(สำเนำ)
คำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
ที่ ๒๕๓/๒๕๖๑
เรื่อง กำรแต่งตั้งข้ำรำชกำรตำรวจ
.................................................................................
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕๔ แห่งพระรำชบัญญัติตำรวจแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๔๗
แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติที่ ๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐
เรื่อง กำรปรับปรุงระบบกำรพิจำรณำแต่งตั้งข้ำรำชกำรตำรวจ จึงแต่งตั้งข้ำรำชกำรตำรวจให้ดำรงตำแหน่งต่ำง ๆ
จำนวน ๕๓๑ 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 253/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

0902 13202 0234 รอง สวป.สภ.เมืองตรัง

ตำแหน่งเลขที่

1 ร.ต.อ.

ธนา เต็มยอด

รอง สวป.สภ.สิเกา จว.ตรัง

2 ร.ต.อ.

ธนา ปานณรงค์

รอง สว.ธร.สภ.บาเจาะ จว.นราธิวาส

สนธ.221

รอง สวป.สภ.ปะลุกาสาเมาะ

3 ร.ต.อ.

ธนา ผลเกิด

รอง สว.(สอบสวน) สภ.รัตนบุรี จว.สุรินทร์

สสร.339

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ตากูก จว.สุรินทร์

4 ร.ต.อ.

ธนา ยอดดาเนิน

รอง สว.กก.1 บก.ปส.1

5 ร.ต.อ.

ธนากร เขียวอ่อน

รอง สวป.สภ.พระอินทร์ราชา จว.พระนครศรีอยุธยา

6 ร.ต.อ.

ธนากร คุณาคา

รอง สว.ปฏิบัตกิ ารพิเศษ ภ.จว.นราธิวาส 1908 11202 0010 รอง สว.สส.สภ.ยะหริง่ จว.ปัตตานี

7 ร.ต.อ.

ธนากร คุณารูป

รอง สว.สส. สน.ประชาชื่น

8 ร.ต.ท.

ธนากร จอมเกาะ

รอง สว.(สอบสวน) สน.เพชรเกษม

1116 24203 0178 รอง สว.(สอบสวน) สน.บางเสาธง

1009 11203 0144

9 ร.ต.อ.

ธนากร เดชธนาวงค์

นว.(สบ 1) ผบก.กต.1 จต.

0802 11323 0004 รอง สว.ศูนย์จริยธรรมฯ บก.อก.จต.

0801 11306 0060

10 ร.ต.ท.

ธนากร ภูขาว

รอง สวป.สภ.เมืองอุดรธานี

1414 11202 0106 รอง สวป.สภ.กุมภวาปี จว.อุดรธานี

0412 13202 0387

11 ร.ต.อ.

ธนากร สอนศรี

รอง สว.สส.สภ.สากเหล็ก จว.พิจิตร

1607 11204 0103 รอง สว.สส.สภ.เมืองพิจิตร

12 ร.ต.ท.

ธนาคาร อุชณรัศมี

รอง สว.(สอบสวน) สภ.สาคู จว.ภูเก็ต

1808 27203 0150 รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ภูเก็ต 1808 27203 0056

13 ร.ต.อ.

ธนาวุฒิ เชียงไขแก้ว

รอง สวป.สภ.เมืองนครพนม

1406 11202 0106 รอง สวป.สภ.โคกศรีสุพรรณ จว.สกลนคร

14 ร.ต.อ.

ธนาเศรษฐ์ โชคอนันท์วรากุล

รอง สวป.สภ.บางคล้า จว.ฉะเชิงเทรา

15 ร.ต.อ.

ธนิเชษฐ์ กุคาอู่

รอง สว.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.อุบลราชธานี(นิติกร)

2202 11204 0097 รอง สวป.สน.บางซื่อ

สอย.223
สน.1-719

สฉช.238

สตง.162
0903 13202 0087

ปสร.3077
1109 13202 0308

รอง สวป.สภ.ขาณุวรลักษบุรี จว.กาแพงเพชร 0602 13202 0300

0904 13204 0273

รอง สว.กลุม่ งานวิเคราะห์ข่าวทางการเมือง บก.ส.4 2305 11204 0032

รอง สวป.สภ.บ้านโพธิ์ จว.ฉะเชิงเทรา

สพจ.151
สสน.359
สฉช.228

1311 11305 0048 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เดชอุดม จว.อุบลราชธานี 1311 11203 0200

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 253/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

16 ร.ต.อ. หญิง ธนิดา ทิพารัตน์

รอง สว.ตม.จว.สุรินทร์ บก.ตม.4

2405 11363 0184 รอง สว.ตม.จว.สุรินทร์ บก.ตม.4

2405 11202 0286

17 ร.ต.อ. หญิง ธนิตา เอมพิทักษ์

รอง สว.คธม.บช.ทท.

3200 11202 0016 รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.บช.ทท.

3201 11304 0059

18 ร.ต.อ. หญิง ธนียา เครือง้าว

รอง สว.ธร.สภ.บางละมุง จว.ชลบุรี

19 ร.ต.อ.

ธนู ทับมั่น

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองกาแพงเพชร 0602 24203 0073 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ขาณุวรลักษบุรี จว.กาแพงเพชร 0602 24203 0078

20 ร.ต.ท.

ธนู ประหยัด

รอง สว.กก.2 บก.ส.1

2302 11304 0108 รอง สว.ฝ่ายธุรการและกาลังพล บก.อก.บช.ส. 2301 11304 0016

21 ร.ต.อ.

ธนู รอดน้อย

รอง สว. กองร้อยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ.

1014 11202 0235 รอง สวป. สน.แสมดา

22 ร.ต.อ.

ธนูฤทธิ์ กมุดรัตน์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.โพนทราย จว.ร้อยเอ็ด

สชบ.256

สรอ.476

รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.2

รอง สวป.สภ.เชียงขวัญ จว.ร้อยเอ็ด

2101 11304 0119 รอง สว. ฝ่ายประวัติบุคคล ทพ.

1201 11304 0277

1116 13202 0066
0407 13202 0016

23 ร.ต.อ. หญิง ธมลณัฏฐ์ พายจะโป๊ะ

รอง สว.ฝอ.8 บก.อก.บช.ก.

24 ร.ต.อ.

ธรรม เข็มทอง

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ทองผาภูมิ จว.กาญจนบุรี 0702 23203 0045 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปิล๊อก จว.กาญจนบุรี 0702 23203 0067

25 ร.ต.อ.

ธรรศ พริกทุ่ง

รอง สว.กก.ตชด.34

26 ร.ต.อ.

ธรรศไนย พึ่งสันเทียะ

รอง สวป.สภ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ

27 ร.ต.อ.

ธรรศพงศ์ เดชวรไพบูลย์

รอง สวป. สน.บึงกุ่ม

1111 13202 0316 รอง สว.จร. สน.โชคชัย

1102 13205 0256

28 ร.ต.อ.

ธรรศพงศ์ รักษาสวัสดิ์ธาดา

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

2403 11363 0194 รอง สว.ตม.จว.สระแก้ว บก.ตม.3

2404 11202 0077

29 ร.ต.ท.

ธราทร หมั่นการ

รอง สว.ธร.สภ.เกษตรสมบูรณ์ จว.ชัยภูมิ

สชย.365

รอง สว.ธร.สภ.แก้งคร้อ จว.ชัยภูมิ

สชย.352

30 ร.ต.อ.

ธราเทพ จันทดิษฐ์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.อัมพวา จว.สมุทรสงคราม

สสส.108

รอง สวป.สภ.อัมพวา จว.สมุทรสงคราม

สสส.104

2504 11442 0377 รอง สว.กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.

17994

0402 11302 0043
2506 11304 0241

รอง สวป.สภ.ปักธงชัย จว.นครราชสีมา 0303 13202 0756

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 253/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

31 ร.ต.อ.

ธราธร มรรคนันท์

รอง สวป.สภ.ห้วยใหญ่ จว.ชลบุรี

1206 11202 0150 รอง สวป.สภ.ศรีราชา จว.ชลบุรี

32 ร.ต.ท.

ธราพงษ์ นิลภักดั

รอง สว.สส.สภ.กะรน

1808 11204 0076 รอง สว.กก.ปฏิบัตกิ ารพิเศษ บก.สส.ภ.8 1802 11202 0078

33 ร.ต.อ.

ธฤษณุ ทาฤทธิ์

ผบ.มว.กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.

2506 11202 0219 รอง สวป.สภ.เวียงป่าเป้า จว.เชียงราย

34 ร.ต.อ.

ธวัชชัย แก้วพิทักษ์

รอง สว. ฝอ.บก.น.8

1010 11302 0020 รอง สว. ฝอ.บก.น.9

35 ร.ต.อ.

ธวัชชัย เดชเดชะ

รอง สวป.สภ.ลาลูกกา จว.ปทุมธานี

36 ร.ต.ท.

ธวัชชัย แตงอ่อน

รอง สว. กก.ม้าตารวจ บก.สปพ.

1013 11202 0237 รอง สว. กก.สุนัขตารวจ บก.สปพ.

37 ร.ต.ท.

ธวัชชัย ทับธานี

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สกลนคร

1411 11204 0156 รอง สว.สส.สภ.เมืองกาฬสินธุ์

38 ร.ต.อ.

ธวัชชัย ทิพย์วงษ์

รอง สว.สส. สน.ห้วยขวาง

39 ร.ต.อ.

ธวัชชัย มาติวงศ์

รอง สว.ตม.จว.จันทบุรี บก.ตม.3

2404 11304 0357 รอง สว.ตม.จว.สุพรรณบุรี บก.ตม.3

40 ร.ต.อ.

ธวัชชัย ศักดิ์อานวย

รอง สวป.สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี

0808 13202 0395 รอง สว.(สอบสวน)สภ.ท่าชนะ จว.สุราษฎร์ธานี 1810 11203 0186

41 ร.ต.อ.

ธวัชชัย ศุขภะวัน

รอง สว.สส.สภ.ธัญบุรี จว.ปทุมธานี

0104 13204 0156 รอง สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.1

1102 11204 0048

42 ร.ต.อ.

ธวัชชัย สิงห์พิทักษ์

รอง สว.(สอบสวน) กก.3 บก.ปคม.

2108 29203 0102 รอง สว.กก.2 บก.ปคบ.

2111 11202 0059

43 ร.ต.อ.

ธวัชชัย สิทธิฤทธิ์

รอง สว. กก.สส.บก.น.4

1006 11204 0057 รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.บช.ตชด.

2501 11304 0046

44 ร.ต.อ.

ธวัชศิลป์ บุญตันหล้า

รอง สว.ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5

2406 11204 0047 รอง สว.ตม.จว.ตาก บก.ตม.5

2406 11363 0121

45 ร.ต.อ.

ธวัฒชัย เทพหนู

รอง สวป.สภ.กระแสสินธุ์ จว.สงขลา

สปท.168

สน.1-551

ปขก.1740

รอง สวป.สภ.หนองเสือ จว.ปทุมธานี

รอง สว.สส. สน.บางยี่เรือ

0204 13202 0435

สชร.267
1011 11304 0019
1106 11202 0108
1013 11202 0220

สกส.199
1010 11204 0099
2404 11204 0408

รอง สว.สส.สภ.บ่อผุด จว.สุราษฎร์ธานี 0808 13203 0366

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 253/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

46 ร.ต.อ. หญิง ธวัลรัตน์ เอี่ยววิบูลธนกิจ

รอง สวป.สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี

47 ร.ต.ท.

รอง สว.สส.สภ.โพทะเล จว.พิจิตร

ธัชชัย ไพรจิตร

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

0204 13202 0413 รอง สว.กก.ตชด.๑๑(อก.สสน.)

สพจ.166

ตำแหน่งเลขที่
2502 11304 0070

รอง สวป.สภ.ชาติตระการ จว.พิษณุโลก 0606 13202 0237

48 ร.ต.อ. หญิง ธัญญรัตน์ อินกิจโรจน์

รอง สว.ตม.จว.ปทุมธานี บก.ตม.3

2404 11363 0131 รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 11363 0584

49 ร.ต.อ. หญิง ธัญญลักษ์ ใจแสน

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

2403 11363 0165 รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 11363 0517

50 ร.ต.อ.

รอง สว. กก.สส.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ 1706 11202 0115 รอง สวป.สภ.ทับสะแก จว.ประจวบคีรีขันธ์

ธัญญะ จิตรจารุวงศ์

51 ร.ต.ท. หญิง ธัญญา อุดทอง

รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองสระแก้ว

52 ร.ต.ท.

ธัญพิสิษฐ์กุณ ประกอบผล

นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.พิษณุโลก

1608 11323 0005 รอง สว.จร.สภ.เมืองพิษณุโลก

53 ร.ต.อ.

ธันฐภัทร์ ธงศรี

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.อุทัยธานี

1612 11304 0016 รอง สว.พฐ.จว.อุทัยธานี

2709 11336 0209

54 ร.ต.อ. หญิง ธันทิยา บุญมณี

รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2

2403 11363 0474 รอง สว.ฝอ.บก.ตม.6

2407 11309 0016

55 ร.ต.อ.

ผบ.มว.ฝ่ายปกครอง 1 บก.ปค.รร.นรต. 3002 11306 0029 รอง สว.ตม.จว.สมุทรสาคร บก.ตม.3

ธันย์ บูรณชัย

สปจ.322

สปข.223

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

สพล.229

2404 11363 0115

56 ร.ต.อ. หญิง ธันยพร พุ่มสุข

รอง สว.ฝ่ายสโมสรและสันทนาการ สก. 0403 11326 0086 รอง สว.ฝ่ายการฌาปนกิจสงเคราะห์ สก. 0403 11326 0070

57 ร.ต.อ.

รอง สว.(สอบสวน) กก.5 บก.ป.

2102 29203 0263 รอง สว.กก.5 บก.ป.

2102 11202 0260

58 ร.ต.อ. หญิง ธันว์วดี เนินหาด

รอง สว. ฝอ.บก.สปพ.

1013 11326 0021 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.จันทบุรี

1204 11304 0020

59 ร.ต.อ.

ธาดา อรรถวุฒศิลป์

รอง สว.กก.2 บก.ปอศ.

2109 11202 0081 รอง สว. ฝอ.1 บก.อก.บช.น.

1001 11304 0212

60 ร.ต.ท.

ธานินทร์ เหลืองยวง

รอง สว.(สอบสวน) สภ.นิคมนาอูน จว.สกลนคร

ธันว์ธวัช อนุรักษนิยม

สสน.345

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ศรีธาตุ จว.อุดรธานี

สอด.365

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 253/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ธานี เจริญผล

รอง สวป.สภ.ด่านทับตะโก จว.ราชบุรี

62 ร.ต.อ.

ธานี แหยมคง

รอง สวป.สภ.หมอกจาแป่ จว.แม่ฮ่องสอน 1509 11202 0090 รอง สวป.สภ.ช้างเผือก จว.เชียงใหม่

0503 13202 0613

63 ร.ต.อ.

ธารา ธนามิตรานนท์

รอง สวป. สน.ลาหิน

1012 11202 0022

64 ร.ต.อ.

ธารา ปัญญามัง

นวท.(สบ 1) กอป.ศพฐ.1

2704 33450 0104 นวท.(สบ 1) พฐ.จว.นนทบุรี

65 ร.ต.ท. หญิง ธาริณี หาศิริ

พยาบาล(สบ 1) ยส.รพ.ตร.

3127 31420 0026 พยาบาล(สบ 1) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0823

66 ร.ต.อ. หญิง ธารินี ธนาริยกุล

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

2403 11363 0252 รอง สว.ตม.จว.ศรีสะเกษ บก.ตม.4

2405 11363 0089

67 ร.ต.อ. หญิง ธิดาพร วงศ์บุญ

ผู้ช่วย นว.(สบ 1) ตร.

0001 13323 0238 รอง สว.ฝ่ายสวัสดิการบ้านพัก สก.

0403 11326 0051

68 ร.ต.อ. หญิง ธิดารัตน์ คงวัดใหม่

นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.ชุมพร

1805 11323 0005 รอง สว. ฝอ. ภ.จว.ชุมพร

1805 11326 0025

69 ร.ต.อ. หญิง ธิดารัตน์ ทองเพ็ชร

รอง สว.กก.3 บก.สส.สตม.

2408 11202 0105 รอง สว.ธร.สภ.หนองเสือ จว.ปทุมธานี

70 ร.ต.อ.

ธิติ อนันตริยกุล

รอง สว.(สอบสวน) สน.บางนา

สน.2-945

รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.สตม. 2408 29203 0062

71 ร.ต.อ.

ธิติพัทธ์ โสภาตา

รอง สว.สส.สภ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา

สนม.780

รอง สว.สส.สภ.หนองสาหร่าย จว.นครราชสีมา

72

ธิติภัทร คาชามา

รอง สว.ส.ทท.5 กก.2 บก.ทท.3

3204 11202 0059 รอง สว.กก.2 บก.ทท.3

3204 11204 0041

73 ร.ต.อ. หญิง ธิติมา โชตเศรษฐ

รอง สว.ธร.สภ.แม่เล่ย์ จว.นครสวรรค์

0604 13304 0242 รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.6

1603 11326 0013

74 ร.ต.อ.

ธิติมา โชติเศรษฐ

รอง สว.ธร.สภ.แม่เล่ย์ จว.นครสวรรค์

0604133040242-00 รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.6

1603 11304 0011

75 ร.ต.อ.

ธิปบดี ประทุมสุวรรณ

รอง สว.ฝอ.บก.ทล.

2103 11326 0029 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.พัทลุง

1905 11202 0098

1645

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ราชบุรี

ตำแหน่งเลขที่

61 ร.ต.อ.

ว่าที่ ร.ต.อ.

สวน.20

ตำแหน่งใหม่

รอง สว. ฝอ.บก.สส.บช.น.

1708 11304 0024

2704 33450 0142

สปท198
สนม.305

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 253/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

รอง สวป.สภ.เมืองพิจิตร

ตำแหน่งเลขที่

76 ร.ต.อ.

ธีธัชธนา วันทนา

รอง สวป.สภ.วชิรบารมี จว.พิจิตร

77 ร.ต.อ.

ธีรชัย หัสโสะ

รอง สวป.สภ.ป่าตอง

78 ร.ต.อ.

ธีรเดช สรรพรัตน์

รอง สวป.สภ.พานอทอง จว.ชลบุรี

79 ร.ต.อ.

ธีรเดช สุภสร

รอง สว.สส.สภ.เสนางคนิคม จว.อานาจเจริญ 0308 13204 0099 รอง สว.สส.สภ.เมืองอานาจเจริญ

80 ร.ต.อ.

ธีร์ธดลว์ พันธ์สนิท

รอง สว. ฝอ.บก.น.5

1007 11322 0027 รอง สว.ฝ่ายการฌาปนกิจสงเคราะห์ สก. 0403 11304 0073

81

ธีรพงษ์ บุตรสิมมา

รอง สว.ฝอ.ศพฐ.4

2707 11336 0098 รอง สว.ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 6 ทว. 2703 11336 0120

82 ร.ต.ท.

ธีรพจน์ ทองพูลดี

รอง สวป.สภ.เมืองสมุทรสาคร

0708 13202 0143 รอง สว.(ธร) สภ.บ้านแพ้ว สมุทรสาคร

83 ร.ต.อ.

ธีรพร ขวัญบุญ

รอง สวป. สน.ทุ่งครุ

1115 13202 0230 รอง สวป.สภ.เมืองสมุทรสาคร

84 ร.ต.ท.

ธีรพล วัฒนชัยธนิน

รอง สวป.สภ.สันป่าตอง จว.เชียงใหม่

85 ร.ต.ท.

ธีรภัทร นามมั่น

ผบ.มว.กก.ตชด.11

86 ร.ต.อ.

ธีรยศถ์ เศรษฐสุข

รอง สว.สส.สภ.วิหารแดง จว.สระบุรี

87 ร.ต.อ.

ธีรยุทธ์ โต๊ะยะเล

รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.9

1901 11304 0191 รอง สวป.สภ.หนองตรุด จว.ตรัง

88 ร.ต.อ.

ธีรวัฒน์ ฉิมพะเนาว์

รอง สว.กก.6 บก.ส.3

2304 11304 0203 รอง สว.กก.1 บก.ส.3

2304 11202 0040

89 ร.ต.ท.

ธีรวัฒน์ สมศิริ

รอง สว.กก.1 บก.ส.2

2303 11204 0033 รอง สว.กก.4 บก.ปคม.

2108 11202 0113

90 ร.ต.อ.

ธีรวัฒน์ สืบเรือง

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

1702 11204 0023 รอง สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.7

1702 11204 0048

ว่าที่ ร.ต.อ.

สพจ.185

ตำแหน่งใหม่

0806 13202 0186 รอง สว.ฝอ.ศพฐ.8

สชบ.429

สชม.474

รอง สวป.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา

รอง สวป.สภ.เมืองเชียงใหม่

2502 11428 0129 รอง สว. กก.ตชด.๑๑

สสบ.234

รอง สว.สส.สภ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี

0605 13202 0235
2711 11304 0068

สฉช.176
สอบ.538

สสค.141
0708 13202 0045
0503 13202 0521
2502 11442 0088

สสบ.246
สตง.88

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 253/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

91 ร.ต.อ.

ธีรวุฒิ อนุวัตสมบูรณ์

รอง สว. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. 1002 11205 0062 รอง สว. งานตรวจพิสูจน์ผู้ขับขี่ กก.5 บก.จร. 1002 11205 0208

92 ร.ต.อ.

ธีรศักดิ์ นราศรี

ผบ.มว.กก.ตชด.42

93 ร.ต.อ.

ธีรศักดิ์ นามเขต

ผบ.มว.(สบ 1) ฝ่ายอานวยการ บก.ตชด.ภ.2 2503 11202 0043 รอง สว.สส.สภ.ศรีเชียงใหม่ จว.หนองคาย

สนค.266

94 ร.ต.ท.

ธีรศักดิ์ สรรเสริญ

รอง สว.สส.สภ.แจ้ห่ม จว.ลาปาง

ปลป.3141

95 ร.ต.อ.

ธีรศักดิ์ สุปรียวัฒน์

รอง สว. ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. 1013 11202 0065 รอง สว. งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 11202 0097

96 ร.ต.ท.

ธีรศักดิ์ สุมาลีย์

รอง สว.สส.สภ.โพนงาม จว.สกลนคร

0409 13204 0317 รอง สว.สส.สภ.ดอนหว่าน จว.มหาสารคาม

97 ร.ต.อ.

ธีระชัย กอแก้ว

รอง สว. ฝอ.1 บก.อก.บช.น.

1001 11305 0229 รอง สว.จร.สภ.คลองห้า จว.ปทุมธานี

1106 11205 0086

98 ร.ต.อ.

ธีระเชษฐ์ พงศ์นาคินทร์

รอง สว.สส. สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.นศ. 0804 13204 0047 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช

1806 10204 0038

99 ร.ต.อ.

ธีระพงษ์ สุมา

รอง สว.(สอบสวน)สภ.แม่เมาะ จว.ลาปาง 0508 23203 0025 รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองยาว จว.ลาปาง 0508 23203 0222

100 ร.ต.ท.

ธีระพล จินดาละออง

รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ทท.

3201 11305 0022 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ปัตตานี

2005 11305 0029

101 ร.ต.อ.

ธีระพล บุญยก

รอง สวป. สน.บางซื่อ

1109 13202 0308 รอง สวป. สน.สุทธิสาร

1109 13202 0315

102 ร.ต.อ.

ธีระยุทธ ช่วยทัพ

รอง สว.กก.3 บก.สส.สตม.

2408 11363 0053 รอง สว.กก.3 บก.สส.สตม.

2408 11202 0109

103 ร.ต.อ.

ธีระวัฒน์ ชุมแก้ว

รอง สว.(สอบสวน) สภ.สิงหนคร จว.สงขลา 0907 23203 0037 รอง สว.(สอบสวน) สภ.คูเต่า จว.สงขลา 0907 23203 0403

104 ร.ต.อ.

ธีระวัฒน์ แซ่เอี๊ยบ

รอง สวป.สภ.รือเสาะ จว.นราธิวาส

0903 13202 0161 รอง สวป.สภ.ควนมีด จว.สงขลา

105 ร.ต.ท.

ธีระวัฒน์ เสมา

ผบ.มว.กก.ตชด.12

2502 11202 0196 ผบ.มว.กก.ตชด.๔๑

2505 11202 0200 รอง สวป.สภ.เมืองภูเก็ต

สลป.361

รอง สว.สส.สภ.บ้านเอือม จว.ลาปาง

สภก.80

สมค.163

สสข.174
2505 11202 0099

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 253/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่
สสห.50

ตำแหน่งใหม่
รอง สว.สส.สภ.เมืองนนทบุรี

ตำแหน่งเลขที่

106 ร.ต.อ.

ธีระวิทย์ สีมาพล

รอง สวป.สภ.โพทะเล จว.สิงห์บุรี

107 ร.ต.อ.

ธีระวุฒิ หล้าทุม

รอง สว. งานธุรการ/สนับสนุน กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ.

108 ร.ต.อ.

ธีระศักดิ์ ยิมเจ้ย

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปากท่อ จว.ราชบุรี 0706 24203 0112 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองราชบุรี

สรบ.209

109 ร.ต.ท.

ธีระศักดิ์ รักด้วง

รอง สว.สส.สภ.สุคิริน จว.นราธิวาส

สพท.121

110 ร.ต.อ.

ธีราวัชระ ช่วยสุข

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองฉะเชิงเทรา 0203 24203 0067 รอง สว.(สอบสวน) สภ.แหลมฉบัง จว.ชลบุรี

สชบ.363

111 ร.ต.ท.

ธีราวุทธ์ หมอยา

รอง สวป.สภ.โนนไทย จว.นครราชสีมา 0303 13202 0796 รอง สวป.สภ.พลสงคราม จว.นครราชสีมา

สนม.317

112 ร.ต.ท.

ธีรีธวัช พูลสาราญ

รอง สว.จร.สภ.หลักห้า จว.ราชบุรี

1708 11205 0101 รอง สว.จร.สภ.เมืองสมุทรสงคราม

113 ร.ต.อ.

ธุวานันท์ เงินยวง

รอง สว.(สอบสวน) สน.วัดพระยาไกร

1112 24203 0106 รอง สว.จร. สน.วัดพระยาไกร

114 ร.ต.อ. หญิง ธุสาวดี ศรีมาบาล

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครศรีธรรมราช

1806 11304 0096 รอง สว.กก.3 บก.ทท.3

115 ร.ต.อ.

เธียรชัย กรินทะ

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

116 ร.ต.อ.

นคร ตังรวมทรัพย์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.โคกกลอย

117 ร.ต.อ.

นคร นักรู้

รอง สวป.สภ.อัมพวา จว.สมุทรสงคราม 0707 13202 0085 รอง สว.จร.สภ.อัมพวา จว.สมุทรสงคราม 1709 11205 0060

118 ร.ต.อ.

นคร ศรีชมษร

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เชียงคาน จว.เลย 0408 24203 0084 รอง สวป.สภ.เชียงคาน จว.เลย

119 ร.ต.อ.

นคร สุวรรณวงศ์

รอง สวป.สภ.กันตัง จว.ตรัง

120 ร.ต.อ.

นครราช นนสีลาด

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

1014 11304 0185 รอง สวป.สภ.เปร็ง จว.สมุทรปราการ
2004 11204 0114 รอง สว.สส.สภ.ควนมีด จว.สงขลา

สนว.271

0103 13204 0300
0107 13202 0049

1709 11205 0058

สน.2-747
3204 11304 0068

รอง สว.สส.สภ.ชุมตาบง จว.นครสวรรค์ 0604 13204 0256

0805 24203 0045 รอง สว.กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.8 1802 11305 0118

0902 13202 0222 รอง สวป.สภ.เมืองปัตตานี

สชบ.310

สลย.258
0904 13202 0089

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

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 253/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ
121 ร.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล
นครินทร์ หงษ์ทอง

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

รอง สว.ฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 2 สศป.

2902 11310 0072 รอง สว.ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 2 สศป.

122 ร.ต.อ. หญิง นงคราญ ประกอบแก้ว

รอง สว. ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา

1205 11326 0024 รอง สวป.สภ.พนมสารคาม จว.ฉะเชิงเทรา

123 ร.ต.อ. หญิง นงนภัส โสมณวัตร

รอง สว.ฝอ.ทพ.

0402 11304 0014 รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.บช.ทท.

3201 11304 0073

124 ร.ต.อ.

รอง สว.ฝอ.บก.ปคบ.

2111 11304 0016 รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.บช.ก.

2101 11304 0067

125 ร.ต.อ. หญิง นงลักษณ์ ช้างพินิจ

รอง สว.ฝอ.บก.สส.ภ.6

1602 11304 0088 รอง สว.กก.สืบสวน 3 บก.สส.ภ.6

1602 11204 0051

126 ร.ต.อ.

นที ทศวัฒน์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.พระซอง จว.นครพนม 0404 23203 0212 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ดอนหว่าน จว.มหาสารคาม

127 ร.ต.อ.

นที สวัสดิ์วารี

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ตราด

128 ร.ต.อ.

นที สุริยะโกมล

รอง สวป.สภ.เมืองเชียงราย

นงนุช สุดวิลัย

1207 11304 0017 รอง สวป.สภ.ด่านชุมพล จว.ตราด

สน.458

รอง สวป.สภ.แม่เจดีย์ จว.เชียงราย

2902 11329 0045

สฉช.269

สมค.175
0205 13207 0152
0502 13207 0275

129 ร.ต.อ. หญิง นธิตตา แพทย์เพียร

รอง สว.ฝ่ายอานวยการ ภ.จว.เลย

1410 11304 0089 รอง สว.ธร.สภ.ท่าลี่ จว.เลย

สลย.276

130 ร.ต.อ.

รอง สว.(สอบสวน) สภ.องครักษ์(สาขาบางสมบูรณ์) จว.นครนายก

0206 23203 0019 รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.2

1201 11304 0195

131 ร.ต.อ. หญิง นนทกร นุชถาวร

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.เพชรบุรี

1707 11326 0026 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.เพชรบุรี

1707 11202 0091

132 ร.ต.อ.

นนท์ปกรณ์ อาจใย

รอง สวป.สภ.เมืองพิษณุโลก

0606 13202 0216 รอง สวป.สภ.แม่สอด จว.ตาก

สตก.201

133 ร.ต.อ.

นนทพล แก้วดวงดี

รอง สว.ตม.จว.นครราชสีมา บก.ตม.4 2405 11204 0225 รอง สว.ตม.จว.อุทัยธานี บก.ตม.5

134 ร.ต.อ.

นนทวิชญ์ ชูแก้ว

รอง สว.(สอบสวน) สภ.คลองแดน จว.สงขลา 0907 23203 0383 รอง สว.(สอบสวน) สภ.สิงหนคร จว.สงขลา 1906 11203 0195

135 ร.ต.อ.

นนทัช มาชัยภูมิ

รอง สวป.สภ.สระแก้ว จว.สุพรรณบุรี

นธิป ธงไธสงค์

0709 13207 0247 รอง สว.สส. สภ.เมืองสุพรรณบุรี

2406 11363 0228
1711 11204 0098

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 253/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

136 ร.ต.อ.

นพเก้า อิสรากาพต

ผบ.มว.กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด.

137 ร.ต.ท.

นพคุณ เสวกพันธ์

รอง สว.(สอบสวน) สน.บางซื่อ

138 ร.ต.อ.

นพดล การชะนะไชย

รอง สว.สส.สภ.ป่าตอง จว.ภูเก็ต

139 ร.ต.อ.

นพดล ชคศิลา

รอง สว.สอบสวน สภ.บางตาเถร จว.สุพรรณบุรี 1711 29203 0071 รอง สวป.สภ.บางเลน จว.นครปฐม

สนฐ.233

140 ร.ต.ท.

นพดล ดาดี

รอง สวป.สภ.นาทวี จว.สงขลา

สสข.442

141 ร.ต.อ.

นพดล บุตรวงษ์

รอง สวป.สภ.นาเป็น จว.ระยอง

142 ร.ต.ท.

นพดล ม่วงจีบ

รอง สว.จร.สภ.พนมทวน จว.กาญจนบุรี 1704 11205 0116 รอง สว.จร.สภ.ลูกแก จว.กาญจนบุรี

1704 11205 0115

143 ร.ต.อ.

นพดล ศรภิรมย์

รอง สวป.สภ.มัญจาคีรี จว.ขอนแก่น

0412 13204 0096

144

นพดล สังดวง

รอง สว.ฝ่ายกฎหมายและวินัย บก.อก.สพฐ.ตร. 2701 11305 0067 รอง สวป. สน.พหลโยธิน

145 ร.ต.ท.

นพดล อินทร์ทอง

รอง สว.(สอบสวน) สภ.โคกกระชาย จว.บุรีรัมย์ 0304 24203 0137 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านโดนเอาว์ จว.ศรีสะเกษ 1308 29203 0073

146 ร.ต.อ.

นพดล เอกจิตร

รอง สว.(สอบสวน)สภ.สารภี จว.เชียงใหม่

ว่าที่ ร.ต.อ.

2506 11202 0090 รอง สว.ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท.1

ตำแหน่งเลขที่

สน.1-487

รอง สว.(สอบสวน) สน.สุทธิสาร

1808 11204 0118 รอง สวป.สภ.เมืองภูเก็ต

สสข.425

รอง สว.สส.สภ.รัตภูมิ จว.สงขลา

0208 13207 0196 รอง สวป.สภ.เพ จว.ระยอง

สขก.600

สชม.529

รอง สว.สส.สภ.ดงเย็น จว.อุดรธานี

3202 11202 0070
1109 24203 0116

สภก.83

0208 13202 0270

1004 11202 0099

รอง สว.(สอบสวน)สภ.ขุนยวม จว.แม่ฮ่องสอน 0507 24203 0036

147 ร.ต.อ. หญิง นพดา เทสอาเส็น

รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.บช.ทท.

3201 11304 0055 รอง สว.ฝ่ายอานวยการ ภ.จว.ภูเก็ต

1808 11304 0018

148 ร.ต.ท.

นพพร เศรษฐีสมบัติ

รอง สว.กก.1 บก.ส.2

2303 11204 0036 รอง สว.กก.4 บก.ปคบ.

2111 11202 0106

149 ร.ต.อ.

นพพร หิรัญรักษ์

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

2403 11363 0109 รอง สว.ฝ่ายตรวจลงตรา ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0212

150 ร.ต.ท.

นพพล ยะโสธร

รอง สว.กก.ปพ.บก.สส.ภ.3

1302 11202 0074 รอง สว.สส.สภ.โชคชัย จว.นครราชสีมา

สนม.526

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 253/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

151 ร.ต.ท. หญิง นพรัตน์ มงคลลักษณ์

รอง สว.กลุม่ งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน อต. 0401 11319 0101

รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 11363 0557

152 ร.ต.อ.

นพรัตน์ มีคง

รอง สวป.สภ.เชียงคา จว.พะเยา

รอง สวป.สภ.จุน จว.พะเยา

153 ร.ต.ท.

นพรุจ สุขคุ้ม

รอง สวป.สภ.วังวิเศษ จว.ตรัง

0902 13202 0237 รอง สวป.สภ.ห้วยยอด จว.ตรัง

สตง.245

154 ร.ต.อ. หญิง นพวรรณ สังคนาคินทร์

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ปัตตานี

2005 11326 0027 รอง สว.ธร.สภ.แม่ลาน จว.ปัตตานี

สปน.273

155 ร.ต.อ. หญิง นพวรรณ เหมือนบาง

นวท.(สบ 1) พฐ.จว.กาญจนบุรี

2710 33450 0181 นวท.(สบ 1) กลุ่มตรวจเอกสาร พฐก.

2702 33450 0086

156 ร.ต.อ.

นพวัตติ์ วสุศักดิ์นพคุณ

รอง สว.ฝปช.สง.ก.ต.ช.

0104 11306 0019 รอง สว.จร.สภ.บางใหญ่ จว.นนทบุรี

1105 11205 0082

157 ร.ต.อ.

นภดล แสนยศ

รอง สวป.สภ.ชาติตระการ จว.พิษณุโลก 0606 13202 0237 รอง สว.(สอบสวน) สภ.นิคมสร้างตนเอง จว.พิษณุโลก 1608 29203 0075

158 ร.ต.ท.

นภวัตน์ วงษ์วาน

ผบ.มว.(สบ1) กก.อป .บก.สส.ภ.7

1702 11202 0080 รอง สว.สส.สภ.หนองจอก จว.เพชรบุรี 0705 13204 0175

159 ร.ต.อ.

นภสินธิ์ ปิยะรัฐ

รอง สว.สส. สน.ห้วยขวาง

1108 13204 0244 รอง สว.กก.4 บก.ปทส.

2107 11202 0104

160 ร.ต.อ.

นภสินธุ์ สุริยา

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สุโขทัย [รปภ.]

1610 11304 0123 รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.6

1601 11304 0228

161 ร.ต.อ.

นภัส หลักคา

รอง สว.(สอบสวน) สน.โชคชัย

1102 13203 0251 รอง สว.(สอบสวน) กก.2 บก.ปอศ.

2109 29203 0082

162 ร.ต.อ. หญิง นภัสกร พานทอง

รอง สว.กก.5 บก.รน.

2106 11327 0353 รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0093

163 ร.ต.อ. หญิง นภัสชญา จาปาชัย

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

2403 11363 0215 รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0449

164 ร.ต.อ. หญิง นภัสนันท์ ชายแก้ว

รอง สว.ธร.สภ.เมืองนครศรีธรรมราช

165 ร.ต.อ.

รอง สวป.สภ.ไทรย้อย จว.พิษณุโลก

นภัสพล ใจมูล

สพย.167

สนศ.330

รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.9

0606 13207 0155 รอง สว.กก.สืบสวน 3 บก.สส.ภ.6

สพย.152

1901 11304 0184
1602 11204 0053

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 253/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

166 ร.ต.ท. หญิง นภาภรณ์ กลบสันเทียะ

รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.6

167 ร.ต.ท.

นรงค์ ตาละอุปละ

รอง สว.(สอบสวน)สภ.ไชโย จว.อ่างทอง

168 ร.ต.อ.

นรบดี นิดรกูล

รอง สว.ตม.จว.สระแก้ว บก.ตม.3

2404 11363 0085 รอง สว.ตม.จว.สระแก้ว บก.ตม.3

169 ร.ต.อ.

นรวัฒน์ สุระพร

รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.4

1401 11304 0153 รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0181

170 ร.ต.ท.

นรสิงห์ บุตรธนู

รอง สวป.สภ.เพ็ญ จว.อุดรธานี

0412 13202 0397 รอง สวป.สภ.ศรีเชียงใหม่ จว.หนองคาย 0410 13202 0400

171 ร.ต.ท.

นรา โทนธนู

รอง สว.ฝ่ายอานวยการ ศพฐ.6

2709 11304 0082 รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.6

1601 11304 0181

172 ร.ต.อ.

นรากร จินดารัตน์

รอง สว.ศขบ.สพฐ.ตร.

2700 11428 0070 รอง สว.ศขบ.สพฐ.ตร.

2700 11442 0074

173 ร.ต.อ.

นราทิพย์ มีเทพ

รอง สวป.สภ.บางสวรรค์ จว.สุราษฎร์ธานี 1810 11202 0166 รอง สวป.สภ.พนม จว.สุราษฎร์ธานี

174 ร.ต.อ.

นราธิป แสงกล้า

รอง สวป.สภ.เมืองศรีสะเกษ

0306 13202 0419 รอง สวป.สภ.บ้านโดนเอาว์ จว.ศรีสะเกษ 0306 13207 0334

175 ร.ต.ท.

นราธิป หรบรรพ์

รอง สวป.สภ.ปราสาท จว.สุรินทร์

0307 13202 0419 รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.บุรีรัมย์

176 ร.ต.ท.

นราวุฒิ ชินบุตร

รอง สว.ธร.สภ.ชุมพวง จว.นครราชสีมา

177 ร.ต.อ.

นรินทร์ กาญจนราช

รอง สวป.สภ.ยะรม จว.ยะลา

178 ร.ต.อ.

นรินทร์ จันทจร

รอง สวป.สภ.เก้าเลียว จว.นครสวรรค์

สนว.351

รอง สว.สส.สภ.บรรพตพิสัย จว.นครสวรรค์

สนว.341

179 ร.ต.อ.

นรินทร์ เชิดอยู่

รอง สว.(สอบสวน)สภ.สอง จว.แพร่

สพร.183

รอง สว.(สอบสวน)สภ.เชียงม่วน จว.พะเยา

สพย.187

180 ร.ต.อ.

นรินทร์ ปัญญาดี

ผบ.มว.(สบ 1) สภ.ระแงะ จว.นราธิวาส 0903 13202 0215 รอง สวป.สภ.นิคมอุตสาหกรรม จว.ลาพูน 1511 11202 0095

1601 11304 0244 รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.6

สอท.180

สนม.609

ตำแหน่งเลขที่
1601 11304 0169

รอง สว.(สอบสวน)สภ.สรรพยา จว.ชัยนาท 1104 11203 0094
2404 11202 0079

1810 11202 0121
1306 11202 0157

รอง สว.สส.สภ.ชุมพวง จว.นครราชสีมา

สนม.615

2006 11202 0146 รอง สว.สส.สภ.ท่าศาลา จว.นครศรีธรรมราช

สนศ.523

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 253/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่
สน.1-1159

181 ร.ต.อ.

นรินทร์ แปะเที่ยว

รอง สว.จร. สน.หัวหมาก

182 ร.ต.อ.

นรินทร์ ผ่องใส

รอง สวป.สภ.เมืองปัตตานี

183 ร.ต.ท.

นริศ แสนศรี

รอง สวป.สภ.บางระจัน จว.สิงห์บุรี

ตำแหน่งใหม่
รอง สวป. สน.หัวหมาก

0904 13202 0093 รอง สวป.สภ.ยะรัง จว.ปัตตานี

สสห.134

รอง สว.สส.สภ.โคกตูม จว.ลพบุรี

2802 11304 0016 รอง สว. ฝ่ายการสื่อสาร 5 สส.

ตำแหน่งเลขที่
สน.1-1257
สปน.219
สลบ.370

184 ร.ต.อ. หญิง นริศรา รอตทอง

รอง สว.ฝอ.สส.

185 ร.ต.อ.

นรุตม์พล แก้วแล

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เชิงทะเล จว.ภูเก็ต 0806 24203 0062 รอง สวป.สภ.ฉลอง จว.ภูเก็ต

186 ร.ต.อ.

นเรศ จันทร์เส็ง

รอง สวป.สภ.วังทอง จว.พิษณุโลก

187

ว่าที่ ร.ต.อ.

นเรศ ปันทะศรีวิชัย

รอง สว.ฝอ.สก.

0403 11403 0025 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.เชียงใหม่

1505 11304 0025

188

ว่าที่ ร.ต.อ.

นเรศ วาดเขียน

รอง สว. ฝ่ายพลาธิการ 2 พธ.

0302 11365 0042 รอง สว.ฝ่ายพลาธิการ 1 พธ.

0302 11365 0025

189 ร.ต.อ.

นฤชิต แพงศรี

รอง สว.ธร.สภ.เกาะจันทร์ จว.ชลบุรี

0204 13304 0028 รอง สว.ธร. สภ.ราชสาส์น จว.ฉะเชิงเทรา

190 ร.ต.อ.

นฤนาท ทิพากร ทองสอดแสง

รอง สว. งานตรวจพิสูจน์ผู้ขับขี่ กก.5 บก.จร. 1002 11205 0211 รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.

2501 11304 0028

191 ร.ต.อ.

นฤนาท ศรีชมภู

รอง สว.สส.สภ.เมืองขอนแก่น

0403 13204 0438 รอง สวป.สภ.เปือยน้อย จว.ขอนแก่น

1405 11202 0100

192 ร.ต.ท.

นฤนารถ ทองดี

รอง สวป.สภ.คีรีมาศ จว.สุโขทัย

1610 11202 0090 รอง สวป.สภ.ศรีนคร จว.สุโขทัย

1610 11202 0089

193 ร.ต.อ.

นฤเบศร์ กันทะรส

รอง สว.สส. สน.พลับพลาไชย 2

194 ร.ต.อ.

นลินี อินทร์นุช

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

195 ร.ต.อ. หญิง นวพร กุกุดเรือ

รอง สว.ธร.สภ.โกสุมพิสยั จว.มหาสารคาม

สพล.281

สน.2-453

0806 13202 0018

รอง สว.สส.สภ.เนินมะปราง จว.พิษณุโลก 0606 13204 0113

รอง สว.ตม.จว.จันทบุรี บก.ตม.3

2403 11363 0161 รอง สว.ด่าน ตม.กาบเชิง บก.ตม.4

สมค.266

2802 11322 0102

รอง สว.พฐ.จว.เลย

สฉช.278

2404 11204 0269
2405 11363 0184
2707 11336 0168

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 253/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

196 ร.ต.ท.

นวพล ขวัญทอง

นายช่างกลเรือ (สบ 1) กก.1 บก.รน.

2106 33206 0035 รอง สว.(ทนท.ทางนา) ส.รน.1 กก.10 บก.รน. 2106 34206 0272

197 ร.ต.อ.

นวพล ถาวร

รอง สว. ฝอ.5 บก.อก.บช.น.

1001 11304 0314 รอง สว. กก.สุนัขตารวจ บก.สปพ.

1013 11304 0218

198

นวพล พัฒนิบูลย์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.กระทุ่มแบน จว.สมุทรสาคร 0708 24203 0060

รอง สว.(สอบสวน) กก.2 บก.ปอท.

2112 11203 0129

นวิทธิวัฒน์ มาภิรมย์

รอง สวป.สภ.บ้านหลวง จว.น่าน

รอง สวป.สภ.แม่สรวย จว.เชียงราย

1504 11202 0118

2405 11326 0218 รอง สว.ตม.จว.นครพนม บก.ตม.4

2405 11326 0154

ว่าที่ ร.ต.ท.

199 ร.ต.ท.

สนน.276

200 ร.ต.อ. หญิง นวิยา พรหมทัต

รอง สว.ตม.จว.ศรีสะเกษ บก.ตม.4

201 ร.ต.อ. หญิง น้อมจิตร เตโชฬาร

รอง สว.ด่าน ตม.ท่าเรือกรุงเทพ บก.ตม.3 2404 11304 0121 รอง สว.ฝอ.บก.ตม.3

202 ร.ต.ท.

รอง สว.สส.สภ.เมืองนครศรีธรรมราช

0804 13204 0436 รอง สว.จร.สภ.เมืองนครศรีธรรมราช

203 ร.ต.อ. หญิง นัฎยา เรืองแก้ว

รอง สว.ฝอ.บก.ตม.4

2405 11326 0014 รอง สว.ตม.จว.ภูเก็ต บก.ตม.6

2407 11326 0036

204 ร.ต.อ.

นัฏ จินดาโชติอมร

รอง สว.ส.ทล.2 กก.3 บก.ทล.

2103 11202 0115 รอง สว.(สอบสวน) กก.4 บก.ปอศ.

2109 11203 0220

205 ร.ต.อ.

นัฏฐาลักษณ์ บุญรัตน์

รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.บช.ทท.

3201 11304 0045 รอง สว.ธร.สภ.หาดสาราญ จว.ตรัง

0902 13304 0133

206 ร.ต.อ.

นัฐวุฒิ คาเพ็ชร

รอง สว.สส.สภ.เมืองนครสวรรค์

0604 13204 0347 รอง สวป.สภ.เก้าเลียว จว.นครสวรรค์

207 ร.ต.อ.

นัฑวุฒิ ทองพูน

รอง สว.ตม.จว.สระบุรี บก.ตม.3

2404 11363 0345 รอง สว.ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3

2404 11363 0224

208 ร.ต.ท.

นัทธพงศ์ เพชรกาศ

รอง สว.ฝสสน.4 บก.สสน.บช.ตชด.

2507 11304 0118 ผบ.มว.กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด.

2506 11202 0333

209 ร.ต.อ.

นัทพล จีนทอน

รอง สว.สส.สภ.หนองจอก จว.เพชรบุรี 0705 13204 0175 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ราชบุรี

210 ร.ต.อ.

นัทพล อ่าพรม

รอง สว.สส.สภ.ขาณุวรลักษบุรี จว.กาแพงเพชร

นะเรศ เทวะบุรี

สกพ.188

รอง สวป.สภ.ไทรงาม จว.กาแพงเพชร

2404 11304 0012

สนศ.370

สนว.351

1708 11304 0021

สกพ.230

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 253/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

211 ร.ต.ท.

นันทชัย วิสัย

รอง สว.สส.สภ.หนองวัวซอ จว.อุดรธานี 0412 13204 0200 รอง สวป.สภ.เมืองขอนแก่น

0403 13202 0428

212 ร.ต.อ.

นันทชิต กันยาลัง

รอง สวป. สน.ฉลองกรุง

1110 13202 0237 รอง สว.จร. สน.ฉลองกรุง

1103 13205 0119

213 ร.ต.อ. หญิง นันท์นภัส ธัญวัชร์ศรีกุล

รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.บช.ตชด.

2501 11305 0110 รอง สว.ฝอ.บก.ทท.1

3202 11304 0013

214 ร.ต.อ. หญิง นันทนิตย์ คาคาดวน

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.อานาจเจริญ

1310 11304 0016 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.อุบลราชธานี

1311 11304 0120

215 ร.ต.อ.

นันทพงษ์ ภูนพทอง

รอง สว.กลุ่มงานสนับสนุนฯ บก.ปอท. 2112 11204 0114 รอง สว.กก.1 บก.ปอศ.

2109 11202 0041

216 ร.ต.อ.

นันทพัฒน์ ดวงจินดา

รอง สวป.สภ.สรรคบุรี จว.ชัยนาท

2103 11202 0239

217 ร.ต.อ.

นันทพัทธ์ เอืออรัญโชติ

รอง สวป.สภ.ลี จว.ลาพูน

1104 11202 0065 รอง สว.ส.ทล.5 กก.7 บก.ทล.

สลพ.164

รอง สวป.สภ.แม่อาย จว.เชียงใหม่

สชม.677

218 ร.ต.อ. หญิง นันทวรรณ จันทาเทพ

รอง สว. ฝอ.7 บก.อก.บช.น.

1001 11326 0358 รอง สว.ฝ่ายบรรจุ ทพ.

0402 11302 0077

219 ร.ต.ท.

นันทวัฒน์ หวังสวัสดิ์

รอง สว.สส.สภ.สุคิริน จว.นราธิวาส

0903 13204 0285 รอง สวป.สภ.มูโนะ จว.นราธิวาส

0903 13202 0128

220 ร.ต.อ.

นันทิภาคย์ สอนทะ

รอง สวป. สน.ทุ่งมหาเมฆ

1007 11202 0098 รอง สวป. สน.ลุมพินี

1112 13202 0329

221 ร.ต.อ. หญิง นัยนา คาทอง

รอง สว. ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา

1205 11304 0019 รอง สวป.สภ.สนามชัยเขต จว.ฉะเชิงเทรา 1205 11202 0094

222 ร.ต.อ. หญิง นาทชนก เจริญแพทย์

รอง สว.ธร.สภ.เมืองแพร่

223 ร.ต.อ. หญิง นารินทิพย์ อาดา

รอง สว.กก.3 บก.รฟ.

2104 11304 0070 รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 11363 0513

224 ร.ต.อ. หญิง นารีรัตน์ กองขุนทด

รอง สว.ฝ่ายอานวยการ ภ.จว.เลย

1410 11327 0088 รอง สว.กง.สภ.สีคิว จว.นครราชสีมา

225 ร.ต.ท. หญิง นารีรัตน์ พลสุจริต

นวท.(สบ 1) กอส.ศพฐ.2

2705 33450 0113 นวท.(สบ 1) กลุ่มงานตรวจยาเสพติด ศพฐ.7 2710 33450 0114

สพร.129

รอง สว.(กง.งป.)ฝอ.ภ.จว.แพร่

1508 11326 0025

สลป.186

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 253/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

226 ร.ต.อ. หญิง นารีรัตน์ หาญณรงค์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านโป่ง จว.ราชบุรี

สรบ.289

227 ร.ต.อ.

นาวิน สมหมาย

รอง สว.(สอบสวน)สภ.นาพูน จว.แพร่

228 ร.ต.อ.

นาวี พิทักษ์สมุทร

ผบ.มว.(สบ 1) กก.1 บก.สอ.บช.ตชด. 2508 11202 0053 รอง สว. ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2

229 ร.ต.อ.

นา ฉันขาว

รอง สว.ธร.สภ.บ้านเหลื่อม จว.นครราชสีมา

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองราชบุรี

1508 29203 0070 รอง สว.(สอบสวน)สภ.ห้วยม้า จว.แพร่

สนม.666

รอง สว.ธร.สภ.ด่านขุนทด จว.นครราชสีมา

1404 11304 0016 รอง สว.จร.สภ.เมืองร้อยเอ็ด

ตำแหน่งเลขที่
0706 24203 0079

สพร.251
2503 11305 0039

สนม.755

230 ร.ต.อ. หญิง นาโชค รุง่ วิสัย

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.กาฬสินธุ์

231 ร.ต.อ.

นิกร พิมพาสีดา

รอง สวป.สภ.จตุรพักตรพิมาน จว.ร้อยเอ็ด

232 ร.ต.ท.

นิกร โอมาก

รอง สวป. สภ.ทุ่งคาโงก

233 ร.ต.อ.

นิคม กันทะวงศ์

รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองยาว จว.ลาปาง 0508 23203 0222 รอง สวป.สภ.เมืองยาว จว.ลาปาง

0508 13207 0216

234 ร.ต.อ.

นิคม แก้วหนู

รอง สวป.สภ.ป่าตอง

1801 11304 0162

235 ร.ต.อ.

นิคม เทียมญาติ

รอง สว. งานศูนย์รวมข่าว กก.4 บก.จร. 1002 11205 0184 รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.บช.ตชด.

236 ร.ต.ท.

นิคม โนราช

รอง สวป.สภ.วัดโบสถ์ จว.พิษณุโลก

237 ร.ต.อ.

นิคม แสนสุข

รอง สวป.สภ.เกาะยาว จว.พังงา

สรอ.434

รอง สวป.สภ.บ้านแพง จว.นครพนม

0805 13207 0128 รอง สวป. สภ.ทับปุด จว.พังงา
1808 11202 0111 รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.8
0606 13202 0240 รอง สว.ธร.สภ.วังทอง จว.พิษณุโลก

สพง.202

รอง สวป.สภ.เชิงทะเล จว.ภูเก็ต

สรอ.276
สนพ.235
สพง.177

2501 11304 0068

สพล.277
สภก.46

238 ร.ต.อ. หญิง นิตญา วิลาจันทร์

รอง สว.ตม.จว.นครพนม บก.ตม.4

2405 11363 0155 รอง สว.ตม.จว.อุดรธานี บก.ตม.4

239 ร.ต.ท. หญิง นิตยา จันจานงค์

นว.(สบ 1) ผบก.อก.ภ.1

1101 11323 0005 รอง สว.ฝ่ายอานวยการ 5 บก.อก.ภ.1 1101 11304 0221

240

รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.2

1201 11304 0243 รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.2

ว่าที่ ร.ต.อ.

หญิง นิตยา โชคทิพย์รัตนกุล

2405 11363 0106
1201 11304 0292

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 253/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

241 ร.ต.อ. หญิง นิตยา ทับชุม

รอง สว.ฝ่ายสนับสนุน บ.ตร.

0105 11368 0064 รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.9

242 ร.ต.อ. หญิง นิตยา พลสว่าง

รอง สว.ฝอ.บก.ตม.2

2403 11326 0023 รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 11363 0566

243 ร.ต.ท. หญิง นิตยา เรืองเดช

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ระยอง

1210 11304 0023 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ระยอง

1210 11202 0119

244 ร.ต.อ. หญิง นิตยา สมภาร

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.เพชรบูรณ์

1609 11304 0102 รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.สตม.

2401 11304 0050

245 ร.ต.อ.

นิติกร ก้อนเอ็ด

รอง สว.กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.

2506 11304 0244 ผบ.มว.กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.

2508 11202 0179

246 ร.ต.อ.

นิติกร มหาไม้

รอง สวป.สภ.แม่ทา จว.ลาพูน

1511 11202 0076 รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.5

1501 11304 0277

247 ร.ต.ท.

นิติกร สอนนอก

รอง สวป.สภ.แกลง จว.ระยอง

0208 13202 0242 รอง สวป.สภ.จังหาร จว.ร้อยเอ็ด

248 ร.ต.อ.

นิติธร เทือกลาด

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปลวกแดง จว.ระยอง 0208 24203 0081 รอง สวป.สภ.ปลวกแดง จว.ระยอง

249 ร.ต.อ.

นิติพัฒน์ กิตติจรัสชัย

รอง สว.(สอบสวน) สภ.โนนเจริญ จว.บุรีรัมย์ 0304 23203 0393 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ลาดวน จว.บุรีรัมย์ 0304 24203 0133

250 ร.ต.อ.

นิติพัฒน์ เหมะกุลเศรษฐ์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ศรีมโหสถ จว.ปราจีนบุรี

251 ร.ต.อ.

นิติรัฐ โพธิสาร

รอง สว.สส.สภ.ขุนหาญ จว.ศรีสะเกษ

252 ร.ต.อ.

นิติรัตน์ แสงคามา

รอง สวป.สภ.บ้านกวาง จว.แพร่

253 ร.ต.ท.

นิติสันต์ ดรหลักคา

รอง สวป.สภ.ท่าช้าง จว.สิงห์บุรี

0109 13207 0082 รอง สวป.สภ.โพธิ์ตาก จว.หนองคาย

254 ร.ต.อ. หญิง นิธานธยาน์ คลังพลอย

นวท.(สบ 1) กอป.พฐก.

2702 33450 0101 นวท.(สบ 1) กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน ศพฐ.6 2709 33450 0108

255 ร.ต.อ.

รอง สวป.สภ.มะนาวหวาน จว.ลพบุรี

นิธิกิตติ์ ฐิติเลิศชัยรัช

สปจ.284

รอง สว.สส.สภ.สนามชัยเขต จว.ฉะเชิงเทรา

0306 13204 0179 รอง สวป.สภ.ขุนหาญ จว.ศรีสะเกษ

สพร.259

สลบ.118

รอง สวป.สภ.หนองม่วงไข่ จว.แพร่

รอง สวป.สภ.หินซ้อน จว.สระบุรี

1901 11304 0232

สรอ.253
0208 13202 0254

สฉช.294
0306 13202 0436

สพร.118
0410 13202 0058
0108 13207 0221

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 253/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่
สสน.239

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

256 ร.ต.อ.

นิธินทร์ คาทองแก้ว

รอง สวป.สภ.เมืองสกลนคร

257 ร.ต.อ.

นิธิพัฒน์ ศิริอนันต์

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

2403 11363 0430 รอง สว.ตม.จว.สุพรรณบุรี บก.ตม.3

2404 11363 0406

258 ร.ต.อ. หญิง นิธิมัย กันสุก

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.อุทัยธานี

1612 11304 0023 รอง สว.กก.3 บก.ทท.2

3203 11304 0083

259 ร.ต.อ.

นิธิวัฒน์ คานนท์

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

260 ร.ต.อ.

นิธิศ โชคบัณฑิต

รอง สว.สส.สภ.เมืองนครพนม

0404 13204 0099 รอง สว.สส. สภ.เมืองอุดรธานี

261 ร.ต.อ. หญิง นินิตนันท์ มาศรีจันทร์

รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.6

1601 11304 0245 รอง สว.ฝอ.บก.สส.ภ.6

262 ร.ต.อ.

นิพนธ์ คนใหญ่

รอง สว.สส.สภ.ภูผาม่าน จว.ขอนแก่น 0403 13204 0305 รอง สว.สส.สภ.หนองนาคา จว.ขอนแก่น 0403 13202 0047

263 ร.ต.อ.

นิพนธ์ ท้าวบุญเรือง

รอง สว. ฝอ.บก.น.5

264 ร.ต.อ.

นิพนธ์ บุญฤทธิ์

รอง สวป.สภ.เกาะสมุย จว.สุราษฎร์ธานี 0808 13202 0403 รอง สวป.สภ.เมืองนครศรีธรรมราช

0804 13202 0429

265 ร.ต.ท.

นิพนธ์ บุพศิริ

รอง สวป.สภ.เมืองสกลนคร

1411 11204 0151

266 ร.ต.อ.

นิพนธ์ ประเสริฐสังข์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.โพนทอง จว.ร้อยเอ็ด

267 ร.ต.อ.

นิพนธ์ วงศ์รงุ่

รอง สว.ตม.จว.สมุทรสงคราม บก.ตม.3 2404 11204 0318 รอง สว.ตม.จว.กาญจนบุรี บก.ตม.3

2404 11363 0039

268 ร.ต.อ.

นิพนธ์ ศรีสว่าง

รอง สวป.สภ.เขาชะเมา จว.ระยอง

0204 13202 0477

269 ร.ต.ท.

นิพนธ์ สิงห์ทอง

รอง สวป. สน.เตาปูน

270 ร.ต.ท.

นิพนธ์ หวิงปัด

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

สศก.158

รอง สวป.สภ.สว่างแดนดิน จว.สกลนคร 0409 13202 0402

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

1007 11304 0089 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ราษีไศล จว.ศรีสะเกษ
1411 11202 0163 รอง สว.สส.สภ.เมืองสกลนคร

สรอ.315
สรย.285
1839

สศก.419
สอด.314
1602 11304 0012

สศก.307

รอง สว.(สอบสวน) สภ.กกตูม จว.มุกดาหาร 1408 29203 0061

รอง สวป.สภ.หนองขาม จว.ชลบุรี
รอง สวป. สน.บางซื่อ

สน.1-299

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 253/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

271 ร.ต.อ.

นิพนธ์ อินทรกุล

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ด่านช้าง จว.สุพรรณบุรี 0709 24203 0099 รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองรี จว.กาญจนบุรี

272 ร.ต.อ.

นิพนธ์ อุปธิ

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.เชียงราย

273 ร.ต.อ.

นิพิฐพนธ์ ศรีสมบัติ

รอง สวป. สน.ท่าพระ

ตำแหน่งเลขที่
สกจ.140

1504 11202 0043 รอง สวป.สภ.เวียงป่าเป้า จว.เชียงราย 0502 13202 0381

สน.3-436

รอง สว.สส. สน.ภาษีเจริญ

สน.3-623

274 ร.ต.อ. หญิง นิภา เกียรตินอก

รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.4

1401 11304 0189 รอง สว.ธร.สภ.พล จว.ขอนแก่น

275 ร.ต.อ. หญิง นิภา บาเพ็ญ

รอง สว.ฝอ.บก.ป.

2102 11327 0345 รอง สว.คธม.บช.ทท.

3200 11304 0013

276 ร.ต.อ. หญิง นิภา แสนจันทร์

รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.7

1703 11327 0066 รอง สว.ฝอ.บก.รน.

2106 11327 0352

277 ร.ต.อ.

รอง สว.ฝ่ายบริหารงานบุคคล บก.อก.รร.นรต. 3001 11403 0015 รอง สว.ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สทว.รร.นรต. 3008 11403 0017

นิภาส บันบูรณ์

2401 11304 0076 รอง สว.ตม.จว.ลาพูน บก.ตม.5

สขก.531

278 ร.ต.อ. หญิง นิ่มนภา เพชรมณี

รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.สตม.

279 ร.ต.อ. หญิง นิมมิตา สุพรรณ

รอง สว.(สอบสวน)สภ.วิเศษชัยชาญ จว.อ่างทอง

280 ร.ต.อ.

นิมิตร จรรยาลักษณ์

รอง สว.ส.ทท.3 กก.1 บก.ทท.1

281 ร.ต.อ.

นิยม ไชยซาววงค์

รอง สว.จร. สน.บางกอกใหญ่

สน.3-822

รอง สว.จร.สภ.แหลมฉบัง จว.ชลบุรี

สชบ.353

282 ร.ต.อ.

นิยม ไชยธงรัตน์

รอง สวป. สน.พลับพลาไชย 1

สน.2-422

รอง สว.จร. สน.พลับพลาไชย 1

สน.2-442

283 ร.ต.อ.

นิยม วงค์ครองศักดิ์

รอง สว.(สอบสวน)สภ.แจ้ซ้อน จว.ลาปาง 0508 23203 0238 รอง สว.(สอบสวน)สภ.วังเหนือ จว.ลาปาง

284 ร.ต.อ.

นิยม สุยแก้ว

รอง สว.กก.ตชด.44

285 ร.ต.อ.

นิยม อุดมจิตร

รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.มหาสารคาม 1407 11204 0034 รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.มุกดาหาร

สอท.168

รอง สว.(สอบสวน) กก.3 บก.ปคม.

3202 11202 0042 รอง สว.กก.ดส.

2505 11304 0356 รอง สว.ฝอ.บก.สส.ภ.9

2406 11363 0196
2108 29203 0102
1000 11202 0035

สลป.377
1902 11304 0013
1408 11204 0036

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 253/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่
สลย.322

286 ร.ต.อ.

นิรภัฏ อยู่งาน

รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองหิน จว.เลย

สลย.123

รอง สว.(สอบสวน) สภ.นาแห้ว จว.เลย

287 ร.ต.อ.

นิรันด์ จันทร์โฮง

รอง สวป.สภ.เรณูนคร จว.นครพนม

สนพ.298

รอง สวป.สภ.นางิว จว.หนองคาย

288 ร.ต.อ.

นิรันดร์ แขวงเพชร

รอง สว. กก.ตชด.44(ยะลา)

2505 11309 0367 ผบ.มว.กก.ตชด.44

2505 11202 0389

289 ร.ต.ท.

นิรันดร์ เมืองใจ

รอง สวป. สน.เทียนทะเล

1116 13202 0086 รอง สว.สส. สน.ท่าข้าม

1116 13204 0305

290 ร.ต.อ.

นิรันดร วุฒิเอก

รอง สวป. สน.สุวินทวงศ์

1110 13202 0275 รอง สวป.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา

291 ร.ต.อ.

นิรันดร์ฤทธิ์ จานงกิจ

รอง สวป. สน.ลุมพินี

1007 11202 0099 รอง สว.จร. สน.แสมดา

1116 13205 0080

292 ร.ต.อ.

นิรันต์ นวลบุญ

รอง สว.ธร.สภ.ทรายขาว จว.กระบี่

0802 13304 0117 รอง สวป.สภ.ทรายขาว จว.กระบี่

0802 13207 0118

293 ร.ต.ท. หญิง นิราวรรณ กาญจนกังวาฬกุล

รอง สว. ฝอ.1 บก.อก.บช.น.

1001 11302 0219 รอง สว.ฝ่ายประวัติบุคคล ทพ.

0402 11302 0049

294 ร.ต.อ.

นิรุตธ์ ดินแดง

รอง สวป.สภ.เมืองกระบี่ จว.กระบี่

295 ร.ต.อ.

นิรุทธิ์ มโหฬาร

รอง สว.ฝ่ายสรรพาวุธ 3 สพ.

0304 11442 0054 รอง สว. กลุม่ งานเก็บกู้วัตถุระเบิด บก.สปพ. 1013 11442 0140

296 ร.ต.อ.

นิเรศ แสงเลื่อม

รอง สวป.สภ.เมืองพิจิตร

0605132020233-00 รอง สวป.สภ.สากเหล็ก จว.พิจิตร

0605 13202 0015

297 ร.ต.อ. หญิง นิโลบล ประสาท

รอง สว.ตม.จว.ปทุมธานี บก.ตม.3

2404 11363 0130 รอง สว.ฝอ.บก.ตม.2

2403 11326 0030

298 ร.ต.ท.

นิวัฒน์ เนียมเพราะ

รอง สว.กก.3 บก.ปส.3

2204 11204 0085 รอง สว.สส. สน.หนองแขม

สน.3-497

299 ร.ต.อ.

นิวัฒน์ บุญไทย

รอง สว. ศฝร.บช.น.

1000 11304 0077 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.จันทบุรี

1204 11304 0116

300 ร.ต.อ.

นิวัฒน์ เพชรนาค

รอง สวป.สภ.ปิล๊อก จว.กาญจนบุรี

0702 13207 0285 รอง สวป.สภ.ชนแดน จว.เพชรบูรณ์

สกบ.107

รอง สว.กก.ตชด.๔๑

0410 13207 0338

สฉช.171

2505 11204 0088

สพช.273

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 253/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

สนฐ.158

รอง สว.(สอบสวน) สภ.จตุรพักตรพิมาน จว.ร้อยเอ็ด

สรอ.440

301 ร.ต.อ.

นิวัฒน์ เสี่ยงสาย

รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองนครปฐม

302 ร.ต.อ.

นิเวศร์ ปิ่นทองทิพย์

รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.6

1602 11204 0051 รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.6

303 ร.ต.อ. หญิง นิศารัตน์ กุลกชพร

รอง สว.ฝอ.ศพฐ.10

2713 11304 0069 รอง สว.ธร.สภ.นาหม่อม จว.สงขลา

304 ร.ต.อ. หญิง นิสิตา อินจันทร์

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ลาปาง

1510 11304 0141 รอง สว.(กง.งป.)ฝอ.ภ.จว.แพร่

305 ร.ต.ท.

นุกูล เกิดดี

รอง สวป. สน.ภาษีเจริญ

306 ร.ต.ท.

นุกูล จิตรเพชร

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เกาะหลีเป๊ะ จว.สตูล 1907 27203 0077 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ท่าแพ จว.สตูล

สสต.153

307 ร.ต.อ. หญิง นุชดา แย้มทิม

รอง สว.กก.3 บก.ทท.3

3204 11304 0068 รอง สวป.สภ.ม่วงงาม จว.สงขลา

สสข.154

308 ร.ต.อ. หญิง นุชดาว ลานอก

รอง สว.กก.2 บก.ตม.1

2402 11304 0079 รอง สว.กก.3 บก.ตม.1

309 ร.ต.อ. หญิง นุชนภา ฮันสูงเนิน

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

2403 11363 0415 รอง สว.ตม.จว.สมุทรปราการ บก.ตม.3 2404 11202 0127

310 ร.ต.ท. หญิง นุชรินทร์ แคว้นน้อย

รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.

2501 11304 0028 รอง สว. ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2

311 ร.ต.อ.

นุชิต อิ่มสะอาด

รอง สวป.สภ.หนองกุงศรี จว.กาฬสินธุ์

312 ร.ต.อ.

นุวรรณ อรทัด

รอง สวป.สภ.บางไทร จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 11202 0124 รอง สวป.สภ.เมืองปทุมธานี

สน.3-616

สกส.257

รอง สว.จร. สน.ท่าข้าม

รอง สว.สส.สภ.เมืองขอนแก่น

1601 11304 0254

สสข.498
1508 11326 0024

สน.3-936

2402 11363 0087
2503 11309 0032
0403 13204 0438

สปท.134

313 ร.ต.ท. หญิง นุศรา ณ คาปัน อังฮีเลส

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ตาก

314 ร.ต.อ. หญิง เนตรนฤมนต์ ปล้องใหม่

รอง สว.ธร.สภ.ควนขนุน จว.พัทลุง

สพท.207

รอง สวป.สภ.กงหรา จว.พัทลุง

สพท.225

315 ร.ต.อ.

รอง สว.(สอบสวน) สภ.โพนพิสัย จว.หนองคาย

สนค.257

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เสนางคนิคม จว.อานาจเจริญ

สอบ.569

เนติธร ถามะพันธ์

1605 11304 0017 รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0189

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 253/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่
รอง สว.(สอบสวน) กก.5 บก.ปปป.

ตำแหน่งเลขที่

316 ร.ต.อ.

เนติพงศ์ บุญคุ้ม

รอง สว.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวนฯ บก.ปส.3 2204 29203 0023

317 ร.ต.อ.

บดินทร์ ดอนชวนชม

รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองสมุทรปราการ 0107 24203 0123 รอง สว.(สอบสวน) สภ.นาคู จว.กาฬสินธุ์ 0402 12203 0026

318 ร.ต.อ.

บดินทร์ ปัญญาโส

รอง สวป.สภ.บ้านเทื่อม จว.อุดรธานี

0412 13207 0338 รอง สว. กก.ดส.

1000 11204 0043

319 ร.ต.ท.

บรม พัสดร

รอง สว.กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.

2506 11325 0165 ผบ.มว.กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.

2506 11202 0177

320 ร.ต.อ.

บรรจง ชลชี

รอง สว.(สอบสวน) สภ.กกตูม จว.มุกดาหาร 1408 29203 0059 รอง สว.(สอบสวน) สภ.นาคู จว.กาฬสินธุ์ 0402 13203 0028

321 ร.ต.อ.

บรรจงค์ สายวงค์

รอง สวป.สภ.พระธาตุช่อแฮ จว.แพร่

322 ร.ต.อ.

บรรเจิด จองพิทักษ์พงษ์

รอง สว.(สอบสวน)สภ.เสาไห้ จว.สระบุรี

323 ร.ต.อ.

บรรดิษย์ มุติมรรคา

รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองพะเยา

324 ร.ต.อ.

บรรพต แก้วตา

รอง สว.ตม.จว.สมุทรปราการ บก.ตม.3 2404 11202 0126 รอง สว.ตม.จว.สมุทรสาคร บก.ตม.3

2404 11304 0113

325 ร.ต.อ.

บรรพต พิมพ์สาร

รอง สวป.สภ.เสม็ด จว.ชลบุรี

0204 13202 0472 รอง สวป.สภ.บ่อทอง จว.ชลบุรี

0204 13202 0467

326 ร.ต.อ.

บรรลุ เพลิดนอก

รอง สว.สส. สน.พหลโยธิน

1004 11204 0087 รอง สวป. สน.สายไหม

1109 13202 0066

327 ร.ต.อ.

บวร สุทธิวารี

รอง สว.กก.2 บก.ปอศ.

2109 11202 0075 รอง สว.ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0259

328 ร.ต.อ.

บวรรชฎ มายะลา

รอง สว.สส.สภ.เมืองลาพูน

329 ร.ต.ท.

บวรวิช ศรีปา

รอง สว.ฝอ.บก.สส.ภ.6

330 ร.ต.ท.

บัญชา เกษเดช

รอง สวป. สภ.สามร้อยยอด จว.ประจวบคีรีขันธ์ 0704 13202 0259 รอง สวป.สภ.ปากนาปราณ จว.ประจวบคีรีขันธ์ 0704 13207 0183

1508 11202 0133 รอง สวป.สภ.เด่นชัย จว.แพร่

สสบ.265

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

2110 11203 0145

สพร.190
1107 11203 0173

0505 24203 0047 รอง สว.(สอบสวน)สภ.ภูกามยาว จว.พะเยา 0505 23203 0035

สลพ.130

รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองลาพูน

1602 11304 0012 รอง สว.กก.ตชด.31

0509 24203 0054
2504 11304 0545

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 253/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่
สมค.266

331 ร.ต.อ.

บัญชา คามูล

รอง สว.ธร.สภ.ร่องคา จว.กาฬสินธุ์

สกส.372

รอง สว.ธร.สภ.โกสุมพิสยั จว.มหาสารคาม

332 ร.ต.อ.

บัญชา จินดาสวัสดิ์

รอง สว.ธร.สภ.ลาดบัวหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา

สอย.370

รอง สว.ธร.สภ.เปร็ง จว.สมุทรปราการ 0107 13304 0277

333 ร.ต.ท.

บัญชา อุ่นวงษ์

รอง สวป. สน.บางกอกน้อย

1114 13202 0277 รอง สวป. สน.บางโพงพาง

1112 13202 0368

334 ร.ต.อ.

บัญญัติ ศิริทรัพย์

รอง สวป.สภ.เสาไห้ จว.สระบุรี

1110 11202 0070 รอง สวป.สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี

0108 13202 0254

335 ร.ต.ท.

บัณฑิต แก้วนะรา

รอง สว. ฝอ.บก.น.5

1007 11322 0026 รอง สว. กก.สส.บก.น.7

1009 11204 0048

336 ร.ต.อ.

บัณฑิต ชัยมงคล

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ปทุมธานี

1106 11204 0037 รอง สว.สส.กก.สส.ภ.จว.แพร่

1508 11204 0032

337 ร.ต.อ.

บัณฑิต ชูชาติ

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ยีง่ อ จว.นราธิวาส 0903 24203 0457 รอง สว.สส.สภ.เกาะนางคา จว.พัทลุง

0905 13204 0183

338 ร.ต.ท.

บัณฑิต อินทรวิชัย

รอง สวป.สภ.พนัสนิคม จว.ชลบุรี

0204 13202 0437 รอง สวป.สภ.ดอนหัวฬ่อ จว.ชลบุรี

0204 13207 0314

339 ร.ต.ท.

บัณนุชา ยินดี

รอง สว.กก.4 บก.ส.3

2304 11202 0158 รอง สวป.สภ.คูบางหลวง จว.ปทุมธานี 1106 11202 0098

340 ร.ต.อ.

บัลลังก์ บุญฤทธิ์

รอง สว.สส.สภ.เขาชะเมา จว.ระยอง

สรย.286

รอง สว.สส.สภ.เพ จว.ระยอง

341 ร.ต.อ.

บุชิต ทิมา

รอง สวป.สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี

สนบ.188

รอง สวป.สภ.บางแม่นาง จว.นนทบุรี

342 ร.ต.อ.

บุญเกรียงไกร บุญหลาย

รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.3

343 ร.ต.อ.

บุญช่วย กันธะวงศ์

รอง สว.(สอบสวน)สภ.เชียงแสน จว.เชียงราย

344 ร.ต.อ.

บุญช่วย ชาภูคา

ผบ.มว.(สบ 1) สภ.ยะรัง จว.ปัตตานี

345 ร.ต.อ.

บุญช่วย วิเศษชิต

รอง สวป.สภ.เมืองชัยภูมิ

สรย.72
0103 13207 0246

1303 11305 0066 อจ.(สบ 1) กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.3 1303 32345 0073

สชร.301

รอง สว.(สอบสวน)สภ.เวียงแก่น จว.เชียงราย

0904 13202 0223 รอง สว.สส.สภ.พังโคน จว.สกลนคร

สชย.232

รอง สวป.สภ.บัวลาย จว.นครราชสีมา

สชร.339
0409 13204 0155
1305 11202 0227

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 253/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่
สนพ.315

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

346 ร.ต.อ.

บุญชัย อัฐนาค

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปลาปาก จว.นครพนม

347 ร.ต.อ.

บุญชู จีนโน

รอง สวป.สภ.หนองกี่ จว.บุรีรัมย์

348 ร.ต.อ.

บุญเชิด มณีชัย

รอง สวป.สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี

สสฎ.266

รอง สว.จร.สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี

349 ร.ต.ท.

บุญญฤทธิ์ วังหอม

รอง สว.สส.สภ.เมืองกาฬสินธุ์

สกส.201

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ร้อยเอ็ด

350 ร.ต.อ.

บุญญัติ โทจาปา

รอง สว.สส.สภ.นครไทย จว.พิษณุโลก

สพล.325

รอง สว.สส.สภ.ชาติตระการ จว.พิษณุโลก 1608 11204 0122

351 ร.ต.ท.

บุญญา มณีรักษ์

รอง สวป.สภ.กันตัง จว.ตรัง

352 ร.ต.อ. หญิง บุญญาภา มีโชค

รอง สว.ธร. สน.ลาดกระบัง

สน.2-522

รอง สว.ธร. สน.จรเข้น้อย

1005 11304 0090

353 ร.ต.อ.

บุญณรงค์ คล้ายสง

รอง สว.สส. สน.จรเข้น้อย

สน.2-378

รอง สวป. สน.ลาดกระบัง

สน.2-523

354 ร.ต.อ.

บุญณรงค์ เผ่าไทย

รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.5

1501 11304 0275

355 ร.ต.อ.

บุญทัน จันทร์สะอาด

ผบ.มว.กก.ตชด.23

2503 11202 0280 ผบ.มว.กก.ตชด.21

356 ร.ต.อ.

บุญทัย ศรีชมภู

รอง สว.สส.สภ.เมืองนนทบุรี

357 ร.ต.ท.

บุญนา ขาดา

รอง สว.ฝอ.ศพฐ.10

358 ร.ต.อ.

บุญนา โสมอินทร์

รอง สวป.สภ.ศรีประจันต์ จว.สุพรรณบุรี

359 ร.ต.อ.

บุญประสิทธิ์ ยิมทิม

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สุโขทัย

1610 11304 0017 รอง สวป.สภ.ศรีนคร จว.สุโขทัย

1610 11202 0088

360 ร.ต.อ.

บุญปลูก กัณหา

ผบ.มว.(สบ 1) กก.ตชด.22

2503 11202 0196 รอง สว.สส.สภ.นาโพธิ์ จว.บุรีรัมย์

สบร.344

รอง สว.(สอบสวน) สภ.คาป่าหลาย จว.มุกดาหาร 0406 23203 0155

0304 13202 0487 รอง สวป.สภ.นางรอง จว.บุรีรัมย์

0902 13202 0244 รอง สวป.สภ.ควนเนียง จว.สงขลา

สนบ.227

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

รอง สวป.สภ.เมืองนนทบุรี

2713 11304 0070 รอง สว.พฐ.จว.ตรัง

สสพ.257

รอง สวป.สภ.บางปลาม้า จว.สุพรรณบุรี

สบร.450
สสฎ.292
1409 11202 0039

สสข.522

2403 11363 0420
2503 11202 0110

สนบ.218
2712 11336 0129

สสพ.243

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 253/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

361 ร.ต.อ.

บุญมา เรืองทอง

รอง สวป.สภ.อู่ทอง จว.สุพรรณบุรี

0709 13202 0286 อจ.(สบ 1) กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.7 1703 32343 0085

362 ร.ต.อ.

บุญมา อามาตย์

รอง สวป. สน.แสมดา

1116 13202 0066 รอง สว. กก.ม้าตารวจ บก.สปพ.

1013 11202 0234

363 ร.ต.ท.

บุญมี รินรุด

รอง สวป. สน.ท่าพระ

1114 13202 0294 รอง สว.สส. สน.ท่าพระ

1009 11204 0091

364 ร.ต.อ.

บุญยงค์ น้อยอ่อนหล้า

รอง สวป. สน.นางเลิง

1003 11202 0104 รอง สวป. สน.หัวหมาก

สน.1-1259

365 ร.ต.อ. หญิง บุญยรักษ์ อะทะวงค์

รอง สว.ธร.สภ.บ้านกวาง จว.แพร่

1508 11304 0048 รอง สว.ฝอ.บก.ทท.2

3203 11304 0012

366 ร.ต.อ. หญิง บุญยาพร กิจสาเร็จ

รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ชลบุรี 1206 23203 0043 รอง สว.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ระยอง 1210 27203 0085

367 ร.ต.อ.

บุญรักษ์ เชิดชู

รอง สวป.สภ.ขามสะแกแสง จว.นครราชสีมา

สนม.692

รอง สว.สส. สน.ห้วยขวาง

สน.1-551

368 ร.ต.อ.

บุญฤทธิ์ พินิจ

รอง สว.(สอบสวน) สภ.สามควายเผือก จว.นครปฐม

ปนม.8641

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ดอนตูม จว.นครปฐม

สนฐ.227

369 ร.ต.อ.

บุญฤทธิ์ เพชรมั่ง

รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.8

1802 11204 0050 รอง สวป.สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี

0808 13202 0392

370 ร.ต.อ.

บุญล้อม คาลี

ผบ.มว.กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.

2506 11202 0223 รอง สวป.สภ.บ้านแพง จว.นครพนม

1406 11204 0090

371 ร.ต.ท.

บุญลือ คงสุข

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.พะเยา

1507 11442 0036 รอง สว. กลุม่ งานเก็บกู้วัตถุระเบิด บก.สปพ. 1013 11442 0178

372 ร.ต.อ.

บุญลือ มิลินทสูต

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

2403 11363 0055 รอง สว.ตม.จว.สมุทรปราการ บก.ตม.3 2404 11304 0128

373 ร.ต.ท.

บุญลือ สร้อยสนธิ์

รอง สวป.สภ.ดงเจริญ จว.พิจิตร

0605 13202 0033 รอง สวป.สภ.เดิมบางนางบวช จว.สุพรรณบุรี 0709 13202 0307

374 ร.ต.อ.

บุญเลิศ กิ่งโคกกรวด

รอง สว.ตม.จว.ตาก บก.ตม.5

2406 11363 0175 รอง สว.ตม.จว.ตาก บก.ตม.5

375 ร.ต.อ.

บุญเลิศ ชมภูวิเศษ

รอง สว.จร.สภ.เมืองมหาสารคาม

สมค.226

รอง สว.กก.สืบสวน 1 บก.สส.ภ.4

2406 11202 0069
1402 11204 0037

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 253/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

2103 11202 0213 รอง สว.ส.ทล.1 กก.4 บก.ทล.

ตำแหน่งเลขที่

376 ร.ต.อ.

บุญเลิศ อุ่นจันทร์

รอง สว.ส.ทล.6 กก.6 บก.ทล.

377 ร.ต.อ.

บุญสม จันทร์หอม

ผบ.มว.(สบ 1) กก.3 บก.สอ.บช.ตชด. 2508 11207 0342 รอง สวป.สภ.โพธิ์แก้ว จว.นครปฐม

378 ร.ต.ท.

บุญสม อุ่นหะวงค์

รอง สว.ธร.สภ.ศรีมโหสถ จว.ปราจีนบุรี

379 ร.ต.อ.

บุญสารนิติ สุภักดี

รอง สว.(สอบสวน) สภ.สระบัว จว.ปราจีนบุรี 1209 29203 0062 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ศรีมหาโพธิ จว.ปราจีนบุรี 1209 11203 0123

สปจ.275

2103 11202 0137

สนฐ.100

รอง สวป.สภ.ศรีมโหสถ จว.ปราจีนบุรี 1209 11202 0087

380 ร.ต.ท. หญิง บุญสิตา เมืองพร้อม

รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.8

381 ร.ต.อ.

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ห้วยใหญ่ จว.ชลบุรี 0204 24203 0338 รอง สว.(สอบสวน) สภ.แหลมฉบัง จว.ชลบุรี 0204 23203 0052

บุญหลาย อินเอี่ยม

1801 11304 0201 รอง สว.ธร.สภ.บ้านนาเดิม จว.สุราษฎร์ธานี

สสฏ.441

382 ร.ต.อ. หญิง บุตศญา มาประกอบ

รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8

1801 11304 0138 รอง สว.กก.4 บก.ปคม.

2108 11304 0111

383 ร.ต.อ. หญิง บุปผา ปัญจชัย

รอง สว.ตม.จว.ลพบุรี บก.ตม.3

2404 11363 0161 รอง สว.ตม.จว.สิงห์บุรี บก.ตม.3

2404 11304 0350

384 ร.ต.อ.

บุรินทร์ ทองก่อ

รอง สว.(สอบสวน)สภ.ประตูนาจุฬาลงกรณ์ จว.ปทุมธานี

0104 24203 0081 รอง สว.กก.5 บก.ปอศ.

2109 11202 0183

385 ร.ต.ท.

บุรินทร์ ภูนาเมือง

รอง สวป.สภ.คาป่าหลาย จว.มุกดาหาร 0406 13207 0149 รอง สว.สส.สภ.สมเด็จ จว.กาฬสินธุ์

0402 13204 0179

386 ร.ต.ท.

บุรินทร์ โสรัจจ์

รอง สว. กก.สส.บก.น.5

1007 11204 0043 รอง สว.สส. สน.ทุ่งมหาเมฆ

1112 13204 0380

387 ร.ต.ท. หญิง บุศรินทร์ จันทร์เพ็ญ

รอง สว.ธร.สภ.นาคู จว.กาฬสินธุ์

0402 13304 0019 รอง สวป.สภ.ร่องคา จว.กาฬสินธุ์

388 ร.ต.อ. หญิง บุษบา ทบด้าน

รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.บช.ก.

2201 11326 0095 รอง สว.กก.2 บก.รฟ.

389 ร.ต.อ. หญิง บุษรา สีนาค

รอง สว.ฝอ.บก.สส.จชต.

2002 11304 0013 รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ศชต 2002 28203 0108

390 ร.ต.อ.

รอง สว. ฝอ.บก.น.5

1007 11304 0088 รอง สว. กก.สส.บก.น.5

ปกครอง คาลือ

สกส.375
2104 11304 0055
1007 11204 0049

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 253/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่
สน.1-1056

ตำแหน่งใหม่

391 ร.ต.อ.

ปกป้อง ฟองเลา

รอง สวป. สน.มักกะสัน

392 ร.ต.อ.

ปกรณ์ ทองไพรวรรณ

รอง สว.(สอบสวน) สภ.กบินทร์บุรี จว.ปราจีนบุรี

สปจ.339

รอง สว.จร.สภ.กบินทร์บุรี จว.ปราจีนบุรี

สปจ.342

393 ร.ต.อ.

ปกรณ์ ทองเหลือ

รอง สวป.สภ.คันไร่ จว.อุบลราชธานี

สอบ.733

รอง สวป.สภ.สิรินธร จว.อุบลราชธานี

สอบ.723

394 ร.ต.อ.

ปกรณ์ เศรษฐนธเวชกิจ

รอง สว.สส.สภ.ชนบท จว.ขอนแก่น

สขก.358

รอง สว.จร.สภ.ด่านซ้าย จว.เลย

395 ร.ต.อ.

ปกาศิต จารัตน์

รอง สวป. สน.บางเขน

1004 11202 0115 รอง สวป. สน.สามเสน

1108 13202 0207

396 ร.ต.ท.

ปฏิ เพียรภายลุน

รอง สว.สส.สภ.เมืองสกลนคร

1411 11204 0151 รอง สวป.สภ.เมืองสกลนคร

1411 11202 0163

397 ร.ต.อ.

ปฏิญาณ หอมเนตร

รอง สวป.สภ.บ้านแพรก จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 11202 0120 รอง สวป.สภ.เมืองปทุมธานี

0104 13202 0314

398 ร.ต.อ.

ปฏิภาณ บุญประสิทธิ์

รอง สว.จร.สภ.เมืองสุรินทร์

1309 11204 0036

399 ร.ต.อ.

ปฏิภาณ วงศ์บุญชัยเลิศ

นว.(สบ 1) ผบก.ตชด.ภ.2

400 ร.ต.อ.

ปฏิวัติ คาลัยวงศ์

รอง สวป.สภ.กมลาไสย จว.กาฬสินธุ์

401 ร.ต.อ.

ปฐพี โรจนนักการ

รอง สว. กลุ่มงานสอบสวน บก.จร.

1002 11305 0251 รอง สวป.สภ.กุยบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์

402 ร.ต.อ.

ปฐมเดช สีดาคา

รอง สว.ตม.จว.สุพรรณบุรี บก.ตม.3

2404 11204 0407 รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0386

403 ร.ต.ท.

ปฐมพงศ์ ขาคม

รอง สว.สส.สภ.บ้านหนองเอือง จว.ตรัง 1904 11204 0094 รอง สวป.สภ.นาโยง จว.ตรัง

404 ร.ต.อ.

ปฐมพงศ์ ทองธานี

รอง สว.ฝอ.บก.ป.

405 ร.ต.อ.

ปฐมพงศ์ บางเหลือง

รอง สวป.สภ.เก้าเลียว จว.นครสวรรค์

สสร.258

รอง สวป. สน.โคกคราม

ตำแหน่งเลขที่

รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.สุรินทร์

2503 11323 0006 รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑

สกส.218

รอง สวป.สภ.วานรนิวาส จว.สกลนคร

2102 11305 0035 รอง สว.ส.ทท.2 กก.2 บก.ทท.1

สนว.352

รอง สวป.สภ.เมืองนครสวรรค์

1004 11202 0107

1410 11205 0104

2502 11304 0019

สสน.268
สปข.209
สตง.144
3202 11202 0060
0604 13202 0340

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 253/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

406 ร.ต.อ.

ปฐมพงศ์ ศรีษะพล

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอุดรธานี

0412 24203 0108 รอง สว.สส.สภ.กู่แก้ว จว.อุดรธานี

0412 13204 0311

407 ร.ต.อ.

ปฐมพงษ์ ทองจารูญ

รอง สว.(สอบสวน) กก.5 บก.ป.

2102 29203 0270 รอง สว.กก.5 บก.ป.

2102 11202 0256

408 ร.ต.ท.

ปฐมพงษ์ ศรีเทพ

รอง สว.(สอบสวน) สน.เพชรเกษม

1116 24203 0179 รอง สว.(สอบสวน) สน.พระราชวัง

409 ร.ต.ท.

ปณรรฐพงศ์ คาสอด

รอง สวป.สภ.พุเตย จว.เพชรบูรณ์

0607 13207 0198 ผบ.มว.(สบ 1) กก.ตชด.31

2504 11202 0121

410 ร.ต.อ. หญิง ปณิธาน ศิริชัย

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

2403 11363 0217 รอง สว.ตม.จว.นครปฐม บก.ตม.3

2404 11363 0142

411 ร.ต.อ.

รอง สว.สส.สภ.ลาทะเมนชัย จว.นครราชสีมา

ปณิธิศน์ ภัทรประภาส

สนม.327

รอง สว.ธร.สภ.วังนาเขียว จว.นครราชสีมา

สน.1-1310

สนม.832

412 ร.ต.อ. หญิง ปนัดดา กลิ่นจันทร์

รอง สว.ธร.สภ.หนองกรับ จว.ระยอง

1210 11304 0058 รอง สวป.สภ.เขาชะเมา จว.ระยอง

สรย.284

413 ร.ต.ท. หญิง ปนัดดา ประโลม

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพิจิตร

0605 24203 0070 รอง สว.(สอบสวน) กก.5 บก.ปคม.

2108 29203 0148

414 ร.ต.อ. หญิง ปนัดดา เม่นขาว

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.พิษณุโลก

1608 11304 0024 รอง สว.ฝอ.บก.สส.ภ.6

1602 11304 0088

415 ร.ต.อ.

ปพน จันทนารี

รอง สว.ธร.สภ.ทัพทัน จว.อุทัยธานี

416 ร.ต.ท.

ปพนเอก บุญอนันต์

รอง สว.(สอบสวน) สน.บางขุนเทียน

1116 24203 0153 รอง สว.(สอบสวน) งานศูนย์ควบคุมจราจร วิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ กก.2 บก.จร. 1002 29203 0129

417 ร.ต.ท.

ปภัสสิทธิ์ จริตเอก

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

2403 11363 0107 รอง สว.ฝ่ายตรวจลงตรา ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0215

418 ร.ต.อ.

ปภาณ สีหาอาจ

รอง สวป. สน.บางโพงพาง

419 ร.ต.อ. หญิง ปภาดา สุภาพไพบูล

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย์

420 ร.ต.อ.

รอง สว.(สอบสวน)สภ.สาโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ

ปภาสุต บวรพลภัทร

สอน.188

สน.2-508

รอง สวป.สภ.หนองฉาง จว.อุทัยธานี

รอง สว.จร. สน.บางโพงพาง

1306 11326 0114 รอง สวป.สภ.จะกง จว.ศรีสะเกษ

สสป.245

รอง สว.(สอบสวน) กก.3 บก.ป.

สอน.149

สน.2-520
0306 13207 0326
2102 29203 0188

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 253/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

421 ร.ต.อ.

ปรกกรีน เชิญศิริ

นว.(สบ 1) ผบก.ศฝร.ศชต.

2003 11323 0004 รอง สว.ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6

2407 11204 0248

422

ปรเมศวร์ เกตุนิ่ม

รอง สว.ฝอ.บก.ทท.3

3204 11304 0013 รอง สวป.สภ.เกาะนางคา จว.พัทลุง

0905 13207 0179

423 ร.ต.อ.

ปรเมศวร์ ดวงแสง

อจ.(สบ 1) ศฝร.บช.น.

1000 34354 0089 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.เชียงราย

1504 11304 0187

424 ร.ต.อ.

ปรวุท ภู่ทอง

รอง สว.ฝ่ายกฎหมายและวินัย บก.อก.บช.ส. 2301 11305 0078 รอง สว.ฝ่ายกฎหมายและวินัย บก.อก.บช.ส. 2301 11204 0126

425 ร.ต.อ.

ประกรรษวัต เณรแขก

รอง สว.(สอบสวน) สภ.พยุห์ จว.ศรีสะเกษ 0306 13203 0020 รอง สว.(สอบสวน) สภ.สาโรง จว.อุบลราชธานี

426 ร.ต.อ.

ประกอบ เกือบุญส่ง

รอง สว. ศฝร.

427 ร.ต.อ.

ประกาศ มานาม

รอง สว.ธร.สภ.แสนสุข จว.ชลบุรี

428 ร.ต.อ.

ประกาศ วาระสิทธิ์

รอง สว.สส.สภ.ดอนตาล จว.มุกดาหาร 1408 11204 0096 รอง สวป.สภ.เมืองมุกดาหาร

429 ร.ต.อ.

ประกิจ สินทวีเสถียร

รอง สว.ธร.สภ.บางใหญ่ จว.นนทบุรี

430 ร.ต.อ.

ประครอง วงศ์อามาตย์

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.มุกดาหาร

431 ร.ต.อ.

ประจวบ คะเชนทร

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

432 ร.ต.อ.

ประจวบ ชาญประโคน

ผบ.มว.(สบ 1) กก.ตชด.21

2503 11202 0512 รอง สวป.สภ.บ้านบัว จว.บุรีรัมย์

433 ร.ต.อ.

ประจวบ เชือหมอ

รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.6

1601 11304 0247 รอง สวป.สภ.บ้านแยง จว.พิษณุโลก

434 ร.ต.อ.

ประจวบ ตันจริง

รอง สว.ตม.จว.นครราชสีมา บก.ตม.4 2405 11202 0094 รอง สว.ตม.จว.อุทัยธานี บก.ตม.5

435 ร.ต.ท.

ประจักษ์ โขลา

รอง สว.สส.สภ.วานรนิวาส จว.สกลนคร 0409 13204 0194 รอง สวป.สภ.หนองกุงศรี จว.กาฬสินธุ์

ว่าที่ ร.ต.อ.

1000 11304 0086 รอง สว.สส. สน.บึงกุ่ม

ปนม.8595
สนบ.263

รอง สว.สส.สภ.บางละมุง จว.ชลบุรี

1102 13204 0272

สชบ.266
0406 13202 0192

รอง สว.ฝ่ายบริการการฝึกอบรม บก.ฝรก. 2904 11321 0027

1408 11204 0036 รอง สวป.สภ.โคกสว่าง จว.ร้อยเอ็ด

สบร.550

สอบ.527

รอง สว.สส.สภ.คูเมือง จว.บุรีรัมย์

สน.422
0304 13204 0178

สบร.190
0606 13207 0175
2406 11204 0230

สกส.257

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 253/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

436 ร.ต.อ.

ประจักษ์พงษ์ ประดับ

รอง สวป.สภ.ทุ่งเบญจา จว.จันทบุรี

สจบ.111

รอง สวป.สภ.ขลุง จว.จันทบุรี

437 ร.ต.อ.

ประจิตร สว่างไธสง

รอง สว.ธร.สภ.ลาปลายมาศ จว.บุรีรัมย์

สบร.463

รอง สว.ธร.สภ.ทะเมนชัย จว.บุรีรัมย์

0304 13304 0331

438 ร.ต.อ.

ประชา ดวงพายัพ

รอง สว.สส.สภ.บรบือ จว.มหาสารคาม

สมค.306

รอง สว.สส.สภ.ธวัชบุรี จว.ร้อยเอ็ด

สรอ.298

439 ร.ต.อ.

ประเชิญ อุ่นแก้ว

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

สศก.464

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

440 ร.ต.อ.

ประดิษฐ์ จันทะเพชร์

รอง สวป. สน.บางยี่เรือ

1115 13202 0210 รอง สว.สส.สภ.ธัญบุรี จว.ปทุมธานี

0104 13204 0156

441 ร.ต.อ.

ประดิษฐ์ จาเริญสวัสดิ์

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สระแก้ว

1211 11304 0136 รอง สวป.สภ.วัฒนานคร จว.สระแก้ว

0209 13202 0258

442 ร.ต.อ.

ประดิษฐ์ บารุง

รอง สวป.สภ.โนนกุง จว.อุบลราชธานี

0309 13207 0411 รอง สวป.สภ.ตระการพืชผล จว.อุบลราชธานี 0309 13202 0551

443 ร.ต.อ.

ประดิษฐ์ พรมโนนศรี

รอง สวป. สภ.ตะกั่วป่า

444 ร.ต.อ.

ประดิษฐ์ พรมพาน

รอง สวป. สน.ธรรมศาลา

1114 13202 0066 รอง สว.ส.รฟ.ธนบุรี กก.1 บก.รฟ.

2104 11202 0046

445 ร.ต.ท.

ประดิษฐ์ ศรีรักษา

รอง สว.สส.สภ.บึงบูรพ์ จว.ศรีสะเกษ

0306 13204 0202 รอง สวป.สภ.หนองไฮ จว.ศรีสะเกษ

สศก.136

446 ร.ต.อ.

ประดิษฐ์ สุวรรณดี

รอง สว.กก.5 บก.ปอศ.

2109 11202 0184 รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.บช.ก.

447 ร.ต.อ.

ประดิษฐ์ อบอุ่น

รอง สวป.สภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จว.ศรีสะเกษ 0306 13202 0026 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองศรีสะเกษ 0306 24203 0097

448 ร.ต.อ.

ประเดิม อุทยานิน

รอง สว.(สอบสวน)สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี 0104 23203 0056 รอง สว.ฝ่ายอานวยการ 1 บก.อก.ภ.1 1101 11304 0145

สอกบ.51

ตำแหน่งใหม่

รอง สวป. สภ.เขาหลัก จว.พังงา

449 ร.ต.อ. หญิง ประติภา ถนอมผิว

รอง สว.ตม.จว.นครปฐม บก.ตม.3

450 ร.ต.อ. หญิง ประทานพร ชูกลิ่น

รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 11363 0501 รอง สว.ฝอ.9 บก.อก.สตม.

ตำแหน่งเลขที่
สจบ.212

1807 11202 0069

2101 11304 0087

2404 11363 0401 รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0165
2401 11304 0101

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 253/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

451 ร.ต.อ.

ประทิน โกฏิรักษ์

รอง สวป. สน.ราษฎร์บูรณะ

สน.3-366

รอง สว.จร. สน.ราษฎร์บูรณะ

สน.3-931

452 ร.ต.อ.

ประทิน ไชยยงค์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพิษณุโลก

สพล.214

รอง สว.(สอบสวน)สภ.ปัว จว.น่าน

สนน.211

453 ร.ต.อ.

ประทีป คาภิระ

รอง สว.(ประมวลผล)ฝอ.ภ.จว.น่าน

1506 11403 0027 รอง สว.สส.สภ.ภูเพียง จว.น่าน

0504 13204 0155

454 ร.ต.อ.

ประทีป แควภูเขียว

รอง สว.กก.3 บก.ปทส.

2107 11202 0082 รอง สวป.สภ.บ้านเป้า จว.ชัยภูมิ

0302 13207 0273

455 ร.ต.อ.

ประทีป พรหมไหม

รอง สวป. สน.พลับพลาไชย 1

1008 11202 0093 รอง สว.สส. สน.พลับพลาไชย 1

สน.2-427

456 ร.ต.อ.

ประทีป พวงผ่อง

รอง สว.(สอบสวน) สภ.นาดี จว.ปราจีนบุรี 0207 24203 0065 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ประจันตคาม จว.ปราจีนบุรี 1209 11203 0120

457 ร.ต.ท.

ประทีป สิทธิจักร

รอง สวป.สภ.นาแห้ว จว.เลย

458 ร.ต.ท.

ประทุม เดชรัก

รอง สวป. สน.ธรรมศาลา

1114 13202 0300 รอง สวป. สภ.ละแม จว.ชุมพร

สชพ.254

459 ร.ต.อ.

ประเทือง ศรีหาคลัง

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.มุกดาหาร

1408 11304 0023 รอง สว.ธร.สภ.ปทุมรัตต์ จว.ร้อยเอ็ด

สรอ.455

460 ร.ต.อ.

ประธาน เล้าสุขสุวรรณ์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสุพรรณบุรี 0709 24203 0066 รอง สว.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.สุพรรณบุรี 1711 11305 0042

461 ร.ต.อ.

ประพันธ์ คชแก้ว

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

462 ร.ต.อ.

ประพันธ์ ทะรินทร์

รอง สว.(สอบสวน)สภ.บ้านดู่ จว.เชียงราย 1504 27203 0179 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.เชียงราย

1504 11202 0042

463 ร.ต.อ. หญิง ประไพพร วงษ์เคี่ยม

รอง สว.ตม.จว.ลพบุรี บก.ตม.3

2404 11304 0270 รอง สว.ตม.จว.สระบุรี บก.ตม.3

2404 11304 0344

464 ร.ต.อ. หญิง ประไพภรณ์ กระจ่างพันธุ์

รอง สว.กก.3 บก.ตม.1

2402 11363 0087 รอง สว.กก.2 บก.ตม.1

2402 11304 0079

465 ร.ต.อ.

รอง สว.ธร.สภ.แม่สรวย จว.เชียงราย

ประภพ หม้อศรีชัย

สลย.316

รอง สวป.สภ.โคกงาม จว.เลย

สลย.136

2403 11363 0073 รอง สว.ฝ่ายตรวจลงตรา ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0217

สชร.277

รอง สว.(สอบสวน)สภ.แม่สรวย จว.เชียงราย 1504 11203 0209

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 253/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

466 ร.ต.อ.

ประภัทร พูนวรรณกุล

รอง สวป.สภ.โนนสูง จว.นครราชสีมา

0303 13202 0774 รอง สวป.สภ.ชุมพวง จว.นครราชสีมา

467 ร.ต.ท.

ประภัสสร์ อักษรเดช

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช

1806 11204 0037 รอง.สว.สส.สภ.กาญจนดิษฐ์ จว.สุราษฎร์ธานี

468 ร.ต.อ. หญิง ประภาภรณ์ สุขประเสริฐ

รอง สว.ฝอ.บก.ตม.2

2403 11326 0030 รอง สว.ตม.จว.ปทุมธานี บก.ตม.3

2404 11326 0387

469 ร.ต.อ. หญิง ประภาวรรณ ชิณพงศ์

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นราธิวาส

2004 11305 0029 รอง สวป.สภ.ยี่งอ จว.นราธิวาส

0903 13202 0535

470 ร.ต.อ.

ประภาศ ศรีวิค

รอง สว.สส. สภ.พรหมคีรี จว.นศ.

471 ร.ต.อ.

ประภาส ครุธนาค

รอง สวป. สน.พลับพลาไชย 2

1113 13202 0193 รอง สว.จร. สน.สาราญราษฎร์

สน.1-897

472 ร.ต.อ.

ประภาส ชาญประเสริฐ

รอง สวป.สภ.ปางสีดา จว.สระแก้ว

0209 13207 0151 รอง สวป.สภ.เมืองสมุทรสาคร

0708 13202 0143

473 ร.ต.อ.

ประมวล โจมพรม

รอง สว.สส.สภ.เมืองที จว.สุรินทร์

0307 13204 0264 รอง สว.สส.สภ.เมืองสุรินทร์

สสร.248

474 ร.ต.ท.

ประมวล อัจนา

รอง สว.สส.สภ.ภูสิงห์ จว.ศรีสะเกษ

0306 13204 0241 รอง สวป.สภ.ปรือใหญ่ จว.ศรีสะเกษ

18069

475 ร.ต.ท.

ประยุทธ กิตติพิบูลย์

รอง สว.ตม.จว.นครปฐม บก.ตม.3

2404 11326 0397 รอง สว.ตม.จว.กาญจนบุรี บก.ตม.3

2404 11363 0040

476 ร.ต.อ.

ประยุทธ์ พิมพ์สอน

รอง สวป. สน.บางขุนเทียน

477 ร.ต.อ.

ประยุทธ วรวัฒน์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ดอนหญ้านาง จว.บึงกาฬ 0410 24203 0137 รอง สว.(สอบสวน) สภ.วาปีปทุม จว.มหาสารคาม 0405 24203 0083

478 ร.ต.อ.

ประยูร กมลรักษ์

รอง สว. กก.สุนัขตารวจ บก.สปพ.

1013 11304 0217 รอง สวป.สภ.คลองสิบสอง จว.ปทุมธานี 1106 11202 0109

479 ร.ต.ท.

ประยูร คามูลตรี

ผบ.มว.กก.ตชด.32

2504 11202 0193 ผบ.มว.(สบ 1) กก.ตชด.33

480 ร.ต.อ.

ประยูร ทับไธสง

รอง สว.สส.สภ.ไชยปราการ จว.เชียงใหม่ 0503 13204 0261 รอง สว.สส.สภ.บางละมุง จว.ชลบุรี

สนศ.459

สน.3-384

ตำแหน่งใหม่

รอง สว.สส.สภ.ชะอวด จว.นครศรีธรรมราช

รอง สว.สส.สภ.สามควายเผือก จว.นครปฐม

ตำแหน่งเลขที่
0303 13202 0804

สสฎ.388

สนศ.413

ปนม.8639

2504 11429 0323

สชบ.265

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 253/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

481 ร.ต.ท.

ประยูร ภูสารอง

รอง สว.สส.สภ.คูเมือง จว.บุรีรัมย์

0304 13204 0178 รอง สวป. สภ.วาปีปทุม จว.มหาสารคาม 0405 13202 0338

482 ร.ต.ท.

ประยูร สมภิพงษ์

รอง สวป.สภ.สะเมิง จว.เชียงใหม่

1505 11202 0214 รอง สวป.สภ.เมืองน่าน

483 ร.ต.อ.

ประยูร สอนศรี

รอง สวป.สภ.ประจันตคาม จว.ปราจีนบุรี 0207 13202 0176 รอง สวป.สภ.แหลมฉบัง จว.ชลบุรี

484 ร.ต.อ.

ประยูร อุ่นตา

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านม่วง จว.สกลนคร

485 ร.ต.ท.

ประโยชน์ วรกิจ

รอง สว.สส.สภ.บันนังสตา จว.ยะลา

2006 11204 0109 รอง สวป.สภ.บางพลี จว.สมุทรปราการ 0107 13202 0392

486 ร.ต.ท.

ประวัติ อักษร

รอง สวป.สภ.คลองข่อย จว.นนทบุรี

1105 11202 0100 รอง สวป.สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี

487 ร.ต.อ.

ประวิง แก้วจารัส

รอง สว.จร.สภ.เมืองสงขลา

488 ร.ต.อ.

ประวิทย์ กิณณะรีแช

รอง สวป. สน.บางขุนเทียน

489 ร.ต.อ.

ประวิทย์ ชมศิริ

รอง สว.ธร.สภ.พนม จว.สุราษฎร์ธานี

490 ร.ต.อ.

ประวิทย์ สองแก้ว

รอง สวป. สน.บางโพ

1108 13207 0151 รอง สว.ส.ทท.2 กก.3 บก.ทท.3

491 ร.ต.อ.

ประเวช พรมรัตนชัยกุล

รอง สว.ตม.จว.ขอนแก่น บก.ตม.4

2405 11204 0170 รอง สว.กก.บริการคนต่างด้าว บก.ตม.4 2405 11204 0027

492 ร.ต.อ.

ประเวศ ชูศรีพรหม

ผบ.มว.(สบ 1) กก.ตชด.44

2505 11202 0409 ผบ.มว.กก.ตชด.43

493 ร.ต.อ.

ประศาสน์ บุญเจือ

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านแหลม จว.เพชรบุรี 0705 24203 0085 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ท่ายาง จว.เพชรบุรี 1707 11203 0099

494 ร.ต.ท.

ประสงค์ ใจชืน

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สมุทรสงคราม

1709 11202 0072 รอง สว.สส.สภ.สะตอน จว.จันทบุรี

495 ร.ต.อ.

ประสงค์ ติละบาล

ผบ.มว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 1

2502 11202 0047 รอง สวป.สภ.อรัญประเทศ จว.สระแก้ว

สสน.413

สสข.332

0504 13202 0293
0204 13202 0442

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ป่าไร่ จว.มุกดาหาร 1408 29203 0070

รอง สวป.สภ.ทุ่งลุง จว.สงขลา

สนบ.189
0907 13202 0520

1116 13202 0315 รอง สว. งานตรวจพิสูจน์มลภาวะ กก.5 บก.จร. 1002 11205 0220

สสฎ.453

รอง สวป.สภ.เสวียด จว.สุราษฎร์ธานี

0808 13207 0286
3204 11202 0078
2505 11202 0306
0202 13204 0161

สปจ.361

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 253/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่
สอต.230

ตำแหน่งใหม่

496 ร.ต.อ.

ประสงค์ ปานศักดิ์

รอง สวป.สภ.นาปาด จว.อุตรดิตถ์

497 ร.ต.อ.

ประสงค์ รอบเมือง

รอง สวป.สภ.คลองห้า จว.ปทุมธานี

0104 13207 0227 รอง สวป.สภ.ปากคลองรังสิต จว.ปทุมธานี 0104 13202 0304

498 ร.ต.อ.

ประสพโชค ศรวิเศษ

รอง สวป.สภ.หนองเรือ จว.ขอนแก่น

1405 11202 0095 รอง สว.จร.สภ.นากลาง จว.หนองบัวลาภู 1413 11205 0055

499 ร.ต.อ.

ประสพสุข ณ บางช้าง

รอง สว. กก.ม้าตารวจ บก.สปพ.

1013 11202 0234 รอง สว. ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. 1013 11202 0065

500 ร.ต.อ.

ประสาท บุญสม

รอง สว.สส.สภ.ชะอา จว.เพชรบุรี

0705 13204 0112 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.เพชรบุรี

1707 11204 0033

501 ร.ต.อ.

ประสาท พิมพาชาติ

รอง สว.จร.สภ.เมืองบุรีรัมย์

1306 11205 0117 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.บุรีรัมย์

1306 11202 0159

502 ร.ต.อ.

ประสาน คาเหลือ

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองศรีสะเกษ 0306 24203 0097 รอง สว.(สอบสวน) สภ.กุดเสลา จว.ศรีสะเกษ 0306 23203 0344

503 ร.ต.อ.

ประสาน ทองฉิม

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองราชบุรี

0706 24203 0081 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองชุมพร

504 ร.ต.อ.

ประสาร ฉิมพลี

นว.(สบ 1) ผบก.วตร.

2903 11323 0004 รอง สวป.สภ.เมืองขอนแก่น

505 ร.ต.อ.

ประสาร ปานุวงศ์

รอง สวป.สภ.พระแสง จว.สุราษฎร์ธานี 0808 13202 0417 รอง สวป.สภ.ปลายพระยา จว.กระบี่

506 ร.ต.ท.

ประสาร สังข์วงษ์

รอง สว.ธร. สน.ท่าพระ

507 ร.ต.อ.

ประสิทธิ์ กัวถิว

รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2

508 ร.ต.อ.

ประสิทธิ์ ไกรงาม

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านกรวด จว.บุรีรัมย์ 0304 24203 0123 รอง สวป.สภ.ตาลสุม จว.อุบลราชธานี

509 ร.ต.อ.

ประสิทธิ์ คงนายศ

รอง สว. กก.สส.บก.น.7

510 ร.ต.อ.

ประสิทธิ์ เทพตีเหล็ก

รอง สว.(สอบสวน) สภ.โพนพิสัย จว.หนองคาย

สน.3-433

รอง สว.จร.สภ.เมืองอุตรดิตถ์

ตำแหน่งเลขที่
สอต.159

สชพ.157
0403 13202 0432

สกบ.140

รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.บช.ทท.

3201 11304 0047

2403 11204 0656 รอง สว.ตม.จว.พังงา บก.ตม.6

2407 11204 0308

สอบ.509

1009 11204 0043 รอง สวป.สภ.ผักไห่ จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 11202 0127

สนค.258

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ธวัชบุรี จว.ร้อยเอ็ด

สรอ.302

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 253/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

รอง สวป.สภ.วังทอง จว.พิษณุโลก

ตำแหน่งเลขที่

511 ร.ต.อ.

ประสิทธิ์ พรมเลิศ

รอง สว.(สอบสวน) สภ.พะวอ จว.ตาก

512

ประสิทธิ์ อุทัยเรือง

รอง สว.ฝ่ายการสื่อสาร 2 สส.

513 ร.ต.อ.

ประเสริฐ กระทู้

รอง สว.(นปพ.)กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน 1509 11202 0092 รอง สว.สส.สภ.เชียงดาว จว.เชียงใหม่ 0503 13204 0254

514 ร.ต.อ.

ประเสริฐ เชือสาย

รอง สว.ธร. สน.ตลาดพลู

515 ร.ต.อ.

ประเสริฐ เดชภูมิ

รอง สว.ส.รฟ.ทุ่งสง กก.3 บก.รฟ.

516 ร.ต.อ.

ประเสริฐ ทองพรหม

รอง สว.(สอบสวน) สภ.กมลา จว.ภูเก็ต 0806 24203 0069 รอง สว.สส.สภ.กมลา จว.ภูเก็ต

0806 13204 0138

517 ร.ต.ท.

ประเสริฐ ทองสุข

รอง สวป.สภ.ย่านตาขาว จว.ตรัง

0902 13202 0222

518 ร.ต.อ.

ประเสริฐ บัวแก้ว

รอง สว.สส. สน.บางรัก

519 ร.ต.ท.

ประเสริฐ มาดา

รอง สว.กก.3 บก.ทท.1

3202 11202 0097 รอง สว.ฝอ.บก.ทท.1

520 ร.ต.อ.

ประเสริฐ มาแดง

รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.บช.ทท.

3201 11403 0080 รอง สว.ธร.สภ.มายอ จว.ปัตตานี

521 ร.ต.อ.

ประเสริฐ มีมานะ

รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.5

1503 11304 0012 รอง สว .ฝอ.ศฝร.ภ.5

522 ร.ต.ท.

ประเสริฐ หอกลาง

รอง สว.ธร. สน.ปทุมวัน

523 ร.ต.อ.

ประเสริฐวิทย์ พิมพ์วิเศษ

รอง สว.สส.สภ.โคกโพธิ์ไชย จว.ขอนแก่น 0403 13204 0037 รอง สวป.สภ.นาวัง จว.หนองบัวลาภู

524 ร.ต.อ.

ประเสริฐศักดิ์ วงศ์ภูผานนท์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.รามะสัก จว.อ่างทอง 1112 29203 0048 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 24203 0104

525 ร.ต.อ.

ประหยัด ฉายา

รอง สวป.สภ.เขลางค์นคร จว.ลาปาง

ว่าที่ ร.ต.อ.

สอน.93

ตำแหน่งใหม่

2802 11428 0064 รอง สว.ฝ่ายการสื่อสาร 1 สส.

สน.3-530

รอง สว.ธร. สน.บุคคโล

2104 11202 0076 รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.บช.ก.
1904 11202 0109 รอง สวป.สภ.กันตัง จว.ตรัง

สน.2-694

สน.2-387

รอง สวป. สน.บางรัก

รอง สว. ฝอ.บก.น.6

1510 11202 0129 รอง สวป.สภ.ป่าแดด จว.เชียงราย

สพล.281
2802 11304 0034

สน.3-553
2101 11304 0040

สน.2-689
3202 11304 0011

สปน.230
1503 11202 0015
1008 11302 0020
0411 13207 0114

สชร.391

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 253/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ
526 ร.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล
ประหยัด ติคารัมย์

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครราชสีมา

1305 11304 0174 รอง สว.กก.สส. 3 บก.สส.ภ.3

1302 11204 0060

527 ร.ต.อ. หญิง ปรัชญพร ท้องธาร

นวท.(สบ 1) พฐ.จว.พะเยา

2708 33450 0163 นวท.(สบ 1) พฐ.จว.ศรีสะเกษ

2706 33450 0223

528 ร.ต.อ.

ปรัชญา มุ่งเกิด

รอง สวป. สน.บวรมงคล

1009 11202 0083 รอง สว.จร. สน.บวรมงคล

1009 11205 0085

529 ร.ต.อ.

ปรัชญา เศรษฐ์พงศกร

รอง สว.ส.รฟ.ธนบุรี กก.1 บก.รฟ.

2104 11202 0046 รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.บช.ก.

2101 11304 0051

530 ร.ต.อ. หญิง ปราณี นาไชยสงค์

รอง สว.กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.4 1402 11305 0166 รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.4

531 ร.ต.อ. หญิง ปรารถนา สวัสดิ์แจ้ง

รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2

1401 11305 0154

2403 11363 0634 รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 11363 0567

