(สำเนำ)
คำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
ที่ ๒๕๗/๒๕๖๑
เรื่อง กำรแต่งตั้งข้ำรำชกำรตำรวจ
.................................................................................
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕๔ แห่งพระรำชบัญญัติตำรวจแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๔๗
แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติที่ ๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐
เรื่อง กำรปรับปรุงระบบกำรพิจำรณำแต่งตั้งข้ำรำชกำรตำรวจ จึงแต่งตั้งข้ำรำชกำรตำรวจให้ดำรงตำแหน่งต่ำง ๆ
จำนวน ๕๓๓ 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 257/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

1 ร.ต.อ.

สุพจน์ บุญมาก

รอง สว.ส.รฟ.ธนบุรี กก.1 บก.รฟ.

2 ร.ต.ท.

สุพจน์ ผลสมหวัง

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

3

สุพจน์ อินแก้ว

รอง สว.กก.4 บก.ส.3

2304 11202 0153 รอง สว.ฝรท.บก.อก.จต.

0801 11305 0050

สุพร อริยสัจจานนท์

ผบ.มว.(สบ 1) กก.ตชด.21

2503 11202 0102 ผบ.มว.กก.ตชด.23

2503 11202 0294

ว่าที่ ร.ต.อ.

4 ร.ต.อ.

2104 11202 0045 รอง สว.ฝอ.8 บก.อก.บช.ก.

ตำแหน่งเลขที่
2101 11304 0119

ปบร.4611

5 ร.ต.ท. หญิง สุพรรณี สุนาพรม

รอง สว.ฝ่ายอานวยการ ภ.จว.หนองบัวลาภู 1413 11304 0070 รอง สว.ธร.สภ.เมืองหนองบัวลาภู

6 ร.ต.ท. หญิง สุพรรษา มะลิขาว

นวท.(สบ 1) กชว.พฐก.

2702 33450 0195 อจ.(สบ 1 ) กลุม่ งานคณาจารย์ นว.รร.นรต. 3005 37379 0016

7 ร.ต.อ. หญิง สุพรรษา รักบุตร

รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.บช.ทท.

3201 11326 0064 รอง สว.ตม.จว.สตูล บก.ตม.6

2407 11326 0082

8 ร.ต.อ.

สุพล ทรัพย์ศิริ

รอง สว.ฝอ.บก.ปคบ.

2111 11304 0019 รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.บช.ก.

2101 11304 0083

9 ร.ต.อ.

สุพล ศรีพัก

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

2403 11363 0433 รอง สว.ตม.จว.สมุทรปราการ บก.ตม.3 2404 11202 0126

10 ร.ต.ท.

สุพัฒน์ ไฝเครือ

ผบ.มว.กก.ตชด.32

2504 11429 0222 ผบ.มว.กก.ตชด.32

2504 11202 0216

11 ร.ต.อ.

สุพัฒน์ พลหนองหลวง

ผบ.มว.(สบ 1) ศฝร.บช.น.

1000 11306 0117 รอง สว.กก.สส.1 บก.สส.บช.น.

1012 11204 0035

12 ร.ต.อ.

สุพัฒน์ สภานุชาติ

รอง สว.กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.จชต. 2002 29203 0115 รอง สว.ส.ทล.5 กก.7 บก.ทล.

2103 11202 0237

13 ร.ต.อ.

สุพัฒน์ เหล่ากาวี

รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.บช.ทท.

14 ร.ต.ท.

สุพัฒน์ชัย ขุนรอง

รอง สว.สส.สภ.ยะรัง จว.ปัตตานี

สปน.223

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ปัตตานี

2005 11204 0044

15 ร.ต.อ.

สุพัตร ชนะกิจ

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

สศก.296

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองยโสธร

0305 24203 0036

3201 11304 0032 รอง สว.ธร.สภ.พญาเม็งราย จว.เชียงราย

สอด.504

สชร.306

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 257/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

16 ร.ต.อ. หญิง สุพัตรา ผลจันทร์

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.อุบลราชธานี

1311 11304 0120 รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.3

1301 11304 0234

17

รอง สว.กก.4 บก.ส.3

2304 11202 0156 รอง สว.กก.1 บก.ปส.1

2202 11204 0059

ว่าที่ ร.ต.อ.

หญิง สุพัตรา รัตนมุสิก

18 ร.ต.อ. หญิง สุพากรณ์ ประทุม

รอง สวป.สภ.หนองพอก จว.ร้อยเอ็ด

สรอ.324

รอง สวป.สภ.โพนทอง จว.ร้อยเอ็ด

0407 13202 0438

19 ร.ต.อ.

สุพิเชต ตามพระหัตถ์

รอง สว.ธร.สภ.สว่างอารมณ์ จว.อุทัยธานี

สอน.200

รอง สวป.สภ.หนองฉาง จว.อุทัยธานี

0610 13202 0137

20 ร.ต.อ.

สุภกร แสงจันทร์

รอง สว.(สอบสวน) สน.ดินแดง

21 ร.ต.อ.

สุภชาติ วสุสกุลเจริญ

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

สสป.324

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

22 ร.ต.ท.

สุภโชค บัวสังข์

รอง สวป.สภ.นิคมเขาบ่อแก้ว จว.นครสวรรค์

สนว.153

รอง สวป.สภ.เมืองลาปาง

23 ร.ต.อ.

สุภรักษ์ มูลตรี

รอง สวป.สภ.ผาขาว จว.เลย

24

สุภสิทธิ์ ไวเกษตรกรณ์

รอง สว.ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 5 ทว. 2703 11336 0098 รอง สว.กก.1 บก.สส.สตม.

25 ร.ต.อ.

สุภัทร พงษ์อุดทา

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา 0303 24203 0190 รอง สว.(สอบสวน) สภ.สีคิ้ว จว.นครราชสีมา 0303 24203 0200

26 ร.ต.อ.

สุภัทรชัย ศิริธรรม

รอง สว.(ทนท.ทางน้า) ส.รน.1 กก.8 บก.รน. 2106 34206 0224 รอง สว.ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4

27 ร.ต.อ.

สุภัทรพงศ์ บุญกาเหนิด

รอง สว.จร.สภ.บางระกา จว.พิษณุโลก 1608 11205 0113 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางระกา จว.พิษณุโลก

28 ร.ต.อ.

สุภาพ ไชยชมภู

รอง สว.สส.สภ.ดอยหลวง จว.เชียงราย 0502 13204 0259 รอง สวป.สภ.จุน จว.พะเยา

1507 11202 0056

29 ร.ต.ท.

สุภาพ ถาวรแก้ว

รอง สว.ฝอ.ศทก.

2804 11304 0011 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ภูเก็ต

1808 11304 0022

30 ร.ต.อ.

สุภาพ ผลเจริญ

รอง สว.กก.3 บก.ทท.3

3204 11204 0069 รอง สวป.สภ.ทุ่งหว้า จว.สตูล

ว่าที่ ร.ต.อ.

1108 24203 0101 รอง สว.(สอบสวน) สภ.คลองข่อย จว.นนทบุรี 1105 29203 0061

0408 13202 0301 รอง สว.(สอบสวน) สภ.นาด้วง จว.เลย

สลป.220
สลย.271
2408 11204 0026
2405 11204 0143

สพล.243

สสต.122

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 257/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

31 ร.ต.อ. หญิง สุภาพร เจาะนอก

รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.3

1301 11304 0194 รอง สวป.สภ.หนองบุญมาก จว.นครราชสีมา 0303 13202 0814

32 ร.ต.ท. หญิง สุภาพร ตันติบรรพกุล

รอง สว.ฝอ. บก.ส.3

2304 11304 0018 รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.บช.ทท.

33 ร.ต.ท. หญิง สุภาพร ศรีมารักษ์

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ศรีสะเกษ

1308 11304 0132 รอง สวป.สภ.ราษีไศล จว.ศรีสะเกษ

สศก.301

34 ร.ต.อ. หญิง สุภาพร สอนสุวิทย์

รอง สว. ฝอ.1 บก.อก.บช.น.

1001 11305 0228 รอง สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.

0400 11380 0161

35 ร.ต.ท. หญิง สุภี นะที

รอง สว.ฝ่ายการฌาปนกิจสงเคราะห์ สก. 0403 11304 0073 รอง สว. ฝอ.บก.น.5

1007 11322 0027

36 ร.ต.อ. หญิง สุมณฑา โสภาวะนัส

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.หนองบัวลาภู

1413 11326 0025 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ลาปาง

1510 11304 0141

37 ร.ต.อ.

ผบ.มว.(สบ 1)ฝอ.บก.ตชด.ภ.4

2505 11202 0050 ผบ.มว.กก.ตชด.42

2505 11202 0202

38 ร.ต.ท. หญิง สุมลรัตน์ ขามธาตุ

รอง สว.ธร.สภ.เมยวดี จว.ร้อยเอ็ด

0407 13304 0393 รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.4

1403 11304 0011

39

รอง สว.(สอบสวน) สภ.กบินทร์บุรี จว.ปราจีนบุรี 0207 24203 0057

ว่าที่ ร.ต.อ.

สุมล คงชัย
หญิง สุมารินทร์ กองผาพา

3201 11304 0058

ผบ.มว.ฝ่ายปกครอง 1 บก.ปค.รร.นรต. 3002 11306 0037

40 ร.ต.อ. หญิง สุมาลี ศรีปราชญ์

รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 1

41 ร.ต.อ. หญิง สุมาวดี เจียรเจริญ

รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.หาดใหญ่ บก.ตม.2 2403 11304 0364 รอง สว.ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6

42 ร.ต.อ.

สุมิตร บุญยะนิจ

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ทองผาภูมิ จว.กาญจนบุรี 0702 23203 0041 รอง สว.(สอบสวน).สภ.ลาดหญ้า จว.กาญจนบุรี 0702 24203 0142

43 ร.ต.อ.

สุมิตร ปิงวัง

รอง สว.จร.สภ.เมืองลาปาง

44 ร.ต.ท.

สุเมธี จาปีหอม

รอง สว.ฝอ.บก.ป.

2102 11202 0037 รอง สว.กก.5 บก.รฟ.

รอง สว.สานักงานคณบดี ตศ.รร.นรต.

3004 11306 0015 รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0167

45 ร.ต.อ. หญิง สุรกัญญา คาศรี

2502 11326 0036 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สระบุรี

สลป.249

รอง สวป.สภ.เมืองลาปาง

1110 11304 0016
2407 11202 0051
0508 13202 0263
2104 11304 0099

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 257/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

สสฎ.264

รอง สวป.สภ.สิชล จว.นครศรีธรรมราช

สนศ.537

46 ร.ต.อ.

สุรชัย ณนคร

รอง สวป.สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี

47 ร.ต.อ.

สุรชัย ยืนยง

ผบ.มว.กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.

48 ร.ต.อ.

สุรชัย วิรัติพาส

รอง สว.จร.กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 11205 0073 รอง สว.ฝอ.บก.ตม.5

2406 11326 0014

49 ร.ต.อ.

สุรชัย ศรีนวล

รอง สว.สส.สภ.พิปูน จว.นครศรีธรมราช 0804 13204 0304 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.กระบี่

1804 11204 0036

50 ร.ต.อ.

สุรชัย อนุชาติ

ผบ.มว.(สบ 1) กก.ตชด.44

2505 11202 0412 รอง สวป.สน.ภาษีเจริญ

1116 13202 0277

51 ร.ต.อ.

สุรชัย เอี่ยมศรี

รอง สวป. สน.บุคคโล

1115 13202 0253 รอง สว.กลุ่มงานอนุศาสนาจารย์ สก.

0403 11304 0118

52 ร.ต.อ.

สุรชาติ ไชยทองรัตน์

รอง สว.จร.สภ.เมืองหนองบัวลาภู

1413 11205 0054 รอง สว.(สอบสวน) สภ.โนนเมือง จว.หนองบัวลาภู

53 ร.ต.อ.

สุรเชษฐ์ พิบูลศุภวิริยะ

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

2403 11363 0101 รอง สว.ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3

54 ร.ต.ท.

สุรเชษฐ์ วิเศษแก้ว

รอง สวป.สภ.บ้านนาสาร จว.สุราษฎร์ธานี

สสฎ.412

รอง สว.ส.ทท.5 กก.2 บก.ทท.3

55 ร.ต.อ.

สุรเดช ถิ่นโสภา

รอง สวป.สภ.หน้าพระลาน จว.สระบุรี

ปนม.8586

รอง สว.สส.สภ.วิหารแดง จว.สระบุรี

56

สุรเดช มูลอ้าย

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองปราจีนบุรี 0207 24203 0050 รอง สว.(สอบสวน) สภ.แสนสุข จว.ชลบุรี

57 ร.ต.อ.

สุรเดช อิ่มใจ

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ชลบุรี

58 ร.ต.อ.

สุรนันท์ มีพันธ์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์ 0704 23203 0041 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านยางชุม จว.ประจวบคีรขี ันธ์ 0704 23203 0053

59 ร.ต.อ.

สุรพงษ์ พละวงศ์

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.กาฬสินธุ์

1404 11304 0083 รอง สว.ธร.สภ.จังหาร จว.ร้อยเอ็ด

สรอ.350

60 ร.ต.อ.

สุรพล ทีคาเกษ

รอง สว.จร.สภ.คูคต จว.ปทุมธานี

1106 11205 0083 รอง สว.สส.สภ.วารินชาราบ จว.อุบลราชธานี

สอบ.451

ว่าที่ ร.ต.อ.

2506 11202 0416 ผบ.มว.กก.ตชด.23

1206 11204 0037 รอง สวป.สภ.นาจอมเทียน จว.ชลบุรี

2503 11202 0283

สอด.207
2404 11363 0223
3204 11202 0059

สสบ.234
ปนม.8603
0204 13202 0468

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 257/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่
สชบ.451

ตำแหน่งใหม่
รอง สว.สส.สภ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

ตำแหน่งเลขที่

61 ร.ต.ท.

สุรพล พลนอก

รอง สว.สส.สภ.บ้านบึง จว.ชลบุรี

62 ร.ต.อ.

สุรพล สันติพงค์

รอง สวป.สภ.แม่ลาหลวง จว.แม่ฮ่องสอน 0507 13207 0109 รอง สวป.สภ.ฮอด จว.เชียงใหม่

63 ร.ต.อ.

สุร์พศ ผมหอม

รอง สว.(สอบสวน) สภ.โนนนารายณ์ จว.สุรนิ ทร์ 0307 23203 0059

64 ร.ต.อ.

สุรพันธ์ ยศบุญเรือง

รอง สว.กก.ปพ.บก.สส.ภ.6

65 ร.ต.อ.

สุรพัศ ธรรมปัญญา

รอง สว.สส.สภ.พาน จว.เชียงราย

66 ร.ต.ท.

สุรวิทย์ กล่อมปัญญา

รอง สวป.สภ.เมืองจันทร์ จว.ศรีสะเกษ 0306 13202 0055 รอง สวป.สภ.ยางชุมน้อย จว.ศรีสะเกษ

67 ร.ต.ท.

สุรวุฒิ สว่างจันทร์

ผบ.มว.(สบ 1) กก.4 บก.สอ.บช.ตชด. 2508 11202 0190 รอง สว.กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.

2508 11442 0165

68 ร.ต.อ.

สุรศักดิ์ ดากรี

รอง สวป.สภ.บ่อพลอย จว.กาญจนบุรี 0702 13202 0346 รอง สวป.สภ.บางเลน จว.นครปฐม

0703 13202 0299

69 ร.ต.อ.

สุรศักดิ์ บุญนุ่ม

รอง สว. กก.สส.บก.น.1

1805 11202 0036

70 ร.ต.อ.

สุรศักดิ์ ปิ่นทอง

รอง สว.สส.สภ.กาแพงแสน จว.นครปฐม 1705 11204 0088 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นครปฐม

1705 11202 0040

71 ร.ต.ท.

สุรศักดิ์ ศิวะกุล

รอง สว.ส.รฟ.หัวหิน กก.3 บก.รฟ.

2104 11202 0072 รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.บช.ก.

2101 11304 0070

72 ร.ต.อ.

สุรศักดิ์ สังข์แก้ว

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

1002 29203 0125 รอง สว.(สอบสวน) สน.ประชาชื่น

1109 24203 0155

73 ร.ต.อ.

สุรศักดิ์ สุดเมือง

รอง สวป.สภ.สาคู จว.ภูเก็ต

1808 11202 0141 รอง สว.จร.สภ.สาคู จว.ภูเก็ต

1808 11205 0147

74 ร.ต.อ.

สุรศักดิ์ โสมณะ

รอง สว.สส.สภ.เขาชัยสน จว.พัทลุง

0905 13204 0091 รอง สว.สส.สภ.ศรีบรรพต จว.พัทลุง

75 ร.ต.ท.

สุรศักดิ์ อยู่วิมลชัยกุล

รอง สว.สส.สภ.วังประจบ จว.ตาก

0603 13204 0205 รอง สวป.สภ.บ่อพลอย จว.กาญจนบุรี 0702 13202 0348

0503 13202 0604

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ดม จว.สุรินทร์ 1309 29203 0133

1602 11202 0090 รอง สวป.สภ.บ้านหลวง จว.น่าน

สชร.377

สชบ.378

สสข.280

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

1003 11204 0049 รอง สว. กก.สส.ภ.จว.ชุมพร

สศก.290

สพท.237

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 257/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

76 ร.ต.อ.

ตำแหน่งใหม่

สุรสิฏฐ์ เศรษฐวุฒิสกุล

รอง สว.สส.สภ.บางคนที จว.สมุทรสงคราม

สสส.91

77 ร.ต.ท.

สุรสิทธิ์ สุขสาลัดดาพงษ์

ผบ.มว.(สบ 1) ฝอ.บก.ตชด.ภ.3

2504 11304 0042 ผบ.มว.กก.ตชด.21

2503 11304 0091

78 ร.ต.อ.

สุรสิทธิ์ สุ่มดี

รอง สว.ตม.จว.นครปฐม บก.ตม.3

2404 11363 0142 รอง สว.ตม.จว.นครปฐม บก.ตม.3

2404 11204 0402

79 ร.ต.อ.

สุรสิทธิ์ หวานแก้ว

รอง สว.สส.สภ.สาคู จว.ภูเก็ต

1808 11204 0146 รอง สวป.สภ.พระแสง จว.สุราษฎร์ธานี 0808 13202 0417

80 ร.ต.อ.

สุรสีห์ คงทัพ

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านลาด จว.เพชรบุรี 0705 24203 0071 รอง สว.กก.4 บก.ปคบ.

81 ร.ต.อ.

สุระ บุญแสง

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

สสน.274

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

สสน.390

82 ร.ต.อ.

สุระชัย บุญเอก

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอุดรธานี

สอด.330

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

สนค.258

83 ร.ต.ท.

สุระเชษฐ ช้างสาร

รอง สวป.สภ.บางแม่นาง จว.นนทบุรี

84 ร.ต.อ.

สุระไชย ดาพลงาม

รอง สว.(สอบสวน) สภ.กบินทร์บุรี จว.ปราจีนบุรี 0207 24203 0053 รอง สว.(สอบสวน) สภ.นาดี จว.ปราจีนบุรี 0207 24203 0065

85 ร.ต.อ.

สุระพงษ์ ราชพฤกษ์

นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี

1704 11323 0006 รอง สว.กลุ่มงานเทคโนฯ บก.ขส.บช.ปส. 2206 11403 0056

86 ร.ต.อ.

สุระพล วงศ์วันดี

รอง สวป.สภ.ท่าหิน จว.ลพบุรี

0106 13207 0147 รอง สว.จร.สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี 0104 13205 0055

87 ร.ต.ท.

สุระศักดิ์ สุขเสริม

รอง สวป.สภ.เมืองขอนแก่น

88 ร.ต.อ.

สุรัตน์ เพชรินทร์

รอง สว.(สอบสวน) สน.ดินแดง

89 ร.ต.อ.

สุรัติ แก้วบุญจันทร์

รอง สว.(สอบสวน)สภ.สุขสาราญ จว.ระนอง 0807 24203 0059 รอง สว.สส.สภ.ปลายพระยา จว.กระบี่ 0802 13204 0077

90 ร.ต.อ.

สุราษฎร์ หงษ์ทอง

รอง สว. ฝอ.4 บก.อก.บช.น.

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นครปฐม

1105 11202 0101 รอง สวป.สภ.คลองข่อย จว.นนทบุรี

18119

รอง สว.จร.สภ.เมืองขอนแก่น

1108 24203 0097 รอง สว.ศรก.บก.ทท.1
1001 11322 0294 รอง สว. ฝอ.3 บก.อก.บช.น.

ตำแหน่งเลขที่
1705 11204 0039

2111 11202 0102

0103 13207 0260

สขก.349
3202 11202 0111
1001 11325 0270

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 257/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่
สศก.292

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

91 ร.ต.ท.

สุรินทร์ เกยมาศ

รอง สว.สส.สภ.ยางชุมน้อย จว.ศรีสะเกษ

92 ร.ต.อ.

สุรินทร์ ขุนชุ่ม

รอง สว.จร.สภ.พระธาตุช่อแฮ จว.แพร่ 1508 11205 0138 รอง สว.สส.สภ.วังชิ้น จว.แพร่

93 ร.ต.อ.

สุรินทร์ ดาราทอง

รอง สว.สส. สภ.เมืองสุพรรณบุรี

1711 11204 0098 รอง สว.สส.สภ.ทุ่งคลี จว.สุพรรณบุรี

สสพ.117

94 ร.ต.ท.

สุรินทร์ พวงจันดา

รอง สว.สส.สภ.วังจันทร์ จว.ระยอง

0208 13204 0160 รอง สวป.สภ.บ้านบึง จว.ชลบุรี

สชบ.447

95 ร.ต.อ.

สุรินทร์ ยาท้วม

รอง สวป. สน.บางขุนนนท์

สน.3-860

รอง สว.จร. สน.บางยี่ขัน

96 ร.ต.ท.

สุรินทร์ ส้มภา

รอง สวป. สน.บางกอกน้อย

สน.3-828

รอง สว.สส. สน.บางกอกน้อย

97 ร.ต.อ.

สุริยง บัวเกิดเพชร

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ทุ่งตะโก จว.ชุมพร 0803 24203 0063 รอง สว.(สอบสวน) สภ.กะรน จว.ภูเก็ต 1808 27203 0068

98 ร.ต.อ.

สุริยชัย ไขกระโทก

ผบ.มว.กก.ตชด.21

2503 11202 0113 รอง สว.สส.สภ.เมืองที จว.สุรินทร์

99 ร.ต.อ.

สุริยน เพชรฤทธิ์

รอง สว.สส.สภ.เขาพนม จว.กระบี่

0802 13204 0069 รอง สวป.สภ.บ้านนาสาร จว.สุราษฎร์ธานี

100 ร.ต.อ.

สุริยะ กุมมาร

รอง สว.กก.6 บก.ปปป.

2110 11202 0120 รอง สว.ฝอ.บก.ทท.3

101 ร.ต.อ.

สุริยะ คล้ายแก้ว

รอง สวป.สภ.พบพระ จว.ตาก

102 ร.ต.ท.

สุริยา เขยสูงเนิน

รอง สว.ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตารวจ บก.ฝรก. 2904 11355 0075 รอง สว.พฐ.จว.ชัยภูมิ

2706 11336 0161

103 ร.ต.อ.

สุริยา โชติพรมราช

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

0606 13202 0240

104

สุริยา พันแสง

รอง สวป.สภ.บางคล้า จว.ฉะเชิงเทรา

0203 13202 0265 รอง สวป.สภ.สาวชะโงก จว.ฉะเชิงเทรา 0203 13207 0223

สุริยา ฟุ้งสมุทร

รอง สว.ธร.สภ.เด่นเหล็ก จว.อุตรดิตถ์

1611 11304 0050 รอง สวป.สภ.ฟากท่า จว.อุตรดิตถ์

ว่าที่ ร.ต.อ.

105 ร.ต.ท.

สกบ.2

รอง สว.(สอบสวน) สภ.โพนเขวา จว.ศรีสะเกษ 0306 23203 0353

รอง สวป.สภ.แม่สอด จว.ตาก

0506 13204 0097

สน.3-610
1009 11204 0092
0307 13204 0264

สสฎ.415
3204 11304 0013
0603 13202 0257

สอต.218

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 257/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่
สน.2-848

ตำแหน่งใหม่
รอง สวป. สน.บางรัก

ตำแหน่งเลขที่

106 ร.ต.อ.

สุริยา ศรชัย

รอง สวป. สน.ลุมพินี

107 ร.ต.ท.

สุริยา ศรีสังข์

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.หนองบัวลาภู

108 ร.ต.อ.

สุริยา สารัง

รอง สว.ธร.สภ.ทุ่งศรีอุดม จว.อุบลราชธานี

109 ร.ต.ท.

สุริโย ดิสสระ

รอง สว.ปฏิบัติการพิเศษ ภ.จว.ปัตตานี 1909 11202 0016 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ปัตตานี

2005 11204 0053

110 ร.ต.ท. หญิง สุรีภรณ์ ฮึงวัฒนา

นว.(สบ 1) ผบก.ทท.1

3202 11323 0004 รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ทท.

3201 11305 0022

111 ร.ต.อ. หญิง สุรีย์พร นนท์ศรี

รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.6

1601 11304 0251 รอง สว. ฝอ.บก.น.4

1006 11302 0021

112 ร.ต.อ. หญิง สุวนี รุง่ โรจน์นภากร

รอง สว.ฝอ.บก.ตม.6

2407 11309 0016 รอง สว.ตม.จว.กระบี่ บก.ตม.6

2407 11202 0124

113 ร.ต.อ.

สุวรรณ แก้วประไพ

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

0303 23203 0579 รอง สวป.สภ.ดอนแสนสุข จว.นครราชสีมา 0303 13207 0573

114 ร.ต.ท.

สุวรรณ จิวะวิไลกาจญจน์

รอง สวป. สภ.บ้านแพ้ว จว.สมุทรสาคร

สสค.144

รอง สวป.สภ.กาแพงแสน จว.นครปฐม

สนฐ.205

115 ร.ต.อ.

สุวรรณ พรมมีเดช

รอง สวป.สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี

สนบ.312

รอง สว.สส.สภ.บางกรวย จว.นนทบุรี

สนบ.285

116 ร.ต.ท.

สุวรรณ เสน่ห์สังคม

รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.บช.ก.

1413 11304 0020 รอง สว.ธร. สภ.เพ็ญ จว.อุดรธานี

สอบ.737

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สุรินทร์

2101 11304 0054 รอง สว.ส.ทล.6 กก.2 บก.ทล.

117 ร.ต.ท. หญิง สุวรรณี ทองยวง

รอง สว.ธร.สภ.นครหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา

สอย.270

118 ร.ต.อ. หญิง สุวรรณี ภู่ระหงษ์

รอง สว. ฝอ.6 บก.อก.บช.น.

119 ร.ต.ท.

สุวัจชัย วัฒนา

รอง สว.ธร.สภ.พระพุทธบาท จว.สระบุรี

สสบ.304

รอง สว.ธร.สภ.แสวงหา จว.อ่างทอง

120 ร.ต.อ.

สุวัฒน์ โคตุนันท์

รอง สวป.สภ.สุวรรณภูมิ จว.ร้อยเอ็ด

สรอ.409

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สกลนคร

1008 11202 0099

สอด.563
1309 11304 0021

2103 11202 0100

รอง สว.ฝอ.บก.ปอท.

2112 11304 0018

1001 11304 0345 รอง สว. ฝอ.บก.น.9

1011 11304 0079

สอท.145
1411 11202 0172

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 257/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

121 ร.ต.อ.

สุวัฒน์ โตคุ้มท้วม

รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.8

1801 11304 0160 รอง สว.ธร.สภ.ไชยา จว.สุราษฎร์ธานี

122 ร.ต.อ.

สุวิจักขณ์ ชมภูบุตร

รอง สว. กก.ม้าตารวจ บก.สปพ.

1013 11306 0239 รอง สว. กก.ม้าตารวจ บก.สปพ.

1013 11202 0236

123 ร.ต.อ.

สุวิจักขณ์ เดชเสน

รอง สวป.สภ.บุญเรือง จว.เชียงราย

0502 13207 0281 รอง สวป.สภ.ป่าแดด จว.เชียงราย

1504 11202 0113

124 ร.ต.อ.

สุวิทย์ ก้อนทอง

รอง สวป.สภ.เมืองยาว จว.ลาปาง

0508 13207 0213 รอง สวป.สภ.แม่เมาะ จว.ลาปาง

สลป.278

125 ร.ต.อ.

สุวิทย์ บุญยะเพ็ญ

รอง สวป.สภ.ด่านซ้าย จว.เลย

สลย.306

รอง สว.ส.ทท.1 กก.2 บก.ทท.2

3203 11202 0061

126 ร.ต.อ.

สุวิทย์ วิสาเทศ

รอง สว.สส.สภ.ปากน้าประแสร์ จว.ระยอง

สรย.89

รอง สว.สส.สภ.เมืองนครราชสีมา

0303 13204 0740

127 ร.ต.อ.

สุวิทย์ อาดูน

รอง สว.ฝสสน.2 บก.สสน.บช.ตชด.

2507 11428 0039 รอง สว.กก.สุนัขตารวจ บก.สปพ.

1013 11304 0217

128 ร.ต.อ.

สุวิทวัส ลาภภิญโญ

รอง สวป.สภ.เมืองอานาจเจริญ

รอง สวป.สภ.หัวตะพาน จว.อานาจเจริญ

สอบ.549

129 ร.ต.อ.

สุวิน ชัยคาหล้า

รอง สว.จร.กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 11205 0072 รอง สว.(สอบสวน)สภ.สารภี จว.เชียงใหม่

สชม.530

130 ร.ต.อ.

เสกสรร พันป้อง

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.อุตรดิตถ์

1611 11202 0036 รอง สว.กลุม่ งานสอบสวน ภ.จว.อุตรดิตถ์ 1611 11205 0042

131 ร.ต.อ.

เสกสรร เสนาะโสตร์

นว.(สบ 1) ผบก.กง.

0502 11323 0006 รอง สว.ฝอ.กง.

132 ร.ต.อ.

เสกสรร แสนมหาชัย

รอง สวป.สภ.บ้านแพง จว.นครพนม

133 ร.ต.ท.

เสฎฐวุฒิ ธนพลไพบูลย์

รอง สวป.สภ.กุมภวาปี จว.อุดรธานี

134 ร.ต.อ.

เสฏฐวุฒิ จรจรัญ

รอง สวป.สภ.สะเดา จว.สุรินทร์

สสร.147

รอง สวป.สภ.เมืองที จว.สุรินทร์

135 ร.ต.ท.

เสฐียรพงษ์ สารองทรัพย์

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

สกจ.214

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองกาญจนบุรี 1704 11203 0152

สอบ.536

สนพ.233

รอง สวป.สภ.ชื่นชม จว.มหาสารคาม

0412 13202 0387 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.อุดรธานี

สสฎ.308

0502 11326 0132
0405 13207 0187
1414 11202 0111

18073

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 257/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

1601 11304 0178 รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.6

ตำแหน่งเลขที่

136 ร.ต.อ.

เสตกมล คนเที่ยง

รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.6

137 ร.ต.อ.

เสถียร คาแก้ว

รอง สว.ธร.สภ.สาโรงทาบ จว.สุรินทร์

138 ร.ต.อ.

เสถียร ดีสร้อย

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย์

1306 11304 0018 รอง สวป.สภ.แคนดง จว.บุรีรัมย์

1306 11202 0121

139 ร.ต.ท.

เสถียร พัฒนะโชติ

ผบ.มว.(สบ 1) ฝอ.บก.ตชด.ภ.2

2503 11202 0046 ผบ.มว.กก.ตชด.23

2503 11202 0300

140 ร.ต.อ.

เสถียร วงศ์หาจักร

รอง สว.(สอบสวน) สภ.นายูง จว.อุดรธานี 0412 24203 0144 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอุดรธานี

141 ร.ต.อ.

เสน่ห์ ชมฉิมพลี

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองยาง จว.นครราชสีมา 0303 13203 0036 รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองไทร จว.บุรีรัมย์ 0304 23203 0402

142 ร.ต.อ.

เสน่ห์ ดนตรี

รอง สว.สส.สภ.หนองบ่อ จว.นครพนม 0404 13204 0220 รอง สวป. สภ.เขวาใหญ่ จว.มหาสารคาม 0405 13207 0240

143 ร.ต.อ.

เสน่ห์ บุญโญพิชัย

รอง สวป.สน.โคกคราม

1102 13202 0334 รอง สวป.สภ.บางศรีเมือง จว.นนทบุรี

0103 13202 0339

144 ร.ต.อ.

เสน่ห์ พรมสุข

รอง สวป.สภ.เวียงคุก จว.หนองคาย

0410 13207 0282 รอง สว.สส. สภ.ท่าบ่อ จว.หนองคาย

สนค.291

145 ร.ต.อ.

เสน่ห์ มาละ

รอง สวป.สภ.ทากาศ จว.ลาพูน

0509 13207 0131 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ลาพูน

146 ร.ต.อ.

เสนอ จันทร์จุติ

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.เพชรบุรี

1707 11202 0088 รอง สว.สส.สภ.หนองหญ้าปล้อง จว.เพชรบุรี 0705 13204 0157

147 ร.ต.อ.

เสนอ เชื้อกันทา

รอง สวป.สภ.ปางมะผ้า จว.แม่ฮ่องสอน 1509 11202 0081 รอง สวป.สภ.สันกาแพง จว.เชียงใหม่

148 ร.ต.อ.

เสนาะ เทพอาจ

รอง สว.สส.สภ.ดาเนินสะดวก จว.ราชบุรี

149 ร.ต.ท.

เสนาะ ศรีดิฤทธิ์

รอง สวป.สภ.แม่เล่ย์ จว.นครสวรรค์

150 ร.ต.อ.

เสนีย์ กันพาวงศ์

รอง สว. งานอารักขาที่ 2 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 11202 0101

สสร.392

สรบ.334

รอง สว.ธร.สภ.เทนมีย์ จว.สุรินทร์

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ราชบุรี

1601 11305 0184
1309 11304 0059

สอด.330

1511 11202 0087
0503 13202 0565
1708 11304 0017

0604 13207 0243 รอง สวป.สภ.คลองลาน จว.กาแพงเพชร 0602 13202 0293

รอง สวป. สน.หลักสอง

สน.3-639

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 257/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

151 ร.ต.อ.

เสนีย์ ฉิมงาม

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองลีง จว.สุรินทร์ 1309 29203 0118 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปราสาท จว.สุรินทร์

152 ร.ต.อ.

เสมอ สิงห์คามา

รอง สวป.สน.บางคอแหลม

153 ร.ต.อ.

เสมียน เค้ามาก

รอง สวป.สภ.ชนบท จว.ขอนแก่น

สขก.357

รอง สวป.สภ.ผึ่งแดด จว.มุกดาหาร

154 ร.ต.ท.

เสริฐศักดิ์ สิริดารงสกุล

รอง สว.ธร.สภ.สวนผึ้ง จว.ราชบุรี

สรบ.220

รอง สวป.สภ.สวนผึ้ง จว.ราชบุรี

155 ร.ต.ท.

เสริม ทวดสุวรรณ์

รอง สวป.สภ.เขาค้อ จว.เพชรบูรณ์

0607 13202 0255 รอง สวป.สภ.วิเชียรบุรี จว.เพชรบูรณ์

156 ร.ต.อ.

เสริม พูลสวัสดิ์

รอง สวป. สน.หัวหมาก

1006 11202 0088 รอง สว.จร. สน.หัวหมาก

157 ร.ต.อ.

เสรี ทองดี

ผบ.มว.กก.ตชด.13

2502 11202 0307 รอง สวป.สภ.คลองวาฬ จว.ประจวบคีรีขันธ์

สปข.80

158 ร.ต.ท.

เสรี ภูบังเดือน

รอง สว.กก.2 บก.ปอท.

2112 11202 0059 รอง สว.สส.สภ.สุวรรณคูหา จว.หนองบัวลาภู

สอด.398

159 ร.ต.ท.

เสรี สงวนสัตย์

รอง สว.ตม.จว.กาญจนบุรี บก.ตม.3

2404 11363 0039 รอง สว.ตม.จว.สมุทรสงคราม บก.ตม.3 2404 11204 0318

160 ร.ต.อ. หญิง เสาวภา อินศรีไกร

รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.บช.ทท.

3201 11304 0063 รอง สว.ธร.สภ.คลองแงะ จว.สงขลา

0907 13304 0336

161 ร.ต.อ. หญิง แสงเดือน จันทนะ

นว.(สบ 1) ผบก.อก.บช.น.

1001 11323 0006 รอง สว.กก.ดส.

1000 11204 0044

162 ร.ต.ท.

แสงโรจน์ สมโรจน์รัตน์

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

163 ร.ต.อ.

แสงหิรัณย์ แก้วดี

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ดม จว.สุรินทร์ 1309 29203 0133 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เขวาสินรินทร์ จว.สุรินทร์ 0307 12203 0047

164 ร.ต.อ.

โสพล คนการ

รอง สวป.สภ.เมืองลาปาง

0508 13202 0263 รอง สว.จร.สภ.เมืองลาปาง

สลป.249

165 ร.ต.อ.

โสภณ คงทน

รอง สวป.สภ.เมืองปัตตานี

0904 13202 0090 รอง สวป.สภ.เบตง จว.ยะลา

สยล.200

1010 11202 0128 รอง สวป.สน.ราษฎร์บูรณะ

สสฎ.362

รอง สว.ส.ทล.4 กก.7 บก.ทล.

สสร.275
1115 13202 0263

สมห.61
0706 13202 0292

สพช.347
สน.1-1159

2103 11202 0234

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 257/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

166 ร.ต.อ. หญิง โสภณา ใจจงภักดิ์

รอง สว.ฝอ.บก.ป.

2102 11304 0029 รอง สว.กก.1 บก.ป.

2102 11304 0057

167 ร.ต.อ.

โสภพ แก้ววัน

รอง สว.สส.สภ.แม่ทา จว.ลาพูน

0509 13204 0106 รอง สว.สส.สภ.ก้อ จว.ลาพูน

0509 13204 0151

168 ร.ต.อ.

โสภา มณีกัญญ์

ผบ.มว.(สบ 1) กก.2 บก.สอ.บช.ตชด. 2508 11202 0115 ผบ.มว.(สบ 1) กก.ตชด.21

169 ร.ต.อ.

โสวัตร หลินโนนแดง

รอง สว.สส.สภ.หนองนาคา จว.ขอนแก่น 0403 13202 0047 รอง สว.สส.สภ.เขาสวนกวาง จว.ขอนแก่น

170 ร.ต.อ.

ไสว ชินวงษ์

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

171 ร.ต.อ.

ไสว สอนทุย

ผบ.มว.(สบ 1) กก.ตชด.22

2503 11304 0182 ผบ.มว.กก.ตชด.22

2503 11202 0207

172 ร.ต.อ. หญิง หนึ่งหทัย หัทยา

รอง สว. ฝอ. ภ.จว.สุมทรสาคร

1710 11304 0021 รอง สว. ฝอ.4 บก.อก.บช.น.

1001 11304 0284

173 ร.ต.ท.

หฤษฎ์ วันอุบล

รอง สว.ธร. สน.บางโพ

174 ร.ต.อ.

หัตพัต ใจโปร่ง

รอง สวป.สภ.เมืองปราจีนบุรี

0207 13202 0172 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช

1806 11204 0037

175 ร.ต.อ.

หาญ เขียวมณี

รอง สวป. สน.ดุสิต

1003 11202 0100 รอง สว. กก.ดส.

1000 11202 0033

176 ร.ต.ท.

หาญพล ปานเล็ก

รอง สวป.สภ.ดอนพุด จว.สระบุรี

177 ร.ต.อ.

หาญศึก ศรีทันต์

รอง สว.ส.ทล.3 กก.7 บก.ทล.

2103 11202 0230 รอง สว.ส.ทล.5 กก.7 บก.ทล.

2103 11202 0301

178 ร.ต.อ.

เหนือโชค คงสงค์

รอง สวป.สภ.ทุ่งใหญ่

0804 13202 0453 รอง สวป.สภ.ทุ่งสง

0804 13202 0441

179 ร.ต.อ.

องอาจ จินาอุ

รอง สว.ธร.สภ.บ่อวิน จว.ชลบุรี

0204 12304 0274 รอง สวป.สภ.บ่อวิน จว.ชลบุรี

180 ร.ต.อ.

อณุรักษ์ มุ่งชัยภูมิ

รอง สวป.สภ.ขามสะแกแสง จว.นครราชสีมา 1305 11202 0228 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นครราชสีมา

สจบ.154

สน.3-790

สสบ.326

2503 11202 0513

สขก.403

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปลวกแดง จว.ระยอง 1210 11203 0129

รอง สว.ธร.กก.สายตรวจ บก.สปพ.

รอง สวป.สภ.หน้าพระลาน จว.สระบุรี

1013 11304 0083

ปนม.8586

สชบ.167
1305 11202 0248

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 257/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ
181 ร.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล
อณูร ตะสูงเนิน

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

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

สพจ.188

ตำแหน่งใหม่
รอง สว.สส.สภ.ภักดีชุมพล จว.ชัยภูมิ

ตำแหน่งเลขที่
0302 13204 0228

182 ร.ต.ท. หญิง อโณทัย ดอกบัว

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สิงห์บุรี

1111 11304 0022 รอง สวป.สภ.บางระจัน จว.สิงห์บุรี

สสห.132

183 ร.ต.ท.

อดล เพชรคีรี

รอง สว.จร.สภ.ท่าฉัตรไชย

1808-11205-0125 รอง สวป. สภ.ปากน้าชุมพร จว.ชุมพร

สชพ.83

184 ร.ต.อ.

อดิชัย ลี้แสน

รอง สวป.สภ.แม่สรวย จว.เชียงราย

สชร.280

รอง สวป.สภ.แม่สาย จว.เชียงราย

185 ร.ต.อ.

อดินันท์ ถาวรศรี

รอง สวป.สภ.หนองเรือ จว.ขอนแก่น

สขก.437

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

186 ร.ต.อ.

อดิศร สอนเงิน

รอง สวป.สภ.แม่จัน จว.เชียงราย

0502 13202 0366 รอง สวป.สภ.เชียงของ จว.เชียงราย

187 ร.ต.อ.

อดิศร หวังอาลี

รอง สวป. สน.บึงกุ่ม

1111 13202 0284 รอง สว.สส.สภ.ปาดังเบซาร์ จว.สงขลา 0907 13204 0352

188 ร.ต.อ.

อดิศักดิ์ แก่นวงษ์

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

189 ร.ต.อ.

อดิศักดิ์ จันทรา

รอง สว. งานตรวจพิสูจน์ผู้ขับขี่ กก.5 บก.จร. 1002 11205 0271 รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.

2501 11304 0029

190 ร.ต.อ.

อดิศักดิ์ เพชรมั่ง

รอง สว.สส.สภ.เขาขาว จว.สตูล

0908 13204 0115 รอง สว.ส.ทท.3 กก.3 บก.ทท.3

3204 11202 0082

191 ร.ต.อ.

อดิศักดิ์ รอดพูล

รอง สว.ส.ทล.4 กก.7 บก.ทล.

2103 11202 0233 รอง สว.ฝอ.บก.ทล.

2103 11304 0018

192 ร.ต.อ.

อดิศักดิ์ สลีมิน

รอง สวป.สภ.ควนกาหลง จว.สตูล

1907 11202 0057 รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2

2403 11363 0395

193 ร.ต.อ.

อดิศักดิ์ อ่อนศรี

รอง สว.สส.สภ.ดงละคร จว.นครนายก 0206 13204 0036 รอง สวป.สภ.เมืองสระแก้ว

0209 13202 0242

194 ร.ต.อ.

อดิสรณ์ อักษร

รอง สว.กก.3 บก.สกส.บช.ปส.

2207 11202 0059 รอง สว.กก.2 บก.สกส.บช.ปส.

2207 11202 0042

195 ร.ต.ท.

อดุลย์ กูหวะ

รอง สวป.สภ.ยะหา จว.ยะลา

0906 13202 0127 รอง สวป.สภ.ยะหา จว.ยะลา

0906 13202 0169

สศก.281

รอง สว.(สอบสวน) สภ.โพธิ์ไทร จว.อุบลราชธานี

0502 13202 0362

สชร.346
สอบ.615

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 257/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่
สมส.193

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

196 ร.ต.อ.

อดุลย์ ไชยะ

รอง สว.สส.สภ.ปางมะผ้า จว.แม่ฮ่องสอน

197 ร.ต.อ.

อดุลย์ นามมงคล

รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.น.9 1011 29203 0064 รอง สว.(สอบสวน) สน.หนองค้างพลู

1104 12203 0243

198 ร.ต.อ.

อดุลย์ บุญราช

รอง สวป.สภ.ป่าตอง จว.ภูเก็ต

0806 13202 0208

199 ร.ต.อ.

อดุลย์ พูลสวัสดิ์

รอง สว.กก.1 บก.ทท.3

3204 11304 0022 รอง สวป.สภ.เมืองสงขลา

200 ร.ต.ท.

อดุลย์ วัฒนทรงสวัสดิ์

รอง สว.กก.1 บก.ปอศ.

2109 11202 0045 รอง สว.ฝอ.10 บก.อก.บช.ก.

2101 11304 0138

201 ร.ต.ท.

อดุลย์ อาระหัง

รอง สวป.สภ.บางเลน จว.นครปฐม

0703 13202 0299 รอง สว.จร.สภ.เมืองนครปฐม

สนฐ.163

202 ร.ต.อ.

อธิคม ทรัพย์ทวีสินสุข

นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.ระยอง

1210 11323 0006 รอง สว.จร.สภ.บ้านฉาง จว.ระยอง

203 ร.ต.อ.

อธิชชิพงษ์ ตุนา

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

204 ร.ต.อ.

อธิเดช เข็มแดง

รอง สวป. สน.ดอนเมือง

1004 11202 0122 รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 11363 0507

205 ร.ต.อ. หญิง อธิตยา เจ๊ะพงศ์

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ยะลา

2006 11304 0103 รอง สวป.สภ.โกตาบารู จว.ยะลา

206 ร.ต.อ.

อธินาถ อินทรบัวศรี

รอง สว.(สอบสวน) สภ.มายอ จว.ปัตตานี 0904 24203 0398 รอง สว.ฝ่ายวิชาการฯ บก.อก.สกบ.

0301 11306 0071

207 ร.ต.ท.

อธิบดี ฉิมพลี

รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.บช.ก.

2102 11304 0028

208 ร.ต.อ.

อธิปัถย์ จินากูล

รอง สวป.สภ.ภูเขียว จว.ชัยภูมิ

209 ร.ต.อ.

อธิภัทร เสนาะพิณ

รอง สว.สส.สภ.แม่สอด จว.ตาก

0603 13204 0264 รอง สว.สส.สภ.เมืองร้อยเอ็ด

1409 11204 0123

210 ร.ต.ท.

อธิรัช ก่อกอง

รอง สว.สส.สภ.ท่าปลา จว.อุตรดิตถ์

1611 11204 0104 รอง สวป.สภ.สูงเม่น จว.แพร่

0506 13202 0217

สภก.114

สนว.411

รอง สวป.สภ.แม่ฟ้าหลวง จว.เชียงราย 0502 13202 0386
รอง สวป.สภ.ท่าฉัตรไชย จว.ภูเก็ต

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

2101 11304 0050 รอง สว.ฝอ.บก.ป.

สชย.337

สสข.303

1210 11205 0101

สนว.369
0906 13202 0119

รอง สวป.สภ.พระทองคา จว.นครราชสีมา 0303 12202 0048

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 257/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

รอง สว.สส.สภ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

ตำแหน่งเลขที่

211 ร.ต.อ.

อธิศ ผ่องเสรี

รอง สว.สส.สภ.ศรีราชา จว.ชลบุรี

212 ร.ต.อ.

อนันต์ เขียวจีน

รอง สว.(สอบสวน) สภ.มูโนะ จว.นราธิวาส 0903 24203 0399 รอง สว.สส.สภ.กาบัง จว.ยะลา

213

อนันต์ คาดี

รอง สวป.สภ.ตาพระยา จว.สระแก้ว

0209 13202 0245 รอง สวป.สภ.อรัญประเทศ จว.สระแก้ว

สปจ.358

214 ร.ต.อ.

อนันต์ ช่วยแก้ว

รอง สวป. สน.พระราชวัง

1113 13202 0174 รอง สว.จร. สน.ลาดพร้าว

สน.1-631

215 ร.ต.อ.

อนันต์ ชูตินันท์

รอง สว. กลุ่มงานระบบวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ สส.

2802 11301 0171 รอง สว. งานตรวจพิสูจน์ผู้ขับขี่ กก.5 บก.จร. 1002 11205 0211

216 ร.ต.อ.

อนันต์ นิติรังสรรค์

รอง สว.กก.5 บก.ปคม.

2108 11202 0135 รอง สว.(สอบสวน) กก.5 บก.ปคม.

2108 29203 0145

217 ร.ต.อ.

อนันต์ ปลื้มใจ

รอง สวป.สภ.ภูเรือ จว.เลย

0408 13202 0295 รอง สว.สส.สภ.ภูผาม่าน จว.ขอนแก่น

0403 13204 0304

218 ร.ต.อ.

อนันต์ เพชรเชนทร์

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

สสฎ.305

รอง สวป.สภ.บ้านนาสาร จว.สุราษฎร์ธานี

219 ร.ต.อ.

อนันต์ เพ็ชรวงค์

รอง สวป.สภ.บ้านตาขุน จว.สุราษฎร์ธานี

สสฎ.470

รอง สว.ส.ทล.4 กก.2 บก.ทล.

220 ร.ต.ท.

อนันต์ อนันตภัทร์

รอง สวป. สน.บางมด

สน.3-405

รอง สวป.สภ.เมืองสมุทรสงคราม

221 ร.ต.ท.

อนันตชัย รุจิระอนันตกุล

รอง สว.จร.สภ.ทุ่งสง จว.นครศรีธรรมราช 1806 11205 0111 รอง สว.จร. สภ.กะปาง จว.นครศรีธรรมราช 1806 11205 0123

222 ร.ต.ท.

อนันตศักดิ์ สุขเกลอ

รอง สว.สส.ภ.วัดเพลง จว.ราชบุรี

0706 13204 0194 รอง สว.กก.1 บก.ทท.3

223 ร.ต.อ.

อนันท์ วงศ์ชัย

รอง สวป.สภ.วังเหนือ จว.ลาปาง

1510 11202 0093 รอง สวป.สภ.เชียงคา จว.พะเยา

224 ร.ต.อ.

อนันท์ อินทราย

รอง สว.(สอบสวน)สภ.ตาลชุม จว.น่าน 0504 23203 0237 รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.สตม. 2408 29203 0070

225 ร.ต.ท.

อนิรุท ทองตราชู

รอง สวป.สภ.เขาชัยสน จว.พัทลุง

ว่าที่ ร.ต.อ.

สชบ.332

ตำแหน่งใหม่

0905 13202 0217 รอง สวป.สภ.จะนะ จว.สงขลา

สชบ.491
0906 13204 0237

สสฎ.412
2103 11202 0092

สสส.69
3204 11304 0022

สพย.164
สสข.464

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 257/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

226 ร.ต.ท.

อนิรุทธ ทองพูล

รอง สวป.สภ.บ้านแพง จว.นครพนม

1406 11204 0090 รอง สวป.สภ.เมืองสกลนคร

227 ร.ต.อ.

อนิวรรตน์ ศรีโคตร

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ร้อยเอ็ด

1409 11305 0027 รอง สว.(สอบสวน) สภ.หน่อม จว.ร้อยเอ็ด 0407 24203 0134

228 ร.ต.อ.

อนุ ฉิมหาด

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองชุมพร

0803 24203 0055 รอง สว.สส. สภ.หลังสวน จว.ชุมพร

สชพ.239

229 ร.ต.อ.

อนุกูล วงษ์ชัย

ผบ.มว.(สบ 1) กก.ตชด.11

2502 11202 0099 รอง สวป.สภ.นายายอาม จว.จันทบุรี

สจบ.279

230 ร.ต.อ.

อนุชา ชาญเขว้า

นวท.(สบ 1) กสก.ศพฐ.10

2713 33450 0085 นวท.(สบ 1) กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน ศพฐ.4 2707 33450 0115

231 ร.ต.อ.

อนุชา ตรีนพ

รอง สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.3

1302 11204 0036 รอง สว.สส.สภ.แม่สอด จว.ตาก

232 ร.ต.อ.

อนุชา ทองสว่าง

รอง สว.ฝอ.บก.ทท.3

3204 11304 0011 รอง สว.ธร.สภ.โคกโพธิ์ จว.ปัตตานี

233 ร.ต.อ.

อนุชา เทพรอด

รอง สว.สส.สภ.ศรีสวัสดิ์ จว.กาญจนบุรี

234 ร.ต.อ.

อนุชา โทวิรัตน์

235 ร.ต.ท.

0603 13204 0264

สปน.177

รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.7

1702 11204 0063

รอง สว.กก.สส.ภจว.ขอนแก่น

1405 11202 0121 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สกลนคร

1411 11204 0156

อนุชา ผลอินทร์

รอง สว.กก.1 บก.ส.2

2303 11304 0040 รอง สวป. สภ.เมืองสมุทรสาคร

สสค.91

236 ร.ต.ท.

อนุชา พุทธศาสตร์

รอง สวป.สภ.ตกพรม จว.จันทบุรี

0202 13207 0165 รอง สวป.สภ.สอยดาว จว.จันทบุรี

237 ร.ต.อ.

อนุชา มหาทรัพย์สกุล

รอง สว.จร. สน.บวรมงคล

1009 11205 0085 รอง สว.จร. สน.บางยี่ขัน

238

อนุชา อินทรเรือง

รอง สว.ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 5 ทว. 2703 11336 0105 รอง สวป.สภ.บ้านลาด จว.เพชรบุรี

สพบ.200

239 ร.ต.อ.

อนุชิต กลับอาไพ

รอง สวป.สภ.เมืองนครศรีธรรมราช

สสฏ.324

240 ร.ต.อ.

อนุชิต ชาวดง

รอง สว.(สอบสวน) สภ.หินเหล็กไฟ จว.บุรีรัมย์ 0304 24203 0134 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอุดรธานี

ว่าที่ ร.ต.อ.

สกจ.326

สสน.238

0804 13202 0432 รอง สวป.สภ.พุนพิน จว.สุราษฎร์ธานี

0202 13202 0212

สน.3-611

0412 24203 0120

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 257/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

241 ร.ต.อ.

อนุเปรม ทุมนานอก

รอง สว.(สอบสวน) สภ.โนนเจริญ จว.บุรีรัมย์ 0304 23203 0392 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองบุรีรัมย์

242 ร.ต.อ.

อนุพงค์ ประชานันท์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เกษตรวิสัย จว.ร้อยเอ็ด 0407 24203 0114 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองมุกดาหาร 1408 11203 0112

243 ร.ต.อ.

อนุพงศ์ กุลโล

รอง สวป.สภ.สบปราบ จว.ลาปาง

244 ร.ต.อ.

อนุพันธ์ แก้วมุณี

รอง สว.สส.สภ.ศรีสาโรง จว.สุโขทัย

245 ร.ต.อ.

อนุรักษ์ ขันแก้ว

รอง สวป.สภ.หนองม่วงไข่ จว.แพร่

246 ร.ต.ท.

อนุวรรตน์ รักษายศ

รอง สว.(สอบสวน) สภ.อ่าวนาง จว.กระบี่ 1804 27203 0114 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองภูเก็ต

สรน.151

247 ร.ต.อ.

อนุวัฒน์ จั่นตาล

รอง สว.สส.สภ.หนองโสน จว.พิจิตร

สนว.299

248 ร.ต.อ.

อนุวัฒน์ มณฑาทอง

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครศรีธรรมราช

249 ร.ต.อ.

อนุวัฒน์ สูบไธสง

รอง สว. กก.สส.บก.น.8

1010 11204 0043 รอง สวป. สน.ทองหล่อ

สน.2-325

250 ร.ต.อ.

อนุวัฒน์ แสงชมภู

รอง สวป.สภ.โพนทอง จว.ร้อยเอ็ด

0407 13202 0438 รอง สวป.สภ.หนองพอก จว.ร้อยเอ็ด

สรอ.324

251 ร.ต.อ.

อนุวัต อองกุลนะ

รอง สว.สส.สภ.นาอิน จว.อุตรดิตถ์

1611 11204 0109 รอง สว.สส.สภ.ทองแสนขัน จว.อุตรดิตถ์ 1611 11204 0106

252 ร.ต.อ.

อนุวัตร์ รัตนจีนะ

รอง สว.(สอบสวน) สภ.พิมาย จว.นครราชสีมา 0303 24203 0209 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปักธงชัย จว.นครราชสีมา 1305 11203 0291

253 ร.ต.อ.

อนุวัตร เรียงวงษ์

รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.บช.ก.

2101 11304 0081 รอง สว.ธร.สภ.องครักษ์ จว.นครนายก

254 ร.ต.อ.

อนุสรณ์ แจ้งใจ

รอง สว.พฐ.จว.ตรัง

2712 11336 0129 รอง สว.พฐ.จว.กระบี่

255 ร.ต.ท.

อนุสรณ์ โชคคณาศิริสกุล

รอง สว.จร.สภ.เมืองนครศรีธรรมราช

1806 11205 0098 รอง สว.สส.สภ.เชียรใหญ่ จว.นครศรีธรรมราช

สลป.343

รอง สว.สส.สภ.แม่สาย จว.เชียงราย

1306 11203 0173
0502 13204 0228

1610 11204 0099 รอง สว.สส.สภ.โพนนาแก้ว จว.สกลนคร 0409 13204 0241

สพร.118

รอง สวป.สภ.แม่จริม จว.น่าน

1607 11204 0107 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครสวรรค์

สนศ.367

รอง สวป.สภ.นาบอน จว.นครศรีธรรมราช

0504 13202 0287

สนศ.609

สนย.99
2711 11336 0169

สนศ.474

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 257/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

256 ร.ต.ท.

อนุสรณ์ เพชรรักษ์

รอง สว.กก.ตชด.42

2505 11309 0177 ผบ.มว.กก.ตชด.42

257 ร.ต.ท.

อนุสรณ์ ศรีพรหม

รอง สวป.สภ.หนองไทร จว.บุรีรัมย์

0304 13207 0396 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ละหานทราย จว.บุรีรัมย์

สบร.429

258 ร.ต.อ.

อนุสรณ์ สุนทร

รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.บช.ตชด.

2501 11304 0061 รอง สว.ธร.สภ.ฝาง จว.เชียงใหม่

สชม.659

259 ร.ต.ท. หญิง อนุสรา บัวแดง

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางบ่อ จว.สมุทรปราการ 0107 24203 0155

260 ร.ต.อ.

อโนชา นามวงค์

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

261 ร.ต.อ.

อภัย คงศรี

รอง สว.สส.สภ.วิเชียรบุรี จว.เพชรบูรณ์ 1609 11204 0124 รอง สวป.สภ.เมืองอุตรดิตถ์

262 ร.ต.อ.

อภัยรัตน์ อินทร์เอียด

รอง สว.(สอบสวน) สภ.สุไหงโก-ลก จว.นราธิวาส 0903 23203 0024

สอท.87

2505 11202 0195

รอง สว.(สอบสวน) กก.3 บก.ปคม.

2108 29203 0101

รอง สว.(สอบสวน) กก.2 บก.ป.

2102 29203 0149

สอต.140

รอง สวป.สภ.สุไหงโก-ลก จว.นราธิวาส 0903 13202 0504

263 ร.ต.อ. หญิง อภิชญา ธงศรี

รอง สว. กลุ่มงานพิเศษ นต.รพ.ตร.

3103 11335 0026 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.เชียงใหม่

264 ร.ต.อ.

อภิชา บุญยะดิเรก

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

265 ร.ต.อ.

อภิชาต จารุรักษ์

รอง สว.ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท.1

3202 11202 0070 รอง สว.กก.2 บก.ทท.1

266 ร.ต.อ.

อภิชาติ คงชูช่วย

รอง สว.ฝอ.บก.สส.ภ.9

1902 11304 0072 รอง สวป.สภ.คลองหอยโข่ง จว.สงขลา 1906 11202 0161

267 ร.ต.อ.

อภิชาติ ดวงมะณี

รอง สว.(สอบสวน) สภ.พยุห์ จว.ศรีสะเกษ 0306 12203 0019 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปรือใหญ่ จว.ศรีสะเกษ 0306 24203 0123

268 ร.ต.อ.

อภิชาติ ดิษป่วน

รอง สวป.สภ.บึงสามัคคี จว.กาแพงเพชร 1604 11202 0101 รอง สวป.สภ.หนองกรด จว.นครสวรรค์ 0604 13207 0268

269 ร.ต.อ.

อภิชาติ บุรวัฒน์

รอง สว.ธร.สภ.บางระจัน จว.สิงห์บุรี

270 ร.ต.อ.

อภิชาติ ภาพันธ์

รอง สวป. สน.บางพลัด

สบร.179

สสห.129

รอง สวป.สภ.หนองไม้งาม จว.บุรีรัมย์

รอง สว.ธร.สภ.หนองสูง จว.มุกดาหาร

1505 11304 0021
0304 13207 0370
3202 11204 0054

สมห.181

1009 11202 0099 รอง สวป.สภ.บุณฑริก จว.อุบลราชธานี 0309 13202 0519

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 257/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

271 ร.ต.อ.

อภิชาติ ยิ้มแย้ม

ผบ.มว.กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.

2506 11202 0212 รอง สว.กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.

272 ร.ต.ท.

อภิเชษฐ์ รัตนพงศ์

รอง สวป. สน.ลาผักชี

273 ร.ต.ท.

อภิเชษฐ์ ศรีประเสริฐ

รอง สวป.สภ.รามัน จว.ยะลา

274 ร.ต.อ.

อภิเชษฐ์ สงช่วย

รอง สว.สส.สภ.สาขลา จว.สมุทรปราการ 0107 13204 0044 รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.1

275 ร.ต.ท.

อภิโชติ ทอนสูงเนิน

รอง สวป.สภ.ขามสะแกแสง จว.นครราชสีมา

สน.1-660

รอง สวป. สน.ลาดพร้าว

ตำแหน่งเลขที่
2506 11442 0209

สน.1-1268

0906 13202 0111 รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ศชต 2002 28203 0106

สนม.694

รอง สวป.สภ.สูงเนิน จว.นครราชสีมา

1101 11304 0206 รอง สว.ฝอ.บก.ทท.2

1102 11204 0059
0303 13202 0779

276 ร.ต.ท. หญิง อภิญญา บุญกระเตื้อง

รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.1

277 ร.ต.อ.

อภิญญา ภัณฑะประทีป

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองบุรีรัมย์

278 ร.ต.อ.

อภิเดช เทพวัลย์

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

279 ร.ต.อ.

อภิเดชฤทธิ์ น้อยอามาตย์

รอง สว.สส.สภ.ขามสะแกแสง จว.นครราชสีมา

280 ร.ต.อ.

อภิธร บุญอินทร์

รอง สวป. สน.พลับพลาไชย 1

1008 11202 0095 รอง สว.ส.ทท.3 กก.1 บก.ทท.1

281 ร.ต.อ.

อภินันท์ จันทร์เกตุ

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นราธิวาส

2004 11204 0049 รอง สว.จร.สภ.เมืองนราธิวาส

282 ร.ต.อ.

อภิภพ ภักดีปัญญา

รอง สวป.สภ.ชื่นชม จว.มหาสารคาม

0405 13207 0187 รอง สวป.สภ.เมืองไหม จว.ขอนแก่น

283 ร.ต.อ.

อภิภู จูประโคนสุข

รอง สวป.สภ.ห้วยแถลง จว.นครราชสีมา 0303 13202 0765 รอง สวป.สภ.เมืองบุรีรัมย์

284 ร.ต.อ.

อภิภู อินทร์ถา

รอง สวป. สน.หนองจอก

1110 13202 0278 รอง สว.สส. สน.มีนบุรี

285 ร.ต.อ.

อภิระศักดิ์ สุดตาซ้าย

นว.(สบ 1) ผบก.อก.จต.

0801 11323 0005 รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 11363 0558

สบร.316

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.บุรีรัมย์

3203 11304 0011
1306 11204 0041

2403 11363 0429 รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 11363 0501

สนม.696

รอง สวป.สภ.โคกกระชาย จว.บุรีรัมย์

0304 13207 0324
3202 11202 0041

สนธ.155
1405 11202 0174

สบร.306
1110 13204 0266

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 257/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

286 ร.ต.ท.

อภิรักษ์ เกษรเกิด

รอง สว. ฝอ.บก.น.8

1010 11202 0030 รอง สว. ฝอ.บก.น.7

287 ร.ต.อ.

อภิรักษ์ ทองนาโพธิ์

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ระนอง

1809 11204 0035 รอง สว.กก.วิเคราะห์ข่าวและเครือ่ งมือพิเศษ บก.สส.ภ.8 1802 11442 0066

288

ว่าที่ ร.ต.อ.

อภิรักษ์ รัตนมณี

รอง สว.ฝอ.ทว.

2703 11403 0021 รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.สตม.

289

ว่าที่ ร.ต.อ.

อภิวัฒน์ อานักมณี

รอง สว.กลุ่มงานระเบียบฯ กม.

0601 11305 0034 รอง สว.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.นครศรีธรรมราช 1806 11305 0048

290 ร.ต.อ.

อภิวุฒิ ลีโพนทอง

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอุดรธานี

0412 24203 0121 รอง สว.(สอบสวน) สภ.กู่แก้ว จว.อุดรธานี 0412 13203 0019

291 ร.ต.อ.

อภิสิทธิ์ การันต์

รอง สว.สส. สภ.เมืองชุมพร

292 ร.ต.อ.

อภิสิทธิ์ ศรีสุพัฒน์

รอง สว.กก.5 บก.สอ.บช.ตชด.

293 ร.ต.ท.

อภิสิทธิ์ สุดชารี

รอง สว.(สอบสวน) สภ.แม่ระมาด จว.ตาก 0603 24203 0100 รอง สว.(สอบสวน) สภ.แม่สอด จว.ตาก 0603 24203 0079

294 ร.ต.อ.

อมร ชมมาก

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นครพนม

1406 11204 0034 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.มหาสารคาม

295

อมร โมรากุล

รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.บช.ทท.

3201 11304 0047 รอง สว.ธร.สภ.บาเจาะ จว.นราธิวาส

296 ร.ต.อ.

อมรเทพ เกิดมี

รอง สวป.สภ.บ้านโป่ง จว.ราชบุรี

297 ร.ต.อ.

อมรเทพ เขี้ยวสิงห์

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ระยอง

298 ร.ต.อ.

อมรเทพ สมบูรณ์ถานะ

รอง สว.สส.สภ.เมืองนครราชสีมา

299 ร.ต.อ.

อมรเทพ สุขันธ์

รอง สว.(สอบสวน) กก.2 บก.ป.

300 ร.ต.ท.

อมรพงศ์ จีบกล่า

รอง สวป.สภ.คลองลาน จว.กาแพงเพชร 0602 13202 0293 รอง สว.สส.สภ.วังประจบ จว.ตาก

ว่าที่ ร.ต.อ.

สชพ.153

รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2

2508 11202 0243 ผบ.มว.กก.ตชด.23

สรบ.273

2401 11309 0036

2403 11363 0346
2503 11202 0307
1407 11202 0037

สนธ.221

รอง สว.ตม.จว.ประจวบคีรีขันธ์ บก.ตม.3 2404 11204 0216

1210 11204 0036 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ระยอง

สนม.475

1009 11202 0030

รอง สวป.สภ.หมูสี จว.นครราชสีมา

1210 11202 0040
0303 13207 0532

2102 29203 0142 รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองสมุทรปราการ 1109 11203 0165
0603 13204 0205

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 257/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ
301 ร.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

รอง สว. กลุ่มงานสอบสวน บก.น.9

1011 11305 0060 รอง สว.สส. สน.บางซื่อ

302 ร.ต.ท. หญิง อมรรัตน์ คาผง

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.กาแพงเพชร

1604 11304 0016 รอง สว.ธร.สภ.เมืองกาแพงเพชร

303 ร.ต.อ. หญิง อมรรัตน์ นาแถมทอง

รอง สวป.สภ.บ้านเป็ด จว.ขอนแก่น

1405 11202 0126 รอง สวป.สภ.บ้านเดื่อ จว.หนองคาย

304 ร.ต.ท. หญิง อมรรัตน์ สอดจิตต์

รอง สว. ฝอ.5 บก.อก.บช.น.

1001 11307 0329 รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11304 0391

305 ร.ต.อ.

รอง สวป.สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี

306

ว่าที่ ร.ต.อ.

307 ร.ต.ท.

อมรพล เทพหัตถี

ตำแหน่ง

อมรศักดิ์ กลิ่นเมฆ
หญิง อมรา คาสมบัติ
อมเรศ ปั้นเทียน

สสฎ.263

รอง สว.คธม.บช.ทท.

รอง สว.ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 6 ทว. 2703 11336 0120 รอง สว.ฝอ.ศพฐ.4

รอง สว.สส.สภ.ห้วยข่า จว.อุบลราชธานี 0309 13204 0385 รอง สวป.สภ.เขมราฐ จว.อุบลราชธานี

1004 11204 0086

สกพ.126
0410 13207 0290
3200 11202 0019
2707 11336 0098

สอบ.598

308 ร.ต.ท. หญิง อรชร ผุยม่วง

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์

1706 11204 0033 รอง สว.ส.รฟ.หัวหิน กก.3 บก.รฟ.

309 ร.ต.อ.

อรชุน จุลวิทยากาญจน์

รอง สวป.สภ.สวนผึ้ง จว.ราชบุรี

0706 13202 0293 รอง สวป.สภ.เกาะทวด จว.นครศรีธรรมราช

สนศ.218

310 ร.ต.ท.

อรชุน โพธิ์เหลือง

รอง สวป.สภ.เมืองขอนแก่น

0403 13202 0432 รอง สวป.สภ.พล จว.ขอนแก่น

สขก.533

311 ร.ต.อ. หญิง อรปรียา แพทย์กลาง

รอง สว.ฝอ.ศพฐ.1

2704 11304 0079 รอง สว.ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 2 ทว. 2703 11336 0044

312 ร.ต.อ. หญิง อรพรรณ รักษา

รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.บช.ทท.

3201 11304 0061 รอง สวป.สภ.ปะนาเระ จว.ปัตตานี

313 ร.ต.อ.

อรรคเดช ภูผิวแก้ว

รอง สวป.สภ.สามชัย จว.กาฬสินธุ์

0402 13202 0033 รอง สวป.สภ.เมืองกาฬสินธุ์

314 ร.ต.ท.

อรรจน์คชา สมกล้า

รอง สวป.สภ.สังขะ จว.สุรินทร์

315 ร.ต.อ.

อรรถ ปิ่นทานัก

รอง สว.สส.สภ.กระทุ่มแบน จว.สมุทรสาคร 0708 13204 0159 รอง สว.สส. สภ.บ้านแพ้ว จว.สมุทรสาคร

สสร.293

รอง สว.สส.สภ.เมืองที จว.สุรินทร์

2104 11202 0072

สปน.150
0402 13202 0331
0307 13204 0103

สสค.149

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 257/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

สปท.187

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เอือดใหญ่ จว.อุบลราชธานี

สอบ.285

316 ร.ต.อ.

อรรถพงษ์ จรลี

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

317 ร.ต.อ.

อรรถพงษ์ ผลประเสริฐ

รอง สว.กก.สส.ปป.บก.ตม.2

318 ร.ต.อ.

อรรถพจน์ ปทุมานนท์

รอง สว.กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศทส.ตม. 2409 11403 0029

319 ร.ต.อ.

อรรถพล จันทสงค์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ห้วยปลิง จว.สงขลา 0907 24203 0125 รอง สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.9

320 ร.ต.อ.

อรรถพล เจริญพร

รอง สว.(สอบสวน)สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ 0107 23203 0077

321 ร.ต.อ.

อรรถพล เรือนคา

รอง สว.(สอบสวน)สภ.พระธาตุช่อแฮ จว.แพร่ 1508 27203 0142 รอง สว.(สอบสวน)สภ.สรอย จว.แพร่

0506 23203 0159

322 ร.ต.อ.

อรรถสิทธิ์ แย้มทวี

รอง สว.อก.สภ.โพรงมะเดื่อ จว.นครปฐม 0703 13304 0209 รอง สวป.สภ.นครชัยศรี จว.นครปฐม

สนฐ.172

323 ร.ต.อ.

อรรถสิทธิ์ สารกอง

รอง สวป. สน.ลาหิน

2403 11363 0278 รอง สว.กก.สส.ปป.บก.ตม.2

สน.1-1129

รอง สว.ตม.จว.ปทุมธานี บก.ตม.3
รอง สว.กก.3 บก.ทท.1

2403 11204 0288
2404 11202 0132
1902 11204 0033
3202 11204 0106

รอง สว.สส.สภ.น้าขุ่น จว.อุบลราชธานี 0309 13203 0464

324 ร.ต.ท. หญิง อรวรรณ พลายทอง

รอง สว.กก.2 บก.ปอท.

2112 11304 0061 รอง สว.กก.2 บก.ปอท.

325 ร.ต.อ. หญิง อรวรานันท์ ทาทอง

รอง สว.ฝ่ายมาตรฐานตาแหน่ง อต.

0401 11319 0054 รอง สว.ธร.สภ.บางใหญ่ จว.นนทบุรี

326 ร.ต.อ. หญิง อรสา อุบลไพศาล

รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.สตม.

2401 11326 0068 รอง สว.กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศทส.ตม. 2409 11403 0027

327 ร.ต.อ. หญิง อรอนงค์ ชมภูพื้น

รอง สว. ฝอ.บก.น.9

1011 11304 0019 รอง สว.ธร. สน.หนองค้างพลู

1104 13304 0228

328 ร.ต.อ. หญิง อรอนงค์ อ้นเจริญ

รอง สว.ฝอ.บก.ทล.

2103 11304 0018 รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ก.

2101 11304 0019

329 ร.ต.อ.

รอง สว.กลุ่มงานส่งเสริมฯ วจ.

0204 11310 0017 รอง สวป.สภ.เบตง จว.ยะลา

สยล.202

อรัญ โรจนหัสดิน

330 ร.ต.อ. หญิง อรัญญาณี แสวงทรัพย์

2112 11202 0059

สนบ.263

รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 11363 0502 รอง สว.ฝ่ายตรวจลงตรา ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0216

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 257/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

อริชัย จันปุ่ม

รอง สวป. สน.ดุสิต

332 ร.ต.ท.

อริญชย์ อิ่มเอิบ

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านแพ้ว จว.สมทุรสาคร 0708 24203 0087 รอง สว.สส.สภ.กระทุ่มแบน จว.สมุทรสาคร 0708 13204 0159

333 ร.ต.อ.

อรุณ ผูกประยูร

รอง สวป. สภ.ปากน้าชุมพร จว.ชุมพร 0803 13202 0226 รอง สว.สส.สภ.ปากน้าชุมพร จว.ชุมพร 0803 13204 0203

334 ร.ต.ท.

อรุณ มิตรมุสิก

รอง สวป.สภ.รัษฎา จว.ตรัง

335 ร.ต.อ.

อรุณ มูสิกิ้ม

รอง สว.ตม.จว.สตูล บก.ตม.6

2407 11363 0079 รอง สว.ตม.จว.กระบี่ บก.ตม.6

2407 11363 0215

336 ร.ต.อ. หญิง อรุณรัตน์ ทายสง

รอง สว.ตม.จว.ขอนแก่น บก.ตม.4

2405 11363 0098 รอง สว.ตม.จว.ขอนแก่น บก.ตม.4

2405 11326 0255

337 ร.ต.อ.

รอง สว.กก.สืบสวนปราบปราม บก.ตม.2 2403 11204 0292 รอง สว.ตม.จว.นครปฐม บก.ตม.3

2404 11363 0401

สตง.275

รอง สวป. สน.ดอนเมือง

ตำแหน่งเลขที่

331 ร.ต.ท.

อรุณฤกษ์ คาวัฒนา

สน.1-824

ตำแหน่งใหม่

รอง สวป.สภ.ห้วยยอด จว.ตรัง

1004 11202 0121

สตง.246

338 ร.ต.ท. หญิง อรุณลักษณ์ สิริรักษ์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองระนอง

0807 24203 0041 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ท้ายเหมือง จว.พังงา

สพง.147

339 ร.ต.ท.

อลงกต น้อยแสง

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.เพชรบุรี

1707 11202 0090 รอง สวป.สภ.ท่าไม้รวก จว.เพชรบุรี

สพบ.95

340 ร.ต.อ.

อลงกรณ์ ประจงเศรษฐ์

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

สบร.429

รอง สวป.สภ.โคกกระชาย จว.บุรีรัมย์

341 ร.ต.อ. หญิง อลิสมา หวังเจริญ

รอง สว.(สอบสวน) สน.บางกอกน้อย

สน.3-845

ผบ.มว.ฝ่ายปกครอง 1 บก.ปค.รร.นรต. 3002 11306 0034

342 ร.ต.อ. หญิง อวยพร สุวรรณฤกษ์

รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.9

343 ร.ต.อ.

อักฤทธิ์ สมพร

รอง สวป. สน.สาเหร่

344 ร.ต.อ.

อัคนี ณ บางช้าง

รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน 0507 23203 0026 รอง สว.กก.4 บก.ป.

345 ร.ต.อ.

อัครเดช เพ็งวงษ์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.โคกกระชาย จว.บุรีรัมย์ 0304 24203 0136 รอง สว.(สอบสวน) สภ.วังน้าเขียว จว.นครราชสีมา 1305 11203 0287

1901 11327 0221 รอง สว.พฐ.จว.สมุทรสงคราม

สน.3-744

รอง สว.สส. สน.ราษฎร์บูรณะ

0304 13207 0325
2710 11336 0153
1115 13204 0267
2102 11304 0204

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 257/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

346 ร.ต.อ.

อัครเดช อัญชลีกุล

รอง สว.ฝ่ายนิติการ บก.อก.รร.นรต.

3001 11305 0088 อจ.(สบ 1) กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.7 1703 32345 0071

347 ร.ต.ท.

อัครพนธ์ วงษ์คลัง

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

348 ร.ต.อ.

อัครพล วงษ์สุวรรณ

รอง สว.กก.ตชด.11

349 ร.ต.อ.

อัครวัฒน์ สามิดีฐิติ

รอง สว.ธร.สภ.บ้านเดื่อ จว.หนองคาย 0410 13304 0288 รอง สว.ธร.สภ.เชียงกลม จว.เลย

350 ร.ต.อ.

อัครวินท์ อินทะมุสิก

รอง สว.กก.1 บก.สส.สตม.

2408 11204 0028 รอง สว.กก.บริการคนต่างด้าว บก.ตม.3 2404 11204 0026

351 ร.ต.ท.

อัครวุฒิ จันทร์เจริญ

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

0107 24203 0141 รอง สว.(สอบสวน) กก.3 บก.ป.

352 ร.ต.อ. หญิง อังควิภา ทาประสงค์

รอง สว.ฝสสน.5 บก.สสน.บช.ตชด.

2507 11420 0101 รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0382

353 ร.ต.อ. หญิง อังสุมา สมจิต

พยาบาล(สบ 1) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0582 พยาบาล(สบ 1) ยส.รพ.ตร.

3127 31420 0022

354 ร.ต.อ. หญิง อัจจิมา(อัชรา) ทมเจริญ

รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.2

1201 11304 0244 รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.2

1201 11304 0197

355 ร.ต.ท. หญิง อัจฉรา นวลคา

รอง สว.(สอบสวน) สน.ทุ่งมหาเมฆ

1112 24203 0142 รอง สว.(สอบสวน) สน.พลับพลาไชย 2 1008 11203 0123

356 ร.ต.อ. หญิง อัจฉราพร แก้ววิชิต

รอง สว.ฝอ.บก.ทท.1

3202 11304 0011 รอง สว.ธร.สภ.ศรีนครินทร์ จว.พัทลุง

357 ร.ต.ท. หญิง อัจฉริยา พิชัย

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสมุทรสงคราม 0707 24203 0028 รอง สว.(สอบสวน) กก.4 บก.ปคม.

2108 29203 0121

358 ร.ต.ท. หญิง อัญชลี โอปลอดแก้ว

รอง สว.ฝอ.บก.สสท.

2802 11304 0057

359 ร.ต.อ. หญิง อัญชิสา ด่านพัฒนะสวัสดิ์

รอง สว.ธร.สภ.เขาชัยสน จว.พัทลุง

360 ร.ต.อ. หญิง อัญชุลี ไชยแสง

รอง สว.ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4

ปนม.8628

รอง สว.(สอบสวน) สภ.สามพราน จว.นครปฐม 1705 11203 0133

2502 11309 0080 รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.บช.ทท.

2803 11304 0009 รอง สว.ฝ่ายการสื่อสาร 2 สส.

สพท.193

รอง สว.พฐ.จว.พัทลุง

2405 11363 0205 รอง สว.ตม.จว.อุดรธานี บก.ตม.4

3201 11304 0029
1410 11304 0060
2102 29203 0185

0905 14301 0018

2712 11336 0117
2405 11204 0260

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 257/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

361 ร.ต.อ. หญิง อัญรินทร์ โยธินอนุศักดิ์

รอง สว.ฝอ.บก.ตม.1

2402 11304 0013 รอง สว.กก.2 บก.ตม.1

2402 11363 0069

362 ร.ต.ท.

อัฎฐมงคล เจริญสุข

รอง สว.กก.ปพ.ศชต

2000 11202 0026 รอง สวป.สภ.ลาใหม่ จว.ยะลา

0906 13202 0110

363 ร.ต.อ.

อัฐพล ราชวงค์

รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.สมุทรสงคราม

1709 29203 0039 รอง สว.(สอบสวน) สภ.อัมพวา จว.สมุทรสงคราม

364 ร.ต.อ.

อัฒชัย รสจันทร์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านแก้ง จว.ชัยภูมิ 0302 23203 0330 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองยโสธร

สสส.108
สยส.110

365 ร.ต.อ. หญิง อัมพร บุญโสมพันธ์

รอง สว.ฝอ.กง.

0502 11309 0016 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ลพบุรี

366 ร.ต.อ. หญิง อัมพา โพธิพงศ์ไพบูลย์

รอง สว.ตม.จว.สมุทรสาคร บก.ตม.3

2404 11304 0113 รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0439

367 ร.ต.ท.

อัมราน ดอเลาะ

รอง สว.สส.สภ.ยะรัง จว.ปัตตานี

368 ร.ต.อ.

อัมรินต์ เสนจันทร์ฒิไชย

ผบ.มว.(สบ 1) กก.ตชด.21

2503 11202 0513 ผบ.มว.กก.ตชด.23

2503 11202 0280

369 ร.ต.อ.

อัมรินทร์ เลิศอาวาส

รอง สว.กก.2 บก.ปคบ.

2111 11202 0059 รอง สว.กก.4 บก.ปคบ.

2111 11202 0107

370 ร.ต.อ.

อัมฤต อุษามาลย์เวท

รอง สวป.สภ.เมืองสตูล

0908 13202 0138 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เกาะหลีเป๊ะ จว.สตูล 1907 27203 0077

371 ร.ต.อ.

อัศนี ปานเล็ก

รอง สวป.สภ.เมืองลพบุรี

0106 13202 0258 รอง สว.สส.สภ.เมืองลพบุรี จว.ลพบุรี

372 ร.ต.อ.

อัศวิน ขัตติ

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

373 ร.ต.อ.

อัศวิน พันธุ์วงษ์

รอง สว.(สอบสวน)สภ.หนองแค จว.สระบุรี 0108 24203 0076 รอง สว.จร.สภ.หนองแค จว.สระบุรี

374 ร.ต.อ.

อัศวิน โพธิ์หล้า

ผบ.มว.กก.ตชด.24

375 ร.ต.อ.

อัศวินชัย มาตรแสง

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ภูเขียว จว.ชัยภูมิ

สปน.224

สอต.248

รอง สวป.สภ.ยะรัง จว.ปัตตานี

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

1108 11304 0019
0904 13202 0166

สลบ.228
สอต.211
สสบ.226

2503 11202 0382 รอง สวป.สภ.คาป่าหลาย จว.มุกดาหาร 0406 13207 0151

สชย.348

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ช่องสามหมอ จว.ชัยภูมิ 0302 23203 0308

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 257/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ
376 ร.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล
อัษฎาวุธ ยะติ

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

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

สชร.314

รอง สว.(สอบสวน)สภ.นาหมื่น จว.น่าน

สนน.291

377 ร.ต.ท. หญิง อัสมา นิตยภูติ

นวท.(สบ 1) กอส.ศพฐ.2

2705 33450 0114 นวท.(สบ 1) กลุ่มตรวจเอกสาร พฐก.

378 ร.ต.อ. หญิง อัสมา เอี่ยมยิ้ม

รอง สว.ฝนส.สง.ก.ต.ช.

0104 11306 0039 รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0052

379

รอง สว.กลุ่มงานประสานงานข่าวต่างประเทศ บก.ส.4

2305 11204 0052 รอง สว.กก.5 บก.ส.1

380 ร.ต.อ. หญิง อัสสินา ไชยทอง

รอง สว.กก.5 บก.ส.2

2303 11304 0104 รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0090

381 ร.ต.อ.

อาคม จาปามูล

รอง สว.(สอบสวน) กก.4 บก.ปคม.

2108 29203 0122 รอง สว.(สอบสวน) กก.3 บก.ปปป.

382 ร.ต.อ.

อาคม ปานจันทร์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.กาบัง จว.ยะลา 0906 24203 0360 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ตะโหมด จว.พัทลุง

383 ร.ต.ท.

อาคม โพธิวัฒน์

รอง สวป.สภ.หนองไฮ จว.ศรีสะเกษ

384 ร.ต.อ.

อาจ กรีรัมย์

รอง สว. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. 1002 11205 0064 รอง สวป. สน.สาราญราษฎร์

1008 11202 0091

385 ร.ต.อ.

อาชัญ จินาจันทร์

รอง สวป.สภ.ลี้ จว.ลาพูน

1502 11204 0065

386 ร.ต.อ.

อาญาสิทธิ์(สมภาร) บัวพิษ

รอง สว.ธร.สภ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

387 ร.ต.อ.

อาณัติ จงมนตรี

388 ร.ต.อ.

ว่าที่ ร.ต.อ.

อัสมาน อาดิล

สศก.136

2302 11204 0210
2110 11203 0143

สพท.189

รอง สว.สส.สภ.หนองไฮ จว.ศรีสะเกษ 0306 13204 0368

0509 13202 0188 รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.5

สชบ.366

2702 33450 0087

รอง สว.ธร.สภ.เสม็ด จว.ชลบุรี

0204 13318 0296

รอง สว.(สอบสวน) สน.วัดพระยาไกร

1112 24203 0117 รอง สว.(สอบสวน) สน.ร่มเกล้า

1103 13203 0169

อาทร ทองชูช่วย

รอง สวป.สภ.เมืองสงขลา จว.สงขลา

0907 13202 0468 รอง สว.สส.สภ.ทุ่งตาเสา จว.สงขลา

0907 13204 0335

389 ร.ต.อ.

อาทร ทองแทน

รอง สวป.สภ.บ้านโคก จว.อุตรดิตถ์

390 ร.ต.ท.

อาทร อาจหาญ

รอง สวป.สภ.โพนแพง จว.สกลนคร

สอต.205

รอง สวป.สภ.เด่นเหล็ก จว.อุตรดิตถ์

0409 13207 0352 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.หนองคาย

0609 13207 0156
1412 11204 0037

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 257/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

391 ร.ต.อ.

อาทิตย์ ชิณวงศ์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.แสนภูดาษ จว.ฉะเชิงเทรา 0203 24203 0112

392 ร.ต.อ.

อาทิตย์ ประเทือง

รอง สว.สส. สน.เพชรเกษม

393 ร.ต.อ.

อาทิตย์ พลังนา

ผบ.มว.ฝ่ายปกครอง 1 บก.ปค.รร.นรต. 3002 11306 0031 รอง สว.ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล.

394 ร.ต.อ.

อาทิตย์ พูนไธสง

รอง สว.(สอบสวน) สภ.หมูสี จว.นครราชสีมา 0303 24203 0257 รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองสาหร่าย จว.นครราชสีมา 1305 11203 0285

395 ร.ต.ท.

อาทิตย์ รัตนวรสกุล

รอง สวป.สภ.แม่สลิด จว.ตาก

396 ร.ต.อ.

อาทิตย์ รุง่ เชตุ

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองระนอง

397 ร.ต.อ.

อาทิตย์ ศรีสิงห์

รอง สวป.สภ.แหลมฉบัง จว.ชลบุรี

0204 13202 0444 รอง สวป.สภ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

398 ร.ต.อ.

อาทิตย์ โอชา

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองยโสธร

0305 24203 0036 รอง สว.(สอบสวน) สภ.โขงเจียม จว.อุบลราชธานี 0309 24203 0140

399 ร.ต.อ. หญิง อาทิตยา เรืองโสภา

นวท.(สบ 1) พฐ.จว.สระบุรี

2704 33450 0196 นวท.(สบ 1) พฐ.จว.อุดรธานี

400 ร.ต.อ. หญิง อาทิตยา วรัตถ์กุลเดชา

รอง สวป.สภ.ศรีราชา จว.ชลบุรี

0204 13202 0431 รอง สว.สส.สภ.บ้านบึง จว.ชลบุรี

สชบ.453

401 ร.ต.ท. หญิง อาธิษฐ์ตรี กานต์ตระกูล

รอง สว. ฝอ. ภ.จว.สุมทรสาคร

1710 11304 0017 รอง สว. กก.สส.ภ.จว.สมุทรสาคร

1710 11202 0078

402 ร.ต.อ.

รอง สว.จร.สภ.โพธิ์ทอง จว.ร้อยเอ็ด

1409 11205 0150 รอง สว.จร.สภ.มหาชนะชัย จว.ยโสธร

1307 11205 0071

403 ร.ต.ท. หญิง อานิญชยา จะปะกียา

รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.บช.ทท.

3201 11304 0031 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นราธิวาส

2004 11304 0021

404 ร.ต.อ.

อานุภาพ กองเกิด

รอง สวป.สภ.เหล่าต่างคา จว.หนองคาย

405 ร.ต.อ.

อาบีดีน กาเนิดผล

รอง สว. ฝอ.บก.น.2

อานนท์ ไชยศาสตร์

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

1011 11204 0084 รอง สวป. สน.บางบอน

0603 13207 0230 รอง สว.สส.สภ.เมืองกาแพงเพชร

สรน.113

สนค.117

1104 13202 0175
2103 11202 0072
0602 13204 0292

รอง สว.(สอบสวน)สภ.รัตนาธิเบศร์ จว.นนทบุรี 1105 27203 0148

รอง สวป.สภ.มัญจาคีรี จว.ขอนแก่น

1004 11403 0032 รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.บช.ทท.

0204 13202 0460
2707 33450 0156

0403 13202 0463
3201 11403 0080

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 257/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

406 ร.ต.อ. หญิง อาภรณ์ แมนเมือง

รอง สว.ฝ่ายแต่งตั้ง ทพ.

0402 11302 0069 รอง สวป.สภ.บางสวรรค์ จว.สุราษฎร์ธานี 1810 11202 0166

407 ร.ต.อ.

รอง สว. ฝอ.บก.น.8

1010 11202 0029 รอง สวป. สน.สุทธิสาร

1004 11202 0096

408 ร.ต.อ. หญิง อารยพร แซ่ขวย

รอง สว.ตม.จว.สตูล บก.ตม.6

2407 11363 0180 รอง สว.ตม.จว.พังงา บก.ตม.6

2407 11204 0232

409 ร.ต.อ. หญิง อาริยา วรรณชัย

รอง สวป.สภ.เมืองหนองบัวลาภู

410 ร.ต.อ. หญิง อารีนา บูรณประเสริฐกุล

นวท.(สบ 1) พฐ.จว.ราชบุรี

2710 33450 0193 นวท.(สบ 1) กลุ่มงานตรวจเอกสาร ศพฐ.7 2710 33450 0097

411 ร.ต.ท.

รอง สว.ส.ทล.5 กก.7 บก.ทล.

2103 11202 0239 รอง สว.ฝอ.บก.ทล.

2103 11304 0021

412 ร.ต.อ. หญิง อารีวรรณ เฉลาวิจิตร

รอง สว.ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3

2404 11363 0223 รอง สว.ตม.จว.ตราด บก.ตม.3

2404 11363 0369

413 ร.ต.อ.

อาวุธ เกิดยินดี

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

0602 24203 0081 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ทรงธรรม จว.กาแพงเพชร 0602 24203 0059

414 ร.ต.อ.

อาวุธ ขอค้า

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

415 ร.ต.ท.

อาศิระ ฤทธิ์เดช

รอง สว.(สอบสวน)สภ.เด่นชัย จว.แพร่ 0506 23203 0029 รอง สว.(สอบสวน)สภ.สันกาแพง จว.เชียงใหม่ 1505 11203 0348

416 ร.ต.อ.

อานวย แขวงโสภา

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ราชบุรี

417 ร.ต.อ.

อานวย จาปาโพธิ์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ดงเย็น จว.อุดรธานี 0412 24203 0153 รอง สว.(สอบสวน) สภ.นายูง จว.อุดรธานี

418 ร.ต.อ.

อานวย ทรัพย์มา

รอง สว.สส. สภ.กุยบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์ 0704 13204 0147 รอง สวป.สภ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์ 0704 13202 0249

419 ร.ต.อ.

อานวย ทวีวรรณ

รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.7

1701 11305 0152 รอง สว.กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.7 1702 11305 0189

420 ร.ต.อ.

อานวย บุญชุม

รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภ.4

2505 11304 0024 ผบ.มว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 4

อาภากร บัณฑิตเสน

อารีย์ อินทรสถาพร

สอด.508

รอง สว.กก.วิเคราะห์ข่าวและเครือ่ งมือพิเศษ บก.สส.ภ.4

รอง สว.(สอบสวน) สภ.สาคู จว.ภูเก็ต

1708 11204 0035 รอง สว.กก.1 บก.ทท.3

1402 11204 0023

1808 27203 0150
3204 11204 0024

สอด.547

2505 11202 0047

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 257/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

421 ร.ต.อ.

อานวย บุญเลิศ

รอง สว.สส.สภ.นาจอมเทียน จว.ชลบุรี 0204 13203 0361 รอง สวป.สภ.หนองปรือ จว.ชลบุรี

1206 11202 0122

422 ร.ต.อ.

อานวย วิชิตโสภณ

รอง สว.ฝอ.บก.ทล.

2103 11304 0023 รอง สว.ฝ่ายสรรพาวุธ 1 สพ.

0304 11365 0059

423 ร.ต.อ.

อานวย สุภลาภ

รอง สว.จร.สภ.ลาลูกกา จว.ปทุมธานี

1106 11205 0084 รอง สว.จร.สภ.คูคต จว.ปทุมธานี

1106 11205 0083

424 ร.ต.ท.

อานวยพร คงสมบัติ

รอง สว.ธร.สภ.เมืองไหม จว.ขอนแก่น

1405 11304 0180 รอง สว.ธร.สภ.สีชมพู จว.ขอนแก่น

สขก.463

425 ร.ต.อ.

อานาจ จาดฤทธิ์

รอง สว.ส.ทล.1 กก.6 บก.ทล.

2103 11202 0192 รอง สว.ฝอ.บก.ทล.

426 ร.ต.อ.

อานาจ จิตสงวน

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.เลย

1410 11304 0019 รอง สว.ธร.สภ.ภูหลวง จว.เลย

427 ร.ต.อ.

อานาจ ทองทิพย์

รอง สว.ศขบ.สพฐ.ตร.

2700 11428 0069 ช่างอากาศยาน (สบ 1) กลุ่มงานช่างฯ บ.ตร. 0105 32443 0285

428 ร.ต.อ.

อานาจ นุชประคอง

รอง สวป.สภ.หนองจอก จว.เพชรบุรี

429 ร.ต.อ.

อานาจ ภุชงค์

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.จันทบุรี

1204 11204 0036 รอง สว.จร.สภ.เมืองจันทบุรี

430 ร.ต.อ.

อานาจ มีไชยโย

รอง สส.สภ.สามชุก จว.สุพรรณบุรี

0711 11204 0107 รอง สว.ส.ทท.2 กก.1 บก.ทท.3

431 ร.ต.ท.

อานาจ แสนเภา

รอง สว.สส.สภ.ภูผาม่าน จว.ขอนแก่น

432 ร.ต.อ.

อานาจ โส๊ะสันสะ

อจ.(สบ 1) ศฝร.บช.น.

1000 34354 0090 อจ.(สบ 1) กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.9 2003 32342 0094

433 ร.ต.อ.

อาพล กลายเจริญ

รอง สวป.สภ.ทุ่งลุง จว.สงขลา

0907 13202 0520 รอง สวป.สภ.เกาะกลาง จว.กระบี่

434 ร.ต.อ.

อาพล คล้ายวงษ์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.แหลมฉบัง จว.ชลบุรี 0204 23203 0052 รอง สว.ส.ทล.5 กก.5 บก.ทล.

435 ร.ต.อ.

อาพล ป้องชารี

รอง สว.(สอบสวน)สภ.โคกเจริญ จว.ลพบุรี

สพบ.99

สขก.501

สลบ.363

รอง สว.(สวบสวน) สภ.บ้านลาด จว.เพชรบุรี

รอง สวป.สภ.ภูกระดึง จว.เลย

2103 11304 0020

สลย.209
สพบ.205
สจบ.188
3204 11202 0032

สลย.225
1804 11202 0091
2103 11202 0179

รอง สว.(สอบสวน)สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ 0107 23203 0074

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 257/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

436 ร.ต.อ.

อาพล ภู่ระย้า

รอง สว.สส.สภ.บ้านท่าเลื่อน จว.ตราด 0205 13204 0125 รอง สวป.สภ.เมืองตราด

0205 13202 0172

437 ร.ต.ท.

อาไพ ทวินันท์

รอง สวป.สภ.สันกาแพง จว.เชียงใหม่

0503 13204 0317

สชม.635

รอง สว.สส.สภ.แม่อาย จว.เชียงใหม่

438 ร.ต.อ. หญิง อาภัย ศรีทอง

รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.9

1901 11325 0208 รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.9

439 ร.ต.ท.

อามาตย์ วงค์ทาเหลือง

รอง สว.สส.สภ.เขลางค์นคร จว.ลาปาง 1510 11204 0133 รอง สวป.สภ.หมอกจาแป่ จว.แม่ฮ่องสอน 1509 11202 0090

440 ร.ต.อ.

อิทธิกร คาอาจ

รอง สว.สส.สภ.เมืองระยอง

441 ร.ต.อ.

อิทธิ์ณณัฎฐ์ ปัญญาเที่ยง

รอง สว.ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5

2406 11204 0169 รอง สว.ตม.จว.ตาก บก.ตม.5

442 ร.ต.อ.

อิทธิเดช ชินวงศ์

รอง สวป.สภ.เมืองมหาสารคาม

0405 13202 0328 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เขาสวนกวาง จว.ขอนแก่น

443 ร.ต.อ.

อิทธิพงษ์ ปลายชัยภูมิ

รอง สว.สส.สภ.ท่าตะโก จว.นครสวรรค์

444 ร.ต.อ.

อิทธิพล กลิ่นน้าหอม

รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.8

1801 11304 0161 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สงขลา

445 ร.ต.อ.

อิทธิพล พรหมมาส

รอง สว.ตม.จว.ปทุมธานี บก.ตม.3

2404 11202 0132 รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 11363 0560

446 ร.ต.ท.

อิทธิพล พุทธรักษา

รอง สวป.สภ.ระโสม จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 13207 0333 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 11204 0037

447 ร.ต.อ.

อิทธิพล สุขเอียด

รอง สวป.สภ.บ้านมาบอามฤต จว.ชุมพร 0803 13207 0173 รอง สวป.สภ.ท่าแซะ จว.ชุมพร

448 ร.ต.อ.

อิทธิพล อ่ามาก

รอง สว.สส.สภ.วังทอง จว.พิษณุโลก

1608 11204 0117 รอง สว.กก.1 บก.ป.

449 ร.ต.อ.

อิทธิพัทธ์ บุตรธนู

รอง สวป.สภ.ชุมแพ จว.ขอนแก่น

1405 11202 0094 รอง สว.จร.สภ.ชุมแพ จว.ขอนแก่น

สขก.495

450 ร.ต.อ.

อิทธิศักดิ์ คาถาเครือ

รอง สวป. สน.นิมิตรใหม่

1110 13202 0268 รอง สว.สส. สน.จรเข้น้อย

สน.2-378

สรย.205

สนว.448

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ระยอง

รอง สว.สส.สภ.สีดา จว.นครราชสีมา

1901 11327 0221
1210 11204 0037
2406 11202 0070

สขก.407
0303 13204 0078
1906 11304 0024

สชพ.182
2102 11202 0062

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 257/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

451 ร.ต.อ.

อิทธิศักดิ์ สุระพินิจกุลธร

รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.น.5 1007 29203 0063 รอง สว.(สอบสวน) สน.ท่าเรือ

452 ร.ต.ท.

อินชวน ญี่นาง

รอง สวป.สภ.ช้างเผือก จว.เชียงใหม่

453 ร.ต.อ.

อินทร ทิพย์คูนอก

รอง สว.สส.สภ.โชคชัย จว.นครราชสีมา

454 ร.ต.อ.

อิศรา ทองอินทร์

รอง สวป.สภ.เมืองนครนายก

0206 13202 0095 รอง สว.กก.1 บก.ปส.2

2203 11204 0040

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ชลบุรี

1206 11202 0194 รอง สวป.สภ.บ้านนา จว.นครนายก

0206 13202 0102

455

ว่าที่ ร.ต.อ.

หญิง อิศรา สุวรรณศร

1007 11203 0132

0503 13202 0613 รอง สว.(สอบสวน)สภ.ช้างเผือก จว.เชียงใหม่ 0503 24203 0138

สนม.526

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

สนม.530

456 ร.ต.อ.

อิษวัต ยิ่งคง

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ท่าธง จว.ยะลา 0906 23203 0266 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ยะหา จว.ยะลา 0906 24203 0332

457 ร.ต.อ.

อิสรพันธุ์ อิ่มอุรัง

รอง สวป. สน.หนองแขม

458 ร.ต.อ.

อิสระ ประเทือง

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ยกกระบัตร จว.ตาก 0603 23203 0225 รอง สว.สส.สภ.เมืองเก่า จว.สุโขทัย

1610 11204 0106

459 ร.ต.อ.

อิสระพงศ์ รัตนสงคราม

รอง สว.กก.2 บก.ส.2

2303 11304 0056 รอง สว.กก.2 บก.ส.2

2303 11204 0110

460 ร.ต.อ. หญิง อุดม พรไธสง

รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.3

1301 11304 0197 รอง สว.ฝอ.บก.สส.ภ.3

1302 11326 0016

461 ร.ต.อ.

อุดม ราษฎร์อาศัย

รอง สว.ธร. สน.บางโพงพาง

462 ร.ต.อ.

อุดม หลวงเทพ

รอง สวป.สภ.เมืองยะลา

0906 13202 0103 รอง สวป.สภ.เมืองกาญจนบุรี

463 ร.ต.อ.

อุดม อินต๊ะซาว

รอง สว. กก.ตชด.32

2504 11309 0170 รอง สวป.สภ.ท่าปลา จว.อุตรดิตถ์

464 ร.ต.อ.

อุดมศักดิ์ ศาลาจันทร์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ดู่ใหญ่ จว.ร้อยเอ็ด 0407 23203 0384 รอง สว.(สอบสวน) สภ.สุวรรณภูมิ จว.ร้อยเอ็ด 1409 11203 0181

465 ร.ต.อ.

อุดร การุณ

รอง สวป.สภ.ขุนหาญ จว.ศรีสะเกษ

1011 11202 0110 รอง สว.สส.สภ.บ้านบึง จว.ชลบุรี

สน.2-499

รอง สวป. สน.ทองหล่อ

0306 13202 0436 รอง สว.สส.สภ.ขุนหาญ จว.ศรีสะเกษ

สชบ.451

สน.2-324
สกจ.228
0609 13202 0199
0306 13204 0179

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 257/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

466 ร.ต.อ.

อุดร พิมพ์อินทร์

รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.บช.ทท.

3201 11304 0073 รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.บช.ทท.

467 ร.ต.อ.

อุทัย จันทคัต

รอง สว.สส.สภ.ดงเย็น จว.อุดรธานี

0412 13204 0096 รอง สว.สส. สภ.กุมภวาปี จว.อุดรธานี

468 ร.ต.อ. หญิง อุทัย มนูบุตร

รอง สว.ฝ่ายการเงิน 2 กง.

0502 11326 0049 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.อานาจเจริญ

1310 11304 0016

469 ร.ต.อ.

อุทัย สุดประเสริฐ

ผบ.มว.กก.ตชด.13

2502 11202 0285 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.กาญจนบุรี

1704 11442 0038

470 ร.ต.ท.

อุทัย อาจหาญ

รอง สว.ธร.สภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จว.ศรีสะเกษ 0306 13304 0295 รอง สวป.สภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จว.ศรีสะเกษ 0306 13202 0026

471 ร.ต.อ.

อุทัย อินไชย

รอง สวป.สภ.บ้านหลวง จว.น่าน

สสข.280

รอง สว.สส.สภ.ปัว จว.น่าน

3201 11304 0079

สอด.348

0504 13204 0140

472 ร.ต.อ. หญิง อุทัยทิพย์ ชะโนวรรณ

รอง สว.ด่าน ตม.ท่าเรือกรุงเทพ บก.ตม.3 2404 11363 0117 รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0441

473 ร.ต.อ.

อุทัยรัตน์ จูทิ่น

รอง สว.(สอบสวน)สภ.พุนพิน จว.สุราษฎร์ธานี 0808 24203 0085 รอง สว.ส.ทล.5 กก.2 บก.ทล.

474 ร.ต.อ.

อุทัยศิลป์ แสงโทโพธิ์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปากน้าชุมพร

475 ร.ต.อ.

อุทิศ คิดธวงศ์

รอง สว.สส.สภ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮอ่ งสอน

2103 11202 0096

0803 24203 0067 รอง สว.(สอบสวน)สภ.ไชยา จว.สุราษฎร์ธานี 1810 11203 0185

สมส.171

รอง สวป.สภ.ทุ่งหัวช้าง จว.ลาพูน

สสข.279

476 ร.ต.ท. หญิง อุทุมพร คงเผ่าพงษ์

รอง สว.ฝ่ายวิทยบริการ วตร.

2903 11306 0059 รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.บช.ทท.

3201 11326 0064

477 ร.ต.อ.

อุเทน ดาวแดน

รอง สวป.สภ.ท่าพล จว.เพชรบูรณ์

0607 13207 0174 รอง สวป.สภ.เมืองสงขลา จว.สงขลา

0907 13202 0469

478 ร.ต.อ.

อุเทน เตชะตา

รอง สว.ธร.สภ.แม่อ้อ จว.เชียงราย

1504 11304 0060 รอง สว.ธร.สภ.แม่สาย จว.เชียงราย

สชร.398

479 ร.ต.อ.

อุเทน บุญสถิตย์

รอง สวป.สภ.เบญจลักษ์ จว.ศรีสะเกษ

480 ร.ต.อ.

อุเทน โพธิ์สร้อย

รอง สว.ฝอ.บก.กฝ.บช.ตชด.

สศก.469

รอง สวป.สภ.กันทรลักษ์ จว.ศรีสะเกษ 0306 13202 0428

2506 11305 0023 รอง สวป.สภ.สว่างอารมณ์ จว.อุทัยธานี

สอน.202

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 257/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ
481 ร.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล
อุเทน รูค้ ิด

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

รอง สวป.สภ.ปางมะผ้า จว.แม่ฮ่องสอน

ปมส.1902

ตำแหน่งใหม่
รอง สวป.สภ.เวียงป่าเป้า จว.เชียงราย

ตำแหน่งเลขที่
สชร.268

482 ร.ต.อ. หญิง อุบลรัตน์ ทองเอียด

รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.บช.ทท.

3201 11304 0078 รอง สว. ฝอ.5 บก.อก.ภ.8

1801 11304 0223

483 ร.ต.อ. หญิง อุบลรัตน์ ลายพยัคฆ์

รอง สว.ฝอ.7 บก.อก.บช.ก.

2101 11305 0110 รอง สว.ฝอ.บก.ปอท.

2112 11305 0021

484 ร.ต.อ. หญิง อุบลรัตน์ หมัดระหีม

รอง สว.ฝอ.บก.ทท.1

3202 11304 0014 รอง สว.ธร.สภ.บ้านหนองเอื้อง จว.ตรัง 1904 11304 0048

485 ร.ต.อ. หญิง อุมา บูรณสิงห์

รอง สว. ฝอ.3 บก.อก.บช.น.

1001 11325 0270 รอง สว. ฝอ.บก.อคฝ.

486 ร.ต.อ. หญิง อุมาภรณ์ ทาชาพร

รอง สว.ตม.จว.นครพนม บก.ตม.4

2405 11363 0079 รอง สว.ตม.จว.อุบลราชธานี บก.ตม.4 2405 11326 0077

487 ร.ต.ท. หญิง อุไร ยิ่งคง

รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.บช.ก.

2101 11304 0085 รอง สว.ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 5 ทว. 2703 11336 0105

488

รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ทท.

3201 11304 0018 รอง สวป.สภ.รามัน จว.ยะลา

ว่าที่ ร.ต.อ.

หญิง อุไรวรรณ พานิชกรณ์

1014 11326 0019

0906 13202 0111

489 ร.ต.อ. หญิง อุไรวรรณ วรธงไชย

รอง สว.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา บก.ตม.3 2404 11326 0417 รอง สว.ตม.จว.ฉะเชิงเทรา บก.ตม.3

490 ร.ต.อ. หญิง อุษา ศรีบุญเรือง

รอง สว.ฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 2 สศป.

2902 11310 0071 รอง สว.ฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษา สศป. 2902 11306 0025

491 ร.ต.ท.

อุสมาน เหมหมัด

รอง สว.สส.สภ.ศรีสาคร จว.นราธิวาส

0903 13204 0295 รอง สวป.สภ.ห้วยปลิง จว.สงขลา

492 ร.ต.อ.

อู่ธนา สุระดะนัย

รอง สว.(สอบสวน) สน.ปทุมวัน

493 ร.ต.อ.

เอกชัย ขันแกล้ว

รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.8

1801 11304 0206 รอง สว.สส.สภ.เมืองภูเก็ต

1808 11204 0117

494 ร.ต.อ.

เอกชัย ขาวร

รอง สวป. สน.บางกอกใหญ่

1114 13202 0285 รอง สว.กก.1 บก.ส.2

2303 11304 0040

495 ร.ต.อ.

เอกชัย ชัยวงค์

รอง สวป.สภ.แม่ฟ้าหลวง จว.เชียงราย 0502 13202 0386 รอง สว.สส.สภ.พาน จว.เชียงราย

สน.2-409

2404 11326 0425
0907 13207 0364

รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.น.7 1009 29203 0065

สชร.377

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 257/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

496 ร.ต.อ.

เอกชัย ดวงเกษ

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปราสาท จว.สุรินทร์

สสร.274

รอง สวป.สภ.หนามแท่ง จว.อุบลราชธานี 0309 13207 0418

497 ร.ต.ท.

เอกชัย เติมพงษ์

รอง สว.สส.สภ.ดาเนินสะดวก จว.ราชบุรี

สรบ.333

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ราชบุรี

498 ร.ต.อ.

เอกชัย บุญรอดน้อย

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางตะบูน จว.เพชรบุรี

สพบ.87

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เขาย้อย จว.เพชรบุรี 1707 11203 0097

499 ร.ต.อ.

เอกชัย แสงคา

รอง สว. กก.ม้าตารวจ บก.สปพ.

500 ร.ต.อ.

เอกชัย หนูราช

รอง สวป.สภ.กะปาง จว.นครศรีธรรมราช

501

เอกณกร ธารารมย์

รอง สว.ส.ทท.2 กก.2 บก.ทท.1

502 ร.ต.อ.

เอกเดชา แก้วพิรา

รอง สวป.สภ.หนองโดน จว.สระบุรี

สสบ.297

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สระบุรี

1110 11204 0033

503 ร.ต.อ.

เอกพงษ์ ช่วยชะนะ

รอง สว.(สอบสวน)สภ.ห้วยยอด จว.ตรัง

สตง.254

รอง สวป.สภ.เมืองตรัง

0902 13202 0212

504 ร.ต.อ.

เอกพจน์ ช่วยสงค์

รอง สวป.สภ.ปลายพระยา จว.กระบี่

สกบ.140

รอง สว.สส.สภ.วิภาวดี จว.สุราษฎร์ธานี 0808 13204 0274

505 ร.ต.อ.

เอกพจน์ ทับอินทร์

รอง สว.สส.สภ.ตะคร้อ จว.นครสวรรค์

สนว.249

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ตะคร้อ จว.นครสวรรค์ 1606 29203 0064

506 ร.ต.อ.

เอกพล กุดหอม

รอง สวป.สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ จว.เชียงใหม่ 0503 13202 0550 รอง สว.กลุ่มงานวิจัยฯ 3 วจ.

0204 11310 0044

507 ร.ต.อ.

เอกภพ ทองขาว

รอง สว.จร. สน.ท่าข้าม

1011 11202 0108

508 ร.ต.อ.

เอกภพ แสงสุข

รอง สวป.สภ.ภูผาม่าน จว.ขอนแก่น

ปขก.1701

รอง สว.จร.สภ.เมืองหนองบัวลาภู

1413 11205 0054

509 ร.ต.อ.

เอกภัท ปะวะโน

รอง สวป.สภ.กาบเชิง จว.สุรินทร์

สสร.281

รอง สวป.สภ.เมืองที จว.สุรินทร์

0307 13207 0259

510 ร.ต.อ.

เอกภาพ ถิระวันธุ์

รอง สวป.สภ.โกรกพระ จว.นครสวรรค์ 1606 11202 0099 รอง สว.สส.สภ.เมืองนครสวรรค์

ว่าที่ ร.ต.อ.

1013 11304 0232 รอง สว. กก.สุนัขตารวจ บก.สปพ.

สนศ.213

รอง สวป.สภ.เกาะกลาง จว.กระบี่

3202 11202 0060 รอง สวป.สภ.เมืองอุบลราชธานี

1011 11205 0096 รอง สวป. สน.แสมดา

1708 11202 0114
1013 11202 0240
1804 11202 0077
1311 11202 0123

สนว.290

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 257/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

511 ร.ต.อ.

เอกภาวี ภิญญ์สุประภา

รอง สว.กก.3 บก.ส.1

512 ร.ต.อ.

เอกภูมิ พลศักดิ์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.จะกง จว.ศรีสะเกษ 1308 29203 0077 รอง สว.(สอบสวน) สภ.กันทรารมย์ จว.ศรีสะเกษ

สศก.281

513 ร.ต.อ.

เอกรักษ์ สิงห์เชื้อ

รอง สวป.สภ.จัตุรัส จว.ชัยภูมิ

สอบ.623

514 ร.ต.อ.

เอกรัฐ ผ่องอุดม

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เพี้ยราม จว.สุรินทร์ 1309 29203 0132 รอง สวป.สภ.โนนกุง จว.อุบลราชธานี

515 ร.ต.อ.

เอกรัฐ หนูคล้าย

รอง สว.สส. สน.โคกคราม

1102 13204 0336 รอง สว.สส. สน.ดอนเมือง

516 ร.ต.อ.

เอกราช ชูสินธ์

รอง สว.ฝอ.ศพฐ.8

2711 11304 0068 รอง สว.พฐ.จว.ประจวบคีรีขันธ์

517 ร.ต.ท.

เอกราช วงษ์ธรรม

รอง สว.(สอบสวน) สน.ประเวศ

518 ร.ต.อ.

เอกราช สวงโท

รอง สว.ฝส.สท.

0103 11301 0068 รอง สว.ส.ทท.3 กก.2 บก.ทท.2

3203 11202 0071

519

เอกลักษณ์ มุกดา

รอง สว.กลุ่มงานพิจารณา 2 รท.

0704 11305 0028 รอง สวป.สภ.ควนเนียง จว.สงขลา

สสข.523

520 ร.ต.อ.

เอกวิทย์ แก้วฤทธิ์

รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.บช.ทท.

3201 11304 0059 รอง สว.ธร.สภ.มะนัง จว.สตูล

521 ร.ต.ท.

เอกอาทิตย์ มังคะชาติ

รอง สว.ฝ่ายมาตรฐานตาแหน่ง อต.

0401 11319 0053 รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0191

522 ร.ต.อ.

เอกอุทัย สิงห์อ้าย

รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ตาก 1605 27203 0075

523 ร.ต.อ.

เอนก ขจีจิตร

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สมุทรสงคราม

1709 11202 0035 รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.7

524 ร.ต.ท.

เอนก ชุมภูหมุด

รอง สว. กก.สส.บก.น.7

1009 11204 0050 รอง สว.จร.สภ.เมืองลาปาง

525 ร.ต.อ.

เอนก เต๊ะสมัน

รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.น.7 1009 29203 0065 รอง สว.(สอบสวน) สน.ศาลาแดง

ว่าที่ ร.ต.อ.

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

2302 11204 0131 รอง สว.กก.4 บก.ป.

สชย.269

สน.2-367

รอง สวป.สภ.ชานุมาน จว.อานาจเจริญ

ตำแหน่งเลขที่
2102 11202 0219

0309 13207 0411

สน.1-573
2710 11336 0166

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

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ตาก

0908 13304 0012
1605 11202 0126
1703 11327 0066

สลป.247
สน.3-1104

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 257/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษำยน ๒๕๖1
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

526 ร.ต.อ.

เอนก สะอาดรัมย์

รอง สว.ตม.จว.ศรีสะเกษ บก.ตม.4

2405 11363 0089 รอง สว.ตม.จว.นครพนม บก.ตม.4

2405 11363 0079

527 ร.ต.อ.

เอนก หงษ์คู

รอง สว.กก.3 บก.ปอท.

2112 11202 0082 รอง สว.กก.1 บก.ปส.3

2204 11204 0041

528 ร.ต.อ.

เอราวัณ รถน้อย

รอง สว.(สอบสวน) สภ.นาวัง จว.หนองบัวลาภู 0411 13203 0024 รอง สว.(สอบสวน) สภ.โนนเมือง จว.หนองบัวลาภู 0411 23203 0064

529 ร.ต.อ.

โอธาร ไชยยงยศ

รอง สวป. สน.บางนา

530 ร.ต.อ.

โอภาส คณะแพง

รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.น.4 1006 29203 0064 รอง สว.(สอบสวน) สน.บึงกุ่ม

1006 11203 0124

531 ร.ต.อ.

โอภาส จตุราภิรมย์

รอง สว.ตม.จว.ตาก บก.ตม.5

2406 11202 0070 รอง สว.ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5

2406 11204 0169

532 ร.ต.อ.

โอฬาร ปาลิโพธิศักดิ์

นว.(สบ 1) ผบก.อก.บช.ศ.

2901 11323 0005 รอง สว.ฝอ.กส.

2905 11304 0010

533 ร.ต.อ.

ไอยรัชต์ รักชาติ

รอง สว.กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศทส.ตม. 2409 11403 0031

สน.2-755

รอง สว.จร.สภ.บ้านบึง จว.ชลบุรี

รอง สว.ฝอ.บก.ตม.4

สชบ.459

2405 11403 0017

