนม.687

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ทุ่งมน จว.สุรินทร์ 1309 09203 0310

215 พ.ต.ต.

เอกรินทร์ รักพ่วง

สว.(สอบสวน) สภ.คลองขลุง จว.กาแพงเพชร 0602 24203 0088 สว.(สอบสวน) สภ.ทรงธรรม จว.กาแพงเพชร 1604 10203 0162

216 พ.ต.ท.

เอกรินทร์ สิกขากูล

รอง ผกก.ป.สภ.แก่งหางแมว จว.จันทบุรี

0202 10202 0048 รอง ผกก.สส.สภ.พลูตาหลวง จว.ชลบุรี

1206 09204 0093

217 พ.ต.ต.

เอกฤทธิ์ จีระมณีมัย

สว.ฝอ.ภ.จว.ลพบุรี

1108 10305 0014 สว.สส.สภ.บ่อทอง จว.ชลบุรี

0204 12204 0212

218 พ.ต.ท.

เอกลักษณ์ จิตชาญวิชัย

สว.สภ.ชุมแสงสงคราม จว.พิษณุโลก

0606 12201 0196 รอง ผกก.สส.ภ.จว.เพชรบูรณ์

1609 09204 0221

219 พ.ต.ท.

เอกลักษณ์ หมวกผัน

สว.สส.สน.บางยี่เรือ

220 พ.ต.ท.

เอกวัตร วรรักษา

สว.กก.สุนัขตารวจ บก.สปพ.

1013 10204 0216 รอง ผกก.สส.บก.น.6

1008 09204 0156

221 พ.ต.ต.

เอกวิทย์ บาคาล

สว.สส.สภ.หนองนาคา จว.ขอนแก่น

0403 12204 0386 สว.กก.สส.ภ.จว.ร้อยเอ็ด

1409 10204 0299

222 พ.ต.ต.

เอกวิทย์ วงษ์ท้าว

สว.กลุ่มงานการมีส่วนร่วมของประชาชน ผอ. 0202 10309 0041 สวป.สภ.สาโรงใต้ จว.สมุทรปราการ

0107 12202 0332

223 พ.ต.ต.

เอกศิษฏ์ ศิรสิทธิ์พงศ์พล

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองขอนแก่น

1405 10203 0387

224 พ.ต.ท.

เอกศิษฏ์ สุมานัส

สวป.สน.หนองจอก

สน.1-666

รอง ผกก.ป.สภ.ปากชม จว.เลย

0408 10202 0047

225 ร.ต.อ.

เอกสิทธิ์ แก้วนันตา

รอง สวป.สภ.สารภี จว.เชียงใหม่

สชม.523

สว.สส.สภ.เมืองเชียงใหม่

0503 12204 0488

สน.3-696

สว.ฝอ.บก.น.9

0403 24203 0144 สว.(สอบสวน) สภ.ชุมแพ จว.ขอนแก่น

ตำแหน่งเลขที่
1415 09204 0053
1305 10318 0070
สน.3-631

1011 10304 0011

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ ยศ
226 ร.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล
เอกสิทธิ์ พลงาม

ตำแหน่ง
รอง สวป.สภ.เมืองนครราชสีมา จว.นครราชสีมา

ตำแหน่งเลขที่
18049

ตำแหน่งใหม่
สว.สส.สภ.หัวทะเล จว.ชัยภูมิ

ตำแหน่งเลขที่
1304 10204 0079

227 พ.ต.ท. หญิง เอกสุปวีณ์ ชาตินักรบ

สว.ฝอ.บก.รน.

2106 10318 0014 รอง ผกก.ฝอ.2 บก.อก.บช.ก.

2101 09318 0025

228 พ.ต.ท.

เอนก เข่งคุ้ม

สวป.สน.ท่าเรือ

1112 12202 0327 รอง ผกก.ป.สน.สุวินทวงศ์

1110 10202 0103

229 พ.ต.ท.

เอนก เจริญผล

สวป.สภ.คลองเขื่อน จว.ฉะเชิงเทรา

0203 12202 0054 สว.อก.สภ.คลองเขื่อน จว.ฉะเชิงเทรา

0203 12318 0245

230 พ.ต.ท.

เอนก ญาณอุบล

สว.สส.สภ.หนองสาหร่าย จว.นครราชสีมา 0303 12204 0522 สวป.สภ.พลสงคราม จว.นครราชสีมา

1305 10202 0089

231 พ.ต.ท.

เอนก นาคธร

สว.กก.3 บก.ปคบ.

2109 09201 0141

232 พ.ต.ต.

เอนก บุญคงดี

สว.(สอบสวน) สภ.หนองรี จว.กาญจนบุรี 0702 24203 0140 สว.(สอบสวน) สภ.ทองผาภูมิ จว.กาญจนบุรี 1704 10203 0235

233 พ.ต.ท.

เอนก มงคล

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ไชยา จว.สุราษฎร์ธานี

สสฎ.317

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ตะกั่วทุ่ง จว.พังงา

234 พ.ต.ท.

เอนก รัฐหนองขี

สว.สส.สภ.โพนทอง จว.ร้อยเอ็ด

สรอ.311

สว.อก.สภ.หนองพอก จว.ร้อยเอ็ด

0407 12304 0177

235 พ.ต.ท.

เอนกชัย สุขอาษา

สว.สส.สภ.บรบือ จว.มหาสารคาม

สมค.305

สว.สส.สภ.กุดรัง จว.มหาสารคาม

0405 12204 0205

236 ร.ต.อ.

เอี่ยม ร้องเพราะ

รอง สว.จร.กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 11205 0065 สว.อก.สภ.ทากาศ จว.ลาพูน

1511 10318 0048

237 พ.ต.ท.

เอื้อ จันทร์กล้า

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.องครักษ์ จว.นครนายก 0206 23203 0021 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองนครนายก

1208 09203 0136

238 พ.ต.ท. หญิง เอื้ออารีย์ เพียกขุนทด

สว.อก.สภ.โชคชัย จว.นครราชสีมา

0303 12304 0332 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ชัยภูมิ

1304 09318 0247

239 พ.ต.ท.

โอภาส ดาวกระจาย

รอง ผกก.ป.สน.ทองหล่อ

1103 10202 0078 รอง ผกก.สส.สน.ลุมพินี

1007 09204 0069

240 พ.ต.ท.

โอภาส บุญลือ

สวป.สภ.ระเบาะไผ่ จว.ปราจีนบุรี

0207 12202 0037 สวป.สภ.เขาสิงโต จว.สระแก้ว

1211 10202 0064

2111 10202 0073 รอง ผกก.4 บก.ปอศ.

สพง.173

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ ยศ
241 พ.ต.ท.

ชื่อ ชื่อสกุล
โอภาส ประทุมคา

ตำแหน่ง
สว.สส.สภ.ไพรบึง จว.ศรีสะเกษ

ตำแหน่งเลขที่
ตำแหน่งใหม่
0306 12204 0232 สว.สส.สภ.บึงบูรพ์ จว.ศรีสะเกษ

242 ร.ต.อ.

โอภาส สมวัน

รอง สว.สส.สภ.แม่จัน จว.เชียงราย

243 พ.ต.ท.

โอภาส ไหมแพง

สว.สส.สภ.ช่องเม็ก จว.อุบลราชธานี

0309 12204 0356 รอง ผกก.สส.สภ.นาเยีย จว.อุบลราชธานี 1311 09204 0106

244 พ.ต.ท.

โอม ศังขจันทรานนท์

สว.ฝ่ายแผนการสอบ กส.

2905 10316 0020 รอง ผกก.ฝอ.สลก.ตร.

0101 09318 0010

245 พ.ต.ต.

โอสถ ผ่าโผน

สว.(สอบสวน) สน.มีนบุรี

1110 24203 0114 สว.(สอบสวน) สน.ฉลองกรุง

1005 10203 0213

246 ร.ต.อ.

โอฬาร จีนธาดา

รอง สวป.สภ.สุไหงโก-ลก

สนธ.165

สว.อก.สภ.มูโนะ จว.นราธิวาส

2004 10318 0157

247 ร.ต.อ.

โอฬาร ชัยสมาน

รอง สวป. สภ.ลาทับ จว.กบ.

สกบ.190

สว.สส.สภ.ลาทับ จว.กระบี่

0802 12204 0106

248 พ.ต.ต.

โอฬาร สีตะปัน

สวป.สภ.แกคา จว.มหาสารคาม

สมค.255

สว.กก.สส. ภ.จว.บึงกาฬ

1415 10202 0072

249 ร.ต.อ.

ไอศวรรย์ ปฐมสันติพงศ์

รอง สว.ศูนย์รับแจ้งเหตุและปฏิบัติการควบคุมสั่งการ บก.ทท.1

250 พ.ต.ต.

ฮากีม หมัดอาด้า

สว.(สอบสวน) สภ.หาดใหญ่ จว.สงขลา

251 พ.ต.ต.

ฮาซัน ไกรทอง

สว.(สอบสวน) สภ.ห้วยยอด จว.ตรัง

252 พ.ต.ท.

เฮรามาน เจ๊ะดี

สว.สภ.ราตาปันยัง จว.ปัตตานี

สชร.423

สว.อก.สภ.ห้างฉัตร จว.ลาปาง

3202 11202 0109 นว.(สบ 2) จตร.
สสข.357

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองยะลา

ตำแหน่งเลขที่
0306 12204 0201
0508 12304 0155

0001 12323 0278
1910 10203 0085

0902 24203 0060 สว.(สอบสวน) สภ.ท่าชนะ จว.สุราษฎร์ธานี 1810 10203 0337
สปน.85

สว.กก.สส.ภ.จว.ยะลา

2006 10204 0038

