(สำเนำ)
คำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
ที่ ๒๕๒/๒๕๖๑
เรื่อง กำรแต่งตั้งข้ำรำชกำรตำรวจ
.................................................................................
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕๔ แห่งพระรำชบัญญัติตำรวจแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๔๗
แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติที่ ๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐
เรื่อง กำรปรับปรุงระบบกำรพิจำรณำแต่งตั้งข้ำรำชกำรตำรวจ จึงแต่งตั้งข้ำรำชกำรตำรวจให้ดำรงตำแหน่งต่ำง ๆ
จำนวน ๕๒๑ รำย ปรำกฏตำมบัญชีรำยชื่อที่แนบท้ำยคำสั่งนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภำคม พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นต้นไป โดยให้ขำดจำกอัตรำเงินเดือนเดิม
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
วันที่ ๑ มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เมษำยน พ.ศ.๒๕๖๑

(ลงชื่อ) พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดำ
( จักรทิพย์ ชัยจินดำ )
ผู้บัญชำกำรตำรวจแห่งชำติ

สำเนำถูกต้อง
พลตำรวจตรี
( วิวัฒน์ สีลำเขตต์ )
ผู้บังคับกำร กองทะเบียนพล
30 เมษำยน ๒๕๖๑

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 252/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่
สสก.30

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

1

ร.ต.อ.

ชลาทร เสือพิทักษ์

รอง สวป.สภ.ยี่สาร จว.สมุทรสงคราม

รอง สวป.สภ.อัมพวา จว.สมุทรสงคราม 0707 13202 0087

2

ร.ต.อ.

ชลิต มณีพราว

รอง สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ปอท.

3

ร.ต.อ.

ชลิต สุดาจันทร์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.หินเหล็กไฟ จว.บุรีรัมย์

4

ว่าที่ ร.ต.อ.

หญิง ชลิตา คาจาปา

รอง สว.วป.ผอ.

0202 11309 0054 นวท.(สบ 1) กชว.พฐก.

2702 33450 0198

5

ว่าที่ ร.ต.อ.

หญิง ชลิภากร อ่อนบัวขาว

รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.2

1201 11304 0238 รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.2

1201 11304 0213

6

ร.ต.อ.

ชวนันท์ ศิลา

รอง สว.สส.สภ.ทับคล้อ จว.พิจิตร

0605 13204 0114 รอง สวป.สภ.นาปาด จว.อุตรดิตถ์

7

ร.ต.อ.

ชวนัย มารศรี

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ 0107 24203 0146

รอง สวป.สภ.เมืองอุดรธานี

1414 11202 0106

8

ร.ต.อ.

ชวพล เดชเถร

รอง สว.ธร.สภ.จุน จว.พะเยา

รอง สว.ธร.สภ.เมืองพะเยา

สพย.112

9

ร.ต.อ.

ชวภณ พรมเลิศ

รอง สว.สส.สภ.มะนัง จว.สตูล

0908 13204 0016 รอง สว.สส.สภ.วังหว้า จว.พิจิตร

สพจ.95

10 ร.ต.อ.

ชัชชัย ชื่นชม

ผบ.มว.กก.ตชด.14

2502 11202 0395 รอง สว.จร.สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี

สสฎ.293

11 ร.ต.อ.

ชัชชัย ดีมงคล

รอง สว.จร.สน.บางซื่อ

12 ร.ต.อ.

ชัชชัย สกุลดี

รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.4

13 ร.ต.อ.

ชัชพงศ์ ปี่กระโทก

รอง สวป.สภ.โพธิ์กลาง จว.นครราชสีมา 0303 13202 0827 รอง สวป.สภ.ห้วยแถลง จว.นครราชสีมา 0303 13202 0765

14 ร.ต.อ.

ชัชพล คณะแพง

รอง สวป.สภ.นาเฉลียง จว.เพชรบูรณ์

สพช.131

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านโคก จว.เพชรบูรณ์ 1609 29203 0072

15 ร.ต.อ.

ชัชวาล ชัยวร

รอง สว.สส.สภ.หนองบัว จว.นครสวรรค์

สนว.434

รอง สวป.สภ.เมืองนครสวรรค์

2112 29203 0042 รอง สว.(สอบสวน) กก.3 บก.ปทส.

สบร.152

สพย.150

สน.1-351

รอง สว.(สอบสวน) สภ.โนนดินแดง จว.บุรีรัมย์

รอง สว.งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 1 กก.2 บก.จร.

1401 11304 0188 รอง สวป.สภ.ชนบท จว.ขอนแก่น

2107 11203 0153

สบร.551

สอต.230

1002 11205 0093

สขก.357

0604 13202 0342

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 252/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

16 ร.ต.อ.

ชัชวาล บาซาเปียน

รอง สว.สส.สภ.เมืองปัตตานี

สปน.132

รอง สวป.สภ.ยะหริง่ จว.ปัตตานี

17 ร.ต.อ.

ชัชวาลย์ นพธรรม

รอง สว.สส.สภ.บ้านหมี่ จว.ลพบุรี

สลบ.257

รอง สว.สส.สภ.เกษตรสมบูรณ์ จว.ชัยภูมิ 0302 13204 0143

3203 11202 0064 รอง สวป.สภ.รามัน จว.ยะลา

สปน.207

18 ร.ต.อ. หญิง ชัญญาณิศา ศุภอักษร

รอง สว.ส.ทท.1 กก.2 บก.ทท.2

19 ร.ต.ท. หญิง ชัญรัตน์ สมบุญดี

รอง สว.ธร.สภ.บ้านหมอ จว.สระบุรี

20 ร.ต.ท.

ชัดชัย มณีรัตน์

ผบ.มว.กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.

21 ร.ต.ท.

ชัดถ้อย สอดศรี

รอง สวป.สภ.เมืองกาญจนบุรี

สกจ.225

รอง สว.สส.สภ.ลาดหญ้า จว.กาญจนบุรี

สกจ.113

22 ร.ต.อ.

ชัย วงศ์ใหญ่

รอง สวป.สน.พหลโยธิน

สน.1-764

รอง สว.จร.สน.พหลโยธิน

สน.1-782

23 ร.ต.ท.

ชัยโชติ ศรีวรขาน

นว.(สบ 1) ผบก.สกส.บช.ปส.

24 ร.ต.อ.

ชัยณรงค์ บูรณศรี

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี

สนบ.321

รอง สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.

25 ร.ต.ท.

ชัยทัต ราชลา

รอง สว.จร.สภ.งาว จว.ลาปาง

สลป.406

รอง สว.จร.สภ.เมืองลาปาง

26 ร.ต.อ.

ชัยนิวัฒน์ เพชรทรัพย์สกุล

รอง สว.กก.3 บก.ปส.4

27 ร.ต.อ.

ชัยปติณญา แสงปาน

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครสวรรค์

28 ร.ต.อ.

ชัยพร กอสนาน

รอง สว.(สอบสวน) สภ.สาวชะโงก จว.ฉะเชิงเทรา 0203 23203 0229 รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.สมุทรปราการ 1109 27203 0108

29 ร.ต.อ.

ชัยพร พิมพ์ดี

รอง สว.กก.2 บก.ส.2

30 ร.ต.อ.

ชัยพล คงขุนทด

รอง สวป.สภ.ปักธงชัย จว.นครราชสีมา 0303 13202 0752 รอง สว.จร.สภ.เมืองนครราชสีมา

สสบ.279

รอง สว.ธร.สภ.นาเฉลียง จว.เพชรบูรณ์ 0607 13304 0188

2506 11429 0386 ผบ.มว.กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.

2207 11323 0005 รอง สว.กก.2 บก.ปส.1

2205 11204 0062 รอง สว.กก.3 บก.สกส.บช.ปส.

สนว.295

0906 13202 0116
2506 11202 0375

2202 11204 0072
0400 11380 0160

สลป.250
2207 11202 0062

รอง สว.สส.สภ.หนองปลิง จว.นครสวรรค์ 0604 13203 0309

2303 11204 0111 รอง สวป.สน.โคกคราม

1102 13202 0332

สนม.496

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 252/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

31 ร.ต.อ.

ชัยภัทร น้อยศรี

รอง สว.จร.สน.ทุ่งมหาเมฆ

สน.2-653

รอง สว.ฝอ.กมค.

32 ร.ต.ท.

ชัยยา นาสมทรง

รอง สวป.สภ.ขมิน จว.สกลนคร

สสน.121

รอง สว.(สอบสวน) สภ.นาใน จว.สกลนคร 0409 23203 0347

33 ร.ต.อ.

ชัยยา โสดามา

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ทุ่งช้าง จว.น่าน

สนน.196

รอง สว.(สอบสวน) สภ.สันติสุข จว.น่าน

สนน.270

34 ร.ต.อ.

ชัยยุทธ โกษาจันทร์

รอง สวป.สน.หลักสอง

สน.3-639

รอง สว.สส.สภ.โคกงาม จว.เลย

สลย.137

35 ร.ต.อ.

ชัยยุทธ รอดเวียง

ผู้ช่วย นว.(สบ 1) ผบช.ภ.4

36 ร.ต.อ.

ชัยรัตน์ กิจงาม

รอง สว.(สอบสวน) ส.ทล.1 กก.8 บก.ทล. 2103 29203 0248 รอง สว.(สอบสวน) กก.2 บก.ปปป.

37 ร.ต.อ.

ชัยรัตน์ เที่ยงทัศน์

รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2

38 ร.ต.อ.

ชัยรัตน์ บุกบุญ

รอง สวป.สน.จรเข้น้อย

39 ร.ต.อ.

ชัยรัตน์ สุขจันทร์

รอง สวป.สภ.เนินมะปราง จว.พิษณุโลก 0606 13202 0242 รอง สวป.สภ.พรหมพิราม จว.พิษณุโลก 0606 13202 0231

40 ร.ต.อ.

ชัยราช ไชยคามี

รอง สว.(สอบสวน) สภ.โนนสูง จว.กาฬสินธุ์ 1404 29203 0057 รอง สว.(สอบสวน) สภ.พระซอง จว.นครพนม 0404 23203 0212

41 ร.ต.อ.

ชัยโรจน์ ม่วงชูอินทร์

รอง สว.สส.สภ.ดอนแรด จว.สุรินทร์

42 ร.ต.อ.

ชัยฤกษ์ บริรักษ์

รอง สว.สส.สภ.เมืองนครสวรรค์

43 ร.ต.อ.

ชัยวัฒน์ จงเจริญ

รอง สว.(สอบสวน) สน.แสมดา

44 ร.ต.อ.

ชัยวัฒน์ ใจบุญ

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ขุนยวม จว.แม่ฮ่องสอน 0507 24203 0036 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านดู่ จว.เชียงราย 1504 27203 0185

45 ร.ต.ท.

ชัยวัฒน์ ซาท่าไม้

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านโป่ง จว.ราชบุรี 0706 23203 0030 ผบ.มว.ฝ่ายปกครอง 1 บก.ปค.รร.นรต. 3002 11306 0032

1400 11323 0010 รอง สว.จร.สภ.เมืองร้อยเอ็ด

0600 11304 0016

สรอ.277
2110 11203 0142

2403 11363 0441 รอง สว.ด่าน ตม.ท่าเรือกรุงเทพ บก.ตม.3 2404 11363 0119

สน.2-376

รอง สว.สส.สน.จรเข้น้อย

1309 11204 0177 รอง สว.สส.สภ.ลาทะเมนชัย จว.นครราชสีมา

สนว.291

รอง สว.จร.สภ.เมืองนครสวรรค์

1116 23203 0071 รอง สว.(สอบสวน) สน.ชนะสงคราม

สน.2-380

สนม.327
สนว.314
1003 11203 0129

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 252/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

46 ร.ต.ท.

ชัยวัฒน์ เนมีย์

รอง สว.(สอบสวน) สน.บางขุนเทียน

1116 24203 0159 รอง สว.(สอบสวน) งานสอบสวนเปรียบเทียบปรับ กก.3 บก.จร. 1002 30203 0157

47 ร.ต.ท.

ชัยวัฒน์ ปุรินทราภิบาล

รอง สวป.สภ.เกาะหลีเป๊ะ จว.สตูล

1907 11202 0081 รอง สวป.สภ.สังขละบุรี จว.กาญจนบุรี

48 ร.ต.อ.

ชัยวัฒน์ พัฒนิบูลย์

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ร้อยเอ็ด

1409 11202 0162 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.มุกดาหาร

49 ร.ต.อ.

ชัยวัฒน์ เพ็ชรจิตต์

รอง สวป.สน.ทุ่งมหาเมฆ

1112 13202 0348 รอง สว.สส.สภ.บ้านทับใหม่ จว.สระแก้ว 0209 13204 0211

50 ร.ต.อ.

ชัยวัฒน์ ลือชัย

ผบ.มว.กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.

2506 11202 0251 รอง สว.กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.

2506 11442 0249

51 ร.ต.อ.

ชัยวัฒน์ เสวกวัง

รอง สว.(สอบสวน) สน.โชคชัย

1111 24203 0139 รอง สว.กก.สส.บก.น.4

1006 11204 0057

52 ร.ต.ท.

ชัยวัฒน์ เสือสา

รอง สวป.สน.ประเวศ

1111 13202 0332 รอง สว.สส.สน.ประเวศ

สน.2-362

53 ร.ต.ท.

ชัยวัฒน์ หิรัญเกือ

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองชลบุรี

0204 24203 0102 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี

สชบ.310

54 ร.ต.อ.

ชัยวัฒน์ อยู่พัฒนา

รอง สว.ส.รฟ.มักกะสัน กก.1 บก.รฟ.

2104 11202 0038 รอง สว.ฝอ.7 บก.อก.บช.ก.

2101 11305 0108

55 ร.ต.อ.

ชัยวัฒน์ อ่อนน้อม

รอง สวป.สภ.บ้านคลองเต็ง จว.ตรัง

0902 13207 0191 รอง สวป.สภ.สิเกา จว.ตรัง

0902 13202 0234

56 ร.ต.อ.

ชัยวิชิต สิงห์น้อย

รอง สว.จร.สน.จักรวรรดิ

57 ร.ต.อ.

ชัยวุฒิ เหล่าคา

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น

58 ร.ต.อ.

ชัยสิทธิ์ วรวงค์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองร้อยเอ็ด

59 ร.ต.อ.

ชาคริต บุญเพิ่ม

รอง สว.ส.ทท.2 กก.1 บก.ทท.3

3204 11202 0031 รอง สว.คธม.บช.ทท.

60 ร.ต.อ.

ชาญ โชคบัณฑิต

รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.บช.น.

1001 11304 0320 รอง สว.กลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิด บก.สปพ. 1013 11442 0136

สน.1-924

1408 11202 0101

รอง สว.งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. 1002 11205 0045

1405 11304 0078 รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.4

สรอ.272

สกจ.364

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองกาฬสินธุ์

1401 11304 0171

สกส.202
3200 11202 0015

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 252/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

61 ร.ต.อ.

ชาญชล พรหมชนะ

รอง สว.(สอบสวน) สภ.คูคต จว.ปทุมธานี 0104 24203 0093 รอง สว.(สอบสวน) กก.2 บก.ปคบ.

62 ร.ต.อ.

ชาญชัย คาอ้อ

รอง สวป.สภ.พนมสารคาม จว.ฉะเชิงเทรา 1205 11202 0092 รอง สวป.สภ.นากลาง จว.หนองบัวลาภู 0411 13202 0131

63 ร.ต.ท.

ชาญชัย เปรียวน้อย

รอง สวป.สภ.เมืองสมุทรสงคราม

สสส.69

รอง สวป.สภ.หนองจอก จว.เพชรบุรี

สพบ.99

64 ร.ต.อ.

ชาญชัย ภูล้นแก้ว

รอง สว.(สอบสวน) สภ.หอคา จว.บึงกาฬ

สนค.126

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เซกา จว.บึงกาฬ

สนค.327

65 ร.ต.อ.

ชาญชัย ศรีสาราญ

รอง สว.สส.สภ.บ้านยางชุม จว.ประจวบคีรีขันธ์ 0704 13204 0219 รอง สวป.สภ.วังนาเย็น จว.สระแก้ว

66 ร.ต.อ.

ชาญชัย สงวนศักดิ์ศรี

รอง สวป.สภ.วังจันทร์ จว.ระยอง

67 ร.ต.อ.

ชาญชัย แสงพยับ

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางไทร จว.พระนครศรีอยุธยา

สอย.318

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ลาดหลุมแก้ว จว.ปทุมธานี 1106 11203 0145

68 ร.ต.อ.

ชาญชีพ บริพันธ์ทวีนันท์

รอง สวป.สน.พลับพลาไชย 2

สน.2-447

รอง สว.จร.สน.จักรวรรดิ

69 ร.ต.อ.

ชาญณรงค์ กันยิ่ง

รอง สว.(สอบสวน) สน.บางรัก

70 ร.ต.ท.

ชาญณรงค์ เหง่าศรี

รอง สว.สส.สภ.ภูเวียง จว.ขอนแก่น

71 ร.ต.ท.

ชาญเดช หินสูงเนิน

รอง สว.จร.สน.ฉลองกรุง

72 ร.ต.อ.

ชาญยุทธ แก้วจันดา

รอง สว.สส.สภ.วาปีปทุม จว.มหาสารคาม 0405 13204 0154 รอง สวป.สภ.เมืองสกลนคร

73 ร.ต.อ.

ชาญวิทย์ พัชรวงศ์วาณิชย์

รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2

74 ร.ต.อ.

ชาญวิทย์ แสนมี

รอง สว.สส.สภ.ดอนหว่าน จว.มหาสารคาม

สมค.163

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สกลนคร

75 ร.ต.อ.

ชาญศิลป์ พิลุน

รอง สว.(สอบสวน) สภ.กันทรารมย์ จว.ศรีสะเกษ

สศก.282

รอง สวป.สภ.กันทรารมย์ จว.ศรีสะเกษ

0208 13202 0272 รอง สวป.สภ.หนองปรือ จว.ชลบุรี

1113 24203 0080 รอง สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ปอศ.

สขก.456

รอง สวป.สภ.มัญจาคีรี จว.ขอนแก่น

1103 13205 0119 รอง สวป.สน.ฉลองกรุง

2111 11203 0124

สปจ.407
1206 11202 0124

สน.1-924
2109 11203 0214

สขก.601
1110 13202 0237

สสน.239

2403 11363 0377 รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 11363 0559
1411 11204 0039

สศก.273

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 252/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

1606 11204 0038 รอง สว.จร.สภ.เมืองนครสวรรค์

ตำแหน่งเลขที่

76 ร.ต.อ.

ชาญศึก โฆษิตอนันต์

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นครสวรรค์

77 ร.ต.อ.

ชาตรี ชัยน้อย

รอง สว.งานศูนย์รวมข่าว กก.4 บก.จร. 1002 11205 0270 รอง สว.งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 1 กก.2 บก.จร. 1002 11205 0092

78 ร.ต.อ.

ชาตรี ญาณวุฒิโท

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา 0303 24203 0191 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านหัน จว.นครราชสีมา 1305 29203 0102

79 ร.ต.อ.

ชาตรี ทองภักดี

รอง สวป.สภ.บ้านธิ จว.ลาพูน

80 ร.ต.อ.

ชาตรี เทพบุรี

รอง สว.สส.สภ.พนมสารคาม จว.ฉะเชิงเทรา 0203 13204 0144 รอง สว.สส.สน.ร่มเกล้า

81 ร.ต.ท.

ชาตรี นิบุญธรรม

รอง สวป.สภ.บ้านตาก จว.ตาก

82 ร.ต.อ.

ชาตรี รัตนะ

รอง สว.สส.สภ.หาดใหญ่ จว.สงขลา

0907 13204 0485 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สงขลา

1906 11204 0050

83 ร.ต.ท.

ชาตรี ศรีหาจักร

รอง สว.สส.สน.มีนบุรี

1110 13204 0265 รอง สว.จร.สน.นิมิตรใหม่

1102 13205 0316

84 ร.ต.ท.

ชาตรี สกุลโสภิตจิตร

รอง สว.กก.2 บก.ส.3

2304 11202 0210 รอง สว.กก.3 บก.ส.1

2302 11๒04 0142

85 ร.ต.อ.

ชาติ เตชนันท์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองเพชรบุรี

0705 24203 0055 รอง สว.(สอบสวน) สภ.หาดเจ้าสาราญ จว.เพชรบุรี 0705 24203 0094

86 ร.ต.อ.

ชาติชาย จุลณีย์

รอง สว.กก.1 บก.ปส.3

2204 11204 0045 รอง สวป.สภ.สว่าง จว.สกลนคร

0409 13207 0321

87 ร.ต.อ.

ชาติชาย ไชยชนะ

รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.บช.ทท.

3201 11304 0057 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ภูเก็ต

1808 11304 0109

88 ร.ต.อ.

ชาติชาย มณฑลจรัส

รอง สว.สส.สภ.แม่ทา จว.ลาพูน

0509 13204 0107 รอง สวป.สภ.พาน จว.เชียงราย

0502 13202 0397

89 ร.ต.ท.

ชาติณฬงค์ แก้วทอง

รอง สวป.สภ.โพนพิสัย จว.หนองคาย

0410 13202 0411 รอง สวป.สภ.เมืองตราด

90 ร.ต.ท.

ชานนท์ คงนาค

รอง สว.จร.สภ.ลาดใหญ่ จว.สมุทรสงคราม 1709 11205 0064 รอง สวป.สภ.เมืองนครปฐม

สลพ.112
สตก.185

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ลี จว.ลาพูน
รอง สวป.สภ.บ้านกลาง จว.เพชรบูรณ์

1606 11205 0098

สลพ.167
1103 13204 0162

สพช.117

สตร.128
0703 13202 0264

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 252/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งเลขที่

91 ร.ต.ท.

ชานนท์ ปินใจ

รอง สวป.สภ.ป่าแดด จว.เชียงราย

92 ร.ต.อ.

ชานนท์ รัตนประทีป

รอง สว.ส.ทล.4 กก.2 บก.ทล.

93 ร.ต.อ.

ชานนท์ ศรีมงคล

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านหัน จว.นครราชสีมา 1305 29203 0102 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา 0303 24203 0191

94 ร.ต.อ.

ชายนพลช์ หัสเกิด

รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.บช.น.

95 ร.ต.อ.

ชานาญ โยธินตะคุ

รอง สว.ตม.จว.สมุทรปราการ บก.ตม.3 2404 11304 0128 รอง สว.ฝอ.9 บก.อก.สตม.

2401 11339 0098

96 ร.ต.ท.

ชานาญ สุโขประสพชัย

ผบ.มว.กก.ตชด.41

2505 11202 0207

97 ร.ต.อ.

ชิณราช ภารมงคล

รอง สว.(สอบสวน) สภ.โคกสี จว.สกลนคร 0409 23203 0368 รอง สว.(สอบสวน) สภ.สามชัย จว.กาฬสินธุ์ 0402 12203 0036

98 ร.ต.ท.

ชิดณรงค์ ถมปัทม์

รอง สวป.สภ.กุดเสลา จว.ศรีสะเกษ

99 ร.ต.อ.

ชิตพล คาหริง่

รอง สว.ตม.จว.นครราชสีมา บก.ตม.4 2405 11304 0278 รอง สว.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา บก.ตม.3 2404 11204 0420

100 ร.ต.อ.

ชิตวัน อินทรามะ

รอง สวป.สภ.คลองใหญ่ จว.ตราด

0205 13202 0178 รอง สว.สส.สภ.เมืองจันทบุรี

สจบ.169

101 ร.ต.อ.

ชิติสรรค์ ไกรนรา

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช

1806 11204 0039 รอง สว.ธร.สภ.เขาพนม จว.กระบี่

สกบ.123

102 ร.ต.อ.

ชินกฤต สวัสดิวงศ์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองปรือ จว.กาญจนบุรี

103 ร.ต.อ.

ชินทัตต์ วิเชียรเจริญ

รอง สวป.สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี

104 ร.ต.อ.

ชินธิป ดอกชะเอม

รอง สว.จร.สภ.เมืองปทุมธานี

105 ร.ต.อ. หญิง ชินพร วีระสอน

สชร.391

ตำแหน่งใหม่
รอง สว.กก.สส.ภ.จว.เชียงราย

1504 11202 0043

2103 11202 0092 รอง สว.ส.ทล.2 กก.8 บก.ทล.

2103 11202 0259

1001 11301 0245 รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.บช.ทท.
2505 11429 0136 ผบ.มว.กก.ตชด.42
0306 13207 0337 รอง สว.จร.สภ.เมืองอานาจเจริญ

สกจ.388

รอง สว.สส.สภ.พิปูน

0103 13202 0031 รอง สวป.สภ.เมืองสมุทรปราการ

สปท.147

รอง สวป.สภ.ลาลูกกา จว.ปทุมธานี

รอง สว.กลุ่มงานการข่าว บก.ขส.บช.ปส. 2206 11204 0040 รอง สว.ตม.จว.ปทุมธานี บก.ตม.3

3201 11304 0033

0308 13205 0010

0804 13204 0304
0107 13202 0367

สปท.167
2404 11363 0130

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 252/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

106 ร.ต.อ.

ชินภัทร เสลาคุณ

รอง สว.ตม.จว.นครพนม บก.ตม.4

2405 11204 0159 รอง สว.ตม.จว.เลย บก.ตม.4

2405 11204 0232

107 ร.ต.อ.

ชิษณุ จุติชัย

รอง สว.ตม.จว.ภูเก็ต บก.ตม.6

2407 11363 0039 รอง สว.ตม.จว.ภูเก็ต บก.ตม.6

2407 11202 0035

108 ร.ต.อ.

ชิษณุพงศ์ เพ็ชรอาไพ

รอง สว.ฝสสน.3 บก.สสน.บช.ตชด.

2507 11429 0068 รอง สว.ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 4 ทว. 2703 11336 0082

109 ร.ต.อ. หญิง ชุติกาญจน์ ทิพนันท์

รอง สว.ฝสสน.5 บก.สสน.บช.ตชด.

2507 11304 0120 รอง สว.ฝอ.สศป.

2902 11326 0078

110 ร.ต.อ. หญิง ชุติกาญจน์ ธนวัฒน์กิตติกุล

รอง สว.ฝ่ายประวัติบุคคล ทพ.

0402 11302 0038 รอง สว.กก.3 บก.สกส.บช.ปส.

2207 11202 0059

111 ร.ต.อ. หญิง ชุติกาญจน์ แสนบุญมา

รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.2

1201 11304 0292 รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.2

1201 11304 0223

112 ร.ต.อ.

รอง สว.กก.3 บก.ปคบ.

2111 11202 0083 รอง สว.ส.ทล.4 กก.6 บก.ทล.

2103 11202 0203

113 ร.ต.อ. หญิง ชุติมณฑน์ เหมจุไร

รอง สว.ฝอ.อธ.

0703 11304 0009 รอง สว.ฝอ.บก.ขส.บช.ปส.

2206 11304 0013

114 ร.ต.อ. หญิง ชุติมา เพียรมิตร

รอง สว.ธร.สภ.บ้านคลองเต็ง จว.ตรัง

0902 13304 0140 รอง สว.พฐ.จว.ประจวบคีรีขันธ์

2710 11336 0165

115 ร.ต.อ. หญิง ชุติมา หล้าจันทรา

รอง สว.กลุ่มงานบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล ศทก.

2804 11403 0041 รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0101

116 ร.ต.อ. หญิง ชุลีกร ลิมวิเศษศักดิ์

รอง สว.ตม.จว.สุโขทัย บก.ตม.5

2406 11363 0206 รอง สว.ตม.จว.กาแพงเพชร บก.ตม.5

117 ร.ต.อ.

ชูเกียรติ ชาตะรูปะ

รอง สว.งานสายตรวจ 3 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 11202 0104 รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 11304 0096

118 ร.ต.อ.

ชูเกียรติ นาเงิน

รอง สว.(สอบสวน) สภ.พรานกระต่าย จว.กาแพงเพชร

สกพ.164

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ทรงธรรม จว.กาแพงเพชร

119 ร.ต.อ.

ชูเกียรติ เศษเลิศ

รอง สวป.สภ.หนองกุงศรี จว.กาฬสินธุ์

สกส.254

รอง สวป.สภ.กู่แก้ว จว.อุดรธานี

ชุติเดช นันทวงษ์

120 ร.ต.อ. หญิง ชูใจ ถมจอหอ

รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.3

1301 11304 0195 รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.3

2406 11304 0222

สกพ.121
0412 13202 0015
1301 11304 0155

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 252/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

1414 11204 0040 รอง สว.สส.สภ.เวียงคุก จว.หนองคาย

ตำแหน่งเลขที่

121 ร.ต.อ.

ชูชาติ นนท์นภา

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.อุดรธานี

สนค.109

122 ร.ต.อ.

ชูลาภ ปลิดดอก

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ลูกแก จว.กาญจนบุรี 0702 24203 0127 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านแหลม จว.เพชรบุรี

123 ร.ต.อ.

ชูวิทย์ อินกงลาด

รอง สว.กก.1 บก.ทท.3

3204 11204 0024 รอง สว.ส.ทท.2 กก.1 บก.ทท.3

124 ร.ต.อ.

ชูศักดิ์ ทัดวรพงศ์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านปรางค์ จว.นครราชสีมา

1305 29203 0114 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา

125 ร.ต.อ.

เชนยุทธ ศรีอุดรธนธรณ์

รอง สว.สส.สภ.หนองปรือ จว.ชลบุรี

1206 11204 0128 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ชลบุรี

126 ร.ต.อ.

เชวง ศรีทอง

รอง สวป.สภ.เกาะเต่า จว.สุราษฎร์ธานี 1810 11202 0143 รอง สวป.สภ.คีรีรัฐนิคม จว.สุราษฎร์ธานี

127 ร.ต.อ.

เชวง ศรีบรรเทา

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.บึงกาฬ

128 ร.ต.อ.

เชษฐวิทย์ ดามี

รอง สวป.สภ.บ้านในควน จว.ตรัง

129 ร.ต.ท.

เชษฐ์ศุภากร พิริยะพงษ์พันธ์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครปฐม

0703 24203 0064 รอง สว.(สอบสวน) กก.4 บก.ป.

2102 11203 0358

130 ร.ต.ท.

เชาวลิต บุญศรีโรจน์

รอง สวป.สภ.คูเต่า จว.สงขลา

0907 13207 0397 รอง สวป.สภ.ควนมีด จว.สงขลา

สสข.173

131

ว่าที่ ร.ต.อ.

เชาวลิตร์ ทุมมาตย์

รอง สว.กก.6 บก.ส.3

2304 11202 0201 รอง สว.สส.สภ.บางโทรัด

สสค.52

132 ร.ต.ท.

เชาว์วัตร พลเพชร

รอง สว.ฝอ.บก.จร.

1002 11403 0036 รอง สว.กก.1 บก.ปอท.

2112 11304 0036

133 ร.ต.อ.

เชิญศิลป์ ดวงทาทอน

รอง สวป.สภ.กุดรัง จว.มหาสารคาม

0405 13202 0013 รอง สวป.สภ.กุฉินารายณ์ จว.กาฬสินธุ์

สกส.333

134 ร.ต.อ.

เชิด ศรีสมครุฑ

รอง สวป.สภ.เปือยน้อย จว.ขอนแก่น

1405 11202 0100 รอง สวป.สภ.นาพอง จว.ขอนแก่น

สขก.412

135 ร.ต.ท.

เชิดชัย ภักดีโชติ

รอง สวป.สภ.เขาย้อย จว.เพชรบุรี

0705 13202 0214 รอง สว.ตม.จว.ประจวบคีรีขันธ์ บก.ตม.3 2404 11363 0213

สพบ.179
3204 11202 0031

สนม.286
1206 11204 0037

สสฎ.482

1415 11204 0037 รอง สว.สส.สภ.วิเชียรบุรี จว.เพชรบูรณ์ 1609 11204 0124

สตง.98

รอง สวป.สภ.วังวิเศษ จว.ตรัง

0902 13202 0237

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 252/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

136 ร.ต.อ.

เชิดชัย ศรสาราญ

รอง สว.ส.ทล.5 กก.5 บก.ทล.

2103 11202 0179 รอง สว.กลุ่มงานถวายความปลอดภัย บก.ทล. 2103 11202 0285

137 ร.ต.ท.

เชิดชู เกตวงษา

ผบ.มว.(สบ 1) กก.ตชด.44

2505 11429 0423 รอง สว.กก.ตชด.๑๑

138 ร.ต.อ.

เชิดศักดิ์ รักทอง

รอง สว.สส.สน.ภาษีเจริญ

139 ร.ต.อ.

เชี่ยวชาญ โชติรัตน์

รอง สว.(สอบสวน) สน.พญาไท

140 ร.ต.อ.

เชี่ยวชาญชัย จิตเร็ว

รอง สวป.สภ.บ่อเกลือ จว.น่าน

141 ร.ต.อ.

โชคชวาลย์ วรรณวงค์

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ

142 ร.ต.อ.

โชคชัย โคตรสาขา

รอง สวป.สน.นางเลิง

สน.1-955

รอง สวป.สน.คลองตัน

143 ร.ต.อ.

โชคชัย ไมตรี

รอง สวป.สภ.เมืองสุพรรณบุรี

สสพ.185

รอง สว.จร.สภ.เมืองสุพรรณบุรี

สสพ.201

144 ร.ต.อ.

โชคชัย ละมุล

รอง สว.สส.สภ.บ้านท่าเลื่อน จว.ตราด 0205 13204 0058 รอง สวป.สภ.เกาะกูด จว.ตราด

สตร.113

145 ร.ต.อ.

โชคดี สุดเม่ง

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.กระบี่

1804 11202 0038 รอง สว.สส.สภ.บ้านหนองเอือง จว.ตรัง 1904 11204 0094

146 ร.ต.อ.

โชคระพงศ์ เอ้งเถียว

รอง สว.ส.ทล.5 กก.7 บก.ทล.

2103 11202 0237 รอง สว.ฝอ.บก.ทล.

2103 11304 0023

รอง สว.ฝ่ายงบประมาณและการเงิน บก.อก.สพฐ.ตร.

2701 11326 0058 รอง สว.ฝอ.บก.ปอศ.

2109 11326 0025

147

ว่าที่ ร.ต.อ.

หญิง โชติกา ฤทธิ์จรูญ

สน.3-623

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

1108 24203 0077 อจ.(สบ 1) กลุ่มงานคณาจารย์ ตศ.รร.นรต. 3004 37379 0099

สนน.256

รอง สวป.สภ.เมืองลาปาง

โชติพิพัฒน์ สิทธิวงศ์

รอง สว.สส.สภ.เนินสง่า จว.ชัยภูมิ

สชย.428

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ชัยภูมิ

149 ร.ต.อ.

โชติเพชร ไชยจันทร์

รอง สว.สส.สภ.ศรีเชียงใหม่ จว.หนองคาย

สนค.266

รอง สวป.สภ.วาปีปทุม จว.มหาสารคาม

รอง สว.ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3

สลป.223

1109 11442 0038 รอง สวป.สภ.บางพลี จว.สมุทรปราการ 0107 13202 0199

148 ร.ต.อ.

150 ร.ต.อ. หญิง โชติมา หิรัญ

2502 11304 0071

2404 11363 0224 รอง สว.ตม.จว.ตราด บก.ตม.3

1112 13202 0351

1304 11202 0037

สมค.288
2404 11363 0257

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 252/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ
151

ว่าที่ ร.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล
หญิง โชติมา แอกทอง

ตำแหน่ง
รอง สว.ฝอ.สลก.ตร.

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

0101 11302 0017 รอง สว.ฝ่ายยุทธศาสตร์ บก.อก.บช.ปส. 2201 11309 0105

152 ร.ต.อ.

โชติวริทธิ์ ชัชชัยยากิตติ์

รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. 1002 11205 0051 รอง สว.ฝ่ายการฌาปนกิจสงเคราะห์ สก. 0403 11304 0072

153 ร.ต.ท.

ไชยยงค์ มิ่งชัย

รอง สว.ฝอ.บก.น.7

154 ร.ต.อ.

ไชยวัฒน์ ทองคงหาญ

รอง สว.สส.สภ.สามควายเผือก จว.นครปฐม

ปนม.8639

155 ร.ต.อ.

ไชยวัฒน์ เทียมเมฆา

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ท่าม่วง จว.กาญจนบุรี

สกจ.314

156 ร.ต.อ.

ไชยศ อุปริกชาติพงษ์

รอง สว.กก.ปพ.บก.สส.ภ.7

1702 11202 0118 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นครปฐม

1705 11204 0038

157 ร.ต.อ. หญิง เฌอมินทร์ โชติพรรังสรรค์

รอง สว.ตม.จว.สระแก้ว บก.ตม.3

2404 11304 0081 รอง สว.ตม.จว.จันทบุรี บก.ตม.3

2404 11363 0157

158 ร.ต.อ. หญิง ญดานุช สอนสุภาพ

รอง สว.ตม.จว.อุดรธานี บก.ตม.4

2405 11363 0106 รอง สว.ตม.จว.นครพนม บก.ตม.4

2405 11363 0155

159 ร.ต.อ.

ญัติติพงษ์ เจียมพวก

รอง สว.(สอบสวน) สภ.โป่งนาร้อน จว.จันทบุรี

160 ร.ต.อ.

ญาณพัทธ์ คงชานาญ

รอง สว.ฝอ.บก.น.4

161 ร.ต.ท.

ญาณภัทร มาลัย

รอง สว.(สอบสวน) สภ.คุระบุรี จว.พังงา

สพง.156

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เชิงทะเล จว.ภูเก็ต 0806 13203 0025

162 ร.ต.อ.

ญาณวิรุตม์ ตุ้งซี่

รอง สว.จร.สภ.เมืองกระบี่

สกบ.121

รอง สว.จร.สภ.เมืองนครศรีธรรมราช

1009 11322 0026 รอง สว.ฝ่ายยานพาหนะฯ บก.อก.รร.นรต. 3001 11322 0056

สจบ.258

รอง สว.กก.วิเคราะห์และเครื่องมือพิเศษ บก.สส.ภ.7

1702 11204 0022

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านแพ้ว จว.สมุทรสาคร 1710 11203 0087

รอง สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.2

1006 11304 0018 รอง สวป.สน.อุดมสุข

1202 11204 0024
1006 11202 0110

สนศ.371

163 ร.ต.อ. หญิง ญาณิศา ไข่ทา

รอง สว.ฝ่ายส่งกาลังบารุง บก.อก.รพ.ตร. 3101 11331 0057 รอง สว.กก.3 บก.ส.1

2302 11304 0151

164 ร.ต.อ. หญิง ญาดา พงรัดดา

รอง สว.ฝอ.บก.สส.

1012 11304 0016 รอง สว.ฝอ.บก.สปพ.

1013 11326 0021

165 ร.ต.อ.

รอง สว.สส.สภ.แม่โจ้ จว.เชียงใหม่

1505 11204 0294 รอง สวป.สภ.ไชยปราการ จว.เชียงใหม่ 0503 13202 0596

ฐณธรณ์ ตาจุมปา

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 252/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

1208 11205 0062 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ปทุมธานี

ตำแหน่งเลขที่

166 ร.ต.อ.

ฐณพงศ์ เพียรพิทักษ์

รอง สว.จร.สภ.บ้านนา จว.นครนายก

167 ร.ต.อ.

ฐนภัทร พุ่มแก้ว

รอง สว.สส.สภ.ป่าบอน จว.พัทลุง

สพท.249

รอง สวป.สภ.ศรีราชา จว.ชลบุรี

168 ร.ต.ท.

ฐปกร ครุฑสุวรรณ์

รอง สวป.สภ.ปรือใหญ่ จว.ศรีสะเกษ

18069

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ขุขันธ์ จว.ศรีสะเกษ

169 ร.ต.ท.

ฐปนนท์ แดงสกล

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ชุมพร

1805 11202 0114 รอง สว.จร.สภ.เมืองชุมพร

สชพ.164

170 ร.ต.ท.

ฐานฑิต แก้วตา

รอง สวป.สภ.พุเตย จว.เพชรบูรณ์

1609 11202 0115 รอง สวป.สภ.เมืองบางขลัง จว.สุโขทัย

สสท.153

171 ร.ต.ท. หญิง ฐานิกา ตาละลักษณม์

รอง สว.(สอบสวน)สภ.บางปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยา

0105 24203 0105 รอง สว.(สอบสวน) กก.2 บก.ปคม.

2108 11203 0182

172 ร.ต.อ. หญิง ฐานิต การเมือง

รอง สว.กก.ดส.

1000 11204 0099 รอง สวป.สภ.ดอนหัวฬ่อ จว.ชลบุรี

1206 11202 0146

173 ร.ต.อ. หญิง ฐาปนี วารินสะอาด

รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2

2403 11363 0633 รอง สว.กก.1 บก.ป.

2102 11202 0082

174 ร.ต.อ. หญิง ฐาปนีย์ เครือวรพันธุ์

รอง สว.ตม.จว.น่าน บก.ตม.5

2406 11363 0079 รอง สว.ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5

2406 11363 0041

175 ร.ต.ท. หญิง ฐิตากานต์ กมลรัตนา

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.เชียงใหม่

1505 11304 0025 รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.5

1503 11304 0012

176 ร.ต.อ. หญิง ฐิตารัตน์ พิสิทธิ์วุฒิกุล

รอง สว.ธร.สภ.เมืองปาน จว.ลาปาง

สลป.381

รอง สวป.สภ.เมืองลาปาง

สน.474

177 ร.ต.อ.

ฐิติกร สุนทรวัฒน์

รอง สว.สส.สน.คันนายาว

สน.1-600

รอง สว.สส.สน.ประชาชื่น

สน.1-719

178 ร.ต.ท.

ฐิติชัย เอี่ยมรัมย์

รอง สว.จร.สภ.บึงสามพัน จว.เพชรบูรณ์ 1609 11205 0110 รอง สวป.สภ.โนนเจริญ จว.บุรีรัมย์

1106 11202 0122
0204 13202 0431

สศก.365

0304 13207 0388

179 ร.ต.อ. หญิง ฐิตินันท์ จันทร์ตระกูล

นวท.(สบ 1) พฐ.จว.พระนครศรีอยุธยา 2704 33450 0162 นวท.(สบ 1) กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน ศพฐ.1 2704 33450 0105

180 ร.ต.อ.

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนนทบุรี

ฐิติปกรณ์ คุ้มปานอินทร์

0103 24203 0059 รอง สว.(สอบสวน) สภ.คลองข่อย จว.นนทบุรี 1105 11203 0168

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 252/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ
181 ร.ต.ท.

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.อ่างทอง

1112 11204 0031 รอง สว.สส.สภ.โพธิ์ทอง จว.อ่างทอง

0110 13204 0072

182 ร.ต.อ. หญิง ฐิติมา เครือจิโน

รอง สว.ตม.จว.อุทัยธานี บก.ตม.5

2406 11363 0228 รอง สว.ตม.จว.สุโขทัย บก.ตม.5

2406 11204 0207

183 ร.ต.อ. หญิง ฐิติมา ทองประดิษฐ์

นวท.(สบ 1) พฐ.จว.พระนครศรีอยุธยา 2704 33450 0161 นวท.(สบ 1) กยส.ศพฐ.8

184 ร.ต.อ. หญิง ฐิติมา ไหลธรรมนูญ

นวท.(สบ 1) กนฝ.ศพฐ.3

2706 33450 0138 นวท.(สบ 1)กลุ่มงานตรวจลายนิวมือแฝง ศพฐ.5 2708 33450 0138

185

ฐิติวัฒน์ วรรณทอง

รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.2

1201 11304 0211 รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.บช.ทท.

186 ร.ต.ท.

ฐิติวัสญ์ เจริญพัฒนากร

รอง สวป.สภ.หนองกรด จว.นครสวรรค์ 0604 13207 0268 รอง สว.สส.สภ.บางม่วง จว.นครสวรรค์ 0604 13204 0225

187 ร.ต.อ.

ฐิติศักดิ์ ฉิมมา

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ทรายทองวัฒนา จว.กาแพงเพชร

188 ร.ต.ท.

ฑิภวัฒน์ สุวัฒนวงศ์ชัย

นวท.(สบ 1) กสก.ศพฐ.7

189 ร.ต.ท.

เฑียร อินทร์กัณฑ์

รอง สว.สส.สภ.เมืองนครสวรรค์

190 ร.ต.อ.

ณชธนภค สายกระสุน

ผบ.มว.กก.ตชด.21

2503 11202 0120 รอง สว.กก.ตชด.21

2503 11442 0088

191 ร.ต.ท.

ณฐนน อิ่มกลาง

รอง สว.กก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส.

1012 11204 0095 รอง สว.กก.1 บก.ปคม.

2108 11202 0039

192 ร.ต.อ.

ณฐวัตร สุขสวัสดิ์ปรีชา

รอง สว.กก.1 บก.ปคบ.

2111 11202 0034 รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.บช.ก.

2101 11304 0085

193 ร.ต.อ. หญิง ณฐอร บุญคาชู

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.อานาจเจริญ

1310 11304 0021 รอง สวป.สภ.เบญจลักษ์ จว.ศรีสะเกษ

194 ร.ต.ท. หญิง ณธษา พรหมจักร

รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.บช.ศ.

2901 11309 0025 รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.บช.ทท.

195 ร.ต.ท.

รอง สวป.สน.ฉลองกรุง

1110 13202 0238 รอง สวป.สภ.แม่วาง จว.เชียงใหม่

ว่าที่ ร.ต.อ.

ฐิติพงษ์ ศศะภูริ

ตำแหน่ง

ณบวรพจน์ ปัญญา

สกพ.247

รอง สว.(สอบสวน) สภ.พรานกระต่าย จว.กาแพงเพชร

2711 33450 0104
3201 11304 0032

สกพ.164

2710 33450 0090 นวท.(สบ 1) กลุม่ งานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ ศพฐ.7 2710 33450 0125

สนว.292

รอง สว.จร.สภ.พยุหะคีรี จว.นครสวรรค์ 1606 11205 0106

ปศก.4593
3201 11304 0031

สชม.462

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 252/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ
196 ร.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล
ณพล พาหอม

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2

2403 11363 0343 รอง สว.ตม.จว.สุรินทร์ บก.ตม.4

197 ร.ต.ท. หญิง ณภัทร์ คงแดง

รอง สว.ฝอ. ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์

1706 11327 0085 รอง สว.ธร. สภ.ปากนาปราณ จว.ประจวบคีรีขันธ์ 0704 13304 0181

198 ร.ต.ท.

ณภัทร จงอยู่สุข

รอง สวป.สน.เตาปูน

1109 13202 0368 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สิงห์บุรี

199 ร.ต.อ.

ณภัทร แสนชัยชุม

รอง สว.สส.สภ.เชียงดาว จว.เชียงใหม่ 0503 13204 0254 รอง สว.สส.กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่

1505 11204 0040

200 ร.ต.อ. หญิง ณภัทร หมอกโพธิ์

รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.3

1301 11304 0219 รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.3

1301 11304 0156

201 ร.ต.อ. หญิง ณภัสสนันท์ นุชนุ่ม

รอง สว.ฝ่ายยานพาหนะฯ บก.อก.รร.นรต. 3001 11304 0089 รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.7

1701 11326 0214

202 ร.ต.อ.

ณยศ ยศธร

รอง สว.ฝว.สท.

0103 11321 0043 รอง สว.ฝอ.บก.ปอศ.

2109 11304 0023

203 ร.ต.อ.

ณรงค์ คงดี

รอง สว.กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.

2506 11304 0162 รอง สว.ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตารวจ บก.ฝรก. 2904 11355 0075

204 ร.ต.อ.

ณรงค์ ทองนุ่น

รอง สว.ส.ทล.5 กก.7 บก.ทล.

2103 11202 0301 รอง สว.กลุ่มงานถวายความปลอดภัย บก.ทล. 2103 11202 0297

205 ร.ต.อ.

ณรงค์ นันทะบรรณ์

รอง สวป.สภ.เกาะช้าง จว.ตราด

0205 13202 0016 รอง สวป.สภ.เมืองชลบุรี

0204 13202 0398

206 ร.ต.ท.

ณรงค์ นิจสินธุ์

รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 1

2502 11304 0018 ผบ.มว.กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด.

2506 11202 0091

207 ร.ต.ท.

ณรงค์ พิทักษ์ฉนวน

รอง สวป.สภ.กุยบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์

208 ร.ต.ท.

ณรงค์ รุง่ แผน

รอง สว.กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.

209 ร.ต.ท.

ณรงค์ ศยามล

รอง สว.ฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.ศชต. 2003 11304 0028 รอง สวป.สภ.กาบัง จว.ยะลา

210 ร.ต.อ.

ณรงค์ สุดาเดช

รอง สวป.สภ.ดอนพุด จว.สระบุรี

สปข.210

2405 11202 0287
1111 11202 0065

รอง สว.ส.ทล.3 กก.2 บก.ทล.

2103 11202 0088

2506 11304 0041 รอง สว.กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.

2506 11442 0050

สสบ.327

สยล.216

รอง สวป.สภ.มหาราช จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 11202 0115

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 252/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

211 ร.ต.อ.

ณรงค์ชัย ดาเอียด

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช

1806 10204 0038 รอง สว.สส.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.นศ. 0804 13204 0047

212 ร.ต.ท.

ณรงค์ชัย สุวรรณ์

รอง สวป.สภ.ป่าแดด จว.เชียงราย

1504 11202 0113 รอง สวป.สภ.แม่ใจ จว.พะเยา

213 ร.ต.อ.

ณรงค์ชัย อนาวัน

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เวียงป่าเป้า จว.เชียงราย 0502 24203 0112 รอง สว.(สอบสวน) สภ.แม่อาย จว.เชียงใหม่ 0503 24203 0182

214 ร.ต.อ.

ณรงค์ฤทธิ์ พงศ์พรหม

รอง สวป.สน.มักกะสัน

1003 11202 0115 รอง สว.สส.สน.คลองตัน

215 ร.ต.อ.

ณรงค์ฤทธิ์ โมฬี

รอง สวป.สน.สมเด็จเจ้าพระยา

1115 13202 0222 รอง สว.สส.สน.สมเด็จเจ้าพระยา

สน.3-721

216 ร.ต.อ.

ณรงค์ฤทธิ์ เหลาสิทธิ์

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครราชสีมา

1305 11304 0021 รอง สวป.สภ.พระทองคา จว.นครราชสีมา

สนม.283

217 ร.ต.ท.

ณรงค์ศักดิ์ คงงาม

รอง สว.จร.สภ.บางปะกง จว.ฉะเชิงเทรา 1205 11205 0112 รอง สว.จร.สภ.หนองปรือ จว.ชลบุรี

218 ร.ต.ท.

ณรงค์ศักดิ์ มั่นศักดิ์

รอง สวป.สภ.ไพศาลี จว.นครสวรรค์

219 ร.ต.อ.

ณรงค์ศักดิ์ สุวรรณรักษ์

รอง สว.(สอบสวน) กก.3 บก.ป.

2102 29203 0188 รอง สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ปคบ.

220 ร.ต.ท.

ณรงค์ศักดิ์ อินผอม

รอง สวป.สภ.ปะทิว จว.ชุมพร

0803 13202 0242 รอง สว.สส.สภ.เกาะสมุย จว.สุราษฎร์ธานี

221 ร.ต.อ.

ณวพณ เดชพร

รอง สว.กก.3 บก.ป.

2102 11202 0169 รอง สว.กก.4 บก.ปปป.

2110 11202 0084

222 ร.ต.อ.

ณวัฒน์ ธานินทราวัฒน์

รอง สว.กก.สส.บก.น.6

1008 11204 0047 รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.2

1201 11304 0244

223 ร.ต.อ.

ณวุฒิ ดงเสือ

รอง สวป.สภ.บรบือ จว.มหาสารคาม

0405 13202 0332 รอง สว.สส.สภ.ชนบท จว.ขอนแก่น

0403 13204 0280

224 ร.ต.อ. หญิง ณัชชา วงษ์งามกนก

รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.สตม.

2401 11304 0038 รอง สว.ฝอ.บก.ตม.1

2402 11403 0019

225

รอง สว.กก.สส.1 บก.สส.จชต.

2002 11204 0026 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สมุทรสาคร

1710 11204 0063

ว่าที่ ร.ต.อ.

ณัชณวินท์ กฤตปภาคชภัค

สนว.418

รอง สว.สส.สภ.ท่าตะโก จว.นครสวรรค์

สพย.207
1112 13204 0403

1206 11205 0129

สนว.448
2111 29203 0039

สสฎ.373

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 252/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ
226

ร.ต.อ. หญิง

ชื่อ ชื่อสกุล
หญิง ณัชดาพร นิ่มปฎิพัทธ์พงศ์

ตำแหน่ง
รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.1

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

1101 11304 0235 รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.6

227 ร.ต.อ.

ณัชพล แก้วหล้า

รอง สว.(สอบสวน) สน.บางขุนนนท์

สน.3-870

228 ร.ต.อ.

ณัฎฐ์ ครุฑนุ้ย

รอง สว.(สอบสวน) กก.5 บก.ป.

229 ร.ต.อ.

ณัฎฐรัชต์ โหรสกุล

รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.สตม. 2408 23203 0059

รอง สว.ส.ทท.3 กก.1 บก.ทท.1

2102 29203 0265 รอง สว.กก.ปพ.บก.ป.

ตำแหน่งเลขที่
1601 11304 0180
3202 11202 0042
2102 11202 0333

รอง สว.ตม.จว.นครราชสีมา บก.ตม.4 2405 11304 0278

230 ร.ต.อ. หญิง ณัฎฐิกา จันคามิ

รอง สว.ตม.จว.นครพนม บก.ตม.4

2405 11326 0154 รอง สว.ตม.จว.ศรีสะเกษ บก.ตม.4

2405 11326 0218

231 ร.ต.อ. หญิง ณัฎฐิกา เจริญสุข

รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.บช.ตชด.

2501 11304 0042 รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.บช.ตชด.

2501 11304 0070

232 ร.ต.อ. หญิง ณัฏฐกัญฐ์ เพียผือ

รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.น.7 1009 29203 0064 รอง สว.(สอบสวน) สน.ศาลาแดง

1104 12203 0137

233 ร.ต.อ.

ณัฏฐ์พล มีสายมงคล

นว.(สบ 1) ผบก.ทล.

2103 11323 0007 รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.4

1402 11204 0061

234 ร.ต.อ.

ณัฏฐพัชร์ งามประดิษฐ์

รอง สวป.สน.ลุมพินี

1112 13202 0386 รอง สวป.สน.บางรัก

1113 13202 0205

235 ร.ต.ท.

ณัฏฐภัทร ศรีทา

รอง สว.(สอบสวน) สภ.คลองใหญ่ จว.ตราด

สตร.154

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองจันทบุรี

1204 11203 0122

236 ร.ต.อ. หญิง ณัฏฐ์รินทร ปัญญา

รอง สว.ธร.สภ.นาปาด จว.อุตรดิตถ์

สอต.226

รอง สวป.สภ.นาปาด จว.อุตรดิตถ์

สอต.228

237 ร.ต.อ.

ณัฏฐวรรธ แก้วทิพย์เนตร

รอง สว.ฝอ.7 บก.อก.สตม.

2401 11305 0083 รอง สว.ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3

2404 11363 0205

238

ณัฐ ปาสุวรรณ

นว.(สบ 1) ผบก.สส.

2802 11323 0006 รอง สว.ฝ่ายการสื่อสาร 1 สส.

2802 11428 0043

239 ร.ต.อ. หญิง ณัฐกฤตา ระยับศรี

รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.บช.ก.

2101 11327 0140 รอง สว.ฝอ.บก.ป.

2102 11326 0033

240 ร.ต.อ.

รอง สวป.สภ.บางบ่อ จว.สมุทรปราการ 0107 13202 0432 รอง สว.ส.ทท.1 กก.2 บก.ทท.1

ว่าที่ ร.ต.อ.

ณัฐกานต์ ด่านเขตการณ์

3202 11202 0058

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 252/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

241 ร.ต.อ. หญิง ณัฐชนันท์ ชูชื่น

รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.บช.ทท.

3201 11304 0033 รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ศชต 2002 28203 0109

242 ร.ต.อ.

รอง สวป.สภ.นาหมัน จว.อุตรดิตถ์

0609 13207 0165 รอง สวป.สภ.เนินมะปราง จว.พิษณุโลก 0606 13202 0242

243 ร.ต.ท. หญิง ณัฐฐิยานี อาสนามิ

นวท.(สบ 1) กอส.ศพฐ.3

2706 33450 0113 นวท.(สบ 1) กอส.พฐก.

244 ร.ต.อ.

ณัฐดนัย สิทธิสาร

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เวียงสา จว.น่าน

245 ร.ต.อ.

ณัฐดนัย สีแข่ไตร

รอง สว.สส.สภ.ท่าพระ จว.ขอนแก่น

1405 11204 0147 รอง สวป.สภ.เมืองขอนแก่น

0403 13202 0429

246 ร.ต.ท. หญิง ณัฐธภา สวนผล

รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.บช.น.

1001 11301 0244 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.น่าน

1506 11304 0018

247 ร.ต.ท. หญิง ณัฐธยาน์ มาดี

รอง สว.ฝ่ายงบประมาณและการเงิน บก.อก.สพฐ.ตร.

2701 11304 0050 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย์

1306 11304 0018

248 ร.ต.อ. หญิง ณัฐธยาน์ สุริยะจารุศิริ

รอง สว.ตม.จว.พะเยา บก.ตม.5

2406 11363 0190 รอง สว.ตม.จว.ชัยภูมิ บก.ตม.4

2405 11363 0240

249 ร.ต.อ.

รอง สว.(สอบสวน) สน.สุทธิสาร

ณัฐชัย เกตุภัณฑ์

ณัฐธรณ์ เดชสกุล

สนน.237

สน.1-745

รอง สว.สส.สภ.นาหมื่น จว.น่าน

รอง สว.สส.สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่

0504 13204 0171

สชม.554

250 ร.ต.อ. หญิง ณัฐธวีร์ ฝ้ายเพ็ชร์

รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.8

251 ร.ต.ท. หญิง ณัฐธิดา ชมชายผล

รอง สว.(สอบสวน) สภ.คูคต จว.ปทุมธานี 0104 24203 0094 รอง สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ปคม.

2108 29203 0056

252

รอง สว.ฝ่ายตรวจสอบงานบุคคล 1 ตป. 0701 11302 0043 รอง สว.กก.3 บก.สส.สตม.

2408 11202 0104

253 ร.ต.อ. หญิง ณัฐนรี เจริญสุข

รอง สว.ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4

2405 11363 0141 รอง สว.ตม.จว.เลย บก.ตม.4

2405 11326 0228

254 ร.ต.อ.

ณัฐนันท์ ผิวผ่อง

รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.บช.น.

1001 11304 0316 รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.น.

1001 11304 0213

255 ร.ต.อ.

ณัฐพงศ์ จันทระ

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ทรงธรรม จว.กาแพงเพชร 0602 24203 0059 รอง สว.(สอบสวน) สภ.สวรรคโลก จว.สุโขทัย

ว่าที่ ร.ต.อ.

ณัฐนนท์ เปียแก้ว

1801 11304 0180 รอง สว.ธร.สภ.ป่าตอง จว.ภก.

2702 33450 0085

สภก.109

สสท.204

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 252/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

256 ร.ต.อ.

ณัฐพงศ์ ชิณวงศ์

รอง สว.สส.สน.ราษฎร์บูรณะ

1115 13204 0267 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ศรีสะเกษ

1308 11304 0132

257 ร.ต.ท.

ณัฐพงศ์ ทองสม

รอง สวป.สน.สามเสน

1108 13202 0206 รอง สว.สส.สน.สามเสน

1003 11204 0093

258 ร.ต.ท.

ณัฐพงศ์ สงวนอิ่ม

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.กาญจนบุรี

1704 11204 0034 รอง สวป.สภ.เมืองเพชรบุรี

0705 13202 0202

259 ร.ต.อ.

ณัฐพงศ์ หอมดี

ผบ.มว.กก.ตชด.12

2502 11202 0214 รอง สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.1

1102 11204 0035

260 ร.ต.อ.

ณัฐพงศ์ ไหมด้วง

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ทุ่งสง

0804 24203 0135 รอง สว.สส.สภ.จุฬาภรณ์ จว.นครศรีธรรมราช 0804 13204 0275

261 ร.ต.อ.

ณัฐพงศ์ อินสว่าง

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี

1711 11202 0127 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี

262 ร.ต.อ.

ณัฐพงษ์ ชัยวารี

รอง สวป.สภ.สามโก้ จว.อ่างทอง

1112 11202 0070 รอง สวป.สภ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์ 0704 13202 0250

263 ร.ต.อ.

ณัฐพงษ์ ปนยะ

นวท.(สบ 1) กสก.พฐก.

2702 33450 0035 นวท.(สบ 1) พฐ.จว.พะเยา

264 ร.ต.อ.

ณัฐพงษ์ ภู่ทอง

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.กาแพงเพชร

1604 11202 0114 รอง สว.สส.สภ.บ้านสวน จว.สุโขทัย

265 ร.ต.อ.

ณัฐพงษ์ โม้ดา

รอง สว.(สอบสวน) สน.ท่าข้าม

1116 24203 0123 รอง สว.(สอบสวน) สน.พญาไท

266 ร.ต.ท.

ณัฐพงษ์ สุทธิพิพัฒนกูล

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองชลบุรี

0204 24203 0093 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ศรีราชา จว.ชลบุรี

267 ร.ต.อ.

ณัฐพร บัวคลี่

รอง สวป.สภ.เมืองสุพรรณบุรี

สสพ.189

รอง สวป.สภ.บางตาเถร จว.สุพรรณบุรี

268 ร.ต.อ.

ณัฐพล กบรัตน์

รอง สว.สส.สภ.ศรีมโหสถ จว.ปราจีนบุรี

สปจ.281

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.มหาสารคาม

269 ร.ต.อ.

ณัฐพล กฤษหมื่นไวย

นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.เลย

1410 11323 0005 รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0109

270 ร.ต.อ.

ณัฐพล กิมเหล็ง

รอง สวป.สน.ภาษีเจริญ

1116 13202 0324 รอง สวป.สภ.กระทุ่มแบน จว.สมุทรสาคร

1711 11202 0124
2708 33450 0162

สสท.134
1003 11203 0134

สชบ.339
สสพ.110
1407 11204 0034

สสค.125

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 252/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

271 ร.ต.อ.

ณัฐพล ชินคาหาร

รอง สว.สส.สภ.แวงน้อย จว.ขอนแก่น

0403 13204 0367 รอง สว.สส.สภ.ปากชม จว.เลย

1410 11204 0105

272 ร.ต.อ.

ณัฐพล ผลชอบ

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นนทบุรี

1105 11202 0115 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นนทบุรี

1105 11202 0116

273 ร.ต.อ.

ณัฐพล พลอยท้วม

รอง สว.ส.ทล.2 กก.4 บก.ทล.

2103 11202 0139 รอง สว.ส.ทล.1 กก.6 บก.ทล.

2103 11202 0192

274 ร.ต.อ.

ณัฐพล พ่วงลาภ

รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.บช.ก.

2101 11304 0070 รอง สว.ส.รฟ.หัวหิน กก.3 บก.รฟ.

2104 11202 0073

275 ร.ต.อ.

ณัฐพล พ่อสาร

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองชลบุรี

สชบ.395

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ่อทอง จว.ชลบุรี

276 ร.ต.อ.

ณัฐพล เพียรพิทักษ์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.โพธาราม จว.ราชบุรี

สรบ.310

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองราชบุรี

277 ร.ต.ท.

ณัฐพล เลิศเดชะ

รอง สว.(สอบสวน) สน.บางนา

1112 24203 0218 รอง สว.(สอบสวน) สน.บางรัก

1008 11203 0118

278 ร.ต.อ.

ณัฐพัชร์ นิติภักดิ์

รอง สว.กก.4 บก.ป.

2102 11202 0213 รอง สว.กก.วิเคราะห์ฯ บก.สส.ภ.5

1502 11204 0028

279 ร.ต.อ.

ณัฐภัทร พุทธังกุโร

รอง สว.กก.6 บก.ปคม.

2108 11202 0158 รอง สว.กก.5 บก.ปทส.

2107 11304 0117

280

ณัฐภาค ระมะลี

รอง สว.ฝ่ายนิติการ ตป.

0701 11305 0077 รอง สว.ฝอ.บก.ทท.3

3204 11304 0011

281 ร.ต.ท. หญิง ณัฐมล พิทักษ์ธรรมคุณ

นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.ปัตตานี

2005 11323 0007 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นราธิวาส

2004 11304 0022

282 ร.ต.อ. หญิง ณัฐรดา ทองริบุรี

รอง สว.ฝอ.7 บก.อก.บช.ก.

2101 11305 0111 รอง สว.ฝอ.บก.รฟ.

2104 11305 0022

283 ร.ต.อ. หญิง ณัฐวรา ไชยเสนา

รอง สว.ฝอ.บก.รฟ.

2104 11326 0020 รอง สว.ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 6 ทว. 2703 11336 0121

284 ร.ต.อ.

ณัฐวัฒน์ เวียงทองทวิผล

รอง สว.(สอบสวน) สภ.แก่งโสภา จว.พิษณุโลก 0606 24203 0067 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพิษณุโลก

285 ร.ต.อ.

ณัฐวัฒน์ สุพรรณอาสน์

รอง สวป.สภ.ระแงะ จว.นราธิวาส

ว่าที่ ร.ต.อ.

สนธ.247

รอง สว.สส.สภ.ป่าตอง

สชบ.471
1709 11203 0131

สพล.214
0806 13204 0092

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 252/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

286 ร.ต.อ.

ณัฐวัตน์ ศรีคาจักร

รอง สวป.สภ.ไชยปราการ จว.เชียงใหม่ 0503 13202 0596 รอง สวป.สภ.ดอยเต่า จว.เชียงใหม่

1505 11202 0212

287 ร.ต.อ.

ณัฐวิชญ์ จีนก๊ก

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ชัยนาท

1104 11202 0088 รอง สว.สส.สภ.ทุ่งคลี จว.สุพรรณบุรี

0709 13204 0244

288 ร.ต.อ. หญิง ณัฐวีร์ภัทร์ ถิ่นมีผล

รอง สว.ฝอ.บก.ปคบ.

2111 11304 0017 รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.7

1701 11304 0145

289 ร.ต.อ.

ณัฐวุฒิ แก้วสะอาด

รอง สวป.สน.ลาผักชี

1110 13202 0246 รอง สวป.สน.จรเข้น้อย

290 ร.ต.ท.

ณัฐวุฒิ เดชเกิด

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เกาะเต่า จว.สุราษฎร์ธานี 1810 27203 0141

291 ร.ต.อ.

ณัฐวุฒิ มณีกาศ

รอง สว.(สอบสวน) สน.บางยี่เรือ

1115 24203 0081 รอง สว.(สอบสวน) สภ.พระธาตุช่อแฮ จว.แพร่ 1508 27203 0142

292 ร.ต.อ.

ณัฐวุฒิ เมืองขวัญใจ

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.เพชรบุรี

1707 11326 0025 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.เพชรบุรี

293 ร.ต.อ.

ณัฐวุฒิ หมัดเส็น

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ยะลา

2006 11204 0050 รอง สว.สส.สภ.จะนะ จว.สงขลา

สสข.468

294 ร.ต.อ.

ณัฐศักดิ์ จักรทิพย์

รอง สวป.สภ.ห้วยไร่ จว.แพร่

1508 11202 0111 รอง สว.ส.ทล.6 กก.5 บก.ทล.

2103 11202 0182

295 ร.ต.ท.

ณัฐศักดิ์ จันปุ่ม

รอง สว.ฝอ.บก.น.9

1011 11202 0028 รอง สว.จร.สภ.บางใหญ่ จว.นนทบุรี

296 ร.ต.อ.

ณัฐศิลป์ อุทา

รอง สวป.สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี

297 ร.ต.อ.

ณัฐศิษฏ์ ชูเพชร

รอง สวป.สน.สุทธิสาร

1004 11202 0095 รอง สวป.สภ.เมืองตรัง

298 ร.ต.อ.

ณัฐษนัย มงคลกุล

รอง สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ปอท.

2112 29203 0045 รอง สว.ฝอ.สยศ.ตร.

0200 11309 0018

299 ร.ต.อ. หญิง ณัฐสมน ประทุมมา

รอง สว.กก.4 บก.ปปป.

2110 11304 0083 รอง สว.กก.2 บก.ปทส.

2107 11304 0060

300 ร.ต.อ.

รอง สว.สส.สภ.นาวัง จว.หนองบัวลาภู 0411 13204 0020 รอง สว.สส.สภ.ชุมแพ จว.ขอนแก่น

ณัฐสิทธิ์ พันธ์ศรี

สนบ.308

รอง สว.(สอบสวน) กก.5 บก.ป.

รอง สว.ตม.จว.ลพบุรี บก.ตม.3

สน.2-376
2102 29203 0270
1707 11202 0088

สนบ.274
2404 11202 0163

สตง.160

สขก.486

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 252/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

301 ร.ต.อ. หญิง ณาตยา อินทร์หอม

รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.บช.น.

1001 11322 0291 รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5

1501 11304 0172

302 ร.ต.อ.

รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.3

1301 11304 0156 รอง สวป.สภ.จอหอ จว.นครราชสีมา

0303 13202 0834

303 ร.ต.อ. หญิง ณิชากร นาคทอง

รอง สว.ฝส.สท.

0103 11301 0071 รอง สว.กก.ปพ.บก.ป.

2102 11202 0324

304 ร.ต.อ. หญิง ณิชาภัทร พงษ์ภักดี

รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 11403 0574 รอง สว.ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3

305 ร.ต.อ. หญิง ณิชาภา ศรีชาติ

รอง สว.ฝ่ายตรวจลงตรา ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2

2403 11363 0216 รอง สว.ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0254

306 ร.ต.อ. หญิง ณิธิชา กลิ่นทอง

รอง สว.กก.ดส.

1000 11202 0035 รอง สว.งานศูนย์ควบคุมการจราจรเป็นพืนที่ ATC กก.4 บก.จร. 1002 11205 0177

307 ร.ต.อ.

ดนัย ดีดวงพันธ์

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครสวรรค์

1606 11305 0028 รอง สว.สส.สภ.คูคต จว.ปทุมธานี

308 ร.ต.อ.

ดนัย บุญทัน

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองชัยภูมิ

309 ร.ต.อ.

ดรุณ ซางสุภาพ

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.พิจิตร

1607 11304 0018 รอง สวป.สภ.เมืองพิจิตร

310 ร.ต.ท. หญิง ดลดา สวัสดี

รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.1

1101 11304 0181 รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.บช.ทท.

311 ร.ต.ท. หญิง ดวงกมล ลูกอินทร์

รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.2

1201 11304 0269 รอง สว.ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0252

312 ร.ต.อ. หญิง ดวงใจ ศิตลาภ

รอง สว.ศรก.บก.ทท.1

3202 11202 0112 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สตูล

313 ร.ต.อ.

รอง สวป.สภ.คลองลาน จว.กาแพงเพชร 0602 13202 0294 รอง สวป.สภ.พรานกระต่าย จว.กาแพงเพชร 0602 13202 0305

ณาศิส นิยมดี

ดวงเดือน ปิ่นมณี

314 ร.ต.ท. หญิง ดวงนภา โตสอาด

รอง สว.ฝอ.สฝจ.

315 ร.ต.อ.

รอง สว.ธร.สภ.พาน จว.เชียงราย

ดอน ธิวงค์

สชย.248

ปนม.8573

รอง สว.(สอบสวน) สภ.แก้งคร้อ จว.ชัยภูมิ 0302 24203 0093

2714 11304 0008 รอง สว.ธร.สภ.สะบ้าย้อย จว.สงขลา

สชร.369

2404 11304 0058

รอง สว.ธร.สภ.แม่สรวย จว.เชียงราย

สพจ.145
3201 11326 0065
1907 11304 0017

สสข.449
สชร.277

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 252/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ
316

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

รอง สว.ฝอ.ตส.1

0901 11309 0062 รอง สว.ธร.สภ.เมืองเชียงราย

317 ร.ต.ท. หญิง ดาวฤกษา พรรณราย

รอง สว.ธร. สภ.ชะเมา

0804 13304 0331 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช

318 ร.ต.อ.

ดารงค์ ฝากระโทก

รอง สว.ธร. สน.บางเขน

319 ร.ต.อ.

ดารงค์ สุบินมิตร์

รอง สว.สส.สภ.คลองขลุง จว.กาแพงเพชร

320 ร.ต.อ.

ดารงค์เดช เทสินโชติ

รอง สวป.สภ.โกสัมพีนคร จว.กาแพงเพชร 1604 11202 0088 รอง สว.สส.สภ.ขาณุวรลักษบุรี จว.กาแพงเพชร

321 ร.ต.อ.

ดารงพล พันธนาม

รอง สว.(สอบสวน) สน.โชคชัย

322 ร.ต.อ.

ดารงเวช รุง่ อินทร์

รอง สวป.สภ.พบพระ จว.ตาก

323 ร.ต.อ.

ดารงศักดิ์ สิทธิหล่อ

รอง สว.ส.ทล.5 กก.5 บก.ทล.

324 ร.ต.อ.

ดิฐวัต พรรณบุตร

รอง สวป.สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ จว.เชียงใหม่ 0503 13202 0615 รอง สวป.สภ.สะเมิง จว.เชียงใหม่

1505 11202 0214

325 ร.ต.อ.

ดิฐาศักดิ์ โชติเธียรศรณ์

รอง สว.(สอบสวน) กก.4 บก.ป.

2102 29203 0231 รอง สว.กก.4 บก.ป.

2102 11202 0216

326 ร.ต.อ.

ดิเรก ชานาญกิจ

รอง สว.สส.สน.บางคอแหลม

1010 12204 0126 รอง สว.สส.สน.ทุ่งครุ

1115 13204 0162

327 ร.ต.อ.

ดิลก ปรีดาศักดิ์

รอง สว.(สอบสวน) สน.ท่าเรือ

1112 24203 0084 รอง สว.สส.สน.ลาดพร้าว

328 ร.ต.อ.

ดิสสทัต รอดเส็ง

รอง สว.จร.สภ.พยุหะคีรี จว.นครสวรรค์ 1606 11205 0106 รอง สวป.สภ.วังกะพี จว.อุตรดิตถ์

1611 11202 0095

329 ร.ต.อ.

ดุลยวิชญ์ ปริยะ

รอง สวป.สภ.ฮอด จว.เชียงใหม่

1502 11202 0092

330 ร.ต.ท.

ดุสิต วรชิน

รอง สว.กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าวความมั่นคงของสถาบัน บก.ส.4

ว่าที่ ร.ต.อ.

หญิง ดาริกา คาบุญเรือง

ตำแหน่ง

สน.1-1076
สกพ.220

รอง สวป.สน.บางเขน
รอง สวป.สภ.เมืองกาแพงเพชร

1102 13203 0246 รอง สว.กก.สส.บก.น.4

สตก.251

รอง สวป.สภ.สามง่าม จว.พิจิตร

2103 11202 0178 รอง สว.กก.3 บก.ปคม.

สชม.755

รอง สว.(นปพ.)กก.ปพ.บก.สส.ภ.5

2305 11204 0057 รอง สว.ส.รฟ.มักกะสัน กก.1 บก.รฟ.

สชร.237
1806 11202 0042
1004 11202 0115

สกพ.133
สกพ.189
1006 11204 0053

สพจ.240
2108 11202 0090

สน.1-617

2104 11202 0038

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 252/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

331 ร.ต.อ.

ดุสิทธิ์ เขียวประดิษฐ

รอง สวป.สภ.มูโนะ จว.นราธิวาส

0903 13202 0128 รอง สว.จร.สภ.สุไหงโก-ลก จว.นราธิวาส

สนธ.178

332 ร.ต.อ.

เดชประวีร์ บัวโค้ง

รอง สว.กก.ปพ.บก.ป.

2102 11202 0337 รอง สวป.สภ.คลองหาด จว.สระแก้ว

สปจ.423

333 ร.ต.อ.

เดชฤทธิ์ ดีโคตร

รอง สว.(สอบสวน) สน.ท่าข้าม

1116 24203 0124 รอง สว.(สอบสวน) สน.บางโพ

สน.3-794

334 ร.ต.อ.

เดชฤทธิ์ แสงจันทร์ศรี

รอง สว.สส.สภ.นางลือ จว.ชัยนาท

0102 13204 0140 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ไทรน้อย จว.นนทบุรี 1105 11203 0169

335 ร.ต.ท.

เดชวุฒิ อุตรศาสตร์

รอง สว.(สอบสวน) สน.ชนะสงคราม

336 ร.ต.อ.

เดชา จารูญสวัสดิ์

รอง สว.จร.สน.บึงกุ่ม

1102 13205 0279 รอง สวป.สน.โชคชัย

1006 11202 0099

337 ร.ต.ท.

เดชา สีแดง

รอง สว.กก.สส.บก.น.4

1006 11204 0045 รอง สว.กก.สส.บก.น.1

1003 11204 0046

338 ร.ต.อ.

เดชา สีสุด

รอง สวป.สภ.โนนศิลา จว.ขอนแก่น

1405 11202 0103 รอง สว.สส.สภ.บรบือ จว.มหาสารคาม

339 ร.ต.อ.

เดชา แสนหว้า

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.เพชรบูรณ์

1609 11204 0035 รอง สว.กก.ปพ.บก.สส.ภ.6

1602 11202 0090

340 ร.ต.อ.

เดชากรณ์ วรรณสุทธะ

รอง สว.กก.ตชด.22

2503 11304 0163 ผบ.มว.กก.ตชด.22

2503 11202 0211

341 ร.ต.ท.

เดชาธร อ่องยิม

รอง สวป.สน.บางเสาธง

1114 13202 0290 รอง สว.กก.สส.บก.น.7

1009 11204 0043

342 ร.ต.อ.

เดโชพล สุวรรณรินทร์

รอง สวป.สภ.เมืองแพร่

343 ร.ต.อ.

เด่นดนัย วัฒนวิจิตรนนท์

รอง สว.ฝอ.บก.สปพ.

1013 11302 0016 รอง สว.กก.3 บก.ปอศ.

2109 11202 0106

344 ร.ต.ท.

เดวิทย์ ใจบุญ

รอง สวป.สภ.เชียงของ จว.เชียงราย

1504 11202 0110 รอง สวป.สภ.เชียงคา จว.พะเยา

0505 13202 0149

345 ร.ต.อ.

แดนไตร แสงทอง

รอง สว.สส.สภ.เวียงคุก จว.หนองคาย

สน.1-1035

สพร.137

สนค.109

รอง สว.(สอบสวน) กก.3 บก.ป.

รอง สว.จร.สภ.เมืองแพร่

รอง สวป.สภ.พิบูลย์รักษ์ จว.อุดรธานี

2102 29203 0191

สมค.307

สพร.151

0412 13202 0043

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 252/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

346 ร.ต.อ.

ตรีทัชชาติ กิจโกศล

รอง สวป.สภ.บ้านเหลื่อม จว.นครราชสีมา 1305 11202 0229 รอง สวป.สภ.จักราช จว.นครราชสีมา

0303 13202 0743

347 ร.ต.อ.

ตวัน ขวัญชุม

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นนทบุรี

1105 11442 0038 รอง สวป.สภ.หนองจอก จว.เพชรบุรี

0705 13201 0169

348 ร.ต.ท. หญิง ตวิษา คงทอง

รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.บช.ทท.

3201 11304 0079 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ตรัง

1904 11304 0124

349 ร.ต.อ.

ต่อศักดิ์ บุญเมตตา

รอง สวป.สภ.เมืองอุบลราชธานี

1311 11202 0123 รอง สวป.สภ.ช่องเม็ก จว.อุบลราชธานี 1311 11202 0140

350 ร.ต.อ.

ตั๋น รามศิริ

รอง สวป.สน.บุปผาราม

1115 13202 0225 รอง สว.สส.สน.บุปผาราม

สน.3-515

351 ร.ต.ท.

ติณณภพ บริบูรณ์

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.เชียงใหม่

1505 11304 0021 รอง สว.กก.1 บก.ปส.3

2204 11204 0047

352 ร.ต.อ.

ตูชัย สุระเสียง

รอง สว.(สอบสวน) สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี 0104 24203 0109

รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑

2502 11309 0032

353 ร.ต.อ.

เตชทัต อังกาบทศพร

รอง สวป.สภ.โคกสว่าง จว.ร้อยเอ็ด

รอง สว.(สอบสวน) สน.ประชาชื่น

1004 11203 0146

354 ร.ต.อ.

เตชัส เตชิตตุลธร

รอง สว.(สอบสวน) สภ.พลกรัง จว.นครราชสีมา 1305 29203 0109 รอง สวป.สภ.ปักธงชัย จว.นครราชสีมา

สนม.503

355 ร.ต.อ.

เตชาศักดิ์ แจ่มจารุณ

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ไพศาลี จว.นครสวรรค์

สนว.423

สอย.264

สน.422

รอง สว.สส.สภ.ภาชี จว.พระนครศรีอยุธยา

356 ร.ต.อ. หญิง เต็มศิริ วิสุทธิ์แพทย์

รอง สว.คธม.บช.ทท.

3200 11202 0020 รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.บช.ทท.

3201 11304 0042

357 ร.ต.อ. หญิง เตือนใจ เมตตาพล

รอง สว.กก.4 บก.ปคบ.

2111 11202 0104 รอง สว.กก.1 บก.ปคบ.

2111 11202 0037

358 ร.ต.อ.

โตมร ปานะโปย

รอง สว.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.4

2405 11202 0034 รอง สว.ตม.จว.ร้อยเอ็ด บก.ตม.4

2405 11363 0250

359 ร.ต.อ.

ไตรภพ มงคลสุจริตกุล

รอง สว.(สอบสวน) สน.บางยี่ขัน

360 ร.ต.อ.

ไตรรง แจ้วเสียง

รอง สว.ส.ทล.4 กก.7 บก.ทล.

สน.3-1078

รอง สว.จร.สน.บางยี่ขัน

2103 11202 0234 รอง สว.กก.3 บก.ปคบ.

สน.3-999
2111 11202 0084

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 252/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

361 ร.ต.อ.

ไตรรัตน์ แงดสันเทียะ

นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.นครราชสีมา

1305 11323 0007 รอง สวป.สภ.สีคิว จว.นครราชสีมา

362 ร.ต.อ.

ถนอม นุ้ยพิน

รอง สว.ศฝร.

1000 11202 0082 ผบ.มว.(สบ 1) ฝ่ายปกครองและกิจการการฝึกอบรม บก.ฝรก. 2904 11306 0043

363 ร.ต.อ.

ถนอมพงค์ ตู้เซ่ง

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านนาเดิม จว.สุราษฎร์ธานี

0808 24203 0120 รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.8

364 ร.ต.ท.

ถวัลย์ คงนิล

รอง สวป.สภ.สาโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ 0107 13202 0363 รอง สวป.สภ.บางปู จว.สมุทรปราการ

365 ร.ต.อ.

ถวิล สวัสดิ์รัมย์

รอง สว.ธร.สภ.โกสัมพีนคร จว.กาแพงเพชร 0602 13304 0029 รอง สวป.สภ.โกสัมพีนคร จว.กาแพงเพชร 0602 13207 0249

366 ร.ต.ท.

ถาวร ปานจารุง

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ภูเขียว จว.ชัยภูมิ 0302 24203 0087 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เกษตรสมบูรณ์ จว.ชัยภูมิ

367 ร.ต.ท.

ถาวร แสงพา

รอง สวป.สภ.เมืองหนองบัวลาภู

0411 13202 0120 รอง สว.สส.สภ.โนนสัง จว.หนองบัวลาภู 0411 13204 0092

368 ร.ต.อ.

ถิรเดช ควรสุทธิ

รอง สวป.สภ.บ้านเดื่อ จว.หนองคาย

0410 13207 0290 รอง สวป.สภ.เพ็ญ จว.อุดรธานี

369 ร.ต.ท.

ถิรพล แสงสุวรรณ

รอง สว.ธร.สภ.สะบ้าย้อย จว.สงขลา

370 ร.ต.ท.

ถิรวัฒน์ แป้นทอง

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ราชบุรี

371

ถิรวุฒิ พวงจาปี

รอง สวป.สภ.แหลมงอบ จว.ตราด

สตร.193

รอง สวป.สภ.พานทอง จว.ชลบุรี

1206 11202 0145

372 ร.ต.อ.

ถิรัชญพงศ์ รัตนาธัมโสภณกุล

รอง สว.สส.สน.บางขุนนนท์

สน.3-866

รอง สวป.สน.บางยี่ขัน

1009 11202 0102

373 ร.ต.อ.

ทนงจิต เทพสาธร

รอง สว.สส.สภ.บ้านโคก จว.อุตรดิตถ์

1611 11204 0101 รอง สว.สส.สภ.ลับแล จว.อุตรดิตถ์

0609 13204 0084

374 ร.ต.อ.

ทนงศักดิ์ ประสพโชคชัย

รอง สวป.สภ.แม่โจ้ จว.เชียงใหม่

1505 11202 0291 รอง สวป.สภ.แม่แฝก จว.เชียงใหม่

0503 13207 0412

375 ร.ต.อ.

ทนงศักดิ์ สุริยงค์

รอง สว.กก.วิเคราะห์ฯ บก.สส.ภ.5

1502 11204 0028 รอง สว.(นปพ.)กก.ปพ.บก.สส.ภ.5

1502 11202 0080

ว่าที่ ร.ต.อ.

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

สสข.449

ตำแหน่งใหม่

รอง สว.ส.ทล.4 กก.7 บก.ทล.

1708 11202 0117 รอง สว.สส.2 บก.สส.ภ.7

ตำแหน่งเลขที่
0303 13202 0759
1802 11204 0050
0107 13202 0423

สชย.374
0412 13202 0397
2103 11202 0233
1702 11204 0049

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 252/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

376 ร.ต.อ.

ทนงศักดิ์ อินผดุง

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี 0204 23203 0043 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสระแก้ว

377 ร.ต.ท.

ทรงกรด โพธิพันธุ์

ผบ.มว.(สบ 1) กก.ตชด.14

378 ร.ต.อ.

ทรงกรด อุปฮาต

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครพนม 0404 24203 0063 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ดงเย็น จว.มุกดาหาร 0406 23203 0175

379 ร.ต.อ.

ทรงกฤษณ์ บุญวรณ์

รอง สว.สส.สภ.ชุมแพ จว.ขอนแก่น

380 ร.ต.ท.

ทรงชัย พยัพพานนท์

รอง สว.กก.5 บก.ส.1

381 ร.ต.อ.

ทรงธรรม ศรีวงษ์ชัย

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ป่าไร่ จว.มุกดาหาร 1408 29203 0067 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นครราชสีมา

382 ร.ต.อ.

ทรงพจน์ วัชรกิจโสภณ

รอง สว.จร.สภ.โพธิ์ประทับช้าง จว.พิจิตร 1607 11205 0095 รอง สวป.สภ.บ้านยางชุม จว.ประจวบคีรีขันธ์ 0704 13207 0214

383 ร.ต.อ.

ทรงพล กาญจนเทพมงคล

รอง สวป.สภ.ห้วยกระเจา จว.กาญจนบุรี 0702 13202 0340 รอง สว.จร.สภ.พนมทวน จว.กาญจนบุรี 1704 11205 0116

384 ร.ต.ท.

ทรงพล นาคชานาญ

รอง สวป.สน.ภาษีเจริญ

385 ร.ต.ท.

ทรงพล บุญชัย

รอง สว.(สอบสวน) สภ.อ่าวนาง จว.กระบี่ 1804 27203 0113 รอง สว.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.นครศรีธรรมราช 1806 11305 0047

386 ร.ต.อ.

ทรงยศ คล้ายนาค

รอง สว.สส.สภ.ลาดยาว จว.นครสวรรค์

สนว.323

รอง สว.สส.สภ.เก้าเลียว จว.นครสวรรค์ 0604 13204 0154

387 ร.ต.อ.

ทรงวุฒิ จันธิมา

รอง สว.สส.สภ.นาหมื่น จว.น่าน

สนน.288

รอง สว.สส.สภ.สอง จว.แพร่

388 ร.ต.อ.

ทรงวุฒิ ใจดีจริง

รอง สว.กก.ปพ.บก.ป.

2102 11304 0320 รอง สว.กก.ปพ.บก.ป.

389 ร.ต.อ.

ทรงวุฒิ ฟักแสง

รอง สว.(สอบสวน) สน.บางพลัด

1114 24203 0108 รอง สว.งานตรวจพิสูจน์มลภาวะ กก.5 บก.จร. 1002 11205 0221

390 ร.ต.ท.

ทรงวุฒิ รังท้วม

รอง สวป.สภ.เมืองพิษณุโลก

0606 13202 0215 รอง สว.จร.สภ.เมืองพิษณุโลก

2502 11202 0394 ผบ.มว.(สบ1) กก.ตชด.13

สขก.486

สปจ.320
2502 11202 0283

รอง สว.สส.สภ.โคกโพธิ์ไชย จว.ขอนแก่น 0403 13204 0037

2302 11204 0210 รอง สว.กก.3 บก.ส.3

1116 13202 0277 รอง สว.สส.สน.ภาษีเจริญ

2304 11202 0212
1305 11202 0271

สน.3-622

สพร.179
2102 11202 0336

สพล.228

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 252/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

391 ร.ต.อ.

ทรงศักดิ์ ภูสีฤทธิ์

นว.(สบ 1) ผบก.ส.3

2304 11323 0006 รอง สว.กก.2 บก.ส.1

2302 11204 0092

392 ร.ต.อ.

ทรงศักดิ์ รัศมี

รอง สวป.สน.บึงกุ่ม

1102 13202 0268 รอง สว.สส.สน.พญาไท

1108 13204 0228

393 ร.ต.อ.

ทรงศักดิ์ เสาร์วงษ์

รอง สวป.สภ.เมืองยะลา

0906 13202 0101 รอง สวป.สภ.พล จว.ขอนแก่น

0403 13202 0445

394 ร.ต.อ.

ทรงศักดิ์รพี ทูคามี

รอง สวป.สภ.นาหินลาด จว.นครนายก

395 ร.ต.อ.

ทวนทอง ศรีชัย

รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.4

396 ร.ต.อ.

ทวิช รวยพงษ์

รอง สวป.สภ.พนัสนิคม จว.ชลบุรี

397 ร.ต.อ.

ทวิช สร้างเสริมวุฒิ

รอง สว.(สอบสวน) สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี 0108 24203 0096 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสระบุรี

398 ร.ต.อ.

ทวิท โพธิ์ขาว

รอง สวป.สน.บางกอกน้อย

399 ร.ต.อ.

ทวิทย์ โพธิ์ศรีตา

รอง สว.ธร.สภ.ศรีราชา จว.ชลบุรี

400

ทวินโชค แผนวิเชียร

รอง สว.กก.1 บก.ส.3

401 ร.ต.ท.

ทวีเกียรติ แย้มพรชัย

รอง สว.อก.สภ.บางหลวง จว.นครปฐม 0703 13304 0232 รอง สวป.สภ.บางหลวง จว.นครปฐม

402 ร.ต.ท.

ทวีทรัพย์ ศรีสารคาม

รอง สวป.สภ.พังโคน จว.สกลนคร

403 ร.ต.อ.

ทวีป จันทายนะ

รอง สว.สส.สภ.ปาดังเบซาร์ จว.สงขลา 0907 13204 0087 รอง สว.กก.6 บก.ปคม.

404 ร.ต.อ.

ทวีศักดิ์ จันทรง

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ขุนหาญ จว.ศรีสะเกษ 0306 24203 0107 รอง สว.(สอบสวน) สภ.กันทรารมย์ จว.ศรีสะเกษ

405 ร.ต.อ.

ทวีศักดิ์ นนทะวงศ์

รอง สว.งานสายตรวจ 3 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 11202 0108

ว่าที่ ร.ต.อ.

สนย.44

รอง สวป.สภ.ศรีมหาโพธิ จว.ปราจีนบุรี

สปจ.302

1401 11304 0187 รอง สวป.สภ.คาป่าหลาย จว.มุกดาหาร 0406 13207 0149

สชบ.414

รอง สวป.สภ.คลองกิ่ว จว.ชลบุรี

0204 13207 0267

สสบ.173

1114 13202 0280 รอง สวป.สภ.ปากนาหลังสวน จว.ชุมพร 0803 13207 0154

สชบ.322

รอง สว.ธร.สภ.บ่อวิน จว.ชลบุรี

2304 11202 0208 รอง สว.กก.5 บก.ปอศ.
1411 11202 0145 รอง สวป.สภ.สว่างแดนดิน จว.สกลนคร

รอง สวป.สภ.เมืองนครปฐม

0204 12304 0274
2109 11202 0187
0703 13207 0233

สสน.384
2108 11202 0159

สศก.282
0703 13202 0257

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 252/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

0807 13207 0091 รอง สว.จร.สภ.อ่าวลึก จว.กระบี่

ตำแหน่งเลขที่

406 ร.ต.ท.

ทวีศักดิ์ ละอองทอง

รอง สวป.สภ.ละอุ่น จว.ระนอง

407 ร.ต.อ.

ทศพร บุญสถิตย์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.กันทรลักษ์ จว.ศรีสะเกษ

408 ร.ต.อ.

ทศพร พวงทอง

รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวนฯ บก.ปส.2 2203 29203 0027

409 ร.ต.อ.

ทศพร อุณวงศ์

รอง สว.(สอบสวน) สน.ท่าเรือ

410 ร.ต.อ.

ทศพร อุตมะพรหม

รอง สว.(สอบสวน) สภ.หน่อม จว.ร้อยเอ็ด 0407 24203 0134 รอง สว.(สอบสวน) สภ.สมเด็จ จว.กาฬสินธุ์

สกส.301

411 ร.ต.อ.

ทศพล คาแก้ว

รอง สว.จร.สน.บางนา

สสน.146

412 ร.ต.ท.

ทศพล ป้านภูมิ

รอง สวป.สภ.ภูเรือ จว.เลย

0408 13202 0297 รอง สวป.สภ.นาเชือก จว.มหาสารคาม

413 ร.ต.อ.

ทศพล อาจคุ้ม

รอง สว.ตม.จว.นนทบุรี บก.ตม.3

2404 11204 0383 รอง สว.ตม.จว.ตราด บก.ตม.3

414 ร.ต.อ.

ทองคูณ ขอนรัง

รอง สว.ธร.สภ.เมืองระยอง

415 ร.ต.ท.

ทองคูณ วันวิชิต

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สกลนคร

1411 11204 0039 รอง สวป.สภ.หนองเรือ จว.ขอนแก่น

สขก.437

416 ร.ต.ท.

ทองแดง ราศรี

รอง สว.สส.สภ.สามเงา จว.ตาก

0603132040132-00 รอง สวป.สภ.แม่สอด จว.ตาก

สตก.199

417 ร.ต.อ.

ทองใบ เรืองเดช

ผบ.มว.กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.

2506 11202 0211 ผบ.มว.(สบ 1) สภ.ธารโต จว.ยะลา

สศก.419

รอง สว.สส.สภ.นาเกลียง จว.ศรีสะเกษ 0306 13204 0186
รอง สว.กก.2 บก.ปส.1

1112 24203 0080 รอง สว.สส.สน.ท่าเรือ

สน.2-771

สรย.193

สสน.357

1804 11205 0086

รอง สวป.สภ.ศรีวิชัย จว.สกลนคร

รอง สวป.สภ.เมืองระยอง

418 ร.ต.ท. หญิง ทองปัก พรมพินิจ

รอง สว.ธร.สภ.โคกศรีสุพรรณ จว.สกลนคร

รอง สวป.สภ.ตาดโตน จว.สกลนคร

419 ร.ต.อ.

ทองสุข อนุรักษ์

รอง สว.ธร.สภ.เชียงกลม จว.เลย

1410 11304 0060 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.หนองบัวลาภู

420 ร.ต.อ.

ทองอินทร์ สีสมญา

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สระแก้ว

1211 11204 0036 รอง สวป.สภ.บางปะกง จว.ฉะเชิงเทรา

2202 11204 0098
1112 13204 0430

สมค.336
2404 11202 0154
0208 13202 0238

0906 13202 0180

สน.418
1413 11304 0070

18039

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 252/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

421 ร.ต.อ.

ทัชปภณ นาราพงศธร

รอง สว.กก.สส.บก.น.7

1009 11204 0049 รอง สว.ส.ทท.3 กก.1 บก.ทท.1

3202 11202 0043

422 ร.ต.อ.

ทัตพงศ์ เทพไชย

รอง สว.กก.3 บก.ทล.

2103 11304 0104 รอง สว.ส.ทล.2 กก.3 บก.ทล.

2103 11202 0116

423 ร.ต.ท.

ทัยวัฒน์ ดีเกตุ

รอง สวป.สภ.วังทอง จว.พิษณุโลก

สพล.282

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.พิษณุโลก

1608 11202 0139
3201 11304 0016

424 ร.ต.อ. หญิง ทัศนีย์ ศรีวิชัย

รอง สว.ฝอ.บก.ปส.1

2202 11304 0013 รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ทท.

425 ร.ต.อ. หญิง ทัศนีย์ สาแก้ว

รอง สว.ธร.สภ.แม่โจ้ จว.เชียงใหม่

1505 11304 0297 รอง สว.ธร.สภ.พาน จว.เชียงราย

426 ร.ต.อ. หญิง ทัศนียา เทพรัตน์

รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.บช.ทท.

3201 11304 0028 รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.9

1901 11304 0191

427 ร.ต.ท. หญิง ทัศนีวรรณ ธานี

รอง สว.ฝ่ายยุทธศาสตร์ บก.อก.สกบ.

0301 11304 0063 รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ก.

2101 11304 0016

428 ร.ต.อ.

ทัศไนย อนันทิโย

รอง สว.จร.สน.คลองตัน

429 ร.ต.ท.

ทิชากร ภิญโญ

รอง สว.ส.ทล.3 กก.6 บก.ทล.

430 ร.ต.อ.

ทินกร แก้วสาร

รอง สวป.สภ.บางซ้าย จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 11202 0128 รอง สว.สส.สภ.ร่อนพิบูลย์

431 ร.ต.อ.

ทินกร ชุมภูแสน

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน

432 ร.ต.อ.

ทินกร เพ็ญศิริวรรณกุล

รอง สว.สส.สภ.ภูผาม่าน จว.ขอนแก่น 0403 13204 0304 รอง สวป.สภ.ชุมแพ จว.ขอนแก่น

1405 11202 0094

433 ร.ต.อ.

ทินกร เลาดี

รอง สว.กก.1 บก.ปอศ.

2405 11326 0203

434 ร.ต.ท.

ทินกร แสนทวีสุข

รอง สว.ธร.สภ.หนองบุญมาก จว.นครราชสีมา

435 ร.ต.อ.

ทินภัทร ศรีรักษา

รอง สวป.สภ.เขาหลัก

สน.2-887

รอง สว.สส.สน.ทองหล่อ

2103 11202 0201 รอง สว.ส.ทล.4 กก.6 บก.ทล.

สมส.124

1112 13204 0395
2103 11202 0205

สนศ.430

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ไผ่โทน จว.แพร่ 0506 23203 0061

2109 11202 0041 รอง สว.ตม.จว.นครพนม บก.ตม.4

สนม.562

สชร.369

รอง สว.สส.สภ.เสิงสาง จว.นครราชสีมา

1807 11202 0068 รอง สวป.สภ.บ่อผุด จว.สุราษฎร์ธานี

สนม.556
0808 13207 0360

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 252/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ
436 ร.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

รอง สว.ตม.จว.แม่ฮ่องสอน บก.ตม.5

2406 11363 0086 รอง สว.ตม.จว.ลาพูน บก.ตม.5

2406 11204 0198

437 ร.ต.อ. หญิง ทิพปภา ธรรมอักษร

รอง สว.(บช.) สภ.เมืองน่าน

1506 11327 0072 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.น่าน

1506 11326 0023

438

รอง สว.ฝ่ายการสื่อสาร 2 สส.

2802 11304 0055 รอง สว.ฝ่ายส่งกาลังบารุง บก.อก.บช.ปส. 2201 11309 0043

439 ร.ต.ท. หญิง ทิพย์วรา รอดริน

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ตรัง

1904 11304 0124 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สตูล

440 ร.ต.อ.

ทิพากร วงศ์ทา

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.แพร่

1508 11304 0021 รอง สวป.สภ.บ้านกวาง จว.แพร่

441 ร.ต.อ.

ทิวเพชร แสนโคตร

ผบ.มว.กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.

2506 11202 0421 ผบ.มว.กก.ตชด.23

442 ร.ต.อ.

ทิวา วียะศรี

รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.5

1501 11304 0249 รอง สว.ธร.สภ.หนองตอง จว.เชียงใหม่ 0503 13304 0419

443 ร.ต.อ.

ทิวากร ยุบล

รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.บช.น.

1001 11304 0283 รอง สว.ธร.สภ.ห้วยขะยุง จว.อุบลราชธานี 0309 13304 0367

444 ร.ต.อ. หญิง ทุเรียน พามา

นวท.(สบ 1) กสก.พฐก.

2702 33450 0041 นวท.(สบ 1) พฐ.จว.นครสวรรค์

445 ร.ต.อ.

เทพจักร เหมือนท่าไม้

รอง สว.สส.สภ.ขุนยวม จว.แม่ฮ่องสอน

446 ร.ต.อ.

เทพไท้ ไกรยะฝ่าย

รอง สว.สส.สน.โชคชัย

447 ร.ต.อ.

เทพพิทักษ์ พุกะนัดด์

รอง สวป.สภ.สาขลา จว.สมุทรปราการ 1109 11202 0120 รอง สว.สส.สภ.สาขลา จว.สมุทรปราการ 0107 13204 0260

448 ร.ต.อ.

เทพอุดร แก้วพิมพ์

ผบ.มว.กก.ตชด.12

2502 11202 0211 รอง สวป.สภ.เขาฉกรรจ์ จว.สระแก้ว

449 ร.ต.อ.

เทวฤทธิ์ งอมสงัด

รอง สวป.สน.บางกอกใหญ่

1009 11202 0108 รอง สว.สส.สภ.นาเกลียง จว.ศรีสะเกษ 0306 13204 0187

450 ร.ต.อ.

เทวัญ ดีพรธนพล

รอง สว.สส.สภ.เลาขวัญ จว.กาญจนบุรี 0702 13204 0213 รอง สวป.สภ.หนองรี จว.กาญจนบุรี

ว่าที่ ร.ต.ท.

ทิปฒ์ ทั่งเชียงใหม่

ตำแหน่ง

หญิง ทิพย์ภาวดี ปรากฎผล

สมส.145

รอง สว.สส.สภ.สะเมิง จว.เชียงใหม่

1111 13204 0313 รอง สว.กก.สส.บก.น.4

1907 11305 0027

สพร.258
2503 11202 0517

2709 33450 0185

สชม.540
1006 11204 0045
0209 13202 0016
0702 13207 0271

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 252/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

451 ร.ต.อ.

เทวิน สุรสูรย์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านทับใหม่ จว.สระแก้ว 1211 29203 0087

452 ร.ต.อ.

เทอดไท ธนณรงค์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ท่าม่วง จว.กาญจนบุรี

453 ร.ต.อ.

เทิดชัย วงศ์ธง

รอง สว.ฝอ.บก.ตม.5

2406 11327 0147 รอง สว.ตม.จว.อุตรดิตถ์ บก.ตม.5

2406 11304 0210

454 ร.ต.อ.

เทิดศักดิ์ มารศรี

รอง สวป.สภ.จันเสน จว.นครสวรรค์

0604 13207 0235 รอง สวป.สภ.ตากฟ้า จว.นครสวรรค์

0604 13202 0379

455 ร.ต.อ.

เที่ยง ตังดารงวัฒน์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองยโสธร

456 ร.ต.อ.

เทียนชัย เข็มงาม

รอง สว.กลุ่มงานอินเทอร์เน็ต บก.สสท. 2803 11403 0029 รอง สว.กลุ่มงานสนับสนุนฯ บก.ปอท. 2112 11204 0115

457 ร.ต.ท.

เทียนชัย วรรณคาโกฎิ์

รอง สว.สส.สภ.โซ่พิสัย จว.บึงกาฬ

458 ร.ต.อ.

เทียนทอง สงศรี

รอง สวป.สภ.ศรีเชียงใหม่ จว.หนองคาย 0410 13202 0400 รอง สว.สส.สภ.บ้านผือ จว.อุดรธานี

459 ร.ต.อ.

เทียมพล จูประโคน

รอง สว.สส.สภ.ลาดใหญ่ จว.สมุทรสงคราม 0707 13204 0063 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สมุทรสาคร

460 ร.ต.อ.

ไทยรัฐ ตุ้ยโชติ

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ไทรงาม จว.กาแพงเพชร 0602 24203 0092 รอง สวป.สภ.คลองขลุง จว.กาแพงเพชร

461 ร.ต.ท.

ธงชัย ไชยกล

รอง สว.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ระนอง 1809 11305 0044 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช

1806 11202 0139

462 ร.ต.อ.

ธงชัย ไชยนัด

รอง สวป.สภ.วังยาง จว.นครพนม

0402 13202 0022

463 ร.ต.อ.

ธงชัย หอมขจร

รอง สว.สส.สภ.ห้วยคต จว.อุทัยธานี

1612 11204 0095 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.อุทัยธานี

1612 11204 0088

464 ร.ต.อ.

ธงไทย ไพเราะ

นว.(สบ 1) ผบก.ตม.2

2403 11323 0006 รอง สว.ตม.จว.นนทบุรี บก.ตม.3

2404 11363 0377

465 ร.ต.อ.

ธชัย แก้วตา

รอง สว.ฝ่ายสนับสนุน บ.ตร.

0105 11367 0072 รอง สว.พฐ.จว.ลพบุรี

2704 11336 0191

สกจ.316

สยส.112

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสระแก้ว

ตำแหน่งเลขที่

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ขอนแก่น

1405 11202 0120

รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองกุงศรี จว.กาฬสินธุ์ 1404 11203 0131

0410 13204 0211 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.บึงกาฬ

สนพ.149

สปจ.321

รอง สวป.สภ.นาคู จว.กาฬสินธุ์

1415 11202 0073

สอด.386
1710 11204 0034

สกพ.216

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 252/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

466 ร.ต.อ.

ธชาวุธ จันทร์วิเศษ

รอง สว.กก.3 บก.ป.

2102 11202 0174 รอง สว.กก.4 บก.ปปป.

467 ร.ต.อ.

ธนกร เจิมรอด

รอง สว.(สอบสวน) สน.บางเขน

1109 24203 0181 รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. 1002 11205 0053

468 ร.ต.อ. หญิง ธนกร ชาญชายตวิษา

รอง สว.กก.3 บก.สส.สตม.

2408 11202 0099 รอง สว.ธร.สภ.เมืองแพร่

469 ร.ต.ท.

ธนกร ทั่งศิริ

รอง สวป.สภ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน 0507 13202 0206 รอง สว.สส.สภ.เมืองกาแพงเพชร

470 ร.ต.อ.

ธนกฤต บูรณ์เจริญ

รอง สว.สส.สน.บางยี่เรือ

471

ธนกฤต มากทรัพย์

รอง สว.สส.สภ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

สชบ.491

รอง สว.สส.สภ.พลูตาหลวง จว.ชลบุรี

472 ร.ต.อ.

ธนกฤต วรินทรวรเมธ

รอง สวป.สภ.แหลมสิงห์ จว.จันทบุรี

สจบ.229

รอง สว.สส.สภ.เมืองบุรีรัมย์

473 ร.ต.อ.

ธนกฤต สิงห์ฉลาด

รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.น.9 1011 23203 0062 รอง สว.(สอบสวน) สน.หนองค้างพลู

1011 11203 0131

474 ร.ต.อ.

ธนกฤตติ์ พลเขตต์

รอง สว.จร.สภ.เมืองหนองบัวลาภู

1405 11204 0146

475 ร.ต.อ.

ธนงฤทธิ์ วรรธนะ

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เชียงกลม จว.เลย 1410 29203 0066 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองหนองบัวลาภู 0411 24203 0052

476 ร.ต.อ.

ธนชัย ศรีบุญจันทร์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยา

0105 24203 0107 รอง สว.(สอบสวน) กก.2 บก.ปอท.

477 ร.ต.อ.

ธนโชค โชคพัฒนทวี

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านขล้อ จว.พระนครศรีอยุธยา

0105 23203 0354 รอง สวป.สภ.กลางดง จว.นครราชสีมา 1305 11202 0210

478 ร.ต.อ.

ธนดร สลุงอยู่

รอง สวป.สภ.ท่าวุ้ง จว.ลพบุรี

479 ร.ต.อ.

ธนดล ช่อชัน

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี 0103 24203 0061 รอง สว.สส.สภ.ร่อนพิบูลย์ จว.นครศรีธรรมราช

480 ร.ต.อ.

ธนดล พันสอน

รอง สวป.สภ.บ้านข่อย จว.ลพบุรี

ว่าที่ ร.ต.อ.

1115 13204 0243 รอง สวป.สภ.ประโคนชัย จว.บุรีรัมย์

1413 11205 0053 รอง สว.สส.สภ.ท่าพระ จว.ขอนแก่น

สลบ.279

รอง สวป.สภ.ท่าหลวง จว.ลพบุรี

1108 11202 0107 รอง สวป.สภ.เมืองลพบุรี

2110 11202 0087

สพร.129
สกพ.135
0304 13202 0453
0204 13204 0088

สบร.313

2112 29203 0066

สลบ.321
สนศ.431
0106 13202 0262

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 252/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

481 ร.ต.ท.

ธนดล อินทสุวรรณ

รอง สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.2

482 ร.ต.อ.

ธนดิท เถื่อนชานาญ

รอง สว.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา บก.ตม.3 2404 11204 0420 รอง สว.ตม.จว.ชลบุรี

483 ร.ต.อ.

ธนเดช แลบุตร

รอง สว.สส.สภ.เขาสวนกวาง จว.ขอนแก่น

484 ร.ต.อ.

ธนเดชท์ มานุ

รอง สวป.สภ.บางปู จว.สมุทรปราการ 0107 13202 0424 รอง สวป.สภ.สาโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ 0107 13202 0363

485 ร.ต.อ.

ธนบดี ลาภยิ่งยง

ผบ.มว.กก.ตชด.12

2502 11304 0181 รอง สวป.สภ.เมืองขอนแก่น

486 ร.ต.อ.

ธนบูลย์ วงษ์ไชยศิริ

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น

1405 11403 0031 รอง สว.ฝอ. ภ.จว.มหาสารคาม

1407 11403 0028

487 ร.ต.ท.

ธนพงศ์ เพชรจง

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ปัตตานี

2005 11204 0045 รอง สว.ส.รฟ.ทุ่งสง กก.3 บก.รฟ.

2104 11202 0076

488

ธนพจน์ สิงห์เหม

รอง สว.กก.3 บก.ทท.1

3202 11202 0098 รอง สวป.สภ.กบินทร์บุรี จว.ปราจีนบุรี 0207 13202 0180

489 ร.ต.อ.

ธนพล ก้อนทอง

รอง สวป.สภ.แสนสุข จว.ชลบุรี

490 ร.ต.ท.

ธนพล จันทกลิ่น

รอง สว.(สอบสวน) สน.ทุ่งมหาเมฆ

1112 24203 0136 รอง สว.(สอบสวน) งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 1 กก.2 บก.จร. 1002 29203 0114

491 ร.ต.อ.

ธนพล จันทร

นว.(สบ 1) ผบก.ศฝร.ภ.8

1803 11323 0004 รอง สว.จร.สภ.เมืองกระบี่

492 ร.ต.อ.

ธนพล ปราบณรงค์

รอง สว.ฝอ.บก.ทท.1

3202 11304 0013 รอง สว.ฝอ.ศพฐ.10

2713 11304 0069

493 ร.ต.อ.

ธนพล ลิมปิยนันท์

รอง สว.จร.สน.วังทองหลาง

1102 13205 0218 รอง สวป.สน.วังทองหลาง

1102 13202 0200

494 ร.ต.อ.

ธนภพ รัตนบุรี

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เชิงทะเล จว.ภูเก็ต 0806 13203 0025 รอง สว.จร.สภ.กะรน จว.ภูเก็ต

1808 11205 0079

495

ธนภัทร จันธิบุญ

รอง สว.ฝ่ายประวัติบุคคล ทพ.

1606 11205 0096

ว่าที่ ร.ต.ท.

ว่าที่ ร.ต.อ.

1202 11204 0024 รอง สว.สส.สภ.แสนสุข จว.ชลบุรี

ตำแหน่งเลขที่

สขก.403

สชบ.152

รอง สว.สส.สภ.ชุมแพ จว.ขอนแก่น

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ชลบุรี

0402 11302 0041 รอง สว.จร.สภ.เมืองนครสวรรค์

สชบ.153
2404 11363 0067

สขก.485
18119

1206 11202 0194

สกบ.121

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 252/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่
สลบ.99

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

496 ร.ต.อ.

ธนภัทร์ ทับทิมศรี

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านข่อย จว.ลพบุรี

497 ร.ต.อ.

ธนภัทร นางาม

รอง สว.จร.สภ.บ้านฉาง จว.ระยอง

498 ร.ต.อ.

ธนภัทร นามดี

รอง สวป.สภ.นาพอง จว.ขอนแก่น

สขก.412

รอง สวป.สภ.เขาสวนกวาง จว.ขอนแก่น 1405 11202 0101

499 ร.ต.อ.

ธนภัทร เพียรสะอาด

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปาย จว.แม่ฮ่องสอน

สมส.136

รอง สว.(สอบสวน) สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ 1505 11203 0334

500 ร.ต.อ.

ธนภัทร เวศกาวี

รอง สว.(สอบสวน) งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 1 กก.2 บก.จร.

501 ร.ต.อ.

ธนรรณพ เหล่าเขตร์กิจ

รอง สว.สส.สภ.ปางศิลาทอง จว.กาแพงเพชร 1604 11204 0099 รอง สว.(สอบสวน) สภ.แม่เปิน จว.นครสวรรค์ 0604 13203 0025

502 ร.ต.ท.

ธนรัชต์ ภูจีระ

ผบ.มว.(สบ 1) กก.ตชด.13

2502 11202 0278 ผบ.มว.กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.

503 ร.ต.ท.

ธนรัฐ ศรีสงคราม

รอง สว.(ทนท.ทางนา) กก.3 บก.รน.

2106 34206 0073 รอง สว.-สว.(ทนท.ทางนา) ส.รน.2 กก.4 บก.รน. 2106 34206 0092

504 ร.ต.ท.

ธนวรรธน์ ข่าทิพย์พาที

รอง สวป.สภ.บ้านแพรก จว.พระนครศรีอยุธยา

505 ร.ต.อ.

ธนวัฒน์ กันทาสุวรรณ์

รอง สว.(สอบสวน) สน.บุคคโล

506 ร.ต.ท.

ธนวัฒน์ บุญปก

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นครพนม

507 ร.ต.อ.

ธนวัฒน์ ภายศรี

รอง สว.(สอบสวน) สภ.พล จว.ขอนแก่น 0403 24203 0167 รอง สว.กลุม่ งานสอบสวน ภ.จว.กาฬสินธุ์ 1404 11305 0043

508 ร.ต.อ.

ธนวัฒน์ สุวรรณเรืองศรี

รอง สวป.สภ.พนม จว.สุราษฎร์ธานี

1810 11202 0121 รอง สว.(สอบสวน) สภ.กาญจนดิษฐ์ จว.สฎ. 1810 11203 0183

509 ร.ต.ท.

ธนวัฒน์ อ้นดิสถ์

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.เพชรบุรี

1707 11204 0035 ผบ.มว.กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด.

510 ร.ต.อ.

ธนวัฒน์ อรรถสาร

รอง สว.สส.สภ.บ้านเพชร จว.ชัยภูมิ

0302 13204 0336 รอง สว.สส.สภ.แก้งคร้อ จว.ชัยภูมิ

รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองแค จว.สระบุรี 0108 24203 0079

1210 11205 0101 รอง สวป.สภ.บ้านฉาง จว.ระยอง

1002 29203 0114 รอง สว.สส.สน.ท่าข้าม

สอย.338
สน.3-1023

0208 13202 0261

สน.3-425
2508 11207 0325

รอง สวป.สภ.พระอินทร์ราชา จว.พระนครศรีอยุธยา

0105 13202 0417

รอง สว.ส.ทท.3 กก.1 บก.ทท.1

3202 11202 0044

1406 11202 0120 รอง สว.สส.สภ.ไทยเจริญ จว.ยโสธร

0305 13204 0098

2506 11202 0298

สชย.359

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 252/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่
สมค.360

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

511 ร.ต.อ.

ธนศักดิ์ ภูตลาดขาม

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ยางสีสรุ าช จว.มหาสารคาม

512 ร.ต.อ.

ธนศักดิ์ ศรีสุราช

รอง สวป.สภ.นิคมคาสร้อย จว.มุกดาหาร 0406 13202 0200 รอง สวป.สภ.เมืองศรีสะเกษ

513 ร.ต.อ.

ธนสิน จินดาย้อย

รอง สว.ฝอ.บก.ปทส.

2107 11318 0019 รอง สว.ส.ทล.3 กก.7 บก.ทล.

2103 11202 0230

514 ร.ต.อ.

ธนะวัฒน์ บัวแก้ว

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ภูเก็ต

1808 11304 0018 รอง สวป.สภ.ตะกั่วทุ่ง จว.พังงา

0805 13207 0061

515 ร.ต.อ.

ธนัช นครไธสง

รอง สว.(สอบสวน) สภ.คูเมือง จว.บุรีรัมย์

516 ร.ต.อ.

ธนัญชัย คันธหัตถี

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี 0103 24203 0079 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางกรวย จว.นนทบุรี 1105 11203 0171

517 ร.ต.ท.

ธนัท ช่างเหล็ก

รอง สว.สส.สภ.วังชิน จว.แพร่

0506 13204 0097 รอง สว.จร.สภ.พระธาตุช่อแฮ จว.แพร่ 1508 11205 0138

518 ร.ต.อ.

ธนัทกฤตย์ ธรรมเจริญ

รอง สว.(สอบสวน) กก.5 บก.ปคม.

2108 29203 0145 รอง สว.กก.5 บก.ปคม.

519 ร.ต.อ.

ธนัน เขียวนุ้ย

รอง สวป.สภ.ปากพะยูน จว.พัทลุง

0905 13202 0223 รอง สว.กก.ปฏิบัตกิ ารพิเศษ บก.สส.ภ.8 1802 11202 0075

520 ร.ต.อ. หญิง ธนันณัฎฐ์ ศรีสุวรรณ

รอง สว.ตม.จว.ระนอง บก.ตม.6

2407 11363 0194 รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2

2403 11363 0470

521 ร.ต.อ. หญิง ธนันยา สุตมาศ

รอง สว.ตม.จว.ยะลา บก.ตม.6

2407 11363 0234 รอง สว.ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6

2407 11202 0049

สบร.358

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ดงมะไฟ จว.สกลนคร 0409 23203 0338

สศก.236

รอง สว.(สอบสวน) สภ.กระสัง จว.บุรีรัมย์ 0304 24203 0121

2108 11202 0135

