บัญชีแนบท้ายคาสั่งสานักงานตารวจแห่งชาติ ที่ ๑๔๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
จากเดิมแต่งตั้ง
ชือ่ - สกุล

ตาแหน่ง

เลขตาแหน่ง

ลาดับ

ยศ

1

พ.ต.ต.

กชพัฒน์ วัฒนาอุดม สวป.สภ.เมืองนครพนม

2

พ.ต.ท.

กฤติเดช เข็มเพชร์

รอง ผกก.สส.3 บก.สส.ภ.8

3 ร.ต.อ.

กฤติเดช ภูรัพพา

รอง สว.สส.สภ.เมืองขอนแก่น

4 ร.ต.อ.

กฤศณัฐฏ์ งามแสง

5

พ.ต.ท.

กฤษ พิเศษกุล

6

พ.ต.ต.

กฤษณกันต์ เกรียงทวีชัย สว.สส.สภ.เขาชัยสน จว.พัทลุง 0905 12204 0090 สว.งานศูนย์ควบคุมการจราจร CCTV กก.4 บก.จร. 127/2562 สว.อก.สน.สามเสน

7

พ.ต.ต.

กฤษณ์ธนา จันเทศ

สว.จร.สน.หนองแขม

8

พ.ต.ท.

กฤษดา ขันโสดา

รอง ผกก.สส.สภ.นามน จว.กาฬสินธุ์ 1404 09204 0075 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ทองหล่อ 127/2562

9

พ.ต.ท.

กวินสิทธิ์ พัฒน์กิตติสกุล รอง ผกก.สส.สภ.สีดา จว.นครราชสีมา 1305 09204 0165 รอง ผกก.สส.สภ.ลาดใหญ่ จว.ชัยภูมิ 127/2562 รอง ผกก.ป.สภ.บ้านเดื่อ จว.หนองคาย

1412 09202 0097

10

พ.ต.อ.

ก้องชาติ เลียงสมทรัพย์ ผกก.สน.ฉลองกรุง

122/2562 ผกก.สภ.บ้านด่าน จว.บุรีรัมย์

0304 09201 0410

11

พ.ต.อ.

กองทัพ เสนาทิพย์

125/2562 ผกก.สภ.แม่ลาน จว.ปัตตานี

0904 09201 0072

127/2562 สว.(สอบสวน) สน.พญาไท

1003 10203 0173

สนพ.204

ดารงตาแหน่ง

เปลี่ยนแปลงเป็น/ดารงตาแหน่ง
ตามคาสั่ง ตร. ที่

สว.สส.สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ 127/2562

ตาแหน่งใหม่
สวป. สภ.บางบ่อ จว.สมุทรปราการ

1802 09204 0044 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองนครปฐม 127/2562 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.คุระบุรี จว.พังงา

0805 24203 0040

สว.จร.สภ.เมืองเลย

127/2562 สว.(สอบสวน) สภ.น้ายืน จว.อุบลราชธานี 1311 10203 0412

รอง สว.สส. สน.พญาไท

1108 13204 0229

สว.สส.สน.มักกะสัน

127/2562 สว.(สอบสวน) สน.สุทธิสาร

รอง ผกก.สส.สภ.พระทองค้า จว.นครราชสีมา

1305 09204 0158

รอง ผกก.สส.4 บก.สส.ภ.3

127/2562 รอง ผกก.ป.สภ.นาโพธิ์ อ.บุณฑริก จว.อุบลราชธานี 1311 09202 0191

1104 12205 0135

1110 09201 0083

สว.(สอบสวน) งานสอบสวนเปรียบเทียบปรับ กก.3 บก.จร.

ผกก.สน.บางโพ

ผกก.สภ.สะบ้าย้อย จว.สงขลา 0907 09201 0043 ผกก.สส.จชต.
สว.สภ.มะค่า จว.มหาสารคาม

รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ล้าผักชี

13 ร.ต.อ.

กัมปนาท แคยิหวา

รอง สว.ฝอ.สกพ.

14

กิตติ ทองห่อ

สว.สส.สภ.บางแพ จว.ราชบุรี 0706 12204 0184 สว.(สอบสวน) สภ.กระทุ่มแบน จว.สมุทรสาคร 127/2562 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครปฐม

กิตติ์ธเนศ ปิติศรีประสงค์ รอง สว.กก.4 บก.ส.๓

สอด.308

0400 11309 0173 สว.กลุ่มงานแผนทางการบริหาร ยศ. 127/2562

2304 11202 0161

สว.กก.3 บก.ส.3

1004 10203 0225
สน.1-984

127/2562 สว.(สอบสวน) งานศูนย์ควบคุมจราจรด่วน 2 กก.2 บก.จร. 1002 29203 0122

กันตินันท์ สงครามยศ รอง สวป.สภ.เมืองอุดรธานี

15 ร.ต.อ.

0107 12202 0345

สขก.318

12 ร.ต.อ.
พ.ต.ต.

เลขตาแหน่ง

สว.(สอบสวน) สน.พระราชวัง

127/2562 สว.(สอบสวน) สน.ท่าเรือ

1102 12203 0138

1008 10203 0130
0703 24203 0062
1007 10203 0160

บัญชีแนบท้ายคาสั่งสานักงานตารวจแห่งชาติ ที่ ๑๔๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
จากเดิมแต่งตั้ง
ลาดับ

ยศ

ชือ่ - สกุล

ตาแหน่ง

เลขตาแหน่ง

ดารงตาแหน่ง

เปลี่ยนแปลงเป็น/ดารงตาแหน่ง
ตามคาสั่ง ตร. ที่

ตาแหน่งใหม่

เลขตาแหน่ง

16 ร.ต.อ.

กิตติพงษ์ จินะ

รอง สว.ส.ทล.3 กก.3 บก.ทล. 2103 11202 0121 สว.กก.3 บก.ปคม.

127/2562 สว.(สอบสวน) สภ.บ่อวิน จว.ชลบุรี

1206 10203 0407

17

พ.ต.ท.

กิตติพงษ์ นิภาพร

รอง ผกก.สส.สภ.บ้านไร่ จว.สุโขทัย 1610 09204 0078

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

127/2562 รอง ผกก.สส.สภ.เมืองก้าแพงเพชร

1604 09204 0057

18

พ.ต.อ.

กิติศักดิ์ ผดุงพันธ์

ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.1

1102 08203 0112

ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.1

122/2562 ผกก.ฝ่ายการประชุม สง.ก.ต.ช.

0104 08318 0014

19 ร.ต.อ.

กู้เกียรติ คิดกล้า

รอง สวป.สภ.โพธิ์กลาง อ.เมือง จว.นครราชสีมา

ปนม.11513

20

เกริก แก้วแสนตอ

สว.จร.สน.ดอนเมือง

พ.ต.ต.

สน.1-586

สว.สส.สภ.กลางดง จว.นครราชสีมา 127/2562 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอ้านาจเจริญ

สวป.สน.ดอนเมือง

3110 10203 0139

127/2562 ถอนรายชื่อออกจากค้าสั่ง

21 ร.ต.อ.

เกียรติศักดิ์ ประเสริฐสังข์ รอง สวป. สภ.แปลงยาว

0203 13202 0281 สว.สส.สภ.พนมสารคาม จว.ฉะเชิงเทรา 127/2562

22

พ.ต.อ.

โกสิต กาญจนะโกมล ผกก.ฝอ.2 บก.อก.บช.ก.

2101 08318 0024

23 ร.ต.อ.

ขวัญชัย นัมคณิสรณ์ รอง สวป. สภ.ปลวกแดง

สรย.241

24

พ.ต.ท.

คณชัย มาลัย

25

พ.ต.อ.

คณบดี เลิศอมรศักดิ์ ผกก.สส.บก.น.2

26

พ.ต.ท.

คณิสร นองเนือง

27 ร.ต.อ.
28

สว.สส.สภ.บางน้าเปรียว จว.ฉะเชิงเทรา 0203 12204 0130

ผกก.ฝอ.5 บก.อก.บช.ศ.

122/2562 ถอนรายชื่อออกจากค้าสั่ง

สว.สส.สภ.วังจันทร์ จว.ระยอง

127/2562 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองระยอง

0208 24203 0076

สวป.สภ.บางบ่อ จว.สมุทรปราการ 0107 12202 0346 สวป.สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ 127/2562 สว.สส.สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ 0107 12204 0329

ผกก.สส.ภ.จว.หนองคาย

125/2562 ผกก.สภ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี

สว.สส.สภ.พนมสารคาม จว.ฉะเชิงเทรา 0203 12204 0143

สวป.สน.ดุสิต

127/2562 ถอนรายชื่อออกจากค้าสั่ง

คมศร พารามนต์

รอง สว.สส. สน.บางขุนเทียน

สว.สส.สน.บางขุนเทียน

127/2562 สว.(สอบสวน) สน.มีนบุรี

1110 24203 0114

พ.ต.อ.

คมสัน เสืออินทร์

ผกก.สภ.ดงเย็น จว.อุดรธานี 1414 08201 0050 ผกก.สภ.บ้านดุง จว.อุดรธานี

122/2562 ผกก.สภ.ชนบท จว.ขอนแก่น

0403 09201 0088

29

พ.ต.ท.

คมสันต์ บดิกาญจน์

รอง ผกก.สส.สน.พหลโยธิน

รอง ผกก.สส.สน.บางพลัด

127/2562 รอง ผกก.ป.สน.บางนา

1103 10202 0071

30

พ.ต.ท.

คมสันต์ มาศิริ

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.คลองวาฬ จว.ประจวบคีรีขันธ์

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี

127/2562 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองนครปฐม

1004 08204 0034

สน.3-389
1004 09204 0072

สปข.82

0108 09201 0035

สนฐ.159

บัญชีแนบท้ายคาสั่งสานักงานตารวจแห่งชาติ ที่ ๑๔๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
จากเดิมแต่งตั้ง
ลาดับ

ยศ

31

พ.ต.อ.

คะเชนทร์ ยืนยง

ผกก.สภ.เขาวง จว.กาฬสินธุ์ 0402 09201 0074 ผกก.สภ.ประจักษ์ศิลปาคม จว.อุดรธานี 125/2562 ถอนรายชื่อออกจากค้าสั่ง

32 ร.ต.อ.

คัณชิต ท้าวสกุล

รอง สวป. สภ.เชียรใหญ่ จว.นศ.

สนศ.469

สว.สส.สภ.ถ้าพรรณรา จว.นครศรีธรรมราช 127/2562 สว.(สอบสวน) สภ.นาบอน จว.นครศรีธรรมราช

1806 10203 0323

33

พ.ต.ท.

จตุพร ขันชัยภูมิ

สว.สส.สภ.โนนสูง จว.นครราชสีมา

สนม.599

สว.สส.สภ.โนนแดง จว.นครราชสีมา 127/2562 สวป.สภ.บัวลาย จว.นครราชสีมา

0303 12202 0085

34

พ.ต.ท.

จรัล บางประเสริฐ

รอง ผกก.สส.สภ.เกาะลันตา จว.กระบี่ 1804 09204 0063 รอง ผกก.สส.สภ.ชัยบุรี จว.สุราษฎร์ธานี 127/2562

35 ร.ต.อ.

จรูญ รัตนไชยศรี

รอง สวป.สภ.สายบุรี จว.ปัตตานี 0904 13202 0110 สว.กก.สส.ภ.จว.ปัตตานี

36

จรูญโรจน์ วิทิตโชติปรีดา

สว.อก.สภ.ประตูน้าจุฬาลงกรณ์ จว.ปทุมธานี

0104 12304 0201

สว.กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ

128/2562 ถอนรายชื่อออกจากค้าสั่ง

37 ร.ต.อ.

จเรวัฒน์ ตันอยู่โชค

รอง สวป. สน.โคกคราม

1102 13202 0330

สว.สส.สน.ดอนเมือง

128/2562 สว.(สอบสวน) สน.ทุ่งมหาเมฆ

38 ร.ต.อ.

จักรพันธ์ แก้วขาว

รอง สว.สส. สภ.เกาะเต่า

1810 11204 0148 สว.สส.สภ.เกาะเต่า จว.สุราษฎร์ธานี 128/2562 สว.(สอบสวน) สภ.ชะอวด จว.นครศรีธรรมราช

39 ร.ต.อ.

จักรี อินศวร

รอง สว.งานสายตรวจ/อารักขา กก.สุนัขต้ารวจ บก.สปพ.

1013 11202 0219

40 ร.ต.อ.

จักเรศ อุปถัมภ์

รอง สว.สส. สน.พระโขนง

41

พ.ต.ท.

42

พ.ต.ต.

พ.ต.ท.

ชือ่ - สกุล

ตาแหน่ง

เลขตาแหน่ง

ดารงตาแหน่ง

เปลี่ยนแปลงเป็น/ดารงตาแหน่ง
ตามคาสั่ง ตร. ที่

ตาแหน่งใหม่

รอง ผกก.ป.สภ.ท่าฉัตรไชย จว.ภูเก็ต

128/2562 สว.สส.สภ.ล้าใหม่ จว.ยะลา

เลขตาแหน่ง

0806 10202 0144
0906 12204 0251
1007 10203 0173
1806 10203 0307

สว.ฝอ.3 บก.อก.บช.น.

128/2562 สว.(สอบสวน) สน.ส้าราญราษฎร์

1008 10203 0126

สว.สส.สน.ทุ่งครุ

128/2562 สว.(สอบสวน) สน.คลองตัน

1007 10203 0148

จารึก วรพฤทธานนท์ รอง ผกก.สส.สภ.คอหงส์ จว.สงขลา 1906 09204 0100 ผกก.สส.4 บก.สส.ภ.9

122/2562 ผกก.สส.4 บก.สส.ภ.8

1802 08204 0122

จารุวัจน์ ศรีราเพ็ญ

128/2562 ถอนรายชื่อออกจากค้าสั่ง

สน.2-545

สว.กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.บช.น. 1012 10305 0155 สวป.สน.ประชาส้าราญ

43 ร.ต.อ.

จิระเกียรติ เทียนชัย รอง สว.กก.1 บก.ทท.1

สว.ส.ทท.1 กก.1 บก.ทท.1

128/2562 สว.(สอบสวน) สน.สุทธิสาร

สน.1-1370

44

จิราภรณ์ สุขประเสริฐ รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.มุกดาหาร 1408 09318 0098 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น

128/2562 รอง ผกก.ฝอ.4 บก.อก.ภ.4

1401 09318 0197

จิรายุ กีรติยุตอมรกุล นว.(สบ 1) ผบก.บก.น.8

128/2562 สว.(สอบสวน) สน.ท่าเรือ

1007 10203 0162

พ.ต.ท. หญิง

45 ร.ต.อ.

3202 11204 0024

1010 11323 0007

สว.จร.สน.ทุ่งครุ

บัญชีแนบท้ายคาสั่งสานักงานตารวจแห่งชาติ ที่ ๑๔๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
จากเดิมแต่งตั้ง
ชือ่ - สกุล

ตาแหน่ง

เลขตาแหน่ง

ลาดับ

ยศ

46

พ.ต.ท.

จิโรจน์ ภมรสูต

รอง ผกก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 09202 0065 รอง ผกก.จร.สน.ท่าข้าม

128/2562 รอง ผกก.สส.บก.น.1

47

พ.ต.ท.

จีรชัย อินทรชัย

รอง ผกก.ฝอ.3 บก.อก.ภ.1

128/2562 รอง ผกก.ฝ่ายตรวจสอบพฤติการณ์บุคคล บก.อก.บช.ส. 2301 09204 0108

48

พ.ต.ต.

จุติ เจริญรัมย์

สว.อก.สภ.ไม้แก่น จว.ปัตตานี 0904 12304 0304 สว.ฝ่ายการประชุม สง.ก.ต.ช.

1101 09318 0172

ดารงตาแหน่ง

เปลี่ยนแปลงเป็น/ดารงตาแหน่ง

รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ชัยนาท

ตามคาสั่ง ตร. ที่

ตาแหน่งใหม่

เลขตาแหน่ง
1003 09204 0036

128/2562 สว.บก.สส.จชต.

2002 10202 0134

49 ร.ต.อ.

จุลสิน จ้านงประโคน รอง สวป.สภ.เมืองตราด

0205 13202 0184

สว.ฝอ.ภ.จว.ตราด

128/2562 สว.ฝ่ายสารบรรณ 2 สลก.ตร.

0101 10312 0045

50

พ.ต.ท.

เจษฎา ยางนอก

รอง ผกก.กก.2 บก.จร.

1002 09201 0086

ผกก.กก.5 บก.จร.

122/2562 ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.9

1901 08318 0151

51

พ.ต.อ.

เจษฎา สวยสม

รอง ผบก.ทท.2

3203 07101 0002

รอง ผบก.ทท.1

122/2562 ถอนรายชื่อออกจากค้าสั่ง

52 ร.ต.อ.

เจษฎาวงศ์ จรัสวรวุฒิกุล รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.ตาก 1605 11202 0128 สว.กก.สส.ภ.จว.ตาก

53

ฉัตรชัย กอบุตร

รอง ผกก.สส.สภ.ปากจั่น จว.ระนอง 1809 09204 0065 รอง ผกก.ป.สภ.ละอุ่น จว.ระนอง 128/2562 รอง ผกก.ป.สภ.โคกตูม จว.ลพบุรี

54 ร.ต.อ.

เฉลิมชัย ปานธรรม

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ปทุมธานี 1106 11204 0038 สว.กก.สส.บก.น.4

55

พ.ต.ท.

เฉลิมพงษ์ ธรรมมียะ สว.ฝอ.บก.สส.บช.น.

56

พ.ต.ท.

เฉลิมพล เกรียท่าทราย รอง ผกก.ป.สน.ปากคลองสาน 1010 09202 0079 รอง ผกก.สส.สภ.มูโนะ จว.นราธิวาส 128/2562 ถอนรายชื่อออกจากค้าสั่ง

57

พ.ต.ท.

เฉลียง อินทิพย์

รอง ผกก.(สอบสวน) สน.พหลโยธิน

58 ร.ต.อ.

ชนะชัย ศิริ

รอง สว.กก.สส.4 บก.สส.บช.น. 1012 11204 0080 สว.สส.สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปราการ 128/2562 สว.(สอบสวน) สน.พญาไท

59

พ.ต.ต.

ชนาธิป พานทอง

สว.สส.สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี 0103 12204 0277 สว.กก.สส.ภ.จว.นนทบุรี

60

พ.ต.ท.

ชนาธิป ภาโนมัย

รอง ผกก.สส.สภ.นากลาง จว.หนองบัวล้าภู 1413 09204 0046

พ.ต.ท.

1012 10318 0010

สน.1-851

สว.กก.สส.4 บก.สส.ภ.3

128/2562 สว.(สอบสวน) สภ.สามชุก จว.สุพรรณบุรี 0709 24203 0117
128/2562 สว.(สอบสวน) สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปราการ 1109 10203 0273
128/2562 รอง ผกก.สส.4 บก.สส.ภ.3

ผกก.ฝ่ายการประชุม สง.ก.ต.ช. 125/2562 ผกก.กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.บช.น.

สวญ.สภ.หน่อม จว.ร้อยเอ็ด

1108 09202 0040
1302 09204 0145
1012 08305 0153
สน.1-699

128/2562 สว.สส.สภ.ลาดบัวหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 12204 0262
128/2562 ถอนรายชื่อออกจากค้าสั่ง

บัญชีแนบท้ายคาสั่งสานักงานตารวจแห่งชาติ ที่ ๑๔๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
จากเดิมแต่งตั้ง
ชือ่ - สกุล

ตาแหน่ง

เลขตาแหน่ง

ดารงตาแหน่ง

เปลี่ยนแปลงเป็น/ดารงตาแหน่ง

ลาดับ

ยศ

61

พ.ต.ท.

ชลิต โชคอมรพานิช

62

พ.ต.ต.

ชัจจ์ชัย เฉลี่ยสมบูรณ์ สว.จร.สภ.เมืองสุพรรณบุรี

63

พ.ต.ท.

ชัยชนะ หลางหวอด สวป.สภ.เมืองสงขลา

0907 12202 0440

64

พ.ต.ท.

ชัยยุทธ์ คงแก้ว

สว.กลุ่มงานกฎหมาย กม.

0601 10305 0040 รอง ผกก.กลุ่มงานตรวจสอบส้านวน 3 คด. 128/2562

65 ร.ต.อ.

ชัยยุทธ รอดเวียง

รอง สว.จร.สภ.เมืองร้อยเอ็ด

66

พ.ต.ท.

ชัยรัชช์กิตติ์ ชัยปฎิวัติ สว.สส.สภ.บางคล้า จว.ฉะเชิงเทรา 0203 12204 0150 รอง ผกก.สส.สภ.บ้านโพธิ์ จว.ฉะเชิงเทรา 128/2562 รอง ผกก.สส.สภ.บางคล้า จว.ฉะเชิงเทรา 1205 09204 0080

67

พ.ต.อ.

ชัยรัตน์ รัตนาธรรมวัฒน์ ผกก.ตม.จว.เชียงใหม่ บก.ตม.5 2406 08363 0049 ผกก.ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์ บก.อก.จต. 122/2562 ผกก.บริการคนต่างด้าว บก.ตม.4

2405 08363 0018

68

พ.ต.ต.

ชัยรัตน์ วรฉันท์

สวป.สภ.ส้าโรงใต้ จว.สมุทรปราการ 0107 12202 0334 สวป. สภ.บางบ่อ จว.สมุทรปราการ 128/2562 สว.ฝอ.ภ.จว.สระบุรี

1110 10318 0012

69

พ.ต.ท.

ชัยรัตน์ หิรัญบูรณะ

รอง ผกก.สส.บก.น.2

1004 09204 0036 รอง ผกก.สส.สภ.ควนโดน จว.สตูล 128/2562

0108 10202 0118

70

พ.ต.อ.

ชัยโรจน์ โพธิปฐม

ผกก.สภ.นาโยง จว.ตรัง

0902 09201 0046

ผกก.สส.ภ.จว.พัทลุง

71

พ.ต.ท.

ชาตรี จิตรีธาตุ

รอง ผกก.ฝอ.สก.

0403 09318 0008

รอง ผกก.สุนัขต้ารวจ บก.สปพ. 129/2562 ถอนรายชื่อออกจากค้าสั่ง

72

พ.ต.ท.

ชาติฏกาญ ทุมนัต

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.คลองด่าน จว.สมุทรปราการ

0107 24203 0158

รอง ผกก.ฝอ.5 บก.อก.ภ.1

129/2562 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ช้างเผือก จว.เชียงใหม่ 1505 09203 0591

73

พ.ต.ท.

ชิดชนก ทรัพย์ยิ่ง

รอง ผกก.2 บก.ปส.2

2203 09201 0046

รอง ผกก.2 บก.ปส.4

129/2562 ถอนรายชื่อออกจากค้าสั่ง

74

พ.ต.ท.

ชินโชติ วัฒนธนานพ

รอง ผกก.ป.สภ.บ้านโพธิ์ จว.ฉะเชิงเทรา 0203 10202 0040

75

พ.ต.ท.

ชินรัตน์ ทองอุไร

รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.สมุทรปราการ 1109 09318 0008 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.นนทบุรี

ตามคาสั่ง ตร. ที่

ตาแหน่งใหม่

รอง ผกก.สส.สน.วังทองหลาง 1006 09204 0074 ผกก.บริการคนต่างด้าว บก.ตม.4 122/2562 ผกก.สส.ภ.จว.ปทุมธานี
สสพ.200

สรอ.277

เลขตาแหน่ง
1106 08201 0030

สว.อก.สภ.โพธาราม จว.ราชบุรี 128/2562 สว.ปพ.บก.สส.ภ.7

1702 10202 0116

สว.ฝอ.ภ.จว.ยะลา

2509 10318 0007

สว.สภ.ดู่ใหญ่ จว.ร้อยเอ็ด

128/2562 สว.ศอพ.บช.ตชด.

รอง ผกก.สส.ภ.จว.พัทลุง

1905 09201 0030

128/2562 สว.(สอบสวน) สภ.ปทุมราชวงศา จว.อ้านาจเจริญ

สอบ.779

รอง ผกก.ป.สภ.ดอนพุด จว.สระบุรี

122/2562 ถอนรายชื่อออกจากค้าสั่ง

รอง ผกก.สส.สภ.กะพ้อ จว.ปัตตานี 129/2562 ถอนรายชื่อออกจากค้าสั่ง
129/2562 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ฉลอง จว.ภูเก็ต 1808 09203 0274

บัญชีแนบท้ายคาสั่งสานักงานตารวจแห่งชาติ ที่ ๑๔๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
จากเดิมแต่งตั้ง
ลาดับ

ยศ

76

ชือ่ - สกุล

ตาแหน่ง

พ.ต.อ.

เชษฐา สว่างสุข

ผกก.สน.สุวินทวงศ์

77 ร.ต.อ.

เชิดศักดิ์ รักทอง

รอง สว.งานสายตรวจ 5 กก.1 บก.จร. 1002 11205 0077

78

ไชยดิษฐ์ ปัญญาเหมือนสกุล

รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 1205 09318 0113 รอง ผกก.(สอบสวน) กก.สส.5 บก.สส.บช.น. 129/2562 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เกาะช้าง จว.ตราด 0205 13203 0020

พ.ต.ท.

79 ร.ต.อ.

ฐณพล กาญจนโอฬารศิริ รอง สว.ฝ่ายความชอบ ทพ.

80

พ.ต.ท.

ฐิติพงศ์ สุขเทียน

81

พ.ต.ท.

ณกรณ์ วิมูลชาติด้ารง สว.สส.สภ.พนมทวน จว.กาญจนบุรี

82

พ.ต.อ.

ณธีพัฒน์ อัครพงศ์ธิติ ผกก.สส.2 บก.สส.ภ.5

83

พ.ต.ท. หญิง

84
85

เลขตาแหน่ง
1110 09201 0098

ดารงตาแหน่ง

เปลี่ยนแปลงเป็น/ดารงตาแหน่ง
ตามคาสั่ง ตร. ที่

ตาแหน่งใหม่

ผกก.สน.หนองแขม

122/2562 ผกก.สน.พหลโยธิน

1102 09201 0021

สว.สส.สน.หนองค้างพลู

129/2562 สว.(สอบสวน) สน.สามเสน

1003 10203 0163

0402 11302 0106 สว.ส่วนตรวจสอบส้านวนคดีอุทธรณ์ 129/2562

สว.(สอบสวน) สน.ลุมพินี

รอง ผกก.ป.สภ.พลูตาหลวง จว.ชลบุรี 1206 09202 0069 ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.น.7 122/2562 ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.2

1007 10203 0169
1202 08203 0110

รอง ผกก.ป.สภ.ทรายทองวัฒนา จว.ก้าแพงเพชร

129/2562 รอง ผกก.ป.สภ.สระยายโสม จว.สุพรรณบุรี 1711 09202 0049

1502 08204 0044

รอง ผบก.ภ.จว.ล้าปาง

122/2562 รอง ผบก.อก.ภ.5

1501 07101 0003

ณปภัช ศรีพนมธนากร รอง ผกก.ฝอ.2 บก.อก.ภ.5

1501 09318 0190

รอง ผกก.ฝอ.5 บก.อก.บช.น.

129/2562 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา

1205 09318 0113

พ.ต.อ.

ณพัฒน์ศักย์ ธรรมรักษ์ รอง ผบก.ตม.5

2406 07201 0097

รอง ผบก.ภ.จว.พิษณุโลก

125/2562 รอง ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์

1611 07201 0064

พ.ต.อ.

ณภพ ชุณหกรรณ์

รอง ผบก.พธ.

0302 07318 0003

รอง ผบก.ศฝต.

125/2562 รอง ผบก.ศพฐ.4

2707 07450 0001

86 ร.ต.อ.

ณภัทร อ้นวงศ์

รอง สว.กก.3 บก.ปอท.

2112 11202 0087

สว.สส.สภ.บางกรวย จว.นนทบุรี 129/2562 สว.(สอบสวน) สน.ชนะสงคราม

87

พ.ต.ท.

ณรงค์ บึงมุม

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

88

พ.ต.ท.

ณรงค์ฤทธิ์ แก้วนวล สว.สส.สภ.ยี่สาร จว.สมุทรสงคราม 1709 10204 0045 สวป.สน.บางบอน

129/2562 สว.กก.สส.ภ.จว.สมุทรสงคราม

1709 10204 0092

89

พ.ต.อ.

ณรัช มูลศาสตรสาทร ผกก.สน.บางบอน

1116 09201 0105

ผกก.สน.พหลโยธิน

122/2562 ผกก.สน.หนองแขม

1104 0920 0029

90

พ.ต.ท.

ณัฎฐวิชฌ์ ราชแก้ว

0407 10201 0087

รอง ผกก.สส.ภ.จว.ขอนแก่น

129/2562 รอง ผกก.สส.ภ.จว.กาฬสินธุ์

1404 09201 0030

สวญ.สภ.หน่อม จว.ร้อยเอ็ด

สกจ.279

เลขตาแหน่ง

สมค.327

รอง ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ขอนแก่น

1003 10203 0158

129/2562 ถอนรายชื่อออกจากค้าสั่ง

บัญชีแนบท้ายคาสั่งสานักงานตารวจแห่งชาติ ที่ ๑๔๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
จากเดิมแต่งตั้ง
ลาดับ

ยศ

91

พ.ต.ท.

ณัฏฐ์ โนรี

92

พ.ต.ท.

ณัฏฐ์เดชา ฐานิสภัทราพงศ์ รอง ผกก.สส.สภ.บ้านดุง จว.อุดรธานี 1414 09204 0057 รอง ผกก.สส.สภ.บางไทร จว.พระนครศรีอยุธยา 129/2562 รอง ผกก.สส.สภ.พระอินทร์ราชา จว.พระนครศรีอยุธยา

1107 09204 0079

93 ร.ต.อ.

ณัฏฐพัชร์ งามประดิษฐ์ รอง สวป.สน.บางรัก

129/2562 สว.(สอบสวน) สน.ชนะสงคราม

1003 10203 0161

94

ณัฐ นิลค้า

สว.กก.สส.ภ.จว.อุบลราชธานี 1311 10202 0038 สวป.สภ.ทุ่งมน จว.สุรินทร์

129/2562 สว.กก.สส.4 บก.สส.ภ.3

1302 10204 0149

95 ร.ต.อ.

ณัฐกานต์ ชูสกุล

รอง สว.จร.สภ.รัตนาธิเบศร์ จว.นนทบุรี 1105 11205 0136 สว.สส.สภ.ลาดหลุมแก้ว จว.ปทุมธานี

129/2562 สว.(สอบสวน) สภ.รัตนาธิเบศร์ จว.นนทบุรี 1105 10203 0251

96

พ.ต.ท. หญิง

ณัฐธยาน์ จุวิวัฒน์

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

สว.(สอบสวน) สน.คันนายาว

129/2562 ถอนรายชื่อออกจากค้าสั่ง

97

พ.ต.อ.

ณัฐนนท์ ประชุม

รอง ผบก.สส.ภ.4

รอง ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร

122/2562 ถอนรายชื่อออกจากค้าสั่ง

98

พ.ต.ต.

ณัฐพงศ์ กุลศักดิ์

สวป.สภ.บ้านโป่ง จว.ราชบุรี 0706 12202 0262 สว.กก.4 บก.ส.1

99 ร.ต.อ.

ณัฐพล บุญรัชกุล

นว.(สบ 1) ผบก.ศฝร.ภ.2

100

ณัฐภาคย์ นุ้ยโดด

รอง ผกก.สส.สภ.สิงหนคร จว.สงขลา 1906 09204 0104 รอง ผกก.สส.สภ.กระแสสินธุ์ จว.สงขลา 129/2562

101 ร.ต.อ.

ณัฐวุฒิ ปราบคนชั่ว

รอง สว.สส.สน.บางเขน

102 ร.ต.อ.

ณัฐวุฒิ รองาม

รอง สว.สส.สภ.เสม็ด จว.ชลบุรี 0204 13203 0302 สว.กก.สส.ภ.จว.สระแก้ว

103

ณันทภัค มณีฉาย

สว.อก.สภ.ทับปุด จว.พังงา

104 ร.ต.อ.

ดนัย บุตรี

นว.(สบ1) ผบก.ภ.จว.อุบลราชธานี 1311 11323 0007 สว.กก.สส.ภ.จว.อุบลราชธานี

105 พ.ต.อ.

ด้ารงศักดิ์ อ่อนตา

ผกก.กลุ่มงานสนับสนุนคดีเทคโนโลยี บก.ปอท.

พ.ต.ต.

พ.ต.ท.

พ.ต.ท. หญิง

ชือ่ - สกุล

ตาแหน่ง

เลขตาแหน่ง

ดารงตาแหน่ง

เปลี่ยนแปลงเป็น/ดารงตาแหน่ง

รอง ผกก.สส.สภ.พิชัย จว.อุตรดิตถ์ 1611 09204 0067 รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.6

1113 13202 0205

1402 07201 0003

1203 11323 0004

สน.1-1084

สว.สส.สน.บางรัก

ตามคาสั่ง ตร. ที่

129/2562 รอง ผกก.สส.ภ.จว.ตาก

129/2562 สว.ตม.จว.ร้อยเอ็ด บก.ตม.4

เลขตาแหน่ง
1605 09204 0122

2405 10363 0248

สว.สส.สภ.แหลมฉบัง จว.ชลบุรี 129/2562 สว.(สอบสวน) สภ.แหลมฉบัง จว.ชลบุรี 1206 10203 0414
สว.สส.สน.คลองตัน

รอง ผกก.สส.สภ.เมืองสงขลา

1906 09204 0099

129/2562 สว.(สอบสวน) สน.พหลโยธิน

1004 10203 0226

129/2562 สว.(สอบสวน) สภ.แหลมฉบัง จว.ชลบุรี 1206 10203 0413

0805 12304 0076 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.นครศรีธรรมราช 129/2562

2112 08204 0104

ตาแหน่งใหม่

ผกก.ฝอ.7 บก.อก.บช.ก.

รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ปราจีนบุรี

1209 09318 0007

129/2562 สว.(สอบสวน) สน.ตลิ่งชัน

1009 10203 0169

125/2562 ผกก.5 บก.ปคม.

2108 08201 0127

บัญชีแนบท้ายคาสั่งสานักงานตารวจแห่งชาติ ที่ ๑๔๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
จากเดิมแต่งตั้ง
ลาดับ

ยศ

ชือ่ - สกุล

ตาแหน่ง

เลขตาแหน่ง

ดารงตาแหน่ง

เปลี่ยนแปลงเป็น/ดารงตาแหน่ง
ตามคาสั่ง ตร. ที่

ตาแหน่งใหม่

เลขตาแหน่ง

106 ร.ต.อ.

เด่นดนัย วัฒนวิจิตรนนท์ รอง สว.กก.3 บก.ปอศ.

2109 11202 0106

สว.กก.3 บก.ปอศ.

129/2562 สว.(สอบสวน) สน.จักรวรรดิ

107

พ.ต.ท. หญิง

ตรีดารา วงษ์วานิช

รอง ผกก.ฝ่ายปกครองและกิจกรรม ศพข.บช.ส.

2306 09318 0020

รอง ผกก.ฝอ.บก.ส.4

129/2562 ถอนรายชื่อออกจากค้าสั่ง

108

พ.ต.ท.

ตุลยวัต เมืองทอง

รอง ผกก.3 บก.ทล.

2103 09202 0102 รอง ผกก.สส.สภ.ชุมพวง จว.นครราชสีมา 129/2562

109 ร.ต.อ.

เตชัส เตชิตตุลธร

รอง สวป.สภ.ปักธงชัย จว.นครราชสีมา

สว.สส.สภ.พลสงคราม จว.นครราชสีมา 129/2562 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอ้านาจเจริญ

3110 10203 0138

110 ร.ต.อ.

ไตรรัตน์ แงดสันเทียะ รอง สวป.สภ.สีคิว จว.นครราชสีมา 0303 13202 0759 สว.สส.สภ.พระทองค้า จว.นครราชสีมา 129/2562 สว.(สอบสวน) สภ.บัวเชด จว.สุรินทร์

1309 10203 0294

111 พ.ต.ท.

ถึงพร ปานทอง

รอง ผกก.ป.สภ.ขามทะเลสอ จว.นครราชสีมา

0303 09201 0137

112 ร.ต.อ.

ทศพล ปัญญาลิขิต

รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.7 1702 11204 0061 สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.7

113

พ.ต.ท.

ทัดค้า แสงสุกสว่าง

รอง ผกก.4 บก.ส.2

114

พ.ต.ท.

ทัตเทพ รองนาค

รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ดุสิต

115 ร.ต.อ.

ทัศไนย อนันทิโย

รอง สว.สส.สน.ทองหล่อ

116 ร.ต.อ.

ทินพรรณ สุจจานันท์

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

117 ร.ต.อ.

ทิวา แก้วสุณีย์

รอง สวป.สภ.แม่ลาน จว.ปัตตานี 0904 13202 0483 สว.สส.สภ.โคกโพธิ์ จว.ปัตตานี

118 พ.ต.อ.

ทิวา สกุลวัฒนะ

ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.5

119 ร.ต.อ.

เทอดไท ธนณรงค์

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ขอนแก่น 1405 11202 0120 สว.กก.สส.ภ.จว.ขอนแก่น

120 พ.ต.ต.

เทียนชัย โพธิ์สาราช สว.สส.สน.หัวหมาก

สนม.503

0303 10202 0143 ผกก.สภ.ห้วยทับทัน จว.ศรีสะเกษ 122/2562

สน.1-821
1112 13204 0395

สปข.160
1502 08203 0144

สน.1-640

ถอนรายชื่อออกจากค้าสั่ง

ผกก.สภ.สีดา จว.นครราชสีมา

130/2562 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครปฐม

2303 09204 0078 รอง ผกก.สส.สภ.บางคล้า จว.ฉะเชิงเทรา 130/2562

1008 10203 0134

รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ยานนาวา

1705 10203 0168
สน.2-675

รอง ผกก.ฝอ.7 บก.อก.บช.ก.

130/2562 รอง ผกก.(สอบสวน) กก.สส.5 บก.สส.บช.น. 1012 09203 0168

สว.ส.ทล.2 กก.8 บก.ทล.

130/2562 สว.สส.สน.พญาไท

สว.กก.2 บก.ส.3

130/2562 สว.(สอบสวน) สน.ราษฎร์บูรณะ
130/2562 สวป.สภ.โคกโพธิ์ จว.ปัตตานี

1108 12204 0172
สน.3-379
0904 12202 0432

ผกก.สภ.ดอยหลวง จว.เชียงราย 122/2562 ถอนรายชื่อออกจากค้าสั่ง
สว.(สอบสวน) สน.บางชัน

130/2562 สว.(สอบสวน) สภ.โนนดินแดง จว.บุรีรัมย์ 1306 10203 0275
130/2562 สว.สส.สน.เพชรเกษม

1104 12204 0207

บัญชีแนบท้ายคาสั่งสานักงานตารวจแห่งชาติ ที่ ๑๔๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
จากเดิมแต่งตั้ง
ลาดับ

ยศ

ชือ่ - สกุล

ตาแหน่ง

เลขตาแหน่ง

ดารงตาแหน่ง

เปลี่ยนแปลงเป็น/ดารงตาแหน่ง
ตามคาสั่ง ตร. ที่

ตาแหน่งใหม่

เลขตาแหน่ง
สน.2-451

121 ร.ต.อ.

ธนกฤต วุฒิมโนจินดา รอง สวป. สน.พลับพลาไชย 1 1113 13202 0191 สว.สส.สน.จักรวรรดิ

130/2562 สว.สส.สน.พลับพลาไชย 2

122 ร.ต.อ.

ธนภัทร เวศกาวี

130/2562 สว.(สอบสวน) สน.บางกอกใหญ่

123 ร.ต.อ.

ธนวัฒน์ ไวกสิกรรม นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.พิษณุโลก 1608 11323 0005 สว.สส.สภ.นิคมสร้างตนเอง จว.พิษณุโลก 130/2562 สว.(สอบสวน) สภ.ด่านช้าง จว.สุพรรณบุรี 1711 10203 0188

124 พ.ต.ต.

ธนวัฒน์ หงษาพล

125 ร.ต.อ.

ธนศักดิ์ บริรักษ์นรากุล รอง สวป.สภ.หาดใหญ่ จว.สงขลา 0907 13202 0474 สว.จร.สภ.หาดใหญ่ จว.สงขลา

126 ร.ต.อ.

ธนศักดิ์ ปัตตาเน

รอง สวป.สภ.บ้านเป็ด จว.ขอนแก่น 1405 11202 0128 สว.สส.สภ.เปือยน้อย จว.ขอนแก่น 130/2562 สว.(สอบสวน) สภ.เดชอุดม จว.อุบลราชธานี 1311 10203 0409

127 ร.ต.อ.

ธนศักดิ์ ลีลานุช

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ยะลา

128 พ.ต.อ.

ธนเสฏฐ์ อาจวารินทร์ ผกก.สภ.เมืองจันทบุรี

129

พ.ต.ท.

ธนัญชัย นิลศรี

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

130

พ.ต.ท.

ธนันท์ชัย โสภาวะนัสนิติกุล

สวญ.สภ.หัวโทน จว.ร้อยเอ็ด 1409 09201 0051 รอง ผกก.สส.สภ.เชียงกลม จว.เลย 130/2562 ถอนรายชื่อออกจากค้าสั่ง

รอง สว.สส.สน.ท่าข้าม
ประจ้า (สบ 2) สยศ.ตร.

สน.3-425

สว.กก.สส.บก.น.9

2603 10202 0062 สว.กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 130/2562

1009 10203 0161

ถอนรายชื่อออกจากค้าสั่ง

130/2562 สว.(สอบสวน) สน.บางเขน

1004 10203 0240

2006 11204 0057

สว.กก.สส.ภ.จว.ยะลา

130/2562 สว.(สอบสวน) สภ.สามกระทาย จว.ประจวบคีรีขันธ์ 1706 10203 0172

0202 09201 0005

รอง ผบก.ภ.จว.ตราด

122/2562 รอง ผบก.อก.บช.ศ.

2901 07101 0004

130/2562 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.โชคชัย

1006 09203 0192

131 พ.ต.อ.

ธนานันท์วิชญ์ ศรีบุญเรือง รอง ผบก.ภ.จว.อุดรธานี

132

พ.ต.ท.

ธรรมธรรม์ วันสุข

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

รอง ผกก.สส.สภ.ซับใหญ่ จว.ชัยภูมิ 130/2562 รอง ผกก.ป.สภ.จักราช จว.นครราชสีมา 0303 10202 0127

133

พ.ต.ท.

ธรรมนิตย์ บุญเพ็ญ

รอง ผกก.2 บก.ปคบ.

รอง ผกก.ฝ่ายความชอบ ทพ.

134 พ.ต.ต. หญิง ธัญรดี โทณวณิก
135

พ.ต.ท.

ธานินทร์ เกิดผล

1414 07201 0054

2111 09201 0049

รอง ผบก.ตส.

สว.ฝ่ายกฎหมายและวินัย บก.อก.บช.ส. 2301 10305 0070 สว.ฝ่ายกิจการต่างประเทศ บก.อก.บช.ส.
รอง ผกก.ป.สภ.บางไทร จว.พระนครศรีอยุธยา

122/2562 รอง ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์

1606 07101 0002

130/2562 รอง ผกก.กลุ่มงานนิติกรด้านสอบสวนฯ วน. 0106 09305 0028
130/2562 ถอนรายชื่อออกจากค้าสั่ง

0105 10202 0054 รอง ผกก.ป.สภ.อุทัย จว.พระนครศรีอยุธยา 130/2562 รอง ผกก.สส.สภ.ชุมพวง จว.นครราชสีมา

1305 09204 0138

บัญชีแนบท้ายคาสั่งสานักงานตารวจแห่งชาติ ที่ ๑๔๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
จากเดิมแต่งตั้ง
ลาดับ

ยศ

ชือ่ - สกุล

ตาแหน่ง

เลขตาแหน่ง
สปท.162

ดารงตาแหน่ง

เปลี่ยนแปลงเป็น/ดารงตาแหน่ง
ตามคาสั่ง ตร. ที่

ผกก.สภ.บางปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยา 125/2562

ตาแหน่งใหม่

136 พ.ต.อ.

ธานินทร์ ฉัตรเจริญพร ผกก.สภ.ล้าลูกกา จว.ปทุมธานี

137 ร.ต.อ.

ธานินทร์ นุชเจริญ

รอง สว. กก.สส.ภ.จว.สมุทรสาคร 1710 11202 0037 สว.กก.สส.ภ.จว.สมุทรสาคร

130/2562 สว.กก.4 บก.ส.1

2302 10204 0162

138 พ.ต.อ.

ธีระ ทองระยับ

ผกก.ฝอ.ภ.จว.นครนายก

1208 08318 0006

ผกก.สภ.บ้านด่าน จว.บุรีรัมย์

122/2562 ผกก.ฝ่ายฝึกอบรม บก.อก.บช.ปส.

2201 08318 0093

139

พ.ต.ท.

ธีระพล ประไชโย

รอง ผกก.ฝ่ายกฎหมายและวินัย บก.อก.บช.ส.

2301 09204 0068

รอง ผกก.ฝ่ายต้ารวจสากลและประสานงานภูมิภาค 2 ตท.

130/2562 รอง ผกก.ฝอ.6 บก.อก.สตม.

2401 09305 0152

140

พ.ต.ท.

ธีระศักดิ์ สีแสง

สว.กก.สส.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี 0204 12204 0371 สว.สส.สภ.บางน้าเปรียว จว.ฉะเชิงเทรา 130/2562 ถอนรายชื่อออกจากค้าสั่ง

141 พ.ต.ต.

ธีวริศร์ ธราธนากาญจน์ สว.(สอบสวน) สน.คันนายาว

142

พ.ต.ท.

นคร นิลพันธุ์

สว.อก.สภ.ยะหา จว.ยะลา

143

พ.ต.ท.

นนท์ นุ่มบุญน้า

รอง ผกก.(สอบสวน) สน.บางนา

144 ร.ต.อ.

นนทกร ปิ่นทอง

รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.7

1701 11304 0146

145

พ.ต.ท.

นพดล เจริญทรัพย์

รอง ผกก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บช.น.

1012 09204 0087 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ยานนาวา 130/2562 รอง ผกก.ปฎิบัติการอาชญากรรมพิเศษ บก.สส.สตม.

146

พ.ต.ท.

นพดล ช่วยบุญ

รอง ผกก.สส.สภ.ศรีเมืองใหม่ จว.อุบลราชธานี

1311 09204 0101 สวญ.สภ.ปลาค้าว จว.อ้านาจเจริญ 130/2562

147

พ.ต.ท.

นพดล ปิ่นพงศ์พันธ์

รอง ผกก.สส.สภ.ศรีวิไล จว.บึงกาฬ 1415 09204 0052 รอง ผกก.5 บก.ปอศ.

148 ร.ต.อ.

นพพล ปุยะติ

รอง สว.งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ.

149 ร.ต.อ.

นพพล มักการุณ

ผูช้ ่วย นว.(สบ 1) ผบช.สยศ.ตร. 0200 11323 0007 สว.กลุ่มงานจราจร กองแผนงานความมั่นคง สยศ. 131/2562 สว.(สอบสวน) สน.ทองหล่อ

150

นภสิณ จินดารัตน์

รอง ผกก.ป.สภ.ศรีประจันต์ จว.สุพรรณบุรี 0709 10202 0043 รอง ผกก.สส.สภ.นากลาง จว.หนองบัวล้าภู

พ.ต.ท.

สน.1-605

ผกก.สภ.เมืองเพชรบุรี

เลขตาแหน่ง

0906 12304 0206

สน.2-763

1013 11304 0089

สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.น.3 130/2562

0705 09201 0005

ถอนรายชื่อออกจากค้าสั่ง

รอง ผกก.ฝอ.บก.น.6

130/2562 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.สตูล

ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.2

125/2562 ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.น.7 1009 08203 0127

สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.7

130/2562 สว.(สอบสวน) สภ.สามพราน จว.นครปฐม 1705 10203 0175

สว.สส.สน.พลับพลาไชย 1

1907 09318 0007

2408 09202 0134

ถอนรายชื่อออกจากค้าสั่ง

130/2562 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ลุมพินี

1007 09203 0196

131/2562 สว.(สอบสวน) สน.พลับพลาไชย 1

1008 10203 0136

131/2562 รอง ผกก.ป.สภ.ละอุ่น จว.ระนอง

สน.2-352
0807 10202 0018

บัญชีแนบท้ายคาสั่งสานักงานตารวจแห่งชาติ ที่ ๑๔๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
จากเดิมแต่งตั้ง
ลาดับ

ยศ

151

พ.ต.ท.

ชือ่ - สกุล
นรวิชญ์ จุลวานิช

ตาแหน่ง

เลขตาแหน่ง

ดารงตาแหน่ง

เปลี่ยนแปลงเป็น/ดารงตาแหน่ง
ตามคาสั่ง ตร. ที่

รอง ผกก.สส.สภ.หนองกรับ จว.ระยอง 1210 09204 0105 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ้านค่าย จว.ระยอง 131/2562

ตาแหน่งใหม่
สว.กก.สส.ภ.จว.อุดรธานี

เลขตาแหน่ง
1414 10204 0108

152 ร.ต.อ.

นรังสรรค์ ศิลป์ประกอบ รอง สวป.สภ.นาจอมเทียน จว.ชลบุรี 0204 13207 0360 สว.สส.สภ.เขาหินซ้อน จว.ฉะเชิงเทรา 131/2562 สว.กก.สส.ภ.จว.ปราจีนบุรี

153 พ.ต.ต.

นรุตม์ชัย เบญจปฐมรงค์ นว.(สบ 2) ผบช.ภ.1

154 ร.ต.อ.

นัฐพงษ์ นาอุดม

รอง สวป.สภ.เมืองขอนแก่น

18118

155

นาวิน นิลวานิช

รอง ผกก.ป.สภ.เมืองสงขลา

0907 10202 0013

รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.สตูล

131/2562 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองนราธิวาส 1908 09203 0057

156 พ.ต.อ.

นิคม เอี่ยมส้าอางค์

รอง ผบก.ภ.จว.พิษณุโลก

1608 07101 0002

รอง ผบก.อก.บช.ปส.

125/2562 ถอนรายชื่อออกจากค้าสั่ง

157 พ.ต.ท.

นิตย์ วิธินันทกิตต์

รอง ผกก.สส.สภ.กบินทร์บุรี จว.ปราจีนบุรี 1209 09204 0075

ผกก.สภ.วังยาง จว.นครพนม

123/2562 ผกก.สภ.สอยดาว จว.จันทบุรี

0202 09201 0041

158 ร.ต.อ.

นิธิ ปิยะพันธุ์

รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.บช.น. 1012 11204 0063 สว.กก.สส.3 บก.สส.บช.น.

131/2562 สว.(สอบสวน) สน.ดินแดง

1003 10203 0186

159

นิธิกรณ์ บุญญพนิช

สว.อก.สภ.กระทุ่มแบน จว.สมุทรสาคร 0708 12304 0102

131/2562 สว.ฝ่ายควบคุมอัตราก้าลัง อต.

0401 10302 0074

160 พ.ต.ต.

นิธิพจน์ จันอัครพงศ์

สว.(สอบสวน) สภ.บางมูลนาก จว.พิจิตร

161

พ.ต.ท.

นิเวศน์ เหรียญไกร

สว.อก.สภ.นาทวี จว.สงขลา

162

พ.ต.ท.

บดินฑณุ์อาชว์ อารยะพงษธร

รอง ผกก.กลุ่มงานคดีแพ่ง คพ. 0603 09305 0028 รอง ผกก.ฝอ.กต.5

131/2562 รอง ผกก.ฝสต.2 กต.4

163

พ.ต.ท.

บรรณรต หวลจิตต์

รอง ผกก.สส.สภ.ตาพระยา จว.สระแก้ว 1211 09204 0095 รอง ผกก.ป.สภ.บ้านโพธิ์ จว.ฉะเชิงเทรา

131/2562 รอง ผกก.สส.สภ.บ้านโพธิ์ จว.ฉะเชิงเทรา 1205 09204 0078

164

พ.ต.ท.

บัณฑิต ขาวสุธรรม

รอง ผกก.ควบคุมธุรกิจน้าเที่ยวและมัคคุเทศก์ บช.ทท.

3200 09202 0007

รอง ผกก.ฝอ.บก.ทท.3

131/2562 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.มูโนะ จว.นราธิวาส 1908 09203 0071

165

พ.ต.ท.

บัณฑูร เทพสุวรรณ

สว.อก.สภ.ทุ่งลุง จว.สงขลา

1906 10318 0073

รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.สงขลา

131/2562 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.นาประดู่ จว.ปัตตานี 1909 09203 0066

พ.ต.ท.

พ.ต.ท.

1100 10323 0009

ผู้ช่วย นว.(สบ 2) ตร.

1209 10204 0100

131/2562 สว.ฝ่ายตรวจสอบพฤติการณ์บุคคล บก.อก.บช.ส. 2301 10204 0111

สว.สส.สภ.กุมภวาปี จว.อุดรธานี 131/2562 สว.(สอบสวน) สภ.นาจะหลวย จว.อุบลราชธานี 1311 10203 0413

สว.อก.สภ.หลักห้า จว.ราชบุรี

สพจ.187

สว.(สอบสวน) สภ.ลอง จว.แพร่ 131/2562 ถอนรายชื่อออกจากค้าสั่ง

0907 12304 0266

สว.(สอบสวน) สภ.ละงู จว.สตูล 131/2562 ถอนรายชื่อออกจากค้าสั่ง
0805 09204 0013

บัญชีแนบท้ายคาสั่งสานักงานตารวจแห่งชาติ ที่ ๑๔๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
จากเดิมแต่งตั้ง
ยศ

ชือ่ - สกุล

ตาแหน่ง

เลขตาแหน่ง

166 พ.ต.ต.

บารมี วงษ์อินตา

สว.(สอบสวน) สภ.พยัคฆภูมิพิสัย จว.มหาสารคาม

สมค.324

167 พ.ต.ท.

บุญย์พัชร์ ปิยะบุญสิทธิ

รอง ผกก.สส.สภ.ศรีสวัสดิ์ จว.กาญจนบุรี 1704 09204 0093

168

พ.ต.ท.

บุญเลิศ โพธิ์สุข

รอง ผกก.สส.สภ.เมืองอ่างทอง 1112 09204 0055 รอง ผกก.ป.สภ.มหาราช จว.พระนครศรีอยุธยา 131/2562 รอง ผกก.สส.ภ.จว.เพชรบูรณ์

169

พ.ต.ท.

บุญสวน เหล่าจูม

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองขอนแก่น

170 ร.ต.อ.

บุญสืบ เกตุคง

รอง สว. ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ.

1013 11202 0069 สว.ชุดปฎิบัติการ กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. 131/2562

171 ร.ต.อ.

บุรินทร์ กะปิตถา

รอง สว.กก.สส.บก.น.5

1007 11204 0052

172

ปฏิวัติ ประวิเศษ

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

ลาดับ

พ.ต.ท.

สขก.341

สกส.236

ดารงตาแหน่ง

เปลี่ยนแปลงเป็น/ดารงตาแหน่ง

สว.(สอบสวน) สน.เตาปูน

ตามคาสั่ง ตร. ที่

ตาแหน่งใหม่

เลขตาแหน่ง

131/2562 ถอนรายชื่อออกจากค้าสั่ง

ผกก.สภ.ลาดหญ้า จว.กาญจนบุรี 123/2562 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.กระแสสินธุ์ จว.สงขลา 1906 09203 0429
รอง ผกก.ป.สภ.ห้วยเม็ก จว.กาฬสินธุ์ 131/2562 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แกด้า จว.มหาสารคาม

1609 09204 0145
สมค.262

สว.สส.สภ.พลสงคราม จว.นครราชสีมา 1305 10204 0090

สว.สส.สน.ชนะสงคราม

131/2562 สว.(สอบสวน) สน.บางซื่อ

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ้านค้อ จว.มุกดาหาร

131/2562 ถอนรายชื่อออกจากค้าสั่ง

สว.กก.5 บก.ปคม.

131/2562 สว.(สอบสวน) สน.ทองหล่อ

1004 10203 0222

173 ร.ต.อ.

ปฐมพงษ์ ทองจ้ารูญ รอง สว.กก.5 บก.ป.

174

พ.ต.ท.

ปรเมศร์ ตังจิตสมาธิ รอง ผกก.ป.สภ.ห้างฉัตร จว.ล้าปาง 0508 10202 0036 รอง ผกก.สส.สภ.โชคชัย จว.นครราชสีมา 131/2562 รอง ผกก.ป.สภ.โนนสูง จว.นครราชสีมา 0303 10202 0109

175

พ.ต.ท.

ประชา เนียมสุภาพ

รอง ผกก.ป.สภ.แปลงยาว จว.ฉะเชิงเทรา 0203 10202 0038

176 ร.ต.อ.

ประชุม ดอกกะถิน

รอง สวป.สภ.นาหม่อม จว.สงขลา 0907 13202 0494 สว.บก.สส.จชต.

177 พ.ต.ต.
178

2102 11202 0256

1007 10203 0154

รอง ผกก.ป.สภ.คลองลึก จว.สระแก้ว 131/2562 รอง ผกก.สส.สภ.อรัญประเทศ จว.สระแก้ว 1211 09204 0093

131/2562 สว.อก.สภ.ไม้แก่น จว.ปัตตานี

0904 12304 0304

ประดิษฐ์ แหลมมาก สวป.สภ.สามพราน จว.นครปฐม 0703 12202 0248 สว.กก.สส.ภ.จว.เพชรบุรี

131/2562 สว.ฝอ.ภ.จว.พิจิตร

1607 10318 0008

ประเดิม แก้วทอง

สว.กก.สส.ภ.จว.ปัตตานี

131/2562 ถอนรายชื่อออกจากค้าสั่ง

179 พ.ต.ท.

ประทีป ดาวมณี

รอง ผกก.ป.สภ.นายายอาม จว.จันทบุรี 0202 10202 0035 ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.น.6 123/2562 ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ชลบุรี

180

ประทีป โยมา

สว.อก.สภ.พิปูน จว.นครศรีธรรมราช 0804 12304 0297

พ.ต.ท.

พ.ต.ท.

2005 10204 0039

สวป.สภ.เมืองปัตตานี
รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา

132/2562 รอง ผกก.ฝอ.บก.ทท.3

1206 08203 0196
3204 09318 0006

บัญชีแนบท้ายคาสั่งสานักงานตารวจแห่งชาติ ที่ ๑๔๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
จากเดิมแต่งตั้ง
ลาดับ

ยศ

ชือ่ - สกุล

ตาแหน่ง

เลขตาแหน่ง

ดารงตาแหน่ง

เปลี่ยนแปลงเป็น/ดารงตาแหน่ง
ตามคาสั่ง ตร. ที่

ตาแหน่งใหม่

181 พ.ต.อ.

ประภาส มั่งคั่ง

ผกก.สส.ภ.จว.ยโสธร

182 ร.ต.อ.

ประวีณ วงษ์ปัญญา

นายเวร (สบ 1) ผบก.สส.ภ.4 1402 11323 0005 สว.ปพ.บก.สส.ภ.4

132/2562 สว.(สอบสวน) สภ.ศรีเมืองใหม่ จว.อุบลราชธานี 1311 10203 0405

183

ประสาท ฤทธิแสง

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สว่าง จว.ร้อยเอ็ด 1409 29203 0084 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.โขงเจียม จว.อุบลราชธานี

132/2562 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองร้อยเอ็ด

สรอ.268

สว.จร.สน.เตาปูน

132/2562 สว.จร.สน.ดุสิต

สน.1-511

สวป.สภ.คอนสาร จว.ชัยภูมิ

132/2562 สวป.สภ.เกาะสมุย จว.สุราษฎร์ธานี

สวป.สภ.วังชิน จว.แพร่

132/2562 ถอนรายชื่อออกจากค้าสั่ง

พ.ต.ท.

1307 08201 0028 ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.5 123/2562

ผกก.กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.5

เลขตาแหน่ง
1502 08305 0150

184 ร.ต.อ.

ประสิทธิ์ เค้าประเสริฐ รอง สว.จร. สน.ร่มเกล้า

185 พ.ต.ต.

ปราโมทย์ ขวัญเมือง

สวป.สภ.ขามสะแกแสง จว.นครราชสีมา

186

ปริญญา ปฏิเวทย์

สวป.สภ.เมืองแพร่

187 ร.ต.อ.

ปวีร์ กตัญญู

รอง สว.จร.สภ.เมืองก้าแพงเพชร 1604 11205 0075 สว.ฝอ.บก.น.1

188

พ.ต.ท.

ปัญญา ปิ่นเปโต

รอง ผกก.ป.สภ.หนองหญ้าปล้อง จว.เพชรบุรี

0705 10202 0098 รอง ผกก.ป.สภ.โพธาราม จว.ราชบุรี 132/2562 รอง ผกก.ป.สภ.ด้าเนินสะดวก จว.ราชบุรี

189

พ.ต.ท.

ปัญญา สิงห์ไชย

รอง ผกก.1 บก.ทท.3

3204 09202 0017

รอง ผกก.5 บก.ปอศ.

132/2562 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ตากใบ จว.นราธิวาส 1908 09203 0059

190

พ.ต.ท.

ปัญญาวุฒิ แสนทวีสุข รอง ผกก.1 บก.ปอศ.

2109 09201 0033

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

132/2562 ถอนรายชื่อออกจากค้าสั่ง

191

พ.ต.ท.

ปานเทพ ปาณะดิษ

192

พ.ต.ท.

ปิติพร ภูมิสามพราน รอง ผกก.ฝอ.7 บก.บช.น.

193

พ.ต.ท.

ปิติพันธ์ กฤดากร ณ อยุธยา รอง ผกก.ป.สภ.นาสัก จว.ชุมพร 1805 09202 0047

รอง ผกก.สส.บก.น.1

132/2562 รอง ผกก.จร.สน.ดุสิต

1102 10205 0063

194 ร.ต.อ.

ปิยวัฒน์ ศรีวิบูลย์

รอง สว.สส.สภ.บางโทรัด จว.สมุทรสาคร 0708 13204 0127

สว.สส.สภ.จอมบึง จว.ราชบุรี

132/2562 สว.กก.สส.ภ.จว.ตาก

1605 10202 0033

195

ปิยะพงษ์ บุญแก้ว

สวญ.สภ.เกาะเต่า จว.สุราษฎร์ธานี 1810 09201 0136 รอง ผกก.ป. สภ.เกาะเต่า จว.สุราษฎร์ธานี 132/2562 ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.8 1802 08203 0110

พ.ต.ท.

พ.ต.ท.

สวป.สภ.วัฒนานคร จว.สระแก้ว

1103 13205 0177

สนม.691
0506 12202 0187

สปจ.392

132/2562 สว.(สอบสวน) สน.บางรัก

รอง ผกก.ตชด.32 บก.ตชด.ภาค 3 132/2562 รอง ผกก.ป.สภ.เมืองลพบุรี

1001 09318 0350 รอง ผกก.ป.สภ.คลองหอยโข่ง จว.สงขลา 132/2562

0808 12202 0373
1008 10203 0148
0706 10202 0022

0106 10202 0007

รอง ผกก.ป.สภ.โนนดินแดง จว.บุรีรัมย์ 0304 10202 0086

บัญชีแนบท้ายคาสั่งสานักงานตารวจแห่งชาติ ที่ ๑๔๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
จากเดิมแต่งตั้ง
ยศ

ชือ่ - สกุล

196 พ.ต.ต.

ปิยะพงษ์ รักษา

สว.ฝ่ายสื่อวิทยุโทรทัศน์และสารสนเทศ สท. 0103 10301 0051

สว.อก.สภ.บางละมุง จว.ชลบุรี

132/2562 ถอนรายชื่อออกจากค้าสั่ง

197

ผจญ หว่างอิง

สว.กก.สส.ภ.จว.สมุทรสาคร

สว.ปพ.บก.สส.ภ.7

132/2562 ถอนรายชื่อออกจากค้าสั่ง

198 ร.ต.อ.

เผด็จ ชูทอง

รอง สว.สส.สภ.ตะโหมด จว.พัทลุง 0905 13204 0084 สว.ฝอ.ภ.จว.สตูล

199 พ.ต.อ.

พงษ์นคร นครสันติภาพ

ผกก.กลุ่มงานความมั่นคง กองแผนงานความมั่นคง สยศ.

0203 08309 0026

200

พ.ต.ท.

พงษ์พันธุ์ แสงหิรัญ

สว.กก.สส.ภ.จว.ระยอง

1210 10204 0034

201 พ.ต.อ.

พงษ์สวัสดิ์ ไชยบาล

ผกก.สภ.แม่จัน จว.เชียงราย

202 ร.ต.อ.

พชร บัวทอง

รอง สว.กก.1 บก.ส.1

203 พ.ต.ต.

พชร พยัคฆา

204 พ.ต.อ.

ลาดับ

พ.ต.ท.

ตาแหน่ง

เลขตาแหน่ง
1710 10204 0032

สชร.415

ดารงตาแหน่ง

เปลี่ยนแปลงเป็น/ดารงตาแหน่ง
ตามคาสั่ง ตร. ที่

ตาแหน่งใหม่

เลขตาแหน่ง

132/2562 สว.ฝอ.ศฝร.ภ.9

2003 10318 0008

รอง ผบก.อก.สตม.

123/2562 รอง ผบก.สส.สตม.

2408 07101 0002

รอง ผกก.สส.ภ.จว.ระยอง

132/2562 รอง ผกก.สส.สภ.กบินทร์บุรี จว.ปราจีนบุรี 1209 09204 0075

ผกก.กลุม่ งานตรวจสอบส้านวน 2 คด. 123/2562 ถอนรายชื่อออกจากค้าสั่ง

132/2562 สว.(สอบสวน) สน.วัดพระยาไกร

1007 10203 0186

สว.สส.สภ.แม่สาย จว.เชียงราย 0502 12204 0227 สว.สส.สภ.หางดง จว.เชียงใหม่

132/2562 สว.สส.สภ.แม่เจดีย์ จว.เชียงราย

0502 12204 0279

พชรพล ณ นคร

ผกก.สภ.ตากใบ จว.นราธิวาส 0903 09201 0034 ผกก.ฝอ.ภ.จว.ปัตตานี

125/2562 ผกก.สส.จชต.

2002 08202 0116

205 พ.ต.ต.

พนมกร ฟองแก้ว

สวป.สน.นางเลิง

132/2562 สวป.สน.ประชาชื่น

1109 12202 0288

206

พรชัย กิตติชญาน์ธร

รอง ผกก.สส.สภ.ดงละคร จว.นครนายก 1208 09204 0049 รอง ผกก.สส.สภ.กบินทร์บุรี จว.ปราจีนบุรี

132/2562 รอง ผกก.ป.สภ.ฉวาง จว.นครศรีธรรมราช 0804 10202 0068

207 ร.ต.อ.

พรชัย ไกรทอง

รอง สวป.สภ.สะบ้าย้อย จว.สงขลา 1906 11202 0155 สว.กก.ซถ.2 บก.สส.จชต.

132/2562 สวป.สภ.เมืองยะลา

208

พ.ต.ท.

พรพรหม จักษุรักษ์

รอง ผกก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 09202 0079 รอง ผกก.สส.2 บก.สส.ภ.1

132/2562 ผกก.ฝ่ายต้ารวจสากลและประสานงานภูมิภาค 3 ตท. 0102 08314 0087

209

พ.ต.ท.

พลวัต โพธิ์ฉัตร์

สวป.สน.ดุสิต

สวป.สน.บางขุนเทียน

132/2562 สว.กก.สุนัขต้ารวจ บก.สปพ.

พลากร ตราชูนิตย์

รอง สว.จร.สภ.เมืองจันทบุรี

สว.กก.สส.ภ.จว.จันทบุรี

132/2562 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี

พ.ต.ท.

210 ร.ต.อ.

2302 11204 0060

1108 12202 0164

1108 12202 0169

สจบ.190

สว.กก.1 บก.ส.1

สวป.สน.เทียนทะเล

0906 12202 0376
1013 10204 0215
สชบ.305

บัญชีแนบท้ายคาสั่งสานักงานตารวจแห่งชาติ ที่ ๑๔๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
จากเดิมแต่งตั้ง
ยศ

ชือ่ - สกุล

211 ร.ต.อ.

พัชรพล รุจาพันธ์

รอง สว.จร.สภ.เมืองลพบุรี

212 พ.ต.อ.

พัฒนพงษ์ ทองด้วง

ผกก.สภ.บางกล่้า จว.สงขลา 0907 09201 0051 ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.9 123/2562 ผกก.สภ.ทุ่งต้าเสา จว.สงขลา

213

พัฒนพงษ์ ปัดส้าราญ รอง ผกก.ป.สน.ลาดพร้าว

1102 10202 0103 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.พหลโยธิน 133/2562

214 พ.ต.อ.

พัฒนศักดิ์ ยี่สารพัฒน์ นว.(สบ 4) ตร.

0000 08323 0095

215 พ.ต.ต.

พิชัย วรรธนะวลัญช์ สวป.สภ.อ่าวนาง จว.กระบี่

1804 10202 0103 สว.(สอบสวน) สภ.ปลายพระยา จว.กระบี่ 133/2562

216

พ.ต.ท.

พิเชษฐ พุ่มน้อย

สว.(สอบสวน) สภ.แม่ทา จว.ล้าพูน

217

พ.ต.ท.

พิทักษ์ ลาดล่าย

รอง ผกก.สส.บก.น.8

218

พ.ต.ท.

พิพัฒน์ บุญพิทักษ์

รอง ผกก.ป.สน.วัดพระยาไกร 1103 10202 0059 รอง ผกก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 133/2562 รอง ผกก.กก.2 บก.จร.

219 ร.ต.อ.

พิเศษศักดิ์ ข้าทอง

รอง สว.สส.สภ.รัตนาธิเบศร์ จว.นนทบุรี 1105 11204 0134

220

พีรพัทธ บุญพุทธ

รอง ผกก.ป.สน.บางขุนนนท์ 1114 10202 0090 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ลุมพินี 133/2562 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.วังทองหลาง

ลาดับ

พ.ต.ท.

พ.ต.ท.

ตาแหน่ง

เลขตาแหน่ง
สลบ.243

สลพ.180
1010 09204 0036

ดารงตาแหน่ง

เปลี่ยนแปลงเป็น/ดารงตาแหน่ง

สว.สส.สภ.เมืองลพบุรี

ผกก.สส.บก.ตม.4

ตามคาสั่ง ตร. ที่

ตาแหน่งใหม่

133/2562 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนนทบุรี

สว.กก.สส.ภ.จว.นนทบุรี

1105 10203 0233
1906 08201 0078

ถอนรายชื่อออกจากค้าสั่ง

123/2562 ถอนรายชื่อออกจากค้าสั่ง

ถอนรายชื่อออกจากค้าสั่ง

สว.(สอบสวน) สภ.แม่แตง จว.เชียงใหม่ 133/2562 สว.(สอบสวน) สภ.แม่ทะ จว.ล้าปาง

รอง ผกก.สส.บก.น.7

เลขตาแหน่ง

133/2562 รอง ผกก.สส.สภ.กะพ้อ จว.ปัตตานี

สลป.297
2005 09204 0094
1002 09201 0086

133/2562 สว.(สอบสวน) สภ.รัตนาธิเบศร์ จว.นนทบุรี 1105 10203 0252

1006 09203 0193

