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ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

1 พ.ต.อ. อมรฤทธ์ิ คชกูล รอง ผบก.ฝรก. 2904 07101 0002 อาจารย์(สบ 5) ศฝร.ภ.7 1703 07104 0069

2 พ.ต.อ. ธนเสฏฐ์ ภิรมย์เอ่ียม ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.บช.น. 1012 08203 0140 รอง ผบก.ฝรก. 2904 07101 0002

3 พ.ต.อ. ยงยุทธ เรืองเดช ผกก.ฝ่ายมาตรฐานการศึกษา สปศ.รร.นรต. 3009 08318 0005 รอง ผบก.กม. 0601 07101 0003

4 พ.ต.อ. วีรศักด์ิ ทองสาริ ผกก.กลุ่มงานอนุศาสนาจารย์ สก. 0403 08318 0114 รอง ผบก.สก. 0403 07101 0003

5 พ.ต.อ. กอบโชค เล็กตระกูล ผกก.สภ.ทะเลน้อย จว.พัทลุง 1905 08201 0042 ผกก.สภ.ทุ่งหลวง จว.ราชบุรี 1708 08201 0050

6 พ.ต.อ. ธนวัฒน์ ภู่จินดา ผกก.สภ.ควนเนียง จว.สงขลา 0907 09201 0053 ผกก.ฝกค.บก.กค.ภ.9 1912 08305 0034

7 พ.ต.อ. ธนินท์พันธ์ุ เธียรเจริญ ผกก.สภ.ม่วงงาม จว.สงขลา 1906 08201 0178 ผกก.สภ.สทิงพระ จว.สงขลา 0907 09201 0054

8 พ.ต.อ. รุจิรศักด์ิ สุวรรณ ผกก.ฝ่ายสวัสดิการบ้านพัก สก. 0403 08318 0042 ผกก.กลุ่มงานอนุศาสนาจารย์ สก. 0403 08318 0114

9 พ.ต.อ. วัชรวิชญ์ นิธิวรรัชย์ ผกก.กลุ่มงานวิเคราะห์และก าหนดยุทธศาสตร์ ยศ . 0201 08309 0014 ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.บช.น. 1012 08203 0140

10 พ.ต.อ. สุรเชษฐ์ สุวรรณนพมาศ ผกก.สภ.สทิงพระ จว.สงขลา 0907 09201 0054 ผกก.สภ.ควนเนียง จว.สงขลา 0907 09201 0053

11 พ.ต.อ. อนุสนธ์ิ ธินิเฉลิมวงศ์ ผกก.ฝกค.บก.กค.ภ.9 1912 08305 0034 ผกก.กลุ่มงานวิเคราะห์และก าหนดยุทธศาสตร์ ยศ . 0201 08309 0014

12 พ.ต.อ. อิทธิพล พรเทวบัญชา ผกก.สภ.ทุ่งหลวง จว.ราชบุรี 1708 08201 0050 ผกก.ฝ่ายมาตรฐานการศึกษา สปศ.รร.นรต. 3009 08318 0005

13 พ.ต.ท. ฉัตรวัชร์ กิตติสารีสิทธ์ิ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หมูสี จว.นครราชสีมา 0303 24203 0258 ผกก.(สอบสวน) กตค.บก.กค.ภ.4 1416 08203 0054

14 พ.ต.ท. วีระศักด์ิ เดชประมวลพล รอง ผกก.สส.สภ.สะเดา จว.สงขลา 1906 09204 0119 ผกก.สภ.ม่วงงาม จว.สงขลา 1906 08201 0178

15 พ.ต.ท. อุรุพงศ์ ธงศิลา รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองอ่างทอง 1112 09203 0115 ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 08203 0169

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี 586/2564 ลงวันท่ี 12 พฤศจิกำยน 2564



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี 586/2564 ลงวันท่ี 12 พฤศจิกำยน 2564

16 พ.ต.ท. เอกชัย จันทะนะ รอง ผกก.ฝ่ายสวัสดิการบ้านพัก สก. 0403 09318 0043 ผกก.ฝ่ายสวัสดิการบ้านพัก สก. 0403 08318 0042

17 พ.ต.ท. เอกพงษ์ ท่ังจันทร์แดง รอง ผกก.สส.ภ.จว.ตรัง 1904 09201 0031 ผกก.สภ.ทะเลน้อย จว.พัทลุง 1905 08201 0042


