(สำเนำ)
คำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
ที่ ๒๕๕/๒๕๖๑
เรื่อง กำรแต่งตั้งข้ำรำชกำรตำรวจ
.................................................................................
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕๔ แห่งพระรำชบัญญัติตำรวจแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๔๗
แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติที่ ๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐
เรื่อง กำรปรับปรุงระบบกำรพิจำรณำแต่งตั้งข้ำรำชกำรตำรวจ จึงแต่งตั้งข้ำรำชกำรตำรวจให้ดำรงตำแหน่งต่ำง ๆ
จำนวน ๕๒๗ 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 255/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

1 ร.ต.อ.

มิตร พินิจมณีธรรม

รอง สว.จร.กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 11205 0058 รอง สวป.สภ.หางดง จว.เชียงใหม่

2 ร.ต.อ.

มิตรชัย ขาวสะอาด

รอง สวป.สภ.ดอนแรด จว.สุรินทร์

3 ร.ต.อ.

มิตรชัย โยธาพันธุ์

รอง สว.สส.สภ.กบินท์บุรี จว.ปราจีนบุรี

สปจ.335

รอง สวป.สภ.นาดี จว.ปราจีนบุรี

4 ร.ต.อ.

มิตรพลี แสงสีนิล

รอง สวป. สน.พญาไท

สน.1-681

รอง สวป. สน.บางมด

5 ร.ต.อ.

มิติพงศ์ อินต๊ะ

รอง สว.ธร. สน.บางบอน

6

ว่าที่ ร.ต.อ.

หญิง มิยาวดี สมบัติจิราภรณ์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.แสนสุข จว.ชลบุรี

0307 13207 0269 รอง สวป.สภ.หนามแท่ง จว.อุบลราชธานี

1104 13304 0166 รอง สวป. สน.บางบอน

ปนม.8602

ตำแหน่งเลขที่
0503 13202 0584

สอบ.282
1209 11202 0088

สน.3-408
1116 13202 0295

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เกาะจันทร์ จว.ชลบุรี 1206 11203 0199

7 ร.ต.อ.

มีชัย ขุนทรมาลี

รอง สวป.สภ.เมืองตรัง

0902 13202 0212 รอง สวป.สภ.หาดสาราญ จว.ตรัง

8 ร.ต.อ.

มีชัย ดีสม

รอง สวป.สภ.ดอนพุด จว.สระบุรี

สสบ.325

รอง สว.จร.สภ.หนองแค จว.สระบุรี

9 ร.ต.อ.

มุกดา เมธีปัญญากุล

รอง สวป.สภ.เบญจลักษ์ จว.ศรีสะเกษ

ปศก.4593

รอง สว.จร.สภ.กันทรลักษ์ จว.ศรีสะเกษ 1308 11205 0165

0902 13202 0013
1110 11205 0060

10 ร.ต.ท. หญิง มุกรวี เนตินาวิน

นว.(สบ 1) ผบก.ส.4

2305 11323 0004 รอง สว.กก.2 บก.ตม.1

11 ร.ต.อ. หญิง มุจลินท์ ตั้งหลักดี

รอง สว.(สอบสวน) สน.โชคชัย

1111 24203 0163 รอง สว.(สอบสวน) งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.2 บก.จร. 1002 29203 0125

12 ร.ต.ท.

มูหามัดสุกรี เจะและ

รอง สว.อก.สภ.มายอ จว.ปัตตานี

13 ร.ต.อ.

เมคิน ถิ่นแสนดี

รอง สว.สส.สภ.สมเด็จ จว.กาฬสินธุ์

14 ร.ต.อ.

เมฆา ทวีศรี

รอง สวป.สภ.หนองปรือ จว.กาญจนบุรี

สกจ.383

รอง สวป.สภ.วิเศษชัยชาญ จว.อ่างทอง 0110 13202 0143

15 ร.ต.อ.

เมธัส งามพิริยกร

รอง สว.อก.สภ.เสาไห้ จว.สระบุรี

สสบ.254

รอง สว.อก.สภ.ปากพลี จว.นครนายก

สปน.230

2402 11363 0059

รอง สว.กก.ปฏิบัติการพิเศษ ภ.จว.ปัตตานี 1909 11202 0010

0402 13204 0179 รอง สวป.สภ.พังโคน จว.สกลนคร

1411 11202 0145

สนย.128

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 255/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

16 ร.ต.ท.

เมธา ปัญญา

รอง สวป.สภ.เมืองกาฬสินธุ์

0402 13202 0332 รอง สวป.สภ.ยางตลาด จว.กาฬสินธุ์

17 ร.ต.อ.

เมธาศิษฐ์ พัฒนะกิติพงษ์

รอง สว.(สอบสวน) สน.สายไหม

1109 23203 0075 รอง สวป. สน.ลุมพินี

18 ร.ต.อ.

เมธี ตุมรสุนทร

รอง สว.จร.สภ.ห้วยกระเจา จว.กาญจนบุรี 1704 11205 0107 รอง สวป.สภ.สารอง จว.กาญจนบุรี

19 ร.ต.อ.

เมธี ธรรมศรี

รอง สวป.สภ.นาเชือก จว.มหาสารคาม

20 ร.ต.อ.

เมธีภพ วิรัตน์โยสินทร์

นว.(สบ 1) ผบก.น.1

สมค.336

รอง สวป.สภ.เมืองหนองบัวลาภู

ตำแหน่งเลขที่
0402 13202 0336

สน.2-477
0702 13207 0255

สอด.508

1003 11323 0007 ผบ.มว.(สบ 1) กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 11207 0196

21 ร.ต.อ. หญิง เมวิกา โสภณสิริ

รอง สวป.สภ.เขวาใหญ่ จว.มหาสารคาม

สมค.108

รอง สว.สส.สภ.บรบือ จว.มหาสารคาม

22 ร.ต.อ.

เมศร์ศรศักดิ์ มูลเมือง

รอง สวป.สภ.แม่แตง จว.เชียงใหม่

23 ร.ต.ท.

แมน ใจจันทร์

รอง สวป.สภ.แม่ลาน้อย จว.แม่ฮ่องสอน

สมส.156

รอง สวป.สภ.เชียงคา จว.พะเยา

สพย.167

24 ร.ต.ท.

แมนศักดิ์ จันทร์สิงห์

รอง สว.ธร.สภ.เดชอุดม จว.อุบลราชธานี

สอบ.669

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.อุบลราชธานี

1311 11304 0022

25 ร.ต.อ.

ไมตรี ผุดผ่อง

รอง สวป. สน.ราษฎร์บูรณะ

1010 11202 0116 รอง สวป. สน.บางมด

26 ร.ต.อ.

ไมตรี ฤทธิรันต์

รอง สวป.สภ.แกลง จว.ระยอง

0208 13202 0247 รอง สวป.สภ.เมืองมุกดาหาร

27 ร.ต.อ.

ยงค์ชัย กรมแสนพิมพ์

รอง สว.จร.สภ.มหาชนะชัย จว.ยโสธร 1307 11205 0071 รอง สวป.สภ.สุวรรณภูมิ จว.ร้อยเอ็ด

28 ร.ต.อ.

ยงยุทธ คนซื่อ

รอง สวป.สภ.โคกตูม จว.ลพบุรี

29 ร.ต.ท.

ยงยุทธ ทัศมี

รอง สว.สส.สภ.บึงโขงหลง จว.บึงกาฬ 0410 13204 0236 รอง สวป.สภ.บุ่งคล้า จว.บึงกาฬ

30 ร.ต.อ.

ยงยุทธ นากกระแสร์

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ร้อยเอ็ด

0503 13202 0556 รอง สว.จร.สภ.แม่โจ้ จว.เชียงใหม่

0106 13207 0205 รอง สวป.สภ.โคกสลุง จว.ลพบุรี

สมค.308
1505 11205 0296

1010 11202 0120

สมห.115
สรอ.409
1108 11202 0103

สนค.367

1409 11442 0034 รอง สว. กก.วิเคราะห์ข่าวและเครือ่ งมือพิเศษ บก.สส.ภ.4 1402 11442 0026

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 255/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

1011 11202 0113 รอง สว.สส. สน.วัดพระยาไกร

ตำแหน่งเลขที่

31 ร.ต.อ.

ยงยุทธ บุญจันทร์

รอง สวป. สน.หนองค้างพลู

32 ร.ต.อ.

ยงยุทธ ไผ่ล้อมวรกุล

รอง สว.(สอบสวน)สภ.ดอยหล่อ จว.เชียงใหม่ 0503 13203 0035 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านกรวด จว.บุรีรัมย์

33 ร.ต.อ.

ยงยุทธ ยศกลาง

รอง สว.ฝอ.8 บก.อก.บช.ตชด.

34 ร.ต.อ.

ยงยุทธ รัตนนิพนธ์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ทุ่งตะโก จว.ชุมพร

สชพ.211

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

35 ร.ต.อ.

ยงยุทธ โสมพะโยม

รอง สวป. สภ.ปากน้าชุมพร จว.ชุมพร

สชพ.83

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองชุมพร

36 ร.ต.อ.

ยงยุธ อาจกมล

รอง สวป.สภ.พระนครศรีอยุธยา

0105 13202 0385 รอง สวป.สภ.ธัญบุรี จว.ปทุมธานี

37 ร.ต.อ.

ยรรยง อินถา

รอง สวป.สภ.จุน จว.พะเยา

1507 11202 0056 รอง สว.สส.สภ.ดอยหลวง จว.เชียงราย 0502 13204 0259

38 ร.ต.อ.

ยศกร ทองนุ่น

รอง สว.(สอบสวน) สภ.นาบอน

39 ร.ต.อ.

ยศพนธ์ แก้วเส้ง

รอง สว. กก.ตชด.43

40 ร.ต.อ.

ยศพนธ์ หลักดี

รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองพะเยา

41 ร.ต.อ.

ยศพล ภูมิภาค

รอง สวป. สน.ลาผักชี

1005 11202 0096 รอง สวป. สน.ลาดกระบัง

สน.2-856

42 ร.ต.อ.

ยศวรรธก์ วงษ์จันทร์

รอง สว.กลุ่มงานสารสนเทศภูมิศาสตร์และสื่อประสมเพื่อการบริหาร ศทก.

2804 11403 0061 รอง สว.กก.2 บก.ปอท.

2112 11304 0061

43 ร.ต.อ.

ยศวัจน์ ภูหินกอง

รอง สวป. สน.นิมิตรใหม่

1102 13202 0295 รอง สวป.สภ.ลาลูกกา จว.ปทุมธานี

สปท.168

44 ร.ต.ท.

ยศวัฒน์ เอี๋ยวภูเก็ต

รอง สวป. สน.พลับพลาไชย 2

1113 13202 0195 รอง สว.สส. สน.พลับพลาไชย 2

สน.2-452

45 ร.ต.อ.

ยศวัตน์ มิ่งทอง

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เบตง จว.ยะลา 0906 24203 0359 รอง สวป.สภ.อัยเยอร์เวง จว.ยะลา

2501 11403 0152 รอง สว.กก.3 บก.สส.สตม.

สนศ.613

รอง สว.สส. สน.บุปผาราม

2505 11304 0258 ผบ.มว.ตชด.43

สพย.130

รอง สว.(สอบสวน)สภ.งาว จว.ลาปาง

1112 13204 0362

สบร.416
2408 11202 0098
0804 24203 0143

สชพ.158
18011
สน.3-516
2505 11202 0291
0508 23203 0023

0906 13207 0284

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 255/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

รอง สวป.สภ.เมืองนครศรีธรรมราช

ตำแหน่งเลขที่

46 ร.ต.ท.

ยศศิวิวรรธน์ สุขสาร

รอง สวป. สภ.ละแม จว.ชุมพร

47

ยศสรัล หิรัญวัฒนาชัย

รอง สว.ส.ทท.3 กก.1 บก.ทท.1

3202 11202 0043 รอง สว.คธม.บช.ทท.

48 ร.ต.อ.

ยอด วรรณจิตร์

รอง สว.ฝอ.บก.ทล.

2103 11304 0028 รอง สว.กลุ่มงานถวายความปลอดภัย บก.ทล. 2103 11202 0292

49 ร.ต.อ.

ยอด สุวรรณรัตน์

รอง สวป.สภ.เกาะทวด จว.นครศรีธรรมราช 0804 13207 0379 รอง สวป.สภ.ทุ่งใหญ่ จว.นครศรีธรรมราช 0804 13202 0453

50 ร.ต.อ.

ยอดคม อินไข

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ไม้รูด จว.ตราด 0205 23203 0034 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เขาสมิง จว.ตราด 0205 24203 0065

51 ร.ต.อ.

ยอดนิพัฒน์ โส๊ะขาว

รอง สวป.สภ.สะเดา จว.สงขลา

0907 13202 0506 รอง สว.สส.สภ.สะเดา จว.สงขลา

52 ร.ต.อ.

ยอดมนัส รอดหน่วย

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ระนอง

1809 11304 0091 รอง สวป.สภ.เกาะทวด จว.นครศรีธรรมราช 0804 13207 0378

53 ร.ต.อ.

ยอดรัก นวนนิ่ม

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.กระบี่

1804 11204 0036 รอง สว.สส. สภ.ทับปุด จว.พังงา

0805 13204 0084

54 ร.ต.อ.

ยอดรัก เรืองโรจน์

รอง สวป.สภ.กรงปินัง จว.ยะลา

0906 13202 0137 รอง สวป.สภ.สุไหงปาดี จว.นราธิวาส

0903 13202 0077

55 ร.ต.อ.

ยอดฤทธิ์ ลางคุลเสน

รอง สวป. สน.สายไหม

1109 13202 0066 รอง สวป. สน.ห้วยขวาง

56 ร.ต.อ.

ยาไวหนี เล่งเจ๊ะ

รอง สว.ตม.จว.ระนอง บก.ตม.6

2407 11202 0101 รอง สว.ฝอ.บก.ตม.6

2407 11309 0013

57 ร.ต.อ.

ยิ่งยศ ใกล้สมจิตต์

รอง สว.กก.5 บก.ปคม.

2108 11202 0136 รอง สว.กก.6 บก.ปคม.

2108 11202 0160

58 ร.ต.อ. หญิง ยินดี ถัดสีทัย

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ยะลา

2006 11304 0023 รอง สวป.สภ.รามัน จว.ยะลา

0906 13202 0051

59 ร.ต.อ.

ยุทธกร สวัสดี

รอง สวป.สภ.เจาะไอร้อง จว.นราธิวาส

สนธ.310

รอง สวป.สภ.จะนะ จว.สงขลา

0907 13202 0516

60 ร.ต.อ.

ยุทธการ คล้าวละม่อม

รอง สว.(สอบสวน) สน.ประชาชื่น

สน.1-728

รอง สว.(สอบสวน) สน.วัดพระยาไกร

1112 24203 0108

ว่าที่ ร.ต.อ.

สชพ.254

ตำแหน่งใหม่

0804 13202 0432
3200 11202 0018

สสข.390

สน.1-547

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 255/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

2506 11202 0256 ผบ.มว.กก.ตชด.24

ตำแหน่งเลขที่

61 ร.ต.ท.

ยุทธจักร์ พรมบุญ

ผบ.มว.กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.

62 ร.ต.อ.

ยุทธชัย สุดเสน่ห์

รอง สว. งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. 1002 11205 0057 รอง สว. งานศูนย์ควบคุมการจราจร CCTV กก.4 บก.จร. 1002 11205 0265

63 ร.ต.อ.

ยุทธเดช อินทร์สุวรรณ

รอง สวป.สภ.เวียงสา จว.น่าน

64 ร.ต.อ.

ยุทธนา กองตา

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ศรีราชา จว.ชลบุรี

สชบ.339

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองชลบุรี

65 ร.ต.อ.

ยุทธนา จันทยุง

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ลาดวน จว.สุรินทร์

สสร.325

รอง สว.(สอบสวน) สภ.สะเดา จว.สุรินทร์ 1309 29203 0122

66 ร.ต.อ.

ยุทธนา จิตจานอง

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช

1806 11202 0042 รอง สว.สส. สภ.พรหมคีรี จว.นครศรีธรรมราช

67 ร.ต.อ.

ยุทธนา ศรีเมือง

รอง สวป. สน.บวรมงคล

1009 11202 0120 รอง สว.สส. สน.บวรมงคล

68 ร.ต.อ.

ยุทธนา เหลืองสกุล

รอง สว.ธร.สภ.ศรีราชา จว.ชลบุรี

สชบ.323

รอง สวป.สภ.ศรีราชา จว.ชลบุรี

0204 13202 0428

69 ร.ต.อ.

ยุทธนา อาดา

รอง สว.ธร. สน.จรเข้น้อย

สน.2-371

รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.บช.ทท.

3201 11304 0062

70 ร.ต.ท.

ยุทธนา โอทองคา

รอง สวป.สภ.ฉวาง จว.นครศรีธรรมราช

สนศ.589

รอง สวป.สภ.พิปูน จว.นครศรีธรรมราช

71 ร.ต.อ.

ยุทธพงษ์ มอไธสง

รอง สว.กก.1 บก.ป.

2102 11202 0062 รอง สวป.สภ.เมืองนครราชสีมา

72 ร.ต.ท.

ยุทธพงษ์ อมรมงคลศิลป์

รอง สวป.สภ.บางจัก จว.อ่างทอง

1112 11202 0076 รอง สว.กก.4 บก.ป.

73 ร.ต.อ.

ยุทธพล ยะฝา

รอง สว.(สอบสวน) สภ.กะปง จว.พังงา

74 ร.ต.อ.

ยุทธภูมิ พยัคฆ์ภูตินันท์

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นครสวรรค์

75 ร.ต.อ.

ยุทธศิลป์ วรรณศิลป์

รอง สว.สส.สภ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี

0504 13202 0282 รอง สว.สส.สภ.ท่าวุ้ง จว.ลพบุรี

สพง.195

0106 13204 0131
0204 24203 0093

สนศ.459
1114 13204 0199

สนศ.577
สนม.467
2102 11202 0208

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

1606 11202 0144 รอง สวป.สภ.ไพศาลี จว.นครสวรรค์

สสบ.246

2503 11202 0384

รอง สว.สส.สภ.สรรคบุรี จว.ชัยนาท

สนว.418
0102 13204 0078

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 255/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

76 ร.ต.ท. หญิง ยุพา รามฤทธิ์

รอง สว. ฝ่ายฝึกอบรม บก.อก.รพ.ตร.

77 ร.ต.ท.

ต้นหน (สบ 1) กลุ่มงานเรือตรวจการณ์ฯ บก.รน. 2106 33206 0343

ยุรนันท์ มีเดช

ตำแหน่งใหม่

3101 11306 0116 รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ทท.

รอง สว.กก.4 บก.ทล.

ตำแหน่งเลขที่
3201 11304 0019
2103 11304 0133

78 ร.ต.อ. หญิง ยุวดี ศรีทัยแก้ว

รอง สว. ฝ่ายฝึกอบรม บก.อก.รพ.ตร.

3101 11306 0117 รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ทท.

3201 11304 0014

79 ร.ต.อ. หญิง เยาวณา มณฑารักษ์

รอง สว.กก.3 บก.ทท.1

3202 11304 0092 รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.9

1901 11304 0199

80 ร.ต.อ. หญิง เยาวนาฎ ชาญรบ

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สุรินทร์

1309 11304 0017 รอง สว.พฐ.จว.สุรินทร์

2706 11336 0186

81 ร.ต.อ.

รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.2

1201 11304 0266 รอง สวป.สภ.หนองใหญ่ จว.ชลบุรี

1206 11202 0156

82 ร.ต.อ. หญิง รชยา ขาวผ่อง

รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2

2403 11363 0348 รอง สว.ตม.จว.ระนอง บก.ตม.6

2407 11304 0104

83 ร.ต.อ.

รณกร เตโช

รอง สวป.สภ.รัตนวาปี จว.หนองคาย

0410 13202 0041 รอง สว.ส.ทล.2 กก.4 บก.ทล.

2103 11202 0139

84 ร.ต.อ.

รณกร สกุลสิริจินดา

รอง สวป.สภ.บางหลวง จว.นครปฐม

0703 13207 0233 รอง สวป.สภ.กระตีบ จว.นครปฐม

0703 13207 0225

85 ร.ต.อ.

รณชัย จันทรปรุง

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.เพชรบุรี

1707 11202 0091 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.เพชรบุรี

1707 11204 0035

86 ร.ต.ท.

รณชัย วรภัณฑ์วิศิษฎ์

รอง สว.สส.สภ.สาคู จว.ภูเก็ต

1808 11204 0145 รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.8

1801 11304 0206

87 ร.ต.อ.

รณรงค์ บัวเย็น

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เกาะช้าง จว.ตราด 0205 13203 0021 รอง สว.สส.สภ.ชนบท จว.ขอนแก่น

88 ร.ต.อ.

รณฤทธ อินทร์คง

รอง สว.กก.3 บก.ปส.4

2205 11204 0066 รอง สว.(สอบสวน) กก.6 บก.ปทส.

89 ร.ต.อ.

รณฤทธิ์ กิติมาศ

นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.ยะลา

2006 11323 0007 รอง สว.ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 2 กต.2 0803 11204 0015

รอง สว.ตม.จว.กระบี่ บก.ตม.6

2407 11363 0214 รอง สว.ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6

รชต นาสินเพิ่ม

90 ร.ต.อ. หญิง รตนพร สังข์แก้ว

สขก.358
2107 11203 0156
2407 11363 0170

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 255/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ
91 ร.ต.ท.

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

นว.(สบ 1) ผบก.สส.ภ.9

1902 11323 0005 รอง สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.9

92 ร.ต.อ. หญิง รติกร ก้อนคา

รอง สว.ตม.จว.ปราจีนบุรี บก.ตม.3

2404 11326 0337 รอง สว.ตม.จว.สมุทรปราการ บก.ตม.3 2404 11363 0243

93 ร.ต.อ.

รถชสิทธิ์ แสงกระโทก

รอง สว.จร.สภ.ชุมพวง จว.นครราชสีมา 1305 11205 0185 รอง สวป.สภ.เสิงสาง จว.นครราชสีมา

94 ร.ต.ท.

รนนท์ นาคะปักษิณ

รอง สว.(สอบสวน)สภ.หมอกจาแป่ จว.แม่ฮ่องสอน 0507 23203 0160 รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.สตม. 2408 23203 0059

95

รตเวช ทองมุณี

ตำแหน่ง

สนม.554

รอง สว.กก.3 บก.ทท.2

3203 11304 0082 รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.จชต 2002 28203 0110

รอง สวป.สภ.เมืองกาญจนบุรี

0702 13202 0305 รอง สวป.สภ.ผาขาว จว.เลย

97 ร.ต.ท. หญิง รภีพร เพิ่มสนาม

พยาบาล(สบ 1) ยส.รพ.ตร.

3127 31420 0032 พยาบาล(สบ 1) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0821

98 ร.ต.อ.

รอง สว.กลุ่มงานเทคโนฯ บก.ขส.บช.ปส. 2206 11403 0057 รอง สวป. สน.วังทองหลาง

1111 13202 0274

99 ร.ต.อ. หญิง รมนปวีร์ ศรีเดช

รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.บช.ศ.

1104 11327 0057

100 ร.ต.อ.

รมย์ อนุเคราะห์

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

101 ร.ต.อ.

ร่วมชาติ สาระการ

รอง สว.(สอบสวน) สภ.สร้างค้อ จว.สกลนคร 1411 29203 0097 รอง สวป.สภ.เมืองขอนแก่น

ว่าที่ ร.ต.อ.

96 ร.ต.อ.

หญิง รพีพรรณ ชุมธรรม

1902 11204 0044

รพีพัทธ์ แรงครุฑ
ร่มไทร ไทรงาม

2901 11326 0036 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ชัยนาท

สปข.230

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองประจวบคีรีขันธ์

0408 13202 0301

สปข.189
0403 13202 0427

102 ร.ต.อ. หญิง รวีวรรณ สิบแอง

ผบ.มว.ปค.ศฝร.ภ.7

1703 11306 0037 อจ.(สบ 1) กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.7 1703 32345 0070

103

ช่างไฟฟ้าสื่อสาร (สบ 1) กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีและบริหารความถี่ สส.

2802 11428 0157 รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0383

รอง สว.กก.1 บก.สส.สตม.

2408 11204 0029 รอง สว.ตม.จว.กาญจนบุรี บก.ตม.3

2404 11202 0034

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สุรินทร์

1309 11326 0026 รอง สว.ธร.สภ.สวาย จว.สุรินทร์

1309 11304 0055

ว่าที่ ร.ต.อ.

104 ร.ต.อ.

หญิง รวีวรรณ สุขล้า
รวีศักดิ์ สุริยภักดิ์

105 ร.ต.อ. หญิง รสริน เจริญรัมย์

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 255/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

106 ร.ต.อ. หญิง รสริน นวนยานัส

รอง สว.ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5

2406 11363 0110 รอง สว.ตม.จว.ตาก บก.ตม.5

107 ร.ต.อ. หญิง รสิตา เพชรรัตน์

รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ทท.

3201 11304 0014 รอง สว.ธร.สภ.นาทวี จว.สงขลา

108

ร้อยเมตร แสนตัน

รอง สว.ฝ่ายวิชาการสรรหา กส.

2905 11316 0054 รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ก.

109 ร.ต.อ.

รักชาติ คาแสนโคตร

รอง สว.สส.สภ.หนองสูงใต้ จว.มุกดาหาร 0406 13204 0129 รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.4

1403 11304 0012

110 ร.ต.อ.

รักศักดิ์ เข็มศรี

รอง สวป.สภ.บ่อวิน จว.ชลบุรี

0204 13202 0030

111 ร.ต.อ.

รักษา พงศ์พาสิน

รอง สว.(สอบสวน)สภ.แม่ลาหลวง จว.แม่ฮ่องสอน 1509 29203 0065 รอง สว.(สอบสวน)สภ.หมอกจาแป่ จว.แม่ฮ่องสอน 0507 23203 0161

112 ร.ต.อ.

รังสรร วงสุพรรณ

รอง สว.สส.สภ.ฉิมพลี จว.ฉะเชิงเทรา

113 ร.ต.อ.

รังสรรค์ โอสาร

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ลานสัก จว.อุทัยธานี

สอน.168

รอง สว.(สอบสวน)สภ.หนองมะโมง จว.ชัยนาท 0102 13203 0020

114 ร.ต.อ.

รังสันต์ คะมานิคม

รอง สวป.สภ.ราษฎร์เจริญ จว.มหาสารคาม

สมค.129

รอง สวป.สภ.เมืองหนองบัวลาภู

115 ร.ต.อ.

รังสิมันญ์ จารุนัย

รอง สว.สส.สภ.โคกสูง จว.สระแก้ว

0209 13204 0180 รอง สวป.สภ.เสม็ด จว.ชลบุรี

1206 11202 0142

116 ร.ต.อ. หญิง รังสิมา ทางดี

รอง สว.ฝอ.9 บก.อก.สตม.

2401 11306 0100 รอง สว.ฝอ.บก.ตม.3

2404 11309 0016

117 ร.ต.ท.

รัชเขต พงษ์สมบูรณ์

รอง สวป. สน.บางบอน

1116 13202 0295 รอง สวป.สภ.เมืองนครปฐม

0703 13202 0259

118 ร.ต.ท.

รัชฎากร กอบคา

รอง สวป.สภ.สรรคบุรี จว.ชัยนาท

0102 13202 0202 รอง สว.สส.สภ.แม่ฟ้าหลวง จว.เชียงราย 0502 13204 0205

ว่าที่ ร.ต.อ.

119 ร.ต.อ. หญิง รัชดาพร รัชแสนเมือง

รอง สว.ธร.สภ.เทิง จว.เชียงราย

120 ร.ต.ท. หญิง รัชนี โกศลกิตย์

รอง สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.

0204 13207 0275 รอง สวป.สภ.เกาะจันทร์ จว.ชลบุรี
0203 13204 0055 รอง สว.สส.สภ.กบินท์บุรี จว.ปราจีนบุรี

สชร.318

รอง สว.ธร.สภ.เวียงชัย จว.เชียงราย

2406 11204 0126

สสข.421
2101 11304 0021

สปจ.335
0411 13202 0120

สชร.356

0400 11380 0160 รอง สว.ฝ่ายธุรการและกาลังพล.บก.อก.จต. 0801 11304 0011

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 255/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

121 ร.ต.อ.

รัชพล เทียมสะคู

รอง สว.(สอบสวน) กก.6 บก.ปปป.

122 ร.ต.อ.

รัชพล ธรรมชอบ

รอง สว. งานอารักขาที่ 5 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 11202 0140

123 ร.ต.อ.

รัชพล นุ้ยป้อม

รอง สว.(สอบสวน)สภ.น้าเพียงดิน จว.แม่ฮ่องสอน 1509 29203 0061 รอง สว.(สอบสวน)สภ.ปาย จว.แม่ฮ่องสอน

124 ร.ต.อ.

รัชพล บัวย้อย

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

2403 11363 0250 รอง สว.กก.1 บก.สส.สตม.

125 ร.ต.อ.

รัชพล เหลากลม

รอง สวป. สน.ยานนาวา

1113 13202 0215 รอง สว.กลุม่ งานตรวจสอบสานวน 2 คด. 0602 11375 0036

126 ร.ต.อ.

รัฐกร โอษฐ์เจษฎา

รอง สว.จร. สน.บางโพงพาง

สน.2-880

รอง สวป.สภ.หมูสี จว.นครราชสีมา

1305 11202 0273

127 ร.ต.ท.

รัฐโรจน์ โรจนเรืองไชย

รอง สว.จร. สน.มีนบุรี

สน.1-1212

รอง สว.จร. สน.ประชาสาราญ

1102 13205 0376

รอง สว.ธร.สภ.บ้านคลองเต็ง จว.ตรัง

0902 13304 0140

2110 29203 0129 รอง สว.(สอบสวน) สภ.นาจอมเทียน จว.ชลบุรี 1206 11203 0201

สตง.240

รอง สวป.สภ.ท่าตูม จว.สุรินทร์

สสร.358
สมส.136
2408 11204 0028

128 ร.ต.อ. หญิง รัณพิสชา รอดริน

รอง สว.ธร.สภ.ห้วยยอด จว.ตรัง

129 ร.ต.อ.

รัตนชัย สลับศรี

รอง สวป. สน.สายไหม

1004 11202 0116 รอง สวป. สน.บางเขน

130 ร.ต.ท.

รัตนตรัย ผ่องทอง

รอง สวป.สภ.เพนียด จว.ลพบุรี

0106 13207 0213 รอง สว.(สอบสวน)สภ.เพนียด จว.ลพบุรี 0106 24203 0105

131 ร.ต.อ. หญิง รัตนภร สุทุม

รอง สว.ฝ่ายธุรการและกาลังพล บก.อก.สพฐ.ตร. 2701 11304 0020

132 ร.ต.อ. หญิง รัตน์รวี สีมันตระ

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ยโสธร

133 ร.ต.ท.

รอง สวป.สภ.หันคา จว.ชัยนาท

รัตนศักดิ์ รัตนชูโชค

รอง สว.ฝ่ายบรรจุ ทพ.

1307 11304 0022 รอง สว.สส.สภ.พนา จว.อานาจเจริญ

สชน.169

รอง สวป.สภ.ทุ่งเบญจา จว.จันทบุรี

1109 13202 0382
0402 11302 0082
0308 13204 0082

สจบ.111

134 ร.ต.อ. หญิง รัตนา บานเย็น

รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่ บก.ตม.2 2403 11363 0359 รอง สว.กก.บริการคนต่างด้าว บก.ตม.5 2406 11363 0024

135 ร.ต.อ. หญิง รัตนา สมขาว

รอง สว.กก.ตชด.12

2502 11327 0495 รอง สว.อก.สภ.เมืองอานาจเจริญ

สอบ.531

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 255/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

รอง สว.ธร.สภ.แม่ลาน จว.ปัตตานี

137 ร.ต.อ. หญิง รัตนา อินทร์ปิ่น

รอง สว.ฝอ.บก.สส.ภ.6

1602 11326 0015 รอง สว. กก.ตชด.31

2504 11325 0076

138 ร.ต.อ. หญิง รัตนากร บ่อทรัพย์

รอง สว.ตม.จว.อุตรดิตถ์ บก.ตม.5

2406 11304 0210 รอง สว.ตม.จว.น่าน บก.ตม.5

2406 11204 0182

139 ร.ต.อ. หญิง รัตนาพร พรอินทร์

รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.บช.ทท.

3201 11326 0065 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นราธิวาส

2004 11304 0141

140 ร.ต.อ. หญิง รัตนาภรณ์ ปานรอด

พยาบาล(สบ 1) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0056 ผบ.มว.กก.ตชด.๔๑

2505 11420 0131

141 ร.ต.อ. หญิง รัตพร ทาสีเพ็ชร

รอง สว.ฝอ.ศพฐ.1

2704 11326 0084 รอง สว.พฐ.จว.นครพนม

2707 11336 0235

142

ช่างไฟฟ้าสื่อสาร (สบ 1) กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีและบริหารความถี่ สส.

2802 11428 0160 วิศวกรอากาศยาน (สบ 1) กลุ่มงานวิศวกรรมอากาศยาน บ.ตร. 0105 31454 0395

หญิง รัลยา ทัดภูธร

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ปัตตานี

ตำแหน่งเลขที่

136 ร.ต.ท. หญิง รัตนา สุวรรณวงศ์

ว่าที่ ร.ต.อ.

สปน.273

ตำแหน่งใหม่

2005 11326 0027

143 ร.ต.อ.

ราชนัย ชินายศ

รอง สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ปคม.

2108 29203 0054 รอง สว.(สอบสวน)สภ.ช้างเผือก จว.เชียงใหม่ 1505 11203 0340

144 ร.ต.อ.

ราเชน หงส์ชารี

ผบ.มว.(สบ 1) กก.ตชด.22

2503 11202 0188 รอง สวป.สภ.นาตาล จว.อุบลราชธานี

0309 13207 0326

145 ร.ต.อ.

ราเชนทร์ สุริโย

ผบ.มว.กก.ตชด.31

2504 11202 0571 ผบ.มว.กก.ตชด.23

2503 11202 0293

146 ร.ต.อ.

ราเชนทร์ อินทรเต็ม

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองราชบุรี

สรบ.209

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

147 ร.ต.อ. หญิง ราตรี จันเพ็ง

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.อุบลราชธานี

1311 11304 0028 รอง สว.ธร.สภ.โพธิ์ไทร จว.อุบลราชธานี

148 ร.ต.อ. หญิง ราตรี แสนคา

รอง สว.ฝ่ายบริการการประชุมและพิธีการ สลก.ตร. 0101 11312 0059

149 ร.ต.อ.

ราเมศ มหึเมือง

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

150 ร.ต.ท.

ราวิน ภูชุม

รอง สว.จร.สภ.นากลาง จว.หนองบัวลาภู 1413 11205 0055 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.อุดรธานี

สนว.263

รอง สว.ธร.สน.พญาไท

สอบ.608
สน.1-677

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

1414 11204 0038

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 255/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ
151 ร.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล
ราวี เก็มเส็น

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สงขลา

1906 11204 0050 รอง สวป.สภ.สิงหนคร จว.สงขลา

0907 13202 0490

152 ร.ต.อ. หญิง ราไพ มหาไชย

รอง สว.ฝอ.บก.ตม.3

2404 11326 0015 รอง สว.ตม.จว.อุดรธานี บก.ตม.4

2405 11326 0259

153 ร.ต.อ.

รอง สว. กก.ดส.

1000 11309 0025 รอง สว.สส. สน.อุดมสุข

1103 13204 0134

154 ร.ต.อ. หญิง รืน่ ฤทัย แดงสกุล

รอง สว.ฝอ.บก.ปส.4

2205 11304 0013 รอง สว.ฝอ.บก.ส.1

2302 11304 0018

155 ร.ต.อ.

ผบ.มว.ปค.ศฝร.ภ.7

1703 11306 0036 อจ.(สบ 1) กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.7 1703 32342 0089

ริยงค์ ลักษณะ
รุง่ ทิวา คงแจ่ม

156 ร.ต.อ. หญิง รุง้ นภา คารินทร์

รอง สว.ฝ่ายธุรการและกาลังพล บก.อก.บช.ปส. 2201 11302 0014 รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.6

157 ร.ต.อ.

รอง สว.อก.สภ.ค่ายบางระจัน จว.สิงห์บุรี

รุง่ นิรันดร์ สอาดเอี่ยม

สสห.141

รอง สว.สส.สภ.บางระจัน จว.สิงห์บุรี

1601 11304 0178

สสห.135

158 ร.ต.อ. หญิง รุง่ รัฐ พิสัยวรกุล

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.กาแพงเพชร

1604 11326 0024 รอง สว.ธร.สภ.ทรงธรรม จว.กาแพงเพชร 0602 13304 0241

159 ร.ต.อ. หญิง รุง่ รัตน์ กฤษณา

รอง สว.ฝ่ายการเงิน 4 กง.

0502 11326 0082 รอง สว.ฝอ.ศพฐ.4

2707 11304 0092

160 ร.ต.ท.

รุง่ รัศมี ปราบมนตรี

รอง สวป.สภ.จะกว๊ะ จว.ยะลา

2006 11202 0117 ผบ.มว.(สบ 1)สภ.รามัน จว.ยะลา

0906 13202 0171

161 ร.ต.ท.

รุง่ เรือง พัฒนโพธิ์

รอง สวป.สภ.จังหาร จว.ร้อยเอ็ด

สรอ.253

รอง สว.จร.สภ.เมยวดี จว.ร้อยเอ็ด

1409 11205 0146

162 ร.ต.อ.

รุง่ โรจน์ เกิดแก้ว

รอง สวป.สภ.ปากพะยูน จว.พัทลุง

สพท.173

รอง สวป.สภ.ควนขนุน จว.พัทลุง

0905 13202 0237

163 ร.ต.ท.

รุง่ โรจน์ จิรากร

รอง สวป.สภ.เมืองราชบุรี

0706 13202 0270 รอง สว.จร.สภ.ปากท่อ จว.ราชบุรี

1708 11205 0090

164 ร.ต.ท.

รุง่ โรจน์ เจริญพจน์

รอง สว.สส.สภ.โพธิ์แก้ว จว.นครปฐม

165 ร.ต.อ. หญิง รุง่ ฤดี สรงวารี

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สงขลา

สนฐ.102

รอง สว.จร.สภ.พุทธมณฑล

1906 11304 0024 รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.8

สนฐ.265
1801 11304 0161

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 255/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

0410 13202 0058 รอง สวป.สภ.นาด้วง จว.เลย

ตำแหน่งเลขที่

166 ร.ต.อ.

รุง่ ศักดิ์ วรนาม

รอง สวป.สภ.โพธิ์ตาก จว.หนองคาย

167 ร.ต.ท.

รุจน์ ปรางเปรมปรี

รอง สว.จร.สภ.นครชัยศรี จว.นครปฐม 1705 11205 0092 รอง สว.จร.สภ.กระตีบ จว.นครปฐม

1705 11205 0102

168 ร.ต.อ. หญิง รุจิรา ชาติวัฒนา

รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.9

1906 11204 0145

169 ร.ต.อ.

เรวัต สระแก้ว

รอง สวป.สภ.เมืองร้อยเอ็ด

สรอ.258

รอง สว.จร.สภ.เมืองร้อยเอ็ด

สรอ.278

170 ร.ต.อ.

เรวัตร์ จันทร์ศิริ

รอง สว.จร. สน.ราษฎร์บูรณะ

สน.3-931

รอง สว.จร. สน.สาเหร่

สน.3-762

171 ร.ต.อ.

เริงศักดิ์ สิทธิรักษ์

รอง สวป.สภ.บันนังสตา จว.ยะลา

172 ร.ต.อ.

เรืองเดช ศาลางาม

รอง สว.สส.สภ.บางศรีเมือง จว.นนทบุรี 0103 13204 0244 รอง สว.สส.สภ.สาโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ

173 ร.ต.อ.

เรืองศักดิ์ คาคะวารี

รอง สว. กก.สุนัขตารวจ บก.สปพ.

1901 11304 0169 รอง สว.สส.สภ.คูเต่า จว.สงขลา

0906 13202 0131 รอง สวป.สภ.วังวิเศษ จว.ตรัง

สลย.326

0902 13202 0238

สสป.233

1013 11306 0223 รอง สว. กก.ม้าตารวจ บก.สปพ.

1013 11306 0239

174 ร.ต.อ. หญิง เรือนแก้ว เกิดอนันต์

รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 11363 0567 รอง สว.ตม.จว.ลพบุรี บก.ตม.3

2404 11363 0161

175 ร.ต.อ.

ฤกษ์มงคล ตังวัฒนา

รอง สวป.สภ.สิรินธร จว.อุบลราชธานี

176 ร.ต.อ.

ฤชธชัช ธนพัทธนัท

รอง สวป. สน.บางรัก

177 ร.ต.อ.

ฤชุภัทร์ หลาวทอง

รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 11363 0584 รอง สว.ตม.จว.จันทบุรี บก.ตม.3

178 ร.ต.ท. หญิง ฤดีสรวง ธาระเลิศ

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

179 ร.ต.อ.

ฤติ นาปทุม

รอง สวป.สภ.คาชะอี จว.มุกดาหาร

180 ร.ต.อ.

ฤทธิกร เผือกผ่อง

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สระบุรี

สอบ.723

รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.อุบลราชธานี 1311 11202 0171

1008 11202 0100 รอง สวป. สน.ลุมพินี

สน.2-848
2404 11202 0363

1107 29203 0070 รอง สว.(สอบสวน)สภ.พระนครศรีอยุธยา 1107 11203 0178

สมห.160

รอง สวป.สภ.บ้านแฮด จว.ขอนแก่น

1110 11304 0020 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สระบุรี

0403 13202 0057
1110 11204 0031

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 255/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ
181 ร.ต.ท.

ชื่อ ชื่อสกุล
ฤทธิชัย อมรพิพัฒนานนท์

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

รอง สว.สส. สภ.บ้านแพ้ว จว.สมุทรสาคร

สสค.149

ตำแหน่งใหม่
รอง สว.กก.3 บก.ทท.1

ตำแหน่งเลขที่
3202 11202 0097

182 ร.ต.อ. หญิง ลฎาภา กลิ่นเจริญ

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

2403 11304 0390 รอง สว.ตม.จว.กาญจนบุรี บก.ตม.3

2404 11363 0296

183

รอง สว.ฝอ.สลก.ตร.

0101 11326 0024 รอง สว.ฝอ.สลก.ตร.

0101 11326 0026

184 ร.ต.อ. หญิง ลานนา กันทะรันต์

รอง สว.ตม.จว.อุตรดิตถ์ บก.ตม.5

2406 11204 0232 รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่ บก.ตม.2 2403 11363 0359

185 ร.ต.อ. หญิง ลาวรรณ์ ช่วยจันทร์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพัทลุง

0905 24203 0044 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ป่าพะยอม จว.พัทลุง

สพท.143

186 ร.ต.อ.

รอง สวป.สภ.นาแก จว.นครพนม

0404 13202 0281 รอง สวป.สภ.วังยาง จว.นครพนม

สนพ.149

187 ร.ต.อ. หญิง ลินดา พงษ์พร

รอง สว.พฐ.จว.ชัยภูมิ

2706 11336 0162 รอง สวป.สภ.ด่านขุนทด จว.นครราชสีมา 0303 13202 0786

188 ร.ต.อ.

ลือชา เหล็กมา

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ดงขุย จว.เพชรบูรณ์ 0607 24203 0084 รอง สวป.สภ.หนองไผ่ จว.เพชรบูรณ์

189 ร.ต.อ.

ลือชา อทินโณ

รอง สวป. สน.สุวินทวงศ์

1005 11202 0099 รอง สว.จร. สน.มีนบุรี

190 ร.ต.อ.

ลืออานาจ นรสาร

รอง สว.กก.ตชด.24

2503 11442 0362 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.อุดรธานี

191 ร.ต.อ.

เลิศวรรธน์ อุทัยนาง

รอง สว.(สอบสวน) สภ.สามโคก จว.ปทุมธานี

สปท.220

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองลพบุรี

192 ร.ต.อ.

วงค์กช วณัชวงศ์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.สารภี จว.เชียงใหม่

สชม.530

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ดอยหล่อ จว.เชียงใหม่ 0503 13203 0035

193 ร.ต.อ.

วงค์สุวัตร วงค์อามาตร

รอง สวป.สภ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

194 ร.ต.อ.

วงเดือน ปะนัดเท

รอง สว.สส.สภ.บรบือ จว.มหาสารคาม

195 ร.ต.อ.

วงศกร ปริศวงศ์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.แม่ลาน จว.ปัตตานี 0904 24203 0424 รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.จชต 2002 28203 0113

ว่าที่ ร.ต.อ.

หญิง ลฎาภา พรหมกล่า

ลิขิต ห่อหุ้มดี

0204 13202 0460 รอง สวป.สภ.แหลมฉบัง จว.ชลบุรี

สมค.308

รอง สว.สส.สภ.เชียงยืน จว.มหาสารคาม

สพช.322
สน.1-1212
1414 11204 0040
0106 24203 0079
0204 13202 0444

สมค.247

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 255/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

196 ร.ต.อ.

วงศกร หลงกุล

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

197 ร.ต.อ.

วงศธร ดุลย์เภรี

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

198 ร.ต.อ.

วงศ์ยศ เกิดศรี

รอง สว.กลุ่มงานวิจัยพัฒนาและฝึกอบรมทางเทคโนโลยี บก.สสท.

2803 11403 0021 อจ.(สบ 1 ) กลุม่ งานคณาจารย์ นว.รร.นรต. 3005 37379 0015

199 ร.ต.ท.

วชิรเชษฐ์ อัครธีระพงศ์

รอง สวป. สน.ปทุมวัน

1113 13202 0198 รอง สว.สส. สน.ท่าเรือ

200 ร.ต.อ.

วชิรวิชญ์ ก้องไกรสวัสดิ์

รอง สวป. สน.ประเวศ

201 ร.ต.อ.

วชิรวิทย์ พวงประโคน

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านนา จว.นครนายก 0206 24203 0039 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองบุรีรัมย์

สบร.316

202 ร.ต.อ.

วชิรวิทย์ อัครโชติรัตน์

รอง สวป.สภ.แม่ลาน้อย จว.แม่ฮ่องสอน

สขก.600

หญิง วชิรศรณ์ จันทรวิรุฬห์

รอง สว.ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรม บก.อก.

203

ว่าที่ ร.ต.อ.

1702 11204 0022 รอง สว.กก.ปพ.บก.สส.ภ.7

ตำแหน่งเลขที่

สนศ.189

สน.2-358
สมส.155

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครศรีธรรมราช

รอง สวป. สน.หัวหมาก
รอง สวป.สภ.มัญจาคีรี จว.ขอนแก่น

1702 11202 0118

สนศ.362
1112 13204 0093
1111 13202 0286

2901 11318 0070 รอง สว.กลุ่มงานการข่าว บก.ขส.บช.ปส. 2206 11204 0038

204 ร.ต.อ.

วชิระ แก้วศรีบุตร

รอง สว.(สอบสวน)สภ.ม่วงค่อม จว.ลพบุรี

205 ร.ต.อ.

วชิระ ปัญญาฤทธิ์

รอง สวป.สภ.คลองลึก จว.สระแก้ว

0209 13202 0262 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านหัน จว.นครราชสีมา 1305 29203 0100

206 ร.ต.อ. หญิง วณิษา บุญเมือง

รอง สว.ฝอ.คด.

0602 11304 0011 รอง สว.ฝอ.บก.สส.ภ.8

1802 11304 0011

207 ร.ต.อ. หญิง วนิดา เทพเลื่อน

รอง สว.ฝอ.บก.สส.ภ.8

1802 11304 0012 รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8

1801 11304 0143

208 ร.ต.อ. หญิง วนิดา นากุล

รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.6

1603 11304 0011 รอง สว.ฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.6 1603 11304 0026

209 ร.ต.อ. หญิง วนิดา นิวาสสิริพงศ์

รอง สว.ฝอ.บก.ทล.

2103 11304 0024 รอง สว.กก.3 บก.ทล.

2103 11304 0104

210

รอง สว.ฝอ.ตป.

0701 11326 0080 รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.สตม.

2401 11326 0070

ว่าที่ ร.ต.อ.

หญิง วนิดา วชิรพันธ์วิชาญ

สลบ.132

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี

1108 11202 0117

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 255/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่
สน.1-738

ตำแหน่งใหม่
รอง สว.ส.ทท.1 กก.1 บก.ทท.1

ตำแหน่งเลขที่

211 ร.ต.อ.

วรกร ณัฏฐมั่งคั่ง

รอง สวป. สน.สุทธิสาร

212 ร.ต.อ.

วรกร ทองสุข

รอง สว.กลุ่มงานบริหารจัดการระบบเครือข่ายสารสนเทศ ศทก.

213 ร.ต.อ.

วรกฤศ ยี่สาคร

รอง สว.ตม.จว.กาแพงเพชร บก.ตม.5 2406 11204 0224 รอง สว.ตม.จว.ปทุมธานี บก.ตม.3

2404 11363 0388

214 ร.ต.อ.

วรกานต์ สาระปัญญา

รอง สว.ตม.จว.ร้อยเอ็ด บก.ตม.4

2405 11204 0251 รอง สว.ตม.จว.ขอนแก่น บก.ตม.4

2405 11202 0099

215 ร.ต.ท.

วรกิจ วรรณสอน

รอง สว.ส.ทท.3 กก.1 บก.ทท.1

3202 11202 0041 รอง สว.กก.ปพ.บก.ป.

2102 11202 0338

216 ร.ต.ท.

วรฉัตร ฉลวยแสง

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

217 ร.ต.อ.

วรชาติ ลาดหนองขุ่น

รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.6

1601 11304 0172 รอง สวป.สภ.เมืองพิษณุโลก

0606 13202 0216

218 ร.ต.อ.

วรเชษฐ์ สอนปัน

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.อุตรดิตถ์

1611 11304 0018 รอง สว.ธร.สภ.ฟากท่า จว.อุตรดิตถ์

1611 11304 0078

219 ร.ต.อ. หญิง วรณัน วัฒนสรรุง่ โรจน์

นว.(สบ 1) ผบก.ศพฐ.10

2713 11323 0004 รอง สว.ฝตส.4 ตส.1

0901 11328 0032

220 ร.ต.อ. หญิง วรณัน อนุรักษ์ลาภวงศ์

รอง สว.กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด.

2506 11326 0088 รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.2

1201 11304 0211

221 ร.ต.อ.

วรทัศน์ ศรีดาเดช

รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.6

1601 11403 0284 รอง สว.สส.สภ.เมืองกาแพงเพชร

222 ร.ต.อ.

วรธน อิ่มวิทยา

รอง สว.(สอบสวน) สน.พญาไท

3202 11202 0029

2804 11403 0052 รอง สว.กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศทส.ตม. 2409 11401 0034

สปท.93

สน.1-705

รอง สว.(สอบสวน) กก.2 บก.ปอท.

รอง สว.(สอบสวน) สน.บางยี่ขัน

2112 29203 0067

สกพ.137
1009 11203 0143

223 ร.ต.อ. หญิง วรนุช ไทรแก้ว

รอง สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.7

1702 11204 0040 รอง สว.ตม.จว.กาญจนบุรี บก.ตม.3

224 ร.ต.อ.

วรพงษ์ ดีเวียง

รอง สว.ธร.สภ.ไร่สะท้อน จว.เพชรบุรี

1707 11304 0048 รอง สวป.สภ.แก่งกระจาน จว.เพชรบุรี 1707 11202 0071

225 ร.ต.อ.

วรพงษ์ ทองทุม

รอง สว.(สอบสวน) สภ.นายูง จว.อุดรธานี

สอด.547

2404 11363 0190

รอง สว.(สอบสวน) สภ.โนนสัง จว.หนองบัวลาภู 0411 24203 0061

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 255/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

226 ร.ต.อ.

วรพจน์ ลลิตจิรกุล

รอง สว. งานอบรมผู้กระทาความผิดกฎจราจร กก.3 บก.จร.

1002 11306 0152 รอง สว.กก.2 บก.ปอศ.

227 ร.ต.ท.

วรพล ขันธโพธิ์น้อย

รอง สว.สส.สภ.กระโพ จว.สุรินทร์

0307 13204 0290 รอง สวป.สภ.รัตนบุรี จว.สุรินทร์

228 ร.ต.อ.

วรพล ตั้งงามสกุล

รอง สว.(สอบสวน) สน.พลับพลาไชย 2

สน.2-468

รอง สว. กก.สส.4 บก.สส.

1012 11204 0077

229 ร.ต.อ.

วรพล เลิศวิริยะพงศ์

รอง สว.สส.สภ.สาโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ

สสป.233

รอง สว.กก.5 บก.ป.

2102 11202 0250

230 ร.ต.อ.

วรพันธุ์ จันทริมา

ผบ.มว.(สบ 1) ฝอ.บก.ตชด.ภ.2

231 ร.ต.อ.

วรรณชัย จินดาวัน

รอง สว.(สอบสวน) สภ.รามัน จว.ยะลา 0906 24203 0320 รอง สว.(สอบสวน)สภ.นาพูน จว.แพร่

1508 29203 0070

232 ร.ต.อ.

วรรณเชษฐ สุขสวัสดิ์

ผบ.มว.(สบ 1) กก.3 บก.สอ.บช.ตชด. 2508 11207 0323 ผบ.มว.ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.

2508 11202 0032

233 ร.ต.อ.

วรรณเทพ อยู่ไทย

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ระยอง

1210 11202 0040 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ระยอง

1210 11204 0036

234 ร.ต.ท. หญิง วรรณนิภา ใจสม

รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.2

1201 11304 0240 รอง สว.ธร.สภ.หนองใหญ่ จว.ชลบุรี

235 ร.ต.อ. หญิง วรรณวลัย บุญจริง

รอง สว. ฝอ.บก.ตชด.ภ.4

2505 11304 0025 รอง สว.ฝอ.บก.ทท.3

236 ร.ต.อ. หญิง วรรณา เตชะสุรังกูล

รอง สว.กก.3 บก.สส.สตม.

2408 11202 0100 รอง สว.ด่าน ตม.ท่าเรือกรุงเทพ บก.ตม.3 2404 11304 0121

237 ร.ต.อ. หญิง วรรณี นองวัตร

รอง สว.ฝอ.บก.ทท.3

3204 11304 0010 รอง สว.กก.2 บก.ทท.3

238 ร.ต.ท.

วรรธณฎญ์ อมรสิริหิรัญ

รอง สว.ธร.สภ.แม่ลาน้อย จว.แม่ฮ่องสอน

สมส.151

รอง สว.ฝอ.บก.สส.ภ.5

239 ร.ต.อ.

วรรธนายุทธ์ กิ่งน้อย

รอง สวป.สภ.บ้านแพง จว.นครพนม

สนพ.235

รอง สวป. สภ.กุตาไก้ จว.นครพนม

240

ว่าที่ ร.ต.อ.

หญิง วรลักษณ์ นาภรณ์

รอง สว.คธม.บช.ทท.

2503 11202 0045 รอง สวป.สภ.ราษฎร์เจริญ จว.มหาสารคาม

3200 11304 0014 รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.บช.ทท.

2109 11202 0075

สสร.330

สมค.129

สชบ.473
3204 11304 0014
3204 11304 0039
1502 11304 0011

สนพ.163
3201 11304 0055

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 255/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

241 ร.ต.อ.

วรวิทย์ ซุยลา

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอุดรธานี

242 ร.ต.ท.

วรวิทย์ ทิพยอรุณ

รอง สว.ธร. สน.บางยี่ขัน

243 ร.ต.อ.

วรวิทย์ เพ็ชรสีขาว

รอง สว.สส.สภ.คลองหอยโข่ง จว.สงขลา 0907 13204 0264 รอง สว.กก.3 บก.ทท.3

3204 11204 0069

244 ร.ต.อ.

วรวุฒิ ผ่านผิว

รอง สว.สส.สภ.ศรีเทพ จว.เพชรบูรณ์

1609 11204 0035

245 ร.ต.อ.

วรวุฒิ มูลคา

รอง สวป.สภ.โคกงาม จว.เลย

246 ร.ต.อ.

วรวุฒิ แว่นแก้ว

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.อุทัยธานี

1612 11305 0026 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางประมุง จว.นครสวรรค์ 0604 23203 0277

247 ร.ต.ท.

วรวุฒิ ศรีทวีกาศ

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สกลนคร

1411 11304 0025 รอง สว.ธร.สภ.โคกศรีสุพรรณ จว.สกลนคร

248 ร.ต.อ.

วรวุฒิ สุขสกุล

รอง สวป.สภ.วิภาวดี จว.สุราษฎร์ธานี

249 ร.ต.อ.

วรวุธ เชื้ออินทร์

รอง สว.จร.สภ.กันทรลักษ์ จว.ศรีสะเกษ 1308 11205 0165 รอง สวป. สน.โคกคราม

1102 13202 0334

250 ร.ต.อ.

วรวุธ พรมเสน

รอง สว.สส.สภ.นครไทย จว.พิษณุโลก 1608 11204 0121 รอง สว.กก.สส ภ.จว.นครพนม

1406 11204 0034

251 ร.ต.อ.

วรเวช ปรุงเรณู

รอง สว. งานธุรการ กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 11304 0033 รอง สว.สส. สน.หนองจอก

1110 13204 0177

252 ร.ต.ท.

วรเวช พงษานุวัฒน์

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ตาก

253 ร.ต.อ.

วรัชญ์ สวัสดี

รอง สวป.สภ.บาเจาะ จว.นราธิวาส

สนธ.223

รอง สวป.สภ.นาทวี จว.สงขลา

254 ร.ต.ท. หญิง วรัญนภัทร์ รัตนวรภาเศรษฐ์

รอง สว.ธร.สภ.โคกโพธิ์ จว.ปัตตานี

สปน.177

รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.9

255 ร.ต.อ.

นว.(สบ 1) ผบก.ตชด.ภ.3

วรากร อ่อนโคกสูง

0412 24203 0112 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ศรีสงคราม จว.นครพนม 1406 11203 0131

สน.3-592

รอง สว. กก.ม้าตารวจ บก.สปพ.

0607 13204 0169 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.เพชรบูรณ์

สลย.136

สสฎ 527

รอง สวป.สภ.วังสะพุง จว.เลย

รอง สวป. สภ.บ้านในหูต จว.ชุมพร

1605 11202 0126 รอง สวป.สภ.เมืองเก่า จว.สุโขทัย

2504 11323 0006 ผบ.มว. กก.ตชด.32

1013 11304 0233

สลย.198
สสน.357
0803 13207 0198

สสท.138
สสข.425
1901 11326 0224
2504 11202 0186

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 255/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

256 ร.ต.อ. หญิง วรางคณา อุดมพันธ์

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

257 ร.ต.อ.

วรานนท์ อุ้มรัมย์

รอง สวป.สภ.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ

สสป.317

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

258 ร.ต.อ.

วราพงษ์ หายทุกข์

รอง สวป.สภ.สูงเนิน จว.นครราชสีมา

สนม.818

รอง สวป.สภ.หมูสี จว.นครราชสีมา

2403 11363 0445 รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 11363 0553
1305 11202 0272

259 ร.ต.อ. หญิง วราพร ไชยผง

รอง สว.ฝ่ายบริหารและธุรการ ศบศ. รร.นรต. 3007 11326 0014 รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0184

260 ร.ต.อ. หญิง วราภรณ์ กลับเจริญ

รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองสระแก้ว

261 ร.ต.อ. หญิง วราภรณ์ ขวัญศรี

รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 11363 0558 รอง สว.ฝอ.บก.ตม.6

262 ร.ต.อ. หญิง วราภรณ์ ชูประสูตร

รอง สว.ธร.สภ.นาบอน จว.นครศรีธรรมราช

263 ร.ต.อ. หญิง วราภรณ์ พรมชาติ

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สุรินทร์

1309 11305 0028 รอง สวป.สภ.เมืองลีง จว.สุรินทร์

264 ร.ต.อ. หญิง วราภรณ์ ศรีแต

รอง สว.ตม.จว.นครปฐม บก.ตม.3

2404 11363 0398 รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0067

265 ร.ต.อ.

วรายุทธ คาหล้า

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.เพชรบูรณ์

1609 11202 0153 รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.6

266 ร.ต.อ.

วรายุทธ พวงนาค

รอง สว.(สอบสวน) สน.ประชาชื่น

267 ร.ต.อ.

วราวุฒิ ชุมพล

รอง สวป.สภ.บางบาล จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 11202 0132 รอง สวป.สภ.บางบ่อ จว.สมุทรปราการ 0107 13202 0432

268 ร.ต.ท.

วราวุธ คาทะเนตร

รอง สวป.สภ.หนองสนม จว.สกลนคร

0409 13207 0312 รอง สว.สส.สภ.วานรนิวาส จว.สกลนคร 0409 13204 0194

269 ร.ต.อ.

วริทธิ์ เสมอภาพ

รอง สวป. สน.ภาษีเจริญ

1116 13202 0326 รอง สว.จร.สภ.โพธิ์แก้ว จว.นครปฐม

ปนม.8629

รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2

2403 11363 0342 รอง สว.ตม.จว.ขอนแก่น บก.ตม.4

2405 11363 0098

270 ร.ต.อ. หญิง วรินทร์ญพัชร์ บุญฤทธิ์

0209 24203 0088 รอง สว.(สอบสวน) กก.3 บก.ปคม.

สนศ.604

สน.1-722

รอง สว.ธร.สภ.ทรายขาว จว.กระบี่

รอง สว.(สอบสวน) สน.ลุมพินี

2108 29203 0100
2407 11304 0011
0802 13304 0117

สสร.175
1602 11204 0056

สน.2-600

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 255/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

271 ร.ต.อ.

วริศ บุทธิจักร์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.แสนสุข จว.ชลบุรี

ปนม.8603

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองปราจีนบุรี 0207 24203 0050

272 ร.ต.ท.

วรุจน์ เชื้อลิ้นฟ้า

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองเพชรบูรณ์

สพช.221

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองขอนแก่น

273 ร.ต.ท.

วศิน รินสันเทียะ

รอง สว.สส.สภ.โคกกระชาย จว.บุรีรัมย์ 0304 13204 0106 รอง สว.สส.สภ.วังน้าเขียว จว.นครราชสีมา 0303 13204 0404

274 ร.ต.อ.

วสันต์ จันทมาลา

ผบ.มว.กก.ตชด.34

275 ร.ต.อ.

วสันต์ บันลือพืช

รอง สว.(สอบสวน) สภ.กะปง จว.พังงา

276 ร.ต.อ.

วสันต์ มณีกาศ

รอง สว.(สอบสวน)สภ.บ้านเสด็จ จว.ลาปาง 0508 24203 0079 รอง สว.(สอบสวน)สภ.หางดง จว.เชียงใหม่

277 ร.ต.อ.

วสันต์ รักษากุล

รอง สว.ตม.จว.นครปฐม บก.ตม.3

2404 11204 0402 รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0107

278 ร.ต.อ.

วสันต์ อินต๊ะเทพ

รอง สว.(สอบสวน) กก.6 บก.ปทส.

2107 29203 0141 รอง สว.ส.ทล.6 กก.6 บก.ทล.

2103 11202 0213

279 ร.ต.อ.

วสิษฐ คุ้มพวก

รอง สวป.สภ.เมืองตาก

0603 13202 0272 รอง สวป.สภ.แม่สอด จว.ตาก

1605 11202 0085

280 ร.ต.ท.

วสุ บัวจีน

รอง สว.(ทนท.ทางน้า) กก.3 บก.รน.

2106 34206 0080 รอง สว.(ทนท.ทางน้า) ส.รน.1 กก.6 บก.รน. 2106 34206 0165

281 ร.ต.อ.

วัชชิระ สุขกุล

รอง สวป.สภ.หนองปรือ จว.ชลบุรี

1206 11202 0124 รอง สวป.สภ.ห้วยใหญ่ จว.ชลบุรี

282 ร.ต.อ.

วัชธิกร กุลบุตร

รอง สว.สส.สภ.เมืองกาแพงเพชร

สกพ.137

รอง สวป.สภ.เมืองกาแพงเพชร

สกพ.129

283 ร.ต.อ.

วัชพงษ์ ไชยจักร

รอง สวป.สภ.หัวตะพาน จว.อานาจเจริญ

สอบ.549

รอง สวป.สภ.เสนางคนิคม จว.อานาจเจริญ

สอบ.561

284 ร.ต.อ.

วัชรเกียรติ จิรัชยาภิรัตน์

รอง สวป.สภ.เมืองระนอง

1809 11202 0069 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นครสวรรค์

1606 11202 0147

285 ร.ต.ท.

วัชรพงศ์ ศิรินทร์วงศ์

รอง สว.กก.1 บก.ส.๒

2303 11204 0037 รอง สว.กก.2 บก.สส.สตม.

2408 11204 0039

2504 11202 0568 รอง สวป.สภ.แม่สอด จว.ตาก

สพง.196

1405 11203 0230

สตก.198

รอง สว.(สอบสวน) สภ.จะกว๊ะ จว.ยะลา 2006 29203 0121
สชม.500

1206 11202 0150

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 255/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

286 ร.ต.อ.

วัชรพล เชียงพฤกษ์

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สุโขทัย

1610 11202 0122 รอง สวป.สภ.เมืองจันทร์ จว.ศรีสะเกษ 0306 13202 0055

287 ร.ต.อ.

วัชรพล พิมพ์จันทร์

รอง สวป.สภ.เกาะสีชัง จว.ชลบุรี

288 ร.ต.อ.

วัชรพล เสียงล้า

นวท.(สบ 1) กอป.พฐก.

2702 33450 0099 นวท.(สบ 1) พฐ.จว.มุกดาหาร

2707 33450 0237

289 ร.ต.ท.

วัชรวิทย์ เภาแก้ว

รอง สวป.สภ.จะกง จว.ศรีสะเกษ

0306 13207 0326 รอง สวป.สภ.บางกรวย จว.นนทบุรี

0103 13202 0333

290 ร.ต.อ.

วัชระ กฤษดี

รอง สวป.สภ.พระนครศรีอยุธยา

0105 13202 0379 รอง สวป.สภ.คลองห้า จว.ปทุมธานี

0104 13207 0227

291 ร.ต.อ.

วัชระ จาดทองคา

รอง สว.สส.สภ.ทุ่งคลี จว.สุพรรณบุรี

0709 13204 0244 รอง สวป.สภ.ศรีประจันต์ จว.สุพรรณบุรี

292 ร.ต.อ.

วัชระ ทองดอนโพธิ์

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

สกจ.313

รอง สว.สส.สภ.ท่ามะกา จว.กาญจนบุรี 0702 13204 0179

293 ร.ต.ท.

วัชระ เทพแก้ว

รอง สว.ธร.สภ.ไพศาลี จว.นครสวรรค์

สนว.415

รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.6

294 ร.ต.อ.

วัชระ นิลรัตน์

รอง สวป.สภ.เมืองกระบี่

295 ร.ต.อ.

วัชระ แสงเพชร

รอง สว.(สอบสวน) สน.บางโพงพาง

296 ร.ต.อ.

วัชรา ชุมเชิงกาญจน์

รอง สว.สส.สภ.คีรีรัฐนิคม จว.สุราษฎร์ธานี 0808 13204 0241 รอง.สวป.สภ.กาญจนดิษฐ์ จว.สุราษฎร์ธานี 0808 13202 0453

297 ร.ต.ท.

วัชรากร บุษราคัม

รอง สว.กก.ปฏิบัตกิ ารพิเศษ บก.สส.ภ.4 1402 11202 0080 รอง สว.ส.ทท.1 กก.1 บก.ทท.1

สชบ.507

รอง สวป.สภ.ปราสาท จว.สุรินทร์

0802 13202 0139 รอง สว.จร.สภ.อ่าวนาง จว.กระบี่

สน.2-515

รอง สว.สส. สน.คลองตัน

0307 13202 0419

สสพ.256
1601 11304 0244
1804 11205 0111
1007 11204 0081
3202 11202 0031

298 ร.ต.อ. หญิง วัชราภรณ์ ดัชถุยาวัตร

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สุรินทร์

1309 11304 0018 รอง สวป.สภ.ศีขรภูมิ จว.สุรินทร์

สสร.408

299 ร.ต.ท. หญิง วัชราภรณ์ น้อยแก้ว

นว.(สบ 1) ผบก.อก.บช.ทท.

3201 11323 0004 รอง สว.ธร.สภ.เขาชัยสน จว.พัทลุง

สพท.193

300 ร.ต.อ. หญิง วัชราภรณ์ บัวประชา

รอง สว.สส.สภ.บ้านแหลม จว.เพชรบุรี

สพบ.177

รอง สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.7

1702 11204 0040

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 255/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

301 ร.ต.อ. หญิง วัชราภรณ์ สายศรี

ผบ.มว.(สบ 1) กก.ตชด.23

2503 11420 0311 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สกลนคร

302 ร.ต.อ.

วัชรินท์ นิสังกาศ

รอง สวป.สภ.เมืองไหม จว.ขอนแก่น

1405 11202 0174 รอง สว.สส.สภ.เมืองกาฬสินธุ์

สกส.201

303 ร.ต.อ.

วัชรินทร์ เพชรทอง

รอง สวป.สภ.แว้ง จว.นราธิวาส

0903 13202 0529 รอง สวป. สภ.หลังสวน จว.ชุมพร

สชพ.235

304 ร.ต.ท.

วัชรินทร์ วงค์ธรรม

รอง สว.สส.สภ.โพนนาแก้ว จว.สกลนคร 0409 13204 0241 รอง สว.สส.สภ.กมลาไสย จว.กาฬสินธุ์ 0402 13204 0133

305 ร.ต.อ.

วัฒนพัฒน์ กุลวิบูลย์

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สระบุรี

306 ร.ต.อ.

วัฒนา ข่าขันมะลี

รอง สว.สส.สภ.ธวัชบุรี จว.ร้อยเอ็ด

307 ร.ต.ท.

วัฒนา ทองก๊วย

รอง สว.สส.สภ.หนองโสน จว.พิจิตร

0605 13204 0175 รอง สว.สส.สภ.วังทรายพูน จว.พิจิตร

308 ร.ต.อ.

วัฒนา ทับทวี

ผบ.มว.กก.ตชด.41

2505 11304 0094 ผบ.มว.ตชด.41

309 ร.ต.อ.

วัฒนา พิมพิลา

รอง สว.จร.สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี

สชบ.319

รอง สว.จร.สภ.เมืองขอนแก่น

310 ร.ต.อ.

วัฒนา เพชรรัตน์

รอง สวป. สน.คลองตัน

สน.2-563

รอง สว. ฝอ.บก.น.4

311 ร.ต.อ.

วัฒนา สุระพัฒน์

รอง สว.ฝสต.2 กต.3 จต.

312 ร.ต.อ.

วันชัย กฤชธนากร

รอง สว.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ลพบุรี 1108 29203 0037

313 ร.ต.ท.

วันชัย เชาวลิต

รอง สวป. สน.บางชัน

314 ร.ต.ท.

วันชัย ทองย้อย

รอง สว.สส. สภ.หลังสวน จว.ชุมพร

สชพ.239

รอง สว.สส. สภ.เมืองชุมพร

315 ร.ต.อ.

วันชัย โพธิเปา

รอง สว.(สอบสวน)สภ.ปาย จว.แม่ฮ่องสอน

สมส.137

รอง สว.(สอบสวน)สภ.สันป่าตอง จว.เชียงใหม่ 1505 11203 0350

1110 11304 0016 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ลพบุรี

สรอ.298

รอง สว.สส.สภ.บรบือ จว.มหาสารคาม

0804 11204 0015 รอง สว.ฝรท.บก.อก.จต.

รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองสิงห์บุรี

1111 13202 0324 รอง สว.จร. สน.ลาดพร้าว

1411 11304 0025

1108 11304 0015

สมค.306
สพจ.256
2505 11202 0112

สขก.350
1006 11202 0031
0801 11305 0052

สสห.100
สน.1-1158
สชพ.153

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 255/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

316 ร.ต.อ.

วันชัย ศรีระภักดิ์

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 11202 0034 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นนทบุรี

317 ร.ต.อ.

วันชัย สิการ

รอง สวป.สภ.บางศรีเมือง จว.นนทบุรี

0103 13202 0340 รอง สว.สส.สภ.บางบาล จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 13204 0256

318 ร.ต.ท.

วันชิต ถนัดกิจ

นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์

1611 11323 0005 รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.สตม.

319 ร.ต.ท.

วันดี เอกศิริ

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

1105 11202 0112
2401 11302 0015

สนว.292

320 ร.ต.อ. หญิง วันทนียา แสงไพโรจน์

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครปฐม

1705 11305 0027 รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0389

321 ร.ต.อ. หญิง วันเพ็ญ คลองตรง

รอง สว.ฝอ.บก.ปปป.

2110 11304 0013 รอง สว.กก.2 บก.ปปป.

2110 11304 0045

322 ร.ต.อ. หญิง วัลยา กาเหย็ม

รอง สว.ฝอ.บก.สส.ภ.9

1902 11304 0013 รอง สว.สส.สภ.หาดใหญ่ จว.สงขลา

0907 13204 0485

323 ร.ต.อ. หญิง วัลยา อ่อนตา

รอง สว. ฝอ.บก.จร.

1002 11327 0258 รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.

2501 11304 0022

324 ร.ต.อ.

วัลลภ กรีมาบุตร

รอง สวป.สภ.กาแพงแสน จว.นครปฐม 1705 11202 0086 รอง สว.สส.สภ.พนัสนิคม จว.ชลบุรี

สชบ.419

325 ร.ต.อ.

วัลลภ พูลผล

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

สจบ.154

326 ร.ต.อ.

วัลลภ มากุญชร

รอง สว.(สอบสวน) สน.เตาปูน

327 ร.ต.อ.

วัลลภ ศาสตริน

รอง สวป.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.นครราชสีมา 0303 13202 0042 รอง สว.สส.สภ.เมืองนครราชสีมา

สน.1-1363

รอง สว.ส.ทท.2 กก.1 บก.ทท.1

3202 11202 0037

สนม.472

328 ร.ต.อ. หญิง วัลลภา มูลเมือง

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.เชียงราย

1504 11305 0030 รอง สว.(สอบสวน)สภ.แม่อ้อ จว.เชียงราย 1504 29203 0083

329 ร.ต.อ.

รอง สว.สส.สภ.ลาปา จว.พัทลุง

0905 13204 0174 รอง สวป. สภ.ทุ่งคาโงก จว.พังงา

0805 13207 0128

รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.บช.ทท.

3201 11304 0062 รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.9

1901 11304 0200

วัสนันท์ วงศ์อุทัย

330 ร.ต.ท. หญิง วัสมล ชูเอียด

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 255/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

331 ร.ต.อ.

วานิช ทองเกื้อ

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านโหนด จว.สงขลา 0907 23203 0412 รอง สว.(สอบสวน) สภ.นาประดู่ จว.ปัตตานี 2005 29203 0091

332 ร.ต.อ.

วานิต บุตะภักดิ์

รอง สวป.สภ.นาอุดม จว.มุกดาหาร

0406 13207 0158 รอง สว.สส.สภ.หนองวัวซอ จว.อุดรธานี 0412 13204 0200

333 ร.ต.อ. หญิง วารินรัตน์ วงศ์จันทร์

รอง สว.มค.ผก.

0203 11309 0071 รอง สว.คธม.บช.ทท.

3200 11304 0014

334 ร.ต.ท. หญิง วารี ยิ้มแย้ม

รอง สว.กก.ตชด.34

2504 11304 0364 รอง สว.กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.

2506 11304 0240

335

ว่าที่ ร.ต.อ.

หญิง วารุณี มุขตา

รอง สว.กก.2 บก.ทท.1

3202 11304 0052 รอง สว.ธร.สภ.ควนขนุน จว.พัทลุง

336

ว่าที่ ร.ต.อ.

หญิง วาสนา กั่นเม่า

รอง สว.กก.3 บก.ทท.1

3202 11304 0091 รอง สว.กก.1 บก.ทท.1

สอบ.493

สพท.207
3202 11304 0022

337 ร.ต.อ. หญิง วาสนา บูชายันต์

รอง สว.ธร.สภ.โขงเจียม จว.อุบลราชธานี

338 ร.ต.ท. หญิง วาสนา ปิ่นเงิน

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ลพบุรี

1108 11304 0020 รอง สว.พฐ.จว.สิงห์บุรี

2704 11336 0213

339 ร.ต.อ. หญิง วาสนา พรุเพชรแก้ว

รอง สว.กก.2 บก.ทท.2

3203 11304 0055 รอง สว.ฝอ.ศพฐ.10

2713 11326 0073

340 ร.ต.อ. หญิง วาสนา รอดกูล (ทองขนาน)

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ตรัง

1904 11304 0022 รอง สว.ธร.สภ.ห้วยยอด จว.ตรัง

สตง.240

341 ร.ต.อ.

วิคิด ตีทอ

รอง สวป.สภ.แคนดง จว.บุรีรัมย์

0304 13202 0054 รอง สวป.สภ.คูเมือง จว.บุรีรัมย์

สบร.353

342 ร.ต.อ.

วิจารณ์ บุญยก

รอง สวป.สภ.สากเหล็ก จว.พิจิตร

0605 13202 0015 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.พิจิตร

343 ร.ต.ท.

วิจิตร ชัยปัญญา

รอง สวป.สภ.แซงบาดาล จว.กาฬสินธุ์

344 ร.ต.ท.

วิจิตร ดาวเรือง

รอง สวป.สภ.นาเยีย จว.อุบลราชธานี

345 ร.ต.อ.

วิจิตร พรหมม่วง

รอง.สวป.สภ.กาญจนดิษฐ์ จว.สุราษฎร์ธานี 0808 13202 0453 รอง สวป. สภ.บ้านนาเดิม จว.สุราษฎร์ธานี

สกส.126

รอง สว.ธร.สภ.ศรีเมืองใหม่ จว.อุบลราชธานี

รอง สวป.สภ.กมลาไสย จว.กาฬสินธุ์

สอบ.632

1607 11204 0032
0402 13202 0352

0309 13202 0557 รอง สวป.สภ.เหล่าเสือโก้ก จว.อุบลราชธานี 0309 13202 0031

สสฎ.446

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 255/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่
สสข.498

ตำแหน่งใหม่

346 ร.ต.อ.

วิจิตร พักไชย

รอง สว.ธร.สภ.นาหม่อม จว.สงขลา

347 ร.ต.อ.

วิจิตร สุพร

รอง สวป.สภ.นางลือ จว.ชัยนาท

0102 13207 0138 รอง สวป.สภ.หนองแค จว.สระบุรี

348 ร.ต.อ. หญิง วิจิตรานุช คาภูนอก

รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.8

1801 11304 0162 รอง สว.ธร.สภ.เขาพังไกร จว.นครศรีธรรมราช 1806 11304 0058

349 ร.ต.อ.

วิชญ์พล คาสังวาลย์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองปัตตานี

0904 24203 0342 รอง สว.(สอบสวน) สภ.โคกสี จว.สกลนคร 0409 23203 0368

350 ร.ต.ท.

วิชญ์ศรุตม์ กิตติกาญจนานนท์

รอง สว.สส.สภ.อัมพวา จว.สมุทรสงคราม 0707 13204 0048 รอง สว.สส.สภ.กาแพงแสน จว.นครปฐม 1705 11204 0088

351 ร.ต.อ.

วิชญะศักดิ์ กระแสธีป

รอง สว.(สอบสวน) สน.ชนะสงคราม

สน.1-1030

รอง สวป.สภ.หาดใหญ่ จว.สงขลา

ตำแหน่งเลขที่
0907 13202 0475

สสบ.210

ผบ.มว.ฝ่ายปกครอง 2 บก.ปค.รร.นรต. 3002 11306 0049

352 ร.ต.อ. หญิง วิชญาพร เที่ยงธรรม

รอง สว.(สอบสวน) กก.4 บก.ปคบ.

2111 29203 0114 รอง สว.(สอบสวน) กก.3 บก.ปอท.

353 ร.ต.ท.

วิชยุตม์ เชิดพุดซา

รอง สว.ธร.สภ.จอหอ จว.นครราชสีมา 0303 13304 0501 รอง สว.ธร.สภ.พลสงคราม จว.นครราชสีมา 1305 11304 0074

354 ร.ต.อ.

วิชัย แพทยารักษ์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.โพหัก จว.ราชบุรี

355 ร.ต.อ.

วิชัย เมืองมูล

รอง สวป. สน.หนองค้างพลู

1116 13202 0287 รอง สว.สส. สน.พระราชวัง

สน.1-934

356 ร.ต.ท.

วิชัย อินทร์มณี

รอง สวป.สภ.น้าหมัน จว.อุตรดิตถ์

0609 13207 0167 รอง สวป.สภ.ลับแล จว.อุตรดิตถ์

สอต.182

357 ร.ต.อ.

วิชาญ ไชยวงค์

รอง สว.ธร.สภ.เมืองเชียงราย

358 ร.ต.อ.

วิชาญ สีสมบัติ

359 ร.ต.อ.
360 ร.ต.ท.

สรบ.122

สชร.237

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

2112 29203 0101

สสส.34

รอง สวป.สภ.เชียงของ จว.เชียงราย

1504 11202 0110

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

2403 11363 0093 รอง สว.ตม.จว.นครพนม บก.ตม.4

2405 11204 0161

วิชาญ โสมศรี

รอง สวป. สน.จักรวรรดิ

1113 13202 0180 รอง สวป. สภ.เมืองนครพนม

สนพ.208

วิชิต บุทธิจักร

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.มุกดาหาร

1408 11202 0104 รอง สวป.สภ.ธาตุพนม จว.นครพนม

สนพ.284

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 255/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

361 ร.ต.อ.

วิชิต ภาเรือง

รอง สว. กก.สส.บก.น.1

1003 11204 0046 รอง สว.สส. สน.บางมด

362 ร.ต.ท.

วิชิต สุภาการ

ผบ.มว.(สบ 1) กก.ตชด.21

2503 11304 0092 รอง สว.กก.ตชด.22

363 ร.ต.อ.

วิชิต อาศัยนา

รอง สวป. สน.ธรรมศาลา

1009 11202 0118 รอง สวป.สภ.บัวใหญ่ จว.นครราชสีมา 0303 13202 0745

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

2701 11326 0055 รอง สว.ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 3 ทว. 2703 11336 0063

364

ว่าที่ ร.ต.อ.

หญิง วิชุดา โพธิ์เกตุ

สน.3-410
2503 11304 0163

365 ร.ต.อ.

วิเชษฐ์ สารชัย

รอง สวป. สน.เพชรเกษม

1116 13202 0281 รอง สวป.สภ.บางไทร จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 11202 0138

366 ร.ต.อ.

วิเชษต์ เกิดเกตุ

รอง สวป. สน.บึงกุ่ม

1006 11202 0100 รอง สวป. สน.บางชัน

1111 13202 0324

367 ร.ต.อ.

วิเชียร เขาพาใน

รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8

1801 11304 0144 รอง สว.กก.2 บก.ปคม.

2108 11202 0073

368 ร.ต.อ.

วิเชียร ชัยชนะพีระกุล

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ย่านยาว จว.พิจิตร 0605 23203 0200 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ศรีสัชนาลัย จว.สุโขทัย

สสท.219

369 ร.ต.อ.

วิเชียร ดอนชาไพร

รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.5

สลป.228

370 ร.ต.อ.

วิเชียร ดาวดึงษ์

รอง สวป.สภ.ทุ่งหลวง จว.ราชบุรี

371 ร.ต.อ.

วิเชียร วรรณสอน

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.เชียงราย

372 ร.ต.อ.

วิเชียร วริศากุล

รอง สว.(สอบสวน)สภ.ห้วยโป่ง จว.แม่ฮ่องสอน 0507 23203 0170 รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองยาว จว.ลาปาง 0508 23203 0221

373 ร.ต.ท.

วิญญู เฉลยพจน์

รอง สว.กก.3 บก.ปส.2

374 ร.ต.อ.

วิญญู ธรรมยศ

รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน 0507 23203 0023 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ลาปาง

1510 11202 0035

375 ร.ต.อ.

วิฑูร ชุณหศิลป

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ทุ่งลุง จว.สงขลา 0907 24203 0122 รอง สว.จร.สภ.เมืองสงขลา

สสข.332

1501 11304 0283 รอง สว.สส.สภ.เมืองลาปาง

สรบ.114

รอง สวป.สภ.เมืองราชบุรี

1504 11202 0041 รอง สว.สส.สภ.แม่จัน จว.เชียงราย
2203 11204 0069 รอง สว.สส.สภ.โพนงาม จว.สกลนคร

สรบ.197
สชร.425
0409 13204 0317

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 255/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่
สขก.493

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

376 ร.ต.อ.

วิฑูรย์ พาพลงาม

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ชุมแพ จว.ขอนแก่น

377 ร.ต.ท.

วิฑูลย์ ธรรมชาติ

ผบ.มว.(สบ 1) สภ.ยะหริง่ จว.ปัตตานี 0904 13202 0225 รอง สวป. สภ.พรหมคีรี จว.นครศรีธรรมราช

สนศ.457

378 ร.ต.อ.

วิทยา ขันติจิตร

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ปทุมธานี

สชบ.366

379 ร.ต.อ.

วิทยา ใจคา

รอง สว.สส.สภ.เมืองเชียงใหม่

380 ร.ต.อ.

วิทยา ดวงโสภา

รอง สว.จร.สภ.โนนคูณ จว.ศรีสะเกษ

1308 11205 0164 รอง สว.สส.สภ.นาจะหลวย จว.อุบลราชธานี

381 ร.ต.อ.

วิทยา พราหมณ์สุวรรณ์

รอง สว. กก.สุนัขตารวจ บก.สปพ.

1013 11304 0218 รอง สว. กก.สุนัขตารวจ บก.สปพ.

382 ร.ต.อ.

วิทยา ภูขะมา

รอง สวป. สน.หัวหมาก

1111 13202 0264 รอง สว.สส. สน.หัวหมาก

383 ร.ต.อ.

วิทยา ภูผานี

รอง สวป.สภ.ศรีเชียงใหม่ จว.หนองคาย

384 ร.ต.อ.

วิทยา มาลัยประเสริฐ

รอง สว.สส. สน.ท่าข้าม

1116 13204 0305 รอง สว. กก.สส.บก.น.9

1011 11204 0056

385 ร.ต.อ.

วิทยา ศิริเทพ

รอง สวป.สภ.นาวัง จว.หนองบัวลาภู

0411 13207 0114 รอง สวป.สภ.เมืองอุดรธานี

0412 13202 0375

386 ร.ต.อ.

วิทยา สาโรจน์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ไม้แก่น จว.ปัตตานี

387 ร.ต.อ.

วิทยา แสนโสดา

รอง สว.(สอบสวน)สภ.รามะสัก จว.อ่างทอง 1112 29203 0049 รอง สว.(สอบสวน)สภ.แสวงหา จว.อ่างทอง

สอท.155

388 ร.ต.อ.

วิทวัส เคลือบหิรัญ

รอง สวป.สภ.บ้านหลวง จว.น่าน

สชร.390

389 ร.ต.อ.

วิทวัส วอกลาง

รอง สว.สส. สน.คลองตัน

1007 11204 0081 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นครราชสีมา

390 ร.ต.อ.

วิทวัส อินชัย

รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.7

1701 11304 0207 รอง สว.สส.สภ.เมืองนครปฐม

รอง สว.(สอบสวน) สภ.พิบูลย์รักษ์ จว.อุดรธานี 0412 24203 0151

1106 11304 0018 รอง สว.ธร.สภ.เมืองชลบุรี

สชม.407

สนค.265

สปน.260
สนน.275

รอง สว.สส.สภ.แม่ทา จว.ลาพูน

0509 13204 0107

สอบ.715
1013 11204 0241

สน.1-643

รอง สวป.สภ.ปอพาน จว.มหาสารคาม 0405 13207 0227

รอง สวป.สภ.บ้านหนองเอื้อง จว.ตรัง
รอง สวป.สภ.ป่าแดด จว.เชียงราย

สตง.100

1305 11202 0044

สนฐ.148

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 255/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่
สสต.153

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

391 ร.ต.อ.

วิทิน คงพันธ์ทะระ

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ท่าแพ จว.สตูล

392 ร.ต.อ.

วิทูร สังข์สอาด

รอง สว.(สอบสวน) สน.บางยี่เรือ

393 ร.ต.ท.

วิทูรย์ วรรณไชย

รอง สวป.สภ.หนองหญ้าปล้อง จว.เลย

สลย.117

รอง สวป.สภ.เมืองเลย

394 ร.ต.อ.

วินัย ขันติโก

รอง สว.สส.สภ.สุวรรณคูหา จว.หนองบัวลาภู

สอด.398

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

395 ร.ต.อ.

วินัย ทองรักษ์

รอง สวป.สภ.เทพา จว.สงขลา

0907 13202 0512 รอง สว.สส.สภ.ปาดังเบซาร์ จว.สงขลา 0907 13204 0087

396 ร.ต.อ.

วินัย นาคประสิทธิ์

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.กาแพงเพชร

1604 11202 0115 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.กาแพงเพชร

397 ร.ต.อ.

วินัย นิลอร่าม

รอง สวป.สภ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม 0703 13202 0057 รอง สวป.สภ.สามควายเผือก จว.นครปฐม

สนฐ.98

398 ร.ต.ท.

วินัย แนวจาปา

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

สศก.462

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

สศก.295

399 ร.ต.อ.

วินัย ปลื้มพันธ์

รอง สว.จร.สภ.วังทอง จว.พิษณุโลก

สพล.292

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สุโขทัย

400 ร.ต.อ.

วินัย รัตนจิตต์

รอง สว.จร.สภ.เมืองนครศรีธรรมราช

สนศ.370

รอง สวป. สภ.พุนพิน จว.สุราษฎ์ธานี

401 ร.ต.อ.

วินัย ศรีทุม

รอง สวป.สภ.คลองลาน จว.กาแพงเพชร

สกพ.201

รอง สว.สส.สภ.พรานกระต่าย จว.กาแพงเพชร 1604 11204 0089

402 ร.ต.อ.

วินัย สวรรค์ณภูมิ

รอง สว. กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.

1012 11305 0157 รอง สว.สส. สน.มีนบุรี

1110 13204 0264

403 ร.ต.อ.

วินัย สายคุ้ม

รอง สว.ส.ทล.1 กก.7 บก.ทล.

2103 11202 0220 รอง สว.ส.ทล.3 กก.2 บก.ทล.

2103 11202 0087

404 ร.ต.ท.

วินิจ แก้ววิไล

รอง สวป.สภ.กระตีบ จว.นครปฐม

0703 13207 0225 รอง สวป.สภ.สามควายเผือก จว.นครปฐม 0703 13207 0218

405 ร.ต.อ.

วินิช กองธรรม

รอง สวป.สภ.พลสงคราม จว.นครราชสีมา

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เกาะหลีเป๊ะ จว.สตูล 1907 27203 0075

1115 24203 0078 รอง สว.(สอบสวน) สน.บางซื่อ

สนม.317

รอง สว.สส.สภ.นาแก จว.นครพนม

1102 13203 0153
0408 13202 0278

1604 11202 0036

1610 11204 0032

สสฎ.324

0404 13204 0114

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 255/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

406 ร.ต.อ.

วินิตย์ จันทร์บูรณ์

รอง สว.สส. สน.วังทองหลาง

1102 13204 0204 รอง สว.สส. สน.จักรวรรดิ

407 ร.ต.อ.

วิภพ วุฒิงาม

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

ตำแหน่งเลขที่
สน.1-909
สสน.121

408 ร.ต.อ. หญิง วิภวานี อุทยาน

รอง สว.ฝอ.บก.ปทส.

2107 11318 0017 รอง สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ปทส.

2107 11203 0151

409 ร.ต.ท. หญิง วิภารัตน์ พีชาสารานนท์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสมุทรสาคร 0708 24203 0048 รอง สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ปคม.

2108 29203 0052

410 ร.ต.ท. หญิง วิภารัตน์ รัศมีเกียรติศักดิ์

รอง สว.ฝ่ายธุรการและกาลังพล บก.อก.บช.ส. 2301 11304 0015 รอง สว.ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ 2403 11363 0665

411

รอง สว.คธม.บช.ทท.

ว่าที่ ร.ต.อ.

412 ร.ต.ท.

หญิง วิภาวรรณ บุตรอาไพ
วิมล หมื่นเพชร

รอง สวป.สภ.ควนมีด จว.สงขลา

3200 11202 0018 รอง สว.กก.4 บก.ปคบ.

สสข.173

รอง สวป.สภ.รัตภูมิ จว.สงขลา

2111 11304 0100

สสข.440

413 ร.ต.อ. หญิง วิมลรัตน์ ดวงประไพ

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ราชบุรี

1708 11304 0021 รอง สว.ฝ่ายปกครอง.สฝจ.

414 ร.ต.อ. หญิง วิมลศิริ ออมสิน

รอง สว.ฝอ.บก.ตม.3

2404 11304 0012 รอง สว.ด่าน ตม.ท่าเรือกรุงเทพ บก.ตม.3 2404 11363 0237

415 ร.ต.ท.

วิมาน เป้าบ้านเซ่า

รอง สวป.สภ.อัมพวา จว.สมุทรสงคราม

416 ร.ต.อ.

วิรัช ปัฏธรรมวงศ์

รอง สว.ตม.จว.ชัยภูมิ บก.ตม.4

417 ร.ต.อ.

วิรัตน์ ชูยศ

รอง สว.สส.สภ.บรรพตพิสัย จว.นครสวรรค์

สนว.341

รอง สว.สส.สภ.เมืองนครสวรรค์

418 ร.ต.อ.

วิรัตน์ ฤทธิอา

รอง สวป.สภ.ท่าชนะ จว.สุราษฎร์ธานี

สสฎ.299

รอง สว.สส.สภ.ท่าชนะ จว.สุราษฎร์ธานี

419 ร.ต.อ.

วิรัตน์ ศรีนวล

รอง สวป.สภ.นาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร จว.อุบลราชธานี

420 ร.ต.อ.

วิรัตน์ อินทร์ยอด

รอง สว.สส. สน.ดินแดง

สสส.104

2714 11304 0041

รอง สวป.สภ.ลาดใหญ่ จว.สมุทรสงคราม 0707 13207 0057

2405 11363 0240 รอง สว.ตม.จว.ชัยภูมิ บก.ตม.4

2405 11204 0241
0604 13204 0347

สสฎ.302

0309 13207 0361 รอง สวป.สภ.พิบูลมังสาหาร จว.อุบลราชธานี 1311 11202 0135

สน.1-525

รอง สว.สส.สภ.กะรน จว.ภูเก็ต

1808 11204 0078

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 255/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

หญิง วิรัลพัชร กล่อมบรรจง

รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.2

1201 11304 0239 รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.สตม.

2401 11304 0039

422 ร.ต.อ. หญิง วิราวรรณ มีสุข

รอง สว.ฝอ.บก.สส.ภ.8

1802 11304 0013 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี

1810 11304 0023

423 ร.ต.อ. หญิง วิริญภรณ์ ภูถอดใจ

รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.4

1401 11304 0149 รอง สวป.สภ.อุบลรัตน์ จว.ขอนแก่น

0403 13202 0476

424 ร.ต.ท.

วิริยะ ดวงแขเพ็ญศิริกุล

รอง สว.ธร.สภ.ลาดวน จว.บุรีรัมย์

0304 13304 0339 รอง สว.ธร.สภ.ชุมแสง จว.บุรีรัมย์

1306 11304 0065

425 ร.ต.อ.

วิรุตย์ นิลมิตย์

รอง สว. ฝอ.วพ.รพ.ตร.

3102 11326 0079 รอง สว.ฝอ. ภ.จว.บึงกาฬ

1415 11326 0027

426 ร.ต.ท.

วิโรจน์ จันเกตุ

รอง สว.ธร.สภ.โพนนาแก้ว จว.สกลนคร

427 ร.ต.อ.

วิโรจน์ ทองนุ่น

รอง สว.กก.ตชด.41

2505 11304 0075 ผบ.มว.กก.ตชด.42

428 ร.ต.ท.

วิโรจน์ เทศทอง

นวท.(สบ 1) กยส.ศพฐ.2

2705 33450 0133 รอง สวป.สภ.บางปะกง จว.ฉะเชิงเทรา 0203 13202 0268

429 ร.ต.อ.

วิโรจน์ เหง่าศรี

รอง สว.สส.สภ.ปากชม จว.เลย

0408 13204 0169 รอง สว.สส.สภ.หนองหิน จว.เลย

0408 13204 0218

430 ร.ต.อ.

วิไล เกิดสุภาพ

รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.บช.ตชด.

2501 11325 0082 รอง สว.ฝอ.ตส.2

0902 11304 0009

421

ว่าที่ ร.ต.อ.

ตำแหน่งเลขที่

สสน.429

ตำแหน่งใหม่

รอง สวป.สภ.โพนแพง จว.สกลนคร

ตำแหน่งเลขที่

0409 13207 0350
2505 11202 0218

431 ร.ต.อ. หญิง วิไล ปุปผมาศ

รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 11363 0553 รอง สว.ตม.จว.บุรีรัมย์ บก.ตม.4

2405 11304 0234

432 ร.ต.อ. หญิง วิไลพรรณ ตั้งกรสุวิรัตน์

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.มหาสารคาม

1407 11326 0025 รอง สวป. สภ.กู่ทอง จว.มหาสารคาม

0405 13207 0195

433 ร.ต.อ. หญิง วิไลลักษณ์ นิลไทร

รอง สว.พฐ.จว.กาญจนบุรี

2710 11336 0188 รอง สว.พฐ.จว.สุพรรณบุรี

2710 11336 0175

434 ร.ต.อ. หญิง วิไลลักษณ์ โสดากุล

รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.

2501 11304 0026 รอง สว. ฝอ.บก.สปพ.

1013 11302 0016

435 ร.ต.อ. หญิง วิไลวรรณ หวันมาแสะ

รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.9

1901 11304 0232 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ยะลา

2006 11304 0023

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 255/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่
สชม.603

ตำแหน่งใหม่
รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ลาพูน

ตำแหน่งเลขที่

436 ร.ต.อ. หญิง วิวรรธนี ยะสินธุ์

รอง สว.ธร.สภ.แม่แตง จว.เชียงใหม่

437 ร.ต.อ.

วิวัฒน์ ตันชูชีพ

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.เพชรบูรณ์

438 ร.ต.ท.

วิวัฒน์ อ่อนคง

รอง สวป. สภ.พรหมคีรี จว.นครศรีธรรมราช

439 ร.ต.อ.

วิวัฒนไชย ดอนปรีชา

รอง สว.จร.สภ.เมยวดี จว.ร้อยเอ็ด

440 ร.ต.อ.

วิวิธชัย ไชยแพทย์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองหนองบัวลาภู 0411 24203 0048 รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองแสง จว.อุดรธานี

441 ร.ต.ท.

วิวิศน์ ประเสริฐสม

นว.(สบ 1) ผบก.อคฝ.

442 ร.ต.อ.

วิศรุต ไทยจันอัด

รอง สว.(สอบสวน) สน.ตลิ่งชัน

443 ร.ต.อ.

วิศรุต เผ้าหอม

รอง สว.สส.สภ.น้าหนาว จว.เพชรบูรณ์ 1609 11204 0119 รอง สวป.สภ.เมืองร้อยเอ็ด

444 ร.ต.อ.

วิศรุต ฤทธิ์ศรีบุญ

รอง สวป.สภ.คาตากล้า จว.สกลนคร

445 ร.ต.อ.

วิศรุต แสบงบาล

รอง สว.ธร.สภ.เหล่าหลวง จว.บึงกาฬ

0410 13304 0329 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.หนองบัวลาภู

1413 11304 0020

446 ร.ต.อ.

วิศาล นาคทองกุล

รอง สว. ฝอ.บก.น.8

1010 11304 0018 รอง สวป. สน.สาเหร่

1010 11202 0110

447 ร.ต.อ.

วิศาสตร์ นนท์ศรี

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.พะเยา

1507 11403 0027 รอง สว.พฐ.จว.เชียงใหม่

2708 11336 0189

448 ร.ต.อ.

วิศิษฏ์ ชมเชย

รอง สว.สส. สน.หัวหมาก

1111 13204 0291 รอง สว. กก.สส.บก.น.2

1004 11204 0054

449 ร.ต.อ.

วิศิษฏ์ สุมาลี

รอง สว. ศฝร.

1000 11202 0083 รอง สว.ฝอ.บก.ฝรก.

2904 11325 0014

450 ร.ต.อ.

วิเศษ ชูพยัคฆ์

รอง สวป.สภ.บ่อผุด จว.สุราษฎร์ธานี

0808 13207 0360 รอง สว.สส.สภ.บ่อผุด จว.สุราษฎร์ธานี 0808 13203 0368

1609 11304 0023 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.เพชรบูรณ์

สนศ.457

1014 11323 0005 รอง สวป.สน.ลุมพินี

สสน.420

1609 11202 0151

รอง สวป.สภ.ชะอวด จว.นครศรีธรรมราช 0804 13202 0466

1409 11205 0146 รอง สว.จร.สภ.เมืองมหาสารคาม

สน.3-982

1511 11304 0019

รอง สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ปอศ.
รอง สวป.สภ.เมืองสกลนคร

สมค.227
สอด.488
1007 11202 0099
2109 29203 0049

สรอ.259
0409 13202 0392

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 255/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

451 ร.ต.อ.

วิษณุ ทองบุญ

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สมุทรสงคราม

1709 11202 0074 รอง สวป.สภ.บ้านแพ้ว จว.สมุทรสาคร 0708 13202 0165

452 ร.ต.อ.

วิษณุ ภูอาภรณ์

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.กาฬสินธุ์

1404 11204 0037 รอง สวป.สภ.ฆ้องชัย จว.กาฬสินธุ์

453 ร.ต.อ.

วิษณุ ศรีทะโร

รอง สว.(สอบสวน)สภ.วัฒนานคร จว.สระแก้ว

454 ร.ต.อ.

วิษณุ เหมพิจิตร

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.อุทัยธานี

1612 11204 0088 รอง สวป.สภ.หนองฉาง จว.อุทัยธานี

455 ร.ต.อ.

วิสิทธิ์ศักดิ์ พรหมทา

รอง สว.จร.สภ.เมืองศรีสะเกษ

1308 11205 0137 รอง สว.สส.สภ.ยางชุมน้อย จว.ศรีสะเกษ

456 ร.ต.อ.

วิสุทธิ์ เขตจัตุรัส

รอง สวป.สภ.เวียงเก่า จว.ขอนแก่น

0403 13202 0193 รอง สว.สส. สภ.ศรีธาตุ จว.อุดรธานี

457 ร.ต.ท.

วิสุทธิ์ ท่ามสุณี

รอง สวป.สภ.ทุ่งหว้า จว.สตูล

458 ร.ต.อ.

วิสูตร ทิพย์ประชาบาล

รอง สวป. สน.เพชรเกษม

459 ร.ต.อ.

วิสูตร พูลพิพัฒน์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านแหลม จว.เพชรบุรี 0705 24203 0082 รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองหญ้าปล้อง จว.เพชรบุรี

สพบ.190

460 ร.ต.อ.

วีรชน กะการดี

รอง สวป.สภ.บ้านเหลื่อม จว.นครราชสีมา

สนม.670

สนม.522

461 ร.ต.อ.

วีรชาติ เฉลิมชาติ

รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.8

1801 11304 0204 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น

1405 11304 0020

462 ร.ต.อ.

วีรชาติ สีห์รา

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองชุมพร

0803 24203 0052 รอง สว.(สอบสวน) สภ.วิชิต จว.ภูเก็ต

1808 27203 0090

463 ร.ต.อ.

วีรพงศ์ แก้วเล็ก

รอง สว.ฝอ.7 บก.อก.สตม.

2401 11305 0113 รอง สว.ฝอ.7 บก.อก.สตม.

2401 11304 0084

464 ร.ต.อ.

วีรภัฎ แซมมณี

รอง สว.สส.สภ.ปากพะยูน จว.พัทลุง

0905 13204 0075 รอง สวป.สภ.เมืองปัตตานี

สปน.125

465 ร.ต.อ.

วีรภัทร แก้วใส

รอง สว.(สอบสวน) งานศูนย์ควบคุมจราจร วิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ กก.2 บก.จร.

1002 29203 0129 รอง สว.(สอบสวน) สน.พระราชวัง

สปจ.401

สสต.124

0402 13202 0050

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ดอนแรด จว.สุรินทร์ 1309 29203 0105

รอง สว.สส.สภ.หาดใหญ่ จว.สงขลา

1116 13202 0334 รอง สวป. สน.หนองค้างพลู

รอง สวป.สภ.โชคชัย จว.นครราชสีมา

0610 13202 0138

สศก.292
0412 13204 0222

สสข.346
1104 13202 0236

1113 24203 0062

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 255/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

466 ร.ต.อ.

วีรภัทร ศรีฤาชา

รอง สวป.สภ.คลองสิบสอง จว.ปทุมธานี 1106 11202 0109 รอง สวป.สภ.หนองเสือ จว.ปทุมธานี

สปท.201

467 ร.ต.ท.

วีรยุทธ์ ใจคง

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.มุกดาหาร

1408 11202 0101 รอง สว.สส.สภ.ศรีวิไล จว.บึงกาฬ

สนค.335

468 ร.ต.อ.

วีรยุทธ ไชยสุระ

รอง สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ป.

2102 29203 0086 รอง สว.(สอบสวน) กก.3 บก.ปอศ.

2109 29203 0120

469 ร.ต.อ.

วีรยุทธ ทรัพย์แสงส่ง

รอง สวป.สภ.บุณฑริก จว.อุบลราชธานี 0309 13202 0519 รอง สว.ฝสต.2 กต.3 จต.

470 ร.ต.อ.

วีรยุทธ บุญทอง

รอง สว.สส. สน.วังทองหลาง

1006 11204 0085 รอง สว.สส. สน.ทองหล่อ

สน.2-343

471 ร.ต.อ.

วีรวัฒน์ พิริยะเพียรพันธ์

รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ทท.

3201 11304 0020 รอง สว.ธร.สภ.ละงู จว.สตูล

สสต.131

472 ร.ต.อ.

วีรวุฒน์ จันธิมา

รอง สวป.สภ.สูงเม่น จว.แพร่

0506 13202 0217 รอง สวป.สภ.น้าหมัน จว.อุตรดิตถ์

0609 13207 0165

473 ร.ต.อ.

วีรวุทย์ จันทรศิริภาส

รอง สว.ศฝส.บก.กฝ.บช.ตชด.

2506 11306 0439 รอง สว.ศฝส.บก.กฝ.บช.ตชด.

2506 11318 0394

474 ร.ต.อ.

วีรศักดิ์ ชาวริม

รอง สวป.สภ.เชียงคา จว.พะเยา

0505 13202 0150 รอง สวป.สภ.เมืองแพร่

0506 13202 0197

475 ร.ต.อ.

วีรศักดิ์ มีทองแสน

รอง สว. งานศูนย์ควบคุมการจราจร CCTV กก.4 บก.จร.

1002 11205 0265 รอง สว. งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. 1002 11205 0057

476 ร.ต.ต.

วีรศักดิ์ สุทธศิลป์

รอง สว.สส.สภ.บางบ่อ จว.สมุทรปราการ 0107 13204 0231 รอง สว.ส.ทล.5 กก.5 บก.ทล.

2103 11202 0178

477 ร.ต.อ.

วีระ ควรเรือง

ผบ.มว.(สบ 1) กก.ตชด.44

2505 11304 0380 ผบ.มว.กก.ตชด.44

2505 11202 0385

478 ร.ต.อ.

วีระ เอี่ยมสุภา

รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.6

1602 11204 0053 รอง สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.6

1602 11204 0037

479 ร.ต.อ.

วีระชัย ถิ่นกมุท

รอง สว.ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3

2404 11363 0205 รอง สว.ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3

2404 11204 0227

480 ร.ต.อ.

วีระชัย บัวงาม

รอง สว.สส.สภ.โนนคูณ จว.ศรีสะเกษ

0306 13204 0195 รอง สวป.สภ.กันทรลักษ์ จว.ศรีสะเกษ

0804 11204 0015

สศก.411

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 255/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

481 ร.ต.ท.

วีระชัย ปานหนู

รอง สว.(สอบสวน) สภ.สุคิริน จว.นราธิวาส 0903 24203 0422 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ควนเนียง จว.สงขลา

482 ร.ต.อ.

วีระชัย พุ่มแก้ว

รอง สว.สส.สภ.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ

483 ร.ต.อ.

วีระชาติ คล้ายมนต์

รอง สว.ศขบ.สพฐ.ตร.

484 ร.ต.ท.

วีระชาติ คาเพราะ

รอง สวป.สภ.ท่าบ่อ จว.หนองคาย

สนค.289

รอง สว.สส.สภ.จะกว๊ะ จว.ยะลา

ปยล.1501

485 ร.ต.อ.

วีระเดช ไตรพิษ

รอง สวป.สภ.กุฉินารายณ์ จว.กาฬสินธุ์

สกส.333

รอง สวป.สภ.แซงบาดาล จว.กาฬสินธุ์

สกส.126

486 ร.ต.อ.

วีระบุตร บุตรดีขันธ์

รอง สว.กก.4 บก.ปคม.

487 ร.ต.อ.

วีระพล อุปชิต

รอง สว.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวนฯ บก.ปส.3 2204 29203 0027

รอง สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ปคบ.

488 ร.ต.อ.

วีระพันธ์ บุญแสง

รอง สวป.สภ.หางดง จว.เชียงใหม่

รอง สวป.สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ จว.เชียงใหม่ 0503 13202 0549

489 ร.ต.อ.

วีระพันธ์ พรมมาเขียว

รอง สว. ฝอ.5 บก.อก.บช.น.

490 ร.ต.ท.

วีระพันธ์ วงศ์อิน

รอง สวป.สภ.เนินขาม จว.ชัยนาท

สชน.203

รอง สวป.สภ.ท่าช้าง จว.สิงห์บุรี

491 ร.ต.ท.

วีระยุทธ ครรพชูติ

รอง สว.จร. สน.บางยี่เรือ

สน.3-709

รอง สว. กก.ดส.

492 ร.ต.อ.

วีระยุทธ เฟื่องอักษร

รอง สวป.สภ.แม่สอด จว.ตาก

493 ร.ต.ท.

วีระยุทธ ศรีสุพัฒน์

รอง สว.(สอบสวน) สน.นางเลิ้ง

สน.1-966

รอง สว.(สอบสวน) สน.มักกะสัน

1003 11203 0135

494 ร.ต.อ.

วีระวุธ รักษา

รอง สวป. สภ.ทุ่งตะโก จว.ชุมพร

สชพ.207

รอง สวป.สภ.ไม้เรียง

0804 13207 0358

495 ร.ต.ท.

วีระศักดิ์ ค้าคล่อง

รอง สวป.สภ.นาตาล จว.อุบลราชธานี 0309 13207 0326 รอง สวป.สภ.ป่าติ้ว จว.ยโสธร

สสป.323

สสข.525

รอง สว.สส.สภ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ 0107 13204 0214

2700 11442 0073 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นราธิวาส

2004 11204 0049

2108 11202 0114 รอง สว.กลุ่มงานสนับสนุนฯ บก.ปอท. 2112 11204 0114

สชม.490

1001 11304 0318 รอง สว. ฝอ.1 บก.อก.บช.น.

0603 13202 0259 รอง สวป.สภ.สามเงา จว.ตาก

2111 29203 0045
1001 11304 0214

สสห.120
1000 11304 0060

สตก.170

0305 13202 0166

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 255/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

496 ร.ต.ท.

วีระศักดิ์ ดานิล

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ธารโต จว.ยะลา 0906 24203 0345 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บาตูตาโมง จว.ยะลา 0906 23203 0283

497 ร.ต.อ.

วีระศักดิ์ บัณฑิต

รอง สว.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.นครศรีธรรมราช 1806 11305 0048 รอง สว.(สอบสวน)สภ.บางนบ จว.นครศรีธรรมราช 0804 23203 0403

498 ร.ต.อ.

วีระศักดิ์ พันทะชุม

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

499 ร.ต.อ.

วีระศักดิ์ ยาวิละ

ผบ.มว.กก.ตชด.32

500 ร.ต.อ.

วีระศักดิ์ ลาชโรจน์

รอง สว.สส.สภ.ชัยบุรี จว.สุราษฎร์ธานี

สรอ.302

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ดู่ใหญ่ จว.ร้อยเอ็ด 0407 23203 0384

2504 11202 0201 รอง สวป.สภ.ท่าวังผา จว.น่าน

สสฎ.518

0504 13202 0286

รอง.สว.สส.สภ.ท่าชี จว.สุราษฎร์ธานี

0808 13204 0070

1009 11326 0024 รอง สว.ตม.จว.สมุทรสาคร บก.ตม.3

2404 11326 0228

501 ร.ต.อ. หญิง วุฒานุสรณ์ พึ่งเดช

รอง สว. ฝอ.บก.น.7

502

วุฒิไกร ไชยพรหมนิมิต

รอง สว.ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บก.อก.สพฐ.ตร. 2701 11403 0077 นวท.(สบ 1) กลุ่มงานตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ศพฐ.8 2711 33450 0121

503 ร.ต.อ.

วุฒิชัย เครือม่วง

รอง สว.สส.สภ.ด่านมะขามเตี้ย จว.กาญจนบุรี

504 ร.ต.ท.

วุฒิชัย จาปาศรี

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ปทุมธานี

505 ร.ต.อ.

วุฒิชัย บุญยู้

รอง สว. ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. 1013 11202 0167 รอง สว. งานสายตรวจ 3 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 11202 0105

506 ร.ต.ท.

วุฒิชัย เวชคง

รอง สว.จร.สภ.เมืองขอนแก่น

สขก.350

รอง สว.จร.สภ.เมืองหนองบัวลาภู

507 ร.ต.ท.

วุฒิชัย อธิวรปัญญา

รอง สว.(สอบสวน) สน.ลุมพินี

สน.2-602

รอง สว.(สอบสวน) สน.บางรัก

508 ร.ต.อ.

วุฒินันท์ ขันทองนาค

รอง สวป.สภ.นิคมพัฒนา จว.ระยอง

509 ร.ต.อ.

วุฒินันท์ เจนประโคน

รอง สว.ธร.สภ.นาจะหลวย จว.อุบลราชธานี

510 ร.ต.อ.

วุฒินันท์ พรรณภักดี

รอง สว.(สอบสวน) สน.ลุมพินี

ว่าที่ ร.ต.อ.

สกจ.213

รอง สวป.สภ.เนินมะปราง จว.พิษณุโลก 0606 13202 0241

1106 11304 0025 รอง สว.สส.สภ.บางศรีเมือง จว.นนทบุรี 0103 13204 0244

0208 13202 0260 รอง สวป.สภ.ปลวกแดง จว.ระยอง

สอบ.709

รอง สว.ธร.สภ.บุณฑริก จว.อุบลราชธานี

1413 11205 0053

สน.2-697
สรย.239
สอบ.685

1112 24203 0158 รอง สว.(สอบสวน) ส.ทล.1 กก.8 บก.ทล. 2103 29203 0248

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 255/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

0204 13203 0301 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ชลบุรี

ตำแหน่งเลขที่

511 ร.ต.ท.

วุฒิพงษ์ กาสา

รอง สว.สส.สภ.เสม็ด จว.ชลบุรี

512 ร.ต.อ.

วุฒิพงษ์ สุดสีเลี้ยง

รอง สวป.สภ.ชุมพวง จว.นครราชสีมา 0303 13202 0804 รอง สวป.สภ.โนนสูง จว.นครราชสีมา

0303 13202 0774

513 ร.ต.อ.

วุฒิภูมิ แสงไชย

ผบ.มว.(สบ 1) กก.ตชด.43

3203 11202 0097

514 ร.ต.ท.

วุฒิศักดิ์ ครุฑวงศ์

รอง สว.สส.สภ.เมืองกาญจนบุรี

515 ร.ต.อ.

เวชยัณ ปิยภิรมย์

รอง สว. กลุ่มงานสอบสวน บก.น.4

1006 11305 0060 รอง สว. กก.สส.บก.น.7

1009 11204 0052

516 ร.ต.อ.

แว่น เพ็ชร์ทอง

รอง สวป.สภ.จะนะ จว.สงขลา

0907 13202 0516 รอง สวป.สภ.สะเดา จว.สงขลา

0907 13202 0506

517 ร.ต.อ.

ศดิศธรณ์ ตรีรัตนวงศ์

รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองนนทบุรี

0103 24203 0054 รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.น.7 1009 29203 0064

518 ร.ต.ท.

ศตพร จันปรุง

รอง สว.ฝปค.สฝจ.

2714 11304 0045 รอง สว.ธร.สภ.บางแพ จว.ราชบุรี

519 ร.ต.อ.

ศตพร บุตตาสี

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ดอนหญ้านาง จว.บึงกาฬ

520 ร.ต.อ.

ศรชัย บุพพะกสิกร

รอง สวป.สภ.แม่พริก จว.ลาปาง

1510 11202 0097 รอง สว.(สอบสวน)สภ.บ้านแซว จว.เชียงราย 1504 29203 0073

521 ร.ต.อ.

ศรพรหม สุขบารุงศิลป์

รอง สวป.สภ.องครักษ์ จว.นครนายก

1208 11202 0059 รอง สว.จร.สภ.บางปะกง จว.ฉะเชิงเทรา

522 ร.ต.อ.

ศรพิชัย จันทร์ทิพย์

รอง สว.จร.สภ.เบญจลักษ์ จว.ศรีสะเกษ 1308 11205 0161 รอง สว.จร.สภ.บึงมะลู จว.ศรีสะเกษ

523 ร.ต.อ.

ศรพิทักษ์ หงษาชุม

รอง สว. กก.สส.บก.น.8

524 ร.ต.อ.

ศรศักดิ์ เพ็ชรตะกั่ว

รอง สว.(สอบสวน) สภ.โนนกุง จว.อุบลราชธานี 1311 29203 0077 รอง สว.(สอบสวน) สภ.โพธิ์ไทร จว.อุบลราชธานี

525 ร.ต.อ.

ศรสุพรรณ อดทนศรีอนันต์

รอง สว.(สอบสวน) กก.3 บก.ป.

2505 11202 0558 รอง สว.ส.ทท.3 กก.3 บก.ทท.2

สกจ.232

สนค.143

รอง สวป.สภ.นาทม จว.นครพนม

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ห้วยผึ้ง จว.กาฬสินธุ์

1206 11202 0039

0404 13202 0032

สรบ.315
สกส.358
สฉช.209
1308 11205 0159

1010 11204 0044 รอง สว. กก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส. 1012 11204 0097

สอบ.617

2102 29203 0186 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางละมุง จว.ชลบุรี 1206 11203 0204

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 255/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

526 ร.ต.อ.

ศรัณปกรณ์ หาญยุทธ

รอง สว.กก.2 บก.ปส.1

527 ร.ต.อ.

ศรัณย์ พิชิตมโน

รอง สว.(สอบสวน) สน.พระโขนง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

2202 11204 0075 รอง สว.กก.3 บก.ปส.1

สน.2-547

รอง สว.(สอบสวน) สน.ลุมพินี

ตำแหน่งเลขที่
2202 11204 0088

สน.2-598

