
ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

1 ส.ต.อ. กฤษฎา ชัยเนตร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ศรีวิไล จว.บึงกาฬ ปนค.2881 ผบ.หมู่ กก.4 บก.สอท.3 3304 12204 0103

2 ส.ต.ท. หญิง กัญจนณัฏฐ์ ศิริวงศ์ ผบ.หมู่ สํานักงานคณบดี นว.รร.นรต. 3005 12301 0008 ผบ.หมู่ ฝ่ายส่งกําลังบํารุง บก.อก.บช.สอท. 3301 12301 0030

3 ส.ต.ท. หญิง กัญญาภัค เลาหนิมิต ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 4 (กองร้อยหญิง) กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1988 ผบ.หมู่ กก.1 บก.สอท.1 3302 12204 0037

4 ส.ต.ท. เกรียงไกร ศรีสง่า ผบ.หมู่ กก.3 บก.ปคม. 2108 12202 0164 ผบ.หมู่ กก.4 บก.สอท.2 3303 12204 0121

5 ส.ต.ท. เกรียงศักดิ์ หลิวจิรพัชร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.อุ้มผาง จว.ตาก ปตก.2329 ผบ.หมู่ กก.1 บก.สอท.4 3305 12204 0022

6 ส.ต.อ. โกวิท ศรีสวัสดิ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่โจ้ จว.เชียงใหม่ 1505 12202 0803 ผบ.หมู่ วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.4 3305 12204 0137

7 ส.ต.อ. ไกรศร เชื้อหมอเฒ่า ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ลําทับ จว.กระบี่ ปกบ.1611 ผบ.หมู่ กก.3 บก.สอท.5 3306 12204 0068

8 ส.ต.อ. คเณศ จันทร์เล็ก ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สิชล จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.4342 ผบ.หมู่ กก.4 บก.สอท.5 3306 12204 0083

9 ด.ต. คุณัชญ์ เพ็ชรากูล ผบ.หมู่ ฝอ.8 บก.อก.บช.ตชด. 2501 12301 0473 ผบ.หมู่ กก.2 บก.สอท.1 3302 12204 0055

10 ส.ต.อ. จตุรงค์ คงฉิม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนราธิวาส ปนธ.1627 ผบ.หมู่ กก.2 บก.สอท.5 3306 12202 0059

11 ส.ต.อ. จักรพงษ์ อินทร์ยอด ผบ.หมู่ กก.5 บก.ปอศ. 2109 12202 0197 ผบ.หมู่ กก.3 บก.สอท.2 3303 12204 0098

12 ส.ต.ต. จิรวัฒน์ นาอุดม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนนทบุรี ปนบ.1612 ผบ.หมู่ กก.4 บก.สอท.3 3304 12204 0114

13 ด.ต. จิรวัฒน์ แสงสุวรรณ ผบ.หมู่ กก.5 บก.ปอศ. 2109 12202 0204 ผบ.หมู่ กก.1 บก.สอท.2 3303 12204 0032

14 ส.ต.ท. จิระเดช จักษุนัย ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.สมุทรสงคราม 1709 12301 0030 ผบ.หมู่ กก.1 บก.สอท.2 3303 12204 0035

15 ด.ต. หญิง จุติมา รอดแก้ว ผบ.หมู่ กลุ่มงานตรวจยาเสพติด ศพฐ.8 2711 12314 0267 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.สอท.5 3306 12301 0004

บัญชีแนบท้ายคําสั่ง กองบัญชาการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ที่ 13/๒๕๖๕ ลงวันที่ 31 มกราคม ๒๕๖๕



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่ง กองบัญชาการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ที่ 13/๒๕๖๕ ลงวันที่ 31 มกราคม ๒๕๖๕

16 ด.ต. เฉลิม ชอบสว่าง ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.สส.ภ.3 1302 12202 0241 ผบ.หมู่ กก.1 บก.สอท.3 3304 12204 0022

17 ด.ต. หญิง ชญานิตย์ ช่วยซ้าย ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กาญจนดิษฐ์ จว.สุราษฎร์ธานี 0808 14202 0619 ผบ.หมู่ กก.3 บก.สอท.5 3306 12204 0065

18 ส.ต.อ. ชโนดม แหล่งหล้า ผบ.หมู่ (จร.) สน.สายไหม 1004 12205 0116 ผบ.หมู่ กก.2 บก.สอท.1 3302 12202 0071

19 ส.ต.อ. ชยพล มนทบ ผบ.หมู่ กก.ปพ.บช.ปส. 2200 12202 0040 ผบ.หมู่ กก.3 บก.สอท.3 3304 12204 0083

20 ส.ต.ท. ชลมารค อาษาสุข ผบ.หมู่ งานอารักขาที่ 2 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 1033 ผบ.หมู่ วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.4 3305 12204 0136

21 ด.ต. ชัยวิชิต แพทย์เสลา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา 0303 14202 1114 ผบ.หมู่ กก.2 บก.สอท.3 3304 12204 0056

22 ส.ต.ท. ชานนท์ภวิศวร์ วุฒิภัทรสุรินทร์ ผบ.หมู่ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปราการ 1109 12202 0370 ผบ.หมู่ กก.2 บก.สอท.2 3303 12204 0077

23 ด.ต. ชินพันธ์ แสงภักดิ์โยธิน ผบ.หมู่ กก.5 บก.ปอศ. 2109 12202 0211 ผบ.หมู่ กก.2 บก.สอท.1 3302 12204 0048

24 ส.ต.อ. ชินวัตร์ พรมรินทร์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กะรน จว.ภูเก็ต 1808 12202 0166 ผบ.หมู่ กก.4 บก.สอท.5 3306 12202 0103

25 ด.ต. ชุมพล สินมา ผบ.หมู่ (สส.) กก.สส.บก.น.6 1008 12204 0048 ผบ.หมู่ วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.4 3305 12204 0132

26 ร.ต.ต. เชิงฐิภัทร เดชครุฑธานนท์ รอง สว.(สส.) กก.4 บก.ส.1 2302 12204 0641 รอง สว.(ป.) กก.1 บก.สอท.5 3306 12202 0038

27 ด.ต. ไชยศิริ เสนาธรรม ผบ.หมู่ กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0641 ผบ.หมู่ กก.2 บก.สอท.2 3303 12204 0075

28 ส.ต.อ. ญาณากร สมวรรณ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ธัญบุรี จว.ปทุมธานี ปปท.1322 ผบ.หมู่ วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.4 3305 12204 0133

29 ส.ต.อ. ณภัทร ภูนุชอภัย ผบ.หมู่ กก.6 บก.ปพ. 2113 12202 0827 ผบ.หมู่ กก.3 บก.สอท.5 3306 12202 0081

30 ด.ต. ณรงค์ ฤทธีอิทธิพัทธ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปะลุกาสาเมาะ จว.นราธิวาส ปนธ.1352 ผบ.หมู่ กก.2 บก.สอท.5 3306 12204 0045



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่ง กองบัญชาการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ที่ 13/๒๕๖๕ ลงวันที่ 31 มกราคม ๒๕๖๕

31 ส.ต.อ. ณัฏฐพัฒน์ ณ พัทลุง ผบ.หมู่ (จร.) สภ.วิชิต จว.ภูเก็ต 1808 12205 0287 ผบ.หมู่ กก.4 บก.สอท.5 3306 12204 0097

32 ส.ต.ท. ณัฐกานต์ คํามูล ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองระยอง จว.ระยอง ปรย.1457 ผบ.หมู่ กก.1 บก.สอท.4 3305 12204 0026

33 ส.ต.ท. ณัฐพงศ์ ขวัญแก้ว ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.สส.ภ.9 1902 12202 0343 ผบ.หมู่ กก.2 บก.สอท.5 3306 12202 0060

34 ด.ต. ณัฐพงศ์ คงไหม ผบ.หมู่ กก.4 บก.ส.1 2302 12204 0605 ผบ.หมู่ กก.4 บก.สอท.5 3306 12204 0095

35 ส.ต.อ. หญิง ณัฐวดี ศรีคําสุข ผบ.หมู่ ฝอ.กง. 0502 12301 0012 ผบ.หมู่ กก.3 บก.สอท.4 3305 12202 0099

36 ด.ต. ณัฐสิชฌ์ ธนัญจิรัสย์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางบ่อ จว.สมุทรปราการ 0107 14202 1142 ผบ.หมู่ กก.4 บก.สอท.1 3302 12204 0109

37 ส.ต.อ. ณัธฐพล ดวงแก้ว ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ปอต.1413 ผบ.หมู่ วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.4 3305 12204 0135

38 ด.ต. เดชา ดํารงค์ศักดิ์ ผบ.หมู่ ฝอ.บก.รน. 2106 12301 0006 ผบ.หมู่ กก.1 บก.สอท.2 3303 12204 0031

39 ร.ต.ท. ทรงกต สีดาห้าว รอง สว.(ป.) สภ.บ้านเทื่อม จว.อุดรธานี ปอด.1512 รอง สว.(สส.) กก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.3 3304 12204 0144

40 ส.ต.ท. ทวีป หวลอารมณ์ ผบ.หมู่ (จร.) กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12205 0576 ผบ.หมู่ กก.4 บก.สอท.4 3305 12204 0111

41 ส.ต.อ. ทัศน์สกล บุญพัดส่ง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สามโคก จว.ปทุมธานี ปปท.1722 ผบ.หมู่ กลุ่มงานสนับสนุนทางไซเบอร์ บก.ตอท. 3307 12204 0040

42 ส.ต.อ. ทินกร อินทะจันทร์ ผบ.หมู่ ส.ทล.5 กก.5 บก.ทล. 2103 12202 1317 ผบ.หมู่ กก.4 บก.สอท.4 3305 12204 0109

43 ส.ต.อ. เทพประสิทธิ์ รักใคร่ ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เมืองนนทบุรี จว.นนทบุรี ปนบ.2052 ผบ.หมู่ กก.4 บก.สอท.2 3303 12204 0128

44 ด.ต. เทวา วันจันทร์ ผบ.หมู่ กก.ตชด.33 2504 12202 4829 ผบ.หมู่ กก.4 บก.สอท.4 3305 12204 0108

45 ส.ต.ท. ธนารักษ์ บัวแย้ม ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.สส.ภ.3 1302 12202 0188 ผบ.หมู่ กก.1 บก.สอท.3 3304 12204 0023



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่ง กองบัญชาการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ที่ 13/๒๕๖๕ ลงวันที่ 31 มกราคม ๒๕๖๕

46 ส.ต.อ. ธรรมรงค์ อบเชย ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านนาสาร จว.สุราษฎร์ธานี ปสฎ.3560 ผบ.หมู่ วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.5 3306 12204 0115

47 ส.ต.อ. ธาดา สินสวัสดิ์ ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.สส.ภ.7 1702 12202 0484 ผบ.หมู่ กก.3 บก.สอท.1 3302 12204 0082

48 ส.ต.อ. ธีรนันท์ วงศ์หอม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พิบูลมังสาหาร จว.อุบลราชธานี ปอบ.3950 ผบ.หมู่ กก.2 บก.สอท.3 3304 12204 0058

49 ส.ต.อ. ธีรเนตร ทองไหม ผบ.หมู่ (ปจว.ธร.)(ป.) สน.พหลโยธิน ปน.1-4587 ผบ.หมู่ กก.3 บก.สอท.4 3305 12204 0075

50 ส.ต.อ. ธีระศักดิ์ มะณีศรี ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ธัญบุรี จว.ปทุมธานี ปปท.1343 ผบ.หมู่ กก.2 บก.สอท.2 3303 12204 0061

51 ส.ต.อ. นนท์ธวัช พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.หมู่ กต.8 จต. 0809 12304 0001 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.สอท.1 3302 12301 0005

52 ส.ต.ท. นพดล แก้วสว่าง ผบ.หมู่ กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0702 ผบ.หมู่ ฝ่ายธุรการและกําลังพล บก.อก.บช.สอท. 3301 12301 0011

53 จ.ส.ต. นเรศวร์ สังข์ทอง ผบ.หมู่ กก.4 บก.ส.1 2302 12204 0614 ผบ.หมู่ กก.1 บก.สอท.5 3306 12204 0037

54 ส.ต.อ. นัฐพล วานิสุวงศ์ ผบ.หมู่ กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0731 ผบ.หมู่ กก.2 บก.สอท.5 3306 12204 0042

55 ด.ต. นัฑดนัย ทองพูน ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เมืองนครราชสีมา ปนม.8869 ผบ.หมู่ กก.2 บก.สอท.3 3304 12204 0057

56 ด.ต. หญิง น้ําค้าง ณะทิตศรี ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.นนทบุรี 1105 12301 0028 ผบ.หมู่ ฝ่ายกิจการต่างประเทศ บก.อก.บช.สอท. 3301 12301 0068

57 ด.ต. นิรโมกษ์ วิหคหาญ ผบ.หมู่ (สส.) สน.หนองค้างพลู 1104 14204 0472 ผบ.หมู่ กก.3 บก.สอท.2 3303 12204 0086

58 ด.ต. นิรันดร์ มณีวรรณ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองบุรีรัมย์ ปบร.2723 ผบ.หมู่ กก.1 บก.สอท.3 3304 12204 0024

59 ส.ต.ท. นุติวัฒน์ จันทะคัด ผบ.หมู่ (ป.) สภ.มารวิชัย จว.พระนครศรีอยุธยา ปอย.3561 ผบ.หมู่ วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.3 3304 12204 0140

60 ส.ต.อ. บุญชู ตันสกุล ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คลองหอยโข่ง จว.สงขลา ปรน.677 ผบ.หมู่ กก.1 บก.สอท.5 3306 12202 0039



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่ง กองบัญชาการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ที่ 13/๒๕๖๕ ลงวันที่ 31 มกราคม ๒๕๖๕

61 ด.ต. บุญรัตน์ พุ่มเทียน ผบ.หมู่ กก.ตชด.13 2502 12202 4383 ผบ.หมู่ กก.3 บก.สอท.2 3303 12204 0101

62 ด.ต. บุญแล แสงทอง ผบ.หมู่ ส.ทล.6 กก.2 บก.ทล. 2103 12301 0664 ผบ.หมู่ กก.3 บก.สอท.2 3303 12204 0087

63 ส.ต.อ. เบญจพงษ์ วงศ์เดช ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เมืองเชียงใหม่ ปชม.2934 ผบ.หมู่ วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.4 3305 12204 0131

64 ด.ต. ปกรณ์ ธูปทอง ผบ.หมู่ (ป.) สน.นางเลิ้ง 1108 14202 0207 ผบ.หมู่ วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.5 3306 12204 0110

65 ส.ต.ท. หญิง ประภาศรี รัตนวิจิตร ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 4 (กองร้อยหญิง) กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1917 ผบ.หมู่ กก.3 บก.สอท.3 3304 12204 0081

66 ส.ต.อ. หญิง ปรารถนา ออละเอี่ยม ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 4 (กองร้อยหญิง) กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2630 ผบ.หมู่ วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.1 3302 12204 0132

67 ส.ต.อ. หญิง ปรียาพร หนูคํา ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0465 ผบ.หมู่ ฝ่ายส่งกําลังบํารุง บก.อก.บช.สอท. 3301 12301 0032

68 ด.ต. ปัญญา บุญเทียน ผบ.หมู่ (สส.) กก.สืบสวน 3 บก.สส.ภ.2 1202 12204 0059 ผบ.หมู่ กก.1 บก.สอท.1 3302 12204 0026

69 ด.ต. ปิยะ พลสามารถ ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ปคม. 2108 12301 0025 ผบ.หมู่ กก.1 บก.สอท.1 3302 12204 0034

70 ส.ต.ท. ปิยะพันธุ์ มาชู ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.ย่านตาขาว จว.ตรัง 1904 12202 0163 ผบ.หมู่ กก.1 บก.สอท.5 3306 12202 0040

71 ส.ต.อ.  ปิยะวัฒน์ คารวะเสถียร ผบ.หมู่ (จร.) กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 12205 0417 ผบ.หมู่ กก.2 บก.สอท.5 3306 12202 0061

72 ด.ต. พงศ์ปณต จิตบุญ ผบ.หมู่ กก.1 บก.ปอศ. 2109 12202 0057 ผบ.หมู่ กก.4 บก.สอท.2 3303 12204 0130

73 ด.ต. พงษ์ศักดิ์ ลิกขะไชย ผบ.หมู่ (ป.) สน.หลักสอง ปน.3-4038 ผบ.หมู่ กก.3 บก.สอท.5 3306 12202 0082

74 ด.ต. พชรพล เกิดนอก ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 3 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0715 ผบ.หมู่ วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.3 3304 12204 0145

75 ด.ต. พนม ขําต่าย ผบ.หมู่ (สส.) กก.สส.บก.น.9 1011 12204 0069 ผบ.หมู่ วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.5 3306 12204 0109



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่ง กองบัญชาการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ที่ 13/๒๕๖๕ ลงวันที่ 31 มกราคม ๒๕๖๕

76 ด.ต. พลังบุญ วงษ์นอก ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปักธงชัย จว.นครราชสีมา ปนม.8995 ผบ.หมู่ กก.1 บก.สอท.3 3304 12204 0025

77 ส.ต.อ. พสิษฐ์ สินสวัสดิ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สาคู จว.ภูเก็ต 1808 12202 0336 ผบ.หมู่ กก.1 บก.สอท.1 3302 12204 0036

78 ส.ต.อ. พัฒน์พงศ์ วงษารัตน์ ผบ.หมู่ ฝ่ายยานพาหนะฯ บก.อก.รร.นรต. 3001 12407 0045 ผบ.หมู่ กก.3 บก.สอท.4 3305 12202 0098

79 ส.ต.อ.  พิเชษฐ์ ไชยจํานงค์ ผบ.หมู่ ฝ่ายส่งกําลังบํารุง บก.อก.รพ.ตร. 3101 12301 0056 ผบ.หมู่ ฝ่ายส่งกําลังบํารุง บก.อก.บช.สอท. 3301 12301 0031

80 ส.ต.อ. พีรวิชญ์ โอมณี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สะเดา จว.สงขลา ปสข.3261 ผบ.หมู่ กก.2 บก.สอท.1 3302 12204 0057

81 ส.ต.อ. ภัทรพล ภคปภากร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กัลยาณิวัฒนา จว.เชียงใหม่ 1505 12202 0525 ผบ.หมู่ กก.3 บก.สอท.3 3304 12204 0084

82 ส.ต.อ. หญิง ภาวินี คารวะวงศ์ ผบ.หมู่ ฝอ.6 บก.อก.บช.น. 1001 12301 0506 ผบ.หมู่ กก.1 บก.สอท.4 3305 12204 0025

83 ด.ต. ภาสกร ศักดา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี ปสฎ.2279 ผบ.หมู่ วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.5 3306 12204 0116

84 ส.ต.ท. มงคล แย้มบุญชู ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปากพะยูน จว.พัทลุง ปพท.2028 ผบ.หมู่ กก.4 บก.สอท.5 3306 12204 0092

85 ด.ต. มานพ ดํารงธนาภิญญา ผบ.หมู่ (สส.) กก.สืบสวน ภ.จว.ชลบุรี 1206 12204 0102 ผบ.หมู่ กก.2 บก.สอท.2 3303 12204 0064

86 ร.ต.ต. มานิตย์ บุตรนอก รอง สว.(ป.) กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.4 1402 12202 0223 รอง สว.(สส.) วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.3 3304 12204 0143

87 ด.ต. รณพีร์ นิชาญ ผบ.หมู่ (สส.) สน.บางชัน 1111 14204 0074 ผบ.หมู่ กก.4 บก.สอท.1 3302 12204 0102

88 ด.ต. ราม ชัยแก้วทองมาก ผบ.หมู่ กก.6 บก.ปคม. 2108 12202 0282 ผบ.หมู่ กก.3 บก.สอท.2 3303 12204 0099

89 ส.ต.อ. ราเมศวร์ เลขาตระกูล ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.ศรีสะเกษ 1308 12202 0088 ผบ.หมู่ กก.3 บก.สอท.3 3304 12204 0085

90 ด.ต. หญิง ลัดดา ใจใหญ่ ผบ.หมู่ (ป.) สน.แสมดํา 1116 14202 0099 ผบ.หมู่ วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.5 3306 12204 0108



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่ง กองบัญชาการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ที่ 13/๒๕๖๕ ลงวันที่ 31 มกราคม ๒๕๖๕

91 ส.ต.อ. วชิรวิทย์ ปฤษฎางคเดชา ผบ.หมู่ (ป.)สภ.เพ จว.ระยอง ปวน.9 ผบ.หมู่ วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.4 3305 12204 0134

92 ส.ต.ท. วรกร ป้องขวาเลา ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ 1706 12301 0003 ผบ.หมู่ วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.3 3304 12204 0146

93 ด.ต. วรวิทย์ นรสิทธิพงษ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.อุบลรัตน์ จว.ขอนแก่น ปขก.2538 ผบ.หมู่ กก.2 บก.สอท.3 3304 12204 0055

94 ส.ต.อ. วรศักดิ์ จ่าภา ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.สส.ภ1 1102 12202 0192 ผบ.หมู่ กก.4 บก.สอท.2 3303 12204 0132

95 ส.ต.ท. วสันต์ มาลีกุล ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ ปชม.4248 ผบ.หมู่ กก.2 บก.สอท.2 3303 12204 0078

96 ส.ต.อ. วัชธชัย เทพชา ผบ.หมู่ กก.1 บก.สกส.บช.ปส. 2207 12202 0026 ผบ.หมู่ วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.3 3304 12204 0141

97 ส.ต.อ. วันชัย แฝกสิน ผบ.หมู่ (ป.) สน.ทองหล่อ ปน.2-4576 ผบ.หมู่ วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.2 3303 12204 0155

98 ด.ต. วิภาส โหม่งสูงเนิน ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองนครราชสีมา ปนม.8967 ผบ.หมู่ กก.2 บก.สอท.3 3304 12204 0054

99 ด.ต. วิรัตน์ชัย อุ่นสมัย ผบ.หมู่ (จร.) สน.บางนา ปน.2-4554 ผบ.หมู่ กก.1 บก.สอท.1 3302 12204 0033

100 จ.ส.ต. ศราวุฒิ พิมพ์บูรณ์ ผบ.หมู่ ฝสสน.2 บก.สสน.บช.ตชด. 2507 12301 0070 ผบ.หมู่ กก.1 บก.สอท.2 3303 12204 0034

101 ด.ต. ศักดา ใหม่คามิ ผบ.หมู่ กก.สืบสวน ภ.จว.สกลนคร 1411 12202 0060 ผบ.หมู่ กก.4 บก.สอท.3 3304 12204 0112

102 ส.ต.อ. หญิง ศาขมาส ทองบริบูรณ์ ผบ.หมู่ ฝอ.สลก.ตร. 0101 12301 0012 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตอท. 3307 12301 0015

103 ส.ต.อ. ศิริเมขล์ คําแสนโคตร์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ห้วยผึ้ง จว.กาฬสินธุ์ ปกส.3041 ผบ.หมู่ กก.4 บก.สอท.3 3304 12204 0110

104 ส.ต.ท. ศิริรุ่ง ศรีกันหา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองปราจีนบุรี จว.ปราจีนบุรี ปปจ.2484 ผบ.หมู่ กก.1 บก.สอท.3 3304 12204 0020

105 ด.ต. ศุภกิตถ์ พันธุรัตน์ ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.สส.ภ.8 1802 12202 0175 ผบ.หมู่ กก.2 บก.สอท.5 3306 12204 0044



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่ง กองบัญชาการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ที่ 13/๒๕๖๕ ลงวันที่ 31 มกราคม ๒๕๖๕

106 ด.ต. สมเกียรติ อรุณเพ็ง ผบ.หมู่ (สส.) สน.พหลโยธิน ปน.1-4590 ผบ.หมู่ กลุ่มงานต่อต้านการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเตอร์เน็ต บก.ตอท. 3307 12204 0087

107 ด.ต. สมคิด แก้วอนันต์ ผบ.หมู่ (จร.) สน.ดุสิต 1102 14205 1321 ผบ.หมู่ กก.3 บก.สอท.3 3304 12204 0082

108 ส.ต.อ. สมคิด ดวนใหญ่ ผบ.หมู่ (จร.) สน.จักรวรรดิ 1102 14205 1272 ผบ.หมู่ กก.1 บก.สอท.1 3302 12204 0038

109 ด.ต.  สมชาย วงษ์สันต์ ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0571 ผบ.หมู่ กก.4 บก.สอท.2 3303 12204 0131

110 ส.ต.อ. สมัชชา สามะคะผล ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางกรวย จว.นนทบุรี ปนบ.2295 ผบ.หมู่ กก.4 บก.สอท.2 3303 12204 0133

111 ด.ต. สยาม ทองมนต์ ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.สระบุรี 1110 12204 0087 ผบ.หมู่ กก.1 บก.สอท.1 3302 12204 0021

112 ด.ต. สรายุทธ ช่วยวัง ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.นนทบุรี 1105 12204 0158 ผบ.หมู่ กก.4 บก.สอท.1 3302 12204 0110

113 จ.ส.ต. สันต์ทยา ใหม่ชู ผบ.หมู่ (จร.) สภ.ปากพะยูน จว.พัทลุง ปพท.2069 ผบ.หมู่ กก.4 บก.สอท.5 3306 12202 0101

114 ส.ต.อ. สานิตย์ สุระเวช ผบ.หมู่ ส.ทท.1 กก.1 บก.ทท.1 3202 12202 0087 ผบ.หมู่ กก.1 บก.สอท.3 3304 12204 0026

115 ส.ต.อ. สุทธิเกียรติ อินทานทุม ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.ปทุมธานี 1106 12202 0100 ผบ.หมู่ กก.4 บก.สอท.4 3305 12204 0113

116 ส.ต.ท. หญิง สุทธิพร ลิ้มมงคล ผบ.หมู่ ฝ่ายสโมสรและสันทนาการ สก. 0403 12301 0073 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.สอท.2 3303 12301 0005

117 ด.ต. สุทธิศักดิ์ ฐานาพิชัยศักดิ์ ผบ.หมู่ กก.5 บก.ปอศ. 2109 12202 0187 ผบ.หมู่ กก.4 บก.สอท.2 3303 12204 0129

118 จ.ส.ต. เสกสรร ปัญจะ ผบ.หมู่ กก.5 บก.ส.3 2304 12202 0680 ผบ.หมู่ กก.1 บก.สอท.4 3305 12204 0024

119 ด.ต. เสรีพงษ์ สอนหลวย ผบ.หมู่ กก.1 บก.ปอศ. 2109 12202 0047 ผบ.หมู่ กลุ่มงานสนับสนุนทางไซเบอร์ บก.ตอท. 3307 12204 0041

120 ด.ต. แสงอรุณ โพธิ์ศรี ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ปคม. 2108 12301 0020 ผบ.หมู่ กก.4 บก.สอท.1 3302 12204 0105



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่ง กองบัญชาการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ที่ 13/๒๕๖๕ ลงวันที่ 31 มกราคม ๒๕๖๕

121 ส.ต.อ. อดิเทพ พันธเสริม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ประตูน้ําจุฬาลงกรณ์ จว.ปทุมธานี ปปท.924 ผบ.หมู่ กก.1 บก.สอท.3 3304 12204 0027

122 ด.ต. อธิวัฒน์ ศรีโยธา ผบ.หมู่ กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.4 1402 12202 0167 ผบ.หมู่ กก.1 บก.สอท.3 3304 12204 0021

123 ส.ต.อ.  อนิรุต ผาติเสนะ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ห้วยใหญ่ จว.ชลบุรี 0204 14207 0565 ผบ.หมู่ กก.2 บก.สอท.2 3303 12204 0079

124 ส.ต.อ. อนุพันธ์ คงประพันธ์ ผบ.หมู่ กก.5 บก.ป. 2102 12202 0519 ผบ.หมู่ กก.2 บก.สอท.2 3303 12204 0076

125 ส.ต.อ. อนุวัฒน์ นวลกรม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พนัสนิคม จว.ชลบุรี ปชบ.3403 ผบ.หมู่ กก.1 บก.สอท.2 3303 12204 0033

126 ส.ต.ท. อภิสิทธิ์ พินิจกิจ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองแค จว.สระบุรี ปสบ.1370 ผบ.หมู่ กก.1 บก.สอท.4 3305 12204 0027

127 ส.ต.อ. อรรณพ น้อยมะณี ผบ.หมู่ ฝ่ายแต่งตั้ง ทพ. 0402 12301 0100 ผบ.หมู่ กลุ่มงานสนับสนุนทางไซเบอร์ บก.ตอท. 3307 12204 0044

128 ส.ต.ท. อรรถวุฒิ พรสุวรรณ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ธัญบุรี จว.ปทุมธานี ปปท.1293 ผบ.หมู่ กก.2 บก.สอท.3 3304 12204 0053

129 ส.ต.ท. อรรถสิทธิ์ วงษ์สานนท์ ผบ.หมู่ (ธร.) ฝอ.3 บก.อก.ภ.5 1501 12301 0293 ผบ.หมู่ กก.4 บก.สอท.4 3305 12204 0112

130 ส.ต.ท. หญิง อรุณรัตน์ เฟื่องทรัพย์ ผบ.หมู่ ฝอ.บ.ตร. 0105 12301 0019 ผบ.หมู่ ฝ่ายงบประมาณและการเงิน บก.อก.บช.สอท. 3301 12301 0041

131 ส.ต.อ. อัครัช สุวรรณทา ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางเขน ปน.1-6939 ผบ.หมู่ กก.4 บก.สอท.4 3305 12204 0110

132 ร.ต.ต. อาคม ไสเกื้อ รอง สว.(ป.) สภ.คลองท่อม จว.กระบี่ ปกบ.1546 รอง สว.(สส.) กก.4 บก.สอท.5 3306 12204 0096

133 ด.ต. อานนท์ การชะนะไชย ผบ.หมู่ ส.ทท.1 กก.2 บก.ทท.3 3204 12202 0198 ผบ.หมู่ กก.3 บก.สอท.5 3306 12204 0070

134 ส.ต.อ. อานนท์ สุทธินันท์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พุทธมณฑล ปนฐ.2138 ผบ.หมู่ กก.1 บก.สอท.1 3302 12204 0035

135 ส.ต.อ. อารัติ ช้างสาร ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางชัน 1111 14202 0122 ผบ.หมู่ กก.4 บก.สอท.1 3302 12204 0104



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่ง กองบัญชาการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ที่ 13/๒๕๖๕ ลงวันที่ 31 มกราคม ๒๕๖๕

136 ส.ต.อ. อิทธิพล กลางสุพรรณ ผบ.หมู่ (สส.) กก.สส.บก.น.1 1003 12204 0073 ผบ.หมู่ วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.3 3304 12204 0142

137 ส.ต.อ. เอกธนา หนูชุม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสงขลา จว.สงขลา ปสข.2781 ผบ.หมู่ กก.4 บก.สอท.5 3306 12202 0102


