บัญชีแนบท้ายคาสั่งสานักงานตารวจแห่งชาติ ที่ ๑๔๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
จากเดิมแต่งตั้ง
ลาดับ

ยศ

ชือ่ - สกุล

ตาแหน่ง

เลขตาแหน่ง

ดารงตาแหน่ง

ตามคาสั่ง ตร. ที่

ตาแหน่งใหม่

พีรภัทร เขียวสะอาด รอง สวป. สน.ลุมพินี

2 ร.ต.อ.

พีระพงษ์ หนูชนะ

3 ร.ต.อ.

พีระพัฒน์ สุทธเสนา รอง สว.สส. สน.ห้วยขวาง

4 ร.ต.อ.

พีระพัฒน์ อุดมตระกูลวงศ์ รอง สว. งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. 1002 11205 0044 สว.จร.สน.พระราชวัง

133/2562 สว.(สอบสวน) งานสอบสวนเปรียบเทียบปรับ กก.3 บก.จร. 1002 30203 0156

5

พ.ต.อ.

พีระยุทธ ไกรราช

ผกก.สภ.ดอยหลวง จว.เชียงราย 0502 09201 0318 ผกก.สภ.แม่จัน จว.เชียงราย

123/2562 ถอนรายชื่อออกจากคาสั่ง

6

พ.ต.ท.

พูลศักดิ์ สุบินดี

รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ท่าเรือ 1112 24203 0072 ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.บช.น. 125/2562 ถอนรายชื่อออกจากคาสั่ง

7

พ.ต.ท.

เพียรรัตน์ สมยืน

สวป.สภ.นาทม จว.นครพนม 0404 12202 0031 สวป.สภ.โกสุมพิสัย จว.มหาสารคาม 133/2562 ถอนรายชื่อออกจากคาสั่ง

8

พ.ต.ท.

ไพฑูรย์ ชะตางาม

สวป.สน.ตลาดพลู

9

พ.ต.ท.

ไพฑูรย์ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา

ผบ.ร้อย(สบ 2) ฝ่ายปกครองและการฝึก ศฝร.ภ.1

10

พ.ต.อ.

ไพฑูรย์ อินทรัตน์ชัยกิจ

ผกก.กลุ่มงานวิจัยและประเมินผล 1 วจ. 0204 08310 0021 ผกก.กลุ่มงานการมีส่วนร่วมของประชาชน ผอ.

11 ร.ต.อ.

ไพฑูรย์ อุปละ

รอง สว. งานสายตรวจ 3 กก.สายตรวจ บก.สปพ.

12

ไพริน รัศมี

สว.อก.สภ.ปากนาชุมพร จว.ชุมพร 0803 12318 0165 สว.อก.สภ.พิปูน จว.นครศรีธรรมราช 133/2562 สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8

1801 10318 0135

13 ร.ต.อ.

ไพศาล เชือสาย

รอง สว.ฝสต.2 กต.10 จต.

1105 10203 0238

14 ร.ต.อ.

ไพศาล เดชกัลยา

รอง สว.สส. สน.ดอนเมือง

15

ไพสิทธิ์ นาคอรุณรัตน์ สว.สส.สน.บางพลัด

พ.ต.ท.

พ.ต.ท.

รอง สว.สส.สภ.สัตหีบ จว.ชลบุรี 0204 13204 0248 สว.สส.สภ.บ่อไร่ จว.ตราด
1108 13204 0244

สน.3-531
1103 10306 0027

1013 11202 0108

สว.สส.สน.พระโขนง

133/2562 สว.(สอบสวน) สน.บุคคโล

เลขตาแหน่ง

1 ร.ต.อ.

1112 13202 0383

สว.สส.สน.ทุ่งมหาเมฆ

เปลี่ยนแปลงเป็น/ดารงตาแหน่ง
1010 10203 0184

133/2562 สว.(สอบสวน) สภ.แหลมฉบัง จว.ชลบุรี 1206 10203 0412
133/2562 สว.(สอบสวน) สน.ทุ่งมหาเมฆ

1007 10203 0172

สวป.สน.บางกอกน้อย

133/2562 สว.กก.สส.บก.น.6

1008 10204 0157

สว.สส.สภ.ไชโย จว.อ่างทอง

133/2562 รอง ผกก.สส.สภ.งาว จว.ลาปาง

1510 09204 0070

123/2562 ผกก.ฝอ.5 บก.อก.บช.ศ.

2901 08318 0049

133/2562 สว.(สอบสวน) สน.บางโพงพาง

1007 10203 0181

สว.สส.สน.บางโพงพาง

0811 11204 0015 สว.กลุ่มงานตรวจสอบสานวน 1 คด. 133/2562 สว.(สอบสวน) สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี

สน.1-575

สว.ธร. กก.สายตรวจ บก.สปพ.

133/2562 สว.(สอบสวน) สน.โชคชัย

1006 10203 0175

สน.3-472

สว.อก.สน.สาเหร่

133/2562 สว.ฝอ.บก.น.1

1003 10202 0016

บัญชีแนบท้ายคาสั่งสานักงานตารวจแห่งชาติ ที่ ๑๔๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
จากเดิมแต่งตั้ง
ลาดับ

ยศ

ชือ่ - สกุล

ตาแหน่ง

เลขตาแหน่ง

ดารงตาแหน่ง

16

พ.ต.ต.

ฟาฮามี เฮ็งปิยา

สว.กก.สส.ภ.จว.ปัตตานี

17 ร.ต.อ.

ภัทร บุญอารักษ์

รอง สว.สส.สภ.นครชัยศรี

18 ร.ต.อ.

ภัทระ เหล่ามีผล

รอง สว. กก.สส.ภ.จว.ปทุมธานี 1106 11202 0119 สว.กก.สส.ภ.จว.ปทุมธานี

19

พ.ต.ท.

ภาคภูมิ บุยเจริญพานิช สว.สส.สน.ดอนเมือง

20

พ.ต.ท.

ภาคภูมิ ฤาชัย

เปลี่ยนแปลงเป็น/ดารงตาแหน่ง
ตามคาสั่ง ตร. ที่

2005 10202 0137 สว.(สอบสวน) สภ.จะแนะ จว.นราธิวาส 133/2562

สนฐ.174
1109 12204 0296

สว.กก.สส.ภ.จว.นครปฐม
รอง ผกก.สส.บก.น.2

ตาแหน่งใหม่
ถอนรายชื่อออกจากคาสั่ง

133/2562 สว.(สอบสวน) สภ.นครชัยศรี จว.นครปฐม 1705 10203 0173
133/2562 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนนทบุรี

สนบ.249

133/2562 รอง ผกก.สส.สภ.ท่ามะกา จว.กาญจนบุรี 1704 09204 0083

สว.สส.สภ.อัยเยอร์เวง จว.ยะลา 2006 10204 0100 รอง ผกก.ตชด.41 บก.ตชด.ภาค 4 133/2562 รอง ผกก.สส.สภ.มูโนะ จว.นราธิวาส

21 ร.ต.อ.

ภาคภูมิ วิชชุเมธาลักษณ์ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ขอนแก่น 1405 11204 0038 สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.4

133/2562 สว.(สอบสวน) สภ.บ้านกรวด จว.บุรีรัมย์

22 ร.ต.อ.

ภาณุภัสส์ พุ่มขุน

23 ร.ต.อ.

ภานุรุจ เกตุกลิ่นหอม รอง สว.สส.สน.วังทองหลาง

24

พ.ต.อ.

ภาสกร สนธิกุล

ผกก.สภ.คลองท่อม จว.กระบี่

25

พ.ต.ท.

ภิรมย์ เอียดสังข์

สวป.สภ.ทุ่งตาเสา จว.สงขลา 0907 12202 0086 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสงขลา

26

พ.ต.ท.

ภุชงค์ คารังษี

สวญ.สภ.ปลาค้าว จว.อานาจเจริญ 1310 09201 0046 รอง ผกก.สส.สภ.ศรีเมืองใหม่ จว.อุบลราชธานี 133/2562 ถอนรายชื่อออกจากคาสั่ง

27

พ.ต.ท.

ภูดิศ เนติธรไผ่แดง

รอง ผกก.ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์ บก.อก.จต.

28 ร.ต.อ.

ภูริทัต ขนบดี

รอง สวป.สภ.พนัสนิคม จว.ชลบุรี

29

พ.ต.ท.

ภูริทัต บุญช่วย

30

พ.ต.อ.

มนตรี ชุติพงษ์วิเวท

รอง สว.ฝสต.1 กต.2 จต.

เลขตาแหน่ง

2004 09204 0156
สบร.414

0803 11204 0011

สว.ฝสต.2 กต.3

133/2562 สว.(สอบสวน) สภ.กระทุ่มแบน จว.สมุทรสาคร 0708 24203 0075

1006 11204 0085

สว.สส.สน.หัวหมาก

133/2562 สว.(สอบสวน) สน.พระโขนง

1007 10203 0140

ผกก.สส.4 บก.สส.ภ.8

123/2562 ผกก.สภ.สุขสาราญ จว.ระนอง

0807 09201 0029

133/2562 สวป.สภ.ชุมพล จว.สงขลา

0907 12202 0085

สกบ.175

0801 09305 0043 รอง ผกก.ฝ่ายนิตกิ าร บก.อก.สกบ. 133/2562 รอง ผกก.ป.สภ.หว้านใหญ่ จว.มุกดาหาร

0406 10202 0029

สชบ.414

สว.กก.สส.ภ.จว.ชลบุรี

133/2562 สว.(สอบสวน) สภ.พนัสนิคม จว.ชลบุรี

1206 10203 0385

สว.ส.ทท.1 กก.1 บก.ทท.1

3202 10202 0028

รอง ผกก.3 บก.ทท.1

133/2562 รอง ผกก.1 บก.ทท.1

3202 09202 0017

รอง ผบก.ภ.จว.พิษณุโลก

1608 07201 0085

รอง ผบก.ภ.จว.สุโขทัย

125/2562 รอง ผบก.อก.บช.ปส.

2201 07101 0002

บัญชีแนบท้ายคาสั่งสานักงานตารวจแห่งชาติ ที่ ๑๔๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
จากเดิมแต่งตั้ง
ลาดับ

ยศ

ชือ่ - สกุล

ตาแหน่ง

31

พ.ต.ท. หญิง

มัณฑนา ปั้นชื่น

รอง ผกก.ฝ่ายวิชาการ งป.

32

พ.ต.ต.

มั่นวัตร์ เจริญชัยสมบัติ สว.สส.สน.บางโพงพาง

เลขตาแหน่ง

ดารงตาแหน่ง

เปลี่ยนแปลงเป็น/ดารงตาแหน่ง
ตามคาสั่ง ตร. ที่

ตาแหน่งใหม่

เลขตาแหน่ง

0501 09325 0064

รอง ผกก.ฝอ.บก.น.3

134/2562 รอง ผกก.ฝ่ายวิชาการและฝึกอบรมฯ บก.อก.สกบ. 0301 09318 0066

1112 12204 0307

สว.กก.1 บก.ทท.2

134/2562 สว.กก.2 บก.ทท.1

3202 10204 0050

33 ร.ต.อ.

มานะ สรรบดีสกุล

รอง สว.(191) กก.สืบสวน ภ.จว.อุทัยธานี 1612 11202 0112 สว.กลุ่มงานนิตกิ รด้านการเสริมสร้างฯ วน.

134/2562 สว.(สอบสวน) สภ.สองพี่น้อง จว.สุพรรณบุรี 1711 10203 0181

34

พ.ต.ต.

มานิตย์ แก้วเจริญ

สว.จร.สภ.เมืองเลย

134/2562 สว.อก.สภ.นาดินดา จว.เลย

1410 10318 0054

35

พ.ต.ท.

แมน ศิริฉาย

รอง ผกก.สส.สภ.หนองเรือ จว.ขอนแก่น 1405 09204 0070 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เดชอุดม จว.อุบลราชธานี

134/2562 รอง ผกก.สส.สภ.ฆ้องชัย จว.กาฬสินธุ์

1404 09204 0080

36

พ.ต.ท.

ยงยุทธ ดวงวงษ์

รอง ผกก.ป.สภ.ลาดหลุมแก้ว จว.ปทุมธานี 0104 10202 0041

0408 12205 0010

สว.จร.สภ.เมืองหนองคาย

รอง ผกก.ป.สภ.หนองเสือ จว.ปทุมธานี 134/2562 รอง ผกก.ป.สภ.ลาดใหญ่ จว.ชัยภูมิ

1304 09202 0045

37 ร.ต.อ.

ยุทธเดช อินทร์สุวรรณ รอง สว.สส.สภ.ท่าวุ้ง จว.ลพบุรี 0106 13204 0131 สว.สส.สภ.ท่าวุ้ง จว.ลพบุรี

134/2562 สว.(สอบสวน) สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี

38

พ.ต.ท.

ยุทธนา จันทร์มีศรี

รอง ผกก.ป.สภ.นครชัยศรี จว.นครปฐม 0703 10202 0021

รอง ผกก.สส.บก.น.3

134/2562 รอง ผกก.ป.สน.สาเหร่

1104 10202 0046

39

พ.ต.อ.

ยุทธนา บุญเมือง

ผกก.สภ.ลาสนธิ จว.ลพบุรี

0106 09201 0060

ผกก.ฝอ.บก.ทท.2

125/2562 ผกก.1 บก.ปส.1

2202 08201 0053

40 ร.ต.อ.

รณฤทธิ์ กิตติมาศ

รอง สว.ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 2 กต.2

0803 11204 0015 สว.ฝ่ายสื่อวิทยุโทรทัศน์และสารสนเทศ สท. 134/2562

41

ระพี ชาติไทย

รอง ผกก.กลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิด บก.สปพ.

1013 09442 0131

42 ร.ต.อ.

รังสรรค์ แสงรูจี

รอง สวป.สภ.พัฒนานิคม จว.ลพบุรี

สลบ.270

สว.สส.สภ.พัฒนานิคม จว.ลพบุรี 134/2562 สว.สส.สภ.ท่าหิน จว.ลพบุรี

43

พ.ต.ท.

รัชตานนท์ ผู้ภักดี

สวป.สภ.หาดใหญ่ จว.สงขลา

สสข.337

สว.(สอบสวน) สภ.ทุ่งลุง จว.สงขลา 134/2562 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ควนโดน จว.สตูล 1907 09203 0129

44

พ.ต.ท.

รัชพล กิตติคุณชนก สวป.สภ.ลาดหญ้า จว.กาญจนบุรี 0702 12202 0299 รอง ผกก.สส.สภ.ท่ามะกา จว.กาญจนบุรี 134/2562 รอง ผกก.สส.บก.น.2

1004 09204 0035

45

พ.ต.ท. หญิง

รัชยาณัฏฐ์ พิมลพุฒตาล สว.ฝ่ายความชอบ ทพ.

0402 09302 0091

พ.ต.ท.

0402 10302 0095

รอง ผกก.ฝ่ายสรรพาวุธ 2 สพ.

รอง ผกก.ฝอ.สก.

สว.(สอบสวน) สน.ท่าเรือ

134/2562 รอง ผกก.ศขบ.สพฐ.ตร.

134/2562 รอง ผกก.ฝ่ายความชอบ ทพ.

สนบ.318

1007 10203 0164
2700 09442 0057
0106 12204 0152

บัญชีแนบท้ายคาสั่งสานักงานตารวจแห่งชาติ ที่ ๑๔๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
จากเดิมแต่งตั้ง
ลาดับ

ยศ

ชือ่ - สกุล

ตาแหน่ง

46 ร.ต.อ.

รัฐกิตติ์ บุญสันต์สุขศรี รอง สวป.สน.โชคชัย

47 ร.ต.อ.

รัฐปิติ ประเสริฐสม

48 ร.ต.อ.
49

เลขตาแหน่ง

ดารงตาแหน่ง

เปลี่ยนแปลงเป็น/ดารงตาแหน่ง
ตามคาสั่ง ตร. ที่

ตาแหน่งใหม่

เลขตาแหน่ง

1111 13202 0261

สว.กก.สส.5 บก.สส.บช.น.

134/2562 สว.(สอบสวน) สน.ลุมพินี

1007 10203 0166

รอง สว.สส. สน.พระราชวัง

สน.1-933

สว.กก.สส.1 บก.สส.บช.น.

134/2562 สว.(สอบสวน) สน.คลองตัน

1007 10203 0149

รัฐภูมิ โมรา

รอง สวป. สน.ดอนเมือง

สน.1-571

สว.จร.สน.ดุสิต

134/2562 สว.(สอบสวน) สน.ลุมพินี

1007 10203 0168

พ.ต.อ.

ราเชนทร์ ฉลองธรรม

ผกก.สภ.ประจักษ์ศิลปาคม จว.อุดรธานี 0412 09201 0348

ผกก.สภ.เขาวง จว.กาฬสินธุ์

125/2562 ถอนรายชื่อออกจากคาสั่ง

50

พ.ต.ท.

รุ่งโรจน์ ตังอานวย

รอง ผกก.สส.สภ.สูงเนิน จว.นครราชสีมา 1305 09204 0159

รอง ผกก.สส.สภ.เมืองบุรีรัมย์

134/2562 รอง ผกก.สส.สภ.หนองสองห้อง จว.บุรรี มั ย์ 1306 09204 0086

51

พ.ต.ท.

เริงศักดิ์ คดีธรรม

รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ปราจีนบุรี 1209 09318 0098 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ระยอง

52

พ.ต.ท.

เรืองยศ เกษรบัว

รอง ผกก.สส.สภ.บางปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยา

1107 09204 0080

53

พ.ต.ท.

เรืองวิทย์ ฉัตรดวงเด่น

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

สสพ.306

54

พ.ต.ท.

โรจนะ เทียนศักดิ์

รอง ผกก.ฝอ.ศพฐ.10

55

พ.ต.ท.

วชิรปกรณ์ สมุทรคีรี สวป.สน.คันนายาว

56

พ.ต.อ.

วรชาติ รสจันทน์

57

พ.ต.ท.

วรพงศ์ พรหมอินทร์ สวป.สภ.ป่าตอง จว.ภูเก็ต

2713 09318 0063

สน.1-592

รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ปทุมธานี

134/2562 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ้านค่าย จว.ระยอง
134/2562 รอง ผกก.สส.ภ.จว.อุทัยธานี

สรย.231
1612 09201 0030

รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ประชาสาราญ 134/2562 ถอนรายชื่อออกจากคาสั่ง

รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.บึงกาฬ

134/2562 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ระยอง

รอง ผกก.สส.สภ.บัวลาย จว.นครราชสีมา 134/2562 รอง ผกก.สส.สภ.มหาราช จว.พระนครศรีอยุธยา

1210 09318 0268
1107 09204 0087

ผกก.สภ.บ้านสร้าง จว.ปราจีนบุรี 0207 09201 0027 ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ชลบุรี 123/2562 ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.น.6 1008 08203 0111

รอง สวป. สภ.กระทุ่มแบน

0806 12202 0167 รอง ผกก.สส.สภ.โคกกลอย จว.พังงา 134/2562 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.จะแนะ จว.นราธิวาส

สสค.122

สว.กก.สส.ภ.จว.สมุทรสงคราม

58 ร.ต.อ.

วรเมธ โสมนัส

59

พ.ต.ท.

วรรณพรต ปิ่นปกบุตร รอง ผกก.สส.สภ.บางกล่า จว.สงขลา 1906 09204 0111 รอง ผกก.สส.สภ.นาประดู่ จว.ปัตตานี 134/2562 ผกก.สภ.เชียงขวัญ จว.ร้อยเอ็ด

0407 09201 0396

60

พ.ต.ต.

วรวิทย์ ธรรมสุจริต

0405 12201 0289

สวป.สภ.หนองสองห้อง จว.บุรีรัมย์ 0304 12202 0102 สว.สส.สภ.ท่าตูม จว.สุรินทร์

134/2562 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสมุทรสงคราม

1908 09203 0067

134/2562 สว.สภ.ท่าตูม จว.มหาสารคาม

1709 10203 0085

บัญชีแนบท้ายคาสั่งสานักงานตารวจแห่งชาติ ที่ ๑๔๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
จากเดิมแต่งตั้ง
ลาดับ

ยศ

61

พ.ต.ท.

ชือ่ - สกุล

ตาแหน่ง

เลขตาแหน่ง

ดารงตาแหน่ง

เปลี่ยนแปลงเป็น/ดารงตาแหน่ง
ตามคาสั่ง ตร. ที่

วรวุธ ตนะทิพย์

รอง ผกก.ป.สภ.บางระกา จว.พิษณุโลก 0606 10202 0019 รอง ผกก.สส.สภ.เมืองการุ้ง จว.อุทัยธานี 134/2562

62 ร.ต.อ.

วรศักดิ์ จาเริญลาภ

รอง สว.จร.สภ.เมืองภูเก็ต

63

พ.ต.ท.

วริษฐ์ ปทุมารักษ์

รอง ผกก.สส.บก.น.6

64

พ.ต.ท.

วศินชัย ชุมแสง

สว.กก.สส.บก.น.3

65

พ.ต.ท.

วสันต์ คงอินทร์

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

66

พ.ต.อ.

วสันต์ อาษารอด

รอง ผบก.สก.

สภก.105

ตาแหน่งใหม่
รอง ผกก.ตม.จว.นนทบุรี

เลขตาแหน่ง
2404 09363 0542

สว.จร.สภ.เมืองภูเก็ต

134/2562 สว.(สอบสวน) สน.บางเขน

1004 10203 0242

1008 09204 0036

ผกก.สส.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา

125/2562 ผกก.ฝอ.กต.7

0808 08318 0017

1005 10204 0040

สว.กก.สส.บก.น.6

134/2562 ถอนรายชื่อออกจากคาสั่ง

สนว.357
0403 07101 0005

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แม่สอด จว.ตาก 134/2562

รอง ผบก.ปทส.

ถอนรายชื่อออกจากคาสั่ง

123/2562 รอง ผบก.กต.6

0807 07318 0002

67 ร.ต.อ.

วัชรเกียรติ จิรัชยาภิรัตน์ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นครสวรรค์ 1606 11202 0147 สว.กก.สส.ภ.จว.นครสวรรค์

68

พ.ต.ท.

วันชัย ไชยเสริฐ

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

69

พ.ต.ท.

วันชัย มากสังข์

สว.ฝอ.ภ.จว.สงขลา

1906 10318 0013

รอง ผกก.ฝอ.3 บก.อก.บช.ตชด. 135/2562 รอง ผกก.ฝอ.3 บก.อก.ภ.8

1801 09318 0170

70 ร.ต.อ.

วัลลภ นุชกาบัง

รอง สว.กก.2 บก.ปคบ.

2111 11202 0056

สว.กก.2 บก.ปคบ.

135/2562 สว.(สอบสวน) สน.ชนะสงคราม

1003 10203 0162

71

พ.ต.อ.

วิชัย โตเดชนิติกุล

ผกก.สภ.คลองพิไกร จว.กาแพงเพชร 1604 08201 0043

ผกก.ฝอ.2 บก.อก.บช.ก.

123/2562 ผกก.สภ.นิคมเขาบ่อแก้ว จว.นครสวรรค์ 1606 08201 0052

72

พ.ต.ท.

วิชัย ทองคา

รอง ผกก.สส.สภ.พล จว.ขอนแก่น 1405 09204 0057 รอง ผกก.สส.สภ.ชนบท จว.ขอนแก่น 135/2562 รอง ผกก.ป.สภ.บ้านไผ่ จว.ขอนแก่น

73

พ.ต.ท.

วิชัย หาญเลิศ

ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.2 บก.สอ.บช.ตชด. 2508 10202 0094 ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.21 บก.ตชด.ภาค 2 135/2562

74

พ.ต.ต.

วิชัย อมรไตรภพ

สวป.สน.บางพลัด

75

พ.ต.ท.

วิเชียร ทองน้อย

รอง ผกก.สส.สภ.ท่าพล จว.เพชรบูรณ์ 1609 09204 0087 รอง ผกก.ป.สภ.บ้านแยง จว.พิษณุโลก 135/2562 รอง ผกก.สส.สภ.พรหมพิราม จว.พิษณุโลก

สพบ.191

1114 12202 0213

134/2562 สว.(สอบสวน) สภ.อู่ทอง จว.สุพรรณบุรี 1711 10203 0183

รอง ผกก.(สอบสวน) สน.บางขุนนนท์ 135/2562 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สรรคบุรี จว.ชัยนาท

สวป.สน.หนองค้างพลู

ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.

135/2562 สว.ฝอ.3 บก.อก.บช.น.

สชน.161

0403 10202 0074
2508 10202 0173
1001 10318 0254
1608 09204 0089

บัญชีแนบท้ายคาสั่งสานักงานตารวจแห่งชาติ ที่ ๑๔๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
จากเดิมแต่งตั้ง
ลาดับ

ยศ

76

พ.ต.ท.

ชือ่ - สกุล

ตาแหน่ง

เลขตาแหน่ง

ดารงตาแหน่ง

เปลี่ยนแปลงเป็น/ดารงตาแหน่ง
ตามคาสั่ง ตร. ที่

ตาแหน่งใหม่

เลขตาแหน่ง

วิเชียร โสบุญ

สว.สส.สภ.บ้านในควน จว.ตรัง 1904 10204 0058 สว.ฝอ.ภ.จว.สตูล

135/2562 สว.(สอบสวน) สภ.สะเดา จว.สงขลา

0907 24203 0108

77 ร.ต.อ.

วิญญู ธรรมยศ

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ลาปาง

1510 11202 0035

135/2562 สว.(สอบสวน) สภ.แม่กา จว.เชียงใหม่

1505 10203 0587

78

พ.ต.ท.

วิทยา เปลี่ยนสมุทร

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

2202 27203 0090 ผกก.ฝ่ายฝึกอบรม บก.อก.บช.ปส. 123/2562 ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.บช.น.

79

พ.ต.อ.

วินัย วงษ์จันทร์

ผกก.ฝอ.ภ.จว.ชุมพร

1805 08318 0006 ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.8 123/2562

80

พ.ต.อ.

วิโรจน์ สีนาเงิน

ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.4

1402 08203 0117

รอง ผบก.สส.ภ.4

81

พ.ต.ท.

วิโรตม์ ผลบุญ

รอง ผกก.สส.สน.บางนา

1007 09204 0074

รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ลุมพินี 135/2562 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.พหลโยธิน

82 ร.ต.อ.

วิวัฒน์ ทองสุข

นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี 1106 11323 0007 สว.จร.สภ.เมืองปทุมธานี

135/2562 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนนทบุรี

83

พ.ต.อ.

วิสูตร นาคจู

รอง ผบก.สส.จชต.

124/2562 รอง ผบก.ศพฐ.10

84

พ.ต.ท.

วีร์ธวัช วีรธันยวัชร์

รอง ผกก.สส.ภ.จว.กาฬสินธุ์ 1404 09204 0109 รอง ผกก.ฝอ.8 บก.อก.บช.ตชด. 135/2562 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.มายอ จว.ปัตตานี 1909 09203 0056

85

พ.ต.ท.

วีรพล อินทอง

รอง ผกก.ป.สภ.บ้านเขว้า จว.ชัยภูมิ 0302 10202 0061 รอง ผกก.ป.สภ.ภูเขียว จว.ชัยภูมิ 135/2562 รอง ผกก.กลุ่มงานที่ปรึกษา คพ.

86 ร.ต.อ.

วีระเกียรติ คางาม

รอง สวป.สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี

87

พ.ต.ท.

วีระชีพ ช.ชมเมือง

รอง ผกก.ศูนย์จริยธรรมฯ บก.อก.จต. 0801 09318 0056 รอง ผกก.สส.สภ.ปางมะผ้า จว.แม่ฮอ่ งสอน 135/2562

88

พ.ต.ท.

วีระพงศ์ รักขิโต

สว.(สอบสวน) สภ.ป่าตอง จว.ภูเก็ต 0806 24203 0056 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.วิชิต จว.ภูเก็ต 135/2562 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.รือเสาะ จว.นราธิวาส 1908 09203 0061

89

พ.ต.ท.

วีระพันธ์ ณ ลาปาง

รอง ผกก.สส.สน.บึงกุ่ม

1006 09204 0072

รอง ผกก.ป.สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปราการ

135/2562 ผกก.2 บก.ปส.2

90

พ.ต.อ.

วีระวุธ ชัยชนะมงคล รอง ผบก.ภ.จว.ลาปาง

1510 07201 0066

รอง ผบก.อก.ภ.5

124/2562 ถอนรายชื่อออกจากคาสั่ง

2002 07201 0002

สสบ.193

สว.กก.สส.ภ.จว.ลาปาง

รอง ผบก.ภ.จว.พัทลุง

สว.สส.สภ.พระนครศรีอยุธยา

ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.1

123/2562 รอง ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร

135/2562 สว.ปพ.บก.สส.ภ.4

รอง ผกก.สส.ภ.จว.สุโขทัย

1012 08203 0125
1103 08318 0005
1412 27203 0077
1004 09203 0274
สนบ.244
2713 07101 0002
0603 09305 0039
1402 10202 0067
1610 09201 0030
2203 08201 0044

บัญชีแนบท้ายคาสั่งสานักงานตารวจแห่งชาติ ที่ ๑๔๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
จากเดิมแต่งตั้ง
ลาดับ

ยศ

91

พ.ต.ท.

วีระศักดิ์ ติระพัฒน์

สว.กก.1 บก.ปอศ.

2109 10202 0037 รอง ผกก.สส.สภ.พญาเม็งราย จว.เชียงราย 135/2562

92

พ.ต.ท.

วุฒิกร มีแก้ว

สว.กก.สส.บก.น.2

1004 10204 0042

93 ร.ต.อ.

วุฒิภัทร บัวอุไร

รอง สว.จร.สภ.เมืองพิษณุโลก

94 ร.ต.อ.

วุฒิวัฒน์ เลียงบุญจินดา รอง สว. สภ.ป่าตอง จว.ภก.

0806 13202 0191

สว.สส.สภ.ป่าตอง จว.ภูเก็ต

135/2562 สว.(สอบสวน) สภ.ช้างกลาง จว.นครศรีธรรมราช 1806 10203 0317

95

วุฒิศักดิ์ รองเมือง

ผกก.สภ.เพ็ญ จว.อุดรธานี

0412 09201 0045

ผกก.สภ.ชนบท จว.ขอนแก่น

125/2562 ผกก.สภ.บ้านดุง จว.อุดรธานี

0412 09201 0044

96 ร.ต.อ.

ศรัณย์ ศรีพักตร์

รอง สว.สส.กองกากับการสืบสวน ภ.จว.เชียงใหม่

1505 11204 0039

สว.กก.สส.บก.น.4

135/2562 สว.(สอบสวน) สภ.หางดง จว.เชียงใหม่

1505 10203 0561

97

พ.ต.ต.

ศราวุฒิ โยชน์เมืองไพร

สว.(สอบสวน) สภ.โกสุมพิสัย จว.มหาสารคาม

สมค.278

98

พ.ต.ท.

ศษณรรฐ รัตนเศวตรวงศ์ รอง ผกก.สส.1 บก.สส.ภ.1

1102 09204 0029

รอง ผกก.(สอบสวน) สน.บางมด 135/2562 รอง ผกก.สส.สภ.เมืองการุ้ง จว.อุทัยธานี 1612 09204 0105

99

พ.ต.ต.

ศักดิ์ตระกูล ศักดิ์ศรี สว.สส.สน.ธรรมศาลา

1114 12204 0068

สว.อก.สน.บางยี่เรือ

135/2562 สวป.สน.หนองจอก

1110 12202 0207

100

พ.ต.ท.

ศักดิ์ธนา ธนเสฏฐ์โภค์ รอง ผกก.สส.ภ.จว.ชลบุรี

1206 09204 0185

รอง ผกก.ฝอ.3 บก.อก.บช.ก.

135/2562 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.บึงกาฬ

1415 09318 0132

พ.ต.อ.

ชือ่ - สกุล

ตาแหน่ง

เลขตาแหน่ง

สพล.230

ดารงตาแหน่ง

เปลี่ยนแปลงเป็น/ดารงตาแหน่ง

สว.(สอบสวน) สน.ทุ่งมหาเมฆ

ตามคาสั่ง ตร. ที่

ตาแหน่งใหม่
รอง ผกก.5 บก.ปอศ.

135/2562 นว.(สบ 2) ผบช.น.

สว.สส.สภ.บางระกา จว.พิษณุโลก 135/2562 สว.(สอบสวน) สภ.ลอง จว.แพร่

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองขอนแก่น 135/2562 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองร้อยเอ็ด6

เลขตาแหน่ง
2109 09201 0175
1000 10323 0015
1508 10203 0237

0407 24203 0099

101 พ.ต.อ.

ศักดิ์สทิ ธิ์ คงศักดิ์ตระกูล ผกก.สภ.คง จว.นครราชสีมา 0303 09201 0099 ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.5 124/2562 ผกก.สภ.วังยาง จว.นครพนม

102 พ.ต.อ.

ศารุติ แขวงโสภา

รอง ผบก.ทท.1

3202 07101 0002

รอง ผบก.ทท.2

124/2562 ถอนรายชื่อออกจากคาสั่ง

103

ศิริพล บุญหนุน

สว.ฝอ.ภ.จว.ลพบุรี

1108 10318 0011

สว.ฝสต.1 กต.1

135/2562 สว.ฝสต.1 กต.2

104 พ.ต.ต.

ศุภฤกษ์ เกิดมี

สว.สส.สภ.บางระกา จว.พิษณุโลก

สพล.238

สว.ฝอ.ภ.จว.เพชรบูรณ์

136/2562 ถอนรายชื่อออกจากคาสั่ง

105

ศุภสัณห์ สุขแก้ว

สว.(สอบสวน) สภ.กาญจนดิษฐ์ จว.สุราษฎร์ธานี

0808 24203 0114

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

136/2562 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สุคิริน จว.นราธิวาส 1908 09203 0063

พ.ต.ท.

พ.ต.ท.

0404 09201 0248
0803 10204 0010

บัญชีแนบท้ายคาสั่งสานักงานตารวจแห่งชาติ ที่ ๑๔๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
จากเดิมแต่งตั้ง
ลาดับ

ยศ

ชือ่ - สกุล

ตาแหน่ง

เลขตาแหน่ง

ดารงตาแหน่ง

เปลี่ยนแปลงเป็น/ดารงตาแหน่ง
ตามคาสั่ง ตร. ที่

ตาแหน่งใหม่

เลขตาแหน่ง

106 พ.ต.ท.

เศรษฐภัทร ณ สงขลา รอง ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ บก.ตม.4 2405 09363 0271 นว.(สบ 4) ตร.

124/2562 ผกก.สส.บก.ตม.4

2405 08204 0304

107 พ.ต.ต.

สนิท หงษ์สุวรรณ์

สว.สภ.พระซอง จว.นครพนม 0404 12201 0243 สว.สภ.ท่าตูม จว.มหาสารคาม

136/2562 สว.สส.สภ.ท่าตูม จว.สุรินทร์

0307 12204 0168

108 ร.ต.อ.

สมเกียรติ บางโรย

รอง สวป.สภ.ควนกาหลง จว.สตูล

136/2562 สว.สส.สภ.ละงู จว.สตูล

0908 12204 0078

109 พ.ต.อ.

สมเกียรติ มณีเนตร

ผกก.สภ.ปากจั่น จว.ระนอง

110 ร.ต.อ.

สมชาย ทับสิงห์คลา รอง สวป.สภ.เมืองนครสวรรค์ 0604 13202 0343 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครสวรรค์ 136/2562 ถอนรายชื่อออกจากคาสั่ง

111 พ.ต.อ.

สมโชค ตาผล

112

สว.ฝอ.ภ.จว.สตูล

1809 08201 0045 ผกก.สภ.เชียรใหญ่ จว.นครศรีธรรมราช 124/2562 ผกก.ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์ บก.อก.จต.

0801 08305 0041

1205 08201 0029

รอง ผบก.พธ.

125/2562 ถอนรายชื่อออกจากคาสั่ง

สมบัติ กาญจนะบุตร สว.กก.สส.ภ.จว.นนทบุรี

1105 10204 0109

สว.กก.สส.ภ.จว.สิงห์บุรี

136/2562 ถอนรายชื่อออกจากคาสั่ง

113 พ.ต.อ.

สมพงษ์ สุวรรณวงศ์ ผกก.6 บก.ป.

2102 08201 0276

ผกก.ปพ.บก.สส.ภ.9

124/2562 ผกก.สส.4 บก.สส.ภ.9

114 พ.ต.ต.

สมพร ฤทธิรัตน์

สว.(สอบสวน) สภ.สิงหนคร จว.สงขลา

115 พ.ต.ท.

สมพาน สุขสาราญ

รอง ผกก.ป.สภ.นาจอมเทียน จว.ชลบุรี 1206 09202 0049

116

พ.ต.ท.

สมโภชน์ ทิพยวัลย์

สวป.สภ.ทุ่งมน จว.สุรินทร์

117

พ.ต.ท.

สมรวย อินต๊ะนัย

รอง ผกก.(สอบสวน) สน.มีนบุรี 1110 24203 0122 รอง ผกก.กลุม่ งานสอบสวน บก.สส.บช.น. 136/2562 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.บางมด

118

พ.ต.ท.

สมศักดิ์ จันวงษา

รอง ผกก.สส.สน.นิมิตรใหม่

1005 09204 0074

รอง ผกก.อารักขา 1 บก.อคฝ.

136/2562 ถอนรายชื่อออกจากคาสั่ง

119 พ.ต.ท.

สมศักดิ์ บุญถม

รอง ผกก.ฝสต.2 กต.10

0811 09204 0013

ผกก.ฝ่ายตารวจสากลและประสานงานภูมิภาค 3 ตท.

124/2562 ผกก.ฝอ.กต.10

0811 08318 0017

120

สมศักดิ์ สาภูงา

รอง ผกก.ฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.1 1103 09318 0017 รอง ผกก.สส.สภ.พระอินทร์ราชา จว.พระนครศรีอยุธยา

136/2562 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา

1107 09318 0249

พ.ต.ท.

พ.ต.ท.

ผกก.สส.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา

สสต.108

สสข.495

1902 08204 0102

สว.(สอบสวน) สภ.โกตาบารู จว.ยะลา 136/2562 สว.(สอบสวน) สภ.สามบ่อ จว.สงขลา

0907 24203 0130

รอง ผกก.3 บก.ทล.

1414 08201 0046

125/2562 ผกก.สภ.บ้านเทื่อม จว.อุดรธานี

0307 12202 0099 รอง ผกก.ป.สภ.บ้านกรวด จว.บุรีรัมย์ 136/2562

ถอนรายชื่อออกจากคาสั่ง
สน.3-952

บัญชีแนบท้ายคาสั่งสานักงานตารวจแห่งชาติ ที่ ๑๔๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
จากเดิมแต่งตั้ง
ลาดับ

ยศ

121

พ.ต.ท.

122

พ.ต.ท.

ชือ่ - สกุล

ดารงตาแหน่ง

เปลี่ยนแปลงเป็น/ดารงตาแหน่ง

ตาแหน่ง

เลขตาแหน่ง

สมัคร ปัญญาวงค์

รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ลุมพินี

สน.2-487

สรรเสริญ ศิริพันธุ์

รอง ผกก.4 บก.ปทส.

123 ร.ต.อ.

สรัญญู บุรีแก้ว

รอง สว.สส.สภ.แม่สอด จว.ตาก

124 ร.ต.อ.

สราวุฒิ คละไฮ

รอง สวป.สภ.เชียงแสน

125 ร.ต.อ.

สราวุธ สาระมนต์

รอง สวป. สภ.ทุ่งเสลี่ยม จว.สุโขทัย

126 พ.ต.อ.

สวัสดิ์ เตียวิรัตน์

รอง ผบก.ภ.จว.หนองบัวลาภู 1413 07101 0002 รอง ผบก.อก.ภ.6

125/2562 รอง ผบก.ภ.จว.สุโขทัย

1610 07101 0002

127 ร.ต.อ.

สหรัฐ จงสุขพัทธี

รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.น.

1001 11304 0206

สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.น.

136/2562 สว.(สอบสวน) สน.สายไหม

1004 10203 0265

128 ร.ต.อ.

สันติชัย สีใหม่

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ลาปาง

1510 11202 0108

สว.กก.สส.ภ.จว.ลาปาง

137/2562 สว.(สอบสวน) สภ.นาหวาย จว.เชียงใหม่ 1505 10203 0586

129 ร.ต.อ.

สันติภาพ อินต๊ะเขื่อน รอง สว.กก.สืบสวน 3 บก.สส.ภ.6 1602 11204 0058 สว.กก.สส.ภ.จว.เพชรบูรณ์

130

พ.ต.ท.

สาคร ไชยวรรณ

สวป.สภ.ขุนทะเล จว.สุราษฎร์ธานี 0808 12202 0064 รอง ผกก.ป.สภ.บ้านนาสาร จว.สุราษฎร์ธานี 137/2562 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ยะหา จว.ยะลา 1910 09203 0101

131

พ.ต.ท.

สาธิต ชวะโนทัย

รอง ผกก.ฝอ.5 บก.อก.บช.น. 1001 09318 0298 รอง ผกก.ป.สภ.ปาย จว.แม่ฮ่องสอน 137/2562 รอง ผกก.สส.สภ.ชนบท จว.ขอนแก่น

132

พ.ต.ท. หญิง

สายพิณ ฤทธิ์ทอง

สว.ฝอ.ภ.จว.พัทลุง

ตามคาสั่ง ตร. ที่

0502 13202 0371

สสท.179

1905 10326 0013

สว.ปพ.บก.สส.ภ.6

ถอนรายชื่อออกจากคาสั่ง

136/2562 สว.(สอบสวน) สภ.เดิมบางนางบวช จว.สุพรรณบุรี 0709 24203 0114

สว.สส.สภ.แม่เจดีย์ จว.เชียงราย 136/2562 สว.(สอบสวน) สภ.สารภี จว.เชียงใหม่

1505 10203 0559

สว.สส.สภ.วิเชียรบุรี จว.เพชรบูรณ์ 136/2562 สว.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส.ภ.6 1602 10204 0062

สว.ฝอ.ภ.จว.ตรัง

137/2562 สว.(สอบสวน) สภ.สารภี จว.เชียงใหม่

1505 10203 0560
1405 09204 0058

137/2562 ถอนรายชื่อออกจากคาสั่ง

133 พ.ต.อ.

สายฟ้า จิราวรรธนสกุล ผกก.ฝ่ายปกครองและการฝึก ศฝร.ภ.7 1703 08318 0028 ผกก.ฝอ.ภ.จว.ชุมพร

124/2562 ผกก.ฝอ.4 บก.อก.บช.ก.

134 ร.ต.อ.

สายันณ์ รอดเกลียง

รอง สวป. สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.นศ. 0804 13202 0045

สว.ฝอ.ภ.จว.ระนอง

137/2562 ถอนรายชื่อออกจากคาสั่ง

135 ร.ต.อ.

สารวย ปันแสน

รอง สว.จร. สน.บางเขน

สว.ฝอ.3 บก.อก.บช.น.

137/2562 สว.สส.สภ.เมืองยาง จว.นครราชสีมา

สน.1-1302

เลขตาแหน่ง

รอง ผกก.(สอบสวน) สน.วังทองหลาง 136/2562 ถอนรายชื่อออกจากคาสั่ง

2107 09201 0092 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.คุระบุรี จว.พังงา 136/2562

สตก.206

ตาแหน่งใหม่

2101 08318 0058
0303 12204 0486

บัญชีแนบท้ายคาสั่งสานักงานตารวจแห่งชาติ ที่ ๑๔๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
จากเดิมแต่งตั้ง
ลาดับ

ยศ

ชือ่ - สกุล

ตาแหน่ง

เลขตาแหน่ง

ดารงตาแหน่ง

136

พ.ต.ท. หญิง

สารวย ศรีทองฉิม

รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.นครศรีธรรมราช 1806 09318 0008 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ปราจีนบุรี

137

พ.ต.ท.

สิทธิโชค พิบูลย์ศักดิ์โสภณ

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

138

พ.ต.ท.

สิทธิศักดิ์ เหล็กชูชาติ สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.8
รอง สวป. สน.ทองหล่อ

สอบ.642
1802 10204 0033

สน.2-323

เปลี่ยนแปลงเป็น/ดารงตาแหน่ง
ตามคาสั่ง ตร. ที่

ตาแหน่งใหม่

เลขตาแหน่ง

137/2562 ถอนรายชื่อออกจากคาสั่ง

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองอุบลราชธานี 137/2562

ถอนรายชื่อออกจากคาสั่ง

รอง ผกก.สส.2 บก.สส.ภ.8

137/2562 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แว้ง จว.นราธิวาส 1908 09203 0062

สว.กก.สส.บก.น.5

137/2562 สว.(สอบสวน) สน.ประชาชื่น

139 ร.ต.อ.

สิริศักดิ์ อินทร์สิทธิ์

140 ร.ต.อ.

สืบวงศ์ สุดหนองบัว รอง สว.กก.สส.ภจว.ขอนแก่น 1405 11202 0121 สว.สส.สภ.ธวัชบุรี จว.ร้อยเอ็ด

137/2562 สว.(สอบสวน) สภ.โนนดินแดง จว.บุรีรัมย์ 1306 10203 0276

141

พ.ต.ท.

สุขสันต์ เกตุศรี

สวป.สภ.บางโทรัด จว.สมุทรสาคร 0708 12202 0136 สวป.สน.ปทุมวัน

137/2562 ถอนรายชื่อออกจากคาสั่ง

142

พ.ต.ท.

สุชาติ สุทธิภาพ

สวป.สภ.เมืองหนองบัวลาภู

สอด.505

สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.หนองบัวลาภู

137/2562 สว.สส.สภ.ภูกระดึง จว.เลย

สตง.251

สว.สส.สภ.ห้วยยอด จว.ตรัง

137/2562 สว.(สอบสวน) สภ.บางสะพานน้อย จว.ประจวบคีรีขันธ์

1004 10203 0213

0408 12204 0160

143 ร.ต.อ.

สุดประเสริฐ หลัดกอง รอง สว.สส.สภ.ห้วยยอด จว.ตรัง

144 ร.ต.อ.

สุทธิรักษ์ โพธิ์แดง

รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.3

1301 11304 0152 สว.ฝ่ายตรวจสอบงานบุคคล 2 ตป. 137/2562

145 พ.ต.อ.

สุทัศน์ มณสวัสดิ์

รอง ผบก.ภ.จว.พิษณุโลก

1608 07201 0086

146

สุทิน ชูแสง

สว.อก.สภ.ปลายพระยา จว.กระบี่ 0802 12304 0071 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.อ่าวนาง จว.กระบี่ 137/2562 ถอนรายชื่อออกจากคาสั่ง

147 พ.ต.ต.

สุทิน ยุ่นสมาน

สวป.สน.จักรวรรดิ

148 พ.ต.อ.

สุเทพ บุญคา

ผกก.สภ.แหลมสิงห์ จว.จันทบุรี 0202 09201 0033 รอง ผบก.อก.บช.ศ.

149

สุธี ชื่นจิตต์

รอง ผกก.ป.สภ.โนนไทย จว.นครราชสีมา 0303 10202 0115

รอง ผกก.ป.สภ.ลาดใหญ่ จว.ชัยภูมิ 137/2562 รอง ผกก.สส.สภ.บางเลน จว.นครปฐม

สุพรรณ ช่าชอง

รอง สวป.สภ.ปาย

สว.สส.สภ.ปาย จว.แม่ฮ่องสอน 137/2562 สว.(สอบสวน) สภ.ปาย จว.แม่ฮ่องสอน 1509 10203 0138

พ.ต.ท.

พ.ต.ท.

150 ร.ต.อ.

1113 12202 0132

0507 13202 0202

รอง ผบก.อก.ภ.9
สว.สส.สน.พลับพลาไชย 2

สว.(สอบสวน) สภ.บ้านเดื่อ จว.ชัยภูมิ

สปข.256
1304 10203 0228

125/2562 ถอนรายชื่อออกจากคาสั่ง
137/2562 สว.สส.สน.จักรวรรดิ

สน.1-907

124/2562 รอง ผบก.ภ.จว.ตราด

1207 07201 0005
1705 09204 0074

บัญชีแนบท้ายคาสั่งสานักงานตารวจแห่งชาติ ที่ ๑๔๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
จากเดิมแต่งตั้ง
ลาดับ

ยศ

ชือ่ - สกุล

ตาแหน่ง

เลขตาแหน่ง

ดารงตาแหน่ง

เปลี่ยนแปลงเป็น/ดารงตาแหน่ง
ตามคาสั่ง ตร. ที่

ตาแหน่งใหม่

สุเพ็ญ ชนะสิทธิ์

รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.สงขลา

152 พ.ต.อ.

สุภัค วงษ์สวัสดิ์

ผกก.สภ.เขาฉกรรจ์ จว.สระแก้ว 0209 09201 0072 ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.2

153

สุภาชัย สูงทรัพย์ไพศาล รอง ผกก.ป.สภ.โพธาราม จว.ราชบุรี 0706 10202 0020 รอง ผกก.สส.สภ.ลาดหญ้า จว.กาญจนบุรี 137/2562 ถอนรายชื่อออกจากคาสั่ง

151

พ.ต.ท. หญิง

พ.ต.ท.

1906 09318 0010

รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.สมุทรสงคราม 137/2562 ถอนรายชื่อออกจากคาสั่ง

ผกก.กก.5 บก.รฟ.

124/2562 ผกก.ศขบ.สพฐ.ตร.

154 พ.ต.อ.

สุภาพ กาญจนาพร

ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.6

1601 08318 0152

155

พ.ต.ท.

สุเมธ สมยา

รอง ผกก.1 บก.ปคม.

2108 09201 0030 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ฉลอง จว.ภูเก็ต 137/2562

156

พ.ต.ท.

สุยินทร์ อินทร์ช่วย

สว.(สอบสวน) ส.ทล.2 กก.8 บก.ทล.(อินทรา)

2103 29203 0267

157

พ.ต.ท.

สุรกิจ มรกตสุวรรณ สว.ฝอ.ภ.จว.ลพบุรี
สวป.สภ.เมืองอานาจเจริญ

สว.(สอบสวน) กก.3 บก.ปอศ.

124/2562 ผกก.ฝอ.ภ.จว.สุโขทัย

รอง ผกก.ฝอ.3 บก.อก.บช.ก.

158 พ.ต.ต.

สุรชัย อ่อนจันทร์

159 พ.ต.ท.

สุรนาท วงศ์พรหมชัย รอง ผกก.ศขบ.สพฐ.ตร.

160

พ.ต.ท.

สุรพงษ์ ใจยอด

สว.สส.สภ.ทรายทองวัฒนา จว.กาแพงเพชร 0602 12204 0215 รอง ผกก.ป.สภ.สระยายโสม จว.สุพรรณบุรี

161

พ.ต.ท.

สุรพงษ์ พุฒขาว

รอง ผกก.สส.สภ.บางพลีน้อย จว.สมุทรปราการ

162

พ.ต.ท.

สุรพล ทรัพย์วงศ์ปัญญา สว.สส.สน.พลับพลาไชย 2

2700 09450 0058

1109 09204 0101

สน.2-451

สวป.สน.บางชัน

137/2562 สว.กก.สส.บก.น.4

นวท.(สบ 4) กอส.ศพฐ.10

94/2562 ถอนรายชื่อออกจากคาสั่ง

รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.อ่างทอง

2700 08318 0056
1610 08318 0006
2101 09318 0042

137/2562 สว.(สอบสวน) ส.ทล.1 กก.8 บก.ทล.(อ่อนนุช) 2103 29203 0251

1108 10318 0012 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา 137/2562 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ้านหนองเอือง จว.ตรัง

สอบ.532

เลขตาแหน่ง

1904 09203 0209
1006 10204 0042

137/2562 รอง ผกก.ป.สภ.ทรายทองวัฒนา จว.กาแพงเพชร 0602 10202 0104
137/2562 รอง ผกก.สส.สภ.หนองแซง จว.สระบุรี

1110 09204 0049

รอง ผกก.สส.สภ.นิคมพัฒนา จว.ระยอง 137/2562 รอง ผกก.สส.สภ.เวียงป่าเป้า จว.เชียงราย 1504 09204 0092

163 ร.ต.อ.

สุรวิชย์ ดาวกระจาย รอง สวป.สภ.ท่าธง จว.ยะลา 0906 13202 0061 สว.สส.สภ.ยะหา จว.ยะลา

137/2562 สว.ฝอ.ภ.จว.ยะลา

1910 10318 0115

164

พ.ต.ท.

สุรศักดิ์ ลาวัณย์วิสุทธิ์

รอง ผกก.ป.สภ.หินดาด จว.นครราชสีมา 1305 09202 0237

137/2562 รอง ผกก.ป.สน.พระโขนง

1103 10202 0067

165

พ.ต.ท.

สุรินทร์ ใจแน่

สว.สส.สภ.ท่าชนะ จว.สุราษฎร์ธานี 0808 12204 0147 รอง ผกก.ป.สภ.ท่าชนะ จว.สุราษฎร์ธานี 138/2562 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.รามัน จว.ยะลา 1910 09203 0100

รอง ผกก.ป.สน.บางกอกน้อย

บัญชีแนบท้ายคาสั่งสานักงานตารวจแห่งชาติ ที่ ๑๔๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
จากเดิมแต่งตั้ง
ลาดับ

ยศ

166

พ.ต.ท.

167
168

ตาแหน่ง

เลขตาแหน่ง

สุริยะ สุดกังวาล

รอง ผกก.ป.สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ

0107 10202 0030

พ.ต.ท.

สุวิน กูลรัตน์กิติวงศ์

รอง ผกก.สส.สภ.บ้านแหลม จว.เพชรบุรี 1707 09204 0061 รอง ผกก.ป.สภ.สามพราน จว.นครปฐม

พ.ต.ท.

เสน่ห์ เจริญจิต

รอง ผกก.สส.สภ.เขาหินซ้อน จว.ฉะเชิงเทรา

1205 09204 0084 รอง ผกก.ป.สภ.หว้านใหญ่ จว.มุกดาหาร 138/2562 รอง ผกก.ป.สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปราการ

169 พ.ต.อ.

เสริมศักดิ์ พ่วงพิศ

ผกก.สส.ภ.จว.ชุมพร

1805 08201 0028

170

โสภณ โกมลสุทธิ

สว.จร.สภ.เมืองปทุมธานี

171 พ.ต.ต.

หนา ศิริแสง

สวป.สภ.ดอนหัวฬอ จว.ชลบุรี 0204 12202 0393 สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.2

172 พ.ต.ต.

หัตถพล ทองคา

สว.กก.สส.ภ.จว.ราชบุรี

1708 10204 0111

สว.กก.สส.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ 138/2562 สว.กก.6 บก.ป.

173 พ.ต.ต.

อคร กล่อมกูล

สวป.สน.ทุ่งมหาเมฆ

1112 12202 0298

สว.(สอบสวน) สน.วัดพระยาไกร 138/2562 สว.สส.สน.ทุ่งมหาเมฆ

174

อดิศักดิ์ แพ่งสุภา

สว.สส.สภ.ดงเจริญ จว.พิจิตร 0605 12204 0158 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.พนา จว.อานาจเจริญ 138/2562 รอง ผกก.ป.สภ.ปาย จว.แม่ฮ่องสอน

175 พ.ต.อ.

อดุลย์ เทพิกัน

ผกก.ฝ่ายประมวลผลข้อมูล ศทส.ตม. 2409 08318 0012

ผกก.ธร.กพ.บก.อก.จต.

124/2562 ผกก.ปฎิบัตกิ ารอาชญากรรมพิเศษ บก.สส.สตม. 2408 08202 0133

176 ร.ต.อ.

อติกันต์ ไชยทองดี

รอง สวป. สน.บุคคโล

สว.สส.สน.ธรรมศาลา

138/2562 สว.ฝอ.บก.น.3

1005 10304 0011

177 พ.ต.อ.

อนินท์ ศรีสรรพางค์

ผกก.ฝอ.4 บก.อก.บช.น.

1001 08318 0274

ผกก.ฝอ.4 บก.อก.บช.ทท.

124/2562 ผกก.ฝอ.บก.ทท.1

3202 08318 0005

178

พ.ต.ท.

อนุชา ศรีสาโรง

สว.กก.4 บก.ป.

2102 10202 0201

สว.กก.5 บก.ป.

138/2562 รอง ผกก.ฝอ.7 บก.อก.บช.ก.

2101 09305 0101

179

พ.ต.ท.

อนุวรรณ ตรีสุวรรณ

รอง ผกก.สส.สภ.นิคมพัฒนา จว.ระยอง 1210 09204 0084

รอง ผกก.ฝอ.3 บก.อก.ภ.2

138/2562 รอง ผกก.สส.ภ.จว.ระยอง

1210 09204 0111

อนุวัฒน์ สูบไธสง

รอง สวป. สน.ทองหล่อ

สว.กก.สส.บก.น.6

138/2562 สว.(สอบสวน) สน.ชนะสงคราม

1003 10203 0160

พ.ต.ท.

พ.ต.ท.

180 ร.ต.อ.

ชือ่ - สกุล

สปท.145

สน.3-557

สน.2-325

ดารงตาแหน่ง

เปลี่ยนแปลงเป็น/ดารงตาแหน่ง

ผกก.สภ.นาโยง จว.ตรัง

ผกก.สภ.ศรีนครินทร์ จว.พัทลุง

ตามคาสั่ง ตร. ที่

ตาแหน่งใหม่

เลขตาแหน่ง

125/2562 ผกก.ฝสสน.2 บก.สสน.บช.ตชด.

2507 08318 0026

138/2562 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ละงู จว.สตูล

1907 09203 0126

124/2562 ผกก.สภ.เชียรใหญ่ จว.นครศรีธรรมราช

1109 09202 0057
สนศ.465

สวป.สภ.หนองเสือ จว.ปทุมธานี 138/2562 สว.(สอบสวน) สภ.รัตนาธิเบศร์ จว.นนทบุรี 1105 10203 0249
138/2562 สว.ฝอ.ภ.จว.ตราด

1207 10318 0107
2102 10202 0286
สน.2-633
0507 10202 0020

บัญชีแนบท้ายคาสั่งสานักงานตารวจแห่งชาติ ที่ ๑๔๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
จากเดิมแต่งตั้ง
ยศ

ชือ่ - สกุล

ตาแหน่ง

เลขตาแหน่ง

181 ร.ต.อ.

อนุสร และมุสอ

รอง สว.(สอบสวน) สภ.สะบ้าย้อย จว.สงขลา

สสข.458

สว.(สบสวน) สภ.ตาเซะ จว.ยะลา 138/2562 สว.(สอบสวน) สภ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์ 1706 10203 0164

182 ร.ต.อ.

อนุสรณ์ ยนต์สถิตย์กุล รอง สวป. สน.ลุมพินี

สน.2-606

สว.สส.สน.ลาดกระบัง

138/2562 สว.(สอบสวน) สน.ท่าเรือ

1007 10203 0158

183 พ.ต.อ.

อนุสรณ์ วะยาคา

ผกก.สภ.พระนครศรีอยุธยา

0105 09201 0005

รอง ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์

125/2562 รอง ผบก.ศฝร.ภ.1

1103 07101 0003

184

พ.ต.ท.

อพิสิฐ เกิดสวัสดิ์

รอง ผกก.สส.สน.บางยี่ขัน

1009 09204 0073

รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ท่าข้าม 138/2562 รอง ผกก.สส.บก.น.3

185 พ.ต.ต.

อภิชาติ จันจุฬา

สว.กก.ซถ.2 บก.สส.จชต.

2002 10202 0077 สว.(สอบสวน) สภ.เจาะไอร้อง จว.นราธิวาส 138/2562

ถอนรายชื่อออกจากคาสั่ง

186

อภิรักษ์ ผ่องวิไล

รอง ผกก.ป.สภ.ห้วยเม็ก จว.กาฬสินธุ์ 0402 10202 0062 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แกดา จว.มหาสารคาม 138/2562

ถอนรายชื่อออกจากคาสั่ง

187 ร.ต.อ.

อภิวัฒน์ อาจอินทร์

รอง สว.สส. สน.ลุมพินี

188 พ.ต.ต.

อภิวิทย์ แจ่มแจ้ง

สว.สส.สภ.เมืองสมุทรสาคร

189 พ.ต.อ.

อมรชัย ปัญญา

ผกก.สภ.ช้างเผือก จว.เชียงใหม่ 0503 09201 0088 ผกก.สภ.เมืองเพชรบุรี

124/2562 ผกก.สภ.บางปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยา

190 ร.ต.อ.

อรรถพล สินสืบผล

รอง สว.จร. สน.ตลิ่งชัน

สว.สส.สน.บางกอกใหญ่

138/2562 สว.(สอบสวน) สน.ดอนเมือง

191 พ.ต.อ.

อริยพล สินสอน

รอง ผบก.ปทส.

รอง ผบก.กต.6

124/2562 ถอนรายชื่อออกจากคาสั่ง

192 ร.ต.อ.

อลงกรณ์ ภูขะมา

รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.อุดรธานี 1414 11204 0089 สว.สส.สภ.เมืองอุดรธานี

193

พ.ต.ท.

อัครเดช ศุกระกาญจน์ รอง ผกก.ป.สภ.สาขลา จว.สมุทรปราการ 1109 09202 0048 รอง ผกก.ฝอ.คด.

194

พ.ต.ท.

อัครัช ถนอมชาติ

สว.สส.สน.ทองหล่อ

195

พ.ต.ท.

อัมพวัฒน์ กฤตฤกษ์

สวป.สภ.ประตูนาจุฬาลงกรณ์ จว.ปทุมธานี 0104 12202 0245 สว.อก.สภ.ประตูนาจุฬาลงกรณ์ จว.ปทุมธานี

ลาดับ

พ.ต.ท.

สน.2-484
สสค.94
สน.3-934
2107 07201 0006

สน.2-316

ดารงตาแหน่ง

เปลี่ยนแปลงเป็น/ดารงตาแหน่ง

สว.สส.สน.ฉลองกรุง

ตามคาสั่ง ตร. ที่

ตาแหน่งใหม่

138/2562 สว.(สอบสวน) สน.พระโขนง

เลขตาแหน่ง

1005 09204 0035

สน.2-618

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครปฐม 138/2562 สว.(สอบสวน) สภ.กระทุ่มแบน จว.สมุทรสาคร 0708 24203 0071

138/2562 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองบุรีรัมย์

สอย.320
1004 10203 0246
1306 10203 0269

138/2562 รอง ผกก.ป.สภ.นาบอน จว.นครศรีธรรมราช 0808 10202 0104

รอง ผกก.ป.สภ.ดอนพุด จว.สระบุรี 138/2562 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ทองหล่อ
138/2562 สว.สส.สภ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี

1007 09203 0209
0108 12204 0162

บัญชีแนบท้ายคาสั่งสานักงานตารวจแห่งชาติ ที่ ๑๔๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
จากเดิมแต่งตั้ง
ลาดับ

ยศ

ชือ่ - สกุล

ตาแหน่ง

196

พ.ต.ท.

อัศม์เดช มุ่งลือ

197

พ.ต.ท.

อัศวธรณ์ วงษ์สวัสดิ์ สวญ.ส.ทล.2 กก.8 บก.ทล.

เลขตาแหน่ง

รอง ผกก.สส.สภ.เวียงป่าเป้า จว.เชียงราย 1504 09204 0092

ดารงตาแหน่ง
รอง ผกก.ป.สน.โคกคราม

เปลี่ยนแปลงเป็น/ดารงตาแหน่ง
ตามคาสั่ง ตร. ที่

ตาแหน่งใหม่

138/2562 รอง ผกก.สส.สภ.รัตนาธิเบศร์ จว.นนทบุรี 1105 09204 0119

2103 09201 0257 รอง ผกก.สส.สภ.สุคิริน จว.นราธิวาส 138/2562

รอง ผกก.4 บก.ปทส.

198 ร.ต.อ.

อาทิตย์ พลังนา

รอง สว.ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล. 2103 11202 0072 สว.สส.สภ.อัมพวา จว.สมุทรสงคราม 139/2562 สว.(สอบสวน) สน.ทองหล่อ

199

อาทิตย์ พาคาม

สวป.สภ.คาตากล้า จว.สกลนคร

200 ร.ต.อ.

อาสมิน บือราเฮง

รอง สวป.สภ.ไม้แก่น จว.ปัตตานี 0904 13202 0182 สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.9

201 พ.ต.ท.
202
203

พ.ต.ท.

สสน.416

เลขตาแหน่ง

รอง ผกก.ป.สภ.ประทาย จว.นครราชสีมา 139/2562

รอง ผกก.สส.ภ.จว.ร้อยเอ็ด

2107 09201 0092
1007 10203 0155
1409 09204 0298

139/2562 สว.ฝอ.ภ.จว.ตรัง

1904 10318 0012

อานาจ จงอติเรกลาภ รอง ผกก.ป.สภ.บึงบูรพ์ จว.ศรีสะเกษ 0306 10202 0143 ผกก.สภ.ชุมพลบุรี จว.สุรินทร์

124/2562 ผกก.สภ.พนมดงรัก จว.สุรินทร์

0307 09201 0370

พ.ต.ท.

อานาจ ฉ่าชะเอม

พ.ต.ท.

อานาจ พัฒนศักดิ์ศิริ สวญ.สภ.ขวาว จว.ร้อยเอ็ด

สวป.สน.บางขุนเทียน

1116 12202 0258

สว.(สอบสวน) สน.เพชรเกษม

139/2562 ถอนรายชื่อออกจากคาสั่ง

1409 09201 0059

สวญ.สภ.หัวโทน จว.ร้อยเอ็ด

139/2562 สวญ.สภ.หน่อม จว.ร้อยเอ็ด

204 พ.ต.ต.

อานาจ ยาหอม

205 ร.ต.อ.

อิฐธิชา อินทร์จันทร์ รอง สว.กก.1 บก.ปคบ.

2111 11202 0036 สว.สส.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.นครราชสีมา 139/2562 สว.สส.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.นครศรีธรรมราช

206 พ.ต.อ.

อิทธิเชษฐ์ วงษ์หอมหวล ผกก.สน.พหลโยธิน

1102 09201 0021

207 พ.ต.ต.

อิษฎากร เทพเนาว์

208 ร.ต.อ.

อิสมาแอ ปาละมาณ รอง สวป.สภ.เมืองสตูล จว.สตูล 0908 13202 0139 สว.ฝอ.ภ.จว.สตูล

139/2562 สวป.สภ.เมืองยะลา

สยล.122

209

พ.ต.ท.

อุเทน รวมสุข

สว.กก.สส.บก.น.2

1004 10204 0039

สว.(สอบสวน) สน.ประชาชื่น

139/2562 สว.สส.สน.มักกะสัน

สน.1-1057

210

พ.ต.ท.

เอก หวังแววกลาง

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

สว.กก.สส.ภ.จว.นครราชสีมา

139/2562 รอง ผกก.ป.สภ.บ้านเลื่อม จว.นครราชสีมา 0303 10202 0261

สวป.สภ.บ้านสร้าง จว.ปราจีนบุรี

สปจ.264

0407 10201 0087

สวป.สภ.กบินทร์บุรี จว.ปราจีนบุรี 139/2562 ถอนรายชื่อออกจากคาสั่ง

ผกก. สภ.ห้วยม้า จว.แพร่

124/2562 ผกก.สน.บางโพ

0804 12204 0218
1003 08201 0077

สวป.สภ.โคกขาม จว.สมุทรสาคร 0708 12202 0137 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสมุทรสาคร 139/2562 สว.ศูนย์รับแจ้งเหตุและปฏิบัติการควบคุมสั่งการ บก.ทท.1 3202 10202 0108

บัญชีแนบท้ายคาสั่งสานักงานตารวจแห่งชาติ ที่ ๑๔๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
จากเดิมแต่งตั้ง
ตาแหน่ง

ลาดับ

ยศ

ชือ่ - สกุล

211

พ.ต.ท.

เอกกนก นระจันทร์โท

สว.สส.สภ.สนามชัยเขต จว.ฉะเชิงเทรา 0203 12204 0157 สว.สส.สภ.บางปะกง จว.ฉะเชิงเทรา 139/2562

212 ร.ต.อ.

เอกคณิต เนตรทอง

รอง สว.กลุม่ งานสนับสนุนฯ บก.ปอท. 2112 11204 0112

213 พ.ต.อ.

เอกชัย พราหมณกุล ผกก.ฝอ.ภ.จว.ปัตตานี

2005 08318 0008

214 พ.ต.อ.

เอกพงษ์ กองนาค

ผกก.ฝ่ายงบประมาณและการเงิน บก.อก.บช.ส.

2301 08318 0046 ผกก.ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บก.อก.บช.ส. 124/2562

215 พ.ต.ต.

เอกพจน์ สังเมียน

สว.กก.1 บก.ส.1

2302 10204 0033

สว.จร.สน.ดอนเมือง

139/2562 สว.จร.สน.พระราชวัง

216 พ.ต.ต.

เอกภพ ลิขิตธนสมบัติ สว.กก.สส.3 บก.สส.บช.น.

1012 10204 0060

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

139/2562 ถอนรายชื่อออกจากคาสั่ง

217 พ.ต.ต.

เอกภพ วงศ์สวัสดิ์

0700 10318 0009

สว.ฝอ.2 บก.อก.บช.น.

139/2562 ถอนรายชื่อออกจากคาสั่ง

218 พ.ต.อ.

เอกราษฎร์ อินทร์ต๊ะสืบ รอง ผบก.อก.ภ.6

1601 07101 0003

รอง ผบก.ศฝร.ภ.1

125/2562 ถอนรายชื่อออกจากคาสั่ง

219

พ.ต.ท.

เอกลักษณ์ จิตชาญวิชัย สว.สภ.ชุมแสงสงคราม จว.พิษณุโลก 0606 12201 0196 รอง ผกก.สส.ภ.จว.เพชรบูรณ์

139/2562 รอง ผกก.สส.สภ.ขุนตาล จว.เชียงราย

220

พ.ต.ท.

เฮรามาน เจ๊ะดี

139/2562 สว.สส.สภ.เมืองยะลา

สว.ฝอ.สง.ก.ตร.

สว.สภ.ราตาปันยัง จว.ปัตตานี

เลขตาแหน่ง

สปน.85

ดารงตาแหน่ง

เปลี่ยนแปลงเป็น/ดารงตาแหน่ง
ตามคาสั่ง ตร. ที่

ตาแหน่งใหม่
สว.สส.สภ.คลองใหญ่ จว.ตราด

สว.กก.1 บก.ปอศ.

139/2562 สว.(สอบสวน) สน.ลุมพินี

ผกก.สภ.แม่ลาน จว.ปัตตานี

125/2562 ถอนรายชื่อออกจากคาสั่ง

สว.กก.สส.ภ.จว.ยะลา

ผกก.ฝอ.บก.รน.

เลขตาแหน่ง
0205 12204 0101
1007 10203 0170
2106 08318 0009
สน.1-943

1504 09204 0096
สยล.129

