
ดํารงตําแหน่ง ตามที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

1 ส.ต.ท. กรกฎ ทัพละ ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1721 ผบ.หมู่ (ป.) สน.นางเลิ้ง ปน.1-5529

2 ส.ต.ท. กรีฑา น้อยสร้อย ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2194 ผบ.หมู่ (ป.) สน.นางเลิ้ง ปน.1-5525

3 ส.ต.ท. กฤษฎา ทองยืน ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2145 ผบ.หมู่ (ป.) สน.สามเสน ปน.1-5719

4 ด.ต. กฤษฎา สัพโส ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พระซอง จว.นครพนม ปนพ.-1986 ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.นครพนม 1406 12301 0005

5 ส.ต.ท. กฤษณพงศ์ เหล่าศรีชัย ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2151 ผบ.หมู่ (ป.) สน.นางเลิ้ง ปน.1-5512

6 ร.ต.ท. กฤษณะ สมใจเตียบ รอง สว.(ป.) กก.4 บก.ป. 2102 12202 0430 รอง สว.(ป.) สภ.บางตาเถร จว.สุพรรณบุรี 258/2561 รอง สว.(ป.) กก.3 บก.ป. 2102 12202 0375

7 ด.ต. กล้วย สมัครเกษตรการ ผบ.หมู่ ส.ทล.1 กก.8 บก.ทล. 2103 12202 1801 ผบ.หมู่ ส.ทล.1 กก.3 บก.ทล. 258/172 ผบ.หมู่ ส.ทล.4 กก.1 บก.ทล. 2103 12202 0298

8 ด.ต. หญิง กัญกร แก้วกล่ําชอร์ท ผบ.หมู่ ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3 2404 12313 0404 ผบ.หมู่ ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 258/2561 ผบ.หมู่ ตม.จว.นครสวรรค์ บก.ตม.5 2406 12301 0268

9 ด.ต. กันทการณ์ ใจปวน ผบ.หมู่ กก.ตชด.44 2505 12202 6957 ผบ.หมู่ กก.ตชด.44 258/2561 ผบ.หมู่ กก.ตชด.34 2504 12202 6912

10 ด.ต. กิตติ ฤทธิ์ชัยเจริญ ผบ.หมู่ ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0726 ผบ.หมู่ ฝ่ายตรวจลงตรา ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 258/2561 ถอนชื่อออกจากคําสั่ง

11 ด.ต. กิตติชนม์ วงศ์ษา ผบ.หมู่ (สส.) สน.บางรัก ปน.2-4185 ผบ.หมู่ (สส.) สน.นางเลิ้ง 258/2561 ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางรัก 1113 14202 0307

12 ร.ต.ต. กิตติภพ มะลิกา รอง สว.(สส.) กก.2 บก.ทท.2 3203 12204 0243 รอง สว.(สส.) ตม.จว.ลําพูน บก.ตม.5 2406 12204 0420

13 ส.ต.ท. กิตติศักดิ์ ภาคอินทรีย์ ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 6 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 2728 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ปทุมวัน ปน.2-2393

14 ด.ต. คงศักดิ์ แสงเทียนประไพ ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ไทรงาม จว.กําแพงเพชร ปกพ.1877 ผบ.หมู่ ตม.จว.กาญจนบุรี บก.ตม.3 258/2561 ผบ.หมู่ ตม.จว.ปราจีนบุรี บก.ตม.3 2404 12301 0671

15 ด.ต. หญิง คนิตา คงดี ผบ.หมู่ ตม.จว.ตาก บก.ตม.5 2406 12202 0145 ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 259/2561 ผบ.หมู่.ตม.จว.สระแก้ว บก.ตม.3 2404 12313 0175

16 ส.ต.ท. จตุรงค์ สมศรี ผบ.หมู่ สภ.กรงปีนัง จว.ยะลา 0906 14202 0642 ผบ.หมู่ (จร) สภ.เมืองบึงกาฬ 259/2561 ถอนชื่อออกจากคําสั่ง

17 ด.ต. จักกรฐิพนธ์ นาคพงศ์ภัค ผบ.หมู่ กก.5 บก.ปคม. 2108 12202 0247 ผบ.หมู่ สภ.วิชิต จว.ภูเก็ต 259/2561 ผบ.หมู่ กก.สืบสวน ภ.จว.ภูเก็ต 1808 12202 0123

18 ด.ต. จิตติ ชมนารถติกร ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองกําแพงเพชร ปกพ.1169 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองพิษณุโลก 259/2561 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองกําแพงเพชร จว.กําแพงเพชร ปกพ.999

19 ส.ต.ท. จิตพล อินยานวล ผบ.หมู่ งานอารักขาที่ 4 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 1214 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ปทุมวัน ปน.2-2381

20 ด.ต. จิรเดช เกตนานนท์ ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 1099 ผบ.หมู่ ตม.จว.เชียงใหม่ บก.ตม.5 2406 12313 0354

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ 275/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษายน ๒๕๖1

ลําดับ ยศ ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่

จากเดิมแต่งตั้ง เปลี่ยนแปลงเป็น
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21 ด.ต. จิระศักดิ์ อุดมวงค์ ผบ.หมู่ (สส.) สภ.บ้านดุง จว.อุดรธานี 0412 14204 0179 ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.อุดรธานี 1414 12301 0020

22 ด.ต. จีรศักดิ์ เจ็กภู่ ผบ.หมู่ กก.ตชด.14 2502 12202 6050 รอง สว.(ป.) ส.ทท.1 กก.1 บก.ทท.1 3202 12202 0100

23 จ.ส.ต. หญิง จุฑามาศ กําเนิดมณี ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ปปป. 2110 12301 0023 ผบ.หมู่(ธร.)สภ.ทุ่งสง จว.นครศรีธรรมราช 1806 12303 0149

24 ส.ต.ท. ฉัตรชัย เมืองทอง ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1691 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ดุสิต ปน.1-4858

25 ร.ต.อ. เฉลา ภักดี รอง สว.(ป.) ส.ทล.4 กก.6 บก.ทล. 2103 12202 1520 รอง สว.(ป.)  ส.ทล.5 กก.6 บก.ทล. 259/2561 รอง สว.(อก.) กก.6 บก.ทล. 2103 12301 1359

26 ส.ต.ต. ชนม์พิทักษ์ มูลต้น ผบ.หมู่ กก.ตชด.44 2505 12202 7729 ผบ.หมู่ กก.ตชด.24 2503 12202 6993

27 จ.ส.ต. ชนาณัฐ วุฑฒยากร ผบ.หมู่ (สส.) สภ.สามพราน จว.นครปฐม ปนฐ.1250 ผบ.หมู่ ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล. 2103 12202 0458

28 จ.ส.ต. ชนาพงศ์ ลิไธสง ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1553 ผบ.หมู่ กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 259/2561 ผบ.หมู่ กก.ม้าตํารวจ บก.สปพ. 1013 12202 1495

29 ร.ต.ต. ชยากร ศัลยาพร รอง สว.(อก.) ฝอ.บก.ปคบ. 2111 12301 0004 ผบ.หมู่ กก.4 บก.ปคม. 2108 12202 0198

30 ร.ต.ต. ชรินทร์ เกิดพิทักษ์ รอง สว.(อก.) ตม.จว.ประจวบคีรีขันธ์ บก.ตม.3 2404 12313 0211 รอง สว.(อก.) ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 1135

31 ส.ต.ท. ชลวิทย์ การสว่าง ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1796 ผบ.หมู่ (ป.) สน.นางเลิ้ง ปน.1-5494

32 ส.ต.อ. ชัยณรงค์ วันอินทร์ ผบ.หมู่ กก.ตชด.14 2502 12202 6182 ผบ.หมู่ กก.3 บก.ทท.1 3202 12301 0480

33 ร.ต.ท. ชัยรัตน์ โยคะสัย รอง สว.(ป.) สภ.เมืองร้อยเอ็ด ปรอ.2038 รอง สว.(อก.) ฝอ.ภ.จว.ร้อยเอ็ด 1409 12301 0020

34 ส.ต.ต. ชินกฤต เจริญ ผบ.หมู่ (ป.) สน.จรเข้น้อย ปน.2-2313 ผบ.หมู่ ส.ทล.2 กก.3 บก.ทล. 2103 12202 0793

35 ด.ต. ชูชาติ ยอดยิ่ง ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0069 ผบ.หมู่ (จร.) สน.พลับพลาไชย 2 260/2561 ผบ.หมู่ (จร.) สน.บางเขน 1102 14205 1397

36 ส.ต.ท. โชคทวี คันธิรัตน์ ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1479 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ปทุมวัน ปน.2-2404

37 จ.ส.ต. ไชยกาญจน์ กรธนรุ่งโรจน์ ผบ.หมู่ กก.ตชด.34 2504 12202 5891 ผบ.หมู่.ส.ทล.2 กก.3 บก.ทล. 2103 12202 0855

38 ด.ต. ไชยวัฒน์ อัตโสภณวัฒนา ผบ.หมู่ กก.ตชด.13 2502 12202 4236 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ท่าข้าม ปน.3-5399

39 ด.ต. ฐิติ ภมรสูต ผบ.หมู่ ส.ทท.1 กก.1 บก.ทท.3 3204 12202 0070 ผบ.หมู่ ตม.จว.กาญจนบุรี บก.ตม.3 2404 12301 0067

40 ด.ต. ณรงค์ แผนเจริญ ผบ.หมู่ กก.ดส. 1000 12202 0061 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.น.6 260/2561 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0053
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41 ส.ต.ท. ณรงค์ชัย กลัดณรงค์ ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1632 ผบ.หมู่ (ป.) สน.สามเสน ปน.1-5725

42 ส.ต.ท. ณรงค์ศักดิ์ รัชตะวรรณ ผบ.หมู่ (ป.)สภ.เพ จว.ระยอง 0208 14202 0410 ผบ.หมู่ ส.ทล.2 กก.3 บก.ทล. 2103 12202 0828

43 จ.ส.ต. ณัฎฐวุฒิ อินทร ผบ.หมู่ กก.ตชด.41 2505 12202 1172 ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี ปสฎ.2352

44 ส.ต.ท. ณัฐดนัย ทองหมัน ผบ.หมู่ ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. 1013 12202 0289 ผบ.หมู่ กก.5 บก.ป. 2102 12202 0492

45 ด.ต. ณัฐพนธ์ เสนหนู ผบ.หมู่ กก.ดส. 1000 12301 0145 รอง สว.(ป.) สภ.ป่าพะยอม จว.พัทลุง ปพท.1729

46 ส.ต.ท. ณัฐพล ฤทธิศาสตร์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บาเจาะ จว.นราธิวาส 0903 14202 2180 ผบ.หมู่ กก.สุนัขตํารวจ บก.สปพ. 261/2561 ถอนชื่อออกจากคําสั่ง

47 จ.ส.ต. ณัฐวุฒิ สุกแก้ว ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 1029 ผบ.หมู่ ฝ่ายตรวจลงตรา ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0669

48 ด.ต. ดนุนันท์ นันตา ผบ.หมู่(ป.)สภ.ท่าวังผา จว.น่าน ปนน.1656 ผบ.หมู่ (ป.)สภ.แม่สาย จว.เชียงราย ปชร.3507

49 ร.ต.ต. หญิง ดวงหทัย เพ็งสวัสดิ์ รอง สว.(ป.) ส.ทท.1 กก.1 บก.ทท.1 3202 12202 0100 รอง สว.(อก.) ฝอ.4 บก.อก.ภ.9 1901 12301 0097

50 ด.ต. ดาวรุ้ง สุขผดุง ผบ.หมู่ ส.รน.2 กก.5 บก.รน. 2106 12206 0563 ผบ.หมู่ ส.ทล.2 กก.3 บก.ทล. 2103 12202 0870

51 ด.ต. เดโช นิลมาศ ผบ.หมู่ กก.5 บก.ปทส. 2107 12202 0317 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ปทส. 261/2561 รอง สว.(ป.) กก.1 บก.ปทส. 2107 12202 0060

52 ส.ต.ต. ตอเล๊ะ อาบูวะ ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา 1910 12202 0041 ผบ.หมู่(ป.)สภ.นาน้อย จว.น่าน 261/2561 ถอนชื่อออกจากคําสั่ง

53 ด.ต. ต่อศักดิ์ สวนเข้ม ผบ.หมู่ กก.ตชด.14 2502 12202 6126 ผบ.หมู่ ส.ทท.1 กก.1 บก.ทท.3 3204 12202 0070

54 ด.ต. ถนอม อรบุตร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ่อทอง จว.ชลบุรี ปชบ.3792 ผบ.หมู่(ป.) สภ.เลิงนกทา จว.ยโสธร 261/285 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองใหญ่ จว.ชลบุรี ปชบ.3861

55 จ.ส.ต. ถนัดกิจ วงษ์หาญ ผบ.หมู่ ฝอ.บก.น.5 1007 12301 0020 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ทองหล่อ 1112 14202 0444

56 ส.ต.ท. ถิรวัฒน์ เจิมสม ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 4 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0713 ผบ.หมู่ ฝ่ายสโมสรและสันทนาการ สก. 0403 12301 0073

57 จ.ส.ต. ทง ปันตั๋น ผบ.หมู่ กก.ตชด.32 2504 12202 2362 ผบ.หมู่ กก.2 บก.ทท.2 3203 12204 0243

58 ด.ต. ทรงพล เลี้ยงประยูร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ลาดยาว ภ.จว.นครสวรรค์ ปนว.2105 ผบ.หมู่ กก.3 บก.ปส.3 2204 12202 0219

59 ส.ต.ท. ทรงยศ บุญถาวรพิทักษ์ ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2480 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ปทุมวัน ปน.2-2423

60 ด.ต. ทรงฤทธิ์ ไชยศรีทา ผบ.หมู่ ตม.จว.อุดรธานี บก.ตม.4 2405 12204 0386 ผบ.หมู่ ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4 261/2561 ผบ.หมู่ ตม.จว.อุดรธานี บก.ตม.4 2405 12204 0533
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บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ 275/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษายน ๒๕๖1

ลําดับ ยศ ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่

จากเดิมแต่งตั้ง เปลี่ยนแปลงเป็น

61 ด.ต. ทวี กล้าจอหอ ผบ.หมู่ (จร.) งานตรวจพิสูจน์ผู้ขับขี่ กก.5 บก.จร. 1002 12205 1591 ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 5 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 261/2561 ผบ.หมู่ (จร.) งานศูนย์ควบคุมจราจร วิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ กก.2 บก.จร. 1002 12205 1156

62 ส.ต.ท. ทวีศักดิ์ จักรไชย ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1660 ผบ.หมู่ (ป.) สน.สามเสน ปน.1-5730

63 จ.ส.ต. ทศพร พิศูจน์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กระทุ่มแบน จว.สมุทรสาคร ปสค.780 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ศรีสวัสดิ์ จว.กาญจนบุรี 261/2561 ผบ.หมู่ ส.รฟ.ธนบุรี กก.1 บก.รฟ. 2104 12202 0193

64 ส.ต.ท. ทศพล กุลวงศ์ ผบ.หมู่ ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. 1013 12202 0288 ผบ.หมู่ กก.สืบสวน ภ.จว.มุกดาหาร 1408 12204 0030

65 ด.ต. ทัชชกร กิติยศ ผบ.หมู่(จร.) สภ.แม่ลาว จว.เชียงราย ปบร.1764 ผบ.หมู่ (จร.)สภ.บ้านดู่ จว.เชียงราย 261/2561 ผบ.หมู่(สส.) สภ.แม่ลาว จว.เชียงราย 0502 14204 0229

66 ส.ต.ต. ทีปกร โมราสุทธิ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นาตาล จว.อุบลราชธานี ปอบ.2028 ผบ.หมู่(ป.)(สตร.) สภ.หนองสูงใต้ จว.มุกดาหาร ปมห.-782

67 ด.ต. เทพนิมิตร จันทราสินธุ์ ผบ.หมู่ ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3 2404 12313 0114 ผบ.หมู่ ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3 2404 12313 0236

68 ส.ต.ท. เทวินทร์ เมทา ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2099 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ดุสิต ปน.1-2990

69 ด.ต. ธนกฤต ศรีโวย ผบ.หมู่(สส.) สภ.แม่ลาว จว.เชียงราย 0502 14204 0229 ผบ.หมู่(จร.) สภ.แม่ลาว จว.เชียงราย ปบร.1764

70 ด.ต. ธนฤกต เหมือนเหลา ผบ.หมู่ ส.ทล.5 กก.6 บก.ทล. 2103 12202 1550 ผบ.หมู่ กก.6 บก.ทล. 262/2561 ผบ.หมู่ ส.ทล.5 กก.6 บก.ทล. 2103 12202 1551

71 ส.ต.ท. ธนาวิสิษฐ์ สํานักนิตย์ ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1508 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ปทุมวัน ปน.2-2383

72 ส.ต.ต. ธนาวุฒิ วิชัยพล ผบ.หมู่ (ป.) สน.ปากคลองสาน 1010 12202 0120 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ตลาดพลู 1115 14202 0300

73 ส.ต.อ. ธรรณธกรณ์ ไข่แก้ว ผบ.หมู่ ปพ.ภ.จว.นราธิวาส 1908 12202 0332 ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.ป. 262/154 ถอนชื่อออกจากคําสั่ง

74 ด.ต. ธรรศ ทองสุกใส ผบ.หมู่ ตม.จว.นนทบุรี บก.ตม.3 2404 12313 0504 ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 262/2561 ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 12313 1329

75 ด.ต. ธานัท พึ่งบาง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนครปฐม ปนฐ.1986 ผบ.หมู่ กก.สส.1 บก.สส.ภ.7 1702 12204 0088

76 ส.ต.ท. ธานินทร์ ละอองแก้ว ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านแปลง จว.จันทบุรี ปจบ.925 ผบ.หมู่ สภ.พิบูลมังสาหาร จว.อุบลราชธานี ปอบ.3928

77 ส.ต.ท. ธีรเจต จันทร์มณี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปะแต จว.ยะลา 0906 14202 0210 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นาทวี จว.สงขลา 262/2561 ถอนชื่อออกจากคําสั่ง

78 จ.ส.ต. ธีรชัย รู้รักษา ผบ.หมู่ ตม.จว.ลําพูน บก.ตม.5 2406 12204 0420 ผบ.หมู่ ตม.จว.เชียงใหม่ บก.ตม.5 2406 12313 0127

79 ด.ต. ธีระพงษ์ อ่อนเชียง ผบ.หมู่ ส.ทล.5 กก.6 บก.ทล. 2103 12202 1551 ผบ.หมู่ ส.ทล.5 กก.6 บก.ทล. 2103 12202 1550

80 ส.ต.อ. ธีระศักดิ์ เงารัตนพันธิกุล ผบ.หมู่ (ธร.) สภ.คลองท่อม จว.กระบี่ ปกบ.1491 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เกาะพีพี จว.กระบี่ 262/2561 ถอนชื่อออกจากคําสั่ง



ดํารงตําแหน่ง ตามที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ 275/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษายน ๒๕๖1

ลําดับ ยศ ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่

จากเดิมแต่งตั้ง เปลี่ยนแปลงเป็น

81 จ.ส.ต. หญิง นงนภัส เครือวุฒิกุล ผบ.หมู่ กก.3 บก.ปอศ. 2109 12301 0109 ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 262/2561 ผบ.หมู่ กก.3 บก.ปอศ. 2109 12301 0108

82 ส.ต.ท. นพดล จุวรรณ ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2110 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ดุสิต ปน.1-3016

83 จ.ส.ต. นพดล ริมพนัสสัก ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางซื่อ ปน.1-6821 ผบ.หมู่ (ป.) สน.สายไหม 1109 14202 0085

84 ร.ต.ท. นพดล วุฒิทรัพย์ รอง สว.(อก.) ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4 2405 12313 0445 รอง สว.(อก.)ตม.จว.นครพนม บก.ตม.4 262/2561 รอง สว.(ป.) ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4 2405 12202 0092

85 ส.ต.ท. นวภัทร ตาใย ผบ.หมู่(สส.)กก.สส.ภ.จว.ลําปาง 1510 12204 0056 ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ท่าเรือกรุงเทพ บก.ตม.3 2404 12301 0470

86 ด.ต. นันทพงศ์ อินทอง ผบ.หมู่ กก.2 บก.ปอศ. 2109 12202 0092 ผบ.หมู่ กมค. 263/2561 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ปอศ. 2109 12301 0007

87 ส.ต.ต. นิคม ทองขาว ผบ.หมู่(ป.) สภ.กรงปินัง จว.ยะลา 0906 14202 1543 ผบ.หมู่ ปพ.ภ.จว.สงขลา 263/2561 ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.จะนะ จว.สงขลา 0907 14202 0365

88 ด.ต. นิพล สุขประเสริฐ ผบ.หมู่ ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5 2406 12204 0362 ผบ.หมู่ ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5 2406 12313 0066

89 ส.ต.ท. นิยม ติรกาญจน์ ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1808 ผบ.หมู่ (ป.) สน.นางเลิ้ง ปน.1-5514

90 จ.ส.ต. นิรันดร์ กลิ่นกลั่น ผบ.หมู่ ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด. 2508 12202 0222 ผบ.หมู่ กก.6 บก.ส.1 263/2561 ผบ.หมู่ กก.2 บก.ส.1 2302 12204 0304

91 ส.ต.ท. นิเวศ พรมรักษา ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2260 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ดุสิต ปน.1-2974

92 จ.ส.ต. นุกูล เรืองศิลป์ ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 5 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0781 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ปทุมวัน 1113 14202 0171

93 ด.ต. บรรเจิด สุขจินดา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองระยอง ปรย.1452 ผบ.หมู่ กก.2 บก.ส.1 2302 12204 0322

94 ด.ต. บรรดิษฐ์ นาคบุตร ผบ.หมู่ กก.ตชด.43 2505 12202 4889 ผบ.หมู่ กก.1 บก.ทท.3 3204 12204 0041

95 ด.ต. บัญชากานต์ สรณะพิบูลย์ ผบ.หมู่ ตม.จว.เพชรบุรี บก.ตม.3 2404 12204 0623 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตม.3 263/2561 ผบ.หมู่ ตม.จว.เพชรบุรี บก.ตม.3 2404 12313 0618

96 ส.ต.ท. บัวเรียน คงดี ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1464 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ดุสิต ปน.1-3026

97 ร.ต.ท. บุญมี แสงงาม รอง สว.(ป.) ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4 2405 12202 0092 รอง สว.(อก.) ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4 2405 12313 0445

98 ด.ต. หญิง บุศษ์รินทร์ จุฑานนท์ ผบ.หมู่ ด่าน ตม.เชียงแสน บก.ตม.5 2406 12313 0289 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตม.5 263/2561 ผบ.หมู่ ตม.จว.เพชรบุรี บก.ตม.3 2404 12204 0624

99 ด.ต. ประกอบ แสงอรุณ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.จอมบึง จว.ราชบุรี ปรบ.1945 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. 263/2561 ผบ.หมู่ (จร.) สภ.จอมบึง จว.ราชบุรี ปรบ.1977

100 ส.ต.ท. ปริญญา ใจเที่ยง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองชลบุรี ปชบ.3051 ผบ.หมู่ กก.1 บก.ทท.1 264/2561 ถอนชื่อออกจากคําสั่ง



ดํารงตําแหน่ง ตามที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ 275/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษายน ๒๕๖1

ลําดับ ยศ ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่

จากเดิมแต่งตั้ง เปลี่ยนแปลงเป็น

101 ส.ต.ท. ปริญญา วงค์คํา ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2134 ผบ.หมู่ (ป.) สน.นางเลิ้ง ปน.1-5518

102 ส.ต.ท. ปิยะกูล หมอกสังข์ ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2313 ผบ.หมู่ (ป.) สน.นางเลิ้ง ปน.1-5503

103 ส.ต.ท. ปิยะพงษ์ หาญมนตรี ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 1 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1495 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ปทุมวัน ปน.2-2412

104 ด.ต. เปรมวิศุทธิ์ พัฒนอติพงศ์ ผบ.หมู่ ส.ทล.2 กก.8 บก.ทล. 2103 12202 1867 ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 2 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 264/2561 ผบ.หมู่ ส.ทล.2 กก.3 บก.ทล. 2103 12202 0847

105 ส.ต.ท. พงศกร บุญอินทร์ ผบ.หมู่ (ป.) สน.นางเลิ้ง ปน.1-5534 ผบ.หมู่ (ป.) สน.สายไหม 1109 14202 0077

106 ส.ต.ท. พงษ์พัฒน์ เนื่องมหา ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2083 ผบ.หมู่ (ป.) สน.สามเสน ปน.1-5717

107 ส.ต.ท. พงษ์พัฒน์ รื่นภิรมย์ ผบ.หมู่ (จร.) สน.จักรวรรดิ ปน.1-5286 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์ ปปข.1608

108 ส.ต.ท. พรทวี ไชยคุณ ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1836 ผบ.หมู่ (ป.) สน.สามเสน ปน.1-5715

109 ด.ต. พลวัฒน์ พลคุย ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี ปชบ.2542 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สัตหีบ จว.ชลบุรี 264/2561 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.นาจอมเทียน จว.ชลบุรี 0204 14203 0655

110 จ.ส.ต. พันธุ์ธิติ วรรณุรักษ์ ผบ.หมู่ ตม.จว.เชียงใหม่ บก.ตม.5 2406 12313 0354 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตม.5 2406 12301 0302

111 จ.ส.ต. พิชิต เสมอภาค ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ป่าโมก จว.อ่างทอง ปอท.1513 ผบ.หมู่(ป.)สภ.กันทรารมย์ 0306 14202 0541

112 ด.ต. พิเชษ เอี่ยมสะอาด ผบ.หมู่ (จร.) งานตรวจพิสูจน์ผู้ขับขี่ กก.5 บก.จร. 1002 12205 1589 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางใหญ่ จว.นนทบุรี 265/2561 ผบ.หมู่ (จร.) งานศูนย์ควบคุมจราจร วิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ กก.2 บก.จร. 1002 12205 1157

113 จ.ส.ต. พิณโย นวลละออง ผบ.หมู่ ส.ทล.3 กก.7 บก.ทล. 2103 12202 1693 ผบ.หมู่ ส.ทล.1 กก.7 บก.ทล. 265/2561 ผบ.หมู่.(สส.) กก.สส.ภ.จว.สงขลา 1906 12204 0151

114 ส.ต.ท. พินิจ นิยม ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2143 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ปทุมวัน ปน.2-2420

115 ด.ต. พิภพ ฟูบินทร์ ผบ.หมู่ (ป.) สน.ภาษีเจริญ ปน.3-3912 ผบ.หมู่ กก.1 บก.ปทส. 2107 12202 0065

116 ส.ต.ท. พิริยะ ขวัญถาวร ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2359 ผบ.หมู่ (ป.) สน.สามเสน ปน.1-5723

117 ส.ต.ต. พีรพงษ์ ธงอาษา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ภาชี จว.พระนครศรีอยุธยา ปอย.1759 ผบ.หมู่ กก.สืบสวน ภ.จว.สกลนคร 1411 12202 0057

118 จ.ส.ต. หญิง เพชรภิมุข สมแก้ว ผบ.หมู่ ฝ่ายสรรพาวุธ 3 สพ. 0304 12428 0140 ผบ.หมู่ กก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส.ภ.1 1102 12428 0033

119 จ.ส.ต. หญิง เพ็ญนภา ทองกลีบ ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.ภ.6 1601 12301 0262 ผบ.หมู่ (ธร.) สภ.หล่มเก่า จว.เพชรบูรณ์ 265/2561 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หล่มเก่า ภ.จว.เพชรบูรณ์ 0607 14202 0214

120 ด.ต. ไพสิฐ พุทธิมาเล ผบ.หมู่(นปพ.)กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12202 0185 ผบ.หมู่ กก.4 บก.ปคม. 2108 12202 0188



ดํารงตําแหน่ง ตามที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ 275/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษายน ๒๕๖1

ลําดับ ยศ ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่
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121 ส.ต.ท. ภัทรพล ไมล์โพธิ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เกาะช้าง จว.ตราด ปพพ.538 ผบ.หมู่ ฝอ.3 บก.อก.สตม. 2401 12301 0039

122 ด.ต. ภาคภูมิ อินสวรรค์ ผบ.หมู่ กก.1 บก.ปปป. 2110 12202 0037 ผบ.หมู่ กก.1 บก.ปคบ. 2111 12202 0039

123 ด.ต. ภานุพงษ์ แดงโสภณ ผบ.หมู่ กก.สส.3 บก.สส.ภ.6 1602 12204 0129 ผบ.หมู่ กก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.สส.ภ.6 265/2561 ผบ.หมู่ กก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.สส.ภ.6 1602 12204 0161

124 ด.ต. หญิง มนัสชนก เสนาพล ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ทท.1 3202 12301 0009 ผบ.หมู่ กก.3 บก.ทท.1 265/2561 ผบ.หมู่ (อก.)สภ.เปร็ง จว.สมุทรปราการ 0107 14301 0125

125 ส.ต.ท. หญิง มัญธิดา ทองศรี ผบ.หมู่ ฝอ.อต. 0401 12301 0003 ผบ.หมู่ ฝ่ายประมวลผลข้อมูล ศทส.ตม. 266/2561 ผบ.หมู่ ฝอ.6 บก.อก.สตม. 2401 12301 0061

126 จ.ส.ต. มารุต ปินใจ ผบ.หมู่ กก.ตชด.32 2504 12202 2360 ผบ.หมู่ (สส.)สภ.แม่กา จว.พะเยา 1507 12204 0174

127 ด.ต. มารุต ยิ้มเยี่ยมสุข ผบ.หมู่ กก.สส.1 บก.สส.ภ.7 1702 12204 0088 ผบ.หมู่ กก.อป.บก.สส.ภ.7 1702 12202 0283

128 ส.ต.ท. มารุต อรุณรัตน์ ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 6 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 2664 ผบ.หมู่ (ธร.) กก.สายตรวจ บก.สปพ. 266/2561 ผบ.หมู่ กก.สุนัขตํารวจ บก.สปพ. 1013 12202 1389

129 ด.ต. มิตร ทิพย์ปินวงค์ ผบ.หมู่ (คผศ.) สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ปอต.1400 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองอุตรดิตถ์ 266/2561 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ด่านแม่คํามัน จว.อุตรดิตถ์ 1611 12202 0103

130 ส.ต.ท. เมธวิน หารประทุม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองจันทร์ จว.ศรีสะเกษ ปศก.4380 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โนนสูง จว.นครราชสีมา 266/2561 ผบ.หมู่(ป.)สภ.กุดชุม จว.ยโสธร ปยส.1059

131 จ.ส.ต. ยืนยง พลเยี่ยม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เจาะไอร้อง จว.นราธิวาส 0903 14202 0668 ผบ.หมู่ กก.สส.3 บก.สส.จชต. 1911 12204 0011

132 ส.ต.ท. เยี่ยมพล พลเยี่ยม ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.รามัน จว.ยะลา 0906 14202 1080 ผบ.หมู่ กก.สส.3 บก.สส.จชต. 266/2561 ถอนชื่อออกจากคําสั่ง

133 ด.ต. รชต ไชยม่อม ผบ.หมู่ กก.สส.1 บก.สส.ภ.9 1902 12204 0044 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.รัตภูมิ จว.สงขลา ปสข.3763

134 จ.ส.ต. หญิง รัตติยา รัตนะธรรมรงค์ ผบ.หมู่ ฝอ.4 บก.อก.ภ.4 1401 12301 0312 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าคันโท จว.กาฬสินธุ์ ปกส.2382

135 จ.ส.ต. หญิง เรไร จิตมงคล ผบ.หมู่ ตม.จว.ปราจีนบุรี บก.ตม.3 2404 12301 0671 ผบ.หมู่.ตม.จว.ปราจีนบุรี บก.ตม.3 2404 12301 0669

136 จ.ส.ต. เรืองฤทธิ์ พาราษฎร ผบ.หมู่ ตม.จว.นนทบุรี บก.ตม.3 2404 12313 0320 ผบ.หมู่ กก.1 บก.ตม.1 266/2561 ผบ.หมู่ กก.บริการคนต่างด้าว บก.ตม.3 2404 12204 0024

137 ส.ต.ท. หญิง ลาวัลย์ หอมสุวรรณ์ ผบ.หมู่ ฝอ.6 บก.อก.สตม. 2401 12301 0061 ผบ.หมู่ ฝอ.5 บก.อก.สตม. 2401 12301 0056

138 จ.ส.ต. เลอศักดิ์ นนท์ขุนทด ผบ.หมู่ (สส.) สน.พหลโยธิน 1109 14204 0453 รอง สว.(อก.) ฝอ.สยศ.ตร. 0200 12301 0004

139 ส.ต.ท. วทัญญู จันแสง ผบ.หมู่ งานอารักขาที่ 3 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 1111 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ปทุมวัน ปน.2-2396

140 ส.ต.ท. วรรณชัย พลเยี่ยม ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 2 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0301 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ปทุมวัน ปน.2-2403
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141 ส.ต.ท. วรเวช สีสังชุม ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2054 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ปทุมวัน 1113 14202 0173

142 ส.ต.ท. วสันต์ ดวงมา ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1732 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ดุสิต ปน.1-2983

143 ส.ต.ท. วัชนากาล รัตนพันธ์ ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1452 ผบ.หมู่ (ป.) สน.สามเสน ปน.1-5747

144 จ.ส.ต. วัชระ เปาปวง ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.นราธิวาส 1908 12202 0178 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เขลางค์นคร จว.ลําปาง 267/2561 ถอนชื่อออกจากคําสั่ง

145 ส.ต.ต. วัชรินทร์ สถิตย์ ผบ.หมู่ สภ.คุระบุรี จว.พังงา ปพง.1181 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.กาญจนดิษฐ์ จว.สุราษฎร์ธานี 267/2561 ผบ.หมู่(ป.) สภ.กาญจนดิษฐ์ จว.สุราษฎร์ธานี ปสฎ.3422

146 ส.ต.ท. วันชัย จันทร์แดง ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2209 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ดุสิต ปน.1-3002

147 ส.ต.ต. วิชญ์ภาส กาญจนเลิศพรทวี ผบ.หมู่ กก.อป.บก.สส.ภ.7 1702 12202 0273  ผบ.หมู่ กก.1 บก.ทท.3 267/2561 ถอนชื่อออกจากคําสั่ง

148 ส.ต.ท. วิชัย ประมวล ผบ.หมู่ งานอารักขาที่ 2 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 0989 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ปทุมวัน ปน.2-2422

149 ด.ต. วิชัย สมภพ ผบ.หมู่ (ป.) สน.ทุ่งสองห้อง 1102 14202 0122 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นาเชือก จว.มหาสารคาม ปมค.2571

150 จ.ส.ต. วิสุทธิ์ วุฒิโรจน์ปัญญาเลิศ ผบ.หมู่ กก.ตชด.14 2502 12202 6149 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.สําโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ ปสป.1702

151 ส.ต.ท. วีระพงษ์ วงษ์สิงห์ ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1618 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ดุสิต ปน.1-4854

152 ส.ต.ท. ศรายุทธ อักษร ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 4 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0664 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ปทุมวัน ปน.2-2389

153 ส.ต.ท. ศักดิ์นริน ทรงรัมย์ ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 1 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0272 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ปทุมวัน ปน.2-2408

154 ส.ต.ท. ศิริวัฒน์ มีเติม ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 6 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 2702 ผบ.หมู่ ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. 268/2561 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 3 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0810

155 ด.ต. ศิวกร พรหมถา ผบ.หมู่(ป.)สภ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1532 ผบ.หมู่ กก.4 บก.ปคม. 2108 12202 0194

156 ด.ต. ศิวัชธนโชติ เทียบเพีย ผบ.หมู่ (ส.) สน.บึงกุ่ม 1102 14301 0703 ผบ.หมู่ (จร.) สน.บึงกุ่ม 268/2561 ผบ.หมู่ (ป.) สน.บึงกุ่ม 1102 14202 0769

157 ส.ต.ท. ศุภชัย คําแหง ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 2 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0398 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ปทุมวัน ปน.2-2414

158 ด.ต. ศุภชัย บัวทอง ผบ.หมู่ (สส.) สภ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม 0703 14204 0113 ผบ.หมู่(สส.)สภ.ทุ่งสง จว.นครศรีธรรมราช 268/2561 ผบ.หมู่(ป.)สภ.กาญจนดิษฐ์ จว.สุราษฎร์ธานี ปสฎ.3424

159 จ.ส.ต. ศุภวัฒน์ บูสู ผบ.หมู่ ปพ.ภ.จว.นราธิวาส 1908 12202 0166 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เกาะหลีเป๊ะ จว.สตูล 268/2561 ถอนชื่อออกจากคําสั่ง

160 ส.ต.ท. เศรษฐา อินทฤทธิ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เกาะสมุย จว.สุราษฎร์ธานี 0808 14202 0641 ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เวียงสระ จว.สุราษฎร์ธานี 268/2561 ผบ.หมู่(สส.)สภ.เวียงสระ จว.สุราษฎร์ธานี ปสฎ.3747
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161 ด.ต. หญิง สกลสุภา พงศ์ธนบรรณ ผบ.หมู่ ตม.จว.เชียงใหม่ บก.ตม.5 2406 12313 0127 ผบ.หมู่ ตม.จว.ตาก บก.ตม.5 2406 12313 0248

162 ด.ต. สมจิต บินตะคุ ผบ.หมู่ บก.อก.ภ.4 1401 12301 0001 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ศรีเชียงใหม่ จว.หนองคาย 0410 14204 0320

163 ส.ต.ต. สมัทชา ไชยรถ ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ปัตตานี 1909 12202 0347 ผบ.หมู่ (ป.) ฝอ.ศฝร.ภ.4 269/2561 ถอนชื่อออกจากคําสั่ง

164 ส.ต.ต. สราวุธ กายสะอาด ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เสวียด จว.สุราษฎร์ธานี ปสฎ.4111 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ปากตะโก จว.ชุมพร 269/2561 ผบ.หมู่ สภ.ปากตะโก จว.ชุมพร ปชพ.-1198

165 จ.ส.ต. หญิง สหัตธญา จันต๊ะหอม ผบ.หมู่ ตม.จว.พะเยา บก.ตม.5 2406 12301 0403 ผบ.หมู่ ตม.จว.พิจิตร บก.ตม.5 269/2561 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตม.5 2406 12301 0009

166 ส.ต.ท. สังคม ถานันท์ ผบ.หมู่ ปฏิบัติการพิเศษ ภ.จว.ยะลา 1910 12202 0061 ผบ.หมู่(ป.) สภ.นาน้อย จว.น่าน ปนน.2249

167 ส.ต.ท. สันต์ทยา ใหม่ชู ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กาบัง จว.ยะลา 0906 14202 1874 ผบ.หมู่ (ป.) กก.สส.ภ.จว.พัทลุง 269/2561 ถอนชื่อออกจากคําสั่ง

168 จ.ส.ต. สันติพงศ์ สุนทรศิริวัฒน์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าธง จว.ยะลา 0906 14202 1214 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สุไหงโกลก จว.นราธิวาส 269/2561 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองยะลา จว.ยะลา ปยล.1666

169 ด.ต. หญิง สาธิตา คณิตสิทธิวัฒน์ ผบ.หมู่ กก.ดส. 1000 12204 0089 ผบ.หมู่ (ป.) สน.นางเลิ้ง 269/2561 ผบ.หมู่ กก.ดส. 1000 12301 0145

170 ส.ต.ต. สิทธิ์ชัย ชูเมือง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทับสะแก จว.ประจวบคีรีขันธ์ ปปข.2028 ผบ.หมู่ (จร.) สภ.บางสะพาน จว.ประจวบคีรีขันธ์ 269/2561 ถอนชื่อออกจากคําสั่ง

171 ส.ต.ท. สิทธิชัย ทองเภาว์ ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1679 ผบ.หมู่ (ป.) สน.สามเสน ปน.1-5729

172 จ.ส.ต. สิทธิชัย แสนบรรจง ผบ.หมู่ (จร.) สภ.หนองปรือ จว.ชลบุรี 1206 12205 0189 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนครนายก 269/2561 ผบ.หมู่.สภ.ห้วยใหญ่ จว.ชลบุรี 0204 14205 0607

173 จ.ส.ต. สิทธิศักดิ์ สงวนโสภณ ผบ.หมู่ กก.ตชด.11 2502 12202 1402 ผบ.หมู่ กก.ตชด.33 2504 12202 5393

174 จ.ส.ต. หญิง สุกัญญา ยุพาพินท์ ผบ.หมู่ ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0715 ผบ.หมู่ ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3 2404 12313 0114

175 ด.ต. สุชาติ เทียมทัน ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ 1109 12202 0077 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าตูม จว.สุรินทร์ 269/2561 ถอนชื่อออกจากคําสั่ง

176 ด.ต. สุทธิศักดิ์ ทองเวียง ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12301 0662 ผบ.หมู่ ตม.จว.ฉะเชิงเทรา บก.ตม.3 2404 12204 0513

177 ด.ต. สุนิน อรรคนันท์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านเป็ด จว.ขอนแก่น 1405 12202 0196 ผบ.หมู่ (ปท.) สภ.บ้านเป็ด จว.ขอนแก่น 270/2561 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.บ้านเป็ด จว.ขอนแก่น 1405 12202 0229

178 ด.ต. หญิง สุปราณี ศรีภิรมย์ ผบ.หมู่ กก.สส.2 บก.สส.ภ.6 1602 12204 0080 ผบ.หมู่ ฝอ.3 บก.อก.ภ.6 270/2561 ถอนชื่อออกจากคําสั่ง

179 ส.ต.ท. สุพรรณ เตจ๊ะสา ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1484 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ดุสิต ปน.1-2988

180 ด.ต. สุรวุฒิ นิลศักดิ์ ผบ.หมู่ (สส.) สน.ดอนเมือง ปน.1-3474 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0460
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181 จ.ส.ต. สุรัตน์ เฉลยวาเรศ ผบ.หมู่ กก.ตชด.12 2502 12202 2406 ผบ.หมู่ กก.สุนัขตํารวจ บก.สปพ. 1013 12204 1432

182 ส.ต.ท. หญิง สุรัยนา อาดํา ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 1226 รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 2403 11363 0646

183 ส.ต.ท. สุริยา สิงโหพล ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ตากใบ จว.นราธิวาส ปนธ.2168 ผบ.หมู่ สภ.เมืองชุมพร 270/2561 ถอนชื่อออกจากคําสั่ง

184 จ.ส.ต. สุรียา สาดีน ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 2403 12313 0858 ผบ.หมู่ ตม.จว.กระบี่ บก.ตม.6 2407 12313 0339

185 ร.ต.ท. สุวิจักขณ์ พุฒเกิด รอง สว.(ส.) สภ.ห้วยยาง จว.ประจวบคีรีขันธ์ ปปข.1181 รอง สว.(ป.) สภ.ห้วยยาง จว.ชัยภูมิ 270/2561 รอง สว.(ป.) สภ.ห้วยยาง จว.ประจวบคีรีขันธ์ ปปข.1154

186 ด.ต. เสกสรร ก้อนแก้ว ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองตาก จว.ตาก ปตก.1373 ผบ.หมู่ ฝอ.4 บก.อก.ภ.6 270/2561 ถอนชื่อออกจากคําสั่ง

187 ด.ต. โสภณ แต้มฤทธิ์ ผบ.หมู่ ตม.จว.เพชรบุรี บก.ตม.3 2404 12204 0625 ผบ.หมู่ ตม.จว.เพชรบุรี บก.ตม.3 270/2561 ผบ.หมู่.ตม.จว.ประจวบคีรีขันธ์ บก.ตม.3 2404 12313 0211

188 ส.ต.ท. อนุพนธ์ สมัยเอี่ยม ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2063 ผบ.หมู่ (ป.) สน.นางเลิ้ง ปน.1-5521

189 ส.ต.ท. อภิวัฒน์ ธารศรี ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 6 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 2676 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 271/2561 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 3 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0829

190 ด.ต. หญิง อรพินท์ แก้วดํา ผบ.หมู่ (นส.)(ธร.) สน.สายไหม 1109 14301 0068 ผบ.หมู่ (ป.) สน.สายไหม 1109 14202 0101

191 ส.ต.ต. อลงกรณ์ มอญแก้ว ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เกาะช้าง จว.ตราด ปพพ.543 ผบ.หมู่ ส.ทล.2 กก.3 บก.ทล. 2103 12202 0859

192 ด.ต. อัครเดช มาตราช ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กุสุมาลย์ จว.สกลนคร ปสน.3257 ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.สกลนคร 1411 12301 0020

193 ด.ต. อัครินทร์ เยี่ยงศรีเมือง ผบ.หมู่ กก.1 บก.ทท.1 3202 12204 0030 ผบ.หมู่ ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล. 271/2561 ผบ.หมู่ กก.1 บก.ทท.1 3202 12204 0039

194 ด.ต. อัฎฐวุฒิ แป้นจันทร์ ผบ.หมู่ (คด.)(ส.) สน.ยานนาวา ปน.2-4023 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ยานนาวา 1113 14202 0331

195 ส.ต.ท. อัศวเดช ปังศรี ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1466 ผบ.หมู่ (ป.) สน.นางเลิ้ง ปน.1-5522

196 ส.ต.ท. อาทิตย์ มูลมะณี ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1459 ผบ.หมู่ (ป.) สน.สามเสน ปน.1-5703

197 ร.ต.ต. อาวุธ ไชยหา รอง สว.(ป.) สภ.แม่สอด จว.ตาก ปตก.1779 ผบ.หมู่ กก.ตชด.34 271/2561 รอง สว.(ป.) สภ.พบพระ ภ.จว.ตาก ปตก.2249

198 ด.ต. อํานาจ มณฑา ผบ.หมู่ (จร.) สน.ดอนเมือง ปน.1-7555 ผบ.หมู่ กก.ดส. 271/2561 ถอนชื่อออกจากคําสั่ง

199 ส.ต.ท. อุกฤษฎ์ รุ่งรัตน์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นาประดู่ จว.ปัตตานี 0904 14202 1315 ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.สะบ้าย้อย จว.สงขลา 0907 14202 0408

200 ด.ต. อุดมศักดิ์ โกมลธง ผบ.หมู่(ป.)สภ.ป่าซาง จว.ลําพูน ปนร.3389 ผบ.หมู่ (สส.)สภ.เหมืองจี้ จว.ลําพูน ปลพ.696



ดํารงตําแหน่ง ตามที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ 275/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษายน ๒๕๖1

ลําดับ ยศ ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่
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201 ร.ต.ท. อุทัย ช่างสาน รอง สว.(สส.) กก.สส.ภ.จว.สงขลา 1906 12204 0151 รอง สว.(สส.) กก.สส.1 บก.สส.ภ.9 1902 12204 0044

202 ส.ต.ท. เอก บุญส่ง ผบ.หมู่ กก.อป.บก.สส.ภ.7 1702 12202 0287 ผบ.หมู่ ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. 1013 12202 0288

203 ด.ต. เอกธวัช สกุลจันทร์ ผบ.หมู่ (ธร.) สภ.หนองปรือ จว.กาญจนบุรี ปกจ.2797 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองปรือ จว.ชลบุรี 271/2561 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองปรือ จว.กาญจนบุรี ปกจ.2755

204 ด.ต. เอกภพ เคียมเค้า ผบ.หมู่ กก.3 บก.ปอศ. 2109 12301 0108 ผบ.หมู่ กก.3 บก.ปอศ. 2109 12301 0109

205 จ.ส.ต. ฮาหรน สาดีน ผบ.หมู่ กก.ตชด.42 2505 12202 2667 ผบ.หมู่ กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด. 271/2561 ผบ.หมู่ กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 12301 1827


