(สำเนำ)
คำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
ที่ ๑๕๐ /๒๕๖๒
เรื่อง กำรแต่งตั้งข้ำรำชกำรตำรวจ
.................................................................................
ตำมที่สำนักงำนตำรวจแห่งชำติได้มีคำสั่งแต่งตั้งข้ำรำชกำรตำรวจให้ดำรงตำแหน่งต่ำง ๆ นั้น
เนื่องจำกกำรแต่งตั้งข้ำรำชกำรระดับ สำรวัตร ถึง รองผู้บังคับกำร ในวำระประจำปี ๒๕๖๑ นี้ นอกจำก
เป็ น กำรแต่ งตั้ งข้ ำ รำชกำรต ำรวจด ำรงต ำแหน่ ง ต่ ำ ง ๆ ทดแทนในต ำแหน่ ง ที่ เกษี ย ณอำยุ ร ำชกำรแล้ ว
ยังเป็นกำรแต่งตั้งตำมโครงสร้ำงส่วนรำชกำรของสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่เกิดขึ้นใหม่ รวมถึงกำรปรับเกลี่ย
ข้ำรำชกำรตำรวจในสถำนีตำรวจ จึงเป็นเหตุให้กำรแต่งตั้งข้ำรำชกำรตำรวจบำงรำยเกิดควำมคลำดเคลื่อนใน
เรื่องของคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งและกรอบตำแหน่งในสถำนีตำรวจที่จะต้องปรับลดและเพิ่มเติม
ประกอบกับมีเหตุผ ลควำมจำเป็ น เพื่ อประโยชน์ ของทำงรำชกำร จึงจำเป็ น ต้อ งเปลี่ยนแปลงกำรแต่ งตั้ ง
ข้ำรำชกำรต ำรวจให้ ถู กต้ อ งเหมำะสมยิ่งขึ้ น อำศั ยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕๔ แห่ งพระรำชบั ญ ญั ติ
ต ำรวจแห่ งชำติ พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่ มเติ ม โดยค ำสั่ งหั วหน้ ำคณะรัก ษำควำมสงบแห่ งชำติ ที่ ๗/๒๕๖๐
ลงวั น ที่ ๒๐ กุ ม ภำพั น ธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง กำรปรั บปรุงระบบกำรพิ จำรณำแต่ งตั้ งข้ ำรำชกำรต ำรวจ จึ งแต่ งตั้ ง
ข้ำรำชกำรตำรวจให้ดำรงตำแหน่งต่ำง ๆ จำนวน ๒๕๓ รำย ปรำกฏรำยละเอีย ดตำมบัญ ชีร ำยชื่อ ที่แ นบ
ท้ำยคำสั่งนี้
ทั้ งนี้ ตั้ งแต่ วัน ที่ ๑๕ มีน ำคม พ.ศ.๒๕๖๒ เป็ น ต้ น ไป โดยให้ ข ำดจำกอั ต รำเงิน เดื อ นเดิ 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
(ลงชื่อ) พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดำ
( จักรทิพย์ ชัยจินดำ )
ผู้บัญชำกำรตำรวจแห่งชำติ
สำเนำถูกต้อง
พลตำรวจตรี
( วัชรินทร์ บุญคง )
ผู้บังคับกำร กองทะเบียนพล
มิถุนำยน ๒๕๖๐

รอง ผบ.ตร.
ผบช.
รอง ผบช.
ผบก.
รอง ผบก.
ผกก. ว่ำที่
รอง ผกก.
สว.
รอง สว.

พล.ต.อ.
พล.ต.ท.
พล.ต.ต.
พล.ต.ต.
พ.ต.อ.
พ.ต.อ.
พ.ต.ท.
พ.ต.ต.
ร.ต.อ.หญิง

วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่

ก.พ.
ก.พ.
ก.พ.
ก.พ.
ก.พ.
ก.พ.
ก.พ.
ก.พ.
ก.พ.

๖๒
๖๒
๖๒
๖๒
๖๒
๖๒
๖๒
๖๒
๖๒

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๕๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

เลขตำแหน่ง

จำกเดิมแต่งตั้ง
ดำรงตำแหน่ง

1

ร.ต.อ.

2

ร.ต.อ.

กรกฎ สบำยยิ่ง

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสุพรรณบุรี 0709 24203 0067

3

พ.ต.ต.

กรวิก จำรุปรัชญ์

สวป.สน.ทุ่งมหำเมฆ

1112 12202 0309

4

พ.ต.ต.

กริช เต๊ะปูยู

สว.สส.สภ.เมืองยะลำ

สยล.129

5

ร.ต.อ.

กฤชฐำ ประทุมแก้ว

รอง สว.สส.สภ.พนมสำรคำม จว.ฉะเชิงเทรำ

6

ร.ต.อ.

กฤดิพรรธน์ ชิณะรักษ์ รอง สว.(สอบสวน) สน.ตลิ่งชัน

สน.3-683

7

ร.ต.อ.

กฤษฏิ์ชัช โพธิ์ไพบูลย์ รอง สวป.สภ.กระตีบ

สนฐ.249

8

พ.ต.ต.

กฤษณ กลิ่นขจร

9

พ.ต.ท.

กฤษณะ จันทร์นิตย์ สว.สส.สภ.ท่ำฉัตรโชย จว.ภูเก็ต

0806 12204 0115

10

ร.ต.อ.

กิตติธัช ผ่องพลีศำล

๒๔๐๓ ๑๑๓๖๓ ๐๒๖๕

11

พ.ต.ท.

กวีพงค์ กำญจนรักษ์ สวป.สน.ทุ่งครุ

12

ร.ต.อ.

กังวำน โคตรวงศ์

13

ร.ต.อ.

14
15

หญิง

กมลวรรณ สุวรรณโชติ รอง สว.ฝอ.บก.ตม.2

สว.ตม.จว.กระบี่ บก.ตม.6
รอง สว.ฝ่ำยพิธกี ำรเข้ำเมือง ด่ำน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ

2403 11326 0023

สว.ฝอ.บก.ตม.2
สว.(สอบสวน) สน.คลองตัน

ตำแหน่งใหม่

142/2562 สว.ฝอ.บก.ตม.2

เลขตำแหน่ง
2403 10318 0013
1711 10203 0193

127/2562 สว.(สอบสวน) งำนสำยตรวจ 3 กก.1 บก.จร. 1002 30203 0083

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองยะลำ 127/2562 ถอนรำยชื่อออกจำกคำสั่ง
สว.(สอบสวน) สภ.เมืองฉะเชิงเทรำ 1205 10203 0201
สว.(สอบสวน) สน.บำงพลัด
สว.กลุ่มงำนแผนถวำยควำมปลอดภัยและกิจกำรพิเศษ ผก.

149/2562 สว.กก.1 บก.ส.3

สว.ตม.จว.นครศรีธรรมรำช

2407 10363 0122

สว.กก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต

127/2562 สว.จร.สภ.เมืองภูเก็ต
สว.กก.ปฎิบัตกิ ำรอำชญำกรรมพิเศษ บก.สส.สตม.

สวป.สน.รำษฎร์บูรณะ

127/2562 สวป.สน.แสมดำ

1009 10203 0164
2304 10202 0032
2407 10363 0125
สภก.10๓
2408 10202 0139
1116 12202 0062

สว.(สอบสวน) สน.พลับพลำไชย 2

1008 10203 0138

กัณจฌ์เกล้ำ พิริยะเดชำวัชร์ รอง สว.จร.สภ.ชะอำ จว.เพชรบุรี 1707 11205 0076

สว.(สอบสวน) สภ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์

1706 10203 0161

ร.ต.อ.

กันตินันท์ สงครำมยศ รอง สวป.สภ.เมืองอุดรธำนี

สอด.308

สว.(สอบสวน) สน.พญำไท

1003 10203 0173

ร.ต.อ.

กิตติ วิเศษสิงห์

สกจ.133

สว.(สอบสวน) สภ.ลูกแก จว.กำญจนบุรี 1704 10203 0229

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปลำปำก จว.นครพนม

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ลูกแก จว.กำญจนบุรี

สนพ.313

ตำมคำสั่ง ตร. ที่

สว.(สอบสวน) สภ.เดิมบำงนำงบวช จว.สุพรรณบุรี

0203 13204 0144

1115 12202 0188

เปลี่ยนแปลงเป็น /ดำรงตำแหน่ง

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๕๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

เลขตำแหน่ง

จำกเดิมแต่งตั้ง
ดำรงตำแหน่ง

เปลี่ยนแปลงเป็น /ดำรงตำแหน่ง
ตำมคำสั่ง ตร. ที่

สปข.261

ตำแหน่งใหม่

เลขตำแหน่ง

สว.(สอบสวน) สภ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์

1706 10203 0162

สว.ตม.จว.มหำสำรคำม บก.ตม.4

2405 10363 0243

16

ร.ต.อ.

กิตติ สังข์ทอง

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บำงสะพำนน้อย

17

ร.ต.อ.

กิติภูมิ ภูมิแกดำ

รอง สวป.สภ.เมืองมหำสำรคำม 0405 13202 0326

18

พ.ต.ต.

คณพล อุนะพำนัก สว.กก.1 บก.ปทส.

19

ร.ต.อ.

คนิล อินทร์สอน

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ห้วยใหญ่ จว.ชลบุรี 0204 24203 0335

สว.(สอบสวน) สภ.หนองขำม จว.ชลบุรี 1206 10203 0419

20

พ.ต.อ.

คมสัน แตงจุ้ย

ผกก.สน.บำงคอแหลม

1010 08201 0085

ผกก.ฝอ.7 บก.อก.บช.น.

21

ร.ต.อ.

จรินทร์ เที่ยงธรรม รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้ำนคำ

0706 23203 0046

สว.(สอบสวน) สภ.บ้ำนคำ จว.รำชบุรี 1708 10203 0222

22

ร.ต.อ.

จักรพงษ์ เพิ่มกำลังพล

รอง สว.กก.บริกำรคนต่ำงด้ำว บก.ตม.6 2407 11363 0023

23

ร.ต.อ.

จักรำวุธ กลำงคำร

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ห้วยยำง จว.ประจวบคีรีขันธ์

24

ร.ต.อ.

จักริน สิงห์ไผ่

รอง สว.สส.กก.สส.ภ.จว.ลำพูน 1511 11204 0031

สว.กก.สส.ภ.จว.ลำปำง

1510 10204 0030

25

พ.ต.อ.

จำมร สุนทรกิจ

ผกก.ฝอ.บก.สส.ภ.1

ผกก.สภ.สำมโก้ จว.อ่ำงทอง

0110 09201 0057

26

ร.ต.อ.

จำรึก ปฐมพงษ์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครปฐม 0703 24203 0074

27

พ.ต.ท.

จิรำยุ คชประดิษฐ์

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองรำชบุรี 0706 24203 0082 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เกำะจันทร์ จว.ชลบุรี 128/2562 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองกำญจนบุรี

28

ร.ต.อ.

จุมพลภัทร์ หันทะนันท์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนนทบุรี จว.นนทบุรี 0103 24203 0053

29

พ.ต.ต.

เจริญ ฝั้นธรรมครั้ง สว.กก.สส.ภ.จว.ลำปำง

30

ร.ต.อ.

เจริญญำ ปุริโส

2107 10202 0031

สว.ฝ่ำยมำตรฐำนฯ 2 สศป.

127/2562 สว.ฝ่ำยมำตรฐำนฯ 2 สศป.

สว.ตม.จว.หนองบัวลำภู บก.ตม.4 142/2562 สว.ตม.จว.ชัยนำท บก.ตม.3

1102 08318 0006 ผกก.สภ.วิเศษชัยชำญ จว.อ่ำงทอง 142/2562

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองเพชรบุรี 0705 24203 0059

1001 08318 0348
2404 10363 0438

สว.(สอบสวน) สภ.สวนผึ้ง จว.รำชบุรี 1708 10203 0211

0704 24203 0100

1510 10204 0030

2902 10318 0009

สว.(สอบสวน) สภ.โพธิ์แก้ว จว.นครปฐม 1705 10203 0177

สกจ.234

สว.(สอบสวน) สภ.บำงพลี จว.สมุทรปรำกำร 1109 10203 0270

สว.สส.สภ.ป่ำแดด จว.เชียงรำย 128/2562 ถอนรำยชื่อออกจำกคำสั่ง
สว.(สอบสวน) สภ.บ้ำนโป่ง จว.รำชบุรี 1708 10203 0215

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๕๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

เลขตำแหน่ง

จำกเดิมแต่งตั้ง
ดำรงตำแหน่ง

เปลี่ยนแปลงเป็น /ดำรงตำแหน่ง
ตำมคำสั่ง ตร. ที่

ตำแหน่งใหม่

เลขตำแหน่ง

31

พ.ต.ท.

จำลอง พรหมกัลป์ สวป.สน.บำงกอกน้อย

1114 12202 0218

สว.อก.สน.สำมเสน

สน.1-984

32

พ.ต.ต.

ฉัตรชัย ชูหนู

สวป.สภ.เมืองภูเก็ต

0806 12202 0165

สว.จร.สภ.หำดใหญ่ จว.สงขลำ

สสข.373

33

ร.ต.อ.

ฉัตรชัย มีรักษำ

รอง สว.กก.3 บก.ปคบ.

2111 11202 0083

34

ร.ต.อ.

เฉลิมชัย มั่นกำเนิด รอง สว.(สอบสวน)สภ.วังสมบูรณ์

0209 23203 0055

35

พ.ต.ท.

ชย พำนะกิจ

3202 09202 0084

36

พ.ต.ท.

ชยพล เฮงถำวรเจริญ สวป.สภ.ทะเลน้อย จว.พัทลุง

37

ร.ต.อ.

ชยุต ขุนฤทธิ์วรชัย

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปรำณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์

38

พ.ต.ต.

ชยุต นิลประเสริฐ

สว.กก.5 บก.ส.3

39

ร.ต.อ.

ชวภณ จอมศรีลำ

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองปรำจีนบุรี 0207 24203 0040

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองปรำจีนบุรี

40

พ.ต.อ.

ชวรัตน์ สสิวงศ์

ผกก.สภ.หนองโสน จว.พิจิตร 1607 08201 0121

ผกก.สภ.เขำหินซ้อน จว.ฉะเชิงเทรำ 1205 08201 0047

41

พ.ต.ท.

ชัช สูงสว่ำง

รอง ผกก.(ปฏิบัตงิ ำน กอ.รมน.) สกพ. 0400 09380 0028

42

ร.ต.อ.

ชัชวำล แสงสุวรรณ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ศรีมหำโพธิ

0207 24203 0060

สว.(สอบสวน) สภ.ศรีมหำโพธิ จว.ปรำจีนบุรี 1209 10203 0152

43

ร.ต.อ.

ชัยภัทร วิลำศรี

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บำงใหญ่ จว.นนทบุรี

0103 24203 0087

สว.(สอบสวน) สภ.บำงบัวทอง จว.นนทบุรี 1105 10203 0238

44

ร.ต.อ.

ชัยยุทธ เชียงสอน

รอง สว.ส.ทล.1 กก.7 บก.ทล. 2103 11202 0222 สว.กก.1 บก.ปอท.

45

พ.ต.ต.

ชัยวงศ์ ทองน้อย

สว.ฝอ.นต.

รอง ผกก.3 บก.ทท.1

สว.กก.2 บก.ปคบ.

รอง ผกก.ฝอ.3 บก.อก.บช.ทท. 142/2562 ถอนรำยชื่อออกจำกคำสั่ง
รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.อัยเยอร์เวง จว.ยะลำ

สปข.204

3103 10304 0008

สน.1-1330

สว.(สอบสวน) สภ.วังสมบูรณ์ จว.สระแก้ว 1211 10203 0203

0905 12202 0036

2304 10202 0167

142/2562 สว.(สอบสวน) สน.พญำไท

1910 09203 0108

สว.(สอบสวน) สภ.ท่ำมะกำ จว.กำญจนบุรี 1704 10203 0227

สว.กก.1 บก.ส.3

รอง ผกก.ฝอ.ศพข.บช.ส.

128/2562 ถอนรำยชื่อออกจำกคำสั่ง

1209 10203 0149

149/2562 ถอนรำยชื่อออกจำกคำสั่ง

142/2562 สว.(สอบสวน) กก.2 บก.ปอท.

2112 29203 0063

สว.กก.2 บก.ปอท.

2112 10202 0050

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๕๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

เลขตำแหน่ง

จำกเดิมแต่งตั้ง
ดำรงตำแหน่ง

46

พ.ต.ท.

ชำญพล ไชยเดช

รอง ผกก.3 บก.ทท.2

47

ร.ต.อ.

ชำติธนู นวลพรม

รอง สวป. สภ.หลังสวน จว.ชพ.

48

พ.ต.ท.

49

ร.ต.อ.

ชุมพล ทรงงำม

รอง สว.(สอบสวน) สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธำนี

50

พ.ต.ท.

ชูชำติ นำมจัด

สวญ.สภ.สำมกระทำย จว.ประจวบคีรีขันธ์ 0704 10201 0071 รอง ผกก.(สอบสวน) กก.สส.4 บก.สส.ภ.8

51

พ.ต.ท.

ชูเดช สุวรรณชื่น

รอง ผกก.สส.สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี 1110 09204 0044

52

พ.ต.ท.

53

ร.ต.อ.

ไชยยณัฐ มำพงษ์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.พระประแดง จว.สมุทรปรำกำร

54

พ.ต.ต.

ไชโย ไชยช่อฟ้ำ

สวป.สน.ธรรมศำลำ

55

ร.ต.อ.

56

ร.ต.อ.

57

ร.ต.อ.

58

ร.ต.อ.

59

พ.ต.ท.

60

ร.ต.อ.

หญิง

หญิง

หญิง

ชินำนำฎ สุคนธมัต นวท.(สบ 2) ฝ่ำยพัฒนำ สฝจ.

โชติกำ สุวรรณโชติ สว.ตม.จว.สุรำษฎร์ธำนี บก.ตม.6

ญดำนุช สอนสุภำพ รอง สว.ตม.จว.นครพนม
ญำณภัทร บัวจำรัส รอง สว.(สอบสวน) สภ.สำมพรำน

หญิง

ณภัท พุ้ยน้อย

เปลี่ยนแปลงเป็น /ดำรงตำแหน่ง
ตำมคำสั่ง ตร. ที่

ตำแหน่งใหม่

เลขตำแหน่ง

รอง ผกก.ควบคุมธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ บช.ทท.

142/2562 รอง ผกก.ฝอ.3 บก.อก.บช.ทท.

3201 09318 0035

สชพ.234

สว.สส.สภ.เมืองอุดรธำนี

142/2562 สวป.สภ.พลับพลำไชย 1

1113 12202 0137

2714 10450 0029

นวท.(สบ 2) กอป.พฐก.

94/2562 นวท.(สบ ๒) ศูนย์ข้อมูลวัตถุระเบิด สพฐ. 2700 33450 0077

3203 09202 0079

สปท.190

2407 10363 0152

สว.(สอบสวน) สภ.บำงพลี จว.สมุทรปรำกำร 1109 10203 0271

129/2562 รอง ผกก.ป.สภ.นำบอน จว.นครศรีธรรมรำช 0808 10202 0104
รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หำงน้ำสำคร จว.ชัยนำท

สว.ฝอ.บก.ตม.4

142/2562 สว.ตม.จว.กระบี่

สสป.285
1114 14202 0063

0102 24203 0054
2407 10363 0319

สว.(สอบสวน) สภ.บำงพลี จว.สมุทรปรำกำร 1109 10203 0269

สวป.สน.บำงยี่ขัน

142/2562 สว.อก.สน.สำเหร่

2405 11363 0155

สนฐ.195

รอง สว.ด่ำน ตม.ทอ.เชียงใหม่ บก.ตม.2 2403 11363 0465

สว.ฝอ.บก.ตม.4

สน.3-738
2405 10318 0007

สว.(สอบสวน) สภ.สำมพรำน จว.นครปฐม 0703 24203 0100

สว.ฝอ.ภ.จว.ลำปำง

1510 10318 0235

ณรงค์ เฮงประเสริฐ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เขำสิงโต

1211 29203 0073

สว.(สอบสวน) สภ.เขำสิงโต จว.สระแก้ว 1211 10203 0206

หญิง

ณัฐชยำ หนูประสิทธิ์ สว.ฝ่ำยตรวจฯขำเข้ำ ด่ำน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2

2403 10363 0037 สว.กลุ่มงำนขับเคลื่อนกำรถวำยควำมปลอดภัยในพื้นที่ ผก. 142/2562

สว.ฝ่ำยส่งกำลังบำรุง บก.อก.บช.ส. 2301 10318 0038

หญิง

ณัฐธิดำ บัวศรีแก้ว รอง สว.ตม.จว.สงขลำ

2407 11363 0060

รอง สว.ประจำ ตท.

0102 11382 0184

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๕๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

เลขตำแหน่ง

จำกเดิมแต่งตั้ง
ดำรงตำแหน่ง

เปลี่ยนแปลงเป็น /ดำรงตำแหน่ง
ตำมคำสั่ง ตร. ที่

61

ร.ต.อ.

ณัฐพล ผิวผำด

62

ร.ต.อ.

ณัติรุจน์ วัฒนะฉัตรรัตน์ รอง สว.กก.1 บก.ป.

2102 11202 0073

สว.กก.1 บก.ป.

129/2562 สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ป.

63

พ.ต.ท.

โณรี ลูกอินทร์

สว.ตม.จว.สงขลำ บก.ตม.6

2407 10363 0045

สว.ฝ่ำยกำรเงิน 5 กง.

142/2562 ถอนรำยชื่อออกจำกคำสั่ง

64

พ.ต.ต.

ดำรัส ชูศิลป์

สว.ฝ่ำยมำตรฐำนฯ 2 สศป.

2902 10306 0065

สว.กก.สส.4 บก.สส.บช.น.

149/2562 ถอนรำยชื่อออกจำกคำสั่ง

65

ร.ต.อ.

เดช ภูมิสถำน

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ระเบำะไผ่ จว.ปรำจีนบุรี

สปจ.124

66

พ.ต.ท.

เดชฤทธิ์รัชต์ยศ คหชนม์ สวป.สน.พลับพลำไชย 2

67

ร.ต.อ.

ตรงศักดิ์ ค้ำขำว

68

พ.ต.ท.

69

ร.ต.อ.

ตฤณวัฒน์ โพธิ์บำย รอง สวป.สภ.เมืองนครพนม

0404 13202 0263

70

ร.ต.อ.

ถนอม นุ้ยพิน

2904 11306 0043 สว.กลุ่มงำนแผนถวำยควำมปลอดภัยและกิจกำรพิเศษ ผก. 142/2562

71

ร.ต.อ.

ทนงศักดิ์ ปลั่งกลำง รอง สว.(สอบสวน) สน.พระโขนง

สน.2-546

สว.(สอบสวน) สน.รำษฏร์บูรณะ

72

พ.ต.ท.

ทรงพล วันทำวงษ์

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ส่องดำว จว.สกลนคร

สสน.309

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

73

พ.ต.ท.

ทวีรัตน์ สุกเพชร

นว.(สบ 3) ตร.

74

พ.ต.ต.

75

ร.ต.อ.

หญิง

หญิง

หญิง

รอง สว.(สอบสวน) สภ.สำมกระทำย จว.ประจวบคีรีขันธ์

7.04242E+11

ตำแหน่งใหม่

1113 12202 0139

สว.(สอบสวน) สภ.พนมทวน จว.กำญจนบุรี 1704 10203 0230

2102 29203 0089

สว.(สอบสวน) สภ.กบินทร์บุรี จว.ปรำจีนบุรี 1209 10203 0153

สวป.สน.สุวินทวงศ์

129/2562 สว.(สอบสวน) สน.โชคชัย

1006 10203 0176

สว.(สอบสวน) สภ.ดอนตูม จว.นครปฐม 1705 10203 0182

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครปฐม 0703 23203 0025

ตระกำรกุล ละครวงษ์ รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5 1501 09318 0155 รอง ผกก.ศูนย์จริยธรรมฯ บก.อก.จต. 129/2562 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.เชียงใหม่

ผบ.มว.(สบ 1) ฝ่ำยปกครองและกิจกำรกำรฝึกอบรม บก.ฝรก.

เลขตำแหน่ง

สว.กก.สส.4 บก.สส.ภ.4

1505 09318 0604

129/2562 สว.(สอบสวน) กลุ่มงำนสอบสวน ภ.จว.หนองบัวลำภู 1413 29203 0041

สว.กลุ่มงำนพลศึกษำฯ ศฝต.

3003 10318 0041
สน.3-377
0204 23203 0036

0000 09323 0099 รอง ผกก.(ปฏิบัตงิ ำน กอ.รมน.) สกพ. 149/2562

รอง ผกก.(ปฏิบัติงำน กอ.รมน.) สกพ. 0400 09380 0058

ทวีศักดิ์ ขวัญเนียม สวป.สภ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี

0808 12202 0371 สวป.สภ.เกำะสมุย จว.สุรำษฎร์ธำนี 143/2562

สวป.สภ.เมืองภูเก็ต

ทศพล กิติลำภ

1013 11202 0092

รอง สว.งำนสำยตรวจ 1 กก.สำยตรวจ บก.สปพ.

สว.(สอบสวน) สน.บำงกอกใหญ่ 143/2562 สว.(สอบสวน) กก.สส.บก.ตม.6

0806 12202 0165
2407 10203 0362

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๕๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

เลขตำแหน่ง

จำกเดิมแต่งตั้ง
ดำรงตำแหน่ง

ตำมคำสั่ง ตร. ที่

ตำแหน่งใหม่

เลขตำแหน่ง

76

พ.ต.ท.

ทศพล พลอยงำม

สว.กก.สส.3 บก.สส.จชต.

1911 10204 0004

77

ร.ต.อ.

ทองปอนด์ สีหำนำม

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสุพรรณบุรี

สสพ.191

78

พ.ต.ท.

ทิพำกร แก้วเปล่ง

สว.ฝอ.3 บก.อก.บช.น.

79

ร.ต.อ.

ธง อัตถำโชคมณี

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ่อไร่ จว.ตรำด

80

ร.ต.อ.

ธนกฤต แทนบุญ

รอง สว.ฝอ.บก.ตม.2

81

ร.ต.อ.

ธนัช ศรีประมำณ

รอง สว.(สอบสวน)สภ.สัตหีบ จว.ชลบุรี 0204 24203 0153

82

ร.ต.อ.

ธรรมนูญ เทศอำเส็น

รอง สว.(สอบสวน) สภ.รัตภูมิ จว.สงขลำ

83

พ.ต.ท.

ธรรมนูญ ธรรมวงศ์ สว.ฝอ.5 บก.อก.บช.น.

1001 10304 0309

84

พ.ต.ต.

ธรรมนูญ หม่องอ้น สวป.สภ.เมืองอุตรดิตถ์

สอต.137

85

พ.ต.ท.

ธรรมภณ วงษ์จันทร์เพ็ญ

รอง ผกก.2 บก.ส.2

86

ร.ต.อ.

ธรำเทพ จันทดิษฐ์

รอง สวป.สภ.อัมพวำ จว.สมุทรสงครำม

สสส.104

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสมุทรสงครำม 1709 10203 0086

87

ร.ต.อ.

ธรำวุธ ไชยสำร

รอง สว.(สอบสวน) สภ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปรำกำร

สสป.345

สว.(สอบสวน) สภ.บำงเสำธง จว.สมุทรปรำกำร

88

พ.ต.ต.

ธวัช เนียมสิน

สวป.สภ.ชัยพฤกษ์ จว.นนทบุรี 1105 10202 0057 สว.(สอบสวน) สภ.บำงแก้ว จว.สมุทรปรำกำร 149/2562 สวป.สน.ธรรมศำลำ

89

พ.ต.ท.

90

ร.ต.อ.

หญิง

สว.บก.สส.จชต.

เปลี่ยนแปลงเป็น /ดำรงตำแหน่ง
130/2562 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สุไหงโกลก จว.นรำธิวำส 0903 23203 0032
สว.(สอบสวน) สภ.กำแพงแสน จว.นครปฐม 1705 10203 0179

1001 10318 0252

รอง ผกก.ฝอ.3 บก.อก.บช.น.

1001 09318 0251

สตร.182

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองตรำด

1207 10203 0090

143/2562 สว.ตม.ปำดังเบซำร์ บก.ตม.6

2407 10204 0157

2403 11304 0020

สว.ฝอ.บก.ตม.2

สว.(สอบสวน) สภ.สัตหีบ จว.ชลบุรี 1206 10203 0404

สสข.447

2303 09204 0042

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพัทลุง
รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองสตูล
สว.สส.สภ.นิคมสร้ำงตนเอง จว.พิษณุโลก 143/2562

สพท.160
1907 09203 0125

สว.สส.สภ.ทองแสนขัน จว.อุตรดิตถ์ 0609 12204 0090
รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ดินแดง

1003 09203 0206
1109 10203 0264
1114 12202 0226

ธัณย์สิตำ สุวรรณธีรรัฐ รอง ผกก.(ปฏิบัตงิ ำน กอ.รมน.) สกพ. 0400 09380 0058

รอง ผกก.ฝอ.ศพข.บช.ส.

ธำนินทร์ กันภัย

สว.(สอบสวน) สภ.พำนทอง จว.ชลบุรี 1206 10203 0389

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

0204 23203 0042

2306 09318 0003

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๕๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

เลขตำแหน่ง

จำกเดิมแต่งตั้ง
ดำรงตำแหน่ง

91

พ.ต.ต.

ธีรภพ พันธุชำติ

92

พ.ต.อ.

ธีระยุทธ บุตรน้ำเพชร รอง ผบก.ตม.2

2403 07363 0004

93

พ.ต.ท.

นงพรรณ นันทปิยกุล สว.ตม.จว.สงขลำ บก.ตม.6

2407 10363 0156

94

พ.ต.ต.

95

ร.ต.อ.

96

หญิง

สว.กก.2 บก.ปอท.

เปลี่ยนแปลงเป็น /ดำรงตำแหน่ง
ตำมคำสั่ง ตร. ที่

ตำแหน่งใหม่
สว.กก.2 บก.ปคบ.

2112 10202 0050

รอง ผบก.ภ.จว.กำแพงเพชร

122/2562 รอง ผบก.อก.บช.ปส.
สว.ฝ่ำยตรวจฯขำเข้ำ ด่ำน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2

เลขตำแหน่ง
2111 10202 0050
2201 07101 0002
2403 10363 0043

นภดล วันดี

สวป.สภ.มำบตำพุด จว.ระยอง 0208 12202 0223 สว.อก.สภ.บำงคล้ำ จว.ฉะเชิงเทรำ 143/2562 สว.(สอบสวน) สภ.หนองขำม จว.ชลบุรี 1206 10203 0419

นภัสชญำ จำปำชัย

รอง สว.ฝ่ำย ตม.ขำออก ด่ำน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2

พ.ต.ท.

นรวิชญ์ จุลวำนิช

รอง ผกก.สส.สภ.หนองกรับ จว.ระยอง 1210 09204 0105 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.องครักษ์ จว.นครนำยก 149/2562 รอง ผกก.กลุ่มงำนตรวจสอบสำนวน 3 คด.

97

ร.ต.อ.

นรำภพ นวลเท่ำ

รอง สวป.สภ.สีคิ้ว

สนม.738

สว.(สอบสวน) สภ.องครักษ์ จว.นครนำยก 1208 10203 0121

98

พ.ต.ท.

นรำวุธ คำวันดี

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองกำญจนบุรี

สกจ.234

รอง ผกก.ป.สภ.สำรอง จว.กำญจนบุรี 1704 09202 0049

99

พ.ต.ท.

นรินทร์ เรืองศรี

รอง ผกก.ป.สภ.วังม่วง จว.สระบุรี 0108 10202 0055 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หำงน้ำสำคร จว.ชัยนำท 149/2562

รอง ผกก.สส.สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี 1110 09204 0044

100 ร.ต.อ.

นฤชิต ดวงแก้ว

รอง สว.(สอบสวน) สน.รำษฎร์บูรณะ 1103 13203 0094

สว.(สอบสวน) สน.รำษฎร์บูรณะ

สน.3-379

101

นฤดล ถุนพุฒดม

สว.(สอบสวน) กลุ่มงำนสอบสวน บก.สส.สตม.

2408 29203 0065

สว.(สอบสวน) สน.ทุ่งมหำเมฆ

1007 10203 0171

สน.1-775

สว.(สอบสวน) สน.พหลโยธิน

1004 10203 0230

หญิง

พ.ต.ท.

102 ร.ต.อ.

นวพล วิทยะเกริกไกร รอง สว.(สอบสวน) สน.พหลโยธิน

103 ร.ต.อ.

นัฎฐพล แก้วจันทร์ฉำย นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.ชลบุรี 1206 11323 0006 สว.กก.สส.ภ.จว.ชลบุรี

104 ร.ต.อ.
105

พ.ต.ท.

หญิง

สว.ตม.จว.สระแก้ว

2403 11363 0449

2402 10363 0183
0602 09375 0040

131/2562 สว.(สอบสวน) สภ.บำงละมุง จว.ชลบุรี 1206 10203 0398

นำตยำ โชติสนธิ์

ผบ.มว.(สบ ๑) กก.ตชด.22

นิกร ด้วงฉุน

รอง ผกก.ป.สน.บำงคอแหลม 1010 09202 0086 รอง ผกก.กลุ่มงำนตรวจสอบสำนวน 3 คด. 143/2562 รอง ผกก.สส.สภ.สังขละบุรี จว.กำญจนบุรี 1704 09204 0092

2503 11420 0218

สว.กลุ่มงำนจิตอำสำพัฒนำ ผก.

0205 10309 0038

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๕๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

เลขตำแหน่ง

จำกเดิมแต่งตั้ง
ดำรงตำแหน่ง

106

พ.ต.ท.

นิติศักดิ์ แสงนำค

สวป.สน.ท่ำข้ำม

107

พ.ต.ท.

นิพนธ์ นิธิกำรุณย์เลิศ

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.คำชะอี จว.มุกดำหำร

นิพนธ์ ศรนรินทร์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เขำย้อย จว.เพชรบุรี 0705 24203 0087

เนตรนภำ บุญธูป

รอง สว.ด่ำน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 11363 0581

108 ร.ต.อ.
109 ร.ต.อ.

หญิง

1116 12202 0243

สมห.164

110 พ.ต.ต.

บุญธรรม เบำะสำร สวป.สภ.เก้ำเลี้ยว จว.นครสวรรค์

111

บุญมี อยู่เย็น

สว.ฝ่ำยมำตรฐำนฯ 2 สศป.

112 ร.ต.อ.

บุญลือ มิลินทสูต

รอง สว.ตม.จว.สมุทรปรำกำร บก.ตม.3 2404 11304 0128

113 พ.ต.อ.

ปจภณ รอดโพธิ์ทอง ผกก.สภ.ทุ่งคอก จว.สุพรรณบุรี

114 พ.ต.ต.

ปฐพี ศรีชำย

115 พ.ต.ต.

ปทัตธนน สำยเนตร สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.3

116 ร.ต.อ.

ประเทือง แสงอร่ำม

117

ปรีชำ เนติวัชรเวช รอง ผกก.สส.สภ.เมืองยโสธร

พ.ต.ท.

พ.ต.ท.

สวป.สน.พลับพลำไชย 1

เปลี่ยนแปลงเป็น /ดำรงตำแหน่ง
ตำมคำสั่ง ตร. ที่

ตำแหน่งใหม่

เลขตำแหน่ง

สว.(สอบสวน) สน.ภำษีเจริญ 131/2562 สว.(สอบสวน) สน.สมเด็จเจ้ำพระยำ 1010 10203 0187
รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.พลสงครำม จว.นครรำชสีมำ

131/2562 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองอุบลรำชธำนี 1311 09203 0422

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองรำชบุรี
สว.ด่ำน ตม.ทอ.เชียงใหม่

1708 10203 0206

143/2562 สว.ฝ่ำย ตม.ขำออก ด่ำน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ 2403 10363 0708

สนว.349

สว.ฝอ.ภ.จว.เพชรบูรณ์

1609 10318 0227

สว.ฝอ.บก.ทท.1

3202 10318 0009

สว.กก.ปฎิบัตกิ ำรอำชญำกรรมพิเศษ บก.สส.สตม.

2408 10202 0140

1711 08201 0044 ผกก.สภ.วังน้อย จว.พระนครศรีอยุธยำ 123/2562

ผกก.สภ.วิเศษชัยชำญ จว.อ่ำงทอง

0110 09201 0020

1113 12202 0137

สว.กก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต

1808 10204 0130

2902 10318 0009

1301 10318 0144

สว.กลุ่มงำนจิตอำสำพัฒนำ ผก. 143/2562 สว.ฝ่ำยตำรวจสำกลและประสำนงำนภูมิภำค 3 ตท. 0102 10314 0092

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ชะอำ จว.เพชรบุรี 0705 14203 0066

สว.(สอบสวน) สภ.ดอนตูม จว.นครปฐม 1705 10203 0183

1307 09204 0051 ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงำนสอบสวน บก.สส.ภ.3 125/2562 ผกก.(สอบสวน) กลุม่ งำนสอบสวน บก.สส.ภ.3

1302 08203 0101

118 ร.ต.อ.

ปิตินันท์ แก้วดวงเทียน รอง สว.ตม.จว.สมุทรสำคร บก.ตม.3 2404 11204 0236 สว.(สอบสวน) กลุ่มงำนสอบสวน บก.สส.สตม. 143/2562 สว.(สอบสวน) กลุม่ งำนสอบสวน บก.สส.สตม. 2408 29203 0065

119 พ.ต.ต.

ปิยะพงษ์ รักษำ

สว.ฝ่ำยสื่อวิทยุโทรทัศน์และสำรสนเทศ สท. 0103 10301 0051

120

เปรม วิชนำ

สวป.สน.พญำไท

พ.ต.ท.

1108 12202 0160

นว.(สบ 2) ผบช.ภ.2
สวป.สน.แสมดำ

132/2562 สว.(สอบสวน) สน.มีนบุรี

1200 10323 0009
1005 10203 0200

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๕๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

เลขตำแหน่ง

จำกเดิมแต่งตั้ง
ดำรงตำแหน่ง

เปลี่ยนแปลงเป็น /ดำรงตำแหน่ง
ตำมคำสั่ง ตร. ที่

ตำแหน่งใหม่

เลขตำแหน่ง

121

พ.ต.ท.

พงศ์ธร พงศ์รัชตนันทน์ รอง ผกก.ป.สน.พลับพลำไชย 1 1103 10202 0031 รอง ผกก.ฝอ.3 บก.อก.บช.น. 132/2562 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.บำงพลัด

1009 09203 0179

122

พ.ต.ท.

พงษ์สันต์ ชัยพันธ์

รอง ผกก.ป.สภ.บำงสะพำน จว.ประจวบคีรีขันธ์

0704 10202 0038 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองสตูล 143/2562 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.องครักษ์ จว.นครนำยก

0206 23203 0020

พจนำถ พำนนำ

สว.ฝอ.วจ.

02041 0304 0007

พล สังข์แก้ว

รอง ผกก.(สอบสวน) สน.บำงมด

125 ร.ต.อ.

พัชร์ธนพล รัชตำธำรำกำญจน์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ประตูน้ำจุฬำลงกรณ์ อ.ธัญบุรี จว.ปทุมธำนี

126 พ.ต.อ.

123 พ.ต.ท.
124

หญิง

พ.ต.ท.

สว.ฝ่ำย ตม.ขำออก ด่ำน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ 2403 10363 0709

สน.3-1043 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.บำงพลัด 132/2562 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บูเก๊ะตำ จว.นรำธิวำส 1908 09203 0072
0104 24203 0085

สว.(สอบสวน) สภ.บำงพลี จว.สมุทรปรำกำร 1109 10203 0272

พัฒนศักดิ์ ยี่สำรพัฒน์ นว.(สบ 4) ตร.

0000 08323 0095

ผกก.สส.4 บก.สส.ภ.4

127 ร.ต.อ.

พันธ์พัฒน์ เศษบุบผำ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ไทรน้อย จว.นนทบุรี

0103 24203 0090

สว.(สอบสวน) สภ.บำงบัวทอง จว.นนทบุรี 0103 24203 0081

128 ร.ต.อ.

พันธุ์ฐิติ ศิริมูล

129

พิชิตไชย สังฒรันต์ สวป.สภ.ทมอ จว.สุรินทร์

พ.ต.ท.

รอง สว.(สอบสวน) สภ.แกลง จว.ระยอง

สรย.263
1309 10202 0084

130 ร.ต.อ.

พิชิตศักดิ์ หัตถปะนิตย์

131 พ.ต.ท.

พิสิษฐ์ สวัสดิ์ถำวร รอง ผกก.จร.สน.หลักสอง

132 ร.ต.อ.

พุทธิพิพัฒน์ ปรำบริปู

รอง สว.(สอบสวน) สภ.สำยบุรี จว.ปัตตำนี

133 พ.ต.อ.

พูนชัย ชูรัตน์

ผกก.สภ.เขำหินซ้อน จว.ฉะเชิงเทรำ 1205 08201 0047

134

พ.ต.ท.

135 พ.ต.ต.

หญิง

1210 10203 0234

สว.กก.1 บก.ทท.2

3203 10204 0020

ผกก.สภ.สำมโก้ จว.อ่ำงทอง

123/2562 ผกก.สภ.วังน้อย จว.พระนครศรีอยุธยำ

สปน.172

สอย.381

สว.(สอบสวน) สน.บำงยี่เรือ

1010 10203 0176

ผกก.สภ.หนองโสน จว.พิจิตร

1607 08201 0121

รอง ผกก.กลุ่มงำนระบบวิทยุกระจำยเสียงและวิทยุโทรทัศน์ สส.

2802 09301 0179

สว.สส.สภ.บำงม่วง จว.นครสวรรค์ 0604 12204 0224 สว.สส.สภ.ทองแสนขัน จว.อุตรดิตถ์ 133/2562 สว.สส.สภ.นิคมสร้ำงตนเอง จว.พิษณุโลก

1608 10204 0063

เพชรลัดดำ ธรรมขันธ์ สว.ฝอ.บก.สส.สตม.

ไพรัตน์ บุญทะจิต

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองระยอง

สว.(สอบสวน) สภ.บ่อหลวง จว.เชียงใหม่ 1505 10203 0580

รอง สว.(สอบสวน)สภ.แม่อำย จว.เชียงใหม่ 0503 24203 0183

1104 10205 0102

1402 08204 0167

2408 10318 0009

รอง ผกก.ฝอ.บ.ตร.

149/2562

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๕๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

เลขตำแหน่ง

จำกเดิมแต่งตั้ง
ดำรงตำแหน่ง

เปลี่ยนแปลงเป็น /ดำรงตำแหน่ง
ตำมคำสั่ง ตร. ที่

ตำแหน่งใหม่

เลขตำแหน่ง

136 ร.ต.อ.

ไพศำล เชื้อสำย

รอง สว.ฝสต.2 กต.10 จต.

0811 11204 0015 สว.(สอบสวน) สภ.บำงบัวทอง จว.นนทบุรี 141/2562

สว.กลุ่มงำนตรวจสอบสำนวน 1 คด. 0602 10375 0021

137 พ.ต.อ.

ไพสิฐ ออมสิน

ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงำนสอบสวน ภ.จว.ศรีสะเกษ

1308 08203 0189

ผกก.สภ.เสิงสำง จว.นครรำชสีมำ

138

พ.ต.ท.

ภนภัค ภำนุเดชำกฤษ สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.9

1901 10305 0161

รอง ผกก.สส.สภ.กะพ้อ จว.ปัตตำนี 2005 09204 0094

139

พ.ต.ท.

ภำคภูมิ สุริยำชัยวัฒนะ รอง ผกก.ฝอ.สกพ.

0400 09403 0165

รอง ผกก.ด่ำน ตม.ทอ.เชียงใหม่ 144/2562 รอง ผกก.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยำ บก.ตม.3 2404 09363 0413

140 ร.ต.อ.

ภำนุวัฒน์ หะรังศรี

1106 11203 0143

สว.(สอบสวน) สภ.บ้ำนบึง จว.ชลบุรี 1206 10203 0392

141 ร.ต.อ.

ภูวนำถ เครือตำแก้ว รอง สวป.สภ.เมืองสกลนคร

สสน.234

สว.(สอบสวน) สภ.นำจะหลวย จว.อุบลรำชธำนี

142 ร.ต.อ.

ภูวรัต ก้องณัฐภำ

รอง สว.สส.สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่

สชม.553

สวป.สภ.ภูพิงครำชนิเวศน์ จว.เชียงใหม่ 0503 12202 0497

143 พ.ต.ต.

มงคล นนท์ธีระโรจน์ สวป.สภ.หนองใหญ่ จว.ชลบุรี

สชบ.474

สว.กก.4 บก.ปคบ.

2111 10202 0096

144 ร.ต.อ.

มงคล บูรำณ

รอง สว.ตม.จว.นครปฐม

2404 11363 0143

สว.กก.ปฎิบัตกิ ำรอำชญำกรรมพิเศษ บก.สส.สตม.

2408 10202 0142

145

มนต์ชัย พุ่มพูน

สว.สส.สภ.วังม่วง จว.สระบุรี

0108 12204 0209

รอง ผกก.ป.สภ.วังม่วง จว.สระบุรี

0108 10202 0055

พ.ต.ท.

มนตรี ชุติพงษ์วิเวท รอง ผบก.ภ.จว.พิษณุโลก

146 พ.ต.อ.
147

พ.ต.ท.

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปำกคลองรังสิต จว.ปทุมธำนี

หญิง

มนิดำ หมัดอะดัม

1608 07201 0085

สว.ด่ำน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 10204 0500

148 ร.ต.อ.

มำนะ อังกำบเพ็ชร รอง สว.(สอบสวน) สน.สุทธิสำร

149

พ.ต.ท.

เมธสิทธิ์ วชิรำปัญญำนนท์

รอง ผกก.กก.6 บก.จร.

150

พ.ต.ท.

เมธี เลำหะเมธี

สว.(สอบสวน) กก.2 บก.ปอท. 2112 29203 0069

1109 24203 0132
1002 09202 0231

0303 09201 0102

1311 10203 0414

รอง ผบก.อก.บช.ปส.

141/2562 รอง ผบก.ภ.จว.กำแพงเพชร

1604 07201 0056

สว.ตม.จว.สงขลำ บก.ตม.6

144/2562 สว.ตม.จว.สงขลำ

2407 10363 0156

สว.(สอบสวน) สน.ประชำชื่น
รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ดินแดง 144/2562 รอง ผกก.2 บก.ส.2

สว.กก.3 บก.ปอท.

1004 10203 0214
2303 09204 0042
2112 10202 0078

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๕๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

เลขตำแหน่ง

จำกเดิมแต่งตั้ง
ดำรงตำแหน่ง

151 ร.ต.อ.

ไมตรี กิ่งสกุล

152

ยงค์ยุทธ์ ประเสริฐผล สวป.สน.คันนำยำว

พ.ต.ท.

รณชัย เฮียงก่อ

153 ร.ต.อ.

รอง สว.ฝ่ำย ตม.ขำเข้ำ ด่ำน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2

รอง สวป.สภ.โพนทอง จว.ร้อยเอ็ด

ตำมคำสั่ง ตร. ที่

2403 11363 0114 สว.ฝ่ำยตรวจฯขำเข้ำ ด่ำน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 144/2562
1109 12202 0301

ตำแหน่งใหม่
สว.กก.สส.บก.ตม.1

เลขตำแหน่ง
2402 10204 0125

รอง ผกก.สส.ภ.จว.นครสวรรค์ 134/2562 รอง ผกก.สส.สภ.ขุนตำล จว.เชียงรำย 1504 09204 0096

สรอ.307

สว.(สอบสวน) กก.สส.4 บก.สส.ภ.3 1302 10203 0150

พ.ต.ท.

หญิง

รติรส อัจฉริยะเสถียร สว.ตม.จว.พะเยำ บก.ตม.5 2406 10363 0188 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.เชียงใหม่

155 ร.ต.อ.

หญิง

รพีพรรณ ศิริคณินทร์ รอง สว.ตม.จว.ระนอง บก.ตม.6

154

เปลี่ยนแปลงเป็น /ดำรงตำแหน่ง

144/2562 รอง ผกก.ด่ำน ตม.ทอ.เชียงใหม่

2407 11363 0199 สว.ตม.จว.นครศรีธรรมรำช บก.ตม.6 144/2562

สว.ตม.จว.กระบี่

2403 09363 0753
2407 10363 0122

156 ร.ต.อ.

ระพีพงษ์ มหำภำส

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ศรีรำชำ จว.ชลบุรี 0204 24203 0122

สว.(สอบสวน) สภ.ห้วยใหญ่ จว.ชลบุรี 1206 10203 0422

157 ร.ต.อ.

รัชพล บัวย้อย

รอง สว.กก.1 บก.สส.สตม.

สว.กก.สส.บก.ตม.1

2402 10204 0128

158 ร.ต.อ.

รัฐฐชัย ป้องสวย

รอง สว.ตม.จว.กำญจนบุรี บก.ตม.3 2404 11204 0193

สว.ตม.จว.ขอนแก่น บก.ตม.4

2405 10204 0254

159 พ.ต.อ.

รัฐศักดิ์ สุขเจริญ

ผกก.สภ.เสิงสำง จว.นครรำชสีมำ 0303 09201 0102

ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5

1501 08318 0153

160 พ.ต.ต.

ริฎวำน อับดุลอำซิส สว.จร.สภ.เมืองยะลำ

161

เรวัติ พันกำ

รอง ผกก.สส.สภ.มหำรำช จว.พระนครศรีอยุธยำ

162 พ.ต.ต.

วงศกร วันชัย

สว.สส.สภ.เมืองขอนแก่น

163 พ.ต.ต.

วชรพล ถึงทรัพย์

สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.6

1601 10305 0164

สวป.สภ.เก้ำเลี้ยว จว.นครสวรรค์

164 ร.ต.อ.

วรพงศ์ ชำวแพะ

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บำงสะพำน จว.ประจวบคีรีขันธ์

0704 23203 0047

สว.(สอบสวน) สภ.ท่ำม่วง จว.กำญจนบุรี 1704 10203 0225

165

วรวุธ ตนะทิพย์

รอง ผกก.ป.สภ.บำงระกำ จว.พิษณุโลก 0606 10202 0019

พ.ต.ท.

พ.ต.ท.

2408 11204 0028

สยล.142

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพัทลุง 144/2562 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสงขลำ

1107 09204 0087 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองอุบลรำชธำนี 144/2562 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บำงเสำธง จว.สมุทรปรำกำร

สขก.314

สว.สส.สภ.บ้ำนเป็ด จว.ขอนแก่น 134/2562 สว.สส.สภ.เมืองอุดรธนี

รอง ผกก.ตม.จว.นนทบุรี

1910 10203 0080
1109 09203 0283
0412 12204 0362
สนว.349

141/2562 รอง ผกก.(สอบสวน) กก.สส.บก.ตม.4 2405 09203 0307

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๕๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

เลขตำแหน่ง

จำกเดิมแต่งตั้ง
ดำรงตำแหน่ง

166 พ.ต.ต.

หญิง

วรำนนท์ เนียมหอม

เปลี่ยนแปลงเป็น /ดำรงตำแหน่ง
ตำมคำสั่ง ตร. ที่

สว.ด่ำน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 10363 0490 สว.กลุ่มงำนขับเคลื่อนกำรถวำยควำมปลอดภัยในพื้นที่ ผก. 144/2562

ตำแหน่งใหม่

เลขตำแหน่ง

สว.ฝ่ำยจัดกำรฝึกอบรม ศพข.บช.ส. 2306 10318 0014
สว.(สอบสวน) สภ.ท่ำม่วง จว.กำญจนบุรี 1704 10203 0224

167 ร.ต.อ.

วัชรพงศ์ เสำะสืบงำม รอง สวป.สภ.เมืองกำญจนบุรี 0702 13202 0308

168 ร.ต.อ.

วัชรินทร์ ปรำชญ์อักษร รอง สว.จร. สภ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี

169

พ.ต.ท.

วัฒนำ เกตุอำไพ

สว.(สอบสวน) กลุ่มงำนสอบสวน บก.สส.สตม.

2408 29203 0067

170 ร.ต.อ.

วัฒนำ เพชรรัตน์

รอง สว.ฝอ.บก.ตม.4

1006 11202 0031

171 พ.ต.ต.

วันชัย ศรีชัยปลูก

สว.ฝ่ำยตำรวจสำกลและประสำนงำนภูมิภำค 2 ตท.

0102 10314 0078

วัลลี หนูทอง

สว.ด่ำน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 2403 10363 0599 สว.ฝอ.ผก.

173 ร.ต.อ.

วิชัย แพทยำรักษ์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ลำดใหญ่ จว.สมุทรสงครำม

สสส.34

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสมุทรสำคร 1710 10203 0121

174

วิรัตน์ เตชนันท์

สวป.สภ.ชัยบำดำล จว.ลพบุรี

สลบ.302

สว.(สอบสวน) สภ.บำงปู จว.สมุทรปรำกำร 1109 10203 0256

172

พ.ต.ท.

หญิง

พ.ต.ท.

175 พ.ต.อ.

วิศิษฐ์ หมื่นสุวรรณ์ ผกก.ฝอ.7 บก.อก.บช.น.

176 ร.ต.อ.

วีระศักดิ์ ญำณวุฒิโท รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครนำยก

177 พ.ต.ต.

วุฒิชัย ทับทวี

178

พ.ต.ท.

หญิง

สสฎ.294

สว.จร.สภ.เมืองตรัง
สว.(สอบสวน) สน.ทุ่งมหำเมฆ 149/2562 ถอนรำยชื่อออกจำกคำสั่ง
สว.กก.สส.4 บก.สส.บช.น.
สวป.สน.บำงพลัด

179 ร.ต.อ.

ศักดิ์ดำ คำมุงคุล

180 ร.ต.อ.

ศิริโรจน์ ดวงดำรำ รอง สวป.สภ.เมืองนครรำชสีมำ

รอง สว.(สอบสวน) สภ.กำแพงแสน

1114 12202 0218

144/2562 สว.ฝอ.3 บก.อก.บช.น.

1001 10325 0256

1001 08318 0348

สนย.94
2403 10363 0336 สว.กลุ่มงำนวิเครำะห์และประเมินผล ผก. 144/2562

สนฐ.212
๐๓๐๓ ๑๓๒๐๒ ๐๗๓๕

1012 10204 0076

135/2562 สวป.สน.บำงกอกน้อย

สว.(สอบสวน) กก.2 บก.ปอท. 2112 29203 0063

ศมพร ทิตติพรสุรภำ สว.ด่ำน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2

0902 12205 0010

ผกก.สน.บำงคอแหลม

1010 08201 0085

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครนำยก

1208 10203 0124

สว.กก.1 บก.ปอท.

2112 10202 0025

สว.ยส.รพ.ตร.

3127 10304 0045

สว.(สอบสวน) สภ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม 1705 10203 0174
สว.กลุ่มงำนแผนถวำยควำมปลอดภัยและกิจกำรพิเศษ ผก.

๐๒๐๕ ๑๐๓๐๙ ๐๐๒๒

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๕๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

เลขตำแหน่ง

จำกเดิมแต่งตั้ง
ดำรงตำแหน่ง

181 ร.ต.อ.

ศุภชัย ชำติมนตรี

รอง สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ป. 2102 11203 0354 สว.ฝอ.บก.ป.

182 พ.ต.ต.

ศุภชัย พูลแก้ว

สวป.สภ.หำงดง จว.เชียงใหม่

สชม.487

183 ร.ต.อ.

ศุภชัยณกร เปี่ยมลำภ

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้ำนลำด จว.เพชรบุรี

0705 24203 0077

184 พ.ต.อ.

ศุภชำติ เวชพร

ผกก.สส.ภ.จว.หนองคำย

1412 08201 0030

185 ร.ต.อ.

ศุภวุฒิ แป้นชุม

รอง สว.(สอบสวน) สน.บุปผำรำม

186 พ.ต.ต.

ศุภิชัย กันหำ

สวป.สภ.พบพระ จว.ตำก

สว.ตม.จว.กระบี่ บก.ตม.6

เปลี่ยนแปลงเป็น /ดำรงตำแหน่ง
ตำมคำสั่ง ตร. ที่

ตำแหน่งใหม่

เลขตำแหน่ง

144/2562 สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ป.

2102 29203 0103

144/2562 สว.กก.สส.บก.ตม.6

2407 10204 0356

สว.(สอบสวน) สภ.ท่ำเรือ จว.กำญจนบุรี 1704 10203 0228

ผกก.สส.4 บก.สส.ภ.4

125/2562 นว.(สบ ๔) ตร.

0000 08323 0095

สน.3-1001

สว.(สอบสวน) สน.บำงพลัด

1009 10203 0165

สตก.247

สว.สส.สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน

สมส.116

เศรษฐ์ธิดำ นันต๊ะภูมิ รอง สว.ตม.จว.เชียงรำย บก.ตม.5

2406 11363 0042 สว.ฝ่ำย ตม.ขำออก ด่ำน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ 144/2562

สว.ด่ำน ตม.ทอ.เชียงใหม่

188 ร.ต.อ.

เศรษฐพงศ์ หลินภู รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองชลบุรี

0204 24203 0095

สว.(สอบสวน) สภ.บ่อวิน จว.ชลบุรี 1206 10203 0409

189 ร.ต.อ.

สงบ โคตรโย

รอง สว.(สอบสวน) สภ.พนมสำรคำม 0203 24203 0091

190 ร.ต.อ.

สมบัติ บุญค้ำ

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บำงน้ำเปรี้ยว จว.ฉะเชิงเทรำ

0203 24203 0097

สว.(สอบสวน) สภ.รำชสำส์น จว.ฉะเชิงเทรำ 1205 10203 0208

191 ร.ต.อ.

สมบุญ ภัทรวงษ์วิเศษ

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

0702 23203 0051

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองกำญจนบุรี

192

สมบูรณ์ สุขสวัสดิ์

สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.1

1101 10305 0140

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองปัตตำนี 1909 09203 0054

193 พ.ต.ต.

สมภพ เกษรังสรรค์

สว.ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมฯ บก.อก.บช.ศ. 2901 10318 0067

194

สมยศ ทรัพย์จรัสแสง สวป.สภ.บำงเลน จว.นครปฐม 0703 12202 0256 สวป.สภ.ด่ำนแม่แฉลบ จว.กำญจนบุรี 136/2562 ถอนรำยชื่อออกจำกคำสั่ง

187 ร.ต.อ.

พ.ต.ท.

พ.ต.ท.

195 ร.ต.อ.

หญิง

สมศักดิ์ ปวงสุข

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บำงปะกง 0203 24203 0076

สว.(สอบสวน) สภ.พนมสำรคำม จว.ฉะเชิงเทรำ

สวป.สน.นิมิตรใหม่

136/2562 สวป.สน.สุวินทวงศ์
สว.(สอบสวน) สภ.บำงปะกง จว.ฉะเชิงเทรำ

2403 10363 0758
1205 10203 0207
1704 10203 0222
1110 12202 0210
สฉช.204

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๕๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

เลขตำแหน่ง

จำกเดิมแต่งตั้ง
ดำรงตำแหน่ง

สรย.184

เปลี่ยนแปลงเป็น /ดำรงตำแหน่ง
ตำมคำสั่ง ตร. ที่

ตำแหน่งใหม่

เลขตำแหน่ง

196 พ.ต.ต.

สมัชชำ ไมตรี

สวป.สภ.ห้วยโป่ง จว.ระยอง

สว.สภ.เกำะเปริด จว.จันทบุรี 136/2562 สว.(สอบสวน) กก.สส.4 บก.สส.ภ.2 1202 10203 0127

197 ร.ต.อ.

สรำวุธ นพกำศ

รอง สว.ตม.จว.จันทบุรี บก.ตม.3 2404 11304 0261

สว.ด่ำน ตม.ทอ.หำดใหญ่ บก.ตม.2 2403 10363 0362

198 ร.ต.อ.

สวำท พันธ์มณี

ผบ.มว.กก.ตชด.14

สว.กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด.

2506 10318 0271

199 ร.ต.อ.

สังกำศ ศรีแก้ว

รอง สว.ตม.จว.สระแก้ว บก.ตม.3 2404 11363 0089

สว.ตม.จว.อ่ำงทอง บก.ตม.3

2404 10363 0433

200

พ.ต.ท.

สันติ เครือสิงห์

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บำงปู จว.สมุทรปรำกำร

201

พ.ต.ท.

สันติพล ภูวดลกนก สวป.สภ.พนัสนิคม จว.ชลบุรี

2502 11202 0392

0107 24203 0313

สชบ.409

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บำงเสำธง จว.สมุทรปรำกำร

137/2562 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ้ำนโสร่ง จว.ปัตตำนี 1909 09203 0065

สว.(สอบสวน) สภ.พำนทอง จว.ชลบุรี 137/2562

รอง ผกก.(สอบสวน) สน.โชคชัย

1006 09203 0192

202 ร.ต.อ.

สำมำรถ แม่นปืน

รอง สว.(สอบสวน)สภ.วัฒนำนคร 0209 24203 0091

203

สำรำญ ช่วยท้ำว

สวป.สภ.อุทัย จว.พระนครศรีอยุธยำ

สอย.283

สำรำญ พลไชย

รอง สว.(สอบสวน) สภ.องครักษ์ จว.นครนำยก

1208 11203 0077

สว.(สอบสวน) สภ.องครักษ์ จว.นครนำยก 1208 10203 0120

สิริพรรณ พูลสุข

รอง ผกก.กลุ่มงำนระบบวิทยุกระจำยเสียงและวิทยุโทรทัศน์ สส.

2802 09301 0179

รอง ผกก.ฝอ.บ.ตร.

206 ร.ต.อ.

สิวิชัย บุตรจันทร์

รอง สว.(สอบสวน) กก.3 บก.ป. 2102 29203 0190 สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ป.

137/2562 สว.ฝอ.บก.ป.

2102 10305 0024

207 ร.ต.อ.

สุเจตน์ ลิ่มสกุล

รอง สว.ฝ่ำยวิทยบริกำร วตร. 2903 11306 0049 สว.กลุ่มงำนแผนถวำยควำมปลอดภัยและกิจกำรพิเศษ ผก. 145/2562 สว.ฝอ.ศฝต.

3003 10318 0006

พ.ต.ท.

204 ร.ต.อ.
205

พ.ต.ท.

หญิง

สุดสวำท ผลสนอง นว.(สบ 2) จตร.(หน.จต.)

0800 10323 0013

209 ร.ต.อ.

สุทธิพันธ์ สระคูพันธ์ รอง สว.ส.ทท.3 กก.2 บก.ทท.3

3204 11202 0053

210 ร.ต.อ.

สุธินันท์ เกิดวัน

208 พ.ต.ต.

หญิง

รอง สวป. สน.ศำลำแดง

1642

สว.(สอบสวน) สภ.คลองน้ำใส จว.สระแก้ว 1211 10203 0204
สว.(สอบสวน) สภ.บำงแก้ว จว.สมุทรปรำกำร

สว.ฝอ.กต.4

149/2562 สว.ประจำ ตท.

สว.(สอบสวน) สน.ดุสิต
สว.(สอบสวน) งำนสำยตรวจ 3 กก.1 บก.จร.

1109 10203 0252
0105 09318 0011

0102 10382 0177
สน.1-822

145/2562 สว.(สอบสวน) งำนศูนย์ควบคุมจรำจรด่ำน ๒ กก.๒ บก.จร. 1002 29203 0121

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๕๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

เลขตำแหน่ง

จำกเดิมแต่งตั้ง
ดำรงตำแหน่ง

เปลี่ยนแปลงเป็น /ดำรงตำแหน่ง
ตำมคำสั่ง ตร. ที่

ตำแหน่งใหม่

211 ร.ต.อ.

สุธีรัจ ลี้ประเสริฐ

รอง สว.ตม.จว.นนทบุรี บก.ตม.3 2404 11204 0383 สว.(สอบสวน) สน.พญำไท

145/2562 สว.(สอบสวน) สน.สำยไหม

212

สุนทร ชอบนำ

สว.อก.สภ.พำนทอง จว.ชลบุรี 0204 12304 0196 สว.ฝอ.3 บก.อก.บช.น.

145/2562 สว.อก.สภ.เมืองพัทยำ จว.ชลบุรี

สุพจน์ โสดำปัดชำ

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

0709 24203 0112

สว.ฝอ.บก.ตม.2

2403 10318 0011

พ.ต.ท.

213 ร.ต.อ.

สว.(สอบสวน) สภ.ด่ำนแม่แฉลบ จว.กำญจนบุรี

1004 10203 0264
สชบ.276
1704 29203 0074

พ.ต.ท.

หญิง

สุพัตรำ กลับดี

215 ร.ต.อ.

หญิง

สุภำรัตน์ จินดำวัฒนพงศ์ รอง สว.ด่ำน ตม.ทอ.หำดใหญ่ บก.ตม.2 2403 11363 0363 สว.ด่ำน ตม.ทอ.หำดใหญ่ บก.ตม.2 149/2562

สว.กก.1 บก.ตม.1

216 ร.ต.อ.

สุรกิจ วรนำม

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองเพชรบุรี 0705 24203 0056

สว.(สอบสวน) สภ.หนองขำว จว.กำญจนบุรี 1704 29203 0069

217

พ.ต.ท.

สุรจิต ชะระ

สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ป.

สว.กก.1 บก.ป.

218

พ.ต.ท.

สุรชัย พงษ์สวัสดิ์

สว.ตม.จว.นรำธิวำส บก.ตม.6 2407 10363 0086 รอง ผกก.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยำ บก.ตม.3 145/2562 รอง ผกก.สส.บก.ตม.6

219

พ.ต.ท.

สุรชัย เอี่ยมผึ้ง

สวญ.ตม.จว.สมุทรสงครำม บก.ตม.3 2404 09363 0311 รอง ผกก.(สอบสวน) กก.สส.บก.ตม.4 149/2562

รอง ผกก.ตม.จว.นนทบุรี

2404 09363 0542

220 ร.ต.อ.

สุรพร บุญสอำด

ผบ.มว.กก.ตชด.24

2503 11202 0373

ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.23 บก.ตชด.ภำค 2

2503 10202 0249

221 พ.ต.ต.

สุรพรชัย วงศ์ผำคุณ สวป.สภ.บ้ำนแฮด จว.ขอนแก่น

0403 12202 0054

สว.สส.สภ.บ้ำนเป็ด จว.ขอนแก่น

1405 10204 0124

222

สุระศักดิ์ ใจดี

สว.ตม.จว.ภูเก็ต บก.ตม.6

2407 10363 0140

223 ร.ต.อ.

สุรินทร์ สมบุตร

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครนำยก

สนย.89

224 พ.ต.อ.

สุริยรัฐ หิรัญวัชร์ธรำกุล ผกก. สภ.บ้ำนสวน จว.สุโขทัย 1610 08201 0111 ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5

225 ร.ต.อ.

สุริยัน อ่อนเป็ง

214

พ.ต.ท.

สว.ฝอ.งป.

เลขตำแหน่ง

145/2562 ถอนรำยชื่อออกจำกคำสั่ง

2102 29203 0089

รอง สว.(สอบสวน) สภ.โป่งน้ำร้อน 0202 24203 0064

รอง ผกก.สส.บก.ตม.6

145/2562 รอง ผกก.ตม.จว.กระบี่

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครนำยก
125/2562 ผกก.(สอบสวน) ภ.จว.เชียงรำย

2402 10363 0024
2102 10202 0051
2407 09204 0354

2407 09363 0315
1208 10203 0126
1504 08203 0195

สว.(สอบสวน) สภ.สะตอน จว.จันทบุรี 1204 29203 0066

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๕๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

เลขตำแหน่ง

จำกเดิมแต่งตั้ง
ดำรงตำแหน่ง

226 ร.ต.อ.

สุริยำ ไชยนำน

227 พ.ต.ต.

สุวรรณ์โชติ พันธุ์ศรี สวป.สภ.ลำปลำยมำศ จว.บุรีรัมย์

228

เสมอเทพ สำนอก

รอง ผกก.ป.สภ.สำรอง จว.กำญจนบุรี 1704 09202 0049

229 ร.ต.อ.

อดุลย์ สุวโรจน์วรกิจ

รอง สวป.สภ.วำริชภูมิ จว.สกลนคร

230 ร.ต.อ.

อนุรักษ์ อิ่มรส

รอง สว.ฝ่ำยดนตรี สก.

0403 11404 0100

231 พ.ต.ต.

อภิชำติ เกื้อสุข

สวป.สภ.เมืองสระแก้ว

สปจ.313

232 ร.ต.อ.

อรรคพรรค์ นำมภูงำ รอง สว.ตม.จว.นครพนม บก.ตม.4

233

อัครเดช มนตรีกุล ณ อยุธยำ

พ.ต.ท.

รอง สว.ฝ่ำย ตม.ขำเข้ำ ด่ำน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2

เปลี่ยนแปลงเป็น /ดำรงตำแหน่ง
ตำมคำสั่ง ตร. ที่

สว.ตม.จว.ลำพูน บก.ตม.5

2403 11304 0136

สบร.464

ตำแหน่งใหม่

สว.(สอบสวน) กก.สส.4 บก.สส.ภ.2 138/2562 สว.สภ.เกำะเปริด จว.จันทบุรี

รอง ผกก.ป.สภ.ทำกำศ จว.ลำพูน

สสน.318

เลขตำแหน่ง
2406 10363 0193
สจบ.101
1511 09202 0046

สว.(สอบสวน) สภ.เลิงนกทำ จว.ยโสธร 1307 10203 0142

สว.ฝ่ำยดนตรี สก.

0403 10404 0094

สว.ตม.จว.สระแก้ว บก.ตม.3 145/2562 สว.ตม.จว.สระแก้ว บก.ตม.3

2404 10202 0074

2405 11363 0157

สว.(สอบสวน) กก.สส.บก.ตม.6 145/2562 สว.(สอบสวน) สน.บำงกอกใหญ่

1009 10203 0162

รอง ผกก.ฝ่ำยเฝ้ำฟังวิเครำะห์ ติดตำม และรำยงำน สท.

0103 09318 0091

รอง ผกก.ป.สภ.ทำกำศ จว.ลำพูน 138/2562 รอง ผกก.ศูนย์จริยธรรมฯ บก.อก.จต. 0801 09318 0056

234 ร.ต.อ.

อัครเดช สุวรรณหงษ์ รอง สว.จร.สภ.เมืองบึงกำฬ

1415 11205 0059

สวป.สภ.เมืองอุดรธำนี

235 ร.ต.อ.

อัม เกตุแก้ว

รอง สว.(สอบสวน) สภ.สำมพรำน จว.นครปฐม

0703 24203 0101

อัมพร จุนทะเส

สว.ด่ำน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 10363 0492 สว.กลุ่มงำนขับเคลื่อนกำรถวำยควำมปลอดภัยในพื้นที่ ผก. 145/2562

236

พ.ต.ท.

พ.ต.ท.

หญิง

149/2562 สว.กก.สส.4 บก.สส.ภ.4

1402 10204 0170

สว.(สอบสวน) สภ.เลำขวัญ จว.กำญจนบุรี 1704 10203 0234

สว.กก.4 บก.ปคบ.

สว.ฝ่ำยวิเครำะห์ฯ บก.อก.สกบ.

237 ร.ต.อ.

อัมรินทร์ เลิศอำวำส รอง สว.กก.4 บก.ปคบ.

2111 11202 0107

145/2562 สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ปคบ.

238 พ.ต.อ.

อำญำสิทธิ์ วงศ์อุสำ

ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงำนสอบสวน บก.สส.ภ.3

1302 08203 0101

ผกก.(สอบสวน) กลุม่ งำนสอบสวน บก.สส.ภ.4

239 พ.ต.อ.

อำนุภำพ ผิวอ่อน

ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงำนสอบสวน บก.สส.ภ.3

1302 08203 0085 ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงำนสอบสวน บก.สส.ภ.4 125/2562

ถอนรำยชื่อออกจำกคำสั่ง

240 ร.ต.อ.

อำรัติ พำยทอง

รอง สว.ส.ทล.1 กก.3 บก.ทล. 2103 11202 0111 สว.กก.3 บก.ปอท.

139/2562 สว.(สอบสวน) กก.2 บก.ปอท.

0301 10325 0022
2111 29203 0038
1402 08203 0094
2112 29203 0069

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๕๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

เลขตำแหน่ง

จำกเดิมแต่งตั้ง
ดำรงตำแหน่ง

เปลี่ยนแปลงเป็น /ดำรงตำแหน่ง
ตำมคำสั่ง ตร. ที่

ตำแหน่งใหม่

เลขตำแหน่ง

241 พ.ต.ท.

อำนำจ บุญเอนก

ช่ำงอำกำศยำน (สบ ๒) กลุ่มงำนช่ำงอำกำศยำน บ.ตร.

0105 32443 0317

รอง ผกก.กลุ่มงำนช่ำงอำกำศยำน บ.ตร. 0105 09443 0266

242 ร.ต.อ.

อำนำจ รุ่นหนุ่ม

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ขลุง

สจบ.223

สว.(สอบสวน) สภ.สอยดำว จว.จันทบุรี 1204 10203 0266

243 พ.ต.ท.

อำนำจ สุกใส

ช่ำงอำกำศยำน (สบ ๒) กลุ่มงำนช่ำงอำกำศยำน บ.ตร.

0105 32443 0315

รอง ผกก.กลุ่มงำนช่ำงอำกำศยำน บ.ตร. 0105 09443 0264

244

อิศรำ บัวนำรถ

รอง ผกก.สส.สภ.เทพสถิต จว.ชัยภูมิ 1304 09204 0104 ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงำนสอบสวน ภ.จว.เชียงรำย 125/2562 ผกก.(สอบสวน) กลุม่ งำนสอบสวน ภ.จว.ศรีสะเกษ

1308 08203 0189

245 พ.ต.ต.

อุกฤษ สะเดำ

สวป.สน.ธรรมศำลำ

สว.ตม.จว.หนองบัวลำภู บก.ตม.4

2405 10363 0299

246 ร.ต.อ.

อุดม โกยเก็บ

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ศรีรำชำ จว.ชลบุรี 0204 24203 0123

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองระยอง

1210 10203 0237

247 ร.ต.อ.

อุทิศ พำรำษฎร

รอง สว.จร. สภ.คลองสิบสอง อ.ลำลูกกำ จว.ปทุมธำนี

พ.ต.ท.

248 ร.ต.อ.
249

พ.ต.ท.

หญิง

1114 12202 0226

1106 11205 0091

สว.(สอบสวน) สภ.บำงพลี จว.สมุทรปรำกำร 0107 24203 0177

อุภิญญำ บุญเรืองนำม รอง สว.ตม.จว.น่ำน

2406 11326 0184

รอง สว.ประจำ ตท.

เอก มหำสวัสดิ์

3202 10202 0074

สว.ส.ทท.5 กก.2 บก.ทท.1

รอง ผกก.3 บก.ทท.1

0102 11382 0186

139/2562 รอง ผกก.ควบคุมธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ บช.ทท. 3200 09202 0008

250 พ.ต.ต.

เอกภพ ลิขิตธนสมบัติ สว.กก.สส.3 บก.สส.บช.น. 1012 10204 0060 สว.งำนควบคุมยุทธกำรและกำรฝึก บก.สปพ. 149/2562 ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ต่อต้ำนกำรก่อกำรร้ำย บก.สปพ. 1013 10207 0190

251

เอกลักษณ์ จิตชำญวิชัย สว.สภ.ชุมแสงสงครำม จว.พิษณุโลก 0606 12201 0196 รอง ผกก.สส.สภ.ขุนตำล จว.เชียงรำย 141/2562 รอง ผกก.สส.ภ.จว.นครสวรรค์

1606 09204 0237

252 ร.ต.อ.

โอฬำร ปำลิโพธิศักดิ์ รอง สว.ฝอ.กส.

2901 10403 0059

253

เฮรำมำน เจ๊ะดี

พ.ต.ท.

พ.ต.ท.

สว.สภ.รำตำปันยัง จว.ปัตตำนี

สว. ฝอ.6 บก.อก.บช.ศ.

2905 11304 0010

สปน.85

สว.สส.สภ.เมืองยะลำ

141/2562 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.กะพ้อ จว.ปัตตำนี 1909 09203 0063

