
ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตาํแหนง ตาํแหนงเลขท่ี ตาํแหนงใหม ตําแหนงเลขท่ี

1 วาที่ ร.ต.อ. หญิง กชามาส แกวอนันต รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางปู จว.สมุทรปราการ 1109 11203 0152 รอง สว. ฝายวิชาการ ศฝร.บช.ก. 2114 11306 0049

2 วาที่ ร.ต.อ. หญิง กนกวรรณ รามดวง รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอางทอง จว.อางทอง 0110 24203 0037 รอง สว.(สอบสวน) กก.2 บก.ปอท. 2112 11203 0151

3 ร.ต.อ. หญิง กรุณา จันจันทึก รอง สว.ฝายอํานวยการ บก.ปส.3 2204 11304 0014 รอง สว. ฝอ.บก.ปคม. 2108 11304 0017

4 ร.ต.อ. กฤตชัย สมภักดี รอง สวป.สภ.กระทุมแบน จว.สมุทรสาคร สสค.124 รอง สว. ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล. 2103 11202 0074

5 ร.ต.อ. กฤษฎา พวงปาน รอง สว.(สอบสวน)สน.ราษฎรบูรณะ สน.3-1030 รอง สว. กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 11202 0327

6 ร.ต.อ. กฤษณะ กิมไพศาล รอง สว.กก.สส.1 บก.สส. 1012 11204 0032 ผูชวย นว.(สบ 1) ผบก.ป. 2102 11323 0013

7 ร.ต.อ. จักรพงศ ผาเจริญ รอง สว.(สอบสวน) สภ.พระซอง จว.นครพนม 0404 23203 0212 รอง สว.(สอบสวน) กก.2 บก.ป. 2102 11203 0356

8 ร.ต.อ. จิรวัฒน ปลดเปลื้อง รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองกาญจนบุรี 1704 11203 0150 รอง สว. กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 11202 0328

9 วาที่ ร.ต.อ. จิรัสสิทธิ์ เพ็ชรทองมา รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ สสป.179 รอง สว.(สอบสวน) กก.4 บก.ป. 2102 29203 0221

10 วาที่ ร.ต.อ. ฉัตรชัย อินทรบํารุง รอง สว.(สอบสวน) สภ.ประตูน้ําจุฬาลงกรณ จว.ปทุมธานี 1106 11203 0139 รอง สว.(สอบสวน) กก.3 บก.ป. 2102 29203 0192

11 ร.ต.อ. หญิง ชนมชื่น ทิศกระโทก รอง สว.ฝอ.บก.สส.สตม. 2408 11309 0014 รอง สว. ฝอ.บก.รฟ. 2104 11304 0019

12 ร.ต.อ. หญิง ชนมปวีณ ชนะสิทธิ์ รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.บช.ทท. 3201 11327 0066 รอง สว. ฝอ.บก.ป. 2102 11304 0443

13 ร.ต.อ. ชนินทร ดิสระ รอง สว.กลุมงานพิจารณา 2 อธ. 0703 11305 0031 รอง สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ปอศ. 2109 11203 0229

14 วาที่ ร.ต.อ. ชยุตม แสวงพืชน นายเวร (สบ 1) ผบก.สส.บช.น. 1012 11323 0005 รอง สว. ฝอ.บก.ปคม. 2108 11304 0023

15 ร.ต.อ. หญิง ชาคริยา อินทะวงษ นว.(สบ 1) ผบก.ตส.3 0903 11323 0004 รอง สว.(สอบสวน) กก.2 บก.ป. 2102 29203 0149

บัญชีแนบทายคําสั่ง กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง  ท่ี 22/๒๕๖๕ ลงวันท่ี 31 มกราคม ๒๕๖๕



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตาํแหนง ตาํแหนงเลขท่ี ตาํแหนงใหม ตําแหนงเลขท่ี

บัญชีแนบทายคําสั่ง กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง  ท่ี 22/๒๕๖๕ ลงวันท่ี 31 มกราคม ๒๕๖๕

16 ร.ต.อ. ชํานาญ สุวรรณชาตรี รอง สว.สส.สภ.เขาวิเศษ จว.ตรัง 1904 11204 0099 รอง สว. ส.ทล.3 กก.7 บก.ทล. 2103 11202 0228

17 ร.ต.อ. ณฐปกร กิจสุวรรณ รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.นครสวรรค 1606 11204 0036 รอง สว. ส.ทล.4 กก.1 บก.ทล. 2103 11202 0055

18 วาที่ ร.ต.อ. ณฐพงศ วงศสุภวัชร รอง สว.ฝายยทุธศาสตร บก.อก.บช.ส. 2301 11309 0032 รอง สว.(สอบสวน) กก.3 บก.ป. 2102 29203 0191

19 ร.ต.อ. ณพสกล ทองแสง รอง สว.(สอบสวน)สน.หนองคางพลู 1104 13203 0245 รอง สว.(สอบสวน) กก.4 บก.ปทส. 2107 29203 0105

20 ร.ต.อ. หญิง ณัฏยา วงษลุน รอง สว.ฝอ.กต.2 0803 11304 0007 รอง สว. ฝอ.บก.ปอท. 2112 11304 0014

21 วาที่ ร.ต.อ. ณัฐเดช สุทธิชาญบัญชา นว.(สบ 1) ผบก.ศูนยเทคโนโลย ีตม. 2409 11323 0048 รอง สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ป. 2102 11203 0355

22 ร.ต.อ. ดนัย อุดมโชค รอง สว.ฝสสน.1บก.สสน.บช.ตชด. 2507 11304 0018 รอง สว. ฝายฝกอบรม ศฝร.บช.ก. 2114 11304 0033

23 ร.ต.อ. ดํารงคเดช เทสินโชติ รอง สว.สส.สภ.ขาณุวรลักษบุรี จว.กําแพงเพชร สกพ.189 รอง สว. ส.ทล.1 กก.5 บก.ทล. 2103 11202 0163

24 ร.ต.อ. ดุลยวัต เกียรติประทุม รอง สว. งานตรวจพิสูจนผูขับขี่ กก.5 บก.จร. 1002 11205 0211 รอง สว. ส.ทล.2 กก.8 บก.ทล. 2103 11202 0259

25 ร.ต.อ. ตันติกร เหล็กทั่ง รอง สว.พฐ.จว.อุตรดิตถ ศพฐ.6 2709 11336 0177 รอง สว. กก.4 บก.ปปป. 2110 11304 0083

26 ร.ต.อ. ถิรวัฒน ฟกประไพ ผบ.มว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 1 2502 11202 0045 รอง สว.(สอบสวน) กก.4 บก.ปปป. 2110 11203 0144

27 ร.ต.อ. ทัพพสาร ปานแสง รอง สว.(สอบสวน)สน.พหลโยธิน สน.1-771 รอง สว. กก.2 บก.ปพ. 2113 11202 0061

28 ร.ต.อ. เทพประจักษ ชอบบุญ รอง สวป.สภ.ดอนตาล จว.มุกดาหาร สมห.149 รอง สว. ส.ทล.5 กก.6 บก.ทล. 2103 11202 0208

29 วาที่ ร.ต.อ. ธนโชติ นาคะโฆษิตสกุล รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสมุทรสาคร สสค.103 รอง สว.(สอบสวน) กก.3 บก.ปอท. 2112 11203 0154

30 ร.ต.อ. ธนเดช ลีลาถาวรกุล รอง สว.สส.สน.ตลิ่งชัน 1009 11204 0090 รอง สว. กก.สายตรวจ บก.ปพ. 2113 11202 0205
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31 ร.ต.อ. ธนทร ทองแกมแกว รอง สว.กก.วิเคราะหขาวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส.ภ.8 1802 11204 0065 รอง สว. กก.5 บก.ป. 2102 11202 0251

32 วาที่ ร.ต.อ. หญิง ธันวาดี คชนนท รอง สว.(สอบสวน) สภ.รัตนาธิเบศร จว.นนทบุรี 1105 27203 0147 รอง สว. กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 11204 0419

33 วาที่ ร.ต.อ. ธีรเดช อรุณนพรัตน รอง สว.กลุมงานนิติกรดานสอบสวนฯ วน. 0106 11305 0053 รอง สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ป. 2102 29203 0098

34 ร.ต.อ. ธีรวัฒน มณีวงค รอง สว.(สอบสวน)สภ.แมอาย จว.เชียงใหม 0503 24203 0180 รอง สว. ส.ทล.5 กก.5 บก.ทล. 2103 11202 0180

35 ร.ต.อ. นพดล รุงแดง รอง สว.จร. สน.พลับพลาไชย 2 สน.2-471 รอง สว. ส.ทล.5 กก.2 บก.ทล. 2103 11202 0096

36 ร.ต.อ. นราวิชญ เปยสุ รอง สวป.สภ.แมสอด จว.ตาก 0603 13202 0256 รอง สว. กก.4 บก.ป. 2102 11202 0211

37 ร.ต.อ. นันทชนก ดาวลอมจันทร รอง สว.ฝายการเงิน 3 กง. 0502 11326 0068 รอง สว. ฝอ.บก.ป. 2102 11304 0026

38 ร.ต.อ. ประสาร สังขวงษ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.เพชรบูรณ 1609 11304 0023 รอง สว. กลุมงานเรือตรวจการณฯ บก.รน. 2106 11304 0351

39 ร.ต.อ. ปริญญา ใสยิ่ง รอง สวป.สน.บางรัก 1113 13202 0205 รอง สว. ส.ทล.3 กก.6 บก.ทล. 2103 11202 0201

40 ร.ต.อ. ปยะวัฒน สวัสดี รอง สว.(สอบสวน) สภ.หวยคต จว.อุทัยธานี 0610 24203 0042 รอง สว.(สอบสวน) กก.5 บก.ป. 2102 29203 0264

41 ร.ต.อ. เปรมประชา อุตมา รอง สว.สส.สภ.เมืองนครปฐม 0703 13204 0261 รอง สว. กก.4 บก.ปคม. 2108 11202 0117

42 ร.ต.อ. พรภัทร สุทธิวิวัฒน ผบ.มว.กก.ตชด.43 2505 11202 0286 รอง สว. กก.วิเคราะหขาวฯ บก.ปพ. 2113 11442 0263

43 ร.ต.อ. พิชญากร แตงรอด รอง สว.(สอบสวน) สภ.สามพราน จว.นครปฐม 0703 24203 0105 รอง สว. กก.5 บก.ปอศ. 2109 11202 0183

44 ร.ต.อ. พิเชฐ เทพสุวรรณ รอง สว.ศรก.บก.ทท.1 3202 11202 0112 รอง สว.(สอบสวน) กก.3 บก.ปคม. 2108 29203 0101

45 ร.ต.อ. พีระยุทธ เพ็ชรพัว รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ระนอง 1809 11204 0033 นว.(สบ 1) ผบก. ศฝร.บช.ก. 2114 11323 0004
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46 วาที่ ร.ต.อ. ภาณุพันธ ฤทธิเดช รอง สว.ฝายอํานวยการ บก.ปค.รร.นรต. 3002 11304 0011 รอง สว.(สอบสวน) กก.2 บก.ปอท. 2112 29203 0066

47 ร.ต.อ. ภูวดล ไลคง รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปาตอง จว.ภูเก็ต 1808 11203 0206 รอง สว. ส.ทล.2 กก.7 บก.ทล. 2103 11202 0226

48 ร.ต.อ. มนตรี สงคง รอง สว.กก.3 บก.สอท.5 3306 11204 0091 รอง สว.(สอบสวน) กก.6 บก.ป. 2102 11203 0399

49 ร.ต.อ. หญิง รชาภา ตั้งเศรษฐกร รอง สว.ฝอ.สกพ. 0400 11304 0171 รอง สว. ฝอ.บก.ปคบ. 2111 11304 0013

50 ร.ต.อ. หญิง รมิดา กลากระโทก รอง สว.ฝายวิชาการสรรหา กส. 2905 11316 0053 รอง สว. ฝอ.1 บก.อก.บช.ก. 2101 11304 0153

51 ร.ต.อ. หญิง รัตติยากร จุลเจิม รอง สว.(สอบสวน)สภ.ชางเผือก จว.เชียงใหม 1505 11203 0338 รอง สว. กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 11202 0326

52 ร.ต.อ. หญิง รุจีรัศมิ์ รุงเรืองวรทัศ รอง สว. ฝายบัญชี 1 กช. 0503 11327 0017 รอง สว. ฝอ.บก.ทล. 2103 11327 0299

53 ร.ต.อ. วรบุตร ภิญโญ รอง สว.(สอบสวน)สภ.แมโจ จว.เชียงใหม 1505 11203 0603 รอง สว. ส.ทล.1 กก.5 บก.ทล. 2103 11202 0161

54 ร.ต.อ. วริณทร วัชระคิรินทร รอง สว.สส.สภ.แหลมฉบัง จว.ชลบุรี สชบ.359 รอง สว.(สอบสวน) กก.4 บก.ปคบ. 2111 11203 0163

55 ร.ต.อ. วัชรปญญา แสนตุย ผบ.มว.กก.ตชด.34 2504 11202 0390 รอง สว. ส.ทล.1 กก.3 บก.ทล. 2103 11202 0112

56 ร.ต.อ. วาทิต ทองทาตา รอง สว.ฝายประวัติบุคคล ทพ. 0402 11302 0050 รอง สว. กก.4 บก.ปอศ. 2109 11202 0148

57 วาที่ ร.ต.อ. ศุภณฐั บัณฑิตไทย รอง สว.(สอบสวน) สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี 1106 11203 0131 รอง สว.(สอบสวน) กก.6 บก.ป. 2102 29203 0303

58 ร.ต.อ. สถาพร ออนตาม รอง สว.จร.สภ.ชัยพฤกษ จว.นนทบุรี 1105 11205 0086 รอง สว. กก.2 บก.ปทส. 2107 11202 0065

59 ร.ต.อ. หญิง สรินยา พิมพะนิตย รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.บช.ทท. 3201 11304 0071 รอง สว. กก.1 บก.ป. 2102 11304 0057

60 ร.ต.อ. สฤษดิ์ ชํานิไกร รอง สว.(สอบสวน) สภ.โพธิ์กลาง จว.นครราชสีมา สนม.268 รอง สว. กก.2 บก.ป. 2102 11202 0130
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61 ร.ต.อ. สิงหโรจน สืบสง ผบ.มว.กก.ตชด.13 2502 11202 0276 รอง สว. ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล. 2103 11202 0072

62 ร.ต.อ. สุธิ โมสุขะ รอง สว.จร.สภ.ทุงสง จว.นครศรีธรรมราช สนศ.402 รอง สว. กก.สายตรวจ บก.ปพ. 2113 11202 0202

63 ร.ต.อ. สุภาคีนัย แตงตรง รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.6 1601 11304 0278 รอง สว. กก.4 บก.ป. 2102 11304 0204

64 ร.ต.อ. สุรสิทธิ์ ไชยสุต รอง สว.จร.สน.ประชาชื่น สน.1-1298 รอง สว. กลุมงานถวายความปลอดภัย บก.ทล. 2103 11202 0286

65 ร.ต.อ. หญิง หรรษา อยูเสนาสน รอง สว.ฝายการเงิน 4 กง. 0502 11326 0084 รอง สว. ฝอ.บก.ป. 2102 11304 0442

66 ร.ต.อ. หัตพัต ใจโปรง รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช 1806 11204 0037 รอง สว. กก.6 บก.ปพ. 2113 11202 0142

67 ร.ต.อ. อดิศร ดรตะโกน รอง สว.จร.สภ.เมืองขอนแกน สขก.349 รอง สว. กก.1 บก.ปทส. 2107 11202 0034

68 ร.ต.อ. อดิศร อินทิยศ อาจารย (สบ 1) กลุมงานคณาจารย นต.รร.นรต. 3010 31379 0051 นว.(สบ 1) ผบก.ป. 2102 11323 0012

69 ร.ต.อ. หญิง อรพิมล พงษสถิตย รอง สว.กลุมงานนิติกรดานการเสริมสรางฯ วน. 0106 11305 0069 รอง สว. กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 11202 0325

70 ร.ต.อ. อัครเดช งามสม รอง สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.2 1202 11204 0020 รอง สว.(ทนท.ทางน้ํา) กก.2 บก.รน. 2106 34206 0057

71 วาที่ ร.ต.อ. เอกสิทธิ์ อินทรโทโล รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองขอนแกน 1405 11203 0227 รอง สว. ส.ทล.2 กก.4 บก.ทล. 2103 11202 0141

72 วาที่ ร.ต.ท. หญิง กนกวรรณ ตั้นเสง รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองกระบี่ 1804 11203 0157 รอง สว.(สอบสวน) กก.3 บก.ปอศ. 2109 29203 0122

73 วาที่ ร.ต.ท. หญิง กรกนก กกเปอย รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองรอยเอ็ด 1409 11203 0236 รอง สว.(สอบสวน) กก.5 บก.ปอศ. 2109 11203 0251

74 ร.ต.ท. หญิง กิตติญา วิจิตรจันทร รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองยโสธร 1307 11203 0121 รอง สว.(สอบสวน) กก.5 บก.ปอศ. 2109 29203 0204

75 ร.ต.ท. หญิง เกสรี ทองอินทร รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครนายก สนย.94 รอง สว.(สอบสวน) กก.5 บก.ปอศ. 2109 11203 0252



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตาํแหนง ตาํแหนงเลขท่ี ตาํแหนงใหม ตําแหนงเลขท่ี

บัญชีแนบทายคําสั่ง กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง  ท่ี 22/๒๕๖๕ ลงวันท่ี 31 มกราคม ๒๕๖๕

76 ร.ต.ท. หญิง จิรัชญา ดิลกวัฒนาเลิศ รอง สว.(สอบสวน) สภ.พระนครศรีอยุธยา จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 24203 0081 รอง สว.(สอบสวน) กก.2 บก.ปอท. 2112 29203 0067

77 ร.ต.ท. ชัยธัช เทียนเพิ่มพูล รอง สว.(สอบสวน) สภ.ลูกแก จว.กาญจนบุรี 1704 11203 0197 รอง สว.(สอบสวน) ส.ทล.2 กก.8 บก.ทล. 2103 29203 0261

78 ร.ต.ท. ณัฐชนน ภูสมตา รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองหนองคาย 1412 11203 0142 รอง สว.(สอบสวน) กก.2 บก.ป. 2102 11203 0381

79 ร.ต.ท. ณัฐดนัย ปนสอาด รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครนายก สนย.89 รอง สว.(สอบสวน) กก.5 บก.ปอศ. 2109 11203 0254

80 วาที่ ร.ต.ท. ธนาธิป รุงสวาง รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสกลนคร สสน.246 รอง สว.(สอบสวน) กก.2 บก.ปอศ. 2109 29203 0083

81 ร.ต.ท. นุกูล ใจอารี รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสุโขทัย 0608 24203 0047 รอง สว.(สอบสวน) กก.4 บก.ป. 2102 29203 0228

82 ร.ต.ท. หญิง ปติญญา บูรณพาสน รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองกาญจนบุรี 1704 11203 0156 รอง สว.(สอบสวน) กก.2 บก.ปอศ. 2109 29203 0090

83 ร.ต.ท. พงษเชษฐ นุมมาก รอง สว.(สอบสวน) สภ.ดานชาง จว.สุพรรณบุรี สสพ.318 รอง สว. ส.ทล.6 กก.2 บก.ทล. 2103 11202 0098

84 ร.ต.ท. ภัทราวุธ ดําราษฎร รอง สว.(สอบสวน) สภ.ศรีราชา จว.ชลบุรี 0204 24203 0122 รอง สว.(สอบสวน) กก.6 บก.ป. 2102 29203 0305

85 วาที่ ร.ต.ท. หญิง รัฐฐานนท คชนนท รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอุดรธานี 1414 11203 0173 รอง สว.(สอบสวน) กก.4 บก.ป. 2102 29203 0231

86 วาที่ ร.ต.ท. วิโรจน พรประพฤติ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองภูเก็ต 1808 11203 0179 รอง สว.(สอบสวน) กก.5 บก.ปทส. 2107 11203 0155

87 วาที่ ร.ต หญิง สุพัตรา เจริญชัย รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองขอนแกน 1405 11203 0322 รอง สว.(สอบสวน) กก.3 บก.ปคม. 2108 29203 0102

88 วาที่ ร.ต.ท. อธิพัชร อัครทวีธราธรณ รอง สว.กก.3 บก.สส.สตม. 2408 11202 0099 รอง สว. กก.6 บก.ป. 2102 11304 0288

89 วาที่ ร.ต.ท. อนุสรณ ปนใจ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอุดรธานี 1414 11203 0171 รอง สว.(สอบสวน) กก.6 บก.ป. 2102 11203 0397

90 ร.ต.ท. อภินันท พจนมนตปติ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครปฐม สนฐ.160 รอง สว.(สอบสวน) กก.2 บก.ปอศ. 2109 11203 0239



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตาํแหนง ตาํแหนงเลขท่ี ตาํแหนงใหม ตําแหนงเลขท่ี

บัญชีแนบทายคําสั่ง กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง  ท่ี 22/๒๕๖๕ ลงวันท่ี 31 มกราคม ๒๕๖๕

91 วาที่ ร.ต.ท. จเร วงษธัญญะ รอง สว.(อก.) กลุมงานวิชาชีพฯ ยธ. 0303 12429 0050 รอง สว.(อก.) ฝอ.บก.ป. 2102 12301 1178

92 ร.ต.ท. ชัยพร สงแก รอง สว.(ส.) สน.ธรรมศาลา 1114 14301 0160 รอง สว.(ป.) ส.รฟ.ศิลาอาสน กก.2 บก.รฟ. 2104 12202 0291

93 ร.ต.ต. ชัยยุทธ พรหมจินดา รอง สว.(ป.) สภ.ควนมีด จว.สงขลา ปสข.-1902 รอง สว.(ป.) กก.6 บก.ป. 2102 12202 0579

94 วาที่ ร.ต.ต. ณัฐปพณต นึกรัก รอง สว.(จร.) สน.จักรวรรดิ ปน.1-5270 รอง สว.(ป.) กก.3 บก.ปคบ. 2111 12202 0116

95 ร.ต.ต. พิชิต แสงเมล ผบ.หมู (ป.) สน.ศาลาแดง 1114 14202 0651 รอง สว.(ป.) ส.รฟ.ธนบุรี กก.1 บก.รฟ. 2104 12202 0170

96 ร.ต.ต. วิริยะ จุลษร ผบ.หมู (ป.) สภ.สทิงพระ จว.สงขลา ปสข.3546 รอง สว.(ป.) กก.6 บก.ปคม. 2108 12202 0287

97 ร.ต.ต. สมชาย ธรรมเกษร รอง สว.(สส.) สน.ยานนาวา ปน.2-4007 รอง สว.(ป.) ส.ทล.1 กก.1 บก.ทล. 2103 12202 0131

98 ร.ต.ต. สมพล อัศวจินดานนท รอง สว.(จร.) สน.ประชาชื่น ปน.1-7451 รอง สว.(สส.) ส.รฟ.มักกะสัน กก.1 บก.รฟ. 2104 12204 0157

99 วาที่ ร.ต.ต. สุรชาติ สุขเอิบ รอง สว.(สส.) กก.ดส. 1000 12204 0083 รอง สว.(ป.) กก.3 บก.ปคม. 2108 12202 0164

100 ร.ต.ต. อุดมเพชร มวงไหมทอง ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองราชบุรี จว.ราชบุรี ปรบ.1483 รอง สว.(ป.) ส.รฟ.หัวหิน กก.3 บก.รฟ. 2104 12202 0343

101 ด.ต. กฤษณะ ประภาธร ผบ.หมู (ป.) สภ.พยุหะคีรี จว.นครสวรรค 0604 14202 0637 ผบ.หมู ส.รฟ.นครสวรรค กก.2 บก.รฟ. 2104 12202 0252

102 ด.ต. หญิง กันตฤทัย จารยะพันธุ ผบ.หมู (ป.) สน.ลาดพราว ปน.1-7100 ผบ.หมู กก.1 บก.ปทส. 2107 12202 0092

103 ด.ต. กัมปนาท หมาดสงา ผบ.หมู (สส.) สภ.ควนโดน จว.สตูล ปสต.1381 ผบ.หมู ส.รน.3 กก.9 บก.รน. 2106 12206 1342

104 ด.ต. กําพล จันทอง ผบ.หมู กก.สส.2 บก.สส.ภ.9 1902 12204 0101 ผบ.หมู กก.6 บก.ป. 2102 12202 0602

105 ด.ต. กําพล หาญแหง ผบ.หมู กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.4 1402 12202 0160 ผบ.หมู กก.3 บก.ปคม. 2108 12202 0149



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตาํแหนง ตาํแหนงเลขท่ี ตาํแหนงใหม ตําแหนงเลขท่ี

บัญชีแนบทายคําสั่ง กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง  ท่ี 22/๒๕๖๕ ลงวันท่ี 31 มกราคม ๒๕๖๕

106 ด.ต. ไกร หมื่นแสน ผบ.หมู (สส.) สน.บวรมงคล 1114 14204 0320 ผบ.หมู ส.รฟ.นพวงศ กก.1 บก.รฟ. 2104 12202 0105

107 ด.ต. หญิง ขนิษฐา เวณุผล ผบ.หมู ฝอ.ภ.จว.กระบี่ 1804 12301 0046 ผบ.หมู กก.8 บก.รน. 2106 12301 1104

108 ด.ต. คมสัญ เอ่ียมโอฐ ผบ.หมู ฝสสน.3 บก.สสน.บช.ตชด. 2507 12301 0158 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0728

109 ด.ต. ครรชิต อนันตณรงค ผบ.หมู (ป.) สภ.มะนัง จว.สตูล 0908 14202 0024 ผบ.หมู กก.6 บก.รน. 2106 12301 0744

110 ด.ต. คารมณ ถานะ ผบ.หมู (ป.) สภ.ตากฟา จว.นครสวรรค ปนว.2837 ผบ.หมู ส.รฟ.นครสวรรค กก.2 บก.รฟ. 2104 12202 0259

111 ด.ต. คํารน ทองแกว ผบ.หมู (ป.) สภ.บางปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยา ปอย.2377 ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.1 บก.ทล. 2103 12202 0119

112 ด.ต. จตุรงค ศริชิาติวัฒนา ผบ.หมู (จร.) สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี 0104 14205 0161 ผบ.หมู กก.1 บก.ปอศ. 2109 12202 0069

113 ด.ต. จรัมพร สมาทิน ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ปนศ.2893 ผบ.หมู ส.รน.1 กก.8 บก.รน. 2106 12301 1141

114 ด.ต. หญิง จุฬาลักษณ ทองหนัน ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองสมุทรสงคราม ปสส.441 ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล. 2103 12202 0401

115 ด.ต. ชัยวัช เผือกแกว ผบ.หมู งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0578 ผบ.หมู ส.ทล.5 กก.2 บก.ทล. 2103 12202 0662

116 ด.ต. ชาญชัย มูลลักษณ ผบ.หมู กก.ตชด.41 2505 12202 1254 ผบ.หมู ส.ทล.5 กก.2 บก.ทล. 2103 12202 0660

117 ด.ต. ชํานาญ สมิติษเฐียร ผบ.หมู (สส.) สน.ลําผักชี 1110 14204 0224 ผบ.หมู กก.1 บก.ปคบ. 2111 12202 0036

118 ด.ต. หญิง ชุตินันต ศรคํีา ผบ.หมู (ป.) สภ.ลับแล จว.อุตรดิตถ ปอต.1592 ผบ.หมู ส.ทล.5 กก.5 บก.ทล. 2103 12202 1307

119 ด.ต. ฐานะวัฒน จันทรศิริ ผบ.หมู งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0504 ผบ.หมู กก.3 บก.ปทส. 2107 12301 0160

120 ด.ต. ณธรรศ กุศลสนอง ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองนครสวรรค 0604 14202 0592 ผบ.หมู ส.รฟ.นครสวรรค กก.2 บก.รฟ. 2104 12204 0285



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตาํแหนง ตาํแหนงเลขท่ี ตาํแหนงใหม ตําแหนงเลขท่ี

บัญชีแนบทายคําสั่ง กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง  ท่ี 22/๒๕๖๕ ลงวันท่ี 31 มกราคม ๒๕๖๕

121 ด.ต. ณัฏฐกรรณ อังกูรวรดิลก ผบ.หมู ฝายนิติการ ตป. 0701 12301 0023 ผบ.หมู ส.รฟ.สุวรรณภูมิ กก.4 บก.รฟ. 2104 12202 0562

122 ด.ต. ณัฏฐนันทศิต ชํานาญแสวงสุข ผบ.หมู (จร.) สภ.เสม็ด จว.ชลบุรี 0204 14205 0391 ผบ.หมู กก.1 บก.ปทส. 2107 12202 0063

123 ด.ต. ณัฐพงค ธีระราษฎร ผบ.หมู (จร.) สน.แสมดํา 1116 14205 0181 ผบ.หมู กก.3 บก.ปอศ. 2109 12202 0136

124 ด.ต. ณัฐพล ศรีภักดี ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองนราธิวาส ปนธ.1598 ผบ.หมู กก.7 บก.ทล. 2103 12301 1608

125 ด.ต. ณิชกุล เทียนแจม ผบ.หมู (ป.) สภ.ทาตะโก จว.นครสวรรค ปนว.3123 ผบ.หมู ส.รฟ.นครสวรรค กก.2 บก.รฟ. 2104 12202 0266

126 ด.ต. ทรงวุฒิ ปงเมือง ผบ.หมู (สส.) สภ.เมืองพะเยา ปพย.1085 ผบ.หมู ส.ทล.5 กก.5 บก.ทล. 2103 12202 1301

127 ด.ต. หญิง ธนวรรณ เพ็งจันทร ผบ.หมู พฐ.จว.บุรีรัมย ศพฐ.3 2706 12314 0371 ผบ.หมู กลุมงานถวายความปลอดภัย บก.ทล. 2103 12202 1893

128 ด.ต. ธนวัฒน ทองคาํ ผบ.หมู (ป.) ฝอ.บก.ตชด.ภาค 4 2505 12202 0225 ผบ.หมู กก.5 บก.ป. 2102 12202 0491

129 ด.ต. ธวัชชัย นิ่มชะนา ผบ.หมู (ป.) สน.ธรรมศาลา 1114 14202 0108 ผบ.หมู ส.รฟ.หัวหิน กก.3 บก.รฟ. 2104 12202 0368

130 ด.ต. ธวัชชัย รอดแกว ผบ.หมู (สส.) สภ.คลองแดน จว.สงขลา ปสข.-2076 ผบ.หมู ส.ทล.5 กก.7 บก.ทล. 2103 12202 1749

131 ด.ต. ธวัชชัย สามงามยา ผบ.หมู (ธร.) บก.อก.ภ.5 1501 12301 0004 ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.3 บก.ทล. 2103 12202 0867

132 ด.ต. ธัญญวัฒน ลาดกระโทก ผบ.หมู ตม.จว.จันทบุรี บก.ตม.3 2404 12204 0718 ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.3 บก.ทล. 2103 12202 0864

133 ด.ต. ธัญวิสิฏฐ ปรางคทอง ผบ.หมู กก.ตชด.42 2505 12202 2767 ผบ.หมู กก.2 บก.ป. 2102 12202 0265

134 ด.ต. นพพล สินพิทักษ ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.9 1902 12202 0260 ผบ.หมู ส.รน.2 กก.8 บก.รน. 2106 12301 1171

135 ด.ต. หญิง นฤดี แสนสุด ผบ.หมู ฝอ.บก.ทท.1 3202 12301 0003 ผบ.หมู กก.4 บก.ปคบ. 2111 12202 0137



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตาํแหนง ตาํแหนงเลขท่ี ตาํแหนงใหม ตําแหนงเลขท่ี

บัญชีแนบทายคําสั่ง กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง  ท่ี 22/๒๕๖๕ ลงวันท่ี 31 มกราคม ๒๕๖๕

136 ด.ต. นัทธพงศ อินทะโชติ ผบ.หมู (ป.) สภ.ศรีมหาโพธิ จว.ปราจีนบุรี ปปจ.2969 ผบ.หมู ส.รฟ.อรัญประเทศ กก.4 บก.รฟ. 2104 12202 0609

137 ด.ต. นิติทัต หันพรม ผบ.หมู กก.ตชด.12 2502 12202 2398 ผบ.หมู กก.2 บก.ป. 2102 12202 0249

138 ด.ต. นิติศาสตร วิเศษวงษา ผบ.หมู กก.สืบสวนภ.จว.นครราชสีมา 1305 12202 0150 ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.1 บก.ทล. 2103 12202 0211

139 ด.ต. นิรันดร กลิ่นกลั่น ผบ.หมู กก.1 บก.ส.3 2304 12202 0035 ผบ.หมู ส.รฟ.หัวหิน กก.3 บก.รฟ. 2104 12202 0350

140 ด.ต. นิรันดร บัวเกา ผบ.หมู ส.ทท.5 กก.1 บก.ทท.2 3203 12202 0187 ผบ.หมู ส.ทล.4 กก.4 บก.ทล. 2103 12202 1121

141 ด.ต. นุกูล พันธจิตต ผบ.หมู (จร.) สภ.เมืองนครนายก จว.นครนายก ปนย.692 ผบ.หมู ส.ทล.5 กก.3 บก.ทล. 2103 12202 0965

142 ด.ต. บุญชาญ ขันทองดี ผบ.หมู ส.ทท.2 กก.3 บก.ทท.2 3203 12202 0491 ผบ.หมู ส.รฟ.หนองคาย กก.5 บก.รฟ. 2104 12202 0737

143 ด.ต. บุญลือ ตาลสุก ผบ.หมู (ป.) สน.ทองหลอ 1112 14202 0441 ผบ.หมู ส.รฟ.หาดใหญ กก.3 บก.รฟ. 2104 12202 0480

144 ด.ต. บุญลือ อรรควรรณ ผบ.หมู (ป.) สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี ปนบ.2584 ผบ.หมู กก.3 บก.ปทส. 2107 12202 0220

145 ด.ต. หญิง ปณิตา วังโส ผบ.หมู ฝายบริการการศึกษา ศฝร.ตม. 2410 12301 0030 ผบ.หมู กก.1 บก.ปคม. 2108 12202 0076

146 ด.ต. ประกาศิต ขีดวัน ผบ.หมู (ป.) สภ.หลมเกา จว.เพชรบูรณ ปพช.1749 ผบ.หมู ส.รน.1 กก.5 บก.รน. 2106 12206 0535

147 ด.ต. ประทิน แดงฉํ่า ผบ.หมู (จร.) สภ.ชะอํา ปพบ.2046 ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.2 บก.ทล. 2103 12202 0512

148 ด.ต. ปราโมทย คุณเศรษฐ ผบ.หมู (จร.) สภ.เมืองลพบุรี จว.ลพบุรี ปลบ.2153 ผบ.หมู ส.ทล.6 กก.1 บก.ทล. 2103 12202 0355

149 ด.ต. ปริญ สอนสุข ผบ.หมู (ป.) สภ.ปากคลองรังสิต จว.ปทุมธานี ปปท.702 ผบ.หมู ส.ทล.5 กก.6 บก.ทล. 2103 12301 1548

150 ด.ต. ปริญญา ดําชุม ผบ.หมู (จร.) สน.รมเกลา 1103 14205 0480 ผบ.หมู ส.รฟ.สุวรรณภูมิ กก.4 บก.รฟ. 2104 12202 0566
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151 ด.ต. ปญญา เข็มทอง ผบ.หมู (สส.) สภ.โพธิ์แกว ปนฐ.753 ผบ.หมู กก.5 บก.ปทส. 2107 12202 0292

152 ด.ต. ปญญา คงบู ผบ.หมู (ป.) สภ.เชียงคาน จว.เลย ปลย.2904 ผบ.หมู ส.รฟ.หนองคาย กก.5 บก.รฟ. 2104 12202 0750

153 ด.ต. ปยนันท สีเสื้อ ผบ.หมู (จร.) สภ.เมืองลพบุรี จว.ลพบุรี ปลบ.2142 ผบ.หมู ส.ทล.3 กก.1 บก.ทล. 2103 12202 0258

154 ด.ต. พงษตะวัน กตกุลภักดี ผบ.หมู (ป.) สน.รมเกลา 1103 14202 0396 ผบ.หมู ส.รฟ.มักกะสัน กก.1 บก.รฟ. 2104 12202 0137

155 ด.ต. พงษเทพ เลิศพิภพ ผบ.หมู ฝอ.5 บก.อก.บช.ตชด. 2501 12301 0359 ผบ.หมู กก.1 บก.ปอท. 2112 12202 0081

156 ด.ต. พชรพล บุญมา ผบ.หมู กก.สืบสวน 2 บก.สส.ภ.6 1602 12204 0096 ผบ.หมู ส.รฟ.นพวงศ กก.1 บก.รฟ. 2104 12202 0061

157 ด.ต. พรศักดิ์ มาศมาลัย ผบ.หมู (ป.) สภ.เกาะสมุย จว.สุราษฎรธานี ปสฎ.3181 ผบ.หมู ส.รน.3 กก.6 บก.รน. 2106 12206 0852

158 ด.ต. พิพัฒน โพธิ์ทอง ผบ.หมู ส.ทท.1 กก.3 บก.ทท.2 3203 12202 0444 ผบ.หมู ส.ทล.3 กก.5 บก.ทล. 2103 12202 1246

159 ด.ต. ไพฑูรย เพ็ชรลาน ผบ.หมู กก.2 บก.ปส.4 2205 12202 0118 ผบ.หมู กก.1 บก.ป. 2102 12202 0083

160 ด.ต. ไพโรจน มาบัว ผบ.หมู งานควบคุมยทุธการและการฝก กก.ตอตานการกอการราย บก.สปพ. 1013 12301 1022 ผบ.หมู กก.5 บก.ปทส. 2107 12202 0335

161 ด.ต. ภิเชฎ พรหมไหม ผบ.หมู (ป.) สภ.สรรพยา จว.ชัยนาท ปชน.1470 ผบ.หมู กก.2 บก.ปทส. 2107 12202 0106

162 ด.ต. ภูเบส ติดใจดี ผบ.หมู (จร.) สภ.เมืองสุรินทร ปสร.2411 ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.1 บก.ทล. 2103 12202 0219

163 ด.ต. มานะ เกษมสุข ผบ.หมู กก.ตชด.43 2505 12202 4765 ผบ.หมู กก.6 บก.ปคม. 2108 12202 0276

164 ด.ต. รณชิต ดินประโคน ผบ.หมู (ป.) สภ.โนนดินแดง จว.บุรีรัมย ปบร.4594 ผบ.หมู ส.รฟ.มักกะสัน กก.1 บก.รฟ. 2104 12204 0159

165 ด.ต. รัชเดช แอมนนท ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ 1109 12202 0041 ผบ.หมู ส.ทล.3 กก.3 บก.ทล. 2103 12202 0895



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตาํแหนง ตาํแหนงเลขท่ี ตาํแหนงใหม ตําแหนงเลขท่ี

บัญชีแนบทายคําสั่ง กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง  ท่ี 22/๒๕๖๕ ลงวันท่ี 31 มกราคม ๒๕๖๕

166 ด.ต. เรวัตร แกวมงคล ผบ.หมู (พม.) สภ.ตกพรม จว.จันทบุรี ปจบ.1087 ผบ.หมู กก.3 บก.ป. 2102 12202 0385

167 ด.ต. หญิง ฤทัยรัตน เต็มศรี ผบ.หมู กองรอยที่ 4 (กองรอยหญิง) กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1895 ผบ.หมู กก.2 บก.ปคม. 2108 12202 0103

168 ด.ต. หญิง วรรเพ็ญ พลพิไชย ผบ.หมู ฝายอํานวยการ บก.ปส.2 2203 12301 0009 ผบ.หมู กก.2 บก.ปคม. 2108 12301 0085

169 ด.ต. วรวุฒิ ตั้งสิริพันธกุล ผบ.หมู กก.ตชด.41 2505 12202 1432 ผบ.หมู ส.ทล.5 กก.2 บก.ทล. 2103 12202 0648

170 ด.ต. วานิตย วิลาทร ผบ.หมู กก.ตชด.44 2505 12202 5924 ผบ.หมู กก.6 บก.รน. 2106 12301 0746

171 ด.ต. วิชิต โชคอนันตบัณฑิต ผบ.หมู (ป.) สภ.ทาปลา จว.อุตรดิตถ ปอต.2066 ผบ.หมู ส.รฟ.ศิลาอาสน กก.2 บก.รฟ. 2104 12202 0289

172 ด.ต. วิทยา สวาทนา ผบ.หมู ฝายบริการการศึกษา ศฝร.ตม. 2410 12301 0032 ผบ.หมู กก.2 บก.รน. 2106 12206 0132

173 ด.ต. วิทวัส ทองศรี ผบ.หมู ส.ทท.1 กก.3 บก.ทท.3 3204 12202 0387 ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.7 บก.ทล. 2103 12301 1614

174 ด.ต. วิธาน จํานงบุตร ผบ.หมู ฝอ.บก.น.3 1005 12301 0026 ผบ.หมู กก.5 บก.ปทส. 2107 12202 0322

175 ด.ต. วินัย ผิวทวี ผบ.หมู (จร.) สภ.เมืองชัยนาท จว.ชัยนาท ปชน.988 ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.6 บก.ทล. 2103 12202 1476

176 ด.ต. วิโรจน หลิพันธ ผบ.หมู (ป.) สภ.นาทวี จว.สงขลา 0907 14202 0979 ผบ.หมู ส.รน.2 กก.7 บก.รน. 2106 12301 1024

177 ด.ต. วิสิทธิ์ จิตติพันธ ผบ.หมู งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0467 ผบ.หมู กก.2 บก.ปทส. 2107 12202 0120

178 ด.ต. วีระชัย เกตุมาลา ผบ.หมู กก.1 บก.สอ.บช.ตชด. 2508 12202 0491 ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.1 บก.ทล. 2103 12202 0062

179 ด.ต. ศรายุทธ พัสดุ ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.นนทบุรี 1105 12202 0039 ผบ.หมู ส.รฟ.สุวรรณภูมิ กก.4 บก.รฟ. 2104 12202 0569

180 ด.ต. ศรีสุวรรณ วงศศิริ ผบ.หมู (ป.) สน.สุทธิสาร ปน.1-4401 ผบ.หมู กก.1 บก.ปคม. 2108 12202 0049



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตาํแหนง ตาํแหนงเลขท่ี ตาํแหนงใหม ตําแหนงเลขท่ี

บัญชีแนบทายคําสั่ง กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง  ท่ี 22/๒๕๖๕ ลงวันท่ี 31 มกราคม ๒๕๖๕

181 ด.ต. ศุภากร จินตยะ ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองกระบี่ 0802 14202 0132 ผบ.หมู ส.รน.1 กก.6 บก.รน. 2106 12301 0784

182 ด.ต. สถาพร ศรีไลรัมย ผบ.หมู (ป.) สภ.กูทอง จว.มหาสารคาม ปมค.1108 ผบ.หมู กก.3 บก.ปคม. 2108 12202 0150

183 ด.ต. หญิง สถาพร สิมขาว ผบ.หมู ฝายตรวจสอบพฤติการณบุคคล บก.อก.บช.ส. 2301 12204 0210 ผบ.หมู ส.ทล.4 กก.2 บก.ทล. 2103 12202 0608

184 ด.ต. สนิท ตายแยม ผบ.หมู (ป.) สภ.โนนสูง จว.นครราชสีมา ปนม.9791 ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.6 บก.ทล. 2103 12202 1387

185 ด.ต. สมพาน ศรีทิม ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองอุบลราชธานี ปอบ.3401 ผบ.หมู ส.รฟ.อุบลราชธานี กก.5 บก.รฟ. 2104 12202 0709

186 ด.ต. สมศักดิ์ จองศิริ ผบ.หมู (ป.) สภ.ฉวาง จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.4744 ผบ.หมู กก.5 บก.ป. 2102 12202 0487

187 ด.ต. หญิง สาวิตรี โยวะศรี ผบ.หมู (ธร.) สภ.สนามชัยเขต จว.ฉะเชิงเทรา ปฉช.2025 ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.3 บก.ทล. 2103 12301 0709

188 ด.ต. สิทธิ์ บุญให ผบ.หมู (ป.) สภ.แวง จว.นราธิวาส ปนธ.1914 ผบ.หมู ส.รน.3 กก.7 บก.รน. 2106 12301 1063

189 ด.ต. สิริมงคล กรวยสวัสดิ์ ผบ.หมู (ป.) สภ.บูเกะตา จว.นราธิวาส 0903 14202 0521 ผบ.หมู ส.ทล.5 กก.5 บก.ทล. 2103 12202 1324

190 ด.ต. สุภิศักดิ์ ทองพันธ ผบ.หมู ส.ทท.3 กก.3 บก.ทท.2 3203 12202 0520 ผบ.หมู ส.ทล.6 กก.2 บก.ทล. 2103 12202 0671

191 ด.ต. สุรศิลป ชูเดน ผบ.หมู กก.ตชด.31 2504 12202 0779 ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.5 บก.ทล. 2103 12202 1216

192 ด.ต. โสภณ ปานเรือง ผบ.หมู (ธร.) ภ.5 1500 12301 0002 ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.1 บก.ทล. 2103 12202 0071

193 ด.ต. หัตถชัย คําดวงดาว ผบ.หมู (ป.) สภ.สารภี จว.เชียงใหม ปชม.3907 ผบ.หมู กก.12 บก.รน. 2106 12301 1834

194 ด.ต. อดิสรณ คําพันธ ผบ.หมู (ป.) สภ.เขมราฐ จว.อุบลราชธานี ปอบ.4851 ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.6 บก.ทล. 2103 12202 1462

195 ด.ต. อนุวัฒน วงษาเวียง ผบ.หมู (จร.) สภ.ลาดยาว จว.นครสวรรค ปนว.2196 ผบ.หมู ส.รฟ.นครสวรรค กก.2 บก.รฟ. 2104 12202 0249
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196 ด.ต. อภิวัฒน นพถาวร ผบ.หมู กก.3 บก.สอ.บช.ตชด. 2508 12428 1658 ผบ.หมู กก.6 บก.ปทส. 2107 12301 0355

197 ด.ต. อรรถวิทย บุญแสง ผบ.หมู (ป.) สภ.บาเจาะ จว.นราธิวาส ปนธ.2243 ผบ.หมู ส.รน.3 กก.4 บก.รน. 2106 12301 0378

198 ด.ต. หญิง อรวรรณ ชํานาญกุล ผบ.หมู (ปจว.คด.)(ส.) สน.บางนา ปน.2-4535 ผบ.หมู ส.รน.2 กก.4 บก.รน. 2106 12301 0329

199 ด.ต. อาทิตย กลีบแกว ผบ.หมู (ป.) สภ.ทาตูม จว.สุรินทร 0307 14202 0662 ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.6 บก.ทล. 2103 12202 1450

200 ด.ต. หญิง อุชุกร ศรีมะโน ผบ.หมู (ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ. 0400 12317 0015 ผบ.หมู ส.รฟ.นพวงศ กก.1 บก.รฟ. 2104 12202 0067

201 ด.ต. อุทิศ ลําปา ผบ.หมู ส.ทท.3 กก.1 บก.ทท.1 3202 12202 0207 ผบ.หมู กก.1 บก.ปอท. 2112 12202 0029

202 จ.ส.ต. กวีเทพ มณีเกิด ผบ.หมู (ป.) สภ.ควนเนียง จว.สงขลา ปสข.4366 ผบ.หมู ส.ทล.3 กก.7 บก.ทล. 2103 12202 1689

203 จ.ส.ต. กอเหลก เภอเกลี้ยง ผบ.หมู (ป.) สภ.รัตภูมิ จว.สงขลา ปสข.3753 ผบ.หมู กก.6 บก.ปคม. 2108 12202 0274

204 จ.ส.ต. เจษฎา เงินขาว ผบ.หมู (ป.) กก.สส.ภ.จว.สมุทรสาคร 1710 12202 0067 ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.5 บก.ทล. 2103 12202 1215

205 จ.ส.ต. ฉัตรพล จันทรโชติ ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองสงขลา จว.สงขลา ปสข.2718 ผบ.หมู กก.6 บก.ป. 2102 12202 0605

206 จ.ส.ต. ชาติดํารงค ปราบกรี ผบ.หมู กก.ปฏิบัติการพิเศษ ภ.จว.นราธิวาส 1908 12202 0151 ผบ.หมู กก.2 บก.ปคบ. 2111 12202 0072

207 จ.ส.ต. ทรงพล เกตุแกว ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองนราธิวาส 0903 14202 0028 ผบ.หมู กก.6 บก.ป. 2102 12202 0607

208 จ.ส.ต. ยอดชาย ทองเพ็ชร ผบ.หมู (ป.) สน.บางกอกนอย ปน.3-4869 ผบ.หมู ส.รฟ.นพวงศ กก.1 บก.รฟ. 2104 12202 0103

209 จ.ส.ต. ละมุน คมใสย ผบ.หมู กก.4 บก.ส.3 2304 12202 0589 ผบ.หมู กลุมงานถวายความปลอดภัย บก.ทล. 2103 12202 1901

210 จ.ส.ต. วันเฉลิม ฉิมพลีพันธุ ผบ.หมู (จร.) สภ.หนองกี่ จว.บุรีรัมย ปบร.4184 ผบ.หมู ส.รฟ.นครราชสีมา กก.5 บก.รฟ. 2104 12204 0669



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตาํแหนง ตาํแหนงเลขท่ี ตาํแหนงใหม ตําแหนงเลขท่ี

บัญชีแนบทายคําสั่ง กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง  ท่ี 22/๒๕๖๕ ลงวันท่ี 31 มกราคม ๒๕๖๕

211 จ.ส.ต. ศรัณยภทัร เรืองเริงกุลฤทธิ์ ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา 1910 12202 0126 ผบ.หมู กก.6 บก.ป. 2102 12202 0586

212 จ.ส.ต. องอาจ แจมจํารัส ผบ.หมู กก.2 บก.ส.3 2304 12202 0122 ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล. 2103 12202 0486

213 จ.ส.ต. อภิลักษณ สุนันทะ ผบ.หมู กก.4 บก.ส.3 2304 12202 0531 ผบ.หมู กลุมงานถวายความปลอดภัย บก.ทล. 2103 12202 1898

214 จ.ส.ต. อรรณพ สาขะญาณ ผบ.หมู ส.ทท.5 กก.2 บก.ทท.3 3204 12202 0311 ผบ.หมู ฝอ.7 บก.อก.บช.ก. 2101 12301 0120

215 ส.ต.อ. กฤษณะ ไทยสืบชาติ ผบ.หมู (ป.) สภ.แปลงยาว จว.ฉะเชิงเทรา ปฉช.1800 ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.3 บก.ทล. 2103 12202 0779

216 ส.ต.อ. การัณย ชวยเกิด ผบ.หมู กก.1 บก.ส.3 2304 12202 0033 ผบ.หมู ส.รน.4 กก.6 บก.รน. 2106 12301 0896

217 ส.ต.อ. กิตติศักดิ์ วุฒิหาญ ผบ.หมู ส.ทท.3 กก.1 บก.ทท.1 3202 12202 0176 ผบ.หมู ส.รฟ.ฉะเชิงเทรา กก.4 บก.รฟ. 2104 12202 0588

218 ส.ต.อ. เกียรติศักดิ์ ภาคมฤค ผบ.หมู กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.4 1402 12202 0200 ผบ.หมู ส.ทล.4 กก.6 บก.ทล. 2103 12202 1536

219 ส.ต.อ. ขจรศักดิ์ มานะบุตร ผบ.หมู (ป.) สภ.แมสอด จว.ตาก ปตก.1876 ผบ.หมู กก.4 บก.ป. 2102 12202 0455

220 ส.ต.อ. จีระพัฒน กรันทุกพันธุ ผบ.หมู (จร.) สภ.ตากฟา จว.นครสวรรค ปนว.2865 ผบ.หมู ส.ทล.4 กก.1 บก.ทล. 2103 12202 0305

221 ส.ต.อ. จีราวุฒิ ชาลี ผบ.หมู (จร.) สภ.โคกสําโรง จว.ลพบุรี ปลบ.2959 ผบ.หมู ส.ทล.3 กก.1 บก.ทล. 2103 12202 0265

222 ส.ต.อ. เจตธัช มหินทรเทพ ผบ.หมู กก.1 บก.ตม.1 2402 12313 0027 ผบ.หมู กก.1 บก.ปอท. 2112 12202 0039

223 ส.ต.อ. หญิง ชนิตรนันท สุวรรณมุกต ผบ.หมู (ป.) สภ.หวยราช จว.บุรีรัมย ปบร.2550 ผบ.หมู ฝอ.8 บก.อก.บช.ก. 2101 12301 0144

224 ส.ต.อ. ชัยณรงค แสงศรี ผบ.หมู ส.ทท.4 กก.1 บก.ทท.2 3203 12202 0162 ผบ.หมู กก.3 บก.ปคม. 2108 12202 0132

225 ส.ต.อ. ชัยมงคล คลายทอง ผบ.หมู (ป.) สภ.ดานชาง จว.สุพรรณบุรี ปสพ.2346 ผบ.หมู ส.ทล.6 กก.2 บก.ทล. 2103 12202 0691



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตาํแหนง ตาํแหนงเลขท่ี ตาํแหนงใหม ตําแหนงเลขท่ี

บัญชีแนบทายคําสั่ง กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง  ท่ี 22/๒๕๖๕ ลงวันท่ี 31 มกราคม ๒๕๖๕

226 ส.ต.อ. ฐนิศร รมเงิน ผบ.หมู กลุมงานพัฒนาเทคโนโลยีและบริหารความถ่ี สส. 2802 12419 0403 ผบ.หมู กก.3 บก.ปคม. 2108 12202 0155

227 ส.ต.อ. ตวนอูเซน็ ตวนจาหลง ผบ.หมู (ป.) สภ.มูโนะ จว.นราธิวาส ปนธ.-1309 ผบ.หมู กก.2 บก.ปคบ. 2111 12202 0165

228 ส.ต.อ. ติสลักษณ ธนะปญญาธรรม ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.เมืองตรัง จว.ตรัง 1904 12202 0136 ผบ.หมู กก.6 บก.ป. 2102 12202 0624

229 ส.ต.อ. ทศพล แซอึ้ง ผบ.หมู กก.ดส. 1000 12301 0019 ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล. 2103 12202 0444

230 ส.ต.อ. ธงชัย ศรีเรือนงาม ผบ.หมู (ป.) สภ.สระแกว จว.สุพรรณบุรี ปสพ.2160 ผบ.หมู ส.ทล.6 กก.2 บก.ทล. 2103 12202 0685

231 ส.ต.อ. ธนพงษ ดวงคาํจันทร ผบ.หมู (สส.) สภ.นครหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา ปอย.1924 ผบ.หมู ส.รฟ.อยุธยา กก.2 บก.รฟ. 2104 12301 0206

232 ส.ต.อ. ธนยศ พรหมบุตร ผบ.หมู กก.3 บก.ทท.1 3202 12204 0604 ผบ.หมู ส.รฟ.สุวรรณภูมิ กก.4 บก.รฟ. 2104 12202 0554

233 ส.ต.อ. ธัญเทพ สุริยะ ผบ.หมู (ป.) สภ.ไทรนอย จว.นนทบุรี ปนบ.2458 ผบ.หมู กก.4 บก.ปทส. 2107 12202 0235

234 ส.ต.อ. นนทวัตร เศรษฐสุข ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองพัทลุง จว.พัทลุง ปพท.1895 ผบ.หมู กก.6 บก.ป. 2102 12301 0571

235 ส.ต.อ. นิรุทธ ผลสวาง ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี ปชบ.2416 ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.3 บก.ทล. 2103 12202 0814

236 ส.ต.อ. บรรณพต สัมฤทธิ์รินทร ผบ.หมู กก.4 บก.ส.3 2304 12202 0545 ผบ.หมู กก.5 บก.ปอศ. 2109 12202 0181

237 ส.ต.อ. บัญชาการ สีทาสี ผบ.หมู กก.สส.บก.น.1 1003 12204 0056 ผบ.หมู กก.6 บก.ป. 2102 12202 0603

238 ส.ต.อ. ปรเมศวร เอี่ยมเต็ง ผบ.หมู (ป.) สภ.แมสอด จว.ตาก ปตก.1905 ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.5 บก.ทล. 2103 12202 1168

239 ส.ต.อ. ประชารัฐ แนนเกลี้ยง ผบ.หมู (ป.) สภ.ราชสาสน จว.ฉะเชิงเทรา ปฉช.2003 ผบ.หมู ส.ทล.5 กก.3 บก.ทล. 2103 12202 0952

240 ส.ต.อ. ปรัชญาทวี พวงเดช ผบ.หมู กก.อป.บก.สส.ภ.7 1702 12202 0315 ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.1 บก.ทล. 2103 12202 0125



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตาํแหนง ตาํแหนงเลขท่ี ตาํแหนงใหม ตําแหนงเลขท่ี

บัญชีแนบทายคําสั่ง กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง  ท่ี 22/๒๕๖๕ ลงวันท่ี 31 มกราคม ๒๕๖๕

241 ส.ต.อ. หญิง ปวรลักษณ รัตนวิมลเมือง ผบ.หมู ฝายสงกําลังบํารุง บก.อก.จต. 0801 12304 0024 ผบ.หมู ฝอ.บก.ปอท. 2112 12301 0004

242 ส.ต.อ. พัสกร อุนเศียร ผบ.หมู(สส.) สภ.อัมพวา จว.สมุทรสงคราม ปสส.809 ผบ.หมู กก.6 บก.ป. 2102 12202 0611

243 ส.ต.อ. ฟาเอช อาเซ็ง ผบ.หมู (ป.) สภ.ระแงะ จว.นราธิวาส 0903 14202 0291 ผบ.หมู ส.รน.3 กก.7 บก.รน. 2106 12301 1064

244 ส.ต.อ. หญิง เมฑิตา บริสุทธิ์ ผบ.หมู ฝายสโมสรและสันทนาการ สก. 0403 12301 0260 ผบ.หมู ฝอ.บก.ทล. 2103 12301 0001

245 ส.ต.อ. รังสรรค ขันอาสา ผบ.หมู กก.4 บก.ส.3 2304 12202 0449 ผบ.หมู ส.ทล.3 กก.4 บก.ทล. 2103 12202 1083

246 ส.ต.อ. วรรณวศนิ ศริิอาภรณ ผบ.หมู ฝอ.บก.สสท. 2803 12301 0008 ผบ.หมู ฝอ.บก.ปคม. 2108 12301 0011

247 ส.ต.อ. วสันต จันทรแสนตอ ผบ.หมู กองรอยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 กก.ตอตานการกอการราย บก.สปพ. 1013 12207 1215 ผบ.หมู ส.รฟ.ศิลาอาสน กก.2 บก.รฟ. 2104 12202 0311

248 ส.ต.อ. หญิง วิวรรณดา ภูทอง ผบ.หมู ฝายสงกําลังบํารุง บก.อก.รพ.ตร. 3101 12301 0066 ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล. 2103 12301 0379

249 ส.ต.อ. เวชพิสิฐ ทิพยธันวา ผบ.หมู (ป.) สภ.แมสอด จว.ตาก ปตก.1864 ผบ.หมู ส.ทล.5 กก.5 บก.ทล. 2103 12202 1317

250 ส.ต.อ. ศิริศกัดิ์ รังษีศักดิ์ ผบ.หมู กก.4 บก.ส.3 2304 12202 0518 ผบ.หมู กก.3 บก.ปคบ. 2111 12202 0098

251 ส.ต.อ. สถาพร เชี่ยวสิทธิไชย ผบ.หมู รพ.ตร. 3100 12301 0005 ผบ.หมู กก.1 บก.ปอศ. 2109 12202 0048

252 ส.ต.อ. สรศักดิ์ แชมเล็ก ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.7 1702 12202 0501 ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล. 2103 12202 0463

253 ส.ต.อ. สราวุฒิ ประจวบวัน ผบ.หมู (จร.) สภ.บานโปง จว.ราชบุรี ปรบ.2148 ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.2 บก.ทล. 2103 12202 0496

254 ส.ต.อ. สาทิส พากเพียร ผบ.หมู (สส.) สภ.บางพลี จว.สมุทรปราการ 0107 14204 0543 ผบ.หมู กก.2 บก.ป. 2102 12202 0292

255 ส.ต.อ. สามารถ ธนทรัพยพล ผบ.หมู ฝอ.ศท.ตม. 2409 12301 0063 ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.1 บก.ทล. 2103 12202 0174



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตาํแหนง ตาํแหนงเลขท่ี ตาํแหนงใหม ตําแหนงเลขท่ี

บัญชีแนบทายคําสั่ง กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง  ท่ี 22/๒๕๖๕ ลงวันท่ี 31 มกราคม ๒๕๖๕

256 ส.ต.อ. สิทธานต ชุนหวานิช ผบ.หมู (ป.) สภ.ดอนตูม ปนฐ.1459 ผบ.หมู ส.ทล.6 กก.2 บก.ทล. 2103 12301 0664

257 ส.ต.อ. สิริวัฑฒ สีมาก ผบ.หมู (สส.) สน.ทองหลอ 1112 14204 0597 ผบ.หมู ส.รฟ.ธนบุรี กก.1 บก.รฟ. 2104 12202 0196

258 ส.ต.อ. หญิง สุตากา เครือคํานอย ผบ.หมู ฝายการเงิน บก.อก.รพ.ตร. 3101 12301 0119 ผบ.หมู กก.5 บก.ทล. 2103 12301 1154

259 ส.ต.อ. อดิศร สุนทร ผบ.หมู (ป.) สภ.กุยบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ ปปข.1943 ผบ.หมู ส.ทล.3 กก.2 บก.ทล. 2103 12202 0589

260 ส.ต.อ. อนันตชัย ปรางทอง ผบ.หมู งานธรุการ กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12301 0404 ผบ.หมู ส.ทล.3 กก.4 บก.ทล. 2103 12202 1075

261 ส.ต.อ. อรรถพล แกวเพ็ชร ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ปตตานี 2005 12204 0089 ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.1 บก.ทล. 2103 12202 0106

262 ส.ต.อ. อรรถวิทย ผลาเหิม ผบ.หมู (ป.) สน.สามเสน ปน.1-5735 ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.1 บก.ทล. 2103 12202 0235

263 ส.ต.อ. อานนท คงปราบ ผบ.หมู กองรอยปฏิบัติการพิเศษที่ 2 กก.ตอตานการกอการราย บก.สปพ. 1013 12207 1251 ผบ.หมู ส.รฟ.หนองคาย กก.5 บก.รฟ. 2104 12202 0747

264 ส.ต.อ. เอกรัตน วงศชัยชน ผบ.หมู (ป.) สภ.ปากน้ําปราณ จว.ประจวบคีรีขันธ ปปข.1273 ผบ.หมู ส.ทล.3 กก.2 บก.ทล. 2103 12301 0558

265 ส.ต.ท. กฤษฎา เรือนสอน ผบ.หมู (ป.) สภ.บางปู จว.สมุทรปราการ 0107 14202 1135 ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.5 บก.ทล. 2103 12202 1225

266 ส.ต.ท. กฤษฎา อนประวัติ ผบ.หมู (ป.) สภ.ชะอํา ปพบ.1968 ผบ.หมู ส.รฟ.หัวหิน กก.3 บก.รฟ. 2104 12301 0336

267 ส.ต.ท. กิตติพงษ ถือแกว ผบ.หมู ส.ทท.6 กก.2 บก.ทท.1 3202 12202 0453 ผบ.หมู ส.ทล.4 กก.3 บก.ทล. 2103 12202 0947

268 ส.ต.ท. กิตติพงษ บุญนิมิตร ผบ.หมู ฝอ.สง.ก.ตร. 0700 12301 0008 ผบ.หมู ฝอ.บก.ปคบ. 2111 12301 0007

269 ส.ต.ท. หญิง กุลสตรี ดวงดี ผบ.หมู ฝายวิเคราะหตําแหนง 2 อต. 0401 12301 0012 ผบ.หมู กก.2 บก.ป. 2102 12301 0208

270 ส.ต.ท. คทาวุธ สุดสงวน ผบ.หมู (ป.) สภ.ทาวุง จว.ลพบุรี ปลบ.2434 ผบ.หมู ส.ทล.6 กก.1 บก.ทล. 2103 12202 0368



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตาํแหนง ตาํแหนงเลขท่ี ตาํแหนงใหม ตําแหนงเลขท่ี

บัญชีแนบทายคําสั่ง กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง  ท่ี 22/๒๕๖๕ ลงวันท่ี 31 มกราคม ๒๕๖๕

271 ส.ต.ท. คมกริช นกแกว ผบ.หมู(สส.) สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี ปชบ.2544 ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.3 บก.ทล. 2103 12202 0823

272 ส.ต.ท. จักรพันธ รอดพวง ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองนครปฐม ปนฐ.1865 ผบ.หมู กก.5 บก.ป. 2102 12202 0521

273 ส.ต.ท. หญิง จิณหจุฑา หทยะวัฒน ผบ.หมู ฝายธุรการกําลังพล บก.อก.รพ.ตร. 3101 12301 0006 ผบ.หมู ฝอ.บก.รฟ. 2104 12301 0009

274 ส.ต.ท. จุลดิษฐ สุวาท ผบ.หมู (ป.) สภ.คายบางระจัน จว.สิงหบุรี ปสห.1068 ผบ.หมู ส.ทล.4 กก.1 บก.ทล. 2103 12301 0275

275 ส.ต.ท. เจษฎา เพิ่มกสิกรรม ผบ.หมู (ป.) สภ.ขาณุวรลักษบุรี จว.กําแพงเพชร 0602 14202 0434 ผบ.หมู ส.ทล.4 กก.1 บก.ทล. 2103 12202 0286

276 ส.ต.ท. หญิง ชมพูนุท มีโส ผบ.หมู สง.ก.ต.ช. 0104 12301 0001 ผบ.หมู กลุมงานสนับสนุนฯ บก.ปอท. 2112 12301 0190

277 ส.ต.ท. ชลภูมิ อุดมพงษ ผบ.หมู ฝายอํานวยการ ศทก. 2804 12301 0014 ผบ.หมู ฝอ.บก.ปคม. 2108 12301 0019

278 ส.ต.ท. หญิง ฐานิตร อโนทัยสินทวี ผบ.หมู ฝายการเงิน 2 กง. 0502 12301 0037 ผบ.หมู กก.2 บก.ป. 2102 12301 0211

279 ส.ต.ท. เดโชพล นิลเพ็ชร ผบ.หมู (ป.) สภ.บานโปง จว.ราชบุรี ปรบ.2015 ผบ.หมู ส.ทล.6 กก.2 บก.ทล. 2103 12301 0663

280 ส.ต.ท. ทิวากร แกวเลิศ ผบ.หมู (ป.) สภ.รัษฎา จว.ตรัง ปตง.2644 ผบ.หมู กก.6 บก.ป. 2102 12202 0573

281 ส.ต.ท. ธนกฤต สาระสหะตันติ ผบ.หมู (ป.) สภ.ปราสาท จว.สุรินทร ปพพ.722 ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.1 บก.ทล. 2103 12202 0072

282 ส.ต.ท. ธเนศพล ภมร ผบ.หมู (ป.) สภ.ทองผาภูมิ จว.กาญจนบุรี ปกจ.2515 ผบ.หมู ส.ทล.6 กก.2 บก.ทล. 2103 12202 0695

283 ส.ต.ท. ปฏิพล ประสพกาญจน ผบ.หมู (สส.) สภ.บอพลอย จว.กาญจนบุรี 0702 14204 0202 ผบ.หมู ส.ทล.6 กก.2 บก.ทล. 2103 12202 0688

284 ส.ต.ท. ปฐมภพ กาทอง ผบ.หมู ฝอ.4 บก.อก.ภ.7 1701 12301 0429 ผบ.หมู กก.ตอตานการกอการราย บก.ปพ. 2113 12207 2038

285 ส.ต.ท. หญิง ปสุตา สุขเกษม ผบ.หมู ฝายกิจการการฝกอบรม วตร. 2903 12301 0030 ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12301 0635



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตาํแหนง ตาํแหนงเลขท่ี ตาํแหนงใหม ตําแหนงเลขท่ี

บัญชีแนบทายคําสั่ง กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง  ท่ี 22/๒๕๖๕ ลงวันท่ี 31 มกราคม ๒๕๖๕

286 ส.ต.ท. ปาฏิหาริย จุลชีพ ผบ.หมู (ป.) สภ.มวงคอม จว.ลพบุรี ปลบ.1456 ผบ.หมู ส.รฟ.มักกะสัน กก.1 บก.รฟ. 2104 12202 0141

287 ส.ต.ท. พัฒนภิสุทธิ์ คงเมือง ผบ.หมู (ป.) สภ.หวยยอด จว.ตรัง ปตง.2486 ผบ.หมู กก.6 บก.ป. 2102 12301 0568

288 ส.ต.ท. ภาณุพงศ พลดงนอก ผบ.หมู (ป.) สภ.ภูเวียง จว.ขอนแกน ปขก.3039 ผบ.หมู ส.ทล.4 กก.4 บก.ทล. 2103 12202 1099

289 ส.ต.ท. รัฐพงษ โพธิ์ปาน ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองพิษณุโลก ปพล.1719 ผบ.หมู ส.ทล.5 กก.1 บก.ทล. 2103 12202 0312

290 ส.ต.ท. รัฐพงษ ยาคํา ผบ.หมู (จร.) สภ.เมืองสุรินทร ปสร.2428 ผบ.หมู ส.ทล.3 กก.6 บก.ทล. 2103 12202 1493

291 ส.ต.ท. หญิง รุงนภาพร อุตะมะ ผบ.หมู ฝอ.สกพ. 0400 12301 0101 ผบ.หมู กก.2 บก.ปอท. 2112 12202 0111

292 ส.ต.ท. เลิศฤทธิ์ ขุนชิต ผบ.หมู ดาน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 2403 12313 0855 ผบ.หมู กก.5 บก.ป. 2102 12301 0472

293 ส.ต.ท. สหรัถ เพลินหัด ผบ.หมู (ป.) สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี ปปท.1494 ผบ.หมู กก.วิเคราะหขาวฯ บก.ปพ. 2113 12202 0971

294 ส.ต.ต. กลาณรงค แสนแทน ผบ.หมู (ป.) สภ.วังทอง จว.พิษณุโลก ปพล.2298 ผบ.หมู ส.ทล.4 กก.1 บก.ทล. 2103 12202 0304

295 ส.ต.ต. กิตติพศ นุมนาค ผบ.หมู (ป.) สภ.ไพศาลี จว.นครสวรรค ปนว.2875 ผบ.หมู กก.4 บก.ป. 2102 12202 0458

296 ส.ต.ต. ศตพร คาํชัย ผบ.หมู (ป.) สภ.ขาณุวรลักษบุรี จว.กําแพงเพชร 0602 14202 0432 ผบ.หมู ส.ทล.4 กก.1 บก.ทล. 2103 12202 0306


