
ดํารงตําแหน่ง ตามที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

1 ร.ต.อ. หญิง กนกวรรณ กันคํา อาจารย์ (สบ 1) ศฝร. 1000 33346 0099 รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0400

2 ร.ต.อ. หญิง กัญญาณัฐ สอสะอาด รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองสุพรรณบุรี สสพ.195 รอง สว.(สอบสวน)กก.3 บก.ปคม. 251/2561 รอง สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ปคม. 2108 29203 0051

3 ร.ต.อ. กัมปนาท แคยิหวา รอง สวป.สภ.สิงหนคร จว.สงขลา 1906 11202 0134 รอง สว.ฝอ.สกพ. 0400 11309 0173

4 ร.ต.อ. หญิง กาญจนา ศิริธร รอง สว. งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. 1002 11205 0043 รอง สว.ธร. สน.บางเขน สน.1-1076

5 ร.ต.อ. กิตติ์ขจร ก้อนทอง รอง สว.ธร. สน.วังทองหลาง 1102 13304 0214 รอง สว.จร. สน.วังทองหลาง 1102 13205 0217

6 ร.ต.ท. หญิง กิติยา เตี้ยเสมอเชื้อ รอง สว.อก.สภ.ดําเนินสะดวก จว.ราชบุรี สรบ.327 รอง สว. ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตํารวจ บก.ฝรก.บช.ศ. 2904 11355 0053

7 ร.ต.ท. หญิง กีรติญา พันธ์ภา รอง สว.ฝ่ายยุทธศาสตร์ บก.อก.บช.ส. 2301 11309 0028 รอง สว.กก.1 บก.ส.1 2302 11204 0057

8 ร.ต.อ. หญิง กุลจิรา บุญธนิกานนท์ รอง สว.ฝ่ายฝึกอบรม บก.อก.บช.ปส. 2201 11306 0098 รอง สว.ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0261

9 ร.ต.อ. เกษมสันต์ เชื้อทอง รอง สว.ฝอ.สลก.ตร. 0101 11309 0021 รอง สว.กก.1 บก.ส.1 2302 11204 0047

10 ร.ต.อ. เกษมสุข ธัญญพงษ์ รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.บช.ทท. 3201 11304 0030 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ยะลา 2006 11305 0030

11 ร.ต.อ. หญิง แก้วใจ ชื่นใจทับ รอง สว. ฝอ.4 บก.อก.สทส. 2801 11301 0042 รอง สว.ฝอ.บก.ตม.3 2404 11326 0015

12 ร.ต.ท. ขจรภพ ตันติพรสินชัย รอง สว.ส.ทท.2 กก.1 บก.ทท.3 3204 11202 0032 รอง สวป. สน.หัวหมาก 251/2561 ถอนชื่อออกจากคําสั่ง

13 ร.ต.อ. จตุรงค์ มั่นคง รอง สวป. สน.ปทุมวัน สน.2-389 รอง สวป. สน.ลุมพินี 1112 13202 0385

14 ร.ต.อ. จตุรภัทร คําก้อน รอง สว.สส.สภ.สารภี จว.เชียงใหม่ สชม.526 รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.5 251/2561 รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5 1501 11304 0180

15 ร.ต.ท. หญิง จรรยา วังศรี รอง สว. ฝอ.3 บก.อก.บช.น. 1001 11325 0269 รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 251/2561 ถอนชื่อออกจากคําสั่ง

16 ร.ต.ท. จรูญ ครึ้มค้างพลู รอง สว.สส.สภ.ธัญบุรี จว.ปทุมธานี 0104 13204 0155 รอง สว.จร.สภ.ลําลูกกา จว.ปทุมธานี 251/2561 รอง สว.กก.1 บก.ส.1 2302 11204 0061

17 ร.ต.อ. จรูญ มูลสุมาลย์ รอง สวป.สภ.ภูเรือ จว.เลย 0408 13202 0296 รอง สว.ฝอ. ภ.จว.บึงกาฬ 1415 11304 0056

18 ร.ต.อ. จักรกฤษณ์ นระทัด รอง สวป.สภ.โนนเมือง จว.หนองบัวลําภู สอด.206 รอง สว.สส.สภ.วาปีปทุม จว.มหาสารคาม 0405 13204 0154

19 ร.ต.อ. จักรภัทร อินทร์สาลี รอง สว.(สอบสวน)สภ.ประตูน้ําจุฬาลงกรณ์ อ.ธัญบุรี จว.ปทุมธานี สปท.90 รอง สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ป. 2102 29203 0097

20 ร.ต.อ. จิรวัฒน์ งามทรง รอง สว.ฝ่ายสวัสดิการการเงิน สก. 0403 11304 0039 รอง สว.ธร.สภ.สองแคว จว.น่าน สนน.296
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21 ร.ต.อ. จิรัตน์เดช ภุมรินทร์ นว.(สบ 1) ผบก.ตท. 0102 11323 0045 รอง สว.กก.3 บก.สส.สตม. 251/2561 รอง สว.ฝอ.บก.สส.สตม. 2408 11304 0013

22 ร.ต.อ. ฉลวย พลเยี่ยม รอง สว.กก.3 บก.ปปป. 2110 11304 0063 รอง สวป.สภ.เมืองขอนแก่น 0403 13202 0431

23 ร.ต.อ. ฉัตรพงษ์ ธรรมสอน รอง สว.(สอบสวน) กก.3 บก.ปคม. 2108 29203 0103 รอง สว.(สอบสวน) กก.2 บก.ปอท. 251/2561 ถอนชื่อออกจากคําสั่ง

24 ร.ต.อ. หญิง ชญาณี คะยอม รอง สว.ฝ่ายอํานวยการ สตส. 0900 11309 0015 รอง สว.ฝตส.2 ตส.3 0903 11328 0019

25 ร.ต.ท. ชญาน์ แหวนหล่อ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ศรีสะเกษ 1308 11403 0028 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ศรีสะเกษ 251/2561 ถอนชื่อออกจากคําสั่ง

26 ร.ต.อ. หญิง ชนกกานต์ แขวงนคร รอง สว.(สอบสวน) สภ.สระยายโสม จว.สุพรรณบุรี 0709 24203 0142 รอง สว.(สอบสวน) กก.5 บก.ปคม. 251/2561 ถอนชื่อออกจากคําสั่ง

27 ร.ต.อ. หญิง ชนัญชิดา ตุ่ยสิมา รอง สว.(สอบสวน) สภ.แม่สอด จว.ตาก 0603 24203 0079 รอง สว.(สอบสวน) กก.3 บก.ปคม. 251/2561 รอง สว.(สอบสวน) กก.5 บก.ปคม. 2108 29203 0147

28 ร.ต.ท. ชรัณ ปาณะศรี รอง สว.จร. สภ.บางสะพานน้อย จว.ประจวบคีรีขันธ์ 1706 11205 0103 รอง สว.ส.ทล.4 กก.2 บก.ทล. 2103 11202 0091

29 ร.ต.อ. ชัยรัตน์ แสงพล รอง สวป. สน.อุดมสุข 1111 13202 0338 รอง สวป.สภ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ 17991

30 ร.ต.อ. ชัยราช ไชยคํามี รอง สว.(สอบสวน) สภ.โนนสูง จว.กาฬสินธุ์ 1404 29203 0057 รอง สว.(สอบสวน) สภ.พระซอง จว.นครพนม 252/2561 ถอนชื่อออกจากคําสั่ง

31 ร.ต.อ. ชาญณุวัฒน์ เทียมวงค์ รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.ร้อยเอ็ด 1409 11202 0163 รอง สวป.สภ.โพนทอง จว.ร้อยเอ็ด 0407 13202 0440

32 ร.ต.อ. ฐิติกร สุนทรวัฒน์ รอง สว.สส.สน.คันนายาว สน.1-600 รอง สว.สส.สน.ประชาชื่น 252/2561 รอง สวป. สน.คันนายาว สน.1-1231

33 ร.ต.อ. หญิง ณธษา พรหมจักร รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.บช.ศ. 2901 11309 0025 รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.บช.ทท. 252/2561 รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.บช.ทท. 3201 11403 0080

34 ร.ต.อ. หญิง ณัฐฌา ประสิทธิ์ รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.บช.ก. 2101 11304 0084 รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0429

35 ร.ต.อ. ณัฐพงค์ เผือกเนียม รอง สว. ฝอ.บก.น.7 1009 11403 0032 รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.บช.ทท. 3201 11304 0030

36 ร.ต.ท. ณัฐพล คงศิลป์ รอง สว.(สอบสวน)สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ สสป.286 รอง สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ป. 2102 11203 0355

37 ร.ต.อ. ณัฐวัฒน์ สุพรรณอาสน์ รอง สวป.สภ.ระแงะ จว.นราธิวาส สนธ.247 รอง สว.สส.สภ.ป่าตอง 252/2561 ถอนชื่อออกจากคําสั่ง

38 ร.ต.อ. ณัตพล วงค์เครือสอน รอง สวป.สภ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ สสป.339 รอง สว.สส.สภ.บางปู จว.สมุทรปราการ 0107 13203 0300

39 ร.ต.อ. หญิง ณิชากร นาคทอง รอง สว.ฝส.สท. 0103 11301 0071 รอง สว.กก.ปพ.บก.ป. 252/2561 รอง สว.กก.ปพ.บก.ป. 2102 11304 0320

40 ร.ต.อ. หญิง ดรุณี นิลสุวรรณ์ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ยะลา 2006 11304 0022 รอง สวป.สภ.เมืองยะลา จว.ยะลา 0906 13202 0101
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41 ร.ต.อ. หญิง ดารีดา มามะ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นราธิวาส 2004 11327 0097 รอง สว.กก.ปฏิบัติการพิเศษ ภ.จว.นราธิวาส 1908 11202 0011

42 ร.ต.อ. เดชา รามจันทร์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.แม่ลาน จว.ปัตตานี 0904 24203 0421 รอง สว.สส.สภ.หาดสําราญ จว.ตรัง 0902 13204 0139

43 ร.ต.อ. ตวัน ขวัญชุม รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นนทบุรี 1105 11442 0038 รอง สวป.สภ.หนองจอก จว.เพชรบุรี 252/2561 รอง สว.สส.สภ.ชะอํา จว.เพชรบุรี 0705 13204 0112

44 ร.ต.ท. หญิง ตวิษา คงทอง รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.บช.ทท. 3201 11304 0079 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ตรัง 252/2561 ถอนชื่อออกจากคําสั่ง

45 ร.ต.อ. ทรงศักดิ์ เสาร์วงษ์ รอง สวป.สภ.เมืองยะลา 0906 13202 0101 รอง สวป.สภ.พล จว.ขอนแก่น 252/2561 ถอนชื่อออกจากคําสั่ง

46 ร.ต.ท. ทศพร ชํานาญ รอง สว.กก.1 บก.ส.1 2302 11204 0061 รอง สว.กก.2 บก.ส.3 2304 11202 0092

47 ร.ต.อ. หญิง ธวัลรัตน์ เอี่ยววิบูลธนกิจ รอง สวป.สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี 0204 13202 0413 รอง สว.กก.ตชด.๑๑(อก.สสน.) 253/2561 รอง สวป.สภ.บางละมุง จว.ชลบุรี สชบ.260

48 ร.ต.อ. ธัชกร รุ่งโรจน์ รอง สว. งานศูนย์ควบคุมการจราจร CCTV กก.4 บก.จร. 1002 11205 0173 รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11304 0199

49 ร.ต.อ. หญิง ธิดารัตน์ ทองเพ็ชร รอง สว.กก.3 บก.สส.สตม. 2408 11202 0105 รอง สว.ธร.สภ.หนองเสือ จว.ปทุมธานี 253/2561 รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0055

50 ร.ต.อ. ธิติมา โชติเศรษฐ รอง สว.ธร.สภ.แม่เล่ย์ จว.นครสวรรค์ 0604 13304 0242 รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.6 (1603 11304 0011) 253/2561 ถอนชื่อออกจากคําสั่ง

51 ร.ต.อ. นพรัตน์ ไชยสิทธิ์ รอง สว.ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บก.อก.สพฐ.ตร. 2701 11403 0076 รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0445

52 ร.ต.อ. นรินทร์ กาญจนราช รอง สวป.สภ.ยะรม จว.ยะลา 2006 11202 0146 รอง สว.สส.สภ.ท่าศาลา จว.นครศรีธรรมราช 253/2561 ถอนชื่อออกจากคําสั่ง

53 ร.ต.อ. นฤนาท ทิพากร ทองสอดแสง รอง สว. งานตรวจพิสูจน์ผู้ขับขี่ กก.5 บก.จร. 1002 11205 0211 รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด. 253/2561 รอง สวป. สน.ยานนาวา 1113 13202 0213

54 ร.ต.อ. นิติธร พิมพ์คํา รอง สวป. สน.พหลโยธิน 1109 13202 0356 รอง สว.จร. สน.ลําหิน สน.1-1306

55 ร.ต.อ. นิพนธ์ แสงศรี รอง สว.ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 2 ทว. 2703 11336 0052 รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0433

56 ร.ต.อ. บรรพต ปัญญารมย์ รอง สวป.สภ.เสลภูมิ จว.ร้อยเอ็ด 0407 13202 0441 รอง สว.จร.สภ.โพธิ์ทอง อ.เสลภูมิ จว.ร้อยเอ็ด 1409 11205 0150

57 ร.ต.อ. บัญชา มูลธิ รอง สว.ธร.สภ.บ้านโฮ่ง จว.ลําพูน สลพ.183 รอง สวป.สภ.ทากาศ จว.ลําพูน 0509 13207 0131

58 ร.ต.อ. บุญทัน จันทร์สะอาด ผบ.มว.กก.ตชด.23 2503 11202 0280 ผบ.มว.กก.ตชด.21 253/2561 ถอนชื่อออกจากคําสั่ง

59 ร.ต.อ. บุญสม จันทร์หอม ผบ.มว.(สบ 1) กก.3 บก.สอ.บช.ตชด. 2508 11207 0342 รอง สวป.สภ.โพธิ์แก้ว จว.นครปฐม 253/2561 ถอนชื่อออกจากคําสั่ง

60 ร.ต.อ. หญิง บุณยนุช พงศ์อิศวรานันท์ รอง สว.ฝ่ายภูมิภาค 3 ตท. 0102 11314 0094 รอง สว.ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0678
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จากเดิมแต่งตั้ง เปลี่ยนแปลงเป็น

61 ร.ต.อ. บุรินทร์สิทธิ์ สังรวมใจ รอง สว.ฝ่ายอํานวยการ ภ.จว.หนองคาย 1412 11304 0017 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น 1405 11304 0078

62 ร.ต.อ. ปรกกรีน เชิญศิริ นว.(สบ 1) ผบก.ศฝร.ศชต. 2003 11323 0004 รอง สว.ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 253/2561 ถอนชื่อออกจากคําสั่ง

63 ร.ต.ท. ปรมินทร์ หมวดศรี รอง สว.จร.สภ.เมืองอุดรธานี 1414 11205 0081 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอุดรธานี 0412 24203 0121

64 ร.ต.อ. หญิง ประกายรัศมี บุญทับ รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.บช.ก. 2101 11304 0037 รอง สว.ฝอ.บก.ปทส. 2107 11318 0019

65 ร.ต.ท. ประพาสพง ชมภูศรี รอง สวป.สภ.หนามแท่ง จว.อุบลราชธานี 0309 13207 0418 รอง สว.สส.สภ.เอือดใหญ่ จว.อุบลราชธานี 0309 13204 0390

66 ว่าที่ ร.ต.อ. ประภัสสร จอมพล รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.2 1201 11304 0193 รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0194

67 ร.ต.อ. ประภาส อัตโตหิ รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.ตาก 1605 11202 0125 รอง สว.สส.สภ.เมืองตาก 1605 11204 0104

68 ร.ต.ท. ประโยชน์ วรกิจ รอง สว.สส.สภ.บันนังสตา จว.ยะลา 2006 11204 0109 รอง สวป.สภ.บางพลี จว.สมุทรปราการ 253/2561 ถอนชื่อออกจากคําสั่ง

69 ร.ต.อ. ประสิทธิ์ อุ่นทรัพย์ รอง สว.กลุ่มงานถวายความปลอดภัย บก.ทล. 2103 11202 0296 รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0193

70 ร.ต.อ. ประเสริฐ ชํานาญช่าง รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.บช.ตชด. 2501 11304 0159 รอง สว. งานธุรการ กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 11304 0087

71 ร.ต.อ. ประเสริฐวิทย์ พิมพ์วิเศษ รอง สว.สส.สภ.โคกโพธิ์ไชย จว.ขอนแก่น 0403 13204 0037 รอง สวป.สภ.นาวัง จว.หนองบัวลําภู 253/2561 รอง สวป.สภ.แวงน้อย จว.ขอนแก่น สขก.523

72 ร.ต.ท. หญิง ปาริชาติ ยุวนะเตมีย์ รอง สว.ปป.ผอ. 0202 11309 0022 รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.3 2403 11363 0377

73 ร.ต.อ. ปิยพงษ์ เสียมสกุล รอง สว.(สอบสวน) กก.4 บก.ปปป. 2110 29203 0089 รอง สว.(สอบสวน) กก.5 บก.ปคม. 254/2561 รอง สว.(สอบสวน) กก.3 บก.ปอท. 2112 29203 0098

74 ร.ต.อ. พงศ์เทพ นกแก้ว นวท.(สบ 1) กคพ.ศพฐ.10 2713 33450 0140 นวท.(สบ 1) กนฝ.ศพฐ.7 2710 34450 0122

75 ร.ต.อ. พยุงศักดิ์ เจริญสุข รอง สว.กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 11442 0050 รอง สว.กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด. 254/2561 รอง สว. กลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิด บก.สปพ. 1013 11442 0142

76 ร.ต.อ. หญิง พรรณพิไล มาประณีต รอง สว. ศฝร. 1000 11326 0079 รอง สว. ฝ่ายจัดการสอบ กส.บช.ศ. 2905 11316 0042

77 ร.ต.อ. พัชรภูมิ ปิยะศาสตร์ รอง สว.(สอบสวน) สน.พญาไท 1108 24203 0081 รอง สว.(สอบสวน) กก.3 บก.ปปป. 254/2561 รอง สว.(สอบสวน) สน.นางเลิ้ง 1003 11203 0131

78 ร.ต.อ. พัฒน์ คํามุงคุณ รอง สว.กก.1 บก.ส.1 2302 11204 0047 รอง สว.กก.2 บก.ส.3 2304 11202 0094

79 ร.ต.ท. พัฒน์วรเมธ ใฝ่จิตจิระโชติ รอง สวป. สน.ปทุมวัน 1113 13202 0159 รอง สว.สส.สภ.แม่สาย จว.เชียงราย สชร.405

80 ร.ต.อ. พิพัฒน์ศร จันทร์ปาน รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.8 1801 11304 0230 รอง สวป.สภ.ร่อนพิบูลย์ สนศ.427
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81 ร.ต.อ. พิภูษณ มากไชย รอง สว.กก.ตชด.41 2505 11325 0079 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต 1808 12202 0137

82 ร.ต.อ. พีรวุฒิ มบขุนทด ผบ.มว.กก.ตชด.12 2502 11202 0185 รอง สวป.สภ.สูงเนิน จว.นครราชสีมา 254/2561 รอง สว.สส.สภ.สีคิ้ว จว.นครราชสีมา สนม.743

83 ร.ต.ท. หญิง เพชรรัตน์ ดวงอินตา รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สิงห์บุรี 1111 11304 0017 รอง สวป.สภ.อินทร์บุรี จว.สิงห์บุรี สสห.109

84 ร.ต.อ. หญิง ภัทรินทร์ทิพย์ ธาระสิทธิ์ รอง สว.กศ.สบร. 0107 11306 0015 รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0430

85 ร.ต.ท. หญิง ภัทลินี เขตวัฒน์ รอง สว.บป.ผก. 0203 11309 0058 รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0415

86 ร.ต.ท. ภิญโญ มีเปี่ยม รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองลพบุรี จว.ลพบุรี สลบ.241 อาจารย์(สบ 1 ) กลุ่มงานคณาจารย์ นว.รร.นรต. 3005 37379 0011

87 ร.ต.อ. ภูสิทธิ์ บุตรแสง รอง สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ปคม. 2108 29203 0051 รอง สว.(สอบสวน) กก.3 บก.ปคบ. 2111 29203 0085

88 ร.ต.อ. มานพ รอดม่วง รอง สว.จร.สภ.บางใหญ่ จว.นนทบุรี 1105 11205 0082 รอง สวป.สภ.บางศรีเมือง จว.นนทบุรี 254/2561 อาจารย์(สบ 1-4) กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.7 1703 32340 0091

89 ร.ต.อ. มานพ ลึกอะหร่ํา รอง สว.ฝอ.บก.ป. 2102 11326 0033 รอง สว.กก.ปพ.บก.ป. 254/2561 รอง สว.ฝอ.บก.ป. 2102 11305 0035

90 ว่าที่ ร.ต.อ. หญิง มารุนี นาถ้ําพลอย รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.บช.ทท. 3201 11304 0060 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นราธิวาส 254/2561 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ยะลา 2006 11304 0022

91 ร.ต.อ. ยศสรัล ใจเสาร์ดี รอง สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ปอท. 2112 29203 0037 รอง สว.(สอบสวน) กก.3 บก.ปปป. 2110 11203 0143

92 ร.ต.อ. รัชพล เหลากลม รอง สวป. สน.ยานนาวา 1113 13202 0215 รอง สว.กลุ่มงานตรวจสอบสํานวน 2 คด. 255/2561 รอง สว.สส. สน.ปทุมวัน สน.2-396

93 ร.ต.ท. วชิระ อัมรินทร์ รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.บช.ก. 2101 11304 0066 รอง สวป.สภ.ท่าฉัตรไชย จว.ภูเก็ต 0806 13207 0110

94 ร.ต.อ. หญิง วรรณภา ลาน้ําเที่ยง พยาบาล(สบ 1) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0874 รอง สว.ฝ่ายอํานวยการ ศฝร.ภ.1 1103 11420 0014

95 ร.ต.อ. วรวัตต์ อุดรรัตนา นว.(สบ 1) ผบก.ปส.2 2203 11323 0005 รอง สว.ฝ่ายอํานวยการ บก.ปส.2 2203 11304 0015

96 ร.ต.ท. วรเวช พงษานุวัฒน์ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ตาก 1605 11202 0126 รอง สวป.สภ.เมืองเก่า จว.สุโขทัย 255/2561 ถอนชื่อออกจากคําสั่ง

97 ร.ต.ท. วราวุธ ขอบคุณ รอง สว. ฝอ.บก.น.1 1003 11304 0086 รอง สว. ฝอ.บก.จร. 1002 11304 0024

98 ร.ต.อ. หญิง วิชุดา นาคขวัญ รอง สว.ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 7 ทว. 2703 11336 0142 รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0434

99 ร.ต.ท. วิฑูลย์ ธรรมชาติ ผบ.มว.(สบ 1) สภ.ยะหริ่ง จว.ปัตตานี 0904 13202 0225 รอง สวป. สภ.พรหมคีรี จว.นครศรีธรรมราช 255/2561 ถอนชื่อออกจากคําสั่ง

100 ร.ต.อ. วินัย รัตนจิตต์ รอง สว.จร.สภ.เมืองนครศรีธรรมราช สนศ.370 รอง สวป. สภ.พุนพิน จว.สุราษฎ์ธานี 255/2561 รอง สวป.สภ.ร่อนพิบูลย์ จว.นครศรีธรรมราช สนศ.427
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101 ร.ต.ท. วุฒิชัย เวชคง รอง สว.จร.สภ.เมืองขอนแก่น สขก.350 รอง สว.จร.สภ.เมืองหนองบัวลําภู 255/2561 รอง สวป.สภ.เมืองอุดรธานี สอด.309

102 ร.ต.อ. ศักดิ์ดา เขม้นเขตการ รอง สวป.สภ.ปางศิลาทอง จว.กําแพงเพชร 1604 11202 0083 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.กําแพงเพชร 256/2561 ถอนชื่อออกจากคําสั่ง

103 ร.ต.อ. ศุภชัย ชาติมนตรี รอง สว.(สอบสวน) สภ.โพธาราม จว.ราชบุรี 0706 23203 0032 รอง สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ป. 2102 11203 0354

104 ร.ต.อ. หญิง สกุนี ชูราศรี รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสมุทรสงคราม สสส.77 รอง สว.(สอบสวน) กก.4 บก.ปคม. 256/2561 รอง สว.(สอบสวน) กก.5 บก.ปคม. 2108 11203 0185

105 ร.ต.อ. สมชาย ชัยศิริ รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ก. 2101 11304 0023 รอง สว.กก.6 บก.ปคม. 2108 11202 0161

106 ร.ต.อ. สมชาย ชูช่อแก้ว รอง สว.ฝอ.ภ.จว.อุตรดิตถ์ 1611 11403 0028 รอง สวป.สภ.เมืองอุตรดิตถ์ 1611 11202 0080

107 ร.ต.อ. สมชาย ยอดปรางค์ รอง สว.กก.3 บก.ส.1 2302 11304 0151 รอง สว.ฝอ.บก.ส.1 256/2561 รอง สว.ฝอ.บก.ส.2 2303 11304 0016

108 ร.ต.อ. สมพร อุทัยวรรณ์ รอง สว.จร. สน.สําราญราษฎร์ สน.1-898 รอง สว.(สอบสวน) สน.ปทุมวัน สน.2-898

109 ร.ต.ท. สมรัก น้อยม่วง รอง สว.สส. สภ.คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ สปข.81 รอง สวป. สภ.กุยบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์ สปข.210

110 ร.ต.อ. สมัย จิตจักร รอง สว.(สอบสวน) สภ.ห้วยผึ้ง จว.กาฬสินธุ์ สกส.358 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ดอนหญ้านาง จว.บึงกาฬ 256/2561 ถอนชื่อออกจากคําสั่ง

111 ร.ต.อ. หญิง สว่างจิตต์ คงตะโก รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 2403 11204 0657 รอง สว.ตม.จว.ชุมพร บก.ตม.6 2407 11204 0269

112 ร.ต.อ. สัญชัย ทองสอดแสง รอง สวป.สภ.เมืองขอนแก่น 0403 13202 0428 รอง สวป.สภ.ดงเย็น จว.มุกดาหาร 256/2561 รอง สว.สส.สภ.เขาสวนกวาง จว.ขอนแก่น 0403 13204 0257

113 ร.ต.ท. สาโรจน์ สัตยารัฐ รอง สว. ฝ่ายอํานวยการ บก.ตชด.ภ.2 2503 11304 0485 รอง สวป.สภ.จักราช จว.นครราชสีมา 0303 13202 0742

114 ร.ต.อ. หญิง สินีนาฎ เชิดชูตระกูลทอง รอง สว.(สอบสวน) สภ.ป่าตอง จว.ภูเก็ต สภก.121 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองภูเก็ต 1808 11203 0166

115 ร.ต.อ. สิรภพ โตเจริญ รอง สว.กก.6 บก.ส.1 2302 11204 0236 รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0179

116 ร.ต.อ. หญิง สิริกัญญาณัฐ ผสมศรี รอง สว.ฝตส.4 ตส.1 0901 11328 0033 รอง สว.ธร.สภ.ภูผาม่าน จว.ขอนแก่น 256/2561 รอง สว.ฝ่ายอํานวยการ ภ.จว.มหาสารคาม 1407 11304 0018

117 ร.ต.อ. สีหราช สุคันธมาลา รอง สว.ส.ทล.6 กก.5 บก.ทล. 2103 11202 0182 รอง สว.กก.4 บก.ปปป. 256/2561 รอง สวป.สภ.ห้วยม้า จว.แพร่ 0506 13207 0119

118 ร.ต.อ. สุขสันติ์ สืบสหการ รอง สว.สส.สภ.นายูง จว.อุดรธานี 0412 13204 0303 รอง สว.จร. สภ.เมืองอุดรธานี สอด.337

119 ร.ต.อ. หญิง สุทธิพรรณ จามูล รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.5 1501 11304 0223 รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.สตม. 2401 11325 0075

120 ร.ต.อ. หญิง สุธิดา อ่านเปลื่อง รอง สว.กก.2 บก.ตม.1 2402 11363 0069 รอง สว.ฝอ.บก.ตม.1 256/2561 รอง สว.กก.3 บก.ตม.1 2402 11363 0093



ดํารงตําแหน่ง ตามที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ 274/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษายน ๒๕๖1

ลําดับ ยศ ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่

จากเดิมแต่งตั้ง เปลี่ยนแปลงเป็น

121 ร.ต.ท. สุธีรเทพ โพธิ์นฤมิต รอง สว.(สอบสวน) สน.วังทองหลาง 1111 24203 0121 รอง สว.(สอบสวน) สน.มักกะสัน 1003 11203 0136

122 ร.ต.อ. หญิง สุภิญญา อังสุมาลี รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.สตม. 2401 11304 0013 รอง สว.ตม.จว.เพชรบุรี บก.ตม.3 2404 11363 0308

123 ร.ต.อ. หนึ่งตะวัน อุปชิตร รอง สว.(สอบสวน)สภ.พระนครศรีอยุธยา 0105 24203 0089 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เกษตรวิสัย จว.ร้อยเอ็ด 0407 24203 0114

124 ร.ต.อ. อดินันท์ ถาวรศรี รอง สวป.สภ.หนองเรือ จว.ขอนแก่น สขก.437 รอง สว.สส.สภ.วาปีปทุม จว.มหาสารคาม 257/2561 ถอนชื่อออกจากคําสั่ง

125 ร.ต.ท. อดุลย์ วัฒนทรงสวัสดิ์ รอง สว.กก.1 บก.ปอศ. 2109 11202 0045 รอง สว.ฝอ.10 บก.อก.บช.ก. 257/2561 รอง สว.ฝอ.บก.ปอศ. 2109 11202 0028

126 ร.ต.อ. อโนชา นามวงค์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.สําโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ สอท.87 รอง สว.(สอบสวน) กก.2 บก.ป. 257/2561 รอง สว.กก.ปพ.บก.ป. 2102 11202 0324

127 ร.ต.อ. อภัย คงศรี รอง สว.สส.สภ.วิเชียรบุรี จว.เพชรบูรณ์ 1609 11204 0124 รอง สวป.สภ.เมืองอุตรดิตถ์ 257/2561 รอง สวป.สภ.พุเตย จว.เพชรบูรณ์ 1609 11202 0114

128 ร.ต.อ. อภิเดชฤทธิ์ น้อยอามาตย์ รอง สว.สส.สภ.ขามสะแกแสง จว.นครราชสีมา สนม.696 รอง สวป.สภ.โคกกระชาย จว.บุรีรัมย์ 257/2561 รอง สวป.สภ.กระสัง จว.บุรีรัมย์ สบร.398

129 ร.ต.อ. อมรเทพ สมบูรณ์ถานะ รอง สว.สส.สภ.เมืองนครราชสีมา สนม.475 รอง สวป.สภ.หมูสี จว.นครราชสีมา 257/2561 รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.นครราชสีมา 1305 11202 0249

130 ร.ต.อ. หญิง อังคณา ครุฑนอก รอง สว.ฝอ.บก.ตม.2 2403 11403 0029 รอง สว.กก.บริการคนต่างด้าว บก.ตม.3 2404 11363 0025

131 ร.ต.อ. หญิง อัจฉราพร แก้ววิชิต รอง สว.ฝอ.บก.ทท.1 3202 11304 0011 รอง สว.ธร.สภ.ศรีนครินทร์ จว.พัทลุง 257/2561 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นราธิวาส 2004 11304 0108

132 ร.ต.อ. อาคม จําปามูล รอง สว.(สอบสวน) กก.4 บก.ปคม. 2108 29203 0122 รอง สว.(สอบสวน) กก.3 บก.ปปป. 257/2561 ถอนชื่อออกจากคําสั่ง

133 ร.ต.อ. อาจ กรีรัมย์ รอง สว. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. 1002 11205 0064 รอง สวป. สน.สําราญราษฎร์ 257/2561 รอง สว. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. 1002 11205 0066

134 ร.ต.อ. อาบีดีน กําเนิดผล รอง สว. ฝอ.บก.น.2 1004 11403 0032 รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.บช.ทท. 257/2561 รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.9 1901 11304 0172

135 ร.ต.อ. อุดร พิมพ์อินทร์ รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.บช.ทท. 3201 11304 0073 รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.บช.ทท. 257/2561 รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.บช.ทท. 3201 11304 0031

136 ร.ต.อ. อุทัย กรมรินทร์ รอง สว.ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ 2403 11363 0245 รอง สว.ตม.จว.ร้อยเอ็ด บก.ตม.4 2405 11363 0250

137 ร.ต.อ. เอนก ขจีจิตร รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สมุทรสงคราม 1709 11202 0035 รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.7 257/2561 รอง สวป.สภ.เมืองสมุทรสงคราม 0707 13202 0079


