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

1 ร.ต.อ. กรัณย์เทพ ดิเรกโภค รอง สว.กก.3 บก.ส.3 2304 11202 0135 รอง สว.กก.4 บก.ส.3 2304 11202 0158

2 ร.ต.อ. กฤษณ์ แสงเขียว รอง สว.กก.6 บก.ส.1 2302 11204 0256 รอง สว.กก.4 บก.ส.3 2304 11202 0162

3 ร.ต.อ. กอปร์ชัย แก้วสูงเนิน รอง สว.สส.สภ.แก่งโสภา จว.พิษณุโลก สพล.190 รอง สว.กก.3 บก.ส.1 2302 11304 0151

4 ร.ต.อ. กันตพงษ์ บุญกอ รอง สว.กก.5 บก.ส.3 2304 11202 0178 รอง สว.กก.2 บก.ส.1 2302 11204 0091

5 ร.ต.อ. กัมปนาท โอษฐงาม รอง สว.(สอบสวน) สภ.ชัยพฤกษ์จว.นนทบุรี 1105 11203 0168 รอง สว.ฝ่ายตรวจสอบพฤติการณ์บุคคล บก.อก.บช.ส. 2301 11204 0116

6 ร.ต.อ. กิตติศักด์ิ อังกนะ รอง สว.กก.6 บก.ส.1 2302 11304 0243 รอง สว.กก.6 บก.ส.1 2302 11204 0232

7 ร.ต.อ. เกียรติกร ภิบาลจอมมี รอง สวป.สภ.หนองปรือ จว.ชลบุรี 1206 11202 0122 รอง สว.กก.1 บก.ส.1 2302 11204 0052

8 ร.ต.อ. ขจร แก้วค า รอง สว.กก.2 บก.ส.3 2304 11202 0090 รอง สว.กก.4 บก.ส.3 2304 11202 0153

9 ร.ต.อ. หญิง จิดาภา มีสูงเนิน รอง สว.(สอบสวน) กตค.บก.กค.ภ.3 1312 11203 0029 รอง สว.กก.5 บก.ส.3 2304 11202 0173

10 ร.ต.อ. ฉัฐอธิผล ศรีนวลจันทร์ รอง สวป.สภ.บางใหญ่ จว.นนทบุรี 0103 13202 0327 รอง สว.กก.1 บก.ส.2 2303 11204 0032

11 ร.ต.อ. หญิง โชติมา แอกทอง รอง สว.ฝ่ายสวัสดิการบ้านพัก สก. 0403 11304 0055 รอง สว.กก.4 บก.ส.3 2304 11304 0163

12 ร.ต.อ. หญิง ซอรอดา โพงลาเต๊ะ รอง สว.ฝอ.ศพฐ.10 2713 11325 0071 รอง สว.ฝอ.บก.ส.1 2302 11304 0015

13 ร.ต.อ. หญิง ณัฐนรี นาคสิงห์ รอง สว.(สอบสวน) สน.บางรัก สน.2-697 รอง สว.ฝ่ายกฎหมายและวินัย บก.อก.บช.ส. 2301 11204 0083

14 ร.ต.อ. ด ารงชัย อินยศ รอง สว.กก.2 บก.ส.3 2304 11202 0089 รอง สว.กก.4 บก.ส.3 2304 11202 0161

15 ร.ต.อ. ถาวร เหลาเพ่ิม รอง สว.กก.2 บก.ส.3 2304 11202 0086 รอง สว.กก.5 บก.ส.3 2304 11202 0177

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังกองบัญชำกำรต ำรวจสันติบำล ท่ี 13/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๓๑ มกรำคม ๒๕๖๕
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16 ร.ต.อ. ธนาเสฎฐ์ ธนเวชไพบูลย์ รอง สว.ฝอ.บก.ส.2 2303 11304 0015 รอง สว.กก.1 บก.ส.1 2302 11304 0064

17 ร.ต.อ. นอม หวังสู้ศึก รอง สว.ฝ่ายประวัติบุคคล ทพ. 0402 11302 0053 รอง สว.กก.6 บก.ส.1 2302 11204 0225

18 ร.ต.อ. หญิง เนตรนภา ประสงค์แสนสุข รอง สว.ฝท.สท. 0103 11301 0102 รอง สว.ฝ่ายตรวจสอบพฤติการณ์บุคคล บก.อก.บช.ส. 2301 11304 0119

19 ร.ต.อ. บุญช่วย รุจพิพัฒน์ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ราชบุรี 1708 11204 0036 รอง สว.กก.4 บก.ส.1 2302 11204 0253

20 ร.ต.อ. บุญเลิศ อุ่นจันทร์ รอง สว.ส.ทล 1 กก.4 บก.ทล. 2103 11202 0137 รอง สว.กก.2 บก.ส.1 2302 11204 0246

21 ร.ต.อ. ปรมะ วิไลลักษณ์ตระกูล รอง สวป.สน.บางรัก 1113 13202 0207 รอง สว.กก.4 บก.ส.3 2304 11202 0160

22 ร.ต.อ. ประวิทย์ สองแก้ว รอง สว.ส.ทท.2 กก.3 บก.ทท.3 3204 11202 0078 รอง สว.กก.6 บก.ส.1 2302 11204 0229

23 ร.ต.อ. ปรีดา ช่างแกะ รอง สว.สส.สภ.หนองปรือ จว.ชลบุรี 1206 11204 0128 รอง สว.กก.1 บก.ส.1 2302 11204 0050

24 ร.ต.อ. หญิง ปัทมาภรณ์ วิไลวรรณ รอง สว.สส.สภ.โพธ์ิทอง จว.อ่างทอง สอท.139 รอง สว.กก.1 บก.ส.1 2302 11204 0048

25 ร.ต.อ. พงศธร สระแก้ว ผู้ช่วย นว.(สบ 1) ผบช.ส. 2300 11323 0008 รอง สว.ฝ่ายกฎหมายและวินัย บก.อก.บช.ส. 2301 11204 0084

26 ร.ต.อ. หญิง พรรณรัตน์ พลายแก้ว รอง สว.ฝอ.บก.ส.3 2304 11304 0019 รอง สว.กก.2 บก.ส.3 2304 11304 0123

27 ร.ต.อ. พิพัฒน์ ผิวน่ิม รอง สว.ศรก.บก.ทท.1 3202 11202 0109 รอง สว.ฝ่ายกฎหมายและวินัย บก.อก.บช.ส. 2301 11305 0075

28 ร.ต.อ. พิมพ์พงศ์ ปรัชญาวุฒิรัตน์ นว.(สบ 1) ผบก.สส. 2802 11323 0006 รอง สว.ฝอ.บก.ส.4 2305 11305 0014

29 ร.ต.อ. หญิง ภัสส์ปภา เนียะแก้ว รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.บช.ศ. 2901 11320 0055 รอง สว.ฝ่ายตรวจสอบพฤติการณ์บุคคล บก.อก.บช.ส. 2301 11204 0113

30 ร.ต.อ. มนตรี เรืองสงคราม รอง สว.สส.สภ.ไทรน้อย จว.นนทบุรี สนบ.300 รอง สว.กก.1 บก.ส.1 2302 11204 0250
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31 ร.ต.อ. รัฐนันท์ มาหานนท์ รอง สว.กก.2 บก.ส.3 2304 11202 0085 รอง สว.กก.4 บก.ส.3 2304 11202 0151

32 ร.ต.อ. หญิง เรณุกา กองใจ รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ 2403 11363 0510 รอง สว.ฝ่ายธุรการและก าลังพล บก.อก.บช.ส. 2301 11304 0124

33 ร.ต.อ. วันชัย กรวยสวัสด์ิ รอง สว.ฝ่ายยุทธศาสตร์ บก.อก.รพ.ตร. 3101 11309 0042 รอง สว.กก.2 บก.ส.1 2302 11204 0094

34 ร.ต.อ. หญิง ศิรินญา อินพุ่ม รอง สว.กก.ตชด.43 2505 11326 0269 รอง สว.กก.5 บก.ส.2 2303 11304 0104

35 ร.ต.อ. ศิริวัฒน์ ต๊ะอาจ รอง สว.(ทนท.ทางน  า) ส.รน.3 กก.11 บก.รน. 2106 34206 0384 รอง สว.กก.4 บก.ส.2 2303 11204 0089

36 ร.ต.อ. เศรษฐบุตร ล่ิมสกลเศรษฐ์ รอง สว.ฝ่ายตรวจสอบพฤติการณ์บุคคล บก.อก.บช.ส. 2301 11304 0119 รอง สว.ฝ่ายตรวจสอบพฤติการณ์บุคคล บก.อก.บช.ส. 2301 11204 0114

37 ร.ต.อ. สยาม ทิพย์อุดม รอง สวป.สภ.นครไทย จว.พิษณุโลก 0606 13202 0224 รอง สว.กก.3 บก.ส.1 2302 11204 0149

38 ร.ต.อ. อดิเรก อินแก้ว รอง สวป.สภ.เมืองอ่างทอง จว.อ่างทอง 0110 13202 0140 รอง สว.กก.1 บก.ส.2 2303 11204 0037

39 ร.ต.อ. อิทธิพล อองสิน ผบ.มว.กก.ตชด.43 2505 11202 0290 รอง สว.กก.6 บก.ส.1 2302 11204 0242

40 ร.ต.อ. เอกลักษณ์ สกุลวงษ์ รอง สว.กก.1 บก.ปส.2 2203 11204 0041 รอง สว.กลุ่มงานประสานงานข่าวต่างประเทศ บก.ส.4 2305 11204 0054

41 ร.ต.อ. เอนก ใหมทอง รอง สว.สส.สภ.นาจอมเทียน จว.ชลบุรี 0204 13203 0361 รอง สว.กก.1 บก.ส.1 2302 11204 0053


