(สำเนำ)
คำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
ที่ ๑๔๙ /๒๕๖๒
เรื่อง กำรแต่งตั้งข้ำรำชกำรตำรวจ
.................................................................................
ตำมที่สำนักงำนตำรวจแห่งชำติได้มีคำสั่งแต่งตั้งข้ำรำชกำรตำรวจให้ดำรงตำแหน่งต่ำง ๆ นั้น
เนื่องจำกกำรแต่งตั้งข้ำรำชกำรระดับ สำรวัตร ถึง รองผู้บังคับกำร ในวำระประจำปี ๒๕๖๑ นี้ นอกจำก
เป็ น กำรแต่ งตั้ งข้ ำ รำชกำรต ำรวจด ำรงต ำแหน่ งต่ ำง ๆ ทดแทนในต ำแหน่ งที่ เกษี ย ณอำยุ รำชกำร แล้ ว
ยังเป็นกำรแต่งตั้งตำมโครงสร้ำงส่วนรำชกำรของสำนักงำนตำรวจแห่งชำติท่เี กิดขึ้นใหม่ รวมถึงกำรปรับเกลี่ย
ข้ำรำชกำรตำรวจในสถำนีตำรวจ จึงเป็นเหตุให้กำรแต่งตั้งข้ำรำชกำรตำรวจบำงรำยเกิดควำมคลำดเคลื่อนใน
เรื่องของคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งและกรอบตำแหน่งในสถำนีตำรวจที่จะต้องปรับลดและเพิ่มเติม
ประกอบกับมีเหตุผลควำมจำเป็น เพื่อประโยชน์ ของทำงรำชกำร จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงกำรแต่งตั้ง
ข้ำรำชกำรตำรวจให้ ถูกต้ องเหมำะสมยิ่งขึ้น อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕๔ แห่ งพระรำชบั ญ ญั ติ
ตำรวจแห่ งชำติ พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ ไขเพิ่ มเติม โดยคำสั่งหั วหน้ ำคณะรักษำควำมสงบแห่ งชำติที่ ๗/๒๕๖๐
ลงวัน ที่ ๒๐ กุ มภำพั น ธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง กำรปรับปรุงระบบกำรพิ จำรณำแต่ งตั้ งข้ำรำชกำรตำรวจ จึงแต่ งตั้ ง
ข้ำรำชกำรตำรวจให้ดำรงตำแหน่งต่ำง ๆ จำนวน ๑๕๙ รำย ปรำกฏรำยละเอีย ดตำมบัญชีรำยชื่ อที่แ นบ
ท้ำยคำสั่งนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่ วัน ที่ ๑๕ มี น ำคม พ.ศ.๒๕๖๒ เป็ นต้นไป โดยให้ ขำดจำกอัต รำเงินเดือนเดิ ม
ไปรั บ อั ต รำเงิ น เดื อ นใหม่ ห รื อ ให้ โ อนอั ต รำเงิ น เดื อ นเดิ ม ไปตั้ ง จ่ ำ ยส ำหรั บ ต ำแหน่ ง ใหม่ ตั้ ง แต่ วั น ที่
๑ เมษำยน พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๘ กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

สำเนำถูกต้อง

(ลงชื่อ) พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดำ
( จักรทิพย์ ชัยจินดำ )
ผู้บัญชำกำรตำรวจแห่งชำติ

พลตำรวจตรี
( วัชรินทร์ บุญคง )
ผู้บังคับกำร กองทะเบียนพล
มิถุนำยน ๒๕๖๐

รอง ผบ.ตร.
ผบช.
รอง ผบช.

พล.ต.อ.
พล.ต.ท.
พล.ต.ต.

วันที่
วันที่
วันที่

ก.พ. ๖๒
ก.พ. ๖๒
ก.พ. ๖๒

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑49/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

1

ยศ
พ.ต.ต.

ชือ่ - สกุล

ตำแหน่ง

กรณรงค์ ศุภนันทนานนท์ สว.ส.ทล.4 กก.4 บก.ทล.

เลขตำแหน่ง

จำกเดิมแต่งตั้ง
ดำรงตำแหน่ง

เปลี่ยนแปลงเป็น/ดำรงตำแหน่ง
ตำมคำสั่ง ตร. ที่
ตำแหน่งใหม่
2103 10201 0148 สว.กลุ่มงานถวายความปลอดภัย บก.ทล. 127/2562 สว.กก.สส.บก.น.3

2 ร.ต.อ.
3 พ.ต.ท.
4 พ.ต.ต.

กฤษฏิ์ชัช โพธิ์ไพบูลย์ รอง สวป.สภ.กระตีบ
กฤษณ์ เชยกลิ่นเทศ รอง ผกก.ฝอ.บก.จร.
กฤษณ์ ลิ้มจารูญ
ผู้ช่วย นว.(สบ 2) ตร.

5 พ.ต.ต.
6 พ.ต.ต.
7 ร.ต.อ.

กฤษณกันต์ เกรียงทวีชัย สว.สส.สภ.เขาชัยสน จว.พัทลุง 0905 12204 0090 สว.อก.สน.สามเสน

8 ร.ต.อ.
9 ร.ต.อ.

ก้องพบ ม่วงกุล
รอง สว. กลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิด บก.สปพ. 1013 11442 0138
กัมปนาท สุนทรสนิท รอง สว.จร.สน.ธรรมศาลา 1114 13205 0083 สว.สส.สน.ศาลาแดง

กฤษณะ ปัทมสูต
กวีโชค ฉิมประสิทธิ

10 ร.ต.อ. หญิง กุลชญา วาเตะ
11 ร.ต.อ. กุศล ค้อมทอง
12 พ.ต.ท. เกษม ปั้นมา
13
14

พ.ต.ต.
พ.ต.ต.

สนฐ.249

รอง ผกก.ฝอ.บก.น.4
127/2562 สว.สส.สน.พลับพลาไชย 1

1002 09318 0014 รอง ผกก.กลุ่มงานพิจารณา 2 อธ. 142/2562
0000 10323 0133

สวป.สน.พลับพลาไชย 1

รอง สวป. สภ.เขาพังไกร อ.หัวไทร จว.นศ.

สนศ.227

รอง สว.ฝอ.บก.สส.จชต.
รอง สว.กก.1 บก.ปส.4

2002 11304 0142

สว.กลุม่ งานสอบสวนและตรวจสอบทรัพย์สิน บก.ปส.1

2202 10202 0023

สว.สส.สภ.ฉลอง จว.ภูเก็ต

จักรพล นาคแสง

รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 11363 0329

16

จีรเดช กลีบบัว

สว.กก.3 บก.ปอศ.

1107 10203 0226
0806 12204 0107

สว.ฝ่ายสรรพาวุธ 3 สพ.
127/2562 สว.สส.สน.ธรรมศาลา

0304 10442 0052
1114 12204 0068

สว.กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด.

142/2562 สว.อก.สภ.ลาใหม่ จว.ยะลา

สว.ฝอ.บก.สกส.บช.ปส.

สว.กลุ่มงานจิตอาสาพัฒนา ผก.
142/2562 สว.กก.4 บก.ส.1

2006 10318 0084
0205 10309 0037
2302 10204 0157

สว.กก.4 บก.สส.สตม.
สวป.สภ.ลาลูกกา จว.ปทุมธานี

2408 10363 0115
0104 12202 0258

2205 11204 0036

คณาเดช คณาสาคร สว.กลุ่มงานวิจัยพัฒนาฯ บก.สสท. 2803 10403 0016
จักร์ ชูช่วย
สวป.สน.นิมิตรใหม่
1110 12202 0216

0205 11309 0025
1006 09318 0009
สน.2-426

140/2562 สว.งานศูนย์ควบคุมการจราจร CCTV กก.4 บก.จร. 1002 10205 0170

สว.(สอบสวน) สภ.บ้านข่อย จว.ลพบุรี 0106 23203 0101 สว.(สอบสวน) สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี 142/2562 สว.(สอบสวน) สภ.ผักไห่ จว.พระนครศรีอยุธยา

15 ร.ต.อ.
พ.ต.ท.

สว.กลุ่มงานแผนถวายความปลอดภัยและกิจการพิเศษ ผก.

เลขตำแหน่ง
1005 10204 0042

สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 142/2562 สว.กก.1 บก.สส.สตม.

2109 10202 0100 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี 142/2562 รอง ผกก.สส.สภ.สังขละบุรี จว.กาญจนบุรี

2408 10204 0023
1704 09204 0092

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑49/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

17

ยศ

ชือ่ - สกุล
เฉลิมพล ซื่อสัตย์

พ.ต.ต.

ตำแหน่ง

เลขตำแหน่ง

จำกเดิมแต่งตั้ง
ดำรงตำแหน่ง

สวป.สภ.ลาลูกกา จว.ปทุมธานี 0104 12202 0258

เปลี่ยนแปลงเป็น/ดำรงตำแหน่ง
ตำมคำสั่ง ตร. ที่
ตำแหน่งใหม่
สว.สส.สภ.ไชโย จว.อ่างทอง

เลขตำแหน่ง
0110 12204 0102

18 ร.ต.อ. หญิง ชญาภา หอมสมบัติ รอง สว.ฝ่ายประมวลผลข้อมูล ศทส.ตม. 2409 11304 0019 สว.กลุ่มงานระบบวิทยุกระจายเสียงฯ สส. 142/2562 สว.ฝอ.บก.ทล.
2103 10318 0011
19 พ.ต.อ. ชนาดิศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ ผกก.ศขบ.สพฐ.ตร.
2700 08318 0056 ผกก.สภ.ลาดหญ้า จว.กาญจนบุรี 142/2562 ถอนรายชื่อออกจากคาสั่ง
20 พ.ต.ท. ชนินทร์ กุลวนิชชานันท์ สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.8
1801 10318 0157
สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครศรีธรรมราช 1806 10203 0295
21 พ.ต.ต.
22 พ.ต.ท.
23 ร.ต.อ.

ชวเรศวร์ มีมา
ชัช สูงสว่าง
ชัยณรงค์ บูรณศรี

สวป.สภ.เมืองอุดรธานี

24 ร.ต.อ.
25 พ.ต.ท.

ชัยวัฒน์ หีตจันทร์
ชินรัตน์ ทองอุไร

26 ร.ต.อ.
27 พ.ต.ท.
28 พ.ต.อ.

เชนยุทธ ศรีอุดรธนธรณ์ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ชลบุรี

0412 12202 0361

รอง ผกก.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ. 0400 09380 0028

รอง สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ. 0400 11380 0160 สว.(สอบสวน) สน.มักกะสัน

2103 10201 0138
2306 09318 0003
1007 10203 0175

1907 10204 0031
รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.สมุทรปราการ 1109 09318 0008 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ฉลอง จว.ภูเก็ต 140/2562 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ไทรน้อย จว.นนทบุรี 0103 24203 0092

รอง สว. สภ.ท่าชี อ.บ้านนาสาร จว.สฎ. 0808 13207 0302

สว.ส.ทท.5 กก.2 บก.ทท.3

สว.ส.ทล.2 กก.4 บก.ทล.
รอง ผกก.ฝอ.ศพข.บช.ส.
142/2562 สว.(สอบสวน) สน.ทุ่งมหาเมฆ
128/2562 สว.กก.สส.ภ.จว.สตูล

ณปภัช สุนทรอาไพ
ณรงค์ น้อยพันธุ์

สว.สส.สภ.เมืองชลบุรี
รอง ผกก.กลุ่มงานพิจารณา 1 อธ. 0703 09305 0015 รอง ผกก.ฝ่ายการประชุม 2 ตป. 129/2562 รอง ผกก.กลุ่มงานพิจารณา 2 อธ.
ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.น.1 1003 08203 0122 ผกก.สภ.ทับทัน จว.อุทัยธานี
122/2562 ผกก.สภ.เชียงขวัญ จว.ร้อยเอ็ด

พ.ต.ท.

ณฤดี หันประดิษฐ์
ณัฎฐวร กันธายอด

รอง ผกก.ฝอ.6 บก.อก.สตม. 2401 09318 0063 รอง ผกก.ฝอ.บก.น.4
142/2562 รอง ผกก.ฝ่ายการประชุม 2 ตป.
0701 09302 0026
สว.(สอบสวน) สภ.ทุ่งเสลี่ยม จว.สุโขทัย
สสท.187
สว.(สอบสวน) สภ.ผักไห่ จว.พระนครศรีอยุธยา 142/2562 สว.(สอบสวน) สภ.หนองโดน จว.สระบุรี 1110 10203 0156

31 ร.ต.อ.

ณัฏฐกิตติ์ โยวะผุย

รอง สว.ประจา ตท.

32

ณัฐ พรหมเทพ

รอง ผกก.สส.สภ.เมืองสงขลา 1906 09204 0099 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ทุ่งลุง จว.สงขลา 129/2562 ผกก.สภ.ตรอน จว.อุตรดิตถ์

29
30

พ.ต.ท.

พ.ต.ท.

หญิง

1206 11204 0037

0102 11382 0184

สว.(สอบสวน) สน.พญาไท

142/2562 นว.(สบ 2) ผบช.สง.ก.ตร.

สชบ.375
0703 09305 0034
0407 09201 0396

0700 10323 0005
0609 09201 0029

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑49/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

33

ยศ
พ.ต.ต.

34 ร.ต.อ.
35 พ.ต.ท.
36 พ.ต.ต.
37
38
39

พ.ต.ต.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.

ชือ่ - สกุล
ดารัส ชูศิลป์

ตำแหน่ง
สว.ฝ่ายมาตรฐานฯ 2 สศป.

เลขตำแหน่ง

จำกเดิมแต่งตั้ง
เปลี่ยนแปลงเป็น/ดำรงตำแหน่ง
ดำรงตำแหน่ง
ตำมคำสั่ง ตร. ที่
ตำแหน่งใหม่
2902 10306 0065 สว.ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 2 สศป. 142/2562 สว.กก.สส.4 บก.สส.บช.น.

เด่น อ่อนทอง
รอง สว.กก.บริการคนต่างด้าว บก.ตม.5 2406 11204 0027
โดมฤทธิ์ ศรีพิณเพราะ สว.กก.สส.ภ.จว.นครพนม
1406 10202 0116
ไตรภพ บุญมาวงศ์ สวป.สน.ศาลาแดง
1114 12202 0228 สว.สส.สน.ธรรมศาลา
ทรงโปรด พรหมสุทธิ์ สว.สส.สภ.สามบ่อ จว.สงขลา 0907 12204 0301
หญิง ทวีรัตน์ สุกเพชร
นว.(สบ 3) ตร.
0000 09323 0099 รอง ผกก.ฝอ.ศพข.บช.ส.
หญิง ทศพร สุริยันต์
สว.ตม.จว.ตาก บก.ตม.5
2406 10202 0066

สว.ฝอ.บก.ตม.5

2406 10318 0007
รอง ผกก.สส.สภ.ปางมะผ้า จว.แม่ฮ่องสอน 1509 09204 0072
142/2562 สว.สส.สน.ศาลาแดง
1114 12204 0188
สว.กก.ปพ.ภ.จว.สงขลา
142/2562 รอง ผกก.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.ตม.จว.อุตรดิตถ์ บก.ตม.5

40 พ.ต.ท.
41 ร.ต.อ.

ทศพล อารมณ์รัตน์
ธนภัทร กังรวมบุตร

สว.(ปฏิบัตงิ าน กอ.รมน.) สกพ. 0400 10380 0076 รอง ผกก.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ. 143/2562 รอง ผกก.สส.สภ.ควนโดน จว.สตูล

42 พ.ต.ท.
43 พ.ต.ต.
44 ร.ต.อ.

ธนัญชัย นิลศรี
ธนา มาศดิตถ์
ธนู พัวอุดมเจริญ

รอง ผกก.ฝ่ายแผนการสอบ กส. 2905 09318 0018 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.โชคชัย 140/2562 รอง ผกก.ฝอ.3 บก.อก.บช.ศ.

45
46

พ.ต.ต.
พ.ต.ต.

ธวัช เนียมสิน
สวป.สภ.ชัยพฤกษ์ จว.นนทบุรี 1105 10202 0057
ธีระวัฒน์ ปัทธิสามะ สว.ฝอ.บก.น.4
1006 10202 0016 สวป.สน.โชคชัย

47

พ.ต.อ.

ธีระศักดิ์ เจริญศรี

ผกก.สภ.ตรอน จว.อุตรดิตถ์

48

พ.ต.ท.

ธีระศักดิ์ สีแสง

สว.สส.สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี 0204 12204 0371

รอง สว.(สอบสวน) สน.สายไหม 1109 23203 0076 สว.(สอบสวน) สน.ดินแดง

สว.ฝอ.7 บก.อก.บช.ก.
รอง สวป.สภ.โพรงมะเดื่อ

2101 10305 0104

สนฐ.243

0609 09201 0029

สว.ฝอ.ศฝต.

เลขตำแหน่ง
1012 10204 0076

143/2562 สว.(สอบสวน) สน.มักกะสัน

สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ศ.
130/2562 สวป.สภ.เลาขวัญ จว.กาญจนบุรี

1906 10202 0200
0400 09380 0028
2406 10363 0209
1907 09204 0049
1003 10203 0176
2901 09318 0030
2901 10318 0010
สกจ.262

สว.(สอบสวน) สภ.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ 1109 10203 0252

130/2562 สวป.สน.คันนายาว

1109 12202 0301

ผกก.สภ.ลาดหญ้า จว.กาญจนบุรี

1704 08201 0044

สวป.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.บุรีรัมย์

0304 12202 0020

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑49/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

49

ยศ
พ.ต.ต.

ชือ่ - สกุล

ตำแหน่ง

ธีวริศร์ ธราธนากาญจน์ สว.(สอบสวน) สน.คันนายาว

เลขตำแหน่ง

จำกเดิมแต่งตั้ง
ดำรงตำแหน่ง

สน.1-605

เปลี่ยนแปลงเป็น/ดำรงตำแหน่ง
ตำมคำสั่ง ตร. ที่
ตำแหน่งใหม่
สว.กลุ่มงานสอบสวน บก.น.5

เลขตำแหน่ง
1007 10305 0058

50 พ.ต.ท. นรวิชญ์ จุลวานิช
รอง ผกก.สส.สภ.หนองกรับ จว.ระยอง 1210 09204 0105 สว.กก.สส.ภ.จว.อุดรธานี
140/2562 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.องครักษ์ จว.นครนายก 0206 23203 0020
51 พ.ต.ท. นรินทร์ เรืองศรี
รอง ผกก.ป.สภ.วังม่วง จว.สระบุรี 0108 10202 0055 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.องครักษ์ จว.นครนายก 131/2562 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หางน้าสาคร จว.ชัยนาท 0102 24203 0054
52 ร.ต.อ. หญิง นฤมล กาญจนจินดาพล รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 11363 0316 สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ. 143/2562 สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2
2403 10363 0494
53 ร.ต.อ. หญิง นัฎชนก แก่นร้านหญ้า รอง สว.ฝ่ายพิธกี ารเข้าเมือง ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0670
54 พ.ต.ต. นัฐวุฒิ บุญโห้
นว.(สบ 2) ผบช.สพฐ.ตร.
2700 10323 0007 นว.(สบ 2) ผบช.ภ.8
55 พ.ต.ต. นาวิน รัตนวงศ์
สวป.สภ.ลาดหญ้า จว.กาญจนบุรี 0702 12202 0099

สว.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ 2403 10363 0707

สวป.สภ.ชัยพฤกษ์ จว.นนทบุรี

1705 10204 0032
1105 10202 0057

56 พ.ต.ท. นิติพงศ์ ประดิษฐ์พงศ์ รอง ผกก.ฝอ.3 บก.อก.บช.ศ. 2901 09318 0030
รอง ผกก.ฝ่ายสรรพาวุธ 2 สพ.
57 ร.ต.อ. หญิง เนาวรัตน์ สังวราวัตร รอง สว.ด่าน ตม.ท่าเรือกรุงเทพ บก.ตม.3 2404 11363 0118 สว.ฝ่ายจัดการฝึกอบรม ศพข.บช.ส. 143/2562 สว.ฝ่ายงบประมาณ 2 งป.

0304 09442 0034
0501 10325 0036

58
59
60

พ.ต.ท.

61
62

พ.ต.ท.
พ.ต.ท.

ปณิธาน ชุมทอง
ประณต เณรบารุง

63

พ.ต.ท.

ประธาน เขียวขา

64

พ.ต.ต.

ประพฤทธิ์ อันประสิทธิ์ สว.สส.สภ.ทุ่งหลวง จว.ราชบุรี 0706 12204 0248 สวป.สภ.สามกระทาย จว.ประจวบคีรีขันธ์ 132/2562 สว.ฝ่ายทะเบียนประวัติ ตป.

พ.ต.ท.
พ.ต.ท.

บัญชา ลิมปิชาติ
บัณฑิต วิสาสะ
บุญชัย คงเจริญ

142/2562 สว.กก.สส.ภ.จว.นครปฐม

รอง ผกก.ตม.จว.นราธิวาส บก.ตม.6

รอง ผกก.ตม.จว.กระบี่ บก.ตม.6 2407 09363 0294

สว.ฝอ.3 บก.อก.สตม.

2401 10318 0031

รอง ผกก.สส.สภ.บ้านหมอ จว.สระบุรี 1110 09204 0051 รอง ผกก.สส.สภ.สังขละบุรี จว.กาญจนบุรี
สว.ฝ่ายตรวจฯขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2

2403 10363 0148

สว.งานควบคุมยุทธการและการฝึก บก.สปพ.

1013 10318 0126

นักบิน(สบ 2) กลุ่มงานการบิน บ.ตร. 0105 31451 0092

2407 09363 0144
สว.ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 10363 0239
131/2562 รอง ผกก.สส.สภ.บางบาล จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 09204 0088
สว.ตม.จว.บึงกาฬ บก.ตม.4

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

2405 10363 0281
143/2562 สว.งานอารักขาที่ 4 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 10202 0117

รอง ผกก.ฝอ.บ.ตร.

146/2562 ถอนรายชื่อออกจากคาสั่งเดิม

0701 10302 0060

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑49/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

65

ยศ

ชือ่ - สกุล
ปัญญา สิงห์ไชย

พ.ต.ท.

66 พ.ต.ท. หญิง ปารณัท เกตุภู่พงษ์
67 ร.ต.อ. หญิง ปิยะวรรณ ไกรแก้ว
68 ร.ต.อ. หญิง ปุญภา สงวนพรหม

ตำแหน่ง

เลขตำแหน่ง

จำกเดิมแต่งตั้ง
ดำรงตำแหน่ง

รอง ผกก.1 บก.ทท.3

3204 09202 0017 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ตากใบ จว.นราธิวาส

สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8

1801 10318 0133

รอง สว.ตม.จว.สุราษฎร์ธานี บก.ตม.6 2407 11326 0205
รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 11363 0585

เลขตำแหน่ง
140/2562 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บางแม่นาง จว.นนทบุรี 0103 24203 0196
ตำมคำสั่ง ตร. ที่

สว.ฝอ.5 บก.อก.บช.ทท.
สว.ตม.จว.สุราษฎร์ธานี บก.ตม.6
143/2562 สว.ฝอ.บก.น.5

3201 10318 0070
0407 10318 0339
1007 10318 0217

69 พ.ต.ต.
70 ร.ต.อ.
71 พ.ต.ต.

พงศธร รักษาทิพย์
พรชัย วรสติบัณฑิต
พรชัย สุขเจริญ

รอง สว. งานสายตรวจ 5 กก.1 บก.จร. 1002 11205 0076

72
73

พรรณ เจริญสม
พิชิต พื้นแสน

สว.สภ.หนองบัวเหนือ จว.ตาก 0603 12201 0239 รอง ผกก.สส.สภ.วิเศษชัยชาญ จว.อ่างทอง 132/2562 รอง ผกก.ป.สภ.แก่งโสภา จว.พิษณุโลก 1608 09202 0049
รอง ผกก.จร.สภ.เมืองพิษณุโลก 0606 10205 0015 รอง ผกก.สส.สภ.สาโรงใต้ จว.สมุทรปราการ 133/2562 รอง ผกก.สส.สภ.สรรพยา จว.ชัยนาท 1104 09204 0051

พ.ต.ท.
พ.ต.ท.

74 พ.ต.ท.
75 ร.ต.อ.
76 พ.ต.ท.

พ.ต.ท.

80

พ.ต.ท.

สว.สส.สน.วัดพระยาไกร

1600 10323 0009

สน.2-723

สว.กก.2 บก.ส.1

สว. ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา บก.ตม.3 2404 10204 0298
132/2562 สว.กก.สุนัขตารวจ บก.สปพ.
1013 10318 0212
สว. สส.สน.ห้วยขวาง
1108 12204 0177

พิทักษ์ ลาดล่าย
รอง ผกก.สส.บก.น.8
1010 09204 0036 รอง ผกก.สส.สภ.กะพ้อ จว.ปัตตานี 140/2562 รอง ผกก.ป.สภ.เขาสวนกวาง จว.ขอนแก่น 0403 10202 0099
พิทักษ์ โสนนอก
รอง สว.ฝอ.สพ.
0304 11202 0018 สว.จร.สน.บางนา
133/2562 สว.(สอบสวน) สภ.เปร็ง จว.สมุทรปราการ 1109 10203 0275
พินิจ ประเสริฐเขตกิจ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บางแม่นาง จว.นนทบุรี 0103 24203 0196
สวญ.สภ.โพนงาม จว.สกลนคร
1411 09201 0070

77 ร.ต.อ. หญิง พีรญา มานะกิจ
78 พ.ต.ท. พูลศักดิ์ แก้วสีขาว
79

นว.(สบ 2) ผบช.ภ.6

สว.ฝอ.3 บก.อก.สทส.

เปลี่ยนแปลงเป็น/ดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่งใหม่

หญิง

รอง สว.กก.1 บก.ปปป.

รอง ผกก.ตม.จว.นราธิวาส บก.ตม.6 2407 09363 0144

เพชรลัดดา ธรรมขันธ์ สว.ฝอ.บก.สส.สตม.
ภษิต กะเตื้องงาม

2110 11202 0028

สว.จร.สน.คลองตัน

2408 10318 0009 รอง ผกก.กลุ่มงานระบบวิทยุกระจายเสียงฯ สส. 143/2562

สน.2-582

สว.ฝ่ายตรวจสอบงานบุคคล 1 ตป.
รอง ผกก.ตม.จว.กระบี่ บก.ตม.6

0701 10302 0040
2407 09363 0294

รอง ผกก.ฝอ.บ.ตร.

0105 09318 0011

รอง ผกก.ป.สภ.กุดรัง จว.มหาสารคาม 133/2562 รอง ผกก.สส.ภ.จว.สตูล

1907 09201 0030

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑49/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

81

ยศ

ชือ่ - สกุล
ภัควัฒน์ วันสนุก

พ.ต.ท.

ตำแหน่ง

เลขตำแหน่ง

จำกเดิมแต่งตั้ง
ดำรงตำแหน่ง

รอง ผกก.ป.สภ.เขาสวนกวาง จว.ขอนแก่น 0403 10202 0099

82 พ.ต.ต.
83 ร.ต.อ.
84 ร.ต.อ.

ภาคิน ไกรกิตติชาญ สว. สส.สน.ห้วยขวาง
1108 12204 0177
ภานุวัฒน์ รัตนจิรันดร รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นครปฐม 1705 11204 0034 สว.(สอบสวน) สน.ตลิ่งชัน
ภูเบศวร์ รักบารุง
รอง สว.พฐ.จว.นครศรีธรรมราช 2711 11336 0190

85
86
87

ภูวิศวินท์ เล็งคิดวรภิภัส สว.พฐ.จว.น่าน ศพฐ.5

พ.ต.ต.
พ.ต.ท.

หญิง

พ.ต.ท.

88 พ.ต.ต.
89 ร.ต.อ.
90 ร.ต.อ.
91 พ.ต.ท.
92 พ.ต.ต.

มณฑาทิพย์ นาเมืองรักษ์ รอง ผกก.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ. 0400 09380 0026 รอง ผกก.ฝอ.บ.ตร.

สวป.สน.ทุ่งครุ

1115 12202 0205

ยงยุทธ แสนบุญศิริ

สวป.สภ.เมืองมุกดาหาร

0406 12202 0183

ยศวัฒน์ โรจน์พงศ์เกษม

รอง สว.งานปฏิบัตกิ ารจราจรตามโครงการพระราชดาริ 1 กก.6 บก.จร.

1002 11205 0240

รตา บุญนามา
ราชศักดิ์ ดีดอม

เลขตำแหน่ง
2405 09363 0045

สวป.สน.ลุมพินี
1112 12202 0293
144/2562 สว.(สอบสวน) สภ.บางเลน จว.นครปฐม 1705 10203 0181
สว.กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล ผก. 0205 10309 0070
สว.สส.สภ.นาหมื่น จว.น่าน

2708 10336 0176

มนเทียน ปิ่นทัศน์

เปลี่ยนแปลงเป็น/ดำรงตำแหน่ง
ตำมคำสั่ง ตร. ที่
ตำแหน่งใหม่
รอง ผกก.ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4

0504 12204 0170
144/2562 รอง ผกก.กลุ่มงานระบบวิทยุกระจายเสียงฯ สส. 2802 09318 0165
สว.กก.สส.3 บก.สส.บช.น.
1012 10204 0060
สว.สส.สน.ประชาสาราญ

สว.งานศูนย์ควบคุมการจราจร CCTV กก.4 บก.จร.

144/2562 สว.งานปฏิบัตกิ ารจราจรตามโครงการพระราชดาริ 1 กก.6 บก.จร.

ผูช้ ่วย นว.(สบ 1) ผบช.สพฐ.ตร. 2700 11323 0008 สว.(สอบสวน) สภ.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ 144/2562 นว.(สบ 2) ผบช.ภ.8

1102 12204 0364
1002 10205 0237

สว.สส.สภ.เมืองพัทยา จว.ชุลบุรี

1800 10323 0009
2104 09202 0083
0204 12204 0371

93 พ.ต.ต. ฤทธิชัย ชุมช่วย
สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.8
1802 10204 0034 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครศรีธรรมราช 134/2562 สว.กก.5 บก.ป.
94 ร.ต.อ. หญิง ลภัส จันทร์เรืองแสง รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11304 0137
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.

2102 10202 0239
0400 10380 0106

95

พ.ต.ท.

0405 10202 0305

96

พ.ต.ท.

รอง ผกก.5 บก.ปคม.
โรจนินทร์ ธิติภัสสราวงศ์ นว.(สบ 2) ผบช.ภ.๒

หญิง

2108 09201 0129

รอง ผกก.5 บก.ป.

1200 10323 0009

144/2562 รอง ผกก.4 บก.รฟ.

วรรณพรต ปิ่นปกบุตร รอง ผกก.สส.สภ.บางกล่า จว.สงขลา 1906 09204 0111 ผกก.สภ.เชียงขวัญ จว.ร้อยเอ็ด

141/2562 รอง ผกก.ป.สภ.กุดรัง จว.มหาสารคาม

วรรณา สายศิริวิทย์

144/2562 ถอนรายชื่อออกจากคาสั่ง

สว.ตม.จว.อุบลราชธานี บก.ตม.4 2405 10202 0065 สว.ฝอ.สลก.ตร.

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑49/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

97

พ.ต.ท.

ชือ่ - สกุล

ตำแหน่ง

วรานันท์ กาญจนเนตยานนท์ สวป.สภ.ฉวาง จว.นครศรีธรรมราช

เลขตำแหน่ง
สนศ.588

98 พ.ต.ท.
99 ร.ต.อ.
100 พ.ต.ต.

วัฒนา เกตุอาไพ
วิเชษ แห้วขุนทด
วิญญู พันธุ

สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.สตม.

2408 29203 0067

ผบ.มว.กก.ตชด.44

2505 11202 0411

101 พ.ต.ต.

วิทย์ธวัช ทองไถ่ผา
วิรชา สนั่นศิลป์
วีระบุตร บุตรดีขันธ์

ผบ.ร้อย (สบ 2) ฝ่ายปกครอง 1 3002 10306 0021

102 พ.ต.ต.
103 ร.ต.อ.
104

พ.ต.ท.

105

พ.ต.ท.

วีระพงศ์ รักขิโต
วีระพงษ์ นุ่มน้อย

จำกเดิมแต่งตั้ง
ดำรงตำแหน่ง

เปลี่ยนแปลงเป็น/ดำรงตำแหน่ง
ตำมคำสั่ง ตร. ที่
ตำแหน่งใหม่
เลขตำแหน่ง
รอง ผกก.ป.สภ.คลองหอยโข่ง จว.สงขลา 0907 10202 0138
สว.(สอบสวน) สน.ทุ่งมหาเมฆ
สว.ฝอ.5 บก.อก.บช.ตชด.

สวป.สภ.หนองสาหร่าย จว.นครราชสีมา 0303 12202 0162

สวป.สภ.กรงปินัง จว.ยะลา

สว.กก.ปฎิบัติการอาชญากรรมพิเศษ บก.สส.สตม.

0906 12202 0383

รอง สว.กลุม่ งานสนับสนุนฯ บก.ปอท. 2112 11204 0114

สว.กก.5 บก.ปอศ.

สว.ฝ่ายตรวจสอบฯ สปศ.รร.นรต.
สว.(สอบสวน) สน.บางบอน
135/2562 สว.ส.รฟ.หัวหิน กก.3 บก.รฟ.

1007 10203 0171
2501 10318 0092
2408 10202 0141
3009 10309 0015
1104 13203 0184
2104 10202 0071

สว.(สอบสวน) สภ.ป่าตอง จว.ภูเก็ต 0806 24203 0056 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.รือเสาะ จว.นราธิวาส 141/2562 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ฉลอง จว.ภูเก็ต 1808 09203 0274

สว.ฝอ.ภ.จว.นครสวรรค์

1606 10318 0012

วุฒิชาติ บุตรศรีภูมิ รอง ผกก.กก.3 บก.สส.สตม. 2408 09202 0088
ศักรินทร์ เกิดสาอางค์ รอง ผกก.ป.สน.พระราชวัง 1102 10202 0034
ศิริชัย ปักเสติ
รอง ผกก.ฝอ.มน.
0702 09318 0006 สวญ.สภ.โพนงาม จว.สกลนคร

รอง ผกก.ฝ่ายเทคโนโลยี ตม.บก.ตม.6
รอง ผกก.ป.สน.พลับพลาไชย 2
144/2562 รอง ผกก.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.

2407 09318 0394
1103 10202 0035
0400 09380 0057

รอง สวป.สภ.ทุ่งตาเสา จว.สงขลา 0907 13207 0329 สว.สส.สภ.ควนโดน จว.สตูล

สว.กก.6 บก.ปปป.
144/2562 ถอนรายชื่อออกจากคาสั่ง

2110 10202 0117

110 ร.ต.อ.

สงกรานต์ พลเยี่ยม
สมชาย งอดสุวรรณ์

111 พ.ต.อ.

สมนึก วรรณชิต

นวท.(สบ 4) กชช.ศพฐ.8

2711 08450 0123 นวท.(สบ 4) พฐ.จว.กระบี่ ศพฐ.8 144/2562

112

สมบัติ อาไพพร

สว.ฝอ.บก.น.1

1003 10318 0013

106 พ.ต.ท.
107

พ.ต.ท.

108

พ.ต.ท.

109 ร.ต.อ.

พ.ต.ท.

สว.อก.สภ.พะวอ จว.ตาก

รอง สว.สส.สภ.วังจันทร์

1605 10318 0050

0208 13204 0159 สว.ฝ่ายส่งกาลังบารุง บก.อก.บช.ส. 144/2562

ถอนรายชื่อออกจากคาสั่ง

รอง ผกก.ป.สน.พลับพลาไชย 2 144/2562 รอง ผกก.ป.สน.พระราชวัง

1102 10202 0034

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑49/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

113

ยศ

ชือ่ - สกุล

พ.ต.ท.

114 ร.ต.อ.
115

พ.ต.ท.

116

พ.ต.ท.

หญิง

ตำแหน่ง

เลขตำแหน่ง

สมศักดิ์ ไตรนาจา

สว.จร.สน.ฉลองกรุง

สมัย กรีสุธา
สหชาติ บัวเที่ยง
สันติ ชูเชิด

รอง สว.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา บก.ตม.3 2404 11204 0419

จำกเดิมแต่งตั้ง
ดำรงตำแหน่ง

1103 12205 0117

เปลี่ยนแปลงเป็น/ดำรงตำแหน่ง
ตำมคำสั่ง ตร. ที่
ตำแหน่งใหม่
สว.สส.สน.บางเขน

เลขตำแหน่ง
สน.1-1083

สว.ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3
สว.ฝอ.บก.ปอศ.

2404 10363 0449
สว.ตม.จว.ลาพูน บก.ตม.5 2406 10363 0193
2109 10318 0014
รอง ผกก.สส.สภ.เมืองนนทบุรี 1105 09204 0066 รอง ผกก.ป.สภ.แก่งโสภา จว.พิษณุโลก 137/2562 รอง ผกก.สส.สภ.วิเศษชัยชาญ จว.อ่างทอง 1112 09204 0060

117 พ.ต.ต.

สันติภาพ สุคนธประดิษฐ สวป.สน.บึงกุ่ม

118

พ.ต.ท.

119

พ.ต.ท.

สัมพันธ์ จั่นทอง
สาคร ไชยวรรณ

สวป.สน.โชคชัย
1102 12202 0228
สว.อก.สน.บางกอกใหญ่
1104 12304 0126 รอง ผกก.สส.สภ.บางบาล จว.พระนครศรีอยุธยา 137/2562 รอง ผกก.ป.สภ.เกาะเต่า จว.สุราษฎร์ธานี 1810 09202 0194
สวป.สภ.ขุนทะเล จว.สุราษฎร์ธานี 0808 12202 0064 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ยะหา จว.ยะลา 141/2562 รอง ผกก.ป.สภ.เมืองภูเก็ต
0806 10202 0007

120 พ.ต.อ.

สามารถ เพียรชอบ

ผกก.ฝ่ายตรวจสอบงานบุคคล 1 ตป. 0701 08302 0035

121

สาโรจน์ ติระกิจพาณิชย์ สว.ตม.จว.สระแก้ว บก.ตม.3 2404 10202 0074

พ.ต.ท.

122 ร.ต.อ.
123 พ.ต.ท.
124 พ.ต.ต.

1111 12202 0253

ผกก.กลุ่มงานวิชาการ 2 สบส.
รอง ผกก.ปฎิบัติการอาชญากรรมพิเศษ บก.สส.สตม.

สาเริง สามัคคี
รอง สว.จร. สน.โคกคราม
1102 13205 0349 สว.ฝอ.สง.ก.ตร.
สิรปรเมษฐ เกิดอินท์ รอง ผกก.ฝ่ายตรวจสอบงานบุคคล 1 ตป. 0701 09302 0037 ผกก.กลุ่มงานวิชาการ 2 สบส.
หญิง สิริภา ศรีทรัพย์
สว.(สอบสวน) สน.สุทธิสาร 1109 24203 0117

125 พ.ต.ท. หญิง สุชาดา ด้วงเหมือน

137/2562 สว.ฝอ.บก.อคฝ.
145/2562 ผกก.ฝ่ายตรวจสอบงานบุคคล 1 ตป.

สว.(สอบสวน) กก.สส.5 บก.สส.บช.น.

0604 08306 0060
2408 09202 0136
1014 10318 0010
0701 08302 0035
1012 10203 0172

สว.อก.สภ.ลาใหม่ จว.ยะลา

2006 10318 0084

สุชาดา รุ่งรัตนพงษ์พร

รอง สว.ฝ่ายตรวจสอบพฤติการณ์บุคคล บก.อก.บช.ส.

2301 11304 0119

สว.กก.5 บก.ส.3

2003 10326 0010
145/2562 สว.ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บก.อก.บช.ส. 2301 10403 0099

127 พ.ต.ต.

สุชาติ ทองแกมแก้ว

สวป.สภ.เมืองสงขลา

0907 12202 0441

สว.อก.สภ.ธารโต จว.ยะลา

137/2562 สว.สส.สภ.หาดใหญ่ จว.สงขลา

128

สุชาติ เพ็ญภู่

สว. ตม.จว.นครราชสีมา บก.ตม.4 2405 10204 0222 รอง ผกก.(สอบสวน) กก.สส.บก.ตม.4 145/2562 รอง ผกก.(สอบสวน) กก.สส.บก.ตม.5

126 ร.ต.อ.
พ.ต.ท.

หญิง

สว.ฝอ.ศฝร.ภ.9

สสข.344
2406 09203 0247

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑49/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

129 พ.ต.ต.

ชือ่ - สกุล
หญิง

สุดสวาท ผลสนอง

สุทิน ย้อยสวัสดิ์
131 ร.ต.อ. หญิง สุธิดา อ่านเปลื่อง
132 ร.ต.อ. สุธีรฐ์ ธีระสวัสดิ์
130

พ.ต.ท.

สุภัค วงษ์สวัสดิ์

133 พ.ต.อ.
134 ร.ต.อ.

หญิง

ตำแหน่ง
นว.(สบ 2) จตร.(หน.จต.)

เลขตำแหน่ง

จำกเดิมแต่งตั้ง
ดำรงตำแหน่ง

0800 10323 0013

2402 11363 0093

เลขตำแหน่ง
0805 10318 0006

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.รามัน จว.ยะลา 1910 09203 0100

รอง ผกก.สส.สภ.ท่าชนะ จว.สุราษฎร์ธานี 1810 09204 0093

รอง สว.กก.3 บก.ตม.1
รอง สว.กก.2 บก.ป.

เปลี่ยนแปลงเป็น/ดำรงตำแหน่ง
ตำมคำสั่ง ตร. ที่
ตำแหน่งใหม่
สว.ฝอ.กต.4

สว.(สอบสวน) สน.พระโขนง

145/2562 ถอนรายชื่อออกจากคาสั่ง

สว.ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3

2102 11202 0126

ผกก.สภ.เขาฉกรรจ์ จว.สระแก้ว 0209 09201 0072 ผกก.ศขบ.สพฐ.ตร.

141/2562 ผกก.สภ.ทับทัน จว.อุทัยธานี

สว.ด่าน ตม.ทอ.หาดใหญ่ บก.ตม.2
สวญ.ตม.จว.สมุทรสงคราม บก.ตม.3 2404 09363 0311 รอง ผกก.(สอบสวน) กก.สส.บก.ตม.5 145/2562 รอง ผกก.(สอบสวน) กก.สส.บก.ตม.4

สุภารัตน์ จินดาวัฒนพงศ์ รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.หาดใหญ่ บก.ตม.2 2403 11363 0363

2404 10202 0048
0610 09201 0031
2403 10363 0362
2405 09203 0307

135

พ.ต.ท.

สุรชัย เอี่ยมผึ้ง

136

พ.ต.ท.

สุรินทร์ ใจแน่
สว.สส.สภ.ท่าชนะ จว.สุราษฎร์ธานี 0808 12204 0147 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.รามัน จว.ยะลา 141/2562 รอง ผกก.สส.สภ.ท่าชนะ จว.สุราษฎร์ธานี 1810 09204 0093
เสฐียรพงษ์ ไกรพินิจ รอง สวป.สภ.ชะอา จว.เพชรบุรี
สพบ.236
สว.กลุ่มงานพลศึกษาฯ ศฝต.
138/2562 สว.ฝสต.1 กต.9
0810 10204 0010

137 ร.ต.อ.
138 พ.ต.ต.
139 ร.ต.อ.
140

พ.ต.ท.

141 ร.ต.อ.
142 พ.ต.ต.

โสรัจ วิชยสุทธิ์
สว.ตม.จว.นครปฐม บก.ตม.3 2404 10204 0396 สว.ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3
145/2562 สว.ตม.จว.สุรินทร์ บก.ตม.4
โสรัช จินดา
รอง สว. สภ.สลุย อ.ท่าแซะ จว.ชพ. 0803 13207 0181
สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8
อดิศัย สุภัทโรภาสพงศ์ สว.ฝอ.บก.ป.
2102 10305 0024 รอง ผกก.สส.สภ.วัดสิงห์ จว.ชัยนาท 138/2562 รอง ผกก.ฝอ.7 บก.อก.บช.ก.

2405 10363 0209
1801 10318 0133
2101 09305 0101

อธิศ สงสังข์
อธิษฐ์ พิสิษฐ์กูล

สว.สส.สภ.เมืองกระบี่
145/2562 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองฉะเชิงเทรา

สกบ.110
1205 10203 0200

145/2562 สว.ฝ่ายสวัสดิการการเงิน สก.

0403 10318 0036

รอง สว. สภ.คลองท่อม จว.กบ. 0802 13202 0151

สวป.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา

สฉช.170

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองราชบุรี

143

พ.ต.ท.

หญิง

อนงค์นาฎ กลันทกพันธ์ สว.ตม.จว.อุตรดิตถ์ บก.ตม.5 2406 10363 0209 สว.กก.1 บก.ตม.1

144

พ.ต.ท.

หญิง

อนัญญา ธูปสมุทร

สว.ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 2403 10363 0589

สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.8

1801 10318 0157

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑49/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

145

ยศ
พ.ต.ท.

ชือ่ - สกุล
อนุชา ศรีสาโรง

ตำแหน่ง
สว.กก.4 บก.ป.

เลขตำแหน่ง

จำกเดิมแต่งตั้ง
ดำรงตำแหน่ง
2102 10202 0201 รอง ผกก.ฝอ.7 บก.อก.บช.ก.

เปลี่ยนแปลงเป็น/ดำรงตำแหน่ง
ตำมคำสั่ง ตร. ที่
ตำแหน่งใหม่
141/2562 รอง ผกก.5 บก.ป.

เลขตำแหน่ง
2102 09201 0234

อนุรักษ์ กลางณรงค์ สว.สส.สภ.ฉลอง จว.ภูเก็ต 0806 12204 0107
อภิชาต รุ่งวิไลเจริญ รอง สว.ฝ่ายอานวยการ ภ.จว.กาญจนบุรี (อก.) 1704 11304 0021
อภิชาติ ปานมุข
สว.ฝ่ายตรวจฯขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 10363 0039

สว.สส.สภ.ควนโดน จว.สตูล
สว.ฝ่ายการประชุม 1 ตป.
สว.ฝอ.สลก.ตร.

0908 12204 0085
0701 10302 0019
0101 10312 0016

151 พ.ต.ต.

อภิรดี จันตระกูล
รอง สว.ด่าน ตม.เชียงแสน บก.ตม.5 2406 11363 0158
อภิรักษ์ อังคศิริสรรพ สว.งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดาริ 1 กก.6 บก.จร. 1002 10205 0237
อมฤทธิ์ วิเศษสิงห์ สว.อก.สน.สาเหร่
สน.3-738

สว.ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3
สว.กก.สส.ภ.จว.อุดรธานี
สว.สส.สน.ปทุมวัน

2404 10318 0445
1414 10204 0108
สน.2-393

152

อัครเดช ศุกระกาญจน์ รอง ผกก.ป.สภ.สาขลา จว.สมุทรปราการ 1109 09202 0048 รอง ผกก.ป.สภ.นาบอน จว.นครศรีธรรมราช 141/2562 รอง ผกก.สส.สภ.วัดสิงห์ จว.ชัยนาท

146 พ.ต.ต.
147 ร.ต.อ.
148

พ.ต.ท.

149 ร.ต.อ.
150 พ.ต.ต.
พ.ต.ท.

153 ร.ต.อ.

อัครเดช สุวรรณหงษ์ รอง สว.จร.สภ.เมืองบึงกาฬ

154 ร.ต.อ.

อาดุลย์ ศักดิ์สม
อาทร วงศ์ใจเกื้อ
อาทิตย์ ศรีสุยงค์

155

พ.ต.ท.

156 พ.ต.ต.

1415 11205 0059

สวป.สภ.เมืองอุดรธานี

สว.สส.สภ.มะนาวหวาน จว.ลพบุรี
รอง ผกก.ตชด.11 บก.ตชด.ภาค 1 2502 09202 0054 รอง ผกก.ฝ่ายเทคโนโลยี ตม. บก.ตม.6 145/2562 รอง ผกก.กก.3 บก.สส.สตม.
สว.กก.5 บก.ปคม.
2108 10202 0133 สว.กก.6 บก.ปปป.
145/2562 สว.สส.สน.พระราชวัง

รอง สวป. สภ.สาโรงใต้ จว.สมุทรปราการ 0107 13202 0404

1104 09204 0050
0412 12202 0361
1108 10204 0054
2408 09202 0088
สน.1-932

อานวย บุญเลิศ
รอง สวป.สภ.หนองปรือ จว.ชลบุรี 1206 11202 0122 สว.สส.สภ.เกาะสีชัง จว.ชลบุรี 139/2562 สว.กก.สส.ภ.จว.จันทบุรี
1204 10204 0171
158 ร.ต.อ. หญิง อุดมลักษณ์ วงศรีษา รอง สว.ตม.จว.มหาสารคาม บก.ตม.4 2405 11204 0247 สว.ตม.จว.อุบลราชธานี บก.ตม.4 145/2562 สว.ฝ่ายตรวจฯขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 10363 0039
157 ร.ต.อ.
159 พ.ต.ต.

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

1012 10204 0060

สว.งานควบคุมยุทธการและการฝึก บก.สปพ. 1013 10318 0126

