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

1 ร.ต.อ. กฤตพล ชาญณรงค์ รอง สว.ฝสต.1 กต.1 0802 11204 0011 รอง สว.ฝสต.1 กต.7 0808 11204 0011

2 ร.ต.อ. กฤธณัฐ สิงห์อุโบสถ รอง สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ปปป. 2110 11203 0141 รอง สว.ฝ่ายรับเร่ืองราวร้องทุกข์ บก.อก.จต. 0801 11305 0048

3 ร.ต.อ. หญิง กันต์กมล มณีโชติ รอง สว.กก.4 บก.สส.สตม. 2408 11363 0130 รอง สว.ฝ่ายบัญชี 3 กช. 0503 11326 0034

4 ร.ต.อ. หญิง ใกล้รุ่ง ศรีสังห์วอน รอง สว.ธร.สภ.ท่าม่วง จว.กาญจนบุรี สกจ.303 รอง สว.กลุ่มงานความม่ันคง ผค. 0203 11309 0032

5 ร.ต.อ. หญิง ขวัญใจ ค าหอม รอง สว.ฝอ.บก.น.4 1006 11322 0027 รอง สว.ฝ่ายส่งก าลังบ ารุง บก.อก.จต. 0801 11326 0064

6 ร.ต.อ. หญิง เครือฟ้า พงศาปาน รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองภูเก็ต สรน.151 รอง สว.กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ผอ. 0202 11309 0021

7 ร.ต.อ. จิระศักด์ิ ศรประสิทธ์ิ รอง สว.กก.6 บก.ปคม. 2108 11202 0158 รอง สว.ฝสต.1 กต.6 0807 11204 0011

8 ร.ต.อ. หญิง ชนานาถ วชิรปาณีกูล รอง สว.กลุ่มงานป้องกันอาชญากรรมพิเศษ ผอ. 0202 11309 0034 รอง สว.ฝปช.สง.ก.ต.ช. 0104 11306 0018

9 ร.ต.อ. หญิง ชมเดือน ปัญญา รอง สว.ฝอ.บก.ปส.1 2202 11304 0011 รอง สว.ฝอ.กต.4 0805 11304 0007

10 ร.ต.อ. ชรัณ ไชยธงรัตน์ รอง สว.กก.3 บก.ปคม. 2108 11202 0092 รอง สว.ฝอ.สก. 0403 11322 0020

11 ร.ต.อ. ชาตรี ชัชวาลย์ รอง สว.สส.สภ.สามควายเผือก จว.นครปฐม 0703 13204 0223 รอง สว.กลุ่มงานส่งเสริมงานสอบสวน 2 สบส. 0604 11306 0042

12 ร.ต.อ. หญิง ชุติกาญจน์ จิรธิติชัยพงศ์ รอง สว.กลุ่มงานวิจัยและประเมินผล 2 วจ. 0204 11310 0033 รอง สว.กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล สกพ. 0400 11302 0185

13 ร.ต.อ. ญาณพัทธ์ คงช านาญ รอง สวป.สน.อุดมสุข 1006 11202 0110 รอง สว.ฝ่ายสโมสรและสันทนาการ สก. 0403 11304 0083

14 ร.ต.อ. ณชชน ออมทรัพย์ รอง สว.กก.4 บก.สกส.บช.ปส. 2207 11204 0079 ช่างอากาศยาน (สบ 1) กลุ่มงานช่างอากาศยาน บ.ตร. 0105 32443 0276

15 ร.ต.อ. ณฐนน ธามสิทธางกูร รอง สวป.สน.ทุ่งสองห้อง 1102 13202 0163 รอง สว.ฝสต.1 กต.2 0803 11204 0011

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๓๙/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๓๑ มกรำคม ๒๕๖๕

          



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๓๙/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๓๑ มกรำคม ๒๕๖๕

16 ร.ต.อ. หญิง ณธษา พรหมจักร รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.บช.ทท. 3201 11403 0080 รอง สว.ฝอ.กต.6 0807 11304 0007

17 ร.ต.อ. ณภพล นวลศรี รอง สว.ฝสต.1 กต.10 0811 11204 0011 รอง สว.ฝ่ายสวัสดิการบ้านพัก สก. 0403 11304 0055

18 ร.ต.อ. ณัชณวินท์ กฤตปภาคชภัค รอง สว.กก.2 บก.ป. 2102 11202 0127 รอง สว.ฝสต.1 กต.1 0802 11204 0011

19 ร.ต.อ. ณัฏฐ์ชานนท์ ชัยสนิท รอง สว.กก.สืบสวนปราบปราม บก.ตม.2 2403 11202 0302 รอง สว.กลุ่มงานส่งเสริมงานสอบสวน 2 สบส. 0604 11306 0041

20 ร.ต.อ. หญิง ณัฐวรา ไชยเสนา รอง สว.ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 6 ทว. 2703 11336 0121 รอง สว.ฝ่ายความชอบ ทพ. 0402 11302 0107

21 ร.ต.อ. หญิง ณัทดาวิกา ทัดอุบล รอง สว.ฝ่ายส่งก าลังบ ารุง บก.อก.จต. 0801 11326 0031 รอง สว.ฝ่ายยุทธศาสตร์ บก.อก.จต. 0801 11309 0022

22 ร.ต.อ. หญิง ณีรนุช กล่ันมารักษ์ รอง สว.ฝอ.บก.น.3 1005 11304 0018 รอง สว.ฝอ.กต.2 0803 11304 0007

23 ร.ต.อ. ดนัย ทองทวี รอง สว.กลุ่มงานผู้เช่ียวชาญคดีอาญา คด. 0602 11375 0067 รอง สว.ฝ่ายตรวจสอบส านวนคดีอุทธรณ์ อฎ. 0605 11375 0017

24 ร.ต.อ. เดชา แต่แดงเพ็ชร์ รอง สว.ฝอ.บก.จร. 1002 11304 0262 รอง สว.ฝ่ายประวัติบุคคล ทพ. 0402 11302 0042

25 ร.ต.อ. ตนุภัทร อักษรทอง รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.น.3 1005 23203 0062 รอง สว.ฝ่ายแต่งต้ัง ทพ. 0402 11302 0139

26 ร.ต.อ. เตรียม บาลัน รอง สว.ฝ่ายวิชาการ ศฝร.ตม. 2410 11306 0042 รอง สว.ฝ่ายธุรการและก าลังพล บก.อก.สกบ. 0301 11304 0010

27 ร.ต.อ. ทรงพล บุญชัย รอง สว.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.นครศรีธรรมราช 1806 11305 0047 นักบิน (สบ 1) กลุ่มงานการบิน บ.ตร. 0105 31451 0117

28 ร.ต.อ. ทวีศักด์ิ พูลผล รอง สว.ฝ่ายประวัติบุคคล ทพ. 0402 11302 0048 รอง สว.ฝ่ายวิเคราะห์ต าแหน่ง 1 อต. 0401 11319 0028

29 ร.ต.อ. หญิง ทิยานนท์ อินไชยะ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครนายก 1208 11304 0022 รอง สว.กลุ่มงานจราจร ผค. 0203 11309 0044

30 ร.ต.อ. หญิง ธภัทร ศรีนาดี รอง สว.(สอบสวน) สภ.เหล่าต่างค า จว.หนองคาย 1412 29203 0064 รอง สว.ฝสต.2 กต.3 0804 11204 0015

          



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๓๙/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๓๑ มกรำคม ๒๕๖๕

31 ร.ต.อ. หญิง ธัญรัตน์ สังข์นวล รอง สว.กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล สกพ. 0400 11302 0182 รอง สว.ฝ่ายประเมินบุคคล ทพ. 0402 11302 0126

32 ร.ต.อ. ธีรเทพ ปาปะกัง รอง สว.ฝอ.บก.น.4 1006 11302 0020 รอง สว.ฝ่ายธุรการและก าลังพล บก.อก.จต. 0801 11302 0014

33 ร.ต.อ. นฤทธ์ิ ชลสิทธิวงษา รอง สวป.สน.จักรวรรดิ 1113 13202 0172 รอง สว.กลุ่มงานวิจัยและประเมินผล 3 วจ. 0204 11310 0042

34 ร.ต.อ. นัฎ ปาละนันทน์ รอง สว.ฝ่ายสรรพาวุธ 2 สพ. 0304 11441 0046 รอง สว.ฝ่ายสรรพาวุธ 2 สพ. 0304 11442 0042

35 ร.ต.อ. นันทวัตร์ มีผลกิจจารุกร รอง สว.(สอบสวน) กก.2 บก.ปอศ. 2109 11203 0237 รอง สว.กลุ่มงานส่งเสริมงานสอบสวน 1 สบส. 0604 11310 0027

36 ร.ต.อ. บุญเท่ียง สมศรี รอง สว.กก.2 บก.ป. 2102 11202 0123 รอง สว.ฝ่ายการฌาปนกิจสงเคราะห์ สก. 0403 11304 0072

37 ร.ต.อ. เบญ เบญจกุล รอง สว.กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย กม. 0601 11305 0058 รอง สว.ฝนบ.สง.ก.ต.ช. 0104 11306 0030

38 ร.ต.อ. หญิง ปริศนา เณรแก้ว รอง สว.ฝ่ายปกครองและกิจกรรม ศพข.บช.ส. 2306 11304 0023 รอง สว.ฝปช.สง.ก.ต.ช. 0104 11306 0019

39 ร.ต.อ. หญิง ปรีญาภรณ์ บาลี รอง สว.ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4 2405 11363 0142 รอง สว.ฝ่ายรับเร่ืองราวร้องทุกข์ บก.อก.จต. 0801 11305 0050

40 ร.ต.อ. หญิง ปวีย์ธิดาภา พัฒนา รอง สว.ฝ่ายความชอบ ทพ. 0402 11302 0107 รอง สว.ฝ่ายควบคุมอัตราก าลัง อต. 0401 11302 0091

41 ร.ต.อ. หญิง ปุญญาพร จักภิละ รอง สว.ธร.สภ.สามเงา จว.ตาก 0603 13304 0125 รอง สว.ฝ่ายความชอบ ทพ. 0402 11302 0103

42 ร.ต.อ. หญิง เปรมสินี ธวัชสุหิรัญพล รอง สว.ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 7 ทว. 2703 11336 0137 รอง สว.กลุ่มงานป้องกันอาชญากรรมพิเศษ ผอ. 0202 11309 0035

43 ร.ต.อ. พงษ์พิทักษ์ สุนทรานุยุตกิจ รอง สว.ฝ่ายโยธาธิการ 3 ยธ. 0303 11435 0046 รอง สว.กลุ่มงานวิชาชีพและเช่ียวชาญ ยธ. 0303 11438 0071

44 ร.ต.อ. หญิง พัฐชัญญ์ ด าข า รอง สว.ฝอ.7 บก.อก.บช.ตชด. 2501 11304 0141 รอง สว.ฝ่ายความชอบ ทพ. 0402 11302 0108

45 ร.ต.อ. หญิง พิชามญช์ุ แสนค า รอง สว.ฝ่ายธุรการและก าลังพล บก.อก.สพฐ.ตร. 2701 11304 0014 รอง สว.ฝอ.สตส. 0900 11304 0014

          



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๓๙/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๓๑ มกรำคม ๒๕๖๕

46 ร.ต.อ. หญิง ไพรินทร์ ผิวขาว รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.2 2403 11363 0544 รอง สว.ฝ่ายประวัติบุคคล ทพ. 0402 11302 0048

47 ร.ต.อ. ภากร รมยานนท์ รอง สว.กลุ่มงานนิติกรด้านการเสริมสร้างฯ วน. 0106 11305 0068 รอง สว.กลุ่มงานนิติกรด้านสอบสวนฯ วน. 0106 11305 0051

48 ร.ต.อ. ภูดิท เครือเทศ รอง สว.ฝอ.วน. 0106 11318 0020 รอง สว.กลุ่มงานนิติกรด้านการเสริมสร้างฯ วน. 0106 11305 0068

49 ร.ต.อ. หญิง มนัสนันท์ กระดังงา รอง สว.ฝอ.บก.รน. 2106 11304 0018 รอง สว.ฝ่ายส่งก าลังบ ารุง บก.อก.จต. 0801 11326 0031

50 ร.ต.อ. หญิง มุทิตา โสมาบุตร รอง สว.ฝ่ายรับเร่ืองราวร้องทุกข์ บก.อก.จต. 0801 11305 0053 รอง สว.ฝสต.2 กต.2 0803 11204 0015

51 ร.ต.อ. ยชุรวิทย์ สังข์ทอง รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.น.2 1004 29203 0065 รอง สว.ฝ่ายแต่งต้ัง ทพ. 0402 11302 0068

52 ร.ต.อ. ยุทธนา อาด า รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.บช.ทท. 3201 11304 0062 รอง สว.ฝอ.สลก.ตร. 0101 11304 0018

53 ร.ต.อ. ยุวัฒน์ บุญรัตน์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.กระแสสินธ์ุ จว.สงขลา 1906 11203 0335 รอง สว.กลุ่มงานวิจัยและประเมินผล 3 วจ. 0204 11310 0041

54 ร.ต.อ. หญิง วราภรณ์ ขวัญศรี รอง สว.ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 2407 11363 0417 รอง สว.ฝ่ายติดตามประเมินผล บก.อก.จต. 0801 11309 0038

55 ร.ต.อ. วัชรินทร์ ศรีราม รอง สวป.สน.ลาดพร้าว 1111 13202 0295 รอง สว.ฝสต.1 กต.5 0806 11204 0011

56 ร.ต.อ. หญิง วาสนา เขียวคล่ี รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0712 รอง สว.ฝ่ายวิเคราะห์ต าแหน่ง 2 อต. 0401 11319 0043

57 ร.ต.อ. วิสณุ ศรีสุโพธ์ิ รอง สว.กลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิด บก.สปพ. 1013 11442 0143 รอง สว.ฝ่ายสรรพาวุธ 2 สพ. 0304 11442 0044

58 ร.ต.อ. หญิง วีรณัฐ วันไกล รอง สว.ฝ่ายวิชาการ สบร. 0107 11306 0011 รอง สว.ฝ่ายสารบรรณ 1 สลก.ตร. 0101 11312 0036

59 ร.ต.อ. ศิวกร ขาลไชย รอง สว.สส.สภ.กกตูม จว.มุกดาหาร 0406 13204 0138 รอง สว.ฝอ.คพ. 0603 11304 0010

60 ร.ต.อ. ศุภกร อ้นสืบสาย รอง สว.(สอบสวน) กก.5 บก.ปปป. 2110 11203 0158 รอง สว.กลุ่มงานส่งเสริมงานสอบสวน 2 สบส. 0604 11306 0046

          



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๓๙/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๓๑ มกรำคม ๒๕๖๕

61 ร.ต.อ. สมกริช ศรีวิศร รอง สว.กก.2 บก.ส.3 2304 11202 0091 รอง สว.กลุ่มงานขับเคล่ือนการถวายความปลอดภัยในพ้ืนท่ี ผก. 0205 11309 0052

62 ร.ต.อ. หญิง สุจิตรา จ่ันมุกดา รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นนทบุรี 1105 11326 0025 รอง สว.ฝอ.ยศ. 0201 11326 0012

63 ร.ต.อ. สุชิน เมืองช้าง รอง สว. กลุ่มงานแผนถวายความปลอดภัยและกิจการพิเศษ ผก. 0205 11309 0026 รอง สว.ฝอ.สก. 0403 11305 0018

64 ร.ต.อ. สุรกิจ สุดตานา รอง สว.(สอบสวน) สน.สายไหม 1004 11203 0189 รอง สว.กลุ่มงานนิติกรด้านสอบสวนฯ วน. 0106 11305 0054

65 ร.ต.อ. สุวศิน ภคพงษ์ประดิษฐ์ รอง สว.ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3 2404 11363 0461 นักบิน (สบ 1) กลุ่มงานการบิน บ.ตร. 0105 31451 0124

66 ร.ต.อ. เสกสรรค์ วงศ์สละ รอง สว.ตม.จว.ภูเก็ต บก.ตม.6 2407 11363 0163 รอง สว.ฝ่ายสวัสดิการบ้านพัก สก. 0403 11304 0056

67 ร.ต.อ. เสถียร ศรนารายณ์ รอง สว.จร.สน.ภาษีเจริญ สน.3-634 รอง สว.ฝสต.2 กต.1 0802 11204 0015

68 ร.ต.อ. หญิง โสภา ธรรมวงษา รอง สว.ฝอ.ภ.จว.อุบลราชธานี 1311 11326 0030 รอง สว.กลุ่มงานวิจัยและประเมินผล 1 วจ. 0204 11310 0025

69 ร.ต.อ. หญิง หทัยรัตน์ พงษ์สมบูรณ์ รอง สว.ธร.สน.บางขุนนนท์ สน.3-858 รอง สว.กลุ่มงานวิชาการ 1 สบส. 0604 11306 0059

70 ร.ต.อ. อนุวัฒน์ พุทธสิงห์ รอง สวป.สน.พระโขนง 1112 13202 0344 รอง สว.ฝสต.2 กต.5 0806 11204 0015

71 ร.ต.อ. อภิวัฒน์ ยานสุวรรณ์ นายช่างกลเรือ (สบ 1) กลุ่มงานเรือตรวจการณ์ฯ บก.รน. 2106 33206 0325 นักบิน (สบ 1) กลุ่มงานการบิน บ.ตร. 0105 31451 0114

72 ร.ต.อ. หญิง อ าพร จูมัจฉะ รอง สว.ธร.สภ.ไทรน้อย จว.นนทบุรี สนบ.294 รอง สว.ฝอ.กต.10 0811 11304 0007

73 ร.ต.อ. อิทธิศักด์ิ ค าถาเครือ รอง สว.สส.สน.จรเข้น้อย สน.2-378 รอง สว.ฝสต.1 กต.10 0811 11204 0011

74 ร.ต.อ. อุทัย นักล าทอง รอง สว.(สอบสวน) สภ.ทุ่งศรีอุดม จว.อุบลราชธานี 1311 11203 0288 รอง สว.กลุ่มงานตรวจสอบส านวน 4 คด. 0602 11375 0056

75 ร.ต.อ. เอกรัฐ คุณโป รอง สว.(สอบสวน) สภ.ฝาง จว.เชียงใหม่ 0503 24203 0152 รอง สว.กลุ่มงานป้องกันอาชญากรรมพิเศษ ผอ. 0202 11309 0036

          



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๓๙/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๓๑ มกรำคม ๒๕๖๕

76 ร.ต.อ. เอนก หนุนอนันต์ รอง สว.จร.สน.ดอนเมือง สน.1-588 รอง สว.ฝสต.2 กต.10 0811 11204 0015

77 ร.ต.ท. หญิง คนธรส เอกวรากร รอง สว.ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0242 รอง สว.ฝ่ายวิชาการ สบร. 0107 11306 0011

78 ร.ต.ท. หญิง ติกขปัญญ์ มณีนุ่ม รอง สว.ฝอ.บก.สส.สตม. 2408 11304 0011 รอง สว.ฝ่ายการประชุม 1 ตป. 0701 11302 0022

79 ร.ต.ท. หญิง วรพรรณ ค าแว่น รอง สว.ฝอ.ศท.ตม. 2409 11309 0098 รอง สว.ฝ่ายความชอบ ทพ. 0402 11302 0131

80 ร.ต.ท. หญิง ศศิธร เตชะวิเศษ รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.สตม. 2401 11304 0018 รอง สว.ฝอ.กช. 0503 11309 0010

81 ร.ต.ท. หญิง อัจฉริยา ดิษพงษา รอง สว.ฝอ.บก.ตม.2 2403 11309 0027 รอง สว.ฝอ.สบร. 0107 11326 0016

82 ร.ต.ต. อภิวัฒน์ ชมโฉม รอง สว.(สส.) ฝสต.1 กต.4 0805 12204 0005 รอง สว.(สส.) ฝสต.2 กต.5 0806 12204 0008

83 ด.ต. หญิง กนิษฐา ภัทรกิตติกวิน ผบ.หมู่ ฝอ.บ.ตร. 0105 12301 0005 ผบ.หมู่ ฝอ.บ.ตร. 0105 12408 0040

84 ด.ต. เกรียงศักด์ิ คุ้มครอง ผบ.หมู่ ฝสต.1 กต.3 0804 12204 0005 ผบ.หมู่ ฝสต.1 กต.5 0806 12204 0004

85 ด.ต. หญิง ขวัญเรือน สุทธิพันธ์ ผบ.หมู่ กก.1 บก.ปอศ. 2109 12301 0037 ผบ.หมู่ (ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ. 0400 12317 0015

86 ด.ต. หญิง ชนารี มณี ผบ.หมู่ ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4 2405 12313 0134 ผบ.หมู่ (ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ. 0400 12317 0004

87 ด.ต. ณัชพงศ์ ยิงรัมย์ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.รัตนาธิเบศร์ จว.นนทบุรี 1105 12205 0352 ผบ.หมู่ กลุ่มงานประเมินผลยุทธศาสตร์ ยศ. 0201 12301 0025

88 ด.ต. หญิง ดารารมณ์ จิตต์สมพงษ์ ผบ.หมู่ กก.1 บก.ปส.3 2204 12202 0047 ผบ.หมู่ ฝสต.2 กต.3 0804 12204 0007

89 ด.ต. หญิง ธนิดา ทองประดับ ผบ.หมู่ บก.อก.จต. 0801 12304 0001 ผบ.หมู่ ฝ่ายติดตามประเมินผล บก.อก.จต. 0801 12304 0026

90 ด.ต. นาวี บุดดา ผบ.หมู่ ฝอ.บ.ตร. 0105 12202 0108 ผบ.หมู่ ฝอ.บ.ตร. 0105 12408 0039

          



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๓๙/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๓๑ มกรำคม ๒๕๖๕

91 ด.ต. หญิง นิตยา จงเจริญ ผบ.หมู่ กก.2 บก.ปอท. 2112 12202 0046 ผบ.หมู่ ฝสต.2 กต.2 0803 12204 0009

92 ด.ต. บุญเลิศ ปราณีตพลกรัง ผบ.หมู่ ฝ่ายโยธาธิการ 3 ยธ. 0303 12422 0039 ผบ.หมู่ ฝ่ายโยธาธิการ 2 ยธ. 0303 12422 0030

93 ด.ต. หญิง พัชรา พิณสาย ผบ.หมู่ ฝสสน.3 บก.สสน.บช.ตชด. 2507 12301 0136 ผบ.หมู่ ฝ่ายธุรการและก าลังพล บก.อก.สกบ. 0301 12301 0009

94 ด.ต. หญิง ล าพู เอ่ียมทอง ผบ.หมู่ งานธุรการ กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12301 0408 ผบ.หมู่ ฝ่ายสโมสรและสันทนาการ สก. 0403 12301 0075

95 ด.ต. หญิง อุษณีย์ ศรีวิชา ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0324 ผบ.หมู่ ฝ่ายมาตรฐานต าแหน่ง อต. 0401 12301 0015

96 ด.ต. เอกชัย ฉันทบัณฑิต ผบ.หมู่ (ป.) สน.โชคชัย 1111 14202 0187 ผบ.หมู่ ฝ่ายสโมสรและสันทนาการ สก. 0403 12301 0076

97 จ.ส.ต. กิติกร จันทะแสน ผบ.หมู่ ฝ่ายการส่ือสาร 1 สส. 2802 12419 0099 ผบ.หมู่ (ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ. 0400 12317 0011

98 จ.ส.ต. หญิง พรทิพย์ จันทร์เนตร ผบ.หมู่ ฝ่ายธุรการและก าลังพล บก.อก.จต. 0801 12304 0010 ผบ.หมู่ ฝอ.กต.5 0806 12304 0002

99 จ.ส.ต. หญิง พรเพ็ญ ศรีพระจันทร์ ผบ.หมู่ พฐ.จว.นครสวรรค์ ศพฐ.6 2709 12314 0401 ผบ.หมู่ ฝ่ายควบคุมอัตราก าลัง อต. 0401 12301 0020

100 ส.ต.อ. กฤษ เกียรติจินดารัตน์ ผบ.หมู่ ฝอ.ศทก. 2804 12301 0011 ผบ.หมู่ ฝอ.คพ. 0603 12301 0005

101 ส.ต.อ. หญิง จุฑามาศ สุทธิศิริ ผบ.หมู่ ฝอ.สลก.ตร. 0101 12301 0007 ผบ.หมู่ ฝส.สท. 0103 12301 0059

102 ส.ต.อ. ชานนท์ เพชรจ านงค์ ผบ.หมู่ (จร.) งานศูนย์ควบคุมการจราจร CCTV กก.4 บก.จร. 1002 12205 1480 ผบ.หมู่ งป. 0501 12301 0002

103 ส.ต.อ. หญิง ณัฐิกา เตชะเปรมปรีชา ผบ.หมู่ ฝ่ายประวัติบุคคล ทพ. 0402 12301 0054 ผบ.หมู่ ฝอ.สกพ. 0400 12301 0101

104 ส.ต.อ. หญิง ดรุณี หวังอัครางกูร ผบ.หมู่ ฝอ.บ.ตร. 0105 12301 0024 ผบ.หมู่ ฝอ.บ.ตร. 0105 12408 0042

105 ส.ต.อ. หญิง นภสร โสมภีร์ ผบ.หมู่ ฝ่ายสรรพาวุธ 3 สพ. 0304 12301 0133 ผบ.หมู่ ฝ่ายสรรพาวุธ 2 สพ. 0304 12428 0126

          



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๓๙/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๓๑ มกรำคม ๒๕๖๕

106 ส.ต.อ. หญิง วรีวรรณ์ เสรีกิตติวรพล ผบ.หมู่ ฝ่ายยุทธศาสตร์ บก.อก.จต. 0801 12304 0013 ผบ.หมู่ บก.อก.จต. 0801 12304 0001

107 ส.ต.อ. วันเฉลิม นาคเกตุ ผบ.หมู่ สพ. 0304 76301 0002 ผบ.หมู่ ฝ่ายสรรพาวุธ 2 สพ. 0304 12428 0128

108 ส.ต.อ. หญิง สุดาทิพย์ วณิกสัมบัน ผบ.หมู่ ฝ่ายบริการการประชุมและพิธีการ สลก.ตร. 0101 12301 0068 ผบ.หมู่ กลุ่มงานประสานงานรัฐสภา กม. 0601 12301 0049

109 ส.ต.อ. หญิง อิมสุธินันท์ พงศสุรทร ผบ.หมู่ ฝอ.กต.5 0806 12304 0002 ผบ.หมู่ ฝ่ายธุรการและก าลังพล บก.อก.จต. 0801 12304 0010

110 ส.ต.ท. ชาญณรงค์ ศรีพันดอน ผบ.หมู่ กลุ่มงานบริหารจัดการระบบเครือข่ายสารสนเทศ ศทก. 2804 12401 0046 ผบ.หมู่ สกพ. 0400 12301 0001

111 ส.ต.ท. ธรรมนูญ เกียรติสูงเนิน ผบ.หมู่ กลุ่มงานการบิน บ.ตร. 0105 12301 0214 ผบ.หมู่ ฝอ.บ.ตร. 0105 12408 0047

112 ส.ต.ท. หญิง ธัญจิรา บุญบันดล ผบ.หมู่ ฝ่ายธุรการและก าลังพล บก.อก.จต. 0801 12304 0004 ผบ.หมู่ ฝอ.กต.9 จต. 0810 12304 0003

113 ส.ต.ท. หญิง นิศาชล จตุพรพิทักษ์กุล ผบ.หมู่ กลุ่มงานการบิน บ.ตร. 0105 12301 0216 ผบ.หมู่ ฝอ.บ.ตร. 0105 12408 0049

114 ส.ต.ท. พิชชาวุธ ทองทา ผบ.หมู่ ฝ่ายอ านวยการ สงป. 0500 12301 0003 ผบ.หมู่ กต.3 0804 12304 0001

115 ส.ต.ท. หญิง ภัทรพรรณ จ าเนียรกาล ผบ.หมู่ ฝอ.บ.ตร. 0105 12301 0016 ผบ.หมู่ ฝอ.บ.ตร. 0105 12408 0043

116 ส.ต.ท. หญิง รังสินันท์ โชติรังสียากุล ผบ.หมู่ ฝ่ายการเงิน 5 กง. 0502 12301 0071 ผบ.หมู่ ฝ่ายการเงิน 4 กง. 0502 12301 0058

117 ส.ต.ท. หญิง ศศิประภา วรภัณฑ์วิศิษฎ์ ผบ.หมู่ กลุ่มงานการบิน บ.ตร. 0105 12301 0215 ผบ.หมู่ ฝอ.บ.ตร. 0105 12408 0051

118 ส.ต.ท. สุปัญญา เพชรทองเกล้ียง ผบ.หมู่ ฝอ.บ.ตร. 0105 12301 0018 ผบ.หมู่ ฝอ.บ.ตร. 0105 12408 0044

รอง ผกก.    พ.ต.ท.                  วันที่       ม.ค.๖๕

          


