(สำเนำ)
คำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
ที่ ๒๕๔/๒๕๖๑
เรื่อง กำรแต่งตั้งข้ำรำชกำรตำรวจ
.................................................................................
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕๔ แห่งพระรำชบัญญัติตำรวจแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๔๗
แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติที่ ๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐
เรื่อง กำรปรับปรุงระบบกำรพิจำรณำแต่งตั้งข้ำรำชกำรตำรวจ จึงแต่งตั้งข้ำรำชกำรตำรวจให้ดำรงตำแหน่งต่ำง ๆ
จำนวน ๕๓๒ 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 254/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

1 ร.ต.อ.

ปราโมทย์ แก้วมุงคุณ

รอง สว.(สอบสวน) สภ.จะแนะ จว.นราธิวาส 0903 24203 0432 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ยะรม จว.ยะลา 2006 29203 0116

2 ร.ต.อ.

ปราโมทย์ จันทวงษ์

รอง สวป.สภ.เมืองนครสวรรค์

0604 13202 0342 รอง สว.ฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.6 1603 11304 0024

3 ร.ต.อ.

ปราโมทย์ บุญตันบุตร

รอง สวป.สภ.แม่สรวย จว.เชียงราย

1504 11202 0118 รอง สว.(นปพ.)กก.สส.ภ.จว.เชียงราย

4 ร.ต.อ.

ปราโมทย์ มาลีแก้ว

รอง สว.กก.ดส.

1000 11204 0044 รอง สว.งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. 1002 11205 0061

5 ร.ต.อ.

ปราโมทย์ ศรีม่วงพันธ์

รอง สว.(สอบสวน) สน.วังทองหลาง

1111 24203 0118 รอง สว.สส. สน.ร่มเกล้า

6 ร.ต.อ.

ปราโมทย์ หาแก้ว

รอง สว.สส.สภ.หนองหญ้าปล้อง จว.เลย 0408 13204 0254 รอง สว.สส.สภ.ท่าพระ จว.ขอนแก่น

1405 11204 0147

7 ร.ต.อ.

ปราระเมต วงษา

รอง สวป.สภ.กุตาไก้ จว.นครพนม

0404 13207 0225 รอง สว.จร.สภ.เมืองขอนแก่น

1405 11205 0105

8 ร.ต.อ.

ปริญญา ชาสาโรง

รอง สว.จร.สภ.เมืองขอนแก่น

1405 11205 0105 รอง สว.จร.สภ.เมืองหนองคาย

สนค.230

9 ร.ต.อ.

ปริญญา หอปรีชากิจ

รอง สว.ฝอ.บก.สส.

1012 11304 0111 รอง สว.ฝอ.บก.สส.

10 ร.ต.อ.

ปริญธร สร้อยคา

รอง สวป.สภ.มารวิชัย จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 13207 0327 รอง สวป.สภ.เสนา จว.พระนครศรีอยุธยา

11 ร.ต.อ.

ปริน รัตนเพียร

รอง สว.กก.1 บก.ทท.1

3202 11204 0027 รอง สว.ส.ทท.2 กก.1 บก.ทท.1

3202 11202 0033

12 ร.ต.อ.

ปริพล แก้วพล

รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.สตม.

2401 11325 0075 รอง สว.สส.สภ.ด่านซ้าย จว.เลย

สลย.308

13 ร.ต.อ. หญิง ปริยฉัตร หานนท์

รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.

2501 11304 0016 รอง สว. ฝอ.บก.สปพ.

14 ร.ต.อ.

ปริยชาต ผลไม้

รอง สว.จร. สน.นิมิตรใหม่

1102 13205 0315 รอง สว. งานตรวจพิสูจน์มลภาวะ กก.5 บก.จร. 1002 11205 0218

15

ปริวรรต โชติแก้ว

รอง สว.ฝอ.บก.ทท.3

3204 11304 0014 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ตรัง

ว่าที่ ร.ต.อ.

1504 11202 0041
1005 11204 0087

1012 11326 0112

สอย.412

1013 11309 0018
1904 11403 0029

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 254/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่
สปข.158

16 ร.ต.ท.

ปริวัฒน์ เกิดทอง

รอง สวป. สภ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์

สปข.154

รอง สว.สส. สภ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์

17 ร.ต.อ.

ปริวัฒน์ เทศสิงห์

รอง สวป.สภ.เวียงป่าเป้า จว.เชียงราย

สชร.267

รอง สว.สส.กก.สส.ภ.จว.เชียงราย

18 ร.ต.อ.

ปรีจิต อิจรีย์

ผบ.มว.กก.ตชด.23

2503 11202 0300 ผบ.มว.(สบ 1) ฝอ.บก.ตชด.ภ.2

2503 11202 0046

19 ร.ต.ท.

ปรีชา กองเกิด

รอง สวป.สภ.บ้านแก้ง จว.ชัยภูมิ

0302 13207 0322 รอง สว.สส.สภ.นาโพธิ์ จว.บุรีรัมย์

0304 13204 0208

20 ร.ต.อ.

ปรีชา แก้ววังปา

รอง สว.จร.สภ.บ้านเป็ด จว.ขอนแก่น

1405 11205 0131 รอง สว.จร.สภ.เมืองมหาสารคาม

สมค.226

21 ร.ต.ท.

ปรีชา เขื่อนจันทึก

ผบ.มว.กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.

2506 11202 0051 ผบ.มว.กก.2 บก.สอ.บช.ตชด.

22 ร.ต.อ.

ปรีชา ทองนวลจันทร์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.สิเกา จว.ตรัง

สตง.187

รอง สว.สส.สภ.สิเกา จว.ตรัง

สตง.185

23 ร.ต.อ.

ปรีชา ทองหยวก

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

สนบ.199

รอง สว.ส.ทล.6 กก.1 บก.ทล.

2103 11202 0065

24 ร.ต.อ.

ปรีชา ปรารมภ์

รอง สวป.สภ.ปัว จว.น่าน

สนน.202

รอง สวป.สภ.บ่อเกลือ จว.น่าน

สนน.256

25 ร.ต.ท.

ปรีชา ปรีชาจารย์

รอง สวป.สภ.บางม่วง จว.นครสวรรค์

1606 11202 0103 รอง สว.สส.สภ.ชุมแสง จว.นครสวรรค์

สนว.465

26 ร.ต.อ.

ปรีชา ปาตีคา

ผบ.มว.กก.ตชด.33

2504 11202 0296 รอง สวป.สภ.โหล่งขอด จว.เชียงใหม่

0503 13207 0434

27 ร.ต.อ.

ปรีชา พ่วงภู่

รอง สว.ส.ทล.6 กก.1 บก.ทล.

2103 11202 0063 รอง สว.ส.ทล.1 กก.1 บก.ทล.

2103 11202 0043

28 ร.ต.ท.

ปรีชา เพ็ญตระการ

รองสว.สส.สภ.หัวไทรจว.นครศรีธรรมราช

29 ร.ต.อ.

ปรีชา มีเภตรา

รอง สว. งานอารักขาที่ 1 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 11202 0084 รอง สว. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.2 บก.จร. 1002 11205 0101

30 ร.ต.อ.

ปรีชา ยาสูงเนิน

รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองบัวระเหว จว.ชัยภูมิ

สนศ.489
สชย.305

1504 11203 0037

2508 11202 0107

รอง สว.สส.สภ.จุฬาภรณ์ จว.นครศรีธรรมราช 0804 13204 0276

รอง สวป.สภ.จัตุรัส จว.ชัยภูมิ

สชย.269

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 254/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่
สสฎ.373

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

31 ร.ต.อ.

ปรีชา รอดภัย

รอง สว.สส.สภ.เกาะสมุย จว.สุราษฎร์ธานี

32 ร.ต.ท.

ปรีชา ฤทธิ์เทวา

รอง สว.สส.สภ.ละงู จว.สตูล

33 ร.ต.อ.

ปรีชา ศรีอุดม

รอง สว.สส. สน.บางมด

34 ร.ต.อ.

ปรีญาภรณ์ บาลี

รอง สว.ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4

2405 11363 0058 รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.สตม.

2401 11304 0024

35 ร.ต.อ.

ปรีดา ช่างแกะ

รอง สวป.สภ.นาจอมเทียน จว.ชลบุรี

0204 13202 0468 รอง สว.สส.สภ.หนองปรือ จว.ชลบุรี

1206 11204 0128

36 ร.ต.อ.

ปรีดา สังข์แก้ว

รอง สวป.สภ.บ้านหนองพลับ จว.ประจวบคีรีขันธ์

37 ร.ต.อ.

ปรีดี กิตติวัฒนากูล

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครสวรรค์

1606 11304 0148 รอง สว.ส.ทท.2 กก.3 บก.ทท.2

3203 11202 0093

38 ร.ต.อ. หญิง ปรียนันท์ รักวรา

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี

1711 11202 0124 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี

1711 11202 0127

39 ร.ต.อ. หญิง ปรียา บุญโชคยิ่ง

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สงขลา

1906 11304 0022 รอง สว.ธร.สภ.หาดใหญ่ จว.สงขลา

40 ร.ต.ท. หญิง ปรียาเรศ แสงจันทร์

รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.1

1101 11304 0143 รอง สว. ฝอ.บก.น.1

41 ร.ต.อ.

ปวรปรัชญ์ โสตถิยาภรณ์

รอง สวป.สภ.คูเมือง จว.บุรีรัมย์

42 ร.ต.อ.

ปวริศ ปานะจินาพร

รอง สว.ตม.จว.ภูเก็ต บก.ตม.6

2407 11202 0034 รอง สว.ตม.จว.ประจวบคีรีขันธ์ บก.ตม.3 2404 11202 0095

43 ร.ต.อ.

ปวริศ สิทธิรักษ์

รอง สวป. สน.บางขุนนนท์

1009 11202 0104 รอง สวป.สภ.นาบอน จว.นครศรีธรรมราช

44 ร.ต.ท.

ปวโรตม์ อังสุภานิช

รอง สว.ธร.สภ.ละงู จว.สตูล

45 ร.ต.อ.

ปวิช พันชัย

รอง สวป.สภ.บ้านเดื่อ จว.หนองคาย

รอง สว.กก.ปฏิบัตกิ ารพิเศษ บก.สส.ภ.8 1802 11202 0077

0908 13204 0079 รอง สว.สส.สภ.หนองจิก จว.ปัตตานี

สน.3-412

สปข.117

สบร.353

สสต.131

รอง สวป. สน.บางมด

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์

รอง สวป.สภ.เมืองบุรีรัมย์

รอง สว.กก.7 บก.ทล.

0410 13207 0289 รอง สวป. สภ.นาโสม จว.อุดรธานี

สปน.197
1115 13202 0270

1706 11204 0033

สสข.336
1003 11302 0020
0304 13202 0443

สนศ.608
2103 11304 0218

สอด.521

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 254/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

46 ร.ต.อ.

ป้องเกียรติ สังคหิรัญ

รอง สว.ฝ่ายอานวยการ ภ.จว.มหาสารคาม 1407 11304 0018 รอง สว.จร.สภ.เมืองมหาสารคาม

47 ร.ต.อ.

ปองคุณ ทองบัว

รอง สว.(สอบสวน) สน.โคกคราม

1102 13203 0342 รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.น.4 1006 29203 0064

48 ร.ต.ท.

ปัญญ จันทรสุขโข

รอง สว.ส.ทล.2 กก.3 บก.ทล.

2103 11202 0116 รอง สว.ฝอ.บก.ฝรก.

49 ร.ต.ท.

ปัญญพัชญ์ แสงแก้ว

รอง สวป. สน.สาราญราษฎร์

1008 11202 0092 รอง สว.จร. สน.พระราชวัง

50 ร.ต.อ.

ปัญญวัฒน์ เทพอาจ

รอง สว.สส.สภ.ทองแสนขัน จว.อุตรดิตถ์ 1611 11204 0106 รอง สว.สส.สภ.นาอิน จว.อุตรดิตถ์

51 ร.ต.อ.

ปัญญา น้อยคานุช

รอง สว.(สอบสวน) สภ.พญาแมน จว.อุตรดิตถ์

52 ร.ต.อ.

ปัญญา วรรณสุทธิ์

รอง สวป.สภ.หนองไม้งาม จว.บุรีรัมย์

53 ร.ต.อ.

ปัญญา สุขสาราญ

รอง สวป.สภ.สามง่าม จว.พิจิตร

54 ร.ต.อ.

ปัญพิสิษฐ์ มิ่งเมือง

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.เพชรบูรณ์ [ประมวลผล] 1609 11403 0029 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านโคก จว.เพชรบูรณ์ 1609 29203 0074

55 ร.ต.อ.

ปัฐพงค์ ปัญญานะ

รอง สว.ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5

56 ร.ต.ท.

ปัณณทัต เชือป้อง

รอง สวป.สภ.เมืองหนองคาย

สอต.101

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.พิษณุโลก

0304 13207 0370 รอง สวป.สภ.ชุมแสง จว.บุรีรัมย์

สพจ.241

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพิจิตร

2406 11202 0037 รอง สว.ตม.จว.ตาก บก.ตม.5

สน.438

รอง สวป.สภ.เวียงเก่า จว.ขอนแก่น

สมค.225
2904 11325 0013

สน.1-944
1611 11204 0109
1608 11304 0024
0304 13207 0378
1607 11203 0127
2406 11363 0074
0403 13202 0193

57 ร.ต.อ. หญิง ปัทมา บุญล้อม

รอง สว. ฝ่ายพลาธิการ 1 พธ.

0302 11365 0027 รอง สว. ฝ่ายพลาธิการ 2 พธ.

0302 11365 0035

58 ร.ต.อ.

รอง สว.(สอบสวน) กก.2 บก.ปอท.

2112 29203 0067 รอง สว. กก.สุนัขตารวจ บก.สปพ.

1013 11306 0223

ปัสสิทธิ์ ศรีสุโพธิ์

59 ร.ต.ท. หญิง ปาณิศา กุญชรินทร์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองชลบุรี

60 ร.ต.ท. หญิง ปาณิสรา ชานาญกุล

รอง สว.ฝอ.บก.ส.2

สชบ.386

รอง สว.(สอบสวน) กก.6 บก.ปคม.

2108 29203 0169

2303 11304 0016 รอง สว.ฝ่ายอานวยการ บก.สกส.บช.ปส. 2207 11304 0015

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 254/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

61 ร.ต.อ. หญิง ปาณิสรา หอมจาปา

รอง สว.ฝอ.บก.ปอท.

2112 11325 0020 รอง สว.ฝอ.บก.ปคบ.

2111 11326 0020

62 ร.ต.อ.

รอง สว.กก.6 บก.ปคม.

2108 11202 0161 รอง สว.ฝอ.ศพฐ.10

2713 11304 0068

63 ร.ต.ท. หญิง ปาริชาติ การบุตร

รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.2

1201 11304 0242 รอง สว.กลุ่มงานคดีปกครอง คพ.

0603 11305 0020

64 ร.ต.อ.

รอง สว. งานอารักขาที่ 1 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 11202 0077

ปานเทพ พงศ์อาทิตย์
ปาริชาติ ศรีโคตร

รอง สวป. สน.ลุมพินี

1112 13202 0386

65 ร.ต.ท. หญิง ปาลิตา เถาว์จันทร์

รอง สว.ฝ่ายอานวยการ ภ.จว.สระบุรี

1110 11304 0019 รอง สว.พฐ.จว.นครนายก

2705 11336 0215

66 ร.ต.อ. หญิง ปิญานี เกิดทอง

รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.7

1701 11304 0140 รอง สว.กก.อป.บก.สส.ภ.7

1702 11304 0074

67 ร.ต.อ.

ปิติ บัวศรี

รอง สว.จร.สภ.เมืองมหาสารคาม

68 ร.ต.อ.

ปิตินันท์ แก้วดวงเทียน

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

69 ร.ต.ท.

ปิติพงษ์ เสนชู

70 ร.ต.อ.

ปิติภัทร์ มีต่อรุง่ เจริญ

สมค.225

รอง สวป.สภ.เมืองมหาสารคาม

0405 13202 0328

รอง สว.ตม.จว.สมุทรสาคร บก.ตม.3

2404 11204 0236

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี

1810 11304 0101 รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2

2403 11363 0606

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน

1509 10202 0101 รอง สวป.สภ.ขุนตาล จว.เชียงราย

สชร.447

71 ร.ต.อ. หญิง ปิยธิดา ฮุ่งปล้อง

รอง สว.ฝ่ายธุรการและกาลังพล บก.อก.สพฐ.ตร. 2701 11304 0019

รอง สว.ฝ่ายบรรจุ ทพ.

72 ร.ต.อ.

ปิยพงศ์ จันทร์ประเสริฐ

รอง สวป.สภ.โนนดินแดง จว.บุรีรัมย์

รอง สวป.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.บุรีรัมย์ 0304 13202 0023

73 ร.ต.อ.

ปิยพงษ์ เสียมสกุล

รอง สว.(สอบสวน) กก.4 บก.ปปป.

2110 29203 0089 รอง สว.(สอบสวน) กก.5 บก.ปคม.

2108 29203 0147

รอง สว.ฝอ.สยศ.ตร.

0200 11403 0020 นวท.(สบ 1) กคพ.ศพฐ.10

2713 33450 0139

74

ว่าที่ ร.ต.อ.

75 ร.ต.อ.

หญิง ปิยพร คงสาม
ปิยพันธุ์ สุวรรณโรจน์

ปบร.4611

รอง สว.กก.บริการคนต่างด้าว บก.ตม.3 2404 11363 0025 รอง สว.ตม.จว.ตาก บก.ตม.5

0402 11302 0086

2406 11204 0178

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 254/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

76 ร.ต.อ. หญิง ปิยภรณ์ เพ็งจรูญ

พยาบาล(สบ 1) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0188 พยาบาล(สบ 1) ยส.รพ.ตร.

3127 31420 0020

77 ร.ต.อ.

รอง สว.กลุ่มงานอินเทอร์เน็ต บก.สสท. 2803 11403 0031 รอง สว.ฝ่ายการสื่อสาร 2 สส.

2802 11428 0064

รอง สว.คธม.บช.ทท.

3200 11202 0019 รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.บช.ทท.

3201 11304 0063

79 ร.ต.อ. หญิง ปิยวรรณ เสนจันทร์ฒิไชย

รอง สว. ฝอ. ภ.จว.สุมทรสาคร

1710 11304 0016 รอง สว.ฝ่ายยานพาหนะฯ บก.อก.รร.นรต. 3001 11304 0089

80 ร.ต.อ.

ปิยวิทย์ สิทธิธูรณ์

รอง สว.(สอบสวน) สน.หนองแขม

1116 24203 0191 รอง สว.สส. สน.ร่มเกล้า

81 ร.ต.อ.

ปิยะ บุญออน

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

82 ร.ต.อ.

ปิยะ ยงประเดิม

รอง สวป.สภ.กมลา จว.ภูเก็ต

0806 13202 0074 รอง สวป.สภ.เมืองภูเก็ต

83 ร.ต.อ.

ปิยะณัฐ รัตนเพียร

นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.นครนายก

1208 11323 0005 รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0065

84 ร.ต.อ.

ปิยะนัฐ ผลผลา

รอง สว.ฝ่ายยุทธศาสตร์ บก.อก.บช.ปส. 2201 11309 0032 รอง สว.กลุ่มงานการข่าว บก.ขส.บช.ปส. 2206 11204 0061

85 ร.ต.อ.

ปิยะนันท์ เพ็ชรพวง

รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.9

1901 11304 0199 รอง สวป.สภ.ปากรอ จว.สงขลา

86 ร.ต.อ.

ปิยะพงศ์ นวลแก้ว

รอง สวป.สภ.บางแม่นาง จว.นนทบุรี

1105 11202 0094 รอง สว.จร.สภ.รัตนาธิเบศร์ จว.นนทบุรี 1105 11205 0137

87 ร.ต.อ.

ปิยะพงษ์ บุขุนทศ

รอง สว.ส.ทท.3 กก.1 บก.ทท.1

3202 11202 0044 รอง สว.คธม.บช.ทท.

88 ร.ต.อ.

ปิยะพงษ์ สิริจรรยาธรรม

รอง สวป. สน.พระราชวัง

89 ร.ต.ท.

ปิยะวัฒน์ มีธรรม

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ระยอง

1210 11305 0029 รอง สวป.สภ.แกลง จว.ระยอง

0208 13202 0276

90 ร.ต.ท.

ปิยะวัฒน์ วัฒนาปิยรมย์

ผบ.มว.(สบ 1) กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ.

1013 11207 0196 รอง สวป.สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่

0503 13202 0543

78

ว่าที่ ร.ต.อ.

ปิยมิตร ศรีหะรัญ
หญิง ปิยวรรณ สาราพฤษ

สน.1-929

1103 13204 0161

สชบ.164
1808 11202 0110

0907 13207 0385
3200 11202 0016

รอง สว.สส.สภ.ลาดบัวหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 13204 0264

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 254/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

91 ร.ต.ท.

ปิยะวุฒิ พลสงคราม

รอง สว.(สอบสวน) สน.ราษฎร์บูรณะ

สน.3-375

รอง สว.(สอบสวน) สน.บางรัก

สน.2-921

92 ร.ต.อ.

ปิโยรส ชูกุล

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

สนบ.135

รอง สว.(สอบสวน) สภ.แม่เมาะ จว.ลาปาง

สลป.285

93 ร.ต.อ.

ปิลัน เลิศเกษม

รอง สว.สส.สภ.แม่เมย จว.ตาก

94 ร.ต.อ.

ปิลันธน์ ศรีสถาน

รอง สวป.สภ.เมืองอุดรธานี

สอด.309

รอง สวป.สภ.โนนศิลา จว.ขอนแก่น

95 ร.ต.อ.

ปีทอง แก้วละเอียด

รอง สว.(สอบสวน) สภ.กันตัง จว.ตรัง

สตง.235

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านโคกยาง จว.ตรัง 0902 23203 0173

96 ร.ต.อ. หญิง ปุณณดา มนต์ดี

รอง สว.ธร.สภ.เมืองสุรินทร์

สสร.236

รอง สวป.สภ.จอมพระ จว.สุรินทร์

97 ร.ต.อ. หญิง ปุณยนุช อินทรเทศ

รอง สว.ตม.จว.สมุทรสาคร บก.ตม.3

98 ร.ต.อ. หญิง ปุณยวีร์ ดอกคา

รอง สว.กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศทส.ตม. 2409 11403 0041

99 ร.ต.ท.

รอง สวป.สภ.หนองจิก จว.ปัตตานี

0904 13202 0136 รอง สวป.สภ.ทุ่งหว้า จว.สตูล

100 ร.ต.อ. หญิง เปรมณัช เพชรตะกั่ว

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นราธิวาส

2004 11304 0021 รอง สวป.สภ.มูโนะ จว.นราธิวาส

101 ร.ต.อ. หญิง เปรมสินี ธวัชสุหิรัญพล

รอง สว.ฝ่ายอานวยการ บก.ขส.บช.ปส. 2206 11304 0015 รอง สว.ฝทว.7 ทว.

2703 11336 0137

102 ร.ต.อ. หญิง ผกามาศ เด็งกะ

รอง สว.กก.1 บก.ทท.1

2004 11326 0028

103 ร.ต.อ.

ผดุงเกียรติ สายคาภา

รอง สวป.สภ.เมืองนราธิวาส

สนธ.142

รอง สวป.สภ.เมืองหนองคาย

สน.438

104 ร.ต.อ.

ผดุงธรรม พลกันยา

รอง สว.(สอบสวน) สน.ลาหิน

สน.1-1133

รอง สว.(สอบสวน) สน.มีนบุรี

1005 11203 0126

ปุรเชษฐ์ ทองเรือง

105 ร.ต.อ. หญิง ผลิกา ทนทาน

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

0603 13204 0021 รอง สวป.สภ.พบพระ จว.ตาก

สตก.251
1405 11202 0103
0307 13202 0437

2404 11326 0228 รอง สว.ตม.จว.สมุทรปราการ บก.ตม.3 2404 11326 0239

รอง สว.ตม.จว.ปราจีนบุรี บก.ตม.3

3202 11304 0023 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นราธิวาส

2403 11363 0067 รอง สว.ตม.จว.นครปฐม บก.ตม.3

2404 11304 0336

สสต.121
2004 11202 0126

2404 11363 0398

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 254/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่
สลป.391

ตำแหน่งใหม่

106 ร.ต.ท. หญิง ผ่องศรี สิทธิ

รอง สว.ธร.สภ.งาว จว.ลาปาง

107 ร.ต.อ. หญิง ผาณิต หวานมาก

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.เพชรบุรี

1707 11304 0023 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.เพชรบุรี

1707 11202 0090

108 ร.ต.ท.

ผิน พุ่มทอง

รอง สวป.สภ.เมืองระนอง

0807 13202 0163 รอง สว. สภ.ทุ่งตะโก จว.ชุมพร

1805 11202 0096

109 ร.ต.อ.

เผด็จ อินทรพิมาย

รอง สวป.สภ.กงไกรลาศ จว.สุโขทัย

สอล.8

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ลาปาง

ตำแหน่งเลขที่
1510 11304 0015

รอง สวป.สภ.นิคมสร้างตนเอง จว.พิษณุโลก 0606 13207 0161

110 ร.ต.อ. หญิง ฝนอรินทร์ คาสง

รอง สว.ฝ่ายประมวลผลข้อมูล ศทส.ตม. 2409 11310 0018 รอง สว.ตม.จว.นครปฐม บก.ตม.3

111 ร.ต.อ.

พงค์ศักดิ์ คงไสย

รอง สวป.สภ.สิชล จว.นครศรีธรรมราช

112 ร.ต.อ.

พงค์ศักดิ์ ไชยสาลี

ผบ.มว.(สบ 1) กก.ตชด.41

113 ร.ต.อ.

พงศกร เถายะบุตร

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ศรีวิชัย จว.สกลนคร 0409 24203 0104 รอง สว.(สอบสวน) สภ.วานรนิวาส จว.สกลนคร

สสน.274

114 ร.ต.อ.

พงศกร พิณทอง

รอง สวป. สน.โชคชัย

สอบ.438

115 ร.ต.อ.

พงศกร อินทร์หอม

รอง สว.(สอบสวน) สภ.พระนครศรีอยุธยา 0105 24203 0078 รอง สว.(สอบสวน) สภ.งาว จว.ลาปาง 1510 11203 0163

116 ร.ต.อ.

พงศกรณ์ อ่อนละมุล

ผบ.มว.กก.ตชด.23

117 ร.ต.อ.

พงศ์ชยณัฐ พิมพ์ทอง

รอง สว.ธร.สภ.บางบ่อ จว.สมุทรปราการ

118

พงศธร พรมสวรรค์

รอง สว.กก.ซถ.2 บก.สส.จชต.

119 ร.ต.อ.

พงศธร พิชิตชลพันธุ์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองชุมพร

120

พงศธร ศรีเจริญ

รอง สว.ฝอ.สกพ.

ว่าที่ ร.ต.อ.

ว่าที่ ร.ต.อ.

สนศ.537

รอง สวป. สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี

2505 11202 0124 รอง สว.กก.ตชด.14
1006 11202 0099 รอง สว.จร.สภ.เมืองอุบลราชธานี
2503 11202 0517 รอง สวป.สภ.บ้านแพง จว.นครพนม

สสป.300

รอง สว.ฝอ.บก.ป.

2002 11202 0083 รอง สวป.สภ.จะนะ จว.สงขลา

สชพ.161

รอง สว.สส. สภ.ปากนาชุมพร จว.ชุมพร

0400 11309 0173 รอง สว.ฝอ.ทพ.

2404 11304 0251

สสฎ.264
2502 11304 0347

สนพ.233
2102 11202 0037
1906 11202 0157

สชพ.85
0402 11304 0018

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 254/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

121 ร.ต.อ.

พงศธร สีเขียว

รอง สวป.สภ.โคกตูม จว.ลพบุรี

0106 13207 0206 รอง สว.จร. สภ.ธาตุพนม จว.นครพนม

122 ร.ต.ท.

พงศ์ปณต คชขันธ์

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.กาแพงเพชร

1604 11202 0037 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.กาแพงเพชร

123 ร.ต.อ.

พงศ์ปิยะ ยอดสุรางค์

รอง สว.สานักงานคณบดี ตศ.รร.นรต.

3004 11306 0014 อจ.(สบ 1) กลุ่มงานคณาจารย์ ตศ.รร.นรต. 3004 37379 0046

124 ร.ต.อ.

พงศ์พนิช พิมาย

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ลาดวน จว.สุรินทร์

125 ร.ต.อ.

พงศ์พัฒน์ เกิดนพนันท์

รอง สว.สส. สน.ชนะสงคราม

126 ร.ต.อ.

พงศ์พันธ์ เตะวิทย์

รอง สวป.สภ.ท่าฉัตรไชย จว.ภูเก็ต

127 ร.ต.อ.

พงศ์พิเชษฐ ธนพศุตม์กุล

รอง สว.(สอบสวน)สภ.บางปะกง จว.ฉะเชิงเทรา 0203 24203 0078 รอง สว.(สอบสวน) สภ.อรัญประเทศ จว.สระแก้ว

128 ร.ต.อ.

พงศ์พิพัฒน์ นันทวิสุทธิ์

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ลาพูน

129 ร.ต.อ.

พงศ์พิสุทธิ์ อวนศรี

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

รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.ร้อยเอ็ด

1409 11202 0164

130 ร.ต.อ.

พงศ์ศรี คล้ายโพธิ์ทอง

รอง สว.สส.สภ.ป่าแดด จว.เชียงราย

รอง สวป.สภ.เวียงแก่น จว.เชียงราย

สชร.337

131 ร.ต.อ.

พงศ์ศักดิ์ ทุมจีน

รอง สว.ฝ่ายอานวยการ ภ.จว.ปทุมธานี 1106 11304 0077 รอง สว.สส.สภ.บางมูลนาก จว.พิจิตร

สพจ.184

132 ร.ต.อ.

พงศ์ศักดิ์ เมืองแก้ว

รอง สว.(สอบสวน)สภ.เกาะทวด จว.นครศรีธรรมราช

0804 23203 0383 รอง สว.จร.สภ.เมืองนครศรีธรรมราช

สนศ.373

133 ร.ต.อ.

พงศ์ศิริ นาครอด

รอง สวป.สภ.เมืองปัตตานี

0904 13202 0488 รอง สว.สส.สภ.เขาชัยสน จว.พัทลุง

0905 13204 0091

134 ร.ต.อ.

พงศักดิ์ วงศ์พันธ์

รอง สวป.สภ.สวรรคโลก จว.สุโขทัย

0608 13202 0206 รอง สว.สส.สภ.สวรรคโลก จว.สุโขทัย

1610 11204 0097

135 ร.ต.อ.

พงษ์ ภูนายา

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองหนองบัวลาภู 0411 24203 0052 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ด่านซ้าย จว.เลย 0408 24203 0091

สสร.326
สน.1-1023

สนพ.291
1604 11202 0115

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปรือใหญ่ จว.ศรีสะเกษ 0306 24203 0122

รอง สวป. สน.สายไหม

1808-11202-0114 รอง สวป.สภ.ป่าตอง จว.ภูเก็ต

1109 13202 0337
0806 13202 0186

สปจ.372

1511 11304 0017 รอง สว.(สอบสวน)สภ.แม่โจ้ จว.เชียงใหม่ 1505 27203 0298

สชร.392

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 254/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

136 ร.ต.ท.

พงษ์ทิพย์ คณะคาย

รอง สว.สส.สภ.ไทยเจริญ จว.ยโสธร

0305 13204 0098 รอง สวป.สภ.พยัคฆภูมิพิสัย จว.มหาสารคาม

137 ร.ต.อ.

พงษ์เทพ แดงโกมน

รอง สว.ตม.จว.สระแก้ว บก.ตม.3

2404 11202 0077 รอง สว.ตม.จว.ตราด บก.ตม.3

138 ร.ต.อ.

พงษ์พวรรณ์ พิษูลย์รังสี

รอง สว.สส.สภ.เมืองลาปาง

139 ร.ต.อ.

พงษ์พิสิฐ ประเสริฐ

รอง สวป.สภ.ปาย จว.แม่ฮ่องสอน

0507 13202 0199 รอง สวป.สภ.นาหวาย จว.เชียงใหม่

0503 13207 0429

140 ร.ต.อ.

พงษ์เมธัส ภูมิภัทรสวัสดิ์

รอง สว.กลุ่มงานวิจัยพัฒนาและฝึกอบรมทางเทคโนโลยี บก.สสท.

2803 11403 0022 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ศรีสะเกษ

1308 11304 0180

141 ร.ต.ท.

พงษ์ศักดิ์ เกตุมณี

รอง สว.จร.สภ.ลูกแก จว.กาญจนบุรี

1704 11205 0115 รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.7

1701 11304 0147

142 ร.ต.อ.

พงษ์ศักดิ์ เจริญมงคลรัตน์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ศรีนคร จว.สุโขทัย

สสท.235

รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.อุตรดิตถ์

143 ร.ต.ท.

พงษ์ศักดิ์ ทองเหลือ

รอง สวป.สภ.สวนผึง จว.ราชบุรี

สรบ.225

รอง สว.จร.สภ.เมืองราชบุรี

144 ร.ต.อ.

พงษ์ศักดิ์ นวลเอียด

รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ยะลา 2006 29203 0080 รอง สว.(สอบสวน) สภ.คลองหอยโข่ง จว.สงขลา

145 ร.ต.อ.

พงษ์ศักดิ์ มีมุสิก

รอง สวป.สภ.ป่าตอง

0806 13202 0190 รอง สว.ส.ทล.1 กก.7 บก.ทล.

2103 11202 0220

146 ร.ต.ท.

พงษ์ศักดิ์ แสงมหาชัย

รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.บช.ก.

2101 11304 0040 รอง สว.ส.รฟ.ธนบุรี กก.1 บก.รฟ.

2104 11202 0045

147 ร.ต.อ.

พงษ์ศักดิ์ อินชมภู

รอง สว.(สอบสวน)สภ.แม่กา จว.เชียงใหม่ 1505 29203 0139 รอง สว.(สอบสวน)สภ.นาหวาย จว.เชียงใหม่ 1505 29203 0146

148 ร.ต.อ.

พงษ์สวัสดิ์ กุณโฮง

รอง สวป.สภ.แกลง จว.ระยอง

149 ร.ต.อ.

พงษ์อนันต์ ชูศรี

รอง สว.ฝ่ายยานพาหนะฯ บก.อก.รร.นรต. 3001 11322 0056 รอง สว.ฝ่ายพิพิธภัณฑ์ บก.อก.รร.นรต. 3001 11364 0068

150 ร.ต.ท.

พจน์ สุขเกษม

รอง สวป.สภ.ชาติตระการ จว.พิษณุโลก

สลป.227

รอง สว.จร.สภ.เมืองเชียงราย

0208 13202 0276 รอง สว.จร.สภ.เมืองระยอง

สพล.338

สมค.318
2404 11204 0371

สชร.262

1611 11202 0037

สรบ.217
สสข.548

สรย.219

รอง สวป.สภ.ปางศิลาทอง จว.กาแพงเพชร 1604 11202 0083

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 254/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

151 ร.ต.อ.

พชร แป้นพันธ์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองการุ้ง จว.อุทัยธานี 1612 29203 0060 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.อุทัยธานี

1612 11305 0026

152 ร.ต.อ.

พชร โพธิ์ศรี

รอง สวป. สน.บางชัน

1111 13202 0276 รอง สว. ฝอ.บก.น.1

1003 11202 0028

153 ร.ต.อ. หญิง พชรกรกัญญ์ มะกล่าแดง

รอง สว.ฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 2 สศป.

2902 11306 0070 รอง สว.ธร.สภ.ช้างใหญ่ จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 13304 0305

154 ร.ต.อ. หญิง พชิญารัตน์ ใยดา

รอง สว.(สอบสวน) สน.ลาดพร้าว

1111 24203 0103 รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.น.5 1007 29203 0064

155 ร.ต.ท.

พนม จันทร์ทา

รอง สว.อก.สภ.กาแพงแสน จว.นครปฐม

สนฐ.201

รอง สว.สส.สภ.กาแพงแสน จว.นครปฐม 1705 11204 0089

156 ร.ต.ท.

พนม ระวังพรมราช

รอง สว.สส. สน.นางเลิง

สน.1-958

รอง สวป.สภ.บางปู จว.สมุทรปราการ 0107 13207 0294

157 ร.ต.อ.

พนมพร ร่วมกุศล

รอง สว.ฝ่ายอานวยการ ภ.จว.เลย

158 ร.ต.อ.

พนมไพร แก้วบัวสา

รอง สว.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.อานาจเจริญ 1310 11305 0041 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปลาค้าว จว.อานาจเจริญ 1310 29203 0051

159 ร.ต.อ.

พนมไพร เสลานนท์

รอง สว.สส.สภ.บุ่งคล้า จว.บึงกาฬ

0410 13204 0245 รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.หนองคาย

1412 11204 0091

160 ร.ต.อ.

พนมไพร หลักแหลม

รอง สว.กก.3 บก.ปคม.

2108 11202 0090 รอง สวป.สภ.บ้านม่วง จว.สกลนคร

สสน.407

161 ร.ต.อ.

พนมสวัสดิ์ สงวนศักดิ์

ผบ.มว.(สบ 1) กก.1 บก.สอ.บช.ตชด. 2508 11202 0069 รอง สวป.สภ.พนมสารคาม จว.ฉะเชิงเทรา 0203 13202 0278

162 ร.ต.อ.

พนัส โกรดประโคน

รอง สว.(สอบสวน) สภ.กระสัง จว.บุรีรัมย์ 0304 24203 0121 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.บุรีรัมย์ 0304 13203 0029

163

พนายุทธ อาทรกิจ

รอง สว. กก.สส.ภ.จว.พังงา

1807 11442 0035 รอง สว. กลุม่ งานเก็บกู้วัตถุระเบิด บก.สปพ. 1013 11442 0180

164 ร.ต.อ. หญิง พนิดา กรเพ็ชร

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

2403 11363 0196 รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 11363 0575

165 ร.ต.อ. หญิง พนิดา มูลสาร

นว.(สบ 1) ผบก.อก.บช.ตชด.

2501 11323 0006 รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.บช.ตชด.

ว่าที่ ร.ต.อ.

1410 11304 0017 รอง สวป.สภ.นาแห้ว จว.เลย

สลย.316

2501 11304 0079

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 254/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่
สสข.186

ตำแหน่งใหม่

166 ร.ต.อ.

พยัติ มังคละ

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปาดังเบซาร์ จว.สงขลา

167 ร.ต.อ.

พยุง สุขทั่ว

รอง สว.พระนครศรีอยุธยา บก.ตม.3

168 ร.ต.ท.

พยุงศักดิ์ เกลียงแก้ว

รอง สว.สส.สภ.เขาพังไกร จว.นครศรีธรรมราช

169 ร.ต.อ.

พยุงศักดิ์ เจริญสุข

รอง สว.กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.

170 ร.ต.อ.

พยุงศักดิ์ ยังกลาง

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

171 ร.ต.อ.

พเยาว์ งามแก้ว

รอง สวป.สภ.นาแก จว.นครพนม

0404 13202 0282 รอง สวป.สภ.บางบ่อ จว.สมุทรปราการ 0107 13202 0433

172 ร.ต.อ.

พรชัย นิชลานนท์

รอง สวป.สภ.สะเดา จว.สงขลา

0907 13202 0502 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สงขลา

173 ร.ต.ท.

พรชัย บัวเฟื่อง

รอง สวป.สภ.เมืองเก่า จว.สุโขทัย

174 ร.ต.อ.

พรชัย ห่วงไทย

รอง สวป. สน.บางโพ

1108 13202 0214 รอง สว.สส. สน.บางโพ

175 ร.ต.อ. หญิง พรณับพัน มะโนคา

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

2403 11363 0261 รอง สว.ฝ่ายตรวจลงตรา ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.3 2403 11363 0224

176 ร.ต.อ. หญิง พรทิพย์ เจริญสวัสดิ์

รอง สว.ฝ่ายบัญชี 1 กช.

0503 11327 0043 รอง สว.ฝ่ายบัญชี 3 กช.

0503 11326 0034

177

พรเทพ จันทร์ทิพย์

รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.บช.ทท.

3201 11304 0058 รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.8

1801 11304 0178

พรเทพ เลี่ยมสุวรรณ

ผบ.มว.ฝ่ายปกครอง 2 บก.ปค.รร.นรต. 3002 11306 0053 อจ.(สบ 1) กลุ่มงานคณาจารย์ ตศ.รร.นรต. 3004 37379 0028

ว่าที่ ร.ต.อ.

178 ร.ต.อ.

รอง สว.สส.สภ.ทุ่งตาเสา จว.สงขลา

ตำแหน่งเลขที่
1906 11204 0167

2404 11202 0300 รอง สว.กก.บริการคนต่างด้าว บก.ตม.3 2404 11363 0023

สนศ.228

รอง สว.สส.สภ.ขอนหาด จว.นครศรีธรรมราช 0804 13204 0391

2506 11442 0050 รอง สว.กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด.

สนม.660

สสท.138

2506 11442 0289

รอง สว.(สอบสวน) สภ.พิมาย จว.นครราชสีมา 1305 11203 0293

รอง สว.สส.สภ.ศรีนคร จว.สุโขทัย

1906 11202 0186
0608 13204 0108
1108 13204 0158

179 ร.ต.อ. หญิง พรนภัส ปทุมรัตน์

รอง สว.ตม.จว.สุรินทร์ บก.ตม.4

2405 11326 0211 รอง สว.ฝอ.บก.ตม.4

2405 11326 0015

180 ร.ต.อ. หญิง พรนภา กันแก้ว

รอง สว. ฝอ.6 บก.อก.บช.น.

1001 11304 0342 รอง สว.กก.2 บก.ตม.1

2402 11363 0064

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 254/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

181 ร.ต.อ. หญิง พรนัชชา ทองโสม

รอง สว.ฝ่ายอานวยการ ภ.จว.สกลนคร 1411 11326 0028 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.อานาจเจริญ

1310 11304 0021

182 ร.ต.อ.

พรปรีชา ไชยกาล

รอง สวป. สน.มักกะสัน

1108 13202 0201 รอง สว.สส.สภ.ป่าตอง จว.ภูเก็ต

1808 11204 0118

183 ร.ต.อ.

พรพฤทธิ์ พรมพุก

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.กาแพงเพชร

1604 11403 0028 รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.6

1601 11403 0284

184 ร.ต.อ.

พรพิชิต ช่อมะลิ

รอง สวป.สภ.เมืองน่าน

0504 13202 0293 รอง สวป.สภ.นาคู จว.กาฬสินธุ์

0402 13202 0021

185 ร.ต.ท. หญิง พรพิทย์ เฟื่องฟู

รอง สว.อก.ภ.โพธาราม จว.ราชบุรี

186 ร.ต.ท.

พรพิทักษ์ ธงภักดิ์

รอง สว.กก.3 บก.ปปป.

187 ร.ต.อ.

พรพิทักษ์ มุสะกะ

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

สรบ.296

รอง สว.ธร. สภ.สามร้อยยอด จว.ประจวบคีรีขันธ์ 0704 13304 0014

2110 11202 0065 รอง สว. ฝอ.บก.น.2

สศก.307

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

1004 11202 0028

สศก.442

188 ร.ต.อ. หญิง พรพิมล เนียมสุ้น

รอง สว.ธร.สภ.หาดสาราญ จว.ตรัง

0902 13304 0133 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ตรัง

1904 11304 0022

189 ร.ต.อ. หญิง พรพิลาส มณีมาศ

รอง สว.กก.1 บก.ปอท.

2112 11304 0036 รอง สว.กก.1 บก.ปอท.

2112 11202 0034

190 ร.ต.อ.

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นนทบุรี

1105 11202 0116 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นนทบุรี

1105 11202 0115

191 ร.ต.อ. หญิง พรรณทิพา สุขจานงค์

รอง สว.ฝ่ายการเงิน 4 กง.

0502 11326 0076 รอง สว.ตม.จว.นครราชสีมา บก.ตม.4 2405 11326 0223

192 ร.ต.อ.

พรรัตน์ คาบสมุทร

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ทุ่งยางแดง จว.ปัตตานี 0904 24203 0414 รอง สวป.สภ.หนองโดน จว.สระบุรี

สสบ.297

193 ร.ต.อ.

พรศักดิ์ ชุ่มเชย

รอง สว.(สอบสวน) สภ.อู่ทอง จว.สุพรรณบุรี 0709 24203 0090 รอง สวป.สภ.ศรีประจันต์ จว.สุพรรณบุรี

สสพ.258

194 ร.ต.อ.

พรสวรรค์ หัวหนอง

รอง สว.ฝอ.สพ.

0304 11202 0018 รอง สวป.สภ.ค้อวัง จว.ยโสธร

สยส.182

195 ร.ต.อ.

พรเสกข์ เชาวสันต์

รอง สว.กลุ่มงานวิจัยพัฒนาและฝึกอบรมทางเทคโนโลยี บก.สสท.

2803 11403 0023 รอง สว.ฝอ.บก.ปอท.

พรรณ แม้นศิริ

2112 11304 0014

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 254/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

196 ร.ต.ท. หญิง พริญญา ศรีเรือง

รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองปทุมธานี

สปท.109

รอง สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ปคม.

2108 11203 0181

197 ร.ต.อ.

พลกฤต วงศ์หรรษ์

รอง สว.สส. สน.ประเวศ

สน.2-364

รอง สว.(สอบสวน) สน.พระโขนง

1007 11203 0134

198 ร.ต.อ.

พลกฤษณ์ โคตุธา

รอง สว.ธร.สภ.เมืองปัตตานี

สปน.123

รอง สวป. สภ.เมืองนครพนม

199 ร.ต.อ.

พลชัย กมขุนทด

รอง สว.(สอบสวน)สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ 0107 23203 0075 รอง สว.(สอบสวน)สภ.บางพลีน้อย จว.สมุทรปราการ 1109 11203 0155

200 ร.ต.อ.

พลเชษฐ์ มาดี

รอง สว.(สอบสวน) สน.คันนายาว

201 ร.ต.อ.

พลนิวัฒน์ ทองลาด

รอง สวป. สน.เพชรเกษม

1104 13202 0202 รอง สว.จร. สน.เพชรเกษม

1104 13205 0224

202 ร.ต.อ.

พลพัฒ ปรีชาเลิศ

รอง สว.ฝสสน.3 บก.สสน.บช.ตชด.

2507 11435 0063 รอง สว.กก.3 บก.สส.สตม.

2408 11202 0097

203 ร.ต.อ.

พลวัต ดาใหญ่

รอง สว. กก.ม้าตารวจ บก.สปพ.

1013 11202 0236 รอง สว. กก.สุนัขตารวจ บก.สปพ.

1013 11204 0243

204 ร.ต.ท.

พลหาญ พรหมชาติ

รอง สว.กก.3 บก.ปปป.

2110 11202 0064 รอง สวป.สภ.บางพลี จว.สมุทรปราการ 0107 13202 0395

205 ร.ต.อ.

พลากร เหล่าวิเศษกุล

รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ก.

2101 11304 0016 รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0122

206

ว่าที่ ร.ต.อ.

หญิง พวงทิพย์ ชูทิพย์

สน.1-1395

สน.434

รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.น.3 1005 23203 0062

รอง สว.ฝ่ายยุทธศาสตร์ บก.อก.สพฐ.ตร. 2701 11309 0028 รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.8

1801 11304 0201

207 ร.ต.อ.

พศิน ทองสระคู

รอง สวป.สภ.บ้านบัวขาว จว.ร้อยเอ็ด

0407 13207 0327 รอง สวป.สภ.เกษตรวิสัย จว.ร้อยเอ็ด

สรอ.422

208 ร.ต.อ.

พศิน หลาวทอง

รอง สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ปอท.

2112 29203 0044 รอง สว. งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. 1002 11205 0051

209 ร.ต.อ.

พัชรกฤษฎ์ ปานเสฎฐ์ศิริ

รอง สว.นปพ.กก.สส.ภ.จว.ปัตตานี

2005 11202 0141 รอง สวป.สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่

210 ร.ต.อ.

พัชรพล ทะสา

รอง สว.กก.3 บก.ส.1

2302 11024 0142 รอง สว.กก.5 บก.ส.1

สชม.548
2302 11204 0202

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 254/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่
สลบ.234

ตำแหน่งใหม่

211 ร.ต.อ.

พัชรพล รุจาพันธ์

รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองลพบุรี

รอง สว.จร.สภ.เมืองลพบุรี

212 ร.ต.อ.

พัชรพล แสนสุข

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครสวรรค์

1606 11403 0030 รอง สว.ธร.สภ.บ้านด่านลานหอย จว.สุโขทัย

213 ร.ต.อ.

พัชรภูมิ ปิยะศาสตร์

รอง สว.(สอบสวน) สน.พญาไท

1108 24203 0081 รอง สว.(สอบสวน) กก.3 บก.ปปป.

214 ร.ต.อ. หญิง พัชราภรณ์ ขัดศิริ

รอง สว.จร.สภ.เมืองเชียงราย

สชร.262

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.เชียงราย

215 ร.ต.อ. หญิง พัชริดา พิมเภา

รอง สว.จร.สภ.เมืองร้อยเอ็ด

สรอ.278

รอง สวป.สภ.เมืองร้อยเอ็ด

216 ร.ต.ท. หญิง พัชรินทร์ จรภัย

รอง สว.ฝ่ายอานวยการ 2 บก.อก.ภ.1 1101 11304 0166 รอง สว.กก.2 บก.ปส.1

217

รอง สว.ฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษา สศป. 2902 11306 0023 รอง สว.ธร.สภ.หางดง จว.เชียงใหม่

ว่าที่ ร.ต.อ.

หญิง พัชรีภรณ์ จอมแปง

ตำแหน่งเลขที่
สลบ.243
สสท.252
2110 29203 0072
1504 11202 0156

สรอ.258
2202 11204 0075

สชม.486

218 ร.ต.อ. หญิง พัชรีย์ เซ่งเตียวโล่

รอง สว.กก.5 บก.ปทส.

2107 11304 0117 รอง สว.กก.4 บก.สกส.บช.ปส.

2207 11202 0073

219 ร.ต.อ.

พัฒน์ธนะ ยิมประเสริฐ

รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.สตม.

2401 11304 0047 รอง สว.ตม.จว.สมุทรสาคร บก.ตม.3

2404 11363 0233

220 ร.ต.อ.

พัฒนพงศ์ แสนขวา

รอง สว.จร.สภ.หนองปรือ จว.ชลบุรี

1206 11205 0129 รอง สว.สส.สภ.นาจอมเทียน จว.ชลบุรี 0204 13203 0361

221 ร.ต.อ.

พัฒนพล ศิริเกษ

รอง สว.สส.สภ.อัมพวา จว.สมุทรสงคราม 0707 13204 0047 รอง สวป.สภ.เสลภูมิ จว.ร้อยเอ็ด

222 ร.ต.อ.

พัฒนวิชญ์ เถื่อนสมบัติ

รอง สว.สส.สภ.ท่าพระ จว.ขอนแก่น

223 ร.ต.อ.

พัฒนศักดิ์ พรมชาดา

รอง สว.ธร.สภ.กุดชุม จว.ยโสธร

สยส.142

รอง สว.ธร.สภ.คาผักกูด จว.ยโสธร

1307 11304 0043

224 ร.ต.ท.

พัฒนศิริ ศรีทอง

รอง สวป.สภ.หนองบัวเหนือ จว.ตาก

สตก.83

รอง สวป.สภ.เมืองเชียงใหม่

0503 13202 0520

225 ร.ต.อ.

พัฒนา เสาวกุล

นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.นครพนม

0407 13202 0441

1405 11204 0146 อจ.(สบ 1) กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.4 1403 32342 0091

1406 11323 0006 รอง สว.ส.ทท.5 กก.1 บก.ทท.2

3203 11202 0044

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 254/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ
226

ว่าที่ ร.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล
หญิง พัฒนาวรรณ เกตุแก้ว

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

รอง สว.ฝ่ายธุรการและกาลังพล บก.อก.บช.ส. 2301 11304 0013 รอง สว.กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าวอาชญากรรมข้ามชาติ บก.ส.4 2305 11204 0041

227 ร.ต.อ.

พัฒษพงศ์ เสณีแสนเสนา

นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์

1404 11323 0005 รอง สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ปอท.

2112 11203 0128

228

พัทธ์ธนา วรภพธนภิรมย์

ช่างไฟฟ้าสื่อสาร (สบ 1) กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีและบริหารความถี่ สส.

2802 11428 0161 รอง สวป.สภ.บ้านเขว้า จว.ชัยภูมิ

สชย.287

229 ร.ต.ท. หญิง พัทธนันท์ อนุลีจันทร์

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครนายก

1208 11304 0022 รอง สว.ธร.สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี

สสบ.189

230 ร.ต.อ.

พัทธรงค์ บุญลือ

รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 1

2502 11403 0041 รอง สว.ฝ่ายอานวยการ ภ.จว.อ่างทอง 1112 11304 0021

231 ร.ต.อ.

พัทธวีร์ ปานเด

รอง สว. กก.ดส.

1000 11204 0043 รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.สตม.

232 ร.ต.อ.

พันธ์ทิพย์ พรมอินทร์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ดงเจริญ จว.พิจิตร

ว่าที่ ร.ต.อ.

สพจ.86

รอง สว.(สอบสวน) สภ.พญาแมน จว.อุตรดิตถ์

2402 11363 0027 รอง สว.ตม.จว.พิษณุโลก บก.ตม.5

2401 11304 0038

สอต.101

233 ร.ต.อ. หญิง พันธ์ทิพา ณ ระนอง

รอง สว.กก.1 บก.ตม.1

234 ร.ต.อ.

พันธุ์ธัช ตังรุน่

รอง สว.ฝ่ายอานวยการ ภ.จว.อ่างทอง 1112 11326 0023 รอง สวป.สภ.ป่าโมก จว.อ่างทอง

235 ร.ต.อ.

พันธุ์ธัช ทองอ้ม

รอง สว.สส. สน.ลาหิน

1102 13204 0146 รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0076

236 ร.ต.อ.

พันธุ์พิศณ์ วัชรินทร์พร

รอง สวป. สน.ลุมพินี

1112 13202 0330 รอง สวป. สน.บางรัก

237 ร.ต.อ.

พัลลภ สารคา

รอง สว.ฝอ.บก.รฟ.

2104 11304 0019 รอง สว.ส.รฟ.อุบลราชธานี กก.5 บก.รฟ. 2104 11202 0105

238 ร.ต.อ.

พัสกร วงศ์บุญอนันต์

รอง สวป.สภ.เขาค้อ จว.เพชรบูรณ์

239 ร.ต.อ.

พาดร ถมยา

รอง สว.(สอบสวน) สภ.แม่สลิด จว.ตาก 0603 23203 0237 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองตาก

0603 24203 0072

240 ร.ต.ท.

พิฆเนศ เตรียมเกิดทรัพย์

รอง สว.(สอบสวน) สน.พญาไท

2102 29203 0265

สพช.296
สน.1-688

รอง สว.จร.สภ.เมืองเพชรบูรณ์
รอง สว.(สอบสวน) กก.5 บก.ป.

2406 11304 0132

สอท.198
1113 13202 0164

สพช.227

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 254/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

241 ร.ต.อ.

พิจิตร แสงจันทร์

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 11204 0037 รอง สว.สส.สภ.เบญจลักษ์ จว.ศรีสะเกษ

242 ร.ต.อ.

พิชชานนท์ วงค์ตุ้ย

รอง สว.ธร.สภ.แม่กา จว.พะเยา

1507 11304 0085 รอง สวป.สภ.งาว จว.ลาปาง

243 ร.ต.ท.

พิชญ์ วงษ์ผักเบีย

รอง สวป.สภ.มะค่า จว.มหาสารคาม

0405 13207 0268 รอง สวป.สภ.กันทรวิชัย จว.มหาสารคาม 1407 11202 0105

244 ร.ต.อ. หญิง พิชญเศรษฐ์ นาคชื่น

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.พิษณุโลก

1608 11403 0029 รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.6

1601 11304 0203

245 ร.ต.อ.

พิชญะ เขียวเปลือง

นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี

1711 11323 0005 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี

1711 11204 0032

246

พิชญา ไชยวัณณ์

ผู้ช่วย นว.(สบ 1) บช.ส.

2300 11323 0008 รอง สว. กก.สส.บก.น.8

1010 11204 0055

ว่าที่ ร.ต.อ.

สศก.470
0508 13202 0267

247 ร.ต.อ. หญิง พิชญากร มากมาย

รอง สว. งานธุรการ กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 11304 0087 รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11304 0200

248 ร.ต.อ.

พิชัย ขุนทองแก้ว

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

249 ร.ต.อ.

พิชัย คงคร้าม

รอง สว.สส.สภ.สามง่าม จว.พิจิตร

250 ร.ต.อ.

พิชัย คาพุธ

รอง สว.(สอบสวน) สน.ปทุมวัน

251 ร.ต.ท.

พิชัย นาคลา

รอง สวป.สภ.หนองแซง จว.สระบุรี

1110 11202 0084 รอง สวป.สภ.นากลาง จว.หนองบัวลาภู

252 ร.ต.อ.

พิชัย บุญมี

รอง สวป.สภ.ท่าลี่ จว.เลย

0408 13202 0290 รอง สวป.สภ.ภูเรือ จว.เลย

253 ร.ต.อ.

พิชัย พราวศรี

รอง สวป.สภ.ช้างใหญ่ จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 13207 0306 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ปทุมธานี

1106 11204 0037

254 ร.ต.อ.

พิชัย พลเยี่ยม

รอง สวป.สภ.เกษตรวิสัย จว.ร้อยเอ็ด

สรอ.422

รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.นครพนม

1406 11204 0035

255 ร.ต.อ.

พิชัย เรือ่ งสุขสุด

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เกาะสีชัง จว.ชบุรี

สชบ.512

รอง สวป.สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี

0204 13202 0413

0605 13204 0137 รอง สวป.สภ.วังทรายพูน จว.พิจิตร

สน.2-411

รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองพะเยา

1607 11202 0097

สพย.130
สอด.407
0408 13202 0295

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 254/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ
256 ร.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล
พิชาภพ เชยใย

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

รอง สว.(สอบสวน) สภ.สวรรคโลก จว.สุโขทัย

สสท.204

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

รอง สว.(สอบสวน)สภ.แม่วาง จว.เชียงใหม่ 0503 24203 0190

257 ร.ต.อ. หญิง พิชามญชุ์ แสนคา

รอง สว.ฝอ.บก.ทล.

2103 11304 0021 รอง สว.ฝธร.บก.อก.สพฐ.ตร.

258 ร.ต.อ.

พิชิต จิณโรจน์

รอง สวป.สภ.ตระการพืชผล จว.อุบลราชธานี 0309 13202 0551 รอง สวป.สภ.หนองสนม จว.สกลนคร

259 ร.ต.อ.

พิชิต พรมวิชัย

รอง สว.สส.สภ.บ้านหลวง จว.น่าน

0504 13204 0188 รอง สว.สส.สภ.พระธาตุช่อแฮ จว.แพร่ 1508 11204 0136

260 ร.ต.อ.

พิชิตพงษ์ โคตาโม

รอง สว.ฝ่ายการสื่อสาร 2 สส.

2802 11304 0056 รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0399

261 ร.ต.อ.

พิเชฐ เทพสุวรรณ

รอง สว.(สอบสวน) สน.บางยี่เรือ

1115 24203 0093 รอง สว.ศรก.บก.ทท.1

262 ร.ต.อ.

พิเชฐ สีอองโคตร

รอง สว.สส.สภ.บรบือ จว.มหาสารคาม

263 ร.ต.ท.

พิเชษ จันทร์พา

รอง สวป.สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี

264 ร.ต.ท.

พิเชษฐ์ คงชู

รอง สว.สส. สภ.จุฬาภรณ์ จว.นครศรีธรรมราช 0804 13204 0275 รอง สว.สส.สภ.เขาพนม จว.กระบี่

265 ร.ต.ท.

พิเชษฐ์ เครือคา

รอง สว.ฝอ.บ.ตร.

266 ร.ต.ท.

พิเชษฐ์ ฉวีกลาง

รอง สว.สส.สภ.พระทองคา จว.นครราชสีมา 0303 13204 0444 รอง สวป.สภ.คง จว.นครราชสีมา

0303 13202 0750

267 ร.ต.อ.

พิเชษฐ มาศทอง

รอง สวป. สน.หนองค้างพลู

1116 13202 0288 รอง สว. สส.สภ.เขาหลัก จว.พังงา

1807 11204 0072

268 ร.ต.อ.

พิเชษฐ รัตนา

รอง สว. กก.ตชด.13

2502 11309 0262 รอง สว.ธร.สภ.ลูกแก จว.กาญจนบุรี

0702 13304 0261

269 ร.ต.ท.

พิเชษฐ วิเศษโชค

รอง สวป. สน.พหลโยธิน

สน.1-763

270 ร.ต.อ.

พิเชษฐ สิงหา

รอง สวป.สภ.ย่านตาขาว จว.ตรัง

สตง.196

สมค.307

รอง สวป.สภ.เขวาใหญ่ จว.มหาสารคาม

0103 13202 0302 รอง สวป.สภ.คลองข่อย จว.นนทบุรี

2701 11304 0014
0409 13207 0312

3202 11202 0112

สมค.108
0103 13207 0261
0802 13204 0069

0105 11202 0042 ช่างอากาศยาน (สบ 1) กลุ่มงานช่างฯ บ.ตร. 0105 32443 0286

รอง สว. งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดาริ 1 กก.6 บก.จร.

รอง สว.สส.สภ.ย่านตาขาว จว.ตรัง

1002 11205 0238

สตง.199

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 254/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่
สนม.712

ตำแหน่งใหม่

271 ร.ต.อ.

พิทยา การสร้าง

รอง สว.ธร.สภ.ประทาย จว.นครราชสีมา

272

พิทยา แก้วคง

รอง สว.ฝ่ายนิติการ ตป.

273 ร.ต.อ.

พิทยา สุขเครือเกิด

รอง สว. งานตรวจพิสูจน์มลภาวะ กก.5 บก.จร. 1002 11205 0220 รอง สว. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. 1002 11205 0062

274 ร.ต.อ.

พิทเรศ คุยเพียภูมิ

รอง สว.(สอบสวน) สน.ประเวศ

275 ร.ต.อ.

พิทวัส ว. นวพลวตานนท์

รอง สว.(สอบสวน) สน.โคกคราม

1102 13203 0347 รอง สว.สส. สน.ดอนเมือง

1109 13204 0398

276 ร.ต.อ.

พิทักษ์ จันโสภา

รอง สว.(สอบสวน)สภ.ปง จว.พะเยา

0505 24203 0054 รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองพะเยา

1507 11203 0102

277 ร.ต.อ.

พิทักษ์ ธิราช

รอง สว.กลุ่มงานเทคโนฯ บก.ขส.บช.ปส. 2206 11403 0056 รอง สว.กก.1 บก.สกส.บช.ปส.

278

พิทักษ์ บูขุนทด

รอง สว.ฝ่ายกฎหมายและวินัย บก.อก.บช.ส. 2301 11305 0076 รอง สว.กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าวการก่อการร้ายสากล บก.ส.4 2305 11204 0037

279 ร.ต.ท.

พิทักษ์ พรหมวงษ์ซ้าย

รอง สว.สส.สภ.กู่แก้ว จว.อุดรธานี

0412 13204 0311 รอง สวป. สภ.เมืองอุดรธานี

280 ร.ต.อ.

พิทักษ์ รังษีสว่าง

รอง สว. กก.สส.บก.น.1

1003 11204 0052 รอง สว.กก.3 บก.ทท.1

3202 11202 0093

281 ร.ต.อ.

พิทักษ์ โสนนอก

นว.(สบ 1) ผบก.อก.สกบ.

0301 11323 0004 รอง สว.ฝอ.สพ.

0304 11202 0018

282 ร.ต.อ.

พิทักษ์พงษ์ ภูพิพัฒน์

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

283 ร.ต.ท.

พินิจ โชคนัติ

รอง สว.สส.สภ.ศรีรัตนะ จว.ศรีสะเกษ

สศก.440

รอง สวป.สภ.นาโพธิ์ จว.อุบลราชธานี

0309 13207 0361

284 ร.ต.ท.

พินิจ มีหลาย

รอง สวป.สภ.ศรีสวัสดิ์ จว.กาญจนบุรี

สกจ.322

รอง สว.จร.สภ.เขาย้อย จว.เพชรบุรี

1707 11205 0077

285 ร.ต.ท.

พินิจ อินภา

รอง สวป.สภ.เมืองนราธิวาส

สนธ.143

รอง สว.สส.สภ.บ้านหลวง จว.น่าน

0504 13204 0188

ว่าที่ ร.ต.อ.

ว่าที่ ร.ต.อ.

รอง สวป.สภ.บัวลาย จว.นครราชสีมา

ตำแหน่งเลขที่

0701 11305 0076 รอง สว.กก.4 บก.ส.3

สน.2-866

รอง สว. กก.สส.บก.น.5

0303 13202 0087
2303 11202 0161
1007 11204 0044

2207 11202 0027

สน.411

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 254/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

สตก.254

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางมูลนาก จว.พิจิตร

สพจ.188

286 ร.ต.อ.

พิพัฒน์ ฤทธิ์อ่องรักษ์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.พบพระ จว.ตาก

287 ร.ต.อ.

พิพัฒน์พงศ์ เสนาะเสียง

รอง สว.กก.1 บก.ปปป.

2110 11202 0031 รอง สวป.สภ.หนองสาหร่าย จว.นครราชสีมา 0303 13207 0518

288 ร.ต.อ.

พิภัช วงค์เดช

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองกระบี่

0802 24203 0038 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เขาพนม จว.กระบี่ 1804 11203 0141

289 ร.ต.อ. หญิง พิมพ์พิศา การุณทวยราษฎร์

รอง สว.ธร.สภ.แม่ริม จว.เชียงใหม่

สชม.503

ผบ.มว.(สบ 1) ปค.กฝ.ศฝร.ภ.5

1503 11306 0035

290 ร.ต.ท.

รอง สวป.สภ.บางซ้าย จว.พระนครศรีอยุธยา

สอย.348

รอง สวป.สภ.ฆ้องชัย จว.กาฬสินธุ์

0402 13202 0051

พิมพ์เพชร พิมพรัตน์

291 ร.ต.อ. หญิง พิมพ์ภัทรา กุลวราปาณโชตน์

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.เพชรบูรณ์

1609 11326 0026 รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.เพชรบูรณ์

292 ร.ต.ท. หญิง พิมพิกา มุขเพ็ชร

พยาบาล(สบ 1) ยส.รพ.ตร.

3127 31420 0029 พยาบาล(สบ 1) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0813

293 ร.ต.ท. หญิง พิมวิไร สมศรี

ผบ.มว.กก.ตชด.32

2504 11304 0182 รอง สว.กก.ตชด.32

2504 11325 0166

294 ร.ต.อ.

พิมาน สูงตรง

รอง สว.ฝ่ายปกครองและกิจกรรม ศพข.บช.ส. 2306 11304 0023 รอง สว.ฝอ.สง.ก.ต.ช.

0104 11304 0009

295 ร.ต.ท.

พิมาล ไพรวิจารณ์

รอง สว.จร. สน.บุคคโล

296 ร.ต.อ.

พิรุณ สีบุดดี

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

0412 23203 0040 รอง สว.(สอบสวน) สภ.โพนทราย จว.ร้อยเอ็ด

297 ร.ต.อ. หญิง พิศมัย จิตสงบ

รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.7

1701 11304 0147 อจ. (สบ 1) กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.7 1703 32345 0082

298 ร.ต.อ.

พิศุทธิ์ สุวรรณภาษิต

รอง สว.ตม.จว.ประจวบคีรีขันธ์ บก.ตม.3 2404 11363 0099 รอง สว.ตม.จว.ระนอง บก.ตม.6

2407 11204 0203

299 ร.ต.ท.

พิเศษ เผ่าภูรี

รอง สว.สส.สภ.เอือดใหญ่ จว.อุบลราชธานี 0309 13204 0390 รอง สวป.สภ.สิรินธร จว.อุบลราชธานี

0309 13202 0543

300 ร.ต.อ.

พิษณุ การถาง

รอง สว.ฝตส.3 ตส.1

สน.3-575

รอง สว.สส.สน.บางมด

0901 11328 0056 สว.ธร.สภ.โนนสูง จว.นครราชสีมา

1609 11202 0153

สน.3-412
สรอ.476

สนม.591

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 254/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

301 ร.ต.ท.

พิษณุ นิลละออ

รอง สว.ธร.สภ.โคกตูม จว.ลพบุรี

0106 13304 0204 รอง สว.ธร.สภ.สระโบสถ์ จว.ลพบุรี

302 ร.ต.อ.

พิษณุ บุญยืน

รอง สว. กก.สส.บก.น.6

1008 11204 0052 รอง สว.สส.กก.สส.ภ.จว.ลาปาง

303 ร.ต.อ.

พิษณุ อ่องสวัสดิ์

รอง สว. ฝ่ายอานวยการ 2 บก.อก.บช.ตชด. 2501 11304 0041 รอง สว.กก.ตชด.31

304 ร.ต.อ.

พิษณุ อู่คงคา

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ลาพูน

1511 11202 0087 รอง สวป.สภ.บ้านธิ จว.ลาพูน

305 ร.ต.อ.

พิสิทธิ์ โรจชะยะ

รอง สวป.สภ.สะท้อน จว.สงขลา

0907 13202 0527 รอง สวป.สภ.เกาะทวด จว.นครศรีธรรมราช 0804 13207 0379

306 ร.ต.อ.

พิสิษฐ์ กล้าหาญ

รอง สว.กลุ่มงานคดีแพ่ง คพ.

0603 11305 0031 รอง สว.ฝ่ายทะเบียนประวัติ ตป.

307 ร.ต.อ.

พิสิษฐ์ ไตรทิพจรัสพงศ์

รอง สว.(สอบสวน)สภ.แม่ยาว จว.เชียงราย 1504 29203 0072 รอง สว.(สอบสวน)สภ.พญาเม็งราย จว.เชียงราย

สชร.314

308 ร.ต.อ.

พิสิษฐ สุทธิ

รอง สว.สส.สภ.โคกงาม จว.เลย

สลย.117

309 ร.ต.อ.

พิสิษฐ์พล อังเดชาวัฒน์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางม่วง จว.นครสวรรค์ 0604 24203 0116 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นครสวรรค์

1606 11202 0144

310 ร.ต.ท.

พิสิษฐสรรค์ ภูกองไชย

รอง สวป.สภ.พญาแมน จว.อุตรดิตถ์

1602 11204 0026

311 ร.ต.อ.

พีรเดช ปันวงค์

รอง สว.สส.สภ.บางปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยา

312 ร.ต.ท.

พีรพงศ์ เลิศธรรมากุล

ผบ.มว.ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.

313 ร.ต.อ.

พีรภัทร เขียวสะอาด

รอง สวป.สภ.คลองไผ่ จว.นครราชสีมา 0303 13207 0564 รอง สวป. สน.ลุมพินี

314 ร.ต.อ.

พีรยุทธ รัตนศรี

รอง สว.(สอบสวน) สภ.จังหาร จว.ร้อยเอ็ด

315 ร.ต.ท.

พีรวัส คงทุ่ง

รอง สว.สส.สภ.กมลา จว.ภูเก็ต

สลย.137

รอง สวป.สภ.หนองหญ้าปล้อง จว.เลย

0609 13207 0153 รอง สว.กก.สืบสวน 1 บก.สส.ภ.6

สอย.328

รอง สวป.สภ.เวียงสา จว.น่าน

2508 11202 0272 รอง สว.ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.

สรอ.356

สลบ.289
1510 11204 0033
2504 11304 0073

สลพ.112
0701 11302 0067

0504 13202 0282
2508 11305 0029
1112 13202 0383

รอง สว.(สอบสวน) สภ.โนนสูง จว.กาฬสินธุ์ 1404 29203 0057

0806 13204 0138 รอง สว.สส.สภ.สาคู จว.ภูเก็ต

1808 11204 0145

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 254/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่
สยล.130

ตำแหน่งใหม่
รอง สว.สส.สภ.สะท้อน จว.สงขลา

ตำแหน่งเลขที่

316 ร.ต.อ.

พีรวัส โครธาสุวรรณ์

รอง สว.สส.สภ.เมืองยะลา

317 ร.ต.อ.

พีรวุฒิ มบขุนทด

ผบ.มว.กก.ตชด.12

318 ร.ต.อ.

พีรสิทธิ์ หนูพยันต์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองภูเก็ต

สภก.97

รอง สวป.สภ.ป่าตอง จว.ภูเก็ต

319 ร.ต.อ.

พีระนันท์ แก้วสว่าง

รอง สวป. สภ.เมืองสมุทรสาคร

สสค.89

รอง สวป.สภ.บ้านแพ้ว จว.สมุทรสาคร 0708 13202 0167

320 ร.ต.อ.

พีระพงศ์ เพชรประไพ

รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.3

1301 11304 0234 รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.3

321 ร.ต.ท.

พีระพัฒน์ มังคละศิริ

รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองอ่างทอง

0110 24203 0037 อจ.(สบ 1) กลุ่มงานคณาจารย์ ตศ.รร.นรต. 3004 37379 0032

322 ร.ต.อ.

พีระพัฒน์ สุทธเสนา

รอง สว.(สอบสวน) สน.ประชาชื่น

สน.1-843

รอง สว.สส. สน.ห้วยขวาง

323 ร.ต.อ.

พีระพัฒน์ อุดมตระกูลวงศ์

รอง สว.จร. สน.บางกอกใหญ่

สน.3-821

รอง สว. งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. 1002 11205 0044

324 ร.ต.อ.

พีระยุทธ์ โนวัฒน์

รอง สว.สส. สน.ทองหล่อ

สน.2-345

รอง สวป.สภ.เมืองกระบี่

325 ร.ต.ท.

พีระวัฒน์ เนติธรรมวัฏ

รอง สว.สส.สภ.บ้านค่าย จว.ระยอง

0208 13204 0132 รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.ชลบุรี

326 ร.ต.อ.

พีระวิทย์ คาสวัสดิ์

รอง สวป.สภ.บ้านนา จว.นครนายก

0206 13202 0102 รอง สวป.สภ.พนมสารคาม จว.ฉะเชิงเทรา

327 ร.ต.อ.

พีระศักดิ์ วังคีรี

รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.น.2 1004 23203 0062 รอง สว.(สอบสวน) สน.คันนายาว

328 ร.ต.อ.

พุทธรักษ์ สอนคาหาร

รอง สว.สส.สภ.ขลุง จว.จันทบุรี

329 ร.ต.อ.

พุทธา สายศร

รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.สตม.

330 ร.ต.ท.

พุทธิชัย ใจสูงเนิน

รอง สวป.สภ.เสิงสาง จว.นครราชสีมา 0303 13202 0808 รอง สว.สส.สภ.เสิงสาง จว.นครราชสีมา 0303 13204 0420

2502 11202 0185 รอง สวป.สภ.สูงเนิน จว.นครราชสีมา

สจบ.218

รอง สวป.สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี

2401 11309 0034 รอง สว.พระนครศรีอยุธยา บก.ตม.3

สสข.415
สนม.818
0806 13202 0190
1301 11304 0194
1108 13204 0244

สกบ.109
1206 11202 0191

สฉช.268
สน.1-1395
สชบ.287
2404 11202 0300

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 254/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

พูนศักดิ์ วรรณวงศ์กา

รอง สวป.สภ.นาน้อย จว.น่าน

332 ร.ต.อ.

พูลทรัพย์ ลุมภักดี

รอง สว.(สอบสวน) สภ.กาพี จว.มหาสารคาม 0405 23203 0265 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ท่าตูม จว.มหาสารคาม 0405 23203 0238

333 ร.ต.อ.

พูลสวัสดิ์ ศรีลาศักดิ์

รอง สวป.สภ.พิบูลมังสาหาร จว.อุบลราชธานี 1311 11202 0135 รอง สวป.สภ.นาโพธิ์ จว.อุบลราชธานี

334 ร.ต.ท.

เพชรวิไล สีหลวงเพชร

รอง สวป.สภ.พยัคฆภูมิพิสัย จว.มหาสารคาม

รอง สวป.สภ.โสกก่าม จว.บึงกาฬ

0604 13202 0367
0309 13207 0402
0410 13207 0357

รอง สว.ฝอ.สง.ก.ตร.

0700 11403 0020 รอง สว.กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศทส.ตม. 2409 11403 0028

336 ร.ต.อ. หญิง เพ็ญศิริ นาจันทึก

นว.(สบ 1) ผบก.ศฝร.ภ.6

1603 11323 0004 รอง สว.กก.3 บก.ทท.2

337 ร.ต.อ.

รอง สว.ธร.สภ.พะวอ จว.ตาก

0603 13304 0192 รอง สวป.สภ.พะวอ จว.ตาก

338 ร.ต.อ. หญิง เพาพะงา ถนอมไชย

รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2

2403 11363 0688 รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 11363 0502

339 ร.ต.อ.

เพิ่มพูล เอี่ยมทอง

รอง สว.ธร. สน.สายไหม

1109 13304 0063 รอง สว. ฝอ.5 บก.อก.บช.น.

1001 11304 0332

340 ร.ต.อ.

แพน กลิ่นบุบผา

รอง สว.จร.สภ.กระตีบ จว.นครปฐม

1705 11205 0102 รอง สว.บศ.ศฝร.ภ.7

1703 11304 0027

341 ร.ต.อ.

ไพจิต อูปแก้ว

รอง สวป. สน.ตลาดพลู

ว่าที่ ร.ต.อ.

หญิง เพ็ญทิพา โนรี

สมค.318

รอง สวป.สภ.ไพศาลี จว.นครสวรรค์

ตำแหน่งเลขที่

331 ร.ต.อ.

335

สนน.245

ตำแหน่งใหม่

เพลิน อินทวรรณ

สน.3-534

รอง สว.จร. สน.ตลาดพลู

3203 11304 0082

สตก.92

สน.3-548

342 ร.ต.อ. หญิง ไพจิตร พาณิชย์สัมพันธ์

รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 11363 0529 รอง สว.กก.2 บก.ตม.1

2402 11363 0113

343 ร.ต.อ.

ไพฑูรย์ ประดับศรี

รอง สว. กก.5 บก.สอ.บช.ตชด.

2508 11202 0241 ผบ.มว.กก.ตชด.41

2505 11202 0096

344 ร.ต.ท.

ไพฑูรย์ พรมมันทา

รอง สว.ฝ่ายอานวยการ ภ.จว.สระบุรี

1110 11304 0098 รอง สว.ธร.สภ.บ้านหมอ จว.สระบุรี

345 ร.ต.อ.

ไพฑูรย์ พันธ์กล้วยไม้

รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองสระบุรี

สสบ.183

รอง สว.(สอบสวน)สภ.เสาไห้ จว.สระบุรี

สสบ.279
สสบ.265

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 254/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

346 ร.ต.อ.

ไพฑูรย์ ศิลา

รอง สว.จร.สภ.แม่ริม จว.เชียงใหม่

1505 11205 0268 รอง สวป.สภ.ช้างเผือก จว.เชียงใหม่

347 ร.ต.อ.

ไพฑูรย์ อุปละ

รอง สว.สส. สน.บางโพงพาง

1112 13204 0372 รอง สว. งานสายตรวจ 3 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 11202 0108

348

ไพทูร ศรีวันทนา

รอง สวป.สภ.พนมสารคาม จว.ฉะเชิงเทรา 0203 13202 0279 รอง สว.สส.สภ.ราชสาส์น จว.ฉะเชิงเทรา 0203 13204 0174

349 ร.ต.ท.

ไพทูล จันบุดดี

รอง สวป.สภ.ตาลสุม จว.อุบลราชธานี

สอบ.509

รอง สวป.สภ.คันไร่ จว.อุบลราชธานี

สอบ.733

350 ร.ต.ท.

ไพบูรณ์ กล่อมพล

รอง สว.สส.สภ.สะเดา จว.สงขลา

สสข.390

รอง สว.สส.สภ.เบตง จว.ยะลา

สยล.206

351 ร.ต.อ.

ไพบูลย์ เนียมทอง

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ศรีประจันต์ จว.สุพรรณบุรี 0709 24203 0105 รอง สว.(สอบสวน)สภ.โพรงมะเดือ่ จว.นครปฐม

352 ร.ต.อ.

ไพรริน โมศิริ

รอง สว.ธร.สภ.รัตนาธิเบศร์ จว.นนทบุรี 1105 11304 0139 รอง สวป.สภ.รัตนาธิเบศร์ จว.นนทบุรี 1105 11202 0132

353 ร.ต.อ.

ไพรโรจน์ ยังเพ็ง

รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.6

1601 11304 0171 รอง สวป.สภ.เมืองปัตตานี

354 ร.ต.ท.

ไพรอด แก้วบริรักษ์

รอง สว.สส.สภ.เกาะหลีเป๊ะ จว.สตูล

1907 11204 0082 รอง สว.กก.4 บก.สกส.บช.ปส.

355 ร.ต.ท.

ไพรัช มะลิลา

รอง สว.สส.สภ.ทรายทองวัฒนา จว.กาแพงเพชร 0602 13204 0217

356 ร.ต.อ.

ไพรัตน์ ภู่ระหงษ์

นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.ตราด

1207 11323 0006 รอง สว. กก.สส.บก.น.1

357 ร.ต.อ.

ไพรัตน์ เลิศพิภพ

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

1107 29203 0066 รอง สว.(สอบสวน)สภ.หินซ้อน จว.สระบุรี 0108 23203 0227

358 ร.ต.อ.

ไพรินทร์ ปะนาตา

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ปทุมธานี

1106 11202 0122 รอง สว.สส.สภ.ธัญบุรี จว.ปทุมธานี

ว่าที่ ร.ต.อ.

รอง สวป.สภ.คลองขลุง จว.กาแพงเพชร

สชม.437

สนฐ.245
สปน.126
2207 11202 0075

สกพ.215
1003 11204 0055
0104 13204 0155

359 ร.ต.อ. หญิง ไพรินทร์ ผิวขาว

รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 11363 0575 รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0196

360 ร.ต.อ.

รอง สว.ธร.สภ.ฟากท่า จว.อุตรดิตถ์

ไพโรจน์ เครือจิโน

1611 11304 0078 รอง สวป.สภ.นาปาด จว.อุตรดิตถ์

0609 13202 0195

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 254/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

1116 24203 0118 รอง สว.สส. สน.แสมดา

ตำแหน่งเลขที่

361 ร.ต.อ.

ไพโรจน์ จิตร์รังษี

รอง สว.(สอบสวน) สน.ท่าข้าม

362 ร.ต.อ.

ไพโรจน์ ไชยกุก

รอง สว.ธร.สภ.วิภาวดี จว.สุราษฎร์ธานี

363 ร.ต.อ.

ไพโรจน์ ธิแจ้

รอง สว.(สอบสวน)สภ.นิคมอุตสาหกรรม จว.ลาพูน 1511 27203 0111

364 ร.ต.อ.

ไพโรจน์ ปานกรด

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

365 ร.ต.อ.

ไพโรจน์ เผื่อนผึง

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ตาคลี จว.นครสวรรค์ 0604 24203 0089 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครสวรรค์

สนว.295

366 ร.ต.อ.

ไพโรจน์ มั่นมาตร

รอง สวป.สภ.หนองบัว จว.นครสวรรค์

สนว.431

รอง สวป.สภ.ชุมแสง จว.นครสวรรค์

สนว.456

367 ร.ต.อ.

ไพโรจน์ แสงดวงเดือน

รอง สว.จร.สภ.เมืองสมุทรปราการ

สสป.219

รอง สว.จร.สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปราการ

368 ร.ต.อ.

ไพล๊อด ขวานอก

รอง สว.(สอบสวน) สภ.พะวอ จว.ตาก 0603 13203 0019 รอง สวป.สภ.พะวอ จว.ตาก

369 ร.ต.อ.

ไพวงค์ มูสิกะ

รอง สว.สส.สภ.ดอนหัวฬ่อ จว.ชลบุรี

370 ร.ต.อ.

ไพศาล ชูสิทธิสกุล

รอง สว.(สอบสวน) สภ.โพธาราม จว.ราชบุรี 0706 23203 0034 รอง สวป.สภ.เมืองราชบุรี

0706 13202 0274

371 ร.ต.อ.

ไพศาล เชือสาย

รอง สว.(สอบสวน) กก.5 บก.ปปป.

0811 11204 0015

372 ร.ต.อ.

ไพศาล ดาจันทร์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.สุขสาราญ ภ.จว.ระนอง 0807 24203 0060 รอง สว.(สอบสวน)สภ.ปากพนัง จว.นครศรีธรรมราช 1806 11203 0154

373 ร.ต.ท.

ไพศาล เวชวงศ์

รอง สวป.สภ.มหาราช จว.พระนครศรีอยุธยา

374 ร.ต.อ.

ไพศาล สังข์กิจ

รอง สว.สส.สภ.บันนังสตา จว.ยะลา

0906 13204 0220 รอง สวป.สภ.เมืองยะลา

สยล.127

375 ร.ต.ท.

ไพสันต์ กุดหอม

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สุรินทร์

1309 11304 0020 รอง สว.ธร.สภ.ศีขรภูมิ จว.สุรินทร์

สสร.405

สสฎ 524
สนว.329

รอง สว.สส.สภ.วิภาวดี จว.สุราษฎร์ธานี 0808 13204 0275
รอง สว.(สอบสวน)สภ.แม่เมาะ จว.ลาปาง 0508 23203 0025

รอง สว.สส.สภ.ไพศาลี จว.นครสวรรค์ 0604 13204 0191

1206 11204 0164 รอง สว.สส.สภ.ศรีราชา จว.ชลบุรี
2110 29203 0107 รอง สว.ฝสต.2 กต.10 จต.

สอย.363

1116 13204 0068

รอง สวป.สภ.เมืองสิงห์บุรี

1109 11205 0079
1605 11202 0099

สชบ.332

0109 13202 0104

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 254/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

376 ร.ต.อ.

ไพสิฐ แก้วไทรหงวน

ผบ.มว.ฝ่ายปกครอง 2 บก.ปค.รร.นรต. 3002 11306 0049 อจ.(สบ 1) กลุ่มงานคณาจารย์ ตศ.รร.นรต. 3004 37379 0038

377 ร.ต.อ.

ฟูเกียรติ หนูเนียม

รอง สว.สส.สภ.ขอนหาด จว.นครศรีธรรมราช 0804 13204 0391 รอง สว.สส.สภ.เขาพังไกร จว.นครศรีธรรมราช

378 ร.ต.อ.

ภคมณฑล รักพันวรัท

รอง สวป.สภ.เมืองพิจิตร

379 ร.ต.ท.

ภคสิทธิ์ ดิสระ

รอง สว.(สอบสวน) สน.ลาดพร้าว

สน.1-868

รอง สว.(สอบสวน) สน.บางรัก

380 ร.ต.อ.

ภคิณ นันบุญ

รอง สว.(สอบสวน) สน.ดุสิต

สน.1-823

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางละมุง จว.ชลบุรี 0204 24203 0137

381 ร.ต.อ.

ภคิน กลิ่นสุวรรณ์

รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.บุรีรัมย์

382 ร.ต.อ.

ภพชัย มาตรา

รอง สวป.สภ.กันทรวิชัย จว.มหาสารคาม 1407 11202 0105 รอง สวป.สภ.มะค่า จว.มหาสารคาม

0405 13207 0268

383 ร.ต.อ.

ภพสัค สุขบูรณ์

รอง สว.ด่าน ตม.เบตง บก.ตม.6

2407 11304 0272 รอง สว.ตม.จว.ปัตตานี บก.ตม.6

2407 11204 0228

384 ร.ต.อ.

ภักดิ์ ภูประทา

รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.นครพนม

1406 11204 0035 รอง สวป.สภ.สว่าง จว.ร้อยเอ็ด

สรอ.156

385 ร.ต.อ.

ภักดิ์ดี ศรีแจ่ม

รอง สวป.สภ.เกาะลันตา จว.กระบี่

386 ร.ต.อ.

ภักดี จันทศิลป์

รอง สว.ส.ทล.4 กก.6 บก.ทล.

387 ร.ต.อ.

ภักดี ทองอินทร์

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

388 ร.ต.อ.

ภักดี สุวรรณชัยรบ

รอง สว.สส.สภ.โพธิ์ตาก จว.หนองคาย 0410 13203 0374 รอง สวป. สภ.เมืองหนองคาย

สนค.215

389 ร.ต.อ.

ภัค จาใบรัตน์

รอง สว.สส. สน.พหลโยธิน

สนย.121

390 ร.ต.อ.

ภัควัต เมฆฉาย

รอง สว.สส.สภ.เขาคิชฌกูฏ จว.จันทบุรี 0202 13203 0179 รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.จันทบุรี

สนศ.228

0605 13202 0234 รอง สว.จร.สภ.บางระกา จว.พิษณุโลก 1608 11205 0113

สน.2-923

1306 11202 0159 รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11304 0138

สยธ.50

รอง สว.สส.สภ.พิปูน จว.นครศรีธรรมราช 0804 13204 0303

2103 11202 0203 รอง สว.ส.ทล.2 กก.3 บก.ทล.

สศก.379
สน.1-766

2103 11202 0115

รอง สว.(สอบสวน) สภ.พยุห์ จว.ศรีสะเกษ 0306 12203 0019

รอง สว.สส.สภ.บ้านนา จว.นครนายก

1204 11204 0037

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 254/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

1003 11202 0103 รอง สวป. สน.ลาดพร้าว

ตำแหน่งเลขที่

391 ร.ต.อ.

ภัชระ ไอยสุวรรณ์

รอง สวป. สน.นางเลิง

392 ร.ต.อ.

ภัชโสภณ นิสสัย

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

393 ร.ต.อ.

ภัฎ จันดาวรรณ์

รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.มุกดาหาร

1408 11202 0102 รอง สว.สส.สภ.ดอนตาล จว.มุกดาหาร 1408 11204 0096

394 ร.ต.อ.

ภัฐรัฐพล ชักนาสุขพันธุ์

รอง สว.สส.สภ.ห้วยคต จว.อุทัยธานี

0610 13204 0112 รอง สว.สส. สน.ประชาสาราญ

1102 13204 0365

395 ร.ต.อ.

ภัตธนสันต์ เก่งเขตรกิจ

รอง สว.สส. สน.ทองหล่อ

1007 11204 0084 รอง สว. กก.ดส.

1000 11204 0099

396 ร.ต.อ.

ภัทรเดช สายแวว

รอง สวป.สภ.วังประจบ จว.ตาก

0603 13207 0200 รอง สวป.สภ.แม่ระมาด จว.ตาก

1605 11202 0094

397 ร.ต.อ.

ภัทรพงศ์ ศรีสวัสดิ์

รอง สว.กก.1 บก.ป.

2102 11304 0057 รอง สว.กก.1 บก.ป.

2102 11202 0063

398 ร.ต.อ.

ภัทรพล บุญเกษม

รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน

399 ร.ต.อ.

ภัทรภพ ถนอมกุลกาญจน์

รอง สว.(สอบสวน)สภ.ช้างเผือก จว.เชียงใหม่ 0503 24203 0138 รอง สว.สส.สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ จว.เชียงใหม่ 0503 13204 0236

สมส.121

รอง สว.ส.ทท.3 กก.2 บก.ทท.2

1111 13202 0296

3203 11202 0072

400 ร.ต.ท. หญิง ภัทรลดา เหมือนพิทักษ์

รอง สว.ฝอ.10 บก.อก.บช.ก.

2101 11304 0138 รอง สว.ฝอ.บก.ปทส.

401 ร.ต.อ. หญิง ภัทรวรินทร์ แก้วเกตุ

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย์

1306 11304 0113 รอง สว.ธร.สภ.หนองหงส์ จว.บุรีรัมย์

402 ร.ต.อ.

ภัทรวัฒน์ อุทธิยา

รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.5

1501 11304 0200 รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11304 0390

403 ร.ต.ท.

ภัทรศักดิ์ ภูครองตา

รอง สว.ธร.สภ.เมืองหนองบัวลาภู

สอด.504

รอง สวป.สภ.เมืองหนองบัวลาภู

0411 13202 0122

404 ร.ต.อ.

ภัทรศักดิ์ สมงาม

รอง สว.(สอบสวน) สน.คันนายาว

สน.1-602

รอง สว.สส. สน.บุคคโล

1010 11204 0102

405

ว่าที่ ร.ต.อ.

หญิง ภัทราพร อับดุลเลาะ

รอง สว.ฝอ.ยศ.

2107 11318 0020

สบร.491

0201 11304 0059 รอง สว.ฝ่ายธุรการและกาลังพล บก.อก.บช.ปส. 2201 11302 0014

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 254/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

406 ร.ต.อ.

ภัทรินทร์ ถิ่นอุบล

รอง สว.ตม.จว.ขอนแก่น บก.ตม.4

2405 11202 0099 รอง สว.ตม.จว.ร้อยเอ็ด บก.ตม.4

407 ร.ต.ท.

ภาคภูมิ จันทะสอน

รอง สวป.สภ.ดงเย็น จว.อุดรธานี

0412 13207 0314 รอง สว.สส.สภ.โนนศิลา จว.ขอนแก่น

408 ร.ต.อ.

ภาคภูมิ เฉิดฉิม

รอง สว.ฝ่ายอานวยการ ยธ.

0303 11309 0017 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นราธิวาส

409 ร.ต.อ.

ภาคภูมิ ชมพูเพชร

รอง สวป.สภ.วาปีปทุม จว.มหาสารคาม

410 ร.ต.อ.

ภาคย์ ศรีวนิชย์

รอง สว.ฝอ.9 บก.อก.สตม.

2401 11339 0098 รอง สว.ตม.จว.สมุทรปราการ บก.ตม.3 2404 11363 0240

411 ร.ต.อ.

ภาคิณ เพ็งพี

รอง สว.กก.ตชด.22

2503 11325 0166 รอง สวป.สภ.วารินชาราบ จว.อุบลราชธานี

412 ร.ต.อ.

ภาคิน แสงคากาศ

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ลาพูน

1511 11304 0020 รอง สวป.สภ.แม่ทา จว.ลาพูน

413 ร.ต.อ.

ภาณุ พุทธรอด

รอง สวป.สภ.ทุ่งสง จว.นครศรีธรรมราช 0804 13202 0441 รอง สวป.สภ.ละอุ่น จว.ระนอง

414 ร.ต.อ.

ภาณุ ศิริโภคพัฒน์

รอง สวป.สภ.ฉลอง จว.ภูเก็ต

415 ร.ต.อ.

ภาณุพงศ์ นิ่มสุวรรณ์

รอง สว.(สอบสวน) สน.มักกะสัน

สน.1-1353

รอง สว.(สอบสวน) สน.หนองจอก

1005 11203 0136

416 ร.ต.ท.

ภาณุพันธ์ ปัญญา

รอง สวป.สภ.แม่ทะ จว.ลาปาง

สลป.292

รอง สวป.สภ.แม่เมาะ จว.ลาปาง

0508 13202 0271

417 ร.ต.อ.

ภาณุพันธุ์ ทนันชัย

รอง สว.สส.สภ.สอง จว.แพร่

สพร.180

รอง สว.สส.สภ.เมืองแพร่

สพร.139

418 ร.ต.อ.

ภาณุภัสส์ พุ่มขุน

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสมุทรสาคร

สสค.103

รอง สว.ฝสต.1 กต.2 จต.

0803 11204 0011

419 ร.ต.ท.

ภาณุวัฒน์ ไชยมั่น

รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ทท.

420 ร.ต.อ.

ภาณุวัฒน์ ด้วงบ้านยาง

รอง สว.จร. สน.สาราญราษฎร์

สมค.288

รอง สวป.สภ.จตุรพักตรพิมาน จว.ร้อยเอ็ด

0806 13202 0018 รอง สวป.สภ.ป่าตอง จว.ภูเก็ต

3201 11304 0019 รอง สว.ธร.สภ.ยะหา จว.ยะลา

สน.1-897

รอง สว. กก.สส.3 บก.สส.

2405 11204 0251

สขก.206
2004 11204 0055

สรอ.434
สอบ.447
1511 11202 0077

สรน 147
1808 11202 0111

สยล.160
1012 11204 0066

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 254/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่
สลย.258

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

421 ร.ต.อ.

ภานุพงศ์ นามคุณ

รอง สวป.สภ.เชียงคาน จว.เลย

422 ร.ต.อ.

ภานุพงศ์ บุตรสามาลี

รอง สว.กก.สืบสวน 2 บก.สส.ภ.4

1402 11204 0050 รอง สวป.สภ.บ้านเป็ด จว.ขอนแก่น

423 ร.ต.อ.

ภานุพงศ์ สีหามาตย์

รอง สวป. สน.สาราญราษฎร์

1008 11202 0091 รอง สว. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. 1002 11205 0064

424 ร.ต.อ.

ภานุภณ ชีวธารานนท์

รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.2

1201 11305 0203 รอง สว.สส.สภ.คลองกิ่ว จว.ชลบุรี

425 ร.ต.อ.

ภานุมาศ พรหมภา

รอง สวป.สภ.คาเขื่อนแก้ว จว.ยโสธร

426 ร.ต.อ.

ภานุรุจ เกตุกลิ่นหอม

นว.(สบ 1) ผบก.น.7

427 ร.ต.อ.

ภานุวัฒน์ รัตนจิรันดร

รอง สวป.สภ.โพรงมะเดื่อ จว.นครปฐม 0703 13207 0211 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นครปฐม

428 ร.ต.อ.

ภานุวัตน์ ภาพติ๊บ

รอง สว. กก.สส.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ 1706 11202 0114 รอง สว.ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 5 ทว. 2703 11336 0104

สยส.159

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

รอง สวป.สภ.บึงแก จว.ยโสธร

1009 11323 0007 รอง สว.สส.สน.วังทองหลาง

2700 11403 0041 รอง สว.ฝอ.บก.ป.

1405 11202 0126
0204 13204 0273
0305 13207 0129
1006 11204 0085
1705 11204 0034

429 ร.ต.อ. หญิง ภาพิมล ชัยขันธ์

รอง สว.กพอ.สพฐ.ตร.

430 ร.ต.อ. หญิง ภารดี หลานวงษ์

รอง สว.ฝ่ายอานวยการ ภ.จว.ร้อยเอ็ด 1409 11403 0029 รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0083

431 ร.ต.อ.

ภารินทร์ ประสิทธิธรรม

รอง สว.(สอบสวน) กก.5 บก.ปอศ.

432 ร.ต.อ.

ภาวะดี โคตรพัฒน์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.นาคู จว.กาฬสินธุ์ 0402 12203 0026 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองร้อยเอ็ด

สรอ.272

433 ร.ต.อ.

ภาสกร คาอู

รอง สว.(สอบสวน) สภ.กู่แก้ว จว.อุดรธานี 0412 13203 0019 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองขอนแก่น

0403 24203 0137

434 ร.ต.ท.

ภาสพล บัตรประโคน

รอง สวป.สภ.โนนสูง จว.นครราชสีมา

0303 13202 0776 รอง สว.สส.สภ.พระทองคา จว.นครราชสีมา 0303 13204 0444

435 ร.ต.อ.

ภิชยะ ปินะถา

รอง สวป.สภ.กาพี จว.มหาสารคาม

0405 13207 0259 รอง สว.สส.สภ.นาเชือก จว.มหาสารคาม

2109 29203 0198 รอง สว.ฝอ.บก.ปทส.

2102 11304 0027
2107 11318 0017

สมค.337

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 254/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

436 ร.ต.อ. หญิง ภิญญดา วิจิตรโสภา

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สตูล

437 ร.ต.อ.

รอง สว.(สอบสวน)สภ.ไม้เรียง

ภิญญา ทิมรัตน์

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

1907 11304 0090 รอง สวป.สภ.มะนัง จว.สตูล

สนศ.200

รอง สว.สส.สภ.เมืองนครศรีธรรมราช

ตำแหน่งเลขที่
1907 11202 0063
0804 13204 0436

438 ร.ต.อ. หญิง ภิญญาพัชญ์ เต็มพุฒิ

พยาบาล(สบ 1) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0384 พยาบาล(สบ 1) ยส.รพ.ตร.

3127 31420 0029

439 ร.ต.อ. หญิง ภิญญาพัชญ์ ฤทธิ์เดช

รอง สว.ตม.จว.ตราด บก.ตม.3

2404 11363 0369 รอง สว.ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3

2404 11304 0057

440 ร.ต.อ. หญิง ภิญญาวดี รักโอ่

รอง สว.ฝ่ายอานวยการ ภ.จว.ภูเก็ต

1808 11327 0057 รอง สว. ฝ่ายอานวยการ ภ.จว.ภูเก็ต

1808 11304 0107

441 ร.ต.อ.

ภิญโญ วิเศษศักดา

รอง สวป.สภ.สุขสาราญ จว.ระนอง

442 ร.ต.อ.

ภิญโญ เวียงคา

รอง สว.สส.สภ.ท่าช้าง จว.สิงห์บุรี

443 ร.ต.อ.

ภิรมย์ ฦาชา

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านเดื่อ จว.ชัยภูมิ 0302 24203 0117 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เกษตรสมบูรณ์ จว.ชัยภูมิ

444 ร.ต.อ.

ภุชพงศ์ วงศาสนธิ์

รอง สว.ธร.สภ.บ้านกรวด จว.บุรีรัมย์

445 ร.ต.อ.

ภูกวิน สุขเกษม

ผบ.มว.กก.ตชด.42

446 ร.ต.ท.

ภูชิชย์ อรรคฮาต

รอง สว.ฝ่ายอานวยการ ภ.จว.หนองคาย 1412 11304 0023 รอง สวป.สภ.ศรีเชียงใหม่ จว.หนองคาย

สนค.263

447 ร.ต.อ.

ภูชิต มหาพรหม

รอง สว.กลุม่ งานสอบสวน ภ.จว.แม่ฮ่องสอน 1509 11305 0043 รอง สวป.สภ.ดอยสะเก็ด จว.เชียงใหม่

0503 13202 0581

448 ร.ต.อ.

ภูดิท คงมาก

รอง สว.สส.สภ.สุขสาราญ จว.ระนอง

0802 13202 0139

449 ร.ต.ท.

ภูดิท เครือเทศ

รอง สว. กลุ่มงานนิติกรด้านสอบสวนฯ วน. 0106 11305 0057 รอง สว.ฝอ.7 บก.อก.สตม.

2401 11305 0113

450 ร.ต.อ.

ภูเบศ รวมทรัพย์

รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.บช.ก.

0204 13204 0417

สรน.157

รอง สว.สส.สภ.คีรีรัฐนิคม จว.สุราษฎร์ธานี 0808 13204 0241

0109 13204 0088 รอง สว.สส. สน.โชคชัย

สบร.406

รอง สว.ธร.สภ.แคนดง จว.บุรีรัมย์

2505 11304 0187 ผบ.มว. กก.ตชด.42

สรน.160

รอง สวป.สภ.เมืองกระบี่

2101 11304 0083 รอง สว.สส.สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี

1102 13204 0240

สชย.373
0304 13304 0310
2505 11202 0193

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 254/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่
สน.1-877

ตำแหน่งใหม่
รอง สว.จร. สน.สาราญราษฎร์

ตำแหน่งเลขที่

451 ร.ต.ท.

ภูมิ นรฉันท์

รอง สวป. สน.สาราญราษฎร์

452 ร.ต.อ.

ภูมินันท์ สีหากุล

รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.เลย

453 ร.ต.อ.

ภูมิพัฒน์ ต๊ะสุ

รอง สว.(สอบสวน) สภ.แม่ระมาด จว.ตาก 0603 24203 0103 รอง สวป.สภ.เมืองตาก

0603 13202 0272

454 ร.ต.อ.

ภูมิพัฒน์ สรรพ์สิทธางกุล

รอง สว.สส.สภ.โนนศิลา จว.ขอนแก่น

1408 11202 0038

455 ร.ต.อ.

ภูมิศรินทร์ สมมงคล

รอง สว.สส.สภ.สากเหล็ก จว.พิจิตร

0605 13204 0165 รอง สว.สส.สภ.เด่นชัย จว.แพร่

สพร.197

456 ร.ต.อ.

ภูเมธ อานุภาพมาศ

รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.สตม.

2401 11304 0025 รอง สว.ตม.จว.สตูล บก.ตม.6

2407 11202 0076

457 ร.ต.ท. หญิง ภูริชญา แกลงกระโทก

พยาบาล(สบ 1) ยส.รพ.ตร.

3127 31420 0031 พยาบาล(สบ 1) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0819

458 ร.ต.อ.

ภูริต สวัสดิ์ราช

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

459 ร.ต.อ.

ภูริทัต ขนบดี

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางละมุง จว.ชลบุรี 0204 24203 0140 รอง สวป.สภ.พนัสนิคม จว.ชลบุรี

460 ร.ต.ท.

ภูริทัต ธรรมประวัติ

รอง สวป.สภ.พล จว.ขอนแก่น

461 ร.ต.อ.

ภูริธนา ปราณี

รอง สวป.สภ.เวียงแหง จว.เชียงใหม่

462 ร.ต.อ.

ภูริพันธุ์ สุวรรณรัตน์

ผบ.มว.(สบ 1) กก.ตชด.14

463 ร.ต.อ.

ภูริภัทร บุญนา

รอง สว.จร.สภ.เมืองร้อยเอ็ด

464 ร.ต.ท.

ภูริภัทร เหล่ายา

รอง สวป.สภ.พิบูลย์รักษ์ จว.อุดรธานี

465 ร.ต.อ.

ภูริภัทร อินต๊ะสิน

รอง สว.ธร.สภ.สองแคว จว.น่าน

1410 11204 0034 รอง สว.สส.สภ.เมืองหนองบัวลาภู

สขก.206

สศก.283

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.มุกดาหาร

รอง สวป.สภ.นาเกลียง จว.ศรีสะเกษ

สน.1-896
1413 11204 0060

สศก.335
สชบ.414

0403 13202 0445 รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.หนองบัวลาภู 1413 11202 0058

สชม.703

รอง สวป.สภ.แม่แตง จว.เชียงใหม่

2502 11304 0366 รอง สวป.สภ.เมืองสงขลา จว.สงขลา

สรอ.277

รอง สวป.สภ.เมืองนครพนม

0412 13202 0043 รอง สวป.สภ.บ้านดุง จว.อุดรธานี

สนน.296

รอง สวป.สภ.แม่จริม จว.น่าน

0503 13202 0556

สสข.304
1406 11202 0106
0412 13202 0404
0504 13202 0289

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 254/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

รอง สว.(สอบสวน) สน.ท่าข้าม

ตำแหน่งเลขที่

466 ร.ต.อ.

ภูริศ คาหมื่น

รอง สว.(สอบสวน) สน.สาเหร่

467 ร.ต.อ.

ภูรี เถียรประภากุล

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ท่าเรือ จว.กาญจนบุรี 0702 24204 0136 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ท่ามะกา จว.กาญจนบุรี 1704 11203 0145

468 ร.ต.ท.

ภูวเดช วณิชโยบล

รอง สว.(สอบสวน) สน.ทุ่งสองห้อง

469 ร.ต.ท.

ภูวไนย อินจาด

รอง สว.(สอบสวน)สภ.พระนครศรีอยุธยา 0105 24203 0090 รอง สว.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ลพบุรี 1108 23203 0036

470 ร.ต.อ.

ภูษิต น้อยชื่น

รอง สว. กก.ตชด.12

2502 11204 0176 รอง สวป.สภ.เวียงคุก จว.หนองคาย

0410 13207 0282

471 ร.ต.อ.

มงกุฎ พร้อมสันเทียะ

นว.(สบ 1) ผบก.กต.8 จต.

0809 11323 0004 รอง สวป.สภ.หนองกี่ จว.บุรีรัมย์

0304 13202 0487

472 ร.ต.ท.

มงคล กันภัย

รอง สวป.สภ.แคนดง จว.บุรีรัมย์

1306 11202 0121 รอง สวป.สภ.บ้านกรวด จว.บุรีรัมย์

0304 13202 0475

473 ร.ต.อ.

มงคล คาสนิท

รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน

474 ร.ต.อ.

มงคล ทิพย์ศรีหา

รอง สว.จร. สน.บางชัน

1111 13205 0081 รอง สวป. สน.บางชัน

475 ร.ต.อ.

มงคล ยมรัตน์

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นครสวรรค์

1606 11202 0147 รอง สวป.สภ.เก้าเลียว จว.นครสวรรค์

476 ร.ต.อ.

มงคล สุขใจ

รอง สวป.สภ.เด่นชัย จว.แพร่

477 ร.ต.อ.

มงคลรัตน์ อินทรสุวรรณ

รอง สว.(สอบสวน) สน.เพชรเกษม

478 ร.ต.อ.

มงคลสิน ศรีชัย

รอง สว.จร.สภ.โกสุมพิสัย จว.มหาสารคาม

สมค.281

รอง สว.สส.สภ.เมืองมหาสารคาม

สมค.213

479 ร.ต.อ. หญิง มณฑา มั่นคงดี

รอง สว.ธร.สภ.เขาพนม จว.กระบี่

สกบ.123

รอง สว.ธร.สภ.นาบอน จว.นครศรีธรรมราช

สนศ.604

480 ร.ต.อ.

รอง สว. กก.สุนัขตารวจ บก.สปพ.

มณเฑียร คาแผน

สน.3-756

ตำแหน่งใหม่

1109 24203 0210 รอง สว.(สอบสวน) สน.จักรวรรดิ

สมส.122

สพร.190

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

รอง สวป.สภ.พระธาตุช่อแฮ จว.แพร่

1116 24203 0180 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.กระบี่

1013 11202 0220 รอง สว. กก.ม้าตารวจ บก.สปพ.

สน.3-1049
1008 11203 0116

สชร.301
1111 13202 0077

สนว.352
1508 11202 0133
1804 11202 0038

1013 11202 0237

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 254/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

481 ร.ต.อ.

มณเทียน จาเรียง

รอง สวป.สภ.ลานสัก จว.อุทัยธานี

482 ร.ต.อ.

มณี สาระวัน

รอง สว.จร.สภ.เมืองนครสวรรค์

483 ร.ต.อ.

มณี แสงชยาภา

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

ตำแหน่งเลขที่
สอน.162

ตำแหน่งใหม่
รอง สว.สส.สภ.บ้านไร่ จว.อุทัยธานี

1606 11205 0096 รอง สว.สส.สภ.เมืองนครสวรรค์

สปจ.130

รอง สว.(สอบสวน)สภ.วังนาเย็น

ตำแหน่งเลขที่
สอน.181
สนว.291
0209 24203 0093

484 ร.ต.อ. หญิง มณีนิล เลขวัต

รอง สว.(สอบสวน) สน.พญาไท

1108 24203 0073 ผบ.มว.ฝ่ายปกครอง 1 บก.ปค.รร.นรต. 3002 11306 0035

485 ร.ต.อ.

มติสันต์ เสียงสนั่น

รอง สวป. สน.บางยี่เรือ

1115 13202 0241 รอง สว. กก.สส.บก.น.8

486

มนต์ชัย สืบสายอ่อน

รอง สว.ฝอ.สพ.

0304 11309 0015 รอง สว.ธร.สภ.พรหมพิราม จว.พิษณุโลก

487 ร.ต.อ.

มนตรี แก่นจันทร์

รอง สว.ธร. สน.บางพลัด

สน.3-466

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.อุบลราชธานี

1311 11326 0029

488 ร.ต.อ.

มนตรี คามิ่ง

รอง สวป.สภ.คลองใหญ่ จว.ตราด

สตร.149

รอง สวป.สภ.ไม้รูด จว.ตราด

0205 13202 0031

489 ร.ต.อ.

มนตรี ทานุมา

รอง สว.สส.สภ.บางบ่อ จว.สมุทรปราการ

สสป.306

รอง สว.สส.สภ.สาขลา จว.สมุทรปราการ 0107 13204 0044

490 ร.ต.ท.

มนตรี ธัญธรัตน์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองราชบุรี

สรบ.207

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ขลุง จว.จันทบุรี 0202 24203 0058

491 ร.ต.อ.

มนตรี ธุรารัตน์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ขมิน จว.สกลนคร

สสน.123

รอง สว.สส.สภ.ศรีวิชัย จว.สกลนคร

492 ร.ต.อ.

มนตรี ปัญจนะ

รอง สวป.สภ.บ้านหมอ จว.สระบุรี

493 ร.ต.ท.

มนตรี มูลคา

รอง สวป.สภ.บ้านโดนเอาว์ จว.ศรีสะเกษ 0306 13207 0334 รอง สว.สส.สภ.บึงบูรพ์ จว.ศรีสะเกษ

494 ร.ต.อ.

มนทัย เจริญรัตน์

รอง สวป.สภ.เมืองลาปาง

ว่าที่ ร.ต.อ.

495 ร.ต.อ. หญิง มนธิดา วีระพันธ์

รอง สว.ตม.จว.ปราจีนบุรี บก.ตม.3

1010 11204 0044

สพล.261

0409 13204 0300

1110 11202 0082 รอง สวป.สภ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ 0107 13202 0419

สลป.223

0306 13204 0202

รอง สว.สส.สภ.เขลางค์นคร จว.ลาปาง 1510 11204 0134

2404 11363 0339 รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0161

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 254/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

496 ร.ต.อ. หญิง มนัญญา จันทรังษี

รอง สว.กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศทส.ตม. 2409 11401 0035 รอง สว.ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0240

497 ร.ต.อ.

มนัส ธรรมดา

รอง สว.(สอบสวน) สน.ราษฎร์บูรณะ

สน.3-1025

498 ร.ต.อ.

มนัส ไพรทอง

รอง สวป.สภ.นาหนาว จว.เพชรบูรณ์

สพช.285

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

สมค.360

รอง สว.สส.สภ.นาหนาว จว.เพชรบูรณ์ 0607 13204 0124

499 ร.ต.อ. หญิง มนัสนันท์ กระดังงา

รอง สว.ฝ่ายการสื่อสาร 1 สส.

500

รอง สว.ฝ่ายการฌาปนกิจสงเคราะห์ สก. 0403 11304 0072 รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.สตม.

2401 11326 0068

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.เพชรบุรี

1707 11304 0016 รอง สว.ธร.สภ.ท่าไม้รวก จว.เพชรบุรี

0705 13304 0159

502 ร.ต.ท. หญิง มยุรี เกลียกลาง

รอง สว.ฝอ.บก.ส.2

2303 11304 0018 รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.3

1301 11304 0195

503 ร.ต.อ. หญิง มยุรี ฤทธิรงค์

รอง สว.พฐ.จว.กระบี่

2711 11336 0168 รอง สว.ฝอ.ศพฐ.10

2713 11304 0070

504 ร.ต.อ. หญิง มรกต ศรีวิลัย

รอง สว.ตม.จว.ตราด บก.ตม.3

2404 11204 0371 รอง สว.ตม.จว.สระแก้ว บก.ตม.3

2404 11363 0085

505 ร.ต.อ.

มวลตรี ชัยสูงเนิน

รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 1

2502 11325 0030 รอง สว.ธร.สภ.บ้านค่าย จว.ชัยภูมิ

0302 13304 0256

506 ร.ต.อ.

มหรรณพ จันทร์ดี

รอง สว.จร. สน.บางยี่ขัน

507 ร.ต.อ.

มเหสักข์ วงศ์ถาวร

รอง สว. ฝอ.บก.น.8

1010 11403 0032 รอง สว.ฝ่ายอานวยการ ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 11304 0017

508 ร.ต.อ.

มอ ระนา

รอง สว.(สอบสวน) สน.ชนะสงคราม

1108 24203 0113 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.มุกดาหาร

1408 11202 0104

509 ร.ต.อ. หญิง มะลิวัลย์ โพชนา

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

2403 11363 0193 รอง สว.ฝอ.บก.ตม.2

2403 11304 0016

510 ร.ต.อ.

รอง สว.สส.สภ.ชุมแพ จว.ขอนแก่น

ว่าที่ ร.ต.ท.

501 ร.ต.อ.

หญิง มนัสนันท์ พุทธิ
มนูล ทันวงษ์

มังกร ใจกว้าง

2802 11304 0035 รอง สว.กก.3 บก.ทท.1

สน.3-609

สขก.485

รอง สว.จร. สน.ชนะสงคราม

รอง สวป.สภ.เหล่าต่างคา จว.หนองคาย

3202 11304 0092

สน.1-1046

สนค.116

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 254/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ
511 ร.ต.ท.

ชื่อ ชื่อสกุล
มั่นคง วงศ์งาม

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

รอง สวป.สภ.ลาดบัวหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 11202 0119 รอง สว.สส.สภ.บางบ่อ จว.สมุทรปราการ

สสป.306

512 ร.ต.อ. หญิง มัลลิกา ยาเจริญ

รอง สว.ฝอ.บก.ตม.1

513 ร.ต.อ.

มานพ จันทร์ศร

รอง สวป.สภ.บางหลวง จว.นครปฐม

514 ร.ต.อ.

มานพ ชิราพฤกษ์

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

2403 11363 0241 รอง สว.ตม.จว.สิงห์บุรี บก.ตม.3

515 ร.ต.ท.

มานพ ดินแดง

รอง สวป.สภ.ตันหยง จว.นราธิวาส

0903 13202 0544 รอง สว.จร.สภ.เมืองนราธิวาส

516 ร.ต.อ.

มานพ เดื่อมทัน

รอง สว.กก.5 บก.ป.

2102 11202 0250 รอง สว.กก.1 บก.ทท.2

3203 11204 0024

517 ร.ต.อ.

มานพ รอดม่วง

รอง สว.จร.สภ.บางใหญ่ จว.นนทบุรี

1105 11205 0082 รอง สวป.สภ.บางศรีเมือง จว.นนทบุรี

0103 13202 0340

518 ร.ต.อ.

มานพ ลึกอะหร่า

รอง สว.ฝอ.บก.ป.

2102 11326 0033 รอง สว.กก.ปพ.บก.ป.

2102 11304 0320

519 ร.ต.อ.

มานพ เสถียรโชค

รอง สวป.สภ.สีบัวทอง จว.อ่างทอง

0110 13207 0119 รอง สวป.สภ.นครหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 11202 0117

520 ร.ต.ท.

มานะ มะเซิง

รอง สว.จร. สน.พหลโยธิน

521 ร.ต.อ.

มานะ มาลัย

รอง สวป.สภ.สรรคบุรี จว.ชัยนาท

0102 13202 0204 รอง สว.สส.สภ.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ

สสป.323

522 ร.ต.อ.

มานัส เมืองแมะ

ผบ.มว.กก.ตชด.31

2504 11202 0122 รอง สวป.สภ.บ้านโคก จว.อุตรดิตถ์

สอต.205

523 ร.ต.ท.

มานิตย์ ปลอดโปร่ง

รอง สว.สส.สภ.บางสะพาน จว.ประจวบคีรีขันธ์ 1706 11204 0090 รอง สว. กก.สส.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์

1706 11204 0035

524

มานิตย์ พูลกลาง

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครนายก

1208 11304 0056 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ปราจีนบุรี

1209 11304 0080

มานิตย์ มาเจริญ

รอง สว.กก.3 บก.สกส.บช.ปส.

2207 11202 0061 รอง สว.สส.สภ.ท่าปลา จว.อุตรดิตถ์

1611 11204 0104

ว่าที่ ร.ต.อ.

525 ร.ต.อ.

2402 11304 0012 รอง สว.ตม.จว.พะเยา บก.ตม.5

ตำแหน่งเลขที่

สอบ.223

สน.1-783

รอง สว.สส.สภ.กาแพงแสน

รอง สว.จร. สน.ห้วยขวาง

2406 11304 0189

สนฐ.210
2404 11204 0352

สนธ.156

สน.1-563

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 254/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

526 ร.ต.ท.

มานิตย์ สีเสือ

รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 1

527 ร.ต.อ.

มาโนชญ์ ประทาน

รอง สวป.สภ.เมืองนครพนม

สน.435

รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.ร้อยเอ็ด

1409 11442 0034

528 ร.ต.อ.

มารอศักดิ์ เหล็มเจริญ

รอง สว.สส.สภ.จะนะ จว.สงขลา

สสข.468

รอง สว.สส.สภ.สามบ่อ จว.สงขลา

ปสต.790

529 ร.ต.ท.

มารุต จัตุรภัทรนันท์

รอง สวป.สภ.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ 0107 13202 0353 รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.บช.ตชด.

2501 11304 0096

530 ร.ต.อ.

มารุต โชติพิศุทธิ์โมรา

นว.(สบ 1) ผบก.อก.สตม.

2401 11323 0006 รอง สว.ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4

2405 11363 0058

รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.บช.ทท.

3201 11304 0060 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นราธิวาส

2004 11304 0028

531

ว่าที่ ร.ต.อ.

หญิง มารุนี นาถาพลอย

532 ร.ต.อ. หญิง มาศชรี ถนอมศิลป์

2502 11304 0024 ผบ.มว.กก.ตชด.21

ตำแหน่งเลขที่

รอง สว.ตม.จว.นครราชสีมา บก.ตม.4 2405 11202 0095 รอง สว.ตม.จว.บุรีรัมย์ บก.ตม.4

2503 11202 0094

2405 11363 0235

